بصی دهزاد
نوشته از ر
مذاکرات صلح قطر-

میدان تبارز اراده واقیع برای صلح و یا
تسلیم به اهداف بیگانه گان

ن
ی
ی
مذاکرات قطر که نام ن
تاریخ و میدان
پیشان دارد ،مرحله حساس و
االفغان را بر
بی
ری
تمکی به اراده ،خواست مردم مظلوم  ،پذیرش
استفاده ازیک زمینه و امکان گذار به صلح،
ری
تمکی به ارزش های پذیرفته شده دنیای معارص ،استقاللیت
تمدن و فرهنگ  ،سیاست باز،
اراده و خارج ا ز نفوذ بیگانگان و بالخره تثبیت صداقت در حرف و عمل است.
ی ی
تیم مذاکره کننده طالبان با جمع از دعوت شده گان شان ی
یعن لنگ،
گون با یونیفورم یگانه
واسکت سیاه  ،رپیاهن و تنبان سفید و چپلک و یا چپیل در سالون حضور یافتند .و در ر ی
اولی
طالن دادند.
صحبت باز هم اشاره ازایجاد یک دولت اسالیم ی
آقای خلیلزاد و وزیر خارجه آمریکا از وضاحت موضع بخاطر ایجاد یک دولت با قاعده
اخی که میتوان از آنها به مانند یک ی
بین
وسیع  ،حفظ ارزش های به وجود آمده در بیست سال ر
خمیی ترسییم درذهن نمود ،خود را در کوچه حسن چپ زدند .پاکستان به مانند قصاب ظالم
ر
ی
ی
و دامن با لکه های خون ،چال و فریب  ،دشمن تاریخ با مردم افغانستان و یک منفعت جوی
بیشی ی
ر
کمان نماید .ویل آنچه اشد یرصوری و عاجل و
چرن
منطقوی میخواهد برای خود ی
ر
خواست بر حق ملت است آتش بس فوری است که در روز های بعدی باید به اولیین و
مقدم ترین موضوع  ،نه تنها به بحث گرفته شود ،بل جانب طالبان باید مسئولیت و وظیفه
ی
ر
ی
وجدان و ی
دین خویش را برای صلح و دادن حق زنده گ برای مردم را ازخود تبارز دهند
اخالق ،
و روی دیگر از چهره خشونت ،وحشت ،قتل خون و بالخره انتحار و انفجار را به نمایش
بگذارند.

ی
این توقع و خواست و امید ر
ملیون افغانستان در داخل و خارج
اکییت ملت بیش از ۳۶
ری
کشور است .همه طرف های مذاکره در یک آزمون و انتخاب قراردارند.
طرفی مذاکره همه
ی
سادگ در این میدان سیایه های روی ی
ناش ازقتل ،خون انفجار و انتخار را پاک
میتوانند به
کرده و به خواست و اراده ملت مظلوم تن دردهند.
الزم و یرصوری است تا برای ایجاد یک تفاهم و فضای باز و عاری از نفوذ بیگانگان نکات
ی
افغان و
زیر را در نظر گرفت و در محتوا و روان نکات زیرین فضای مذاکرات را سمت و سوی
ی
وطن داد:.
ن
• مذاکرات ن
االفغان باید روی هیچ دلییل در معرض مداخله و نفوذ دول حکومت های
بی
ن
ن
طرفی
خاصی پاکستان ،ایران ،انگلستان ،ایاالت متحده و روسیه ،قرار نگرفته ،
خارج ،
ی
مذاکرات به استقاللیت اراده خویش متعهد باشند.
ن
• در مذاکرات ن
االفغان مسآله آتش بس داییم مقدم ترین ماده آجندا و رشط ادامه
بی
مذاکرات روی موضوعات دیگر باشد.
• دولت بحیث ممثل حاکمیت میل و طرف اصیل قضیه بحیث طرف بحث و معامله صلح
است ،هیچ طرف و یا طرف های دیگر بحیث طرف قضیه و معامله صلح شده نمیتواند.
ی
• حق حیات ،حق زنده گ مصئون و رصفن تحت حمایت و حراست قانون  ،عاری از هر
نوع فشار ،زور ،ارعاب و اجبار تحت هر نام و بهانه  ،قابل معامله نیست و هیچ طرف مذاکره
ن
ن
طرفی قرار داشته باشد.
انسان باید مو رد احتام
نباید موضوع را جز آجند نماید ،این حقوق
ارج افغانستان پتامون موضوعات و منازعات منطقوی و
• به بحث کشانیدن سیاست خ ی
ن
ن
ن
بی الملیل نمیتواند به مذاکرات صلح بی االفغان مرتبط باشد .این صالحیت دولت خواهد
بود که بعد از ختم پروسه توافقات ی
ن
مبتن بر منافع میل  ،اصل
نهان برای صلح روی آن ،
حاکمیت میل ،تمامیت ن
ارض و حق خود ارادیت  ،تصمیم اتخاذ نماید.
• آغاز قرن  ۱۴هجری شمیس باید اغاز صلح و ثبات داییم و شاشی برای افغانستان باشد.
ن
طرفی مذاکرات بر این امر تعهد قابل اعتماد به یکدیگر دهند.
باید
• حفظ ارزش های قانون اسایس  ،دموکرایس ر
مشوع ،حفظ تمایم حقوق زن ،مصئونیت
خانواده قابل بحث و ومعامله نیست.
• قوای مسلح افغانستان بحیث پاسدار شحدات  ،حفظ تمامیت ن
ارض و ضامن امنیت میل
کشور که محصول بیست سال اخت است  ،موضوع مباحثه و جدل مذکرات صلح شده
ن
ساخی به بحث
نمیتواند  ،نباید تحت نام و بهانه اصالح مجدد  ،و به اصطالح اسالیم
خونی تطبیق پالن ن
ن
جتاالن نظایم و استخباران
انداخته شود چونکه این تالش فقط تکرار
پاکستان خواهد بود.

• طالبان که امتیازات رایگان در بدل معامله با آمریکا را از آن خود ساخته است ،نباید ادعای
ی
توانان نظایم خود پروسه مذاکرات را به چالش بکشد و دعوای به اصطالح عامیانه
بیشت از
ن
بسی اسپ در خانه ملک" نماید.
"
• دولت های پاکستان ،آمریکا و ایران حق ندارند بخاطر منافع سیایس ،منطقوی ،جیوپولیتیک
و است ر
ر
فرساییس بکشانند و در سدد اعمال نفوذ
اتتیک خویش پروسه مذاکرات را به طوالت
بر طرف های مذاکرات گردند.
ن
طرفی مذاکرات و دولت های ذیدخل باید بدانند که در برابر بیش از 36ملیون باشنده و
•
اقوام با هم برادر و برابر افغانستان قراردارند .کوچکتین اشتباه و ایده های که وفاق میل و
ن
وطن را به مخاطره مواجه سازند ،ابعاد جنگ ها پر فاجعه تر و باز کردن یک صفحه جدید
از جنگ داخیل خواهد بود.
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