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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۱۱/۱۷

اخترمحمد یوسفی

صلح واقعی و پایدار درافغانستان؟

چرا در افغانستان جنگ طوالنی و خونریزی بپایان نمیرسد ،صلح وعدالت در کشور تأمین نمی
گردد؟
تداوم جنگ طوالنی و خونریزی در افغانستان دالئل فراوان خارجی و داخلی خود را دارد که تحلیل وبررسی همه
جانبه تمام علل و جهات آن در این یاداشت کوچک نمی کنجد .میخواهم با ارئه برخی دالیل نظر خویش را خدمت
خوانندگان عزیز بعرض برسانم.

دشواریهای گذار از جنگ طوالنی به صلح پایدار در افغانستان به معنی عدم دسترسی به صلح واقعی در کشور
نیست ،هرگاه طرفین جنگ صادقانه برمبنای تأمین عدالت وانصاف علیه مظلومان قربانیان واقعی و بی گناه در جنگ
ازخصومت و ادامۀ خونریزی علیه مردم بیگناه افغانستان دست بردارند صلح پایدار و عادالنه در افغانستان درعمل
پیاده شده می توانند.
این حقیقت آفتابی روشن است که ریشهای اساسی جنگ درافغانستان ناشی از رقابت های خارجی و مداخالت بیشرمانه
همسایه های افغانستان ایران و پاکستان درکشور ما سرچشمه گرفته است .عمال داخلی که در طی چند دهۀ اخیر که
در افغانستان حکمروایی میکنند محصول جنگ تحمیلی بیکانگان بوده و وسایل ویرانی دشمنان در کشور ما هستند،
این اجیران بیگانه خود ارادیت و عزم دفاع وحفظ منافع ملی افغانستان را ندارند ،اینها به گدی های کوکی میمانند که
از حمایت دشمنان خارجی افغانستان برخور دار اند و برای تعمیل اهداف شوم دشمنان مردم افغانستان کار می کنند.
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بگونه مشت نمونه خروار باید گفت که این مفسدین "جهادی" حکمروا و دست پرورگان پاکستان و ایران هزارن
کیلومتر دور از افغانستان فروریختاندن دیوار برلین را الف زده می توانند ،مگر درچند متری در داخل خاک
افغانستان اعمار دیوار سیم خاردار پاکستان را که سرزمین مقدس کشور را با کوها و معادن ان غصب نموده اند دیده
نمی توانند.
مشکل اساسی برای تأمین صلح واقعی عادالنه و پایدار درافغانستان در آنست که برای رسیدن به صلح واقعی از
روشهای اصول مکانیزم سالم عنعنوی صلح ،تأمین عادالنه حقوق اتباع و رعایت خواسته های مدنی و اجتماعی
مردم مظلوم و سایر مولفه های ضروری که برای قطع جنگ و حل منازعات طرفین خارجی و داخلی در افغانستان
الزم اند کارگرفته نشده است که این تخطی های اصولی باعث تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان گردیده است.
تامین صلح واقعی و پایدار درافغانستان از برآورده ساختن خواسته های نامشروع وغیر قانونی ظالمان خارجی و
عمال داخلی شان مانند طالبان و شبکه حقانی که عاملین اساسی و اصلی جنگ و خونریزی در افغانستان هستند
آغاز نشود .تالشها و مذاکرات ایاالت متحده امریکا با طالبان که توسط پاکستان پیکش گردیده است جهت جنگ
طلبان و ظالمان در جنگ هستند .با برآورده ساختن خواسته های نامشروع وغیر قانونی ظالمان هیچگاه صلح و
عدالت در افغانستان تأمین شده نمی تواند.
برای تأمین صلح واقعی و پایدارعادالنه درافغانستان اوأل باید برای احیای حقوق و خسارات مظلومان و بی
گناهان درجنگ افغانستان مراجعه شود ،آنانیکه خود جنگ را آغاز نکرده اند مگر خسارات و آسیب های ناشی از
جنگ را دیده و قربانیهای متعدد متحمل شده اند .اگر صلح واقعی و پایدار در افغانستان میخواهید باید به خواسته
های برحق مظلومان و قربانیان واقعی جنگ توجه شود تا زمینۀ صلح واقعی و عادالنه در کشور فراهم شود.
مولفۀ اساسی قطع جنگ و تأمین صلح پایدار عادالنه در افغانستان موجودیت حکم بیطرف مورد اعتماد طرفین
جنگ است که در تالش های کنونی صلح و مذاکرات ایاالت متحده امریکا برای افغانستان وجود ندارد.
تالش های کنونی صلح و مذاکرات ایاالت متحده امریکا با طالبان نه تنها غیرقانونی است بلکه بی نتیجه نیزاست ،از
آنجائکه طالبان خود درصف ظالمان و وسیله در دست دشمنان خارجی افغانستان اعم از پاکستان ،ایران ،روسیه و
برخی کشورهای عربی قرار دارند .طالبان وسیلۀ ادامۀ جنگ ظالمان و دشمنان در افغانستان شمرده می شوند،
طالبان نمیتوانند از مردم مظلوم افغانستان که طیف وسیع مظلومان واقعی وآسیب دیده گان جنگ در کشورهستند
درمذاکرات صلح با ایاالت متحده امریکا از مردم افغانستان نماینده گی کنند .طالبان دولت و یا گروپ مستقل سیاسی
نیستند که صالحیت حقوقی نماینده گی ملت را در افغانستان داشته باشند .
ط البان فقط تروریستان مزدور و قاتلین حرفوی اند که برای تحقق اهداف دشمنان مردم افغانستان مطابق ستراتیژی
پاکستان ،ایران ،روسیه وعدۀ کشورهای عربی عمل میکنند .طالبان صالحیت آتش بس و قطع جنگ در افغانستان را
ندارند ،تصمیم گیری در قطع جنگ وآتش بس را نظامیگران پاکستانی و دستگاه استخباراتی آی .اس .آی .میگیرند.
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رهایی زندانیان طالبان و شبکه حقانی قبل از وقوع عملی آتش بس و بدست آوردن تضمین قطع جنگ از طرف
پاکستان ،ایران ،روسیه وعدۀ کشورهای عربی برای تأمین صلح کمک نمیکند ،بلکه رهایی زندانیان طالبان و شبکه
حقانی موضع دشمن و اتش جنگ را بیشتر تقویت می کند.
دولت فاسد تحت المایه خارجی با موضع گیریهای متعدد شان یکدست نیستند .دولت کنونی نمی تواند درمذاکرات
صلح از طیف وسیع مظلومان واقعی وآسیب دیده گان جنگ در افغانستان نماینده گی کنند.
یگانه مرجع که در افغانستان مذاکرات صلح پایدار و تأمین عدالت واقعی را نمایده گی کرده می توانند ،اشتراک
نمایندگان واقعی قربانیان اصلی جنگ درکشورهستند که با آنان باید مذاکرات صلح و تأمین عدالت صورت بگیرد.
تامین صلح واقعی و پایدار درافغانستان باید با فراهم آوری تأمین عدالت وآعاده حقوق مظلومان جنگ درمحاکم علنی
توسط قاضیان بیطرف و عادل صورت بگیرد تا صلح واقعی و پایدار درافغانستان تأمین گردد .
پای
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