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

۲۰۱۹/۰۱/۳۰

الف .یوسفی

سر و صدا صلح افغانستان
در پس پردۀ ابهامات و دگم
دویدن هرتشنۀ درعقب سراب ،آب را نمی یابند .امیدوارم که ارائیه نظراتم با بد بینی به امر صلح برحق مردم
افغانستان تلقی نشود .صلح مقولۀ زیبائی است مگر بدست آوردن واقعی ان آنقدرهم ساده نخواهند بود که جنگهای
متواتر خونین بیش از چاردهۀ در افغانستان توأم با خونریری و ویرانی بیحد و حسر که تا هنوزهم بشدت آن دوام
دارد با مذاکرات دوطرفین عمال جنگ افروز بدون اشتراک مردم کشور که قرنیان اصلی جنگ بیگانگان میباشند
مرفوع شوند.
دراولین سالهای دهۀ  ۱۹۷۰میالدی هنگام تشدید رقابتهای بین المللی میان ابر قدرتها شعله ور گردیده بود همزمان
دور جدید جرقه های آتش جنگ درافغانستان نیز آغاز گردیده است .با اولین جرقه های جنگ دستگا های
استخباراتی بین المللی بکمک کشور های منطقه و بخصوص همسایه گان افغانستان درتقسیم و صف بنذیهای
دشمنانه نیرو های ملی میهن در دو جهت متخاصم کشور را طوری تقسیم کردند که اولً ساختار ملی آنرا در دو
بعد متخاصم ایدیولوژیک منفلق ساختند و تمام خطوط و پلهای عقبی ارتباطات وحدت عنعنوی ملی کشور را هم نیز
درهم کوبید.
افغانها أگاهانه و نا آگاهانه درهمان دو بعد متخاصم منقسم گردیدند و کشور را بمیدان طولنترین جنگ و رقابتهای
منطقوی و بین المللی پی درپی تبدیل کردند .خارج شدن از این بحرانات خونین در افغانستان نه تنها زمان و فضا
سالم صلح را نیاز دارد بلکه مستلزم وسایل مؤثر و خودگذری کامل نیز میباشند .تجارب تلخ تاریخی نشان داده اند
که زور آزمایهای حلقات درگیرجنگ و تشنۀ بقدرت نمیتوانند صلح پایدار و قطع کامل جنگ را برای مردم
کشورعرضه نماید .تصاحب قدرت بزور ویا نشستن بر تاج و تخت حاکمیت دولتی با حمایت بیگانگان که بدون
پشتبانی اگثریت قاطع مردم بوده یقینا مؤقتی ومتزلزل میباشد.
ابر قدرتها روی اهداف و منافع خویش می آیند و میروند ،این آمدنها و رفتنها براساس درخواست ومنافع ملی مردم
کشور ما نبوده و نمیباشند .تجارب وخاطرات تلخ مداخله و تجاوز نظامی شورویها دراوایل دهه  ۱۹۸۰میالدی و
خروج شان دراوایل دهه  ۱۹۹۰میالدی از افغانستان تا هنوزهم در اذهان مردم کشور و جهانیان تازه و زنده است.
علل اساسی تداوم جنگ و ویرانیهای در کشور بعد ازسقوط حکومت داکتر نجیب اله در ماه اپریل  1992میالدی
که بدون اشتراک وسیع مردم و رهبری مورد اعتماد شان صورت گرفت و آن زمان هم بهترین موقع تأمین صلح
پایدار در کشوربود روشن است .مگر بدبختانه تنظیمهای «جهادی» که خود شان یکطرف منازعه در جنگ بودند
بدون در نظرداشت قواعد تأمین صلح پایدار ومنافع ملی کشور آتش جنگ را ادامه دادند و کشور به ویرانه مبدل
ساختند.
تداوم جنگهای خونین این چاردهه نتایج خود را بوضاحت ثابت ساخته اند ،که تمام حلقات درگیرجنگ جاری چار
دهه برای کسب قدرت درافغانستان از پشتبانی اکثریت ملت برخوردار نبوده و نیستند .تقسبم قدرت وحاکمیت دولتی
درمیان حلقات درگیر درطی چاردهه جنگ که مالکیت اساسی آن به همۀ مردم کشور تعلق دارند تجربه ناکام در
افغانستان است ،نه دولت کنونی و نه طالبان از مردم کشور نمایندگی کرده میتوانند و از حمایت مردم برخوردار
نیستند .بدون اشتراک وسیع مردم در پروسه تأمین صلح و احیای عدالت واقعی در برابر قربانیان اصلی جنگ،
قطع جنگ درافغانستان ناممکن است.
ورود قوای نظامی ایالت متحده امریکا و کشورعضو ناتو در ماه نوامبر  ۲۰۰۱میالدی به افغانستان بنابر وحشت
و جنایات را که حاکمیت طالبان در کشور ایجاد کرده بودند صورت گرفته است ،طرزالعمل کنونی مذاکرات صلح
محترم داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان که اگر منجر به احیای دوبارۀ حاکمیت طالبان و
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یا زمینه پیوستن طالبان با دولت کنونی مانند پیوستن گلبدین حکمتیار با دولت که اکنون بدون فیصلۀ و اشتراک
مردم افغانستان جریان دارد صورت هم بگیرد نه تنها جنگ در افغانستان قطع نخواهند شد بلکه تشدید هر بیشر
جنگ و ادامۀ خونریزی دور از امکان نمیباشد.
هرگاه توافق هم میان ایالت متحده امریکا و دولت کنونی افغانستان با طالبان روی مسایل ذات البینی ایشان صورت
ب گیرد و یا طالبان با دولت کنونی افغانستان که ازحمایت همه جانبۀ ایالت متحده امریکا و ناتو برخوردار است
بپوندند بمعنی تأمین صلح جاویدان و قطع جنگ در کشور نیست.
تشکر

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

