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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۳۰/۰۱/۲۰۱۹ یوسفی الف.

 و صدا صلح افغانستان سر
 دگم و در پس پردۀ ابهامات

 
برحق مردم  امر صلح هامیدوارم که ارائیه نظراتم با بد بینی بنمی یابند.  را آب، عقب سرابدردویدن هرتشنۀ 

های جنگکه  خواهند بودساده نهم آنقدر ان ی است مگر بدست آوردن واقعیئنشود. صلح مقولۀ زیبا لقیت افغانستان
دوام بشدت آن هم هنوز تا کهبا خونریری و ویرانی بیحد و حسر  توأم افغانستان در بیش از چاردهۀ خونین متواتر
 میباشند قرنیان اصلی جنگ بیگانگان که بدون اشتراک مردم کشورعمال جنگ افروز دوطرفین با مذاکرات دارد 
 شوند.  مرفوع

 

 همزمان بودگردیده شعله ور رقابتهای بین المللی میان ابر قدرتها هنگام تشدید میالدی  ۱۹۷۰دراولین سالهای دهۀ 
های  دستگابا اولین جرقه های جنگ  است. آغاز گردیدهنیز جرقه های آتش جنگ درافغانستان دور جدید 

 صف بنذیهای و تقسیمافغانستان در ناگ های منطقه و بخصوص همسایه استخباراتی بین المللی بکمک کشور
دو  دررا آنساختار ملی  کردند که اولً  تقسیم طوری کشور رادر دو جهت متخاصم  میهنهای ملی  دشمنانه نیرو

 نیز هم ملی کشور راعنعنوی وحدت  اتارتباط عقبی و پلهای خطوطتمام  منفلق ساختند و ایدیولوژیکمتخاصم عد ب  
  درهم کوبید.

 

رقابتهای و  جنگطولنترین میدان برا ند و کشور دیدگر منقسماصم متخ عدهمان دو ب  أگاهانه و نا آگاهانه در افغانها
نه تنها زمان و فضا  در افغانستان خارج شدن از این بحرانات خونین. کردندتبدیل  پیپی در منطقوی و بین المللی

نشان داده اند  تاریخی تلخ . تجاربنیز میباشند کامل وسایل مؤثر و خودگذری مستلزمنیاز دارد بلکه  صلح را سالم
برای مردم جنگ را کامل قدرت نمیتوانند صلح پایدار و قطع بشنۀ تو  جنگآزمایهای حلقات درگیر که زور
بدون که  حمایت بیگانگانبا حاکمیت دولتی نشستن بر تاج و تخت  ویا تصاحب قدرت بزور عرضه نماید.کشور

 اشد. میبومتزلزل مؤقتی  ا  بوده یقینپشتبانی اگثریت قاطع مردم 
 

ابر قدرتها روی اهداف و منافع خویش می آیند و میروند، این آمدنها و رفتنها براساس درخواست ومنافع ملی مردم 
میالدی و  ۱۹۸۰نظامی شورویها دراوایل دهه  تجاوز نمیباشند. تجارب وخاطرات تلخ مداخله ونبوده و ما کشور 

  است.و زنده تازه  یاناذهان مردم کشور و جهان درهم هنوزتا افغانستان  میالدی از ۱۹۹۰خروج شان دراوایل دهه 
میالدی  1992کشور بعد ازسقوط حکومت داکتر نجیب اله در ماه اپریل  علل اساسی تداوم جنگ و ویرانیهای در

بهترین موقع تأمین صلح  هم زمان آنو  صورت گرفتکه بدون اشتراک وسیع مردم و رهبری مورد اعتماد شان 
بودند در جنگ شان یکطرف منازعه  که خود« جهادی»تنظیمهای مگر بدبختانه  روشن است. بودوردر کشپایدار 

و کشور به ویرانه مبدل  بدون در نظرداشت قواعد تأمین صلح پایدار ومنافع ملی کشور آتش جنگ را ادامه دادند
  .ساختند

 

چار  جاری جنگکه تمام حلقات درگیر ،بت ساخته اندرا بوضاحت ثا خود چاردهه نتایجاین  تداوم جنگهای خونین
تقسبم قدرت وحاکمیت دولتی  .نیستندنبوده و  ملت برخوردار اکثریت قدرت درافغانستان از پشتبانیدهه برای کسب 

 درتجربه ناکام  تعلق دارندکشور  مردمه همۀ اساسی آن ب که مالکیتجنگ  چاردهه طیدرمیان حلقات درگیر در
میتوانند و از حمایت مردم برخوردار نه طالبان از مردم کشور نمایندگی کرده  نه دولت کنونی و ،استافغانستان 
 جنگ،اصلی قربانیان  در برابر احیای عدالت واقعی بدون اشتراک وسیع مردم در پروسه تأمین صلح و نیستند.

 قطع جنگ درافغانستان ناممکن است. 
 

میالدی به افغانستان بنابر وحشت  ۲۰۰۱ریکا و کشورعضو ناتو در ماه نوامبر ورود قوای نظامی ایالت متحده ام
 ند صورت گرفته است، طرزالعمل کنونی مذاکرات صلحدکشور ایجاد کرده بو و جنایات را که حاکمیت طالبان در

حاکمیت طالبان و منجر به احیای دوبارۀ  اگر داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان کهمحترم 
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فیصلۀ و اشتراک  بدون که اکنون یا زمینه پیوستن طالبان با دولت کنونی مانند پیوستن گلبدین حکمتیار با دولت
بلکه تشدید هر بیشر  شدافغانستان قطع نخواهند  نه تنها جنگ در بگیردهم صورت  جریان داردافغانستان مردم 
    امکان نمیباشد. دور ازو ادامۀ خونریزی جنگ 

 

شان صورت ایطالبان روی مسایل ذات البینی  با و دولت کنونی افغانستان هرگاه توافق هم میان ایالت متحده امریکا
 استگیرد و یا طالبان با دولت کنونی افغانستان که ازحمایت همه جانبۀ ایالت متحده امریکا و ناتو برخوردار ب

 بمعنی تأمین صلح جاویدان و قطع جنگ در کشور نیست.  بپوندند
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