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 22/22/2212                             م، عارف عباسی
 

 جنگ می بینند دوام دررا بعضی منفعت خويش 
 ولی ديگران همه طالب صلح اند

 
توسط تا حدی  که زادۀ تحريکات اجنبی بود داخلی مسلح آرامی ها و مخالفت های نا 1۴۹۱-1۴۹۱های  بعد از سال

و سلم و امنیت بر کشور مستولی  و فضای صلح  از بین رفتهمداخالت نظامی و قسمٌا توسط نهاد های عنعنوی ملی 
موکراسی مخالفت های سیاسی و تظاهرات بیشتر مسالمت آمیز بوده در مجموع بحران امنیتی را يو در دهۀ دگرديد 

  .ايجاد نکرد
يک پديدۀ  گرديد و ريختن خون می جنگ های مسلحانه که منجر به  پراگنده و منازعات وت هااخصومت ها، عد

، موضوعات گیری بوده دستی از بیرون در آن داخل نبود، اکثرٌا منازعات بین القبیلوی چون قتل و انتقاموطنی 
  . وط ناموس داری زمین و حقآبه بودهمرب

صلح را در مجموع در ساحۀ وسیعتر مختل نمی ساخت و اکثرٌا اين نوع جنگ ها در محالت معین محدود مانده 
 .ن مداخلۀ مؤسسات دولتی تأمین می شدبدو صلح هم به شیوه های عنعنوی

اما با کودتای نظامی هفت ثور و پديده های شوم و منحوس آن جنگ از محدودۀ عوامل عنعنوی خارج گرديده آتش 
تدابیر بعدی برای . آن سرتاسر کشور را فرا گرفت و تجاوز اجنبی آنر به يک جنگ ملی و سرتاسری مبدل ساخت

به  بی کمالو  بی آبرو ،، فساد پیشهبد کارهفرومايه، بدنام ،ه و خريداری اشخاص در خلق ملیشبقای نظام چاکر 
در صفوف که شهامت ايستادن کنار راد مردان مبارز را نداشتند با گرفتن پول گزاف اصطالح شرم قوم و محل 

زرع اولین تخم صف آرايی کردند اين خود خواهان محلی برای مبارزه علیه مبارزين و آزادی قومی و ملیشه های 
بزرگترين مصیبت در متالشی ساختن وحدت  که توسط شوروی آماده شده بود و سر آغازاي جنگ داخلی در مزرع

 باعث که در دوران زمامداری تنظیمی از عمق به سطح آمده و بود ز عمیق میان مردم رو ايجاد د ملی افغانستان
 .کشتار شصت هزار افغان گرديد

 

است تکرار آن باعث ضیاع  ۰2 و ۹2جزء خاطرات هر افغانی بین سنین 2221 -1۴۴2های  وقايع و حوادث سال
توان سیاه ترين دوران تأريخ کشور بعد از پیروزی بر شوروی شمرد و با تهاجم امريکا و  که آنرا می ،وقت است

، عزت و مصؤونیت، امن، راحت جنگ ساالران دور تنظیمی با ملیشه های مسلح شان  2221متحدين در سال 
به يغما بردند و گرفتن نام قوماندان ساالر جهادی لرزه بر اندام هموطن ايجاد نموده همه با  مردم راوقار و شرافت 

یاسی پاکستان به اين مصیبت مخالفین مسلح به حکمت س ۀو هراس می زيستند که عروج دوبار دلهره، رعب و ترس
 .که شب به منزل زنده برگردد ردندانداشت و ردی اطمینان آنرا ، ديگر مردم شب و روز آرام نداشتند هیچ فافزود

، سپاهی و يا رهرو درين ده سال قربانی دهشت افگنی شدند ، پولیسمرد بنام مأمور دولت و به هزاران بیگناه زن 
گیرد  يا قاچاقبران صورت می که بیشتر به اثر فعالیت های قوای مخالف مسلح و همچنان حلقات متخاصم داخلی و

، دکان، تجارت حتی وزارت داخله، دفاع ، مسجد، مکتبتر کاردفچون  هیچ محلی .ه بنام طالب ختم می شودولی هم
و چهل هزار قوای نظامی خارجی و يک  با موجوديت يک صد.  یستگزند حوادث در امان ناز و مصؤونیت ملی 

 . کمفرما استحمنی توأم با ترس و هراس و دلهره صد هزار قوای امنیتی داخلی در سرتاسر مملکت نا ا
 

 :پنج سال  سی و و هراس و دلهره و درد و مصیبت و غم  ملت افغان و رنج 
و سخت  شکیبايی ،رای صبر، حوصله، تحمل، برده باریی بجائزه، مدال و نشان ،اگر کدام مؤسسۀ جهانی مثل نوبل

گواهی تأريخ هیچ مملکتی برای چنین دور طوالنی در خون ه ب ،بودمیداشت مستحق واقعی آن ملت افغانستان جانی 
، هر جنگی را پايانی بوده و هر بحرانی را اختتامی ولی اين خواب دهشتناک ملت افغان را سحری نغلطیدهو آتش 

، خون سی و پنج سال جنگ، همناک و هراس انگیز ديده نمی شودو هیچ نوع روشنی در آخر اين داالن و نیست
 مصائبی که گفتن و نوشتن آسان است اما در عمق آن زيستن .، قتال، وحشت، بربريت، ويرانی و تباهیريزی، قتل

ن ملت افغا. ن پیمانه فجايع و جنايات را نداردهیچ ملتی واقعٌا توان حمل به اي. قدرت ما فوق توان بشری می خواهد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_yaki_taleb_solh_wa_digarey_taleb_jang.pdf
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البته مردم افغانستان در ده سال مبارزۀ خود علیه شوروی از آن ابر قدرت سفاک  .همه بايد محو می شد و يا مجنون
که غیر از زور چیزی را نمی شناخت طلب رحم نداشتند ولی جنايت، بربريت و وحشتی که اوالد افغان بر هموطن 

 .بودز تصور مردم بسیار باال خود کرد ا
 سه ماه بعد سی و  ،و با ياری بخت زنده ماندهد گذاشت و قادر به ترک مأوا نشد پا بعرصۀ وجو1۴۱۱آنکه در سال 

، ماتم، صیبت، فقر، بینوايی ، بیچارگی، مدرد اندوه، به جزء غم،صفحۀ کتاب خاطراتش  هر ،پنج ساله می شود
  چه بوده؟ و تعدی ، ظلم جنايت ، ديدنناله ،سوگواری، گريه

 

نیت است و وو مص ، امنیت صلح، آرامش آری، بدون شک  آب چیست؟و پس خواست يگانۀ اين ملت باالتر از نان 
خون افغان رنگ آمیزی شد و ماهیان ه ب صحراهای اللۀ  و وادی ها و دشت ها و دامنه ها خاک ،سنگ کوه ها. بس

  .ندکردگوشت بنی آدم تغذيه  حیوانات درنده از دريا از
  .کشتن بنی آدم بس است
  .ويرانی وطن بس است

 . و به ساز بیگانه رقصیدن بس است
ی که بخود بیايی و صلح را فقط تو هست. و برادر تو که کشته می شوند خواهر یاين میهن توست و اين مردم

رساند بلکه اين منفعت دشمنان میهنت  سود تو نیست و ترا بجايی نمیه ، دوام اين آتش سوزی و خونريزی ببپذيری
 .دارند است که بیچارگی و احساسات معصومانۀ ترا وسیله قرار داده حاصل خود بر می

 

صلح و دشت و دمنش  شجرش و نه تنها انسان افغانستان صلح می طلبد بلکه ديگر زنده جانان اين خطه حتی حجر
 .می گويد

 ؟سترسی به صلح در شش ماه ممکن استکه داين
احساس خود جوش و بر مبنای  و انگیزه های آن بايد گفت که صلحی که بنیادش بر ارادۀ راستین مردم استوار باشد 

که در کله و دماغ متحجر قدرتی   عواقب، پديده ها، مصائب و بدبختی های جنگ باشد و ياواقعی انسانی و درک 
کردگی ات وحشت است و خالف  ین گردد که کارجنگجوی مستخدم داخل شده اورا تربیت مجدد نموده برايش اذعا

نه اسالمی  و اين عمل هم به ناحقنآجنايت است  آدم کشتن .است که تو زير نامش می جنگی ه ایهمان عقیداصول 
 . است و نه افغانی

ضرورت  جوانب متخاصمو اگر حرکت صلح خود جوش و بروی انگیزه های ملی توسط خود مردم آغاز گردد 
از صمیم قلب درک نمايند مؤافقت برای صلح پايدار بوده و تعهدات  بیرونیصلح را بدون اعمال فشار و مداخالت 
تواند و اين نوع مصالحه در ظرف شش ماه نی بلکه در شش هفته دستیاب  مردمی متضمن بقای اين صلح بوده می

 .گردد می
ه و با عدوان داخل و خارج مملکت دائر نمود در الس مختلف را جمثاٌل حزب اسالمی در صلح جويی پیشگام بوده م

مساعی در راه صلح تلقی نمود بلکه سراغ امکانات و نمی توان اين تالش ها را ابدٌا  مذاکره نموده،  اسابق باره
قديم صورت گیرد، و  زمینه سازی برای شمول حکمتیار در دستگاه قدرت است ولو که به همآغوشی با دشمنان

که از عمل شواهدی وجود ندارد  نه در رو دف انتخاب نمودهيگانه وسیله برای بدست آوردن اين هجنگ را بحیث 
حزب اسالمی در شمال و شمال شرق کشور با تمام شدت مصروف کشتن و ويران . آن رايحۀ صلح به مشام برسد

، نیت نیک بیش نیستای و خوش باوری ود فريبی صلح خواهی خ یاعتماد نمودن به چنین شعار ها. کردن است
صورت نه قوت های خارجی و نه قوای امنیتی  های آتش بس و قطع تدريجی جنگ باشد درين صلح بايد با اعالمیه

 .ملی بر حزب اسالمی حمله خواهد کرد
 

و بیائید که اين  صلحی که در لندن به اشتراک دو رئیس دولت به وساطت انگلستان راه يابی شود قابل بحث است 
در  صالحیت ها و توانمندی های اشتراک کنندگان جلسۀ لندن راو  تر مورد غور قرار دهیم  کمی دقیق راموضوع 

 :ببینیم مسیر تأمین صلح
 

 :آصف علی زرداری - اول
به بانک های سويس  Money Launderingشخصی که با داشتن دوسیه های اختالس و معامالت غیر قانونی پولی 

تزلزل و بی ثبات بسر می برد و هر آن مورد مؤاخذه قوای قضائیۀ پاکستان قرار دارد در يک موقف خیلی ها م
و صالحیت تطبیق کدام فیصله نامۀ ها نمايشی بوده  کانفراسنش موجود است، شرکتش در چنین خطر کنار برد
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آنانی که در پاکستان صالحیت تصمیم گیری و تعهد سپردن دارند عبارت  .ندارد را بدون اذن مراجع اصلی قدرت
 .ISIآی . اس. آیتیز قوای مسلح پاکستان و شجاع پاشا رئیس دستگاه استخباراتی اند از اشفاق پرويز کیانی لوی درس

 

داند که پاکستان نقش  دانیم و همه دنیا می موضوع ديگری که به اين ارتباط مستلزم مداقه است اينست که ما می
داشته و  ، اقتصادی و دينینستان از لحاظ نظامی، استخباراتیتنظیم قوت های مخالف مسلح افغاعلنی و متبارز در 

يک خود برای جنگ علیه دولت افغانستان و قوت های ژیمخالفین را برای اهداف خاص ستراتطالبان و ديگر 
و عملیات بدستور اردو و استخبارات پاکستان صورت  ، ادارهامر، مراقبت امور وضاحته خارجی سوق نمود که ب

 .دریمی گ
ار نپیچانده همیشه از نقش خود انکار کرده و اين جنگ را را درين لحاف بیم اما پاکستان با تمام مهارت سیاسی خود

اشغالگران شکل و شمائل افغانی داده و ادعا شده که افغان های ناراض بر سبیل عنعنات و سنن ملی خود مقابل 
 .، چنانچه در برابر تجاوز شوروی زمان عین کار را کردندن می جنگندو دولت دست نشاندۀ شا خارجی

 

 در دوران جهاد افغانستان تا آخرين مراحل پاکستان خود . اکستان در آن تجربه و سابقه داشتبود که پ ه ایاين حیل
 که واقعٌا همین) وانمود می ساختخواه افغانستان  طرف وانمود کرده آنرا قیام ملی مردم آزادی را بی غرض و بی

ردم مبارز افغان سلب نموده در ژنیو در حضور ، اما در آخرين مرحله حق مشروع تصمیم گیری را از م(طور بود
میز مذاکره نشست و به رؤسای بی وقار و  برن نمايندگی کرده با حکومت نجیب روس و امريکا از مبارزين افغا

 .بی شهامت تنظیم ها فهماند که شما هیچ کاره استید
 

پاکستان درين ، حاال ديده شود که پاکستان در ظاهر با افغانستان در جنگ نیست که با آن کشور صلح صورت گیرد
حیث نمايندۀ معتبر و ه گیرد و کدام طالبان را ب ۀ کار میدسنجیده شچه مهارتی  از ابتکارات صلح جويی ديگران

دهد و باز  فرستد و تا چه حدی به اين اشخاص استقالل فیصله را می قوای مخالف به میز مذاکره می ۀشناخته شد
حیث پدر وکیل اشتراک می نمايد کاری که در ه کاح بنبدست گرفته با امريکا در عقد عنان امور را در کدام مرحله 

 .کرد 1۴۱۱ژنیو در سال 
 

 :حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان - دوم
رئیس ( بگذريم 222۴اگر از تقلب انتخابات سال )مندرجات قانون اساسی افغانستان البته که جناب شان نظر به 

ملت توقع ندارد که کرزی صاحب چون زمامدار مستبد و مطلق العنان امور کشور  .نستان تشريف دارندجمهور افغا
و  حیث رئیس جمهور صالحیت های مشروع ه داری را  به پیش ببرند ولی مردم از جناب شان انتظار دارند که ب

معامله گری معتاد شده اند که متأسفانه جناب شان بحدی در مصالحه و  . را در زمامداری بکار ببندند قانونی خود
 ،باقی نماندهبرای شان و شجاعتی و ابتکار عملی در مسائل مهم  متدرجٌا صالحیت ها نا پديد شده ديگر شهامت 

 . دهن بس پر از آب دارند
 

، گمان نمی طا محمد نور قدرت شناخته شده استهای مافیای اقتصادی و سیاسی است، امروز ع دالالن قدرت باند
را تابع احکام  حضور جاللتمآبی رئیس جمهور شرفیاب شده باشد و در هیچ موردی خوده ب ال يکبار هم رود تا ح

دول متحابه بدون اطالع قبلی به دولت مرکزی برای  رتبۀ عالیرای خارجه و اراکین وز .داند دولت مرکزی نمی
زند، گرچه  بلخ سر می روند و همچنان سفیر امريکا هر گاه و بیگاهی به نور میعطا محمد مالقات راسٌا نزد آقای 

 .روم گويد برای زيارت می می
 

يک به زور ولی نعمتان خود نازيده از حقوق بشر ديموکراسی و عدالت  اند که هر محقق و دوستم قدرتمندان ديگر
د و هم پیوند که هم مستقل می درنگان ستر قدرت شورای متالشی شدۀ نظار امرکز ديگ . اجتماعی سخن می رانند

 .میکند ترمیمهای کهنه را 
 

و کرباليی کريم خلیلی است که راستی از قدرت و نفوذ خود  دو قدرتمند ديگر اقتصادی و سیاسی آقای قسیم فهیم 
 .مستقالنه در اجرای امور استفاده می نمايند

کرزی صاحب مورد اجرا قرار  و فرمان شواهدی در دست نیست که گواهی دهد که کدام امر، دستور، فیصله 
مجرمین و مفسدين به امر کرزی صاحب محاکمه نشده اند بلکه مورد لطف و حمايت شان قرار نه تنها  ،گرفته

با دوسیه های طويل و عريض و مستند شامل مفسدين چراغ بدست چون وزرای  نگرفته، محترم عزيزاهلل لودي



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ن شخص محترم و کابینه، والیان، جنراالن و مأمورين ارشد دولتی پائین و باال می دود ولی کرزی صاحب از اي
 .برای جهان فريبی و عوام فريبی سوء استفاده می نمايدو ادارۀ نام نهادش شريف 

 

، داز مذاکره با حکومت کرزی صاحب اباء ورزيدنبه دستور پاکستان  تحت چنین احوال نمايندگان طالب در پاريس
 .و تماس ها را با اين حلقات ايجاد نموده ها ستیز به رمز منابع قدرت در افغانستان پی برده چه پاکستان بعد از سال

 

 !هموطن عزيزم
( عمری و حقانی) با سازش با مافیای سیاسی و اقتصادی افغانستان جمع طالبانمطابق میل پاکستان  ًااحیان صلحی که

اين ملت رنجور و  ۀگوی توقعات سی و پنج سال وجود بیايد تا کدام حد جوابه و حزب اسالمی گلبدين حکمتیار ب
  کشیده خواهد بود؟ زجر 

د ـنان اعتمادی وجود خواهـد شکـد اين عهـو تعه ول ـا در قـم آيـــاش داريـمـن قــو از ايــن و تــی که مـتـبا شناخ
   داشت؟

کدام مرجع تضمین  بمیان آيد  گروه های مسلح غیر دولتی و با اضافه قوای مسلح مخالفصلحی که به توافق 
  می نمايد؟  آنرابودن  و افغانی بودن ، سچهتلا، اصتواقعی

 

ک های ، عربستان و ُچَک، ترکیها رضايت و قناعت هندوستان، ايرانگیرم با طرح نو پاکستان و بخشايش امريک
پنج سال فرياد صلح طلبی اش جهان را  که سی و اين صلح پوشالی از نظر يک افغان ،شوروی قديم فراهم گردد

  ؟گرفت چه خواهد بود
با امکانات بسیار ضعیف شايد . لت افغان است در قبال خواهد داشته آرزوی مآيا اين نوع صلح های تحمیلی آنچ

يافت و امنیت  درهايی خواهن ها از اسارت زورمندان، تفنگ ساالران و ملیشه واال ًامردم واقع اجنگ متوقف شود ام
 نیت دلخواه تأمین خواهدشد؟وو مص

 
 نیتومصو  توأم  با امنیت ملت افغانستان صلح دائم، قائم، پایدار

 مللی لبا تعهدات صادقانه به تضمین قوی جامعۀ بین اعزت، وقار، شرف و ناموس  
 .توسط یک حکومت مشروع و قانونی مرکزی می خواهد

 
 پايان

 
 
 
 


