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  یخیتار چرخش 

ینده گان آن  طالبان در ارتباط افغانسان نتایج بس نا گواری را برای مذاکرت صلح بین دولت امریکا و پاکستان توسط نما
افغانستان به بار میاورد ، هر گاه اقدامات جدی و معقول و منطقی  از طرف حکومت افغانستان مخصوصاٌ جاللتماب 

ه شده است. ریس جمهور کشور ما محترم داکتر محمد اشرف غنی گرفته نشود. کشور در یک مقطع تاریخی اسا س آورد
مسولیت خرابی اوضاع را از نگاه ملی و بین المللی  2014محمد حامد کرزی الی سال  2001بعد از یازدهم سپتامبر 

نموده که   2001به دوش دارد. بزرگترین اشتبا ه را در طراحی بهبود وضع سیاسی  افغانستان محترم خلیلزاد بعد از 
ه "ازموده را آزمودن خطاست" نمی تواند به نفع ملی افغانستان ، امریکا و امروز نامبرده به صورت قطع به اساس فلسف

حتی خود پاکستان مثمر واقع گردد. لذا متفکرین افغان جرمن انالین به حکومت کابل پشنهاد می نماید که از دولت و 
ی پیشبر مذاکرات حکومت  امریکا غرض پیشبرد مذاکرات صلح یک نفر دیپلومات ورزیده امریکا ی الاصل را  برا

صلح افغانستان تقاضا نماید. خلیلزاد صد بار هم تابعیت امریکا را داشته باشد اما یک افغان بدون "الهام" یعنی "ویزیون"  
 به این طرف همه میدانیم . 2001در مسایل بزرگ ملی و بین المللی بوده که نتایج رقت بار انرا از 

 
صی بیرون کشیده می تواند که یک "الهام" ملی و بین المللی را پیش کش نموده و افغانستان را از حالت فعلی فقط اشخا 

انرا با قدرت دولتی و حکومتی که بدست جاللتماب ریس جمهور فعلی است تطبیق کند نه خلیلزاد .  یک دیپلومات ورزیده 
ی هم می تواند هزار بار مثمر سازمان ملل متحد غرض پیشبر مذاکرات صلح افغانستان همراه با یک دپلومات  امریکای

تر برای همه جوانب قضیه مفید واقع گردد نسبت به خلیلزاد  و از طرف افغانستان هم باید به رهبری و طراحی خود 
ریس جمهور افغانسان این معموله بزرگ ملی  به پیش برده شود. موضوع افغانستان را کرزی، ستانکزی، خلیلزاد و 

                                                                                             ل هستند ، نمی توانند حل نمایند و اگر هم کنند به قیمت مرگ دو باره افغانستان خواهد بود.                                        غیره کسانیکه تا کنون فعا
پ "مسکو" وی در مدت زمان حاکمیت شان   بود که نتوانست با کمک عدم لیاقت سیاسی و علمی حامد کرزی و گرو

های همه جانبه جامعهء جهانی، اوضاع کشور را یک چرخش تاریخی بدهد.  بر عکس اوضاع را نسبت   کم ظرفیتی 
د  که روز به روز وی، داکتر امین فرهنگ، اسپنتا،  قانونی ، زلمی رسول و غیره دار و دسته مسکو  به نقطهء رساندن

بر گشتی وجود نداشت تا اینکه جاللتماب ریس جمهور فعلی قدرت را به هر ترتیبی که بود با گرفتن دست محترم داکتر 
عبدهللا و در وسط  شان وزیر خارجه امریکا، بدست گرفت. محترم غنی هم با وعده های که برای مردم داد به علت های 

پوشاند  .  غیر از بعضی انکشافات اقتصادی به کمک جامعه بین المللی مختلف نتوانست قسمت اعظم انرا جامعه عمل ب
و بعضی اصالحات نا چیز اداری و غیره، روز به روز به مشکالت قبلی مردم، مشکالت جدید اضافه گردید.   نامبرده 

طن خود یک با تیم کاری ارگ و حکومت شان کنون در یک حالت وخیم تر سیاسی  قرار دارند. این حالت وخیم در ب
چانس بسیار بزرگ تاریخی را برای افغانستان نهفته دارد که باید شناساسی گردیده و در عمل پیاده گردد.  محترم ریس 
جمهور کشور باید شهامت و جرئت نشان بدهد و از خود یک پروگرام صلح را پیشکش کند و با استفاده از قوای دولتی 

طبیق آن کوشا شود.  روشنفکران و متفکرین افغان جرمن انالین حاضر هستند  و حکومتی و دیپلوماسی بین المللی به ت
، یک پروگرام جامع و قابل قبول همه را  بعد از مفاهمه با خود جاللتماب ریس دولت افغانستن ،  بدست وی بدهیم که 

سطح ملی و بین المللی موقع به  هم حیثیت خود وی را و هم از ملت افغانستان را باال بیاورد و با تطبیق این پروگرام در
هر کس داده نشود که بنام  صلح در نهایت همان گرو های را که باعث خرابی افغانستان در چندین دهه شده اند بر سر 

هزار ساله آن است . محمد اشرف غنی ریس جمهور  5قدرت دولتی بیاورند   . مسله،  مسله ملت افغانسنان با تاریخ 
ی تاریخی و مردم کشور را در عقب خود استاده نموده و با قوت دیکتاتورانه معقول  ملی کشور را کشور باید تجربه ها

ار منجالب فعلی بیرون و در شهرهای ترقی و رفاه اجتماعی برساند و گروپ مسکو را در جایش نشانده و با منطق قوی 
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مایه گذاری کند.  وی باید بدون ترس با تمام  سرمایه های انها را برای انکشاف ملی کشور به نفع خودشان در کشور سر
قوت فکری و دولتی راه های معقول صلح را در میدان بیندازد قبل از  انکه پاکستان توسط نماینده گان خود طالبان، انرا 

بسیار  با نماینده امریکا خلیلزاد  به قهقرا و مشکالت تازه برای کشور  تبدیل کند. منافع پاکستان را می توان به شکل
بهتر آن خود حکومت و دولت افغانستان از نگاه اقتصادی و منطقوی  تا مین کند تا اینکه توسط نمایند گان آن طالبان. 
منافع  طالبان را هم خود دولت افغانستان به صورت بسیار احترامانه می تواند هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه سیاسی 

د از پاکستان نماینده گی کنند. از گفتار و کردار نماینده گان طالبان در مسکو واضع تضمین نماید تا دیگر مجبور نباشن
معلوم می شد که کی حرف می زند و انسان خجالت  می کشد که خلیلزاد به این سویهء پاهین حاضر است افغانستان را 

اندازه امریکا می تواند از پیمان استراتیژیک  و مردم انرا با پاکستان و امریکا معامله کند. نمیدانم از نگاه حقوقی تا کدام 
با افغانستان خارج گردد و ایا کدام بندی در این پیمان در این ارتباط وجود دارد که دولت افغانستان به اساس ان هر چی 
هم ترمپ ریس حمهور امریکا هم بخواهد، باالی افغانستان تحمیل  کند. پاکستان می تواند با امضای قرار داد های م

اقتصادی و اجتماعی مستقیم امتیازات خوبی از افغانستان بگیرد  نسبت به اینکه انرا با جنجال از طریق نماینده گان خود 
 طالبان  بدست بیاورد. 

 
ریس جمهور افغانستان باید یک پروگرام قاطع برای صلح طراحی نماید و انرا همراه با یک پروگرام اساسی انکشاف   

بی کاری را در کشور ریشه کن نموده،  پیشکش مردم و جامعه بین المللی نموده و با تصامیم قاطع اقتصادی کشور که 
انرا جامعه عمل با کمک روشنفکران و متفکرین ملی و واقعی کشور با همکاری  نسل جوان، پیاده نماید.  هر گاه 

نتواند  و انها بتوانند ولو به فرموده جاللتماب ریس جمهور  افغانستان جلو گروپ مسکو را منطقی و معقول گرفته 
جاللتماب شان قدرت اجراییوی ندارند به صورت غیر رسمی و بدون صالیت به توافقاتی به همکاری خلیلزاد  با پاکستان 

 برسند ،  قبر خودش و افغانستان را دو باره می کنند و مسولیت تاریخی انرا وی به دوش دارد.
ور که همچنان مسوولیتی در قبال این مسله داریم با اساس پشنهاد محترم داکتر کاظم فلهذا ما یک گروپ متفکرین کش

حاضر هستیم عمالٌ تا با جاللتماب شما تحت چند شرایط ساده افکار خود را با شما شریک ساخته و راه بیرون رفت ملی 
به کمک مردم آن به صورت اساسی  و بین المللی قضیه را به شما پشنهاد نموده،  که در صورت توافق با هم کشور را

 و درست نجات دهیم. 
فُونَ  ا یَصِّ ةِّ َعمَّ زَّ ِّ اْلعِّ  ُسْبَحاَن َرب َِّك َرب 

mailto:maqalat@afghan-german.de

