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و شميره   3 تر 1  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١٠ مارچ،٢۶ ورجنيا،         ماللی موسی نظام                                                                                       
 

  برای ايجاد صلح در افغانستان چی بايد کرد؟
 نظری به مضمون محترم داکتر ولی ذکی در زمينۀ طرحی برای نجات وطن

  
که معضلۀ حاد اوضاع نابسامان افغانستان  فائقه به محترم داآترعبدالولی ذآی، بايد تائيد نمودبعد ازعرض احترامات 

حاالت نشان ميدهد آه فرصت .  همانطورآه ايشان بيان فرمودند، با دالئل مبرهن وواضح صرف رو به وخامت ميرود
لت به همراه داشته باشد، تحت شرائط بهبود درين زمينه آه نويدی از صلح و بازسازی را در افق تاريك آرزوهای م

آنونی ميسر و ممكن نبوده، بلكه تصوير سياهی را از يك افغانستان بی سر وسامان و از هم گسيخته در اذهان مجسم 
 .ميسازد

 آنچه را محترم داآتر ذآی ميفرمايند، البته آه تا حدود زيادی بيان آنندۀ آنچه در افغانستان جنگ زدۀ ويران ميگذرد است
ولی با موجوديت جناح های متخاصم پراگندۀ علنی و پنهان داخلی و خارجی، پالن های صلحی آه ايشان به آن اشاره 

عملی ساخت؟ در پالن آاروان صلح آقای نبيل » واقعًا« نمودند، مگر چگونه ميشود آه بيكی آن رجوع نموده و آنرا 
مثًال طرفی آه . وۀ حرآت و امكانات عملی آن روشن نبودمسكينيار آه اعضای آاروان به آابل تشريف ميبردند، نح

نمايندگان ملت بايد باشند، » ظاهرًا« مفاهمه و مذاآره برای صلح مطرح ميگرديد، مثًال اعضای ولسی جرگه آه» آن«با
ری احوال در پهلوی آنچه آه پامال حقوق مردم افغانستان منجمله عفو جنايتكاران جنگی، تنظيم و پيشنهاد قانون غير بش

ر جدی و منافع عليای ملت و شخصيۀ اهل تشيع، پشت پا زدن به حاضری و عدم حضور بر وظيفه و مسامحه در امو
زخواست و توجه به مشكل اساسی فساد اداری و حيف و ميل آمك های خارجی، چگونه ميتوانند با گروپ های باعدم 

  آاروان صلح آارمثبتی را از پيش ببرند؟
ورقوای ناتو و پالن های ستراتيژيك عساآر در حال ازدياد امريكا در منطقه و رقبای هميشگی آن يعنی  همچنان  با حض

چين، روسيۀ فيدرال، ايران وايجاد مشکالت از جانب آنان از يکطرف و البته با موجوديت پاآستان با داشتن اسلحۀ 
 های افراطی در جوارمملکت ما آه آزادانه برای زروی و گروه مختلفۀ مخالفين آن اعم از طالب، القاعده و اسالميست

« خرابكاری و آشتار از ماورای سرحدات درافغانستان جوالن ميدهند، از جانب ديگر، چگونه بايد آنار آمد و باآنها 
همين عملياتی آه اخيرًا در هلمند صورت گرفت که يك منطقۀ آوچكی آه حتی ولسوالی هم . را مطرح نمود» پالن صلح

 هزار قوای امريكا، ناتو و عساآر و پليس افغان با اعالم اينكه بعد از شكست ١۵با موجوديت » مارجه« بنامنيست 
طالبان بزرگترين مقابله بمقابل مخالفين دولت و اشراربوده است، ثابت ساخت آه قوای روز افزون خارجی با مشكالت 

ا در تامين صلح و باز سازی در افغانستان دارند، با کار فی مابين خود ها آه اجبار پنهان نمودن ناآامی های خويش ر
» صلح خواهان مهاجر« مشاهده گرديد، نميتوانند با» مارجه«آه درعمليات » مگس« روايی هايی مثل فير تفنگ بر يك 
  .کارمثبتی را در زمينه انجام دهند

  
انند در چنين اقدام مفيدی طرف واقع گردند  احزاب سياسی وافری هم آه روز افزون هستند، از نگاه حقوقی هرگز نميتو

، يا بين خود »جبهۀ متحد ملی« اين گروه ها يا با حكومت در جدال اند مثل. و مصدر آاری آه به صلح بيانجامد بگردند
  .در تضاد، اکثريت اعضای شناخته شدۀ آنان هم مورد تائيد مردم افغانستان نيستند

  
 عده ای از اشتراک کنندگان آن پرسيدم، مراجعه به دولت افغانستان، خاصتًا رئيس اگر هدف کاروان صلح که اين قلم از 

حکومت باشد، با موجوديت دولت ضعيف و هردم خيال آقای آرزی آه اختيارات فعاليت آن بدست جنگ ساالران، تنظيم 
 ٨ مبارآشان درين بيشتر از های جهادی و وابستگان ذينفع به همسايگان غدار افغانستان است آه نامبرده حتی گل بروی

، با موجوديت مسلم گروپ هايی که در باال ذکر گرديد به تنهايی نميتواند طرف »نتوانسته يا نخواسته آه بگويد« سال 
دولت افغانستان شايد در ظاهر استقبال گرمی ازين آاروان . مراجعه و مذاآره برای ايجاد  يك صلح دوامدارواقع گردد

   .ه عمل آورد، ولی اقدام مثبت در زمينه و وعدۀ عملی و امروز فردايی در قبال نخواهد داشتهموطنان مهاجر ماب
  

  گوناگون آه تا حدود زيادی در تقابل هم قرار دارند، طــرف و ميزبان»  اختيار دار« بنابران با موجوديت اين همه 
د؟ البته که نظر و پالن آقای مسكينيارو هر آی و کدام تشکيل و دستگاه ميتوانست باش» صلح جويان مهاجر افغان « 

افغان ديگری آه بتواند با همكاری هموطنان صلح و آرامش گمشدۀ ملت افغانستان را دوباره احياء نمايد، قابل قدر و 
پشتيبانی ميباشد ولی اگر شرائط و امكانات عملی برای يك چنين حرآت ملی دقيقًا طرح و ممكن نگردد، نتيجه ای 

  .ادنخواهد د
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکن: ياد ير و لولـ، يزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

در مورد پالن محترم آقای عباسی آه ظاهرًا دعوت جوامع مهاجرين افغان در مناطق شان به  تشكيل گروپ های مختلفه 
ولی طوريکه می بينيم  . در افغانستان بوده است، البته آه آنهم با يك هدف مردمی طرح گرديده بود» صلح« برای احيای

شوروی در افغانستان و هجوم تنظيم های جهادی برای آسب قدرت و دوران متاسفانه بعد از شكست قوای اشغالگر اتحاد 
خونبار چهارسالۀ تباهی مملكت و انهدام پايتخت و فجايع غير بشری درآن، ديگر امكانات عملی اينكه گروپ هائی بتوانند 

لی تفرقه اندازی های قومی، با همدلی و همراهی جدًا به اتفاق هم  به فكر نجات وطن بيافتند، با پالن های فعال غير م
» وحدت ملی« مذهبی، لسانی و امثال آن آه آامًال بدست طراحان وابسته به همسايگان غدار وطن به منظور تخريب 

درين زمينه با افسوس ديده شد آه حتی در يك منطقه ای از دنيای . سازمان دهی ميشود، ممكن و ميسر نگرديده است
را برای » دوامداری«  هم ممکن نشده است آه نظريات باهم منطبق گردند و يك تشكيلمهاجرت و يا گاهی زير يك سقف

البته با موجوديت نيات نيک هم برای صالح و ايجاد منافع ملی، متاسفانه آه تفوق طلبی آه رواج اين . صلح بوجود آورند
واقعًا بوجود آمده و »  صلح پايدار « يا اتحاديه ای برای» جرگه«عصر ما افغانان گرديده است، نميگذارد آه هستۀ يك 

  .به ثمر برسد
 

باالخره در مورد طرح آقای وحيد وحيد اهللا آه اآثريت مردم ما از همديگر ميپرسند آه ايشان آی هستند و چگونه از 
تان جنگ گويا به حيث فاتح خيبر بميدان آمده اند و همه پالن و پروژه های حياتی افغانس» دفعتًا«  ساله ٩تاريكی های 

را هم به خويشتن » بن« فقره ای اعليحضرت محمد ظاهرشاه و تنظيم  پالن آنفرانس ناآام ٣زدۀ ويران رابشمول پالن 
 .نسبت داده اند، نميشود چيزی گفت، چون هويت سياسی و سوابق شان شديدًا مورد سوال مردم ماميباشد

 
داآتر سيد عبداهللا آاظم آه بتاريخ اول » عملی« ود زيادی خوب بود آه جناب داآتر ذآی به طرح بسيار جامع  و تا حد

درين نامه .  به شكل نامه ای به حامد آرزی، رئيس جمهور افغانستان ارائه گرديد هم اشاره ای مينمودند٢٠٠٧جوالی 
آن تشريح آقای آرزی هم رسانيده شد، در قسمت اول » بدست« آه به اآثريت مقامات عاليرتبۀ مسئول افغانستان منجمله 

و توضيح حاالت عمومی با تمام جوانب مثبت و منفی آن آامًال بيطرفانه مطرح گرديده است وخطرات موجوده و آينده با 
نظر داشت تشكيالت سياسی غير ضروری، احزاب ضد حكومتی، موجوديت و اقتدار جنگ ساالران و خطرات ناشی ا 

ن روابط و همكاری دارند با موجوديت قوای خارجی و مداخالت زقدرتمندی آنها، موجوديت مقتدرينی آه با همسايگا
 .همسايگان و امثال اين مسائل همه و همه نظر به حاالت آنوقت روشن گرديد

در قسمت دوم يك به يك راه حل های احتمالی آه منطقًا با اوضاع و احوال مملكت سازش داشت، مطرح گرديده و 
  .ی و پيشنهاد مينمايدامكانات عملی را در هر ساحه ای بر رس

راه حل های  محترم داآتر آاظم  آه در ساحات مختلفۀ مشكالت جامعۀ افغانی روشنی می اندازد، تا حدود زيادی مری 
ولی چون حاالت به تدريج وخامت چشم گيری را بخود اختيار نموده است، شايد با در . »است« االجرا و قابل قبول بود

  .برای رفع مشکالت هنوز هم بتوان قدمی در چنان راه هايی گذاشتنظر داشت اوضاع و امكانات، 
 

البته اينكه نظريات و عقايد همۀ ما نظر به آزادی های فكر و بيان، با منطق، قضاوت و استدالل شخصی قابل احترام و 
يد عبداهللا آاظم و ترتيب ارج گذاری ميباشد، اينقلم با اينكه بعد از بيشتر از دو سال از مكتوب پر محتوای محترم داآتر س

، ميگذرد، چنين يك تحليل جامع و عريان »معاونين و مشاورين بيشمار آقای آرزی« اثر ندادن مقام رياست جمهوری و
را در بيان اوضاع وحاالت افغانستان عزيز و پيشنهادات برای حل مشكالت و نابسامانی ها درمملکت، از هموطن 

 .ديگری مشاهده ننموده ام
ن، با اجازۀ محترم داآتر سيد عبداهللا آاظم، هموطنان عزيز را به مطالعۀ چنين يك ارزيابی همه جانبۀ   اوضاع بنابرا

افغانستان آه يقينًا حاالت درين مدت وخيم تر هم گرديده است، با ارائۀ راه حل های احتمالی برای رفع مشكالت در 
آئی های آينده نكات مهم اين مكتوب هم بتواند در آجندای پالن وطن، دعوت نموده و اميدوارم آه در تشكيالت و گردهم 

آليك  لطفًا اين پيشنهاد نامه را بصورت مفصل در همين پورتال افغان جرمن آنالين با.  های هموطنان ما جاگزين گردد
 .بروی لينك آتی مطالعه نمائيد
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چنين اينجانب هم به نظر محترم داآتر ذآی در مورد مشكالت دائر نمودن يك لويه جرگه ولو آه قانون اساسی افغانستان 

 مصارف هنگفت ۀحقی را درحاالت خاص برای رئيس دولت تفويض هم نموده است، موافق ميباشم آه بدون شك ازنقط
و لو از کيسۀ خليفه، تنظيم چنين جرگه ای در شرائطی آه معضلۀ امنيت در افغانستان مخصوصًا در مناطق وسيع جنگ 

متاسفانه در انتخابات رياست جمهوری بصورت آشكارا زده سوال حتمی است و با تجربۀ فساد وتقلب و تخلفی آه 
دور از امكانات حقوقی و قانونی ميباشد آه درآن » عمًال«مشاهده گرديد، قانونيت و شفافيت چنين جرگه ای هم 

در عوض بهتر همان خواهد بود آه با موجوديت حکومت آرزی . ملت اکثرًا سهيم نخواهند گرديد» واقعی« نمايندگان
مقدرات افغانستان را در دست دارند، توسط ميديا و » دقيقًا« ۀ مردم افغانستان به مقاماتی آه متاسفانه صدای خفت

مطبوعات، ارسال مكاتيب به آنان و مراجعۀ مستقيم با تشكيل گروپ های منظم افغانان مقيم خارج به پارلمان های 
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 جامعۀ ويران افغانی را مطرح نموده و واقعيت های امريكائی، اروپايی و امثال آن، نا رضايتی ملی و مشكالت دقيق
مبرهنی را آه آنكشورها با رهنمايی های نادرست عمال خود ها نميتوانند عريان ببينند و دريافت نمايند، توسط  تشكيل 

طالبه همين گروپ های فشار منسجم به ٱنها راپور داده و راه حل جدی معضلۀ ناآام افغانستان را پيشنهاد و تقاضا و م
نمود آه يكی آن مشكالت حضور گروپ های جنايتكاران جنگی و ناقضين حقوق بشردر سی وچند سال اخير در آرسی 

که ملت افغان در زمينه کامًال نا راضی و آزرده بوده و قسمتی از حمالت مخالفين های دولتی و تشکيالت قوای ثالثه است
 .ميگرددسبب » اقليت«دولت را هم البته که موجوديت اين 

  


