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 پيشنهادات صلح و امنيت برای افغانستان
  معلوم نيست معضلۀ انتخابات، مردم افغانستان را به چه سرنوشتی مبتال ميسازد؟

 
ال اخير رو به وخامت  آامل گذاشته و در بين زدو متاسفانه اوضاع نابسامان و جنگ زدۀ افغانستان آه درين چند س

خورد های قوای بين المللی و گروپ های پراگندۀ طالب و بقيه مخالفين دولت، مانند هميشه ملت بی دفاع ومظلوم افغان 
قربانيان اين آشمكش های نافرجام بوده و سنگ زيرين آسياب جامعۀ بی سرنوشت و مملكت ويران خويش هستند و 

 .دميباشن
بعد ازجريانات آشكارا و مسخرۀ انتخابات رياست جمهوری آه شايد در نحوۀ برگزاری، تقلب و عدم مراعات اساسات و 
نورم های قانونی، بی سابقه وبی مانند بوده است، نتايج رای گيری هم آه بايد با امکانات زمانی معين محاسبۀ آراء، 

چنانچه دو آانديد آه نتايج دردست .  ايت درزمينه، به درازا آشيده شداعالم ميگرديد، در اثر فساد و عدم صداقت و در
نتيجتًا با جبهه گيری عبداهللا عبداهللا به مقابل حامد . داشتۀ آرای آنها يكی را به تفاوت نيم به مقابل ديگری، قرار داد

برای نشر نتايج، عدم اعالم آرزی،  چنانچه ديديم اوضاع رو به وخامت گذاشته وبا وجود اعالم تاريخ های گوناگون 
قطعی آن، سبب يك حالت انتظار و رکود غير مطمئن در محيط گرديده واوضاع نا بسامان افغانستان شكل يك انرشی و 
عدم همكاريرا حتی در بين گروپ های وابسته به برگزاری انتخابات از قبيل مامورين حكومتی، ملل متحد و جامعۀ 

انتخابات و نتيجۀ آراء را متهم به تقلب و اضافه روی » !؟«داهللا آرزی ، آمسيون  مستقلعبداهللا عب. جهانی ببار آورد
نمود، درحاليكه با پشتيبانی عدۀ از واليان منجمله والی مزارشريف و تهديدات استقالل طلبانۀ وی وگروپ هايی آه در 

 های چند هزار نفره را با بودجۀ حيرت آوری پروان و بقيۀ مناطق طرفدار عبداهللا فعاليت داشتند و خريد آراء و مهمانی
اين تقلبات آه در نحوۀ . سرو سامان ميدادند،  هم چنان تقلب و فعاليت  گسترده ايرا  درين زمينه آامًال آشكار مينمودند

آرای هردو آانديد به وضاحت صورت گرفته است، با عدم موجوديت نتيجۀ قطعی انتخابات، ثبات نسبی را هم در جامعۀ 
افغانستان متزلزل نموده و روحيۀ بی اعتمادی فوقالعاده ايرا جانشين همان حد اقل باوری آه مردم به حكومت و فعاليت 

در شرائط . اداری ولو باموجوديت فساد گستردۀ آن، داشتند، به نا اميدی وبی اعتمادی وحشتناآی مواجه ساخته است
صدی های شخصی همه ا زفعاليت بازمانده و اجتماع در يك حالت امروزی طبقۀ تاجر، اهل آسبه، مامورين دولتی و ت

درين مورد نبايد فراموش نمود آه . ترس و وحشت از حوادث نا گواری آه خدای ناآرده در راه باشد، سردچار گشته اند
 های افغانی ميباشد، اخيرًا چنانكه تلوزيون» !؟«نصاب تاالر ولسی جرگۀ افغانستان آه هميشه تهی از نماينمدگان ملت

» اآثرًا زنان« نشان ميدهد،  به تعداد دو يا سه وآيلی آه در هرقطار طويل نشسته اند، يا چرت ميزنند و يا بين خود 
قصه ميگويند و ساجق ميجوند، کامًال منحصر گشته است، والبته بقيه وکيل صاحبان برای آار های شخصی بيرون 

 .شورای افغانستان مصروف ميباشند
م برگزاری انتخابات دوباره بين دو آانديد جنجالی با مداخلۀ مستقيم و کامًال بيرون پردۀ امريکا، انگلستان و با اعال

فرانسه و حضور علنی و درد ناک نمايندگان آنان در جوار حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان و موجوديت بيرق 
بهر حال، . ن امنيت اندك، با جرقه ای به خطر مواجه نگرددامريکا در صحنه، دعا ميکنيم که اقًال ثبات و پايداری همي

منتظريم آه ببينيم عاقبت نتيجۀ آراء انتخابات دوباره چه معجزه ايرا در قبال خواهد داشت وويرانی بنيادی و حالت متشنج 
، اآثرًا در فعلی، با سرآار شدن همان گروپ و گروه آزموده شدگان عصر خلق و پرچم و جنگ های  خانمان سوزداخلی

   !خدمت همسايگان غدار افغانستان، چگونه ترميم و اصالح پذير خواهد گرديد؟
 

باری چون اوضاع دگرگون و آشمكش های آانديدان وابسته، مملكت را به يك آشتی ای شكسته آه در امواج آشفته 
جرين در اقسی نقاط جهان، متاثر و سرگردان باشد، مشابه ساخته است، نه تنها ملت افغان در داخل، بلكه آتله های مها

بنا بران درخواست و پيشنهادات گوناگونی برای نجات افغانستان . پريشان عاقبت و سرنوشت مردم و مملكت ميباشند
ازين حالت وخيم، دربعضی از ميديای افغانی در خارج، آميته های فعال در زمينۀ  صلح و بازسازی و غيره اجتماعات 

ه که راه حل ها و پيشنهادات گوناگون در بيرون رفت از معضلۀ درد ناك افغانستان را ارائه افغانی، مطرح گرديد
 .مينمايند

يكی ازين پيشنهادات آه برای تجمع و تشکيل گروپ های آوچك افغان های مهاجر و بستگی و ارتباط آنان با همديگر  
پيام « انب محترم آقای عارف  عباسی آه درتلوزيونبرای نجات افغانستان و دريافت راه بيرون رفت ازين معضله، از ج

را عهداه دار هستند، در حدود پيشتر از يکماه » واقعات سياسی افغانستان« جمعه ها پروگرام بسيار شنيدنی ای » افغان
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  .قبل مطرح گرديد آه هم چنان در پورتال افغان جرمن آنالين، پيشنهادشان به معرض نظر خواهی هموطنان قرار گرفت
نتيجتًا نظريات اآثر هموطنان، برای نجات افغانستان، بوجود آمدن صلح و امنيت و بيرون رفت مملكت از خطرات 
جنگ و تجزيه، ايجاد يك هستۀ ملی و مردمی، ولو با تشكيل اجتماعات افغانی پراگنده و آوچك با امكانات اتحاد بعدی 

 .آنان، مطرح و پشتی بانی گرديد
 نبيل مسكينيار، متصدی تلوزيون آريانای آليفورنيا هم به طريق ديگری گرد هم آيی هم وطنان بعد تر، محترم آقای

آه بعد از جلسات و همنظری » آاروان صلح« مهاجر را مطرح نموده و اسمای يك تعداد افغانان را در زمينه تشكيل يك 
درين زمينه . مايند، مطرح و پشتيبانی نمودها برای پيشنهاد بوجود آمدن صلح و امنيت، به داخل افغانستان مسافرت ن

سوالی آه مطرح ميگردد اينستكه با موجوديت قوای بين المللی و مخالفين مقتدر و مخرب دولت افغانستان آه در ايجاد 
 وحشت، آشتار و بم گذاری های انتحاری ويا بمباردمان های آور بر ملت بی دفاع و مظلوم افغان، در يك مسابقۀ ناتمام 
اشتراك دارند، اساسات صلح و امنيت را آه يقينًا آرزوی همگان بوده و احتياج مبرم و حتمی ملت جنگ زدۀ ويران ما 

آيا اين گروپ آه پيام صلح و امنيت را به سرزمين ما ميبرند، . ميباشد، به چه اساس و چگونه  بايد مطرح و پيشنهاد نمود
نده مراجعه مينمايد و يا با وآالی ولسی و مشرانو جرگه؟ وآالی ولسی با مراجع حكومتی، مثًال به رئيس جمهور آي

جرگه آه خود به  بی عالقگی و حضور ناقص خو يش درجلسات، ارزش چنين تشكيل حقوقی ارزشمند را آه در حقيقت 
چنين پيشنهادات ملی و خانۀ نمايندگان قانون گزار مردم شناخته ميشود،  آامًال پائين آورده اند، باور نميتوان نمود آه به 

 .مبرم تا بحال و يا در آينده عالقه ای نشان دهند
گروپ هايی هم از اجتماعات افغانان مهاجر منجمله انجمن تحقيقات افغانی به ارتباط به محترم آقای صديق نورزوی 

، فاروق اعظم، سناتور  استالل مينمايند آه آنها و اقًال چهار گروپ ديگری متعلق به آقايان داکتر روستار ترکی»١«
داکتر انورزی و عبدالرحيم زی، از مدت زمانی هم چنان پالن های صلح و راه های عملی بيرون رفت  افغانستان را 
ازين معضلۀ دشوار طرح ريزی نموده و به اشتراك آن چهار گروپ، در ماه نوامبر امسال جلسه ايرا تشكيل ميدهند آه با 

گردد، باالخره راه حل عملی ومثبتی برای نجات افغانستان جستجو نموده و بزودی ارائه نظريات گوناگونی آه مطرح مي
 . خواهند داد

 روی چنين پروژه ای آار مينمايند، ادعا دارند آه هدف و مرام ٢٠٠٧آقای نورزوی آه گروپ خودشان گويا از سال
دالت اجتماعی، امنيت، ايجاد يك ته بنای اصلی درينجا برقرای صلح، ختم اشغال و موجوديت استقالل افغانستان، ع

اقتصادی، اعمار مجدد و بهبود حالت اجتماعی مردم ميباشد آه بعد ازدعوت شخصيت هايی در جلسۀ گروپ های 
 .مختلفه، نتيجه را درين جا و در افغانستان مطرح مينمايند

ا آه بسيار مفصل ميباشد ، برای برون همچنان هموطن محترم ديگری بنام آقای احمد شاه درانی، راه حل ديگری ر . 
شان ميتوانيم پالن شانرا » ٢«رفت و اصالح حالت دشوار اجتماعی افغانستان بيشنهاد نموده اند آه با مراجعه به وبسايت 

  .مطالعه نمائيم
ونی تحت هموطن ديگری بنام آقای عالم افتخار، اخيرًا در صفحۀ تحليالت و مقاالت پورتال افغان جرمن آنالين مضم

وی چنين استدالل . نوشته اند آه خيلی بكر و در نوع خود جالب ميباشد»  نفری۵پيشنهاد تشكيل يك شورای « عنوان 
مينمايد آه چون پنج نفر آانديد رياست جمهوری افغانستان آه به تدريج آرای بيشتری به دست آورده اند، و ظاهرًا 

آه به هر حال بر مقدرات افغانستان دست باال دارد، يك تشكيل حكومتی ای نمايندگان مردم هستند، به آمك جامعۀ جهانی 
شورای پنج نفری رياست جمهوری را سازماندهی بدهند آه دران به عوض معاونين، همين گروپ باهم اجرای وظيفه 

  .ش ببرندنمايند و امور مملكت را به نمايندگی از يك شخصيت حقوقی حكمی که حکومت باشد، با همکازی و صلح پي
  

ميبينيم آه عالقمندی افغانان مهاجر به مادر وطن و پريشانی و تشويش از شرائط دگرگون مملكت با عدم موجوديت ثبات 
و يك حكومت قوی، در هر گوشۀ از دنيای مهاجرت آوای صلح و در صورت امكان، راه های برون رفت را از معضلۀ 

 .ندسر در گم افغانستان ارزيابی وپيشنهاد مينماي
نتيجتًا اگر به تاريخ جنبش های استقالل طلبانۀ ملل مراجعه نمائيم، بهترين طرق جستجوی راه حل در چنين شرائطی، 
پالن هائی بوده اند آه حالت عبوری يك مملك را از شرائط جنگ و بی ثباتی از طريق صلح و عدم خون ريزی به 

 برجستۀ آن همان استقالل نيمقارۀ هند ميباشد آه با درايت، درين زمينه مثال. استحكام و ثبات رهنمون گرديده است
پايداری و همت رهبرارجمند آن، مهاتما گاندی فقيد و راه و روش صلح آميز وپاليسی عدم تشدد وی، چنين افتخارو 

 .پيروزی ای نصيب ملت هندوستان گرديد
عاليت ملی دارند، يقين يك حقيقت مسلم را مد در قسمت شرائط امروزی افغانستان، گروپ های مختلفه ايكه درين راه ف

نظر ميگيرند آه پيشنهادات و نظريات آنان اپتداء بايد از طريق پارلمان ها و دولی صورت بگيرد آه در افغانستان با 
صلح و باز « بيشتر از صد هزار عساآر خود در مبارزه و يک کشمکش آامًال ناآام بوده ونه تنها فعاليت آنان برای 

به نتيجۀ مثبت نرسيده است، بلكه باعث عدم ثبات، جنگ های بيشتر و مشكالت بی امنيتی، بی عدالتی و فقرو » یساز
احوال زار و تحميل خشونت بر زنان توسط ناقضين حقوق بشر، مشکل غير قابل   خشونت گسترده هم گرديده است

 افغانی شکل تاريک و غير قابل اعتمادی بخشيده بخششی است که با موجوديت جنايتکاران و حمايت از آنان، به جامعۀ
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 اين ممالك به شمول اياالت متحدۀ امريكا بايد دقيقًا اين پيشنهادات را مطالعه نموده وبرسميت  اوليای امور بنابران. است
 ن بوده اند، بشناسند تا باشد که حكومت آابل و پارلمان افغانستان هم آه با بی تفاوتی صرف ناظر و شاهد اوضاع نابساما

  . گردند آه مملكت و تماميت ارضی آنرا تهديد مينمايد هم باالخره متوجه خطراتیدر پهلوی فساد بی لجام اجتماعی، 
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