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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان 
  . ازغور کامل بما ارسال بداريد خود را بعدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

        
 ٢٠٠٩سپتمبر،١٨ماللی موسی نظام                                                                                                   

 
 

  صلح در افغانستان، رويا ی دست نيافتنی
 بمناسبت روز بين المللی صلح

 
راعات حقوق بشر، فقر و تامين صلح، ازهمه ممالك سرمنشی ملل متحد به منظور م» روز جهانی صلح « به مناسبت 

چنين درخواستی هم در افغانستان جنگ زدۀ . جهان درخواست آتش بس و بزرگ داشت اين روز مهم را نموده است
 .ويران از تمام گروهای متخاصم؛ توسط ملل متحد و حكومت آرزی صورت گرفته است

، هيچ تاثير عملی يی » اگر بيايد« ملكت جلوگيری به عمل بيايداينكه صرف يكروز از استعمال اسلحه در پهنای م
درمقدرات مردم ما آه هر لحظۀ حيات ازترس بمباردمان های بی خبر و پرتاب راآت، انفجار مين وعمليۀ انتحاری 

 همه ولی همينكه از صلح و امنيت در شرائطی آه برای  مردم ماديگر. برخود ميلرزند، نخواهد داشت، جای شكی نيست
اميد واری ها مسدود گرديده است، سخنی به ميان می آيد، شايد روزنۀ باشد در تاريكی های حيات پر از بيم و بی 

 .اعتمادی آنها
يكی از دالئلی آه مردم افغانستان و جهان را در نااميدی به رسيدن صلح و باز سازی در مملكت  مامتقاعد ميسازد، در 

 آه چون موريانه ای ارزش های قانونی و اجتماعی جامعۀ افغانی را معدوم مينمايد، پهلوی فساد اداری دستگاه آرزی
فقر گسترده، چور و چپاول دارايی های عامۀ کمک های خارجی و امسال اين بدبختی ها، همانا انحراف روحيۀ 

 ناتو در افغانستان موسسات آمك دهندۀ جهانی از مجرای اصل باز سازی و عمران و طرز العمل آامَال متفاوت عساآر
 Post» در ممالك جنگ زده و به عبارۀ ديگر»  صلح و بازسازی« است آه وظيفۀ اصلی و جهانی آنها بوجود آوردن 

Conflect ميباشد. 
همانطوريكه بيان گرديد عساآر ناتو آه هشت سال قبل با خوش بينی جامعۀ جهانی واستقبال مردم محروميت آشيدۀ 

مردم بی ) ١( سه دهه جنگ و بربادی بنيادی و آشتار ظالمانۀ بيشتر از دو مليون بيست و پنج هزارافغانستان ازاضافه از
دفاع مملكت برای ساختن يك افغانستان آباد، مستقل و عاری از فساد اداری به افغانستان آمده بودند، امروز در سر زمين 

دال و بمباردمان های کور بر مظلومين بی دفاع قراء و ما پهلو به پهلوی عساآر امريكايی در نقاط مختلفه به جنگ و ج
  .دهات وطن ما اشتغال دارند

نتيجۀ اين انحراف وظيفوی برای موجوديت عساآر ناتو در افغانستان، در وحلۀ اول از دست دادن اعتبار و حيثيت 
لفۀ مخالف حكومت است آه جهانی آنها در اثرتغير وظيفۀ صلح و بازسازی و اقدام آلی برای جنگ با گروپ های مخت

در نتيجه، ممالك عضو و آمك دهنده را ازفعاليت مثبت قوای ناتو در افغانستان نا اميد ميسازد، چنانچه آه به تدريج سرو 
صدای پارلمان های اين ممالك در تمويل مصارف اين قوا واعتراض به نحوۀ عمل آرد آنان، روز بروز از هرطرف 

مان امريكا آه خود در مضيقۀ مالی ای ناشی از جنگ های عراق و افغانستان و ناآامی مفرط باال ميگردد، چنانچه پارل
درين زمينه گرفتار ميباشد و با پالن های ملی ای اوباما برای تغيرات اساسی، به بودجۀ هنگفت ضرورت دارد، آامًال 

  .مخالف مصارف بيشتر و حتی ادامۀ چنين جنگ بی نتيجه ميباشد
ر راپور هايی که ازموسسات خيريۀ بين المللی، منجمله موسسۀ ملل متحد و شعبات مربوطه و آمسيون  از جانب ديگ

های فعال آن درافغانستان آه بصورت عنعنوی و وظيفوی، درچنين شرائطی پا بپای عساآر ناتو درممالك جنگ زده 
ون ناتو در افغانستان باجنگ با گروهای برای تامين صلح و بازسازی فعاليت مينمايند، منتشر ميگردد مشعر است آه چ

فراموشی سپرده شده نا راضی از حكومت آرزی درجدال ابدی بوده و وظائف  تامين صلح و اعمار مجــددعمــَال به 
  .است،  از همكاری باقوای ناتو د رزمينۀ تامين امنيت واعمار مجدد کامًال نا اميد گرديده اند

ه قوای خارجی با بودجۀ فراوان حتی تربيۀ آافی قوای پليس و اردوی مجــهز به وضاحت ميبينيم که حضور اينهم
به پالن حكومت پاآستان معدوم نمودند، درين هشت سال نتوانست سر » عمدًا«  مسعود-افغانستان را که حکومت ربانی 

 .براه نموده و احتياجات و خود کفايی بنيادی مملکت را درين زمينه احيا نمايد
با امكانات ناقص آن نميتواند به آرزوی مردم جنگ ديده و عزيزان از دست داده قابل » صلح « وژۀ ارزشمند بنابران پر
  .باور باشد

درين جای شكی نيست آه باسرمايه گذاری و پالن های ستراتيژيك طويل المدت امريكا درمنطقه و موقف جيو پوليتيك 
 آسيای مرآزی و ذ خائر سرشار نفتی آنان، ديگر آنترول افغانستان افغانستان، با موجوديت ممالك نو به آزادی رسيدۀ

ازقدرت حكومت و تشكيالت آنها بيرون گرديده است، مخصوصَاآه حمايۀحکومت جارج بوش از جنگ ساالران و 



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. فغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدا
 maqalat@afghan-german.de 

جنايتكاران جنگی سه دهۀ اخيرو نصب آنان به مقامات مهم، رول حكومت مرآزی را در اجرای تصاميم، روز بروز 
نتيجه چنين شد آه فشاری آه امريكا بر عساآر ناتو وارد مينمايد، آنانرا بيشتر به سمت جنگ . فتروآمرنگتر ساختضعي

با طالبان و به اصطالح اوليای امور افغانستان؛ با اشرارو ناراضيان از حكومت آرزی ميكشاند تا تامين صلح و رفاه 
  .عامه

 سرزنش ممالك عضو قرار گرفته اند، چنين ادعا دارند آه تغير جهت  آمران ناتو در افغانستان آه مورد مالمتی و
  وش ازواشنگتن و آرزی از آــابل ــــارج بــجۀ سياستی است آه گويا توسط جـــفعاليت های بشری و صلح آميز آنان، نتي

ضين حقوق بشر، اعضای  از ابتدا بر آنان تحميل گرديده است، مخصوصًا پاليسی حمايه ازجنايتكاران، جنگساالران، ناق
سابقۀ تنظيم های جهادی، استقبال ازخاينين خلق و پرچم در پارلمان و حكومت، توانسته است آه رويا و آرزوی صلح و 
امنيت را آامًال در افغانستان معدوم نموده و به ابديت بكشاند و درخت ناميدی مطلق را در دل های مردم هميشه مظلوم 

وجوديت همين گروپ های باال درجامعۀ بيمار و آغشته به فساد اداری است آه عمليات تخريبی چنانچه م. ما باروربسازد
  . انتحاری، بم گزاری ها و مين گزاری ها را سر راه بيگناهان فراهم مينمايد

حامد کرزی با حمايت مبرهن خود ازجنايتكاران و ناقضين سه دهۀ حقوق بشردر افغانستان، دروازۀ صلح و امنيت را 
وی اخيرًا نه تنها قيودی را برای شرآت نمودن در انتخابات ازنگاه سوابق جنايی . بروی ملت افغان مسدود نموده است

وضع ننمود، بلكه با انتخاب فهيم و اجازۀ آانديد شدن عبداهللا، حبيب منگل، شهنواز تنی د و آوردن دوستم برای جمع 
ظ تماميت ارضی ای مردم افغانستان را بخاك برابر نموده و به آوری آراء، بدون شک آرزوی صلح، امنيت و حتی حف

  . مخاطره انداخته است
نتيجتًا برعالوۀ تشريحاتی آه در باال ذآر گرديد، يك دليل عمدۀ ديگر آه آرزوی مشروع صلح و امنيت را برای مردم 

ين متخاصم و اثرات آشنده و افغانستان دست نيافتنی و نا ممكن ساخته است، در پهلوی جنگ ها وخشونت بين طرف
 چنانچه اگر ناگوار آن بر غير نظاميان و تخريبات خانه و آاشانۀ آنان، نبودن عمليۀ اجرای عدالت و بازخواست است،

شخص انتحار آننده دستگير ميشود و يا اختتا ف کننده ، اگر جنايتكار متجاوز به عفت زنان و دختران توقيف ميگردد، 
 و يا قاچاقبران اسلحه گرفتار ميگردند، صرف خبری درزمينه منتشر گرديده تصريح مينمايد آه اگرعمال مواد مخدره

 اين شكايتی .دميباشد، ولی نتيجۀعملی از قبيل محكمه و مجازات هيچگاهی مطرح نميگرد» !تحقيق؟« موضوع تحت 
   !دارندحامد آرزی اموراست آه جامعۀ بين المللی و موسسات حقوق بشرهم از نحوۀ ادارۀ 

 
به اميد يك صلح پايدار در حفظ و بقای امنيت، وحدت ملی و منافع عليای ملت مظلوم و محروم 

  !!به اميد آنروز. افغانستان
  

****************  
  :نوت 

  

ـ ملت افغانستان برای نجات آشور ازاشغال سوسيال امپرياليزم خونخوار شوروی وقت يك ونيم مليون مجاهد واقعی  -١
همچنان مردم بی دفاع آابل در اثر جنگهای داخلی سران تنظيمی .  سر سپرده را در راه مادر وطن از دست دادو شهيد

» افشار« علی الخصوص در منازعات فی مابين گلبدين حكمتيار واحمدشاه مسعود وقتل عام غير انسانی و ناجاوانمردانۀ 
ستان جان های شرين خويش را از دست داده و به رتبۀ جمعَا شصت و پنج هزار مرد و زن و طفل، در پايتخت افغان

، هزاران هزار ديگر به خاك و خون »!؟« صلح و بازسازی هشت سال به اصطالح وعدۀمتاسفانه درين. شهادت رسيدند
 !نيستميغلطند آه بازخواستی برايشان متصور

 
 

  
  
 


