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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  

 

 ۱۰/۰۲/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 صلح افغان راه گم کرده است!
 

بحران اخیر افغانستان، خیلی  طول کشید. چه عوامل در تداوم این منازعه نقش خواهد داشت؟ عوامل  این بحران را 
هم در مناسبات خارجی و هم درمناسبات داخلی جست و جو نمود. دریافت راز مسئله از یک جهت ساده است،  باید

کشور، بدون هیچ  در صورتی که یک قضاوت بی طرفانه و صریح، بر مبنای "فکت ها" و حقایق زندگی مردم این
. در مناسبات داخلی تبارز خصومت خورد ساختن کسی مطرح باشد آن و یا و یازی این و بزرگ سا نوع مراعات

. عنعنات و عادات دیرینه، نگهداشته شود خصوصیات خاص کلتوری و ترکیب اجتماعی، نیز نباید از نظر دور
ضدیت های احتمالی بین حلقات و محافل تحول طلب اجتماعی، با حلقات محافظه کار قبیلوی و عقبگرای "مذهبی"، 

تواند. زیرا این چنین موضوعات هم چنان، در طول تأریخ اجتماعی، بی اثر بوده نمی  –در سمتگیری سیاسی 
کشور، در بروز و هم در تداوم عمر بحران  نقش داشته است. البته محیط و فضای که در نطفه گیری بحرانات  اثر 
داشته می تواند، یک جهت مسئله است، جهت دیگر اینست، تا دیده شود که چه کسانی رهبری امور را در وقفه های 

ف تأریخی، در دست داشته و یا در دست دارند، و در عین حال، دارای چه قابلیت کاری و هم دارای چه اهداف مختل
 برای کشور بوده و استند.

 

موقعیت این کشور و رقابت های قدرت های بزرگ جهانی در هیچ مرحله بی اثر نبوده است. وضعیت تحمیلی برین 
و قدرت "بزرگ"، در طول تأریخ، دست و پای این کشور را بسته است. کشور محاط به خشکه، بعنوان"حایل" بین د

درحقیقت درمسیر انکشاف مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در طی سده ها، ممانعت ها  ایجاد گردیده 
است. رقابت ها و منازعات داخلی و قدرت طلبی ها، در تحت تأثیر قدرت های بزرگ خارجی، حاکمیت هایی را 

م در وقفه های مختلف برین کشور نصب نموده اند، که زمینه های روابط "مرموز" حاکمیت را، با کشور های ه
بزرگ نیز ایجاد نموده است. چنین عامل هم، تا حدی زمینه تحریک منازعات و برهم زدن، صلح و آرامش را در 

 کشور، باعث شده است.
 

"روبنا" و چه در "زیربنای" جامعه، معضالت و پرابلم های نا  چهل سال پادشاهی یک پادشاه، درین کشور، چه در
حل را ایحاد، که در طی ده های طوالنی روی هم انبار گردیده است. حلقۀ معین صاحب امتیاز، مفتخوار، خود خواه 
و خود پرست با خویش خوری و محفل بازی، و غیره انحرافات بشمول قانون شکنی ها، در ده های طوالنی، برغم 
و اندوه و مظالم اجتماعی در کشور با مردم خاموش آنها، افزوده، فقر و عقبماندگی جامعه را، نا دیده می گرفته اند. 
نظام حاکم در ساحۀ مقناطیسی دو قدرت بزرگ متخاصم جهانی، گاهی هم از مجرا ها و منفذ های نسبتاً کوچک در 

ژه های محدود و نیم بندی را هم در تحت نام "پالن های ، پروآنها روابط با کشور های صنعتی، برای تداوم عمر
پنجساله" و یا "هفت ساله"، رویکار می نموده است، که در عین زمان، برای افراد وابسته به فامیل های آنها، زمینه 

 .نمایندهای تفویض مقام و وظایف با معاشات بلند را، هم چنان چاره سازی 
 

دشت ها و دره ها، مانند علف خود رو، بدون حمایت و حفاظت الزم می گذاشته اند، متباقی میلیون ها انسان را، در 
تا در زندگی آنها، لقمۀ نان بخور و نمیر را از طریق زراعت ضعیف، تربیت حیوانات "کوچک" )چون بز و 

ره سازی گوسفند( بر طبق شیوه های مالداری هزاران سال قبل، بر طبق طرز العمل دوره های "آریائی ها"، چا
نمایند. حتی در ارزیابی های ساالنه، گاه گاه در بیانات پادشاه هم چنان کشور را "زراعتی" تعریف می نموده اند، 

تکرار می کنند. در  بزبان آورده، ، آن تعاریف را، بدون تغییرفعلی نیز که تا همین اکنون هم، مقامات رهبری دولت
که ادارۀ دولتی اساسگذاری گردیده بود، در ادارات دولتی، در دهات بزرگ و شهر های کوچک و بزرگ، جایی 

سطوح مختلف، رشوه ستانی  را بحدی مروج ساخته بودند، که گویا میز کار مأموران آنها، مانند "دوکان" فروش 
طق اموال، بعنوان مالکیت شخصی، برای آنها، تسلیم داده شده باشد. در برخی از وزارتخانه ها، برای بعضی از منا

دور دست، در تقرر افراد، تعامل "سرقفلی" را عملی می ساخته اند. مأموران به آن مناطق، با "بکس دستی" برای 
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اشغال وظیفه می رفتند، در ختم وظیفه باید، برای انتقال محمولۀ شخصی، "الری" دربست، به کرایه می گرفتند. 
، غیر ممکن بنظر می رسیده است. این حالت، بدون رشوه و اختالس، عمارت های برخی از نواحی شهر کابل

 ضدیت باشندگان والیات را شدت می بخشید، که تا امروز اثرات آن، محسوس است.
 

وقتی در ختم "خشک سالی" طوالنی، درین کشور کوهستانی با دشت های کم آب آن، رژیم سلطنتی، تحت رهبری 
سقوط می کند و بجای پادشاهی، جمهوری اعالن می  یک عضو خاندان سلطنتی، در نتیجۀ کودتای بدون خونریزی

گردد، مجله "شپیگل" در گزارش آن، آمار و مشخصات چندی را در بارۀ این کشور، چنین خالصه بدست نشرمی 
م در رابطه با افغانستان ۱۹۷۳جوالی  ۲۳سپارد:  شش روز بعد از سقوط سلطنت، مجلۀ "شپیگل"،  درست بتإریخ 

رهبر . »کشور "بایر" و دست نخورده در "هندوکش" جمهوری شد" می نویسد که: دارآخرین دیتحت عنوان "
 شناخته شده است. « کودتا، داوود متحد کریملن و مخالف چین

 

آخرین دیدار، طوری که قبالً در گزارشات متعدد ذکر شده است، ممکن بعلتی عنوان مطلب انتخاب شده باشد، که 
پادشاه در همان زمان وقوع "کودتا" در خارج از کشور، در ایتالیه، حضور داشته اند. درین گزارش، کشور را بر 

در جهان یاد نموده است. افغانستان را کشور کشور  فقیر ترین  ۱۰طبق  احصائیه های "بانک جهانی"، در صف 
قریب تمام مساحت آنرا، با کوه های سنگالخی دانسته, تقریباً، فاقد درخت نیز یاد کرده است.  کم آب خوانده، و

میلیون منتشر ساخته است. چنین  ۱۸تا  ۱۲مساحت آنرا دونیم برابر خاک آلمان تخمین نموده، نفوس آنرا هم "بین 
مارک در سال یاد  ۱۵۰ط بزرگ، نیازمند به تبصره نیست. اوسط عاید سرانه را هم در آنزمان فقط تخمین با خب

کرده است. "قریب به نیم نفوس کشور را هم کوچی تعریف نموده، که در کشور خشک پر سنگ با گوسفند های 
ته است، که حتی در آنها، دائما برای جست جوی آب و چراگاه در گردش اند. درین گزارش هم چنان تذکر رف

سالهای که از نگاه آب و هوا، یا اقلیم مساعد، گذشته است، انسان ها و حیوانات در سرحد موجودیت بسر می برند. 
 ۹۰داکتر طب وحود دارد. بیش از  ۷۰۰سال نمی رسند. در تمام کشور فقط  ۱۲آن بعمر بیش از  ۳طفل،  ۵از 

 ند.فیصد افغانها قادر به خواندن و نوشتن نیست
 

شپیگل گزارش می دهد که: " درین کشور عقب افتاده، قدرت در در دست فیوداالن عقب افتاده و مال های عقبگرا، 
که کمترین پیشرفت، درقسمت سالمتی و حفظ الصحه و تعلیم مکتب را یک کار شیطانی می نامند. اقوام و خاندان 

ان محلی در مقایسه با قدرت دولتی دور افتادۀ کابل قرار های قبیلوی آنها، در قید و نفوذ قوی خوانین و مال امام
 دارند".

 

داوود هفتۀ  –تحت  رژیم سختگیر حاکمیت یک مرد »به ادامۀ گزارش در بارۀ کودتای بدون خونریزی می خوانیم: 
، او می --قبل بحیث رئیس دولت، وزیر دفاع و وزیر خارجه، در یک فرد، از جانب هواداران خود، تعیین گردید 

خواهد، افغانستان را بیک دولت ٌمدرن مبدل سازد. درین امر باید کشور همسایه کمک کند، که از سالهای دهۀ 
سال اخیر درین  ۲۰میلیارد دالر در  ۱.5، کمک کرده است: اتحاد شوروی. مسکو نزدیک به پنجاه به اینطرف

بیشتر از هر فرد دیگر، در جهان. این حجم کمک ها، هم چنان  ،"پمپ" نموده است. بمعیار سرانه سنگی کشور،
 بیشتر از سه چند کمک های ایاالت متحدۀ امریکا، یاد شده است.

 

الری به اینکشور سپرده، قریب دو بر سوم سرک های  ۱۲۰۰ر رفته است که مسکو کدر گزارش "شپیگل" تذ
سیلوی کابل، اعزام "مشاورین" و اعمار پخته را در کشور اعمار نموده، با نشر تصویر تونل "سالنگ"، 

ستان، به کابل"، "پابپالین" برای انتقال "غاز زمینی" از شمال افغان –تلیفون" بین "مسکو  –"تخنیکر"، "رادیو 
مرد(، با طیارات روسی تجهیر گردیده است...  ۶۰۰۰. قوای هوائی افغانستان )، گزارش داده استاتحاد شوروی

پنجاه افسر جوان, هفتۀ قبل این کودتای محمد داوود را سازمان داده حمایت نموده اند، که اکثریت آنها در اکادمی 
 «های نظامی شوروی تعلیم دیده اند

 

صرفنظر از اینکه هواداران "پادشاه" و هم با  با ذکر این چند مشخصه از اوضاع کشور و مناسبات خارجی آن و 
هواداران "رهبر کودتا"، پسر کاکا و شوهر خواهر "پادشاه"، چه خوشبینی و یا بد بینی علیه همدیگر داشته اند و هر 

اید به این حقیقت هم توجه نمایند، که آنها حق انحصار بر یک ازین گروپ، با همه وفاداری ها و اعتماد به آنها، ب
حقایق را هم هیچگاه نداشته و ندارند. اگر رهبران آنها، مدعی تغییر کشور و جانبدار ترقی و پیشرفت و بهبود 
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ممکن کسان  زندگی مردم بوده اند، که فاصله میان حرف و عمل در همه جوامع با درجات مختلف دیده می شود،
 بوده می توانسته اند. ،خواسته های خود را داشتههم جنان هم درین کشور وجود داشته بوده باشند، که  دیگری

 

چنانچه  در یک مقالۀ قبلی، بعد از تصویب قانون اساسی و تشکیل پارلمان، بعنوان مثال، وضعیت مختصری را از 
عنوان تکرار احسن، بار دیگر از نظر می پوهنتون کابل، در نیمۀ دوم دهۀ شصت قرن بیست، بیان داشتیم، که ب

طوری که بیاد می آید، محصالن جوان، بخصوص، جوانان والیات که در لیلیٔه پوهنتون کابل زندگی  »گذرانیم: 
داشته اند، سخت عالقمند مطالعٔه مطالب سیاسی بوده اند. تعدادی را می دیدیم که بطور نمونه، نسخٔه کوچکی را 

« رونویس»" بیکدیگر، برای مطالعه، بطور امانت بدسترس می گذاشته اند. عدٔه هم سیاسیواژه های تحت نام، "
بعضی مطالبی را که با استفاده از "کاربن پیپر"، تهیه نموده بودند، به افراد مورد اعتماد خود، برای مطالعه می 

هم، ازمناسبات مخفی و نیمه در آنزمان عمومیت داشته است، که افراد معینی ‘ سپرده اند. یک راز "آشکارا"
نام های "اخوانی"، ‘ علنی خود تبلیغ می نموده اند، که گویا با  کدام "تشکل" "سیاسی"، مربوط اند. در آنزمان

"خلقی"، "پرچمی"، "شعله یی"، "مساواتی"، "افغان ملتی"، "صدای عوام" و غیره شنیده می شد و حتی گفته 
 "کاکا ترجمان" و "کاروان" نیز فعال  اند.می شد که یک گروه در عقب روزنامٔه 

 
 ۹۸فیصد مردان و  ۹5قریب  در چنان اوضاع و احوال، یعنی سطح  درک و دانش نا معلوم جوانان )در آن سالها،

سال بعد از اعالن قانون اساسی و تشکیل ۹فیصد زنان در کشور از نعمت سواد محروم، تخمین شده بودند( قریب  
، رژیم سلطنتی در نتیجٔه "کودتای سفید"  سقوط داده شد. همین نسل معین جامعه، که در "پارلمان" دو مجلسه

باال ذکر شده است و در نیمٔه دوم دهٔه شصت قرن بیست، در تحت نام "فعالیت های سیاسی"، بار دیگر پس از 
می دانسته اند، در  یک وقفه، قد علم نموده بودند، و عده ای هم، خود آنها را در تشکل های سازمانی منسوب

حقیقت بطور متناسب، سازمان های آنها، در تمام حوادث بحران افزای بعدی سهیم بوده اند. الی آغاز بحران قریب 
 « به چهل سال  که تا اکنون ادامه دارد، در "پارلمان" آنزمان هم، احزاب رسمی و قانونی معتبر وجود نداشته اند.

 

کشور حلقات و محافل دیگری هم وجود داشته اند، که نسبت به آیندۀ کشور و حیات خود آنها،  داخل بدین ترتیب در
از طرز تفکر خاص خود آنها، پیروی می نموده اند و آن اعتمادی را که گروپ ها و محافل دوستدار "پادشاه" و 

اشند، که ممکن از جانب حاکمیت "رئیس جمهور محمد داود خان"، با آنها داشته اند، ممکن دیگران نداشته بوده  ب
د. در پنج سال جمهوریت، حرکات معینی هم، از جانب گروپ ن"شاهانه" و رهبران "مستبد"، جدی گرفته نشده باش

های معین، نشان داده شده است، در حالیکه آن گروپ ها، بر ضد همدیگر نیز، عمل می نموده اند. درینجا بطور 
جمهوری، در کوه های "پنجشیر" یاد آور می شویم، و هم چنان اظهارات "امیر  نمونه از فعالیت های مسلحانۀ ضد

حزب اسالمی، گلبدین حکمتیار" قابل ذکر است، که در برابر ژورنالیست آلمانی، بنام "پیتر شوالتور"، در سال 
 م، صورت گرفته است. این اظهارات در گزارش سفرش، در "شپیگل" منتشر گردیده است.۱۹۸۱

 

... رهبران حزب اسالمی، عین از هفت سال قبل در مقاومت علیه قدرت دولتی قرار » شوالتور" می نویسد: "پیتر 
م، در تحت نام اسالم "مقاتل" )جنگی(، علیه رژیم مستبد ۱۹۷۴داشته است. رفقای او، نظامیان جوان، در سال 

 م(۱۹۸۱)از گزارش سفر  «.رئیس جمهور داوود، به کودتا متوسل شدند، که قریب همه اعدام شده اند
 

در زمان حضور قوای شوروی در افغانستان، پاکستان که اختالفات جدی سرحدی با افغانستان، بحیث جانشین 
ۀ حد اعظمی استفاد، باستعمار در منطقه و در مجاورت کشور ما داشته است، از حضور قوای شوروی بنفع آنکشور

ن، بظاهر امر، مدعی گردیده اند، که گویا "امنیت" کشور های انموده است. این کشور و هم چنان کشور ایر سوء
 آنها را، تحت حطر می بیند.

 

رهبری سیاسی کشور، در  وضعیت اقتصادی اجتماعی و  در در مجموع ، در پنج سال جمهویت، با وجود آنکه
 غ پالن های آینده، که مقدم بر همه چشم امید به کمک های مالی  مشروط تغییر قابل مالحظه پیاده نشده بود، فقط ابال

"شاه ایران" بسته بودند، این خبر "شپیگل" در منطقه و بخصوص در کشور های اسالمی، اثرات مشهود از خود، 
ان، م، تحت این عنو۱۹۷۸می  ۸م، درست بتأریخ ۱۹۷۸سال  ۱۹بجا گذاشته بود. "شپیگل" چاپ آلمان، در شمارۀ 

 :چنین گزارش داده است ،"کودتای خونیندر بارۀ "
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مفهوم " زهر اقشانی شده است" را در عنوان، از اظهارات "رهبر "« "زهر اقشانی شده است –افغانستان »
است، که در جواب رد به "تبلیغات"  آنوقت، که گویا، "کشور کمونیستی" شده  شده انقالب" نورمحمد تره کی گرفته

یک ». در سطور مقدماتی این گزارش، هیأت تحریر چنین می نویسد: مصاحبه اظهار نموده بود، در یک است
در جنوب آسیا. پاکستان و ایران،  اولین حکومت کمونیستی از طریق کوتای نظامی قدرت را در دست گرفت.

 «امکان تهدید یک کیوبای جدید را، احساس می نمودند.
 

هیچ . کشوری است، که هریک سالح حمل می کند تعریف مردم نوشته است،در متن گزارش هم چنان در بخش 
نند. با مرور بر نقش تأریخی درۀ خیبر نوشته است، که زمانی قشون کخجالت هم نمی کشند، که از آن استفاده 

ازین دره عبور نموده است، در تاریکی شب این راه مسدود است. هم چنان  اسکندر کبیر
ور عساکر استعمار انگلیس درین منطقه، تذکر داده می شود، که  ضمن آن هم با ذکر حض

و ترین جولی از جملۀ ماجرا  ،افغانستان یکی از فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا
ارد، که به د کشور در دنیا نیز محسوب می گردد. قسمت های از معلومات، با آنچه مطابقت

الوه می کند که درین کشور تا عده است. اما ضمناً ارتباط کودتای پنج سال قبل تذکر داده ش
زن ها عمیقاً روپوش اند، و  یا انتقام خونی حکمفرماست. "ثائر"بحال، مانند قرون اوسطی، 
هم نمی رسد. نفوس کشور را درین گزارش هم چنان،  سال ۴۰اوسط انتظار عمر، بسرحد 

 میلیون ذکر میکند. ۱۹میلیون تا  ۱۳
م، و متعاقباً با  "ورود قوای شوروی" در تحت ۱۹۷۸سال  ۲۷وری در با سقوط خونین جمه

"بنا بدرخواست  هم مدعی بوده اند، که خارجی و نام "همبستگی" و "طرد و دفع حمالت"
، بحران افغانستان، عمق و وسعتی را بخود گرفت، که تا داخل شده اند دولت افغانستان"

 .افغان، خارج گردیده استامروز از ساحه قدرت کنترولی یک دولت 
 

با وجود آنکه در همان سالهای اول، تالش ها و نیات برای ختم جنگ وجود داشته است، اما 
متأسفانه، به نسبت نفوذ بیحد خارجی، "انتقامگیری" قدرت بزرگ، ایاالت متحدۀ امریکا، از 

ۀ ف مغرضان"کمونیزم" به ارتباط شکست آن قدرت بزرگ در"جنگ ویتنام" و هم چنان اهدا
 منطقه، مانع چنین هدف برای وطن و جامعۀ ما، شده است. در پاکستان

 

مجلۀ "شپیگل"  ۲و  ۱" قوای شوروی، به افغانستان، که در شمارۀ دخول به لحظات "مارش
در یک جلد، گزارش گردیده است، نظر اندازید. ترجمۀ سطر اول، در پشتی مجله" "مارش 

آیا ستراتیژی شوروی به افغانستان" برنگ سرخ سؤالی مطرح شده است: " )غزو(دخول
م، طوری که "شپیگل" می نویسد، قطار ۱۹۸۹دسمبر  ۲۶" درست بتأریخ قدرت جدید است؟

تانک ها، از "ترمز"، بسوی کابل بحرکت افتاده است. ازین شماره های "شپیگل ببعد، 
های "جهان" مبدل گردیده است. " واشنگتن  ، بمرکز توجه قدرتهافغانستان بطور، بی سابق

. مطابق ذهنیت و تشنج زدائی  را بین شرق و غرب، مختصراً مرده  اعالن کردپوست "، 
انجام یک تخیل و افغانستان: "»انتظار جامعۀ غرب، "شپیگل" در سرمقالۀ آن نوشت: 

 "کارتر روس ها را متوقف خواهد ساخت؟" "،تصور واهی
 

شدن مسائل افغانستان را بعد از موضعگیری "واشنگتن پوست"، می توان از حاالت "بحرانی" در  ابعاد بین المللی
اروپا، نیز تخمین کرد: منجمله "بن" بیشتر از دیگر کشور های اروپای غربی، "بحران" را احساس می نموده است. 

ودند، از تفوق برخوردار بوده " که آغاز نموده بشرق و غرب" و مناسبات "تشنج زدائیبرای این کشور سیاست "
ً تبلیغات براه انداخته بود و حتی یک روزنامۀ  است. در برابر حوادث افغانستان، که مطبوعات آنکشور، وسیعا
 "جناح چپ بورژوازی"، بنام "فرانکفورتر روندشاو"، حرکت آنوقت شوروی را، یک عمل "امپریالیستی" دانسته،

" و فرار نموده است، حکومت آلمان شکستانده را خرس روسی قفس که "این دیگر مبنی بر هم چنان تبلیغات
فیدرال، تحت رهبری "هیلموت شمیدت"،موقف آنکشور را با "خونسردی" بیان می داشته است. او چنین افاده می 

" به افغانستان، خونسردی در سیاست مارش دخولی شوروی." با وجود "برلین مهمتر از کابل استنموده است که: "
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،  برای امریکائی ها، واضح ساخته است، که تخفیف تسلیحات برای اروپا، مانند همیشه از ردیده استگحفظ  "بن"
 " اولویت برخوردار می باشد

 

فبروری  ۴چنانچه بر اساس گزارش مؤرخ  بحران "اروپا را ملوث می سازد"رهبران اروپا معتقد بوده اند، که 
م، "بن"، هفته های طوالنی، متوقع بوده است، که با وجود وقایع افغانستان، "سیاست تشنج زدائی" باید حفظ  ۱۹۸۰

(، می خواسته اند، تا ایاالت متحدۀ Giscard d'Estaingگردد. "هیلموت شمیدت" یکجا با "جیسکارد ایستن؟" )
مذاکرات با "مسکو" قانع سازد. در تصویر اخیر، هیلموت شمیت را در حالی نشان می دهد، که  امریکا  را به ادامۀ
 " می بیند.بحران جهانی"بن" را در یک "

 

نظامی افغان، که در جنگ بر سر قدرت درگیر بوده اند، بدرستی  –این نویسنده مطمئن نیست، که رهبران سیاسی 
شواهد کافی در دست  جهانی، چه عواقبی را، با خود خواهد داشت. درک کرده باشند، که عامل در یک بحران

نیست، که افغان ها، خود شان، هر موقفی که داشته اند، وضعیت را درست درک کرده باشند. تمام حلقات درگیر 
" در برابر "بدیل بحیث جنگ" را"، جهانی ، بر طبق  همان مواضع دو قطب متضاد قدرتافغانستانسیاسی، در 

 ند.شاببیدار نشده هم  تا امروز ممکن در پیش گرفتند و خیلی طول کشید و در حقیقتانجام مذاکره و رسیدن به صلح 
به تبلیغات  و به جنگ علیه همدیگر، مصروف شده اند. قریب هشت سال این جنگ با همه ابعاد آن، دوام کرد. که 

 تفصیل درینجا، نمی گنجد.
 

ی اینکه، مذاکرات مستقیم بین جوانب درگیر افغان انجام یابد، جانب "پاکستان" موضوع "حضور در آن مراحل، بجا
قوای شوروی" را در افغانستان، بهانه گرفته، مذاکرات "ژینو" را با دولت افغانستان، بطور غیر "مستقیم" از طریق 

بر طبق ادعا های  براه انداخت. بهدف عودت قوای شوروی، "وساطت" و "سرپرستی" نمایندۀ سازمان ملل متحد،
ملل متحد، حاضر گردیده است، تا چنین "مذاکرات" براه ن م، در سازما۱۹۸۰ می پاکستان، جانب شوروی در ماه

م، با مرحوم ۱۹۹۵م و ۱۹۹۴م دوام کرد. وقتی در سال ۱۹۸۸اپریل  ۱۴م میالدی، تا ۱۹۸۲افتد. مذاکرات از سال 
گاه   معروف حقوقدان و "معاون صدراعظم و وزیر پالن" دورۀ "سلطنت"،داکتر عبدالصمد حامد، یک شخصیت 

، اهدین" با دولت افغانستانجگاه صحبت های شخصی و خصوصی  داشتیم، از ایشان پرسیده شد، که چرا جانب "م
"مذاکرات مستقیم" برای ختم "جنگ" و "عودت قوای شوروی"، حاضر نشده اند. ایشان گفتند: "ما"، یعنی به
بعد معلوم « جاهدین" دولت افغانستان" را، برسمیت نمی شناختیم. مذاکره باید با "حزب" صورت می گرفت."م»

گردید، که دولت افغانستان، در مرحلۀ "اعالن مشی مصالحۀ ملی" تعداد کثیری از "سازمان های سیاسی" را در 
تحت عنوان  ذاکرۀ مستقیم" صورت گیرد،که اگر "متا ممکن به امید آن بوده باشد،  که ،ه بودکابل تشکیل نمود

احزاب موضوع سهیم شدن در حاکمیت مطرح باشد، هر دو جانب تعداد مساوی "احزاب" و "سازمان ها" را، 
پیشکش نموده بتوانند. چه یک مفکورۀ بی معنی، قبل از اینکه چنین قدم ها برداشته می شد، جانب پاکستان و 

 .طوری که دیده شد، همۀ چنین بازی ها، به نتیجۀ "مثبت" نرسید. ی شده اند."تنظیم" های وابسته به آن، مطلع م
 طوری که می دانیم، بعد از آن، فعالیت های مسلحانه، مقدم بر همه، از حانب سازمان های "اسالمی"، آغاز گردیده 

  
م، آخرین عسکر ۱۹۸۹در فبروری  م، ۱۹۸۸اپریل  ۱۴طوری که می دانیم، با امضای توافقات "ژینو"، بتأریخ 

دولت افغانستان هم، این بوده است، که با تطبیق پالن شوروی افغانستان را ترک گفت. توقع عام و بخصوص توقع 
معین سازمان ملل متحد، جنگ ختم خواهد شد. تعدادی از قوماندانان "مجاهدین" خود را تابع فیصله های "ژینو" 

اند. پالن های بعدی سازمان ملل متحد هم، ناکام گردیده، کشور باز با "جنگ داخلی" ندانسته، به جنگ ادامه داده 
ؤثر در فضای اعتماد و روبرو شد. تا این زمان در تحت نام تالش برای رسیدن به صلح، هیچگونه "مذاکرات" م

ت گرفته است، در مستقیم بین جوانب درگیر جنگ، در افغانستان صورت نگرفته است. تا اکنون اقداماتی که صور
مراحل مختلف راز ها افشاء و همه تالش ها، خط بر آب بوده است. ده سال جنگ داخلی، به این  چنین کلتور 

   سیاسی هم، صدمات مرگبار وارد آورده است.
 

 پایان
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