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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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  كند؟ي افغانستان عبور نمی آبوتر صلح از فضاچرا
 
 از  ی قسمتنهي زمنيدر .  آور آن دانسته اندامي را مظهر صلح و پدي گفت آه در اآثر نقاط جهان آبوتر سفديبا

علم برداران نهضت زن و معارف   ازیكي  ــبي حبهيرق ميرمن  مرحومهی تواناۀخام  از را آهیمضمون
  :نمائمي است، نقل مدهيسر» *«به نشر»  ما افغان هاتيولؤ و مسی آشتیقدم ها«  در آتاب  ــدر افغانستان

 جلوه ی متعال سمبول، واال وني همقي ما ازطری آن در قلمرو ذهنۀ است آه با مشاهدی سمبولدي سفآبوتر« 
س ادراآات و   پر تقدی قالب محتوانياز. ماندي نمی باقدي مگر لفظ صلح در قالب آبوتر سفشود،يگر م

 ،ی بهتر اجتماعطي آشتار و قتل است، محۀ قالبش آه صحنی و درانسوشودي مروني بالتياحساسات و تخ
 اعمال و یبي تخریروي انتقام و ن،نهي نفرت، آتي عفریني و درعالم عسازدي مني جانشراي و هم فردیخيتار

 آه یزميم نايد. دهدي متي ماهري تغ،شگري گر، پر سخاوت و بخشارياساسها به مشعل فروزان آرامش، تعم
 شودي عناصر نابود آننده غالب می جهنمالهامات ،یطاني شی ها، خواسته هاتي ذهنی و فرسودگیدگيبرپوس

 متي به قی به بردگمي ها وتسلی ها، خود فروشی پردازسهي ها، دسی ها، قدرت طلبیو درعوض جهان گشائ
 و شي خلق آساقي افتد وازطری دلها مري و هموطن، در تالش تسخشي برادر و هم آجان همنوع و بعضَا

 ی آورد و در پی ماني خود را بمیني عتي خالقها،ي گر بر دلها و بر خرابراني ووی دوزخیطرد وسوسه ها
 به ی در دسترسیاهيمردم ازانهمه ظلمت، نفرت و س. دهدي به تحرك خود ادامه مرداي محكم و پای دوانشهير

 طان و سلدي صلح خود را عرضه نماۀ تا فرشتدهندي تكاپو ادامه مني افتند و تا آنجا به ایصلح به تكاپو درم
  نجات خودگري خودش دی انسان وهشت زده از جنگ، در جهت جستجو،ی ذهنقي طرنياما در. دلها شود
 قابل ی دادها و افكار انسانی و دردل حوادث و روني زمی بلكه بررو،ی نی آسمانیاهاي و روليرا درتخ

 باشد و شم استي و سخي از اجتماع و تارعي وسیني اساس جهان بكي ازمندي آه سخت نابدي یلمس در م
 ۀ آلمدني و شنانيا بو اما ب.  ظلم و شقاوت گرددۀزي او به منظور منكوب نمودن غری رهنمایدي شدیعاطف

 آه نجاستيا. شودي مدهي جنگ آشی ما بسولي تخی ادراآات، احساس ها و حتوی  معانیصلح به حكم تداع
 ۀ نائرۀ بود، دامنی نمی پر تقدس آسمانش درخشني جلوه و انياگر ا. كندي خود راعرضه مديآبوتر سف

 و ديپاشي مطلق می بشر رنگ فنایهست بر گري گونه گون دني اعصار، در تحت عناویجنگها، در درازنا
 »....وستي پی آامل میستي به نیهست

 
 از آن آه از ی و مشكالت ناشیتي آانفرانس مربوط به مسائل امنكي در ،ی دهم مارچ سال جارخيبتارباری 

 دارد، اشتراك نموده تي مسائل مربوط به صلح در جهان فعالی آه برایكائيسسات امرؤ از میكيطرف 
خانمان   وسوء ها و اثرات ی  مجلس بصورت خاص در مورد اوضاع افغانستان، نابسامانني ایجنداآ. بودم

 . دينماي مردم افغانستان وارد می بر زندگماي مستقی خارجی بود آه جنگ ها و حمالت قوایبرانداز
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اشنگتن،  صلح در وۀسسؤ خود مسي آه عبارت بودند از رئنددادي ملي آانفرانس را چهار نفر تشكیاعضا
 ۀندي مستقل حقوق بشر از افغانستان و نماوني آمسۀندي نمامز،ي تاركيوي و خبر نگار خاص اخبار نندهينما
 .اركيوي، مربوط ملل متحد از ن  Human Rights Watch اي نظارت بر حقوق بشر ونيآمس
 مردم ستي زطي محشين از اوضاع نا بسامان و قابل تشو آسسه، آه درؤ مسي از افتتاح مجلس توسط رئبعد

 صلح و طرق مبارزه ی مربوط به ناآامقي حقایسسه را در مورد افشاؤ متي فعالد،يگرد  آوراديافغانستان 
آانفرانس،  گري دی اعضای بعد از معرفیو. ديخواستارگردنستان  جنگ و مشكالت مردم افغای امحایبرا

  . ابراز دارنددگاننني بی را براشي خوی هادي و چشم داتياز آنان خواست آه نظر
 كيقسمت جنوب شرق افغانستان، نزد  ماه را دركي آه مدت مزي تااركي وي اخبار نۀندي خبرنگار و نماخانم

 :  آغاز سخن نمودني نموده بود چنی سپركاي امری عسكری مرآز قواكيسرحدات پاآستان در 
 در.  آننده استدي جهات نا امیضبع مغلق و ازاري بستي صلح و امنۀ جنگ در افغانستان و اعادۀمعضل« 

 آه رد،يگي حمالت طالبان به طرق گوناگون صورت م،"ايپكت" تي مربوط والكاي امری مرآز عسكراطراف
 و  ها در جادهی آن با بم گذارۀبخطر انداختن سكن  وها هيحمالت شان از قر  استفاده ازین برا آدر

 از  گفت آه مردم آامًالدي بایول. سازدينان را دشوار م آهي نام برد آه مبارزه بر علتوانيآشتزارها را م
در دور دست . باشندي متي صلح و امنۀ اعادی برایجنگ و دادن تلفات به ستوه آمده اند و حاضر به همكار

 و حفاظت مكاتب و لي تشكی و از حكومت براه دختر و بچه بودی خواستار مكتب برای مناطق، اهالنيتر
 .ندينماي تقاضا متيما آمك و حیميمراآز تعل

 به سرحدات پاآستان، یكي به خاطر نزد"ايپكت" دركاي امری به مرآز عسكركي نزدی و شهرهاها هيدر قر 
 ري از حمله آنندگان طالب را دستگی چند نفری گاهگاهی شده آه اهالدهي آم است، با آنهم داري بستيامن

 قوای كاي تعداد عساآر امرت نظر به قلیاند، ول شده يیكاي امرینموده و خواستار آمك از مقامات عسكر
 ني و تضمني را تامتي آه بتواند صلح و امنیثرؤ به موقع و مۀ مقابلاي محاصره و ،ین حوال آ درامنيتی
 » . انجامی مدهش می با طالبان و انتقام های اهالی و متاسفانه به دشمنرديگي صورت نمد،ينما
 باشند؟ي حساس و خطر ناك فعال مۀ در چنان منطقكايعداد عسكر امرال شد آه چه تؤ خانم خبر نگار ساز

 راپور رفته بود، يۀ تهی آه خبر نگار برايیجا  دركاي امری عسكری نفر از قوا١٠٠٠جواب داد آه صرف 
 ۀ حمالت پراگندخاطر بودند آه به ی ضد حكومتگري دیطالبان و گروپ ها مشغول مبارزه و مقابله با

 .زدندي منسجم، دست مري غاتي به عملديبااشرار، آنها هم 
 از یاديافغانستان را، جنگ عراق آه تعداد ز  حمالت القاعده و طالبان دریثر در امحاؤسفانه آمك مأمت 

 جنگ در افغانستان و دني گردی سبب طوالنکه برده است نيب  است، ازرين در گ آ دركاي امری عسكریقوا
 . استدهين از حكومت گردآزردگا  ويیاي مافی گروپ هايۀتقو
 اشرار و گروپ ی مورد حمالت تهاجمیخاك افغانستان آه بصورت دائم  آن منطقه ازتي صلح و امنًاجتينت
  آن آه اآثرَای اهالی را برای و بازسازتي صلح و امنیاؤي آرزو و ررد، قرار دای گوناگون ضد دولتیها

  .سازديناممكن م ر و به مملكت و خاك خود برگشته اند، دشوایدواريبا ام
آابل اشتراك نموده   مستقل حقوق بشر ازوني عضو آمسی نادر نادری جانب افغانستان در آنفرانس، آقااز

 :  ابراز نمودني  چنشي خواناتيبضمن بود آه 
 يیاي البته نظر به منطقه و شرائط جغرافگردد،ي در افغانستان متي آه مانع صلح و امنيی اجتماعمشكالت« 

 مختلفه اعم از گروه طالبان، القاعده، گروپ ی آه با خطرات گروپ های مناطقنيشتريب. باشديون مگوناگ
 شرق و جنوب غرب ب در جنوب و جنوباشند،ي مواد مخدره مواجه میاي ناراض از حكومت و مافیها

 مناطق نيمردم افغانستان آه در. اهم فرق داردب  مشترك و قسمَاافغانستان قرار گرفته اند آه منافع آنان قسمًا
 كا،ي و امری المللني بی بعد از شكست طالبان توسط قوااي و باشندي می از باشندگان اصلايمتمكن هستند 

 .دوباره به وطن مراجعت نموده اند
 ی به گروپ هایمنده  عالقی نواحني  ای جات و مناطق مسكونهي قرني آدام از ساآنچيدر مجموع ه 

 را دارا هستند، شي خوني سرزمی و اعمار و آبادی صلح و باز سازی آنان آرزوۀ باال ندارند و همۀنامبرد
 ی های همكارۀني آنها، زمن خود و فرزندای براكي تارۀندي و آتي عدم امن،ی شرائط ناگوار جنگ، قحطیول

به   مزارع آوآنار را الخصوص آار دری امرار معاش، علی متذآره و آمك برای با گروپ هایاجبار
 .دهدي آنان قرار می پاشي پشت،ي معۀلي وسگانهي ثيح
 ني بضاعت ای بی هالي اآثر فامی برا،ی با حكومت و دولت مرآزی آه همكارشودي مدهي دگري جانب داز

 به هلمند رَاي حقوق بشر اخوني آمسئتي آه هيی از مسافرت هایكيدر . شودي گران تمام ماريمناطق بس
 نيدر ب.  گرفته بودر مسلح ناتو قرای قواۀ آه شب قبل مورد حملمي شدی اهي دارم آه داخل قرادينمود، ب

 رسما ني مقتولكهيحال  درد،يرسينفر م١٨ تعداد تلف شدگان  آه در قبرستان نشان داده شد، به ه،ي قریاهال
 یطالب  آه جسد پنج نفردي گرد معلومم،يدي پرسهي قری را از اهالاني جركهيزمان.  نفرراپور داده شده بود٢٣
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 با خود انتقال داده ده،ي به خون آشيۀ ويران قبل از ترك قرشانجمله آشته شدگان بودند، همكاران آه در را
 .بودند
 با حكومت اعالم نموده  و ی همكاری را براشي خوی آه آمادگهيجوانان قر  بود آه چند نفر ازني چنانيجر

 آه از آار بر ی روزداشتند،ي مافتي دری بشری آمك هارهي مكتب و غ،یتياز حكومت درعوض، وسائل امن
 نفوذ نموده بودند، ینواحهمان   و چون طالبان درابندی ي مدهي را دست برلي از زنان فام ای عدهگردند،يم

 ی نادریآقا. گرددي را سبب می رقتبارۀجي و نتدي آی بدبخت آن فرود مني و ساآنهي ناتو بر قريیحمالت هوا
 صلح كي ی براقي منظم و دقیاقدام و پالن گذار  آنرا درۀ عساآر، بودجی داشت آه به عوض افزوددهيعق
  . دي شده به مصرف رسانني تضمیدائم
 Human اي نظارت بر حقوق بشرونيآمس  ملل متحد ازۀندي آانفرانس صلح در واشنگتن، نماۀندي گونيآخر

Rights Watch  ی امحای برای استعمال سالح و ابزار جنگۀورد نحو در میبود آه معلومات جامع 
لحاظ   چه ازو ینظر پول  گفت آه چه ازی و. افغانستان ارائه نمودۀ مخالف دولت موجودیگروپ ها

نصف آن را   آه اگرگردنديمتقبل م  رایمصارف بزرگ  و ناتوكاي در افغانستان، امریاستعمال وسائل جنگ
 ی بهترۀجي به مصرف برسانند، نتني صلح و سلم آن سرزمیشده برا دهي و سنجقي دقیدر راه پالن ها

 به زي جنگ و گرنيدر . » نمودی آورادي آن ی و قرضه های زراعتی از پروگرام هاتواني م مثًال.دهديم
 القاعده منجمله رواني طالبان شكست خورده، پلي از قبی مشترك المنافع مختلفی مذآور، گروههایمقابل قوا
 و ی و داخلی المللني بیاي مافني عمال و محافظره،ي، عرب وغی چچن، پاآستانیارج خانيجنگجو
عكس العمل .  اندازندی براه مها هيآوه و دشت و قر  دررا مختلفه و پراگنده اتي آابل، عملمي رژانيناراض
 با  مدرنی جنگني با ماششهي مذآور، متاسفانه همی شده به مقابل گروپ هاادي مسلح در مناطق یقوا

 .رديگي صورت مبرند،ي بسر ماتي حاني نظامريغ آه اآثرَای مناطق  دری و هوائینيحمالت زم
 برای کمسيون نظارت بر حقوق بشر ميرسد، مشعر است که اوزان بم هايی که بر آهی روزمره هاراپور

 ۶٠ ۀ در دهتنامي در جنگ وكاي دارد آه امری با آن بم هائیري شباهت چشم گد،ي آیافغانستان فرود ممناطق 
  رقت باراري بس،ی مراآز طبتي با عدم موجودافغانستان قراء ۀتعداد آشتار اطفال و سكن .نمودياستعمال م

 .توانندي آنها نموده نمیبدبختبرای رفع  ی آمكني آوچكتری المللني بيۀريسسات خؤ است آه می بشرريوغ
عمال داد و ستد مواد   وی آاران جنگتيا اضافه نمود آه مشكالت افغانستان همچنان از نگاه جنیو 

 شناخته شده ی جنگتكاراني امور را جنای قدرت اصلآهی زمان تا.  قابل آنترول استري و غیمخدره، استثنائ
سسات ؤ آنها با ماعمال یريگي بازخواست و پۀني در زميی همكارچيدر دست دارند و حكومت افغانستان ه

 .انتظار بردن مملكت  ا درتي صلح و امنني اعاده و تضمی را برایدي امچي هتواني نم، دي نمای نمی المللنيب
 هم ی آه اآثرا خبرنگاران جرائد و مطبوعات و قسمتنندگاني آانفرانس صلح، بئتي هاناتيختم ب  ازبعد

 صلح و تي موضوع مورد بحث آه همانا عدم موجودۀنياالت خود را در زمؤشاگردان پوهنتون بودند، س
 .افغانستان باشد، مطرح نمودند در تيامن

 بي تانك به تخری ناتو در جنوب و جنوب غرب افغانستان، با قوای بود آه چرا قوانياالت اؤ از سیكي 
، دهقان افغان را آمك ست همان طور آه بارها وعده نموده ای المللني بۀ و جامعپردازندی مزارع آوآنار نم

 « ی مزارع آوآنار با گشت و گذار تانك هایآه مشكل امحا جواب داده شد د؟ينمای  نمی و زراعتیمال
 پارلمان افغانستان ی از اعضای و برخرتبهي عالني از مامور ای چون عدهباشد،ي نمی آساننيبه هم» ناتو
 . که مانع چنين عملياتی ميگردند در معاماالت  مواد مخدره هستندكي و شریحام
 جمهور سي و ناقضان حقوق بشر منتشر نموده و به رئی جنگناتكارايجنا  را ازی متحد هرسال راپورملل

 خاطر بی اقدامني آوچكتریول. دينماي تقاضا میو  آنان را ازۀآما و بازخواست و محدينماي مميافغانستان تقد
 مردم افغانستان یبرا رگز گروه هني اتي با موجودتي صلح و امن،جتًاينت. رديگي درخواست صورت نمنيا
  .  و کبوتر صلح را مجال پرواز بر افغانستان نميدهدهديگرد نسريم
 
 را یگري آانفرانس دكي از آابل راپور ی ملوني تلوزشبيد.  بود گزارش آانفرانس صلح در واشنگتننيا

  ،ی جمهوراستي مسعود، معاون راءين  احمد ض آ به نشر سپرد آه در"آانفرانس صلح دوامدار؟؟  "بنام
 شرآت نموده ه جرگی ولسندگانينما  ازی پوهنتون و بعضیسي تدری اعضا،ی ملكني از ماموریادي زۀعد

  همه و همه در جستايگو....  نمودندي ها صادر مانهيدر افغانستان ب»  !«  و صلحتيدر مورد  امن بودند و
 و اما و مگر، نا ممكن را ی ولباشند،ي مراني وۀ در افغانستان جنگ زدداري صلح پاكي یجو و آرزوو 
 چي آن آب و خاك هستند و هیقي حقن جنگ ساالران آه قدرتمنداتي ساخت؟؟ با موجودري امكان پذودشيم

 سخن تي از امنشودي مرد،يگي آنان صورت نمی اعمال نا روایري گی بازخواست و پی برای اقدامیگاه
 باز ۀ آمادتوانيا م افغان رگناهي بی و دهات اهالها هي قر،ی و خارجی داخلیاي مافی هاتي با فعالايگفت؟؟ آ

 غدار و منافع آن ممالك بر مقدرات مردم گاني همساسي جواست و امن و امان ساخت؟؟ مگر تا دسیساز
سلم   به فكر صلح وی حتشودي فعال است، مرهي و غی لسان،ی مذهب،ی قومی گناه افغان به اشكال تفرقه هایب



 ٤

 ها دست از سر ملت مظلوم افغان بردارد و آبوتر  مگرها و اگرني انكهي ای آرزوايدر افغانستان افتاد؟؟ آ
 مي واردي هست؟؟ امی هنوز فرصتد،ي مابه پرواز در آني سرزمۀ و جنگ زدكي تاری فضادر داريصلح پا

 و رؤيای دوردست صلح برای مردم جنگ ديدۀ ما جامۀ ندي را به چشم ببیملت مظلوم افغان چنان روز
  !! آنروزديبه ام.  عمل بپوشد
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