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ابتکار صلح ،شگوفهء امید
) در بارهء ابتکار صلح دوکتور وحید ،وحید ال (
تعجیسسسل در بر گذاری کنفرانسسس " بسسسن "  ،در سسسسال  2001و عدم رعایسسست اصسسسول پیشنهادی
سازمان ملل متحد به نا دیده انگاشتن واقعیت های جامعه افغانی انجامید .
حکومست موقتسی و انتخابسی برخاسسته از آن بسا ويژه گسی های عدم تخصسص و تجربسه ،بسی
کفایتسی و مدیریست ضعیسف ،سسیاست های فاقسد چشسم انداز سستراتژیک ،کشور را نسه تنهسا در
قعر مصیبت ،آشوب های متداوم ،فقر ،بیکاری مرض و مخدرات گسترده پرتاب کرد ،بلکه با
کشانیدن پای جامعهء جهانی و ناتو به باطلق جنگ ها در افغانستان ،به گسترش ،آشوب
هسا و نسا امنسی هسا شتاب تازه بخشیسد  .در نتیجسه میهسن مسا بهتریسن چانسس های طلئی را برای
تأمین صلح و عمران مجدد ،و دموکراسی از دست داد .
امروز تداوم جنگ جاری از یکسو بوسیله ائتلف بین المللی زیر نام مبارزه علیه تروریسم،
و از سسوی دیگسر جهاد ،یسک نسسل عصسیانگر و خشمگیسن ،علیسه حضور خارجسی ،انبوه قربانسی
وویرانسسی بجسسا مسسی گذارد .شهسسر وندان شکیبای افغانسسی کسسه بار گران و مصسسیبت اصسسلی ایسسن
آشوب ها و خشونت ها را به دوش حمل می کنند  ،با یاس جانگذاری ،نجات و بیرون رفت
ازین وضع غم انگیز را انتظار می کشند .
همهء مردم راه حل قضیه را نه از طریق گزینه نظامی بلکه از طریق گفتمان ملی ،تدویر
لویه جرگه که همه نیروهای جامعهء افغانی را احتوا کند ممکن و میسر می دانند.
خوشبختانسسه از چندی بدینسسسو ،مسسساعی و تلش هسسا از سسسوی بسسسیاری محافسسل ،از جمله
سسازمان ملل متحسد ،در بارهءحسل قضیهسء افغانسستان آغاز گردیده ،و اشغال کرسسی ،ریاسست
جمهوری ایالت متحده بوسسیله بارک اوبامسا ،شخصسیت کسه مردم مصسیبت رسسیده افغانسستان
چشم براه پیروزی آن بودند ،تحرک خاص یافته است .

یکسی از طرح های ابتکاری و سستودنی ،در راسستای حسل معضله فعلی کشور ،کسه در واقسع
بازتاب امیسسسد هسسسا و آرزو های مردم افغانسسسستان کسسسه بسسسا سسسسفره های خالی و شانسسسه های
استخوانی ،صلح و عمران مجدد میخواهند میباشد ،بوسیله یک هموطن آقای دوکتور وحید
وحیسد ال ،کارمنسد ارشسد سسازمان ملل متحسد ارائه گردیده اسست  .ایشان دریسن طرح نسه فقسط
بحیسسث سسسیاست مدار ویسسک متخصسسص حسسل منازعات جهانسسی ،بسسا تجارب گسسسترده از حسسل
مناقشات ،بالکان و افریقسا ،بلکسه بحیسث یسک مصسلح اجتماعسی بسا توجسه بسه فرهنسگ گفتمان
مصلحت اندیشی و ظرافت های جامعهء افغانی چهره نمایانده است.

خوانندگان و هموطنان گرانقدر :
بنده بحیسث یک شهرونسد افغان ،مشتاق صسلح ،ترقی و ایده های دموکراسی که همه روزه
از اسسسستماع گزارشات ،غسسسم انگیزآشوب هسسسا ،و اسسسستمرار خشونسسست های ریشسسسه دار .تلفات
انسسسسانها ،بسسسه تأثسسسر و اندوه سسسسنگین و ملل آوری مواجسسسه میشوم و از آنجای کسسسه بر گذاری
انتخابات ریاسسست جمهوری را پاسسسخ چالشهای گسسسترده فعلی کشور نمسسی بینسسم ،پیشنهاد
مینمایم :
بیائیسد بسا مطالعسه و بررسسی ایسن راهکار ابتکاری ،مطرح شده بوسسیله دکتور وحیسد وحیسد ال
کسه در زیسر آمده اسست بسا ارائه نظریات و پیشنهادات بسه غنسا مندی آن مسساعدت رسسانده ،آنرا
مورد پشتیبانسسی اخلقسسی و معنوی قرار دهیسسم ،ودر راه تحقسسق آن کسسه صسسلح و عمران مجدد
کشور را به یاری جامعه جهانی ارمغان میدهد ،بذل مساعی نمائیم .
) با مهر و احترام (
متن طرح ابتکارصلح بوسیله دکتور وحید وحید ال

سوالت ،نظریات تان را به  sayedaq@web.deمطرح فرموده ممنون سازند .

