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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۳/۱۳

احسان

مردم باید در یک صف واحد علیه طالبان قرار بگیرند
طالبان  ۱۹سال جنگ را علیه مردم و نیرو های امنیتی برای آن ادامه دادند که نیرو های امنیتی سپر برای دفاع نیرو
های خارجی قرار گرفته اند و افغانستان از سوی آمریکایی ها اشغال شده است ولی سوال اساسی که مطرح میشود
این است که طالبان بعد از توافق صلح با آمریکا چرا با نشر اعالمیه به جنگ خود با نیرو های امنیتی کشور ادامه
میدهند چی منطقی و دلیلی برای توجیه این کار خود دارند و چرا با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند و همین طور
سواالت دیگر از قبیل این که طالبان وقتی با آمریکایی ها معامله میکنند و با حکومت افغانستان به میز مذاکرات نمی
نشینند پس چرا آزادی نیرو های خود را از این حکومت تقاضا میکنند همین طور دها سوال دیگر مطرح میشود که
طالبان برای پاسخ آن هیچ دلیل منطقی ندارند اما برای سواالت مطرح شده میتوان به دها صحفه جواب ارایه کرد.
طالبان جنگ خود را جهاد خواندند ولی در اخیر کار قبول کردند که جنگ آنها جهاد نه بلکه خشونت بوده است روی
همین دلیل به کاهش خشونت های هفت روزه با ایاالت متحده امریکا به توافق رسیدند .ولی همین که توافق هفت
روزه این گروه با ایاالت متحده امریکا به اتمام رسید دوباره عملیات های خود را باالی نیرو های امنیتی در ۱۶
والیت آغاز نمودند .دیده میشود که طالبان بعد از توافق صلح با ایاالت متحده آمریکا بازی دوگانه را با مردم افغانستان
پیش گرفته اند از یک طرف دفتر سیاسی طالبان در قطر خود را متعهد به کاهش خشونت ها میدانند و از طرف
دیگر نظامیان این گروه به جنگ علیه مردم افغانستان ادامه میدهند.
طالبان حاال که میدان را خالی از آمریکاییان دیده اند که متاسفانه چنین هم نبود زیرا ایاالت متحده آمریکا در پاسخ به
عملیات های این گروه حمله هوایی را بر مرکز این گروه انجام داد  ،تالش میکنند تا یکبار دیگر ارزش های و
دستاوردهای مردم افغانستان را به باد فنا گرفته و امارت اسالمی را دوباره احیا نمایند .اما گروه طالبان و هواداران
این گروه هنوز هم فکر میکنند که برنده جنگ علیه دولت افغانستان و ایاالت متحده آمریکا هستند .اما اصل واقعیت
این است که طالبان هنوز هم درک درست از واقعیات پیش آمده ندارند و به خود غرور کاذبانه دارند .در حالی که
این گروه بیشتر از گذشته ضعیف تر اند و توان ایستادگی در مقابل دولت  ،نیرو های امنیتی و مردم افغانستان را
ندارند .از سال  ۲۰۱۴به این طرف نیرو های امنیتی افغانستان بطور مستقالنه حمالت و عملیات های هوایی و
زمینی را رهبری میکنند و نیرو های خارجی تنها در بخش آموزش و تجهیز با این نیرو های همکاری دارند و در
موارد که خود نیرو های خارجی خواسته باشند و نیاز ببینید حمالت هوایی انجام میدهند .این به این معنی است که
حفاظت از تمامیت ارضی را از سال های قبل نیرو های امنیتی کشور داشته اند و موفق هم بوده اند چنانچه تلفات را
که طالبان از روی زمین در یک سال گذشته داشته اند برابر به تلفات این گروه در  ۱۸سال گذشته بوده است که خود
نشان دهنده قوت یافتن نیرو های امنیتی افغان است.
دولت افغانستان هم اکنون یک دولت مشروع با پشتبانی جهانی است که از خود  ۳۷۰هزار نیرو نظامی مجهز با
پیشتبانی مردمی دارد که طالبان هرگز توان از میان این دولت را از راه جنگ ندارند .ولی تالش میکنند تا به خواسته
خود از راه های متفاوت موفق شوند .اینجا در کنار دولت مکلفیت مردم نیز خیلی حساس است  .مردم افغانستان
اکنون درک کرده اند که اعمال طالبان جهاد نه بلکه خشونت بوده است و طالبان در تالش اند تا افغانستان را دو دسته
تسلیم بادران خود به خصوص پاکستانی ها نمایند.
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بناء ایستادگی مردم در یک صف واحد در مقابل طالبان که دست به تباهی افغانستان باال زده اند یک وجیبه دینی و
میهنی است  .طالبان از احساس مردم در این  ۱۹سال استفاده نموده آنها را همچنان به قتل رسانیدند و دین شان را
برای رسیدن به اهداف خود هدف قرار دادند ولی حاال که هیچ دلیلی برای جنگیدن از لحاظ شرعی باقی نمانده این
گروه از راه زور و با حمایت حامیان خود میخواهند بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شوند.
ولی قرار گرفتن مردم در یک صف واحد در کنار دولت خود میتواند تمام برنامه های شوم این گروه را ناکام نموده
از غرور کاذبانه این گروه بکاهد و این گروه را به میز مذاکره از یک آدرس ضعیف بنشاند .حفظ دستاورد های ۱۹
ساله مردم افغانستان مکلفیت حکومت و خود مردم افغانستان است که باید با حمایت از حکومت خود آنرا حفظ کنند
و نگذارند که دولت افغانستان یکبار دیگر شکار دیدگاه های سنتی و غیر انسانی گروه طالبان قرار بگیرند.
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