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و شميره   2تر 1 له :د پا
ينگه ک په دغه پته.  رۍ ته رابوليت تاسو همکانپه درافغان جرمن آنالين   german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

                                                  2018/ 4/2                                                                                         مير عنايت هللا آشفته    
                               

 زوايای تاريک حوادث خونين و سوال برانگيز

  !طالب عليه مردم بی گناۀ کابل 

خواهد با طالبان وارد   گويد، به دنبال حمالت اخير در افغانستان، اياالت متحده نمی رئيس جمهور امريکا می 
متحد گفت امريکا برای مأموريتی که به  سازمان ملل های شورای امنيت  ترمپ در ديدار با نماينده . مذاکره شود

کند اياالت  فکر نمی : در اشاره به طالبان و وضعيت افغانستان گفت. افغانستان آمده، آن را به پايان خواهد رساند
  .متحده در حال حاضر برای انجام گفت و گو آماده باشد و اين پروسه به زمان خيلی زياد نياز دارد

  
شمول زنان و کودکان بی  دهند، مردم خود را به  رحمی انجام می   بينيم آنها، با بی يزی را که ما می چ: وی افزود

اگر کسی ديگری نتوانسته اين . بناًء چيزی را که بايد تمام کنيم، تمام خواهيم کرد. گناه می کشند، اين فاجعه است 
  .نيموضعيت را پايان دهد، ما اين توانايی را داريم که تمامش ک

  
حمالت خونين در حالی به وقوع پيوست، که دو هفته قبل، هيئت اعضای شورای امنيت : هموطنان در ماتم نشسته

  !ايمملل متحد به کابل آمده و گفته شد ما از هر وقت ديگر با طالبان در مورد صلح نزديک شده 
  

ضد مردمی بزند؟ و به اصطالح  سوال اينجاست که طالبان در همچو يک جو مناسب، چرا دست به چنين اعمال
از خط سرخ عبور نمايند؟ اين حوادث خونين و ظالمانه در حالی عليه مردم بی دفاع انجام شد که تمام انرژی 

؟ زمان ِ !بلخ به مصرف می رسد، جمعيت اسالمی با ارگ، تکرار بازی دولت موازی –دولت در تقابل کابل 
  !؟ را در پيش گرفته است!انتخابات
های حملۀ ظاهراً پيچيده و سراسر با غفلت؟ و اغماض در هتل کانتيننتال، به وزارت ماليه، وزارت  سر نخ

بلخ با چهره های  -رپنجشيداخله، رئيس دفتر رياست اجرائيه، با داشتن روابط نزديک شرکت امنيتی خصوصی 
  !قدرتمند سياسی کشور؛ گره می خورد؛ اما طالب مسؤوليت می پذيرد

  
تيب استفاده از آمبوالنس دولتی، نفوذ و انجام حمله نيرومند در ساحۀ سبز و به شدت محافظت شده و به همين تر

ً شرم آور، اسفبار و سوال برانگيز !باال رفتن انتحاری ها توسط زينه چوبی از ديوار يک فرقه نظامی ؟ واقعا
جان، مال، ناموس، روح، روان،  سال گذشته که ١٧از مجموع حوادث خونين کابل و ساير واليات طی . ميباشد

  :اعتماد ملت را ذاهل و به ماتم نشانده است، چنين بر می آيد که
  

دو سر جنگ، قرار گزارشات خبری، به بخش های متعدد پارچه، منشعب و تقسيم گرديده، طرف های درگير 
به رابطه . . . عش و ؟ پوليس محلی، طالب، دا!، خيزش های مردمیار بکیصاحب افراد مسلح غير مسؤول بنام 

  .تنگاه تنگ می باشند، که صلح، امنيت، ثبات، تحقق قانون، حاکميت دولت؛ را به ضرر خويش ميدانند
  

جای شک نيست که ملت، اسير زورمند های دولت، دولت در داخل ِ دولت، طالبان افغان و قوای ائتالف به 
يت کاران فراری و آزمون شده، عمداً به توافق اگر در کفش ها ريگ نمی بود، جنا. گروگان گرفته شده است

قدرت های منطقه و ائتالف دو باره بر گرده ملت سوار ساخته نمی شد، جلو بغاوت، طغيان و سرکشی های 
زورمند ها گرفته می شد، با پاکستان بازی دو پهلو صورت نمی گرفت، ميليارد ها دالر ماليه دهندگان جهان در 

يف و ميل نمی شد؛ نه هزاران هزار خانواده افغان سوگوار فرزندان خود می بود و نه پاکستان و افغانستان ح
  !خانواده های قوای ائتالف داغدار می شدند

  
ملت ِ افغانستان، نه تنها از چنگال تنظيم ها و طالب نجات داده نشد؛ بلکه زير ستم : بوضاحت بايد اذعان نمود که

  ؟ قرار داده شد؟ مقصر کيست؟!داعشبيست گروه تروريستی ديگر به عالوه 
  

به استثنای يک اقليت کوچک ِ ِسيل برده، اکثريت قاطع ملت کثيرالقومی، کثيرالزبانی، : هموطنان عزيز



  
 

 

و شميره   2تر 2 له :د پا
ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درنالين افغان جرمن آ  german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئلولـ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

بناًء به وحدت آگاهانه و منافع ملی خويش . کثيرالمذهبی؛ از لحاظ بافت های اجتماعی مشکل ِ نداشتند و ندارد
گمان قوی دارم ميليونها سپاهی گمنام از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور  باورمند و استوار باقی بمانيد؛

با توکل بخدا و همت فرزندان صديق وطن؛ اين ايام خون و آتش پايان ِ پر ثمر . محبوب ما وجود و حضور دارند
  .خواهد داشت

  پايان
 

  


