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 !طالبان و انیبارٔه مذاکراِت دولت در یلیتخ نگارِش کامالً  کی
 

آن مجاز  زا یدویوعق یاسیهرگونه استنتاج س لیدل نیندارد وبه هم تیبا واقع یارتباط چیاست وه یلینگارش تخ نیا
 و یشیدر از مقبول تر یها ییمقبول ونکتا یها یشیدولت با در دهٔ یبرگز ندگانِ یکه نما نی. خالصهٔ داستان استین

 . دنیبنما یبا طالبان مالقات تعارف فراوان رهسپار قطر شدند تا نیلبسر و یسرخ و باز یها یبا رو زیزنان ن
 

 گرفتند و ها یتکس لیدل نیاست به هم امدهیکس به استقبال شان ن چیه دندیفرو نشستند د هوحد ارهٔ یط دانیدرم یوقت
 آن به مصرف دولت قطر صبحانه؛ شب طالبان در بُردند که صبح؛ چاشت و فیطالبان تشر هٔ یلیل ایبه محل مذاکرات 

 نیا کردندیبودند ارزو م افتهیرا آسوده  انیاز بس مسجد را گرم وگدا و خوردندیمکلف م ینان ها انهچاشتانه و شب
 ها و یجا بود که خوردن نیطالباِن شکمباره بهشت هم یبرا که رایز ابدیادامه  دیدراز با یمذاکراِت صلح سال ها

 ممنوعهٔ  وهٔ یحوا م یب ی)ع( وجدهٔ خود بمکه همانند جِد خود آد خواستندیرنگارنگ داشت. طالبان نم یها یدنینوش
 حالت دست نیدوام ا یشان برا یها کیانداخته شوند.تاکت رونیب بایبهشِت ز نیا از بخورند و «مذاکرات صلح»
 زین أتیه عضو یباکف وکالر وخانم ها انیبود.قصه کوتاه که دولت یلیاسرائ یبن یها رادیبه انواعِ گوناگون ا افتنی

 نیآست سرکه در و نیبرجب نیعذاب چ یفرشته ها سالوِن مذاکرات شدند.طالبان که همانند ردِ باز وا یها یبا رو
صاف استغفرهللا گفتند و زیده دوازده بار ن هفت؛ هشت بار الحول وال قوة اال باهلل خواندند و انیدولت دنید با داشتند

 وساده گفتند: 
 

 شهٔ یش کی زِ یهرکدام به سا یامــــارِت اسالم»ارِ ها که در روزگ نی. امیشناس ینم تیرا به رسم أتیه نیما که ا
 ررا د یکفر یرها کرده ولباس ها را یپوشاِک اسالم نکیپوشده بودند.ا یاسالم یها یداشتند ولنگ شیر نی  کیهر

ٔه که ُدر فیهشتاد دره زده شوند.ح هشتاد؛ دیکدام با هر و رفته اند آغوِش اسالم به آغوش کفر از نانیا برکرده اند.
ن آرد چند فط کیکه  میفهماند یم نانیالمجلس به ا یبود ف یاگر م و ستین نجایا امارت در   .شودیم ریم 

 

 دّره را از دورکمــرباز کرد وگفت: زد و عن المنکر دامن باال یکارکنان وزارت سابق امربالمعروف ونه از یکی
 

 رگید یبه سو یکی و دیپر انیولتُدّره رنگ از رخِ د دنیبا د«ب رد. یخواب نم یدّرهٔ امارِت اسالم نیمرا که بدون ا»
هم به  دیسف یاتفاقاً بوتها رفتند و یراه م أتیبه دنبال ه یفرهنِگ طالبان تِ یرعا و ایکه به حکم ح أتی. زنان هدندید

نان ا دنِ یوطالبان باد سالون شدند چادردستکول ها برشانه خـــرامــــان خرامان واردِ  یحت ــای و یپا داشتند بدون چادر
 نانی.اودشیجهنم م در یحالت سبب سوختن صد ساِل نور نیزنان مسلمان بد دنید»گر خواندند وگفتند:ید یها استغفار

 یم دیسف یبوت ها و داشتندیامارت رانگاه نم رقِ یرمت برا که حُ  یروزگاِر امارِت خود زنان بُرده اند که ما در ادیاز 
 خود یهاداخلهٔ خانه  رانیوز»بروندو  نانیغرض ا چهمردان  را به کـارِ  نانی.اصوالً امیانداخت یُدّره م رِ یز دندیپوش

د مداخلهٔ مثبت نمودن یلگد بکشد که مقاماِت قطر کار به مشت و یافغان وهٔ یهمانجا به ش امکان داشت که در« بشوند.
ها بخِت بد افغان از پرده پس به کابل فرستادند و ب وآبکشد با  کیبار یها آنکه کار به جا از شیرا پ انیودولت
 لیرا تحو همه و دارشوندیب یافتاد تا مردم از خواِب زمستان ریموضوع به تأخ اصالً صورت نگرفت و تمذاکرا

 فراواِن خود از حقوِق بشر پاُسخ بدهند.  یکه به تخلف ها ندیهاگ بنما یالملل نیمحکمهٔ ب
 وهللا اعلم بالصواب. 
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