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 بزرگ صلح یایو رو تیکوچک امن سپهر
 

زدن به مردم،  بیصلح، گروه طالبان به آس یها برا . در بحبوحه تالششود یم تر نیبا گذشت زمان سنگ ها یناامن پلهٔ 
تر به نظر  کوچک گرینسبت به هر زمان د تیتر شده است. اکنون سپهر امن قاطع زین یدولت یها رویو ن ساتیتأس

اند. در شهرها   بتاً امن به کانون گرم جنگ بدل شدهنس یها  ی. ولسوالبرد  یبه سر م یها در ناامن  . شاهراهرسد یم
نگران ساخته است.  ندهیمردم را نسبت به آ تر شیاما ب تیوضع نیچنان بلند است. ا  هم یوقوع حمالت انتحار میب
ها   عرصه ی. بطالت در تمامزند  یجامعه موج م یمایبارتر شود در س و مرگ گرتر  رانیها و  که جنگ  آن میب
 رونیمهلکه ب نیتر پا از ا هم وقت یاند و شمار  به فکر فرار افتاده یبه خود گرفته است. شمار هبرجست کلیه

گرم  انیم نیچه در ا افتاده است. آن زیآغاز شده بود. خالصه رونق از همه چ شیها پ سال هی. فرار سرمااند  دهیکش
 ها. و پررونق است، جنگ است و کشتار آدم

 

ساحات  ریگروه روشن است؛ تسخ نی. اهداف ابخشد  یرا هر روز روغن تازه م نشا یجنگ نیطالبان ماش گروه
مذاکرات صلح. اما در  یاحتمال زیدر اطراف م نیوزن سنگ افتنیو  شمار  یب یها  تیبر رع یران و حکم تر  شیب

هستند.  یافکار عموم بیو فر یفشعاربا ،ییگو  کشور سرگرم تناقض یتیو امن یدفاع یها مقابل مسووالن نهاد
شدن حمالت و  یاز تهاجم یو بار زند  یاز کمبود امکانات در مبارزه با دشمن سخن م یبار یدفاع مل ریوز

 کشد  یمصمم به جنگ طالبان را به بغل م انیجو  جنگ یداخله بار ریرو در رو. وز یها  شکست دشمن در جنگ
از  یو گاه دهد یهشدار م شیاز استعفا یهم گاه یمل تیامن سیئر. شود یم زیدستش گالو ریبا جنرال ز یو بار

 نیتر یعال یروز  شبانه  یسرگرم نی. اها  هیدر کشور و مداخالت روزافزون همسا یستیگروه ترور ۲۰ تیفعال
 .زند یبقا و فنا دست و پا م انیم سرحداست که در  یکشور یو دفاع یتیمقامات امن

 

ها با هم  ها و نشست دارند در افتتاح پروژه ادیبا هم هستند. فقط  یچشم سران حکومت سرگرم هم سوتر نیا اما
 روین شیآرا دادها،یمشاهده محل رو ی. برارندیسبقت بگ کدگریها از  خشونت انیبا قربان داریمسابقه بگذارند. در د

 یها با زخم شفاخانه و آن شفاخانه سرک بکشند. نیا هکنند. ب اریاخت یپرست و وطن یدوست مردم گوریبدهند و ف
و پس از  یاسیتوافق س هیکه بر پا یاست تمام هم و غم رهبران حکومت نی. و ارندیبگ یادگاریعکس  امیالت رقابلیغ
به موقع  یکه نتوانست با برگزار یشد. حکومت لیمردم تحم یها و بر گرده لیتشک زیآم انتخابات افتضاح کی

بست صلح را  که نتوانست بن یببخشد. حکومت یحقوق تیکشور مشروع یگذار به نهاد قانون ،یانتخابات پارلمان
 زهیانگ ها کیکه نتوانست مدافع حقوق شهروندانش باشد و به هندوها و س یبکشند و جنگ را مهار کند. حکومت

 بدهد. شان یمادر نیماندن به سرزم
 

انتحار شدند، مال  تبامک شاگرداندوره،  نیدر افغانستان در حال تجربه است. در ا یدار دوره حکومت نیبدتر
  شدند. خبرنگاران طعمه انفجار شدند. شکاف دهیبرچ ها ابانیاز خ یامامان مساجد ترور و انتحار شدند. تجّمعات مدن

 لیرسم تبد کیبه  زی. فرار و گردیهشداردهنده خود رس سرحد هب ندهینسبت به آ یدیشد. ناام تر قیعم یاجتماع یها
 .ییو به مکنت و نان و نوا رسند یم یا به توشه ینابسامان نیمهم شد که در ا یکسان ین براشد. فقط ماند

 

 اریمردم بس یها بلند آرزو یها  کاخ که نیاز ا میاست. بگذر ختنیدر حال فرور زیکه همه چ رسد یبه نظر م اکنون
. عربده دشمن با گذشت هر ماه و هر هفته تندتر و شود یتر م بود. حلقه محاصره هر روز تنگ ختهیوقت فرور
ورتر ساختن آتش جنگ  شعله یو برا ردیگ یم باجاز مردم  ی. گاهرندیتا بم دهد  یم یمردم را گرسنگ یبلندتر. گاه

خود  یو جنگ ی. کودکان را برده جنسسوزاند ی. مکتب مکند ی. مردان را آواره مزند ی. زنان را دره مخرد یم زمیه
را  یا کده دهشت ی. خالصه بناردیگ ی. کار و نان مردم را مفرستد یم تیو به ابد دهد یم ی. آموزش انتحارزدسا یم
 چیو ه ینهاد چیه انیم نیاز اجساد. اما در ا ییها  خون و پشته باریکه در آن تنها خشونت است و جو گذارد یم

 کند. یکار تیسامان دادن به وضع یزند و برا بینه یکه بار ستین یکس

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Roshanger_kh_royai_solh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Roshanger_kh_royai_solh.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و نه  شوند یم تیری. نه مددهند یگاه مردم در روز جنگ هستند، فقط کشته م که تنها پناه یتیو امن یدفاع یروهاین
هفته بعد به  کیها  آن یول شود یآغاز م ییدر جا شیهفته پ کیها موجود است. جنگ  آن تیریمد یبرا یطرح

هفته بعد از آن باخبر  کی یو مسووالن نظام افتد یبه دست دشمن م شیهفته پ کی یی. جاشوند یجنگ فرستاده م
و فقط اجساد را  کنند یبه دنبال آن، ساحه را محاصره م یتیامن یروهاین کند، یم ی. دشمن حمله انتحارشوند یم

 .دهند یشمارش و انتقال م
 

 یرا جد ها تیشکا نیا یادنه چیه یول شود، یم تیدر شهرها شکا یتیسست امن یها که از کمربند هاست  سال
اما در اطراف مردم نه  اند، دهیخاردار کش میاند و س گرفته واریفقط اطراف خودشان را د ینظام ی. نهادهاردیگ ینم
ها  دارند؟ آن تیاز امن یفیکشور، چه تعر یدفاعو  یتیامن ی. واقعاً سران نهادهایخاردار میاست و نه س یوارید

طرح  شوند؟ یجنرال و سترجنرال م شبه کیاند و  زده هیتک یبلند نظام یها به پست ی/ کسانیخدمت به چه کس یبرا
تر در حال  مندتر و با برنامه اکنون دشمن هدف ست؟یچ ها یگ همه آشفته نیغلبه بر ا یبرا یتیامن یسران نهادها

و  یشعارباف ،ییگو افهبه جز گز ایآ کنند؟ یم یچه کار یتیامور امن کیخود است، مسووالن درجه  روتوسعه قلم
 هم دارند؟ یگریشغل د ،یکار بیفر

 

شان را فراموش  یاصل یها تیمسوول یتیو امن یدفاع یکه هم سران حکومت و هم سران نهادها رسد  ینظر م به
و حاضر  شناسد ینم تیگروه طالبان است که دولت را به رسم نیاست که اکنون ا دهیکش ییبه جا تیاند. وضع کرده

از مردم  یبخش بزرگ یگ طالبان بر زنده گروهدولت،  یاست که به جا دهیرس ییبا آن مذاکره کند. کار به جا ستین
گروه  نیکه ا نندیب یو م کنند یرقم خورده است که اکنون مردم به طرف طالبان نگاه م یطور طی. شراراند یحکم م

 نیبا چن م؟یهم در انتظار دار نیبدتر از ا یوزهار ای. آکند یرا اعالم م یمیبکند و چه تصم یقرار است چه کار
و  یدفاع یاست که سران نهادها دهیزمان آن فرا نرس ایبه سمت مذاکرات صلح رفت؟ آ توان یم نهچگو ،یتیوضع

بقا  یبرا یادیکه زمان ز کند یحکم م میکنند؟ عقل سل یکار ها یغلبه بر نابسامان یبدهند و برا یبه خود تکان یتیامن
کرده  شهیرا که کشتار و جنگ پ یکرد و گروه یکار تیوضع رییتغ یبرا دیاندک فرصت، با نی. از همستین یباق

به  یو دفاع یتیامن یکه سران حکومت و سران نهادها نخواهد شد مگر آن سریم نینشاند. ا شیسر جا دیاست، با
انجام دهند. و اگر  یمملکت و مردم کار نجات یبرا ا،یبار هم که شده، فارغ از دروغ و ر کی یو برا ندیایخود ب
 .دیخواهد پر رونیاز سر ب زیبزرگ صلح ن الیخواهد شد و خ دهیهم برچ تیسپهر کوچک امن نینه هم
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