
 
 

 

 3تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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 ۰1/۰۴/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 بعد از سقوط طالبان شمال به شهر کابل دورود اتحا
 میالدی ۲۰۰1سیزدهم نوامبر 

 

 ادامه داشت. و امریکا حمالت قوای هوایی ناتومقابل  طالبان در انقوماندانمقاومت  افغانستاننقاط هنوزهم در برخی 
 لوی درستیز وزارتبحیث ها  که بعد محمدی بسم هللاهدایات برهان الدین ربانی به راساس بدزدان جمعیت "اسالمی" 

ی کردند. جنگ ترک و شهر به منظور تصرف ارگ شاهی خطوط جبهه را از شمال کابل، مقرر گردیدافغانستان دفاع 
ً برهان الدین ربانی از بدخشان به راس . همزمانوارد شهرکابل شدند اشغال ارگ شاهی های شورأی نظار به ارگ  ا

. شورأی نظار دفاتر دوباره اشغال کندکه قبل از فرارش امر نمود  تمام مامورین حکومت و فراد آن به مدآشاهی 
  .درچاراهی پشتونستان سوار تانک

 

 
 

 که ترس و امریکا ناتو ایتألف شامل کشورهایو رهبران بشر سازمان ملل متحد  حقوق عالیشنریکمخانم رابینسن 
 ایدنب"اتحاد شمال"  ، مکررأ اخطار می دادند که قوتهای جنگیداشتند "اتحاد شمال" یضد بشر ایاتجنهای  گذشته از

  .داخل شهر کابل شود قبل از تأسیس حکومت مؤقت
 

     
 زاکشیراک جمهور فرانسه پرویز مشرف جمهور پاکستان     جورج بوش رئیس جمهور امریکا خانم رابینسن کمیشنر       

 

 مگر برهان الدین ربانی و وزیر خارجه عبدهللا عبدهللا و قسیم فهیم به این اخطارها هیچ گوش نمیدادند.
 کشور فقط و فقط به فکر اشغال آن چوکی ریاست جمهوری زدرهمان لحظات حساس سرنوشت سابرهان الدین ربانی 

برهان الدین ربانی از ترس بود.  نمودهفراربه تاجکستان ارگ بود که از دست طالبان همرای کلید های ارگ  در
درتمام مصاحبات  ،مبتال شده بودسرایی به مرض یاوه در قدرت زعامت محمد ظاهر شاه پادشا اسبق افغانستان آمدن 

 ه ک میگفت و فریاد می کشیدسر بخود  دربرابر ژورالستان برابر سوال در بدون و بدون موجبخویش و اظهارات 
 ته است."ششاهی گذ نظام وقت"
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میالدی در هنگام سقوط طالبان در کتاب  2001یکی از دیپلوماتهای برجستۀ امریکایی بعد از حوادث یازدهم سپتمبر 
خاطراتش در مورد نقش توطیه گرانۀ عبدهللا عبدهللا در جلوگیری از انتخاب محمد ظاهر شاه پادشا فقید افغاستان 

عبدهللا عبدهللا اسرار میکرد که برای رهبری افغانستان یک زعیم پشتون بدون بحیث زعیم ملی کشور می نویسند، 
چنین هم شد حامد کرزی بحیث  .لشکر نیاز داریم و حامد کرزی را بحیث رهبر آینده افغانستان پیشنهاد نموده بود

ود خ روز اولهمان  رئیس جمهور دوره انتقالی انتصاب گردید و عبدهللا عبدهللا بحیث وزیر خارجه نصب شد که از
 را جانشین حامد کرزی میدانست. 

 

    
 

در افغانستان  و قاتالن شورأی نظار و در مجموع "اتحاد شمال" توطیه ها و چپاولگری دزدان جمعیت "اسالمی"
میالدی زیر نام "تقلب" آغاز شده باشد.این توطیه ها  2014با انتخابات ریاست جمهوری فقط چیزی نو نیست که 

با کمک روسیه، ایران و ترکیه و حتی  "اتحاد شمال"سه دهه قبل همرای با ایتالفهای نامقدس متحدین علیه افغانستان
هر باریکه مانند اکنون  تاهنوز هم جریان دارند. کشور های غربی علیه مردم افغانستان شروع گردیده است، برخی

 را می استخبارات بشمول روازه های میانجیگران داخلی و خارجیشود، دمی "اتحاد شمال" ناکام  توطیه های مستقیم
هم باشد امتیازات غیرقانونی و نامشروع را که هر نوع قانون شکنی و بی عزتی با  دزدان جمعیت "اسالمی" .کوبند
  آورند. می بدست

حت مسائل مرتبط با صلح را تآقای عبدهللا با نشر یک اعالمیه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت متعهد است تا "
تان نیز این ی دولت افغانسئیس پیشین اجرائعبدهللا عبدهللا، ر.شعاع بحران سیاسی ناشی از نتایج انتخابات قرار ندهد

  .االفغانی عنوان کرده استهیأت را "همه شمول" خوانده و تشکیل آن را یک قدم مهم برای آغاز گفتگوهای بین
  "کند.میقبول  را دروغهای شاخدار وی واحمق هستند  مردمکه د تصور می کنعبدهللا آقای 
ودید که بناین شما مگر ! مردم تمیز دارند که شیر سفید را از سیاه جداکند مردم احمق نیستند عبدهللا عبدهللاجناب 

 دفاتر دولتیجمهوریت جداگانه خود را در کشور اعالن نمودید، بعد از سوگند شما بحیث رئیس جمهور "تیم" شما 
 ا به بام دیگران نهخود ربرف بام  نموده ائید. صادرشما والیان جداگانه را  تقرر نیماو فر کردند را مسلحانه اشغال

 سسرک جلو خود تان ایجاد کرده ائید نه کسی دیگری.را اندازید، هر منظور شوم که داشتید و یا دارید این بحران 
برای مذاکرات با طالبان نصف  شما ترکیب هیأت تنظمی .ا هستیدمش هم خود بحران و مهندس ستبدست شما

د بای ، خوداست افغانستانتمام سهمیه  معادل کل که، است تشکیل دادهاعضای هیأت را اعضای جمعیت "اسالمی" 
   بزعم شما "همه شمول" باشد.

 

 ندارد! برنده هیچگاه نگج
 : باید واقعی صلح به رسیدن برای که است داده نشان صلح تجارب

 اینکه یا و دهد می دست از را چیزی صلح, به رسیدن در گویا که نتواند، داده راه بخود را احساس این کس هیچ *
  ندارد. وجود واقعی صلح برای دید طرز یک چنین خیر نه آورد. می بدست نوی چیزی شخصا  
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 می قرار همه استفادۀ برای و کند می حفظ آنرا صلح است، شدنی نابود و ویران جنگ در آنچه از اول قدم در *
  دهد.
 رایب همه و همه برای "یکی که شود پذیرفته منطق و اصول این باید صلح، به جنگ وضعیت از گذاشتن قدم در *

 . یکی"
  .کنند فراموش را جنگ فضای قبلی های مناسبات که بیاموزند، باید، جنگ درگیر جوانب همه *
 نشوند." بیدار خوابیده، های "سگ معروف بقول که شود، می نگهداشته زنده وقتی صلح *
  شد.با همه منافع و حیات فکر در سالم انسان بحیث ،شود گرفته کار تعقل از "نوستالجی" انواع برابر در *
 نشود. نوشته باشد، راست چه و چپ چه بنیادگرای، احزاب اتفاق عدم یا و اتفاق علل بارۀ در هیچوقت باید *
 نانچ آنها به که نباشیم حاضر باید باشد. منفور و محکوم یک هر نزد باید قماش، هر از راسیزم و مفوندامنتالیز *

  شوند. خود خود تنظیم و حزبی فکری انحرافی اشتباهات متوجه آنها، که شویم، قایل اعتبار
  است. بیهوده آنها با سیاسی کار آن، غیر در خوب باشند، عالقمند دیموکراسی به اگر *
 شیتمغشو ایجاد باعث که ندهند، راه را اشتباهاتی جمالت افادۀ در که کنند دقت باید هم مهاجرت از برگشته رهبران *

  شوند.
 کنید. توجه باید صلح راه در تجمال و طرزالعمل این به
 

 بانطال اتحاد   .دارد جریان خصومت ادامۀ و نفرت با برعکس موضوعات تمام که متاسفانه بینید می افغانستان در
 صلح"" فریبنده شعارهای چتر زیر در بلکه اندیشند، می نه واقعی صلح برای افغانستان در طالبان ضد اتحاد هم و

 قدرت آوردن بدست تالش در جهت هردو   .هستند دیگر بر یکی مالمتی بار انداختن مصروف صلح اصول مغایر
 .صلح آوردن بدست تالش در نه هستند

 

 کنید. وشگ اوأل باید کنید می انتخاب را واقعی صلح را صلح طرف هردو ا  واقع اگر
 باشند. پایبند متقابل احترام با باید هکنند همذاکر جانب دو هر .نیست بزکشی مسابقۀ صلح -1
 افغانستان فرهنگی و ،مذهبیاجتماعی ساختار اشکال های تفاوت است. بیگانگان جنگ افغانستان در جنگ -2

 یاساس عوامل میبرند بکار عمل در آنرا خصمانه و میکند تبلیغ دشمنانه بشکل آنرا افغانستان دشمنان طوریکه
  نیست. افغانستان در جنگ
 ساختار ترکیب چنین با هم واقعی صلح و نیست غیره و جنس مذاهب، اقوام، بین در افغانستان در جنگ -3

 .ندارد ضرورت کننده مذاکره هیأت میخانیکی
 دالتع تأمین شود. نمی توزیع اسقاط و سهمیه صلح انسجام پروسه در واقعی صلح به دسترسی و حصول قبل -4
 ترازو شاهین در را کشمش پیمانه وزن که حصول از قبل نه شود می آغاز درعمل صلح حصول از بعد جامعه در

  .بدهید پیمانه چند باید کی و کی به که کنید تماشا
 در که مکانیزم ندارد. نیار روبنایی تعریفات غیره و "جهاد" ،جنس مذهب، قوم، هایساختار به واقعی صلح -5

 ادافر تعداد آن و این به جهاد و سن جنس، مذهب، قوم، فالن و فالن از باید صلح کننده مذاکره نمایندگان ترکیب
  .آورند نمی بوجود را صلح خود میخانیکی ساختار دارد.ن ضرورت باشد
 قطع و صلح او مقدس نام که دارد مانیفیست یک و طرزالعمل یک ،جنس یک ،مذهب یک ،قوم یک فقط صلح -6

  .پذیرد نمی را جنگ مفرادات نوع هیچ وبس است جنگ
  د:نباش ذیل صفات دارا اقل حد باید صلح واقعی کننده مذاکره نمایندگان -7
 باشد.البلخیر ثالث مصلح تیشخص کننده مذاکره *
 باشد. طرف هردو قبل مورد بیطرف شخصیت کننده مذاکره *
 باشد. مذاکره براه مسلکی و علمی کافی تجارب دارای کننده مذاکره *
 بفهمد. را کشور رسمی لسانهای و فرهنگ تاریخ، باید کننده مذاکره *
 اشد.ب تعصب بدون عالم و نام نیک روحانیون و اقوام بزرگان مانند نفوذ با شخصیت مردم بین در کننده مذاکره *

 شود. گماشته ها شخصیت چنین آن تأمین و پایدار و واقعی صلح حصول خطیر امر برای
 

 رهمذاک ممزات و صفات دارا نمایندگان از یک هیچ طالبان هیأت نفر پانزده و دولت هیأت نفر یک و بیست فهرست
 .رداند را صلح کنندۀ
 است. افغانستان در جنگ جدید مرحله آغاز درعمل مذاکرات چنین نتایج
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