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 ۷۲/۲۷/۷۱۲۷             آریانژاد

 ی که بهایش معلوم نیستانتظار صلح در
 

امروز گروهی بنام طالبان زیر نام امارت اسالمی باالی ما حکم روائی میکردند این  حدود یازده سال پیش از           
 تا گروهائی افراطی طی بیش از پنج سال فرمان روائی از هیچ گونه جنایت درحق ملت مظلوم افغانستان  دریغ نکردند

را از چنگ این گروهای اعزامی افراطی  کشور والیات یرکابل وسا ، ایساف و ناتوائتالف بین المللیاین که نیروهای 
گلیم  شاید گمان ها برآن شد که سازمان استخباراتی پاکستان بود سرنگون ساخته اند و و امارتی را که در گرو خارج

و مردم  .شان به صفحه  تاریخ خواهد پیوست داستان جنایات افغانستان برچیده وهمیش از  ایاین سیاه رویان بر
در  حدس گمان ها این گروهای تروریستیمگر برخالف ، انستان از شالق زنی های این اجیران رهایی خواهند یافتافغ

 بعد از و دا به جاهای امن منتقل گردیدنمغاره ه آی  از آی اسیعنی سازمان استخباراتی  خویشباحمایت حامی  تبانی
دستار  واسکت ها و شالق  شان به کیبل و، اینبار یسیاست جنگ رویکرد و ریتغی تروریستی باآموزش های مسلکی 

 کشی راتجربه نمایند ومسلمان  تا برادرکشی و دبه داخل افغانستان اعزام شدن مبدل گردیده و از مواد انفجاری  ولمم
دیده افغانستان بود که این جانیان قرن به دستور باداران شان چه بالی که برسر ملت رنج یازده سال طی بیش از 

بیمارستان  و ریب کردن جاده تا سوزاندن مکاتبتخ از از سربریدن تا به آتش کیشدن انسان های بیگناه و .اند نیاورده
 شیگری وحکرات به و و نددریغ نکرده ا ساله ۴ صومطفل های معساله تابه گلوله باران ۲۱از اعدام کردن پسر  ها

به اهداف شان به اطراف شرم  نموارد به خاطر رسیدطوریکه در تازه ترین . نده اومت ورزیدخون آشامی شان  مدا
در ولسوالی گردید رد انتحاری مواد انفجاری را جابجا کردند که منجر به زخمی شدن  رئیس عمومی امنیت ملی گاه ف

   .نداچپرهار والیت جالل آباد  با انفجار ماین جاسازی شده  دها دختر دانش آموز را به خاک خون کشانده 
از آنها  مخالفان مسلح دولت را برادر گونه به صلح دعوت کرده و گاهی طالبان و دولت افغانستان با این همه

کنار فامیل  به افتخار در غالمی غالمان بدر آیند و خواسته است تا به خانه خود شان برگردند از زیر یوغ برده گی و
این به ساز  از آنها خواسته است تا بیش از ود هشتگری به شکل آبرو مندانه زیست نمایند های شان بدور از خشونت و

از  پذیرفته  و وثیقه ملی نام برده میشود  یناز آن به عنوان بزرگترقانون اساسی کشور را که  و نمایندن رقصدیگران 
عه جهانی جام حمایت که به بهای خون مردم ما و اخیر به دست آوردهای یازده ساله ای آن صادقانه حمایت نمایند و
  .افغان اشتراک به عمل آورندیک باز منحیث یک فضای  اتی درانتخابجریان در  تمام شده است ارج گذارند و

گری بازی یجنقش میان ونزدیک دیگر هم  روشورای عالی صلح کشورهای د درکنار تالش های دولت افغانستان و   
طوریکه هفته گذشته همه گواه هفتمین   راستا مفید واقع شوند، ی اند اگر بتوانند درینیتالش  بخت آزما می نمایند در

به منظور متقاعد ساختن پاکستان برای قطع که  ،بودیمنستان، پاکستان و ترکیه در انقره سه جانبه میان افغا مذاکره  
ترکیه  ورمیزبانی کش بهمزاکره بادولت افغانستان  پشت میز مداخله در امور داخلی افغانستان و کشاندن طالبان به

فرانسه به کمک دولت آن  ستراتیژیک تحقیقی سوی بنیاد  ازکه  پاریسمذاکرات زه تر از آن تدویر تابرگزار گردید و 
 گلبدین حکمتیار،به رهبری  اعم از گروه طالبان؛ حزب اسالمیجناح های دخیل در افغانستان  که تمام کشور 

 درو ر در بار دور هم جمع ساخت تا رو ینتبعد از یازده سال برای نخس کشور را ،مدنی عه  جام ،دولت اپوزیسیون
ر نیز به همکاری دفتقرار است به زودی ترکمنستان  ی دیگربر بنیاد گزارشها ،افغانستان نظراندازی نمایند ه  مورد آیند

گروه های زیدخل در افغانستان را  و تدارک نمایند عشق آبادرا درشهر مذاکرات زمینه کابل،  سازمان ملل متحد در
نامه ای را مبنی قطع شورای امنیت سازمان ملل نیز اخیرا  نمایند، گفت و گو فراخواند تا درمورد آینده افغانستان 

به  ثرواقع شوندؤم گفتگو های صلح افغانستان مسلح که در روند یرات شورای امنیت بر آن عده مخالفانکاهش تعذبر
اما از گذشته تا به حال گروه طالبان  مذاکره میباشد،میز طالبان به  نین همه تالش ها برای کشاندنشر سپرده است که ا

گذاشتن  همواره تأکید بر پیش شرط کهبل ،ده یاندیش ی در مورد برقراری صلح در کشور نهگاهچ حزب اسالمی هی و
 تشنه چه اند و د وغ دار به چه نیاز دارنکه بدانند که این ملت دابدون این ند ه ااومت ورزیدقمهای غیر منطقی شان 

خروج نیروهای خارجی  ر قانون اساسی ویقربانی عزیزان شان هستند به تغیجرم شان چه است که همه روزه شاهد 
در قانون اساسی به معنای زیر پا  ریتغی ،چانه زنی می نمایند و ایجاد امارت اسالمی  ی جانیان قرن از زندان هایورها

گناه شکل گرفته است ان بی نسدست آورده های بیش از ده سال گذشته خواهد بود که به بهای خون صدها اگذاشتن تمام 
های  ساختارها درزنوفعالیت  حضورمخالف آنها  گر این است.نمایان المیحزب اس طالبان و این پیش شرط های و

استقالل برخوردار  از گاهیخود هیچ حالیکه وق بشر میباشند دروزش دختران ورعایت حقمآ ،زادی بیانآ ،دولت
امروز که حضور نیروهای  و تالش استقالل افغانستان هستندرند دریازسوی اجنبی ها فرمان میگهمواره نیستند 

در تالش سرنگونی آن  حضور داشت.این کشور در زمان حکومت مجاهدین کدام خارجی دررند یخارجی را بهانه میگ
که بدانند که امارت ا وسیله خود قرارمیدهند بدون اینر مقدس امارت اسالمیاصطالح مضحک تر از آن  ،دندمآبر
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یا ی کرد یی مردم فرمان رواکیبل با ال آیا امارت اسالمی همین است که با شالق و اسالمی چه شرایط را می طلبد،
آیا امارت  میروند، ازبین باروت میسوزند و د ومیان دو درانجام حمالت انتحاری که بوسیله آن صدها مسلمان بیگناه 

 ربه رگبایا  آتش زدن میبا شد و تن جداکردن و از سر ن در شاهراه ها از موتر واسالمی به معنای پائین کردن مسافری
یا تخریب  و کلینیکها یا به آتش کشیدن مکاتب و این که پدرش مدافع کشور است و به جرمساله  ۴ مرگ بستن طفل

ی تمام زندانیان طالب از زندان ها که دست هرکدام شان به یرها شرط دیگر شان .میباشدیاده ها مورد دیگر جاده ها و
ی ین وطن به گریبان شان است به معنبیوه زنان ا دست دها طفل معصوم و خون صدها  انسان بی گناه آغشته است و

 واردی را که ازآن یادارزش قایل نشدن به خون انسان های بی گناه نیست که این گروها بران تأکید میورزند در واقع م
 بپردازند.م بهای صلح احتمالی خواهد بود  که باید مردم افغانستان آور شد

شان این است که هیچ گاهی بخاطر ختم  زیدخل در پروسه صلح  کشور ح هایافغانستان از تمام جنا متوقع مرد
 مخالف ارزشهای اسالمی وکه بازیهای سیاسی شان از خطوط قرمز  تحقق آرمان های سلیقوی و کاری و هایپروژه 
که از جانب  این  انفجار وناشی از حمالت انتحاری  ون کفنگشهدای گل خون  میباشند فراتر گام نگذاشته و اجتمائی

شگوفائی  رضایت کسانی که لحظه ای هم  به آبادی و باداران شان وسیله رسیدن به هدف و های هراس افگن وه گرو
 . دبوم نه اندیشیدند نسازنو  این مرز

        پایان                                                     
 

 
 


