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 تنضما ۀسای دور از یتنی حسن
 
 

  .مردم افغانستان است دیده نمیشود که آرزوی یواقع حاز صل یر،اما اثدمیشو سر حآهنگ صل وبدینس از هجده سال
چین و روسیه و گاهی  ی،گاهدننمیک همکاری های پاکستان دل خوش گاهی به دولتی و سیاستمداران کشور ناراکی

ند و زمانی هم آنقدر خوشبین میشوند که همه اصول را یا فراموش نجاری میدا ۀمضیق افغانستان از یاین و آن را ناج
 ۹۰۰ دحدو یرهای هم حاال ؛تو نگران کننده اس منامعلو شعواقب و دست به کاری میزنند که هکرد میکنند و یا زیر پا

  .نگرانی مردم افغانستان شده ۀمای گریزندان یک بار د زا زندانی طالب
زندانی گروه طالبان از زندان را داده بود،  ۱۷۵آزاد سازی  ۀوعد مشورتی صلح ۀجرگ هلوی رد رییس جمهور غنی

  .دشدن یآزادی رقم بلند تر جرگه خواستار نگاکنندشرکت اما
به مناسبت این  را زندانی طالب آزاد ۹۰۰م کرد که حدود عید سعید فطر نیز اعال های آقای غنی در روز پس از آن

  .از بند آزاد میسازد روز
و بر بنیاد  تجاری اس ابر سر زبانه از زندانیان گروه طالبان یی قابل مالحظه آزادی رقم رخب امورد،ام در تازه ترین

، رکن ،نجوزجا قندهار، هرات، ،اپکتیک ،رننگرها ،مبگرا و یچرخلپ  یهازندان زندانی طالب از ۴۹۰گزارشها 
  .دانآزاد شده  یغزن و تخوس ،رلوگ ،سبادغی ،بفاریا ، لغمان،اکاپیس فراه، بلخ، قندوز، بغالن،

شده و زمینۀ بلند شدن انگشت  یحلقات نگرانی ۀمای از یک سو این اقدام با استقبال شماری روبرو شده و از جانبی هم 
  .انتقاد به سوی حکومت به ویژه رییس جمهور بلند کرده

  .که پایان هر جنگی صلح است و برای به دست آوردن چیزی باید چیزی را از دست داد همه میدانیم
ین قربانی ها باید ا اکنند،ام و میخواهند پس از این در فضای صلح زندگی دان نستان قربانی های زیادی دادهامردم افغ

  .فراموش نشوند
اختالف نظر در میان سران حکومت  ؛ از آن جمله یک مورددهراسن باشد در منامعلو شعاقبت مردم از هر حرکتی که

این پرسش را مطرح  و هسبب تشویش مردم شد است که و پشت پا زدن به خواست مردم از سوی مخالفین دولت
نیروی ملی  دبرض و دنمیرون اد آزاد شده دوباره به میدان نبرد با مردم افغانستانافر برای اینکه میکنند چه تضمینی

  ؟د؛ وجود دار دنمیجنگن کشور
احساسات  ۀپای آگاهانه صورت میگیرد یا بر داستن که متهم به فعالیت های تروریستی و تخریبی ینآیا رهایی این زندانیا

  ؟ددار یکمپاین و یا رنگ نو خوش باوری بی حد حکومت در قبال گروه طالبا
حکومت  ۀاجرایی سریی؛ندارد زیرا دیده میشود که در داخل حکومت هم اتحاد نظر قطعی در این مورد وجود 

ین گروه ازندانیان یس جمهور فرمان رهایی یر ااست"،امشده  نافغانستا رد گجن هادام بسب نطالبا تلجاج " دمیگوی
  .درا صادر میکن
 دیفصل جد شیدولت افغانستان در امر گشا تیگام به منظور ابراز حسن ن نیکه صادر شده؛ ا یبر اساس حکم

هم وجود دارد و  ییها ینیگوناگون؛ خوشب یو پرسشها یصلح برداشته شده است،اما با وجود خلق نگران یگفتگوها
 یمینگاشته "صلح دا ترشیتو ۀدر کابل اشاره کرد که در صفح کایامر ریبه سخنان جان بس سف توانیه ماز آن جمل

 مذاکرات صلح فراهم خواهد کرد.  یرا برا نهیاقدام حکومت زم نیدارد و ا یدر عفو عموم شهیر
 یخوانند؛طیم تیصالح یحکومت افغانستان را دست نشانده و ب شهیکه هم یگروه طالبان یسخنگو ن؛یبا ا زمانهم

 است. روند شده  نیحکومت را ستوده و خواستار ادامه ا ریاقدام اخ یی هیاعالم
رو در رو  یگفتگو ها یموقف شان باشد و باالخره راه را بر ریینرمش و تغ انگریب تواندیخواست طالبان م نیا که

 . با حکومت افغانستان باز کند
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تن  ۲۶۱طالب که گروه طالبان صرف  یجنگجو ۹۰۰ نیکند که ا نیتضم یمرجع دیهم؛ با نیوصف ا نیبا ا یول
هزاران هموطن ما  یکه از خون و قربان یدر برابر نظام ؛دوبارهیرا مردم عاد هیو بق دانندیآنان را مرتبط به خود م

 . رندیگیبه دست نم فنگو ت ستندیا یو مردم عام سر پا شده؛نم ینظام یها رویاعم از ن
 نیاز ا ز،یضمانت نشان نداده است و ن یۀدور از سا یتیو مطمئن شوند که حکومت حسن ن خواهندیعام م مردم

 یرانیخاطر مردم و و یشانیسبب پر گریبرگردند و بار د یعاد یکه به زندگ خواهندیطالبان م ۀآزاد شد انیجنگجو
که در صلح است در  یلذت رایمبدل نشوند،ز شورمردم و ک تیامن هیمجدد و تازه نفس عل دیو به تهد دهیشور نگردک

 . ستیکه در عفو است در انتقام ن یو لذت ستیجنگ ن
 پایان
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