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  طالبان جانيان تاريخ افغانستان اند
 
 

تجارب برخاسته از تداوم نارسايی ها و حاکميت دوامدار استبداد و ديکتاتوری در تاريخ افغانستان تداعيگر آنست 
ريخ انواع انديشه های مستبد سياسی را در خود تجربه و تبعات شوم ناشی از آن که اين کشور به رغم آنکه در طول تا

را در عرصه های مختلف متحمل شده است، بعضًا محل تالقی برخورد های انسان ستيزانۀ ديکتاتورانی نيز بوده اند 
راد جاهل و دست دوران که حاکميت يک مشت اف. که اعمال ننگين آنها تاريخ سياهی برای اين کشور ساخته است

پررودۀ که جنگسازان بيگانه آنرا بوجود آورده بود و براين قلمرو فرصت استيال پيدا کرد با اعمال سياست های شوم 
 اقتصادی را -و غير انسانی شان نه تنها جلو رشد و ترقی اين کشور را گرفت و فرصت توسعه و انکشاف سياسی

 را نيز کامًال از بين برد و بجای توسعه و تعميم فرصت های آموزشی محدود کرد، بل زمينه های تعليمی و آموزشی
  .جهل و بيسوادی را بسط و گسترش داد

با اين وجود در هر شرايطی تالشها به هدف سامان بخشيدن وضعيت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 
 بوده است، زيرا مداخالت گستردۀ بيرون رفت کشور از شرايط بحران واختناق، پيوسته با چالشهای جدی مواجه

قدرت های جنگ طلب بيرونی در راستای تأمين خواسته های استراتيژيک شان از يکطرف، تحرکات واعمال منافی 
با وحدت و انسجام ملی نيروهای مخرب و چالشگر داخلی از جانب ديگر موجب توسعۀ روز افزون بحرانها و 

ند سالۀ پديدۀ ننگين طالب که برآيند تالشهای شوم جنگسازان پاکستانی بود و چنانچه حاکميت چ. نارسايها گرديده است
برای مدتی کشور ما را به اختناق و تاريکی مطلق فرو برده و صدمات جبران ناپذيری را در عرصۀ پيشرفت و 

ی عدالت الهی و اين جانيان به اصطالح طالب که همواره اجرا. ترقی کشور ما تحميل نمود مصداق براين گفته ميباشد
اصول شريعت اسالمی را شعار ميدادند و خود را حاميان اصلی دين قلمداد ميکردند، نه تنها فهم الزم از دين نداشتند 
و عملکرد شان مطابق موازين اسالمی نبود بلکه منافی با تمامی معيار های ديگر انسانی بود؛ زيرا اعمال سياست 

روردگان اجانب تحت نام اسالم، قتل و کشتار انسانهای بی گناه اين سرزمين بدون های شوم و تفرقه برنداز اين دست پ
نگرش کور و ارتجاعی ستمگران . موجب و ده ها مورد جنايات ديگر حاکی از نهايت قساوت و وحشيگری آنها بود

 موجب ايجاد فضای طالب نسبت به دين، تحميل ظلم و اجحاف بر مردم و زير پاگذاشتن حقوق و آزاديهای اساسی آنها
اما پس از فروپاشی نظام طالبان و رويکار آمدن شرايط مطلوب سياسی در .  ترس و وحشت در کشور گرديده بود

پيوند به آن، تاريخ اين کشور رقم خورد و فصل تازۀ برای بيرون رفت از چالشهای موجود و حل مسايل ملی بميان 
سری و گسترش روند بازسازی شکل گرفت و موفقيت های نيز در کار آمد که تالشها برای استقرار صلح و ثبات سرا

مهار نا امنی ها و بد امنی ها بميان آمد؛ اما فرايند اين تالشها پس از مدتی با تحرکات نظامی و فعاليت های دهشت 
 مبارزه با افگنانه بقايای طالب و القاعده هم چنان به چالش گرفته شد و راهکارهای دولت و جامعه جهانی درجهت

عوامل بد امنی ها و جنگندگان طالب در افغانستان نتايج آنچنانی را در پی نداشت زيرا حمايت گستردۀ برخی از 
کشور های بيرونی از طالبان وهماهنگسازی برنامه های تروريستی ذريعۀ دشمنان موجب افزايش بی ثباتی ها در 

ت های هراس افگنانه طالبان وضعيت امنيتی را آسيب پذير و کشور گرديده و هر از گاهی تهديدات ناشی از فعالي
لهذا امروزه  استحکام صلح و ثبات پايدار در . نگرانی های جدی را برای مردم و دولت ما بوجود آورده است

افغانستان از اساسی ترين نگرانی برای مردم و دولت ما به حساب ميايد زيرا نقش مسلم عوامل خارجی در امر بی 
 ساختن کشور از يکطرف و انجام فعاليت های تروريستی و دهشت افگنانۀ شورشيان طالبی و القاعده که ثبات

درجهت افزايش ميزان بد امنی ها  و جنگ در بين مردم تالش دارند از جانب ديگر که هر از گاهی چالش های 
از . وا منيت قابل اعتبار درکشور تلقی ميگرددجديدی ميافريند، يکی از مهم ترين چالش در خصوص تأمين ثبات 

اينرو تالشهای در جهت متوقف ساختن نا امنی ها و جلوگيری از مداخالت عوامل بيگانه عملی و راهکار های نيز 
مبنی بر مذاکره و مصالحه با مخالفين مسلح دولت در راستای اقدام بر حمايت از صلح و ثبات سراسری اتخاذ شده 

ميان راهکار مذاکره و تفاهم با گروه طالبان گزينۀ ايست که مؤثريت ويژه ای را به نفع تأمين امنيت است که درين 
وثبات در کشور در پی دارد زيرا آنچه مسلم است اينکه همانطوريکه از تجارب بر ميايد اينست که ادامۀ جنگ و بد 

شتر از بيش متوجه خود ما بوده و توسعه امنی در کشور به نفع هيچ کسی نبوده و تبعات شوم حاصل از جنگ بي
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 اقتصادی کشور ما را متأثر ميسازد افزون بر اين هر گاهی که افکار عامه در جهت بازسازی و -وانکشاف سياسی
توسعه کشور هماهنگ نگردد و مردم خود در استقرار صلح و امنيت مشارکت نداشته باشند مطمئنًا نه کشور به 

بنابرين راهکرد . دست ميابد و نه هم امنيت و آرامش الزم در کشور بر قرار ميگردد اقتصادی -انکشاف سياسی 
اما . مشارکت تمامی شهروندان اعم از آنانيکه امروزه روند تأمين صلح را با عمال تخريبی شان به چالش ميگرد

  مذاکره با چه کسانی؟؟؟ 
و تاريک طالبان نمی گنجد و از ظرفيت مسلمًا ارزشهای بزرگ مانند صلح، ترقی و پيشرفت در منطق کور 

برخودار نيست که صلح و همزيستی مسالمت آميز را بپذيرد بلکه قتل عام، ترور، سر بريدنها، اختطاف، راهزنی، 
از کار ويژه های  گروه منفور و بد نام طالب است که فرا تر از ... غارت اموال مردم، ترويج جهل و بيسوادی و 

س سياسی انها چيزی ديگری جای ندارد و صرفًا جنگ منطق آنها را شکل ميدهد و اال اگر جهل و خشونت در قامو
که آنها خود را حاميان استقالل و آزادی کشور و پاسدار اصول و ارزشهای دينی ميدانند قتل مردم بی گناه آنهم 

  !  ميگردد؟کسانيکه دنبال لقمه نانی، خانواده و وطن خود را ترک ميگويند با چه قاعدۀ توجيه
 هرات ذريعۀ طالبان نشان ميدهد - شهروند بی گناه کشور در مسير راه قندهار٤٠قتل و کشتار فجيعانه بيش از 

که اين ها نه از اين وطن اند و نه هم شعور انسانی دارند بلکه يک مشت افراد کور و دست پرورده بيگانگان اند که 
هر چند که انجام هر نوع جنايتی در . ران خود دستور ميگرندبرای ايجاد فضای ترس و گسترش خشونت از بادا

فرهنگ طالبان مشروع و جايز است اما قتل تعدادی زيادی از شهروندان ما در اين اواخر چهرۀ سياه و منفور طالبان 
  .را در سطح منطقه و جهان سياه تر و از آنان جنايتکاران قرن ساخت

يدۀ ننگين و بدنام برای تحقق اهداف و نيات شوم آنانيکه از حمايت آنها مردم افغانستان خوب ميداند که اين پد
برخودار اند، به هدف بد نام ساختن مردم افغانستان و ايجاد تفرقه و نفاق ملی به هر وسيله و ابزار ممکن متوسل  و 

 نجيب افغانستان ميداند اما مردم. برای جلوگيری از ارتقاء و تحکيم همبستگی ملی اقدامات شوم را عملی خواهد کرد
که تمامی مردمان ساکن در افغانستان در طول تاريخ در کنار هم برای استقالل و آزدای کشور و تجاوز اجانب 
مبارزه کرده و اين نوع موضع گيريها که گويا طالبان از مردم افغانستان نمايندگی ميکند قطعًا توطئه های شوم 

از اينرو بر تمامی شهروندان کشور است که با .  و انسجام مردم ما را ندارددشمنان اين کشور اند که تحمل و حدت
يک نگرش هشمندانه نسبت به دسيسه ها و توطئه های دشمنان در راستای تأمين امنيت و ثبات نقش مؤثر ايفا نموده و 

  .از صلح و ثبات پايدار حمايت و پيشتبانی نمايند
  
  پايان

  
 


