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 صراحِت لهجه وجود ندارد! یینکتا جنِگ دستار و  رد

 
تا مشکِل مردم افغانستان را حل   قََطر با هم به مذاکره نشسته اند  یپوشاِن کابُل ودستاربه سرها  ییروز ها نکتا  نیا

اند زنده بسازند و  یخود سالخ  نانیرا که ا  یکبوتر صلح کنند و  برسانند و  انیجنگ را به پا  ان یشب درم کرده 
ا از   ش یب را که در  ینفرت برادروار اند از  جاد یچهل سال  سرود زنده باد صلح؛ زنده باد صلح   ببرند و  انیمکرده 

پرسش را   نیوهرگز ا  دیاست که نعش گذشته را به خاک بسپار ن یحرِف حساِب شان ا ندیگویهرچه م نانیربدهند. اس
  ی مردم حق دارند برضِد کس ازهزاران دعوا  نیا  ایافغانستان کدام مسؤول هم دارد وآ  یها  بتیکه مص  دیمطرح نکن
را به عنوان    رونیشده ازب  لیو هردو گروه تحمازن  ی به اصطالح روز ازنو روز  ایرا مطرح کنند    یک ی  یحق العبد

 ندکه یببخشا  زیطالبان ران  یجنگ   اتیخودرا بخشوده بودند جنا  یجنگ   اتِ یکه جنا  ی وجنگساالراِن قبل  رندیارباباِن تازه بپذ
 .استند اِرافغانستانیواخت تیفاقدصالح بتهامردمِ یهمه مص مسؤول و استند مسؤوِل واجب االحترام ریهمه غ نانیا

خودرا    یمطرح ودرپرتِو آن پُرسش ها  ررایوانکارناپذ  یخیتار  ــــــــقیرشته حقا  کی  ی نخست هماننِدَکلَک راستگو  من
 .کنمیم میسازان تقد یسیبه خدمِت مسؤوالن وپال

 صداقت گریکدیبه صلح عالقه ونسبت به  نیمعموالً درمذاکراِت صلح طرف (۱
به  نانیدارنداماا به    نه  نسبت  ونه  دارند  هم  گری کدیصلح عالقه  وبه  ُمحال   قیتعل  یها  وهیازش  لیدل  نیصداقت  به 
 :کنمی. از طالبان آغاز مستیدرحال حاضر عمالً ممکن ن کنندکهی مربوط م یرابه امـــــــور رندومذاکرهیگ ی کارم
  دانندیاند وخوِد شان ومردم آن روزگار را خوب به خاطر دارند وم  دهیبار درافغانستان به قدرت رس  کیکه    طالبان

محروم نموده بودند وپنج ساِل   لیبود که زنان را ازکار وتحص  انهیکه اسالِم طالبان درآن روز ها اسالم خشونت وتاز
بدون   یوحت  ختندیآو  ها را به دارها   ویدیها؛ و  پیها؛ ت  ونیزی؛تلوزنان را با رکود مواجه ساختند  هٔ یوترب   میکامل تعل

افگندند وهتک    انهیتاز  رِ یداخل خانه ها شدند وزنان ومردان را ز  یعروس  یدرمحافِل خصوص  یهرگونه مجوِز قانون
 افغانستان  کیکه آنان  دیفرما یجناب ُمال برادر م نکیحرمت کردند وا

تکنالوژ  شرفتهیپ با  اخواهندیم  یواسالم  انیب  یآزاد  ؛یومجهز  درتضاد   نی.ظاهراً  اند  درگذشته کرده  آنچه  با  گفته 
آنچه درگذشته انجام داده اند    ایآ  کنند؟یم  هیخود توج  روانِ یتضاد را رهبراِن طالب چه گونه در ذهِن خود وپ  نیاست.ا

را به خاطر    دهیدرعق  رییتغ   نیا  ای و استند  مانیازآنچه کرده اندپش  زازاسالم انجام داده اندوامرو  یعند  ریبه خاطرتفس
دست به   کی  کاباینبوده است وامر  یکمِک بالعوض وانسان  شودیمعلوم م  نَکیاعالن کرده اند که ا  کای امر  یک هاکم

خانه پُر    یکایامر  ی.آرزدیکرده است تا برسِر شان بم بر  یخودرا رهبر  یدرون ها  گریطالبان پول داده وبا دسِت د
است تابه هردو    ختهی هردوطرف معادله پول ر  یها  سهیکنددرک  یدرز نم  یکه کار ازمحکم کار  ن یپلو به خاطِر ا

بحران افغانستان   یعلِل اصل  که ستین  نیاست وقصدش ا  یک یکان ی وم  یسازِش مصلحت  کی کای منظور امر  که بفهماند
طرف  یکاو  شهیرار هردو  که  ُمـــراد    تا کندازکجامعلوم  ازپُِل  را»ش  ریش  کیعبور  اشام  وخون  الال«   ریدرنده 
را که ناتو    ییودستاوردها ستندینََود ن  یکه طالبان همان طالبان سال ها  کندیم  نیمردم چه کس تضم  ی.براخوانندینم

مردم افغانستان   ندگانیطالبان هرگز نما   نکهیآخر ا  دهند؟؟حرفینم کوبد برباد  یخود مدال افتخارم  نهٔ یبه خاطِر ان برس
  ت یوازموضع پاکستان برضِد هند حما  یــواهنددستکارخــــــــــیافغانستان م  یخارج  استِ ینبوده اند وامروزهم درس

 .کنند
هرسه انتخابات را مشکوک ساخته هنگامهٔ تقلب تقلب    جهٔ یمداخله ونت  همی جناح در سه انتخاباِت پ  نیواماجناح دولت:ا(۲

باشند    کیمحصول    نکهیا  یاست که سراِن دولت به جا  دهیآن گرد  هٔ یسرداده وما از مداخله  آزاد وفارغ  انتخاباِت 
وجه ازمردِم افغانستان    چیبه ه  زیدولت ها ن  نیاند پس ا  دهجنگساالران  بو  انیوسازش م  کایمحصوِل مداخلهٔ امر

انتخاباِت ازاد وفارغ از مداخله است    کینکرده اند وهنوز هم افغانستان بحران زده از ملل متحد طلبکار    یندگی نما
ونکتا تض  کی   نکیوا دستار  درجنگ  مشکل  ا  ییاِد  اساس  زین  ن یدرقََطر  قانوِن  اردو؛  از  دولت  جناحِ  که    ی است 

 یوقانون اساس  دیافغانستان نما  یعناصِر طرفداِر خودرا داخل اردو  خواهدیطالب م  یکند ول  یدفاع م  تیوجمهور 
اصرار    یدادند ول  یرا در ده راه نم  یک یقرار است که    نیقصه ازا  یعیرا هم قبول ندارد وبه صورت طب  تیوجمهور 

 .داشت که اسپش را درخانهٔ َمِلک ببندند
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 خواهند یشکست خورده اند وم  طالبان وناتو دربرابِر جهادِ   کایطالبان ُدُرست است که امر  یادعا  دانمیکه هنوز نم  من
کنند چنانکه حکومت    لیرابرافغانها تحم  یک ی کانیحالت ناکارا وم  کیازافغانستان آبرومندانه پا ُسبُک کنند وبروند و

ومردم   کایاند که امر  رفتهیپذ  طالبان واست    یجد    کایتعهد طالبان با امر  ایکرده بودند    لیتحم  تنامیرا برو  ویوان ت
 ک یوطالبان فردا با دعوت    ستیمطرح ن  یامارت اسالم  یایاح  نیاند بنابرا  رفتهیشان را نپذ  یافغانستان امارِت اسالم

 .کنندی بالفعل بدل نم قتِ یامارت را به حق یایگررؤیجرگه د هیلو
  ی اول  ای.فاعتبروا  یوټسورئ ل  کانوږاو د دولت استازي د مو  ږیږیغ   ړب  ړب  ې طالبان دي چ  یاوس خو په قطر ک  همدا

 االبصار
 ...برمنگهم ۲۰۲۰سپتمبر۱۳نگارگر                     
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