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نگارگر

ت لهجه وجود ندارد!
در
جنگ دستار و نکتایی صراح ِ
ِ
پوشان کابُل ودستاربه سرهای َق َ
طر با هم به مذاکره نشسته اند تا مشک ِل مردم افغانستان را حل
این روز ها نکتایی
ِ
کنند و کبوتر صلحی را که اینان خود سالخی کرده اند زنده بسازند و شب درمیان جنگ را به پایان برسانند و
برادروار نفرتی را که در بیش از چهل سال ایجاد کرده اند ازمیان ببرند و سرود زنده باد صلح؛ زنده باد صلح
ب شان این است که نعش گذشته را به خاک بسپارید وهرگز این پرسش را
سربدهند .اینان هرچه میگویند حرفِ حسا ِ
مطرح نکنید که مصیبت های افغانستان کدام مسؤول هم دارد وآیا این مردم حق دارند برض ِد کس ازهزاران دعوای
حق العبدی یکی را مطرح کنند یا به اصطالح روز ازنو روزی ازنو هردو گروه تحمیل شده ازبیرون را به عنوان
ت جنگی خودرا بخشوده بودند جنایات جنگی طالبان رانیز ببخشایندکه
اربابان تازه بپذیرند
وجنگساالران قبلی که جنایا ِ
ِ
ِ
ارافغانستان استند.
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من نخست همانن ِد َکلک راستگوی یک رشته حقایــــــــق تاریخی وانکارناپذیررا مطرح ودرپرت ِو آن پُرسش های خودرا
ت مسؤوالن وپالیسی سازان تقدیم میکنم.
به خدم ِ
ً
ت صلح طرفین به صلح عالقه ونسبت به یکدیگر صداقت
) ۱معموال درمذاکرا ِ
دارندامااینان نه به صلح عالقه دارند ونه نسبت به یکدیگر صداقت وبه همین دلیل ازشیوه های تعلیق به ُمحال
کارمیگیرندومذاکره رابه امـــــــوری مربوط میکنندکه درحال حاضر عمالً ممکن نیست .از طالبان آغاز میکنم:
طالبان که یک بار درافغانستان به قدرت رسیده اند وخو ِد شان ومردم آن روزگار را خوب به خاطر دارند ومیدانند
اسالم طالبان درآن روز ها اسالم خشونت وتازیانه بود که زنان را ازکار وتحصیل محروم نموده بودند وپنج سا ِل
که
ِ
کامل تعلیم وتربیهٔ زنان را با رکود مواجه ساختند؛تلویزیون ها؛ تیپ ها؛ ویدیو ها را به دارها آویختند وحتی بدون
مجوز قانونی درمحاف ِل خصوصی عروسی داخل خانه ها شدند وزنان ومردان را زی ِر تازیانه افگندند وهتک
هرگونه
ِ
حرمت کردند واینک جناب ُمال برادر می فرماید که آنان یک افغانستان
پیشرفته ومجهز با تکنالوژی؛ آزادی بیان واسالمی میخواهند.ظاهرا ً این گفته با آنچه درگذشته کرده اند درتضاد
روان خود توجیه میکنند؟ آیا آنچه درگذشته انجام داده اند
ذهن خود وپی
است.این تضاد را
ِ
رهبران طالب چه گونه در ِ
ِ
به خاطرتفسیر عندی ازاسالم انجام داده اندوامروز ازآنچه کرده اندپشیمان استند و یا این تغییر درعقیده را به خاطر
کمک های امریکا اعالن کرده اند که اینَک معلوم میشود کمکِ بالعوض وانسانی نبوده است وامریکابا یک دست به
برسر شان بم بریزد.آری امریکای خانه پُر
ت دیگر درون های خودرا رهبری کرده است تا
طالبان پول داده وبا دس ِ
ِ
خاطر این که کار ازمحکم کاری درز نمی کنددرکیسه های هردوطرف معادله پول ریخته است تابه هردو
پلو به
ِ
سازش مصلحتی ومیکانیکی است وقصدش این نیست که عل ِل اصلی بحران افغانستان
بفهماند که منظور امریکایک
ِ
راریشه کاوی کندازکجامعلوم که هردو طرف تا عبور ازپُ ِل ُمـــراد یک شیر درنده وخون اشام را«شیر الال»
نمیخوانند.برای مردم چه کس تضمین میکند که طالبان همان طالبان سال های ن ََود نیستند ودستاوردهایی را که ناتو
خاطر ان برسین ٔه خود مدال افتخارمی کوبد برباد نمیدهند؟؟حرف آخر اینکه طالبان هرگز نمایندگان مردم افغانستان
به
ِ
ت خارجی افغانستان میخــــــــــــواهنددستکاری وازموضع پاکستان برض ِد هند حمایت
نبوده اند وامروزهم درسیاس ِ
کنند.
ت پیهم مداخله ونتیجهٔ هرسه انتخابات را مشکوک ساخته هنگامهٔ تقلب تقلب
)۲واماجناح دولت:این جناح در سه انتخابا ِ
ت آزاد وفارغ از مداخله باشند
سرداده ومایهٔ آن گردیده است که
سران دولت به جای اینکه محصول یک انتخابا ِ
ِ
ازمردم افغانستان
محصو ِل مداخلهٔ امریکا وسازش میان جنگساالران بوده اند پس این دولت ها نیز به هیچ وجه
ِ
ت ازاد وفارغ از مداخله است
نمایندگی نکرده اند وهنوز هم افغانستان بحران زده از ملل متحد طلبکار یک انتخابا ِ
واینک یک تضا ِد مشکل درجنگ دستار ونکتایی درقَ َ
قانون اساسی
اردو؛
از
دولت
جناح
طر این نیز است که
ِ
ِ
طرفدار خودرا داخل اردوی افغانستان نماید وقانون اساسی
عناصر
وجمهوریت دفاع می کند ولی طالب میخواهد
ِ
ِ
وجمهوریت را هم قبول ندارد وبه صورت طبیعی قصه ازاین قرار است که یکی را در ده راه نمی دادند ولی اصرار
داشت که اسپش را درخانهٔ َملِک ببندند.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دربرابر جها ِد طالبان شکست خورده اند ومیخواهند
من که هنوز نمیدانم ادعای طالبان د ُُرست است که امریکا وناتو
ِ
سبُک کنند وبروند ویک حالت ناکارا ومیکانیکی رابرافغانها تحمیل کنند چنانکه حکومت
ازافغانستان آبرومندانه پا ُ
وان تیو را برویتنام تحمیل کرده بودند یا تعهد طالبان با امریکا جدی است و طالبان پذیرفته اند که امریکا ومردم
ت اسالمی شان را نپذیرفته اند بنابراین احیای امارت اسالمی مطرح نیست وطالبان فردا با دعوت یک
افغانستان امار ِ
ت بالفعل بدل نمیکنند.
لویه جرگه دیگررؤیای امارت را به حقیق ِ
همدا اوس خو په قطر کی طالبان دي چې بړ بړ غږیږی او د دولت استازي د موږکانو سورئ لټوی.فاعتبروا یا اولی
االبصار
نگارگر ۱۳سپتمبر ۲۰۲۰برمنگهم...

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

