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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

      
۰۹/۰۷/۲۰۲۱ 

 حمید عبیدي

 بدترین سناریو و پیشگیری از آن  در باره  

 .برای روشن ساختن نکته یی که به باور من تعیین کننده است، از بدترین سناریو شروع میکنم

 !گیریم طالبان دولت را سقوط بدهند و قدرت را در کابل به دست بگیرند، آن گاه چه خواهد شد؟

  .خواهد بودبه مراتب بزرگتر از فاجعه های گذشته  به نظر من آن چه پیش خواهد آمد فاجعه  کثراالبعاد و 

زنده گی همنوا با ایجابات   فکر و فرهنگ و شیوه    حقوق و آزادی های بشری، مردم ساالری و  طالبان به هیچوجه
بل در صورت به قدرت رسیدن همه آثار و نشانه های آن ها را نیز از میان    زمان معاصر را نه تنها نه میپذیرند،

جهان وجود نه دارد تا آن را به حیث مثال ارایه کرد؛ و اما، این حاکمیت  خواهند برد. مدل شبیه به حاکمیت طالبان در  
 ...و آن حاکمیت را میدانیم که چه گونه بود - اصوالً چیز متفاوت تر از دور اول امارت طالبی نه خواهد بود

ان داد که طالبان  همچنان نابود سازی میراث های باستانی و فرهنگی و از جمله تخریب پیکره های بودا در بامیان، نش
  .با مفاخر تاریخی و فرهنگی کشور ما نیز دشمنانه برخورد کردند

نشان داده و ثابت ساخته اند که خوانش مردم افغانستان از اسالم رحمانی را    طالبان در زمان امارت شان و نیز حاال
افغانی را میساخت. و میدانیم که خوانش    خوانشی که طی سده ها شکل گرفته و کلیت معنوی جامعه    -نه میپذیرند

اکستانی تحت افراطی، سطحی و سنگواره یی است که منبع آن مدارس پ  طالبانی از اسالم، یک خوانش جاهالنه،
  .مدیریت آی اس آی میباشد

دور قبلی؛    نابودی همه دستاوردهای دو دهه  اخیر ، نه تنها به اندازه    در این نه باید شک کرد که امارت طالبی در کنار
امارت طالبی تکرار در واقع برپایی دوباره    -قادر به تا مین صلح در کشور نیز نه خواهد شد  حتا در آن سطح نیز  بل
برپایی   ر باطل در یک سطح مخربتر و خطرناکتر خواهد بود. به همین جهت امید بستن به صلح در تحت شرایطدو

 ...چیزی نیست جز خواب و خیال و محالامارت اسالمی، دوباره  

به باور من اکثریت مطلق مردم افغانستان و به خصوص باشنده گان شهر ها به دالیل بسیار و بسیار معقول خواهان 
  .رگشت طالبان نیستندب

 !آیا میتوان از تحقق بدترین سناریو پیشگیری کرد؟

نه تنها متوقف   -انکشافات منفی روزها و هفته های اخیر را میتوان و باید حتماً متوقف ساخت  بلی، من بر این باورم که 
تسخیر کرده   های اخیر،بل کم از کم آن ساحات دارای اهمیت ستراتیژیک را که طالبان طی روزها و هفته    ساخت،

 .اند، نیز از وجود طالبان تصفیه کرد

سهم   یک چنین تحولی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اگر از جمله ما به حیث شهروندان آگاه و با مسوولیت
  جنگ روانی و تبلیغاتی و شکستن کمر طالبان ایفا   بستن کمر دولت و شکستخویش را در پشتیبانی از قوای مسلح،  

 :نماییم

هر یک از سربازان و افسران قوای مسلح باید این را احساس کنند که در سنگر دفاع از مردم و کشور و ارزش  -
مردم برخوردار اند. ما  مردم افغانستان قرار دارند و در این نبرد از پشتیبانی گسترده     های دینی، فرهنگی و تاریخی

ثری   .را انجام بدهیمدر این زمینه میتوانیم کار بسیار مو 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

از بی بی سی و سی ان ان و فاکس نیوز و    در این شرایط نه باید  رسانه های جمعیی که خود را افغانی میخوانند، -
امثالهم تقلید کنند. ما با واکنش های الزم در برابر این رسانه ها میتوانیم آنان را وادار بسازیم تا به حیث رسانه های 

 .مصالح همه گانی مردم افغانستان مسووالنه عمل کنند افغانی با رعایت منافع و

ما باید چنان که الزم است به تبلیغات طالبان و دهاندوهای آنان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش نشان   -
 .بدهیم

 .کنیم ما باید چهره  واقعی طالبان و پشتیبانان بی نقاب و با نقاب آنان را افشا   -

 نقاب طالبان کسانی اند که علناً و به صورت بی پرده از طالبان پششتیبانی میکنند؛پشتیبانان بی  •

از هیچ کاری برای تضعیف    پشتیبانان نقابدار طالبان کسانی اند که در ظاهر از طالبان پشتیبانی نه میکنند؛ و اما، •
 .قوای مسلح و ضربه زدن به حیثیت دولت و نظام خودداری نه میورزندروحیه  

خوب در این نیز شکی وجود نه دارد که در مدیریت جنگ کاستی هایی وجود داشته و دارد که باید برچیده شوند.  -
کارشناسان باید در این مورد از کانال های مطمین مشوره های شان را به دولت و ارگان های قوای مسلح برسانند. 

بافتن تیوری توطیه برای ضربه زدن به دولت استفاده میکنند  این کاستی ها و نتایج و پیامدهای آن برای    کسانی که از
  .یا خایین اند، یا نادان و یا هم بیمار

کنونی زمان مناسب برای    لحظه    کاستی ها در حکومت و دولت و نظام وجود دارند؛ و اما،   البته و صد البته که -
 .پرداختن به این مسایل نیست

باقی    اجعه های دیروز و پریروز برگردیم و نه باید هم در بحران جاری امروزیما به حیث یک ملت، نه باید به ف -
بمانیم ؛ ما باید به فردا و پس فردا و پسترفرداهایی برسیم که بهتر از امروز و دیروز و پریروز و هر روز دیگر  

  ...گذشته باشد؛ ما باید از بدروز به بهروز برسم

از اسالم آباد و الهور و تهران و ماسکو   نوشتم . دست روشنفکران دروغینمن نکات نظر خود را روشن و بی پرده  
 ...و صد البته که تف بر روی نوکران و دهاندوهای بیگانه -و پکن و واشنگتن گرفته عین تا به لندن آزاد
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