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 صلح را مسخره نکنید! ۀپروس
 یادآوری:

شتتمستتی در روزنامه ی خوب و به  1131حود ستتا   11مورخ دوشتتنبه  171این مقاله، بار نخستتد در شتتماره ی 
منتشر شده اسد. تسلس  رویداد ها، مرا وداشتند در پیوندی که یافته اسد )مناسبتی( به منظور  ،«سرخط»یادماندنی 

ا نشتتر دوباره ی  ن در دنیای مجازی، به درک بهتر ناهنجاری ها، توجه هموطنان حستتاد در مستتای  کلن ملی را ب
 ابعادی جلب کنم که نشان می دهند سیاستگذاری های نادرسد، اشتباهاد را در اشتباهاد دیگر، تداوم می دهند. 

هزار  05هایی که هدر خواهند رفد )د، پو  نبی جا نیستتتد، با تعییناد جدیدی که در شتتتورای عالی صتتتل  می شتتتو
نشتتتراتی خوب و پد از یک دوره ی  ،«ستتترخط»ه ی متذکر دهیم، روزنا( ریید شتتتوراعاش ماهانه ی مفقط دالر، 
، از نشتتراد بازمانده استتد. در جویی که کمید، کیفید را زیر ستتوا  می برد، این تجربه ی خوب رستتانه یی، عالی

ور دستتتتترنه فرهنگیان اف ان، حتی پو   نان را برای چاا کتاب و نوشتتتتته های چ «جمعه بازار»  در که در حالی 
 شان می گیرند، به زحماد ارزنده، حق الزحمه می پرداخد. 

 «سرخط» روزنامه ی به صد ها شماره ی دیگرمی توان لح عالی صل ، طید شورای به اصئبا یک ماه معاش ر
 ملی، ، به نفع منافعدولد طباعتی -رستتانه یی از تمام دستتتگاه تر  خوبرا با کیفید عالی متن و صتتحافد، ده برابر 

    به کار گرفد. 
*** 

قرار اسد جزو تشکیلد غیر ضروری شورای به اصطلح عالی  هاخیراٌ فهرستی از اسامی کسانی انتشار می یابدک
ساد اغراض و تعاملد سیماد اداری بر ا سمد های جدید سلایر تق سی صل ، بار دیگر، اما ق غیر قانونی را  -سیا

ادی افر این فهرسد، از سوی ریاسد جمهوری اف انستان، تایید نشده اسد، اما نام هایبخشی از بازی کنند. هرچند 
کریم خلیلی و چند عتیقه ی ادوار تلخی و ناکامی )حاکمید تنظیمی و پد از  ن(  گاهان چون مل فض  احمد معنوی،

را به شتتتدد نگران کرده استتتد که با تداخ  این عناصتتتر )افراد نامبرده( نه فقط هز  ستتتلایر قبلی در ستتتط  کراهد، 
 ند و نه نید خیر دارند. سقوط خواهد کرد، ب  بازیگران نو، از ایفای نقشی عاجز خواهند  مد که نه مهیای  ن ا

مل معنوی یا از بنیانگذاران مفاد تیم گ  مرجان در کمیستتیون مستتتق  انتخاباد و کریم خلیلی یا از بنیانگذاران تارا  
اقلیتی، و کسان دیگری همانند اینان، اگر مش له ی رسانه  -سهمیه ی تعصب قومیهای دولتی بر اساد سیستم  ُپسد

شدند، به  شورای صل   سازد و از یی  شاله دار می  ستمرار بی باوری مخالفان را ک یقین که این اداره ی بی معنی، ا
سد های اداری و ضیاع سرمایه ی پولی، اداره ای را به نمایش خواهند گذاشد که اگر سوی دیگر با نمایش تارا  پُ 

ی ، شورای صل ، سوژه ی خوبوستن خویش با روند صل  را کتابی کنندیروزی مخالفان مسل ، یکی از بهانه های نپ
 خواهد بود.

ایجاد شوری به اصطلح عالی صل  در حاکمید حامد کرزی، از همان  غاز، نه فقط تداوم برنامه های غیر موثر و 
ستتتفارشتتتی گریخته از واقعید ها بود، ب  ایجاد این نهاد با افراد معلوم الحا  و از عوام  مهم بحران در اف انستتتتان، 

 که بر د  اولوید ها و منافع ما گذاشتند. داغ دیگری بود 
؛ گذاشتتته می شتتودل  ستتریاستتد مل برهان الدین ربانی در شتتورای صتتل ، همانند خاری بود که در چشتتم مخالفان م

شد دروازه های ارگ، در جهد تضعیف انجنیر  هرچند مل ربانی از نیرو دهنده گان و تقوید کننده گان طالبان تا پ
، حفظ خواهد شتد، اما پد «!طالبان، گروه خود جوش اند»ته بود که خاطره ی ادبی اش جمله ی حکمتیار، توجیه یاف

یافتند، دستگاه تبلی اتی  نان به کار می افتد و طالبان، زاده ی عوام  بیرونی می شوند. « شر و فساد»از  ن که ُمهر 
، ی کندنهایی پیدایش طالبان را در حالی صتترف نظر از این که تا کنون هیت تحلیلی به درستتتی نتوانستتته ح  مستتاله 

که شتتتتتتترایط تلت حاکمید تنظیمی، به خوبی مهیای حرکتی بود تا همانند طالبان، حوزه های قدرد و امارد، ملوک 
رین ند که حتی در سخد تنیمی و به اصطلح جهادی را به گورستان هایی مبد  کدرالی جنایتکاران تنظالطوایفی و ف

در  ضتتتتتای  ن هااعبا کار را که اگر ده ها تنظیم خاین و جنایتمی توان از  نان مشتتتتتکور نبود قضتتتتتاود بر طالبان، ن
نهاید کاهش، روانه ی دار مجازاد نمی کردند و  نان با  ن قواره های فرزندان مادر فوالد زره، کرزی را محاصره 

تاجیک، هزاره، پشتتتون،  و چندکمید کرزی، چند تکنوکراد می کردند، شتتاید  ن امیدی نیز خشتتک می شتتد که با حا
 زدایند.اوزبیک و افراد بی طرف دیگر، فرصد یافتند زنگاره های منافع و اولوید های ما را بُ 
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یکی از موانع عمده ی ثباد سیاسی برداشته می در واقع تشکی  شورای صل  با ریاسد ربانی که هرچند با قت  او،  
دالری و اضرار دیگری از قبی  وجود اینان در راد دولد، در حالی شود، اما ریاسد فرزندش با معاش پنجاه هزار 

 رکه چند سالی از تاسید شورای صل  می گذرد، به درستی شاهدیم کمترین اثر و ثمری در جهد  وردن مخالفان ب
 ساخد و ساز اداراتی چون شورای صل ، در حالی افراطنرود، اجحاف ناشی از  میز مصالحه نداشته اسد. یاد ما

می شتتتتتتود که اکثرید بدنه ی این شتتتتتتورا، از راد تا دون، کستتتتتتانی اند که از تربیون های مختلف، بان  می زدند 
 «طالبان، گروه قومی اند!»

که در ساح  دریای  مو به وقوع پیوسد و ناشی از  ی شانگروه مخالف طالبان پد از  ب شدن انجماد یت های کوما
ودی امارد طالبان بود، بار دیگر در چنان موقعید مهم و از چنان شتتاند حرارد ماشتتین جنگی  مریکا در جهد ناب

تجربیاد تاریخی کودتای ننگین هفد ثور و تجاوز شتتتتوروی، ضتتتتمیمه ی  ن چه در عقب   د کهنبرمی طلیی بهره 
ستان را در ت سرا ، واقعید های اف ان ستیز، بانیمعاهده ی ننگین جب  ال ا امروز ت اگر  ،شدحاکمیتی  وهم افراد قوم 

 گروهک های تنظیمی و حزبی اسد.ینه بر اثر بازی بچه ها و دختران رنه می کشیم، بیشتر
ازکثیف ترین ابزار برای کستتتتتتانی بود که با فرار از واقعید های اف انستتتتتتتان و  «طالبان، گروه قومی اند!»عار شتتتتتت

این  هرچند هان، اف انان اغفا  می شوند.با جبرداشد های نادرسد از تاریت، فکر کرده بودند بر اثر تصادم طالبان 
اده اند، اما ظاهر قومی  نان، می تواند ددرد های خوبی در میدان های جن ، گروه بیشتتتترینه پشتتتتو زبان،  نان را 

ه ی مخالف افراطی و در حالی ترستتتتتتتیم کند که با بهان ،بود شتتتتتتتانمذهبی  نان را که در واقع جوهره ی  -باطن دینی
، در حالی از فشار جامعه ی ی در مقام منافع قوم خویش نرفتندطالبان را که هیت گاه ،سوی دیگر در شریک القاعده

 جهانی، تضعیف کنند که با این حرکد، سهم تبار بزرگ و تاریت ساز  نان در اف انستان نیز تضعیف شود.
فریب بخورند و نخستین روند ستم گروه قومی اند!( چند سالی سوژه ای بود تا مردم ما  ن شعار بی شرمانه )طالبان، 

بی توجه بر منافع قومی خویش، مخالفان  ملی واقعی در حالی شتتتتتک  یابد که به درستتتتتتی به یقین رستتتتتیدیم، طالبان    
تحریف ماهید  نان، صتترف بر اثر ظاهر پشتتتوزبان، چپاو ، تارا ،  با شتتکستتد خورده ی خود را فرصتتد دادند تا

تقستتتیماد اداری غیر قانونی و از ستتتوی دیگر، با تبلی اد گستتتترده ی ناشتتتی از کمک های کشتتتور هایی چون ایران، 
ستتازی، فرهنگی، مدنی و رفاهی پشتتتون  بزرگان پشتتتون، کارنامه ی بزرگ دولدبه تحریف تاریت معاصتتر، توهین 

پایین  ورده و در حالی ستتتتهم تبار طالبان را مستتتتاوی با حضتتتتور طالبان به شتتتتمار  ورند، که در چهارده ستتتتا   را ها
 . دوار تاریت کشور خوش را شاهد بودیمگذشته، بدون شک یکی از بدترین، بی شرمانه ترین و ذلی  ترین ا

انستان و برپا دارنده گان  نان را کسانی می جایگاه تمامی بزرگان دولد ساز، قهرمانان و ایجاد کننده گان اف اکنون، 
پیوسته گی، طو  تمامی بنر ها، بلبورد ها و لوای  اهدایی به       گیرند که در چهار گوشه ی کشور، اگر بر اساد 

چند جن  ستتتتتتتاالر، قات ،  دمکش، نوکران و مزدوران والید فقیه و  ی.اد. ی را متر کنیم، به چند میلیون کیلومتر 
  می رسد.

، بهانه ی خوبی ستتد تا ضتتد پشتتتون ها از  ن استتتفاده «جع »در زمان نقد تاریت معاصتتر و مردان دولد ستتاز، قید 
دد را درنور ی مملکدیچنان شتتک  و ستتیمادر اهید، کنند، اما تصتتور نمی کردیم روزی نیز رستتد که جع  با ت ییر م
جهالد را ضتتتمیمه ی اجحاف شتتتاهراه ها و شتتتهر ها، که اگر با تصتتتاویر خاینان به این کشتتتور در جاده ها، نهاد ها، 

روزگار بشماریم، شرم ناشی از این همه دروغ و جع  تاریخی، ضمیمه ی دیگری سد که نس  قربانی چند دهه ی 
 اخیر، با خودش حواله ی تاریت خواهد کرد. 

ان ؛ چه تحلی  و تفسیر  نودن، توهین محض به مخالفان مسل  بریاسد ربانی ها و امثا  او در شورای صل  اف انستا
ن نشتتا ستتیاستتی( انل  و یا به درستتتی که ریید جمهور غنی در  وان ریاستتد اش گفته بود )مخالفستتدر مقام مخالف م

از طریق رسانه های تجارتی و  یسد که مخالفان شکسد خورده ی شانمی دهد مبارزه ی  نان فقط همان اخباری ن
ب  حقیقتی ستتتد که با این توضتتتی  دکتور رمضتتتان بشتتتر  کستتتتان می شتتتمارند؛پاتنظیمی، نوکران بیگانه و یا ابزار 
 دوسد، ناگفته های بسیار دارد. 

در دومین ریاستتتتد حامد کرزی، از حقیقتی پرده برداشتتتتد که از گفتمان ها دکتور رمضتتتتان بشتتتتر دوستتتتد، در یکی 
 مخالفان طالبان،  گاهانه و در جهد سود سیاسی خود، کتمان می کردند. 

من به جا هایی رفته ام که نیروی نظامی خارجی با »دکتور بشتتر دوستتد در حضتتور  قای کرزی به صتتراحد گفد: 
 می گفتند با روی کار  مدنها تمام قود نیز توان رفتن به  ن جا ها را نداشتتتتند؛ اما مردم شتتتورشتتتی و شتتتاکی  ن جا 

حاکم شتتدند که پیش از این حاکمید،  نان را بر که جامعه ی جهانی  ورد )تنظیمیان+ کرزی( کستتانی بر ما  یحاکمیت
 رانده و مجازاد کرده بودیم. ،اثر خیاند ها، دزدی ها، تارا  و چپاو 
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اگر تحمی  و ناگزیری در حدی ستتتتد که دستتتتتان ریید جمهور غنی را نیز می بندند، خواهش اف انان این استتتتد که 
در حالی ابقا کند که تشکی   ن متشک  از اف انان  گاه،  حداق  با جراد، دانش و عقلنیتی که دارد، شورای صل  را

تحصتتیلکرده و بی طرف باشتتد. طالبان، هرگز بر کستتانی روی خوش نشتتان نخواهند داد که می دانند نه فقط دشتتمنان 
می روند؛ همان هایی     قستم خورده ی  نان اند، ب  در تفستیر و تحلی   نان، مجرمان و جنایتکاران جنگی به شتمار 

 ، متهم و مسخره می کردند.«شر و فساد»ه روزی  نان را با ترکیب ک
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