
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 ۲۹/۱۲/۲۰۱۹              میرح رسول
 

 ندیبه خود آ یافغان یها اتوریگالد
 در افغانستان کشته شده اند یملک هزار ۱۰۰از  شیده سال ب در

 

کاماْل افشا  اتیدر افغانستان کشته شده اند. واقع یهزار ملک ۱۰۰از  شیگزارش ملل متحد در ده سال گذشته ب طبق
و  ۲۰قرن  یجنگ خیکشتارها در تار نیتر انهیو وحش نیتر النهیمح انگریکشتار ب نیدهند که نوع ا ینشده نشان م

 .برند یسود نم یخون یایدر نیشدن چن یجار زجنگ، ا یاز جوانب افغان کی چیبوده اند.طرفه آن که ه ۲۱
مسائل  نیکوشند در مورد مهم تر یمهم م سندگانیسال نو رسانه ها و نو دنیو فرا رس سمسیبا حلول کر همزمان

 .دارند انیشان را ب یها دگاهید یالملل نیو ب یمل
مبارک...  سمسیکر»با عنوان  یعاطف تیمقاله نها کیرسانه مهم در نیارشد چند راستاریچوک، و یمک دیوید

 یب طیاراتها توسط  یملک یدر مورد قتل افغان ها سمسیکر دنیبه مناسبت فرارس -«دیتا کشته شو دیآماده شو
را در مورد  قتیحق دییایب:» سدینو یم نیناست چ افتهی" انتشار مزیتا ایشی"ا هیکه در نشر -ییکایامر نیسرنش

 .... .... بدون مبالغهمیرا بگوئ قتیجداً حق دی. بگذارمییبگو کایآمر
 

که دو دهه قبل ابداع نموده  نیسرنش یب اترطیاجنگ توسط هوا  قیاز طر کایمتحد امر االتیآنست که ا قتیحق»
 «.ها انسان در سرتاسر جهان به وجود آورده است ونیلیم یترور را برا دیشکل جد کیاست، 

که در اول ماه دسمبر در روزنامه  دینما یعابد اشارت م میقرار معلوم او به گزارش فاروق جان منگل و فه از
 یرعلیش یدر ولسوال یکائیامر نیسرنش یب طیارهٔ  کیط افغان توس یدر مورد کشته شدن پنج ملک مزیتا ارکیوین

 .خوست افغانستان کشته شده اند تیوال
 ایکودک دومش را به دن راً ی( نام داشت اخیساله افغان که مالنه )مالن ۲۵زن  کی:» سدینو یمک چوک م دیوید

و ننو اش او  شیشود، خسرش، خشو یم دایمالنه اختالطات بعد از والدت در خانه پ یآورده بود. پس از آنکه برا
هر چهار عضو  نیگردند، ا یبه خانه برم نکیکل زکه آنها واپس ا یدهند. هنگام یانتقال م ینکیرا با موتر به کل

 کیمسلح شل نیسرنش یب طیارهٔ  کیشوند که از  یکشته م یکائیامر اکتر کیتوسط  خانواده به شمول راننده موتر
کس  چیسوزند... و ه یم چیکه خانواده شما به خاطر ه دی... تصور کندیفکر کن قهیدق کی یشده بود....برا

دو کودک را به  ی( پرستاریگزارش داده است که اکنون "گلو" پدر مالنه ) مالن رهی. الجزردیگ یآن را نم تیمسئول
 «.عهده دارد

 :دیافزا یم او
را در افغانستان ،  نیبدون سرنش تاطیارحمالت  کا،یمتحد امر االتیا یاردو یکه برنامه علن مییبگو میتوان یم»

( ای)س ی، اداره استخبارات مرکز نیانجام داده است. عالوه بر ا ایبیو ل هی، سور ای، سومال منیپاکستان ، عراق ، 
 .کند یشده را که دارد ، اعتراف نم یبرنامه طبقه بند کی تیموجود

 یمورد استفاده قرار م رهایکشتند. پس از ان شمش یرا توسط سنگسار م گرید یوقت انسان ها انسان ها کی»
انسان  نیگرفت، ا یکه در جنگ ها صورت م یبا بمباردمان هائ یآمد. اما حت انیبه م طیارهگرفت ، بعداً توپ و 

 یر داشتند و مدر آنجا حضو ییگذشته ، انسانها نبمبارا یپرواز بدهد. با کارزارها ستیبا یرا م طیارهٔ بود که 
کنند  یم یزندگ نیبدون سرنش یها مایهواپ رکنترولیاز کشورها ز یاریرا پرواز بدهند. امروز ، بس طیاره ستیبا

 «کنند یترصد م یکه آنها را بطور شبانه روز
مخالفان جز دو  یسوخته" که برا نی"زم یبه افغانستان و به کار بستن استراتژ یاز تهاجم قشون سرخ شورو پس

بود،  هیتحت الحما میرژ طرهیبزرگ که هنوز تحت س یشوند و به شهرها میتسل ای یعنیگذاشت،  ینم یراه باق
تن به مهاجرت دهند،  ایگردند و  یمتوار ابه کوه ه ایشان را ترک کنند،  هیمزرعه و قر نکهیا ایرجوع کنند و 

اسالمگرا به شمول طالبان افغانستان  انیشورش یها کیها و تاکت یدر استراتژ زیو دهشت انگ یتکامل منف نیچن
 یرا که در واقع در تمام عرصه ها یمل بخشیآزاد یسنت جنگها ،یجهاد یمهایبه وجود آمده است. نخست تنظ زین

سازنده بود، ترک گفته و با سو استفاده از نام جهاد، جنگ مقاومت را  یو اخالق تیم و تربیتعل ،یاقتصاد ،یاسیس
 یعصر یها یها و نهاد رساختیهمه ز بیکردند که هدف آن تخر لی( تبدیبی)تخر یسبوتاژ یژاسترات کیبه 
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و استشاره غرب  تیماکه با ح یاستراتژ نیبود. ا یشورو هیتحت الحما میتر رژ عیاز پا در آوردن هرچه سر یبرا
 یرفتن شورو رونیکرد. با ب یم تیجنگ را در مورد دشمن رعا یمالحظات عموم یبه وجود آمده بود، تا حدود

و به  -درکابل یمیتنظ نیب ی_ درجنگ ها یاسالم یها میتنظ دنیاش و به قدرت رس هیتحت الحما میو سقوط رژ
 .در جنگ ها پامال شدند یو اخالق ینید ،یثاقیتمام قواعد م ان،و طالب یاسالم یها میتنظ نیب یدنبال آن در جنگها

و ظهور مجدد  ۲۰۰۱سپتمبر ازدهمی یستیپس از حادثه ترور کایمتحد امر االتیا یبه رهبر یتهاجم نظام با
و  یبوده که به شکل حمالت انتحار یستیطالبان عمدتاً ترور یها کیو هم تاکت یطالبان، هم استراتژ یشورشگر

را سر به  از کودکان، زنان و مردان عما یافتند و تاکنون صد ها هزار ملک یانسان ها به راه م کیتفک یقتل ب
 .کرده است ستین

اکنون، وهم  یحت یشان و تا حد دنیبار به قدرت رس نیکه، هم طالبان به هنگام نخست نیمبرهن است ا آنچه
 .برخوردار اند کایمتحد امر االتیخاص ا تیو حما تیافغانستان از عنا یحکومت وحدت مل

روم دارد.  یو جمهور یدر امپراتور اتورهایدو کنشگر، شباهت به جنگ گالد نیو ادامه آن توسط ا یکنون جنگ
با  ایو  گریکدیبا  ایها  ومیآموختند تا در استاد یم یرا به صورت حرفه ئ دنیبودند که جنگ یبردگان اتورهایگالد

را از پا در  فیحر ایآنقدر بجنگند که  گر،ید ردگاندرنده ، در برابر چشم امپراتور، اشراف و ب تینها واناتیح
 .خود کشته شوند ایآورند و 

 داردریصلح پا نیبه ختم جنگ و تام یارتباط چیهرچه باشد، در اساس ه کایمذاکرات صلح طالبان و امر فرجام
در درون دستگاه  یکه قبل از همه اخالل گران قدرت مند دهیچیو پ یمخف یپلوماسید نیا جهیافغانستان ندارد. نت

 یانتخابات یروزیکه در مورد شانس پ یهائ یود. با همه داورش یقدرت در واشنگتن دارد به سهولت معلوم نم
با طالبان و اختالفات جناح  کایداکتر عبدهللا عبدهللا محتمل است، مذاکرات صلح امر ایو  یداکتر اشرف غن ینهائ
اش قرار خواهد  یطوالن هیدر سا زیانتخابات را ن نیا ینهائ جهینت کا،یمختلف قدرت در دستگاه حاکمه امر یها
 .داد

امکان  یصلح واقع نیدهد که بدون تام ینشان م ریسال اخ ۱۸چهل سال جنگ و به خصوص تجربه  تجربه
دارد  تیافغانستان واقع یملل متحد برا ژهیو ندهینما اماموتویگفته  نیوجود ندارد. ا یا نهیزم چیدر ه شرفتیپ

از  گریخواهد بود. من بار د دیجد تدول یبرا یمسئله مهم هرچه باشد، صلح یجمهور استیانتخابات ر جهینت»که:
ختم  یبرا یراه حل نظام چیه رایبردارند، ز یو محکم یواقع یها ختم جنگ گام یتا برا خواهم یها م همه طرف
 «.کشور وجود ندارد نیجنگ در ا

در افغانستان ندارد،  داریبا صلح پا یارتباط کایمتحد امر االتیا ندهیالعجاله مذاکرات صلح طالبان با نما یآنکه عل با
و  دهیچیپ یزهایدهل نیالزاماً از چن زیدر افغانستان ن داریو پا نیصلح راست کی نیپروسه تام ،ینخواه یاما خواه

 انهیعمل گرا یها استیس دیبا ر،یخلل ناپذ یموضع مل کیاز  کتدر ضمن حر ن،یعبور خواهد کرد. بنابرا کیبار
 نیگام در ا نیصلح گذاشته شود. نخست نیتام یو دوران ساز برا یخیاقدام تار کی یرا دنبال نمود تا سنگ بنا یا

 .ثمر بودن ادامه منازعه متقاعد گردند یاست که ب یافغان یجنگ یاتورهایراه به خود آمدن گال
 یاعتماد یب انگریل از همه بقب ر،یاخ یجمهور استیدر انتخابات ر یدهیآنکه شرکت درصد اندک واجدان را با

 ندینما یم جابیا یخیتار یها تیواقع نهم،یباشد، با ا یحاکم در افغانستان م یاسیگسترده مردم نسبت به نخبگان س
 کاتورها،یها، مقاالت، طنزها، کار شیهما قیطرکه تا کنون از  یارزشمند مل یها تیتا در وهله اول همه ظرف

که  یهدف اصل صیبا تشخ دند،یکوب یحاکم را م یها استیس یها یحق طلبانه پلشت یها یسخنران ،یاشعار انتقاد
 یروین کیممثل  نیمتوسل گردند تا دست کم به صورت نماد یو سازنده ا یعبارت از صلح باشد، به اقدامات اثبات

 .باشند یاعتماد مل قابلو  ریپذ تیمسئول
 

 پایان
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