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

 
 1۷/۰۳/2۰1۹             یمیرح ابیره فیحن

 

 طالبان به صلح تن خواهند داد؟ ایآ
 

شود که عده  یروزها در هر طرف نواخته م نیبخاطر آوردن صلح در یمذاکرات صلح و جلسه و جرگه باز ورهٔ ډنډ
 اند. دهیگرد دواریام یو انسان یعاد یآرامش و زندگ یگرفته و به آمدن روزها کیاز هموطنان ما آنرا به فال ن یا

ها و فوق العاده نه تن یعال ستیشود، امر دهیو قتل و کشتار برچ یزیخونر نهمهیو دامن ا دیایدر کشور صلح ب اگر
 در جهان. رخواهیهر انسان صلحدوست و خ یهر افغان بلکه برا یبرا
بکشند  یزیدشمنان صلح و آرامش مردم، دست از جنگ و خونر نیخواهد آمد که طالبان ا انیبه م یصلح زمان اما

 .ندیشان فرود آ یکمند فرعون و از غرور کاذب و
 دهد که در حال حاضر دو گروه عمده در حال جنگ اند: یروزمره نشان م عیوقا
شان به دامن پاکستان پناه بردند،  یدر آنطرف گروه از قدرت برکنار شدهٔ بنام طالبان که پس از سقوط امارت اسالم ـ

پرداختند و با استفاده از ضعف و نوازش  یریشان خود را دوباره منسجم ساختند، به سربازگ یمنطقو انیبه کمک حام
 و خوش یکه با استفاده از سست میدیصحنه شدند و همه د ارددوباره و ،یو داکتر اشرف غن یحکومت حامد کرز یها
 یامارات متحدهٔ عرب، وهاب یوافر کشورها یکمکها افتیو با در شانینسبت به ا یوقت و کنون یحکومت ها ینیب
 تبارز نمودند. یقوهٔ نظام کی ثیو پاکستان دوباره جان گرفتند و منح یسعود یها
و  یبه طور کل ایآمده و در حال حاضر  انیبه م یافغانستان که به کمک جامعهٔ جهان یاسالم یجمهور نطرفیدر ا ـ
را به مردم بخصوص به قشر زنان در کشور به  یو مدن شرفتهیپ یزندگ یو دست آوردها یموکراسید ،یقسم ای

 ارمغان آورده است.
جنگند. در زبان هر دو طرف کلمهٔ هللا اکبر  یهم م نیکه هردو طرف مسلمانان ب ستین یشک چیه یجنگ کنون در
 یدولت یروهاین کهیدر حال ردیگ یاز جانب طالب ها صورت م یزیجنگ، تعرض، کشتار و خونر نی. درستیجار
قابل درک است که طالبان با قتل  یبه آسان م،ییمساله دقت نما نیقرار داشته اند. اما اگر در یدر حالت دفاع شهیهم
 یشان بخاطر بدست آوردن حکومت و برقرار ینظام ییقدرت و توانا شیوحشت، در صدد نما جادیو ا رحمانهیب یها

کنند، در  یآن حساب م یدولت افغانستان رو و یکه جامعهٔ جهان یشدن در حکومت فعل میاند. سه یامارت اسالم
 لیدر امر صلح افغانستان داکتر خل کایخاص امر ندهٔ یشود که نما یاز دوهفته م شیندارد. ب ییاهداف آنها جا ستیل

 موفق نشده است. نهیزم نیگروه در قطر مذاکره دارد اما تا حال به قناعت طالب ها در نیزاد با ا
 و یافغان، دفاتر دولت یتیامن یروهایرحمانهٔ شان بر پوسته ها و مراکز ن یموضوع را آنها با انجام حمالت ب نیا

 یآن هزاران هموطن ما به کام مرگ فرستاده م جهٔ یگذارند که در نت یم شیمحالت پرجمع و جوش هر روزبه نما
توانند  یاعتنا و نفهم هستند، تا م یمردم ب یزندگ لقاباحساس، کور دل و در م یگروه تشنهٔ قدرت از بس ب نیشوند. ا

دفاع از  یرا که برا چارهٔ یگناه و ب ی. فقط فرزندان بندینش یشان هرگز فرو نم یبرند و تشنگ یُکشند و سر م یم
 یکیابوجهل  لشکر نیکه ا میدینشن کروزیکشند.  یاند م وستهیپ یتیامن یروهاینفقهٔ خانواده به صفوف ن هٔ یوطن و ته

از عوامل  یکی یلحاظ حقوق از کشور را چپاول نموده اند، ترور کرده باشند یها ییرا که تمام دارا یمل نینیاز خا
قانون  تیاز حاکم ر،یکه در افغانستان در طول هفده سال اخ نستیطالب ا یها شهیعمده و مهم رشد روز افزون مل

 به یبه وطن( کس انتیو جرم خ یداخل تیامن هیعل یجرمشود که به اتهام )انجام عمل  ی. هفده سال مستین یخبر
 است. دهیدو محکمه نگر دهیاعمالش نرس یسزا
شده  یانو زند ریدستگ گانهیب یکشورها یبرا یو جاسوس گناهیسالها به جرم قتل عام مردم ب نیا یط یشماریب افراد

 نیاز یشمار یقادر به فرار ساخته شده اند و عدهٔ ب ایمورد عفو قرار گرفته اند و  یبه بهانه ا ای یاند که پس از مدت
 هستند. ییو پنج وقت نماز شانرا ادا نموده منتظر روز رها اسه وقت غذ یحکومت یتا کنون در زندانها نیمجرم
انب و از ج دهیرا به قتل رسان گناهیکه ده ها انسان ب شهیپ تیافغانستان، ده طالب جنا تیفردا در هر وال نیهم اگر
لشکر ابوجهل  نیشوند، هفتهٔ بعد نصف ا ختهیشهرها به دار آو یها یاند، در چهار راه دهیاکم به اعدام محکوم گردمح

 که: دننیب یم نهایاکنون هر روز ا اما گذارند. یم نیبر زم فنگگردند و ت یحاضر نم فهیمرگ به وظ میاز ترس و ب
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 .نندیب یگردند اما جزا نم یم تیجنا یمرتکب جرم و حت ـ
 .منطقه را باخود دارند یکشورها نیو مغرض تر نیثروتمند تر یو نظام یکمک مال ـ
 .شوند یاز طرف دولت نوازش و عفو هم م ،ینابخشودن یها تیبا وجود جنا ـ
 یوندارند و از س یالزم جنگ هٔ یو ترب میتعل کطرفیکشور از  یتیامن یروهاین یعنیجناح مقابل شان  تیو در نها ـ
 گردند. ینم ییو رهنما تیریجنگ درست مد یها دانیدر م یکیاظ تاکتاز لح گرید
جود کباو دهیرس یشان تا حد یظاهر شده و غرور کاذب و گردن کش یطاغوت یروین کی ثیکه طالبان منح نجاستیا

با  زیم کیطرف مذاکره قبول و دور  کی ثیحکومت کابل را منح ستندیحاضر ن یحت انیجهان یخواستها و تقاضا
 .گریبا همه ساز و برگش در طرف د «ولتد» کیسمت قرار دارد و  کیدر « گروه» کی. جالب است نندیآنها بنش

 تیفاک یب یکه حکومت فعل مییدردناک است. اگر بگو یلیهر فرد وطنپرست و روشنفکر خ یحالت برا نیا دنید
 ریگروه ها و افراد مسلح غ یها یبندوبار یتواند جلو ب یاراده و دست نشانده است، نم یفاسد است، ب ایاست، و

 نیکه درست باشد، اگر ا میرینواقص، گ نیبا وجود همهٔ ا یگرا است و... ول لهیو قب ستیفاش رد،یمسئوول را بگ
هٔ در پل ونیافراط گریبا د کجایرحم را  یو ب تیمدن یب ،ییقرون وسطا یپلهٔ ترازو و طالبک ها کیدولت را در 

و عصر  یالملل نیب یونورمها نیتر و با مواز دهیبهتر، پسند شیها یبا همهٔ کمبود یدولت فعل م،یترازو قرار ده گرید
 تر است. یومنطق کوتریتر، ن افقمو نینو

صلح و قطع جنگ و  یبرقرار نیریش یاهایلحظه در رو کی یو نگون بخت افغانستان اگر برا دهیجنگ د مردم
 نیریش یایرو نیطالبان ا تیدوران حاکم تیروند، لحظهٔ بعد زنده شدن خاطرات وحشت و بربر یفرو م یزیخونر

موجود را در معرض  یو دست آوردها هایسازد بخصوص زنان و قشر جوان کشور که همه آزاد یشانرا مختل م
 .نندیب یم یپامال شدن و خطر نابود

کومت شدن در ح میصلح و سه یگروه مشکل است به برقرار نیا که نستینشان دهندهٔ ا یاحمقانه و تکبر طالبان غرور
 یروهایشرط اول حاضر شدن به مذاکرات با دولت افغانستان و قبول متارکه را خروج کامل ن نهایتن در دهند. ا

 یرویدروازه، ن کیاز  یخارج یروهایدانند که با خروج ن یم یآنها بخوب نرایاز کشور گذاشته اند و ا یخارج
 گردد. یوارد کشور م گریاز دروازهٔ د یاس آ یآ یطالبان با سرکردگ

 یاسموکرید رایتوانند ز یخود را قناعت داده نم کیموکراتید یراه ها قیاز طر یشدن با دولت فعل کیدر شر طالبان
لبان مانند طا یامارت اسالم یقوم است تصاحب کامل قدرت و برقرار نیدهد، آنچه منظور نظر ا ینم یدر آنها معن

را که مردم با آن انس  کیموکراتید یهمه دست آوردها نیا کایمتحدهٔ امر االتیرود ا یم دیقبل است که ام یسالها
 اندازندین یگرفته اند، به زباله دان

صاحبان! شانرا  ریرا دور و دفاتر وز یها و چوک زیکه بازهم در وزارت خانه ها م نندیب یها بازهم خواب م طالب
 دفاتر بسازند. دانیبخش و نقل م نتیها را ز یفرش کنند و تفدان یو گلم و شطرنج یبا دوشک و پشت

پز  فرزندان، پخت و ریو تکث دیچون تول ییزنان را به کارها یاصل فیبازهم آرزو دارند با گرفتن قدرت، وظا دیشا
 یآرزو دارند که بازهم در وقت نماز در هر چهار راه دی. و شاندیشوهران خالصه نما یجنس التیتما یو ارضا

 گرید یمکرر مجبور بسازند و صدها بدبخت نمازدر دست، رهگذران را به خواندن  نیمزدوران امر بالمعروف قمچ
 سازد. یکه ذکر آن انسان را دلبد م

 یسالمت تنها با داشتن دانش اگروه اس نیافراد ا نیو با دانش در ب افتهی لیتحص یفقدان کدرها گریبزرگ د یبدبخت
 توان با یسوق داد و نم یو تعال یترق یتوان جامعه را بسو یکه اگر از آنهم بهره مند باشند! نم

 .دیهمگام و هم قدم گردان یو تمدن جهان نینو یو تکنالوژ نسیسا یها شرفتیپ
 داراناستمیائتالف و در راس آنها س یتوانند قوا یکنند که م یجاهالنه فکر م یلیکه دارند خ یها با عقل اندک طالب
شدن  ونریفراموش کرد که ب دینبا اورند،یمطلوب شانرا بدست ب یکردن آب ماه ټنموده و با خ   ریرا غافلگ ییکایامر
 یها استینداشته، صرف س یربط چیآنان ه یکفاندن ها ودطالبان و خ یائتالف از کشور به افغان کش یروهاین

 نیها مغرور اند غافل اند که با ا یلیمطرح و مهم است اما چون طالب ها خ نهیزم نیافع آنها، درو من یخارج
ردند گ یمردم م شتریو قتل و کشتار ب یزیباعث دوامدار شدن جنگ و خونر کطرفیو عقل خام شان، از  یمبگټسر

 نیسازند. و ا یگردد، تکه تکه م یلگد مال م لیکه در جنگ دو ف یکشور را مانند مورچه ا گرید یو از سو
 دار ساخته است. فهیرا به انجام آن وظ نهایپاکستان ا یعنیمردم ما  کیکه دشمن درجه  ستییآرزو

 دیشود. بلکه حق خود را بزور با یحق داده نم»رسانم که گفته:  یم انیدانشمند به پا کیاز  یبحث را با نقل قول نیا
 «.گرفت
 طالب
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