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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 ۲۶/۰۶/۲۰۱۸              اشکار توانا
 

 علما یاز فتوا زیگر یدر انتظار طالبان در پ یستیپرتگاه ن
  

پس از اجماع منطقه و جهان اسالم در مورد حل بحران جنگ افغانستان و به پا شدن کاروان های صلح خواهی از 
 سوی مردم هنوز هم گروه طالبان حاضر به صلح با مردم و حکومت این کشور نشدند. 

م دین در کابل آنهم در یک اقدام کم سابقه و خواست امام مکه از گروه های درگیر برای حضور بیش از دو هزار عال
پایان جنگ نشان داد که جنگ افغانستان اکنون جایگاه مقدس در میان جامعه اسالمی ندارد و یگانه اقدام اسالمی همانا 

 آغاز مذاکرات صلح و پایان جنگ موجود است. 
گوید به زودی علمای اسالمی در دو نشست بزرگ در عربستان سعودی گرد خواهند شورای صلح افغانستان نیز می 

دهند. نشست  نقطه پایانآمد تا از گروه های مسلح مخالف بخواهند به پروسه صلح یکجا شده و به جنگ نا مشروع 
ف اصول دین مقدس پاکستان ، افغانستان و اندونیزیا نیز ثابت ساخت که جنگ در برابر حکومت افغانستان خال یعلما

 اسالم است. 
اما چرا تا اکنون با این همه خواست ها آنهم به سطح جهان اسالم ، گروه طالبان حاضر به مذاکره نبوده و این حرکت 

 ها را با بهانه های غیر اصولی و شرعی پاسخ نه میدهند. 
 لح باشد. اینجا چند مورد می تواند عامل اصلی حضور نیافتن گروه طالبان به پروسه ص

نخست اینکه برخی کشور های منطقه به خصوص پاکستان و ایران ادامه جنگ در افغانستان را به نفع سیاست های 
شوم شان دانسته و با سیاست های مکارانه رهبران طالبان را طوری هدایت می کنند که با حضور در میز مذاکره 

رخی رهبران طالبان در ادامه جنگ منافع کالن اقتصادی از منافع گروهی آنها در خطر خواهد افتاد و دوم اینکه ب
کمک های مالی به این گروه دارند و هیچ گاه نمی خواهند با حضور در مجرای تجارت مواد مخدر ، تاراج معادن و 

 روند مذاکره این منافع سیاه را که پیامد اش تباهی مردم افغانستان است از دست دهند. 
د بدانند که حرکت در عقب این دو گروه که یکی منافع کشور های بیرونی را تعقیب می کند و در این حال طالبان بای

دومی با تاراج میلیون ها دالر صاحب امتیازات کالن می شود هم خالف ارزش های افغانی و هم خالف اصول 
یزی دیگر نیست و در اسالمی است و پیامد آن جز نابودی کامل افغانستان که خانه مشترک همه افغان ها است چ

و منطقه از دست خواهند داد که در  اسالم نهایت گروه طالبان جایگاه نسبی شان را در میان مردم این کشور ، جهان
 بودی پیش در انتظار شان نخواهد بود. اآن زمان ن

آتش بس کنونی از سوی حکومت افغانستان که از سوی پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از کشور های اسالمی 
 با استقبال همراه شد فرصت دیگر برای گروه طالبان است .

در مراسمی با شماری از علما و اعضای شورای  رییس شورای عالی صلح رییس جمهور غنی و محمد کریم خلیلی
زمینه خوب برای طالبان است تا با اغاز روز سه شنبه بار دیگر تاکید کردند که استفاده از این فرصت  عصر صلح در

گفتگو های صلح بدون شرط حکومت ، به صدای صلح خواهانه مردم این کشور پاسخ مثبت دهند و این صدا به معنای 
یی قرار داشته و نتوانسته اند از این فرصت  تسلیم شدن طالبان نیست اما دیده می شود که طالبان در حالت چند دسته

 به میان آمده استفاده کنند. 
ولی باید یاد آور شد که هنوز هم وقت از دست نرفته و باید این فرصت طالیی را که شاید دو باره مساعد نشود از 

 دست داد. 
ها بر کسانی را که در جنگ منافع  طالبان که اکثریت آنها طرفدار صلح و ختم جنگ در افغانستان هستند باید فشار  

شخصی و بادار های شان را در نظر می گرند افزایش دهند ، این گروه با مراجعه به خواست قرآن کریم و احدایث 
مبارک به کشتن برادر های مسلمان شان و ویرانی بیشتر کشور ختم دهند که خود نیز میدانند که همه مردم افغانستان 

 اب و دین اند. مسلمان و پیرو یک کت
خروج نیرو های خارجی که بهانه برای انگشت شمار رهبران طالبان است زمانی به این بهانه پایان داده می شود که 

 این صلح کامل در کشور حاکم شود و نیرو های خارجی نیز در آن زمان نمی توانند ادامه حضور داشته باشند که
حکومت افغانستان باز شود و در صورت ادامه جنگ خروج نیرو با  فرصت زمانی امکان پذیر است که درب مذاکره
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های خارجی نیز امکان پذیر نیست . اکنون که طالبان ادعا دارند که بیشترین مردم افغانستان از آنها حمایت دارند باید 
مانند  این را در میدان های جنگ نه بلکه در میدان های سیاست ثابت ساخته با حضور در پروسه های سیاسی

انتخابات خواست های مشروع شان را در عمل برای ثبات کشور و جامعه اسالمی افغانستان پیاده کنند  در غیر آن 
 .حرکت  صلح خواهانه مردم هلمند سرتاسری شده و جای پا برای گروه های مزدور باقی نخواهد ماند
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