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   ۲۰۲۱/ ۰۴/ ۱۶                                           ی دیزرغونه عب
  

 نظر من اینست، نظر و پیشنهاد شما چیست؟ 
 
امریکا به خاطر منفعت خودش در زمانی که خواسته بود و به دعوت خودش سربازانش را فرستاده بود و اینک   -۱

بعد از کار با دشمن ) طالبان( به خاطر منفعت خودش به تاریخی که ما آنرا بی موقع و خود انرا برای امریکا درست  
خود را قرضدار مرد م افغانستان نمیدانند، مردم   ین کشورهامیداند، دامن کشان میرود و ناتو نیز خواهد رفت. هرگاه ا

افغانستان باید خویشتن را در مقابل وطن شان قرضدار بدانند و قرضهای خود را در قبال همدیگر ادا کنند و کار با  
زور اندک    نمایند. زور مردم متحد را نباید  طالبان را که دشمن مردم و وطن خود استند.، با تدبیر سیاسی دیگر آغاز

  .دانست. این زور میتواند، کوه ها را بیجا و آبها را جاری کند
 !دشمن را بزرگ کردن به معنی کوچک کردن خود است-۲

، و این ما کسی را نداریم جز خود این سخن پر معنی "چارلز بوکوفسکی" را که گفته است: »ما برای ادامه دادن هیچ
 .رای تنهایی امروزی افغانستان میدانمست... « سخن روحیه بخش و درست بکافی

  !هیچ قدرت بیگانه نمیتواند افراد و اقوام یک سرزمین را متحد بسازد مگر خودشان -۳
در همه این سالیان، هدف انواع حمالت از سو رهبری طالبان تولید رنج و درد و گسترش فضای ترس و ضعیف -۴

  .به تسلیم بوده است وادار ساختن شان مردم افغانستان جهت ساختن روحیۀ
در قبال، در همه فرداهایی بعد از خونبار شدن جاده ها و خانۀ دل هموطنان بیگناۀ ما و از دست رفتن حاصل زنده  
گی شان، مردم افغانستان در هر شهر و دهات که حمله رخ داده است، از خانه بیرون برآمده و چار و ناچار و همچنان 

 !أت و شهامت باد ه گی ادامه داده اند. صد هزاران آفرین به این جر با روحیۀ بیشتر مبارز به زند
ما اینک، در کنار بقایای نسل قبل از جنگ، نسل جوان و مبارز افغانستان پسا طالبانی را داریم که اندیشۀ روشن - ۵

ت خواهند داد. این  و مبارز دارند و میدانند که هرگاه برای حفط دستآوردهای شان مبارزه نکنند، همه چیز را از دس
 !!!نسل را نباید دست کم گرفت

طالبان در مقایسه با اردوی ملی، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، جنگجویان اسیر اندیشۀ بدوی و اسیر باداران  -۶
خارجی و از لحاظ نظامی بسیار ضعیف و شکست پذیر استند. اینکه آنان تا به حال دوام کرده اند و مناطقی را تحت  

  !نفوذ دارند به خاطر این است که حکومت همیشه در قبال آنان در موقف دفاعی قرار داشته است و نه موقف حملوی
همه اشتباهات سیاسی داخلی و خارجی را در    با مطالبات مردمی که حق مردم افغانستان است ، تاریخ باید روزی

حال حاضر مهمترین قدم همانا اتحاد همگانی اقوام   مطرح بحث، دادخواهی و محکمه قرار بدهد. در  قبال افغانستان
 !افغانستان و فراقومی اندیشی برای جلوگیری از افتیدن وطن به گودالهای سیاسی حفر شده در سر راه اش است

جامعۀ افغانستان تا هنوز یک جامعۀ بسیار سنتی باقی مانده است. دید جامعه نظر به زن که نیم نفوس جامعه را   -۷
انواع حق تلفی در حق زن کم و بیش طبیعی و حتا درست  یدهد، تا هنوز سنتی باقی مانده است و از این روتشکیل م 

دانسته شده و با آگاهی از خبر محکمۀ صحرایی یک زن، سوال اول در اذهان اینست که آن زن چی کرده است که  
حق ندارد به هیچ دلیل دست به محکمۀ   محکوم به جزا دانسته شده است؟. در اذهان عام، اندیشۀ بعدی که هیچکس

زیاد عمیق و مروج نیست. از این معلوم میشود که در بیست سال پساطالبانی خدمات روشنگرانه کمتر    صحرایی بزند،
  .بنیادی و پروسه یی و بیشتر سطحی و پروژه یی بوده است

قدرت بود. طالبان با ارایه شدن    جمهور اشرف غنی در  رئیسآماده گی طالبان برای صلح نبود    مهمترین شرط-۸
جمهور گفته است که خود را کاندید    رئیسشرایط صلح دولتی و جز مهم خواستار شدن انتخاب قبل از وقت، که در آن  

نخواهد کرد، حیران شدند که حاال چه باید کنند؟ آنان با تاکتیک جدید سیاسی هر دو تاریخ نشست در ترکیه را رد و  
شدن سربازان امریکایی حاضر به شرکت در هیچ کنفرانس نیستند. طالبان انتخابات را نمی   گفتند که بدون خارج

اینکه این گروه های بدوی دارندۀ هیچگونه  .پذیرند زیرا میدانند که در چنین صورت شکست خواهند خورد یعنی 
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جز هویت طالبان است.   جرئت و شهامت واقعی ظاهر شدن بروی صحنۀ انتخابات نیستند.جنگ و کشتار و تولید ترس
  .انان معنی بودن شان را از دست میدهند بدون این خصوصیات

مردم افغانستان چون گذشته و اینک بیشتر از همیشه به صلح ضرورت اشد دارند. جانب جنگجو طالبان اند و با  -۹
برگشت با همان روان و    این جانب باید به صلحی رسید که دربرگیرندۀ شرایط قابل قبول باشد. طالبان در هر نوع

خصوصیت اندیشه یی و عادت شان شده است. هرگاه کسی    روحیه، با همان عادات خشن ُانتقامجو و تنبیه کننده که
دوران امارت طالبانی را فراموش کرده باشد، تقصیر خودش است.میتوان گفت که آشتی با جهل به معنی قبول جهالت  

باید با خواست رسیدن به تفاهم ، توان و چشم انداز بزرگ و تحقق پذیر برای است. و از این رو معنی و اهداف صلح  
 .جهل زدایی به همراه گردد 

 از دیدگاۀ اینجانب، طالبان نه از نظر نظامی و نه از نظر محبوبیت و نه از نظر اهداف به هیچوجه قویتر از -۱۰
نظر اینجانب، اینطور فکر کردن ما ممکن است و   به .افغانستان نیستند  نیروها و اهداف و آرمان های مترقی سایر

 .اینطور فکر کردن ما روحیه بخش و محرک خوب برای همبستگی، ادامه و موفقیت است
از دیدگاۀ اینجانب در کنار نیروهای نظامی ، امنیتی، دفاعی افغانستان، اتحاد نیرویهای مترقی تمام اقوام افغانستان  -۱۱

و متحد، بزرگترین پشتوانه و مهمترین ابزار برای پیروزی بر طالب و رسیدن به    و تاکتیک های سیاسی متفاوت
صلحی قابل قبول خواهد گردید و خواهد توانست مورد حمایت جامعۀ جهانی را که بازهم تکرار میکنم نه مکلفیت و  

  .نه توانایی متحد ساختن اقوام افغانستان را دارند، قرار بگیرد
افغانستان چون گذشته به یک مقدار کمک هایی حیاتی از سوی جامعۀ جهانی ضرورت دارد.    ناگفته نباید گذاشت که

و اما این کمک ها هرگاه به شرایط افغانستان نه بل به شرایط کشورهای تمویل کننده باشد، هر عاقبت همین خواهد  
  .شد که شده است

ان اینک بسیار مغرور و مطمین به رسیدن به مثل میگوید:" وقت گم شدن مورچه که برسد بال میکشد." طالب -۱۲
هدف نهایی یعنی برگشت به سوی امارت طالبانی شده اند. افتیدن قدم دوم بعد از غرور بیجای است. افغانستان زمانی 
سرزمین تمرین اسالم در نوع متعادل بود. چهل دهه جنگ همه تهداب ها را متزلزل ساخته است و هزاران انسان  

انسانهای خوب و نه   بیگناه قربانی افراطگرایی های دینی گردیده است. طالبان در چشم من نه مسلمانان برتر، نه 
 !افغانان برتر اند و اما برعکس و از این رو هچگونه دانش و صالحیت برای اصالح چیزی را ندارند

 با درود بر دوستان و هموطنان عزیز،
 نامه را تا حال چند بار مختصرتر ساخته ام (نظر من اینست، نظر و پیشنهاد شما چیست؟ ) این 

شما هر یک هرگاه در قدرت رهبری و تصمیمگیری باشید، برای برون رفت آبرومندانه و موفقانۀ افغانستان از این  
آنرا شکست پذیر میدانم، چه پیشنهاد  بن بست سیاسی و رسیدن به پیروزی صلحی قابل قبول با جانب جنگجو که 

   دارید؟
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