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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 22/04/2019                   آریانا افغانستان آنالین

 

 مکث و تأمل جدی
 یابی صلح افغانستانتجمعات راهبه جلسات و 

 
 

 
 

 وطن داران، صاحب نظران عزیز،
 است،در بحث صلح، سرنوشت ملت و کشور مطرح 
 ابراز نظر کنید، بی اعتنایی گناه است!

 
اعضای خانواده یا اقارب  ی، در این مدت هر افغانبیداد میکند چهل سال می شود که ویرانی و خون ریزی در کشور

چه در داخل و چه در خارج از  ،از ما در این جنگ های تحمیلی ییا دوست و یا دوستانش را قربانی داده و هر کدام

 و رنج های بی کران را متحمل شده ایم. ها کشور انواع مصیبت

از یک مذاکرات صلح  هویت اصلی همۀ ما است. حاال که خالصه و ما و مادران ما افغانستان زادگاه ما و پدران

 ت  ی گروه طالبان در مسکو در واقعیرهبر و از جانب دیګربه راه انداخته شده است،  دروغیا به راستی و یا به  جانب

سایت  ، اینکزدندنام گروه طالبان رقم ه با مهارت عوام فریبانه به زبان پشتو ب شان را امر مواضع حامیان پاکستانی

 ذواتیاز بالخص دانشمندان  و از همه دآن را به دری ترجمه کرده خدمت شما ارائه می دارآنالین آریانا افغانستان 

که در ذیل این چند سطر آورده شده  را تخصص و صاحب نظر هستند توقع داریم، نوشته ایمیل سیاسی که در مسا

 ذشتانده و ابراز نظر نمایند.گبه دقت از نظر 

آغاز  ت قطرت مذاکره کننده از جانب افغانستان و طالبان در دوحه پایتخأکه فردا و یا پس فردا هی بودو همچنان قرار 

اره، در صورت تدویر دوبآرزومندیم  لذا که فعالً برای مدت نا معینی به تعویق افتاده است.  ،نید نمایندبه گفت و ش

 ،ممکن باشد نیات و اهداف هر دو طرف را دریافته والنه آن را تعقیب کرده و از خالل بحث و مذاکره تا جائیکهؤمس

ی خواهان صلح و امنیت دایم م  د تا بدین ترتیب مردنم با تفسیر بنویسأداشت های خود را از عمق گفت و گو ها توبر

و حمایت از آزادی و حقوق زن و مرد با درک شفاف و آگاهانه در جریان قرار گرفته تا دیر نشده در همین فرصت 

 و عکس العمل الزم را از خود نشان دهند. تشکر نموده ل آن موضع گیریدر قبا

** * ** 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_ta_amol_jedi_ba_rahyabi_solh_dar_afghanistan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_ta_amol_jedi_ba_rahyabi_solh_dar_afghanistan.pdf


  
 

 

 8از 2

ت پنج لبان در قطر و رئیس هیئعباس استانکزی، رئیس دفتر سیاسی طاسخنرانی جناب متن پښتوی این شما و این هم 

نسان آنرا از زن و کشوری که افغانستان را ویران کرد و به صد ها هزار ا در اجالس ماسکو پایتخت   طالبان ۀنفر

مرد و پیر و جوان و اطفال معصوم کشت و جبران خسارۀ ویرانی ها و نابودی ها و کشتار مردم آنرا هنوز هم نداده 

 خواهد کبوتر صلح را به پرواز در آورد. از تربیون آن می نمایندۀ طالبان و است

و تراجم آتیه را به  که زحمت این ترجمه الینامتنان از دوست و همکار گرانقدر آریانا افغانستان آنجهان تشکر و 

   . از زبان پشتو به زبان دری به دوش گرفته است آیی،رد همگارتباط  این 

 و مسؤول وبسایت )آریانا افغانستان آنالین( رولی احمد نوری بنیانگزا

 

 مسکو اجالس در طالبان سخنرانی کامل متن
 

 آنالین افغانستان آریانا : دری به ترجمه

 

 شخصیت های طالب و سیاسی در حال رسیدن به اجالس مسکو

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 :نحمده ونصلي علی الرسوله الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین أما بعد

اولتر از همه خانه آباد و تشکر  از تمام آقایان و خانم های اشتراک کننده که به ارتباط هموار ساختن مشکالت وطن عزیز ما 

افغانستان و ملت مظلوم افغان به منظور بحث و اشتراک نظر درین جا گرد هم آمده اند. به صورت خاص  از حکومت فدراسیون 

 روسیه متمنی استیم که سهولت هائی را در قبال این جلسهٔ مهم فراهم آورده است.

می با اشتراک کنندگان این اجالس شریک حاال میخواهم معلوماتی را در مورد حالت جاری ئی وطن عزیز و موقف امارت اسال

 سازم.
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با نصرت هللا تعالی و باز به کمک مردم ، امارت اسالمی افغانستان تقریباً از دههٔ گذشته به این سو در مقابل تجاوز امریکا و  

ست که اجندائی خارج متحدانش جهاد مینماید. در ین مدت هر نوع قربانی سر و مال را داده است. به تمام دنیا به کرات گفته ا

از وطن نداریم ولی استقالل وطن ما و ایجاد نظام اسالمی مطابق به ارزش های دینی و افغانی در آنجا حق ماست. به همین 

مقصد در قسمت های نظامی و سیاسی فعالیت میکند. به منظور حل مسالمت آمیز مسئلهٔ افغانستان در دوحه پایتخت مملکت قطر 

است تا به امریکا و ممالک دیگر این بهانه دست ندهد که امارت اسالمی تنها به حل نظامی باورمند است،  دفتر سیاسی موجود

 حل سیاسی مسئله را نمی خواهد و یا اینکه بگویند ما حل مسالمت آمیز میخواهیم ولی امارت اسالمی آدرس ندارد.

پهلوی ممالک دیگر با هیئت های مملکت امریکا  مالقات  های چنانچه  برای شما معلوم است، دفتر سیاسی امارت اسالمی در 

مسلسل انجام داده است. این مالقات ها در زمان ادارٔه قبلی امریکا شروع و تا به حال ادامه دارد.در اواخر جنوری سال جاری 

ورت ش وسیع میبود ، به صبا تیم امریکایی گفت و گو های طوالنی  صورت گرفت. این بار بر خالف جلسات گذشته که اجندا ا

مشخص روی دو نکته بحث صورت گرفت که عبارت از خروج تمام قوای خارجی از افغانستان و عدم استعمال خاک افغانستان 

به ضد دیگران بود. بعد از بحث طوالنی هردو طرف به توافق رسیدند تا برای تهیهٔ مسودٔه موافقات در مورد  دو نکتهٔ فوق دو 

 ری را انتخاب نماید. این گروه ها در چند روز آیندٔه نزدیک کار شان را آغاز خواهند نمود.گروه مشترک کا

باید گفت خاتمه دادن اشغال کار و مسئولیت مشترک تمام افغان ها است. افتخار آن نیز به تمام ملت افغان راجع میشود. بعد از 

یخواهد درمشوره با تمام افغان ها، یک نظام اسالمی افغان شمول ختم اشغال، امارت اسالمی در فکر انحصار قدرت نبوده بلکه م

 را در وطن عزیز قایم نماید.

 صلح:

 :ضرورِت صلح 

صلح ضرورت اولیهٔ هر جامعه بوده، باز مهمترین خواستهٔ افغان های مظلوم است.سوای صلح، زندگانی ئی آرام و پیشرفت 

ا ممکن اند.مردم و ممالک تنها با داشتن صلح میتوانند پیشرف نمایند ولی ن اقتصادي، تعلیمي، فرهنگي، اجتماعي و سیاسيهای 

رادهٔ بلکه به ا تنها با شعار ها وبیانات بوجود نمی آید که در یک و نیم دههٔ گذشته استفادهٔ ابزاری از آن صورت گرفته است.

است که صلح در آنجا از بین رفته و قوی وعمل آشکار ضرورت دارد. هر جائی که حق  آزادی از مردم سلب گردد، ظاهر 

 جای آنرا جنگ ها و منازعات میگیرد.

جنگ باالی امارت اسالمی افغانستان و ملت افغان تحمیل گردیده است. زیرا وطنشان اشغال گردیده است و اشغالگران یک نظام 

اسالمی و مستقل را از بین برده است. پس باید اولتر از همه همان عواملی از بین بروند که باعث از بین رفتن صلح و دوام 

  جنگ در افغانستان گردیده اند. 

 :اقدامات مقدماتی برای صلح 

به نظر ما برای مذاکرات صلح باید بعضی گام های مقدماتی برداشته شود که برای صلح ضروری بوده وقسمتی از اعتماد 

 سازی است. مثل:

 :امهای لست سیاه 

اد و لست  ه  بی بنیپروسهٔ صلح و لست سیاه دو مفهوم متضادی است که یکی بادیگر سازش ندارد. پس الزم است که این لست سیا

 جایزه که برای منافع خودشان برای فشار به کار برده میشوند از بین بروند

 تا نمایندگان امارت اسالمی بدون مشکالت در جا های مختلف به ارتباط مذاکرات صلح حصه گرفته بتوانند.

ونه فشار بتوانند پروسهٔ صلح را به پیش این هم ضروری است که هر دو جانب صلح با استفاده از حق طبیعی شان سوا از هر گ

 ببرند. نه اینکه یک جانب در لست سیاه بوده و جانب دیگر آزادی داشته باشد. این پروسهٔ بی توازن نتیجهٔ مطلوب نمیدهد.

 :آزاد نمودن اسیران 
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الحمایه اش صد ها هزار  گرفتاری و به زندان افگندن مجاهدین و افغانان بی گناه عمل خالف صلح است. امریکا و رژیم تحت

از مجاهدین و افغان ها را در زندان های پنهان و آشکار خود انداخته و خالف تمام قوانین به آنها  رویهٔ بد و نا مناسب مینماید. 

این چطور امکان دارد که کسی از یک جانب فریاد صلح بر می آرد و از جانب دیگر چنین اعمال  غیر قانونی و نا مناسب را 

تکب میگردد؟ این خود  به ارتباط صلح یک مانع است. برای آمدن یک صلح واقعی و کوتا ساختن فاصله ها، جانب مقابل مر

 باید مجاهدین امارت اسالمی و اعوامی را که به اتهام همکاری با مجاهدین به زندان انداخته است، آزاد نماید.

 :افتتاح دفتر به صورت رسمی 

رتباط که شکل یک دفتر را داشته باشد، برای صلح ضروری است. در حال حاضر یک ادرس آشکار مکان برای مذاکره، محل ا

و رسمی امارت اسالمی افغانستان که یک ضرورت ابتدائی است به مثابهٔ محل گفت و گو، موجود نیست . باید گفت که جلسات 

. دفتر رسمی به این منظور هم ضرور است که بیانات منظم به ارتباط صلح، تنها با موجودیت دفتر رسمی پیشبرده شده میتواند

]اعالمیه[ مطبوعاتی را به ارتباط صلح نشر نماید.، به سؤاالت مردم به حیث یک طرف مسئول جواب بگوید و تشویش هموطنان 

 می ندارد.و مردم جهان را بر طرف نمایند. همچنان به حلقات ضد صلح این بهانه بدست نمی آید که امارت اسالمی آدرس رس

 بند ساختن تبلیغات زهر آگین به خالف امارت اسالمی افغانستان 

برای همه آشکار است که تبلیغات زهر آگین وسیعی به خالف امارت اسالمی به پشتیبانی اشغالگران صورت می پذیرد.اتهامات 

نا  بعضی حلقات استخباراتی به اعمالبی بنیادی به امارت اسالمی بسته میشوند که به ذات خود مانع پیشرفت در صلح میگردد.

مناسب دست می اندازند.مثالً: پل ها را منفجر میسازند، باالی شاگردان مکتب تیزاب میپاشند و آنها را مسموم مینمایند. موتر 

ز این ا های ملکی را با انفجارات کنار سرک  از بین میبرند، اختطافات و جنایاتی ازین قبیل مرتکب میشوند. و بعد چشم بسته

حوادث به مثابهٔ مواد خام برای  تبلیغات ضد امارت اسالمی استفاده نموده و نتایجی را که بعد از تحقیقات بدست آورده اند اعالن 

نمی نمایند تا ثابت سازد که این اعمال نا جایز کار مجاهدین امارت اسالمی نبوده بلکه از حلقات استخباراتی میباشد. آنها فکر 

به این ترتیب میتوانند امارت اسالمی افغانستان را از ملت و جهان منزوی سازند. پس این تبلیغات زهر آگین و بی میکنند که 

 بنیاد باید به خاطر صلح متوقف گردد، زیرا حقیقت و صلح هر دو در امواج این نوع تبلیغات  زهر آلود قربانی میگردند.

 موانع در قبال صلح:

 :اشغال 

باید به ارادهٔ ملت گردن نهاده شود. به اشغال پایان داده شود، زیرا تأریخ ثابت نموده که ملت افغان هیچگاه  برای یک صلح واقعی

به اشغال گردن نه نهاده، اشغال، مادر تمام غم هاست. صلح و خروج قوای خارجی با یکدیگر گره خورده است زیرا خروج 

ی متأسفانه تا به حال در افغانستان از صلح بمثابهٔ یک تکتیک استفاده قوای خارجی برای صلح زمینهٔ عملی فراهم میسازد.ول

 گردیده است. که این، خاک در چشم مردم ریختن است.

ملت مجاهد افغان در عقب امارت اسالمی محکم استاده است. متجاوزین و دوستانشان باید بپذیرند که هیچ قدرت متجاوز جهان 

واند و نه با ستراتیژی مشکالت های غیر واقعی هموار شده میتوانند.اصل گپ این است که نه قدرت مردمی را از بین برده میت

 برای صلح ضرورت به  ارادٔه قوی و ستراتیژی  است که استوار به واقعیت ها بوده و ختم اشغال در آن جزء مهم میباشد.

 :نبود یک نظام اسالمی مستقل 

چنان یک نظام اسالمی مستقل و افغان شمول توافق صورت گیرد که برای افغان ها برای صلح و ثبات در افغانستان  باید روی 

قابل قبول و ممثل ارزش های افغانی و اسالمی باشد. زیرا اسالم دین ملت افغان و ضامن ترقی اقتصادی، عدالت اجتماعی و 

 وحدت ملی است.

 :عدم موجودیت تضمین توافقات صلح 
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د، زیرا بدون آن مواد توافقات به صورت درست پیاده شده نمیتواند. لهذا ملل متحد، قوت پروسهٔ صلح به تضمین ضرورت دار

 های بزرگ، اعضای کنفرانس اسالمی وممالکی که تسهیالت را قراهم میکنند باید عملی شدن توافقات را تضمین نمایند.

 قانون اساسي فعلي: 

ون آن امور پیشرفت ملت و دولت با مشکالت و نابسامانی زیرا بد برای هر مملکت یک ضرورت مبرم است. قانون اساسي

های عدیده روبرو میگردند. از راه قانون اساسی، حقوق شخصی، مدنی، و سیاسی هر فرد افغانستان تنظیم میگردد. چگونگی 

ت ها را تشکیالت و صالحی روابط میان حکومت و مردم را روشن میسازد. باالی توازن قوای سه گانه روشنی می اندازد،

 مشخص میسازد، در مجموع  خط سیر در مورد سیاست داخلی و خارجی افغانستان را تعیین مینماید.

قانون اساسی ادارهٔ موجودهٔ کابل قابل اعتبار نیست، زیرا از غرب کاپی گردیده و در سایهٔ اشغال باالی جامعهٔ مسلمان افغانستان 

و نه عملی شده میتواند، زیرا مواد آن باهم تضاد داشته  ها جواب گوی بوده میتواندتحمیل گردیده است. نه به خواسته های افغان 

و مبهم اند، از جانب خود  مأمورین بلند رتبهٔ ادارٔه کابل بطورمدام نقض میگردد، بلکه ادارهٔ فعلی خودش خالف قانون اساسی 

 بزرگ است.است. لهذا قانون اساسی با شکل فعلی اش در پیش روی صلح یک مانع 

از همین سبب امارت اسالمی افغانستان برای پیشرفت، زندگی آرام، و بهبود مسایل وطن عزیز و ملت غیور چنان یک قانون 

اساسی را ضرور میداند که به اساس اصول دین مبارک اسالم، منافع ملی، افتخارات تأریخی و عدالت اجتماعی استوار باشد. 

ملی، و حقوق بشری بوده، ضمانت تمامیت ارضی کشورو تمام حقوق همهٔ هموطنان را  متضمن کرامت انسانی، ارزش های

کرده بتواند. مسودهٔ چنین یک قانون اساسی بایددر یک فضای آزاد  حریت، از جانب علما و اگاهان افغانی ترتیب و باز تصویب 

 گردد.

 موقف امارت اسالمی افغانستان در مورد بعضی موضوعات مهم:

 در امور داخلی ممالک دیگر: دست نزدن 

امارت اسالمی افغانستان برای آزادی کشور خود مبارزات مشروع مینماید که که حق طبیعی و انسانی مردم مسلمان افغان است. 

آزادی کشور خود را خواستن و در آن مطابق به عقیدهٔ مردم خود یک نظام اسالمی را آوردن در هیچ قانونی  دهشت افگنی 

میتواند. میخواهیم بگوئیم که ما جندای ]اجندای[ خارجی نداریم. امارت اسالمی از همان آغاز عمالً ثابت نموده است فرض شده ن

که در ]امور[ کشور های دیگر هیچ نوع مداخله ئی ننموده است. به همین ترتیب به هیچ کس دیگر هم اجازه نمیدهد که از خاک 

ای دیگر استفاده نماید. ترجیح ما این است که مسئلهٔ افغانستان را از یک راه صلح افغانستان  در مقابل همسایگان و کشور ه

آمیز حل نمائیم. امریکا باید اشغال را خاتمه ببخشد، و به شمول  ساختن حکومت مطابق به عقیدٔه  خودشان به حقوق مشروع آنها 

ور های جهان روابط مثبت و تعمیری ]سازنده[ داشته باشیم اعتراف نماید. بعد از آزادی ، ما میخواهیم به شمول همسایگان با کش

و در  پشرفت و باز سازی کشور به کمک هایشان خیر مقدم بگوئیم. همچنان میخواهیم در صلح و ثبات جهان رول مؤثری 

 بازی نمائیم.

 جلو گیری از قاچاق، کشت و استعمال مواد مخدر:

ر به صفر رسیده بود و سطح معتادان هیروئین در بین افغانان بالکل  برابر با در زمان اقتدارعلنی امارت اسالمی، کشت کوکنا

هزار هکتار رسید و در 328نیست بود.ولی بعد از تهاجم امریکایی ها به افغانستان مساحت زمین های کشت شده با کوکنار به 

نفر رسیده است. نظر به راپور سازمان مبارزه با مواد  ملیون ۴ساله، حاال تعداد معتادین در افغانستان تقریباً  به  18سایهٔ اشغال  

مرتبه بلند رفته است. که پیمانهٔ تولید مواد  ۶3در صد و کشت آن  8۷، تولید ساالنهٔ مواد نشئه آور 201۷نشئه آور  در سال 

ا مخدره است. اگر تن متریک رسیده است. پالیسی امارت اسالمی جلو گیری از کشت کوکنار و قاچاق مو 9000نشئه آور به 

در افغانستان جنگ خاتمه می یابد، امارت اسالمی مصمم است که در تمام کشور کشت کوکنار و استعمال و قاچاق مواد مخدره 

 را به صفر پایین سازد. و در این ساحه با ممالک همسایه و سازمان های جهانی برای  کمک و هم آهنگی آماده است.
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 جلوگیری از تلفات ملکی:

می بینیم که در این اواخر در اثر جنگ جاری  تحمیل شده سطح تلفات ملکی رو به ازدیاد است. این حالت  ملت نتنها ما را  ما 

 بلکه هر افغان با احساس را خیلی رنج میدهد. ملت افغان وجود و تن ماست و با تلف شدن اش به وجود خود ما صدمه میرسد.

در پیام های عیدی اش به مجاهدین جداً رهنمائی کرده است  شیخ هبة هللا اخندازاده حفظه هللاامیرالمؤمنین حتی زعیم ما، عالیقدر 

که در هر جائیکه تشویش از تلفات موجود باشد در آنجا از عملیات بپرهیزند. عالوه بر این امارت اسالمی در تشکیالت خود 

جلوگیری از تلفات ملکی کار مینماید. و در هر والیت از  یک اداره ئی بنام جلوگیری از تلفات ملکی  تأسیس نموده که برای

خود نمایندگان دارد که حوادث را از نزدیک با دقت ارزیابی مینماید. این اداره در سال چندین بار در مورد تلفات ملکی راپور 

 های مؤثق نشر مینماید.

است که در انجا تشویش از تلفات ملکی موجود امارت اسالمی بسیاری اوقات عملیات خود را از سببی به تعویق انداخته 

میباشد.]بوده است[ ولی امریکایی ها و رفقایشان به خانه های ملکی از طرف شب چاپه میزنند. بمباران کور اجرا می کنند و 

ه قتل بدر ساحات ملکی سالح صقیل استعمال مینمایند و حتی مردم را در شهر ها به اشتباه  دستگیر و زیر تعذیب و شکنجه 

میرسانند. حاال با پالیسی جدید امریکا ، بمبارد و عملیات شبانه هنوز هم زیاد شده که با آن گراف تلفات ملکی هم باال رفته است. 

ولی باز بسیاری از رسانه ها این نوع خبر ها را نشر نمیکنند و این نوع حوادث بدون ثبت باقی میمانند. بعضی از رسانه ها و 

ها[ سعی دارند عاملین اصلی تلفات ملکی را مخفی نمایند. که این کار به به مرتکبین جرأت بیشتر میدهد تا به جهت ها ]جناح 

 جنایات خود ادامه دهند.

سیگار یا ادارهٔ خاص نظارت امریکا در مورد باز سازی افغانستان میگوید که تحقیقاتشان در یافته است که بمباری قوای امریکایی 

 2ورت بیسابقه افزایش یافته است.در سه ماه اول همین سال دوازده صد بمب پرتاب نموده ا ست. به تأریخ بص 2018در سال 

تن حافظان  100در نتیجهٔ یک حملهٔ بیرحمانهٔ  هوایی، باالی یک مدرسه در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز،  2018اپریل 

ت.این است نمونه ئی از چنین حوادث دردناک، ورنه در هژده تای دیگر را زخمی ساخ 100نو جوان قرآن کریم را شهید و 

 سال گذشته  صد ها حادثه از همین نوع رخ داده است  که یا خانه های مردم و یا مراکز تعلیمی مورد هدف قرار گرفته است.

 امارت اسالمی  بمنظور جلوگیری از تلفات ملکی، اقدامات عملی ذیل را انجام داده و میدهد:

جلو گیری از تلفات ملکی از طرف علما برای مجاهدین به صورت منظم رهنمایی هائی صورت به هدف  .1

 میکیرد. و درین مورد سیمینار هائی با قاعده ئی دایر میگردند.

 وقتاً فوقتاً هیئت های به صفوف مجاهدین میروند تا تلفات ملکی را ارزیابی نموده و مرتکبین را محاکمه نماید. .2

را برای کشور خود و هموطنان خود یک  تاسیسات عام المنفعة بگوئیم که امارت اسالمی ساخت و حفاظت این را هم باید 

ضرورت مبرم میپندارد. امارت اسالمی پل ها، تونل ها، بند های آب، ستیشن های برق. مراکز انتقال برق،استخراج معادن، 

ا، مساجد، مکاتب، پوهنتون ها، مراکز صحی، کلینیک ها، مراکز تصفیهٔ نفت و سامان آالت آن، ادارات تعلیمی، مدرسه ه

شفاخانه ها و غیره جا های عام المنفعه را بیت المال و مال مشترک ملت دانسته و حفاظت آنرا وجیبهٔ خود میداند. ما تحصیالت 

 دینی و عصری را برای مؤفقیت تمام افغان ها و جامعهٔ افغانی حتمی میدانیم.

 کمک های بشری:

امارت اسالمی از یک جانب مصروف مبارزه برای آزادی کشور است، از جانب دیگر در ساحات زیر کنترول امارت  به اگر 

 ارتباط امنیت،  حفاظت و آرامش هموطنان گام ها جدی برداشته است.

با در نظرداشت وضعیت کنونی، ملت افغان بیشتر از هر وقت دیگر به کمک های بشری ضرورت دارد. برای پوره نمودن این 

ضرورت امارت اسالمی نه تنها اینکه در رسانیدن کمک های بشری ممالک بشر دوستانه ]بشر دوست[ ادارهٔ ملل متحد، مؤسسات 
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امنیت جان شان خود را مکلف میداند بلکه باالیشان صدا مینماید که از روی  جهانی، تجار ملی و بنیاد های دیگر بشری به

 همدردی بشری به مردم مستحق ساحات امارت اسالمی کمک های بشری را برسانند. 

امارت اسالمی زمینه را برای فعالیت های بشری آنها در ساحات زیر کنترول خود مهیا ساخته است.که بهترین دلیل اش این 

زعیم محترم امارت اسالمی افغانستان در پیغام عیدی سال گذشته باالی مؤسسات صدا نمود که به ساحات زیر کنترول  است که

 امارت اسالمی بیایند ما امنیت اش را ]شانرا[ تضمین مینمائیم

 حقوق زنان:

 ن داده است معترف است.امارت اسالمی زن را معمار جامعه میپندارد. و به همه آن حقوقی که دین مقدس اسالم برایشا

اسالم به زنان تمام حقوق بنیادی را ، از قبیل حق  تجارت، ملکیت، میراث، تعلیم، کار،اختیار مالک ]خاوند یعنی مالک. اختیار 

 نمودن مالک؟ و یا اختیار مالک که هرچی بخواهد؟[ امن ]امنیت[، صحت، و زندگانی خوب داده است.

در آخرین دقایق زندگی اش توصیهٔ رفتار خوب را در مورد زنان نمود که اینها تمام  و السالمنبي کریم علیه الصالة همچنان  

 آن مواردی است که زن را ازپرتگاه رواج های وحشتناک جاهلیت برون کشید و به مدارج بلند معرفت، اخالق و عزت رساند. 

انستان مشکالت عدیده بوده اند ]وجود دارد[. زنان با درین هیچ جای شک نیست که  به علت اشغال در قبال حقوق زنان در افغ

سال را سپری نمودند. درین مدت ملیارد ها  18مصیبت های زیادی دست به گریبان استند. غریوگران حقوق زنان در افغانستان 

ن کز صحی اکثر زنادالر به افغانستان آمد مگر هنوز هم افغانستان به سویهٔ جهانی مملکتی است که به علت عدم موجودیت مرا

در زمان والدت  اوالد می میرند. حاال هم در کشور ما به علت استعمال بمب های کیمیاوی بیشتر از هر جای دیگر اطفال معیوت 

 ۴۵زائیده میشوند ]به دنیا می آیند[حاال هم افغانستان به سویهٔ جهان از جملهٔ اولین ممالکی است که اوسط عمر زنان در آن تنها 

یباشد. به سطح جهانی از جملهٔ اولین ممالکی است که بیشتر از یک ملیون زنانش بیوه اند. مصارفی که بنام زنان آورده سال م

 شده و به مصرف رسیده تمام آن دوباره در فساد اداری  دوباره به جیب غریوگران حقوق زنان رفته است.

المی زیر نام حقوق زنان کار صورت ګرفته است. نشر سلایر های برای رایج نمودن کلتور های  بد اخالقی، بی حیایی وغیر اس

غربی و غیر اسالمی و غیر افغانی، هموار ساختن راه برای جرم های اخالقی و تشویق نمودن زنان برای پایمال نمودن عنعنات 

ت اشغال جاری هزاران واقعهٔ افغانی، آن موارد دیگر است که زیر نام حقوق زنان بر معاشرهٔ افغانی تحمیل گردید است. در مد

 خشونت  زنان]در مقابل زنان؟[ واقع گردیده که در وقت اقتدارامارت اسالمی هیچ وجود نداشت.

طوری که اسالم و بعد افغانیت دو ارزش زنان مشی بسیار واضح دارد، همان امارت اسالمی افغانستان از شروع در مورد حقوق

خود را متعهد میداند. مشی امارت اسالمی  افغانیت  چوکات اسالم و در  ارت اسالمی همعالی ملت مجاهد افغانستان است پس ام

های افغانی ل گردد و نه کرامت انسانی و ارزشاین است که حقوق زنان طوری حفظ گردد تا نه حقوق روای]مشروع [ آنها پایما

روای ]نامشروع؟[ خالف  عنعنات نا ها وتمام رواجت اسالمی متضمن است که طور امارآنها[ مورد تهدید قرار گیرد.همیناش ]

 ون را پیش کش زنان نماید.ابر نیست از بین ببرد. و محیط مصزنان که حقوق زنان را زیر پا میکند و با اصول اسالمی بر

 صحت:

هر  ت وامارت اسالمی برای صحت یک کمسیون مستقل دارد که در تمام کشور مصروف فعالیت است.این کمسیون در هر والی

ولسوالی از خود نماینده دارد تا از یک جانب امور صحی خود امارت را به پیش ببرد و از جانب دیگر با مؤسسات و جمعیت 

 های  رسانندٔه خدمات صحی همکاری نموده و امنیت شان را تأمین نماید.

ین پیام را داده است که آنها کارکنان صحی امارت اسالمی همیشه در دیدار های رویارو و همچنان از راه مطبوعات به جهانیان ا

را بی طرف پنداشته، در جنگ باید ملکی های زخمی و مجروحین طرفین بدون تبعیض به شفاخانه ها انتقال داده شده و مداوا 

شوند. درین جمله امارت اسالمی با مؤسسات جهانی صحی مثل صلیب سرخ، ایمرجنسی و داکتران بدون سرحد تفاهم دارد. 
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ارت اسالمی همیشه از ادارات  کمک های بشری و ادارات حقوق بشر خواسته است که ادارهٔ کابل و قوای خارجی را به این ام

 آماده سازند که مثل امارت اسالمی با اسیران و زخمیان عمل بالمثل نمایند.  

سازد. پرسونل صحی برایشان آماده و امارت اسالمی تا حد توان خود کوشیده است در مناطق خود شفاخانه ها و کلینیک ها ب

تربیه نماید. ولی متأسفانه که اشغالگر آنرا برای خود  هدف مشروع تصور مینماید و انرا همیشه بمبار مینماید. که در اثر آن 

 اتچندین بار باالی شفاخانه های ما چاپه زده، بمبار شده و حتی در ساحات ما کلینیک ها و شفاخانه هائیکه به کمک مؤسس

دیگر در فعالیت است  بمبار شده است. بمبار شفاخانهٔ داکتران بی سرحد در والیت کندز و چاپه باالی شافاخانهٔ والیت وردک 

 مثال های واضح آن است.

امارت اسالمی در مورد امنیت پرسونل صحی و تعلیمی همه جوانب، اعالمیه ها صار نموده است و به مجاهدین توصیه ها 

نه تنها اینکه مردم را هدف قرار ندهند بلکه امنیت آنها را تأمین نمایند تا کار خود را به صورت خوب انجام داده  نموده است که

بتوانند، مگر متأسفانه که اشغالگر شفاخانه های مارا هدف قرار میدهد امبوالنس ما را نشانه میگیرند زخمی های ما را از 

زخمی ها ما را که در شفاخانه ها زیر عالج اند بندی میسازند بر عالؤه شکنجه های امبوالنس های مؤسسات دیگر پایین میکنند

 رنگارنگ تداوی معمولی آنها را هم نمی کند.

امارت اسالمی یک بار دیگر از راه این فاروم پا فشاری میکند که امارت اسالمی خود را در قسمت صحی متعهد به تمام حقوق 

 ان خود  میکوشد برایشان خدمات صحی را به صورت درست برساند. هموطنان خود پنداشته و تا تو

همچنان باالی ادارات حقوق بشر صدا مینماید که اشغالگر و ادارٔه کابل را هم مجبور بگرداند که برای احترام به حقوق بشری 

غان ها به یک چشم نگریسته و ، شفاخانه های زیر کنترول امارت اسالمی را هدف نگیرند و از مؤسسات توقع دارد به تمام اف

خدمات خود را برسانند. بلکه به مناطق زیر سلطهٔ امارت اسالمی توجه خاص مبذول دارد، زیرا نسبت به ساحات شهری  در 

 ساحات دهات احتیاجات مردم بیشتر میباشد.

داشته و این همکاری برایشان امارت اسالمی با ملل متحد. با سازمان جهانی صحت و غیره مؤسسات صحی  همکاری  کامل 

این زمینه را فراهم ساخته است که در تمام حصص افغانستان کار های خود را خوب به بیش ببرند. درین سلسله پروگرام های 

واکسین پولیو و غیره که در بسیاری از قسمت های افغانستان به همکاری مستقیم طالبان با مؤسسات مربوطه  به پیش میرود 

 اوری است.قابل یاد 

در پایان من از تمام  امارت  اسالمی افغانستان به تمام مؤسسات مرتبط به صحت یک بار دیگر در همکاری اطمینان میدهد.

 اشتراک کنندگان تشکر مینمایم که نظر و موقف ما را در مورد معضلهٔ کنونی افغانستان ]با[ توجه شنیدند. تشکر
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 :تماشا نمائید پایاندر ل نک با کلیک ویدیوی نشر شونده/شدهٔ اجالس را 
 2019 .۵ فبروری عبدهللا، ناشر:

 
611۷11339266866/videos/1https://www.facebook.com/nunn.asia/ 

 
 
 

 به جلسات و تجمعات راهیابی صلح افغانستان مکث و تأمل جدی
Aao_ta_amol_jedi_ba_rahyabi_solh_dar_afghanistan.pdf 

https://www.facebook.com/nunn.asia1/videos/611711339266866/

