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 !تشنگان صلح برسد نیخودش به داِد ا )ج(خدا
 

دولت  و طالبان تا چه اندازه تشنهٔ صلح استند! رندیگ یآتش بس تفنگ به دستان را جشن م مردم که فقط سه روز نیا

 شر است. اندک هم باشد بهتر از اگر ریخ است و ریصلح خ اعالم آتش بس نموده اند. دیچند روزع یبرا دو هر

حترام ا است. زهیانگ کیکوتاه  احتسترا کی و قوا دیتجد گوناگون داشته باشد. یها زهیآتش بس امکان دارد انگ نیا

قوا  دیتجد رایندارد ز تیمن چندان اهم یها برا زهیانگ نیاما ا باشد. تواند یم گرید زهٔ یانگ یرسم خجستهٔ اسالم کی

 صلح. یجنگ است نه اقدام برا یبرا یآمادگ قتیحق در

 کهنیآن ا و بس افتاده باشند آتش نیبه فکر ا گرید زهٔ یانگ کی طرف به متابعت از دو من ارزو دارم رزمندگان هر

 میگذاشته ا که پُشت سر یچهل سال انیَجرَ  ما مردم در و قتل را دوست ندارد حالت اسراف در چیه بزرگ در یخدا

 تر را ناراض خدا میکن یقتل پافشار در یرو ادهیز نیا اندازه که در به هر و میُکشتار اسراف کرده ا قتل و سخت در

د قتل َشوَ  اسراف در از یریجلوگ یمذاکره برا آتش بس درازمدت و کی دمهٔ مق دیآتش بس سه روزه با نیا .میساز یم

جنگ شده است مطرح  که سبب آن عوامل را و نندیبنش میگل کیبر  دیبا گرانیجنگ بدون مداخلهٔ د دو طرف هر و

  .ندینما

 کیان افغانست لتبسته اند حا کمر جهاد یاشغال برا نیدفع ا یآنان برا شان اشغال شده است و طالبان کشور دگاهِ یاز د

افغانستان به خاطر منفعت  بر که آمده باشد و خاص اشغالگر وجود ندارد کشور کیجا  نیا یعنیخاص است  حالت

 ناتو و کایامر زهٔ یها انگ یبرخ نکهیا خود پنجه افگنده آنرا اشغال نموده باشد. کیژیسترات ای و یاقتصاد ؛یاسیس یها

 رایز ستین تیواقع نیقر چندان دانند یم نا گرفته شده را دارد نجشکحصول ناشده که حکم گ یول یغن اتیمعدن را

 نند.خرج ک دیبا گرید یها اردیهم مل هنوز کرده اند و میراخرج لح آفتابهٔ خود قتیحق در ناتو و کایامر صورت نیا در

 مصارف جابیا افتاده است که خود از افغانستان دور آنقدر ماجرا نیا یاصل کشور یعنی کایامر نکهیا از میبگذر حاال

 بیرق ن به دوآ ییکینزد و انهیشرق م در یکنترول منابع انرژ یافغانستان برا کیژیسترات تیموقع .کندیم را شتریب

 شتریکه اتکا ب ندهیآ یجنگ احتمال کی باشد اما در تجاوز یبرا زهیانگ کی تواند یم هیروس و نیچ یعنی کایعمدهٔ امر

همه  نیکه به ا ستین ادیز افغانستان آنقدر کیژیتراتس تیاهم ماستیقاره پ یراکت ها و یمودرن نظام یتکنالوژ بر

  .رزدیب سر درد
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 باشد یافغانستان م از تر مساعد کایامر یمنطقه برا یها کشور گریاز د یبرخ و یکه عربستان سعود نیا از میبگذر

 دیاست که با زمیهمان مبارزه با ترور یپس موضوع اصل جنگ درازمدت هم ندارد. کیبه  یازیآن ن در کایامر و

 یمخواب آنرا هم ن کایصورت گرفت که امر کایضد امر بر وحشتناک اریبس یستیحملهٔ ترور کی کرد. کثآن م بر

 افغانستان بودند. درآن عمدهٔ  طراحان جانب القاعده طرح شده بود و حمله از نیکه ا 2001سپتمبر ازدهمیحملهٔ  .دید

ه ب و فیتوق بن الدن را دارمکه من شک  توانستند یبود که اگر م نیا آن روزگار معقول در استیطالبان س یبرا

 و افگندند یم یعربستان سعود بانیگر به را کایامر دست و کردند یم میتسل یعربستان سعود یعنیمتبوعش  کشور

توانستند ارتباط نداشت اما طالبان ن چیموضوع به افغانستان ه گرید کرد یم میتسل کایبه امر را عربستان تبعهٔ خود اگر

  دادند. برباد زیرا ن خود لتدو و کنندبرا  کار نینخواستند که ا ای

ت سپتمبر حمال ازدهی بعد از طالبان منشاء گرفته است. یشیاند دور فقدان از کایامر گفت که تجاوز توانیپس م

 شیتشو نیغرب را به ا صورت گرفت و زین دنیسو مانند ییکشورها یحت و یجرمن فرانسه؛ ه؛یبرتان بر یستیترور

ر مجموع به خط غرب را در تیکه امن دشو یبدل م زمیالنهٔ ترور کیبه  حال بماند نیانداخت که افغانستان اگر به هم

چهل ساله به  جنگ نیا ممکن است کار و دارد ینم کل افغانستان بر سر دست از یبه سادگ کایحاال امر اندازد. یم

 ستدبه همان حالت برسد که هم لعل به  است که کشور به کار یاسیتعقُل س موضوع مدارا و نیا بر بنا و قرن بکشد

لح ص پاکستان طالبان معتدل و نموده ست. یجانبه باز نقش دو استفاده و تیموقع نیا . پاکستان ازنرنجد اریهم  و دیآ

 گریل دمشک کی فرستاده است و به گوانتانامو ای سرکوب نموده و ییکایامر یبا درون ها ای کایامر لهٔ یبه وس طلب را

 ست درازچنانکه د ستیپاکستان قابل قبول ن یبرا فغانستانا هند در دست دراز است. نموده ادیبحران افغانستان ز بر

 حالت جنگ نیا .میسنگ آرد است ایآس نیچند ریز چارهیما مردم ب نیبرا بنا و ستیهند قابل قبول ن یبرا زیپاکستان ن

جنگ  بر یمبتن یاقتصاد قاجاق جنگ و خلق نموده است که از جنگساالر ییاجتماع قشر کیافغانستان  در یطوالن

 نیا به منابع ثروت رهیوغ یخیتار قاچاق آثار زمرد؛ قاجاق الجورد و قاجاق مواد مخِدر؛ کوکنار؛ کشت .َردبَ  ینفع م

ه جامع نیا یرا که معماران فردا جوان خود یروین از یبخش بزرگ عمالا  ما امروز است و دهیبدل گرد جنگساالر قشر

  تأسف است. که سخت قابل تأثر و مینیب یم نییرویه یاستند گرفتار بال

است که گروه  نیهم ا یسؤال اساس و کند یهمه جانبه را م آتش بس درازمدت و کی جابیمعضله ها ا نیا تمام یآر

 ای زهیسرن یرویبه ن به زور و حکومت کنند؟ خواهند یم وهیافغانستان حکومت کنند به چه ش بر خواهند یکه م ییها

دادن  قرار ممنوع  ُدره؛ و یها وهیبه همان ش خواهند یاگر طالبان م مردم. یأتن دادن به ر مردم و یبه رضا

پس موضوع  .ستین یرفتنیجهان امروز پذ حکومت در اعدام حکومت کنند آن طرز شکنجه و زنان و التیتحص

  است که به مردم تعلق دارد. یمردم حکومت کند حق بر هااریبا کدام مع چه کس و نکهیا

کمک  یآن نه سخاوتمند ریدرغفصل شود  تواند حل و یم میموضوعات با مذاکرهٔ مستق نیصورت همه ا به هر

 میبدان دیفقط ما با خالص کند. تواند یسرها م درد نیا را از نه جنگ دوامدار ما و وجود دارد شهیهم یکنندگان برا

 کند. یم شتریرا ب که جنگ مشکالت ما

 .برمنگهم 2018روز دهم جون  نگارگر .یانتحار یها یبم گذار گلوله ها و ریقطع شدن صف دیبه ام

 

 


