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 ګانړخوا پ ېاو د ګانډخوا  ها

ا ت دهند یم یمردم بازهم قربان کرده اند و آن شهر ر  یتسخ طالبان آهنگ باز نکیا قندز گذشت و جنگ سال از کی

انتخاب  مردم را به مردم  حق   و دیجنگ نگاه دار نیا از دست گریکه به خاطر  خدا د دیگو یهم نم یکس و گریدور  د

 نگارگر فیمزارشر 201۶کتوبر ا ۴ .دیبرگردان

** * ** 
 

 ګانړخوا پ ېاو د ګانډخوا  ها

 یایابن خلدون جامعه شناس بزرگ دن است. ګبزر اریبس یجامعه نعمت افراد یبرا کشور کیقدرت در  استقرار

تان افغانس ما امروز در است و یحکومت یب خود کامه بهتر از حالت ظالم و حکومت نیگفته بود که بدتر یاسالم بار

مت حکو از اساسات کی چیکه با ه مینیب یدست به دست شدن قدرت را م و یحکومت یحالت ب نیهم کیپیت ۀنمون

 . خواند یجهان نم یسراپا در یدار

 یم کار ایباالخره ر و فیطرزالعمل مردم را سردرگم بالتکل نیشود، ا یدست به دست م انیم قدرت شب در یوقت

 .انندبسر موافقت بجن یقلب با قدرت مسلط با وجود مخالفت شوند یباشد مردم مجبور م فیسازد. آنگاه که حکومت ضع

 ینم زیاش ن ییصحرا ۀمحاکم یکه حت یبا حالت یجنگ ریکه اس یکن یتماشا م رتیمانده از ح با چشمان وا کهیهنگام

 مردم را گرفته است. نیا بانیاست که گر بتیچه مص نیکه ا یمان یم شود در یالمجلس ُکشته م یخواند ف توان

 یخال شکریدر پ یباالخره چند مرم و رندیگیم نیتوه و ریتحق کوب و و لت ریجنگ ز ن  یرا نخست طرف یجنگ ریاس

 .ابدی ینم انیگونه جنگ هرگز پا نیکه ا یشو ینفرت بر هردو طرف تسلط دارد ملتفت م یبس عقده ها از کنند ویم

 خود جگندگان مخالف مردم و تیحما شیبخشا و عفو مدارا و مروت و قیاست که جنگنده از طر نیهدف هر جنگ ا

 جنگنده ها، مخالف مردم بدل شده است و یثانو عت  یبه طب ییجو نهیک نستانافغا رد یخود جلب کند ول یرا به سو

طور بجنگ شامل مقررات جنگ است  ان  یپا یبرا یجنگ ها معموالً راه گری. در ددانند یرا اصالً انسان نم خود

لوب آنکه در جنگ مغ به و کردند یم میتقس رانیرا با اس خود زمان نان نیع اما در دندیجنگیمثال مسلمانان با کافران م

 داشتند:  شنهادیشده بود دو پ

عسکر  جوان را هفت  کیکه  ینیب یم .ستین کار راه مصالحه در چیه نجایاما ا ریرا بپذ هیجز ای مسلمان شو و ای

ا را ب یجنگ  لعنت نیا کشند. یهم زده زده م دیشا و کنند یم یدره کار زیاهانت آم اریبس یها وهیهشت طالب به ش

خشونت  دل ها از زهر نجایا کلمة هللا مطرح بود و یدر جهاد اعال رایداد ز یتوان آشت یجهاد نم اساسات زا کی چیه
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 2از 2

دو طرف   ربه ه کنند و یم زاریب زین تیاز نام انسان یرا حت خود گریکدیجنگ  ن  یچنان پُر است که طرف ییجو نهیک و

 یایون در دنچ و متیُکش یشکنجه م و ریتحقگونه  با صد یشد می"اگر تسل کنند: یم نیرا تلق قتیحق کیجنگ فقط 

 یم میُجز کشتن ندار یپس ما که هدف دهند یمست م ییدر کف  زنگ غیت و رندیگ یپول م و ستندیما تاجران مرگ کم ن

 ." میکن یرا به گورستان بدل م کشور  خود یسراپا و میُکش یم و میُکش

را مغلوب مرگ  یلغو است که زندگ یعمل ودکرده اند خ جادیشهادت ا سیتقد یعشق  کور که هر دو طرف برا نیا

کشم تا کشته  یمن م است که ارزش  ُکشته شدن را داشته باشد. یامر یقابل قبول شهادت برا هدف رایز کند؛ یم

نگ به نام لسستراتا ج یباستان را خوانده بودم که زن ونانی سانیاز درامه نو یکیاثر  شی. سال ها پستینشوم جهاد ن

ا کرد که م غیبه زنان تبل داد و انیبا شوهران پا یهمخوابگ میتحر ق  یجنگجو را از طر یها سپارتا آتن و انیم یها

گمارند.  یما به کار جنگ م رانآن فرزندان را جنگساال و میآر یم ایبا شوهران فرزند به دن یهمخوابگ نیاز راه ا

همان  .ستیقانون ن چیبر ه یکه جنگ متک رایز توانند استفاده کنند یهم نم کیتاکت نیا زنان از چارهیافغانستان ب در

 نظام کی: صبح دیرینظر بگ قندز را در ۀچاریب شما حالت مردم دهد. یاستفاده قرار م منطق زور حق است را مورد

 نیرا به ا یمخالف شام عده ا .دهد یرا به مخالفان م خود یجا رود و یم یکیشام آن  کند و یحکومت م شانیبر ا

ا ر یوعده ا دیآ یم یگریصبح د کرده اند و یها همکار ییکایامر ۀدست نشاند حکومت که با ددبن یجرم به گلوله م

بعد  و دزیر یبر شفاخانه بم م زین کایامر یها ارهیکه ط ینیب یم و کرده اند یبندد که با طالبان همکار یبه گلوله م

 :دیوگ یوزارت داخله م یسخنگو یول ندک یسرافگنده ابراز تأثُر م که بد کرده است و داند یم یاز ُکشته شدن عده ا

ان مرد یاگر مشت داغ تر از آش! آخر جناب سخنگو ۀکاس ندیگو یرا م نیا "طالبان در شفاخانه پناه جسته بودند."

را از  خود یها ارهیط ۀنیس و ندیایب گرید یآنگاه زورمندان خودت داخل شوند و ۀخان به زور تفنگ در و ندیایمسلح ب

 گرفت؟ یخواه منطق را بازهم به کار نیکنند؛ هم یخال ودتخ ۀخان آتش زا در یبم ها
 

 وه ات سوزمـجل نـیکدام که از برق مـدان ینم

 یمانم که افتد در چراغان یبه آن پروانه م
 

که طالبان  دییگو یم گرید یاز سو و میکن یرا م ینظام ریمردم غ ت حالیکه ما رعا دییفرما یطرف م کی از

ه طالبان ن و دینه شما مالمت است ُکشته شوند. دیبا ریناگز نیا بر بنا و ندیجو یپناه م یشخص یخانه ها در یجنگجو

ترازو  زر در بازو و زور در امروز یدادند ول یأر قندز استند که اعتماد کردند و ۀچاریمالمت استند مالمت مردم ب

به  جنگ دانیبدهند که آنان را از م یدولت یها کوپتریهل ینفر پنجصد دالر برا یفرار از جنگ ف یندارند که برا

 . ردیامن ب ط  یمح

 :گفت یتجربه را کرده بود که م نیهم دیصائب شا
 

 یشو اگر راحت  جهان طلب یقو برو

 ال استـپام فیضع عتیکه در نظام طب
 

ج تارا یجنگ متیبه عنوان غن طالبان زیشان را ن یخانه ها جنگ فرار کنند و طیتا از مح دهند یپنجصد دالر م یآر

 .کرده اند رګی «« ګانړخوا پ ېد او ګانډها خوا »» است که مردم درهمان وضع لیدل نیکنند به هم یم

 ربرمنگهم نگارگ 2015اکتوبر  4شنبه االبصار  یاول ای فاعتبروا


