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محمد عارف عباسی

توقعات از طالبان امروز در پهنای صلح!
برای طالبان حکمروایان فعلی افغانستان دور  20سالۀ جنگ ،خون ریزی ،آتش افروزی ،انفجار و انتحار گذشت که
قربانی آن در حدود  ۴۳00سپاهی اجنبی و  2۵0000فرزند این وطن ملیون ها دالر خسارات مالی بود.
حاال شرائط چنین تکوین یافت و ابعاد ذیدخل دست به دست هم داد که امریکا و متحدین اش بعد از دو دهه جنگ و
قربانی جان و مصارف تریلیون دالر متوجه خطا نگری خود شده واین جنگ را بیهوده و نا فرجام خوانده مجبور
شدند که قدرت غصب شدۀ ناحق  2001طالبان را دوباره به ایشان طی موافقتنامۀ «دوحه» در ختم با تمثیل صحنۀ
اسرار آمیز و مرموزی بسپارند.
حاال طالبان با کسب تجارب قبلی و اتصال شان توسط وسایل اطالعات جمعی با تمام جهان و دسترسی به تکنولوجی
عصری اطالعاتی زمام امور میهنی را با تأریخ پنج هزار ساله به دست آورده اند .اگر بعضی شان کمی تأریخ
خوانده باشند و خود را فرزندان اصیل این وطن می گویند باید آگاهانه دانسته باشند که در طول تأریخ هیچ نظام
دست نشاندۀ دو قدرت بزرگ استعماری دوران انگلیس و روس با تمام نیروی نظامی و مداخلۀ مستقیم حامیان شان
بقاء نداشته نه تنها خود نوکران شان نابود شدند بلکه حامیان مقتدر شان با شحاعت و شهامت و غریزۀ واالی حریت
طلبی اوالد افغانستان در اوج قدرت خود به ننگین ترین و شرم آور ترین وضع به شکست مواجه شده و امپراتوری
آخرین از بیخ و بن و مکتب و فلسفه متالشی گردید.
من به حیث اوالد صدیق این وطن و نگران چهار دهه روزگار هموطنانم بی هراس و صادقانه می گویم که ای طالب
اگر دوام خواهی  ،استحکام و تداوم ،زنجیر اسارت بیگانه را بگسلید و نگذارید که عمران خان و قریشی مدافع منافع
ملی افغانستان ( در واقعیت بهره برداری خود) شوند.
شما از عقالنیت و تدبیر سیاسی بهره گرفته با اعمال نیک و تأمین عدالت واقعی جایگاه و پایگاه مردمی تان استحکام
بخشیده مطابق واقعیت های عینی مملکت خواست ه های مشروع ملت و جامعۀ جهانی را عملی ساخته ملت مظلوم،
بی نوا و بی صدای افغانستان را از این ورطۀ فالکت  ،هالکت و مصیبت رهایی بخشید .مردم از تصفیۀ جامعه از
وجود جانیان معلوم الحال نهایت خوشنود اند.
با خرد و تدبیر و فراست نه لجاجت زور گویی و سرتمبگی با وضع کنونی برخورد کرده انعطاف پذیر باشید.
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