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راه حل مشکل افغانستان
مذاکرات قطر که بخاطر حل مشکل افغانستان تدویر یافته به این می ماند که شیر را با قیر در یک ظرف انداخته و
بخواهند آنها را باهم مخلوط کنند.
شیر سفید ،ماده غذایی سودمند ،دارای ویتامین ها و مواد غذایی که برای رشد و نموی بزرگساالن و کودکان مؤثر است.
اما قیر ماده سیاه چسپناک با بوی زننده ،فضله و ته مانده نفت و پطرول مملو از مکروب و گندگی.
قیر و شیر را هرقدر هم باهم مخلوط کنند ،چون دارای خواص متفاوت اند ،باهم ترکیب نمی شوند و یکی در دیگر حل
نمی گردند.
ایکاش طالب ها صفات خوب قیر را هم می داشتند .آنها جزء اینکه یک گروه متحجر ،سیاه دل ،منکر پیشرفت و تمدن،
دشمن انسان و انسانیت ،آشتی ناپذیر با حقوق زن ،آدمکش ،بی رحم ،قدرت طلب ،عقبگرا.....هستند کدام صفت بهتر
دیگری ندارند.
این گروه را در دوحه ،در یک هوتل پنج ستاره جای داده اند ،روزانه سه وقت غذای مکلف که تنها در خواب آن را دیده
بودند ،برای شان مهیا نموده اند ،یگان روز هفته که مزاج شان خوب بود ،با شکم های پندیده و افکار پوسیده َدور میز
می نشینند درحالیکه در زندگی شبانه روزی از تخنیک و تکنالوژی قرن  ۲1استفاده می کنند ،به روایات و اصول
چهارده صد سال پیش خودرا محکم بسته اند و یک ملی متر تغییر را نمی پذیرند.
سنگ اندازی و بهانه جویی می کنند ،دروغ می گویند عظمت طلبی و خواهشات بیجا و ناشیانه می نمایند .فکر می کنند
برنده این مذاکرات اند بهمین خاطر به هیچ سخن حق تن نمی دهند .یکروز بیک بهانه و روز دیگر به بهانه دیگر سبب
بندش و ناکام شدن مذاکرات صلح می شوند .در کشور جوی خون را جاری ساخته اند تا موقف شانرا باالتر و فاتح میدان
نبرد وانمود بسازند.
در قطر در دور میز مذاکرات بنام صلح نشسته اند اما به نوکران وحشی و درنده شان در داخل افغانستان دستور قتل و
کشتار صادر کرده اند تا هرچه بیشتر بکشند و به قتل برسانند .به این نیرنگ این سیه روی های سیه کردار ،تمام مردم
دنیا و حتی شیطان هم حیران گشته است.
اینها چه می خواهند؟ بسیار ساده و بسیط :فقط و فقط قدرت سیاسی و حاکمیت مطلق قوانین پوسیده تاریخ تیر شده و از
کار افتاده .اینها در تقریبا ً  ۵هفته به این تن نداده اند که باالی کدام موضوعات بحث شود و چگونه بحث شود؟ زیرا آنها
آنچه را که باداران پاکستانی شان (آی اس آی) امر کرده و هرآنچه را که اصول کهنه و عقاید فرسوده شان تقاضا می
نماید ،می خواهند و بس.
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ضد آزادی ها و سهمگیری بانوان منحیث یک قشر سازنده در امور دولتی هستند و حتی کوچکترین ارزش به مقام زن
به صفت انسان قایل نیستند .ضدیت با قانون اساسی ،قوانین مدنی و سایر آزادی های دیموکراتیک ،دشمنی با موسیقی،
دشمنی با تراشیدن ریش عداوت و ن اسازگاری با تمام مظاهر زندگی نوین و مدرن امروزی اینها تمام برنامه های اقتصادی
و اجتماعی شان است .چیز دیگری در ُچنټه ندارند.
طالب ها بجز سوگند وفاداری که با آی اس آی پاکستان یادکرده اند ،به هیچ دین و آیین دیگر پابندی و تعهد ندارند ،آنها
صلح نمی خواهند زیرا صلح به معنی نابودی طالب است .طالب اگر جنگ نکند هیچ است .با نیروهای خارجی و
امریکایی ها صلح کرده اند و با آنها کاری ندارند اما بی شرمانه با افغان و هموطن خود می جنگند  .این چگونه دین و
چگونه وجدان و شرف و منطق ،انسانیت ،اسالمیت و افغانیت است .از همین کار اینها بخوبی هویداست که طالب افغان
نه بلکه مزدور درجه یک آی اس آی و بادار باالتر آنها یعنی انگلیس ها اند.
اگر اینهمه جنایاتی را که انجام می دهند مطابق به حکم شریعت شان است ،شرم باد بر شریعت و دین خودساخته شان.
اسالم که اینگونه دساتیر را صادر نکرده است.
اعضای هیآت مذاکره کننده افغانها که تا کنون موقف شان مثبت و قابل تائید است باید در برابر این جهال یک سانتی متر
عقب نشینی نکنند .آرزوهای نسل جوان ،نهادهای زن و سایر نهاد های مدنی و پیشرفت هایی را که در بخش آزادی بیان
و رسانه ها میسر شده نباید به معامله بگیرند .همه مردم افغانستان چشم امید شانرا بسوی آنها دوخته اند.
در خصوص حل مشکل با طالبان ،این قلم را همیشه عقیده بر این بوده که طالب ها هرگز مشارکت در دولت را نمی
پذیرند ،به آنچه امروز در افغانستان اسالمی می گذرد به دیده کفر و الحاد می نگرند و قطعا ً سر سازش با آنرا ندارند
بنا ًء برای حل مشکل افغانستان سه راه وجود دارد:
-

راه حل نظامی :یعنی جنگ و از پا انداختن این گروه .درینصورت به هر وسیله ای که ممکن است دولت باید
خودرا توانا بسازد تا در مقابل این گروه بجنگد .مجرمین شانرا براساس قانون پس از دستگیری بدون ضیاع
وقت محاکمه و در چهار راهی های شهر به دار بیاویزد و سخت ترین مجازات را باالیشان تطبیق نماید .راه
حل سیاسی را طالب ها ناممکن ساخته اند و می سازند.

-

راه دوم را ه مصالحه است :یعنی تسلیمی به طالبان .دولت پای خود را عقب بکشد و افغانستان را یکبار دیگر
زنده در حلقوم پاکستان رها کند زیرا طالب که نه برنامه و پالن دارد و نه کدام مانیفیست و نه طرحی برای
آیند ٔه افغانستان .آنها دست و آستین برزده اند که افغانستان را یکبار دیگر مستعمر ٔه پاکستان بسازند زیرا پنجابی
ها از سالهای دراز در حرص بدست آوردن ثروت های زیر زمینی کشور ما مانند مار بخود می پیچند.

-

راه سوم راه حل باداران شان :آنچه را که باداران انگلیسی طالبان امر کند ،همان می شود.

طالبان با منطق ضعیف شان درک نکرده اند که افغانستان یک دهکده نیست بلکه یک کشور است .کشوری دارای منابع
پایان ناپذیر زیرزمینی .استفاده و بیرون کشیدن این منابع نایاب به پالنهای کوتاه مدت ،میانه و طویل المدت نیاز دارد.
در این کشور آنقدر زمینه های کار بازسازی و ساختمانی وجود دارد که اصالً تمام شدنی نیست .تنها انفاذ فقه حنفی و
نظام خالص اسالمی و اینگونه پدیده ها که طالبان بر تطبیق و انفاذ آنها تاکید می کنند ،نه تنها ضامن پیشرفت و ترقی
شده نمی تواند بلکه در پهلوی اینکه ریشه های تعصب مذهبی و قومی را در کشور بیشتر دامنه می زند و تعداد کثیری
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از هموطنان ما را از حقوق و آزادی های مذهبی شان محروم می سازد ،پیشرفت و ترقی کشور و همگام شدن آنرا با
جامعه جهانی متوقف می سازد.
یگانه راهی که باعث نجات کشور از چنگال این درامه بازی های مضحک می گردد ،راه حل نظامی یعنی ادامهٔ جنگ
و مغلوب ساختن طالبان در میدان های نبرد است.
در عین زمان اتحاد و همدست شدن آنها نیز ضروریست که بنام سیاستمدار خودرا بر گرده های مردم تحمیل نموده
اند.
آنها باید منافع شخصی خودرا کنار گذاشته و باالی منافع ملی فکر کنند .وجدانهای خوابید ٔه شانرا بیدار کنند و با اتحاد
و یک پارچگی یک مشت واحد را تشکیل بدهند و برای آیند ٔه کشور و مردم مصیبت دیده و بدبخت شان یک تصمیم
سازنده ،جدی و قطعی بگیرند.
با افسوس آنعده افراد که از هرزگی و فقدان شخصیتی بیشتر بهره مند هستند ،هرگز برای منافع کشوری شان دست
اتحاد بسوی همدیگرشان دراز نمی کند.
پس نتیجه ای که از بررسی اوضاع بدست می آید اینست که همین بدبختی ادامه می یابد و این کشور بازهم بزودی در
کام استعمار منطقه فرو می رود.
مگر اینکه ی ک درس تأریخی و یک سبق فراموش ناشدنی به طالبان در میدان های نبرد داده شود تا آنها خود با تضرع
التماس صلح خواهی کنند.
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برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک کنید
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