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 کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ مارچ ٠٣

 

  نھاد صلح د رکولنکنفرانس نام
، قوم یھن فروشان خلقيماز ک عده يد، يآ ی بر می وابسته به استعمار و ضدملیتھاي از سای برخۀ از مطالعیتا جائ

 یلمان گرد ھم آمده و صحبت ھائا کولن ر در شھیرورب ف١۵خ يز ھا به تاري فالیاھيان طالبان  و سيپرستان، حام

 در آن یشتر تبارز تعصب و قوم پرستيظاھراٌ ھدف کنفرانس موضوع صلح و امن در افغانستان بود، اما ب. داشتند

 مردم ۀ نداشتند که بتوان آن را  اشتراک ھمیندگين جا نمايا دریگريچ مذھب و قوم ديل که ھيلدبدان  ؛شد یده ميد

، ھم موقع داده شد ین، جالد خلقيظ هللا امي از دختران حفیکي ی بار اول برایکه برا ني جالب ا. کردیکشور معرف

  .دي نمایکه سخنران

ک جانبه و ي ھر گونه مجلس : دانم بنگارمیود را موظف مرم، خيبدون آن که به تمام موضوعات تماس بگن جا يادر

م و ي نمای که به راه انداخته شود، به شدت محکوم میا گروھيعظمت طلبانه و تعصب طلبانه را از جانب ھر فرد و 

سم درحال نابود يالير ضربات امپريکه کشور در ز یدر آوان. دانم ی کشور خود می و مردمیآن را خالف منافع مل

شتر در کام ي، مردم و کشور ما را بی متوصل  شدن به خود پرست،ی است، عوض توجه کردن به اصل آزادشدن

کا و دولت دست ين دعوا، امريتواند؟ فعالٌ طرف ی را انجام داده مین نوع تجمعات چه کاريا.  اندازدیسم مياليامپر

ر افراد ي سای برایچه جائ. گر اندي دی از سوان پاکستان شانيک طالبان و حاميکسو و تحرينشانده اش در کابل از 

  .نديندو مانور نماين اي ماند که بی میباق

ن تر يش وزيک اندي طالبان تاری ترازوۀشود که پل ی از اشتراک افراد در کنفرانس نام نھاد صلح در کولن معلوم م

د اذعان نمود يبا. دنديت از طالبان لغزي نا خودآگاه در حمااي ھم آمده بودند آگاه زي فالیاھيکه مانند س یحتا کسان. بود

ستند و نه مشخصات ي نیرا طالبان  مقاومت مليز.  مشکل افغانستان است؛ نه راه حل ازیئک طالبان جزيکه تحر

ب افغانستان ي تخری خود، طالبان برای و قشرید مشخص مذھبيبا طرز د.  را دارندی بخش ملی آزادیجنگ ھا

 و یسم و طالبان نجات داد و حکومت ملياليد مبارزه کرد که چطور افغانستان را از شر امپريبا.  اندخلق شد ه

  .  صحنه آوردی را رویمردم

  .  اندازندی مشابه به آن می خجالت است که خود را در دامن طالبان و گروه ھایافته ھا جايل ي تحصیبرا

 


