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 افغانستاندر قبالۀ جنگ و صلح 

 
 

افغانستان که همواره در حکمرانان ارگ و قصر سپیدار کابل روی قبالۀ مالکیت جنگ و صلح  ۀادعاهای گمراه کنند

کنند برای ملت مظلوم و می پیشروی حمایتکران خارجی شان پیشکش در جهانی  ۀبلندگویان جامعدر این حکمرانان 

افغانستان قربانی اصلی این جنگ شوم تحمیلی  ۀنیست. مردم مظلوم و رنجدید بیشای افغانستان مضحکه  ۀرنجدید

 زا کشند. مردم افغانستان برای تأمین واقعی صلح پایدارمی دوش خویش  هسنگین جنگ را ب دشمنان میهن بوده و بار

 دیگری به صلح بیشتر نیاز دارند. کس هر

اذب های ک ادعا حق سرپرستی صلح مردم افغانستان را ندارند و طالبان شریر صالحیت و حکمرانان فاسد کنونی و

 ما هستند.   مردم کشورحسر  عمیق و سردرگمی بیحد و شان مایۀ تأثر ۀصلح خواهان

اده س حاکمان برحال کنونی برای مردم افغانستان هم کار تشخیص چنین نقشه های گمراه کننده  و سرگمی دوامدار

های شوم جنگ را طرح کرده بوده اند و برای اجرای  اینکه متخصیصن حمایتگر که خود شان این پالن نیست،  مگر

 دانند که باید برای مردم افغانستان ومی  ،افغانستان استخدام کرده انددر را  جنایتکاران جنگی حکمرانان فاسد و آن،

 بدارند.   ائهآنرا ار قناعت بخشجهانیان جواب 

ند و ها هست افغانستان کیدر حکمرانان کنونی و مدعان کاذب صلح پرسید که مالکین اصلی جنگ و صلح  باید از

 چیست؟ در فرق میان مالکیت جنگ و صلح 

 : نبوده و نیست زیرا میان مردم افغانستاندر افغانستان در :  جنگ اوأل

 تاریخی و خونی شان در این خطۀ باستانی قرون متمادی برادرانه و مشترکأ  اشتراکبا اثبات  مردم افغانستان

  .باهم زیسته اند

  ،این جنگ شوم به مردم افغانستان تعلق ندارد. این جنگ، جنگ مردم شریف افغانستان نیست 
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 که گلهای رنگارنگ ستحقایق زندگی مشترک و پرافتخار مردم افغانستان مانند آفتاب روشن نشان داده ا 

ر صفحات زیبایی آن دو گلستان زیبایی است که نامش افغانستان بوده و برای ابد خواهد بود و این این بوستان 

 زرین تاریخ این مرز و بوم پر غرور درج است.   

ای ه ه های تفاوتئتوط د. نافغانستان هیچگونه دشمنی باهم نداردر اقوام شریف و پیروان متدین واقعی مذاهب متعدد 

ر دکمک عمال شان ه نو ب استعمار نژادی و مذهبی را که دشمنان مردم  افغانستان در زیر چتر نفاق استعمار کهن و

مردم نجیب و شریف افغانستان هیچ تعلق ندارند. مردم عوام ه ،  اساسأ بهنوز برندمی  واند افغانستان به پیش برده 

 گان است.  بیگان ۀمنافع علیای ملی کشور شان قربانی این جنگ شوم بیرحمان افغانستان و

جهانی و دشمنان منطقوی مردم افغانستان برای حفظ های  افغانستان جنگ تحمیلی بیگانگان است که قدرتدر جنگ 

نمایند.  این جنگ، جنگ مردم افغانستان نبوده و نیست. مردم می ح و رهبری یمنافع خویش این جنگ را تمویل، تسل

مظلوم و رنجدیدۀ افغانستان صرف قربانیان اصلی این جنگ اجنبی هستند، مردم شریف افغانستان این جنگ را آغاز 

 خود ندارند.   ۀعهده تمویل و تداوم این جنگ شوم را هم ب ند،  ونکرده ا

ها نبوده و قطع آن نیز  دوش افغانه ها نیستند اصوأل و اخالقأ توقف آنهم ب که مالک این جنگ شوم افغانی از آنجای

ن را ند باید ایدهمی  ها سر ها نیست.  مدعیان دروغین که صرفأ در شعار صلح را به سرپرستی افغان به توان افغان

  آنصورت شما عمألدر افغانسنان زمنیۀ اشتراک سالم شانرا مساعد سازند و در بدانند تا برای وارثین واقعی صلح 

چلی شان در آن وجود نخواهند  شمول جنایتکاران جنگی آن با طالب وه خواهید دید که حکمرانان فاسد این دولت ب

 توانند. می کشور تأمین شده  نأ عدالت و صلح واقعی برایند و یقیداشت

ر برده کاه تداوم جنگ توسط دشمنان مردم افغانستان ب ۀحیث وسیله طالبان که با اشتراک تندروان شریر خارجی ب

 دهند مگر صالحیت توقف این جنگ را ندارند. می کنند که آنها این جنگ را ادامه می زبان اقرار ه شوند خود بمی 

افغان مهاجر در کشور فرانسه می باشد که برای حناب شان این برازندگی  اقوام" هموطن گرانقدر ما جناب حفیظ هللا پاکزادرسام "افغانستان گلستان  (1)

 و این مؤفقیت را تبریک عرض میکنیم.
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درس آ  "مجاهد"  که ازلطفأ به این اسناد واقعی و مستند توجه نمائید نه به سخنگویان دروغگوی طالبان مانند ذبیح هللا

 کند. می دروغ پراگنی  .آی .سا .اکبرخان شهر کابل از طریق بی سیم آی وزیر

ط که توس "نیشنل"مصاحبۀ خویش با خبرنگار در  "دــالــخ"طالب به اسم  انشرق افغانستان  یکی از قومانداندر 

ما " د کهمی گویواضحأ  "دــالــخ"گردیده است  افغان جرمن نیز منتشروبسایت رم فقیری صاحب ترجمه و در محت

 توانیم. "  می ما جنگ را توقف داده ن ولی !! دهممی جنگ را ادامه 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_w_de_talib_mashoman.pdf 

گی افغانستان است. مردم مظلوم و رنجدیدۀ در همسایها و دشمنان مردم ما  دست خارجیه ید توقف جنگ افغانستان بکل

 گان را در کشور خویش ندارند. نان توان توقف جنگ دشمنان و بیگاافغانست

 توانند ازمی ن شریر ندولت فاسد کنونی و طالبا افغانستان هستند،ثانیأ: وارثین صلح قربانیان اصلی این جنگ مردم  

در ه افغانستان وهم طالبان کدر مردم که وارثین صلح و قربانیان اصلی این جنگ هستند نمایندگی کنند.  دولت فاسد 

افته گان بنا یتوسط بیگانایشان  یدو جنگند مانند دو روی یک سکه اند. دولت فاسد و طالبان هرمی آن  "طرف "مقابل

ر دنمایند. دولت فاسد می حفظ منافع بیگانگان خدمت  دو برای تطبیق و و طالبان هر دولت فاسد د.شونمی و حمایت 

 هکدانند می ها برخوردار هستند.  این زمامداران فاسد کنونی ن حمایت مالی و نظامی خارجی طالبان از افغانستان و

دیگر جاده های شهر  لب بارهمزمان با فرمان رهایی نه صد زندانی طاطلبند، و از کی آنرا ب ؟صلح ملکیت کیست

 زیبای جالل آباد پر خون گشت.    

یشان ا یدو هر است و طالبان شریر دولت فاسد کنونی و روگ سفانه درأمتصلح واقعی حق مردم افغانستان است که 

 کمک حامیان خارجی خویش موانع اساسی دسترسی به صلح واقعی و حقوق حقه مردم افغانستان هستند. ه ب

 که از شمول طالبان شریره کمک دولت فاسد کنونی به بیگانگان ب مطالبه از توانند با تقاضا ومی انستان نمردم افغ

نام  هبه صلح پایدار و واقعی دست یابند. حلقات میانجیگری جعلی سیاسی ب دهستن ها برخوردار حمایت کامل خارجی

ز ا های ساخته شده اند و مکررأ خارجیتوسط و جنایتکاران جنگی بقایای همین نظام فاسد  از "مردم"  افغانستان که

 حکصرفأ نمایش مض کنندمی و و قطر شرکت ماسکدر بی نتیجه با طالبان  درس مردم افغانستان در مذاکرات" صلح"آ

   . ندنکی کار م ن مردم افغانستاندشمنابرای نقشه های هم  این مداحان پر روی . هستندبرای فریب مردم افغانستان 

 آنست که باید مردم افغانستان متحدانه قاطع، مستقلدر  یگانه راه رسیدن مردم افغانستان به تأمین صلح واقعی و پایدار

 به امید مبارزۀ قاطع اتحاد و اشتراک دولت فاسد کنونی و طالبان شریر مبارزه کنند.  ۀملی خویش خارج از دایرو 

 مردم افغانستان عزیز. ۀهمبستگی ملی و برادران
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