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 ن در افغانستانباطرفین جنگ و صلح طال

 ها اند؟ کی

 

قدرتهای جهانی و پیگرد اهداف منطقوی سالهاست که جنگ طوالنی درافغانستان در اثر تداوم رقابتهای بین المللی 

قدم نخست برای حفظ و توسعه تأمین اهداف بیگانگان و منافع نامشروع همسایه  ادامۀ این جنگ در .آنها جریان دارد

 باشند.  های بیسابقه در افغانستان همراه می های افغانستان بخصوص پاکستان و ایران بوده که با ویرانی

 ن زندگی افغانها را فرا گرفته است و در نییجه آن طرزالعمل و ضوابط امورئوجنگ تمام شتخریبات و اثرات منفی 

جود نرا بوآ ان و امثالاجتماعی را کامأل از بین برده و در عوض در جامعه قشر جنایتکار و بیگانه پرست مانند طالب

 ذکر شده است که ا  چنانچه بارها مستند  قرار دارند.آورده اند که در خدمت جنگ بیگانگان و دشمنان مردم افغانستان 

این جنگ را مردم مظلوم افغانستان آغاز نکرده اند و قطع این جنگ نامتناسب قوای طرفین هم در توان مردم ستمدیده 

ان بفقط مردم ملکی وعوام کشور هستند. طال سفانه قربانیان این جنگ شوم فقط وآافغانستان نیست، مگر متو مظلوم 

جنگ اند و بدستور دشمنان مردم افغانستان مردم  ۀوسایل دست بیگانگان و جز اهداف دشمنان برای ادام و امثال آن

 ایند.من نمایند، منابع مادی و معنوی ملی را حریق می مظلوم و بیدفاع میهن ما را قتل عام می

انی"  د "مذاکرات بین االفغافغانستان و با بکاربر نام طرفین "جنگ و صلح" دربه تصویر جعلی و تصنوعی را که  

کمک دشمنان مردم افغانستان ه های جهانی ب برای فریب مردم ناشی از فکتورهای رقابت بین المللی توسط قدرت

 نادرست است.  ترسیم نموده اند کامأل معکوس و

ا نه بلکه ه اسناد و شواهد پرخون و مستند جنگ در افغانستان واضحأ  نشان میدهند که طرف جنگ طالبان خارجی

 کشور تشکیل میدهند.  قرنیان اصلی جنگ را درافغانستان اند که  مردم بیدفاع

نمایندگان قربانیان اصلی جنگ در مذاکرات "صلح" هیچ حضوری ندارند. شرکت افراد و آنهم از حلقات معلوم الحال 

ا رر افغانستان بوده و هیچ دردی نظام دولتی در "مذاکرات بین االفغانی"  بدون اطالع و مجوز قرنیان اصلی جنگ د

 توانند.  دوا کرده نمی
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نایات ج توانند از زن ستیزی و اشتراک فرمایشی انتصاب چند زن و نشستن آنان در زیر یک سقف با طالبان نمی

 ای مادران افغان را بیگناه شهید نموده و مکاتب دختران شانرا سوختانده اند جبران کرده نمیه گوشه طالبان که جگر

خود کوزه  وخود کوزه  ها و حمایتکران طالبان در مورد "جنگ و صلح"  و "مذاکرات بین االفغانی"ی توانند.  خارج

کنند تا به کمک پاکستان طرفین مذاکرات " صلح " را  از میان عمال خود شان  تالش می و خود کوزه فروشند،  گر

فغانستان ا جنگ در ۀگذشتتجارب تلخ  نمایند. انتصاب ان بدون موجودیت نمایندگان قربانیان اصلی جنگ در افغانست

" مذاکرات صلح" و "مذاکرات بین االفغانی" به  نامه ببارها نشان داده اند  چنین شعبده بازی تیاتر گونه تصنوعی 

 قطع جنگ و تأمین صلح پایدار نمی انجامد.

به تصیویر زیر این نمای یکی از تازه ترین نمونۀ جنایت طالبان است که مردم عوام و بیگناه کشور ما را در یکی از 

 مزدهم ترین نقطۀ شهر کابل هدف قرار داده اند. 

مردم عوام و زحمتکش کشور رسانده اند بلکه ه های خساره ب ها که میلوننتین حادثۀ جنایت طالبان مزدور نه در ا

 بیگناه را شهید و بیش از پنجاه تن دیگر که شامل اطفال و زنان را زخمی نموده است.  انتن از هموطن شش

 

قت تداوم حقی نام "صلح" با طالبان جریان دارد در واقعیت امر اقدام برای صلح واقعی نه بلکه دره تیاترچندین ماهه که ب

طالبان مزدور با آنکه از منابع خارجی  د. افغانستان دوام دار دفاع و مظلوماست که برای کشتار مردم بی جنگ خونبار

افغانستان بهانۀ  قدرت سیاسی خویش درآوردن شوند، مگر حضور قوای خارجی را برای بدست  ز مییتمویل و تجه

 میرساند. لقته ندارند ب جنگ بجز قربانی هیچگونه دخالتی ساخته اند هر روز مردم بیگناه و عوام ملکی افغانستان که در
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خواهند تا می زند و ساختند،ه جنایتکاران ملل متحد خارج ساست سیایآنانیکه تالش کردند تا جنایتکاران طالب را از ل

باید بدانند که مردم افغانستان هیچگاهی جنایات  . قدرت برساننده افغانستان دوباره ب این جنایتکاران حرفوی را در

 نخواهند کرد.    طالبان و امثال آنرا فراموش نکرده و

مین صلح واقعی بدون حضور مستقم مردم أاصلی جنگ مردم افغانستان هستند تصراحت باید گفت که قربانیان ه ب

 افغانستان و نمایندگان واقعی شان امکان پذیر نیست.       

ان دستور پاکسته خواهند ب روشن است طالبان مینیان اصلی جنگ بارقچنین "مذاکرات صلح" بدون حضور ج ئنتا

منظور بدست آوردن قدرت ه ها ب جنگ را علیه مردم افغانستان به پیش ببرند، مگر مذاکرات "صلح" را با خارجی

 افغانستان حمایت کنند.  سایر دشمنان میهن ما در سیاسی که تا بتوانند از منافع پاکستان و

 مرگ برطالبان مزدور این قاتالن مردم بیگناه افغانستان
 پای.
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