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 ز تو خودرا می کنی سرگرم یک جنِگ مالل انگی
 ؟چرا تنهـــــــــا سه روز عید میسوزد دلت برخلق

 ؟چــــــــرا تنها سه روز
 
 

میگویند رهبر طالبان دستور داده است که پیروانش برای سه روِز عید دست از جنگ برگیرند ولی چرا تنها سه  
 ؟روز
کرده اند دیگر جنِگ شان مفهوم جهاد   اوطالبان که با امریکا معاهدهٔ صلح امض قربان ربطی به امریکاییان ندارد عید

است وبه نیروی انتخاِب مردم بَقدرت  لو غرق درفسادگ دولت کنونی تا همن قبول دارم ک را ازدست داده است.
میخواهد به مردم افغانستان  یدو گروه برخالِف اِرادهٔ مردم باهم سازش کرده انداگرجامعهٔ بین الملل است. هنرسید

کمسیوِن انتخاباِت نصب شده از جانب دولت که سه بار   مداخلهٔ دولت و کمک کند بهترین کمک همین است که بدونِ 
 ؛سنگاپور مالیزیا مانند نست ازانتخابات نتیجه بگیرد؛ ملل متحد با نظارت چند دولِت بیطرف درقضیهٔ افغانستاننتوا

وبه صلح وحل سیاسی رسیده اند انتخاباتی   ؛سویدن؛ فنلند؛ سویس وچند کشوری که خود مدتی جنگیده اند ؛بوزنیا
آن دولِت سرپرست گروههای   ات د بیارندبرای چارسال یک دولِت سرپرست وشورای سرپرست به وجو دایرکنند و

وبه مردم افغانستان زمینهٔ یک انتخابات فارغ   وعامل زور ومداخله درانتخابات رامنتفی سازد جنگی راخلع سالح کند
را ازدست داده است دلیلم این   ازمداخلهٔ زورمندان را فراهم کند اما وقتی من میگویم که جنگ طالبان مفهوِم جهاد

برخی از شاهاِن فاسِد   به نام جهاد حکومت های فاسد راسرنگون نکرده اند وبه طور مثال برضد است که مسلمانان
اموی وعباسی قیام نکرده اند وحتی برضِد فاسد تریِن شان یعنی حکومِت یزید که نواسهٔ پیامبر)ص( را به شهادت  

است واگر جنگ ازمفهوم جهاد تهی شده   رساند قیام نکرده است واین حکومت با همه فساد نواسهٔ پیامبر راشهیدنکرده
که میخواهند به   باشد جنگ برسِر لحاف مالنصرالدین قدرت است وطالبان هــــم یک گــــروه مسلح جنــــگی استند

زوِر کلشنیکوف ارادهٔ خودرا برمردم تحمیل کنند پس ادامهٔ جنگ برای کسِب قدرِت سیاسی برخالِف ارادهٔ مردم است  
جنگ رامتوقف  بلکه برای حلوای قدرت می جنگند وحاال که رهبِرشان برای سه روِز عید  ی خدا وطالبان نه برا

 ؟میسازند این سئوال به قدرِت خود باقی است که چرا برای سه روز
 را تحمل کرده اند به قدری نو ومگر این مردم که چهل ساِل کامل رنج جنگ قدرت های غاصِب قدرت وزورگ

بِس طالبان که هدِف اصلی آن تجدید قوه است غرق سرور وشادمانی شوند؟ نه جناب مال  که ازسه روز آتش میداستند
شما نیز جای این جمهوری به اصطالح  یهبت هللا سه روزبه هیچ وجه کافی نیست واگرآن به اصطالح امارِت اسالم

 ؛حقیقی استند که جان؛ مالاسالمی افغانستان را بگیرد جنگ به پایان نمیرسدزیرا که مردم افغانستان دادخواهان 
اقتصاد وازهمه مهمترآبده های تاریخی خودرا درجنگ ازدست داده اند واین مردم استندکه از ظلم به جان آمده اند  

نرسند این جنگ پایان نمی یابد. شرِط قطع مؤقِت جنگ همین است که جرایم جنگی  توعدالت میخواهند وتا به عدال
د؛عدالِت انتقالی که ملل متحد خواهاِن آن بوددوباره به َجَریان بیفتدونه به زورسرنیزه درافغانستان تحقیق وتثبیت شو

 تبالنسبه آزاد وفارغ از تقلب یک دولت بالنسبه قانونی روی کاربیاید.این اس تبلکه ازراه یک انتخابا
هد کرد زیرا اگر شما گروه محبِت راستین با خدا وبا مردم.آنکه برخود عدالت را تطبیق نکند برهیچ کس تطبیق نخوا

 رهای جنگی ازعدالت گریزان استید چه گونه میخواهیدبردیگران عدالت راتطبیق کنید؟شماگروههای جنگی برهمدیگ 
آن گاه به میان می آیید که شما خود  ااِعمال نفوذمیکنید؛ازهمدیگر انتقام میگیریدامااینهاعدالت نیست.عدالت تنه

 پس بدهید!  حاضرباشید ازاعماِل خود حساب
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