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 سوم هٔ مرحل 
 
 

 گران یبا د  زیمسالمتآم   ی ستیدانش پرور و اهل تعامل و همز  وطن دوست،  مجموع مردم افغانستان ملت صلح جو،
 شتر یاما   ب   دندینظربه ضرورت زمان گرد  ینظام  ای  و  یاسیتعداد از افغان ها شامل حرکت ها س  کهیهستند، با وجود

و خود به نواقص    ستندین  یاز گذشته خود چندان راض  شان  ادتریز  ،مبارزه داشتند  یدر صفوف ها جنگ   کهی کسان
آگاهانه قرار    ریغ  یچ  ایآگاهانه و  یچ   یها بزرگ اجنب   یدر موج باز  دنیفهم  چون  ؛ندینما  یاشتباهات اعتراف مو

  .گرفته بودند
 نیهم  افغان ها را سخت  مشغول ساخته است اگر به   تی،  ذهنایدیم  قیاز طر  یشده که تشنج منف  دهیآواخر د  نیهم  در

 شوند . یمنطقه م  ن یدر ا یخیملت  افغان داخل )مرحله سوم( تار ابدیطور ادامه 
 ن یازبک در ب  تاجک، پشتون،  هزاره و انیآتش جنگ را م 92در سال ها  یمیاول مجموع تفنگ داران تنظ  مرحله

با لشکر    ر یکه در اخ  انداختند  یم  گریعلت جنگ را به گردن همد  ریکابل با توپ تفنگ  بدرقه نمودند و هر کدام تقص
 فرار نمودند ،  یرانیو یاران کشته زخمو همه شان از نقاط تصرف شده بعد ازهز دهیبزرگ طالبان مواجع گرد

   اره یتوسط  ط  در اثر هجوم ناتو   یمال عمر به شمول شبکه ها عرب  یکابل به رهبر  یدوم : حکومت مرکز  مرحله
افغانستان به دست    یاس یس ژ یآمد ،  اقتدار است مطلق  افغانستان تحت تسلط ناتو  تیبعد از آنکه حاکم  دیفرو پاش 52
در مقابل پول اجرا     یبه درست  کیکایرا     یلیتمث  یها  پارچهتوانستند    ها بودند و   یغرب  تیافتاد  که تحت حما  یکسان
 شیکه دروازه نما  دیر اعالن گردمختلف بالخره در کشور قط  کیسلسله  داستان  ها جالب درامت  کی، بعد از  ندی نما

 کدام  کمک  وجود نخواهد داشت ،   گرید  ابدی یخاتمه م تی ناتو باجمهور
شده به هر   نییکشور پا  یاسیژسیاز است  یشعارچ  یچادیها فر  میافغانستان با جمله ت   تی جمهور  یودالیف  مهی حکومت  ن 

 شیرا به نما  ندهیآ  یسر فلم  شاتی نما  ایدیم  قیاز طر  گانبار ی  یگرام  نیبعد از آن ممثل  که یطرف پراگنده شدند،  باوجود
  .شوند یهم مانند سابق نم  قینمانده است  چندان تشو یان باقیتماشاچ  باتاسف مانند سابق یگذارند ول یم

   ستین یزیخون ر گریو طالبان د تیعساکر جمهور نیب یعن یجنگ ختم شده است   امروز
 شود ،    یدهمیبدبختانه هنوز هم صدا انفحار دوباره در نقاط مختلف وطن  توسط گروپ  ها مختلف د یول
  

ها بسته   لیدل  ازیک ی  نی به خصوص هزاره ها ، ممکن هم  ردیگ  یمورد هدف قرار م   عهیمردم ش  ادتریآواخر ز  نیا  در
باز     شاگردان دختران شان   یآنجا مکاتببه رو  ستندیماتدن مکاتب دختران باشد چون در نقاط که هزاره ها چندان ن

 است ،
اطفال    ایآمده باشد  که گو   هیبه شکل اخطار  یقبل  ه یکدام نوع اطالع  یامارات اسالم  یتوان گمان برد که برا  یم

، نظر به قانون     رندیگ  ی نشانه  م   یشان با اجنب  تینها  یبه خاطر همکار  دوران ناتو   یهزاره ها را نظر به دشمن
  گریانسان حق قضاوت و قتل انسان ها د  چیشود  ه  یردهم شم  یبشر  اتیو جنا   یانسان  ریهدف کامال” غ  نیا   تیانسان

 هزاره ها  به قتل برسد ؟    دیکه چرابا  ستیرا ندارد هنوز هم معلوم ن
 هستند؟ یک نهایا و
 هدف دارند؟  یچ 
   ست یاست معلوم ن  یدر عقب همه تشنج هاک   نکهیهزاره ستان بلند شده است ا  بنام  گرید   رقیهمزمان ب   گرید  یاز سو  و

جوانان    12000به تعداد دوازده هزار     دندکهیپرس  یها چرا از رهبران خود نم  یچ  ونی زیامروز سخن گو  ها و تلو
  ن یچن  دیرا مرتکب شد   ینسل کش  نیچرا ا  ینابود کرد  فرستادهیرانیا  یبه پشتبات  هیمردم هزاره   را در کشور سور

 هم صدا باشند   دیشودچون رواج چنان است که با ینم دهیشان  د نیجرت در ب
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  ردیگ  ی صورت م  شان حمله از طرف افراد نامعلوم یطرف باال  کیمانده باشند از   د یق  ایدو آس  نیدر ب  شانیا  ممکن
بنام   گری گروپ د گرید یرودو از سو یفرستاده م یجهت قربان  هیرهبران شان جوانان شان را به سور گریاز سو د

 . رندیسهم بگ  دیتباهزاره ستان مبارزه را در مقابل تمام افغانستان آغاز نموده اس
 !یگرام افغانان
نشوند  حالت خراب شده   استاده یتیامن یحکومت دولت به منظور همکار یافغانستان در پهلو اگر  مردم عام  امروز

طور    نیاگر ا   بسازند بهتر خواهد بود  دولت  تیرا تحت حما  ی اقل مردم محل اگر  بتوانند  غند دفاع خودرود حد   یم
 ند ینما  یهمه مسلح شده جنگ م  رندیگ  یجبهه م  تیامن  نکردن  نیمردم در برابر دولت حکومت به خاطر تام  ابدیادامه  

 ،   د ینما یجنگ م یدر مقابل بغاوت گران حکومت بر حق اسالم یبه خاطرحفظ امارات اسالم زیو حکومت طالبان ن
تشنج و    نیهم  ریاخ  خواهد شد،  دهیبلکه در هر نقطه جهان که مردم افغان است د  ،نوع جنگ نه تنها در مملکت  نیا

 د. بربادی بیشتر خواهد ش گردد باعث یو تظاهرات آغاز م ایدیکه از م یزیجنگ ها خونر
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