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 ۶۲/۴۰/۶۴1۲         ولید پوپل

 قضاوت یدر جستجو
 

مختلف  هر بحث احساس به شوق دل خود می نوازیم موسیقی است که ما همه ان را مانند بحث و قضاوت ها سیاسی
 اکثراً  بحث ها سیاسی مهم ترین درمیان این همه تحلیل ها هیجان پر از غمگین،  یعنی خوش آیند را ایجاد می نماید

سرنوشت ساز در  سالم و دو جانبه توسط دانشمندان و اشخاص ملی صورت می گیرد که همیشه این نوع بحث ها
تواند ملت ها بزرگ را بازی می نماید و می  مانند کشور ما نقش در عرصه جامعه چندین ملیتی حتا یک ملت بوده

 .دهد نجات را از کدروت و دشمنی
ملی گرا و دیگر به نفع  می نمایند یکی بازی دو چهره که در خیلی زیاد پیدا شده است امروز در کشور ما مبصران

ین روز ئاین نوع مبصران خا تعداد بدبختانه که در خاتمه تبصره شان یک جانبه تمام می گردد شخصی خودش اندیشه
  اشندمی ب در گفتگو خصومت آمیز شکل ولی به تبصره گرفته به روز را همان بحث ها زیادتر شده می رود به روز

ه قلم ب الی گرفته دولتی و یا غیر دولتی ارگانها از ( در هر محل حضور دارندو)منفی گرا و انتقاد ج جمعیتاین 
ی م پوشش از جنایت خود و مجادله علیه مقابلنوع  از نظام دور هستند ولی در یک که حتا و تاریخ نویسان دستان
  باشند

در داخل و خارج از کشور دارند یگانه دلیل فقط همین است که محدود  عالقمندان ()منفی گرا و انتقاد جو یآدم ها
شان برخورد و گروه  حیثیت حزب تنظیم که به موضوعات بدون وجدان آغاز شده و ختم می شود شان یبحث ها

ر اگر کسی دیگ فراموشی می گیرند در  را کامالً  آن سال ها و آن تاریخ پرده از غارت دزدی شان بلند گرددویا  نماید
اسم آن جنگ ها را توطئه پاکستان ایران روسیه می گذارند و  نماید یادآوری (کوچه به کوچه کابل )جنگ از جنایت

از خود شان  جالب اینکه وقتی می نمایند دخیلهمسایه رادر جنگ وحشت خود  یکشور ها پای با صد چشم سفیدی
 شانه خالی کرده خود را در کوچه حسن چپ می زنند اصالً  شود پرسان مستقیماً جنایت ) جنگ کوچه به کوچه کابل(

ز ا ندیوال ساخته انداکه به چاپلوسی  چهار طرف عالقمندان نمی کنند چراکه خود را یاد انجنایت رهبران و قوماندان
ادامه جنگ امروز در افعانستان همین بحث ها است که ذهنیت ها مردم را در جنگ بی  یلیکی از دال دهنددست می 

اخت جوانان بدون شن دور مانده اند حقیقت کامالً  نسل جوان از و به همین دلیل اند مصروف ساخته اتفاقی و تاریخ غلط
ک ی شیطانی و یاین نوع بحث ها یشان دفاع می نمایندااستاده و از شانه با جنایت کاران شانه به و مطالعه و تحقیق

 یرزوآ نگاه دارد که در نتیجه نسل دیگر تا چندین به بی اتفاقی و جنگ ها طوالنی هم ملت ها را در بین جانبه میتواند
تعداد از بدون وجدان  و یک جانبه یدر اثر قضاوت ها برآورده می نمایند جدال ها با این نوع اجنبی را یکشور ها

 لوده قرار می گیرندآ یاین نوع اندیشه ها ثیرباشد تحت تأ  در سطح پایان سالم که از درک تعلیم و شعور گانشنوند
یب که توسط خودشان ترت و الفاظ دروغین غیبت تا دارند همیشه کوشش (وانتقاد ج )منفی گرا و افرادجمعیت چراکه 

  نمایند در بین مردم پخشتبلیغ آمیز  به طور و بسته بندی می گردد
رار ق تبصره چی گاهانه در کنار سیاسیونآ همیشه به طور نا پروپاگند سازشعارچی و  تجربه نشان داده اشخاص

  تقویه می نمایند جفنگ رهبران خود را تا که توان دارند گرفته اند و
 غیر انسانی بوده آن همه به خاطر اینکامالً  فاشیستی مبارزه شود به طور حق دیگران را نادیده این نوع سیاست که

به همین منظور هم لسان  جفنگ گو صحبت می نماید یویا قومندان ها رهبران لسان مادری و یا پدری شان به که
ینده و انجام این نوع سر زمین با مردم منفی گرا و انتفاد جو آمل نقل می دهند ح شانه خود بودن بیرق شان را باالی

  خواهد بود تباهی جنایت خود چشم پوشی می نمایند و هیچ وقت قضاوت را نمی پذیرندره از اکه همو
 هرا ب و چهره حق به جانب تاخت تاز چنان هنر تمثیل را خیلی خوب آشنا اند تبصره چی ها جالب تر از همه این که

خوب درک کرده وخودشان پاک  را درد ملت گویا این هنرمندان تمثیل گر خود در میدیا ویا در مقابل مردم می گیرند
  دندیگران آشکار بساز برای دوست دشمن را دنبی گناه بوده حال می خواه
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ر اخیر د قضاوت این ها با گفتار چرب نرم شان شک نیست ولی پیام خط مقبول در نوشتن ادبیات و باید یاد آور شد
 شود باید تثبیت ملت بی چاره و بی طرف در حالیکه قضاوت جنگ در این کشور توسط وجدانی ختم می شوند در بی
  معرفی نمایند کاران را مردم باید جنایات

ین نئسیاسی را بخوانند ویا بشنوند در این است که جنایت کاران و خا تا موضوعات که مردم همیشه تالش دارند دلیل
 چرا در بدبختی و نفاق قرار داردانستان غقرار است و اف ههمه می دانند حرف از چ در حالیکه را تثبیت هویت نمایند

 ً   دیشه جنگ را پیدا نمایندندر جستجو حقیقت هستند تا دلیل ا ولی همه تکراری است زیادتر تبصره ها و تقریبا
  قبل رخ داده است مربوط می شود به بی عدالتی که در زمان ها همواره جنگ معقوله هر

  ده باشدخطاطی ش نیست که مقبول بسته بندی و تجمال آن سیاسیقدرتمند ترین صحبت ها و نوشته ها  باید تذکر داد
 هستند است چون همه در جستجو قضاوت و عدالت ملی دریافت دلیل جنگ هدف خواننده و شنوده

چون امروز همه  خود کار نماید ترویج قرار ندارد که هر کس به نفع حزب و تنظیم تبلیغ و جستیدر  افعانستان فعالً 
  می دانند هر حزب و تنظیم رابیرون و درون 

 یشنجوی، ت خیانت ، رشوت ستم ، ظلم ، عدالت، پریشانی ، خصومت ، کننده عقیده، اندیشه ، بیان تاریخ حقیقت یک
دایر نگردد جنگ  در یک کشور اگر قضاوت مردمی و محکمه ملی به خاطر جنایات جنگی پرخاشگری می باشد و

سیون کم و عضو تشکیل گردد شورای صلح نه مانند اقدام ها بی مفهوم که هد یافتو تباهی تا زمانی طوالنی ادامه خوا
  و تبصره چی مجلس تفنگ داران وقت باشند تعین شده و جنایت کاران و قضاوت طرفین جنگی

 رهبری مجلس ویا تبصره چی این کمسیون تأ سابق هی نباید جنایت کاران گردد در صورتیکه قضاوت مردمی تشکیل
  در غیر آن مجلس مسخره و غیر قانونی خواهد بود باشد

 ردر فک را ندارند همه مردم امروز مردم که تفکر ملی دارند انتظار جمالت فیشنی و صحبت ها چرب نرم احساساتی
 راه حل مشکل کشور اند تا صحبت ها و نوشته ملی را چطور به گوش تفنگ داران و مسولین انتقال دهند تا افعانستان

  ره باشداتا چی وقت مردم او بریزد ملت و مردم ما ختی جنگ خالص شوند بالخره تا چی وقت باید خوناز بدب
 کمسیون و شورای رقم تشکیل نمودن صلح با آوردن افعانستان بحث و سیاست اقتصادی روی دست است امروز در

  هنگامیکه یدآصلح خودش می  بعداً  صورت گیرد ضاوت مردمیق نخست بایدد بو نتیجه خواهد رقم بدونبه 
ایشان را  یک سامان بازی جنگ می کند بزرگ ها نخست قضاوت را تشریح نموده بعداً  باالی مانند دو طفل که

 نمایند خارج نه اینکه یکی شان را از میدان بازی به بازی نمودن دوباره با سازش کنار هم می اورند تشویق
  عمارات عربی یکشور افعانستان یک ملت مذهبی است مانند کشورها خصلت انسان ها از طفولیت است این

ً  اگر تاریخ شان را مطالعه نمایم چرا که بعد از جنگ طوالنی توانستند قضاوت را  مانند اوضاع افعانستان بود تقریبا
را به  نطقه دوبیم حال طوریکه توانستند بعد از توافق با هم زندگی نمایند میان دور کنند خصومت را از تشکیل داده

گذاران غرب داریی خود را در بانک ها عربی به خصوص دوبی در امانت روی جهان باز نمودند که حتا سرمایه
  شان بود یگذاشته اند دلیل فقط امانت داری و قضاوت ها درست در قبال منطقه ها

روع ش ه نمایم که از کجا بدبختیو تامین صلح سراسری باید تاریخ را دوباره از آغاز مطالع پس به خاطر قضاوت
  و قدرت خود بود کدام افراد در فکر جیب ویا کرد منظم چندین ساله را تخریب یحکومت ها شد و کدام گروه

افغانستان نظام کشور توسط چپی ها و  ظاهر شاه پادشاه سابق بیاندازیم بعد از دوران محمد به تاریخ اگر نگاهی
 یتا امروز همین دو گروپ به اسم ها شکل حزبی را به خود گرفت کهها کمونست ها و اخوانی  راستی ها یعنی

 تمام ملت فاقد مشوره نظام کمونست ها گوناگون مملکت را به این حالت رساندند بیرق ها جنگ متفاوت با مختلف با
مک ک بلکه توسط انقالب ثور مردمی نبودانقالب ثور مردمی گذاشته بودند در حالیکه  بود ولی اسمش را افغانستان

  ساختند حکمفرما اجنبی را تا به حال یومت هاحک به جای آن از ریشه بیرون کرده انی راغم افظان روسیه
 شدید ترین زمانیکه 99 99 199۶به اغاز تباهی که از سال  در افعانستان مربوط می شود جنگ و بدبختی امروز

ورود مجاهدین از  هنگامیکه صورت گرفت پشاوری و ایرانی یبیت المال توسط تنظیم ها یجنایت و غارت ها
جنایت )جنگی کوچه به کوچه( آغاز  به خصوص ها مردم ر دولتی و خانهائتسخیر دو یافت انجام پاکستان و ایران

شان قدرت حاکمیت  که فقط هدف دهشت گر و جنگجویان یها ظهور طالبان به خاطر از بین بردن همین تنظیم شد
 تعداد زیاد از مجاهدین که در خانواده ها دزدی و غارت اموال دولتی و شخصی بود ایجاد گردید منطقه وزارت خانه

از تنظیم و حزب خود را  اسلحه خود را به زمین گذاشته با عزت بزرگ شده بودند بعد از خروج اتحاد شوروی
  و مصروف زندگی شخصی خود شدند خالص نموده

 با گفتگو و هجوم مسلحانه تصرف کردند تمام والیت جنوبی را نگام لشکر کشی طالبان به رهبری مال محمد عمره
 ه بودشد تخریب کابل کامالً  شد چون در اثر جنگ و تباهی شهر تازه مردم سینه نفس در هنگامیکه داخل کابل شدند

در نقاط دیگر شهر کابل  ها خود را ترک نموده جنگی کوچه به کوچه( خانههنگام جنایت ) فیصد مردم ۲۴تقریبا 
تخریب منازل شان در ماتم زندگی داشتند شب  بی ناموسی و راکت آدم کشی و مردم از آتش جاگزین شده بودند و

  .شوند دعا می نمودند که مجاهدین تباه و بدنام روز
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غاز آسیاف در غرب کابل  هبریو اتحاد اسالمی به ر حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری شروع جنگ توسط
نظاربه رهبری احمد شاه  شورای بعداً  کردند گردید این دو گروپ اولین مردم بودند که جنگ را در کابل شروع

البته جنگ شان به  با تمام وسایط جنگی در اطراف ناحیه سوم و پنجم امده منطقه را در محاصره خود اوردند مسعود
  وحدت بود نفع اتحاد اسالمی و بر ضد حزب

خود را ترک کرده به طرف جالل  مردم ناحیه سوم و پنجم خانه ها در همین شب روز خیلی شدید ساختند جنگ را
ز امرو جالب این است کهند تا پشاور مهاجر شد یدان و مریض ها خودفشریف پای پیاده با اطفال و موس آباد و مزار

  امور کشور را می خواهند می گیرند در قدرت هستند و تصمیم سرنوشت همان گروپ ها
مبارزه تنظیم ها شدید تر شده رفت حزب جنبش دوستم نیز با شورای نظار  ها جنگ کابل کوچه به کوچه در سال

نیز با شورای نظار در  نمود حزب اسالمی به رهبری حکمتیار جنگ را در مکرویان و کارته نو شاه شهید آغاز
 باالی حزب اسالمی استفاده می از باالی کوه تلویزیون همرا با طیاره جنگی چل لونابیم  قیل مانندث سالح جنگ بود

امی را هدف قرار داده بم می افگند در تمام کابل از طرف ظجنبش دوستم نیر گارد ن یطیاره ها در عین حال شد
ند خانه ها شان خالصه در جریان این جنگ هزاران مردم کابل کشته شد حزب اسالمی راکت ها کور فیر می شد

مال شخصی و دولتی تخریب گردید در حق زنان پسران جوان شان بی ناموسی صورت گرفت و ملیون ها دالر 
ی ب تنظیم هایبه  جنایت مربوط می شود ناگفته نماند این همه .حریق گردید قی تخریب واتبم هغارت و دزدی شد

 رانپاکستان و پاسدا فوج امانبود  و اروپایی اصالً  هامریکاییا از نظامی ها یدر آن وقت خبر ،فرهنگ خود افعانستان
ت و شجاع قهرمانی فرهنگ ما بود که تمام یبران التفنگسا فقط خودشان جنگ را دامن زدند.  حضوربا ایران نیز 

قه که منطجنگ و جنایت باعث گردید که طالبان در هر  همین دیردگ تاریخثبت ختم وها شان در ریختاندن خون افعان
  داخل می گردیدند از طرف مردم تشویق و خوش آمدید گفته می شد

 مریکا و پاکستان بوداخارجی یافتند که در قدم اول  عالقمندان زیاد طالبان هنگام حرکت به طرف سمت شمال
 بودند مانندمذهبی که خیلی تند رو  عربی از هر طرف آفرینی می فرستادند و در عین زمان مردمان یکشورهابعداً 

  اسامه بن الدن شتاب زده طرف افعانستان روان شد
را  تاپی در آن زمان طالبان آن را داشتند مانند پالن سال ها قبل پالن عبور پایپ الین امریکا و پاکستان که به خاطر

 رد ولی دونگفت از درک تقویه طالب به دست آوهپاکستان پول  بهترین گروپ برای کنترول منطقه انتخاب نمودند
به طالب سازی می  روی سکه بازی می کرد یعنی شیر و خط از یک طرف مذهبی ها کشور خود را تشویق نقش را

ا از ت گرم یافتند جبهه جهاد افعانستان را خیلی تند روان اسالمی تمام جهان و از سوی دیگر چهره غربی داشت نمود
گسترش دهند و همچنان بهترین دروازه و کوتاه  اسالم را در تمام کشورها ،طریق خاک افعانستان قهرمان جهان شده

  . افعانستان بود جهاد در برایشان از طریق به جنت ترین راه
مقیم خارج شامل صفوف طالبان  یچیچینی ها و حتا افعان ها ،ها تاجکستانی ،همان بود که پنجابی ها و عربی ها

قومی ی بدون فهم تاریخ و رواج ها می داشت داخل افعانستان شده و جهاد را اگر که آرزو قهرمانی شدند هر مال زاده
  می شدند فغانستاناو فرهنگی مردم 

داخل شدند ای  ها اجنبی به همین خاطر وقتی در سمت شمال مل اسالماپیروزی ک همه فقط در یک آرزو بودند یعنی
اغ ها ب ک ها عسکرینتا به همین منظور توسط شراب استمنبع ساختن  اس آی پاکستان تبلیغ نمود که سمت شمال

شواهد و چشم دید مردم آن منطقه می  آتش زده از بین بردند طالب ها پنجابی تا توانستند خیلی زیاد بود که انگور را
انگور که از گل ساخته می شد و به  یگنگینه ها ندمردم در شمالی داخل می شد یطالبان وقتی به خانه ها :گویند

ر طالب ها پنجابی غی تجارت به ترکیه می فرستادند برای زمستان مردم آن را استفاده می کرد ویا اینکه از طریق
نگینه دانستند و فقط فکر می کردند از گ قابل قبول بود راجع به گنگینه انگور که از گل ساخته شده بود هیچ چیز نمی

اب می شر آن را بعداً  بین گنگینه بیرون کرده تبخیر داده مدت زمان انگور را از بعد از ته می شودانگور شراب ساخ
چوبی که مخصوصا در  یتا اتاق هاو ح سازند چراکه هیچ وقت انگور را در زمستان از بین گنگینه نخورده بودند

نگاه داری  برق انگور نبودن یخچال و آنجا به خاطر ساخته می شد و به نام سرد خانه مشهور بود چراکه امنهدکو
به آتش می زدند که این یگانه در آمد پولی خانه  همه انگور ها و گنگینه را با سرد خانه ها یکجا طالبان می گردید

  شان می بود
دیگر باز هم ای اس آی برای مردم دری زبان تبلیغ می کردند که طالبان دشمن مردم شمال است حتا باغ  و از سوی

و هم با فوج خود در تقویه طالب بود  ند خالصه هر دو طرف را به جنگ تشویق می نمودنمی ز شما را آتش یها
نماینده گی احمد شاه مسعود یکجا شده اسلحه  مجاهدین سمت شمال به با رسید تعداد زیاد مردم وحشت به اوج خود

ه ب بود و شروع به مبازره هداخل افعانستان گردید بدون اجازه دولت طالبان مهمان ناخوانده اسامه بن الدن برداشتند
اسالم  پول تا توسط را بلند کرده بود ستین هاآ جهان بود خیلی باورمندانه نموده بود که مسلمان ساختن شوق دل خود

در حالیکه اسامه خبر داشت که مردم غریب مسلمان به لباس غذا ضرورت دارند  بسازد پیروز را در تمام جهان
بر هنگامیکه سپتم 11بعد از حادثه  ۶۴۴1در سال  مسلمان هستند حد اقل ایشان را باید کمک نمایدکسانیکه کامالً 

 هک المیه را صادر کردندو از طریق رادیو و تلویزیون اع مریکا انکار نمودندابرای  ن بن الدنطالبان از تحویل داد
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بعد از جلسه عمومی سران طالبان که  نماید تحویل دشمن او را مهمان خود اگر شرم خواهد بود برای افعان ها جای
طر الدن خر ترک نماید چون در صورت اقامت بنتاستند که کشور را باید هر چی زوداز خود بن الدن خو تشکیل شد

  بزرگ برای افعانستان است اشتباه طالبان در آن بود که مردم اجنبی را اجازه عملیات در کشور داده بودند
و نات غربی اروپا امریکا ویا وقت کدام مخالفت با کشور ها سپتمبر عمارات اسالمی طالبان هیچ 11چراکه قبل از 

ماید ن کشور ها غربی کمک ها بشر دوستانه اخذ به نیویارک می فرستادند تا از را نداشتند و همیشه نماینده گان خود
  مودند که همیشه جواب رد به دست می آوردندن مریکااار تقاضا به رسمیت شناختن را از و چندین ب

سپتمبر  11قبل از  امریکا از جادادن تروریست ها عربی سپتمیر شروع شد 11این همه جنگ کدورت دشمنی بعد از 
طالبان مال عمر نامه برای اسامه فرستاده بود که من امیر هستم ویا خودت چرا  انتفاد نموده بود با وصف که امیر

القاعده به تنهایی عملیات می نماید اسامه بن الدن گفته بود وقتی کشور عمارات اسالمی شد هر کس می تواند قوت ها 
خالصه از دست مال عمر کار پوره نبود در صورتیکه چندین کشور  به نفع گسترش جهان اسالم لشکر کشی نمایند

 مقدم رافغانستان خی را در قلمرو سلمان هاان حضور مبدولت عمارات طال به شمول تند روان مذهبی حضور داشتند
شان در قسمت ایجاد مدرسه ها اسالمی و شبکه ها رزمی جهادی ستایش می نمود بدون آن که  گفته و از کمک ها

 باز شده بود درانزمان افعانستان دروازه جهاد به روی جهان بدانند عواقب این بازی در کجا ختم می شود
کسانیکه در مقابل  به خصوص ی روس می دانستندا نظر به معلومات ای اس آی بقایارعرب ها مجاهدین سمت شمال 

داخلی  یبدون در نظر داشت جنگ ها تند روان اسالمی آن وقت همه ان ها ملحد و کافر بودند نددیطالبان می جنگ
د که نگفته بوای اس آی برای شان  کشور که چی گذشت در کوشش از بین بردن مخالفین مسلح سمت شمال بودند

شمال است کسی که از دوران سردار داود خان جهاد را اعالن کرده به پشاور آمده  اتاحمد شاه مسعود قومندان جبه
  ومت عبوری مقرر کرده بودهبران تنظیمی وی را وزیر دفاع حکبود و همچنان همین ر

 

سیاسی داشتند نه مذهبی مداخله عرب و انتحار نمودن خود و برادر مسلمان  یگروپ ها دیگر در افعانستان مخالفت ها
عرب ها و تند روان هیچ اطالع از مسعود نداشتند همیشه از حضور جنرال مومند و جنرال  اصالً  وی نا سنجیده بود

  بن الدن کرده بودندتوافق به خروج  زمان وجود که طالبان درآن سپتمبر با 11هنگام حمله  بابه جان یاد می نمودند
یس جمهور بوش به خاطر جلو گیری از فرار الدن قوایی خود را در افعانستان مستقر نمود و در بیانیه خود ئولی ر

 می گفت
justes and punishmen  

  مریکا انتظار چنین حمله را داشتندابا وجود که مردم  خاک افغانستان فرستاد را به طیاره ها مختلف
در همین زمان ای اس آی  مختلف در آسمان افغانستان در پرواز بود که همه به خاطر مردم مسلح B52 طیاره پنج

میان نظاس آی را از افعانستان نمودند که در همان طیاره تعداد زیاد ی ای اتقاضا خروج منصب داران و افراد پاکستان
انی باقی مانده بود تعداد زیاد شان مورد فیر قرار غج شدند تنها طالبان افاز مناطق جنگی خار یپاکستانای رتبه بلند

بودند تسلیم جنرال دوستم از طرف صلیب سرخ گردید تا ایشان را  1۲شان که زیر سنین  یگرفت و اشخاص تسلیم
ن به دشت لیلی دف در مناطق بود باش اصلی شان انتقال دهد ولی در بین راه از عقب کانتینر مورد فیر قرار داده و

  نمودند
 گوناگون صورت گرفت زیادتر یعملیات ها سمت جنوب کشور تحت کنترول خاص قرار گرفت و ۶۴۴1در سال 

ر شانه به اسلحه ب و در عین حال پیراهن تنبان لنگی می داشتند حتا مردم کوچی که که پشتو صحبت می نمودندیکسان
ز ا به شمار می رفت اسامه و عضو القاعده داران ایشان از طرف دولت نقل می دادند خاطر حفظ حیوانات با خود

رجمه ت نظامی ناتو از این ها یعنی همکاران تعداد سفبودند با تأ  ان هاغکه اف ناتو یسوی دیگر مشوره دهنده ها کلتور
صادق نبودند چراکه در اثر کدروت ها  چندان درست نمی کردند و در قضاوت نظر دادن نظامیان امریکایی را برای

هر  نموده بود چندان خاطره خوش نداشتند ها در زمان اقتدار مال عمر ها طالب با فامیل ها شان انی کهقومی و زب
 که اصالً یمریکایی ها ترجمه می کردند در حالامی امد برای  شان به خاطر اذیت مناطق پشتو زبان دل چی از
جود و در بین مردم افعانستان چی بدبختیاز کلتور و زبان ما خبر نداشتند که چی گپ است و  جوان ناتو نظامیان

  افتندی دارد و جنگ به چی منظور آغاز شده و چرا القاعده در افعانستان حضور
 

در همین شب روز از طرف کابل همواره طالبان  اند گرچه حال نظامیان ناتو والیت جنوبی افغانستان را ترک کرده
اری متهم به همک دولت مرکزی را پیشنهاد صلح را قبول نکرده دعوت به صلح می شوند ولی تفنگ داران قسم خورده

  با خارجی می نمایند
ر ه فرق ندارد اگر با یونیفورم دولتی باشد ویا اگر با لباس ملی امروز هدف تفنگ داران در کشور ما نا معلوم است

  را شعار می دهندآزادی کشور  طوریکه همه شان ره الله اکبر خنجر کشی دارندعدر میدان جنگ با ن دو
ولی نخست باید قضاوت  طوری معلوم می شود که یعنی همه انتظار صلح را دارند تابلو سیاسی افعانستان ظاهراً 

هر کس گناه خود را  همدیگر را در آغوش گرفته و صورت گیرد صلح خودش می اید البته در صورتیکه مردم
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 دارند چراکه فرزندان شان همیشه ر صلح را خیلی بیشتربی طرف افغانستان انتظا به خصوص مردم اعتراف نماید
همسایه با فرستادن  یشنیده می شود که كشور ها در طول هر ماه در خبر ها نیز دنجنگی می شو جنگساالرانقربانی 

مریکایی به خاطر اوردن صلح ااروپایي و  یور كشور هاهمینط نیز به خاطر هدف صلح کوشش دارند ت ها خودئهی
 دنبزرگ را حکمفرمایی نمای یبزرگ و هدف ها یدر تالش اند تا هر چی زودتر جریان عبور تجارت ها نیز سخت

ها  شان خسته شده اند که بخش کثیر شان را افغان یورود مهاجرین در كشور ها کشور ها اروپایی نیز از همچنان
ئ نیز به خاطر حفظ امنیت سرحدات و و شرق یشمال یاسیا تشکیل می دهد که اکثریت در بیکاری و فقر قرار دارند

 انكشاف تجارت انتظار صلح را در افغانستان دارند
ورد بزرگ عساكر خود آغانستان دارند تا بالخره با دست بزرگ مانند امریكا نیز انتظار صلح را در اف یكشور ها

بزرگ را ایجاد نمایند بالخره این مملکت  یها یذاررا از افغانستان خارج نموده و در ضمن مانند هانكانگ سرمایه گ
عربستان سعودئ نیز انتظار صلح را در افغانستان دارد تا شبكه ها تروریزم  شکل یک کشور سالم را در جهان گیرد

نتوانند تابلو زشت را از طریق شریعت اسالم به نمایش بگذارند چون اسالم دین صلح و منطق به خصوص دراین 
  قرن تمدن می باشد

  نمی شود سوال اینجا است که چرا جنگ در افغانستان ادامه دارد و آتش هیچ بی اتفاقی خاموش
  ؟؟است افغانستان جنگ در صورتیكه هدف مجموع سیاسیون خارجئ و داخلی در افغانستان یكئ باشد پس چرا در

 ،و هنوز هم جریان دارد زیاد صورت میگیرد یبه خاطر آشتئ تالش ها همه كوشش دارند صلح را بیاورند امروز
  زور دو گروپ را یکجا نمودن آینده روشن نمی داشته باشد باشد چراکه به اشتباه سیاسی این هدف كامالً  ممکن

 جنگ غیر ممکن در افغانستان بدون قضاوت صلح چراكه شوند و خارجئ در همین هدف ممکن ناکامی سیاسیون داخل
این کمسیون توسط مردم بی  عدل ضرورت دارد نه به شورای صلحامروز افعانستان به شورای قضاوت و  است

نباشد باید رهبری شود اشخاص جهادی و تفنگ داران امروزی و دیروز آغشته  طرف که دست شان در خون ملت
لیت بگیرند حتا حق بیانیه تبصره برای شان داده نشود وقتی جرم جنایت هر صالحیت و یا مسؤ  ،نباید در این شورا

  انی حاضر شوندغر دفاع خود به محکمه اسالمی و افبه خاط می توانند ثبت شورایی قضاوت گردید بعداً کدام 
  صلح در افعانستان بعد از قضاوت می آید

 
 پایان
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