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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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مقدمه برای برحق جلوه دادن
طبیعی است که هر طرف در فعالیت و جبهه گیری خود سنجش دارد برای حق جلوه دادن خود از
سازکارهای متفاوت استفاده می کنند :در این جنگ تنها مقاصد شان گرفتن هدف فزیکی آن نیست
تالش می شود برعالوه هدف فزیکی و هدف ایدیولوژی نیز صورت می گیرد که گروه ها در جریان
درگیری و خشونت شیوه های مختلف دنبال برجسته سازی های فکری خود هستند که پیگیری و
تالش می کنند که به مقصد خود برسند در این میان گروه های افراطی با وسیله سازی دین نقش
مبارزاتی خودرا مهندسی می کنند .آیا در اسالم گفته شده اماکن مقدس ،راه های مواصالتی و دارایی
های عام المنفعه را تخریب کنید .آیا در دین اسالم و یا در کدام آیات قرآن کریم کدام سوره و آیت
در این مورد صراحت دارد ،نخیر! من یک مسلمان هستم و تا کنون نخوانده ام و نه هم شنیده ام که
خشونت برعلیه یک جامعه اسالمی جواز داشته باشد ،در حقیقت کاسه زیر نیم کاسته است به اشاره
بعضی کشورهای متخاصم و ماجراجو دنبال اهداف شان هستند و گروهک های تروریستی آله دست
شان و با استفاده از آنان می خواهند چهره وحشتناک از جامعه اسالمی به سایر ملل دنیا ارائه کنند
و دیگر اینکه گروهک تروریستی طالبان در گذشته ادعا داشتند که بر علیه اشغال می رزمند مگر
در این اواخر دیده شد که جنگ آنان جنبه دیگری داشته و آنهم منفعت های شخصی و گرفتن امتیاز
بوده است.
چنانچه بعضی سخنگویان گروهک طالبان در رسانه های جمعی اعالم داشتند که جنگ در مقابل
نیروهای دفاعی و امنیتی (مسلمان) را روا دانسته اند که برعکس آنان در دولت جمهوری اسالمی
افغانستان با پشتیبانی از دین مقدس اسالم و احترام به مذاهب دیگر اسالم اعمار مساجد ،مدارس
دینی ،سرک ها  ،پلچک ها و راه های مواصالتی را به آسایش مردم مسلمان افغانستان می سازد
مگر بدبختانه چند اوباش و ولگرد بدستور باداران شان و سازمان استخباراتی آی اس آی پاکستان و
خوش نگهداشتن باداران شان دین مقدس اسالم را وسیله قرار می دهند.
آیا خشونت دولت جمهوری اسالمی افغانستان همین است یا رهبری گروه های سند کاهش خشونت
را برای مدت یک هفته الی ( )10ماه حوت با سران امریکایی به امضا رسانیدند از جانب دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور احضارات و آمادگی الزم اتخاذ گردیده
است اما برعکس ساعت بعد از اعالن توافق نامه کاهش خشونت میان رهبری طالبان و امریکا در
والیت بلخ انفجار از جانب طالبان صورت گرفت که نقض توافق آنان می باشد ،روشن است که
طالبان به عنوان پروژه از سوی سازمان های استخباراتی هسته گذاری شده و این گروه به نزدیک
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به دو ده با شیوه های مختلف به سربازگیری پرداخته و از معمول ترین روش ها استفاده کرده یکی
از این گروه ها که دین اسالم را افزار برای توجیه قضاوت خود قرار داده طالبان هستند که ماهیت
و اصالت فکری این گروه آفتابیست اما به ظاهر همه تحجر و تاریک اندیشی با دین پوشش میدهند
مجموعه را که در دست دارید حکایت تلخی به دام افتاده نوجوانان در گرداب دگم اندیشی و باشگاه
تروریست پرور را دارند.
از تمام گروه های درگیر در جنگ با دولت اسالمی افغانستان قرار دارند میخواهیم از فرصت بوجود
آمده استفاده نموده و از این دیگر خودرا رسوای عام و خاص نسازند و به اشاره بیگانگان نه رقصند.
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