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 ؟افغانستانرد صلح وجنگ  ۀقبال
  

جنگ و صلح درافغانستان که همواره  تیمالک ۀقبال یکابل رو داریگمراه کننده حکمرانان ارگ و قصر سپ یادعاها
ملت مظلوم و  یبرا کنندیم شکشیشان پ یخارج تکرانیحما یشرویدرپ یجامعه جهان انیحکمرانان دربلندگو نیا

 یلیجنگ شوم تحم نیا یاصل یقربان فغانستانا دهی. مردم مظلوم و رنجدستین    شیافغانستان مضحکه ب دهیرنجد
صلح   یواقع نیتأم ی. مردم افغانستان براکشندیم شیجنگ را بدوش خو نیبوده و بارسنگ هنیدشمنان م

 دارند.  ازین شتریبه صلح ب یگرید یدارازهرکسیپا
کاذب صلح  یصلح مردم افغانستان را ندارند وادعاها یوحق سرپرست تیصالح ریوطالبان شر یفاسد کنون رانانحکم

 وحسر مردم کشورما هستند.    حدیب یو سردرگم قیتأثرعم یۀخواهانه شان ما
مردم افغانستان هم کارساده  یبرا یدوامدارحاکمان برحال کنون یگمراه کننده  و سرگم ینقشه ها نیچن صیتشخ

 یاجرا یشوم جنگ را طرح کرده بوده اند و برا یپالنها نیکه خود شان ا تگریحما صنیمتخص نکهیمگرا  ست،ین
 انیمردم افغانستان وجهان یبرا دیکه با دانندیاند م هرا درافغانستان استخدام کرد یجنگ تکارانیحکمرانان فاسد وجنا نیا

 بدارند.    هیآنرا ارئ  یجواب مقن
هستند و فرق  هایجنگ و صلح درافغانستان ک یاصل نیکه مالک دیو مدعان کاذب صلح پرس یازحکمرانان کنون دیبا 
   ست؟یجنگ و صلح درچ تیمالک انیم

 ۀخط نیشان درا یو خون یخیتار یها زهیمردم افغانستان که با اثبات آم انی:  جنگ درافغانستان جنگ درماوأل
جنگ،  نیجنگ شوم به مردم افغانستان تعلق ندارند. ا نیاند ا ستهیبرادرانه و مشترکأ باهم ز یقرون متماد یباستان

مردم افغانستان مانند آفتاب روشن نشان داده  افتخارمشترک و پر یزندگ قیحقا ست،یافغانستان ن فیجنگ مردم شر
 مرز و بوم پر غرور درج است.     نیا خیتار نیصفحات زرآنست و در  ییبایبوستان ز نیرنگارنگ ا یاند که گلها

 یتفاوتها یها هیباهم ندارد. توط یدشمن چگونهیمذاهب متعدد درافغانستان ه یواقع نیمتد روانیو پ فیشر اقوام
چتر نفاق استعمار کهن واستعمارنو بکمک عمال شان  ریرا که دشمنان مردم  افغانستان در ز یو مذهب ینژاد

تعلق ندارند. مردم عوام افغانستان  چیه فغانستانا فیو شر بیاساسأ بمردم نج  برند،یبرده وم شیدرافغانستان به پ
 گان است.    گانهیب رحمانهیجنگ شوم ب نیا یکشور شان قربان یمل یایومنافع عل

حفظ  یمردم افغانستان برا یو دشمنان منطقو یجهان یاست که قدرتها گانگانیب یلیدرافغانستان جنگ تحم جنگ
. مردم ستیجنگ، جنگ مردم افغانستان نبوده و ن نی.  اندینمایم یتسلح و رهبر ل،یجنگ را تمو نیا شیمنافع خو

جنگ را آغاز  نیافغانستان ا فیمردم شر د،ستنه یجنگ اجنب نیا یاصل انیافغانستان صرف قربان ۀدیمظلوم و رنجد
 جنگ شوم را هم بعهده خود ندارند.    نیو تداوم ا لینکرده اند،  وتمو

به توان  زیاصوأل و اخالقأ توقف آنهم بدوش افغانها نبوده و قطع  آن ن ستندیجنگ شوم افغانها ن نیمالک ا کهیآنجا از
 یرا بدانند تا برا نیا دیبا دهندیافغانها سرم یکه صرفأ در شعار صلح را به سرپرست نیدروغ انی.  مدعستیافغانها ن

که  دید دیأل  خواهسالم شانرا مساعد سازند و درآنصورت شما عم کاشترا یۀصلح درافغانسنان زمن یواقع نیوارث
عدالت  ننأیقیشان در آن وجود نخواهند داشتند و  یآن با طالب وچل یجنگ تکارانیدولت بشمول جنا نیحکمرانان فاسد ا

 .  توانندیشده م نیکشور تأم یبرا یو صلح واقع
 شوندیکار برده متداوم جنگ توسط دشمنان مردم افغانستان ب لهیوس ثیبح یخارج ریکه با اشتراک تندروان شر طالبان

اسناد  نیجنگ را ندارند. لطفأ به ا نیتوقف ا تیمگر صالح دهندیجنگ را ادامه م نیکه آنها ا کنندیخود بزبان اقرار م
 راکبرخانیاله "مجاهد"  که از ادرس وز حیطالبان مانند ذب یغگودرو انینه به سخنگو دیو مستند توجه نمائ یواقع

 .  کندیم یدروغ پراگن یآ سیا یآ میس یب قیشهر کابل از طر
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یکی از قوماندان طالب به اسم خالد درمصاحبۀ خویش با خبرنگار نیشنل که توسط محترم فقیری   درشرق افغانستان
ما جنگ را ادامه  " هک دواضحأ میگوین خالد گردیده است زنیرمنتش نیز جرمن – افغان صاحب ترجمه و در پورتال

    " .مجنگ را توقف داده نمیتوانی ما میدهم مگر
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 ۀدیافغانستان است. مردم مظلوم و رنجد یگ هیو دشمنان مردم ما درهمسا هایتوقف جنگ افغانستان بدست خارج دیکل
 ندارند.   شیگان را در کشور خو گاهیافغانستان توان توقف جنگ دشمنان و ب

ازمردم  توانندیرنمیو طالبا شر یهستند،  دولت فاسد کنون جنگ مردم افغانستان نیا یاصل انیصلح  قربان نی: وارثأیثان 
کنند.  دولت فاسد درافغانستان وهم طالبان که درطرف  یگ ندهیجنگ هستند نما نیا یاصل انیصلح و قربان نیکه وارث

و  افتهیگان بنا  گانهیتوسط ب شانی. دولت فاسد و طالبان هردو ادسکه ان کی یمانند دو رو جنگندی"مقابل"  آن م
. دولت فاسد درافغانستان ندینمایخدمت م گانگانیوحفظ منافع ب قیتطب ی.  دولت فاسد و طالبان هردو براشوندیم تیحما

 تیصلح ملک یازک دانندینم یزمامداران فاسد کنون نیبرخوردار هستند.  ا هایخارج یو نظام یمال تیوطالبان ازحما
جالل  یبایشهر ز یجاده ها گریطالب بارد ینه صد زندان ییهمزمان با فرمان رها آنرا بطلبند،   هایو از ک ستیک

 آباد پر خون گشت.     
 شانیوهردو ا راستیوطالبان شر یدولت فاسد کنون یحق مردم افغانستان است که متاسفانه در کرو یواقع صلح

 و حقوق حقه مردم افغانستان هستند.    یبه صلح واقع یدسترس یموانع اساس شیخو یخارج انیبکمک حام
 تیکه ازحما ریبشمول طالبان شر یبکمک دولت فاسد کنون گانگانیبا تقاضا ومطالبه ازب توانندیافغانستان نم مردم

بنام "مردم"   یاسیس یجعل یگریانجی. حلقات مابندیدست  یو واقع داریبرخوردارهستنذ به صلح پا هایکامل خارج
ساخته شده اند و مکررأ از ادرس مردم  یهایتوسط  خارج یجنگ تکارانینظام فاسد و جنا نیهم یایقاافغانستان که ازب

 بیفر یمضحک برا شیصرفأ نما کنندیبا طالبان درماسکو و قطر شرکت م جهینت یافغانستان در مذاکرات" صلح" ب
 دشمنان مردم افغانستان کار مکنند.     ینقشه ها یهم برا یمداحان پر رو نیمردم افغانستان هستند.  ا

مردم افغانستان متحدانه قاطع، مستقل  دیکه با داردرآنستیو پا یصلح واقع نیمردم افغانستان به تأم دنیراه رس گانهی
 مبارزه کنند.   ریو طالبان شر یاشتراک دولت فاسد کنون رهیخارج از دا شیخو یمل
 . زیو برادرانه مردم افغانستان عز یمل یقاطع اتحاد وهمبستگ ۀمبارز دیام به
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