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 طرفین جنگ و صلح طالبان در افغانستان کیها اند؟
 

یگرد جهانی و پعد خارجیش در اثر تداوم رقابتهای بین المللی قدرتهای سالهاست که جنگ طوالنی درافغانستان با ب  
اهداف منطقوی آنها جریان دارد، ادامۀ این جنگ درقدم نخست برای حفظ و توسعه تأمین اهداف بیگانگان و منافع 
 نامشروع همسایه های افغانستان بخصوص پاکستان و ایران بوده که با ویرانیهای بیسابقه افغانستان همراه میباشند. 

ندگی افغانها را فرا گرفته است و در نییجه آن ساختارهای ملی عنعنوی تخریبات و اثرات منفی جنگ تمام شؤن ز
اموراجتماعی از بین برده و در عوض قشر جنایتکار و بیگانه پرست مانند طالب را بوجود آورده اند که در خدمت 

لوم نگ را مردم مظذکر شده است که این ج اً چنانچه بارها مستند منان مردم افغانستان قرار دارند.جنگ بیگانگان و دش
افغانستان آغاز نکرده اند و قطع این جنگ نامتناسب قوای طرفین هم در توان مردم ستمدیده افغانستان نیست، مگر 
متاسفانه قربانیان این جنگ فقط وفقط مردم ملکی وعوام کشور هستند. طالبان و امثال آن وسایل دست بیگانه گان و 

اند و بدستور دشمنان مردم افغانستان مردم مظلوم و بیدفاع میهن ما را قتل عام جز اهداف  دشمنان برای ادامه جنگ 
 مینمایند، منابع مادی و معنوی ملی را حریق نمودند.

 ی" و بکاربرد اصطالح "مذاکرات بین االفغان تصویر جعلی و تصنوعی را که بنام طرفین "جنگ و صلح" درافغانستان
رقابت بین المللی توسط قدرتهای جهانی بکمک دشمنان مردم افغانستان ترسیم  برای فریب مردم ناشی از فکتورهای

ً اسناد و شواهد پرخون و مستند جنگ در افغانستان واضح ده اند کامأل معکوس ونادرست است.نمو نشان میدهند که  ا
دگان نماینمگر  تشکیل میدهند، درکشوررا قرنیان اصلی جنگ  افغانستان اند که بیدفاع طرف جنگ طالبان مردم

  در مذاکرات "صلح" هیچ حضوری ندارند.قربانیان اصلی جنگ 
بدون اطالع و مجوز قرنیان  شرکت افراد و آنهم از حلقات معلوم الحال نظام دولتی در "مذاکرات بین االفغانی" 

 اصلی جنگ در افغانستان هیچ دردی دوا کرده نمیتوانند. 
اشتراک فرمایشی انتصاب چند زن نشستن در زیر یک سقف با طالبان نمیتوانند از زن ستیزی وجنایات که طالبان 

و  خارجهاجبران نمایند. جگرگوشهای مادران افغان را بیگناه شهید نموده و مکاتب دختران شانرا سوختانده اند 
به کمک پاکستان طرفین مذاکرات " صلح " را ند تالش میکنهم خود کوزه وهم خود کوزه گرند حمایتکران طالبان 

انستان درافغتجارب گذشته جنگ  انتصاب مینمایند. قربانیان جنگ بدون نمایندگان شان خود ایشان از میان عمال خود
ه قطع ب و "مذاکرات بین االفغانی"چنین شعبده بازی تیاتر گونه تصنوعی بنام " مذاکرات صلح"  بارها نشان داده اند

 و تأمین صلح پایدار نمی انجامد. جنگ
به تصیویر زیر این نمای یکی از تازه ترین نمونۀ جنایت طالبان است که مردم عوام و بیگناه کشور ما را در یکی 

 از مزدهم ترین نقطۀ شهر کابل هدف قرار داده اند. 
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خساره بمردم عوام و زحمتکشان کشور رسانده اند بلکه افغانی در این حادثۀ جنایت طالبان مزدور نه تها که میلونها 
 شش تن هموطن بیگناه را شهید و بیش از پنجاه تن دیگر شامل اطفال و زنان را زخمی بجا گذاشته است. 

تیاترچندین ماهه که بنام "صلح" با طالبان جریان دارد در واقعیت امر اقدام برای صلح واقعی نه بلکه درحقیقت تداوم 
نباراست که برای کشتار مردم بیدفاع و مظلوم افغانستان دوام دارند. طالبان مزدور با آنکه از منابع خارجی جنگ خو

اند.  بهانۀ ساخته دست قدرت سیاسی خویش درافغانستانتمویل و تجهز میشوند، مگر حضور قوای خارجی را برای ب
بجز قربانی هیچ دخالتی ندارند بقتل میرساند. آنانیکه طالبان هر روز مردم بیگناه و عوام ملکی افغانستان که درجنگ 

تالش کردند جنایتکاران طالب را از لست سیاه جنایتکاران ملل متحد خارج ساختن و میخواهند تا این جنایتکاران را 
ه ونخواهند ددرافغانستان دوباره بقدرت برسانند باید بدانند که مردم افغانستان جنایات طالبان و امثال آنرا فراموش نکر

 کرد.   
بصراحت باید گفت که قربانیان اصلی جنگ مردم افغانستان هستند تآمین صلح واقعی بدون حضور مستقم مردم 

 افغانستان و نمایندگان واقعی شان امکان پذیر نیست.       
ات با مذاکرسهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز گذشته با نشر پیامی در صفحۀ تویتراش، 

حکومت افغانستان را رد کرده و گفته که این مذاکرات با "جهات افغان" خواهد بود و این گروه با "اداره کابل" منحیث 
یک "حکومت" مذاکره نخواهد کرد. در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان از آغاز گفتگوها با میزبانی آلمان و 

ها" در افغانستان ای حکومت افغانستان مهم است "ختم جنگ و پایان خشونت گوید، آنچه بر قطر استقبال کرده و می
   باشد.می 

 

   
 

نتایج چنین "مذاکرات صلح" بدون حضور فرنیان اصلی جنگ  روشن است طالبان میخواهند بدستور پاکستان جنگ 
را علیه مردم افغانستان به پیش ببرند، مگر مذاکرات "صلح" را با خارجیها بمنظور بدست آوردن قدرت سیاسی که 

 ن حمایت کنند. تا بتوانند از منافع پاکستان وسایر دشمنان میهن ما درافغانستا
 مرگ برطالبان مزدور این قاتالن مردم بیگناه افغانستان

 
 پایان
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