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 رهائی گرگان با رمۀ بدون چوپان
 

 ایمانویل کانت" تجربه فهم درک شده است. صلح کار استادانۀ عقل است. "
با  امریکا قطر ایالت متحده  در امور افغانستان برای تعمیل "توافقنامۀ" امریکا نظریات عدۀ از مقامات ایالت متحده 

به رها کردن گرگان وحشی با رمۀ بدون چوپان می ماند. مثل زیبا و خنده  طالبان در مورد "صلح" در افغانستان
فرار قوأی چنین اقدام گریز مشابه را روس ها بعد خروج و  آور است که میگوید: یک پای مرد از گریختن است.

 میالدی انجام دادند.  1992نظامی شان در افغانستان از میدان جنگ در اپریل 
یی بعد از حوادث خونین مرگبار مشترک اخیر طالبان و داعش در افغانستان از جنگجویان امریکا سیاستمداران 

فاسد کنونی افغانستان که  با اشتراک "دولت" مسلح طالبان که هروز جویهای خون را در افغانستان جاری مینماید،
( سیزده مرکز رهبری تنظیمی 13دو رئیس جمهور در احاطۀ یک قصر با ) وجود آن صرف به نام است، همزمان

 سیاستمداران  "جهادی" تماشاگر خونریزی مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان در یک کشور واحد وجود دارد.
ستان توقع دارد تا در جلوگیری از جنگ در صحنۀ پر خون یی از طالبان و "دولت" فاسد کنونی افغانامریکا

نوزادان و مادران شهید در شفاخانه زایشگاه دشت برچی و ادا کنندگان جنازه در والیت ننگرهار توسط خود قاتلین 
  آنان جلوگیری کند.

 

 
 

به حمله دیروز در  عکس العملبرای صلح افغانستان در  امریکا زلمی خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه 
 توییترش نوشته: 

شود، وهمکاری برای  "همکاری طالبان و دولت افغانستان در برابر دشمن مشترکی که مرتکب چنین جنایاتی می
هم و  ثباتی پی ، ضروریست. ناکامی در این کار، افغانستان را در برابر تروریسم، بی۱۹-مهار نمودن کووید

 خواهد گذاشت. اکنون زمان پیش رفتن بسوی صلح است. "پذیر  مشکالت اقتصادی آسیب
 

 :گ در افغانستان جنگ بیگانگان استجن
( چهل سال میگذرد، جنگ در افغانستان میلیونها کشته و ۴۰از تداوم جنگ و خونریزی پیهم در افغانستان بیش از )

جنگ افغانستان هیچ فرد، هیچ فامیل، معیوب با سرزمین سوخته و کامأل ویران را از خود به جا گذاشته است. در 
یب سهیچ قریه، هیچ شهر، والیت، سرک، ساختمان، درختان، پرندگان، سنگها و کوه ها وجود ندارد که از جنگ آ

  ندیده باشد.
 

 (تنمی آید. )ایمانویل کان خودش وقف و اهدا صورت گیرد، او برای صلح باید
منطقه و جهان در اثر رقابتهای بین المللی دو سیستم متضاد جهانی هفتاد میالدی اطراف افغانستان  هٔ حوادث ده

ساختار اجتماعی افغانستان را برای مواد سوخت جنگ نیز به دو قطب تقسیم نموده است و باوجود یک قطبی جهان 
   جنگ و خونریزی با آن شدت ادامه دارد.
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 هیچ چیزی پایدار از نا پایداری نیست" )ایمانویل کانت("
نان خارجی جنگ افغانستان عبارت از پاکستان، ایران، روسیه، ترکیه و عدۀ از کشورهای عربی و نوکران دشمنا

با ارائیه اسناد  دشمنانان خارجی و نوکران داخلی شان در جنایات جنگ در افغانستان داخلی شان آشکار است. همۀ
ا منابع تمویل و تسلیح شان مستند وجود دارد. خود شان اعتراف می کنند. جنایتکاران جنگی و مفسدین نظام دولتی ب

ی و جهان هیچ سودی امریکا مداران سیاست خارجی ایاالت متحدهدر وضع کنونی جنگ در افغانستان نصایح سیاست
در جنگ افغانستان طالبان و دولت فاسد کنونی با هم در جهت مخالف همدیگر برای کسب و حفظ قدرت باهم  ندارد.

د. در بین طالبان و دولت فاسد کنونی امکان مرز و سنگر مشترک وجود ندارد. مفسدین با نجنگ در افغانستان می
منابع تمویل و تسلیح جنایتکاران مستند وجود دارد. همۀ ساختارهای اجتماعی جوامع بشری انسانها با داشتن تابعت 

 ده نمی تواند. رک، علیه دشمن مشترک با تقاضا و نصایح سنگر مشترک را ایجاد کرتو مذهب مش
 

  
 

  
 

با عسکهای فوق اطفال نوزاد پرخون و مادران شهید شان نگاه کنید، افغانستان امروزی از محشر کربال بدتراست. 
دانند مردم افغانستان هیچوقت جنایات طالب، داعش و دولت بی کفایت فاسد را فراموش نمی کند. مردم افغانستان نمی

در امور افغانستان در وقت نهایت حساس از جنایتکاران طالب که ساطور پر  امریکا که چرا مقامات ایالت متحده
خون بدست هر روز قتل و جنایت می آفریند، توقع جلوگیری از خونریزی در افغانستان را دارد. طالبان آتش بس و 

فغانها میداند که قدرت از را روزنۀ اغفال ا امریکا امۀ "صلح" طالبان با ایالت متحدهصلح نمی کند. امضأ توافقن
طریق جنگ تصاحب کند. این نباید نادیده گرفت که طالبان نقاب پوش امروزی به مارهای زخمی می ماند که 

 میالدی وارد افغانستان شده بودند خطرناکتر است. 1995بمراتب از طالبان که در سال 
اینکه آیا انسان از طبیعت از نگاه اخالقی خوب و یا بد است؟ هیچ یک ازین دو، زیرا او از طبیعت بطور کلی "

موجود اخالقی نیست؛ او این چنین می شود، وقتی عقل او خودش را تا مفاهیم مکلفیت و قانون پرسش پذیر می 
 (شمارد." )ایمانویل کانت

 شهر گردیز را ویران کرده اند ببینید.  شان وحشی تاریک دل و اجیران بیگانه کهبا چهرهای خفا
 

  
 

هر دو از یک منبعه بوده و هردو ساختار متمم یکدیگر طالبان فرشتگان آسمانی نیستند. تروریستان طالب و داعش 
بوده و باسایر حلقات تروریستی رابطه مستقیم دارد. منابع تمویل و تجهیز طالب و داعش یکی است وبه افغانستان 

 برای قتل و خونریزی فرستاده می شود. 
 انپای
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