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 !درگیر جنگ در افغانستان ناممکن است فینطرتوسط  آوردن صلح
 

هللا نقیبی از قندهار و عبدالحفیظ منصور از پنجشیر، غالم فاروق افغانستان عالوه بر کلیم "اسالمی"حزب جمعیت "
نفری مذاکره کنندگان دولت افغانستان با طالبان معرفی کرده  ۲1مجروح از هرات را نیز برای عضویت در هیات 

 ".است
 

  
 

بکابل با یونس قانونی که ریاست  میالدی 2001را در نوامبر  در عکس های فوق شما ورود برهان الدین ربانی
ربانی رئیس جمهور  .سمت وزیر داخله را اشغال نمودهم کنفرانس بن بعهده داشت و بعدأ  هیأت "اتحاد شمال" را در

   در کابل. ۲۰۰1فراری با فهیم و عبدهللا وزرا دفاع و امور خارجه دراواسط نوامبر
 

  
 

 در عکس فوق یونس قانونی نمایندۀ "اتحاد شمال" و جاجی عبدالقدیر در جریان کنفرانس بن هستند، جاجی عبدالقدیر
ش ماه ش اعتراض داشت. فقط ریت چوکی به جمعیت "اسالمی"ثکبر سر تقسیم غیرعادالنه چوکی حکومتی و دادن ا

در شهر  در روز روشن هنگام خروج دفتر کارش تعمیر وزارت فوائید عامه ۲۰۰۲( ششم جوالی 6بتاریخ ) بعد
   کابل توسط عمال باند ادمکش جمعیت "اسالمی" به قتل رسیده است.

ان و متعلق ایر " با متحدینش گلمجان رشید دوستم متعلق به ترکیه و روسیه، فرقۀ مذهبی "وحدت"اسالمی"معیت ج
برهان  .یکطرف جنگ در افغانستان شمرده می شوددر کل "اتحاد شمال" فرقۀ اسماعیلیه شبکه های انگلیسی آغاخان 

نی کنفرانس بن برهان الدین ربا قبل تصامیم و فیصله هایقوای ملیشۀ شورای نظار با کابینۀ شان  و الدین ربانی
حکومت مخلوع وی  در شهرکابل شدند.براساس هدایت برهان الدین ربانی مستقیمأ از فیض آباد بدخشان وارد ارگ

ا بن ت در جریان مذاکرات کنفرانس "اتحاد شمال" در رأس آن برهان الدین ربانی دفاتر حکومتی را اشغال نمودند.
 اشغال اگثریت چوکی حکومتی لجاجت نمودند. 
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" با متحدینش گلمجان رشید دوستم، مشاورین آی. اس. آی پاکستانی و اسالمی"جمعیت در جریان عملیات ناتو 
" با متحدان خود گلمجان رشید دوستم اسالمی"جمعیت جنگجویان عرب را مصؤن به مقامات پاکستانی سپردند. 

هزاران تن افراد پیاده طالبان را در شمال کشور در قلعه جنگی قندز و دشت لیلی به قتل رساندند. رهبران تنظیم های 
"جهادی" بشمول "اتحاد شمال"، طالبان و حزب "اسالمی" تحت اوامر پاکستان و اعراب طرف مقابل جنگ رقابتی 

جهت جنگ مجرمین جرایم جنگی ضد بشری هستند که جرایم شان در محکمه بین المللی هاگ ثبت بیگانه اند، هر دو 
   شهر کابل است. ۲۰۰1دسمبر 15عکس زیر شده است. 

 

   
 

ناتو از شورأی امنیت  قوای نظامی ید از حضوربا تائ عبدهللا عبدهللا طی مکتوب رسمی 2001در اواسط دسمبر 
  .هقوای حافظ صلح ملل متحد را نمودتقاضا 

آنها  از یک که هر افغانستان درگیر جنگ در طرفین نشاندهندۀ آنست که صلح پایدار توسطخود اسناد جنایات فوق 
فیصله های عادالنه و  با منصفهبدون موجودیت هیأت  در قبال مردم افغانستان شده است تجنایهزاران ب یمرتک

 . ناممکن استمجازات مجرمین با  همراتأمین عدالت انتقالی 
است که برضد  جنگ در کشورمجرمین ی میانجیگری فکتور توطیۀ های مفسدین و شرکا جرم ناکام نسخۀ های

با حمایت  افغانستان لو بیت المامردم اموال غارت  همگام با تطبیق قانون اساسی افغانستان برای تداوم جنگ و
    .در پیش گرفته است خارجیها برای تطبیق اهداف شوم شان
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در غیاب قربانیان اصلی  حکومت "همه شمول" بنام میانجیی و مصالحه مجرمین جنگی و سیاستبازان چیزی را که
الت هیچگاهی به صلح پایدار و تأمین عدخیانت صریح بوده و به پیش میبرند،  آنهاو نمایندگان واقعی افغانستان جنگ 

 . انجامددر افغانستان نمی 
   مردم مظلوم کشور مکررأ تقاضا خود را به داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهار میدارند.

زنان و مردان پیشنهاد می نمایند و آماده هستند که به تمام کشورهای جهان و  مردم شریف و زحمتکش افغانستان
تعهد می سپارند، در صورتیکه کشور های خارجی بخصوص تحت رهبری داکتر محمد اشرف غنی متحد  سازمان ملل

ظیمهای پاکستان، ایران، روسیه و ترکیه دست از مداخالت خود را در امور داخلی افغانستان و از حمایت تن
جنایتکاران و رهبران آنها بکشند، جنایتکاران مستند جنگی را خلع سالح نمایند، مردم افغانستان می توانند نمایندگان 
ثالث البخیر خود را که دستان ایشان به خون مردم بیگناه آلوده نه باشد انتخاب نمایند. زمینۀ صلح واقعی را در 

دولت ملی قوی مرکزی در افغانسنان روابط دوستانۀ  تأمین می نمایند.افغانستان مطابق قوانین حفظ حقوق بشر 
حد مت می تواند. مردم افغانستان یقین کامل دارد که افغانستان خود را با تمام کشورهای جهان و منطقه فراهم کرده

  بزودی بار دوش جامعۀ جهانی نمی باشد. تحت رهبری داکتر محمد اشرف غنی
 تشکر.
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