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  !شوند یم افغانستان وارد  وفارغ پاكستان از یطالبان یارود

  
 ،ینواز نمھما ،شرافت ،تيانسان ،یفرھنگ، یعلم تمدن مھد یزمان وجوددارد افغانستان نامه ب یكشور جھان خيدرتار

 از وھم داشته را خود خاص شھرت جھان و منطقه درو ساير سجای برگزيدۀ انسانی  یامانتدار ،یفداكار، یناموسدار

  . ی کردم جلب خود طرف را قدرتمند یھا كشور ۀعالق خود یئايجغراف تيموقع نگاه
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 خاك وارد مرتبه نيچند ھای برتر در ھمان زمانسالحو  تفنگو  برچه زور با ھا سيانگل نخست ١٩رن ق درچنانچه 

 مدهآ وجوده ب جھان در مخالف دوقطب نيب سرد جنگً ابعد .خوردند شكست پرستانوطن و  خواھانيزادآ وتوسط ماشدند

 انكشاف به رو  وپسمانده یھا كشور نيدرب را كيدولوژيوا یمذھب یجنگھا نكردند قناعت ھم باز .شد ميتقس شان نيب ايدن

 سرمايه داری دولتی زير نامو یدار هيسرما از عبارتکه  رفت شده جھان مردم ريدامنگ یوريت دو ندنمود شروع

 یھا ونيليم نرفت نيب از باعثه دورآ وجوده ب هيترب ميتعل دفاق و سواديب ھایكشور در را یھتبا ھانآ یدو ھر زمياليسوس

  . شدند ارض ۀكر درسرتاسر گناهيب انسان

 خاك وناتو گايامر ستیيفاش اليسميامپر ًابعد یشورو مسياليامپر اليسوس دوم ۀمرتب در سيانگل اول ما وطن خصوصأدر

 نيا یباال گرم سالح توسط كه ددنيد دارند ما كشور در خودرا یھا اجنت نشا ھركداماينھا  . نمودندليتبد رانهيو به را ما

 دركشور خودرا یھا جاسوس از یتعداد. كارگرفتند گانشرفباخت نيا گريد سالح از شود ینم كرده حكومت مردم

 خود منافع یبرا هكرد هيترب و ميتعل مولویو  مال ،خوندآ ،یچل نامه ب و بقيۀ کشور ھا انگلستان ،گايامر ،رانيا ،پاكستان

  . ندينما وكشتار ترور را  گريد كي مذھب توسط تا نمودند وانر انكشاف روبه و  پسمانده یدركشورھا

 روانهتربيت و به نقاط مورد نظر " ايس" دستگاه توسط وعراق هيدرسور را داعش و  القاعده، پاكستان در را طلبًاء بن

 ۀھم صلح نامه ب یول زدند یم صلح از داد یبشر تكارانيجنا نيا ميدا .شدند یھا كشور نيا یخراب باعث  کهنمودند

، كايامر ،سيانگل ساخت ینيد یھا مدرسه در امروز .كردند هتكه تك شان یھا ميموز با ار ھا كشور یميقد یھا تمدن

 ینيد مدارس در حتا ندارند یبرخ یعلم تيوترب ميتعل از كه ھارا سواديب از یتعداد یسعود عربستان و  رانيا ،پاكستان

 وارد شان یونوكرھا ھااجنت توسطً بعدا. شوند یم داده ميتعل بشر كشتن یبرا یگاد اسپ مانند ندارند یگاھآ اسالم نيد از

 ،داعش مذھب یعني یمنف مذھب توسط را پرست خدا مردم نموده استفادهءوس نيد از تا گردند یم رامآ یھا مملكت

  .تل عام نمايندقو ترور القاعدهو  یطالبان

 عدالت و زنانو برابری  یزادآ ،یقيموس وھنر ،دانش ،تيعلم مردمان نيا كردند وافغانستان جھان در را نكاريھم

 یكسان از ميكن یم افسوس ما شود یم رارکت باز رود یم شده تكرار با نيچند ما دركشور خيتار ببرند نيب از یاجتماع

 ،داعش با . اندهگشت بر تيجاھل به باز اند دهيد را جھان رفت شيپو  تمدن ،خارج یايدن اند شده هيترب ملت خون از كه

 ،وپرچم خلق باند ،تكنوكرات وطنفروشان مانند. گرفتند یضدبشر  ویانسان ضد روش .كجاشدندي طالبانو القاعده

 ،یئاروپا یھا دركنفرانس چه ھستند یچپبه اصطالح  زابحا در چه یراست احزاب در چه پاك بوت ،چاپلوس یانسانھا

  . كنند یم صحبت ستانيترور  و بقيه طالبان نفع وبه كنند یم اشتراك یوخارج یافغان مدور یھا زيوم یئكايامر

 خواھند یم صلح نامه ب یمل نانيخا از یتعداد ميتوان یم دهيد كشور یوخارج یداخل یھا ونيزيتلو در را نآ ۀنمون

، دروازه ھای ورود آنھا را از شرق و غرب به مانند باند گلبدين شتافته طالبان به کمک یوجھان منطقه استخبارات توسط

آوردن اين گروه تاريخزده و مزدور بدان معناست که مردم افغانستان می بايد . مساعد بسازند افغانستان در قصاب کابل 

يت، انسانيت، ترقی و پيشرفت، تأمين حقوق زنان و اقليتھای قومی و برای ساليان سال حد اقل نيم قرن باز ھم از مدن

 نمايند، در  اينھائی که امروز از صلح صحبت می.ندرده سلطۀ جابرانۀ اين نوکران اجنبی را بپذيمذھبی خدا حافظی نمو

  .واقعيت امر به جای صلح، زنجير اسارات ما را فراھم می سازند

  

 

 


