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 ٢٠٠٨ نظام                                                                                                   سپتمبر،ی موسیمالل
 
 

  دست در دوريیاي در افغانستان، روصلح
  

 بمناسبت روز بين المللی صلح
 

 صلح، ني تامه خاطر حقوق بشر، فقر ولل متحد ب میسرمنش»   صلح یروز  جھان«  سپتمبر به مناسبت ٢١ ،امروز
 ھم در افغانستان ی درخواستنيچن.  روز مھم را نموده استنيازھمه ممالك جھان درخواست آتش بس و بزرگ داشت ا

 .استگرفته  صورت ی و حكومت كرزتحد ملل م؛توسط متخاصمی از تمام گروھاراني وۀجنگ زد
 يی ی عملري تاثچي ، ھ»دياي اگر ب«دياي به عمل بیريملكت جلوگ می از استعمال اسلحه در پھناكروزي صرف نكهيا

 ی انتحاريۀعمل وني، انفجار م خبر و پرتاب راكتی بیترس بمباردمان ھا ازاتي حۀمقدرات مردم ما كه ھر لحظدر
 ھمه گري  مردم مادی كه برای در شرائطتينكه از صلح و امني ھمیول. ستي نی شكی نخواھد داشت، جالرزند،يبرخود م

 ی و بمي پر از باتي حی ھایكي باشد در تارۀ روزندي شاد،ي آی ماني به می است، سخندهيود گرد ھا مسدیوار ديام
 . آنھایاعتماد

 در سازد،ي در مملكت  مامتقاعد می صلح و باز سازدني به رسیدي كه مردم افغانستان و جھان را در ناامی از دالئلیكي
 د،ينماي را معدوم می افغانۀ جامعی و اجتماعی قانونی ارزش ھای اانهي كه چون موری دستگاه كرزی فساد اداریپھلو

 متفاوت َ و عمران و طرز العمل كامالی اصل باز سازی از مجرای جھانۀ موسسات كمك دھنديۀھمانا  انحراف روح
 در ممالك جنگ زده » یزصلح و بازسا«  آنھا بوجود آوردن ی و جھانی اصلۀفيعساكر ناتو در افغانستان است كه وظ

 .باشديم Post Conflect» گري دۀو به عبار
 ۀدي كشتياستقبال مردم محروم وی جھانۀ جامعیني عساكر ناتو كه ھفت سال قبل با خوش بدي گرد اني بكهيھمانطور

 دفاع یدم بمر) ١( و پنج ھزارستي بوني از دو ملشتري بۀ و كشتار ظالمانیادي بنی سال جنگ و برباد٢٢افغانستان از 
 ما ني به افغانستان آمده بود ند، امروز در سر زمی از فساد اداریعار افغانستان آباد، مستقل و كي ساختن یمملكت برا
  . در نقاط مختلفه به جنگ و جدال اشتغال دارنديیكاي عساكر امریپھلو به پھلو

 تيثي اول از دست دادن اعتبار و حۀر وحل عساكر ناتو در افغانستان، دتي موجودی برایفوي انحراف وظني اۀجينت
 مخالف حكومت است كه ۀ مختلفی جنگ با گروپ ھای برای و اقدام كلی صلح و بازسازۀفي وظريتغ در اثرھا آنیجھان
 جي چنانچه كه به تدرسازد،ي مدي ناتو در افغانستان نا امیوا مثبت قتي ممالك عضو و كمك دھنده را از فعالجه،يدر نت

عمل كرد آنان، روز بروز از ھر ۀ قوا واعتراض به نحوني مصارف الي ممالك در تموني ایپارلمان ھا یسرو صدا
 ونيس ملل متحد و شعبات مربوطه و كمۀ، منجمله موسسی المللني بيۀري موسسات خگرياز جانب د. گردديطرف باال م

  عساكر ناتو درممالك جنگ زدهی پا بپای شرائطني در چن،یفوي  و وظی فعال آن در افغانستان كه بصورت عنعنویھا
 دي واعمار مجدد نا امتي امنني تامیراستا ناتو د ری باقوای از ھمكارند،ينماي متي فعالی صلح و بازسازني تامبرای
  .  انددهيگرد

 یا راض نی مشعر است كه ناتو در افغانستان باجنگ با گروھاگرددي موسسات  منتشر مني ازَ فوقتاَ كه وقتايی ھاراپور
  . سپرده شده استی به فراموشَعمال صلح و اعمار مجددني و وظائف تام بودهی در جدال ابدیاز حكومت كرز

 كيتي پولويمنطقه و موقف ج دركاي المدت امرلي طوكيژي ستراتی و پالن ھای گذارهي كه باسرماستي نی شكی جانيدر
 كنترول افغانستان گري آنان، دی و ذ خائر سرشار نفتیمركز یاي آسۀدي رسی ممالك نو به آزادتيافغانستان، با موجود
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 ی جنگتكاراني از جنگ ساالران و جناكاي امرۀيكه حماَ است، مخصوصادهي گردروني آنھا بالتيقدرت حكومت و تشكاز
 ۀ دو قوتي الرغم موجودی علمي تصامی را در اجرای رول حكومت مركز،و نصب آنان به مقامات مھمري اخۀسه دھ

 بر كاي كه امری كه فشارگرددي مني چنجهينت. روديموكمرنگتر ساخته فتري روز بروز ضع در دولت افغانستان،رگيد
 با اشرارو ؛ امور افغانستانیاي به سمت جنگ با طالبان و به اصطالح اولشتري آنانرا بد،ينمايعساكر ناتو وارد م

  .ه صلح و رفاه عامني تا تامكشاندي می از حكومت كرزانيناراض
 جھت ري ادعا دارند كه تغني و سرزنش ممالك عضو قرار گرفته اند، چنی آمران ناتو در افغانستان كه مورد مالمت

 از كابل بر ی و كرزواشنگتن توسط جارج بوش ازاي است كه گویاستي سۀجي آنان، نتزي و صلح آمی بشری ھاتيفعال
 .گرددي مليآنان تحم

 م،يي مطالعه نما» روز جھانی صلح«  در مورد مطبوعات داخل مملكتی را در البالی چندی عكس العمل ھانكهي ازقبل
 اني نظامري پراگنده بر قراء و دھات افغانستان و كشتار غی كه باشدت بمباردمان ھامي تلخ بگردقتي حقني آور اادي ديبا
 گري آمده اند، دنيار افغانستان نو اعمو تي امنۀ اعادی برانشي و متحدكاي امرنكهي و باور اهي دفاع افغان، روحیب

 بر مردمان ی بشرري بمباردمان جسورانه و غاني عرقتيعكس ھا و حق.... داشته باشدتواندي مملكت نمی در پھنایمفھوم
 آنان و كشتار ی بردن مزارع و باغ ھاني مردم افغانستان از بی است كه براني ازی  و امثال آن، حاك»ندنديش« مظلوم 
 و عساكر ی مظالم عساكر شورو بينی فرقاي آورده است كه گواني را بمدهيعق وباور نيرا و دھات شان، ا قیمعدسته ج

 .باشدي آنان موجود نمی و ناتو در نھدام زندگكايامر
 

 :  مي اندازی م)٢( به مطبوعات داخل مملكتی نگاھحال
 از جنگ در روز دني دست كشیرامخالفان مسلح ب ازی با توجه به درخواست حامد كرز  ھشت صبحۀروزنام »

 .سازديم»  گستاخ تروجسور تر« آنانرا  گونه درخواست ھاني صلح، نوشته كه ایجھان
 مردم به دولت و ی اعتمادیطالبان، باعث ب در موارد مختلفه ازی كرزیآقا» ۀدعوت متواضعان«  ھشت صبح ۀ نوشتبه

 ر،ي در گی است كه طرف ھاسري می تنھا زمان» یصلح واقع « سندهيبا باور نو.  طالبان شده استشترياعتماد به نفس ب
 .رندي ضرورت بپذكي از جنگ را به عنوان دنيدست كش

 
اعتماد از  « تواني نمكروز،ي یبرا  از جنگدني دست كشی براري در گیضا از طرف ھا  نوشته كه با تقا نجاتراه

 .قرار كردرا باز گرداند و صلح را در افغانستان بر»  مردم ۀدست رفت
 در كشور از ی صلح واقعني تامی را برا»یاري بسیفرصت ھا«  و دولت افغانستانی جھانۀت، جامع راه نجاۀ نوشتبه

 . اعتماد كردندی و بديدست دادند و مردم را نا ام
  د  خود راموری ھااستي سدي به دنبال صلح در افغانستان ھستند، بای جھانۀ كه اگر دولت و جامعه نجات افزودرا

  ». صلح دنبال كنندني تامیبرايرا قرار دھند و ھدف ھماھنگ شده ائی كلیبازنگر
  
 عدالت و بازخواست ی اجراۀي متخاصم، نبودن عملني طرفنيخشونت ب از دالئل جنگ ھا ویكي گفت كه ديبا 

فت زنان و دختران  متجاوز به عتكاري، اگر جنا اختتا ف کنندهاي و دوشي مرياگر شخص انتحار كننده دستگ.....است
 دهي منتشر گردنهيزم دری صرف خبرد،نگرديان اسلحه گرفتار م قاچاقبراي اگرعمال مواد مخدره و گردد،ي مفيتوق

مطرح چگاھی ھي محكمه و مجازات لي از قبۀعملیجي نتی ول،باشديم» !ق؟يتحق«  كه موضوع تحت دي نماي محيتصر
  ! !گرددينم

 از ی به تاسی مجددبي نجی آقاد،ي كابل پخش گردیاناي آروني از تلوزشبي كه ديیرام ھا از پروگیكي نماند كه در ناگفته
 كي شده در دهي پالن سنجكي در افغانستان تحت ی المللني بی قوای ھاتي كه منبعد تمام فعالنمودي حكومت ادعا مۀياعالم

 یفغانستان كه از ھرطرف آتش جنگ ھا در موقف ايیاي روني چننكهيا. ودخواھند نم» ! ؟«فهي وظیچوكات منظم اجرا
 ی و برامي منتظر بماندي باد،ي عمل خواھد پوشۀ پالن جامني چگونه اباشد،ي دران شعله ور مزي و بزن و بگريیاليگر

   .مي كنی شمارقهيآنروز دق
 
 ملت مظلوم و محروم یاي و منافع علی وحدت ملت،ي امنی در حفظ و بقاداري صلح پاكي دي امبه

  !! آنروزديبه ام. نافغانستا
  

****************  
  

  :نوت 
 ی مجاھد واقعوني ملمي ونكي وقت ی خونخوار شوروزميالي امپرالياشغال سوس نجات كشور ازی ـ ملت افغانستان برا١

 یمي سران تنظی داخلی دفاع كابل در اثر جنگھایھمچنان مردم ب.  سر سپرده را در راه مادر وطن از دست دادديو شھ
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  «ۀناجاوانمردانو   غير انسانی مسعود وقتل عامحمدشاه وااري حكمتني گلبدني مابیلخصوص در منازعات ف ایعل
 را از دست داده و به شي خوني شری افغانستان جان ھاتختيدر پا  شصت و پنج ھزار مرد و زن و طفل راَجمعا» افشار
 . دندي شھادت رسۀرتب
 .٢٠٠٨ سپتمبر ٢١تان،  افغانسۀ صفح،ی سی بی ـ نقل از اخبار ب٢
 


