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 تنظیم های جهادی؟چرا 
 

 یغاآابراز نظر  رامونیرا پ نظر خود خواهمیوطندوست وبا عزت م یبعد از عرض سالم و ادب خدمت افغان ها
 .ابرازکنم دهیرس بنشر سایو تیطالبان که در سا ندهٔ ینما مژده دیوح

و دولت افغانستان راه حل  یاشرف غن یآغا مذاکره کنند نه با یجهاد یاسیس یها تیبا شخص دیان با:طالب مژده
  .است نیمعضله افغانستان هم

آنرا از چنگ  چارهٔ یکه افغانستان و مردم ب دخاطر بوجود آمدن نیبه ا ۹۰ هٔ نظر است که طالبان در ده نیبه ا بنده
 ند خالص کنندجان شانرا به اسارت گرفته بود خانه و نیکه مال ناموس عزت زم یجهاد یها میتنظ

 میهمان تنظ تحفه دادند، یپاکستان دگلیمحمد اکبر خان را به جنرال حم ریکه تفنگچه وز یجهاد یها میتنظ همان
  دندیبه روسها بخش که تاوان غرامات جنگ افغانستان را یجهاد یها

 یها میتنظ همان ند،دیبقتل رسان هانریطالب را در کانتشده  میهزار جوان تسل که دها یجهاد یها میتنظ همان
 ها دالر شدند ونیلیصاحب م یخارج ییقوتها یبرا یو وطن فروش یخود فروش یبا غالم ۲۰۰۱که بعد از  یجهاد

 .کنندیم دیافغانستان راتهد یارض تیو تمام یدولت مرکز یمواز یحال با داشتن قوتها تا و
 .که نام افغان وافغانستان را قبول ندارند یجهاد یها میتنظ همان
با  ۹۰ هکه حوادث ده دیخواهیشما م ایمذاکره کنند آ یجهاد یاسیس یها تیبا همچو شخص خواهندیطالبان م واقعآ

 یجهاد یها تیبا شخص قت که شماتوسط حکومت مؤ  ورندیکه خط د دیخواهیم ایتمام وحشت آن باز تکرار شود آ
 یآب ها ونیبزور لشکر فاتم رانیا هک دیخواهیشما م ایشناخته شود؟ آ تیرسم به دیجور بکن دیخواهیم یاسیس

 افغانستان رامهار کند؟
دولت افغانستان  یکار میجمهور افغانستان وت سیئاست که با ر نیبا عزت وبنده ا وطندوست و یتمام افغان ها نظر

 .لیبه چند دل ردیمذاکره صورت بگ
 

 .ستیبخون مردم آلوده ن یجمهور غن سیئدست ر نکهیا اول
 میرود یاقتصادسیاسی و ثبات  خوب و لتداریودسوی به  دولت نکهیا دوم
افغانستان را  یاستقالل ورشد اقتصاد یمل تیحاکم ،یارض تیتمام تواندیم یمرکز یدولت قو کی نکهیا سوم
 .خواهد شد یقت که بعدآ باعث جنگ داخلکند نه حکومت مؤ  یگرنت

خوب را تهداب گذاشته و بسرعت به طرف بهتر شدن روان  یاقتصاد و یساختار ادار یدولت فعل نکهیا چهارم
  است
افغانستان  یارض تیجا شدن شان به دولت تمام کیرفتن است طالبان با نیقدرت درحال از ب ریتمام جزا نکهیا پنجم

 .کنندیم یرا گرنت
 

دارد  ای داشت و یگ چارهیو ب یتیامن یب ،اختالسیاگر دولت افغانستان کدام ضعف ناتوان میبگو خواهمیم ریاخ در
 یزوردار در دولت که از طرف استخبارات کشور ها یجهاد یاسیس یها تیبودن شخص لیدخ است از یناش

 شوندیم هیحما یخارج
 

 باد افغانستان متحد وآزاد زنده
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