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واگذار  از ت  یاسیقدرت س  ی آغاز  ، رژبه طالبان  مثلث: جهان غرب  ب  میوسط  و  نگر  و   تیکفا  یدست  افغانستان 

،   یاسیو سرسام س  یسنگ فقر اقتصاد  ابیدو آس  انیزر اندوز ملت سوز، مردم افغانستان در م  یاسیکاسبکاران س
  مجبورشده   یو منکوب کرده است که حت  زیتعجچنان ملت افغانستان را    یخورد و پاشان شده اند. چنانچه فقر اقتصاد

   .قعر سقوط انسان است نیخود را به فروش برسانند و ا یاند جگر گوشه ها
پنهان و    انیو حام  دینال  یم  یگ  لهیوس  یو ب  یپول  یمکارانه، از ب  یطالبان که در ابتداء با آه و ناله ها  ۀگماشت  میرژ 

دلبندان شان    ی کردند؛ مگر مادران افغانستان هنوز برا  ریدالر را به حسابات آنها سراز  ونهایاش، مل  یآشکار جهان
  .پالند یم داریخر

  میآزرم  آنها  در روز سالگرد رژ  یب  یطالبان برداشت ، گردن فراز  یو ضد اسالم  یضد مل  ۀاما آنچه پرده از چهر
ندارند و فرزندان افغانستان    دنینال  ۀمیش  گرید  یاز گرسنگ شان بود که نشان داد، مردم افغانستان    یاستعمار  ۀوابست

  ونها یمل  باتیگروه، با ترت  ن یندارند؛ مگر ا  دنیمجال بال  گرید  یو تفکر و ترق  لیاز تحص  یاهچالیاز زن ومرد در س
دالر ثروت بر خوردار    ونهایبه اثبات رساند که از بل  د، یجد  ۀکشند  یو سالحها  بتناکیه  ینظام  شینما  کیو    ی دالر

  ی ها یو دو روئ یبارز دو رنگ  ۀنشان نیبه دست آورده است . ا یدیجد یها ثروت، سالحها ونیبا مل یاست ، و حت
  ی ؛ مگر در دست دشمنانش خنجر م زندیر یملت مظلوم افغانستان اشک تمساح م یاست که برفقر و گرسنگ یجهان

   .گذارند
بر صورت   یآموخته اند ، نقاب دوچهره ا  نیرا در مکتب استعمار کهن و نو  بیکه همه فنون مکر و فر   طالبان

تواند  سه گروه   یاست که فقط م  ی، که هردو، نقاب کاذب  نینقاب د  یگرینقاب زبان، و د  یک یگذاشته اند :    شیخو
 .را به دور شان جمع کند

  ی اتمام حجت به ول  ۀ لیوس   ایرا    یارتباطات جمع  لیمساجد و وسا  ی که منبر ها   ین یب دمنافقان فرصت طل  یگرید
خود را در لباس  مقدسات    یمانیو ضد ا  یضد انسان  ی عقده ها  ایشان ساخته اند و    یغرض ورز جهان  ینعمت ها

 .سازند  یقلب ملت افغانستان دسته م رب  یو بر خنجر طالبان و استعمار جهان چندیپ یملت افغانستان م
طلبان    هیو تجز  یافگنان مل  یفرصت طلب زرساالر، جدائ  یاسیگروه سوم ، همانا کفن کشان معروف و کاسبکاران س

  م یرا به رژ  مهیند و نکن  میخواهند افغانستان را به دو حصه تقس  یم  یکشنده ا  ۀدست نگر اجانب هستند که با  نسخ
 ن،یخصمآگ  یفیملوک الطوا  ی را چون خطه ها  گرید  ۀ میو ن  ،پاکستان و غرب، بسپارند  ریطالب و استعمار صغ  ۀگماشت

 .گردند  یمحل  یبرسر، حاکم ملت مظلوم، و مالک ثروت ها  یا  یبه استعمار نو پرداز شرق بدهند وخود با تاج غالم
 ی اسیس  یسرسام چند بعُد   کیهمه اقوام است که با    ۀمعصوم افغانستان، از مجموع  ی ونیمل  نیملت چند  ان،یم  نیا  در

پشتون را   ریمسلمانان غ  گری د  یدارند و از سو  ت یاسالم  یدعو  ،یگر  لهیطالبان با ح کسوی است. از    بانیدست و گر 
ستان را متفرق و متشتت  ، مردم افغان  یمل  ضیو تبع  تراق اف  جاد یدهند تا با ا  ی قرار م  م یمستق  ۀمعروض زجر و شکنج

 ی گریبرضد د  یک یو اقوام افغانستان را    ابدیبر ضد آنها انسجام و انتظام ن  ی مل  یگونه تشکل سراسر  چینگه دارند تا ه
بتوانند   ، یسراسر  ۀخوهانیهدفمند آزاد  زشیخ  کیاز فقدان    نانیآنها با اطم  یرونیکنند تا خود و حکام ب  جیو ته  کیتحر
  .کنند ی خاموش و خنث کیبه  کیرا  ی زده محل جانیه یها یزیبپا خ

مسلمان، مردم دوست و وطنخواهان پشتون هستند که با تمام وجود، با اَعمال و    یونیمل  یها  ۀکتل   گریجانب د  از
سرگردان    ،یاسیچهار راه س  کیزمان بر سر    نیطالب مخالف هستند، و در ع  یو ضد اسالم  یضد مل  ۀُعمال گماشت
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ساخته اند،    شیاهداف شوم خو  ی برا  یا  لهیرا وس  نطالبان، زبان آنا  کطرفیاز    رایار گرفته اند . ز و ُمضَطَرب قر
 ر یآنها را به تحق  یپر افتخار مل  خیو تار  تیهو  ،یرونی طلبان دست نگر ب  هیو تجز  یاسیکاسبکاران س  گریو از جانب د

 ی مش  کیمشخص و    یمل  تیهو  کیمخالفت و مقاومت در برابر طالبان، نتوانسته اند    انیمدع  یکشانده اند. از سوئ
  ی و در سطح سراسر  یمبارزه را به خوب  کی  یو ذهن  ینیع  طیرا که بتواند شرا  یاسیس  ۀهمه جانب  لیبر تحل  یمتک 
  ۀ لید را بازهم در طوروند و اسپ خو   یرود، آنها به عقب م  یاز خود نشان دهند و هر قدر زمان به جلو م  ند،ی بب  یمل

از غرب    یاند تا باز دست  خیمنتظر تکرار تار  که  دینما  ی بندند و چنان م  ی همان کفن کشان زر اندوز امتحان داده م
  .در افغانستان دوچار نوسان و طالطم شده است ارهایاست که همه مع نیبکند . ا یکار دیآ رونیب
رحم و نا   یطالبان ب یملت آگاه پشتون کوتاه کرد و پا خنیدست طالبان دست نگر استعمار را از  دیاست که با  نجایا

  .اقوام مسلمان افغانستان شکست ریمسلمان را بر حلقوم سا
گرداند که طالبان نه ممثل پشتون و   یکه مبرهن م  می پرداز  یم  ی و شواهد  لیصحبت ما به دال  ن یدر قسمت دوم ا  لذا

 .مقدس اسالم اند نینه مبشر د
 دارد  ادامه
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