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 نطالبا مسلح گروه ساله ۱۹ جهاد ختم
 
 

 های بنا  زیر ویرانی تهاجمی، حمالت ای، جاده کنار های ماین انتحاری، حمله هزاران به گذشته سال ۱۹ در طالبان
 زخمی، شهید، ملکی افراد هزار ها  صد از پیش آن بواسطه که دادند انجام افغانستان در را اقتصادی و ساختاری
 نیز ای جاده کنار ماین ۸ و بزرگ انتحاری حمله ۱۲ شاهد روز ۲۰ در حتی افغانستان مردم  شدند.  معیوب و  معلول
 شفاخانه در شان هموطنان کشتار شاهد افغانستان مردم شدند. زخمی و شهید ملکی فرد ها  صد آن بواسطه که بودند
 مردم  جمعی  کشتار  شاهد  وحتی  پولیس  اکادمی  چهاراهی  زنبق،  چهاراهی  صدارت،  چهاراهی  خان،  داود  محمد  سردار
  بوده  نیز میباشد خدا خانه که مساجد آموزشی، های کورس ورزشی، های میدان در طالبان مسلح گروه  سوی از خود
  نامیدند. مقدس جنگ آنرا و دادند انجام جهاد نام زیر را وحشت همه این طالبان اند.

 

 آن اساس بر که افقتو رسانیدند. امضا  به توافق آمریکا  متحده ایاالت با  دستاوردی هیچ بدون گروه این نهایت در اما 
  توافق این مواد و  بدهند  ادامه ها   خشونت کاهش به طالبان که این مگر میشوند بیرون افغانستان از خارجی های نیرو
 جنگ بر تاکید آمریکا  با  صلح نامه توافق امضای از بعد حتی گروه این که جاست این جالب مسله نکنند. نقض را

 دارد. جریان کشور سراسر در گروه این کوچک های عملیات اکنون هم و کنندمی افغانستان امنیتی های نیرو علیه
 و جنگند می چی برای حاال شوند بیرون افغانستان از ها  آمریکایی تا  میکردند جهاد گروه این گذشته اگردر خوب
  های   کشور منافع به  وابسته  گروه این که  دادند نشان ها  بار گذشته در طالبان ریزند. می را افغانستان مردم خون چرا

  جنگ به افغانستان مردم به  توجه بدون نیز اکنون نکردند. توجه افغانستان مردم ملی منافع به گاه هیچ و اند خارجی
 ترورستان  مقابل  در  که  اند  سپرده  تعهد  ها   آمریکایی  با   توافقنامه  این  در  تازه  و  میدهند  ادامه  خاص  دلیل  کدام  بدون  خود
  میبرند. بین زا را آنها  و جنگند می

 

 مطبوعاتی کنفرانس در طالبان گروه با  کشور این نامه توافق امضا  از بعد ترامپ جمهور ریس که است سخن این
 و مالی تمویل آدرس کدام از جنگند می تروریزم به آدرس کدام از طالبان که جاست این اصلی سوال ولی کرد. ذکر

 که را آنچه و شدند تبدیل بیرون کشورهای نیابتی سربازان به ایتنه در طالبان که میشود دیده شد. خواهند نظامی
 گروه این پس میبود جهاد واقعا   اگر میدادند. فریب آن به را افغانستان مردم که بود دروغ یک فقط نامیدند می جهاد
 توافق  به   و  نششتند  یم  مذاکره  میز  به  شرط  کدام  بدون  بلکه  میدادند   ادامه  کشور  امنیتی  های  نیرو  به  خود  جنگ  به  نباید
  میکردند. توجه افغانستان مردم های خواسته به و میرسیدند االفغانی بین

 

 خود امارت نظام ایجاد و جمهوریت نظام برداشتن میان از و قدرت آوردن بدست پی در گروه این برعکس ولی
 همین و کنند تحمیل افغانستان ممرد سرنوشت بر دیگر یکبار را خود سنتی های دیدگاه بتوانند آن بواسطه که هستند
 های نیروی با  گروه این که ندارد وجود شرعی دلیل هیچ غیرآن در ببخشند. تحقق را شان بادران های خواسته طور
 کشور این دشمنان و تروریزم تهدیدات مقابل در اکنون هم و اند کشور اقوام تمامی از متشکل که افغانستان امنیتی
 باال افغانستان کنونی نظام برداشتن میان از و سیاسی ثباتی بی به دست کامال   طالبان شود.  دهجنگی میکنند سپهر سینه
 مردم که اند کرده فراموش ولی ببخشند تحقق را خواسته این خود حامیان حمایت از استفاده با  میخواهند و اند زده

 این خورد. نخواهند را گروه این دروغین یبفر هرگز و اند کرده شناسایی را گروه این واقعی چهره دیگر افغانستان
 به نفر ها  میلون و دارد وجود یتیم و بیوه هزاران کشور در اکنون هم کشتند، را مردم جهاد نام زیر سال ۱۹ گروه
 که حاال خوردند. فریب آن بواسطه افغانستان مردم و بود دروغ که جهاد بخاطر فقط اند مهاجر بیرونی های کشور
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 قتل به صلح پرچم زیر میخواهند و اند زده دروغین صلح به  دست گروه این یابد نمی تحقق شان بادران منافع دیگر
 به قدرت مقابل در را خود ساله ۱۹ جهاد اند. باخته را بازی میدان دیگر گروه این اما بپردازند. افغانستان مردم
 برای باید و هستند بیرونی کشورهای نیابتی زانسربا که  اند  نموده قبول اکنون و رسانیدند فروش به متحده ایاالت
  در  هرکی و میخواهند جمهوریت بلکه نه امارت مردم دیگر امروز بمانند. باقی قدرت به تا  بجنگند دیگران منافع
 رها زندان از خود جزای نمودن سپری بدون هرگز و بوده مجازات مستوجب است داشته قرار مردم این علیه جنگ

  است   کدام  واقعی  اسالم  که  میدانند  اکنون  مردم   که  حالی  در  میکنند  اضافه  را  اسالم  واژه  هرچیز  به  لبانطا   شد.   نخواهند
 اسالمی پرچم زیر که است گان بیگانه های خواسته از تفسیر بلکه  نه اسالم میکنند صحبت طالبان که  اسالم از و

 باخته  دیگر  دین  ادرس  از  طالبان  که  ساخت  اضیحو  را  سخن  این  میتوان  نکته  یک  در  یابد.  می  تحقق  گروه  این  بواسطه
 . است نداشته وجود گروه این سوی از هرگز جهاد و اند
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