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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

احسان

۲۰۲۰/۰۳/۲۰

کلید گم گشته صلح در دامان طالبان
از اینکه همه مردم کشور عزیز ما افغانستان در جریان هستند  ،به اساس توافقی که میان امریکائی
ها و گروه تروریستی طالبان که همانا کاهش خشونت یک هفته ئی در سرتاسر کشور حاکم گردید و
طوریکه مالحظه شد همه باشنده گان کشور از این روند و اقدام نیک حمایت شان را ابراز داشتند و
خواهان تداوم آن گردیدند و امیدوار هستند که بعد از آغاز گفتگو ها میان دولت اسالمی افغانستان و
گروه طالبان به یک آتش بس دایمی و سر انجام به یک صلح پایدار و باعزت با حفظ همه دست اورد
های چندین ساله ئی را که ملت به قیمت جان و مال خویش در طی مدت  18سال بدست اورده اند
بانجامد.
بنابر این از همه طرفهای دخیل بخصوص گروه طالبان تقاضای ملت و مردم اینست که اگر شما
دیگر از جنگ و جنایت و برادرکشی  ،ویرانی  ،دهشت افگنی و اعمال ضد بشری که طی سالها در
بین مردم رعب و ترس و وحشت ایجاد کردید خسته اید  ،چون تفاهم نامه ئی را که با جانب امریکائی
ها به امضا رسانیدید نشان دهنده آنست که از این به بعد پروژه تان ختم است و دیگر مورد حمایت
قدرت های بزرگ جهان قرار نمی گیرید زیرا برنامه ئی را که از نام اسالم تحت پوشش به اصطالح
جهاد و امارت و امثال اینها بکار بردید  ،فکر نکنم قابلیت چلش را برای مردم افغانستان و جهانیان
داشته باشد  ،چون به حقانیت و مظلومیت قرار گرفتن ملت مظلوم افغانستان که در طول دو دهه
اخیر بطور نهایت ظالمانه تحمیل گردید  ،همه مردم از ان اگاهی حاصل نموده و به جنایات گروه
های تروریستی پی برده اند.
بنا ًء در اخیر کالم از پرودگار الیزال عاجزانه دست دعا بلند کرده و خواهان یک صلح سرتاسری
و پایدار که همه اقشار جامعه خود را در ان شامل بدانند خواهانیم و خواست ما از همه گروه های
تروریستی بخصوص طالبانی که تا دیروز بنام اشغال و دست نشانده از دولت جمهوری اسالمی و
مردم افغانستان قربانی گرفته و امروز دست اشتی را با همان اشغالگران (امریکائی ها ) دراز کرده
اند میخواهیم که بیائید دست بدست هم داده دیگر فریب دشمنان صلح و ارامش کشور را نخورده در
ابادی کشور ویرانه خویش سهیم شده و با احیا دوباره و ساختن یک افغانستان مقتدر تالش نموده و
تالفی گناهان خویش را در دنیا جبران نمائیم .
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