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 صلح  پروسه به طالبان گروه صداقت عدم
 
 

 یا   بس  آتش  به  ندادن  تن  میدهد  نشان  صلح  پروسه  به  را  آنها  صداقت  عدم  دهنده  نشان  طالبان  گروه  گی  عالقه  عدم
  گروه   این  کارانه  جنایت  اعمال  درنتیجه  افغانستان  ملت  هروز  که  هستند  داغی  موضوعات  از  خشونت  کاهش  حداقل
 مردم  بیشتر  رنجش  مایه  روز  هر  گذشت  با  صلح  درپروسه  زمان  نمودن  وضایع  کشی  وقت  میدهدوهمچنان  قربانی
 خویش   ایدیولوژی  جنگ  فشار  طریق  از  خود  ودهشت  وهشت  به  همیشه  شورشگر  گروه  این  میگردد.  افغانستان  مظلوم

  را   مسلمانان  اسالم   نام  تحت  افغانستان دیده  رنج  ملت  از  شرمانه  وبی  نمایند  می  تحمیل  افغانستان  دفاع   بی  مردم   بر  را
 میرسانند. قتل به
  می  مردم این وغم رنج به آورند می بمیان را تروریستی دلخراش حادثه یک روز هر شدن سپری با  مدنیت دشمنان 

  دادن   دست  از  بگذارند  پایان  نقطه  خویش   هدفمند  های  قتل  به  باشند  داشته  صداقت  صلح  پروسه  به  آنها  واقعآ  اگر  افزایند
  به  بار  فاجعه  واقعآ  آنان  عمل  این  که  شد  خواهیم  افغانستان  درکادرهای  بود  کم  سبب  ومسلکی  کرده  تحصیل  افغان  هر

  یا   نداریم  دست   ما  تروریستی  های  وفعالیت   هدفمند  های  قتل  ،  امنی  نا   این  در  که  میگویند  طالبان  اگر  است  افغانستان
 که  اند  گفته  همیشه  وآنها  باشند  دخیل  صلح  درپروسه  که  ندارد  وجود  سوم  گروه  فعلی  درشرایط  چون  ،  نیستیم  دخیل
 . باشند افغانستان اسالمی جمهوری دولت جانب با درگیرجنگ  که ندارد وجود دیگری گروه طالبان از غیر

 تکتیکی بازی افغانستان مردم پاک احساسات با خواهند می هدفمند های ودهشت،وقتل وهشت دادن انجام  با گروه ینا
 سیاسی وشعور میدانند افغانستان  مردم که اند کرده فراموش را این اما انگیزد بر دولت علیه  را مردم وانزجار نمایند

  شهروندی   ووظیفه  اند  ساخته   انتخابات  طریق  از  خویش  اراده  ساس ا  به   آنها  که  خویش  حکومت  علیه   هرگز  اند   کرده  پیدا
 . گرفت نخواهند قرار مخالفت به هرگز داده  انجام دولت درقبال را خویش
  واین  بود  خواهد  محض  خیال  آنها  مفکوره  این  باشند  نظامی  های  فشار  با  کامل  قدرت  آوردن  بدست  درپی  گروه  اگراین

 جنگ  طریق  از   آنها  داد   نخواهند  اجازه  هرگز  است  وامنیتی  دفاعی  های   نهاد  ارای د   امروز  افغانستان  که   بدانند  را
  امکان   پیروزی  جنگ  طریق  از   که   بنگرد  افغانستان  های  واقعیت  به   باید  کار  وجنایت  شورشگر   گروه  این  شوند  پیروز

 .  بکشند دست مسلمانان وخونریزی قتل از نیست پذیر
 واین  ندارند  خود  جنگ  برمشروعیت  دلیل  وهیچ  است  شده  گذاری  بنیاد  دروغین  باورهای  اساس  به  آنان  جنگ  این 

 . نموده تلقی دم  مباح نمایند می زندگی درکابل که شهروندان  بخصوص را افغانستان مردم جاهل لجوج گروه
  آن   از  تاریخ  درطول  افغانستان  ودشمنان  تروریستی  گروه  این  که  است  عاملی  دینی  های  آموزه  از  درست  فهم  عدم
 دیگر  وازجانب  اند  نموده  استفاده  ها  گروه  ازچنین  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت علیه  شان  شخصی  منافع  اطربخ

 کشانند.  می مرگ بکام و نموده اغوا  را آنها شان شرعی اعتقادات از حاکمیت و دفاع در را  ما جوانان های ضعف
  اقدام   هرگونه  لذا  ،  است  الهی  بزرگ  طیهوع  داد  خدا  نعمت  یک  حیات  نعمت  که  شده  گفته  صراحت  به  دراسالم

 تلقی   نابخشودنی  وجنایت  جرم  ،  بوده  حرام  نظراسالم  از  ،  گردد  نعمت  این  سلب  سبب  که  وغیرقانونی  غیرشرعی
 میگردد.
 درکنار  جهان  ملل  سایر  مانند  داده  خاتمه  ناحق  ریزی  خون  و  جنگ  این  به  تا  مینماید  ایجاب    ما  وملی  دینی  مسؤلیت

 نمایم.  سپری خشونت و جنگ از بدور  صلح  فضای در لمتمسا زندگی هم
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