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 نافغانستا در  طالبان  آفرینی  جنایت تا  قطر مذاکرات
 
 
  زنی   رای   حال   در   دوحه   در  انطالب  و   افغانستان  اسالمی  دولت  کننده   مذاکره   هیاَت  بدینسو  چندی   از

  خشونت   و   جنگ   ختم  برای  را   منطقی   حل  راه   یک   تا  باشند  می  صلح  گفتگوهای   و   مذاکرات   روند   روی
  ملت   همه  تا  نمایند  جستجو  کشور  در  باشد  می  الهی  امر  یک  که  دایمی  و  پایدار  صلح  و  ساله  چندین

  دیده   تاَسف  با  ولی  نمایند،   ندگیز  صلح  سایه  زیر  در  افغانستان  مسلمان  و  برادر  هم  با  و  دیده  رنج
  در   شان  طلبی  امتیاز  بخاطر  و  دارند  که  افروزی  جنگ  اندیشه  همان  با  تروریست  طالبان  که  میشود
  افغانستان   کنار  و  گوشه  هر  در  روزه  همه  بلکه  نداشته  بر  خشونت  و  جنگ  از  دست  صلح،   پروسه
  خشونت  دوحه،  مذاکرات آغاز از پس و اکنون زنند می گناه بی و ملکی مردم کشتار و  قتل به دست

  تلفات   شاهد  ما  روزه  همه  که   طوری  است،   شده  بیشتر   برابر  چند  افغان  دفاع  بی   مردم  مقابل   در   طالبان
  بد  نیت  نشاندهنده  خود  طالبان  کار  جنایت  و  تروریستی  گروه  عملکرد  این  که  هستیم  کشور  در  ملکی

 .باشد می گروه این توسط صلح سهپرو نمودن سبوتاژ و افغانستان مردم مقابل در طالبان
  نمی   باورمند  صلح  پروسه  به  و  نداشته  مستقل  اراده  کدام  خود  از  شده  فروخته  و  مزدور  گروه  این

  شروع   با  باید  باشند  داشته   مستقل  اراده   خود  از  و  هستند  مسلمان  واقعاً   طالبان  اگر   چنانچه   باشد، 
  تن  بس  آتش   به  و   داشتند  می   بر  شونت خ  و  جنگ  از   دست   االفغانی   بین  صلح   گفتگوهای  و  مذاکرات

  ملی  روند این برای را  افغانستان مردم و یافت می ادامه خوبی به  صلح گفتگوهای  روند تا  دادند می
  افغانستان   مردم  ولی  نمود،   می  امیدوار  باشد  می  ما  مردم  اساسی  نیاز  و  حیاتی  موضوعات  از  یکی  که
  نتیجه  این یه  کشور مختلف نقاط در طالبان گروه هظالمان و آمیز خشونت رفتار  و جنایات افزایش از

  نه  و  میدهند اهمیت  و  احترام بودن افغان به نه و  هستند  قایل ارزش اسالم  به نه  طالبان که اند رسیده
  و   رحم   بی   پیشه،  جنایت   ظالم،  گروه   این  که  گردد  می  معلوم  پس   دارند   دلسوزی   افغانستان   مردم  به

  و   ظلم  نوع  هیچ  از  اسالم  پوشش   زیر  که  هستند  بیگانه  شورهایک  جاسوسی  های  سازمان  به  وابسته
  سرزمین   بود  و هست همه  تا  میخواهند  و  ورزند  نمی دریغ  افغان  مسلمان  و  مظلوم  مردم  باالی  جنایت 

  و   جنگ   سایه  زیر  در  ما  مردم  تا  بکشانند  نابودی   به  شان  خارجی   باداران  دستو  به  را   افغانستان
 . نمایند زندگی گرسنگی و  فقر در  خشونت

  به   و  شد  خواهند  مواجه  دردناک  عذاب  به  الهی  وعده  حسب  ظالمان  و  اند  ظالم  طالبان  رو؛  هر  به
  شریف  حدیث   این  در   محمد)ص(   حضرت  اسالم  بزرگ  پیامبر  چنانچه  رسید  خواهند   شان  اعمال  سزای

  روی   از  دممر  ترین  سخت  قیامت  روز  در  ترجمه:  رض(  جابر  القیامه  یوم  عذاباً   )اشدالناسا  فرماید  می
 . است ظالم و ستمگر پیشوای و حاکم عذاب
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