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 !؟یعنی امریکا با طالبان گروه توافقنامه
 
 

 امضاء  به  قطر  کشور  در  را  صلح  معاهده  امریکا  متحده  ایاالت  با   طالبان  گروه  اخیراً   است  مبرهن  گان  همه  به  طوریکه
 نجات و دینی ارزشهای از حفاظت و جهاد شان خود اصطالح به مدعی مدتها  که گروه ، اینکه جالب و رسانیدند

  نهایت  بی معاهده یک  و  یکسان خاک به را همه   ، ندبود خویش ئی فریبانه عوام اصطالحات دیگر و  اشغال از کشور
  به  که است داران تیکه و بزرگان همان تنها  اینجا  در منظورم رسانیدند، امضا  به جهانیان همه مقابل در را ننگینی

 اس )آی های چشمه از سال 20 از بیشتر جریان در کسانیکه بگویم واضح گونه به اگر و خویش باداران فرمایشات
 این جوان قشر از همواره و کرده تطبیق خود مردم باالی شرمانه بی را شان شوم های پالن و نوشیدن بآ (آی

 دارد وجود کسانی طالبان گروه درمیان حاضر حال در گرفت، نادیده نباید را نکته یک اما  ، گرفتند قربانی بوممرزو
  شان   های  خانواده  و  خود  اند،  پیوسته  )طالبان(  گروه  ینا  به  شان  دینی  پاک  باورهای  و  راسخ  اعتقاد  یک  با   ناآگاهانه  که
 میدانم درست ، اند نبرده پی هنوز به تا  تروریستی گروه این سیاست عمق که افسوس ولی انداخته مخاطره به را

 آن در که بود گردیده برگذار بندی دستار مراسم دینی مدارس از یکی در پاکستان کشور چمن شهر در که قبل چندی
 در  شامل  طالبان  گروه  های  سردسته  و  علما   از  یکعده  ،  بود  آمده  عمل  به  دعوت  طالبان  گروه  سران  و  دینی  المانع  از

 عنوان جهاد و  دینی های آموزه همه  خالف و  مسئوالنه غیر را صلح توافقنامه امضا  شان سخنان البالی در مراسم
 به و کرده هزره جهان سطح در را خویش ساله 19 جهاد که کنیم قبول باید مان بزرگان و ما  که داشتند بیان و کرده
 خود های افغان و مسلمانان با  ولی صلح کفار با  که بود جهاد چگونه این که رسانیدیم فروش به آنرا ناچیز قیمت یک

  ت ماس امیر امر این که  شد داده جواب  مراسم همان در دوباره شان های گفته این به پاسخ در که دارد ادامه جهاد ما 
 حقایق  از  وقت  چی تا   که  است  تاسف  جای اما   میکرد.  را  کار  همچو  ایجاب  کلی  مصلحت  چون  شود  عمل آن به  باید  و

  همه  که میدانیم خوب زیرا برد، هالکت کام به و کرد اذیت بیشتر این از را خویش دوستان و خود نمود، پوشی چشم
  مردم   سعادت  و  خیر  هیچگاهی  و   است  آنان  حامیان  و  تانپاکس  به  وابسته  تروریستی  گروه   این  های  فعالیت  و  تصمیمات
 صلح  تعهد  و  ئی  هفته  یک  خشونت  کاهش  توافق  از  بعد  که  ایم  گواه  همه  ما   ،  خواست  نخواهند  و  نخواسته را  افغانستان

 و داده ادامه خویش بزدالنه های عملیات به وحشیانه و رحمانه بی بسیار با منفور گروه این امریکا با طالبان گروه
 تعهدات  با   ورزی  خالف  دهنده  نشان  خود  این  که  رسانیدند  شهادت  به  را  امنیتی  دلیر  نیروهای  بالخصوص  بیگناه  مردم

 ما عزیز کشور خاصتاً  و درگیر های طرف از یک هیچ نفع به آن ادامه که است کشور در ها  برادرکشی ادامه و
 ایمان و نبوده ناامید الیزال خداوند مرحمت و لطف از تانافغانس مردم  ما  که زنم صدا میخواهم سرانجام  بود، نخواهد

 افغانستان شگوفائی و آزادی در و آمده هم گرد خورده فریب و ناراض های گروه همه متعال هللا یاری به که داریم
 . باشیم سهیم بزرگ
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