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 !طالبان شما معنی مذاکرات صلح را نمیدانید
 

برای رسیدن به کدام توافق باالی کدام  ،اگر غنی رییس جمهور نباشد و صالحیت اجراییوی نداشته باشد

موضوعات با او مذاکره میکنید؟ او به عنوان یک افغان معمولی بدون داشتن صالحیت عقد چه وعده بشما داده 

حالیکه صالحیت اجرای آنرا هم نداشته باشد؟ آیا حامد کرزئ حاال که یک فرد معمولی است در دو میتواند در 

شما کدام وعدهٔ کرده است که بتواند اجرآ کند؟ یا اینکه حامد کرزی را برای تبلیغات و ه دور مذاکرات ب

 !ت داریدمتحد دولت و مردم در برابر خود ضرور ۀهای خود و برهم زدن ایجاد یک جبهپروپاگند

ی آیا رییس جمهور بعد ،اگر اشرف غنی رییس جمهور نباشد به یقیین که شخص دیگری رییس جمهور خواهد بود

 توافقات شما با اشرف غنی و حامد کرزئ را به عنوان اتباع عادی افغانستان قبول خواهد کرد؟

گیری دولت افغانستان هیچ در عمل ثابت شد هفت دور مذاکرات شما با خلیلزاد و حکومت امریکا بدون سهم

ثمری ببار آورده نتوانست. هم شما، هم عمران خان صدراعظم پاکستان و هم حکومت امریکا توانائیهای رییس 

جمهور برحال افغانستان را کم گرفته بودید. یک رییس جمهور که به اردهٔ مردم خود استوار باشد، چه اشرف 

ستان و امریکا اجازه نخواهد داد سرنوشت این کشور را به میل یا چه رییس جمهور بعدی، به پاک غنی باشد و

خود تعیین کنند. بخصوص حاال که رییس جمهور غنی حمایت ملت افغانستان را و شرایط ملت را در قبال صلح 

 با فیصله نامه لویه جرگه مشورتی صلح کسب کرده است

قهٔ شیطانی خبیثه است که به هیج جایی منجر نمیشود. این طفره رفتن از مذاکره با دولت افغانستان ادامهٔ یک حل

این طفره رفتن صرف یک راه را برای دولت و مردم افغانستان باقی میگذارد و آنهم راه نظامی و شکست طالبان 

از راه نظامی است! پیشنهاد مذبوحانه اخیر حامد کرزئ برای ختم عملیات نظامی دولت در برابر طالبان بدون 

بس از طرف طالبان به معنی تسلیمی کامل در برابر طالبان و باداران پاکستانی آنهاست که هرگز از قبولی آتش 

 !جانب مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود

شورای امنیت روز  جلسۀادامیچی یوماموتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ، به این ارتباط

ی آماده االفغانآلمان و قطر برای گفتگوهای بین خاصبه طور  ،و شماری متحدان ویافغانستان “گذشته گفت که: 

 ”.کنید گوو دولت افغانستان بطور مستقیم گفت مشترک ما برای طالبان واضح است: به میز مذاکره بیایند و بامیشوند. پیام 

ایی توسط حکومتی که بعد از نماینده امریکا نیز دیروز در شورای امنیت گفته که تصمیم خروج قوای امریک

 . نندک توافق صلح رویکار میشود گرفته خواهد شد. بنابر آن بهتر است طالبان مذاکرات را با دولت هرچه زودتر شروع
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 انستان میخواهد کهغکا از کمیسیون مستقل انتخابات افامری ۀ، نماینده ایاالت متحدجلسهدر همین حال، در این 

 .ای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روی دست گیردهای الزم را برگیآماد

االت ای ،ما باورمند هستیم که روند انتخابات هم باید به پیش برود“نماینده امریکا در سازمان ملل بیان میدارد: 

متحده کمک های مالی و تخنیکی خود را برای انتخابت فراهم می سازد و کمیسیون مستقل انتخابات هم می 

 .و عادالنه روی دست گیرد فرا برای برگزاری یک انتخابات شفادامات الزم خواهیم که اق
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