
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 12/07/2019        صالح الدین سعیدی
 

 !دور ...  مذاکرات صلح
 

 
 !و قبالهء  روبا پاکستان از طالب کایپاکستان با امر -دور هفتم مذاکرات طالب 

 .نسبت به طالب و تحت فشار، طالب و پاکستان وقت کم دارند لزادیو جناب خل کایو گفتم امر میبارها نوشت چنانچه

له که در مداخ نيیذات الب لیبا پاکستان و طالب اگر  در مسا کایو مذاکرات امر کایمذاکرات طالب با امر انیم نیدر

 0شدداشته با هیشود وتوج هیتوج تواندیافغانستان نباشند، م یداخل لیبه مسا
 

 شودیبا افغانستان نباشد، م کایکه در تناقض به تعهدات جانب امر یخارج یتنظیم و توافق خارج شدن قوا انیم نیدر

 0شود هیتوج
 

سرنوشت مردم مظلوم بلوچ و اعالم جنبش  نیبه پاکستان و معامله بر سر حق تع کای( امرهی) جز ازاتیامت دادن

 در کایامر اهیو داخل کردن شان در لست س یستیبر اعالم کردن شان به نام سازمان ترور  یشان مبن بخشیآزاد

به  تیپاکستان در افغانستان، تثب یها روین وطالب  یدر پ یبه پاکستان تحت فشار حمالت پ یها یسلسلهء باج ده

 است یو ضد انسان یالمعمل حرام و ضد اس ناه،ګ یب یقتل و کشتار انسانها قیاز طر شیخو تیاصطالح مشروع

است. آسان جلوه دادن  تیاصالً ندارد، عمل حرام و سبب نفرت و انزجار ملت افغان و انسان یو شرع یکه مببر انسان

 تیشرارت و ملعون تیتثب یدر مصاحبهء به صورت علن نیشاه لیتوسط هر مس و از جمله توسط سه اتیجنا نیا

 0است زیانسان است که جداً تأسف بار ن
 

زور و صدور ترور و  استیادامهء س کایامر خیتوجه به مبارزات برحق مردم پشتون علیه اشغال پنجاب در تار عدم

به و  یبه پاکستان، با عواقبت خطرناک به افغانستان، امر صلح منطقه و خطرات جد یده هیدهشت پاکستاني و جز

 0آن است! نیمتحد
 

فوق باج  یبه پاکستان با ذکر مثالها کایستان بالفعل نه شده و دارد که امربالقوهء افغانستان در برابر پاک امکانات

 0و خطاء است! کایروش و حالت به نقص امر نی.ادهدیم
 

 0است: لینوشته مطلب ذ نیا یعلت اصل اما
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 3از 2

وع ن در مورد یریګد یکس ایبه نام طالب و  روهګ کیکل  ایو  روهګ کیحق ندارد چنانچه اعالم شد با جانب  کایامر

 0در افغانستان به توافق برسد یحکومت و دولتدار ت،یحاکم
 

و آن  تمرکز کند دیبا ،یبعد از اعتماد ساز یمسألهء اساس کیافغانستان صرف بر  دخلیصلح تمام جوانب ذ مذاکرات

نسخه ها و  قیطالبان تطب نکهیو أن ا شدیدر دور دوم مذاکرات روشن م ېدر دور هفتم مذاکرات نه بلک دیمسأله با

  خواهند؟یدادن م تیمشروع لهیرا به چه وس شیخو یامارت اسالم

توسط  یو امارت اسالم ریطالبان و اعالن ام یعلما یو دعوت شورا جادیقرار بود که نسخه و فهم طالب با ا رګا

 یمعن یدکرات بعادامهء مذا خواهند،یم رفتنګ ایو  رفتنیګسرنوشت افغانستان را م میتصم شانیو ا شدیشان خالصه م

 کینظر قانون  و ارادهء ملت به اساس انتخابات،  تشفاف و تح ،یاصل انتخابات سراسر رګنداشت و ندارد. اما ا

 تیالکم نیمردم افغانستان که ا تیدر آن صورت  مذاکرات صلح در سطوح مختلف و به مالک شدیقبول م یرا کیفرد 

 بر یاعتماد ساز یادامه داده ودر آن فقط و فقط در پهلو یو مدن یافغان یاسیاز کابل، احزاب س یرا حکومت افغان

صورت  یکننده شود، کار مشترک و به کمک جامعهء جهان نییکه ملت افغان تع یاسیمتمدن ساختن مبارزهء س زمیمکان

  اءبُن خط یکوتاه به شمول تکرار کنفرانس ها یراه ها مودنیو پ ریګ. هر راه دردګیب دیو با رفتیګم

  .تواندینه رسانده و نه رسانده م یما را به جا و

ان و پاکست ردیګیم هیجز یو دهشت از جامعهء جهان رړثابت کرد و ثابت خواهد کرد که پاکستان با صدور تر زمان

. اما زمان ثابت کندیبه خواست و عدم خواست طالب، استفاده کرده و م یطالب را بخاطر تحقق اهداف ضد افغان

و پاکستان از جهاد مقدس مردم افغانستان  بودهطالب توسط پاکستان، قبالهء روبا  تیاخت که قبالهء ملکخواهد س

  .ناجوانمردانه استفاده کرده و خواهد کرد

پاکستان دست از  کنهیافغانستان نقش حد اقل دارد. هم یدر خرابي افغانستان نقش مهم دارد اما در آباد پاکستان

  .از مساعدتش رېدر افغانستان بردارد، ما را ت یخرابکار
 

 دیکن تمرکز یادیمسئلهء بن نیبه ا دیموجود در بارهء افغانستان به صورت عمده و در تمام سطوح با یاسیس مذاکرات

 کار به اهل کار و صادق رګا تواند،یهدف برآورده شده م نیشدن ملت افغان کدام است. ا رندهګی میتصم زمیکانیکه م

 زین یلکو مس یاسی. فهم الزم سستین یتنها صداقت و تعهد کاف ریامر خ یاجرا یبه منافع افغانستان سپرده شود. زرا

  !با آن همراه باشد دیبا

 کیان درش یو انتقال قدرت برا ینظام کابل_ نظام افغان یبداند که طالب و پاکستان در برانداز دیبا ییکایامر جانب

 0تمرکز دارند! کایمعامله به امر

 یپاکستان از افغانستان ک شانیاز خروج داعش و مل دهدیم تیاولو یخارج یروهایگروه طالب به خروج ن نیا اگر

 خواهد داد؟ نیتضم

اه افغان گن یمردم ب عیرا با قتل و کشتار وس شیخو تیو مشروع تی: برهمه جوانب است تا هومیرا گفت نیحال که ا و

کور و  یدر بمباردها ایکابل و اطراف آن و  یکردن نه خواهند. شهادت اطفال و مردم ما در حمالت انتحار تیتثب

 0ستین یکر بخشودن

 0بار است! تیسخت متاثر کننده و جنا یتن افغان به صورت هفته وار مطابق ارقام رسم ۵00 شهادت



  
 

 

 3از 3

 یکیتخن شتریدوچندان شده و امکانات ب تیتقو دیشور باک یو کشف یانساندوست، تابع قانون استخبارات ،یمل یروهاین

 !شان قرار داده شود اریدر اخت دیبا یو مسلک
 

!مردمان دستنین یاداره خوب کشور مهم و عمده اند اما کاف لیاداره خوب و تشک یبرا مانیکه اراده و ا میکنیتکرار م یبل

 0کنند! یو فن یرا شانه به شانه کمک مسلک یو استخبارات یجوان متعهد نظام یکادرها دیبا تجربه و خبره با

 0شوند! میشان تنظ یو رهبر یکشف یارگانها نیبه ا دیافراد متعهد به قانون، وطن و مردم با نیبهتر

 قیمن هللا التوف و
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