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 اند؟ هایک نیعامل

 
 

 یاز آن خبر م کایکه سفارت امر کینزد یممکن بزرگ در کابل در روزهاو انفجارات  ها یسازان  انتحار نهیو زم عوامل

  اند؟ هایک دهد،

از قماش دزدان  یافغان یتیامن یها و مراجع وابسته در ارگان یهس و رو رانیا ینظام - یسایس یگمان و محاسبات قو به

 !باشند یو م  توانند یسرگردنه بوده م

در مذاکرات صلح  کایو امر یو تمرکز جانب افغان میخالف تالش ها و پیشرفت، تصم یساز تیذهنعامل  کیاما  ادیز عوامل

  .مسلح و طالب است نیبا مخالف

 نیانفجار و انتحار از یبا سازمان ده شانیا رفتهگقوت  اخیرسال  18صلح و مذاکره در  یها شهیافکار و اند نیچن کهیزمان هر

  .کار و پروسه مانع شده اند

 یریگ ازیبه امت یساز نهیدر افغانستان و زم کایامر شتریکردن ب ریگ نیداشتن  و زم هگمصروف ناند اما عامل  ادیز عوامل

 !از عوامل اند یبخش

 حالت است؟ نیعالقمند ا یک
  !۵2ه زور بب افغانستان ها در دهیو به زور و زر رس هیروس ران،یا

 

 !ندیگویدانند چه م ینم
 
 فیزمامداران کابل و حلقات وابسته، به شمول دزدان سرگردنه در ابتداء از مخالف خود خود تعر  کا،یسال گذشته، آمر 18 در

 .مذاکره و مفاهمه ندارند ستیاست و با ترور ستیدادند و گفتند مخالف شان ترور

 .رندیگی( بوانچیر: آمده اند از دشمن خود انتفام )گفتند

 .دندیو شهر ما و افغانستان را به خاک و خون کش هیقر ډیآباد و راولپن ټبیتمرکز به ا جو وو  عوض جست شانیا

 .هم شد عیوس بزرگ و هشد بلکردند اما مشکل حل نکشتند و ب هرچه

 .بلند بردند زیها مرتبه ن ما را ده نیوبیو مع مانیتیرا بلند برده و تعداد  شیخو نیوبیو مع انمیتی تعداد

 یها تیامریكا از جانب نظامیان پاکستان و حاکم یو احمق ساز ريیگ هیبوش و عُمال دست نشانده، جز اتیاز اختناق و جنا بعد

حل  مشکلها نه تن( وانچیر یسیپالآن، متوجه شدند که تنها به ) ۀشد سانتید ۀشیر یب نیکابل و  متحد ۀدزدان سرگردن تیکفا یب

 .و بزرگ هم شد شود یمبزرگ هم  هشود بلک ینم
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 قیبدر صفحات شمال کشور ، تط کیستماتیس یو زبان یقوم یها هیدر آن و تصف افتهیارتکاب  اتیو جنا یقانون ریزندان غ دهها

و بهزاد  نویبا مسلط ساختن فاطم ینظام نکیو ا یاسیس ،یفرهنگ ،یکلتور ۀدر ساح رانیا کیژیستراته ماتنفقامو یبرنامه ها

  .برد یو م ه استبرد یو صلح جهان کایمردم افغانستان، امر افعمن ریتا روز وضع را در خالف مس ها روز

  !زا شد یزا و خود کش زا و انتحار ستیعوامل ترور نیحالت و ا نیا

 !شده بود تکارانهیتجاوز جنا حیشان صر تیثینداشتند!  بر عزت و ح یزیچ ،از دست دادن یبرا گرید ای عده

 .جهان ادامه داد بیپاکستان باز هم به اغوا و فر ،اوباما یآمدن آقا کاریاول و رو ۀم دهاز خت بعد

 ،یبیج ،ییکایامر ،یرانیا ،یستانو مزدور افغان در مقام اول مطرح بودن خود و بعد مصالح باداران پاک تیکفا یب یها تیحاکم

 .مردم ما را عامل شدند یتراژید ۀداده و عوامل ادام تیرا اولو شیو ... خو ینامسلمان  ،یزبان ،یقوم ،یسمت

چه ه کدانند  ینم ایخواستند بدانند و ن ای یکه در مواردمی باشد   هیبه آن جانب قض لیو طو ضیبحث بس عر نیمن در تمرکز

 .و مواضع شان اصل بحث ماستاحمقانه در اظهارات  و تناقض کشنده به نحو ندیگو یم

 قکشور از طر یاسیس یواقع یروهایکشور ن کی یاسیس جیدر ستتا  د،یآ یجامعه صلح و استقرار نم کیدر  یآن زمان تا

ضرورت  یاسیو تفاهم س یاسیسمذاکرات  لذا .حضور نداشته باشند روهاین نیملت است،  ا ۀآن اراد تیمشروع که مشروع

 .است، نه انتخاب

 .شود یمطلب در اکثر موارد درست درک نم نیا مفهوم

 استیاست و در س تیو نه گذشت است. مجبور راتینه خ یاسیس ۀدانند که مصالح یشود و نم ینم دهیفهمو درک  درست

 .ستین راتیخ

 دهینجانگ یو موضوعات لیمسا دیحد اقل ها نبا نیها. در با توافق بر حد اقل یاسیس يگمتمدن ساختن زند یاسیو تفاهم س مذاکره

 .ردیبگ میتصمباید ملت بر آن که  شود

. صداقت و عدم صداقت کنند ی. همه جوانب مجبور به آنچه اند اجراء  مستین یصداقت و عدم صداقت هم سخن مرکز استیس 

 دیدر صورت عدم صداقت با رانیاست که پاکستان و ا یوارگعواقب نا و ها تیمرتبط به مجبور رانیا یپاکستان و در قدم بعد

 .ندارد شینجاگاست  ریاست خ ریعرصه خ نیدر د. نمواجه شو ایو  ندشد یمواجه م دیبه آن بدون ترد

 الساجدر  ا  ریاخ یحت یافغان رتبۀبلند  ونیاسیامر وجود ندارد. هنوز هم س نیضرورت ماست. اما فهم درست از یاسیس ۀمصالح

کل مش یو جبون یبیاست. اصل عوامفر استیس نیعدم فهم شان از عمق ا ایاظهارات تأسف بار داشتند که گو ،در موارد نوایج

 .تواند یما را حل کرده نم

 ۀدع یدر پ یکردند. اظهارات پ فیتعر رگیجانب به جانب د کی یمیرا تسل یاسیس ۀرند و داشتند که مصالحوجود دا یموارد

...  عواقب بد و ُکشنده در ماست،  یمیتسل اریحکمت یآقا یبه رهبر یکابل که حزب اسالم تیاکمحدر  ردنهگدزدان سراز 

 .دارد یاسیس ۀحبه نام مصال یحرکت انسان نیا یبعد ۀپروس

 میدارند که ما در مذاکرات صلح کدام پیش شرط ندار دیتأک کسرهیاش  وانهیو آن د اریآن هوشکابل  تیکه حاکم کنم یم تعجب

 دیمذاکره تأک زیکه ما در م دکنن یما احترام کند. اضافه م فیبه خواهر و مادر، زن و دختر خود مطابق تعر دیخو طالب با

 . میرکه ما در مذاکرات پیش شرط ندا دنده یادامه م رید و بال تأخنما را قبول کن یقانون اساس بان بایدداشت که طال میخواه

  ست؟یکه پیش شرط چ دمیمن نه فهم

موضع احمقانه و متناقض را ترجمه خواهد کرد که ما هم  نیا ی. کسمیاما پیش شرط  دار میما در مذاکرات پیش شرط ندار

 م؟یبدان

 :حل یاز راهها یبخش

 .شود یکه در جبهه اند معلوم شده و م یخواست و ضرورت ملت است و زور جنگ به کسان یاسیو تفاهم س مذاکره
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 .از دست داد دیها را نبا به خود آمد و فرصت دیبرسد، با یاسیدادن قدرت س میبحث بر تسل ۀبه مرحل نکهیپیش از لذا

 آورده شود رییتغ دیمذاکرات صلح با لیو نوع تمو سيیساختار، پال ب،یترک در. 

 متفاوت باشد دیبا ریمذاکره کنندهء دولت با مرجع ثالث بالخ میت. 

 داد ریتغ گدر تناسب حالت در جبههء جن دیو مواضع را نبا امور. 

 عرصه را که نه درست اند و هم  نیموثر قطع کرد و دهها تناقض در ریتداب با دیدشمن را با یمداخالت خارج دست

 که:   شودیبرداشت م جادیموجب ا

 حل و برطرف ساخت ریبالتأخ زیرا ن ند،یوگیدانند چه م ینم ایو  کنندیدانند، چه م ینم.  

 یاسیس یو هم در تقوا یبه ملت، منافع مل و هم از لحاظ تعهد یفرصت داد که هم از لحاظ مسلک نهیزم نیرا در یآنها 

بداند و از آن برداشت درست  رانگیخود و د یاصل باشد. منافع و مصالح معقول و برجا ریخ بیو پرنس مانیشان ا

 نیاال البالغ المب نایما عل و .دو برجاء داشته باش
 

 
 
 
 

 


