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 !تیعرصه جنا نیضرورت است و تعلل در یاسیس ۀمصالح

  !ماست خیشده افتخار تار فیتعر ۀیو لو جرگه

  !جمهور حق دارد که با ملت مشوره کند رئیس

 !است یبه صلح با عزت و دوامدار هم ضرور دنیبهتر رس یها ها و انتخاب راه تیاولو ]تعیین[ نیتع اما

  !خواهد یافغان م یبه منافع مل فهم، دانش و تعهد نیشود! ا ینم یو احساسات خال شیبه فرما نیا

 یاه الؤرا در مورد س شیخو یها تهیجلسه کردند و  جوابات کم لیتشک یمشورت ۀګجر هیلو ۀ+_ گان ۵1 یها هیټکم

  .مطروحه ابالغ کردند

 ریغ لیمسا ریګبر د ای و عده دارند یرا سالم م یکه ک ییفرصت و وقت خود را به تعارفات و ذکر نام هاای  عده

 ،تیوقت و خارج از صالح اعیممکن، نامعقول و ضنا ،یضرور ریغ ،یعمل ریپرداختند. پیشنهادات غ یضرور

  .شانده یک را سر کوه یها کجا و درخت درکجا و درختان در ده  : سمیآنقدر بود که مجبور شدم بنو

و  ریخ استیکه در س شدند یهم عاجز معلوم م نیو اشتراک کننده ها قرار اظهارات شان از درک اها  تهیکم نیا

  .ردګی یخدا موش نم یو ُگربه به خاطر رضا ستین راتیخ

  .افاده کردند یآنرا داخل ګدر همه اظهارات نقش خرابکار پاکستان را  فراموش کردند و طالب و جن با  یتقر 

با مذاکره و  یاسیس ۀتا هنوز تفاوت مذاکره و مصالح دهند، یهمه طرح ها و پیشنهادات داشتند که نشان م با  یتقر

احزاب و  یاسیس یبر صحت و سقم نسخه ها یاسیس ۀمصالحکنند. ما در مذاکره و  یرا درک نم یاسیس ۀمصالح

. بحث ما در میبحث ندار یقانون اساس ایو  یما بر صحت و سقم امارت اسالم . میبحث ندار یاسیس یسازمان ها

چطور  یاسیو احزاب س ها شود و سازمان یاصل ۀرندګی میاست که چطور ملت تصم نیا یاسیس ۀمذاکره و مصالح

  .کند یشان را نشان یفرصت داشته باشند تا ملت صحت و سقم برنامه ها
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 2از 2

 مکنیم مانګداشتند که  شاتیطالب فرما یبحث دارند و برا نیفراموش کردند که از طالب و فهم طالب از د ای عده

  .دنده ]تغییر[ریبنامند و تغ یمل موکراتیرا جنبش د شیاز طالب خواست داشتند تا نام جنبش خو

من سفارش  .ردګیصورت  ریګدیګ هیعل غیتش بس و توقف تبلآتعجب  کردم که خواستتند اعالم  ای درخواست عده به

افشاء و را  ریګکدیآنرا ده چند بلند هم ببرند و  ]بلکه[ ېنه تنها که دست نبردارند بلک ریګد کی هیعل غیدارم که تبل

  .دست بردارند یو افغان ُکش یمسلمان ُکش ،یُکش نسانا ،یُکش ما از آدمابدارند،  یمعرف ترلخود را بهتر و مستد

. تخلفات حکومت شود یبه ضرب و شتم ملت مواجه م ،یو کل یبدون توافقات مجموع انیزندان ۀکجانبیکردن  رها

  .وارد کرد میقابل ترم ریغ اهیس یسخت لکه ها تیحاکم نیو نام ا تیثیبه ح یبخش با حزب اسالم نیدر

صلح و سپردن مذاکره به افراد متعهد به افغانستان و داشتن  یعال یشورا ی )لغِو[لغو دمیطرح خوب که شن انهګی

  .است یو دانش مسلک یتقو

ا ت دانند،یچه م ،یبل رګدارند و ا ی. خبر: الحق لمن غلبیاز فتو مذاکره کننده میتن ت 2۵0 نیا از کیدانم کدام  ینم

 !کند یاسیصلح سره و مذاک یمذاکره کننده با فهم مسلک

 قیبر مشوره به تعو تیرا بخاطر مصروف یمل یشورا لیو تکم تیرا فراموش کرده، اولو شیخو یها تیما اولو لذا

 یتراژید ۀمهم، عوامل ادام لیمسا بیاشکال عوامفر ایو  یضرور ریغ لیرا فلج و با تمرکز به مسا زیانداخته، همه چ

  نیآم !ج(  رحم کندخدا ) !  میکن ینهفته اند، چاق و چاقتر م زیملت ما را که در خود ما ن
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