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 !مصالحه و شف شف
 
 

 

 کینزد بطۀخش به نام حرکت طالب که در رااما آن ب خواهند یاجماع کل است که همه مذاکره و مصالحه م نیدر

از و پرو دانیو نانش، محل پرواز، م لفونیخود و اوالدش،  شفاخانه و مکتب اوالدش، ت تیبه پاکستان است. امن

و مصالحه کند و به مذاکره برود اما دارد شف  هبه مذاکر خواهد یدارد هم م اریرا پاکستان در اختمحل سکونتش 

 .کند یشف م

مجبور خواهد ساخت  یبیخود فر الیرا به خ کایدارد که امر الیاما با شف شف کردن خ خواهد یچه م داندیم خود

 تیدارد که حاکم انمګطالب  خواهد کرد.  هیهد شانیواپس به ا رفته،ګافغان را که از دستش  تیحاکم ایوګو 

طالب  ندیکه پاکستان به قدرت رس سازد یو منطق سخن ثابت م استیپاکستان در عقبش است اما تمام اصول س

 .خواهد یرا در افغانستان نم

به دست آمده و پیشرفت شده، همه و  ېو خوب ادیز یها تیقطر موفق یدر مذاکرات پنج دوره ا نکهیا غاتیتبل 

موضوع  و تمرکز صرف و صرف برد که ی. چه انکشاف و چه پیشرفتستین شیب یدروغ است و شف شف کسرهی

با  یدر عدم همکار الباز ط یروهګ  ن،یتضم یحکومت موقت، تعهد ب لیکابل، تشک تیحاکم هیباشد و آن نف

 و ییکایج عساکر امرخرو ۀبرنام ایالخره خروج  و او برا به مخاطره اندازند  کایمصالحه امر که یستانیترور

 .ش از افغانستاندنباله رو نیمتحد

ساخته و شف شف را روشن ن یافغان تیبوجود آمدن حاکم قیطر ۀندیطالب که آ یتوافقات با شف سف ها نیا

 .دارد

 نیکرده و نه تضمشده است تا حال قبول ن رفتهیملت در انتخابات آزاد و شفاف که اصل پذ ۀو اراد انتخابات

 رانیګکه با ترور و دهشت د نیوجود دارد و نه هم  تضم ندر افغانستا یرانیپاکستان و ا یها شهیمل ۀمداخل

از  یبر محالت ییکایجانب امر دیبا لببا طا کایدر صورت توافق امر که نیخواهد بود. شف شف اهمکار ن

الخره عمل اافغانستان است. و ب ۀیآغاز تجز یبه معنا نیتوافقات دارد و ا یکند که با ون ینظام اتیافغانستان عمل
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خواهد داد و مصالح ملت افغان و وحدت کشور واحد به نام افغانستان به چه ابهام  یتعهدات را ک نیبر مراعات ا

  خواهد بود؟روبا ن ۀهم باشد همان قبال نیتضم رګخواهد رفت؟ ا

  کنند؟ یرا ساده  فکر م رانیګد ایساده اند و خود  ؟ خاطر چهه ب بندهیو فر یعمد یهمه شف شف ها نیا لذا

  :ندیوګ یو در آنجا شف شف کنان  م جا نیا طالب در ۀمذاکره کنند روهګ نینطاقان هم

 یعنعنو فیط تیما را سقوط دادند از افغانستان خارج شوند و ما حاکم تی( که حاکمانیئکایامرها ) خارجي

 نیرا در وقت مع شیهمفکر خو یعلما یاست که شورا نیشف شف ا نیا ی. معنامیخواه یم یو اسالم یافغان

 جنبش طالب ریشوراء ام نیا ودر افغانستان دعوت کرده  شیمخالف خو یاسیس یروهاین ناو مار مرد بعد از تار

ادامه  ایدست و  یرو یعمران یها پروگرامبر پا شده و  ینموده و امارت اسالم نییافغانستان را تع تیو حاکم

 یکنند. کس میاسالم در افغانستان قا نیو فهم خود را از اساسات د هدارندګرا خوش ناکستان خواهد داشت که پ

  د؟یملت بود ۀشده بود و کدام مظهر اراد رفتهګ کجاشما از  تیحاکم تیکه مشروع فتګن

نظامي  اهیګسه پا که هم دو دیخواهند رس شیخو یو پاکستان به آرمان ها کایمراشف شف ها حد اکثر  نیدر اما

در منطقه خواهد داشت.  یرانیا بیرق هیدر افغانستان خواهند داشت و هم فرصت استعمال سرباز کور و کر عل

 یعمران یهم پروژه ها و تواند یشده م دهبه نام طالب استفا دیحاکمت جد نیا زیمنافع روسها در  منطقه ن هیعل

  د!واهد کرختوقف  یداکتر اشرف غن

 یطالب را در افغانستان م تیها حاکم و نه روس رانیا تیپاکستان و نه حاکم تیحاکمبداند که  دیطالب با اما

در مخالفت به جنبش طالب در قدرت قرار  نیهر سه به شمول منافع هند و کشور چ نیو منافع ا تی. ماهخواهند

 .خواهند یشان را نم رفتنګ

 اما شف دانند یم یطالب به خوب یافق یهبرها خاصتاً در ر از طالب یرا بخش قیحقا نیکه ا دهدینشان م شواهد

 .بدهند بیدارند که اکر فر یشف

روشن است که تالش  یدر کابل اقالً در سطح رسم تیواخر در برابر حاکما نیدر ییکایشف جانب امر شف

در کابل است اما خود مستقل هم با طالب مذاکرات  تیخاطر مذاکره به جانب حاکمه دادن طالب ب فشار یبرا

شده اند. اما جانب  واجهم شانیا یرګی هیپاکستان و جز تیاسیبر س حالت بنا نیبه ا میدان یمستقل دارند. م

که با حکومت افغانستان است که فراموش کرده  شودیمعلوم م ایو  کندیفراموش م نیدر لحظات مع ییکایامر

در توافق به تعهدات قراردادي به جانب  دیبا ریګبا هر مرجع د کایامر یینها میتصم ونهګد و هردار یتعهدات

 .افغاني در کابل شود تیحاکم

 یاشرف غن تیکه حال در حاکم ۵2چتر ب ریز دهیر رسور و زکابل و به ز تیمګداخل حا یروهایشف ن شف

 فیالترنات ۀسازند ۀبرنام کیسال گذشته  ۴یس جمهور در ئو در مخالفت با رآن است حال مخالف  نیو در ع ستا

 ییچه شف شف ها شانیا. ستندارائه کرده نتوان یغن تیبه حاکم شیخو یها و مخالفت شیخو یدر موارد اختالف

ست ملت خورد و شان ترس از ملت است که در مخالفت به مذاکرات صلح در برابر خوا ۀدر امر  علت عمد
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در تیم حاكمیت اند اما در داخل و  شانیدر عمل ندارند.  ا زیو مصالحه ندر مذاکره خواهند شد. صداقت  ریخم

 . میداریم میو آنرا تحر میکن ینم اشتراک تیحاکم یها ژيیسترات نییمهم تع ۀدر برنام

 چه؟  ېعنی

 .ام ونیسیو اپوز شومیخارج م میخارج از آن و در مخالفت ام و از ت ایام و  تیحاکم میدر ت ای

  !میدیو نه شن میدیرا از درخت سپیدار نه د یسیاس تیو درا ګیمردان نیچن اما

اما در مورد  خواهد یجنک در افغانستان ممصارف مالي  لیتقل کایکار امر نیبا ا خواهد،یصلح م کایامر یبل

شف شف سبب  نی. استیل شف شف دارد و به ملت افغان مواضع اش روشن نموجود کاب تیحاکم نیجانش

 .در حال قوت است انمردم از افغانست یبرآمدن ها رونیو بحران در جامعه است و دارد که فرار ب شیتشو

با تمام قوت صداقت، جرئت، دانش، تعهد به ملت افغان و  یاسیس ۀمصالح استیس خوب و تیو حاکم یدولتدار

 .خواهد یم تیفشفا

  !ستیو درست ن عرصه بجا نیشف کردن در شف

 .به آن اجازه داد دی. نباشود یم یسبب ادامه تراژیدي ملت افغان و تباه و

 

 

 

 دارد ادامه

 !کن یما را هدایت نیك الهي

 نیآم
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