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 صلح و استقرار در افغانستان
 

 !طالبان و مذاکرات مستقیم با امریکاء
  

  .مسایل را نباید ساده سازی، سیاه و سفید خواند
ل متحد ملردنه تسلط داشتند، برنامه های صلح گزمانی مهم ساخته شد که بر افغانستان دزدان سر یطالب موجود افغان

  .پذیرفتند یمراجعه شود به یوتیوب و اقرار شان( و هیج کس غیر از خود را نمرا علناً ناکام کردند )

  .با بن الدن ها مشکل داشت و پاکستان به پول و دالر یسعود

 بعد به کمک پاکستان و ها مخالفین خود را در افغانستان اول مصروف و توسط طالب و پاکستان و افغان یسعود

 .ازبین برد ستانمریکا و انگلاطالب، 

   د؟آن برنامه کی پوره ش
تان در افغانستان و دو همیش در تطابق نبود و پاکس و این هر بود یو افق یعمود یخاطر اینکه در طالب رهبره ب

کند.  نمایی را آغاز کرد و در وجود طالب برنامه های خود را تطبیق کرد و می گخود را داشت، بزر ۀمنطقه برنام

پاکستان بر حلقات مختلف طالب مسلط شد و توسط عمال خود در داخل و خارج پاکستان مخالفین پاکستان را از بین 

ترور کرد. از وجود  ون وسیعاً ُکشت،یبرد. رهبران پشتون و بلوچ را توسط همین افراط میهنوز هم از بین برد و 

 .یردگ میهنوز هم رفت و ن و افغانستان امتیاز گطالب و اکت اینکه بر طالب مسلط است از جها

 50شد. در همان سه روز بیش از  نعید اعال ۀچندی قبل به کابل آمد بعد از آن آتش بس سه روز "بجوه"جنرال 

 .زخمی شد برابر آن د و دویر طالب شهگروه های دیگسرباز افغان توسط 

انی به خاطر های زند "برادر"  مال د؟ شو چه می گجن ۀگروه طالب و بقیه در جبهحال مذاکرات امریکا با کدام 

دایی گشود و صلح  رفته میگرساند که حق  این همه می در زندان اند؟ هنوز پاکستان چرا  ۀمذاکرات خارج برنام

 .ون و باروت داردبه خ ینمی شود و پاکستان به نام طالب تجارت سیاس

 .گیرد و این را حل نیست پاکستان از افغانستان و جهان جزیه می

 .اکستان استپ مقصرین استابلشمنت سایر پهلوی میان در درین اصلی مقصر الترناتیف و قایمقام خوب ندارد و یاالفغان مذاکرات بین

اصلی ملت افغان شود ضرورت و بدون  یریگکه سبب تصمیم را سیاسی و توافقات سیاسی  ۀما مذاکرات و مصالح

ه ع بو یا قربانی کردن این منافو افغانستان دانیم اما تحت این بهانه هرنوع خیانت به منافع و مصالح افغان  قایمقام می

 .ر را خیانت میدانیم و قابل قبول نیستگخاطر منافع امریکا و هر کس دی
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 .نندلت افغان هدیه کمو نام ر حق ندارند از جیب گمریکا و هیچ کس دیا
است که این  این پاکستان و سوق شود یها بین خود باید توافق کنند و کسیکه که نمی کند، باید تجرید و به نابود افغان

 .ع کندطقباید ویش تحدید افغانستان و جهان را پاکستان است که از کشور خباز هم ه داشته و گرم نگتش را آ

. ما از پاکستان پایان دادن به جنایاتش را در افغانستان و صدور ترور و دهشت از ما از پاکستان توقع کمک نداریم

کیلومتر خط ممکن نیست و این فریب پاکستانی  2700دار در امتداد این کار با سیم خار پاکستان را تقاضا داریم. 

ی و .... شفاخانه هاشان در داخل شهر ها و ها و ادارات رهبری  روریستیاست. مراجع و محالت بود و باش ت

 .پاکستان است و این به ایجاد سرحدات پاکستانی در داخل قلمرو افغانستان ربط ندارد

 .ندکنر کمک مالی و مادی نگأس پاکستان را دیتا حکومات تروریستی جهان و در رست بر امریکا و کشورهای جهان

 ۀارانستان همین سیاست های جنایتکو در رأس افغان مردم مظلوم جهان، پاکستان.  رد آنها بدانند که سبب قتل و کشتابای

 .استابلشمنت پاکستان است

مردم افغانستان با تمام قوت  در صورت قطع کمک پاکستان را روریستان منطقهیر تگبین بردن دی مقاومت و از

 .توانند ی کرده میگرسید

 .ده شودیرسانو جهانیان ان این است حقایق و منطق سخن که باید به جه

 !کند یداندهد و این را باید جهان قدر افغانستان در خط اول مبارزه علیه ترور و دهشت قربانی می

 

 پایان بی پایان

 

 

 


