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 !ملت ما یتراژید عوامل
 

  !صالح در محور طلوع جناب
 

به و گندم را  چلگ، سنردانه، جود هیسمذکور  ۀدر موارد خیر اندیش درین برنام امرهللا صالح  كدر جوان و جناب

 ،داریب ۀبدهد. اما خوشبختانه شنونده و خوانند نندهیشنونده و ب دتالش دارد به خورکرده،  یپات یقاطگفتۀ ایرانی ها 

 ۀبودن حلق دیاز در ق یناش ها لیو تحل اتاظهار نیاز یبخش داندیدارد. م یاسیس یداریاست و ب ریگامروز سخت 

کند. مسلماً تالش ما  ینم کیموجود آن تفک یا دهیآن پیچ یرا با بخش ها ایاز عدم فهم عمق قضا یو بخش یاسیس

 .خطاء و در کجا به خطاء رفته اند مساعدت خواهد کرد یها از برداشت یدر بخش حیکمک به تصح

 یاسیس ۀمصالح استیو عدم  اعتقاد شان به س یاسیبحث شان در عدم برداشت درست از ضرورت مصالحه س یخطا

شان در هفت سال در پوست  میمستق تیحاکم ۀکه در ده ستین یتصادفصحبت اول شان روشن است.  دو یکیبا 

 .نداشت تیموفق یاسیس ۀمصالح استیبخش س نیدر تیامن استیر

 یتیامن یروهاینه تضرع و نه هم کم ارزش دادن به ن یاسیس ۀمصالح استیفهم، منطق و شناخت من س به 

 .جهان است دیدر د ملت  و نیدشمن از ب دیتجر یاسیس ۀاست. مصالح

 ندارد رگیخوب د فیکلمه الترنات یبه مفهوم واقع یاسیس ۀمصالح.  

رد  داً یدر حق خود آنرا جناب صالح شداست که  رانگید هینف استیهمان س بیتعق یاسیس ۀمصالح استیس اب مخالفت

 کابل و توافق تیتوافق حاکم نیاز کابل را رد و  تیبا حاکم رشیو تفاهم اخ یحزب اسالمدر مورد  یخواهد کرد. و

  د.کن یرا باز هم رد م یاز جانب حزب اسالم یچوک ازیاخذ امت بدون یاسیس

خواهد  ینم یفعل تیرا از دست حاکم یاسیدر قدرت س رفتنگ ازیدارد، امت دیبه انتخابات باور  و تأک یاسالم حزب

 .مطابق قانون انتخابات را قبول دارد جئبازنده، نتا ایبرنده شد و  رگا رود، یشفاف م و به انتخابات آزاد و

 گدامه جنو ا یتاز کهیبه  دیتأک نیقرار داده شود. رد کردن ا ثالم دیاست که با یاسیتوافقات س نیبهتریکی از  نیا

  .است که علماً صلح و ثبات را در جامعه مانع است هینف استیدر افغانستان و دوام س
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مدتاً دارد که آن ع زین رگیکه جناب صالح به آن باور دارد، علت د یتیامن یها رویبا قشر متوسط در ن یرهبر سستگ

 نیا یساز یاست. سمت یاسالم تینظار و جمع تیحاکم یدر زمان طوالن یتیامن یروهایساختن ن یو سمت یحزب

 یقبل یرهبر یشان به اساس کار کردها بودن یمل ریو غ انهاگار نیو به صورت مشخص جنراالن ارشد ا انهاگار

بخش  و یتیامن یروهایحلقات ن نیا نیب سستگاند، خالها و  ریدر حال تغ ایامده و  ریادارات است. حال که اقالً تغ نیا

  .اند، محسوس است تیکفا یبدون شک ب کهیا یاز رهبر

ه تجارت کرد یاس ا یبه نام طالب ا نکهی. علت اکنندیخواهند، جناب صالح خطاء م یطالب صلح نم نکهیقسمت ا در

 ستیشک ن کنند،یم یو بدون شک ترور و زندان ینیقیحرکت را به صورت  نیخواه و افغانان بادرد ا ریو حلقات خ

رهبران طالب که به مجرد کار  رگیجان و ...و د آغااست. مال  برادرها، مال برجان ها ، مال  یپروسه طوالن نیو ا

  .هجرت مواجه شدند ایبه نابودي و  یح افغانو اقدام در امر صل

کدر جوان ضرورت به  کیمانند  شانیدارد که ا یمشابه فکر یها تیمحدود زیاز صحبت شان ن رگید یها بخش

  .دارند دنظریتجد

و  اهگیموجب از دست دادن جا ریجناب صالح در دوسال اخ یها یرگن تیکه بخش از واقع دهدیمن نشان م مطالعه

 یکه کتله ها یلندغر یرد شان به روش ها استیس میوگواضح ب اینفوذ شان در صفوف و حلقات مربوط شان و 

م حاک یها یحلقه و خاندان نیاز  دیتجر ترا در حال شانینظار و مکتب دور و بر شان است، ا عیوس ۀمربوط به حلق

از  شیخو ینییمربوط متعصب پا ۀتلخ بخاطر حلق قیسلسله حقا کیبادرک   ایامر موجب شده و نیکه ا دهدیقرار م

  .کندیم اسکوتیو دیجویم یدور ایاظهارات درست و سازنده 

واز جمله از افشاء استطراق  شیخو یکار ستمیدر مورد س شیاستخبارات چرابا خبر خو نکهیاما نظر شان در مورد ا و

از  یتیمراجع امن یها  در کار استخبارات یاند و خام ادیز یاستخبارات یکیتخن لیوسا فتگ دیسمع صحبت دارد، با

بار  که تأسف ردیگیو به تمسخر م کشاندیم یما را به باز تبود  که استخبارات دشمن استخبارا ادیهمان اول انقدر ز

ز ا و میکرد ریگکه شخص را در جالل آباد تصادفاً دست داردیاعالم   م یمعاون اداره در کنفرانس خبر نکهیاست. ا

 .....است  فیو ... بحث شرم آور و سخت ضع لفونهایو بعد نمبر ت میافتی لفونیت یو

 که: فتگ دیو نه حرف دولت را مردم، با شنودیکه نه حرف مردم را دولت م دهیآمده و رس نیوضع چن نکهیمورد ا در

حاكمیت   نیا شنود،یملت را م پگ تیامروزنیست. ار حاکم پگ نیشنود و ا یحرف مردم را دولت از همان آغاز نم

کرد. جناب صالح  درست فرموده که در حالت امروز   یمحدود خالصه نم وگزور  ۀامتیازات كل ملت را به حلق

 ،یموکراسیمنافع و مصالح د  کهیا یرگ  یاغیو تمرد پیشه کرده. تمرد و  کندیفرمان آمر خود را قبول  نه م یوال

و سهم منافع در  تیپُر درآمد وال یبقا در چوک یاست. سخن  مرکز یفرع ایو  تسیاصالً مطرح ن ایمردم در آن 

 .مطرح است  حاکم یتجارت شرکا

دست به دست   52به زور ب دهیاست که پاکستان و استخبارات منطقه در تباني به ُحکام به زور و زر رس نیا مسلم

 یقانونو اساس یخالف نورمها  دینشست بُن جد کیرا را در  شیخو ریو تأث شیخو یهم داده و تالش دارند تا بقا
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ات صورت حلق نیا یدر تبان  ریاخ یها یتیامن یها و ب یزارگبمب  دیکه تشد دهندیکنند.   تمام شواهد نشان م  تیتثب

   .ردیگیم

ر شده معموالً   د ریگو بخش دست یانتحار یبخش اصل رندیگ یرا نم یبخاطر جا تکارانیبخش جنا یها یریگدست

 .اند انیو قربان کنندیبرابر پرداخت پول جرم را اجرا  م

  !یرامگ هموطنان

در صف  اهانهگنا ا ایو  اهانهگخود هم نا ا رگملت افغان را درک نموده و ا یتراژید یتاعوامل عمده و فرع برماست

  .میاز آن خود را رها کن  میباش رفتهگشر و فساد قرار 

  !خوهران و برادران ،یرامگ هموطنان

 یو زر پرستان خاندان یچوک تیاکثر

و قُم بخاطر کسب لقمه از کثافت، خون  یپاکستان ۀبا دشمن قسم خورد ی، دست به دست هم داده و در تبان ریاخ ۀدوده 

ن داد هیجزرا منقاد به  تیتا حاکم کنندیشرارت اند. آشوب م یگو باروت  ملت افغان دست به کار و مصروف هماهن

  .کنند

  !دیشو یریگ هیو مانع جز دیرا بلند کن شیرسالت نموده صدا و موضع روشن خو یو ادا دیتفاوت نمان یشماست ب بر

 یدیسع نیرصالح الد دوکتو . نیاال البالغ المب نایما عل و   !شود ریشود که د نه
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