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 ست؟یچ یاسیس ۀرمصالحه و مذاك
 
 
 

كه امتیاز رفتن به دوحه  تن 2٥0حاكمیت كابل را دو روز قبل با  - یافغان تیحاکم یو حکومت یاسیرهبران س مالقات

دوحه  یمجلل دوب یشان سه چار روز به هوتل ها ۀبه خاطر مذاكره و مصالحه به طالبان را حاصل کردن و عد

 .دیدم و شنیدمکرد، از طریق یوتیوب به دقت تام سپري خواهند 

جانب طالب به تن از كابل و اعتراض  2٥0تعداد  صلح افغانستان در مورد یعال یشورا سیرئ یلیجناب خل ۀمالحظ

 .جلب کرد زیآن توجه من را ن

  آن؟ یبرا یساز نهیزم ایمذاکره  و توافق   ست؟یدر مرتبه چ اجالس نیاست که هدف از نیال مرکزي درؤس اما

 یتعارف جلسۀرا  تحت تسلط دارند و یا یك  فیصد كشور ٥0از  شیاست که ب یکسان یشناختاندن افغانستان برا منظور

 یتبه علمر نیو طالبان توافق شده و عمران خان صدراعظم پاکستان آنرا چند کایامر نیاست که قبالً ب یزیچ یو شکل

  از کابل اعتراض کرد؟ یافغان تیالرغم اعتراض حاکم

صورت گرفته و  یمتعدد مقدمات جلساتجوانب  شدن تمام و حل مشاکل مشابه، بعد از خسته ایقضا در همچو معمول

را توافق و جهت  زیهمه چ ایدیدور از م یتن باهم نشسته و در فضا 19مثالً  یفن پنج ال نیمتخصص]باالخره[ بالخره 

. رسانندیم انیبه پا ایقضا نیا یهانجها و نظارت  نیمراسم و حضور تضم یاشخاص دست اول ط یشکل یامضا

 شیاز تعهدات خو یالملل نیب ۀکه جامع ردیګیقوت م یم. در مورد افغانستان زمان19۸۸ ویفقات ژنمشکل مانند موا

شود.   فیضع اریبس رفتهګتواند و اعتبار تعهد صورت نظارت کرده ن ایکند و ر برابر مطالب تعهد شده نظارت ند

 .حاالت اند نیهللا، از بینج رټو داک اریحاکمت یقاصلح با آ یمثالها

 یگریوقت دارد و د یکیاستقامت وضع به جهت اهداف شان،  ایبه صلح با عزت، و  دنیجهت رس انیم نیدر اما

 .خواهدیندارد و ملت افغان صلح باعزت و دوامدار م

  یدکاري بع یباشد و نشست ها رېخ دیهمه اهداف است که ام نیاز ا بیترک شیدوحه کم و ب جالسمن ا ۀبه محاسب 

 !کار را ادامه دهند

در  و شدند یبه کابل آورده م ،یجهان یها نیشان تحت تضم میتن و ضما ستیتن به قطر به تعداد ب 2۵0عوض  اگر

 یو دوحه م یطالب را در دوب ګیندینما تیکه امن ییاه بود؟ همان یبهتر نم رفتیګتعارفات صورت م نیکابل ا

 .ردګی رتصو یبعد آییمگردهکار در  نیا دیام رې. ختوانند یم زیدر کابل ن رند،ګی
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که همه  یمن را جلب کرد. در سخنان وتوجه  افیدر ارگ سخنان ارزشمند و رهنمودي استاد س جلسه نیدر اما و

 .کشور و جهان هم است ونیاسیاز عوام و س ادیکه آن مشکل تعداد ز نمیب یعدم دقت م کیدرس و کتاب رهنمود بود 

 .یولوژیکیدیا ۀبا مصالح اسيیس ۀحعدم درک تفاوت مصال آن و

 .میندار یولوژیکیدیا ۀبا حرکت طالب مصالح ما

ت خود از را با برداش نیفهم  و برداشت از د ]تغییر[ریقصد تغ ایساختن و  کیگفتند نزد افیچنانچه جناب استاد س ما

 رییغت زیم یاسیس ۀمذاکره و مفاهم زیوقت مذاکره است. م اعیض نیو ا میندار یاسیس ۀمصالح ینشست برا یط نید

 و مذاکر زیو منبر و مناظره است و در م ریګوقت د و. آن کار در محل ستینکس  ۀو نسخ ینیدادن فهم، برداشت د

  !ستیمناقشه ن

شود و  هدیپرس هیجامعه از اطراف قض افغانستان و ۀندیآحال و ال مطرح موجود در مورد ؤها س نشست ده نیدر دیام

  !دیروشن بدست آ ه،یو روشن ملت ما از بدست آوردن مواضع اطراق قض قیدق یجواب ها

د را خو ۀفهم و نسخ قیتطب تیرا بخاطر مشروع یاسیس ۀشود که مبازر نیبر یو برحق است تا تمرکز اساس دیام

 .میحاصل کن ونهګاز ملت و به طور متمدن و بدون استعمال قوه چ ونهګچ

ار به ب یو خراب ګجن یو کمی خواهد صلح و استقرار  وطن نیبه ا یروشن پیدا کند که ک دیملت فرصت و د دیام

ال سرباز وطن با اعتماد و اعتقاد از ملت و ناموس ملت فرصت دفاع ؤس نیروشن به ا. با داشتن جواب وردآ یم

 قیمن هللا التوف و.  داشته باشد
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