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  ۱۳/۰۲/۲۰۲۰                 نحکیم روا
   

 ! ناگهان صلح خواه شدند
  

برادری و حمایت  وجرم  ،آنهائیکه طی هجده سال تمام هر صحبتی در باره صلح با طالبان را گناه 
یک   ،ملیونر شدند  ورفتند ، دزدی کردند گچور کردند ، رشوت  ممیخواندند و آنهائیکه طی هجده سال تما  طالبان زا
را فرصت برای بقای خود  گو جن تدر آسمان خراش های دوبی اسرش گش در بلند منزلهای کابل و پای دییپا 

  !صلح خواه شدند ؟!؟ وطالب دوست   نناگها  ،میپنداشتند 
گدامهای  ههای آیند گو جن لآنهائیکه از عفو عمومی برای حذف عدالت انتقالی حظ میبرند و آنهائیکه برای هر احتما 

عهده  ررا ب نغیر مسؤل و قاچاقبرا و قیمومیت گروههای مسلح ،در اختیار دارند  ار هسالح های گوناگون کشند
و آنهائیکه چند ماه پیش  !یرند ، ناگهان صلح خواه شدند ؟!؟گمی سران و قاچاقچیان مواد مخدر عکگداودارند، و با س

ه طالب خطاب میکردند ، امروز ناگهان صلح خوا ،ندانیان طالب زدوکتور غنی را نسبت حسن نیت و آزاد سازی 

    . رئیس جمهور غنی را ضد صلح و ضد طالبان وانمود میکنند و دشدن ببرادر طال و

را بهترین  رتروریست پرور و مداخله گ نو پاکستا  افغانستان را به مداخله در امور پاکستان متهم میکنند آنهائیکه
رفی بزبان نمی آورند ح طالبان در پاکستان   یوزرخود و ام ذشتهگ و از مراکز تربیتی دخطاب میکنن افغانستان دوست
  !بر دوش افغانستان میگذارند ، ناگهان وطن دوست و صلح دوست شدند ؟!؟ او نا امنی ر گجن یمالمت ، و بار
ه بآخوندهای فاشیست ایران را نسبت فرستادن فرزندان افغان  ،از ایران خلطه های دالر تحویل میشدند  هآنهائیک

شهید  سپاه قدس را رذاگگ قاسم سلیمانی بنیان رست و مداخله گر بزیو ترور دا نثار میکردنسوریه شادباشه گجن
سلیمانی این قاتل ایرانی ها ، افغانها ، یمنی ها و عراقی ها ماتم  گهمتای افغانستان میگویند ، به مر دوست بی و

فغانستان و صلح میخواهند برای افغانها برپا میکنند و اشک میریزند ، ناگهان دور خوردند و دل سوختند بر مردم ا
  !!!! این را گویند چرخش !؟!؟

و در مذاکرات صلح اهمیت آنرا با  نادیده گیرند میخواهند دولت افغانستان را  آنهائیکه مانند حکام پاکستان و طالبان
و  دمه حریق سازنکابل را طع یکبار دیگر « رهبران بزرگ سیاسی » ر خویش برابر سازند ، تا گولا روههای چپگ

و زور باداران پاکستانی و ایرانی خویش را به نمایش بگذارند . چنین است   ناه آنرا قتل عام نمایندگمردم بی 
  ! « ، نخبه گان مزدور و » رهبران بزرگ سیاسی  ران سیاسیگزیا خیرخواهی و صلح خواهی ب

حکومت   نبان ، طبق میل آی اس آی و عمران خا میخواهند در مذاکرات صلح با طال   رهبران بزرگ سیاسی ؟؟؟ « »
زین حکومت  گک »حکومت خوب« عمران خانی را جایینور کنند و خود شان مذاکرات را به پیش ببرند ، تا گرا ای

ساخته است . » رهبران  لسیاسی« را پوشانده و علی گروت های ملیونی مغز » رهبران بزرثاشرف غنی سازند . 
قانون اساسی کشور قیادت آعالی قوای  ۶۴جمهور کشور طبق ماده  میکنند که رئیس فراموش « ! سیاسی بزرگ

کوتاه نظران  . مسلح کشور را به عهده دارد و اعالن حرب و متارکه در حدود صالحیت های رئیس جمهور است
ای مسلح را که قوای مسلح قهرمان کشور است از نظر میاندازند . از نظر شان قو گبین یک طرف جن گخود بزر

پاسداران  معیاراهمیت را آی اس آی و سپاه بزعم شان  . کشور ، رئیس جمهور و مردم افغانستان هیچ اهمیت نه دارد
   . اینها نمی دانند که بدون حضور معنادار حکومت افغانستان هیچ صلحی ممکن نیست . تعین میکنند

ه میدهند ، از آزادی ، دموکراسی ، انتخابات و ارزش مودل های جهادی نکتایي میزنند ، ریش اوتو میکنند ، بیانی
مهور با بی شرمی و بی حیایی ج با طمطراق صحبت میکنند ولی از صالحیت های قانونی رئیس  های انسانی

، فیصله  ا کارکرد کمیسیونه یکمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی را تعین میکنند ول نشا  دمیکنند ، خو لعدو
  ! و کلتور و فرهنګ اشرار قشخصیت و اخال تخابات را قبول نمی کنند . این اسنتائج انت و ا ه
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