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 سیاه طالبان تکرار نخواهد دورهٔ 
 

های دشوار تعدادی زیادی از مردم افغانستان  احساس میکنم که در این روز
!؟ طالبان میایند خانه تبصره است که فردا چه می شود هر تشویش دارند، در

  .جنگ ادامه پیدا می کند، دوباره به دوره سیاه، دوره ُدره و شالق زدن برمیگردیم
 

اما تماس های که ما با افراد و اشخاِص بشمول هیات بلند رتبه امریکایی داریم 
هرگز دوره سیاه طالبان تکرار نخواهد شد. قدرت ها و بازیگران عمدهَ از جمله 

ها گفته اند که دیگر امارت  ها بار ن، پاکستان و دیگر کشورامریکا، روسیه، چی
اسالمی قابل قبول نخواهد بود. درست است که قوت های امریکایی بیرون می 

ها و ارگان های استخباراتی آنها در اینجا می مانند. یک  شوند اما بعضی از نهاد
بان حمالت خارجی طال قوایسوال دیگر هم نزد همه خلق شده است که با خروج 

 تحلیلگر سیاسی یدیاحمد سع      شان را شدیدتر کرده اند چرا؟ 
 

این حمالت بخاطر امتیازگیری است، طالبان کوشش می کنند تا کدام جای بزرگی از خاک افغانستان را تصرف کنند 
  .تا در نشست استانبول امتیازگیری کنند

 
یرومندی در پهلوی قوت در ضمن، زمانی حکومت سیاه طالبان تکرار شدنی نیست که در قدم اول تمام ما با قوت و ن

های مسلح خود ایستاده شویم و از آنها حمایت نمایم. رهبران سیاسی ما بشمول آقای اشرف غنی، شورای عالی 
مصالحه، احزاب و اپوزیسیون بخاطر یک تفاهم و اجماع ملی با هم به توافق برسند. اگر رهبران سیاسی با یک 

فتند و توافق کردند بردن میدان از آن مردم و حکومت افغانستان خواهد دیدگاه و آجندای واحدی به جلسه استانبول ر
بود. و اگر خدای ناخواسته رهبران سیاسی با همین نفاق و شقاقی که همین حاال دارند دوام دادند، توجه زیاد به قوت 

  .دبیشتر خواهد ش در نشست استانبول با آجندای متفاوتی رفت باز مشکالت ما های مسلح و مردم نکردند و هرکدام
 

ید باالی شورای عالی مصالحه، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی و ئمن به مردم افغانستان یک پیشنهاد دارم؛ بیا
اینها در شرایط موجود از خودکامگی، جاه طلبی،  ارگ ریاست جمهوری بشمول آقای غنی فشار بیاوریم تا همهٔ 

های ما بسته نشود،  پوهنتونن بخاطر آینده که دروازه های مکاتب و خودخواهی و یکه تازی بگذرند. همه بخاطر وط
خواهر و مادر ما ُدره نخورد، در کوچه و بازار توهین و تحقیر نشویم، یکبار دیگر دست مداخله گران آزاد نشود، 

بران رهمزدوران بر سرنوشت افغانستان بازی نکنند؛ متحد و متفق شوند. تقاضا میکنم در صفحات اجتماعی همه 
سیاسی را به اتحاد و اتفاق دعوت کنید، از آنها بخواهید تا بخاطر نجات وطن از تباهی با هم متحد شوند. به آنها 

ید که در این شرایط اگر متحد نمی شوید شما از جمله نفرین شدگانید و باز ما مردم افغانستان دیگر با نفرین ئبگو
 .شدگان راه نمی رویم
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