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 1۱/۱1/2۱1۲        یدیسع نیدوکتور صالح الد
 

 صلح یاز شورا یمجاهد و اخراج و میحک
 

 و اوالد صالح کشور ریندارد. تمام جوانب خ رگیخوب د مقامیو قا فیبه مفهوم درست کلمه الترنات یاسیس مصالحه  
 یو خارج یداخل انکټبه کمک توپ و  توانیکار به اوردن صلح و استقرار در کشور اند. صلح را م یمکلف برا

شود. هزار مرتبه در هلمند و کندز  یتانک نم ؤثر و دوامدار به توپ وم ن،یکرد اما استقرار و صلح راست ایمه
 .کنترول وصلح داشت نیقبر مالنصرالد نیتوان در یشود نم یویتصف اتیعمل

 

 .ردیگصورت  یؤثر عملکار م یاسیس برعالوهء اراده   دیبا جهت نیدر
 

 یو ب میتسل یبه معنا یاسیو مصالحهء س رفتهگسال اخیر صورت نه  1۲راستا در  نیؤثر درم یتأسف کار عمل با
 اردیمل یو حت اه ونیلیبه کار رفته و م رگیکدی هیعل یاسیس یو چاالک بیفر ،یجد ریغ یاسیو افزار س یساز تیهو
 .شده رفته و به هدر داده نیاز ب ، و معنوییارزش ماد ها
 

در برابر  یاست. موانع خارج ادیعرصه ز نیدر زیقابل حساب ن ریغ یشده ا ختهیر یو خون ها یمعنو یارزشها
بخش  زیو... ن لیاز مسا و فهم نادرست یبه اثر حماقت، سبکسر یو قابل فهم اند اما موانع داخل ادیصلح و استقرار ز

  .وضع رقت بار و تأسف بار اند نیا یاساس
برادر از  یکی ،دشمنان یدو برادر با هم در نفاق و شقاق اند و در موارد ایدوجانب با هم مخاصمه دارند و  کهیزمان

اهانه به شقاوت گآو نا  اهانهگآخود  یو انتقام و لجاجت ادامه دهد و و یکه به خانه خراب کندیم بیو ترغ قیها را تشو
لح ص یخود را بشناسد. کار برا بیتا هر کس حد، حقوق و وجا دمناسب شو یری. ضرورت است تا کار تنوپردازدیم
به جبر و  هکیو در صورت ذرندگیکه از حد م ینابود کردن افراد شق ایو  انیم نیاز انهگیافراد ب دیبرادران و تجر نیب

 .همزمان کار کرد دیهمه عرصه ها با نیلذا در رسانند،یم شتریسالح متوقف نه شوند، آنها ضرر ب
 

ت و شکه دا ریو نفوذ، فهم و دانش و تجربه خ تهیدو با اتور نیا انیدر م ریصلح مانند مرجع ثالث بالخ یعال یشورا
 انیصلح درم گو سن دهیرس ریبه صلح و تفاهم خ نیاز جانب تیبا اخذ صالح نیاکثر مورد اعتماد طرف دارند، ای
. اما در عمل دارندیبرم یو در صلح و استقرار قدم عمل دهعادالنه و قابل قبول به همه جوانب نمو صلهیو ف ذاشتهگ

و عمل به صورت قطع  جهیانتخاب، افراد و بود تیافغانستان بخاطر نوع یاسالم یصلح دولت جمهور یشورا
دست آورد  انهگیبه هدر رفت.  ادیعرصه در موارد ز نیدر فتگ. مصارف هنستینبود و ن ارهایمع نیا یوگجواب

 نیخارج از توانستیبود که آن م اریجناب حکمت یبه رهبر یمصرف همان تفاهم با حزب اسالم ها اردیبعد از مل
 نیا یدر رهبر یتیکفا یب ه خط سرخ مواجه است. عوامل آن درب بینع قربه ماتفاهم هم  نیا. ردیگشورا هم صورت 

 .دباشیبصورت عمده م پروسه
 

 ماندیم یمحدود از جانب دولت کابل باق تیبه کم نیصورت ا نیافغانستان بود در یصلح دولت اسالم یشورا نیا رگا
 لیتشک و شدیم لیتشک ریبالخ صلح ثالث یشود که از تمام جوانب مانند شورا ایو  شدیم یصلح معرف یشورا کیاما 

 .کند ریخ تیو هدا یپروسه را بهتر رهبر نیشود که ا
 

  واما
 

اظهارات داشته  ریمختلف اخ ریشورا است و در موضع و از حرکت طالب با تعاب یمجاهد که عضو میحک جناب
 ست،یا نتنه یکه با همچو نظر که و فتگ دیآن به حق سبکدوش شد. باب که به سب راستیتعب رهمانیتعب کیاست. 

ثالث  یشورا مانند شورا نیا تیازعضو دیدانم و با یصلح نم یعال یشورا نیدر  تی. عضوستهءیشخص را شا نیچن
 .و خارج شوند شدیخارج م که ادعا دارند، ریبالخ
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  کرد؟ دیحال چه با اما
 

  از کدام طالب صحبت دارد؟ یگندیاز جانب حرکت طالب و به نما یو ایآ
 

حرکت به نام  یاس ا یاز شاخهء ا یگندیبه نما ای.... و مال برجان و ایاز مال محمد عمر، مال برادر و  یگندینما به
  طالب؟

 

 .عمل شود اهددر برابر مج دیافغان بدهند و متناسب به آن با یتیجواب آنرا خودش و مراجع امن کهیسوال
 

ع موض یمانند طالب دارا شانیبه ا دیصورت با نیدارد، در مانیا یاالفغان نیمجاهد به امر صلح و تفاهم ب یاقا رگا
و در مذاکرات صلح نه  نیاش تأم تیکماکان داده شده و امن تیداند، امن یو کشتن افغانان را راه حل نم گخود که جن
 .خودش باشد یجا شیشوراء برا یمانند عضو

 

 یاسیاهداف س یبرا رگ. و اردیمورد  بازپرس متناسب قرارگ دیجنک، قتل و غارت افغانان را مشروع دانسته با رگا
 یزندک یساز نهیزم شیبرا دیبا ین صورت مانند حزب اسالمآ در خواهدینافذ در کشور م نیمبارزه در چوکات قوان

 .شود ایمه یعدل تعقیبن بدون دبا آم
 

 یو فتنه کنند و خالف برنامه ها رندیگما بکار  هیمساله را عل نیدشمنان وطن ا کهیو عمل طیافراط و تفر ونهگهر لذا
 .کرد یریگجلو دیصلح باشد با

 

و  انهکتاتوریبه قهر د دیکشور اظهار نظر کند نباتبعهء  کیمانند  یو کهیدر صورت زیروش خشن و قهر آم ونهگهر
د بلن یصورت آن ادعا ها نیجهت اند، در نیبه هم یاز مراجع رسم یکه صدا ها میکن نیچن رگمواجه شود. ا تهیتوتال
 و اکت و یینما مکراتیکه آن صرف د دیئوگو به همه ب ذاشتهگ انیرا به طاق نس انیب یو آزاد یموکراسید یباال
  .تاس یو مطلق العنان تهیاست و کنه ما همان توتال یآزاد منش لیتمث
 

  .و ملت ناظر است خیتار لذا
 

  د؟یکنیعمل م ونهگو چ دیدار قدرت
 

  .ذشتگهم خواهد  نیو ا ذشتهگ یها که جبر دیداشته باش بخاطر
 

ت اس هیاظهارات قابل توج نیافغانستان با چن یصلح دولت اسالم یشورا تیمجاهد از عضو میحک یاخراج آقا خلص
  .شمارمیرا مردود م یمتناسب و تیامن نیعدم تأم ایآنرا و  ییوقضا یعدل گردیاما پ
 
   نیاال البالغ المب نایما عل و
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