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 داشت؟ خواهـد خود با مثبتی پیامی منصور اختر محمد مال قتل آیا

آژانس خبر رسانی رویترزبه نقل قول از سخنگوی وزارت دفاع امریکا آقای پیتر کوک مینویسد که مال اختر محمد 
ماه می در سرحد بین افغانستان و پاکستان  ۲۱روز منصور در نتیجه ای یک حمله هوایي طیاره  بی پیلوت،که دی

صورت گرفته شاید کشته شده باشد. وی عالوه میکند که مال اختر محمد یکی از بازدارندگان پروسه صلح بود و 
همچنان میگوید که تحقیقات هنوز هم جریان دارد تا تحقق کشته شدن قبالً پالن شده ای ویرا در اختیار رسانه ها 

  بگــذارد.
وزارت دفاع امریکا میگوید که، مال اختر محمد منصور مانع سرسختی در مقابل گفتگو های صلح بین طالبان و 

 حکومت افغانستان بود.
و آیا اینکار چه قــدر باالی روند صلح اثرگذار خواهــد بود، پرسشیست که جواب صد در صد آن وجود نخواهـد 

 نین اشخاص باالی روند صلح تأثیر مثبت خواهـد داشت.داشت و اما گمان بر آنست که کشته شدن چ
 از سوی هم پاکستان میگوید که طالبان نخواسته اند که در نشست چهار جانبه صلح شرکت ورزنـد؟؟؟ 

کمیسیون حــقوق بشر نیز به شکل تبعیض آمیز گفته است که هر گونه گفتگو و توافق صلح، باید متکی بر اجماع 
 حــقوق و دید گاه های مردم، به خصوص قربانیان و آسیب دیـدگان جنگها به پیش برده شود.ملی و در نظر داشتن 

کشته شدن مال اختر محمد منصور روند صلح را نه تنها که بطی خواهــد ساخت بلکه مـقاومت و اما به نظر من 
 ستقاللیت نداشته باشند.ولو طالبان ا  فکری گروه طالبان را به جهت منفی با حکومت افغانستان شدت میبخشد،

از سوی دیگر سرتاج عزیز میگویـد که طالبان خود نخواسته اند تا در نشست چهار جانبه اشتراک ورزند، گویا همه 
جهان به خواب طفولیت فرورفته است و این فقط پاکستان است که مانند ابلیس همیشه بیدار است و جهان را مانند 

طالبان خود نمیخواهـد به میز  “این یک حماقت محض نیست که پاکستان میگوید روباه با دمش فریب بـدهـد. آیا 

میشود و  اداره بلی طالبانی که رهبری شان به صورت مطلق از سوی اداره جهنمی آی اس آی ، ”مذاکره بنشیند

اکره بس چـگونه ممکن است که از نشست در مذ  کوچکترین صالحیت سخن گفتن در برابر اداره نامبرده ندارند،
 مهم  ابا ورزند؟ 

بار ها این سخن تکرار میشود که پاکستان نخواسته است و هیچگاهی نمیخواهـد که صلح در افغانستان تأمین شود و 
آیا ممکن است   این سخن آخر است، جنگ افغانستان که ساالنه میلیونها دالر را به بودیجه نظامی پاکستان میافزاید،

 ر گز نه.هـ که آنرا از دست دهـد،
یگانه چیزی که میتواند پاکستان را وادارد تا در سیاست خارجی اش تغییر بیاورد، همانا فورمولیست که جناب 

بستن دروازه های میلیون دالری از سوی   خلیلزاد مطرح نموده است که عبارتست از به انزوا کشیدن پاکستان،
 امریکا و بس.

را پیرامون پیوستن رهبر حزب اسالمی گلب الدین حکمتیار به پروسه  حقوق بشر افغانستان نیز نظر تبعیض آمیز
صلح، گویا با چنین اشخاص مانند رهبر اسالمی صلح صورت نگیرد چون ایشان مجرم جنگی به شمار میرود و اما 

داکتر  نمیداند و قصداً نمیخواهـد بداند که آیا دولت کنونی از کی ها تشکیل یافته، به استثنای شخص رئیس جمهور
خود  ،صاحب اشرف غنی و چند شخص دیگر آیا میتوان کسی را نشان داد که مجرمین جنگ نباشند . چنین سخنان

و روند صلح را به کندی خواهـد کشاند. اگر ما در صدد آن شویم که امروز با مجرمین باید  استرا مسخره کردن 
آویخته شود و رئیس صاحب جمهور از معاونش حساب صورت گیرد، آنگاه در ارگ ریاست جمهوری باید یک دار 

شروع نموده و بعـد ریاست نو بنیاد و غیر مشروع و غیر قانونی که زیر نام ریاست اجرائیه عرض اندام نموده همه 
 را به چوبه دار رهنمایی کند با معاونینش.

درین کشور میتوان یافت که جرم و جنایت رهبران مجاهدین را نپذیرد و خواستار اعدام و حتی اندک کسانی را 
 سنگسار و یا هم حتی به آتش کشیدن آنها نباشد و اما چگونه و به چه شکل، سوالیست نهایت مغلق و الینحل. 
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ید انتظار صلح را داشته امروز مملکت در مرحله ای از بحران قرار دارد که اگر بخششی صورت نگیرد، ما نبا
ما باید درکی درستی از جامعه داشته باشیم و از آنچه در سراسر مملکت در جریان است. ما روزانه شاهـد  باشیم،

شهادت صد ها مرد و زن و طفل و جوان خود هستیم، و به خوبی اینرا میدانیم که به جزء از صلح و آشتی راه 
مجرمین  با وجود همه دانستنی ها هنوز هم ما اصرار میورزیم که نخیر،عالجی دیگری در دست نیست و اما اگر 

 جنگی باید به دار آویخته شوند، کدام مجرم؟ آیا فقط احمد مجرم بوده است و یا محمود نیز مجرم بوده است؟ 
که ایشان از کسی که کاندید جایزه نوبل بوده باشد و چنین سخنان را به زبان میآورد، نشاندهنده تبعیض قـومی است 

سینه بیرون میکند و در غیر آن من میدانم که وی زن چیز فهمی است و چنین نیست که وی مجرمین جنگی را 
 نشناسد که کیها اند.

 خوب به شکل اختصار باید گفت که:
کشتن رهبران طالبان پیامد منفی خواهد داشت تا پیامد مثبت در راه ثبات و شمولیت در روند صلح با دولت 

 انستان.افغ
باید بپردازیم و  صلح یک نیاز جدی و کلی است، و قیمتی که ما در پیوستن جناح های درگیر در جنگ میپردازیم،

جزء این راه دیگری وجود ندارد. چون اگر ما در صدد آن شویم که همه مجرمین را به دار بیآویزیم که باید آویخته 
امروز در دست نیست، پس صبر باید کرد تا خداوند خود به  شوند و اما این خوشبختی که نصیب ملت افغان شود

 حساب شان برسد که میرسد انشاهللا.
نظریه ای جناب خلیلزاد که یگانه کسیست که در سطح رهبری دولت امریکا، پاکستان را درست تشخیص نموده و 

 کشانده شود.که پاکستان بایـد به انزوا   نظریات ایشان در مورد پاکستان همیشه به جا بوده،
 به امید افغانستان آزاد و سربلند.

  ړم. ص. اند
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