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 یباال یافغانستان امروز
 

 ی اسیس  ژیتس  سه
  

 
 ،اول آوردن صلح در سراسر افغانستان ژیست

 

 ، یجمهور استیگروپ داکتر عبدهللا عبدهللا با ر یعنیقدرت ارگ  یدوم اختالفات داخل ژیس
 

   .یو دولت مرکز یمسلح  و انکار نمودن شان از قانون اساس یسوم  لشکر امارات اسالم ستیژ
 

  ؟مانده است که بالخره کشور به  کدام طرف روان است یمسلح افغانستان سوال باق ریمردم غ یبرا
 

جنگ وجود نداشته   دانیبه م انیزندان نیعدم برگشت ا یالزم برا یها ضمانت  کهیافغانستان گفته است تا زمان دولت
 از )طالبان( آزاد نخواهد شد.   یفرد چیباشد ه
 ندینما   یرا اداره کابل خطاب م  یولت و حکومت مرکزحال تمام د نیهستند و در ع  انیزندان  یدر انتظار آزاد  طالبان

 شان آزاد نشود   انیکه زندان یتا وقت رندیپذ یرا نم  یاالفغات نینوع گفتگو ب چیو ه
 قیاز طر  یجمهور  استیر  هیدولت و حکومت هستند و  شب روز  انتقاد عل  بیتخر  یداکتر عبدهللا عبدهللا در پ  گروپ

   ندینما  یم ا یدیم
را  تا به  یعمل جهیدارد اما چندان نت یانجگریم یمسلح و لشکر ها مذهب ونیاسیهمه س انیزاد م لیخل یزلم داکتر

 حال به خود نگرفته است   
محمد اشرف  کا ینموده است که امر دیمصاحبه خود تاک نیزاد به طور واضع در چند  للیخ  یداکتر زلم کهیباوجود

سوم تقاضا نموده است تا شناسد و از گروپ ها دوم و یم تیجمهور کشور به رسم سیر ثیرا به ح  یاحمد ز یغن
 دست  به هم داده کشور را به طرف صلح اتفاق ببرند   

 ،   رندیفاصله گ گریتا همه از همد دیمفهوم  باعث گرد یها ب یبدبختانه خود خواه یول
وقت   یکه همه شان چراغ ها سرخ را ب میرس یم جهینت نیبه ا میرا قرار ده یهر کدام شعاع مل یتر  باال قیعم اگر

 ملت روشن نموده اند   یبانیو بدون پشت
   نکهیواضع فرموده اند ا یلیخ   کا یدولت امر  ندهیزاد  نما لیخل یداکتر زلم کهیحال در
 یو شعار ها قهرمان  نشان داده تیکه از خود صالح  ونیاسیس یعنی( است   کا یها ) امر هیکن ( همه قض صلهی) ف
 باشد    یم کا یکن  امر صلهیندارد  چون ف یدهند چندان مفهوم عال یرا م  تیاستقالل ا یو
 ندیدقت نما  ونیاسیخواهد اگر س ینقطه فهم تند م نیبلند دارد به قول معروف ا یمعن  یلیزاد خ  لیجمله داکتر خل نیا

 سوق دهند     یاتفاق یکه کشور را به ب ندیرا انتخاب نما  ریخود سرانه از طرف خود مس دینبا 
   دیا یهم  به نظر  نم یچندان منطق ونیاسیو مخالفت ها  مجموع س ریجدال ها اخ  کهیحال در

 جداگانه بحث نمود    شان یاسیهر جدال و منطق س یتوان باال یم نجا یا
 را دارد  نینموده است و انتظار تضم یشانه خال یپنچهراز زندان یاز آزاد ینداکتر محمد اشرف غ جناب

ضمانت را بدهد ؟ مگر   دیبا  ی، ناتو ک  کا یبدهد ؟ پاکستان ، عربستان ، امر  یرا ک  نیتضم  نیا  یعنیاست    نجا یسوال ا 
 ندارند   یدفتر رسم ا یطالبان فعال” مرجع و
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شرط حمله نکردن را  زین کا یو امر گذاشتند کا یافراد مسلح خود را با امر   ریقطع ف نیتضم مانیطالبان پ کهیدرحال
 در کجا است ؟   شیشان گذاشته است پس تشو یباال یالملل نیناتو به شمول همکاران ب ییبه طرف مجموع قوا

 وجود داشته باشد     عیتر از طالبان با امکانات وس شیب یمسلح  دولت ییصورت که قوا در
 باشد ؟   شانیمسلح پر ریغ انیپنچهرار زندان یدولت از آزاد چرا

کن گوش   صلهیگردد پس چرا به کشور ها ف یم نیمسلح توسط ناتو تام ییقواو یدر صورت که مصارف اردو مل
 نداد تا صلح در تمام کشور برقرار گردد 

ندارند سوال   یافغان  تیبه خاطر جهاد آمده بودند هو  ه یافغانستان حق دارد در برابر افراط که از کشور ها همسا   دولت
 آزاد شان گردند    یپلوماسیتا در مقابل ضمانت  د رندیو با سفارت مربوطه شان به ارتباط گ ندینما 

که ختم جنگ با  یخ یاساس تار طیشرا نیدر ا یجمهور استیمخالفت ها گروپ داکتر عبدهللا عبدهللا با ر موضوع
 وقت است   یو  ب جا یب یلیباشد خ  یطالبان م

نقطه را جناب  عطا  نیبود که ا دهیگرد جادیا یها حکومت وحدت مل ندهیانتخابات توسط نما  ونیسیکم کهیحال در
 نیتع یدر مشوره با حکومت وحدت مل ون یسینمود که تمام کارکنان کم دییتا  ت یجمع یمحمد نور  عضو فعال رهبر

 فیحال  مراسم تحل  نیو در ع  اعالن نمودند  رندهرا ب  یمحمد اشرف غن  ونی سیکم  یریگ  جهیبود  خالصه در نت  دهیدگر
   دیها کمک کننده ناتو اجرا گرد ندهیدر برابر نما  یجمهور استیر
 ی، سخنگو سمت شمال، رزمندگان جنگ  مقاومت و شورا تیحزب جمع ندهیجناب امرهللا صالح نما  گرید یسو از

موقف ها است   نیامرهللا صالح به خاطر هم تیموجود یعنیاست   دهیجمهور  مقرر گرد سیمعاون ر ثینظار  به ح 
 یمل تیکدام شخص ا یتمام افغانستان و ندهینما ،  ی، خانواده سلطنت یاسی، س یمگر جناب امرهللا صالح کدام کدر علم

 باشد   یم یجمهور استیفعال” در ارگ ر یکه آدرس و  ستین  یخ یتار
   ندیقناعت نما  ندهینفر نما  کیبه  دینظار با  یو شورا تیحزب جمع مجموع

 نیمسلح و متحد ییمجموع قوا ا یمغرورانه  قدم بگذارند گو یلیخ  دیطالبان نبا  یطور  لشکر امارات اسالم نیهم
 شناسند   ینم تیشان به رسم یرا با قانون اساس  یحکومت دولت مرکز

  عت یشر هستند و یمردم مذهب ادینباشند همانطور تعداد ز ا یباشند  و یاگر  راض ندیرا درک نما  نیا دیبا  طالبان
مردم عالقه    ادیتعداد ز  دینما   یم  عتیمطابقت به شر  تیچون عنعنات فرهنگ منطقه وال   ندینما   یم  بیرا  تعق  یاسالم

را چندان   عتیاسالم  و شر دیشد یلیبه طور خ  زین شهیاندصد در صد ندارند حتا از نگاه  عتیشربه مذهب و  دیشد
  میاگر واضع تر به حساب سنجش طالبان بگو  ا یندارد و  عتیشان چندان مطابقت به شر  ستیچون مناطق ز  رندیپذ  ینم
 نه از گناه ترس دارند نه از دوزخ    یعنی

کا که نزد   یراکت انداز پ  نکوفیهمان تفنگ کلش ست یمردم آسان ن یممکن بدانند که حکومت به زور باال طالبان
 وجود دارد     زیشان ن نیطور نزد مخالف نیطالبان است هم

در کابل صورت گرفت به خاطر  یا جنگه مینمودن تمام افغانستان که در زمان هجوم طالبان بعد از جنگ تنظ فتح
بودند و مردم با طالبان همکار شدند خاموش بودند  حال  دهیرس ینیها به ب میتنظ تیبود که مردم از دست جنا نیا

    تروان اس یمردم به طرف دموکراس یکرده شکل زندگ رییزمان تغ
منطق  قیو به آغوش گرفتن مردم از طر یمردم  توسط محبت نرم نیطالبان بتوانند  هنگام داخل شدن در ب ممکن

 گسترش دهند   ادتریرا ز عتیشر
 عتیبه شر  شتریتمدن  عالقه ب  شرفتیپ  یدر پهلو  یدوب  اماده خواهد شد تا مانند مردم   یوقت مردم افغانستان روز  آن
 . رندیبگ

 ژیاس کیهمه به  دیبا  ندینما  یم ینقش باز  یاسیس ژیسه اس یزمان آن است تا مجموع  اشخاص که به رو امروز
 .  ندیجمع شده  با هم وطن را اعمار نما  یو مردم یمل
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