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 82/28/8128               نافغان جرمن آنالی
 

 پاریس کنفرانسسخنان بشردوست درباره 
 

در آلمان مذاکره نمی کردند که قانون اساسی کشور  و دوستم حتی با خارجی ها  مگر محقق، عبدهللا، قانونی 
 .ها گفته است که سیستم تعدیل قانون اساسی درست است خود آقای کرزی بار تعدیل شود؟ 

 
 ۀدر مورد مسال: پاریس اینگونه می گوید  کنفرانسداکتر رمضان بشر دوست عضو مجلس نمایندگان در مورد 

 . پاریس چند نکته را می خواهم اشاره کنم
ن دعوت کافران و سر میزی که کافران ترتیب داده اند بی هاول اینکه باید به مسلمانان تبریک گفت به این دلیل که ب

 .اکره می کنندخود مالقات و مذ
 

همین مسلمانانی که رهبران شان اولین کلمه شان این است که یهود و نصارا را فالن کرد و وزیر خارجه فرانسه 
جالب است مسلمانانی که از اسالم، جهاد،  . یکی از یهودیان مشهور دنیا است که برای کل مردم روشن است

تگو خارجه یهودی کشور کافر به پاریس می روند تا باهم گف مبارزه و خلفای راشدین حرف می زنند به دعوت وزیر
 .کنند

 

دوم اینکه من به طالبی فکر می کنم که خودش کشته می شود، خانواده اش بی سرپرست می شود و افرادی که 
امروز در افغانستان حکومت می کنند این افراد را کافر و مرتد معرفی می کند و این نظام را نظام ضد اسالمی 

 .عرفی می کندم
با  ،انواده اش را بی سرپرست می کنندو خ از سوی دیگر با رهبران همین طالب که او را به کشتن می دهند 

 .یک میز می نشیند و صحبت می کندسر  انمرتد
 

بی سرپرست  اشاست و گرسنه است و یا خانواده من به آن مجاهدی فکر می کنم که بر اثر جنگ ها معلول شده 
 .اس .بروید و در برابر طالبان بجنگید زیرا آنها تروریست و مزدور آی : همین افراد بودند که می گفتند. ستشده ا
 .و خاین به مردم افغانستان هستندهستند و ضد ترقی، پیشرفت  .آی

 اکنون همین رهبران و بزرگان که رهبری را آنها در دست دارند به پاریس رفتند با کسانی سر یک میز نشستند که
ه آنها جهاد و مقاومت می وعلی آنها را تروریست، قاتل رهبران و دست شان را به خون مردم آغشته می دانستند 

 .کردند
 

شده است یا چه کسی جوابگوی مجاهدی است که دست یا پایش قطع شده است امروز گرسنه است یا زنی که بیوه 
 .کودکش یتیم شده است

 

افغانستان چه طالب، خلقی یا مجاهد و چه پرچمی صدها نفر جوان که در زمان  اینجا است که من فکر می کنم مردم
 .خلقی ما را زیر خاک فرستاده اندجنگ کشته شده است، هزاران پرچمی و 

با همان افرادی که دیروز آنها را . حکومت می کنند م یک کاسه و دوست هستند وزامروز با همین مزدوران امپریالی
 .کنندمذاکره می د اشرار خطاب می کردن

 

از کاال شویی نان می  زن و بچه اشو  رفته است ی که زیر خاکآن مجاهد یا خلقی یا طالب حرف من این است
 هست؟ ی ویخورد چه کسی جوابگو

 

برادر تو دیروز او را مرتد و کافر خطاب می کردی ولی امروز با او بغل کشی می کنی و آغوش در آغوش 
 .تقسیم قدرت و نظام صحبت می کنیدبا هم در باره . هستید
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... موکراسی، منافع ملی و یاسالم، جهاد، حقوق بشر، حقوق زن، د ۀیم و بگوییم که مسالما باید با مردم صادق باش

به قدرت  اینها می خواهند ۀفقط و فقط با گذاشتن پا روی شان ابزاری است برای رهبران و سران افغانستان که
یک نوع معامله است که در افغانستان صورت می  ۀکه اگر دقیق تر بیان کنیم مذاکر صلح ۀکربرسند که در واقع مذا

 .بزرگی برای مردم افغانستان است ۀبا هدف چوکی و قدرت که فاجع. یردگ
 

پاریس چقدر برای حکومت افغانستان پذیرفتنی خواهد  کنفرانسظر شما خواسته های طالبان در دوست به نآقای بشر
 بود؟
امروز حکومت افغانستان تشکیل شده است از تعدادی طالب که در پارلمان، ارگ  مت افغانستان کی هست؟ حکو

آنها افکار و . این افراد سخنگویان طالب بودند ندزمانی که طالبان بر سر قدرت بود. ریاست جمهوری وجود دارند
 .ود دارندعقاید طالبان را توجیه و تفسیر می کردند و امروز در سطح وزارت وج

 

فهیم، ربانی ثانی، خلیلی، محقق، سیاف  نفرهای قانونی،  نفرهای عبدهللا،  در حکومت افغانستان چه کسانی هستند؟ 
 .این ها دو روی یک سکه هستند و در کشور حکومت می کنند. و امثال آنها هستد

 

جی ها در آلمان مذاکره نمی کردند که مساله تعدیل قانون اساسی مگر محقق، عبدهللا، قانونی و دوستم حتی با خار
 .تم تعدیل قانون اساسی درست استقانون اساسی کشور تعدیل شود؟ خود آقای کرزی بارها گفته است که سیس

 

پیسه گرفتن و تقسیم قدرت است به نام  ۀمسال . نیست . . .اساسی، حقوق بشر، امارت اسالمی وقانون  ۀمساله، مسال
 .که اکنون حکومت می کنندهای مختلف میان افرادی 

 

با مال و جان خود  کمپاین نکردند؟  یس جمهور شود؟ ئد تا کرزی را را پاره کردنه ردهپمگر همین افراد نبودند که 
که اگر رهبرشان آقای کرزی است . طالبان از حد خود نگذرند  :کرزی می گوید شب و روز برایش ندویدند؟ 
 مگر کرزی مال عمر را برادر خطاب نمی کند؟ . یس جمهورش کردندئدیروز با او کمپاین کردند و ر

 
اگر در پارلمان دقت کنیم می بینیم که به نحوی وابسته به قانونی یا  براین پارلمان افغانستان چه کسانی هستند؟  بنا

م افراد عادی و سال گذشته در کشور ما ههفت سفانه در طول أگر است و همین افراد هستند که متعبدهللا یا کسی دی
به نظر من اینها یک جا حکومت می کنند و اهداف مشترک را پیش می برند . هم طالب و دیگران را قربانی کردند
 .و مردم افغانستان را فریب می دهند

 

 آقای بشردوست طالب برادر است پس دشمن کیست؟
مشکل . دشمنی بین خودشان ندارند. است در حقیقت دشمن اصلی اینها مردم. دشمن برای اینها مردم افغانستان است

 .قدرت استپول و آنها سر تقسیم 
 

اما اکنون روزی رسیده است که آنها . دیروز سران مجاهدین به سران خلق و پرچم چه می گفتند؟ و یا بالعکس
 .حکومت هستند، زیر یک سقف هستندو در یک  و در یک جبهه  آغوش در آغوش هستند 

 

 درت نیستند؟ پس مشکل شان چیست؟آیا همه اینها در ق
 

چوکی  سهمثال من و نفرای من یک چوکی دارم اما من می خواهم . سر تقسیم قدرت مشکل دارند. در قدرت هستند
حتی آقای . نکرد جناب کرزی فرشته بود شبیروناز کار تا زمانی که آقای عبدهللا وزیر بود و کرزی . داشته باشم

 .برای آوردن جناب کرزی نقش اساسی داشتیمما در بن : عبدهللا می گوید
 

یکی طرف خود کش می کند دیگری . همه اینها زیر یک لحاف هستند. متاسفانه جنگ سر لحاف مال نصرالدین است
تنها ابزاری هستند که آنها استفاده می کنند ...طرف خود می کشد و مساله ملت، طالب، مجاهد، منافع ملی، عدالت و 

 .بتوانند به اهداف و منافع خود برسندتا از این طریق 
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کل مشکالتی که در طول تاریخ سیاسی افغانستان بعد از احمد شاه درانی داریم متاسفانه مشکالت سر چوکی و جیب 
 .است

تا وزیر کافی نیست  ده : وزیر دارم دیگری می گوید دهمن : زمانی که آنها جنگ هم می کنند، مثال یکی می گوید
 .افغانستان هم تقسیم شده استام قواطرفی چوکی های افغانستان با توجه به از. خواهم من بیشتر می

 

یا شعله ای هرچند که خیانت کرده اند اگر مرتد، کافر، تروریست و یا  یبراین بین سران مجاهدین، طالب، خلق بنا
وند و سر یک میز می مزدور هستند به دعوت یک کشور کافر آن هم وزیر خارجه اش یک یهود به پاریس می ر

 .نشینند تا با هم حرف بزنند
 

سال است که ده سال،  هفتما . آنها گفته بودند که ما تنها به این دلیل به پاریس رفتیم که حرف های خود را بزنیم
عین حرف هایی که شما در پاریس گفتید بارها و بارها از زبان شما شنیده ایم و چیز  . حرف های شما را می شنویم

که به دعوت کشور دیگری آن هم در پاریس که  یدپس چه ضرورتی داشت.  و ندارددیدی در آن وجود نداشت ج
 .مرکز فساد و شراب خوری و امثال آن است برگزار شود

 

اینجا است که به نظر من منافع ملی، قانون، قانون اساسی، جهاد و شریعت به دست این نخبگان سیاسی افغانستان نه 
 .رسیدن به چوکی و جیب خود بوده است ۀلکه در طول تاریخ افغانستان وسیلب تنها امروز

 

 با این تفاسیر صلح چگونه می تواند بر افغانستان پیاده شود؟
 

سر ناموس شان، سر زمین . آرامی داشته باشندای اگر صلح را برای این می خواهیم که مردم افغانستان زندگی 
. بودن از بین نروند.  . .و بخاطر پشتون، هزاره و  ،خون بی گناه ریخته نشود ز نشود وشان و سر خانه شان تجاو

ت چه طالب، چه مجاهد، چه خلقی زمانی در افغانستان صلح به وجود آید که کسی که دستش به خون مردم آلوده اس
 .دپرچمی است یا شعله ای نباید در دولت یک اجیر باقی بماند چه برسد که والی یا وزیر باش یا
 

این مردم را دوست بدارند، صداقت ابوبکر، عدالت عمر، سخاوت  زمانی صلح بوجود می آید که افرادی که واقعا  
بین پشتون،  انش یعنی در قلب انش است نه در زبانشان در قلبش  د و راستی عثمان و شجاعت علی را دارن

د، این افراد در قدرت بیاینند آن نرقی نمی گذارهزاره، ازبک و تاجیک فرقی قایل نیست و بین بچه های این کشور ف
 .موقع است که در افغانستان جنگ از بین می رود

 

تنها راه به نظر من  . خونریزی، غصب زمین خواری، رشوه خواری، زورگویی و بی قانونی هم از بین می روند
 .و بس همین است
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