
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-fghanaqalat@am  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته په دغه ۍ ته رابولي. ښت تاسو همکارنپه در آنالین جرمنافغان 

 ئو لولـ ځیر خکې پهله رالیږلو م یله من یو خپله لیکنهه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،اشدبیضمون مم ۀسندیل بدوش نوکمتن و ش تیلوومسئ

 ۲۰۱۹ جون ۲۶                               فرستنده : وطندوست
  2019ژوئن  25 - شنبهسه  :تاریخ انتشار

  دبی.العربیه نت فارسی :منبع

 

 کنفرانسدر  ونیاسیس یتند امرهللا صالح به شرکت برخ عکس العمل
 صلح در پاکستان

 

 

 

از انتخاباتی محمد اشرف غنی،  امرهللا صالح رییس سابق ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و عضو تیم
 «شرمفرانس الهور»نشست الهور انتقاد کرده و آن را  برگزاری و شرکت برخی از سیاسیون این کشور در

 .نامید
 اش نوشت:    صالح در صفحه رسمی فیسبوک امرهللا

و عمدی به خاک دولت متخاصم سفر کردن یک عیب بزرگ. در آنجا  ی و آنهم دانستهاز موقف هیچ و غیر دولت
روحیه سازش  تمسخر گرفتن ذلت دوم. در آنجا از حساس ترین معضله یعنی مسئله خط مرزی با تاریخ خود را به

آنجا از  شدید افسرده گی و تجرید. در و عقب گرد صحبت کردن نهایت بی اعتمادی به افغانستان و نشانه ای
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 2تر 2 له :میرهد پاڼو ش

 german.de-fghanmaqalat@a  ئه کړټینگاړیکه له موږ سره  هه رابولي.  په دغه پتښت تاسو همکارۍ تنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ،  غاړه ده والي د لیکوال پهزنیزې بڼې پایکدلیکنې د ل: یادونه

 

ایمانی پا ماندن بر خون ترس و بی -نشستن نهایت خود پرستی  طالب و وحشت تروریزم یاد نکردن و خموش
 .«افغانستان ملت با شهامت

 در ادامه نوشت:    وی
اش را شنیدن و دشنام و توهین وزیر خارجه فرستد )پاکستان( لبخند زدندر کشوریکه به ما جنگ و مرگ می»

ها از دست هایی را که این سرگردانباوِر  وجود داشته باشد. چه فرصت اگر به ننگ و وقار -یعنی ننگ تاریخ 
کشید. بعد در آنجا فریاد می و ناگفته مردم افغانستان راترسید و حرف گفته اند. ایکاش یکی از اینها نمی نداده
های با پاس است. با کدام روی بار دیگر در مصاحبه دیدند که این ملت چقدر قدر شناس ودید و یا میمی

خواهید  مداخله خارجی و جنگ استخباراتی خواهید کرد. با کدام دیده به طرف این مردم ای تان یاِد ازفریبنده
 .«دید

 .«در ارتباط به شرمفرانس الهور»او در آخر این متن انتقادی نوشته است: 
قابل ذکر است که مجلس سنای افغانستان نیز از این نشست انتقاد کرده و آن را خالف منافع ملی این کشور 

 .خواند
، یا نزد این جلسه، به حکومت جفا است؛ چون کلید صلح»بازمحمد زرمتی، عضو مجلس سنای افغانستان گفت: 

 «.حکومت است یا نزد طالبان
عینی جامعه پی ببرند و  هایها به واقعیتامیدوارم این»رحیم حسنیار، عضو دیگر این مجلس نیز گفت:  محمد

 «.هیچ وقت دیگر گول پاکستان را نخورند
ژوئن برای شرکت در یک نشستی دربارۀ صلح افغانستان به  21گران افغانستان روز جمعه گروهی از سیاست

 .پاکستان رفتند
جمعیت اسالمی افغانستان،  این نشست، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی، عطامحمد نور، رییس اجرایی در

جمهوری و حامد گیالنی، رییس امزد انتخابات ریاستپدرام، ن محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، عبدالطیف
 .کسانی بودند که در این نشست شرکت کردند حزب معاذ ملی از

 ها باید از سوی حکومتگونه نشستاین»سنای افغانستان در این مورد گفت:  فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس
هرکس اجازه ندهد که در هر  در هر زمان بههای انضباطی خود، کار بگیرد و مدیریت شود حکومت باید از روش

 «.نشستی شرکت کنند
  مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این نشست در همین حال، شاه حسین

 اش نوشت: صفحه رسمی فیسبوک در
شماری از سیاسیون كشور جرگه مشورتی صلح را كه در  هنوز كسی به این سوال مردم جواب نداده است. چرا»

شوق  واقعی مردم حضور داشتند و نقشه راه صلح را طرح كردند تحریم كرده، اما با تن از نمایندگان 3200آن 
بیانیه هیج كدام نه روایت منصفانه از  جای تاسف این است كه در كنند.تمام به مسكو و اسالم آباد حضور پیدا می

    «!آینده گذشته است و نه هم تصویری روشن از
قشه راه صلح رییس جمهور را برای معلومات حد اقل اگر حرفی برای گفتن ندارند، ن»مرتضوی در ادامه نوشت: 

 .«كردندخودشان مطالعه می
فعلی این کشور هستند،  دآوری است، که قبل از این نیز برخی از سیاسیون افغانستان که مخالف حکومتیا قابل

د. نقشی نداشته است ،در کشور روسیه برگزار کردن های غیر رسمی که حکومت افغانستان در برگزاری آننشست
 نداشت. این سیاسیون که اکثرا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایاما این نشست هیچ نتیجه
های زیادی را به همرا واکنش هایی در کشورهای روسیه و پاکستان برگزار کردند، کهحامیان آنان هستند، نشست

 .داشته است
 برد وها افغانستان هیچ سودی نمیری این چنین نشستگویند که از برگزامی برخی از سیاسیون افغانستان

 .کنندکشورهای پاکستان و روسیه از آن به نفع خود استفاده می
یی از حکومت افغانستان و گروه طالبان در این نشست که در الهور پاکستان برگزار شده بود، هیچ نماینده •

  .حضور نداشت
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