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هره غوڼډه چې اجرائيوي واک و نه لري
سوله نه شي رامنځته کيداي

به پيشواز صدمين سالروز استقالل کشور

مردم سلحشور افغانستان ،صدمين سالروز
استقالل کشور را با فعاليت های صلح جویانه و
تأمين امنيت جشن می گيرند

ع-متين

نوری هروی

اکنون صدسال از روز بیادماندنی و پرافتخاار پیاروزو و

که در بینش آنان موجود اساش ثباش اوراق زریان عااریخ

کسب آزادو افغانستان می گذرد ،روزو که عزت و غارور،

پرافتخار کشورما سا ته اسش ،جان فشانی هاو مردم ساحشور

پیروز میدان شد و مبارزات برحا اساتل ل بابانای نیاکاان

کشورما نشان می دهد که هیچ ابرقدرعی را عوانایی ملاومش

ساحشور ما به ثمر رسید ،روزو که بزرگترین امپرابورو دنیا

در برابر عزم آهنین مردم افغانستان نیسش ،هر بار هر مهاجمی

که بر اساس اظهارات و گفتی رهبران آنان ،آفتاب در قامرو و

که واسته اسش بر این سرزمین حکمروایی کناد و فرماان

ر همااین

براند و یا با نیروو عیی عا دندان مساح وارد این طه شود و

سردمداران امپرابورو بزرگ جهان در برابر رشادت دهیرو

مردم این سرزمین را باه اباعاش و غ مای وادار ساازد ،باه

حکومااش شااان غااروب نماای کاارد ،وهاای بااا

و پایمردو هاو ماش فداکار و قهرمان افغانستان سار عظیای
کردند و با باوع آفتاب آزادو ،آزادو واهی و حس

مظض ت چاهشهاو نهایش عییمی مواجه گردید اسش بظادام
مجبور گردید عا با قبول سرافگندگی ،از جاایی کاه آماد

آزادو بابی بر عمام و اهمه ها غابه نمود و مردم قهرمان این

بودند ،به همان آدرس و کشور برگردناد ،وهای باا پروباال

سرزمین آزادگان ،با کمال افتخار در حاهی که گفته می شود

شکسته و غرور پایمال شد که حتا گاهی عوانمنادو راساش

دسش اهی بودند ،وهی با شجاعش مردانگای کاه تااش

کردن قد ود را ه نداشته اند ،با شکسش ننگین از افغانستان

افغان ها اسش با عزم و اراد آهنین و محک  ،استل ل ود را

ارج شدند.اما این اجیران و غ مان حاله باه گاو  ،بایاد
بدانند که افغانستان سرزمین مرگ امپرابورو هاا و قادرت

به دسش آوردند و به جهانیان اع م نمودند.
قابل اذعان و عذکار اسش که کشورما نسبش وضظیش سوق

هاو عی و بزرگی بود  ،هر قدرعی که در این دیار پاو کج

اهجیشی جذاب و مورد عوجه کاه دارد اکرارام ماورد ع قاه

گذاشته و یا فکر ساطه و یاا عساخیر ایان سارزمین را در سار

مندو قدرعمندان و جهان کشایان قرار می گیرد و گا گاهی

پرورانید بدون شک و عردید ،بظ عااخ شکساش را در اثار

بر این سرزمین به منیور عساط و سیطر هشکرکشی نماود و

ملاومش مردان ساحشور این زمین با پوسش و گوشش ویش

وارد منازعه با مردم سرزمین ما شد اند ،اما وشبختانه هر بار،

همس و احساس نمود و عا اکنون نیز احساس می نماید.

بظ عاخ شکسش را چشید و مجبور به عرک این اک مردم
آفرین گردید اند.

بناءً درک کردند که باید با عمام ساز و برگ نیامی شاان
باید برگردناد باه کشاورها و ناه هااو شاان و هرگاز باا

به بور مرال از هشکرکشی عجاوز گرانه اساکندر ملادونی

سربازگیرو هاو محی نه و کارگیرو افراد فرو ته شاد باه

شروع عا عهاج چنگیز ،از عجاوز انگایس ها و روسها شروع عاا

فکر استی و عسخیر این سرزمین مرد یاز و قهرماان آفارین
نکنند ،زیرا ساکنان این دیار قهرمانان در هر مرحااه از

عجاوز گرو مذدور باهبان که به حمایش ساازمان اهلاعاد و

ع

آو اس آو به این دیار مرد یز به منیور عساخیر و اساتظمار

عاریخ عوانمندو دفاع از استل ل و عمامیش ارضی ویش را

وارد شد بودند.

که از نیاکان شان به ارث برد اند ،از آن عا پاو جان حمایش

وهی دیرو نگذشش که هرکدام این متجاوزین با عحمال

و پاسدارو می نمایند.امسال از افتخاارات و قهرماانی هااو

عافات و سارات هنگفش شکسش وردند و با سارافگندگی

ساحشوران استل ل ،در حاهی گرامیداشش به عمل می آورند
هاو همه جانبه به ابر عأمین صاح و آراماش در

عمام ،راهی کشورهاو شان گردیدند .باید گفش که چشیدن

که ع

بظ عاخ و ننگین شکسش این متجاوزان ،نشانگر این اسش که

کشور ما ادامه دارد ،یلین و باور کامل داری که مردم قهرمان

مردم این دیار مرد یز در هر عرصی از عاریخ حس اساتل ل

کشورما با قابظیش عمام در عأمین صاح و ثبات کشور نسبش به

را باه

هر وقش دیگر بر ع شهاو ویش می کوشند عا دستاوردهاو

وارثین ویش به یادگار وارث ماند اناد ،گذشاش زماان و

قهرمانان کشور ما ،در پروسه دفاع از استل ل کشور ،در جشن

روزگار ،رشادت ابرمردان کشور ما را در پااکی و پاسادارو

صدمین ساهروز استل ل ،پربارعر و با ثمرعر گردد.

بابی را با ود داشتند و دارند و این افتخار پارارز

در مسا می که به ارت اط جشون
آزادی امسیکووا در ووفارت ایوون
کشوووور در کابل،بسگزارگسدیووده
بود ،به شمو داکتس ع داهللع داهلل،
بسخووی زیووسان بسحووا ق ووی
حکوم افغانستان ،مقا هوای ب نود
وای وه ،نماینوودگان وارلمووان ،جامعووه
مدنی فعاالن زن اشتسائ کوسده
بودند .جوانبو وفیس امسیکوا در
مسا م  ۳۴۲موین وا ر ز جشون
آزادی امسیکووا در ووفارت ایوون
کشور در کابل چنین اظهواراتی را
بیان کسده ا .
جان ب خطوا بوه افغوانهوای
حاضس در این مسا م گف “ :شوما
در چند ماه آینده فسص های یک

مگووس ای ون کووه ای ون چووالشهووا بووه
صورت مشتسئ از وی افغانهوا
حل گسدد .ما نتیجه معت س انتخابات
ریا وو جمهوووری افغانسووتان را
ضوومان کووسده نم ویتوووانیم ،ای ون
مسوول ه تنهووا مسبوووط بووه افغووانهووا
میشود؛ حاال شما فیص ه کنید که
بسای حل چالش افغانستان در کجوا
چگونه خود را آماده می وازید
طال ان چگونه در کجا بوا شوما
از میکنند تا این جنو خاتمه
یابد .امسیکا بسای آینده افغانسوتان
ضعیتی را مویخواهود کوه تموا
باشندگان آن در کنار هوم زنودگی
عزتمند داشته باشوند امسیکوا بوه
عنوان همکار باقی خواهد ماند.این

به میز مذاکسه حاضس شده بوسای
ر یدن به یک توافق یا وی کوه
در آن تما شهس ندان از حقوق

درافغانسووتان ا ووتق ا موویکننوود.
همچنان از هسگونه همکاری که در
داخوول ی وا بی وس ن افغانسووتان بووسای

موووینماینووود .در صوووورتیکوووه
کشوووورهای زیووودخل درق ووویه
افغانسووتان در نشس و گفتگوهووای
ص ص طورد ته جمعوی ازصوداق
کاربگیسند تو ط اجماع منطقوی
جهانی این وس ه به وویش بوسده
شود ،گشایش ر زنة امیودی بوسای
ر یدن بوه تو مین صو ص درکشوور
امکان وذیسخواهدشد .شکل گیسی
یووک اجموواع بووزرز احووزا
شخص وی هووای یا وی در کنووار
حکوم افغانستان ضس ریس که

قطوس بووه من وور ووسع بخشویدن
ر نوووود گفتگوهووووای صوو و ص ،از
گفتگوهووای بویناالفغووانی میزبووانی
موویکننوود .موصوووف درحووالی
ازعوود اشووتسائ هیلوو ر وومی
حکومو درایوون نشسو خ سمووی
دهدکووه ووخنگوی دفتووس یا وی
طال ان در قطس چندی ق ل دربسگوة
تووویتس نوشووته بووود :بعوودازاعال
زمان بندی خس ج امسیکا ،مذاکسه
بووین االفغووانی آوازخواهدشوود،اما
باد لوووو مووووذاکسه نخووووواهیم
کسد.زمووانی کووه د جنووار درگیووس
درمسووول ه جنوووو صو و ص بووواهم
کنارنیایند ر ی موضووعاتی کوه
میان شان الینوول ا و بوه تفواهم
نس ووندچگونه موویشووودبه ص و وی
وایووووووووودار امیووووووووود اربود
امس زهس کوششی کوه در را وتای
ص ص صوورت مویگیوسد ،خوو
ا و  ،امووا در صووورتی کووه ای ون
کوشووشهووا متمسکووز شووود در
مسیس احد صورت بگیسد ،در آن
زمان نمایندگی بهتس از هموه موسد
افغانستان خواهدکسد.

مذاکسه کند .زلموی خ یول زاد در
صفوه تویتسا  ،آواز موذاکسات
"بویناالفغووانی" را مهووم توصوی
کووسده گفتووه ا وو کووه بووسای
شسک کنندگان آرز ی موفقیو
دارد.نمایندة یژه ایواالت متووده
بووسای مصووالوه افغانسووتان از نقووش
قطس آلمان بسای وذیس میزبانی
مذاکسات بیناالفغانی نیز قدردانی
کسده این گفتگوها را گوا مهوم
در ویشووو سد گفتگوهوووای صووو ص
افغانسووتان عنوووان کووسد .وووذیسفتن
متقابووول توافوووق بوووسای حووول
اختالفات یا وی بود ن ا وتعما
قوه خشون  ،در ی که بایود از
چهووول وووا جنوووو ،فاجعوووه
خشون در افغانستان آموخ .
امووا ووخنگوی دفتووس یا ووی
طال ان در قطوس ،بوا نشوس ویوامی در
صووفوة تووویتسا  ،مووذاکسات بووا
حکوم افغانسوتان را رد کوسده
گفتوووه کوووه ایوون موووذاکسات بوووا
"جه های افغوان" خواهود بوود.
در همین حا  ،ریا و جمهووری
افغانسووتان از آووواز گفتگوهووا بووا

راهکار بوسای حول یا وی مسول ه
افغانسووتان بسگووزاری انتخابووات
ریا و جمهوووری را در وویش ر
دارید؛ بنواءً بایود بوسای واز بوا
طال ان آمواده باشوید .چوالشهوایی
که افغانها را از هوم واشویده ،تنهوا
به تال امسیکا ،متودین دیگوس
همکاران جهانی ما حل نمیشووند،

در حالی ا که مذاکسه امسیکوا
طال ووان درطووو هفتووه گذشووته
د طوسف
درقطسجسیان داشو
بسای ر یدن به یوک توافوق ابوساز
خوش ینی کوسدهانود .خ یولزاد در
ای ون د رمووذاکسات تووال کووسده
ا و کووه طووسفهووای درگیوس در
جنو افغانستان را تشویق کنود توا

امتیازات یکسان بسخوردار باشوند،
مذاکسه کنند .زیسا توا زموانی کوه
حکوموو موووسد افغانسوووتان در
گفتگو های ص ص به گونة مسوتقیم
باطال ان دخیل ن اشوند ،ر ویدن بوه
ص ص ناممکن خواهود بوود .موسد
کشوراز همکاری همة کشورها در
تسووووهیل گفتگوهووووای صوووو ص

تشویق گفتگوهوا یوا بوازکسدن راه
بسای شوکلگیوسی یوک ر نود بوا
اعت ووار همووه شوومو حمای و
ا وووتق ا مووویکننووود .اموووا بوووس
مشورههای همه جان وه ،همواهنگی
همکوووووووواری الز میووووووووان
طسفهاییکه مالکی افغوانهوا را
احتوووسا مووویگذارنووود ت کیووود

بصورت مستقیم با جانب مقابل در
مووورد وس ووة صوو ص صووو
گفتگو کنند.قسارا گفتگوهای
ص ص بیناالفغانی به تواریخ هفوتم
هشتم ماه ر ان میالدی به میزبوانی
آلمان قطس بسگوزار شوود .وال
رحیمووی ،زیووس د لوو در امووور
ص ص افغانستان میگوید :آلموان

م وسد مووا امیوود ار انوود درایوون
نشسو و بووویناالفغوووانی متوووودین
حکوم و افغانسووتان ،گووس ه هووای
مخوال را ادار بووه تغییوس موضو
گیسی شان کنند .یگانوه راه بوسای
ر وویدن بووه صوو ص د ر کووسدن
بنبس این ا که گس ه طال وان
مسووتقیم بووا حکوموو افغانسووتان

میزبووانی آلمووان قطووس ا ووتق ا
کووسده م ویگوی ود آنچووه بووسای
حکوم افغانستان مهم ا خوتم
جنووو وایووان خشووون هووا در
افغانسوووتان مووویباشووود .صووودیق
صووودیقی ،وووخنگوی ریا ووو
جمهوری گفتوه ا و کوه طال وان
عالقمندی ص5

سفيرایاالت متحده امریکا:

چالشهایی که افغانها را از هم پاشيده
بامذاکرات بين االفغانی بایدحل گردد

ميم -نون

بسای د و کشویدن از جنوو
ندارند .اما درنشس بوین االفغوانی
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د غازي امان اهلل خان له فرهنګي نووښتونو څخه

با عجله و توافق های پنهانی نمی توان صلح را برقرار کرد

هفتااایمن دور گفتگوهاااای ساااتقیم
نماین گان ایاالت تح ه ا ریوا و گاروه
طالبان روی دگاونگی خاروج نیروهاای
نظا ی ا ریواا نااتو از افغانساتان و اراها
ضاامانت هااای عتباار از جاناا گااروه
طالبان بنی بر ایان کا پاس از خاروج
این نیروها افغانستان دوباره با پنااه گااه
ا ن برای گروه هاای تروریساتی با ل
نخواه ش از هشتم سارطان نغااز و تاا
روز پنجشنب  31سرطان ادا ا یافات با
احتمال زیاد و ب گزارش رسان هاا قارار
اسااات پااای از نغااااز گفتگوهاااای

با صالح و خاتم جنا لحظا شااماری
یکنن شوی نیست ننها از هار حرکتای
ک ب ختم جن و ن ن صالح بینجا ا
اساتقبال ای کننا و ا اا نگرانای هاای
وجود ،توافق دو جانب ا ریوا و طالباان
ب ون در جریان قارار دادن حوو ات و
ردم افغانساتان اسات کا ننهاا از قبال
نگرانی های خاود را از عاا الت مقا
پاارده ابااراز داشاات بودنا کا نبایا بااا
طالبان با ون حضورداشات نماینا گان
رسمی حوو ت و دولات افغانساتان کا
نماین ه انتخاابی اردم بارای یاك دور

یاب برای خیلی هاا ابهم اسات .و ایان
کا یااك جماام تحاات منااوان ااذاکره
کنناا گان بااین االفغااانی رو در رو بااا
طالبان ذاکره ی کنن .
نیا صالحیت تصمیم گیاری دارنا یاا
خیر ،این ک ا ریوا مجل دارد تاا هردا
زودتر ب جن 31سال خوی با طالباان
پایان دها بایا ناافم ملیاای اردم و
حوو ت افغانستان را نیز با اابا جانا
اساساای صاالح و ااذاکره ا نظر بگیاارد
زیرا با مجل و توافق هاای پنهاانی نمای
شود در افغانستان صالح و ا نیات برقارار

ن اااده پااذیرش یو ا یگر بااوده و باارای
صاالح باا طالباان ن ااده شاون  .ساافیر
ا ریوا در حالی کشورش را س ول حال
شوالت جاری در افغانساتان نمای دانا
ک بااور بسایاری از کارشناساان بحاران
جاری و ادا جن در افغانساتان نتیجا
جنا ا ریواا باا تروریازم در افغانسااتان
بوده است.
ا تجرب صالحة بان اول و دوم را با
خاطر داریم ک با نادی ه گرفتن جریاان
سیاساای طالبااان  31سااال جن ا ادا ا
یافت اگار ایان باار حوو ات و دولات
افغانستان نادی ه گرفت شون  .ب احتماال
قوی توافقنا صلح پای ار نبوده ا را با
صلح و ثبات نخواه رسان .
جااا دارد کاا حوو اات افغانسااتان
نحی طرب اصلی ذاکره و توافاق در
داااردوا حفااا نااافم لاای کشااور و
دستاوردهای 31سال اخیار شاا ل رونا
شود در غیر نن اق ا ات قطعی یوجانبا
تقسیم ق رت با سل نزادی های اردم
افغانستان قابل قبول نخواه بود.
از سوی دیگر جن جاری افغانساتان
در پهلوی ابعاد جهانی ابعاد نطقوی نیاز
دارد بای ق رت های نطق و دخیل در
جن ا افغانسااتان در ااذاکرات دخیاال
گردن و رضایت ننهاا در نطقا کسا
شود .در غیر نن صلح و توافقات صاورت
گرفت دو جان ا ریوا و طالبان شاونن ه
خواه بود.
گفتاا اای شااود کاا اصاایل وردک
داکتر حبیب سرابی ،شهزاد اکبار ،فوزیا

بیناالفغانی در قطر ،وافقتنا ا ای یاان
دو طرب ب ا ضا برس  .هم نان گازارش
شاا ه اساات کاا ساااز ان لاال تحاا
کشورهای داین ،روسای نیاز با مناوان
شاااه ان ایاان توافقنا ا ا ضااا خواهنا
کرد .با این حال گفتگوهای بیناالفغاانی
کا در تات خااود سااو ین دیا ار بااین
االفغااانی شاامرده اای شااود روز یوشاانب
شانزدهم سرطان با ون حضاور داشات
نماین گان دولات و حوو ات افغانساتان
نغاز ش ه است.
بر اساس توافقنا  ،جانا ا ریواا یای
تعه ش ه است ک تا هج ه ااه دیگار
افغانستان را ترک کنا دنان ا از ایان
پباای دونالاا ترا اا رهاایس جمهااور
ایاالت تح ه ا ریوا در صحبت باا شابو
تلویزیاونی فاااکس نیااوز گفتا بااود کا
خروج نیروهای ا ریوا از افغانستان نغااز
ش ه و تع اد نیروهای نظا ی این کشاور
از دهااارده هاازار ب ا ن ا هاازار کاااه
خواه یافت.
این ک ردم افغانستان بارای رسای ن

زما اات و رهبااری کشااور اساات انجااام
گردد.
ایاان کاا قاارار اساات یااك هی اات
بیناالفغانی غیر حوو تی رسماً ب حسااا
سو ین نشست بع از نشست هاای ساوو
تحت منوان گفتگوهای باین االفغاانی و
ستقیم را باا طالباان نغااز نماینا  .ایان
بح را طر ای ساازد کا اشاتراک
کنن گان دگون ب نماین گی از اردم و
رجم تصامیم گیرنا ه
حوو ت نحی
اشتراک ورزی ه اسات .از ساوی دیگار
جزهیات توافق صورت گرفتا دو طارب
نیز همگانی نش ه است.
رسان ها از ناحی نزادی بیان ،زناان از
جهاات تااأ ین حقااو و نزادی هااای
خااتب ب ا خودشااان و ما ا ااردم از
حاکمیت دوباره ا اارت طالباانی کا در
طی دوره حاکمیت پنجسال شاان باا زور
قم ین و زیرپا گذاشاتن حقاو بشاری
حوم ران ن نگران ان .
ا ا اینو ایاالت تح ه ی خواها در
ظرب س اه با طالبان با توافاق دسات

کرد.
نماین ه طالبان از همان نغاز گفتگوهاا
همواره از ذاکره با حوو ات افغانساتان
ابا ورزی ه و در نخارین دور نیاز اماالم
کرد ک با نزدیك ش ن توافق بنای بار
خروج نیروهاای خاارجی از کشاور ،باا
ردم افغانستان اذاکره خواهنا کارد.
حاالنو افغانساتان دارای رهایس جمهاور
نتخ  ،قوای س گانا و قاانون اساسای
است .این دنین حرکت ها نگرانی هاای
ردم افغانستان را افازای داده و صالح
هم یك جانب خواه بود.
جااان بااس ساافیر ا ریوااا در راساام
سالروز استقالل نن کشور در کابل گفتا
بااود «حاال بحااران افغانسااتان با مها ه
ا ریوا نیسات و افغانهاا بایا بارای حال
شوالت جاری در کشور شان با یوا یگر
ب تفاهم برسن  .و نیاز خاطرنشاان کارده
بود ک افغانستان در اه هاای نینا ه باا
دااال برگاازاری انتخابااات ریاساات
جمهااوری و رساای ن باا توافااق صاالح
روب رو خواه ش بنابر این افغانهاا بایا

کااوفی ،لیلاای جعفااری ،اریااا اکر اای،
شاهگل رضایی ،انارکلی هنریاار ،جمیلا
وح  ،ولوی ا ینالا ین
افغانی ،زین
ظفری ،مب الهادی رفیعای ،قرباانملای
فصاایحی ،جمااال ال ا ین ب ا ر ،ولااوی
شفیم اهلل نورساتانی ،حما ناادر تمایم،
مطا الرحمن سلیم ولوی ساالم ضاعی ،
ارشاااد احم ا ی ،تااین بیااك ،حوماات
کاارزی ،حاااجی دیاان حماا  ،انجنیاار
فرهااااداهلل فرهااااد ،احمااا نادرنادری،
حا ا گیالنی ،صااالح حم ا ساالجوقی،
غیاارت بهیاار ،ولااوی منایاات اهلل بلی ا ،
حضاارت ممرزاخیلااوال ،داکتاار رنگااین
دادفر سپنتا و ...در نشسات باین االفغاانی
قطر اشتراک هر دن قام هاای دولتای
هم در یان سیاسیون حضور دارن  ،و نا
باا نمایناا گی از دولاات بلواا در حاا
اختیار و صالحیت فاردی خاود در ایان
نشسات شارکت کاارده انا باارخالب دو
نشساات قبلاای بااین االفغااانی ،سیاساایون
برجست کشور نیز حضور ن ارن .
حا ه ص یقی

آيا ترامانيي دورې د مخه په کابل کې
راديويي ستيشن شتون درلود؟
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نشست های پشت درب های بسته نمی تواند ما را به صلح برساند
ذاکراتی ک یان افغانان با یزباانی
شترک نلمان و قطار دردوحا جریاان
دارد گفتا اای شااود .درنن  13تاان از
سیاستم اران افغان اشتراک دارن .
قباال ازای ان نی از سیاس ایون افغااان در
دونشساات بااا طالبااان در سااوو شاارکت
کردن ا گاار نتیج ا یاای بررون ا صاالح
درافغانستان ن اشت  .نشست هاای ساوو
هاام ب ا ون حضااور نماین ا گان دولاات
افغانستان برگزارش ه بود.
باور هاا بار ایان اسات کا در ما م
حضااور نمایناا ه دولاات افغانسااتان کاا
تصمیم سرنوشات سااز در رونا سیاسای
افغانستان گرفتا ای توانا ایان گونا
نشست ها،بی عنا خواه بود.پس نشسات
دوح سازن ه تر از نشست هاای ساوو و
یا الهور نخواه بود.
تأکی ردم براین است کا حوو ات
افغانستان بای در گفتگو های صلح نقا
حوری داشت باش درغیار نن ،هرناو
نشست بی نتیج و بی فهوم خواه بود.
پیشرفت های تازه در قضای افغانساتان

نشان ی ده کا دساتان پیا ا وپنهاان
دربیرون از افغانساتان در خصاوو ایان
کشااورفعال شاا ه اناا وهاار کاا ام در
پی نافم خاود انا نن ا قابال دقات و
نگراناای اساات ،فرا وشاای نااافم لاای

ارا با صالح برساان و از باار شاوالت
جاری بواه ،بل ی توان باراین گماان
بیفزای ک عا لا دیگاری در راه اسات
ک نبای از پیا نن غافل بود.
رفتاااار تنااااق ن یاااز حلقاااات و

و لی ا بیشتر دخیل شون .
در اینجااا هوشاایاری سیاساای طاار
اساات  ،ااردم افغانسااتان بایاا در دتاار
سیاسیون شان بیشاتر باا هام هماهنا و
بسیج شون و دریك وضم گیری واحا
برای حل شوالت شاان دسات با کاار
شون  ،ا اروز ،ز اان پاذیرش و تحمال
یك دیگر است ،نبای با ناام قاوم ،تباار
سامت و نطقا  ،تنظایم و حاازا از هاام
ج ا بود بل نافم لی و ناافم اردم از
ا ی خواها کا در کناار یاك دیگار
برای ایجاد یاك نینا ه بهتار دسات با
کارشویم و با شوستن رزهایی ک باما

کشور های بیارون وپراکنا گی داخلای
،ب خارجی ها ا واان ای دها کا در
خصوو سایل لای و سرنوشات سااز ا
تصمیم بگیرن .
این ها نمایانگر نن اسات کا تفار
بااودن و دن دساات بااودن ،زی اان هااای
اساسای و جباران ناپاذیر بارای اردم و
کشور اا دارد وخاارجی هاا را فرصات
ی ده ک در خصوو سایل داخلای

شقا و پراکن گی اا ای شاود نینا ه
بهتر برای فرزن ان خود ترسیم کنیم.
طالبان اگر تعه با ناافم لای انا
بای از خاود جساارت نشاان دهنا و باا
دولت وارد ذاکره شون و از جنا باا
نیروهای ا نیتی و کشتار اردم افغانساتان
دست بردارن  .ادا لجاجت ،فقط بارای
اااردم افغانساااتان فاجعااا بااا باااار
ی نورد وبس .

تأکيد مردم براین است که حكومت افغانسـاا
ـورح
ـاح ن ـ م نر ـ م ـ
ـو هـ
بای ـد در گفاگـ
داشاه باشد درغير آ  ،هرنوع نشست بی نايجه و
بی مفهوم خواهدبود.
افغانستان در این تالش ها است.
در حالی ک سیروتحوالت درگذشات
ثابت کرده است هموااری کشاور هاای
بیرونی باا افغانساتان در خصاوو رونا
صلح بیشتر با برنا ا وها ب باوده اسات
شك و تردی خود را دارد.
باور ردم ا باراین اسات کا نشسات
های پشات درهاای بسات کا اردم از
حتوای نن بی خبار باشان نمای توانا
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