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  کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠۵
 

   صلحی شورایھودگيب
کا به وجود ي امرۀس جمھور دست نشاندين رئياول" یحامد کرز"شود، در زمان  یاد مي"  صلحیشورا "مه به نا کیگروھ

س در رأس آن يس انگلي از جواسیکي "بينق" یمدت.  بودی با مخالفان دولت مستعمراتیآمد که ھدف آن باز کردن راه آشت

 یگروه شورا.  صلح انجام ندادی براین کاري کمتر"بينق".  خود نگھداشتین پست را تا دم مرگ برايقرار داشت که ا

 .رندي گیکا ميند و معاشات گزاف از جانب امروش ی دور ھم جمع منع کردي و وقت ضای خوش گذارنی فقط براحصل

 .برده شودن ي از بید به کلي مبدل شده و اصالً بای و پلو خوریريک مرکز ساعت تي به " صلحیشورا"اکنون ھم 

د در آوردن صلح و متقاعد ين کار مفيس تا اکنون، کمترياز بدو تأس. ھوده ثابت شده استي بیبه کل"  صلحیراشو"ت يموجود

ون يليدھند که چرا م یال قرار مؤل را مورد سيک تشکيت ھمچو يمردم موجود. ساختن مخلفان در ترک جنگ نکرده است

گر ي از طرق دیر مخالفان دولت مستعمراتيان و ساتماس با طالب. شود یک عده از مفت خواران ميھا دالر صرف تجمع 

 "عبدالرزاق"چند روز قبل .  گذارندی صلح نمی به شورای در تماس اند و وقعیطالبان ھم با مردم محل. ردي گیصورت م

ن يا".  خود را شروع کرده اندی عادی خود برگشته و زندگیک عده از طالبان به خانه ھاي" قومندان قندھار گفت که 

 با ی خصوص"یستانکز" و "اتمر" مانند یھچنان افراد. صورت گرفته است"  صلحیشورا "یگريانجيزگشت بدون مبا

ت به اصطالح ي به موجودیپس چه ضرورت. طالبان در تماس اند تا بتوانند آنھا را متقاعد ساخته تا از جنگ دست بکشند

  .  صلح انجام دھدی برا ین کاري توانند کمتری ماند که نمی میباق"  صلحیشورا"

  . متوقف ساخترا  جا ید جلو ھمچو مفت خوران و وقت تلف کنندگان را گرفت و مصارف بيند که باي گویمردم م

  

 

 


