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  امريکا-ورجنيا -محمدھاشم رائق

                                                                              ٢٠١١ اپريل ٠٢

  

   طالبانمنين مال محمدعمر رھبرؤفيصله اميرالم

  با انجينرگلبدين حکمتياررئيس حزب اسالمی افغانستان
 طالبان با حزب اسالمی چنين گذارش ميدھد  گروه ماه مارچ٣١ژانس افق رنگين ازفيصله جلسه تاريخی   آخبرگذار

.  

داده  دولت حامدکرزی وطالبان وگروپ گلبدين نتيجهۀ خبرحاکيست که باالخره مذاکرات پنھانی وپشت پرد

  .  افغانستان داردۀ  خوش برای مردم زجرکشيده وجنگ ديدوشِ خبرخو

روززياد شده ميرود اما ولسوالی بغنی ه  حرارت روزبۀواليت ھلمند آن منطقه گرم سيل که درين شب وروز درج

سبزه ھاازھرطرف ،  کوھستانيست درين وقت سال دارائی آب وھوای گوارا وخوش آيند استوبغران که نسبتاً 

  .ختان شگوفه نموده تمام فضای آن ديار آگنده از عطر گل درختان سنجت خودروستسرزده و در

 يافتهدرگوشه باغ بزرگ زيردرختان پرشگوفه ، باالی سبزه ھای نورس مجلس خصوصی اما جدی طالبان  انعقاد 

  .بود

تن دارد وواسکت منين طالبان درحاليکه پيراھن وتنبان پاک به رنگ آسمانی به ؤس مجلس مالعمر اميرالمأدر ر

خود نشسته وبه تنه  )چادر(يفه درا با سرمه سياه نموده  باالی قطو يگانه چشم خو  رنگ و لنگی سرمه ئی هگر

طالبان افغانی باريشھای دراز سياه ه مصاحبين خا ص ورھبران برجسته گرواطراف وی . درخت بزرگ تکيه زده

  .نشسته اند) خينه شده(وسفيد وسرخ رنگ 

از . رين پشتو داخل صحبت ميشوديدست دارد آواز خود را صاف کرده به زبان شه اليکه تيلفون جيبی بمال عمردرح

. طرز کالم واستعمال اصطالحاتش فھميداه ميشود که طرف مقابل رھبر حزب اسالمی  انجينرگلبد ين حکمتيار است

حال خودشان وبه حال مردم ه چنين نتيجه گرفته شد که ھردو رھبر دلھای شان  ببعد از صحبت طوالنی باالخره 

 شان رحم ومھربانی راجاه داده وتصميم گرفتند که زيادتر ازين از انسان یافغانستان سوخته وخداوند بردلھای ھردو

  .کشی وافغان کشی دست کشيده به کشتار بی گناھان وبه حمالت انتحاری خاتمه بدھدد 

تصميم دارند تا به حضور نمايندگان ، بزرگان وموسفيدان ملت به گناھان خويش اعتراف واز گذشته عفو آنھا 

  . خواسته اظھارندامت بدارند
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مان وارد داراال اشتند دراوآخر ھمين ھفته درمنطقه چارآسياب کابل يکجا شوند واز طريق سرکذايشان با ھم قرار گ

استرمحکمه وديگربزرگان دعوت نموده اند تا درين مجلس  –عيان اجلس تعمير شورای ملی گردند و از اعضای م

  .  تشريف بياورند

ولی حق ندارد گپ بزند وکالنکاری کند اما او  به حامدکرزی احوال دادند که اگر می خواھد به مجلس آمده ميتواند

رنگ که خاصه اش است آنھا را موظف است تا دوستان بين المللی خود را قوای ناتو وايساف را قناعت بدھد و ھرني

  . مين کنندأوادارکند تا امنيت ما را ت

عيان ازکرده ھای خويش اظھار ندامت وپشيمانی کرده واز ملت رنج اآنھا درحضورنمايندگان ملت وموسفيدان 

است و درپايان اظھار ميدارند که آنھا منبعد به سي.  افغانستان خواھان بخشش وعفو گناھان خويش می شوندۀکشيد

وحکومت داری مداخله نميکنند واگر ملت خواسته باشند به دفاع درمقابل طالبان خارجی والقاعده از سرحدات 

  . مملکت ومردم خويش آماده دفاع خواھند بود

 ازکمک ھای نظامی دول خارجی تشکرنموده ازآنھا خواھش می شود که اضافه به حضورشما ضرورت نيست لطفاً 

 تشکر و  حاال ما قادر ھستيم از خاک خوددفاع کنيم  البته ازکمک اقتصادی تان تقديربه ممالک خويش برگردند

  .يمئمينما

  .   خوانندگان گرامی فراموش نبايد کرد که آغاز ماه اپريل است واپريل فول درين ملک رايج است

  


