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 از جنگ سخت بیزارم و متنفر ولی بازی های مرموز با صلح پریشان و هراسانم ساخته! 

ن پیرامو اعالم داشتند که مذاکرات آیندۀ شان افغان طالبان» گفت که «Press TV» ز قولایک منبع خبر رسانی داخلی 

صورت  فبروری 18به تأریخ  در اسالم آباد پایتخت پاکستانپاکستان، ، در اثر دعوت حکومت با هیأت امریکایی صلح

روابط افغانستان و  باالیمفصل داشته  دیدارصدراعظم پاکستان  "عمران خان"طالبان با  قرار است که می گیرد.

 پاکستان صحبت کنند.

 رسمی به شمول واشنگتن تائید نشده.این خبر از طرف کدام مقام 

ه تفصیل مرتبط ب عبارت از نکتۀ برازنده و مهمی که توجه نویسنده را با تعجب جلب و بر ابهام موضوع افزوداما 

خلیل زاد نمایندۀ خاص امریکا طی » ست که چنین بیان شدهسفر آقای خلیل زاد به بعضی کشورها در موردخبر این 

رای ها را ب ورزد تا حمایت این کشورترکیه، قطر و افغانستان " سعی میلجیم، جرمنی، سفری به بعضی ممالک" ب

"پارتی ها" یعنی احزاب نگ در این کشور آسیایی کسب نماید. خلیل زاد می خواهد تمام سال ج17تأمین صلح بعد از 

 «هم دیگر باید در میز مذاکره نشسته آیندۀ مملکت خود را تعیین کنند.ها بادور میز مذاکره جمع کند. افغان را افغانستان

پخش شده من نه تنها به صداقت اطالعاتی آن اعتماد ندارم بلکه از بین Press TV از یک رسانۀ ایرانی خبر چون این

 سطور منظور نهفته و فتنه انگیزی را می خوانم.

که توافق نامه توسط مذاکرات رویارویی  انتباه ما چنین بوده و سخنانی که از شخص خلیل زاد شنیده ایم تا حال

 حکومت افغانستان و طالبان باید نهایی شود.

ها گفته که برای رسیدن به صلح پایدار مطابق منافع ملی افغانستان در تالش است که طالبان را متقاعد خلیل زاد بار

 یم با حکومت افغانستان نماید.به مذاکرۀ مستق

 مذاکرات صلح خوانده اند. موفقیت هم چنان مقامات ارشد امریکایی شمول حکومت افغانستان را شرط اساسی
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، کدام احزاب و بر " یا احزاب افغانستان برای مذاکرات صلح خبر نداریمها ما تا حال از دور میز نشستن "پارتی

ا؟ این ه کدام افغان مملکت شان چیست؟ برای تعیین سرنوشتها دور یک میز از نشستن همه افغان منظور اساس کدام دلیل؟

 است. افغانستان یک جرگۀ ملی صلح نیست، بلکه ابتکار عمل امریکا برای ختم جنگ و احتماالً تقلیل یا خروج عساکرش از

نگ بودند و سپس حمالت خود را در ج افغانستاننیتی و قوای نظامی و ام عمالً با قوای ناتو 2014ن تا سال طالبا

 59بیش از  و دبیشتر متوجه قوت های نظامی و امنیتی و مردم ملکی افغانستان با وارد نمودن تلفات سنگینی گردانیدن

 .را در تصرف خود در آوردند محله

مظلوم ملکی هم می گویند  و مردمان ،است افغانستان اردو و قوای امنیتی مربوط تشکیل و تحت ادارۀ حکومت

 در کابل است که باید از ما دفاع کند. یحکومتی اهل یا نا اهل

 باید اصل امریکا و در ،عقالنی طرف معامله با طالبان حقوقی و قانونی و مشخصات صلح جویی و پس از لحاظ 

 جاد نماید.حکومت افغانستان باشد، مگر این که امریکا به خواست طالبان تن داده نظام دیگری ای

 دروغ پراگنی، عوام فریبی و تخریب جریان صلح و خصومت به امریکا هدفی جز نشر چنین اخبار از منابع مرموز

 آیی ماسکو را توجیه می کند، چه نمایندۀ ایرانبوده به نحوی گردهمن و توسعۀ دامنۀ نفوذ ایران بر افغانستان چیز دیگر

  اخبار مبین نفوذ علنی ایران بر منابع خبری افغانستان است.هم در آن شرکت داشت. همچنان نشر چنین 

 
 
 

 تذکر: 
 

را مطالعه کنند، می توانند با نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بری"کلیک
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