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 ریختن خون افغان  به ،از مربی ات بخواه تا تدبیر دیگری ترا بیاموزاند

 میز مذاکره رهت نمی دهد!

یس صلح توسط رئ پیش بینی کرده بودم که متعاقب قطع مذاکرات )تحت عنوان چه خواهد شد( در نوشتۀ قبلی ام

تن با ریخ تا جنایات خود علیه فرزندان این خاک شدت می بخشد که و ، طالب به وحشت، بربریتجمهور امریکا

ه پیش بینی ب. متأسفانه این ان بی گناه امکانات بازگشت خود را به میز مذاکره مساعد سازندغاف هزاران خون

توسط  فرد ملکی ۴۸۰به اساس راپور ملل متحد در طول هفتۀ گذشته بیش از  طوریکه د،واقعیت تلخ تبدیل شد  

د و زندگی می کنن یمنهدم و یازده ملیون افغان در تاریک وارداتی برق انتقال سه پایۀ ه،رسیدبه قتل  روهگاین 

طفل و زن و  نود نفر به شمول. در حادثۀ انتحاری پروان بیش از است روزگار مردم فلج شده کار و بار و همه

 های و مریض هخانها، کارکنان شفا و نرس انمنفلق و داکتر بم اامروز شفاخانۀ شهر کالت ب ،مرد کشته شد

دختر و پسر زن و مرد پیر و  شهدا جمع درجان باختند و تا حال تعداد دقیق تلفات معلوم نیست و  داخل بستر

 جوان شامل است.

پاکستان شعور آن را ندارند که افغان و افغانستان در شروع و ختم مذاکرات  انغالمو  راین جانوران خون خوا

ی وجدان و سود جوهیچ نقش نداشتند به جز چند صحنه سازی ها توسط گروه های مزدور بیگانه، قدرت طلب 

 .باخته و جانیان جنگی و تیکه داران دینی و سیاسی که دوبار ماسکو رفتند

، نا مسلمان دد حاال تو خائن ،مریکا با شما مذاکره را آغاز کرد و امریکا به هر دلیلی که بود آن را قطع کردا

توسط اعمال جبونانۀ وحشت گرای انتحاری به قیمت خون این ملت می خواهی بر امریکا  ،منش بی وجدان اسیر

 فشار وارد کنی که با تو مذاکره کند.

 ؟تدبیر چیست را برایت می دهند؟ مظلوم یت ملی ات راپور های قربانی های این ملتآیا شورای امنآقای ترمپ! 

 ؟و رهکرد کدام
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نگ تحمیلی که مطابق خواسته های پاکستان عملی می شود اری که ملت افغانستان را از این جاگر واقعاً اراده د

 یبا هر امکان شناسیخوب می  که مرجع اصلی و عامل حقیقی با حاال وقت آن رسیده که ،برهانی و نجات دهی

 .یکه در اختیار داری برخورد کن

یر گشته داافغانستان باید ابتکار عمل را به دست گرفته رئیس جمهور افغانستان در جلسۀ ساالنۀ ملل متحد که 

به دنیا اعالم نماید که پاکستان این حالت را برای افغانستان  به صراحت بدون ترس و بیم و مالحظات سیاسی است

ارزه با مب بین المللی به حیث یک فاجعۀ بزرگ انسانی مطابق سیاستخلق نموده و تقاضا کند که این موضوع 

 مورد بحث شورای امنیت ملل متحد با اتخاذ تدابیر عملی قرار گیرد. ،تروریزم

 ود باید تمام روابط خود را با پاکستان قطع کند.افغانستان ولو که هر قدر متضرر ش

 پایان

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


