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و  رفمصامریکا پر  متحدۀل جهانی که برای ایاالت ئقصر سفید او یکسره به غربال مسا از آوان تخت نشینی دونالد ترامپ در

امریکا  برای پاکستان غرض  متحدۀهای نقدی و نظامی ایاالت  دیهأتپرداخت، که  ،صرفه نداشتچندان از نظر وی درآمد هایش 

ی ودر همین راستا برای ترامپ چندان صرفه نداشت ) مبارزه با تروریزم ( و موجودیت قوای نظامی امریکا در افغانستان نیز 

ب کرده یاد آور شد که رو خطا دوپاکستان را در عملکردش در )مبارزه با تروریزم(  خود 2019اول جنوری سال  ۀدر بیانی

میلیارد دالر را از امریکا  33تا کنون حدود  2001، پاکستان از سال هیچ کاری انجام نمیدهند گیرند و برای ما پول ما را می

لی همین حاال در کنار طالبان برای نیرو های ما در افغانستان و دریافت کرده استنقدی برای )مبارزه با تروریزم(  کمک

 این همه سر وو  او فرمان قطع کمک ها را به پاکستان صادر کردبود که  بهانه هادر ورای همین  کنند.  مزاحمت ایجاد می

مان ی ها بر میگردد به زژتیستراولی این  گردد که برای فریب اذهان عامه فورمولبندی می اندی لئمسا ۀصدا ها روپوش فریبند

کا امری متحدۀیست های امریکایی را به این باور رساند که ایاالت ژریاست جمهوری باراک اوباما. او ستراتی زمامداری دور اول

دیگر قادر به تآمین نظم جهانی نیست و توان پرداخت این همه مصارف نظامی را در سراسر دنیا ندارد. حاال ما با تفصیل روی 

دم ما مرخواهم تصریح کنم این است که  گنجد اما چیزی را که می کنیم زیرا در حوصله این نوشتار نمی له بحث نمیئین مسا

خوبی بدانند، این ترامپ نیست که فی الفور برایش اطالع رسید که پاکستان ه و سیاست ب یکاران امور اجتماعدست اندر خاصتا  

ه از تروریزم به شکل جهادی، طالبانی و القاعده ایی در افغانستان، به شکل القاعده، یزم قرار دارد. استفادزدر کنار طالبان و ترو

و داعش در کشورهای افریقایی  حرام، الشباب، انصار الشریعه، جبهه النصرت و سوریه، بوکوداعش  در عراق  جبهه نصرت و

بوده و از  CIA استحبارات مرکزی امریکا ۀی اداراز طراحی ها ا  امریکا قرار داشته و مستقیم متحدۀستراتیژی های ایاالت در 

رای بریکا این گروه ها را ام متحدۀستراتیژیک ایاالت گردد که پاکستان منحیث شریک  جانب این سازمان اداره و رهبری می

خاص زیر سیطره جویی  امریکایی و در حاالت   یفغانستان و منطقه با مصارف بودجوستراتیژیک خود و امریکا در امقاصد 

  کند. کرد و می اخیر می ۀد، تسلیح و تجهیز در طول چهار دهعرب سعودی با مصارف نظامی اعراب ایجا تا  های اعراب خاص

ستان را به پاک ،در آسیا و تقویت پوتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی چین، هندوستان و فدراتیف روسیه شافات وضعتبا اک

ش را اتهم در سایه مطالب انتخابپاکستان چین را بهترین  ستراتیژیکنگری در این بازستراتیژی هایش ملزم ساخت زنگری با

 د. باش فدراتیف روسیه نیز می ستراتیژیکپندارد و چین شریک  در جنوب آسیا و اختالفات سرحدی اش با هندوستان می

ی پاکستان سرمایه گذاری تان به ارزش میلیارد ها دالر در پروژه های انکشافداد های متعدد با پاکسجمهوری خلق چین طی قرار

میلیارد  900کند   ین وصل میچآسیای غربی، آسیای میانه و جنوب آسیا را با که راه ابریشم  ۀتنها در پروژچین ، کرده است

  دالر سرمایه گذاری کرده است.
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بود که زنگ خطر برای امریکا نواخته شد. به مجردی که امریکا مصارف  پاکستان ستراتیژیکنگری های این باز ۀدر سای

جمهوری خلق چین و دیگری چون جمهوری فدراتیف روسیه، ایران،  پردازد کشورهایرا زیر نام طالبان ن بودجویی تروریزم

ربه ای هیچ گسیاسی و نظامی کنند. ) گان قبلی باشند و از ایشان بهره برداریی دیگر حاظرند جاگزین تمویل کنندکشورها ۀعد

مات ارشدش اقای ووسیله دیپله وسیله نفوذی که باالی طالبان دارد به حاال امریکا در نظر دارد بگیرد(  به نام خدا موش نمی

مت بکشد و دهل حکو چلنجوسیله آنها به ه ب در افغانستان زاد آنها را چنان شجیع بسازد تا حکومت انتخابی مردم رازلمی خلیل

ی فعالیت های استخبارات ۀی افغانستان که در زیر سیطرکنون ۀدر فضای آشوب زددانند که  خوبی میه آنها ب  موقت را بنوازد.

 گزار داخلی تأثیری نیرو ها اخیر ۀدست اندازی های ایران در چهار دهشان پاکستان و  ستراتیژیکیان و متحد ئهمین امریکا

 ۀهر آن امکان تکرار فاجعدر صورت ایجاد خالی قدرت زیر هر نامی که باشد باشند که  می چنان دچار سر در گمی و توحش

  نه تنها در شهر کابل بلکه در سراسر افغانستان محتمل است. 1992سال 

 سمعیلادر اذای حمایت داعشیانش در افغانستان حکومت افغانستان را  ها یان برای دهن شیرینی پاکستانیئدر این معامله امریکا

  ه هستی اش.افغانستان و هم ۀشدن یکبار دیگر مردم بال کشیدمتناسب است با قربانی  ا  کند که این قربانی مستقیم وار قربانی می

ه قول باشد. ب اند همانا فعالیت داعش در افغانستان می داشته نگاهدور ه از نظر ها ب یان و رسانه هائامریکا چیزی را که تا کنون

و مصاحبه های مطبوعاتی کابلوف سفیر و نماینده جمهوری فدراتیف روسیه برای  روسیهفدراتیف مشاور شورای امنیت ملی 

وریه، پاکستان، چیچن و سایر از عراق، سرا هشت تا ده هزار داعشیان  201۸امریکا در جریان سال  متحدۀایاالت  افغانستان

 البته این رقم غیر از آنعده داعشیان میانتقال و جابجا ساخته اند. در ساحات جوزجان  ا  کشورها به شمال افغانستان مخصوص

راه، لمند، فهدر والیات  یدیگر یان قرار دارند و تعدادئباشد که در ولسوالی ارچین والیت ننگرهار زیر نظر مستقیم امریکا

آنچه را که امروز امریکا با د.  نباش می زیر نظر نظامیان امریکایی مستقرهمچنان  ر والیات کشورئنیمروز، بادغیس و سا

کشد  زند و این چانه زنی ها دوره ها و هفته ها طول می گردند چانه می از کمک های دیگران نیز تغذیه می حاال طالبان که

ان ش را امریکا از طالبان که در آینده تسلیمی قدرت را برای خاطر جمعیکدام  ور نههمانا سرنوشت این داعشیان در آینده است 

گان طالبان آنها به ذاکرات زلمی خلیل زاد با نماینددهند" در م و آنرا چنین به مطبوعات گزارش می ؟مطالبه دارد ه میدهدوعد

نگیرد"  صورتبیاندازند فعالیت که امنیت ملی امریکا را به مخاطره  هیچ نوعاین توافق کردند که در آینده از قلمرو افغانستان 

 تراتیژیکسکه اکنون منافع  یانداعشرای خطری را ب هیچ نوعامریکا با طالبان به توافق رسیده اند که یعنی اینکه در این مذاکرات 

چگونه یک سازمان تروریستی  وجود نداشته باشد.د نکن می تأمینامریکا را برای تحت فشار قرار دادن روسیه، چین و ایران 

و در این هفده سال ده ها هزار انسان این وطن را کشتند و ده ها آن به کشور ما حمله کرده  ۀامریکا به بهان 2001ه در سال ک

 م و بزرگترین کشور تولید کننده موادزکشور ما را به پناهگاه امن تروریهزار دیگر را معیوب ساختند و در زیر سیطره شان 

تا از  دنحاال همان سازمان تروریستی به آنها تضمین میدهد که به هیچ گروهی تروریستی اجازه نمیده گردیدجهان تبدیل  مخدر

یا کشور دیگر استفاده کند. مگر آنها کدام دولت قانونی هستند؟ اگر آنها )طالبان( دولت قانونی  خاک افغانستان علیه امریکا و

ا اگر چنین نیست چطور ب و گیرند تروریست اند.  ر روز قربانی حمالت انتحاری آنها قرار میهستند پس مردم افغانستان که ه

قانونی را در فضای ایجاد شده ای آن پایه های یک دولت  تأثیرگیرد تا در زیر  یک سازمان تروریستی مذاکره صورت می

 برابر یک مشتی نوکران پاکستان و سایر کشورانتخابات قدرت را در دست دارد تضعیف و آنرا به نابودی و تسلیمی در  ۀنتیج

که چگونه منافع ملی شان را به قیمت قربانی  ستید همه جهان به فکر این ائخوب توجه بفرمادهید؟  نام طالب قرار میه ها ب

 مکنیم که کدا یم ما چرا درک نمیشو ما چرا بیدار نمی فراوان تأسفکنند اما با  تأمینجو و و  کردن ملت ها و دولت ها جست

 کند.  می تأمینراه ها و راهکرد ها منافع ملی ما را 

تر داک حکومت های چند نوشته انگشت شمار بقیه همه مانند  اواخر سال یهای از تحلیل و ارزیابی نوشته های قلم بدستان من

ه ممثل مرکزی که یگانسیار کوتاه نگرانه مردم را به عوض نزدیک ساختن با حاکمیت ملی ایشان ب ۀنجیب هللا و سیاست مصالح
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نده یوس کنأم ه نظریات و نوشته های نفاق افگنانه وئباشد با ارا تمامیت ارضی و منافع ملی کشور میحفظ اراده مردم برای 

بند  وسیله زد وه که ب دار همان مهره هایی شورانند. در این گیر و مردم را بر علیه حکومت که در حال جان کندن است می

اشتراک در کودتا ها چندین حکومت را در افغانستان سرنگون کردند فعال شده و هر چند ساعت یک  های استخبارات خارجی با

وضاحت عناصر ضد ه شان ب از نوشته های دهند. مطلب تفرقه افگن و ضد ملی را از طریق سوسیال میدیا بخورد مردم می

در نتیجه اش همه کشور و هستی اش یکبار  ملی، تفرقه افگنانه، دشمنی با مردم و تحریک مردم برای سرنگونی حکومتی که

ی خیال  بار دیگر مردم را به همان حکومت  را میتوان دید. این بی خردان شیاد ضد مردم و کشور ما یک دیگر به چپاول میرود

های  خواب دیده بودند که به فردای آن لباس 1992رین در سال ئو سا شان که در تفاهم با شورای نظار، تنظیم جمعیت اسالمی

 کنند.  غیب میو غرب پناهنده شدند، تشویق و تر کثیف کرده بودند کشیده و به روسیهکه مقدس عسکری را 

گان امور سیاست و اجتماع، قلم بدستان، نخب ها و احزاب سیاسی کشور، گان سازمانگردانند مردم با شهامت و نجیب افغان،

های بسیار افغانستان در زیر سیاست های زورگویی شرق و غرب روز ر اداره، جوانان و بانوان عزیز کشور ماآگاهان امو

ش رار دارد کمککند اگر ما در این شرایط بسیار حساس که کشور ما در پرتگاه نیستی ق دشوار و پر مخاطره ای را سپری می

کم حلقه زده و برای صورت مستحه همین است که بدور این حکومت ب ما ۀهمما را نخواهد بخشید، کمک  خریأنکنیم هیچگاه ت

این اطمینان را بدهیم که با تمام قدرت و امکانات دست داشته از حاکمیت ملی دفاع کرده و خصم را اجازه ندهیم اداره حکومت 

صورت گرفت نا بخشودنی  1992ی ملی خیانت بزرگی که در سال وانحالل ارد ،که کشور ما را یکبار دیگر به تاراج بگذارند

ان برادران، خواهر همه پدران، مادران، را کهشهادت بیشتر از شصت هزار کابلی  است این حادثه نباید تکرار گردد. نباید خاطره

و انسانی  ملی ۀید با درک وجیبئبیا کنیم.  . این بار ابعاد فاجعه باال تر از آنست که تصور میموش کردافر بودندو فرزندان ما 

زبی ترجیح دهیم و نگذاریم کشور ما دستخوش حع شخصی، گروهی، سازمانی، قومی و خویش پیوسته منافع ملی را در برابر مناف

 آشوبی شود که دیگر نه حزبی بماند و نه سازمانی.

ان مردم افغانست گان قانونیا از طرف دولت افغانستان نمایندل افغانستان تنها زمانی مشروعیت دارد تئهر نوع مذاکره در مسا

 طالبان گروه های ساخته شده در مدارس دهشت ودر مذاکرات اخیر دوحه در یکطرف مذاکرات در آن شرکت داشته باشد. 

انی نداشته که هیچگاه هویت افغ باشند با تمویل مالی امریکا می ISIاداره استحبارات نظامی پاکستان زیر نظر  یوحشت پاکستان

و وحشت در کشور ما هر روز ده ها تن از هموطنان بیگناه ما را بوسیله حمالت انتحاری به  هشتو همین اکنون مصروف د

سنت هم منافع که در تمام معادالت شان به ارزش یک مذاکرات دیپلومات های امریکایی  و طرف دیگر فرستند کام مرگ می

ریخ امریکا تا کنون هیچگاه منافع کشور ما را تمثیل نکرده بالعکس عامل أکه در طول ت دقرار دار ،جا نداردکشور ما افغانستان 

تواند درد مردم ما را دوا و یا  این مذاکرات به هیچوجه نمی اء  . بنباشند تمام بدبختی های دوران معاصر کشور ما همان ها می

  روی زخم های مردم ما مرحم بگذارد.

 های سیاسی و شخصیت های مذهبی کشور  خوشبختانه میاز نمایندگان محوری ای عده آخرین تحلیل ها از موضع گیری ها

ان در انستگان حکومت افغپذیرند که نمایند رساند که آنها حاال به هر دلیلی که است مذاکرات با طالبان را تنها در صورتی می

 داشته باشد. این را میتوان به فال نیک گرفتآن عضویت و شرکت فعال 
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