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 امریكا ۀخلیلزاد نمایندځلمی 

 نباید از افغانستان نمایندگي كند

 

 

امریكا كوشش هاي خود را براي صلح در افغانستان  ۀایاالت متحد ۀدر اخبار آمده است كه نمایند

 ردازد. پ اروپا و ناتو مي ۀحادیتادم به مذاكره با ـه است و به حیث اولین قـتـبا طالبان از سر گرف

از بركت نسبت قدیمش به افعانستان در دستگاهاي دیپلوماسي خلیلزاد" ځلمی "این فرد افعان تبار 

یس جمهور ئر ۀدر ادارندي دست یافته بود ولي امریكا به رتب بل

دست آورد داللي ه را كه توانست ب ترامپ تنها وظیفه ايدونالد 

هاي او با امانت مذاكرات صلح با طالبان بود كه با وجود كوشش 

داري و جانب داري عالیق امریكا و زیر پا گذاشتن عالیق ملي 

 ید. رسان ءد امضاــا سرحـي تـرسم ۀـقـیـه حیث وثـرا ب افغانستان آن

ن مذاكرات با وجود دید و وادید هایي كه با حكومت افغانستان داشت هیچ پشتیباني از حقوق آ در

تذكار  خته اندلي كه طالبان درین كشور جنگزده راه اندامردم افغانستان و یا یاد دهاني از قتل و قتا

ات افغاني این نقیصه را به او یاد آور شدند گفت عوقتي نمایندگان مطبو و مفیدي صورت نگرفت 

این وثیقه صرف بین طالبان و امریكا است و افغان ها براي حل معضالت خود، خود ایشان در 

 مذاكره با طالبان اقدام نمایند. 
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حركت خلیلزاد" ځلمی "نشد  ءن وثیقه كه از طرف حكومت امریكا امضاآ آور اینكه درخنده 

طالبان را به نام امارت افغانستان یاد كرده و سند شناسایي ایشان را به معني یك حكومت قانوني 

 درج كرده بود. 

كمال تاسف درین جریان كدام مخالفت رسمي نكرده و ایرادي  امردم و مقامات رسمي كشور ب

م كه نمای با مد نظر داشت آنچه گفته آمد به حكومت و مقامات رسمي كشور توصیه مي . نگرفتند

دیگر مذاكرات با طالبان صورت بگیرد حكومت افغانستان توسط دستگاهاي  نكه دور  آ قبل از

یپلوماتیك خود یعني سفارت هاي خویش در واشنگتن، و نمایندگي دایمي  تحد افغانستان در ملل مد 

اروپا شرایط دولت و مردم افغانستان را براي این مذاكرات روشن  ۀمهم اثحادیهاي و در كشور

خواهد  وجوده نموده و پذیرفتن وثیقه اي را كه براي افغانستان بدون اشتراك دولت افغانستان ب

 آمد منحصر به احترام به آن شرایط بدانند. 

كه مردم و حكومت  یاد آوري شودخلیلزاد" ځلمی "به  ضوع دوم اینكه درین دوره مستقیما  مو

افغانستان را یا احترام نماید و یا هم اینكه هیچ مقام دولتي این كشور با او سر و كاري نخواهند 

 .داشت
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