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ه عد  .های بین االفغانی به حضور حکومت کابل و یا بدون حضور حکومت کابل مورد استقبال عقل سلیم و منطق ما اند جرگه

هیچ مشکل ندارد و حتی بهتر  جلساتکه در مبداء همچو  داشتند جرگهدر مسکو  4/2/2019به تاریخ از سیاسیون کشور  ای

 .پرداخت ګرفت و می های عازم از افغانستان را پارلمان افغانستان به دوش می بود که مصارف سفر افغان

 .رسانیده شودشود با منطق آن باید عام و به همه  ل صلح و تفاهم بین االفغانی ګفته میئاما آنچه درین دید و باز دید مسا

 دیروز ګفت:  که طالبان در قدرت ۀسی روپایتخت هیبت در مسکو  ګروه از طالبان به رهبري مال ۀآقای عباس ستانکزی نمایند

  !...حکومت و سیاست افغانستان به همه افغانان حق خواهند داد

ست و حکومت افغانستان را به مردم له و طرز تفکر چنین سیاسی که وی حق و فرصت دادن در سیاأزمانیکه به عمق این مس

نند. ک رساند که دیگران سهم و مشروعیت سهم در سیاست را از طالب کسب می و دیگر نیروهای سیاسی خواهد داد به یقین می

ز یعنی طر روند.  عباس می کید مالأنی و به حاکمیت افغانی به اساس تنیروهای غیر از طالب از مجوز طالب در حاکمیت افغا

شود و این طرز تفکر در  این یا آن ګروه کسب می ګویا در معامله و ترحم ګروه هیبت مرجع دیګر غیر از ملت و تفکر طالب

 !مبداء خطاء و مردود است

مله ه طالب و پاکستان معارا اینک امریکا _ اداره ترامپ بدهد که صالحیت تحفه کردن ستیج سیاسی افغانستان  این نشان می

 جالب و  دیده درایی بیش نیست کنند که به دیګران نیز در قدرت  کشور ما سهم خواهند داد.  کزی( وعده میستانیشان )کرده و ا

گوید که طالبان دیگران را هم در قدرت  در مسکو به نام عباس ستانکزی می .یآ .اس .یآیک گروه نزدیک به  ۀکه نمایند

 انش این ګروه  طالب را در ذهن کل اختیار بودن تفکر سیاسی شریک خواهند ساخت این تأکید اساس خطاء و اساس جبروتی و

ترامپ باز این مالکیت کل افغانستان را قرار اظهارات  ۀمالکین این ملک با توافق و معامله با ادارنشان میدهد که آن جنابان 

 .ندکن شان در مسکو با دیګران هم شریک و تقسیم می

 

بت و تأکید ز صحامنیتی افغان نی قوای اردوی افغانستان ویش مبنی بر انحالل چند روز قبل آن از قصد خو عباس ستانکزی دقیقا  

فغان که صریحا  در آن ا امنیتی قوای ونستان اردوی افغاقصد  انحالل  سکو به ماستمالی آن پرداخت. ام جرگۀکرد و باز در 

نیرو های امنیتی افغان همان اردوی افغانستان و سکو با توجیحات ترمیمی همراه بود. انحالل ام جرگۀه شد در ئمصاحبه ارا

پاکستان آنرا یک مرتبه در وجود مجاهدین عملی کرد و این کار در توافق خواست پاکستان در توافق اقای ستانکزی چیزی بود که 

 است. امریکا در مذاکرات دوحه نیز به صورت مجمل آمده ۀبا نمایند
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ار حاکمیت انحص اقای عباس ستانکزی در قسمت قانون اساسی افغانستان و طریق تسوید آن، نیز در شکل یک مالک کل و ا  تأکید

 .طالب  و آن هم ګروه خودش، چیزې بیش نبود
 

سیاسی چنین باشد و اګر طالب که جز ستیج سیاسی است خود را در یک ګروپ طالب، کُل ستیج سیاسی افغانستان  ۀاګر مصالح

نند و ک و می خواهند کردن میهای امنیتی مارا منحل د که تصامیم خالف منافع ملی نیروګوید باید بدانن بداند و نداند که چه می

دیل و تعکنند و قبل از مراجعه به مردم و راه های مشروع  حاکمیت افغانی را کامال  نفیه و قانون اساسی افغانستان را نفیه می

دانند و فهم خود را از اسالم ثابت و یګانه  علمای شان می ۀچنانچه عباس ستانکزی  ګفت کار  یک عد تسوید قانون اساسی را، 

  .کنند پاکستانی کار مییعنی ستراتیژیک دشمن در واقعیت به تطبیق برنامه های  و دانند وارد می

افغان را مردود و غیر قابل قبول بر ملت افغان است که یک لحظه هم آرام نه نشینند و تحقق چنین خیانت بزرګ به حق ملت 

افغان، دفاع و در دفاع  ۀمثل ارادامنیتی و منافع ملی کشور خود و ساختار های مشروع م قوایاردوی ملی و اعالن داشته و از 

 .نانه مثلث طالب، پاکستان و ترامپ نه بګویندئیک صدا به استکبار و معامالت خا از منافع ملی کشور با

 .سیاسې شویم ۀها را از دست بدهیم و با تدبیر و درایت باید عمل نموده و مانع سوء استفاده از مصالح ما نباید فرصت

 .ی درین راستا و هرګونه شف شف درین راستا خیانت استهرګونه تعلل و کم کار 

ایع ش وقت مردم افغانستان را ضو کم کاری ها و ضیاع وقت براید و ازین بیست که دیګر از حالت غیر فعال ل احاکمیت کاب بر

 .کندن

 .را بسیج کند و مانع تسلط پاکستان و مانع تحقق اهداف پاکستان در افغانستان شودافغانستان ملت 

 .امریکا و افغانستان هنوز هم امکانات وسیع بالقوه در پاکستان دارند که آنرا بالفعل سازند

ال زمان است. این را و ؤتحقق آن س ملیارد دالری راه کاشغر گوادر افتاده است!  ۶0پاکستان به دامن چین با سرمایه ګذاری 

های  دیګر همان مساعدت جنبش ۀتواند توقف داد. برعالو ا میتوقف جزیه ګیری استابلشمنت پاکستان را از افغانستان و امریک

ت تواند استابلشمن ها، سرایکی ها و سندی هاست که جهان می ها، بلوچ های  پشتون بخش و ملی پاکستان امروز از جنبش آزادی

 .ندمساعدت کنردم مظلوم تحت ستم ظلم پنجاب را ن سرنوشت میپاکستان و پنجاب را در جایش نشاند و در حق تعی

پاکستان که بعد از سقوط دادن حاکمیت کابل به نفع خود به سرنګوني به ایران خواهد رفت یک خواب و  یتعهد ممکن اردو

  !بیش نیست یخیال

 .ودـوم دشمن پنجاب در افغانستان عملی شـای شـه هـامـد برنذارـد و نګوـدار شـیـد بـملت بای ذاــل

  .دانیم که بال فاصله باید روی دست ګرفت و اساسی کار شود، داریم و می های بهتر عملی را که منجر به استقامت بهتر ما راه
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 زنده باید افغانستان و ملت افغان
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