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 طالب یحکومت کابل برا ترجمان  - امریکاحکومت  یترجمان طالب برا امریکا تیحاکم یملت افغان برا ترجمان

و ترجمان وضع  امریکاطالب، حکومت افغان، حکومت  پاکستان،  و حکومت  یملت افغان برا ترجمان  - امریکاو 

  .گوش شنوا شوم یآواز حق برا ترجمان صلح و ینشابه جناب رئیس دارال

 : دیگویکه طالب چه م دیو حکومت افغان گوش کن امریکا

 تیسرنگون کرد و حاکمکوالب  یها یفرار یدو یرا همراه با پا ما امریکا تیو حاکم میمشروع بود تیما حاکم

 تیو ما دولت کابل را به رسم دیهست امریکاحال طرف بحث و صحبت ما شما نشانده را در کابل مسلط ساخت و  دست

  .میو نه نشسته ا مینینش یو نه م میبحث ندار شانیم و با ایشناس ینم

 :دیزاد گوش کن لیو جناب خل امریکا

نه ملت، نه شرف و نه  ه،ینه جغراف خ،ینه تار اعمار شده.  یقانون ریبه صورت غ ر،یپاکستان در ملک غ تیحاکم

  .و خود فروش دارد ریاج یعزت دارد. اردو و مال

شما  یسیپیش بردن پال یدر پهلو ریاخ ۀو خدمت کرده و در چار ده یها در برابر دالر همکار ییامریکابا شما  

هنوز و  به پیش بردهو ضد هند است ان و ضد افغانستان خود را که ضد افغ یسیو پال استیدر مقابل پول س انیامریکا

  .برد یمش پی هم 

  .مذهب ، ترور و دهشت و طالب است ن،یاند همان استفاده از د فتهګفشار پاکستان که رسماً هم بارها  ۀلیوس نیبهتر

 اتریدست بردارد و آنرا از دست دهد و به خ یریش اوګ نیو از لهیوس نیبهتر نیچه ضرورت دارد تا از ا پاکستان

 شده، خاتمه دهد؟  رګی هیخود که حال جز یمکار یخور

 ۀغچو نقش با انهیم یایمنطقه که در آن افغانستان راه عبور به آس یجو یپُر درآمد برتر یبرنامه ها پاکستان چرا از

  .کند یخواهد کرد و نم نه  کار را بکند؟ نیا دیپاکستان باشد،  دست بردارد؟ چرا با یعقب
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را  یافغان نیا لحظه نیتا آخر  پاکستان تیشود و حاکم ینم يیداګعذر به پاکستان  صلح و استقرار به افغانستان با لذا

 نیان او زم دیکن امتحان .فقانه ناکام خواهد کردؤخود م ۀو تجرب یبا تمام مکار کند یکار م امریکا ۀندیکه در نقش نما

 !ماندیم یرا ثابت خواهد کرد که پاکستان مکار باق

به نام صلح به  ها افغان !خواهد شدنه  یراض متیو به صلح به هر ق خواهد یافغان صلح و استقرار باعزت م ملت

  !نه خواهند شد یراض نیدرخت سبز شده در سور

غانستان اف ذاردګ ی. پاکستان نمخواهد یافغان را م تیحاکم یحد اقل سقوط دادن نظام و ساختار ها متیبه هر ق پاکستان

 !کند تیریآب و برق خود را مد

 یان را راضپاکست بیترت نیو به ا خواهد یم امریکاافغانستان را با حفظ منافع پاکستان و  منافع و عزتتحقق  هرکس

 شیبه منافع خو نئخواهد کرد و دوم مردم افغان خان تفااک مطالبات موجود پاکستان به نکهیاول ا خواهد، یکردن نم

  .ساخت واهندو شاه شجاع مواجه خ یوناریرا به سرنوشت ک

هد داد.  خود را ادامه خوا یرا، ضد صلح و تفوق طلب شیخو یاهداف ضد افغان رګیپاکستان به صورت پی استابلشمنت

هر و با قخالف منافع و عزت افغانستان است پاکستان و رفتن به آن که  یو قبول برنامه هاشدن، زانو زدن  نییپا

  .مقاومت مردم افغان مواجه خواهد شد

  :حل راه

ردن ، قلع و قم کها در افغانستان، قطع رویو منسجم ساختن ن یافغان، قو یمل تیحاکم یساختن ساختار ها یحتوم با

نکاح  عقد نیو پنجاب از یکیپشتون، بلوچ و سراافغانستان مردم  یبه نام پاکستان و کمک به آزاد یموجود سرطان

  .به نام پاکستان یاجبار

 !ستندین شیب یبیها فر یرسد و آن خوشخبر ینم یبه جا یب زجنا یها یوجود ندارد و خوش خبر گریحل د راه

فغان از ا کی رګشود، و ا یافغان هم از دست پنجاب و پاکستان کی دنیمنجر به  کش رګکه ا یاسیس ۀمصالح استیس

تان و پاکس تیشود، اما از حاکم ريګیو خوب است و باید پی یانسان استیس دست بکشد،  یُکشوطن و برادر یخراب

هم ثابت  را زمان باز نیکردن اشتباه محض است و ا لزادیدر برابر افغانستان و جناب خل استیس رییتوقع تغ رانیا ای

 نیاال البالغ المب نایما عل و .خواهد
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