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  .مطلب جالب، مهم و خوبى تحت عنوان منافقت را امروز در ... خواندم

بود به این پیمانه بى  مي ل افغانستانئیک امریکایى االصل مٶظف مسا  زادخلیل  اګر عوض جناب اما در مورد تأکید اینکه

 «.در برابر ما عمل نمى کرد  و بى انصاف  رحمانه

  :باید ګفت که 

یران در مورد انرژى اتومى )اوباما( با ا و امریکا  اروپا -در تحلیل هاى سیاسى خود بعد ازینکه اظهار داشتم توافق جهان 

ا ترامپ رئیس جمهور امریک از پیش بینى من که آقاى دونالد خواهد ګرفت اما چنین توافق صورت ګرفت و بعدصورت ن ایران

و یا دقیق بګویم  غیر متیقن سخت متردد، لئمن در مسا هاى ها و تحلیل من را در قضاوت شد،  خواهد شد، اما انتخابانتخاب ن

 .سخت محتاط ساخت

خاطر  هل افغانستان و منطقه بئا براى صلح ... و به نحوى در مساامریک ۀجناب خلیل زاد به حیث نماینداب قضاوت من به انتخ

یى کتارا در آخرین لحظات زندګى با ګرفتن نی یل زاد و مادرش که مادرش وىخل ۀو قص  االصل بودن جناب خلیلزاد افغانى

کن و که افغانستان را فراموش ن ...: »ایش اکیداً توصیه کرده بوددر برابر افغانستان ساخته و بر اش، متوجه اداى رسالت خیر

و یک ګروه از طالب/  توافق دوحه بین امریکا سخت خوشبین ساخته بود و به نحوى این خوشبینى من ادامه داشت. اما در «...

ان و یا نستریکایى به منافع افغاپاکستان من را بار دیګر به شک و تردید هاى جدید از عدم صداقت و عدم اولویت دادن جانب ام

 .لو به قیمت بى آبرو ساختن افغانستان در من جدى تر ساختحصول رضایت پاکستان و

دانم پاکستان و ایران افغانستان مستقل، متکى به خود را  خوشبینى هاى اولى من با شک و تردید ها مواجه شده است، چون مي

 .دیده نمى تواند

ها از  دادن هاى اجبارى افغان هاى پاکستان بر افغانستان، کوچ راکت پراګنى ل خاک افغانستان،خاردار در داخ تحمیل سیم

ایجاد عمالً سرحدات؟! پاکستانى در داخل خاک افغانستان ) برنامه هاى جنرال زید   مناطق بین افغانستان و پاکستان امروز و
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ومت برجانب حک  تحمیل توافق امریکا و ګروه از طالب/ پاکستانالخره بایکر پاکستان موجود در یوتیوب( و حامد پالیسى م

هزار اسیر پاکستانى، طالب و ... بر اساس توافق امریکا در  5000افغانى به رهبرى داکتر اشرف غنى در رأس تحمیل رهایى 

ه امریکا ب جزیه دادن ۀین به جانب افغان است. چنین روش ما را به ادامتناقضات صریح ګفتار و عمل جانب امریکایى و توه

ایم سازد. از ضم مند ساخته و عمل کردهاى خالف تأکیدات شفاهى امریکا را در مذاکرات صلح مستند ميپاکستان معتقد و باور

لذا آنرا نمى توان بدون داشتن متن آن اصالً مورد   .سرى ممکن توافق امریکا و طالب اصالٌ موى بر جان انسان استاده میشود

 .ار دادبحث جدى قر

و امریکا در دوحه مسایل مختص بین خود ایشان است.  که ګویا مذاکرات طالب/پاکستان ظاهراً تأکید جانب امریکایى بودبلى 

 میدادیم. اما توافقات سرى در حالیکه ما به بى معنا بودن این تأکید باور داشتیم اما ګاه ګاه چنین مفهوم را در ذهن خویش اجازه

متردد ساخت. اګر توافق سرى بخش از غونډ ضربه شدن طالب در خدمت امریکا علیه نیرو هاى دیګر  آن مارا سخت ۀضمیم

در برابر این غند   ال مطرح میشود که طالب و جانب پاکستان چه وعده ها و امتیازىؤوریستى و ایران در منطقه باشد، ستر

ت که عمران خان به آن در مصاحبه هاى اشارات و بدست آورده است؟ و آن انتقال مسالمت آمیز قدر  ضربه شدن طالب،

 تذکرات دارد، کدام انتقال است؟

اطراف قضایا در افغانستان، که باید مکارى هاى اطراف  ۀسیر و پودینمن باور دارم که با وجود شناخت جناب خلیلزاد از 

و  رود. دلیل مخالفت ایران شتر شرارت ميرسانید آما خالف توقع وضع به فرصت دادن بی قضایاى افغانستان را به حد اقل مي

عکوس دانستم ولى نتیجه دارد م پاکستانى و عمال افغانى ایشان را با تقرر جناب خلیل زاد در افغانستان همین شناخت خلیلزاد مي

اند. تعجب ته پرداخ جهان ۀین زمینه به فریب و خدعه موفقانهاى طوالنى در شود. ایران پاکستان و عمال داخلى شان مدت مي

چطور جناب خلیلزاد را فریب داده باشند و یا سٶال همان به هر قیمت رسیدن به هدف خود و اهداف کالن  کردم که این مرتبه

 .جانب امریکایى است

ان مریکا در مسایل صلح و حل مسایل افغانستااالصل و غیر اصل بودن نمایندهء  مریکایىاقین ګفته میتوانم که مشکل ما در به ی

 .یستن

مشکل در سیاست درست و نادرست است که بحث نادرست بودن طرق پیشبرد مذاکرات و محتوى بحث آن در موارد زیادى 

سیاسى با مذاکرات سیاسى است و نقطه مرکزى دوم عدم صراحت طالب براى طریق ۀ مناظر ۀمرکز مغالط ۀمستند است. نقط

 .رسیدن به قدرت سیاسى در افغانستان است

در   و اصول عدالت و حاکمیت مردم در قرن بیست،  مصلحت سیاسى  جور آمد، ۀنو و کهنه، مجادل  ض در تأکیداتو تناق ۀمجادل

 .مشاکل ما است  ذهن و مواضع حتى خبره هاى سیاسى ما ادامه دارد و این مغز و بنیاد از

 ۀیک رأى و لویه جرګ تبعهو یا به انتخابات و یک   کنیم عنعنوى را انتخاب مي ۀره، مصلحت و جور آمد و لویه جرګمذاک یا

از  ای شف هاى امریکا و ملل متحد و عده قانون اساسى تأکید داریم. هر دو شده نمى توانند. درین میان به جور آمد و شف

 ۀسبب ادام  موده،ا تشجیع و چاق ناخیر دزدان سر ګردنه ر ۀمرد، استکبار و عملکردهاى دو دهت ۀسیاسیون داخلى رفتن زمین

تراژیدى ملت افغان و در نهایت سبب شکست مفتضح امریکا در منطقه خواهد شد. منفعت عمده و اساسى را استخبارات و 

 .استابلشمنت پاکستان خواهد برد
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ودند و بمسلم این است که پاکستان و دزدان سرګردنه در تبانى با ایران و حتى روسیه عمالً در جزیه ګرفتن از امریکا موفق 

 .هستند

 .بلى امریکا باید به یاد داشته باشد که این جزیه دادن به افتضاح امریکا و ادامهء تراژیدى ملت افغان مى انجامید

ا با ر که افغانستان و ملت افغان و خود دزدان سرګردنه در داخل افغانستان و تجزیه طلبان متعصب قومى و سمتى باید بدانند

 .ى هاى بیشتر مواجه ساخته و سبب پشیمانى خود شان در نهایت امر نیز خواهد شدروش هاى خویش به بدبخت

ایمانى و  یتافغانان با مسٶلیت و پیشتاز نباید بى تفاوت و به من چه کردن، در مقابل به این وضع شف شف کرده و اداى مسٶل

با مواضع رسا و روشن جاګزین ساخت و  و نادرست را باید  خود را فراموش کنند. این روش خطاء ۀاخالقى و اداى وجیب

حقایق را با منطق آن عام ساخته و به همه رسانید. این قوت نشر، بخش و رساتدن حقایق و بسیج ملت افغان در استقامت مصالح 

اشت و د ر داده میتواند. به قدرت مردم باید باوریو منافع کشور و مردم است که وضع را به نفع مردم افغانستان و امر خیر تغی

ه انګشت شمار در خدمت ب ۀافغان نباید آرام نشست. اګر عد در بسیج افکار و نیروهاى ملى به نفع کشور و مصالح برحق ملت

اى اس اى و دشمنان وطن به بسیار بى شرمى در مسابقه اند و علناً درین راه کار میکنند، مردمان و نیروهاى ملى و مترقى که 

نیرو ها و افکار خود را در خدمت حق و راه درست بسیج و متحد عمل کنند. من باور دارم که حق  قوت واقعى چرا نمى توانند

پیروز خواهد شد و مردم ماه راه خود را ازین حالت رقت بار به سوى فرداهاى روشن خواهند یافت. دست به دست هم دادن و 

 غ المبینو ما علینا اال البال .توکل به هللا تعالى کردن مرجع امید ماست
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