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 خواهد شدثبت تأریخ سرچپه عمل کردن 
 
 
 
 

چنین روش و عملکرد را که تأسف بار خواهد  ،کنند و عاقبت منفی ثبت تأریخ باشد که دارند معکوس و  سر چپه عمل می

 !بود، خواهند دید

مریکا ااول باید بین خود به توافق رسید و توافق کرد بعد با همسایه ها و بعد با  ،بهتر کار ۀجخاطر نتیه اصوالً، منطقاً و ب

و به کردند اول با همسایه ها و پاکستان مذاکره  ،به نام یک ګروه از حرکت طالب یافراد ،اما با تأسف و تأثر .جهانو 

 !ها کردند افغان مذاکره و  توافق ممکن به ۀو جهان و بعد وعد  توافق رسیدند، بعد با امریکا

 .کنند و دارند به نام کُل و از آدرس ُکل عمل می کل نشان دادهبه این ترتیب ستیج سیاسی خود را ستیج سیاسی 

خود را خالف تعهداتش در توافق به طالب  اگر امریکا توافقات خود را به جانب کابل دور بزند و طرف توافقات افغانی

ز او در آخر در کابل تخلف  خویش به جانب افغانیخود زده، از توافقات  به حیثیت تأریخی  ۀعمل کند، قبل از همه لطم

 .نیز خواهد شد شانخود  سبب افتضاح شده و از جانب دگر ترامر تراژیدی ملت افغان طوالنییکطرف 

 شان دنزدیک و دور خوخاطر تحقق اهداف ه و برا مانند دستپاک  اند که استابلشمنت پاکستان حرکت طالبنباید بدان انطالب

مستقل، متکی به خود و در خدمت منافع  ۀد شد که افغانستان حکومت و ادارخواهن استفاده کرده و هیچګاهی هم راضی

 افغانی داشته باشد. 

 ابودی فرق ګذاشته و طالب پاکستانی را نو پاکستان موافق بود، چرا و به چه اساس بین طالب افغانی انپاکستان اګر  با طالب

 .خواهد. قتل مرموز مال محمد عمر آخوند زاده به دست پاکستان شده و این دیګر معما نیست ه و نابود کردن میدکر

امه به خاطر برنرئیس جمهور افغانستان از طرف پاکستان همه محمد اشرف غنی کردن حاکمیت افغانی و نفیه کردن نفیه 

و حرکت طالب ا میگردد اجرخاطر رهایی از وابستګی به پاکستان  هبستان است که افغان ممهار آب، برق و مواد خا های

 سازد.  این خواست پاکستان و حتی ایران را خوب برآورده می

بد. دشمن در افغانستان  تحقق یا ۀبرنام ګذاردن درد و خېر اندیش افغان باید د، هر انسان بانباید به هوش بیای انطالب انرهبر

 !شود و باشد شخصی هریک از ما باید جهت اساسی کار ما این ګذشته از سمپتی ها و عالقمندی های

 .و فساد فرصت داد زمان این را ثابت خواهد کرد اما نباید به شر
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