
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 28/07/2019         احسان هللا مایار

  پعمران خان و ترمذاکرات مانتباهم از 

 

  
 

 

 

 

 

 وش پشتون هااپ، با چپلی پپاکستان ، رئیس جمهور امریکا و عمران خان، وزیر اعظمدونالد ترمپ

مسند کذب و ریاء یده می شود د از ضابطه های معمول فاصله گرفته و طوریکهت جهانی سیاسوضع  کنونی 

 نظری ارائه نمود. القه عمسایل مورد  است در هایت مشکلن واقعیت و حقیقت را چنان ربوده که

به زعم شخص  معتبر منابعاز  خبریبودن ثقه و  ها باالی فوتوها نویسنده می توان با وجود آنهمه قیود و کمبودی 

 عرض نمود.خوانندگان اتکاء نمود و نظری خدمت 

کشور هائیکه در قضیۀ غمین میهن عالقۀ مفرط مذاکرات دو زعیم با  2019نبه بیست و پنجم جوالی روز پنج ش

که بعد از مذاکرات داکتر اشرف غنی با ترمپ بار دوم است ف می نمایم ارند تعقیب نمودم و اعتگلو غرقما تا 

سالمی موقف خود را بحیث یک رهبر درک رهبر یک کشور اکه 

بدون از کرنش و نموده و با طرف مقابل خود منحیث یک همترازش 

 خم و چم کردن صحبت نموده است.

ران خان و همترازش ترمپ در مذاکرات شان که یکی به حساب عم

موقف قت نی و دأو طرف مقابل با ت ”عامیانۀ ما" بی خریطه فیر میکرد

روزنامۀ واشنگتن در  ارائه می نمودالب مهم منطقه طقبال م در را خود

  .باز تاب شده است پست چنین

مطمئنم که در نشر مطالب و ر می گذرانم ظز نامنظم طور  تا امروز  1999را از سال  واشنگتن پستروزنامۀ 

 به امانت داری معتقد می باشد.
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 2از 2

جوالی در صفحۀ ایدتولایر توضیح گردیده که یک قسمت  25وز یکا رو امر بازتاب مذاکرات دو زعیم پاکستان

  آنرا از اصل آن کاپی نموده تا از نظر خوانندگان بگزرانم:

شویم، پیروز در جنگ افغانستان باشیم  ر ما خواستهگا ":: ترمپ می گویدترجمه

ملیون  10. تنها من نمی خواهم فتح کنمم در یک هفته این جنگ را من می توان

فغانستان از روی زمین ؟... اآیا این )مطلب( برایت مفهوم داردد. انسان کشته شو

 روز. 10در  ادیبانه، – خواهد رفت)افغانستان(  زدوده خواهد شد. او

قصر سفید بی بها )زیاد پُر قیمت( رسمی )ثبت شده( در سواد  جواب خان )عمران(

 ".ُهمم-است: "ُمم 

قصر سفید  . من شک دارم کهنمود "وضاحت"تان در خواست رئیس جمهور افغانس

 کمکی کرده بتواتم. چیزی سودمند گفته بتواند، اما خورسندم اگر

، قوای مسلح امریکا ستیر، لوی دربزودترین فرصت جوزف دانفوردما شاهدیم که 

به کابل گسیل شد و به غنی اطمینان داد که در اج شدید داکتر غنی جاز احت بعد

 دست آورداز ه ای نونم غییری وارد نگردیده است. این استمپ تستراتیژی تر

مباهات  مسلمان که میتوان بداندو رهبر کشورهای کوچک و نیمه بزرگ  های

 نمود.

که در نویسندگان محترم با کمال احترام و خضوع خدمت در این مرحله می خواهم 

اصتاً خ هگی دارند، عرض نمایم که وضع منطقتنویرافکار عامه مسئولیت بزر

 کشورهای مسلمان نشین را از نظر دور نداشته و در اطراف آن عمیقاً بیاندشند.

 تن باشد.منبع واضع انتباه گرفمی توان  ، سوریه و لیبیا وضع عراق

ی در آزادی وطنم داشتم. بار و سهم کوچک تا به قدرت رسیدن مجاهدین متناوباً به پاکستان سفر کرده ام 1979من از سال 

، نستان می بوداهمسایۀ افغ خلق نمی شد و هند بزرگ 1947ستانی در سال در پاکستان از خود سؤال کرده ام اگر پاک ها

  ی قرار می بود.وضع مبارزین و مهاجرین از چ

، نشود هزاران نفر راید اگر مبالغه افل صدها و یا شادر مح، شاید پشاور مایار در هوتل دینز آیا شخصی باسم احسان هللا

گز نه! زیرا هند از دوستان ؟ هردر کابل ترغیب کندوشان بی خدایان و وطن فرۀ نظام مردود دست نشاندۀ علی تمی توانس

 .افغانستانکمونست ها در لت دو

خود از موقف افغانستان خوب دفاع نموده که نمی توان وی را ق منافع ملی شت برحکوتاه سخن عمران خان با درنظر دا

  توبیخ نمود.

 هر نوشته است.گویا تر از در فوتو یم عچهره های هر دو ز
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