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خلیل زاد، نمایندۀ حکومت امریکا را که به منظور راه یابی برای صلح در  روز قبل مصاحبۀ جناب دوکتور چندبنده 

از طرف  ،در جنگ تباه کن در کشور ماخاصتاً طالبان های درگیر طرف  ضع و دیدگاهافغانستان و یا درک مو

( که در فیسبوک هم نشر گردیده است، دیدم و 1ون )یبا تلویزحکومت ایاالت متحدۀ امریکا مؤظف گردیده است، 

 شنیدم. 
 

بنده بعد از شنیدن آن مصاحبۀ دلچسپ که امکان دارد هزار ها افغان آنرا دیده و شنیده باشند، تبصرۀ کوتاهی بر متن 

د. اما، وقتی امروز خواستم آن تبصرۀ کوتاه را دوباره بخوانم، هرچه کوشیدم آن مصاحبه نوشتم که در فیسبوک نشر ش

( 1مصاحبۀ جناب دوکتور خلیل زاد با تلویزیون )آنرا نیافتم. فلهذا خواستم عقیدت و نظر خود را بر و مرک درک 

 بار دیگر با اندک تعدیل و اضافات در طی کلمات ذیل به هموطنان تقدیم نمایم:
 

ه م. بنده بهوش شنیدگوش و جناب محترم دوکتور خلیل زاد سالم. من مصاحبۀ آنجناب را با تلویزیون یک با دقت 

ا که زادگاه شما و پدران شم برقراری صلح در کشور ما افغانستانصفت تبعۀ افغانستان از حسن نیت شما در جهت 

ان، کشوری که مردمش تبرقراری صلح در افغانسنکه مبنی بر ایمن با شما موافقم ، اظهار سپاس می نمایم. هم است

، ، حکومت طالبی و بعد از آن در آتشسابق یودر مدت چهل سال، در زمان اشغال وطن ما توسط اتحاد جماهیر شور

و بیش از دو میلیون شهید داده اند، نهایت پیچیده،  می نمایند خون ریزی، فقر و ویرانی کشور شان زندگی مرگبار

 ، ارزشهای ملی، استقاللافغانی که صلح واقعی، صلحی که با حفظ شخصیت عالوه نمایمید با  کل است.مبهم و مش

و دوام  حاصل گردد مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشردر ، وطن ماو حرمت به قانون اساسی فعلی و تمامیت ارضی 

 ، آرزوی کافۀ مردم شریف افغانستان است. دار باشد

، که تجاوز واضح کشورهای منطقه خاصتاً پاکستان که شما خود در بیانات و نوشته های تان ذکر ضمناً قبول نمائید

بعد از شکست و اخراج شرم آور اتحاد شوروی جامعۀ بین المللی های نموده اید و بازی هایی سیاسی و دروغگویی 

 کلی داشته است. و بدبختی هایی افغان ها نیز نقش نا امنیدر ، در اخیر دهۀ هشتاد از وطن ما

یت عو به منظور درک واقاشاره نمودید که با ارتباط آن مطالب  ۀشما در طی مصاحبۀ تان با چند مطلب نهایت عمد

 االتی دارم: ؤبنده از آنجناب سها، 
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گی هایی پروسۀ ، در بارۀ بعضی از پیچید(هحدر )دوبا طالبان تان ما تذکر دادید که در ضمن مذاکرات اخیر ش :اول

هم مپیشرفت های چشمگیری صورت گرفته که برای دنیا و خاصتاً ایاالت متحدۀ امریکا در وطن ما مذاکرات صلح 

 مبنی بر اینکه طالبان وعدۀ قطعی داده اند که بار دیگر از خاک افغانستان عمل دهشت افگنی )تروریستی(است 

گروه طرف م در برج های نیویارک که از 2001تأریخ یازدۀ سبتامبر  اسالمی و غیرانسانی عظیمی، مانند عمل غیر

ه منجر به کشتار بیش از سسف عمیق با تأطالبان در قندهار پالنگذاری شده بود و  دهشت افگن )القاعده( در زیر چتر

  .هزار امریکایی بی گناه گردید، صورت نمی گیرد

ه بهنوز هم من و تعداد کثیر افغانها می خواهند بدانند که چنین وعده ای را طالبان به صفت یک گروهی که الف: 

شکش ، به شما پیاعمال دهشت افگنی دست می زنند و با پشتی بانی واضح پاکستان با مردم کشور ما در جنگ هستند

 و یا در انتظار ساخت یک دولت طالبی هستند؟  نموده اند

 این وعدۀ طالبان از طرف دولت پاکستان تضمین می گردد تا صحۀ حقوقی پیدا نماید؟ ب: آِیا

 دوم: طالبان درخواست یک حکومت مؤقت را در افغانستان نموده اند.

شریک بودید، با تشکیل حکومت مؤقت، سرنوشت قانون الف: شما که در مشورت و ساخت قانون اساسی افغانستان 

منظور و تصویب شده و کافۀ مردم افغانستان به این قانون اساسی  ۀ وطن ماطرف لویه جرگاساسی افغانستان که از 

  ؟حرمت دارند، چه می شود

 ب: آیا طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول دارند و اگر ندارند، نظر شما در این مورد چیست؟

، ی نمایدم دولتی که تا امروز از طالبان پشتیبانی، سوم: آیا آنجناب حقانیت دولت افغانستان را با حکومت پاکستان

 ؟نظر حکومت پاکستان در مورد تشکیل دولت مؤقت در افغانستان چیست ؟ ستمورد بحث قرار داده ا

 چهارم: طالبان چه نوع رژیم و سیتم دولتی را با چه نوع تشکیالت دولتی برای مردم افغانستان پیشنهاد می نمایند؟

مرد را حکم و جهانی حقوق بشر که حقوق مساوی زن ۀ نشور ملل متحد و اعالمیو مفاد ما احکام پنجم: آیا طالبان ب

ن مزعم کاذب خود شان دولت طالبی ای تشکیل می نمایند که ندارند و به  رو اگ ؟می نمایند، حرمت و عقیدت دارند

تربیه، حق کار و حق سهمگیری در  حقوق اساسی )حق کامل دسترسی به تعلیم ودر آن دولت  وکامالً اطمینان دارم 

یا چنین دولتی از طرف حکومت ایاالت آ .گرددمی تضمین نحیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( زنان افغانستان 

 متحدۀ امریکا قابل قبول است؟

البی را که در دهۀ نود میالدی، سالهایی در ضمن مصاحبه، شما اظهار نمودید که طالب ها حالت ایام دولت طششم: 

که کوچکترین حق انسانی از طرف آنها مراعات نمی شد، ایجاد نمی نمایند زیرا، به زعم شما، آنها تغییر نموده اند. 

ی صاحب تعلیم، وطندوست و مسلمان خوب خطور یاز این گفته های شما دو موضوع نهایت مهمی در ذهن افغان ها

 می نمایند. 

ولیس )قوای نظامی و پطالب ها حتماً در فکر یک دولت طالبی هستند. گفتار یکی از رهبران آنها مبنی بر اینکه  :الف

 در افغانستان باید منحل گردد(، بر چنین گمان بری حکم می نماید. آنجناب چه فکر می نماید؟

 و یا تغییر تکنیکی؟ اعمال دهشت افگنیآیا شما در آنها تغییر فکری احساس نموده اید  ب: تغییر طالب ها یعنی چه؟ 

 را گواه نیست.تغییری هیچ نوع زن، طفل و مردم بی گناه را شهید می نمایند، هنوز هم آنها که 
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ها افغان با ایمان، صلح خواه،  گی از طرف میلیونکه بنده آنرا به نمایند در اخیر، من پیشنهادی به خدمت شما دارم

دانند، به شما و از طریق شما به جناب محترم رئیس جمهور  را خوب می وطن شانوطندوست و کسانی که تأریخ 

 ایاالت متحدۀ امریکا، آقای ترامپ با حرمت تقدیم می نمایم:

ها از جناب رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا با حرمت خواهش می نمائیم که بار دوم فدراسیون روسیه و  ما افغان

 افغانستان دعوت نفرمایند با دالیل ذیل: ،پاکستان را به جنگ به وطن ما

م نداشت. آن 19۷9دسامبر  2۵الف: اتحاد جماهیر شوروی سابق هیچ دلیل مؤجه بر تجاوز و اشغال افغانستان در 

نا مشروع و تجاوز بر یک مملکت غیر منسلک بود که در زمان دولت های سلطنتی و  ۀحمله بر وطن ما یک حمل

به  یو. اگر بیاد داشته باشید، تجاوز اتحاد جماهیر شورندشوروی رابطۀ نیک داشت یرهاجمهوری اسالمی با اتحاد جم

زات تقبیح شد. بعد از مبار کشور های اسالمی و دولت امریکا،افغانستان از طرف اسامبلی عمومی ملل متحد، کنفرانس 

 گی کامل شرمند با شوروی سابق شکست خورد وجماهیر اتحاد  بر حق مردم افغانستان در جهت آزادی کشور شان،

شوروی سابق در وطن ما اسباب آزادی و تغییر رژیم های تمامی جماهیر . شکست اتحاد ا ترک گفتکشور ما ر

در قبال داشت. ضمناً من گمان نمی کنم که با درسی که پدران شان دیده کشور های آسیای مرکزی و اروپای شرق را 

 اند، حکومت فدراسیون روسیه جرأت حمله را به کشور ما داشته باشد.

ه ساختدر شروع دهۀ نود ها از طرف حکومت وقت پاکستان  یاد داشته باشند، طالبه ب: اگر دوستان ما در امریکا ب

آی( از آن زمان تا امروز علیه آزادی،  شد و حکومت پاکستان با همکاری جدی قدرت نظامی خود و )آی، اس،

یل هستند که در این مدت طوو بربادی جدی تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان در وطن ما مصروف جنگ 

 د. با حرمت.ه انو کشته یکایی را شهید نمودبی گناه و چند هزار نظامیان امر و با تأسف عمیق هزار ها افغان

 

 

  
 
    

 تذکر:
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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