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 کریکیتباز بجواب آقای مژده "دپلوماسی"
 قسمت دوم

 
افغانستان با توصیف نامه های غلو و اغرق  : شما نباید مسایل پیچیدۀ وعمیق جنگ وجنایات پاکستان را درقای مژدهآ

افغانستان و جهان دور نمائید. جنایات هولنک پاکستان در افغانستان را ساده سازی ننمائید که گویا برگی نظر مردم  از
 دامۀو ا ساسی جنگ پاکستان جنایات ضد بشریرا هم از درخت پاکستان درافغانستان بیجای نکرده است. مسله ا

زهفت دهه حیاتش با پشتیبانی غرب و شیوخ افغانستان اند نه ارزیابی افراد. پاکستان درطی بیش ا خونریزی در
اعراب جنایات بیشماری را درافغانستان انجام داده وهنوزهم خونریزی آن جنایات با شدت آن روزمر دوام دارد. 

  در پیشروی اربانان شان دپلوماسی نه بلکه شعبده بازی سرکس نیست. ستیژپاکستانی درسر  مهارتهای رقصان اجیر
پاکستانی  غالمان اجیر " دپلوماسی" ت که شما بحیث تبعۀ افغانستان توصیفنامۀ دشمنان مردم افغانستانجای خجالت اس

را چنان شاخ وبرک داده که دور از واقعیتهای عینی میباشد، برعکس درایت، شهامت وشجاعت ملت هردم شهید 
شم پوشی چ مالً نوشته شما کا ید.درآورده اند نادیده گرفته اافغانستان را که در طول تاریخ بادران پاکستان را به زانو 

ازیکنان ب صلح"ازحقیقت است. نباید بیش از حد معین آن توجۀ اذهان مردم افغانستان را به تیاترمذاکرات بی نتیجه "
د متعقد هستنآنها برای پیشبرد اهداف و منافع خویش تالش دارند جلب نمائید و مردم  منطقوی و جهانی که هریک از

 بیدفاع افغانستان ساخته نمیشود. که از این پشم نمد صلح برای مردم مظلوم و
 د.جریان دار خونریزی درمیهن هنوز اند که بد بختی و پرستی و عدم صداقت عدۀ ازافغانها! چنین بیگانه آقای مژده

مانند فداکاریهای شهید عبدالراق جنایات پاکستان  خصوص پاکستان افشای و جلوگیری از رسالت ملی افغانها در
  است نه توصیفنامه های روغ شما در مورد پاکستان و طالبان مزدورآن. قهرمان قوماندان پولیس قندهار

گردهمایی پیگنک با تصادمات اخیرغرب و امریکا در تنگی هرمز و  موضوع عدم شرکت چند روز پیش ایران در
ه است. حل مسایل صلح افغانستان تنها به آمد و رفت همیشگی زلمی خلیلزاد یا با روابط روسیه با ایران آغاز نگردید

  نمایندۀ وزارت امورخارجه امریکا بکابل ارتباط ندارد. خلیلزاد همواره به افغانستان سفر مینمایند.
اف افغانستان ناشی از اهد ( سال جنگ و جنایت در40ثابت ساخته اند که درطی بیش از چهل ) اً حقایق مستند

بازیکنان منطقوی و جهانی و وسایل بکاربرد اجیر داخلی ایشان اند که باعث تداوم جنگ  ستراتیژیک، منافع متضاد
پیشبرد اهداف خارجی  رجی بشمول عمال داخلی شان درخدمتبازیکنان خا و خونریزی درافغانستان گردیده است.

ح گیری جنگ و صلتصمیم ان که قربانیان واقعی جنگ اند درمردم افغانست ن عوامل بیگناه هستندآقرار دارند همه 
تعقیب اهداف ستراتیژیک، بر اصل منافع متضاد بازیکنان منطقوی وجهانی با وسایل اجیر داخلی  هیچ نقشی ندارند.

ن کشان بدون اشترک نمایندگان واقعی مردم افغانستان جنگ ادامه میابند قطع  و تأمین صلح واقعی درافعانستان نامم
 است. 

که منافع آن تنها و تنها درادامه جنگ در افغانستان است. پاکستان فقط  ستپاکستان دشمن درجه یک مردم افغانستان ا
ریسمان گردن چند طالبان را مانند کاوبای سرکس بدست دارند. پاکستان همیشه درمسایل صلح افغانستان نقش کامأل 

 منفی داشته و دارند.
 -محقیقن و درمجموع قلم بدستان افغان برای حفظ منافع ملی  -ونی کشورباید همۀ نویسندگان دراوضاع و احوال کن

تأمین وحدت واقعی مردم افغانستان و نجات میهن از چنگ خارجیها اختالفات شخصی، سلیقیی، قومی، مذهبی،  
درا توانند رسالت ملی خوایدیولوژیکی، تخریب و توصیف اغراق امیز شخصیتهای کشور را کنار بگذارند تا همه ب

د که برضد مفی مؤفقانه مشترکأ ادا نمایند. ازمسؤلین نشرات انترنیتی افغان خواهشندیم تا فضا را برای جدالهای غیر
 ندهند.  باشند درصفحات نشراتی خویش اجازهیا تخریش اذهان مردم  حرمتی به طرف مقابل و بی -منافع ملی
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