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 دنیوبایج  یخارج  استیدر امور س یشنهادیپ ری وز نکنیبل یانتون

 

  امریکا جمهور جدید    ست خارجی جیوبایدن ، رئیس انتونی بلینکن وزیر پیشنهادی در امور سیا
با    امریکا محتوای موافقتنامه دولت    جیوبایدن بیان نمود که   امروز درست در زور حلف وفاداری 

 . قابل دقت و باز نگیری است  طالبان
جدید کاری و بر    امورات   گی گرفتن برای انتونتی بلینکین، آنهم در اولین روز آماد   آین بیانات آقای

، نمیتواند  امریکاایاالت متحده    سیاست خارجی  با اهمیت ترین بخش یعنی  لیت وشانه گرفتن مسئو
 . و کم اهمیت تلقی گردد  ساده  هٔ مسآل

ری خبیث ترین رهبر  چرکین و تحت رهب  در چهار سال اخیر در دستان   امریکاسیاست خارجی  
زائید که یکی از آنها    ، اخصن در افغانستاندولتی این کشور معضالت بزرگ را در مناطق جهان

طالبان  معامله های با  تروریست  با  معامله  یعنی  شده  ،  فابریکات   تولید  سازی   در    تروریست 
  .میباشد   ، امریکامنجمله حمایت آشکار و پنهان خود دولت    و حمایت پس پرده   استخبارات پاکستان 

گندیده    پیشانی   تنگ طالبان را سست خواهد ساخت بلکه  آقای انتونی بلینکن نه تنها   اکنون بیانات 
 .به طالبان آگنده خواهد شد   عادالنههای بیشمار و نا  از امتیاز دادن  آقای خلیلزاد نیز با عرق شرم

امور رئیس    زمامت   ر و چهل سال اخی  در دوره های مختلف  امریکا   هٔ یاالت متحد اگرچه سیاست  
هیچگاهی    افغانستان و اطراف آن   در قضایای  های جمهور از احزاب دیموکرات و جمهوریخواه 

در این کشور جنگ زده نبوده    و وفاق ملی   ، انکشاف انگیر برای صلح، ثبات مثبت و تحریک بر
این احتمال وجود دارد کهبا  است، ناپذ   روی شرم بزرگ و   امریکا دولت    زهم  یعنی  جبران  یر، 
 :به دالیل زیر  . ناگزیر با دقت بیشتر باز نگری کند   چرکین با طالبان را شاید  معامله

  فاشیستی مذهبی   دوباره دیکتاتوری   طالبانی و احیای  مشروع ساختن و تحمیل شریعت دیوبندی . 1
 .بوده است و باید این شرم با یک بازنگری پاکسازی گردد  امریکادر سیاست  مایه شرم 

گام    ، یکهیچ مطابقتی ندارد   طالبان از شریعت خود ساخته شان که با دنیای متمدن کنونی . 2
خود را به کوچه    از آن عقب نشینی نکرده اند و پیوسته از توضیح و تفسیر امارت شان   کوچک هم 

  کبک سر خود را زیر ریگ پنهان میسازند که گویا   مانند حسن چپ میزنند. به گفته عامیانه به  
پروسه های کنونیط   .میزنند   مردم عامه را گول  در  دولت    البان  و    امریکااتکای خود را بر 

  .پاکستان دارند  استخبارات 
امارت    شرم بزرگ خواهد بود که در بر سر قدرت آوردن  امریکا  هٔ برای دولت ایاالت متحد  . ۳

در هم    با پس لگدی  را  شهروندی و آزادی های دموکراتیک  ،، حقوق بشریطالبان تالش نموده
  .بکوبد 

زنان که هیج تضاد و تناقض با اساسات    نباید در سلب همه آزادی های مشروع  امریکا دولت   . ۴
و یک ملت را به    گردد   عقبمانده ترین و بی فرهنگ ترین گروه  اسالمی ندارند، همدست   اصلی

 .و حق حیات سازد   گی انسانیحقوق زند  و تابوتگاه   قبرستان
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بدبختی، خون    یک ملت که بیش از چهل سال در جنگ،  نباید خواسته و دانسته   امریکا دولت   . ۵
  را عمیق تر در بحران   و تیکه داران زبان، قوم و مذهب میسوزد و میسازد،  تاجران   و تظلم  و آتش 

گردد و به    مذهبی   ، تبعیض و تعصب و تاریک اندیشی  عمال جهالت   ، همدست اجتماعی فرو برده
 .شرم و غیرت را بر زمین زند  اصطالح عامیانه لنگی

رئیس جمهور    سل آگاه ، جوانان با اراده و با فهم و روشنگران منور و ترقیخواه میخواهند تا ن
  بر حکم   و سرنوشت این ملت   اش باید در قضیه افغانستان   و پالیسی سازان سیاست خارجی   بایدن 

خود را سر بلند،    بدان   مسجل و   و عمل نمایند که در قانون اساسی آن کشور   متکی بوده   اساسات 
 .سردمدار و مثال در جهان میدانند و بدان افتخار تاریخی مینمایند 
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