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 ۱۰/۱۰/۴۱۰۲                                                                                                        یانور دیحم      

 جمهور سیرئ یبا سخنگو یسخن
 
در  یاطالعات جمع یاز رسانه ها یدر گفتگو با شمار را  یجمهور اخ سیرئ یسخنگو یضیخان ف ملیا یاغلښ

اجازه نخواهد داد  رونیشدهء طالبان را از ب یکابل، ُدر سفته و اظهار داشته اند: "  افغانستان هرگز بازگشت مهندس
*." 

سخنان و  قتیدرحق یعنی. ندیگویم شود،یدستور داده م شانیآنچه برا فه،یوظ جابینظر به ا انیکه سخنگو میدانیم
 .ادیو نه کم و نه ز دهندیانتقال م گرانیکارفرما را به د اتینظر

داده شده بود که  فهیجناب شان وظ یگفتند، برا یم دیکه چه گفتند و چه نبا ستین یضیاز جناب ف  یگله ا کهیحال در
ها را اصطالح کنند، که  یطرز جمله بند را دارا باشند که تیصالح نیجناب شان الاقل ا دیاما شا ند،یبگو دیچه با

 نکرده اند.

 .میو قضاوت را به هموطنان وا گزار میگفتگو داشته باش نیبه هم یافتد درنگ کوتاه یالزم م پس

خوب  اریاجازه نخواهد داد."، بس رونیشدهء طالبان را از ب یفرموده اند که " افغانستان هرگز بازگشت مهندس شانیا
از افغانستان ، قادر به دفاع از کشور و  یخارج یروهایکه حکومت موجوده بعد از خروج ن میکنیما قبول م

 تیدوازده سال و با موجود نیرا که در هم ندفاع از مردم کشور خواهد بود و همان طالبا زیسرحدات آن و ن
شات بالوقفه از حمالت و اخبار و گزار دیعساکر چهل و دوکشور جهان، جلو ورود شان را به کشور گرفته نتوانست

شان همه روزه منتشر شده  و خواب مردم را حرام کرده  یها و سنگسار کردن ها دنیو سربر یو انفجار یانتحار
 .دیریجلو شان را بگ یبود به تنهائ دیخواه درو قا دیتوانیبود، م

 ست؟یگز بازگشت..."، چ" افغانستان هر ۀشان از جمل یکه منظور کارفرما توانندیگفته م یضیجناب ف ایآ حال

ساختند که حکومت افغانستان هرگز بازگشت...، وگرنه خودشان  یمشخص م دیمنظور از حکومت است، پس با اگر
 نیها ب وندیپ نیو کوچکتر ستیمردم افغانستان و حکومت موجوده، درکار ن نیب یوندیپ چیکه ه دانندیبهتر از همه م

مشت افراد سود جو،  کیفقط  نیبرده است. ا نینادانسته از ب ایجمهور کشور  دانسته  سیمردم و حکومت را هم رئ
جمهور قرار دارند و از  سیتنگاتنگ با رئ وندیاند که در پ یجنگ تکارانیجنگ ساالر و جنا ،یمنفعت طلب، قاچاقچ

 طالب". ی" و " برادران ناراضاریصاحب حکمت ریطرف مقابل هم " انجن

 نهایا ۀاز هم دهند،یم لینفوس کشور را تشک۹۹۹از  شتریکه مردم عام افغانستان که ب دیدانیتر مشما از همه به 
 حکومت و مردم برقرار باشد، عمال  وجود ندارد. نیکه ب یوندیسخت متنفر اند، پس پ

از  د،یدهیم رونیجمهور که شما سخنان او را ب سیمنظور رئ قتیدر حق یعنیکه منظور شما،  میریاگر بپذ خوب
 کرد؟ دیخواه یری" طالبان جلوگۀشد ی"افغانستان"، همان حکومت افغانستان باشد، چگونه از" بازگشت مهندس

 کرد؟ دیدر آنصورت از آنان استقبال خواه ایشده نباشد، آ یکه " بازگشت طالبان"، مهندس میریاگر گ و

داخل کابل  جهیشان وارد کشور و در نت ۀدست داشت یشده نباشد و با سالح ها ی" بازگشت طالبان"، مهندس اگر
 کرد؟ دیخواه یرائیگردند، بازهم از آنها پذ

 !گریسوال د کی حال

 چه؟ یعنی"، رونیطالبان از ب ۀشد ی" بازگشت مهندس

 دیپس چگونه توقع دار شوند،یسرحد وارد کشور م یو خلق خدا هم که طالبان از آنسو میدانیما هم م د،یدانیهم م شما
 نباشد و از درون باشد!؟ رونیطالبان"، از ب ۀشد یکه " بازگشت مهندس

 نباشد، مورد قبول حکومت شما خواهد بود؟ رونیشده باشد و از ب یبازگشت مورد نظر شما مهندس نیاگر ا ایآ
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داده  رونیمورد نظر ب یدر همان گفتگو یضیمختصر صرف در مورد عنوان گزارش مذکور بود که جناب ف نیا
 در آن گفتگو به آب داده شده است.  یچه گل هائ گریکه د مینیدند، بببو

 :ندیفرمای" واشنگتن پوست"، م ۀدر مورد مطلب منتشر شده در روزنام یضیف جناب

 یسازمان ها ریسا ایو  کایمتحده امر االتیا یاز اوضاع کشور از جانب استخبارات مل لیتحل کیصرف  نی" اگر ا
 ."میدانیاساس م یآن کشور باشد، ما آن را ب یاستخبارات

سازمان  ریسا ایو  کایامر ۀمتحد االتیا یتواند بود که اگر گزارش مذکور" از جانب استخبارات مل یبدان معن نیا
 یشان م یمشاوران صد نفر ۀجمهور و حلق سیرئ دیبود، قابل قبول و مورد تائ یآن کشور"، نم یاستخبارات یها

 .ستین دیبود، اما چون از جانب استخبارات آن کشور است، پس مورد تائ

افغانستان  یهم خارج دیو شا یدوازده سال گذشته تمام امور داخل نیدارند که در هم یآگاه یبخوب یضیف جناب
 ه،یاز تربافغانستان  یو نظام یهنوز و تمام امور جنگ شودیمتحده کنترول شده و م االتیاستخبارات ا ۀتوسط ادار

 یها نلیاز چ ،یمل یاردو یها روین ینظام اتیعمل اافغانستان گرفته ت یتیامن ۀسه گان یها روین زیو تجه لیتمو
 شود. یاداره و کنترول م  نیو متحد کایامر یو نظام یاستخبارات

 نیاز دوازده سال گذشته، از هم شتریالقاعده، در ب یستیسازمان ترور یایدر مقابل طالبان و بقا ینظام اتیعمل
" جنگ و اوضاع و ۀنیو پود رهیما و شما " از ز یها به اصطالح وطن نیگذشته است و هم یاستخبارات یمجرا ها

 دارند. یآگاه یبخوب نده،یو جهت انکشاف آن در آ یو رهبرد یاحوال جنگ

 !د؟یدانیاساس " م یپس شما چگونه آن گزارشات را " ب 

 هیتغذ ن،یمتحده و متحد االتیا یاستخبارات یتان، از شبکه ها یمل تیو امن یمل یاردو یتمام مسائل استخبارات ایآ
 شوند؟ ینم

دچار  یالدیم 2۱1۲نوشته بود:" افغانستان تا سال  کایامر یاستخبارات یپوست به نقل از سازمان ها واشنگتن
 د."خواهند کر دایپ شتریشود و طالبان نفوذ ب یآشوب م

اما  م،یدکنیترد ای دیقرار داده آنرا تائ لیو تحل هیگزارش را مورد تجز نیکه صحت و سقم ا ستیرا سر آن ن ما
 است". ندیگفته اند: " گذشته، چراغ راه آ کهیگرفت و قرارا دهیتوان ناد یگذشته را نم زیشواهد و قرائن و ن

 ۀملت دربند و جنگ زد یفرا رو یچراغ چیه یبل ،یچراغ چیکه در دوازده سال گذشته ه دیدار یکامال  آگاه شما
 کشور باشد. ۀندیبخش آ یافغان قرار داده نشده است که روشنائ

 د؟یکنیرا هم در دور دست ها مشاهده م یفیخف یکدام روشن یضیشما جناب ف ای. آدیقضاوت کن صادقانه

 مسؤول بودند و هستند، سخن جداست. یکدام کسان ای یکه ک حال

 ی: "... بودجه مالیمل یدر شورا لوالیحضرت عمر زاخ یکشور آقا یۀمال ریازگزارش وز یبه  گوشه ا دیکن هتوج
: " کندیاضافه م یخواهد شد." و لیتمو یخارج یاز کمک ها شتریاست که ب یافغان اردیلیم 44۱از  شیب ندهیسال آ

 یروهایخروج ن لیبه دل یتیامن یروهاین تیمسئول شیزاانتخابات و اف یبرگزار لیعمدتا  به دل ندهی... بودجه سال آ
 (13۹2 یجد 1۱-یبخد یاست." )خبرگزار افتهی شیافزا یخارج

مطلق فرو  یکیموجوده بردارند، در تار میرا از سر راه رژ یشینما یچراغ ها نیکه اگر ا یضیجناب ف دینیب یم
 با ملت هم وجودندارد. یوندیپ نیخواهد رفت و کوچکتر

 د؟یکنیم یابیچگونه ارز ،یخارج یها رویرا در بعد از خروج ن ندهیآ شما

به  ۀشش پارچ یایمنفورعام، بقا ن،یگلبد -حکومت شتر گاو پلنگ از جمع نا متجانس طلب کی جادیمنتظر ا ایآ
 هشت َرخ و ُنه گرد میوامانده و مردم رانده و ت یها شهیمل -اصطالح اتحاد شمال امتحان شده و باربارناکام شده

 ساحل مراد رهنمون گردد؟ بهافغانستان را  ۀشکسته و طوفانزد یتا کشت دیجمهور، هست سیرئ

 

طالبان  یاز خاک افغانستان برا یبه منظور سپردن بخش یجزء طرح نیخاطر نشان کرد که اگر ا یضی" ... ف
 شد." موفق هم نخواهد یتوطئه ا نیباشد، افغانستان هرگز آنرا اجازه نخواهد داد و هرگز چن

و  ختهیکشور ر یۀمردم افغانستان هرگز اجازه نخواهند داد تا طرح تجز ،یضیجناب ف میقسمت با شما موافق نیهم در
 کند،یم یموجوده احساس خطر میرژ کهیاست و محال است و جنون، اما هربار ا الیکار خ نیگردد و ا یعمل
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حکومت موجوده در دوازده سال گذشته  یعملکرد ها تیافتد، ورنه اکثر یمردم م ادیدرست  درهمان لحظه به 
 .دیطرفانه قضاوت کن یو ب یضیجناب ف دیخالف منافع مردم بوده است، به چهار طرف تان نگاه کن

 

  قیکه برگشت طالبان به کشور تنها از طر نستی: " موقف ما ادیافزا یجمهور م سیرئ یسخنگو

 ."است و بس ریو مصالحه امکان پذ یاسیس پروسهء

حکومت  کیمصالحه با  یبرا یضرورت یخارج یروهایطالبان بعد از خروج ن دیکنیفکر م ایآ یضیف  جناب
 ناتوان، داشته باشند؟ یتیامن یروهایاقتصاد شکننده و ن یدارا  فیضع

 سیرئ ۀصلح ساخته و پرداخت یکرده اند و شورا یبار بار از مذاکره و مصالحه با حکومت موجوده خوددار طالبان
دفتر قطر بود که  قیراه مذاکره را گشودند، از طر کیکه  یزمان گانهیجمهور را هم به باد تمسخر گرفته اند، 

 جمهور آن راه مذاکره را با شتاب بست. سیرئ

دانم که شما به آنچه  یاما نم د،یندار یاریاز آن اخت شتریو ب دیسخنگو هست کیکه شما فقط  میدانی! میضیف جناب
 :نکهیا ای د،یقاد هم داراعت دیگوئیم

 

 اند صفتم داشته  یطوط نهیپس آئ در

 میگو یچه استاد ازل گفت بگو، م آن

 

 یزنده و صحبت باق اری

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 2۱13/31/12 -باختر یآژانس خبر -*
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