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 یامارت اسالم دیجد ی، سخنگوزاد لیخل یزلم
 
 
به سرعت رنگ  توانندیبه آفتاب پرست ها شباهت دارند و م یگریاز هر موجود د شیب ییکایامر یاستمدارها یس

 عوض کنند .  
دارد ، به  یا ژهیکار تبحر و نیاست و در ا افهیق رییاستاد تغ کی ییکا یمدار امر استیس کیزاد هم به عنوان  لیخل

ها  ستیترور یمدافع و حام کیو در کالبد  دیبه درآ سمیمخالف ترور کیبه سرعت از قالب  تواندیکه م یگونه ا
 ظهور کند .  

سو به عنوان مدافع و   نیبد یاز مدت کردیم غیطالبان را تبل ینابود یقبل طرح اجماع افغان ها برا یزاد که مدت لیخل
طالبان خلق کند ، از کاهش   یبرا  یدیچهره جد  کوشدیم  کا یو همگام با دولت امر  کندیم  فهیوظ  یفا یطالبان ا  یسخنگو
، ، توقع دارد که دولت    شودیطالب م  انیزندان  یآزاد  ع یتسر  ان، خواه  دیگویخن مس  ۲۰۲۰در سال    انیرنظامیتلفات غ

 یستیکند و با داعش بجنگد و حاال هم به دنبال تبرئه طالبان از حمالت ترور  یافغانستان با طالبان همکار  یو مل  یقانون
 است .   

 آن .  گرید یو پاکستان ضلع ها  کا یامر یمثلث است و رسانه ها  نیضلع ا کیزاد  لیخل البته
زاد اکنون هم مانند گذشته به  لی، خل میا دهیسکه را د نیا گرید ینکرده است بلکه ما رو یریزاد تغ لیواقع خل در

 جابیا کا یتفاوت که قبال منافع دولت امر نی، با ا کندیکار م کا یمنافع دولت امر یدر راستا  ییکا یامر کیعنوان 
 شناخته شوند و حاال برعکس .  یستیگروه ترور کیعنوان  که طالبان به کردیم

و طالبان به ثبات افغانستان   کایکه صلح امر  کردندیهستند چون فکر م  یاز هموطنان من مردم خوش باور  یریکث  بخش
اند   دهیو حاال فهم کوشدیصلح و ثبات افغانستان م نیتام یکه برا دانستندیم یزاد را افغان لیکمک خواهد کرد و خل
است و نخواهد آورد ، فقط  اوردهیافغانها به بار ن یبرا یمثبت ریتاث نیو طالبان کوچکتر کا یکه توافق نامه صلح امر

 و بس .  ردیگیرا م ییکایامر یروها یمحدود طالبان به ن یجلو حمله ها 
 .   شوندیم تیتقو شوندیافغانستان آزاد م یکه از زندان ها ییطالبان هم با هزاران تن از طالب ها  صفوف

  وان یس نیکه چند دهه قبل بن کندیم فا یا یجمهور محمد اشرف غن سیرا در برابر جاللتماب رئ یزاد همان نقش لیخل
 جمهور اسبق افغانستان داشت .  سیهللا رئ بیدر برابر دکتر نج

خود در کنفرانس   یخ یتار  یبرده بود ، مارشال در سخنران  یزاد پ  لیخل  یدرون  اتیسالها قبل به ن  میمارشال فه  مرحوم
دانست که در   یشغال میمستق ریزاد را به صورت غ لیخل یمعنو یاز مثنو یداستان تیکشور ضمن روا انیوال یمل

 متحده بود .  االتیگ دولت امارشال از خم رن رکه طاوس شده است ، منظو  کندیخم رنگ افتاده است و گمان م
ما اجماع  یاست برا ییکا یگفت : او خودش امر نیزاد را مسخره کرد و چن لیخل یهمچنان طرح اجماع مل مارشال

 !!    کندیدرست م یمل
است  دهیرس انیمتحده به پا  االتیا تیزاد پس از کسب تابع لیخل تیکه افغان میدیرسیم جهینت نیسالها قبل به ا دیبا  ما 

 یندارد ، همانطور که من برا یتیاهم چیزاد ه لیخل یافغانستان برا یو منافع مل ستیافغان ن کیعنوان  چیاو به ه
 .  ستمیارزش قائل ن یبه اندازه سر سوزن کا یمنافع امر

 به یهم گوشه چشم دیو شا  کاستیامر یشرویدر انتخابات پ یترامپ از صلح با طالبان داشتن برگ برنده ا هدف
 ارزد .  ینم یزیبه پش گریبه او برسد د زهیجا نیصلح نوبل دارد ، اما اگر ا زهیجا 
جمهور افغانستان محمد اشرف  سیجز رئ  ستین  ینوبل باشد او کس  زهیجا  قیال  یارتباط با صلح افغانستان اگر کس  در
 :  یغن
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 کرد .  تیصلح را تقو یعال یشورا یجمهور غن سیرئ
  ن یکرد که سالحش را به زم یمذاکره کشاند ، و او را راض زیم یرا به پا  اریحکمت نیگالب الد یجمهور غن سیرئ

 بگذارد . 
 داد .  لیآن را تشک هیبر عل یکرد و اجماع جهان یرا به جهان معرف زمیترور یالنه ها  یجمهور غن سیرئ
 کرد .  فیجنگ را تضع یو اعتقاد یفکر یبسترها  یجمهور غن سیرئ
 را با طالبان برقرار کرد   یمتعدد یآتش بس ها  یجمهور غن سیرئ
  

 منصور فیشر محمد
 ۱۳۹۹ثور  ۲۸
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