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  :خلیل زاد یآقا خطاب به
 
م ( بار ها و به صورت  مكرر ، این  موضوع   ۲۰١٨ خلیل زاد  از همان اغاز مذاكرات  با طالبان  در اواخر )   یآقا 

    را بیان نموده است  كه :
  

  :روى چهار موضوع با طالبان مذاكرات مينمايد
 
   رو هاى نظامى امریكا از افغانستانخروج نی -
   قطع همكارى طالبان با القاعده و سایر گروه هاى تروریستى -
   اتش بس -
اغاز مذاكرات مستقیم طالبان با حكومت افغانستان   و همچنان پیوسته تاكید   -

   نموده است كه :
 " بر هیچ موضوع موافقه نمیشود تا بر هر چهار موضوع توافق صورت 

  .یرد نگ
اكنون  كه صحبت از عقد موافقتنامه با طالبان میشود ، مردم افغانستان حق 

   خلیل زاد وضاحت بخواهند كه : یآقا  دارند ، سوال نمایند و از
لطف فرموده و از تعهدات مكرر تان بمردم به عزا نشسته و تشنه به صلح 

    افغانستان ، معلومات دهید ؟
نیم قرن اخیر قربانى مداخله و تجاوز خارجى میباشند و همیشه خواست  انان نسبت به   مردم مظلوم افغانستان كه طى

صلح واقعى با دسایس الحیل مواجه گردیده است و همچون مارگزیده از هر نوع وعده و وعید چرب و نرم هراس 
  .دارند 

حق با مردم افغانستان است كه نسبت به سرنوشت  شان تشویش داشته باشند و از تكرار سناریو و تراژیدى دهه نود 
   هراسناك باشند . 

   خلیل زاد : یآقا 
شما بخوبى میدانید و در جریان قراردارید ، كه چگونه مرافقتنامه ژینو بین افغانستان و پاكستان در یك قمار خاینانه 

   وع شما ) ایاالت متحده امریكا ( و اتحادشورى وقت به ناكامى مواجه گردید .دولت متب
متاسفانه در ان زمان اطالع رسانى  بسیار محدود بود و كهكشان انترنیت و دنیایى مجازى فیسبوك و ... وجود نداشت  

   ومردم با گذشت سالها ازین جفاى بزرگ در حق كشور شان مطلع شدند كه :
قد موافقت نامه ژینو بین وزراى خارجه افغانستان و پاكستان و امضاى وزراى خارجه امریكا و همزمان با ع

اتحادشورى بحیث تضمین كنندگان ، در اطاق دیگر اقایان شولتز و ادوارد شورانادزه ، بر " سمیترى مثبت " ) تناظر 
   م مینماید .مثبت ( توافق مینمایند ، كه برمبناى ان دادن سالح به " مجاهدین " دوا

كتاب  خود " از پادشاهى مطلقه   ٥٥٨تا  ٥٥٤عبدالوكیل وزیرخارجه همانوقت  نیز در صفحات   یآقا ا ) موضوع  ر
   الى سقوط ج د ا "  نوشته و اما در مورد شریك نساختن این موضوع پر اهمیت  با مردم ، توضیع نداده است  (

م ( وزراى خارجه اتحادشورى ) كه در   ١٩٩١در مرحله بعدى و بعد از كودتاى ناكام در اتحادشورى در سپتامبر ) 
انوقت هنوز اسما مطرح بود ( بر "  سمیترى منفى " ) تناظر منفى (  عدم دادن سالح بدولت افغانستان و " مجاهدین 

مجاهدین " افزون بر جانب امریكا دها كشور دیگر سالح و   " توافق نمودند و این در احوال موافقه گردید كه به "
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كمك میرساندند و بدینترتیب یگانه منبع كمك و ارسال سالح بدولت افغانستان از بین رفت و با لطایف الحیل زمینه 
  .سقوط افغانستان بدامن پاكستان  و ایران و ...را مساعد نمودند 

ایس شان فعال میباشند و پاكستان منبع اصلى تمویل طالبان مزورانه تالش متاسفانه كماكان همان بازیگران و با دس
دارد تا باردیگر سیطره كامل خود بر افغانستان را ، زمینه سازى نماید و بكمك به طالبان و تجهیز تروریستان دوام 

مداخله انكار و بگوید سلیك هریسن در كتاب خود شرح میدهد ، همانند ، جنرال ضیا الحق ، از  یآقا  بدهد و چنانچه
:   

   " دروغ گفتن بخاطر مصلحت جایز است "
   و قربانى اصلى باز هم ، مردم مظلوم و به عزا نشسته افغانستان باشند.

   خلیل زاد : یآقا  و سخن اخر به
بخاطر   در اظهارات اخیر تان برضرورت اتحاد سیاسىون  در پروسه صلح تاكید داشته اید كه حرف نیكو است و اما ،

   دستیابى به این مأمول ضرور است تا :
جناب شما از مراجعه به ادرس هاى متفاوت و برجسته ساختن تصنعى جایگاه جالبان سیاسى و تضعیف نقش دولت 
موجود ، اجتناب نمایید . هیچ شك وجود ندارد كه تداوم سیاست هاى كجدار و مریز دولت متبوع شما ) هم به میخ و  

( بازار جالبان سیاسى را گرم میسازد و صحبت از " حكومت هاى موازى " و حركات فراقانونى  ،  هم به نعل زدن
نیز  پیامد همین روش و سیاست هاى است كه در وراى ، اصل تجربه شده ، " تفرقه بینداز و حكومت كن " ،  ارزیابى 

   میگردد .
  با حرمت
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