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 خ تل حقایق
  

 برعالوهء  پروسه  این  است.  افزایش  روبه  قوتش  و   منطقه  قدرت  ابر  چین  کشور  حاکمیت  یانه،  و   باشد  خواسته  کس
 . دمیشو محسوس کامالً  و شده دیده ایران باکشور اخیراً  و منطقه  در چنین کشور ملیاردى دادهاى قرار در دیګر

 . ددار قرار تجرید پروسهء در جهان و پا ارو از  ترامپ آقاى متکبرانهء مواضع و تازى یکه با  امریکا  
 استعمال  و  پاکستان   ضربهء  غونډ  و  دستپاک  طالب،  نام  به  متاع  استعمال  و  پرور  طالب  سیاست  که  میدهد  نشان  شواهد
  ګل   حمید  جنرال  هاى  پیشبینى  مطابق  و  افتاده  مٶثر  پاکستان  سرمایهء  و  متاع  درآمدترین  پر   مانند   دهشت  و  ترور

 بردارى  بهره  موجود  وضع  از  پاکستانى  مراجع  و  ساخته   ناکام   پاکستان  منطقه  در  امریکا   خود  پول  به  را  امریکا 
 .دکر خواهد و نموده اقتصادى و سیاسى
 ساخته  که  است  درین  تأکید  ولى  کرد  خواهد  انکار  شان  قوت   و  و...  طالب  موجودیت   از  ودکر   کور  انسان

  برنده   علت  است.  شدن  برنده  در  دیګرى  و  باختن  در  یکى   پاکستان،   هءپرداخت  و  ساخته  مقایسهء  در  یکا   امر    وپرداختهء
 و افغان هر  اینکه است. درست شعارهاى و ګیرى بکار در علت نیست. بذاته بودن درست در پاکستانى مخلوق شدن

  ه، داد قرار خود شعار را این طالب و اند راض نا  خویش کشور در اجنبى نظامى هاى نیرو وحود از باعزت مسلمان
  دارند.  توافق افغان عزت با  انسان و مسلمانان همه  درین دارد، افتخار اسالم و  وطن ناموس از دفاع شعار با  طالب و

  براندازى  نظام و  فشار این  با   و  است مصروف  عمالً  طالب   طالبى  انتحار  و  انفجار  کشى،  انسان  به  عمل   در  اینکه  اما 
  شدن   خارج  در  طالب  و  ما   است.  مسلم  نیز  دارد،  قرار   تمل  ضد  و  اسالم  ضد  موضع  در  عمالً   و  است  مصروف
 خروج  از  بعد  که  دارد  وجود  تضمین   چه  اما   میکند.  کار  راه  درین  هم  پاکستان   و  متفقیم  افغان  ملت  مانند  خارج  نیروهاى

 رد  پاکستان  و   طالب  مشکل.  مغز   است   این  شوند.  نه مسلط  افغانستان  بر  ایران  و   پاکستان  هاى  ملیشه  خارجى  عساکر
 . تاس افغانستان در واقع آزادى ضد و  عمران  ضد  افغان، ضد عمل

  نزدیک   ګروه  این  با   معامله  در  شود،  نه   درست  و  عینى  صورت  به  حالت  متوجه   جهان،  و  امریکا  اګر  ترتیب  این  به 
  امریکا  ضحمفت  شکست  به  بپردازد،  جزیه  کماکان  کشور  این  به  پاکستان  مکر  و  فریب،خدعه  نتیجهء  در  و  اى  اس  اى  به
 . دش خواهند  قربانى  پیش از بیشتر منطقه و افغانستان مردم و شد خواهد منجر منطقه و افغانستان در
  درین   و  امریکاست  جمهورى  ریاست  انتخابات  به  ترامپ  آمادکى  همه  از  قبل  امریکا    و  ترامپ  سیاستهاى  این  میدانیم  ما 

  طالب   نظام  که  ګر  تجاوز  امریکاى  ګویا   که  سازد  غالب  را  نظر  نای  اخیر  :سال  دو  در  موفقانه  توانست  پاکستان  هبهبوح 
 و  روان   به   حالت  چنین  خواهد.   تسلیم   سیاسى  قدرت  امریکا  جانب  از  ایشان  به  واپس   داده،  سقوط  افغانستان   در   را

  با ترتیب این به و بالخره و زده صدمه مهلک و سخت دارد،  عدیدى مشکالت نیز خود که افغانى حاکمیت  اتوریتهء
 منجر  و   شده   بزرګ  کوچهاى  برف  سبب  فضا   و  اقلیم  طالب،   و  پاکستان  نفع   به  عرصه  درین  ها   یخ  از  بخش  شدن  باز
 را امریکا   وضع این ترتیب این به  شد. خواهد  افغانستان در   ایران  و  پاکستانى دشمن متباقى هاى برنامه تحقق به
 .تداش خواهد  وادار بازګشت امکان  بدون منطقه در پاکستان  هدایات فرمانبردارى به عمل در
 . دګردی خواهد اند، اول خط قربانیان که افغانها   بیشتر انزجار سبب حالت این 

  جنرال   هاى  برنامه  مطابق  افغانستان  خاک داخل  در  پاکستان   سرحدى  هاى  کشى  خط  با     شواهد  تمام  قرار   پروسه  این
  سرحدات   ساختن  رسمى  جهت  پاکستان  و  شده  آغاز   امریکاء  توافق  به   پاکستان  استابلشمنت   متفکر  مغز  حامد،  زید
 فعال  شمول   به  افغانستان،  در  انتحار  و  انفجار  ها،  رنګنی  و  ها   حیله  تمام  از   افغانستان  داخل  در  خود  میل  به  خود

 . تاس  کردن استفاده حال در  سمتى و  قومى متعصبین و افغانى حاکمیت  داخل در خود  نوکران ساختن
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  فریب   کماکان  را  جهان  که  دارد  و  دارد   دست  روى  عمل  در  خود  هاى  برنامه  تحقق  براى  پیروزمندانه  سیاست  پاکستان
  پیش   از  بیشتر  و  شدید  انزجار  وسبب  نیست  قبول  قابل  افغانها   براى    پاکستان  فشار  زیر  رفتن  و  لتحا   این.   دمیده
 !دش خواهد   پاکستان و امریکا  قبال در افغان ملت

  خواهد  حتمى  هم افغان ملت اخیر دههء 4 تراژپدي ادامهء و خطرناک سخت جهان  و امریکا  براى حالت  این عواقب
 . دش

 از  خطاء،  سیاستهاى   توقف  و  کشنده   و  خطرناک  حالت  ازین  امریکا   ساختن  متوجه  و  بیشتر  یتفعال  با   را  وضع  این
  ساختن   بالفعل  جمله از  دیګر،  تدابیر  بخش  و  خوب  دولتدارى  تقویت  و  ایجاد  و  امریکاء  مصالحهء  هاى  برنامه  در  جمله

 .دآم بیرون کشنده منجنیق ازین و کرد خیر مساعدت میتوان ... و پاکستان در افغانستان بالقوهء امکانات
  صورت   درین  سوخت،  چوب  ما   و  باشد  ایران  علیه  جنګ  و  میانه  آسیاى  به  جنګ  توسعهء  برنامهء  برنامه  اګر  واما 
 افغان  هر بالتأخیر کار و مهم بس  افغانى هاى اولویت بر  ایشان   بیشتر تمرکز افغان، نخبګان  بیشتر تالشهاى هم باز
  مانند   افغانستان  و  افغانها   براى  خطرناک  سخت  حالت  ازین  درک  با   منتشره  فراخوان  ...   لینک  به   که  است  احساس  با 

 ! دشون بیرون کمتر قربانى با   منجنیق ازین تا  شوند کار به دست دیګران جنګ  این  در اول خط قربانیان
 ! دشو دیر آنکه از قبل تا  جنبید باید

 پیشتر و باالتر پرحرفى و فروشى فضل از صرف السګی خالى بخش دیدن از بودن منحصر به  تا  شماست با  انتخاب
  تراژیدى   و  افغانستان  کرد.  کار  چارهء  و  برد  کار  به  را  خویش  امکانات  تمام   ګذاشت،  قدم  عمل  به  قول  از  خود  و  رفت
 . دش متمرکز دارند، وجود که رفت بیرون راههاى به و کرد درک را خود مردم
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