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 بجوا بى هاى پرسش و پیشنهاد
  
 
  مورد    پیشنهاد  و  مطرح  عباسى  جناب  توسط  مهم  سوال  یک  مانند  صلح  مذاکرات  و  ما  کشور   وضع  مورد  در  اینکه 

 . تاس مهم و  دقت قابل  ګرفته قرار ارزیابى
 جک  معمار نهد ګر اول سنګ بلى:

 . جک دیوار رود مى سریا تا
 اساس  و  بنیاد  این  و  شد   اجراء  پاکستان  هب  تبانى  در  قطر  -دوحه   در  مناظره،  با  کردن  مغالطه  با  سیاسى   مذاکرات

 .تاس خطاء
 بخاطر   ایران  و  پاکستان  سرى  و   علنى  شدید  مخالفت  با  افغانستان  صلح  براى  امریکا   نمایندهء حیث  به  خلیلزاد  انتخاب 

 معلوم  برایش  ایران  و  پاکستان  اصلى  هاى  خواسته  و  ماهیت  قضیه  در  و  است  افغانى  ازاصل   خلیلزاد  که  شد  مواجه
  خوشبینى  لذا  میتوانست.  رسانیده  اقل  حد  به  ایران  و  پاکستان  از   را  خدعه  و  فریب  ادامهء  براى  فرصت  میان  درین  و

  صلح  روند ناکامى براى کشور دو  هر این که باورمندم حال  تا و وقت همان  در من.  تداش وجود افغانها براى معین
 .دکر خواهند کار خلیلزاد  ناکامى و سیاسى تفاهم و

 چه  ایران  و  پاکستان  که    نیست  هم  اشارت  سوال  این  جواب  به  شما  پیشنهاد  در  اما  ادامهءو  و  شده  ګفته  ختس  منطق
  به   جنګ  در    تاراجیکه  و  امتیازات  آن   از   و  بیاید  استقرار و  صلح  افغانستان در  تا  دارند  یا  و   داشت  خواهند  ضرورت

  کردند  کباړ  را  افغانستان  اردوى  که  بود  جنګ  در  چون  است،  منفى  یقین  به  جواب  رسید؟  خواهند  صلح  در  رسیدند،  آن
  و   رفت  افغانستان  به  اخیر  سالهاى  در  مدنى  فعال  نام  مدنى!؟)به  فعال  درانى،  اسد  جنرال  مثال  طور  به  هم  حاال  و

  رفت ...   ( و  کرده  سپرى   را  شبها  اش  تیم  معهء  آفغانستان  پارلمان  وقت   معاون  یاسیني  جناب  خانهء  در  و   آمدداشته
  داشته   رسمى  غیر  و   ...رسمى  سفرهاى  بامیان  و  افغانستان  به  دیپلومات  عنوان   به  سلیمانى  قاسم  جنرال  و   داشت  دآم  و

 .تاس
  شان  هاى  وطن  به   سعودى  عربستان  و  عربى   کشورهاى  تروریستان  شود،  کامیاب   استقرار  و   صلح   افغانستان  در   اګر 

  سالهاى  در چرا ها کشور این صورت  درین داد. خواهند مهادا خود حکام علیه را جهادى!؟ هاى کارنامه و ګشته باز
 کشور   حکام  از  لوحانه  ساده   ما  سیاسیون  میکردند؟  کمک   افغانستان  در  پایدار  صلح  استقرار  با  باید  ګذشته  قرن  90
 . دکنن کمک افغانستان در استقرار  و صلح امر به که داشتند خواهش عربى هاى

  صلح   شرایط  در  افغانستان  ...  و  بازار  سیاسى،  پسر،  دختر،  انسان،  جنګل،  عدن،م  سرک،  برق،  منابع  دریا،  آب،  آیا 
 ؟میتواند یا و  میتوانست ګرفته  قرار ایشان خدمت در افغانستان در استقرار و

 براى  کى  و  افغانستان آبادى  و  عمران   براى  فوق  هاى  قسمت  در  ما،  کشور  سیاسى  سازمان  و  حزب  کدام  و  کسى  چه
 ؟ دارد امکانات جهان به انستانافغ مستقیم رابطهء

 به بجوه جنرال و کیو اچ  جى از  صلح که  دارند سفارش و دارند ګمان خلیلزاد جناب شمول  به عدهء  و دارید ګمان آیا
 ؟ دارد  قبول را تناقض چنین سخن منطق آیا شد.  خواهد هدیه افغانستان

 ساالران  جنګ  کودتاهاى  برابر  در  مانع  رفع  و   دهشت  و  ترور  خطر  رفع  و  افغانستان  استقرار  و  صلح  صورت  در  آیا 
 عساکر  وجود  ضرورت  به  عزت  با  افغان  یک  پرګمتیک  منطق  به  ضرورت  بدون  یا  و  موجه  غیر  و  موجه   از  بخش  و

 . د دا خواهد در  تن خود کشور در خارجى
 اخیرکرده   دههء  رچا  در  ما  شانهء  به  را  دیګران  تفنګ  که  نیابتى   هاى  جنګ   آزمایى  زور   و  تمویل  عوامل  میان  درین
 جهانیان   توسط  افغانستان  مردم   خیر  به    جهانى  صلح   کنفرانس  چنین   تا  است  شده  منتفى  میجنګانند،  چپ  و   راست  اند،

  شود؟ تضمین آن  در افغانستان مصالح   و منافع  دایر،  شما پیشنهاد و خواست مطابق
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 ؟باشد ګرفته شمو خدا رضاى براى پشک کدام که اید  دیده یا و شنیده ګاهى شما آیا
  افغانستان براى تا کند مصرف افغانستان  در جهان باید چرا

 ؟بیاورند رفاه و استقرار  صلح،
 ؟اند داده قربانى  سال 40 در جهان امنیت  مقدم خط در افغانان که است رسیده اعتقاد  این به جهان آیا

 را  چپاول  و  چور  بزرګ  هاى  کارتل  و  فروشان  سالح  جواب   ګویید.شما  نه  را  اندیش  خیر  و  صالح  انسان  شماجواب
 .دندار وجود توضیح آن براى چون اید،  کرده نه توضیح تان خوب پیشنهاد و طرح شدن عملى براى

 نه   تشریح  حامد  زید  جنرال  و  پاکستانى  جنرال  براى  را  منطقه  و  افغانستان  استقرار  و  صلح  مصالح  و  منافع  شما 
 و    ساخته  میسر  برایش  را  افغانستان  داخل  در  پاکستانى  سرحدات  ایجاد  تفرص  انفجار  و  انتحار  جنګ،  در   که  اید   کرده

 .دمیګیرن جزیه جهان از
 درین  که  اند  مطالب   مهاجرین،   بازګشتاندن  مسألهء  چون   شما  اى  مطروحه  اجنداى   و  مطالب  از  بخش  شما  طرح  در

 سوم  ونسل  دوم  نسل  اول،  سلن  سوال  درینجا  است.  ناشدنى  حل  مدت  کوتاه  و  ضرورى  غیر  آن  به  پرداختن  مرحله
 . تاس ممکن نا  کنفرانس  کدام و باال از دستور و امر به این حل و است موجود مهاجرین

  در  درآن  و  شده  نوشته  جهان  هاى  واقعیت  از  دور  میز   عقب  از  و  اندیش  خیر  و  صالح  افغان  ګاه  دید  از  شما  طرح
 .هشد نه توجه افغانان  خدمت در شان ګرفتن قرار خدمت در انګیزهء و افغانها به خدمت براى جهان عالقمندى مورد
 . ىعمل  جنبهء عمالً  نه  و دارد زور نه جهان خواه خیر انسان منطق

 . تداش تمرکز جوانب و مسایل این به باید ما  مشکالت حل پیشنهادات در  لذا
 مسئلهء  و  پاکستان  و  چین  با  ګیر  در  و  پاکستان  به  مخالفت  به  هند   است،  عالقمند  پاکستان  اتومى  سالح  به  اسرائیل
  سرمایه با  ها چینایى ها، چینایى ضد و روسها ضد هاى برنامه با منطقه سیاسى و اقتصادى منافع به امریکا کشمیر،
  چینایزه   و  قپیدند  امریکایها  و  انګلیسها  دهن   از را  پاکستان  ګوادر،  -  کاشغر  دالرى(  ملیارد  )شصت  عظیم  بس  ګزارى

 خویش  اقتصادى   مصالح  به  و   درمنطقه  امریکایى  ضد   منافع  به   روسها  است.  زمان  سوال   صرف   پاکستان،  شدن
 . دمیده و داده قربانى افغان ملت میان درین و سعودى با مخالفت در  ایران عالقمند،
 جارى  حاالت  و  وضع  که  اند  مطالب  و  سوال  ما  بنیادى  مصالح  و  منافع   سوال  و  کشورها  ازین  یک  کدام  با  نزدیکى

 جوانب   این  به   پرداختن  بدون  مورد   در  آیا  اند.   باقى  نیز  جایش  در  داخلى   عوامل  هستند.  و  بوده  مٶثر  جداً   افغانستان  در
  میتوانند؟ ګرفته قرار تلفیق در مه با ما منافع با حد کدام تا  ما قدمهاى سواالت، و

  شهامت   و  جرئت  آن  به  پرداختن  است.  حتمى  سواالت  این  به  درست  جواب  یافتن  و  مطالب  این  به  پرداختن  و  رفتن
  جواب  خود   ذهن  در  لو   و  دیګر  مشابه  سواالت  و  این  به   بخش  قناعت  جواب  براى  باید  کشور  ګان  نخبه  و  میطلبد  سیاسى
 . دکنن کار آن تحقق ىبرا عمل  در و باشند داشته
 ها،   ګیرى  خورده  ها،  پیشداورى  از  و  شوند  عملى  قوت  راستا  درین  همفکران  تا  کردن  ایجاد  فکرى  همبستګى  و  اتحاد
 . تماس جدى ضرورت کنند رسالت اداى و داشته تمرکز بنیادى مسایل بر ګذشته فرعى هاى سلیقه
 . دونمیش قربانى هم هنوز و  اند  داده زیادى قربانى ما مردم

 نبوده،  ساختن  خوش  را  خود  نحوى  به  و  تیورى  صرف  کاریکه  است.  خیرخواهانه  و  مشترک  کار   جدى  ضرورت
 . دباش ممکن  بالفعل و علمى
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