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... اگوکیدر فورم ش کای خارجه سابق امر ری وز  ویپامپ یآقا  
 

سلسله سخنان در مورد افغانستان اظهار نموده از   کی    اگوک یدر فورم ش  کایخارجه سابق امر  ریوز   ویپامپ  یآقا
  ی جمهور غن  رئیساست که    نیجان مطلب در  یبا پروسه صلح و امثال آن و ول  یجمهور غن  رئیسانجمله مخالفت  

ماه از   کی) عمران خان را در ظرف  دافغانستان کار مشکل نبو یجمهور استیاز ر یفرد بود و خلع کردن و کی
که با گوشت پوست و خون مردم افغانستان ساخته شده    را  ینظام  دیقدرت در پاکستان خلع کردند ( اما  چرا با   کهیار

هم  جان خود شانرا از دست داده بودند به    ییکایافغانستان گذاشته شده بود و صد ها امر  هٔ ندیآ  یتهداب برا کیبود و  
افغانستان را خلع سالح    یاردو مل  سیبا پاکستان و انگل  یتوافق قبل  کیدر    کایسفانه امرأمت  ،اختندسقوط مواجه س

ً نیق یطالبان کردند  و    میکشور را تسل  نموده و سخن   نیموضوع آگاه بود مصداق ا  نیهم از ا  یجمهور غن  رئیس  ا
جمهور با مذاکرات    رئیس  الفتاما مخ  ،  است  سیپاکستان و انگل  یها  زیدرست  یجمهور با لو  رئیس  یمالقات خصوص

ً می و طالبان حکومت افغانستان مستق  کایخواست تا در مذکرات امر  یم  یآن بود و   دیان شاجانبه طالب  کی شامل باشد   ا
هر چه    ییکایبود که جنگ ختم عساکر امر  نیمهم ا  کایامر  یبرا  یتا خواسته ها مردم افغانستان هم مطرح شود ول

 گرفته شده بود   نیجنگ اوکرا یها برا یادگزودتر افغانستان را ترک و آم
 

 یخواسته اند تا اسناد خروج ب دنیخواهان هستند از حکومت با  یجمهور تیکه اکثر  کای امر چنانچه امروز کانگرس
ً نسبت  ی غن  یو آقا   یزلنسک   سهیمقا  ،کنند  یفرصت بررس  نیرا از افغانستان به زودتر   انیکای امر  تیلؤومس مسخره    ا

 .است
 کرد لیرا به خاک توده تبد نیار داد و اوکرارا سخت مورد استفاده قر یزلنسک  کایامر 

همان   اًءبن   شدیم  رانیشب و  کیدر    یغن  ی را نداشت و کابل با حضور آقا  ی داخل  گر یجنگ د  کیافغانستان توان  
  مان ینقش داشت که امروز سخت پش  یکردن افغانستان به طالبان خود جامعه جهان  میاما در تسل  ،فرار بر قرار بهتر بود
 یی خصوص در مورد نقش زنان که به جاه  ب  .دارند  یمالقات ها   یت اسالمرشان با اما  یها  ندهی هستند و به دفعات نما

 شد یفته م گ  اً مکرر  گرفتیصورت م  یکه قبل از سقوط در کابل با خارج  یدر تمام نشست ها  کهیدر حال  ،رسد  ینم
تغ در مورد زنان  اروپا،  نکرده  ریکه موقف طالبان  امره  ییاما چون   فرمان  به  بن  کا ی ا گوش  بدون    اً هستند  آنها 

 .افغانستان را ترک کردند تیلؤومس
ً داده بودند چطور دفعت  تیو ترب  میاردو افغانستان را که خود تعل  ×سوال جواب بدهد  نیبه ا  دیبا   ویپامپ    کندی سقوط م  ا

 کاسه وجود داشته ؟   میکاسه ن ریساعت ، پس ز ۲۴در ظرف 
  یی کای امر  استمداریس  نیتر   قی النا  ویپامپ   ،طالبان واگذار کردند  یخود را برا  یهم نظامم   زاتیتجه   مگذشته از آن تما

و   ییاروپا  یگان افغان در شهر هااست که امروز باشند  نیسف درأاما ت  ،کند  یاست که اشتباهات خود را اعتراف نم
 ؟   دشو ایزنند که حقوق زنان افغانستان اح یدست به تظاهرات م کایامر

صدا بلند نشد و تظاهرات صورت نگرفت که چرا    ییکایو امر  ییباشنده اروپا  کیاز    بایمدت دوسال تقر  نیاما در هم
 ؟  دیبه کشتن داد هوده یناکام شد و چرا فرزندان ما را ب یموکراسیدر افغانستان د

از ادعا زنان افغانستان دفاع   یکه به طور دسته جمع  دمیو نشن  دمیا ندر  یاسالم  یو من اصال زنان جهان و کشور ها 
سال در افغانستان بودند و باالخره افغانستان   ستیکه عساکر شان ب  ردیگ  یصورت م  یکنند و تظاهرات در شهر ها

ان حمله به افغانست  گری کند چون جهان د  یمشکل را حل نم  نها یطالبان کردند و حال کمک خواستن از ا  میرا تسل
 .شودیم ادتریها ز یشده و قربان رتریمردم افغانستان  فق شتری ب  راتیبل با تعز ،کندینم  ینظام

و فشارطالبان را وادار کنند تادر مکاتب را    یمردم  یها  یشورا  لیهمانست که مردم در داخل کشور با تشک   نیبهتر 
 .آورده شود یشرع لیدال یبر آنان رو یکشور اسالم قیاز طر دیدختران باز کنند و فشار با یبه رو
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   هٔ ندیآ   یکه پالن ها   ستیمعلوم ن  ،شوند  یف ملزمستان سخت ت  نیدر  یشود بازهم مردم از گرسنگ   طعاگر پول ق
 افغانستان و منطقه چه است ؟  یبرا کایامر

 ؟  یابتین ی و روس ؟ و ادامه جنگ ها نیاستفاده از طالبان در مقابل چ 
 هبت  هللا  باشد ؟ ایداکتر عبدهللا و  ایو  یغن یجمهور آقا رئیسکه  ستیمهم ن
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