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 تبصرٔه مختصر بر اظهارات اخیر وزیر خارجٔه امریکا

 

به اساس اظهارات اخیر تونی بلینکن، حکومت امریکا به انتقال قدرت به طالبان موافقه کرده بود، و 

حکومت افغانستان را نیز به این تصمیم قانع ساخته بود، صرف با این تفاوت که در حکومت انتقالی 

 به رهبری طالبان، اعضای حکومت سابق و شخصیت های دیگر نیز سهم خواهند داشت.

خارجهٔ امریکا در مصاحبهٔ اخیرش گفت که یک روز قبل از فرار، اشرف غنی در صحبت  وزیر

 تلیفونی به انتقال قدرت موافقت کرد.

بدست می آید، چون  جزیی ترین مقاومتی نکرد، تقریبا   لذا جواب این سوال که چرا قوای مسلح

 بان، به قوای مسلح رسیده وخبر موافقت اشرف غنی به تشکیل حکومت جدید به رهبری طال احتمال  

 هر گونه روحیهٔ مقاومت و جانبازی را از آنان سلب نموده است.

 به دست طالبان افتاد. و کال   ال قدرت را بر هم زد و قدرت فورا  اما فرار اشرف غنی این پروسهٔ انتق 

ری بی خبازین واقعیت چنین نتیجه می توان گرفت که تعجب، خشم و نا امیدی اکثر ما، ناشی از 

مایان از معامله های جاهالنه و خوش بینی های احمقانهٔ هیأت امریکایی، در مذاکرات دوحه بوده 

است، که زمینه را برای تسلط کامل طالبان میسر ساخت و حکومت افغانستان را نیز تحت فشار 

 قرار داد تا به این معامله تن بدهد.

  غیر مترقبهٔ اشرف غنی می باشد.ولی باز هم آنچه سبب تعجب همگان گشته، فرار 

 که در این مورد اظهارات پخش شده ازین قرار می باشد:

با حمدهللا محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی، تماس تلیفونی  طالبان صبح روز یکشنبه مستقیما   

 گرفته و از دخول طالبان به کابل و وجود شان در اطراف ارگ خبر داده است.
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محب با نظامیان و استخبارات امریکا تماس عاجل گرفته و خواستار تائید و یا  اشرف غنی و متعاقبا  

 تردید این ادعا شده اند.

وقتی امریکایی ها وجود طالبان را در اطراف ارگ تصدیق کرده اند، حمدهللا محب خواستار معلومات 

 در مورد تعداد طالبان شده است.

یکایی ها تعداد طالبان را در صحبت تلیفونی به قرار گفتار یکی از مسؤلین حکومت، وقتی امر

گفت، دست و پاچه گی و سراسیمه گی شروع شد و به  (Significant)حمدهللا محب و اشرف غنی 

 کردند و آمادهٔ فرار شدند. (Panic)اصطالح انگلیسی، غنی و نزدیکانش 

نابع مختلف، آهسته آهسته به این اساس می توان حدس زد که در آیندهٔ نزدیک، اظهارات بیشتر از م

 سازد.را سر جایش قرار میدهد و تصویر واضح تر را برای ما میسر می (Puzzle)اجزای این معما 
 

 تقالل خپلواکی،تبصرۀ اس

ندۀ خبره و نهایت لیم که بازهم اثری از شما که نویسخوشحا از همه محترم اقای داوود ملکیار، اولتر

، درین سایت ملی منتشر میشود. ثانیا  با تائید نکات مهمی از تبصرۀ روشنگرانۀ تان، ملی گرا هستید

 ناتحت عنوزیز را ــم عــمیر عبدالرحی تدل محترمــن نشریه مضمون نهایت مسلزم می افتد که دری

راف اشرف غنی را از همان آغاز نا امیدی و انص دلیل یعتری داشت وکه جنبۀ وس «انتقام غنی»

 «دونالد ترمپ»منحرف  و دولت «خلیل زاد زلمی» کار روایی های مزورانۀ شخصیت سخیفی چون

آشکار میسازد، یکبار دیگر مطالعه  ،در غیاب دولت قانونی افغانستان در دوحه و تعهد با طالبانبا 

ذریعۀ ایمیل به دوستان و « استقالل خپلواکی»امین انتخابی بفرمایید. این مضمون در جمع مض

 خوانندگان ارجمند، منجمله شما هم ارسال گردید.

در نوشتۀ مذکور بر سه انتقام گیری اشرف غنی از شخصیت های حقوقی حکمی و فیزیکی روشنی 

بازی گر مزور و وجدان فرختۀ  آشکارا و مستدل انداخته میشود که عبارت اند از: زلمی خلیل زاد،

 تاریخ دو دهۀ اخیر افغانستان دیگر و نهایت ناکام منحرفغیر ملی،  گردو بازی امریکایی؛-افغان 

وم با فرار غنی و هجو دولت امریکا و جو بایدن که  که عبارت از حامد کرزی و عبدهللا عبدهللا باشند

 ساری جهانی مبتال گردید.به بی اعتباری و شرمطالبان به پایتخت 

 نون از همکاری فرهنگی تان، محترم داوود جان ملکیار.مم

 


