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  رود کشور به سمت بحران میآیا 
 ؟استدر بحران  وبود یا در بحران  و

  

 

 خبری در کابل هشدار داد که کشور به سمت بحرانکنفرانس افغانستان در یک سابق حامد کرزی، رئیس جمهور 
 .و از حکومت خواست که برای حل مشکل اقدام کند میرود

 

 

 مهشت در را حاکمیت دولتی کنونی هبیگان پروردگان دستهای "جهادی"  بیست وهفت سال می شود که رهبران تنظیم

عمال بحران بحران و افغانستان خود و مظلوم مردم بیدفاع  . دارندخود  بدستافغانستان  در شمسی 1371 سال ثور

مال دستان ع تواندی نممردم مظلوم افغانستان در اوضاع و احوال کنونی سفانه أمت ،می بینند خویش را  به چشم سر

  . را با خود دارند از کشور شان کوتاه نمایند ها حمایت مستقیم  خارجیکه را  و خونریزی بحران

کشور رهبران تنظیم های "جهادی" در بحرانات داخلی  همۀ لومسؤ، در اینجا عوامل خارجیتذکر صرف نظر از 

 ونریزیو خجنگ  بحراناتکه در ایجاد و شدت  استشان ایکنونی ساختار نظام فاسد محصول  باساخت دست بیگانگان 

 نقش اساسی دارند. در افغانستان

 اسیگردانندگان قدرت سی دنگاه کنیصادقانه و واقع بینانه نگ در افغانستان و عمال ج هرگاه به عوامل داخلی بحرانات

 نند. ک رهبری می و هبه پیش بردکشور در ا  مستقیم رازی یرخون ونگ ج نبحرا شان حمایت گران خارجیبا "تنظیمی"
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 2از 2

  ! جناب کرزی صاحب

 نگاه ا  عمیقدر افغانستان در مورد "صلح" تان خود با متن اظهارات شما هرگاه که ست، ینجای تعجب و شرمساری ا

در جواب اظهارات  چه چنان.  دقرار دار یکدیگر ضد ها بر طرح از هر یکخود در ذات فرموده های شما  تمام کنید

ر متصدی امور کشوخود که  جناب شما در وقتیکه ، ستا صدیقی سخنگوی اشرف غنی گفته اشم های تالش کنونی

انتقالی  از عدالتبختانه بد تصامیم شما برعکس ،صلح برای کشور نداشتیددر مورد  را قابل ذکربودید کدام دستاورد 

را در  بحران وگردیده  جنگ باعث تداوم خونینکه  ه استنمود جلوگیریدر افغانستان و مجازات مجرمین جنگی 

  .ه استساخت تر عمیقهر چه کشور 

 صلح واقعی درتأمین برای هیچ نوع راه حل قانونی و منطقی هم پیرامون قطع جنگ  شماجناب کنونی در اظهارات 

 . نمی شوددیده  افغانستان

فغانستان ااست که سیزده ساله ریاست جمهوری جناب شما به شمول دورۀ و خونریزی جنگ  بیش از چهار دهه 

 .گذراند می پشت سرمسلسل  پی دیگری یکی راخونین ترین بحرانات 

ست ابا گروپ تروریستی طالبان  " صلح"مذاکرات در زیر نام  ی غیر قانونیتالش هابحرانات کنونی اساس این  اوال  

 . دوام داردتا هنوز هم و  گذاشته شده استاساس پاکستان  درها قبل در هنگام سفرهای مسلسل جناب شما  سال که

ه ک توسط پاکستان طرحریزی شده استپرده  پس"صلح" با طالبان در مذاکرات عملی غیرهای غیر قانونی و  طرح

 . فراهم نموده استدر افغانستان  شدت جنگ و خونریزی را عمال  موجب 

ایاالت قانونی بودن مذاکرات "صلح"  و غیردر مورد عدم مؤثریت یکی از نوشته های مختصرم  در قبل روز چند

شر ندر خارج از کشور در ویب سایت معتبر اریانا افغانستان آنالین که  بودمنوشته واضح با طالبان متحده امریکا 

 آنرا برای مرور تقدیم میدارم. اینک لینک .شده است
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ی های سماو هکه این بحرانات پدید اینستافغانستان  دفاع ی و ب مظلومدر نزد مردم ال اساسی ؤس! کرزیحامد جناب 

  . دنقق اهداف شوم شان بوجود آورده امردم افغانستان بخاطر تح ان، بلکه عمال دشمننازل نشدههم نیستند و از آسمان 

 ، مگردارد نیز راه حل قانونی خود رابحران  هر .روشن استواضح و  کامال   در افغانستان آن عوامل بحران و تداوم

 "صلح" با طالبان پیشکش نموده نامه مذاکرات غیر قانونی را بحل تعمیلی داخلی و خارجی مردم افغانستان که  راه نه

 .  هرچه بیشتر شدت داده استافغانستان  و خونریزی را درجنگ اند و در نتیجه 

و طیف خارجی آن توسط پاکستان، ایران، روسیه و  تنظیم های "جهادی"رهبران  در افغانستان توسطداخلی بحرانات 

ی همۀ اجزانیست که عامل این بحران باشد بلکه  غنی تنها اشرف شود. به پیش برده می از کشورهای عربی ه ایعد

ن د بحرادر پیشبراز کشورهای عربی  ده ایپاکستان، ایران، روسیه و ع ،فاسدجهادی" نظام تنظیمی "های ساختار 

 .دارندخود را  ۀکنند ویران نقش

 

 به امید صلح واقعی و پایدار در افغانستان عزیز.
 

****  ******** 
 ؟یا در بحران است و رود کشور به سمت بحران میآیا 
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