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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 
 21/01/2020         اخترمحمد یوسفی

 آیا تأمین "صلح"
 ؟بدون تضمین درافغانستان ممکن است

بس"  گوید که دولت این کشور نباید "به بهانه آتشحامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان می

 .االفغانی" صلح شودوگوهای "بینمانع آغاز گفت

 

مریکا؛ دولت افغانستان از چند روز ادرمذاکرات صلح با با مطرح شدن پیشنهاد "کاهش خشونت" از سوی طالبان 

 .بس تاکید کرده و این طرح "کاهش خشونت" را مبهم خوانده استبه اینسو پیوسته به بر برقراری آتش

بس از سوی دولت افغانستان، مانع آغاز مذاکرات تاکید بیش از حد به برقراری آتش "آقای کرزی گفت

آقای کرزی تاکید کرد که با دیدگاه دولت موافق نیست و از اشرف غنی، رئیس .ها خواهد شدافغانمیان

 ."االفغانی" حاضر شودخواهد تا هرچه زودتر برای "مذاکرات بینجمهوری این کشور می

 

 جناب حامد کرزی !

 . سال نیکو از بهارش پیدا است
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 2از 2

 مردم است .موضع طالبان تداوم جنگ پاکستان است و گاهش خشونت بهانه فریب برای 

  .ممکن استناافغانستان  درۀ ملی ـو پشتوان بین المللی دون تضمینـب ع جنگـو قط دارـایـپ ن "صلح"ـیـتأم 

جنگهای نبابتی افغانستان تأمین واقعی صلح پایدار و در جاری کنونی در صورت موجودیت حمایت علنی خارجی

 ناممکن است.در افغانستان قطع جنگ 

طالبان اجیر آی. اس.  یندگان ایاالت متحده امریکا باحامد کرزی باز هم در خواب مجدد قدرت خویش مذاکرات نما

  میخواهد در مسابقۀ بزکشی برنده شود. آی پاکستان را

 سخن میزند؟االفغانی" "مذاکرات بیناز کدام  می پرسند که وی آقای کرزیمردم از 

 زمان زمامداری خودش به پیش نبرده است؟ دررا آقای کرزی  االفغانی""مذاکرات بینا پرسند چرمیآقای کرزی  از

 قطع نمود.      با طالبان آقای کرزی خودش برسر بیرق دفتر قطر طالبان مذاکرات را مردم بیاد دارند که شخص

 داشتن متبارز میگردد، نه با محک واقعی نماینده گی بودن افغان درعملکرد دفاع از منافع ملی افغانستانببنید  

  .افرادپدران و نیاکان  تذکرۀ تابعیت صرف

واقعی برای افغان افغانستان محک دشمنان خارجی مردم  صریحنماینده گی افغان بودن از طریق زور و حمایت   

 نیست. برای کشور ن ئبودن و نمایندگی کردن سالم و مطم

پاکستان، در خدمت دشمنان مردم افغانستان )عمأل  خونریزی بیگناهان افغاندر طی سه دهه جنگ و طالبانیکه 

اشتن تذکره تابعیت پدران صرف د . طالبانافغان نیستند بر ضد منافع ملی میهن قرار دارندایران، روسیه و اعراب( 

 . قرار میدهند خود را بحیث افغان افغان بودن "محک"خویش را افغان 

 واقعی شمرده شده نمیتوانند. هایافغان ندۀ کنونی "صلح" با امریکاطالبان مذاکره کن

از  صلح با امریکا در مذاکرات صلح همه میدانند که طالبان اجیران آی. اس. آی پاکستان هستند و به هیچ صورت

با امریکا به  که پاکستان " طالبان" را بحیث  روپوش در مذاکرات  افغانستان نماینده کرده نمیتوانند.مردم مظلوم 

  پیش می برند.

 ******** **** 
 ؟بدون تضمین درافغانستان ممکن است آیا تأمین "صلح"


