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 25/12/2019          محمد یوسفیاختر 
 

  "صلح"در مورد  افغانستان یهمسایه ها خاینانۀنقش 

  

هم یکجا شان متاخصم )روسیه و امریکا(    کمک حمایتگران خارجیه ایران و پاکستان بدولتهای 

جارچیان بحیث  هم و ندهستدرافغانستان  تروریزم جنایات باردولتی وسازماندهندگان اصلی جنگ 

؟فریاد می کشند برای افغانستان دروغین "صلح"  

 

قوس در مراسم افتتاحیه دومین  2۷به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، علی شمخانی امروز، چهارشنبه " 

او  .های مهم امنیتی، وظیفه اصلی ماستای در تهران گفته است که غلبه بر این چالشنشست گفتگوی امنیت منطقه

سال است که افغانستان  ۴0افزوده که اجالس امسال روی موضوع افغانستان تمرکز دارد و افزوده است که بیش از 

آقای شمخانی دراین نشست گفت که "تروریسم، . درگیر "اشغال خارجی، جنگ داخلی و جنگ با تروریسم" است

 ."منطقه است ترین تهدیداتگرایی و حضور زیانبار قدرت های خارجی، اصلیافراط

ایران و پاکستان با  خاصتأ درافغانستان رقابتی سازماندهندگان اصلی جنگکه  می شود( پنج دهه 5)بیش از قریب 

 نند. پرده پوشی ک شان هولناکاز جنایات انکار ناپذیر در افغانستان  تان تالش دارند شاهمراهی حمایتگران بیرونی 

 ایران  و پاکستان باعث تشدید نفاق ملی و مذهبی در افغانستان گردیده است. رقابتی حمایوی   مراکز جداگانه متضاد

 .سیاستهای خصمانه دولتهای ایران  و پاکستان موانعات جدی را در راه اتحاد ملی افغانها بوجود آورده است
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ایران همسایه های افغانستان طور خاص  نامشروع و شوم اهداف بعد خارجی جنگ و تداوم خونریزی درافغانستان در

دارای ریشه های خصمانه تاریخی با افغانستان  ایران و پاکستان نامشروع و شوم اهدافنقش اساسی  دارد.  و پاکستان

  همیشه تالش می کنند که تا آتش جنگ را به کمک حمایتگران شان شعله ور نگهمیدارند.  ایران و پاکستان میباشد.

 

    شورای امنیت روسیه مسؤلنیکالی پاتروشف،           امنیت ملی ایران شورای مسؤل، علی شمخانی     

 

ها از نیواز چنین ترب بایدافغانستان ایجاب میکند که هیأت افغانستان مردم ضرورت عینی و دفاع واقعی از منافع ملی 

که چرا  ندپرسب شان اسناد موجود جنایاتاز جانب ایران و روسیه برویت هیأت افغانستان  .منافع ملی کشور دفاع کنند

 میدهند؟جنگ را طالبان سالح و مهمات  هبایران و روسیه 

افغان را به جنگ های عراق و مهاجرین  افغان را در لشکر "فاطمیون" تنظیم نموده اند وچرا دولت ایران مهاجرین  

دهندگان   شده است. این سازمان کشتهسوریه جنگ های عراق و در  افغانتعداد از مهاجرین  سوریه میفرستند که

       جنایتکار جنگ در افغانستان برای فریب با کمال بیشرمی دعوای صلح دارند.  

رقابت قدرت های   یت جنگ و تداوم خونریزی درافغانستان موجود عمده مشکالت که در بعد خارجی  علت اساسی

در افغانستان می باشند.  آغازگر جنگ و تداوم جنگ و خونریزی خویش برای تآمین اهداف منقطقوی اند که جهانی

تضاد منافع میان حمایتگران خارجی   است.نقش اساسی داشته   رقابت قدرت های  جهانی در تداوم جنگ و خونریزی

 میباشد.  محور ویرانی کشور در افغانستان ایران و پاکستان

هل و جنایات چ سازماندهندگان اصلی جنگاسناد انکار ناپذیر از با  ایران و پاکستان بکمک حمایتگران خارجی شان

 برای ایران و پاکستانمی باشد.   درافغانستان ساله

فریب  ذهنیت عامه جهان ومردم افغانستان با قیافۀ حق 

( یکصدوهشتاد درجه تغیر در حرف 180به جانب و )

چنین اجالس  را برای جارزدن تیاتر گونه خویش دایر 

ا آتش چنگ و خونریزی را در افغانستان میکنند ت

 دوامدار و گسترش  بدهند. 
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ملت مظلوم و بیدفاع افغانستان در چنین شرایط اوضاع بد تحمیلی دشمنان خویش نیاز به رهبران شجاع و صادق 

بدور از روش های دیپلوماسی نوکرمابانه و کاذب پرده از مکارانه دشمن تشریفاتی  جلساتچنین دارند که بتواند در 

روی تمام جنایات مستند ایران و پاکستان در افغانستان را بردارند و تمام اسناد آنها را با جرعت مردانه وار افشا 

 نمایند. 

 
اهداف ماهیت  ود. نخوربان و مزوران اجنبی آن را ملت مظلوم افغانستان نباید بیش از این فریب چنین بازی های دشمن

هیچگاه "صلح" و قطع جنگ در افغانستان نبوده، بلکه فقط تیاتر مسخره  و مذاکرات ناکام تشریفاتی جلساتچنین اصلی 

  اند. که فاقد رهبران صادق دلیر، وحدت ملی کامل اتباع بوده ی استکردن صلح و امنیت کشور

نان ضعیف را چ افغانستان توانایی ملیشان واقعی وطنپرستی برد روش های بیگانه پرستی و عدم رهبران با پیش این 

 مقابله را با دشمنان معلوم الحال خود از تواننوع افغانستان کنونی فقط میدان جنگ بیگانگان است و هر اند که  کرده

  است.دست داده 

 پای.

 

 ******** **** 
 

 

 
 تذکر: 

مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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