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 سریاله "صلح" برای ادامه جنگ در افغانستان
 های سیاسی افغان و طالبان نشست چهره

 در مسکو بدون توافق مشخصی پایان یافت.
 
 

 

صلح واقعی نداشته باشند نمی توانند نیازمندی صلح ملی ملت که خود استقالل و ارادۀ متحدانۀ راسخ به امر تأمین 

خود را از دریچه تنگاتنگ بیگانگان وعمال دشمن مردم خویش حصول نمایند. جنگ و خونریزی تحمیلی که بیش از 

   چهل سال در افغانستان جریان دارد، جنگ تحمیلی بیگانگان بوده که برای پیشبرد اهداف و منافع بیگانگان ادامه دارد.

دشمنان مردم افغانستان برای جلوگیری از اشترک نمایندگان واقعی ملت افغان درامر تأمین صلح واقعی کشور شان 

چنان تخم نفاق ملی و مذهبی را در بین مردم ما کاشته اند که بر اتحاد ملی کشور ما ضربۀ شدید وارد کرده اند که با 

 ن مردم غیور و با شهامت ما از بین برده اند. تأسف  روان اتحاد و اعتماد برادرانه را در میا

 

تنها در طی مدت کوتاه زمانی شش دور اجالس امریکا و طالبان در قطر و دو دور جلسه روس ها با طالبان در 

ماسکو بدون کوچکترین توقف در خونریزی و جنگ بی نتیجه به پایان رسیده است. این عمال شرکت کننده به نام 

وسایل دست دشمنان مردم افغانستان اند که در سلایر تداوم جنگ تحت نام "صلح" برای ادامه  "چهره های سیاسی"

 جنگ بیگانگان  
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چهره های مشخص جنگ در محافل متعدد حضور بهم می رسانند. این عمال جنگ هرگز نمی توانند و نمی خواهند صلح واقعی 

 را برای مردم مظلوم کشور ما تأمین کنند.  

م افغانستان ادامۀ جنگ و خونریزی را در میهن ما توسط عمال شان که واضحأ در جنگ و خونریزی منفعت  دارند دشمنان مرد

به پیش می برند. آنانیکه که قبل از این جنگ خونین خر لنگ هم نداشتند اکنون به قیمت خون این ملت مظلوم صاحب میلیون ها 

 ش مستقم دارند. دالر و قصرهای زرین شده اند و در تداوم جنگ نق

مقامات بلند رتبۀ دولت فاسد حاکم خود ساخته بیگانگان هم سوار بر شانۀ این ملت مظلوم ما خود غرق فساد مالی و اخالقی 

 هستند و نمی توانند از حد اقل قتل و قتال و خونریزی مردم بیدفاع ما جلوگیری نمایند. 

آیا حاال مردم افغانستان حق دارند که ازهر دو جانب روس ها و امریکایی ها به شمول کشورهای ناتو بپرسند که اهداف و نتائج 

 حضور نظامی و ادامۀ کالبد پرخون این جنگ نیابتی چهل سال شما در افغانستان چیست؟ 

از جنگ و عامالن آن شدیدأ نفرت دارند بلکه همۀ هست مردم مظلوم افغانستان دراین جنگ هیچگونه منفعت و دخالت ندارند و 

 بود مردم افغانستان در این جنگ رقابتی دشمن طعمه حریق شده است. 

 

مردم مظلوم افغانستان میدانند و از هر دو طرف شما قاطعانه و شرافتمندانه تقاضا دارند و از شما می پرسند آیا شما )روس ها 

کشورهای ناتو( حاضر هستند که درعوض تدویر سلایر تداوم جنگ برای افغانستان به بهانه "صلح" و امریکایی ها به شمول 

توسط عمال دست نشانده ای که تمامی مصارفات ایشان را در طی چهل سال پرداخته اید و هنوز هم می پردازید و این حقیقت 

نمی توانند صلح واقعی را تأمین نمایند درعوض بهتر می مکررأ ثابت گردیده است که عمال دست نشانده در افغانستان هیچگاه 

 شود که شما غرامات این جنگ ویرانگر را به مردم مظلوم افغانستان زودتر بپردازید؟ 

 از مداخله در امور داخلی افغانستان با شرکای تان دست بردارید یقینأ صلح واقعی در افغانستان تأمین می شود.

 دم افغانستان برای تأمین صلح واقعی درکشور. به امید اتحاد برادرانه مر

** * ** 
 

 نشست افغان ها در مسکو بدون توافق پایان یافت.
Yusufi_akhtar_neshast_taleban_dar_moscow.pdf 


