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 21/08/2019         اخترمحمد یوسفی

 
 ؟ و خونریزی "صلح" یا تشدید جنگ

 
 ورکشبرای "صلح" مذاکرات نام ه بافغانستان  لۀئمس داخلی و خارجیطرفین و مطالبات متضاد  های گیری ضعمو

 اند! کشور در بیشمار های و خونریزی ها ادامۀ جنگ

ایران و پاکستان برای گم کردن رد پای جنایات و  افغانستانبخصوص همسایگان خصومت پیشۀ  مادشمنان مردم 

ی" " داعش  "طالبی"، از افراطیون و تندروان مذهبی "اسالمی" را از قبیل "جهادی"،  یطیف وسیعخویش جنایتکاران 

 و اه اسممردم افغانستان بیرونی دستگاهای اطالعاتی دشمنان  ریشه آب میخورند.  یک را گماشته اند که همۀ آنان از

 دررا و خونین  هر روز جنایات مشابه . این حلقات اجیرداده اند جنایتکاران قرار را بدسترس اینهای متعدد  درسآ

غانی اف عرف اسالمی، انسانی و تمام عقایدخالف های جنایتکاران روز گذشته  گروپاین  انجام میدهند. یکی ازکشور 

 د.  خاک خون کشاندنه برا در شهر کابل ما  بیگناه ملکی و خوشی هموطنان کنندگان محفل عروسیک اشترا کشوردر 

 

 بیطرفانه و صادقانه نگاه کنید.  افغانستان در جنگ بیگانگان و ویرانیلطفأ به عوامل تسلسل تداوم 

مردم آسمان نه روئیده اند بلکه دشمنان  در همه ، و داعش خود"طالبان"ها"،  همگان روش است که  این "جهادیه ب

  افغانستان سازمان داده اند. مردم خویش علیه منافع و پیشبرد اهداف منافع حفظ برای را  افغانستان آنان
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 خیانت شیوخ اعراب با حمایت کشورهای غربی و -ایران  - مخالفت پاکسنان میالدی به اثر 1992سال  در بهاراوأل 

اساس ایجاد یک حکومت  پالن پنج فقرۀ صلح ملل متحد را که برکشور  برای قطع جنگ در ها صریح شوروی

 استوار بود ناکام ساختند.   افغانستان در بیطرف

 

های خونین تنظیمی و  افغانستان جنگخاک  های "جهادی" مقیم پاکستان و ایران در تنظیممجرد داخل شدن ه ب

 و مدارس خویش های "جهادی"  طن تنظیمب پاکستان تخم "طالب" را درمتعاقبأ   آغاز کردند. کشور را در گریچپاول

در وقت  1996و  1995های  در طی سال طالبان رابرای تطبیق اهداف شوم خویش  پاکستان  .ندتکاش پاکستان در

نام مادر طالبان نیز شهرت دارد توسط وزیر داخله همان وقت پاکستان نصراله بابر وارد به که ر بوتو یحکومت بینظ

 افغانستان ساختند. 

 
حکومت  امریکا - ا قوای نظامی ناتوبا حملۀ القاعده با آسمان خراشهای شهر نیویارک امریکمیالدی  2001سال  در

جهادی" را های " اساس ساختارهای قومی و مذهبی گروپ دوباره بر آن و درعوض وحشت طالبان را سقوط دادند

حمایت طالبان را در  امن و دوباره مراکزنیز پاکستان حکومت وحشت طالبان  طهمزمان با سقو.  قدرت رساندنده ب

  فعال ساختند.افغانستان آنطرف نوار مرزی 

از چهره های افشای ناشدۀ  ه ایمی"  درعرا  و سوریه پاکستان عدهای تندرو "اسال گروپسایر با شکست القاعده و  

د "داعش" را مدغم ساختن نامه را با بقایای خارجی جنایتکاران جنگی عرا  و سوریه ب خود همان طالبان مقیم پاکستان

 را چند سال قبل نخست در شر  افغانستان جابجا نمودند. جنایتکارانگروپ جدید این  و

 در ها سالحبا عصری ترین  هخویش همرا نظامی ایساف با حضور کشور 42غرب با سرکردگی امریکا با اشتراک 

فغانستان املی منافع واقعی  که یملموسیا کدام دستاورد  ثبات و ندو یا نتوانست ندنخواست در طی هژده سالافغانستان 

 بدست آورند.   بر داشته باشند را در

این  ها"، "طالبان"، و داعش وجود ندارد وهمۀ در بین "جهادی یفرقهیچ نوع است که  گردیده این یک حقیقت ثابت

 خوردند.   ی" آب مییشۀ افراطیت مذهبی "اسالمراز یک  های متعدد نامه جنایتکاران ب
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 یک بازهم پاکستان است که از افغانستان خارج سازند. از خواهند قوای نظامی خویش را  اکنون غرب و امریکا می

افغانستان خونریزی  جانب دیگر در میز مذاکرات  "صلح" با امریکا کشانده اند و ازه طرف اجیران "طالب" خود را ب

 را با شدت بیش از پیش ادامه میدهند. 

ا با "طالبان" مواضع متضاد "طالبان" و مطالبات "حکومت" تحت حمایت غرب و طی هشت دور مذکرات امریک در

 .   است افغانستان کابل مانع اساسی پیشرفت مذاکرات "صلح " امریکا و تشدید خونریری در امریکا در

های  طرح مطالبات و خواستموجودیت  عدم حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان با این امر واضح است که  

 عوامل ادامۀ جنگ و خونریزی در مذاکرات "صلح" خود در"حکومت"  کابل و "طالبان  طرفینو ناحق تضاد م

 افغانستان هستند.

  نفرین بی پایان بر دشمنان مردم افغانستان. 

 پای.
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