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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۲/۰۱

صبور شاه ابراهیم خیل

چرا تنظیم های جهادی؟
بعد از عرض سالم و ادب خدمت افغان های وطندوست وبا عزت میخواهم نظر خود را پیرامون ابراز نظر آغای
وحید مژده نمایندهٔ طالبان که در سایت ویسا بنشر رسیده ابرازکنم.
مژده :طالبان باید با شخصیت های سیاسی جهادی مذاکره کنند نه با آغای اشرف غنی و دولت افغانستان راه حل
معضله افغانستان همین است .
بنده به این نظر است که طالبان در دههٔ  ۹۰به این خاطر بوجود آمدند که افغانستان و مردم بیچار ٔه آنرا از چنگ
تنظیم های جهادی که مال ناموس عزت زمین خانه و جان شانرا به اسارت گرفته بودند خالص کنند
همان تنظیم های جهادی که تفنگچه وزیر محمد اکبر خان را به جنرال حمیدگل پاکستانی تحفه دادند ،همان تنظیم
های جهادی که تاوان غرامات جنگ افغانستان را به روسها بخشیدند
همان تنظیم های جهادی که دها هزار جوان تسلیم شده طالب را در کانتینرها بقتل رسانیدند ،همان تنظیم های
جهادی که بعد از  ۲۰۰۱با غالمی خود فروشی و وطن فروشی برای قوتهایی خارجی صاحب میلیون ها دالر شدند
و تا حال با داشتن قوتهای موازی دولت مرکزی و تمامیت ارضی افغانستان راتهدید میکنند.
همان تنظیم های جهادی که نام افغان وافغانستان را قبول ندارند.
واقعآ طالبان میخواهند با همچو شخصیت های سیاسی جهادی مذاکره کنند آیا شما میخواهید که حوادث دهه  ۹۰با
موقت که شما با شخصیت های جهادی
تمام وحشت آن باز تکرار شود آیا میخواهید که خط دیورند توسط حکومت ٔ
سیاسی میخواهید جور بکنید به رسمیت شناخته شود؟ آیا شما میخواهید که ایران بزور لشکر فاتمیون آب های
افغانستان رامهار کند؟
نظر تمام افغان های وطندوست و با عزت وبنده این است که با رئیس جمهور افغانستان وتیم کاری دولت افغانستان
مذاکره صورت بگیرد به چند دلیل.
اول اینکه دست رئیس جمهور غنی بخون مردم آلوده نیست.
دوم اینکه دولت به سوی دولتداری خوب و ثبات سیاسی و اقتصادی میرود
سوم اینکه یک دولت قوی مرکزی میتواند تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی استقالل ورشد اقتصادی افغانستان را
موقت که بعدآ باعث جنگ داخلی خواهد شد.
گرنتی کند نه حکومت ٔ
چهارم اینکه دولت فعلی ساختار اداری و اقتصادی خوب را تهداب گذاشته و بسرعت به طرف بهتر شدن روان
است
پنجم اینکه تمام جزایر قدرت درحال از بین رفتن است طالبان بایک جا شدن شان به دولت تمامیت ارضی افغانستان
را گرنتی میکنند.
در اخیر میخواهم بگویم اگر دولت افغانستان کدام ضعف ناتوانی،اختالس بی امنیتی و بیچاره گی داشت و یا دارد
ناشی است از دخیل بودن شخصیت های سیاسی جهادی زوردار در دولت که از طرف استخبارات کشور های
خارجی حمایه میشوند
زنده باد افغانستان متحد وآزاد

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

