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 ۰۱/۰۶/۲۰۱۹                  اخترمحمد یوسفی
 
  

 ندرافغانستا گجن هادام رایب "حصل" سلایر
 

 تهای سیاسی افغان و طالبان در مسکو بدون توافق مشخصی پایان یافنشست چهره
  

نیازمندی  دنمیتوانن باشند نداشته واقعی صلح نتأمی ربه ام خراس متحدانۀ ملت که خود استقاللیت و اراده
گ و خونریزی تحمیلی نحصول نمایند. ج شمردم خوی ندشم عمالو بیگانه گان گاتنگتن از دریچه اخود ر ملی صلح

پیشبرد اهداف و منافع بیگانه  یبیگانگان بوده که برا یتحمیل گجن ،دکه بیش از چهل سال در افغانستان جریان دار
ملت افغان درامر تامین صلح  نمایندگان واقعی دشمنان مردم افغانستان برای جلوگیری از اشترک  .ادامه دارد نگا

اتحاد ملی کشور ما ضربه شدید  رکه ب اند کاشته اتخم نفاق ملی و مذهبی را در بین مردم م نچنا نشا واقعی کشور
   .داز بین برده ان اغیور و با شهامت م مروان اتحاد و اعتماد برادرانه را در میان مرد  تأسف با که دوارد کرده ان

طر و دو دور نشست روسها با طالبان در ماسکو در ق و طالبان اتنها در طی مدت کوتاه زمانی شش دور نشست امریک
بدون کوچکترین توقف در خونریزی و جنگ بی نتیجه بپایان رسیده است. این عمال شرکت کننده بنام "چهرههای 

وسایل دست دشمنان مردم افغانستان اند که در سلایر تداوم جنگ تحت نام "صلح" برای ادامه جنگ بیگانه   سیاسی"
هرگز نمیتوانند و نمیخواهند   شخص جنگ در محافل متعدد حضور بهم میرسانند. این عمال جنگچهره های م  گان

    .تأمین کنند ما وم کشورلظصلح واقعی را برای مردم م
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جنگ و خونریزی در  أواضح هدشمنان مردم افغانستان ادامه جنگ و خونریزی را در میهن ما توسط عمال شان ک 
خر لنگ هم نداشتند اکنون به قیمت خون این ملت  خونین دارند به پیش میبرند. آنانیکه که قبل از این جنگ  منفعت

   .ندردا  مستقم شو درتداوم جنگ نق اند مظلوم صاحب میلیونها دالر و قصرهای زرین شده
خود غرق فساد مالی  ملت مظلوم ما این سوار بر شانۀ هم خود ساخته بیگانه گان حاکم دولت فاسد  مقامات بلند پایۀ
   .جلوگیری نمایند مردم بیدفاع ما یو خونریز لقتل و قتا حد اقل نمیتوانند از و و اخالقی هستند

بپرسند  ونات هایرروسها وامریکایها بشمول کشو هر دو جانبزمردم افغانستان حق دارند که ا حاال آیا
   ما درافغانستان چیست؟ش لچهل سا یجنگ نیابت این کالبد پرخون حضور نظامی وادامه ونتایج فادها که

نفرت  شدیدأ عامالن آن و گجن از و ددخالت ندارنومنفعت  ههیچگون جنگ اینرافغانستان د  مظلوم ممرد
   . است هشد طعمه حریق ندشم یجنگ رقابت اینرد نمردم افغانستا دهمۀ هست بو هبلک ددارن

 شما امیپرسند آی اتقاضا دارند و از شم هتمندانفاو شر هقاطعان از هر دو طرف شما ومیدانند  نمردم مظلوم افغانستا
افغانستان به  برای حاضرهستند که درعوض تدویرسلایر تداوم جنگ (ناتو هایرروسها وامریکایها بشمول کشو )

هم  زنوه و ددرطی چهل سال پرداخته ائی ارنشایا تمصارفا یمتما که   دست نشاندۀ عمال توسط "بهانه " صلح
صلح  نمیتوانند ههیچگا درافغانستان ل دست نشاندهامع که تساثابت گردیده  مکررأ تاین حقیق و دمیپردازی

  ویرانگر گاین جن غرامت شما که دمیشوربهت درعوض دنماین نتأمی را یواقع
   ؟بپردازیند زودتر نافغانستا ممظلو بمردم ار

  .تأمین میشود ندر افغانستا یواقع حد یقیننأ صلیرادست برد افغانستان با شرکای تان داخلیردرامو ازمداخله
   .به امید اتحاد برادرانه مردم افغانستان برای تأمین صلح واقعی درکشور
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