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 !خارجی دارد در افغانستان ریشۀ حمایتچند پارچگی 
 

 :ی در کابلئسفیران اروپا
 ." کندبود تیم دولتی یکپارچه افغانستان را با خطرات بزرگ مواجه می" ن

 

 های همسایۀ افغانستان از با این حقیقت تلخ اعتراف شود که مداخله خارجی ها و حمایت کشور اولتر بلی مگر باید
شده است که باید دولت  ملی باعث پراگندگی نیرو های و جنگجویان طالبان "اتحاد شمال" بغاوتگران امتیاز طلب

 .تقویت شود افغانستان مرکزی تحت رهبری واحد داکتر محمد اشرف غنی رئیس
کمک وافرعرضه شده را به پروژه های مؤثر بمصرف  با در طی دو دهه نتوانستد جهانی ود تالشهای جعامعهبا وج

کمک های خارجی را مفسدین دولتی  قسمت. بیشترین ه استبرساند. دولت مرکزی واحد مرکزی تقویت نگردید
و  با رأی مردم قانون انتخاباتدولت کنونی افغانستان تحت رهبری داکتر محمد اشرف غنی براساس غارت کردند. 
 س امکانات موجود یک کشور جنگو قانون اساسی افغانستان بر اسان ملی و بین المللی در انتخابات حضور ناظریی

داکتر محمد اشرف  خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور هایبوجود آمده است و نمایندگان دیپلومات کشور زده
  .غنی حضور داشتند

 

 
 

 ورکش علنیمنظم مداخله  که بیش از چهل سال جنگهای نیابتی معلوم الحال کشور های خارجی بخصوصدر کشور 
 عربی مصروف حمایت طالبانپاکستان و عده از کشور های  طرف یک از های همسایۀ افغانستان و متحدین آنان

مداخالت و حمایت  یکند.ایران، روسیه، ترکیه از حکومت موازی " اتحاد شمال" حمایت ماز جانب دیگر هستند و 
 خارجی از بغاوتگران و طالبان وسیله تداوم جنگ در افغانستان است.
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توافق  تصامیم کنفرانس بن است. میالدی آغاز گردیده 2001بر کنونی از تصامیم کنفرانس بن در دسم های بحران
سه گروپ  رت گرفته است. از جملۀ چهار گروپمحدود در افغانستان صوجنایتکاران جنگی در بین چهار گروپ 

"  اشتند.جه ندتوهیچ نوع آن مجرمین جنایت جنگی بودند که بجز منفعت گروپی خود به حقوق میلیونها اتباع کشور 
و  مال"اتحاد ش کنفرانس بن تصرف کردند عدالت انتقالی را الغا نمودند. "در  اتحاد شمال" که بیشترین امتیازات را

 دور پیشان حامد کرزی کمکهای جامعۀ جهانی را غارات کردند.
غانستان لمان افکه به تعقیب کنفرانس بن سمت وزیر داخله و بعد رئیس پار اتحاد شمال"" یونس قانونی رئیس هیات

وسط و از تحقیق جنایتکاران ت لمان افغانستان تصویب نمودبود، الیحه عفوه عمومی تمام جنایتکاران جنگی را در پار
 محکمه هاگ جلوگیری نمودند.

م ازجنایتکاران آنه ندکه بنام گروپ پشاور در ترکیب هیأت بود یئدو گروپ دیگر نمایندۀ گلبدین حکمتیار و داکتر کرا
 نبا خرج ساخت بودند. جنایتکاران جنگی شامل میکرد که در مجموع هر سه گروپ نمایندگی بطور اجیرجنگی 

 تکنوکراتهای طرف شاه ساختار دزدان فاسد کشور رهبری نمودند.
در مجموع چهار گروپ فقط گروپ تنها یک گروپ شاه که عبدالستار سیرت در کنفرانس حضور داشت، گروپ 

نایتکار ج متعدلی ملی بود که می توانست دولت ملی را در افغانستان بسازند. متاسفانه در جریان کنفرانس تنظیم های
گرفتند از تعیین زعامت اعلحضرت محمد  تیارات را در افغانستان بدست خودکه همۀ اخ " اتحاد شمال"خالفت کردند.م

دولت ملی با تقسیم امتیازات حکومتی میان جنگساران  میالدی جلوگیری کردند. 2002جرگه ظاهر در جریان لویه 
 وربا قانون اساسی و سایر قوانین در کش جنایتکاران جنگیاین  که است ه عنعنه تبدیل گردیدجنایتکاران جنگی ب و

 ندارد. بندی پای
 ختم
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