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 1۷/1۰/۲۰۲۰              اخترمحمد یوسفی
 

 !اشرف غنی رئیس "جمهور" افغانستانمحمد جناب 
 

 
 

هایشان و خانواده  پارالمانبرای وکالی  را با شکوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته ضیافتی
های مختلف را جهت گرفتن رای اعتماد به خانه محمد اشرف غنی وعده داد تا نامزد های وزارت . ترتیب داده بود

 مجلس معرفی کند. 
 

 
 

اعتماد حق اساسی مجلس است و باید  مجلس گفته بود که رای اعتماد یا عدماعضای آقای غنی در سخنانش خطاب به 
 انتظار معرفی نامزد های وزیران جهت گرفتن رای اعتمادماه پیش به این سو چشم  نهاستفاده شود. ولسی جرگه از

کاری حکومت جهت معرفی  ها از کم. اعضای مجلس بار، دعوی تقسیم چوکی شرکت سهامی طرفین زمانگیر بودندا
 محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستانبا شکوی را از  ضیافتیچنین و انتظار  وزرا به مجلس شکایت کرده بودند
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اریخی تدر ارگ  افغانستان لمانبرای وکالی پار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتند. ضیافت با شکوی
 برای رأی اعتماد وزرای کابینه حکومتبا شکوی در بلندکردن کارت سبز وکالی  ضیافتیبرگذار شد که این شاهی 

 تأثیر بسزای دارد.
 ارالمانپ ضیافت های پرشکوی رشوه گونه تانرا  برای وکالی میلیونرجناب اشرف غنی رئیس "جمهور" افغانستان 

بحیث رئیس "جمهور"  .برگذار نکنید را  ضیافت های پرشکوی ، چنینهیچ احتیاج ندارند ها دعودت به اینکه 
ای کرسنه، پایه های شکمبربر دارید که  وظیفوی باید اوأل مکلفیت شما و تمام همکاران حکومتی شماافغانستان  

، شما ندده ااداز دست  هاوالدین خود را در جنگی که، اجرا کنید را کشور جنگ زدۀ افغانستان لوچ اطفال و یتمان
   .هستیدبا طالبان در کشور  یکطرف جنگ بیگانگانهم 

 

  
 

چیزی  در اوضاع و احوال کنونی پارالمان مورد توجه وعالقۀ شما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستانجناب 
ه ب وکالی اند که از شیوه های نامشروع، تشدید اختالفات قومی و مذهبی ویا خرید رأی مردمتعداد زیادی ، نیست

 اند.  افغانستان راه یافته پارالمان
 

  
 

دان حمایت خارجیها وارد میبا  استافغانستان فقط میدان بزکشی بنیادگرایان و جنگساالران که این پارالمان نامنهاد 
. این برای کشور انجام نداده است هیچ گونه کار مثمر را در عرصۀ  قانونگذاری این وکالی تا اکنون .دشده ان

 یافارزش ض ، چنین پارالمانه استبه فغان آمد و فساد کرسنگی ،از جنگ مظلوم افغانستان در حالیکه مردم پارالمان
       ندارد. کشور با شکوی را درسطحهای 

جنگ دشمنان مردم  میدانهای حشی ترینوخونین ترین و ، افغانستان در جنگ گیرماندهدر ده و یمردم بالکش
مردم مظلوم به که  ، مطلبدتوقع انسانی دارد افغانستاندر افغانستان از تمام گرانندگان داخلی و خارجی جنگ 

 هایدر میداندوحه تبلیغات دروغ را بس کنند، تا مردم درگیر مذاکرات و "دولت" در افغانستان بنام " صلح"  طالبان 
، مردم برای نجات حیات خود و فرزندان خویش از آتش جنگ نه شوند غافگیرخویش  دشمنان جنگهای خونیننبرد 

 .به پیش ببرندطالبان و "دولت" تدابیر الزم امنیتی خویش را 
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 قوامنداننرال اسکات میلر، جمیزان در رشته توییت از دیدارهای خودش و  ۲۴آقای خلیلزاد امروز، پنجشنه " 
ر قای خلیلزاد نوشته است که دآ .در افغانستان با گروه طالبان در دوحه خبر داده است / ایسافمریکایی نیروهای ناتو

ها مریکا و گروه طالبان که در برگیرنده کاهش عملیاتادرگیر مفاد موافقتنامه های این دیدارها موافقت شد که طرف
 ." از دو طرف خواهد بود، را جدا اعمال کنند

 

 ! آقای خلیلزادبلی 
 در افغانستان"صلح"  قطع جنگ و تأمین را پیرامون و دروغ چنین وعده های میان تهی نیزطالبان هشت ماه قبل 

گ وحشی ترین و خونین شیوه جنبا بیشتر از پیش داده بودند، مگر طالبان  در قطر با شما درهنگام امضای توافقنامۀ
 بعد از امضای توافقنامه هشت ماه گذشته ادامه دادند. در طی افغانستانو بیگناه  و کشتار را علیه مردم مظلوم ملکی

 جنایات فاسد "دولت"مقابلۀ جنگ تصرف قدرت طالبان و حفظ قدرت  در ایاالت متحده امریکا با طالبان در قطر
  بیشتری از گذشته صورت گرفته است.

 

  .نده اکشته شدافغان هزاران هموطن بیگناه در طی همین مدت هشت ماه گذشته  -*
افغانستان ویران طالبان و "دولت"  بین در جنگمکتب، مسجد دها هزاران خانه، گذشته در طی مدت هشت ماه   -*

 شده است.  
در داخل و به فرار  خویش منازل از به ترکمجبور هزاران خانواده در افغانستان گذشته در طی مدت هشت ماه  -*

 شده اند.خارج از کشور أبایی شان 
دوطرف تا هنوز هم  بیش از یک ماه از مذاکرات هیأت "دولت" و طالبان در دوحه پایتخت قطر میگذارد، هیأت -*

  بر سر طرزالعمل پیشبرد مذاکرات به توافق نرسیده است.   

 !  آقای خلیلزاد
 شما بمردم گفته می توانید که مسؤل جنگ و جنایات کنونی در افغانستان کیست؟

ر نزدیک با قص باصالحیت شما بحیث نماینده با صالحیت ایاالت متحده امریکا بیش از چهل سال در نقش مشاور
 ، چه وقت این جنگبعهده داریدبا طالبان را را مشاورت به شمول مذاکرات دوساله سفید ایاالت متحده امریکا وظایف 

    پایان می یابد.
 و نقش  مردم مظلوم افغانستان در جنگ و پروسه نامنهاد "صلح" دولت فاسد و طالبان بجز مواد سوخت جنگ هیچ

ر د برای خفظ قدرت  کنونی "دولت" مقابلۀ جنگ تصرف قدرت طالبان در افغانستان و جنگندارد. راه حل شرکت 
 دارد.را ی ممکن و عمل یک راه فقط انتخاب تا مرحله ففیصله کن کشور

 عملی ممکن یک راه فقط انتخاب ،تأمین صلح وبسراه انتخاب خونین مانند جنگهای کنونی و یا  هایادامه جنگ
 و غیرعملی ناممکنجنگ برای نقطۀ پایان  و زیانباراین پروسه  درخشونت  "کاهش"وسطی راه  انتخاب ،است
شاندهندۀ ن . بنابر تجارب انکارناپذیر گذشته و واقعیتهای عینی تلخ موجود تداوم جنگهای خونین در افغانستاناست

 ، آوردن صلحافغانستان درنیان واقعی جنگ با و قر کشور مردم قاطع امکان تأمین صلح بدون اشتراک آنست که
تان افغانس طالبان و یا "دولت" توسط صلح  آوردن انتظار .است ناممکن افغانستان کنونی "دولت"توسط طالبان و 

    در افغانستان است.جنگهای خونین  ، وحشی ترین و تسلسل ضیاع وقت و تداوم
 ، برای خفظ قدرتقوت های نظامی کنونی  "دولت" مقابله طالبان برای تصرف قدرت در افغانستان و جنگدر جنگ  

کاهش خشونت  فرمول و شعار کاهش خشونت و عدم حمالت طالبان باالی شهرهای بزرگ غیر عملی است. برای
 وجود ندارد. واقعی در عمل نظارتی و نظارکنندگان هایوعدم حمالت طالبان باالی شهرهای بزرگ افغانستان معیار

ی برا مطمین تضمینادامه دارد  با سالحهای کشندهکه های کنونی ، جنگستغیر انسانی اعمل یک جنگ بذات خود 
 باخود ندارد.   را رعایت حقوق بشر

جنگ تصرف قدرت طالبان در افغانستان و مقابلۀ قوت های نظامی "دولت" برای خفظ قدرت دولتی دربین متخاصمین 
ین ترین جنگ در تاریخ معاصر افغانستان جریان دارد، بیش از چهل سال است که خون جنون قدرت ادامه دارد.

نگ ج جنایتکاران جنگیهاگ  بشمول محکمه بین المللی ، بین المللیاز ارگانهای نامنهاد حفاظتی حقوق بشر  یکهیچ
، ندا هبا رتب مارشالی تقدیر نمودجنگی در افغانستان را  جنایتکاران بلکه ، محکمه نکرده است نه تنهارا  افغانستان

در  .ساختند فراهم  را وسیعأ  و خونریزی در افغانستان زمینه عملی برای کسترش جنگعملکردهای غیر قانونی 
باالی قاتلین حرفوی چون طالبان بنیادگرا که  نمی تواند کههیچکس .وجود نداردمردم "دولت" ملی  اکنون افغانستان

در ی کنون"دولت" و یا ، ارتباط  دارنددر خارج از افغانستان مستقیمأ با القاعده و شبکهای افراطی اخوان المسلمین 
 د کهتوانن ه نمیقبوالند این امر را شوند،می کشور خارجی حمایت و اکمال چهل وسه که توسط که توسط  افغانستان

 فورمول این ،د، به دهات بروید دهقانان بیچاره را کمتر بکوشیدنبزرگ جنگ نه کن یدر شهرهاطرفین جنگ 
 .    عملی نمی باشد"دولت" طالبان و  آتش توپخانۀ جنگ شعله های خیرخواهانه دربرابر
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حمله کنونی در اطراف و نواحی در حمالت ناگهانی همیشگی طالبان و مقابله قوت های نظامی "دولت" بخصوص در 
بنام مذاکرات "صلح" طالبان و"دولت"  در  هلمند درمیدانهای جنگوالیت هلمند، مردم مظلوم شهر لشکرگاه والیت 

 . متقبل شده اند زنان و اطفال زیادیتلفات  ،والیت هلمند در جنگملکی مردم مظلوم  .گیر ماندندغافل قطر
شما در سه عکس زیر بوضاحت می بینید که مردم ملکی هلمند در وسط جنگ طالبان و قوت های نظامی مقابله 

  جنگ با خطرات جانی تهدید میکند.   توپخانه این مردم ملکی را عمأل آتش حیات است،گیرمانده در سر راه "دولت" 
 

   
 

بداند جنگ طالبان و قوت های  تا که ،دارند در افغانستان را از طرفین جنگحق این افغانستان حد اقل مردم ملکی 
اقل بتوانند از میدان آتش توپخانۀ حد ملکی در کشور "دولت" در کدام مسیر حرکت دارند، تا مردم مقابله نظامی 

 .   تا کشته نشوند فرار کنند جنگ طالبان و "دولت" با فامیلها و اطفال خویش
 

 ایانپ
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