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 ۲۶/۰۴/۲۰۲۰              یوسفیمحمد  خترا
 

 د؟نحکومت را به افغانستان صادر کن دنخواهیکرونا م صادرکنندگان
 
 دولت در افغانستان، روز نیخاص ا ندهٔ یو نما رانیا یاسالم یجمهور رخارجهٔ یمعاون وز انیطاهر میمحمد ابراه"
سفر را با هدف تبادل نظر در مورد  نیا یاسالم یجمهور یبه کابل سفر کرده است. رسانه ها یهفته جار کشنبهی

صلح و نحوه مبارزه با  یبرا یمنطقه ا اجماعدو کشور، روند صلح در افغانستان،  انیم یهمکار شتریگسترش ب
  کرونا عنوان کرده اند." روسیو
 

 
 

ن و پاکستان به ب رانیا یها هیتوط کهیدر افغانستان هر زمان یرانگریو و گانگانیب یجنگ رقابت ۀچهار ده یط در
 سازند.  یخود را داخل خانه م نیکلک ۀپنجر  ایچه از راه دروازه و رسدیبست م
 است.نهفته شوم هدف چند  رانیا یطانیش یجمهور رخارجهیوزمعاون  انیطاهر میراهاب محمد

 

 کرونا:صدور  -1
کرونا مرض به  همشان تعداد که را افغان مهاجران تن هزاران  یدولتمقامات  ران،یادر کرونا مرض  وعیشاوج  در

 وناکرمرض  رانیا یآحوند یطانیش فیکثدولت  ساختند.هرات  تیوالوارد قلعه اسالم بندر  قیطراز بودند مصاب 
 نمودند. صادر افغانستان به را 

 دهینفر رس ۵۵۷۴از  شیاعالن آن به ب یدولت یبراساس ارقام رسم رانیمرض در ا نیمجموع کشته شدگان ا تعداد
 انیطاهر می. حاال محمد ابراهسدریده هزار م( 1۰۰۰۰از) شیب رانیمرض در ا نیکشته شدگان ا یقیاست و ارقام حق

نا کرو یریجلوگ یاهداف شوم به افغانستان آمده اند که برا قیتطب یبرا رانیا فیکث حکومت رخارجهیمعاون وز
ن که در افغانستا رانیا نتانیاگر اج. یکردیکل سر خود را چاره م یها یاول غم مو یبود بی؟. کل اگر طبکمک کند

شان کر کرده است، مگر  یشانرا کور و گوش ها یچشم ها رانیپول نقد دالر رشوه ا یها یبوج کند یم یحکمران
  .ندیب یمردم وطندوست افغان چشم دارد و م

 فیپرسد که اگر دولت کث یم رانیا فیحکومت کث رخارجهیمعاون وز انیطاهر میافغانستان از محمد ابراه مردم
 ایمزد و  میافغان که سالها به ن چارهیچرا مهاجران ب داشت،یا را مشما آرزو کمک به افغانها با مرض کرون یآخوند

 در کرونا یکه به مرض سار ضیمر چارهیب کارگران نیکار کرده بودند و تعداد ا رانیا یعمران یبدون مزد برا
تان ه افغانسخارج وب رانیمصاب به مرض کرونا را از ا یسار ضانیمر نیانه کردند؟  یمبتال شده بودند  تداو رانیا

و کمک به  کیبه آرزو ن چوقتیه اتشیح ۀچهار ده یدر ط رانیا یها یآخوند فیکه دولت کث داندیفرستادند. همه م
بخاطر کمک به مردم  رانیا فیکث حکومت رخارجهیمعاون وز انیطاهر میاند. سفر محمد ابراه امدهین ستانافغان
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ه افغانستان ب رانیا یآحوند فیدولت کث یکوک یگود نیبه اجنت شان عبدهلل عبدهللا ا کمکافغانستان نه بلکه بخاطر 
  آمده اند.

 

 
 

 :ریدولت فراگ -۲
 یگهانج ۀادامو  هیتوطبجز پاکستان و  رانیااست.  نیدروغ غاتیتبلو تصورات پخش دارد. اندازه خود از هم  یشرمیب
 داشت. خواهد نه و نداشته آرزو افغانها  یبراسعادت وقت  چیهشوم  یابتین

 هرخارجیوزمعاون  انیطاهر میابراهمحمد سفر مورد در  رانیا یآحوند فیکثدولت  یکوک یگود نیاعبدهللا  عبدهلل
 است. آمده کابل به  ریفراگحکومت  کی جادیاجهت  یوکه  دیگویم رانیاحکومت 

 کی جادیاه ک دیبگو رانیا یآحوند فیکثدولت  ریاج یکوک یگود نیابه که  ستین یکسافغانستان  ۀچاریبکشور  در
 دارد؟ رابط چه  رانیا یآحوند فیکثدولت به افغانستان در  ریفراگحکومت 

 تیماحافغانستان دولت در عبدهللا داکتر حضور از  یعلنصورت به که است  یکشورتنها  رانیا یطانیش یجمهور
ومت حک ۀاجازبدون و اطالع بدون افغانستان  یجمهور استیرانتخابات روز در افغانستان در  رانیا ریسفکند.  یم

انتخابات  جینتاع وضاز تا رفته افغانستان انتخابات  ونیسیکمبه  یرانیا ریاج یاستخبارات یهاشبکه کمک به افغانستان 
 یکوک یگودبه افغانستان شرف با مردم مگر شود، مطلع  رانیا یآحوند فیکثدولت  یکوک یگود نیاعبدهللا عبدهلل 
 ندادند.  یرأ رانیا یآحوند فیکثدولت 

 

  
 

دست  شیمزدور خو نتانیبه کمک اج رانیا یطانیافغانستان دولت  ش یجمهور استیانتخابات ر جیاز اعالن نتا بعد
 حکومتسوگند  یدر مراسم ادا رانیا یآحوند فیدولت کث ندهیدر افغانستان زدند. نما یحکومت مواز لیبه تشک

 یافغانستان و تخط  یدر امور داخل حیصر ۀخود مداخل نیحاضر بوده اند که ا داریداکتر عبدهللا در قصر سپ یمواز
 افغانستان است.   دولتبا  کیپلوماتیروابط د

 یتخطو افغانستان  یداخلامور در  حیصر ۀمداخلبراساس  داشتیموجود  یمرکز یقودولت افغانستان در  هرگاه
ارج خافغانستان از را  رانیا یطانیش یجمهور یها پلوماتیدو  ریسف دیباافغانستان  دولت با  کیپلوماتیدروابط 

 بستند. یم یجاسوس ۀالن نیا ناریاسفارت و  کردندیم
را  یتانپاکسو  یرانیادشمنان  بیفر دینباهستند، وفادار افغان ملت به صادقانه اگر افغانستان در  یکنون زماندارن
 هنوزتا که  رانیا یطانیش فیکثحکومت  رخارجهیوزمعاون  انیطاهر میابراهمحمد  افغانستاندولت چرا بخورند. 

 کیبار اعتو  تیحث نکاریااست؟  رفتهیپز یرسم القاتمبه اند نشناخته  تیبرسم یغناشرف داکتر منتخب دولت 
  د. کن یم کسانیخاک با مشروع دولت 
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لح، صپروسه شدن موفق مورد در  دیبانه هستند وفادار افغان ملت به صادقانه اگر افغانستان در  یکنون زماندارن
 بندد. دل پاکستان و  رانیا سیدساو ها  هیتوطبا  یمنطقواجماع  جادیاو  یمیداصلح  نیتام
 

 انیپا
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