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اخترمحمد یوسفی

چنین "صلحی" بدون پشتوانه درافغانستان دوام جنگ است!
" کسی که برای جنگ تیاری دارد ،به بهترین شکل صلح را حفظ می تواند" ("جورج واشنگتن")
جنگ در طی چهاردهه در افغانستان با چنان خونریزی و ویرانی بیساقه دوام دارد که دیگر هیچ ضرورت به تعریف
این جنگ خانمانسوز باقی نمانده است .تسلم این جنگ پرخون نااعالم شده در افغانستان درآنست که هردوطرف جنگ
حمایت خارجیها را با خود دارند که آگاه هانه بستر جنگ را بر ضد یک ملت غرقه در خون هموار کرده و میجگند.
این ملت جنگ را آغاز نکرده است ،در مذاکرات "صلح" از خود هیچگونه نمایندگی و سهم ندارد ،بلکه تمامی
قربانیهای آنرا بدوش می کشد .طالب و داعش اسم جنگ دشمنان میهن است .دشنمان مردم افغانستان در قماش طالب
و عنصر دولت مفسد با ساطورهای پر خون ادعای کفالت آنها را دارند .دولت افغانستان ،آمریکا و طالبان قربانیان
جنگ را "تحریم" کرده اند .نویسنده درباره راهکارهای دادخواهی و مشارکت قربانیان جنگ در روند مذاکرات صلح
بحث کرده است .شما از کدام "صلح" میگوئید که قرانیان اصلی جنگ درآن نقش ندارد.

با این چهره های غمگین و گردآلود بدرقه کنندگان جنازه های ناتمام که هر روز تابوتان پر خون دلبندان بیگناه
شانرا بی کفن زیر صدها تن خاک دفن میکند درست نگاه کنید.
* -این مظلومین از محرمین ترین اقشار کشوربدون مدافع افغانستان هستند که بجز راه مرگ هیچ چارۀ دیگر هم
ندارند.
* -دشمنان سوگند خورده شان تمام درهای آسمانی و زمینی را بروی این مظلومین بسته اند.
* -اینان فقط یک گناه کبیره دارند و آینکه افغانان بدون زعامت دلسوز و شجاع هستند که در گرو اسالم نمایان کاذب
و غارتگر قاتل قرار گرفته اند.
* -مردان سلحشور و بی باک شانرا گرگان پاکستانی ،ایرانی ،عرب ،چیچنی ،طالب و داعش بدستور اجنبی در جنگ
کشته اند.
* -در ده و قریه ،باالی مزارع و تاکستان های زیبای شان دیگر مردان با بازو پرتوان نمانده است که از آبله دست
خود برای فرزندان خویش آذوقه جمع کند.
* -اجیران مفسد بیگانه بر دوش شان بدون چون و چرا حکمرانی دارند که کوشهای شان پخته زده ناله و فغان مادران
وپدران بیچارۀ این غمستان را هم نمی شنوند.
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* -هر شام در سر دسترخوان خالی کلۀ یتمان از بیوه زنان فقر نان میخواهند و شومی در روی زمین خشک می
خوابد.
* -لشکرهای مقتدر اجنبی با توپ ،طیاره ،ماشیندار در حمایت اجیران شان در برابر عصیان مظلومان قرار دارد.
پیمان "صلح" ایاالت متحده امریکا با طالبان بدون آتش که منجر کاهش قوای نظامی امریکا گردیده است مشکالت
زیاد ببار آورده است .رهایی پنجهزار زندانی شامل لست طالبان که

قاتلین بالفعل مردم مظلوم افغانستان و خطرناکترین جنایتکاران و قاچاقبران مواد مخدر هستند با رهای آنان صفوف
جنگ دشمن تقویت می شود .بآنکه دیپلومتهای امریکایی در رهایی زندانیان خطرناکترین جنایتکاران و قاچاقبران
مواد مخدر پافشاری نمودند مگر فرانسه از افغانستان خواسته زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسوی دست
دارند ،رها نکند .پاریس این افراد را "تروریست" خوانده است .پس از تائید لویه جرگه مشورتی صلح ،رئیس
جمهوری افغانستان حکم رهایی  ۴۰۰زندانی "خطرناک" طالبان را امضا کرد که تاکنون  ۸۰نفر آنان آزاد شدهاند.

این خانم امدادرسان  2۹ساله فرانسوی که در ماه نوامبر  2۰۰3میالدی در شهر غزنی کشته شده بود وصیت کرده
بود که بعد از مرگش ،در افغانستان دفن شود .پدر و مادر بتینا از فرانسه برای اجرای وصیت دخترشان به کابل
آمدند و آنرا به خاک سپردند.
بر عالوه در یک خبر اخیرأ افشأ شده است که طالبان اسیران کماندو های اردو افغان را به پاکستان سپرده اند که
اکنون این اسیران کماندوی اردو افغانستان در زندانهای پاکستان در نزد پاکستانیها محبوس هستند.
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

