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 ۰۹/1۰/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی
 

 تالش سفرهای عبدهللا عبدهللا ونتایج معکوس آن!
 

بیست وهشت سال اخیر در بلندترین کرسیهای مقامات  عبدهللا عبدهللا که در طی بیش ازعمال بیگانه از قماش چون 
افغانستان حضور داشته، بجرغارت و چپاول از اموال بیت االمال و اشخاص، صنعتگر جنگ های خونین دولتی در 

در افغانستان که نه توانسته کوچکترین ثبات  در شهر کابل و قتل عام مردم افشار، چشمۀ جریان بحرانات پی در پی
و متضاد کنونی عبدهللا عبدهللا هم در همان و آرامش را در میهن برقرار سازند، به یقیین کامل تالشهای مذبوهانۀ 

راستای شعله ور نگهداشتن آتش خونین جنگ بر ضد مردم افغانستان ادامه دارد و برای صلح واقعی سراسر در 
 افغانستان هیچ کمک کرده نمیتواند. 

 

  
 

ناممکن صلح، عبدهللا عبدهللا در سفر با پاکستان از سازماندۀ جنگ و ادامه دهندۀ آن در  و راه تصورات خیالی
آباد در مذاکرات بین االفغانی و تحت فشار قرار دادن گروه طالبان را مهم می طلبند که افغانستان، میخواهند که اسالم

 ای برای تحت فشار قرار دادن اینند باید اجماع منطقههای خود کوتاه بیایبرای اینکه گروه طالبان از بعضی خواسته
 گروه شکل گیرد. 

 

  
 

همزمان با سفر عبدهللا عبدهللا به پاکستان حمالت دشمن بر مردم مظلوم افغانستان در سراسر کشور شدت یافت که از 
عبدهللا زخمی شدند یاد آوری نمود.  ۴۰کشته و  1۵ حداقلحمله بمب گذاری شده در ننگرهار؛ که توان  آنجمله می

عبدهللا وهیأت همراهان وی در بازگشت از پاکستان بکشور موج از تبلیغات دروغین را از نتایج سفر خود از اسالم 
در  پاکستان خویش درافغانستان پشیمان است.آباد را پخش نمودند که گویا پاکستان از در مورد عملکرد جنایات 

افغانستان خواهان صلح است. این تالش سفر عبدهللا عبدهللا به پاکستان فقط خاکستر انداختن باالی قوغ آتش جنگ و 
 پوشانیدن عملکرد جنایات پاکستان در افغانستان است.
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ازات باید مانند سفر کنونی خویش برای استفاده از امتی هرگاه عبدهللا عبدهللا به دیدن فامیلش با هندوستان در دهلی برود،
وستان در قبال جنگ افغانستان روشن سفر رسمی دولتی آنرا بهانۀ تقویت اجماع منقطوی نامگذاری کند. موضع هند

ها باشد مورد قبول هند نیز است و کشورش از صلح پایدار و آقای مودی گفته که صلحی که مورد قبول افغاناست. 
های ای برای فعالیتکند. او اضافه کرده که "چون با آمدن صلح و ثبات دیگر زمینهثبات در افغانستان حمایت می

 شود.فراهم نمیافگن های دهشتگروه
 

 
 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیر به قطر سفر همزمان با تالشهای مذبوهانۀ و متضاد عبدهللا عبدهللا، 
 نموده است، وی پس از دیدار با تمیم حمد آل ثانی، امیر قطر در یک سخنرانی در مرکز مطالعات منازعه و مسایل
بشردوستانه انستیتوی دوحه گفت "در هیچ جای افغانستان قدرت میراثی نیست" و هرنوع توافق صلح میان دولت و 

 طالبان باید از سوی پارلمان و لویه جرگه افغانستان تائید شود.
ات هی محمد اشرف غنی بامذبوهانه عبدهللا عبدهللا، و  هرگاه با اسپ دوانی نتایج این سفر های پرمصرف تالشهای

نتایج ملموس را با خود ندارد. درطی بیش ازیکماه مذاکرات هیات وسیع  وسیع افغانستان در دوحه نظر انداخته شود،
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محمد اشرف غنی و نمایندگان وزارت خارجه عبدهللا عبدهللا، دولت افغانستان و طالبان دردوحه با وجود سفرهای 
ذاکرات باهم به توافق نرسیده اند. مسلۀ مهم دیگر اینکه کشور فقیر امریکا به قطر تا هنوز هم طرفین با طرزالعمل م

جنگ زده چون افغانستان با چنین مصارف هنگفت گزاف سفرها بی نتیجه که بیش از دو دهه اند که افغانستان کچکول 
ه در دهنده ک گدایی در کردن انداخته و تا هنورهم وزارت مالیه افغانستان به کنفرانس گدایی ژنیو کشورهای خیرات

هفته اخیر ماه جاری در کشور سویس برگذار میشود انتظار دارد خود مایه خجالت و شرم است. جالبتر هم اینست که 
دولت فاسد به کمک کنندگان جامعه بین المللی در طی دو دهه راپورهای جعلی را از تظبیق اهداف پالنی گذارش می 

  دهند تا کمک به جیب مفسدین سرازیر شود.
 

  
 

درست نگاه  سطح شرم آور خدمات عامۀ این دولت فاسد برای مردم مظلوم کشور را در عرصه و تربیه وتعلیم
ز برای بیش اکنید، در عکس شما یکی از مکاتب والیت غزنی را که خود مطبوعات سانسور دولتی افشاکرده است 

نود شاگرد مکتب یک کتاب وجود دارد، مگر بودجه خیراتی که از کمک های خارجی به کشور داده به سفرهای 
    مفسدین به چار شاخ باد و مصرف می شود و یا توسط حلقات مفسد غارت می شود.

هل چ مأ توسط قوای نظامی خارجی به کجا چنین یک نظام فاسد که اکنون در افغانستان موجود و حاکم است، مستقی
 و سه کشور حمایت می شود دولت گفته می توانید؟

محمد اشرف غنی برای کسب صالحیتها و مذبوهانه و رقابت های نامشروع دستۀ های عبدهللا عبدهللا، و تالشهای 
مذبوهانه و رقابت های نامشروع هردو برای منافع امتیازات بیشتر یکی بر دیگری روشن است. نتایج چنین تالشهای 

 . شخصی و به بربادی کشور می انجامد
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