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 ۱۳/۰۵/۲۰۲۰             محمد یوسفی اختر

 

 افغانستان ملک بی صاحب!
 

 عالم متبحر المانی میگوید که: کانت" "ایمانویل
 ، اما سیاست باید درست هر زمان با حق انطباق داده شود.حق نه باید هیچگاه به سیاست

" صلح دائمی کدام مفکورۀ میان خالی نیست، بلکه وظیفه  :در جای دیگری نیز می فرماید که کانت" "ایمانویل
 ایست، که به تدریج حل می گردد و به هدف آن پایدار تقرب حاصل می کند."    

  "کند. حفظ خود شخص در را انسانیت احترام انسان که است، نهفته آن در انسان خود علیه مکلفیت" 
 

 
 

ی پیشین افغانستان از ئکه منابع نزدیک اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرا در حالی  " 
کنند، منابع نزدیک به آقای غنی تقسیم  ان دو طرف در این هفته صحبت میسیاسی می  احتمال امضای توافقنامه

   کنند." با تیم آقای عبدهللا را رد می  های کلیدی مساویانه کابینه و پست
برای ساختار انارشیستی دولت فاسد افغانستان و مخالفین مسلح آن طالبان و داعش بنام "صلح"  فرصت توطیه 

برای حفظ و کسب نامشروع قدرت همگام با کشتار  رحم ترین خونریزی و خیانات صریحچینی ضد منافع ملی، بی 
 رپای کردن تمام قوانین و منافع ملی کشور میسر شده است.  مردم بیگناه و بیدفاع میهن و زی

فریبکاران چهار دهه جنگ در افغانستان توطیه چینی و خیانت ملی خویش را برای حفظ و کسب نامشروع قدرت 
 ر افغانستان ادامه میدهن و از هیچ نوع معیار قانونی، اخالق انسانی پیروی نم کند. د

چهار دهه در افغانستان بارها این حقیقت را به اثبات رسانیده است که تأمین صلح  جنگ های خونین پی در پی
ان کنونی در افغانسنان با واقعی و پایدار در کشور با پیوند های عمیق استخباراتی که دولتمداران و هم جنگجوی

 کشور های همسایه ایران، پاکستان، منطقه و جهان وجود دارد "صلح" و تأمین عدالت ناممکن است. 
ساختار های متعدد شورأی های صلح دولتی ناکارآمد دو دهه مفسدین نتوانستند کوچکترین پیشرفت در امر تآمین 

دهللا عبدهللا و گروپ شمال وی نیز که در داخل خود نظام موجود صلح و امنیت در کشور داشته باشد، با انتصاب عب
برای اجرأی کوچکترین کار و تطبیق قانون اساسی افغانستان باهم توافق ندارد پیشرفت در امر تأمین صلح ناممکن 

 است.  
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بان با ایاالت محقق و نویسندۀ امور سیاسی طالبان محترم نظرمحمد مطمین که شخصأ در هنگام امضأ توافقنانه طال
متحده امریکا در دوحه پایتخت قطر حضور داشتند، در یکی از مقاالت منتشرۀ اخیر خویش اسما و آدرس متعدد را 
افشا نموده است. خجالت آور است که هر یک از حلقات بدنۀ نظام فاسد دولت کنونی افغانستان بر عالوه هیأت 

انگزی هر یک حلقات جداگانه عاشق صلح شده اند و با ( بیست یک نفری رسمی حکومت برهبری معصوم ست21)
 طالبان تماس های خویش را برقرار نموده است.  

این مثل عامیانۀ برای حال افغانستان کنونی که دارای چندین مرکز رهبری جداگانه  می باشد کامأل صدق می کند. 
 " قصاب زیاد شد گاو مردار می شود."  میگوید که: 

 

 ( بیست یک نفری هیأت حکومت افغانستان.21معصوم ستانگزی با هیأت ) -1
 عبدالسالم رحیمی وزیر حکومت. -2
 محب رئیس شورأی امنیت. -3
 فضل احمد معنوی نماینده عبدهللا عبدهللا. -4
 گلبدین حکمتیار حزب "اسالمی" -5
 وحدت"حزب " محمد محقق -6
 جه.محمد حنیف اتمر سر پرست وزارت خار -7
 یونس قانونی.  -8
 استاد عطامحمد نور. -9

 رشید دوستم. -10
 رسول سیاف. -11
 حامد کرزی.   -12

 

متأسفانه در افغانستان دولت هم وجود ندارد، که از این عاشقان سر به کف "صلح" بپرسد که چه باعث شده است که 
به یک بارگی عاشق  باراتی آی. اس. آی.همۀ تان با چشم پوشی از جنایات آشکار معشوقه مکار دستگاه های استخ

 طالبان شده اند.
  که: ګفته جهانی دوم جنګ مورد در برطانیه وخت صدراعظم چرچل" "وینستون

 از را " ها نوین،"هابسبورگ "ُمد" تفکر روند و ها امریکائی فشار تحت ما اگر کرد،نمی بروز هیچگاه جنگ این"
 کردیم، ایجاد را خالء کشورها درین ما عمل آن با که .راندیم نمی آلمان از را سولرن""هوهن و هنگری – "اتریش

   بخزند." خالی تخت بر ها، النه  عمق از که  دادیم، امکان وحشتناک ""هیتلر  هیوالی برای و
 

صلح را در کشور ندارد، حوادث خونین مرگبار روزمره این حقیقت تلخ را باید بدانید که دشمنان میهن ما آرزو 
دشمنان مردم میهن علیه ملت مظلوم افغانستان با صدور اعالمیه ها و تقاضاهای آتش بس از مخالفین مسلح 

  اجیر پاکستان و ایران هم توقف نمی یابد.
تن به شمول یک پولیس جان  ۱۴بستر دشت برچی در کابل  ۱۰۰در حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه ملی 

 تن دیگر زخم برداشتند. ۱۵باختند و 
 

 
 

نفر دیگر زخمی شدند. سازمان  ۱۶نفر کشته و  ۱۶در حمله گروه داعش به یک  شفاخانه در کابل دستکم " 
لیس کابل گفته چند مادر و کودک نیز در میان وشفاخانه را به عهده دارد. پ ، اداره زایشگاه اینسرحدداکتران بدون 
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نفر  ۶۸نفر کشته و  ۲۴ها هستند. همزمان در ننگرهار شرق افغانستان هم حمله به مراسم تشییع جنازه،  کشته شده
 اند. سازمان ملل متحد این دو حمله را محکوم کرده." زخمی شده

یاب افغانستان که به دستور رئیس جمهوری افغانستان "ادعای به رودخانه  حقیقتمحمد حمید طهماسی، رئیس هیأت 
 ۱۰های اولیه آنها نشان داده که " گوید که یافته کند، می انداختن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایران" را بررسی می

 نفر دیگر ناپدید هستند."  ۱۵اند و  نفر در این حادثه کشته شده
 

ما محل غرق کردن مهاجرین در آبهای دریا هیرود توسط قوأی سرحدی ایران و نمونۀ از در عکسهای زیر ش
 حمالت توپخانه صقیل پاکستان را در شرق افغانستان را مستندأ می بینید.   

 

  
 

ر برابر جنایات ایران و پاکستان فقط برای خاموشی قهر مردم و فامیلهای دولت افغانستان در طی سه دهۀ اخیر د
جنایات ایرانیان و پاکستانیها مجازات نشده  ، تا کنون در هیچ مواردی متخلفینقرنانیان هیأت تعین مینمایند و بس

 است.

  
 

شکارچیان وحشی عرب چند سال قبل بنابر دعودت شخصی ضیأ مسعود دادماد برهان الدین ربانی و پسرش برای 
 شکار بازان شکاری و پرنده های نایاب به والیت فراه آمده بودند. 

 

 
 

های  ی از شکار پرندگان کمیاب در هرات اعتراض فعاالن محیط زیست در شبکهفردی در هرات با نشر تصاویر
 اجتماعی را برانگیخته است. 

 
 انپای
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