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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۲۰/ ۱۴/۳                                                                                          ندید اکادمیسین سیستانی اک

 !است یاتیافغانها مثل تنفس، ح یصلح برا

 

 ست؟یطالب چ انیزندان یصلح ورهائ ۀاز من سوال نمود که نظرم در باردیشب  دیتوح دینوبنام مروزیاز ن یجوان

 نوشتم که : شیبرا

(   نندیب یکه نفع خود را در جنگ م یمردم افغانستان مثل تنفس با ارزش است. تمام افغانها )بجز آنان یبرا صلح

که  یتجارت پر در آمد است. گروه ها کیجنگ  یجهاد یاز گروه ها یبرخ یبدبختانه برا یخواهان صلح اند. ول

 یدم ودستگاه وزندگ دارای ر وها دالونیلیمصاحب  قیطر نیرا غصب کنند واز ا یبا جنگ توانسته اند قدرت دولت

 .ابدی یخاتمه م زیچونکه با ختم جنگ اقندار شان ن ابدیتا جنگ خاتمه  خواهندیند هرگز نمده اش یاشراف

 یمنطقه و باز یبلکه جنگ استخبارات کشورها ست،یجنگ در افغانستان جنگ طالب با دولت ن گریجانب د از

 یساختن همه کشور ها ی.اما راض کندیآوردن صلح تالش م یافغانستان برا دولتابرقدرتها در افغانستان است.

 .ستینبوده ون یسپتمبر( کار آسان ۱۱بزرگ در افغانستان )بعد از حادثه  یشامل باز

 کیاز  رانیوا نیو چ هیبا روس کایامر ی. رقابت هاستیهم پوره ن کایچون امر یاز عهده ابرقدرت یکار حت نیا

مخالف طالبان  یجنگ یطالبان با گروه ها تیو ضد گرید یهند وپاکستان از سو یها استیطرف و تقابل س

چنگ انداخته وابقا  یدولت یدیکل ماتوبر مقا دندیدر افغانستان به قدرت رس کایامر تیدرافغانستان که با حما

 درکشور شده است. یاند کهسبب بحران جار یاند هرکدام کورگره ها دهیگرد

پنج  فهیخل بیبا طالبان درست کرده واز ج یریخم ینیب کیشدن خود از افغانستان  رونیب یبرا کایکه امر حال

مجبور  یانتخابات جنجال جینتا یها یبا دشوارکه دولت افغانستان  رسدیداده است به نظرم ییهزار طالب را رها

 طالبان بدهد. انیزندان ییرها هحفظ کند وتن ب شیرا در برابر رقبا کایامر یخواهد بود تا آبرو

 یاالفغان نیهمراه با کاهش خشونت ازجانب طالبان وآغاز مذاکرات صلح ب دیطالب با انیزندان ینظرم آزاد به

 یبه جنگ نم یدولت یروهایدوباره برضد ن ییپس از رها انیحاصل شود که زندان نانیاطم دیباشد. همچنان با

 پردازند.

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نکاهد وتلفات مردم افغانستان همچنان ادامه داشته  یدولت یروهایحمالت برن زانیطالب از م انیزندان ییرها اگر

خود با  تیباشد صلح به کشور بر نخواهد گشت و دولت مجبور خواهد بود در دفاع ازمردم تحت قلمرو حاکم

 بجگد که طالب به آتش بس تن دردهد . یطالبان تا وقت

 تیاند که مورد حما یمختلف یبلکه شامل گروه ها ستندیگروه واحد ن کیطالبان  شودیم دهیکه د ییتاجا

گروه ها هر  نیاز ا یکیفارس قرارداراند. هر جیحوزه خل یوکشورها هیو روس رانیچون پاکستان و ا یکشورها

 .دخود آتش بس را نفض وصلح را اخالل کنن انیبدستور کشور حام توانندیلحظه م

از  یکیکه عبدهللا عبدهللا  میدانیوماهم م دانندیهمه م رایکنم ز سهیرا با عبدهللا عبدهللا مقا یندارم اشرف غن قصد

 ۷۰شده و دستانش درکشتار  یجنگ اتیدرکابل مرتکب جنا ۷۰نظار است که در دهه  یشورا یقوماندانان جنگ

 هیعل تیوجنا یجنگ میجرا نیبه ع زین مشیت یمردم هزاره افشار کابل آلوده است و اعضا ۶۰۰۰و یهرار کابل

 نینبست. افزون برا نیبه خون مردم کابل رنگ یکه دستان اشرف غن یکابل متهم اند درحال یرانیو و تیبشر

 . ستیمتهم ن یخارج یبکشورها یوقاچاق مواد مخدر وجاسوس یدر فساد ادار یاشرف غن

 : مینیب یکه م نستیمحاسبه شود ا یاشرف غن دتیدر کر دیکه با یگرید نکته

 است؛ یمخالف اشرف غن پاکستان

 است ؛ یمخالف اشرف غن رانیا

 است؛ یمخالف اشرف غن روسبه

 است؛ یمخالف اشرف غن هیترک

 است؛ یمخالف اشرف غن کایامر یحت

 یدر راس دولت افغانستان اند ول یداده اند مخالف اشرف غن لیرا تشک یثبات یب میکه ت یجنگ ساالران داخل تمام

 است؟ نیجنبانند چرا چن یفوق الذکرباداکتر عبدهللا سرموافق م یهمه دولتها 

 ؛کندینم یمنافع شخص یرا فدا یو دانشمند است ومنافع مل یمل تیشخص یاشرف غن نکهیا یبرا

آب مهار کند و در خدمت استفاده هموطنان  یوطن را با احداث بندها یآب رودحانه ها کندیم یسع نکهیا یبرا

 ؛خود قرار دهد 

خود  یزراعت داتیوتول یکند وکشور را از لحاظ اقتصاد انتیافغانستان ص یعیاز منابع طب خواهدیم نکهیا یبرا

 ؛دیکفا نما

 یشانه ها یرا جستجو کند وفشار پاکستان را از رو لیبد یتیترانز یوتوانسته است راه ها خواهدیم نکهیا یبرا

و عرب حوزه  نیچ یتجارومردم افغنستان کاهش دهد و تجارت را از انحصار پاکستان نجات داده به کشور ها

 ؛واروپا انکشاف دهد هیترک یفارس وحت جیخل

نسبت  یادیز یتیجوانان در امور دولت اهم یریاو به حقوق ونقش زنان درانکشاف جامعه وسهمگ نکهیا یبرا

مذکور  یخاطراست که کشورها نیهم به.را درعمل به اثبات رسانده است نیاست وا لیقاخود  یجهاد یبه رقبا

 را درافِغانستان خوش ندارند. شیاند یجمهور آگاه ومل سیرئ کیوجود 

٪  ۵۰/ ۶۴باکسب یمستقل انتخابات اشرف غن ونیسیکم صلهیدرحال حاضر برطبق ف هایناسازگار نیا یهمه  با

 یدولت ومهمانان خارج ۀثالث یقوا ندگانیدرحضور نما ۲۰۲۰مارچ  ۹در روز  مردم برنده اعالن شد و یآرا 

 بجا فیمراسم تحل غانستاناف یجمهور استیناتو درارگ ر یبشمول قوماندان قوا یکشور خارج ۳۵ یوسفرا
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از  انتیوص یارض تیودفاع از تمام یافغانستان حلف خدمت گزار یجهمور سیرئ ثیبح یآورده شد واشرف غن

 د.بجا آورالقضات افغانستان  یدرحضور قاض یمقدس اسالم رامطابق قانون اساس نید

و محقق وحزب جنبش  یلیوحدت خل ،حزبیاسالم تیاز جنگ ساالران جمع یبیبا ترک یاشرف غن بیرق میت اما

اعالم کردند ونام حکومت خود  یحکومت مواز یخارج یکشورها یبرخ تیجنرال دوستم با حما یبرهبر یاسالم

 گریبارد کیکه  یعنی ؟یچ یعنیکه  میدانیهمه م با  یهمه شمول را تقر ی. معنادندیرا حکومت همه شمول نام

وغارتگران کابل شامل حکومت شوند ودمار از روزگار  رانگرانیو تکارانیو آدمکشان وجنا یقوماندانان جهاد

 بکشند. چارهیمردم ب

به نفع ملت وکشور بجز  یخدمت چگونهیسال اقتدار خود درکشور مصدر ه ۲۰ با  یدرمدت تقر میت نیافراد ا چون

 یاشخاص وافراد رام نیازا یکیکه در حکومت گذشته هر یخود نشده اند، اشرف غن یخاص قوم ۀخود وحلق

 یثبات ساز یب میکه ت نستیازا د،یکشور مقررنما یدیچهره ها را دوباره در مقامات کل نیا ستیشناسد، حاضر ن

 کیبحران و  یتا کشور را بسو کندیم جادیهر روز درد سر ا یدولت اشرف غن یعبدهللا عبدهللا برا یبرهبر

دوباره تکرار شود. دولت نه تنها  ۷۰دهه  دیاند که نبا یمردم دچارنگران خاطر نیسوق دهد. به هم یجنگ داخل

 کایشان وهمچنان با فشار امر یپنج هزار زندان یرهائ یتقابل است بلکه با طالبان برا رعبدهللا عبدهللا دچا میبا ت

 یومغلق به نظرم دهیچیپ ۀپروس کیتحقق صلح درکشور  یجهت در اوضاع واحوال کنون نیروبرو است، بد زین

 .شودیمردم افغانستان نم بینص یکه به زود دیآ

 ۲۰۲۰/ ۳/  ۱۴انیپا 
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