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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

  

   2۰21/ ۰2/ ۰۷                                                     هللا آشفته  تیرعنایم
  

 رؤزٔهٔ تبصر
 !االفغانی را ناعاقبت اندیشانه به بن بست نکشانید که بدیل بهتر ندارد توافقنامه صلح دوحه و مذاکرات بین 

پس از سقوط رژیم داوود خان دولت ها، توسط همسایکان، قدرت های منطقه و حمایت جهان جهت تحقق اهداف استراتژیک و  

 .به اریکه قدرت رسانیده و سقوط داده شده اند  تأمین منافع شان

 

، استعداد، مجال، نیاز، صالحیت و انتظار تفاهم، آتش بس و ختم صلح و جنگ نیابتی ؛ در افغانستان را  بناًء تفکر ،توان، امکان

  !نباید به تنهایی از نیرو های درگیر داشت

باوجودیکه توافقنامه صلح، بین دو طرف اصلی جنگ، پس از بیست سال زور آزمایی و تحمل تلفات سنگین جانی و مالی با  

و اقسام سالح های کشنده به شمول بمب مادر به رهبری اضالع متحده امریکا با همیاری و همکاری ناتو در  استعمال انواع 

برای پایان   "مشروط"توافقنامه   2۰2۰فبروری  2۹ناگزیر به تاریخ  البراتوار افغانستان؛ پرتاب و تطبیق گردید ؛ ولی سرانجام 

 .دجنگ نیز به امضاء رسانیدن   چگونگی اشغال و ختم 

حلقات جنگ طلب و جنگ افروز خارجی و داخلی ؛ برای تداوم حفظ منافع و اقتدار خویش؛ بعالوه اینکه شعله های جنگ نیابتی 

 .را بر مردمان ملکی ما بیشتر ساختند، بنواختن طبل جنگ، تبلیغات و ادبیات جنگی بیشتر فعال گردیدند

 +محبوب اشغال گردیده، و پس از بیست سال زور آزمایی قوای ائتالف امریکا بناًء یکبار دیگر تاکید مینمایم که : افغانستان 

بنابر دالیل متعدد داخلی و خارجی که نیاز به بحث اینجا نیست ، با رعایت منافع خود با همان یگانه نیروی مخالف و    ناتو

از شکنجه در زندان های گوانتانامو، پاکستان،  مقاومتگر قبالً ساقط گردانیده شده ) رژیم طالبان( توسط نظامیان امریکایی ؛ پس

تکنوکرات؟ ها، پیمانکاران و . . . دوباره به رهبری و    !با داشتن سالها تجربه کار مشترک با سایر گویا مجاهدین؟  . . . بگرام و

ارت امور خارجه امریکا  بقایایی همان دولت ساقط شده و ) مقاومتگر( توسط هیئت آقای خلیلزاد نماینده خاص رئیس جمهور و وز

فبروری سال قبل توافقنامه دوحه خالف میل و توقعی دولت کابل به    2۹مذاکراتي صلح زدند که نتیجتاً به   های دست به تالش 

 .امضاء رسید

ایان خواهد  این توافقنامه با رعایت منافع امریکا، ناتو، موافقان و مخالفان منطقه ای صورت گرفته و با چانه زنی های آنها به پ 

 .رسید

بیرون خواهد   "که از نتایج مذاکرات بین االفغاني "افغانستان شمول  "طبق توافقنامه طرح دولت مشارکت اسالمی وسیعی البنیاد 

های  داخلی و خارجی شان در دولت جدید امریکا و اتحادیه اروپا دست به تالش آمد ؛ توسط دولت کابل و گویا البیست های 

 .مذبوحانه زده و با بهانه دست آورد های بیست ساله به بازنگری؛ مانع تحقق توافقنامه میگردند
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

رت های بازیگر  اینکه تا زمانی دستیابی تفاهم عملی، اجماعی منطقه ی و جهانی تحقق برنامه های چند بُعدی و چند جانبه قد

ذیربط و ذی نفوذ خون ِ چه تعداد از فرزندان جوان و شجاع کشور ما بنام سرباز، افسر، ملکی ، نظامی و طالب منحیث مواد  

 .سوخت می ریزد؛ متأسفانه برای دولت مردان ناکام و رسوا قابل محاسبه نیست

قای جو بایدن؛ هیئت تحریک طالبان به رهبری مال  نفری کانگرس امریکا به دولت آ 12همزمان به گزارش و مشاوره هیئت 

 !نیز به ترکمستان رسید   برادر آخند

 آشفتهء وطن 
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