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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 

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

 
 

  

   ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۲۶                                               یوسفیاخترمحمد 
   

 در بحران است؟  ایو رود ی کشور به سمت بحران م ایآ
 

حامد کرزی، رئیس جمهوری پشین افغانستان در یک نشست خبری در کابل هشدار داد که کشور به سمت بحران »

 میرود و از حکومت خواست که برای حل مشکل اقدام کند. 
 

( بیست وهفت سال می شود که رهبران تنظیم های "جهادی"  دست پروردگان بیگانه حاکمیت دولتی کنونی را در 27)
خود بحران و عمال   شمسی درافغانستان بدست خود دارند.  مردم بیدفاع و مظلوم افغانستان 1371( هشتم ثور سال 8)

بحران را  به چشم سر خویش می بینند، متإسفانه در اوضاع و احوال کنونی مردم مظلوم افغانستان نمی توانند که 
 دستان عمال بحران و خونریزی را که حمایت مستقیم  خارجی ها را با خود دارند از کشور شان کوتاه نمایند.  

، مسؤل همۀ بحرانات داخلی در کشور رهبران تنظیم های "جهادی" صرف نظر از تذکر عوامل خارجی در اینجا
 ساخت دست بیگانگان با محصول ساختار نظام فاسد کنونی ایشان است که در ایجاد و شدت بحرانات جنگ و

 خونریزی در افغانستان نقش اساسی دارند. 
بینانه نگاه کنید گردانندگان قدرت سیاسی  هرگاه به عوامل داخلی بحرانات و عمال جنگ در افغانستان صادقانه و واقع 

ش برده و آنرا رهبری  "تنظیمی" با حمایت گران خارجی شان  بحران جنگ وخونریزی را مستقیمأ در کشور را به پی
 میکنند. 

  
جناب کرزی صاحب !  جای تعجب و شرمساری اینست، که هرگاه شما با متن اظهارات خود تان در مورد "صلح" در  

عمیقأ نگاه کنید تمام فرموده های شما در ذات خود هر یک از طرحها بر ضد یکدیگر قرار دارد.  چنان چه   افغانستان
در جواب اظهارات کنونی تالشهای شما صدیقی سخنگوی اشرف غنی گفته اند، که جناب شما در وقتیکه خود متصدی 

نداشتید، برعکس تصامیم شما بد بختانه از   امور کشور بودید کدام دستاورد قابل ذکر را در مورد صلح برای کشور
تآمین عدالت انتقالی و مجازات مجرمین جنگی در افغانستان جلوگیری نموده است که  باعث تداوم خونین جنگ گردیده 

است بحران را در کشور هر چه عمیق تر ساخته است.         متاسفانه در اظهارات کنونی جناب شما پیرامون قطع 
نوع راه حل قانونی و منطقی برای تأمین صلح واقعی در افغانستان دیده نمی شود. جنگ هم هیچ   

( سیزده ساله ریاست جمهوری جناب شما است که افغانستان 13بیش از چهار دهه جنگ و خونریزی به شمول دورۀ ) 
پی دیگری آن  مسلسل پشت سر میگذراند.خونین ترین بحرانات را یکی در   

انات کنونی تالش های غیر قانونی در زیر نام مذاکرات " صلح" با گروپ تروریستی طالبان است اوأل اساس این بحر
ده است دوام دارد.  طرحهای غیر  که سالها قبل در هنگام سفرهای مسلسل جناب شما در پاکستان اساس گذاشته ش

ی شده است که موجبات شدت قانونی و غیرعملی مذاکرات  "صلح" با طالبان در پس پرده  توسط پاکستان طرحریز
 جنگ و خونریزی را عمأل در افغانستان فراهم نموده است. 

چند روز قبل در یکی از نوشته های مختصرم در مورد عدم مؤثریت و غیرقانونی بودن مذاکرات "صلح"  ایاالت 
جرمن انالین در  -الین و افغانمتحده امریکا با طالبان واضح نوشته بودم که در دو ویب سایت معتبر اریانا افغانستان آن

 خارج از کشور نشر شده است. اینک لینک هر دو آنرا برای مرور تقدیم میدارم.
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/yusufi_akhtar_nezaarat_bar_saakhta
ar_gair_qaanooni.pdf 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Yusufi_a_qanon_e_nezarat.pdf   
   

وال اساسی در نزد مردم مظلوم و بدفاع  افغانستان اینست که این بحرانات پدیدۀ های سماوی جناب کرزی صاحب!  س
نیستند و از آسمان هم نازل نشده است، بلکه عمال آنرا دشمنان مردم افغانستان بخاطر تحقق اهداف شوم شان بوجود  

 آورده است.   
ست. هر بحران راه حل قانونی خود را نیز دارد، مگر عوامل بحران و تداوم آن در افغانستان کامأل واضح و روشن ا

دشمنانان داخلی و خارجی مردم افغانستان که مذاکرات غیر قانونی را بنام  "صلح" با طالبان پیشکش نه راه حل تعمیلی 
 نموده اند و در نتیجه جنگ و خونریزی را درافغانستان هرچه بیشتر شدت داده است.   

تان توسط رهبران تنظیم های "جهادی" و طیف خارجی آن توسط پاکستان، ایران، روسیه و  بحرانات داخلی در افغانس
ست که عامل این بحران باشد بلکه  همۀ اجزای  عدۀ از کشورهای عربی به پیش برده میشود. تنها اشرف غنی نی

ی در پیشبرد بحران نقش ساختار های نظام تنظیمی " جهادی"  فاسد، پاکستان، ایران، روسیه و عدۀ از کشورهای عرب
 مؤثر ویران کننده خود را دارند.

 
 به امید صلح واقعی و پایدار در افغانستان عزیز.
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