AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

۲۰۲۰/۰۳/۲۳

اخترمحمد یوسفی

وقت ادأی دین میهنی برای کشور است!
دیگر وقت تماشا و انتظار برای تداوم جنگ و خونریزی باقی نیست ،میهن از ما و شما عمل وطنپرستانه برای قطع
جنگ و جلوگیری از خونریزی عاجل نیاز دارد ،تأمین صلح پایدار و واقعی بدون وحدت نظر و عمل واحد تمام
وطنپرستان در افغانستان ناممکن است.
دشمنان خارجی افغانستان بخصوص آغازگران بحرانات نخست از همه کشور همسایۀ افغانستان ایران و پاکستان
که در کشور ما منافع مستقیم اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی نامشروع و شوم دارند ،با کمک ارتباطات بین المللی
و حلقات معین مرتبط داخلی افغان شان مانند بغاوتگران قانون شکن انتخابات و طالبان که بدستور آی .اس .آی.
همگام مشابه و همزمان و گاهی هم متضاد و متفاوت اعمال تخریبی بیشرمانه خود را در افغانستان از مجرای های
متعدد بر ضد منافع ملی میهن ما انجام میدهند جریان دارد.
اوأل :بحران کنونی باغیان انتخابات با وجود آینکه این حلقات درگذشته و هم در طی ( )19سال حضور آیساف در
افغانستان ،همین حلقات قانون شکن از حمایت مستقیم مالی و نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو برخوردار بودند.
بغاوتگران انتخابات توانسته اند خصوصیات حرفوی دوسره دبل اجنت خود را مانند فلم های هندی دبل رول در
تعامالت جنگ بیگانگان دنبال نمایند .بغاوتگران کنونی در پیش رو پرده تیاتر مناسبات نمایشی گرم خود با ایاالت
متحده امریکا و ناتو نشان میدهند ،مگر در عمل در مرحله حساس و سرنوشت ساز کشور پیشنهادات ایاالت متحده
امریکا و ناتو را نمی پذیرند .بغاوتگران در پس پرده روابط محکم خود را با مخالفین سیاست امریکا و غرب مانند
ایران ،روسیه و ترکیه تاسرحد سازماندهی کمکهای مالی وحتی بر اساس گفته های اخیر کابلوف نماینده فدراتیف
روسیه کمک نظامی را در وقت ضرورت برای جنگ فراهم نموده اند .بغاوتگران اکنون بخاطر پیشنهادات ایاالت
متحده امریکا و ناتو را لجوجانه قبول ندارد و به شیوۀ قانون شکنی بحران کشور را تشدید کرده اند .قانون شکنان
به کمکهای ایران ،روسیه و ترکیه دلبسته اند تا با طالبان برای حفظ قدرت شان در شمال کشور مقابله نمایند.
ثانیأ :طالبان حریفان دیرینه بغاوتگران انتخابات براساس توافقنامۀ قطر ایاالت متحده امریکا با طالبان به افغانستان
آمدنی و رهایی زندانیان طالبان حتمی است .طالبان هم بدستور آی .اس .آی .کشور را ویران می کنند ،هر دو دستۀ
جنایت پیشگان افغانستان را یکسان ویران می کنند.
هر دو دستۀ جنایت پیشگان حیثیت دو روی یک سکه سیاه را برای افغانستان دارند.
این تبلیغات دشمن نادرست است ،که دالیل پوچ خود را در پشتبانی یک دولت واحد قانونی در افغانستان غیر عملی
میدانند ،پشتبانی یک حکومت واحد در افغانستان پشتیبانی شخص اشرف غنی نیست بلکه ادأی دین میهنی در
برابر کشور است که به همه ما و شما تعلق دارند .افغانان و تمام وطندوستان کشور باید با این حقایق و توطیه های
دشمنان میهن متوجه و هوشیار باشند و از توطیه های دشمن بموقع شجاعانه و رسالتمندانه در امر مبارزه و
جلوگیری از ویرانی میهن پیشقدم باشند تا صلح واقعی و عدالت در کشور تأمین گردد.
سیاستمداران امریکایی بخصوص زلمی خلیلزاد نمایند وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا نباید براساس تقاضا
های غیر قانونی طالبان و بغاوتگران انتخابات باالی دولت کنونی از هر دوفشارهای بیش از حد را ازیاد کند ،که
خدای نخواسته سیستم موجود نیم بند حکومتی افغانستان سقوط نمایند و رهبری افغانستان دوباره مستقیمأ بدست
پاکستانیها و ایرانیها که با افغانستان دشمنی دیرینه دارند برسد.
زنده باد وحدت صادقه تمام وطندوستان افغانستان عزیز.
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