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 اخترمحمد یوسفی  

 از بن تا دوحه 

   یونس قانونی  شاخدار و دروغاهای ها دیده درایی

است.یونس قانونی با تلویزیون طلوع مصاحبه زیر لینگ   

https://youtu.be/iOZNxZpRR24  

ژورنالست بنام نجفی زاده مصاحبه اختصاصی را با یونس  یک تن  اخیرآ تلویزیون طالع در افغانستان با گردانندگی

 از رهبران بلند پایۀ شورای نظار و جمعیت "اسالمی" افغانستان انجام داده است .اینکتن  قانونی مشاور سیاسی و یک

  .حقایق را بیبنید یونس قانونی، قانون شکن می پردازیم  و جعلیات اظهارات دروغ  مستند با رد ما

 

 یونس قانونی با احمد شاه مسعود 

  

 

https://youtu.be/iOZNxZpRR24
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 معرفی مختصر یونس قانونی: 

  

  

است.یونس قانونی  پسر یعروس افغانستان وزیر دفاع دختر بسم هللا محمدی عربی هایعروس بار از طال  

  پالن صلح سازمان ملل متحد در   یهیچگاهی تعلیمات نظامی نکرده است،  بعد از ناکام لفاظقانون بی  ، اینیونس قانونی

  جنراالن خائین طرفداران از شورای نظار و جمعیت "اسالمی" با تعداد  خاینانهمیالدی در اثر توطیه های  1992در سال 

درستیز قوای مسلح افغانستان با احمد شاه  ، بحیث لوی انجام دادندکشور را در ببرک کارمل خیانت ملی ناکامی پالن صلح 

 میالدی یونس 1996مسعود وزیر دفاع  وقت افغانستان در ریاست حمهوری  شروع بکار نموده است. در خزان 

هست و بود همرا بابا توپ و توپخانه قوای مسلح افغانستان  بود لوی درستیز قوای مسلح افغانستان غیرقانونی در حالکه

ی قبل تبا برهان الدین رئیس جمهور وقت، احمدشاه مسعود وزیر دفاع، قسیم فهیم رئیس امنیت دول دمو شخصی مر دولتی

 .نمودند فرارپایتخت افغانستان بطرف شمال کشور  با عبور از دریای آمو به کوالب تاجکستان  از آمدن طالبان از کابل

  میالدی 2001در هنگام سقوط حکومت طالبان توسط عملیات نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو در سال   یونس قانونی

دولتی  یونس قانونی در دولت انتقالی   پستنخستین  بعهده داشت.المان ریاست هیات اتحاد شمال را در کنفراس بن 

. و معاون رئیس جمهور افغانستان بوده استوزیر معارف، رئیس پارالمان بحیث بحیث وزیر داخله، بعد افغانستان   

  

علیه مردم میدانید که چه کسانی جنایات و غارت را در افغانستان  یخوببرا این جنگ شوم مردم مظلوم افغانستان حقایق 

افغانستان  فاسدافغانستان با دستان خالی شان نمی توانند با نظام و مظلوم اند، مگر متاسفانه  مردم بیدفاع  انجام داده 

  . نمایندمقابله  می شوند حمایت نظامی مالی  ( چهل وسه کشور مقتدر جهان 43که توسط ) بعد از کنفرانس بن المان
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طوالنی    نجفی زادهتلویزیون طلوع و یونس قانونی با  متن مصاحبه اختصاصی 

ی   ولفاظی ها ها دروغ خود را در برابرمستندأ برخی از جوابات  است، میخواهم 

روشن رد نمایم.   صریح و  جعلی یونس قانونی را مختصر   

ویران  سر از نو  ،انستان بعد ازبن ساخته شده استغبنام اف که خبرنگار: چرا خانۀ سوال

شود؟ساخته  پس دوبارهشود و   

از دید من که در کنفرانس از جبهه نیرهای ضد طالبانی حوزه جواب یونس قانونی: 

  .کنفرانس بن نمایندگی میکردممقاومت در 

بهترین گزینه و توافقات بود که در بن بآن دست یافتم، *   

نقطۀ پایان گذاشتیم،  در افغانستان دو دههجنگ ه ما ب*   

قومی و تنظیمی را پایان گذاشتیم،  هایجنگبا  *  

صحفه جدید بروی نسل جوان آغاز کردیم، *   

تهداب افغانستان نوین را اساس گذاشتیم، *   

فرصت طالیی برای دولت سازی و ملت سازی باز کردیم، *  

تنوع قومی تنوع سیاسی و تنوع مذهبی را برسمیت شناختیم، *  

افغانستان جدا از گذشته در یک مسیر مثبت قرار دادیم.   *   

از جریان  عملیات ضد طالبان را می بنید که تخطی های و  در زیر شما عکسهای مستند

  جنایات صریح از کنوانسیون ژنیو اسیران جنگی توسط اتحاد شمال صورت گرفته است. 
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Sunday, 25 November, 2001, 10:22 GM  Rabbani vows to protect foreigners. 

 

UN High Commissioner for Refugees Ruud Lubbers: Parts of Afghanistan are still too 

dangerous for the international aid effort to be fully effective; a senior 

United Nations official has warned.  

 

اتحاد شمال در شهر بنابر عدم دخول ملیشه های   بین المللی قوای ائتالف عملیات توسط پی در پیبا وجود اخطاریه های 

وارد شهرکابل  از ولسوالی های شمال والیت کابل  میالدی   2001دسمبر  14شورای نظار بتاریخ  کابل، ملیشه های

فیصله از قبل  میالدی 2001 شام شانزده نوامبر شدند. برهان الدین ربانی را از بدخشان توسط هلیکوپتر بکابل آوردند،

  اعالم نمود.  دوباره دوام حکومت مخلوع  خود را  آینده افغانستان برهان الدین  ربانیکنغرانس بن در مورد حکومت 
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میالدی:   2001کنفرانس بن المان نوامبر و دسمبر   

 

 

درست نگاه را  اظهارات دروغین یونس قانونی درو فوق   مستند اسنادبر با جوابات مبنی 

  .نمائیدب را قضاوت بیطرفانه ، امید است براصل عدل و انصافکنید

بن  در مورد کنفرانس زمان تمام حقایق را اکنون کار نیست،در  دیگر لفاظی و دروغ   -*

برای قطع جنگ ثابت ساخته است. کنفرانس بن یگانه گزینه  میالدی  2001المان ماه دسمبر 

  است. در کشور جدیدیک جنگ لکه تداوم ب  ، هن  و تامین صلح واقعی سراسری درافغانستان

در  ملی در افغانستان ، نیروهایسی میلیون نفوس دارد از که بیش تسافغانستان کشوری 

چهار گروه  شرکت. دارد  بوده و اکنون هم مطمیندارای گزینه وافرهنگام تدویر کنفرانس بن 

برهبری جمعیت  گروه  آن ) اتحاد شمال سهکه  بر تقسیم اقتدار دولتی المان  در کنفرانس بن

"اسالمی"، گروپ قبروس به رهبری داماد گلبدین از حزب "اسالمی"، گروپ 

یان بنیاد گراجنگی و جنایتکاران ترکیب از  ( آی. اس. آی. پاکستان  انپشاورخدمتگذار
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گزینه شده نمی  افغانستان را ویران نموده بودند سه دهه جنگطی  در افراطی اجیر بودند که

  سه گروه جنایتکار جنگی از مردم و قربانیان در افغانستان نمایندگی کرده نمی توانند.  .تواند

، پادشاه سابق اعلیحضرت محمد ظاهر شاهتیم تینوکراتها روم، طرفداداران  عقب راندن 

در لوی جرگه  سط اردلیان شورای نظارتهدید شاه سابق تو  در کنفرانس بن و  افغانستان

دسمبر در ماه بن کنفرانس  تصامیمثابت نموده است که این حقیقت را مستندأ میالدی  2002

های  بدترین گزینه برای افغانستان برای قطع جنگ و تأمین صلح سراسری میالدی 2001

.ه استبود تداوم جنگ  

اخوان المسلمین که توسط گلبدین، برهان الدین،  انسازم وگرایان "اسالمی"  * جنگ افراط

 در افغانستان میالدی 1974احمدشاه مسعود، خالص و غیره بکمک پاکستان و ایران در سال 

، بلکه جنگ و پایان نیافته است نیز آن بن و بعد ازکنفرانس ، قبل از است آغاز گردیده

دولت  دوحه بن و مذاکرات انسشدت آن در کشور ادامه دارد. کنفرا ب  تا هنوز  خونریزی

مذاکرات دوحه هستند،  تباهی میهندو روی یک سکه  اجیر طالبان افراطیبا فاسد افغانستان 

از حمایت  که در افغانستان را و خونریزی  افراطیتشوم  این جنگ نمی توانند هیچ وجهه ب 

  خاموش نماید. دار هستند برخور خارجی تروریزم دولتی

 

برای  تقسیم  پست های دولتی بر بنیاد ساختار قومی به اساس فیصلۀ کنفرانس بن المان  -*

نقطۀ پایان نگذاشته است،  جنگهای قومی و تنظیمیافغانستان بوجود آمده بود،  نه تنها که به 

بلکه دشمنی، جنگ و خونریزی را در میان اقوام و تنظمهای افغانستان شدت بخشیده است. 

ز متحد اتحاد شمال جاجی قدیر اغاز میکنیم. جاجی قدیر در روز چهارم کنفرانس بن مثال را ا

اتحاد % هفتاد وپنج فیصد چوکی های مهم به اقوام غیر پشتون   75 غیر عادالنه  میههبنابر س

 شمال در نظر گرفته شده بود از کنفرانس خارج گردیده بود.
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در ظرف شش ماه بعد از کنفرانس بن در اثر اختالفات درونی دولت  در حالیکه  جاجی قدیر

. قاتل هنوز معلوم نیست بودید کشته شده استافغانستان جناب شما یونس قانونی وزیر داخله   

که در اتحاد شمال  و مذهبی عینکهای سیاه خو را دورکنید، ساختارهای قومی آقای قانونی

عدالت و  ، تأمیندر سر راه انتخابات مانع آمده اند، همیاسی گرداحزاب "سجعلی  هایبنام

  .که از جانب دشمنان افغانستان بیشرمانه حمایت میشود  افغانستان استدیموکراسی در 

در  بعد از کنفرانس بن فاسد که دولت گفتن حد و حدود  دارد؟ مگر دروغآقای قانونی،   -*

 شودهگنه ور کش جوان دربرای نسل  را جدیدصفحۀ  هیچنوع افغانستان بوجود آمده است،

نصف شان  ،کندفرار می کشور  ساالنه ازبیکار هزاران جوان  بنابر تسلط دولت فاسد  .است

پاکستان، ایران کشته می کشورهای چون ویا توسط پولیسهای سرحدی  جهان غرق درابحار

 شود. 
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د، ی نگاه کن درست را ملی پولیس و اردو صفوف شرم کنید تلفات سرسام آور جوانان را در 

مگر فامیلهای بیضاعت افغان فرزندان خود را برای کشتن پرورش میدهند. بنظر شما ممکن 

که توسط افراد شورای فرخنده دختر دختر جوان و بیگناه  چون چون قتل  جوانان قتلهای

یما  قتل هنتون کابل،وبیست ودو محصل پ قتل ،کشته شد شهار کابلدر  نظار در روز روشن

کشته شده است،  شرایط جدید برای نسل جوان  وغیره  ددر هیلمن  سیاوش، الیاس ژورنالست

   در کشور جنایات جریان دارد. افغان کشور باشد. توسط دولت فاسد شما علیه نسل جوان 

تنوع قومی ار اجتماعی عنعنوی افغانستان اصل طول تاریخ پر افتخار کشور در ساخت  در -*

فاسد  دولتاست.  بوده موجودقابل احترام متقابل و برادرانه   تنوع سیاسی و تنوع مذهبی، 

در افغانستان بوجو آمد، تفرقه های قومی، سیاسی، مذهبی را بیشتر از  بعد از کنفرانس بن که

 پیش  تشدید نموده است. جنگهای کوچی های و اقوام در هزاره جات نمونۀ بارز آنست.

 

https://youtu.be/iOZNxZpRR24  

https://youtu.be/iOZNxZpRR24

