
 
 

 

 1تر  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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۹۰/۰۴/۲۰۲                  فضل احمد افغان ریانجن

 گرانقدر تیو نها زیعز هموطنان
 

م ملت  مظلوم افغانستان ۱۹۷۸ لیاپر  ۲۷  مونیکه از آغاز  روز نام  میدانیگرانقدر  ما همه م  تیو نها   زیعز  هموطنان
بوده اند و سرنوشت و مقدرات شانرا  قلم زده اند ، امروز افغانستان   یرونیب   یغالم قدرتها   ا یو     ریدر گروگان چند اس

به بهانه جنگ در  کا یامر ا یتانیمشترک اضالع متحده  و بر یر قانونیم با تهاجم  غ۲۰۰۱اکتوبر  ۷ما که از  زیعز
با  زیمجدد افغانستان نشان به نام اعمار  نیآن متحد بیافغانستان را اشغال نموده اند وبه تعق  ستیمقابل طالبان ترور

سرنوشت ملت   دغالم خو ثیاز المان بح  یحامد کرز یشان با وارد نمودن آقا  یاستخبارات یعالم دستگاه ها  کی
را با  یحامد کرز یپر خون خود گرفته اند گاه یدر چنگالها یو آزاد  یموکراسیافغان را بنام د چارهیمظلوم و ب

و غالمانش جان به سالمت برده بود پارچه    یقبل  یشور  ریکه از اتحاد جماهکابل را    یعنیکه قلب مادر وطن    یگروه
بودند    دهیکابل به خاک و خون کشان  یبا یما را در شهر ز زیعز وطنانهزار هم  ۶۵از  شیپارچه و در چند هفته، ب

 ی، حقان  یخود ساخته و بافته شان که بنام طالبان ، حزب اسالم  تکارانیو جنا   ستانیترور  هیبنام مبارزه عل  زیو ن  دیتهد
 یشدند و ال یم دهیگرد  زیو تجه هیترب یسگ و سگور شان در پاکستان به پول سرشار عربستان سعود رهیو غ

 ستنیرا که آزاد ز  گناهیجات و قصبات و مردم ب  هیقر  ستانیامروز دوام دارد تحت عنوان اعالن جنگ در مقابل ترور
ملت  یما غرور مل گناهیظالمانه هموطنان معصوم و ب یمسوالنه خود و کشتار ها  ریافتخارشان بود بمب بارارن غ

 یمضمحل تا برا یبه کل کردندیو استقالل مادروطن م یازاد یبا شهامت افغان را که سر و جان مال خود را قربان
 یکیج یموافقات سترات  یحامد کرز  یعنیدست نشانده خود    المدت شان در افغانستان و منطقه توسط  لیاهداف طو  شبردیپ

جرگه    هیلو کیدفاع در  یمظلوم و ب یو اضالع متحده را طرح و با ال یدولت نشانده حامد کرز نیب یتیو امن
گذاشت و سرنوشت ملت مظلوم افغان را توسط دست نشاندگان خود بدست گرفت و امروز اگر  دییمهر تا  یمصلحت

داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا هردو غالم اند آنها مجبور اند که به طبل بادار شان  ا یباشد و  یداکتر صاحب اشرف غن
 هایاز ازباز زین یجمهور استیر یدو مدع نیاختالف ب یعنی یامروز  یبرقصند و اطاعت از اوامر شان کنند، باز

خاتمه داده شود   یبخواهد که به باز کا یو اگر امر باشدیشان م اللمدتیطو یمرامها  قیتطب یو اهداف شومشان برا
  دن یشان و همچنان شدت بخش ینظام یروها ی، اخراج ن ندهیآ یدالر و قطع کمکها  ونیلیب کیقطع  دیضرورت به تهد

 خاتمه دهند. یکه به باز توانستندیم یعنیبود   ینم یدولت یروها یبا ن طالبانجنگ 
نه تنها   یو اقتصاد یاجتماع ،ی، دفاع یاسیکه امروز با جهان شمول شدن مر ض کرونا چهره  س میبدان دیبا  اما 
  که ی نخواهند توانست  گر یبزر گ د یاز  قدرتها   کی هر  ا ی  کا یاست  و امر یادیبن  رییبلکه جهان  در  تغ کا یامر
که  به     دینما   جابیبشکند و ا کا یجهان به شمول امر یممکن با دوامدادار شدن کرونا کمر اقتصاد د،ینما  یتاز
دوام کند  و    تریمدت  طوالن یطور مثال  اگر  کرو نا  برا  دینما  قیعم یخود  باز نگر یو خارج یداخل  استیس

   ق یعوبه  ت  ندهینباشد  ممکن  انتخابات به  سال آ   کا یامر   یجمهور   استیر    یمبارزات  انتخابات   یبرا  یفرصت  کاف
شود، به  هر  حال  وضع    دیدانلد  ترمپ تمد  یجمهور  استیدوره  ر  گریدور  د کی  یبرا  ا یانداخته شود و 
   ی کشورها   یعنیخواهد داشت  قیعم  ریتاث زیخانمانسوز  در نقاط  مختلف  جهان  ن یها به  جنگ یناگوار  اقتصاد

ما    زیبه  جنگ  دوام  بدهند  که  در آن صورت کشور ر عز  ندشان   نتوان یکننده  بنا بر  ضعف  اقتصاد  لیتمو
   فیو شر  بیملت  نج    فهیوظ   یمقطع زمان   نیخواهد  بود  لهذا  در ا یمنف  ا یشاهد  تحوالت  مثبت  و    زیافغانستان  ن

تلخ و   خیتار  زاند  ا اریاله  دست  اغ  زیافغانستان  و زور مندان که  ن  یاسالم یغان  مخصوصا  دولت جمهوراف
فرصت که جهان  نیاجتناب  با استفاده از ا  یمعن  یب یو جاطلب  یمادر وطن  درس گرفته   از خود خواه  نیشر

و فعال افکار شان   نندیب یم  یکیخود را  در تار ی کشور ها  ندهیو آ کنندیبه مرض کورونا دست و پنجه نرم م
صلح   جادیشده و ا  لیاند  توجه خود را به قطع جنگ تحم  انخودش  یمصروف نجات مرض مهلک کرونا در کشورها 

و مستقل  کپارچهیافغانستان آزاد  کی یو فردا یامروز ینسلها  یدرخشان برا  ندهیو آ یخوشبخت یدوامدار برا
 .ندینما تیافغا ن کار و فعال ثیخودکفا نموده و مشترکا بح 

 ق یمن هللا  توف و
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