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

 

                               
 ۱۰/۴۰/۲۰۱۹               مافغانهای مقیم فرانسه و بلجی

  

 :شادهگنامه سر
 

 ! به رییس جمهور ایاالت متحده امریکا آقای ترامپ
 

 ! به کانګرس ایاالت متحده آمریکا
 

 ! به اتحادیه ای اروپا در بروکسل
 
  د!سومین اشتباه ، اجتناب ورزی  رتکابا  از 
 

  !باشد  برای تمام جهان  اند خطریامریکا در افغانستان میتو  بزرګ ایاالت متحده  سومین اشتباه
  

دولت مترقي و مبتني برقانون )سکوالر و الییک(   ،نمتحدیو، امریکا با همکاري پاکستان ۱۹۹۲ ، درنخست
  . .رباني ـ مسعود را جابجا نمود ،مجددي،بجایش دولت جهادي  داکترنجیب هللا را سرنګون ساخته،

تحریک طالبان را ایجاد نموده و در رسیدن به قدرت به ایشان   دولتي آمریکاو انګلیس بمدیریت پاکستان،  سپس اداره
  .همانند جهادیان افراطي اند  میدانستند که  مساعدت نمود، در حالیکه

ردید، ملیونها ګ  تخریب  افغانستان  در جنګ داخلي میان احزاب مختلف اسالمي،  در نتیجه، در سالهای نود،
   .کشته شده و یا به مهاجرت مجبور شدند  افغان

  
نظامی در افغانستان، بمنظور   مداخله  سپتمبر، ۱۱ فاجعه  متعاقب ۲۰۰۱ در  بزرګ امریکایی ها  اشتباه دومین

  .بود  انتقام از القاعده
واژګون ساختند، ولی در عوض   دند،طالبان را، که بن الدن را پنهان نموده بو  قوای امریکا و متحدین آن رژیم

جایداد های   مشهور به غارت و غصب أاکثر نمودند، که  سران دولتې جهادي را جاګزین  با تاسف، همان  آنها،
برای ثروتمند   جهانیان را  بقدرت رسیدند، کمک های مالی  بن  این جهادیان، که در نتیجه کنفرانس  افغانها بودند.

  .شدن خود بکار بردند
  

آنها در   قابل یاد آوریست که اهالی شهرها و روشنفکران افغان، به مساعی و کمک مالی امریکا و متحدین جهاني .
   ساختمان اردوی ملي افغان،و ایجاد کانونهای )موسسات( دموکراتیک، ارج میګذارند

  
نظام دموکراتیک و سلطه   های دولتي، برخې از جهادیان از مقام  با کنارزدن  درسالهای اخیر، دولت افغاني  خاصتأ

  .بخشیده اند  قانون را تحکیم
   

  .بدون آګاهي دولت افغاني اشتباهي خواهد بود  بهمین دلیل، پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان
به باال کشیدن سیاسي طالبان و خیاالت ساختمان دولت موقت، مختلط از طالبان جمع جهادیان، یک مخلوط افراطیون،  

اشتباه  سومیناین  !دولت کنونی، یک فاجعه جدید برای مردم افغان و خطر جدی به حهانیان خواهد بود  منحیث بدیل
  !بزرګ شما خواهد بود

  
  .دش دجدید برای پاکستان خواه سیاسی ، آغاز جنګ داخلي و تجارت۱۹۹۲ تکرار تراژیدي سال  این حالت،
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برده، از   انجام داده، از وجود افراطیون اسالمي در افغانستان بهره  بازي دوګانه  همیشه  دولت پاکستان،
جهان بنام مبارزه با تروریزم پول دریافت میکند، در عین زمان در قلمرو خود باند های رادیکال و   کشورهای

   .تهیه نموده به افغانستان میفرستد  انتحاری
 

  !دنمایی منصفانه دروفأ، برخآقای ترامپ، لط
 

  !را در افغانستان بقدرت نرسانید رادیکا ل نطیواافر  دولت کنونی افغان را نادیده نګیرید،
 

 .مافغانهای مقیم فرانسه و بلجی
 

 ۰۳/۲۰۱۹/ ۳۱ـــ  ۱۱/۰۱/۱۳۹۸
  
 
Lettre ouverte au Président des Etats Unis d’Amérique, Monsieur Trump !  
Au Congres des Etats Unis !  
Au Parlement Européen à Bruxelles !  
Évitez-la ! La troisième erreur grave en Afghanistan peut être un danger pour tout 
le monde !  
Tout d’abord, en 1992, avec l'aide 
du Pakistan et d’autres alliés, USA ont renversé le gouvernement séculaire 
et laïc de Najibulla et l’ont remplacé par un gouvernement 
de Djihadistes (Mojaddadi, Rabbani-Massoud).   
Puis l'administration Américaine et les anglais ont fabriqué les 
Talibans au Pakistan et les ont aidés à prendre le pouvoir en Afghanistan, et ceci 
en toute connaissance de leur radicalité, similaire à celle des Djihadistes.    
Par conséquent, pendant les années quatre-vingt-dix, l’Afghanistan a été dévasté. 
Des millions d’afghans ont été tués ou contraints à l’exil, fuyant la guerre civile 
entre les différentes mouvements Islamistes.  
La seconde erreur grave des américains en 2001 était leur intervention militaire en 
Afghanistan, à la suite des attentats du 11 septembre pour se venger d’Al-Qaïda.   
Les forces américaines et ses alliés ont renversé le régime des Talibans, 
qui cachait Ben-Laden, mais l’ont remplacé, malheureusement, par 
les élites Djihadistes, connues comme voleurs et usurpateurs des biens du peuple 
afghan. Ces mêmes Djihadistes, à qui la Conférence de Bonn avait accordé le 
pouvoir, ont utilisé les aides financières internationales pour s’enrichir 
personnellement.  
Le constat est que les populations des villes et les intellectuels afghans sont assez 
reconnaissants des américains et de la communauté 
internationale pour leur aide à la création de l’armée nationale afghane, ainsi que 
les institutions démocratiques.   
Notamment, ces dernières années, le gouvernement afghan, en 
dégageant certains jihadistes du pouvoir a renforcé le système démocratique et la 
laïcité.   
C’est pourquoi, il s’agit de la part des américains, d’une grave erreur de négocier 
directement avec les talibans en ignorant le gouvernement afghan.   
Le soutien politique des américains aux talibans, et leur intention de créer un 
gouvernement provisoire, avec une alliance entre Talibans et Djihadistes, un 
mélange de différents radicaux, comme une alternative au gouvernement 
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actuel d’Afghanistan, sera une nouvelle catastrophe pour la population afghane et 
un danger pour le monde entier.    
Ceci, sera la répétition de la tragédie de 1992, début de la guerre civile 
en Afghanistan, et nouveau business politique pour le gouvernement Pakistanais.   
 Le gouvernement Pakistanais profite toujours de transférer le radicalisme en 
Afghanistan, jouant le double jeu, récupérant l’argent des donateurs pour lutter 
contre le terrorisme, et en même temps crée des bandes radicales et des 
kamikazes pour les expédier en Afghanistan.   
SVP, Monsieur Trump soyez juste, n'ignorez pas le gouvernement 
actuel d’Afghanistan, ne soutenez pas les radicaux pour qu’ils prennent à 
nouveau le pouvoir en Afghanistan !  
Les afghans de France et de Belgique. 31/03/2019 (11/01/1398)  
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