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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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اخترمحمد یوسفی

عدول از خطوط زرین منافع ملی افغانستان خیانت ملی است !

تمام اتباع افغانستان بخصوص زمامداران و سیاسیون کشور در نظر وعمل شان بدون استثنا مکلف به اجرای وظایف
پر افتخار منافع ملی کشور در امور محوله وظیفوی خویش می باشند.
اصوأل اجرای وظایف پر افتخار منافع ملی کشوری در نظر و عمل برای همه یکسان است و در اجرای وظایف پر
افتخار ملی برای هیچ تبعۀ و هیچ مقام دولتی و سیاسی افغانستان "جهادی" و غیر جهادی استثنایی وجود ندارد.
خطوط زرین منافع افغانستان مقدس و روشن است ،نباید اتباع وهیچیک از مقامات دولتی و سیاسی افغانستان در
تحت نام پیوندهای فرهنگی ،مذهبی و قومی با دیگر کشورها منافع ملی کشور محبوب ما افغانستان را نادیده بگیرند.
نادیده گرفتن منافع ملی افغانستان خیانت نابخشودنی ملی شمرده می شود.

نقشه افغانستان زیبا

بیش از چهار دهه از جنگ و خونریزی دوامدار تحمیلی بیگانه گان در افغانستان میگذرد ،عدۀ از زمامداران بلند
پایه و سیاسیون "جهادی" در حاکمیت دولتی افغانستان با نقض کردن صریح خطوط زرین منافع ملی افغانستان،
غرض تأمین منافع شخصی و حلقوی شان از حمایت دشمنان میهن ما چون ایران ،پاکستان ،روسیه ،ترکیه ،اعراب
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وغیره برخوردار هستند ،اینها نه تنها اینکه خطوط زرین منافع ملی میهن را درعملکرد خویش در نظر نه می گیرند،
بلکه با بیشرمی عام و تام منافع ملی افغانستان را در روز روشن زیرپا می نمایند .برتر شمردن منافع دیگران و
زیرپا نمودن منافع ملی افغانستان خیانت صریح ملی و جرم می باشد.
افغانستان عزیز ما در حوزه جغرافیای قرار دارند که دارای مشخصات مشترک زبانی ،فرهنگی ،و مذهبی با
همسایگان چون ایران ،پاکستان و سه کشور آسیا میانه (تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان) دارد .هر کشور همسایۀ
افغانستان منافع ملی خود را داشته و منافع ملی خود را دنبال میکند.
ایران ،پاکستان از آنجمله دو کشور همسایه افغانستان است که با سؤ استفاده ازمشخصات مشترک زبانی ،فرهنگی،
مذهبی با افغانستان برای بدست آردن اهداف و منافع شوم شان مرتکب جنایات مشهود در قبال افغانستان گردیده است.
ایران ،پاکستان بدون شک دشمنان منافع ملی مردم افغانستان هستند.
طالبان پروژۀ آی .اس .آی پاکستان که برای ویرانی افغانستان بیست و شش سال قبل مؤظف گردیده است ،اکنون
مستقیمأ از حمایت مالی ونظامی ایران ،روسیه و چند کشور عربی برخوردار هستند.
به این اسناد جنایات انکارناپذیر دولت اخوندی ایران و سلیمانی ها آن دقیقأ نگاه کنید.
عبدالوهاب وردک ،قوماندان سابق نیرو های هوایی افغانستان به تازگی به شبکه «طلوع نیوز» گفت.
" دولت ایران به طالبان کمک نظامی می کند و جنگجویان این گروه را در مشهد آموزش نظامی می دهد .وردک
اضافه کرد ،دولت ایران با طالبان روابط نزدیک دارد ،جنگهای که در غرب افغانستان به خصوص در والیت فراه
است سالح های ایرانی دیده شده که به طالبان کمک کردند و جنگجویان طالبان در مشهد ایران آموزش نظامی می
گیرند".
در همین حال ،مایک پمپئو وزیر امورخارجه امریکا ،کشور قیم افغانستان که عساکر آن در جنگ ایران و پاکستان
علیه افغانستان کشته می شود ،تمام معاشات و مصارفات شما را در افغانستان از پول مالیه دهندگان امریکا می
پردازدند ،شام سه شنبه ۷جنوری  ۲۰۲۰در نشست خبری در شهر واشنگتن اعالم کرد.
"دولت ایران مخالف رون د صلح در افغانستان است .پمپئو تاکید کرد ،دولت ایران با گروه طالبان به شمول شبکه
حقانی و مال دادهللا رابطه دارد .از سوی دیگر ،برخی از مقامات افغان نیز در گذشته دولت ایران را به همکاری و
حمایت از گروه طالبان متهم کرده بودند".
شما آقایان حامد کرزی ،عبدهللا عبدهللا ،کریم خلیلی ،سرور دانش ،محمد محقق ،حنیف اتمر ،تورن اسماعیل ،ضیا
مسعود ،لطیف پدرام و غیره بخوبی میدانید که دولت اخوندهای ایران و نظامیگران پاکستانی صرفنظر از مشخصات
مشترک زبانی ،فرهنگی ،مذهبی با افغانستان دشمنان معلوم الحال مردم افغانستان هستند .دولت اخوندهای ایران و
نظامیگران پاکستانی که در جنگ و خونریزی درافغانستان سهم مستقیم دارند.
"رهبران" دولتی و سیاسی افغانستان "جهادی" و غیر جهادی گریه ها و ناله های خود را در مرگ دشمنان مردم
مظلوم و بی گناه افغانستان بس کنند ،درعوض باید برای دفاع از منافع ملی علیای افغانستان فرهنگ تمیز بین نمک
حرامی و بیگانه پرستی را تفکیک نمایند.
"رهبران" دولتی و سیاسی افغانستان "جهادی" و غیر جهادی باید دیگر شرم کنند ،بیگانه پرستی و نمک حرامی هم
از خود اندازۀ دارد.
"رهبران" دولتی و سیاسی افغانستان "جهادی" و غیر جهادی گریه ها و ناله های خود را در مرگ دشمنان مردم
مظلوم و بی گناه افغانستان بس کنند ،درعوض باید برای دفاع از منافع ملی علیای افغانستان فرهنگ تمیز بین نمک
حرامی و بیگانه پرستی را تفکیک نمایند.
قاسم سلیمانی که شما هم در قطار اخوندهای ایرانی به سوگواری کشتن او گریه ها و ناله ها را برپا نموده ائید ،قاتل
بالفعل هزاران هموطن بی گناه افغان بشمول مهاجرین جنگ ایران در افغانستان بوده است .کشتن قاسم سلیمانی توسط
طیارۀ بی سرنشین امریکایی در پایتخت عراق در بغداد حادثۀ آنی و بدون موجب صورت نه گرفته است .آیا شما
واقعأ با گریه ها و ناله ها تان برای کشتن دشمنان معلوم الحال افغانستان خجالت نمی کشید؟
در افغانستان عزیز ما هر روز بهترین فرزندان کشورما به دستور سلیمانیهای ایرانی و کرنیالن پاکستانی بیگناه
بقتل می رسند و شهید میشود ،مردم افغانستان از شما نوکران اجنبی می پرسند که شما چرا به شهادت دلیر مردان
اردو ملی و پولیس ملی افغانستان که در خط مقدم جبهه جنگ ایران و پاکستان بدون اکرامیه مردانه وار شهید می
شوند گریه نمی کنید ؟
سوگواری شما به کشتن قاسم سلیمانی جالد به جز خدمت شما به دشمنان مردم افغانستان هیچ ارتباط و یا توجهی
دیگر برای خود ندارد .قاسم سلیمانی سر لشکر سپاه قدس ایران سازمانده شیعیان در شرق میانه میانه بر ضد امریکا
و متحدین آن بود که آشوبگران تحت فرمان قاسم سلیمانی چند روز قبل از کشتن وی سفارت ایالت متحده امریکا در
بغداد پایتخت عراق به آتش کشیده بودند توسط طیارۀ بی سرنشین امریکا در بغداد کشته شده است.
سوگواری ،گریه ها و ناله ها شما خود واضح ثبوت همکاری شما با دشمنان مردم افغانستان است .سوگواری و بیگانه
پرستی شما خیانت ملی به افغانستان و مردم شریف ما شمرده می شود.
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لعنت خدا باد بر تمام بیگانه پرستان رنگارنگ در افغانستان عزیز.
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