
 
 

 

 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
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 :گفته است «یاشرف غن»
  

 افغانستان به یادگار بمانند،  یهایم در دره ها یخواستم شمشیر زن ینم ...»
 

 «..!هایم به میراث بمانند  یخواستم آباد  یم
 

، با »یکدست« کار کرد و با »یک  (۵۰/ ۵۰قدرت )  یکه داشت و در تمام سالها  یپیداست که »او« با امکانات  ناگفته
در درون نظام، غضب و انحصار    «ی جهاد  –  یپا« راه رفت و یکدست و یک پایش را »عبدهللا« و یاغیان »قوم

خلیلزاد( بحیث نمایندهٔ امریکا نیز صالحیت    یخرب رژیم و مار آستین )زلمکرده بودند و از طرف دیگر بزرگترین م
را که »راه ناتمام امان هللا« عنوان کرده    یرئیس جمهور را محدود کرده بود، سرانجام نتوانست آن پالن ها  یها

 ..! اتمام برساند یبود، به پایه ا
هایم در   یخواستم آثار شمشیر زن  ییق شویم: »... نمدق  «ی »اشرف غن  یآقا  ییکبار دیگر به این کلمات تاریخ  اگر

 «..! را گفته اند یماندند!..«، خواهیم دید که چه سخنان بزرگ و دردآور یم یهایم باق یکشور، بلکه آباد یدره ها
متأسفانه تاریخ تکرار شد و توسط پیروان »بچهٔ سقاء«    ی نیاز داشت، ول  « یبه یک زعیم چون »اشرف غن  افغانستان

 !.. ماندند یه مانند شاه امان هللا ناکام و برنامه هایش »ناتمام« باقب
  ی ادارات و شبکه ها  یسقوط »جمهوریت« قرار داریم و در جریان این یکسال، برخ  ییکسالگ   یکه در آستانه ا  حاال

  یی دانستند، به جا  یسقوط م  یرا مقصر اصل  «یسقوط نداشتند و »اشرف غن  یاز چگونگ   یکه درک روشن  یخارج
 :کنند یشان تجدید نظر م یگذشته ا یرسیده اند که بر قضاوت ها

  ی از افغانستان بیرون نکرده، بلکه پول ها  یپول «یدهد، نه تنها »اشرف غن یاخیر »سیگار« که نشان م گزارشات
اهم درگیر شده اند. گفته  اش را نیز با خود از داخل »ارگ« انتقال داده نتوانسته و دیگران حین تقسیم آن ب  یشخص

دالر( با خود داشته است. )منبع: تلویزیون   ۸۰۰شود که خانم رئیس جمهور سابق، حین خروح از کشور فقط )  یم
  امریکا( یصدا –آشنا 

  یی کایامر  یروهاین  ن یشیفرمانده پ  وس«یپتر  دیویگزارشات »سیگار«، جنرال چهار ستارهٔ امریکا »د  یعالوه ا   به
افغانستان   نیز در مقالهدر  اسبق »سیا«،  امر  ک«یدر مجله »اتالنت  یا  و رئیس  توانست    یم  کاینوشته است که، 

 .کند یریجلوگ نیش یپ  ومتافغانستان را در کنترول خود داشته باشد و از سقوط حک  تیوضع
کند، به این باور   یم  فیتوص  کایامر  خیدر تار  یاسیموافقتنامه س  نیکه توافق »دوحه« را بدتر  وس«ی»پتر  جنرال

افغانستان، موجب سقوط حکومت    یطالب از زندانها  یپنجهزار جنگجو   ییاقدامات امریکا از جمله رها  یاست که برخ
  :کند  یکشور شد. او عالوه م نیدر ا

بود    نیابود، اما بهتر از    یو نسل  داریتعهد پا  ازمندیو ن  آل دهیکمتر ا  نهیکنترول اوضاع افغانستان، گز  ی تالش برا ...»
 «...رها کردیم انیجنگجو گریطالبان و د یکشور و مردمش را برا  نیکه ا
گزارش »سیگار« در مورد سرقت پول   یامریکا و آن اصالح ساز  ی اظهارات مشهورترین جنرال چهار ستاره ا  این

ت ها را بپذیرد سقوط )امریکا(، باید واقعی  یدارد جز اینکه، مقصر اصل  یباالخره چه پیام  «،یها توسط »اشرف غن
  یو نه تنها از مردم افغانستان، بلکه از جامعهٔ جهان  دو همه مسٔوولیت آنچه در افغانستان اتفاق افتید، به گردن بگیر

 کند !..  ینیز عذرخواه
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