
 
 

 

 2تر 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۲۵/۵۰/۲۰۲۱                        ى سعید الدین صالح داکتر

 
 
  

 شاخیر  مأموریت در  خلیلزاد موفقیت دو
 
 

  دوسال   از  بیشتر  در  امریکایى  سربازان  حیات  دادن  نجات  اما  است  جداګانه  بحث  یانه،  و  باشد  اخیر  مأموریت  این  اینکه
  ایران   و  پاکستان  از  شده  وارد  تروریستان  کهمحلی  افغانستان،  در  امریکایى  سربازان  نظامى  تمرینات  میدان  در  اخیر

 اینکه   است.  افغانستان  جنګ  براى  خارجهءامریکا  وزارت  مایندهءن  اول  بزرګ  موفقیت  میکنند،  و  میکردند  عمل  آن  در
 طالبان  برجستهء  عضوى  عابدى،  جناب  قبل  ما  هشت  اظهارات  از  میتواند  آنرا  خواهد،  پیدا  بعدى  ابعاد  چه  جنګ  این
  مکرر   آنرا  اشتباه  عدم  بخاطر   من  که  ګفت  تلویزیونى  مصاحبهء  در  عادى  آقاى  کرد:  مقرر  و  زد  حدس  امریکا  مقیم

  حکومت   بګیرد...  را  منطقه  و  افغانستان  امنیت  که  رسیده  توافق  به  قطر  در  طالب  حرکت  با  آمریکا  ګفت:  شنیدم
 ... هګرفت صورت توافق کند، نه یا و کند قبول کابل در  موجود
 . هداشت اظهار آګاه ناخود ممکن آنرا عابدى جناب که است منطقه امنیت براى امریکا و طالب توافق بخش من براى

 نآمی ببخشد. است، تعالى هللا شان متکاى   و پناه یګانه که افغانستان مردم پناه بى شهداى تعالى هللا  
 بعدکسب   و  مالى  مضیقهء  در شان  داشتن  نګه  به  کمک  یا  و  پاکستانى  جنراالن  داشتن  نګه  خلیلزاد  جناب  دوم  موفقیت 

 .  تاس ستانپاک  اسالمى جمهورى خاک در امریکا  نظامى  أخیر هاى پایګاه
  عساکر   وجود  همین  مسلمانان  از   زیادى   عدهء  و  پاکستان  هاى  مفتى  و  مالها  فتواى  مبناى  و  اساس    که  است  مسلم

  صدها  کشتار  و  قتل   از   میشود.  و  میشد  افغان   و  انسان  کشتار  و   قتل  موجب  که   است   و  بود   افغانستان  خاک   در    کفرى!؟
  یا   و   طالب  ګروه  از   چه   مسلمان  و   افغان  انسان،   صدها  قتل .  مای  ناخوش  و  متأثر  درګیرسخت  جوانب  تمام   در  افغان
  عساکر  وجود  علت  به   جهاد  وجوب  فتوى  مبرر  مسألهء   تأسف  با  اما  است.  ما  شدید  انزجار  سبب  باشد  افغانها  دیګر
 ز ا  ممکن مورد در نظر اظهار و توجه از سیاسى مبصرین  و فهمان چیز اکثر که است  مسألهء افغانستان در کفرى
 و   افغانستان  در  جنګ  عامل  و  موضوع  این  به  آن  پنداشتن  اهمیت  بى  یا  و  و  موضوع  درک  عدم  یا  و  امریکا  ترس

 صدور  فتواى  مبرر  که   نتوانستیم  رسانده   و  ګفتیم  ها  بار  بلى  کردند.  نمى  تمرکز  و  توجه  یا  و  نبودند  متوجه  منطقه
  کفرى!  عساکر  وجود  همین  ...   و  الرحمن   فضل  ناموال  اى،   اس   اى  مالهاى   جانب  از  شده  صادر   جهاد  وجوب  فرضیت/

  بخاطر   را  اسالمى  هاى  کشور  ودیګر  سعودى  عربستان  در   کفرى  عساکر  وجود  دین  تاجران  این  میشود.  و  میشد  مستدل
  اسالمى   جمهورى  نظامیان  و  دختران  با  امریکایى   روسى،   چینایى،  نظامیان  مشترک  تمرینات  ګرفته،  نادیده  دالر

  عام   مراجع   سرک،  پلچک،  پل،  انفجارمکاتب،  داشتند،  فروشى  دین  و  میکردند   پوشى  چشم   و   ضاغما  را   پاکستان
  عین  فرض  حتى  و  واجب  عساکرکفرى  وجود  همین  بخاطر  عمل در  را  افغان  جوان  پیر،  وشهادت  قتل  افغان،  المنفهء

 ؟ داشت خواهند توجیه چه حال میدانستند!
  جهان   از  ولى  میکنیم  استقبال   افغانستان  از  خارجى  عساکر  شدن  خارج  به  توافق  یا  و  خارجى  عساکر  شدن  خارج  از  ما

  مردم   جنګ  ګذارند.  تنهانه   القاعده   و  داعش  ایران،  و  پاکستان  نظامیان  هاى  ملیشه  برابر  در  را  افغانها  که  خواهانیم
 . دمیباش نیز جهان امنیت  از دفاع  براى اول  خط در افغانستان مردم قربانى و افغانستان

 جهاد   وجوب  مفتیان  این   ایشاندو  که  است  این   دیګر  یکبار  رسالتمند  انسان  و  سلیم  عقل  هر  براى  و  مرکزى  سخن  اما
 و  افغانستان  در  پیران  و  اطفال  قاتالن  ګناه،  بى  انسانهاى  قاتالن  فروشان،  دین  این  حال  کفرى  عساکر  وجود  بخاطر
 جمهورى   در  امریکا   نظامیان   هاى  بیس  و  مراکز  وجود  بر  مبنى  کار  چنین  براى  دینى  مبرر  و  جواز  توجیه،  چه  جهان

  و   هیرامندوى  وجود  بحث  پاکستان،  در   رسمى  سازى  شراب  هاى  فابریکه  وجود  بحث  داشت؟  خواهند  پاکستان  اسالمى
ً   هم  آن  سفیدى   چشم  و  وقاحت  پاکستان  اسالمى  جمهورى  رسمى  مراجع  توسط  ایشان  از  مالیه  و  تکس  ګرفتن  و   رسما

 . تاس  قطعى حرام و بار خجالت سخت اقل حد که است
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 انداختن   راه  به  اما  دارد.  دارى  دولت  و   سیاسى   ستیج  در  متناسب  تغیرات  به  ضرورت  افغانستان  که  کرد  قبول  باید
 میشود  داده استقامت  کوچ برف آغاز   به و میرود  براندازى نهاد و نظمى بى و قوانین قراردادن تعطیل به که انقالبها

  بدتر  تراژیدى   ادامهء  به   را  منطقه  و  افغانستان  مردم  و  داد   خواهد  پناه  باد  به  را   صلح  مدالهاى  به  رىیدن  خیاالت  همه  که
 . تنیس قبول  قابل  سلیم عقل  هیچ و حقوقدان من براى روشها این نیست. قبول قابل  داد، خواهد سوق

 داشته   دست  امکانات  و  فرصتها  د،مانن  نه  تفاوت  بى  قسمت  تادرین  است  خواه  خېر  افغان  و  رسالتمند  انسانهاى  برتمام
 . دبپردازی  تام  ګرى  باافشاء  باشد  لباس  و   قماش  هر  در  که   دشمن  جنایات  افشاى  براى  فرصت  ازین   و  دهند   نه   دست  از   را

  سیاسى   مناظرهء  ،  سیاسى  مذاکرات  نیست.  اسالمى  امارت  و   جمهوریت  از  ګذشت  و  سازى  هویت  بى  سیاسى  مصالحهء
 ! تنیس

  همه   از  قبل   سیاسى  مذاکرات.  تنیس   کشور   سیاسى  ستیج  از  افغان   کلکتیف  و  ګروه  هیچ   هنفی  سیاسى  مذاکرات
  مشروعیت  کسب  براى  افغان  سیاسى  سازمانهاى  احزاب،  تا  است،  سیاسى  مبارزهء   کردن  متمدن  و  مردانګى  و  شهامت
  و  افغان  مسلمان  مردم   تخابان  ما  حالت   در   و    مردم  انتخاب  اسالمى   امارت  شمول   به  خود   هاى  برنامه  تحقق  و  تطبیق
 . دباشن داشته و دهند قرار  اساس را افغانها

 دیګر   تجربهء  کدام  یا  و  اول   بن  مودل  به  رفتن  و  جدید  اختراع  و  جدید  تجربهء  و  راه  ،  کوتاه  راه  انتخاب  و  راه  هیچ
 . مدار  زیاد تفاصیل تواند! نمى رسانیده استقرارمطلوب و باعزت صلح به را ما

 
 المبین  البالغ اال علینا ما و لتوفیقا هللا من و

 ى سعید الدین صالح داکتر
25/05/2021 

00447886474638 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

