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

          

  ۱۳/۰۲/۲۰۲۰                یاخترمحمد یوسف

 در مورد افغانستان قیتوجهات نادرست حقا

 یحوادث فراوان ناگوار تهاجمات نظام  شیخو  بیپرفراز و نش  خیکهن  در تار  نیسرزم  ثیبح   ا یدر قلب آس  افغانستان
 خیرا تجربه کرده اند،  مگر وطندوستان کشور بکمک مردم با شهامت افغانستان در طول تار  نیمتجاوز  ینظام  ریوغ

دور و   یدر گذشته ها  یدشمن را چ  نیمتجاوز جاوزاتدست داشته شان ت لیا امکانات محدود و وسا پر افتخار خود ب
پرغرور خود  نیسرزم نیا تیعقب رانده اند. وطندوستان کشور بکمک مردم با شهامت افغانستان  تا تمام کینزد

 را مردانه وار حفظ نموده بودند.  
 یخواهیو تحوالت آزد ی" توانستند جنبش مترقی"اسالم یمذهب تیافراط تیبا حما  سها یانگل یاستعمار یها  هیتوط
"   را بر مردم زحمتکش و پرغرور افغانستان ی"اسالم یمذهب تیو افراط ندیرا سرکوب نما  یسلطنت امان ۀدور
 نمودند.  لیتحم

 

 : زمیدوم و سقوط فاش یبعد از جنگ جهان 
 

بود،  مگر    دهیگردان  سری در کشور م   1970-1950 یسالها   یرا ط  یبو انکشاف نس  شرفتیافغانستان پ  یطرفیب  نقش
 یدشمنان داخل تیحما  ۀنیمجددأ زم ا یخصمانه ابر قدرت ها  در منطقه آس یالملل نیب یرقابت ها  دیهمزمان با تشد

خصمانه ابر قدرت ها   یالملل  نیب  ی" داشتند توسط رقبا ی"اسالم  یمذهب  یافراط  یها   شهیاند  یمردم افغانستان که دارا
 .  دیگرد یافغانستان سازمانده یو پاکستان بر ضد منافع مل رانیا یافغانستان کشورها  یها  هیو همسا  یالملل نیب

 یانکشافات قتصاد ی دشنه تنها دستاودها  یها  هیتوط کطرفیبر افغانستان از  یشورو ریاتحاد جماه ینظام تجاوز
"  ی"اسالم  یمذهب  تینقاب پوش افراط  یها   وهیبا ش  کا یمتحده امر  التیمول انمودند مگر غرب بش  بیچند دهه را تخر

 نیتحوالت کشور را در چهار راه رقابت ب ریرا سد نمودند، تقابل دوطرف بلکه  مس یاسیس یجلو تحوالت اجتماع
 خصمانه ابر قدرت ها قرار دادند.   یالملل
 نمودند.  تیتقو یداخل رانیرا بکمک اج  یانشقاق مل گانگانیب میبکمک مستق یو قوم یتفرقه مذهب دیتشد
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درباره  :" در یک مناظره تلویزیونی با سایر داوطلبان نامزد حزب دموکرات گفت  بایدن نجوباد یآقا 
سازی در این کشور بودم...ممکن نیست که آن کشور متحد شود، هیچ امکان من کامال مخالف ایده ملت گفت افغانستان

 ."   دندارد که آن کشور یکپارچه شو
با آقای جوبایدن دوست صمیمی پاکستان باید گفته شود که مصارف چندین دولت موازی جنایتکاران جنگی و 

غانستان ایاالت متحده امریکا می پردازند که باعث پارچه شدن و عدم اتحاد ملی افغانستان گردیده جنگساالران را در اف
 .  است

در خارج به  هکمک میکند بلک  به چندین حلقه تخریبی نظام نایاالت متحده امریکا نه تنها در داخل افغانستا 
در زمان دو دوره معاونت ریاست جمهوری  . میکندساالنه بلیونها دالر کمک  نمرکز پناه گاه های تروریستا نپاکستا 

همین حاال تمام مصارفات طالبان را در . ها ادامه داشته بود و تا هنوز هم ادامه دارد کمک نیز همین  شخص شما 
 .  قصر شرق میانه مپردازند. بلهای سفر طالبان در چند ماه اخیر از پانزده میلیون دالر تجاوز نموده است

 ! نایدب نجوباد یآقا 
در  ایاالت متحده امریکا  همداخل لدولت سازی درافغانستان کار خود اتباع افغانستان است، اگر مداخالت خارجی بشمو

دولت سازی ملت  رکه کا   دارند را  پرست توانایی و استعداد الزم نامور داخلی افغانستان نباشد افغانها میه
 .  خود را اکمال نمایند  محبوب

 !  نایدب نجوباد یآقا  
شرکت نداشته بود و    هیچ فرد افغان ا ایاالت متحده امریک  نیویارک رشه یدر حمالت القاعده به آسمان خراش ها 
تاریخ حافظه .  میزیست شان در جوار اکادمی نظامی ا دوست" دیرینۀ شم "ناسامه رهبر القاعده در کشور پاکستا 

شما بیمورد در دفاع ازپاکستان خالف تمام عرف و عادات افغانها از سر میز  هو فراموش نکرده است ک دقوی دار
در مورد   نیز شما  کنونی ید. مردم افغانستان یقین دارند که ادعاهای بی اساسدبو برخاسته لدر کاب ا نان افغانه
 .    شما کمک نمی کند با کمپاین انتخاباتی افغانستان

که تروریستان  دکنی ربیشت هبا حقایق پی ببرید و به کارخانۀ تربیت تروریستان جهان پاکستان توج  ا شم ا بهتر است ت 
 . درا تولید نکن

پاکستان کې د فبرورۍ پر پنځمه نېټه چې یو شمېر سیاسي او ټولنیزو سازمانونو د پاکستاني حکومتي اعالن له مخې "
ورځ ولمانځله د ماالکنډ سیمې په تیمرګره، ثمرباغ او منډا سیمو کې   'یوم یکجهتي کشمیر' یا له کشمیر سره د همغږۍ

ځینې الریونونو ته ځکه د ډېرو خلکو پام واوښت، چې یوې داسې جهادي ډلې سمبالول چې له څه مودې راهیسې 
 . هفعاله نه و

 پای
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