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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۲۰/ ۲۴/۳                                                                                          ندید اکادمیسین سیستانی اک

 افغانستان نیجمهور آهن سی،رئ یاشرف غن

 کشور! یبه وطن دوستان واقع سالم

 

اراده باشد که  نیآهن تیشخص  نیچن کیو یوطن پرست واقع کیحد  نیتا ا یکه اشرف غن کردمیتصورنم اصالا 

 دینما یستادگیحدا نیتا ا کایامر یوآشکارا یپنهان یدر برابر فشارها ،یونظام جمهور یمل تیثیبخاطر حفظ ح

 .دیاز ارگ کابل رخصت نما لزادیاز خل دتریرا نا ام کایامر رخارجهیووز

 نیاز ا تیآورم وحما ی" فرود منیجمهور آهن سی"رئ نیا شگاهیواحترام به پ میسرتعظ من

 .دانمیواجب م شماردیکه خود را وطن پرست م یرا برخود وهرعنصر یمل تیشخص

 نیاگر هم یمردم افعانستان باال برده است.حت انیدرم شیاز پ شیاو را ب یاستوار اشرف وجاهت مل یریموضع گ

قهرمان است ونامش به عنوان  کیافغانستان  دهید او نزد مردم رنجدکنسقوط  کایامر  ۀه اشارب یفردا هم اشرف غن

 خواهد شد . خیجمهور وطن پرست مثل داودخان ثبت تار سیر کی

مردم افغانستان اگر الزم باشد بافقر  »گفته بود: نیدر قصرکرمل ژنفیبررهبر اتحادشوروی به  دیداودخان شه

جواب  نیا« چگونه برمردم خود حکومت کنند!که به آنها دستوردهد کسی  دهندیاجازه نم یول کنندیم یزندگ

آنرا خوب  یبود که اشرف غن یدرس یاش تمام شد ول هاو وخانواد اتیح متیجمهورداودخان گرچه به ق سیرئ

ازاستقالل افغانستان  لهینوسیتکرارنمود و بد کایامر رخارجهیرا در برابر وز همان درس روز قبلودوآموخته است 

 مردم به خودش دفاع نمود. یرأارزش و

چرا  ندکهیگویم خورندیداودخان را م یاجمهوری یکه افسوس دوران امان یآگاه وروشنفکر یاز افغانها یاریبس

 یشان را افراد واشخاص ب ینکردند وگذاشتند تا جا تیودر وقت وزمانش از آنها حما دندیمردم ما قدر آنها را نفهم

 زیعقب ماند. امروز ن یوتعال یرترقیاز مس نستاننمودند وافغا یکه کشور را دچار جنگ ها وتباه ردیبگ یتیکفا

بلکه در  ،یووطن فروشان داخل یمیکاران تنظ تیجنا یرا نه تنها دربرابر توطئه ها یاقدامات اشرف غن یوقت

است که  یاز سنخ همان رهبران وطن پرست یکه اشرف غن کنمی،فکرم نمیب یم کا،یچون امر یبرابر ابرقدرت
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یرا برا گانهیب کتهید ستیرنافغانستان، حاضراست جان خود را فدا کند،مگر حاض تیثیبخاطر خفظ استقالل وح

 .ردیطرز حکومت کردن برمردمش بپذ

از جان گذشتن وسر خود را  یبلکه بمعن ست،ین یگپ ساده وآسان کا،یدر برابر امر یاشرف غن یستادگیا نیا

ودوتا  یکی کند،یم دیکه او را تهد یدر آن قرار دارد وخطرات یکه اشرف غن یتیدرکف دست گرفتن است. وضع

 یدرحال حاضر م یاشرف غن م،یه کنیجهانشمول کرونا تشب یخطرات را با خطر وبا نیبلکه اگر ا ست،یوسه تا ن

 یکشورها یقصر چنار،هم باکرونا یطالبان وهم با کرونا یمبارزه کند وهم با کرونا یجهان یهم باکرونا دیبا

 هیمواد اول یواحتکار وگرانفروشها  متیکه منتج به بلند رفتن ق کایامر یکاهش کمک ها یوهم باکرونا هیهمسا

 ،یوغرب یوشرق یاسیوس ینیوزم یآسمان یهمه کروناها نیمبارزه با ا نیا یراکه امکانان او ب ی.درحالشودیم

 .ستین شیب یزیگرا چ یافغانستان و روشنفکران مل بیمردم نج تیجزحما

با  کایقرار گرفته است. امر یخطرناک یلیخ تیبدانند که افغانستان در وضع دیافغانستان با زیوبا تم فیشر مردم

قرار بدهد تا نه  یرا درمنگنه هولناک یاشرف غن خواهدیم گرید یخود وکشورها یاقتصاد یکاهش کمک ها دیتهد

 تیبا صالح گریبارد کیعبدهللا عبدهللا را  دیبا یرا بدون چون وچرا رهاکند، بلکه م یطالب زندان 5000تنها 

و  یاصالح یکردن برنامه ها یاز عمل یمانع اشرف غن لهیوس نیدولت خود سازد وبد کیشر یوسهم مساو

 گردد. یکشور مستقل وصاحب اقتدارمل کی ثیافغانستان بح ستادنیپا ا هوب یواجتماع یاقتصاد

سوق  ستمیقرن ب 70 یاوضاع سالها یمتوجه افغانستان گرددو اوضاع را بسو کهیلحظه به بعد هرخطر نیهم از

 نشیاو وموتلف رایکرد، ز هیگال دیاو نبا نیمسول درجه اول آن خواهد بود.از عبدهللا عبدهللا وموتلف کایدهد، امر

طالبان  یسرنگون یبرا کایامر اریدراخت اموتوان خود را در بدل پول ومق روین 2001همانگونه که در سال 

 تیبا حما شتریب یتا چند روز زندیند خون ملت را برخود حاضرا یقرارداده بودند، اکنون هم در بدل پول وبقا

واستقالل کشور  یارض تیوتمام یجمهور یآنها استمرار نظام یبمانند.برا یدرافغانستان برقدرت  باق کایامر

 ندارد.  یتیاهم

 !است  تنظیمی رانتبهکاچنگ نجات از و ازاستقالل  تیحما ،یاشرف غن زا تیحما
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