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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

 
 

 

 2۸/۰1/2۰1۵         انوری حسین محمد: ترجمه
  هوفر تودن یورگن: مؤلف

 

افغانستان جنگ مورد در هائی دروغ  
  "بکُشی نباید تو"  کتاب از بخشی

 
 بجانب حق را خود تجاوزی، های جنگ در بتواند تا میکند، ارائه خود های جنگ برای جدیدی علل همیشه غرب
 .نماید معرفی

 باید دروغ محافظین واسطۀ به که است گرانبها آنقدر حقایق جنگ اوقات در که بود گفته زمانی چرچیل وینستون
 .شود محافظت

 .است کرده ارائه دروغ از لشکری افغانستان، در جنگ علت مورد در غرب
 

 .جنگند می المللی بین تروریزم علیه افغانستان در آنان که اند گفته :غرب اول دروغ
"  که بود گفته قبل سالها بود، افغانستان در ناتو عمومی قوماندان زمان آن در که (David Petraeus ) خود

 جنگد، می افغان ملی مقاومت قوای گروپهای علیه افغانستان در غرب بلکه کند، نمی عملیات افغانستان در"  القاعده
 کوه باالی از سپتامبر11  از بعد کمی ،2۰۰1 دسامبر ماه در است، شده گفته طوریکه المللی بین تروریزم رهبران

 .اند کرده فرار پاکستان بطرف هندوکش های
 

 .میکنیم دفاع خود تمدن های ارزش از افغانستان در ما که اند گفته : غرب دوم دروغ
 .است ها انسان حرمت حفاظت از  عبارت ما تمدن های ارزش ترین مهم
 شود؟ می احترام ها انسان حرمت به افغانستان کجای در
 کشتار کماندوی گروپ.  رسند می قتل به غرب نظامی قوای توسط ساالن کهن و اطفال ها، زن آنجا در روز هر

 همچنان و رساند می قتل به را افغان مقاومت قوای مرگ، به محکومین لست روی از مخفیانه شب هنگام در امریکا
 .را ملکی افراد

 مجازات اینکه بدون و میکنند ادرار مقاومت قوای مقتولین اجساد باالی و سوزانند می را قرآن امریکائی عساکر
 .کشانند می کیوبا در" گوانتانامو"  آور سرسام و وحشتناک زندانهای در را اسیر افغانهای از تعدادی آنان. شوند
 منافع از بلکه است، نکرده دفاع خود تمدن های ارزش از هرگز اسالم، جهان استعمار زمان آغاز از غرب

 .است کرده دفاع خود اقتصادی
 و اروپا در که"  القاعده" به مربوط افراد به نسبت است، رسانیده قتل به را ملکی مردم بیشتر افغانستان در غرب
  .است داده انجام را تروریستی حمالت  امریکا

 اجازه غرب تمدن در که است آور شرم واقعا  ". الدن بن"  به نسبت است، قاتل ترین رحم بی"  بوش دبلیو جورج "
 .است مدنی رسوادی یک خود این البته که شود صحبت جمعی ارتباط وسائل و مطبوعات در آن مورد در تا نیست

 
 Dirk ) را سخن این دارد، اولیت حق نظامی، قوای از استفاده به نسبت  بازسازی که میگویند : غرب سوم دروغ

Niebel ) در خود جنگ برای امریکا متحدۀ ایاالت 2۰11 سال در اما بود، گفته آلمان اقتصادی همکاری وزیر 
 مصرف انکشافی های کمک منظور به را دالردالر میلیارد 5 ولی است، نموده مصرف دالر میلیارد1۰۰ افغانستان

 4۰ حدود و است شده گردانده بر امریکا به دوباره امریکائی، کارمندان معاش آن فیصد 4۰ کمک این از. اند کرده
 .است یافته انتقال تاریک های کانال در آن دیگر فیصد
 .انکشافی های کمک به نسبت است، کرده مصرف بیشتر مرتبه 4 خود نظامی عملیات برای 2۰11 سال در آلمان
 .است دشوار خیلی همیشه مثل ها افغان زندگی شرایط این بر بنا

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hussian_drogh_hai_dar_mawrede_jang_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hussian_drogh_hai_dar_mawrede_jang_afg.pdf


  

 

 

 2تر 2 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 

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

 

 نسبت افغانها فیصد 4۰ ندارند، اشامیدنی آب به دسترسی افغانستان مردم حصۀ 3/2 جهانی بانک راپور اساس بر 
 .میبرند رنج گرسنگی از غذائی، مواد فقدان
 فقیرترین افغانستان جهان، تمام تناسب به  و نسبت است بیشتر افغانستان در نوزادان تلفات ،CIA راپور به نظر

 .است آسیا در مملکت
 

 جلوگیری طالبان بازگشت از که است جنگ مشغول افغانستان در سبب این از ناتو که شده گفته : چهارم دروغ
 طالبان رهبر هنوز که عمر محمد مال. بود گرفته صورت مذاکره طالبان با قبل وقت چند بلکه اکنون، نه اما شود،
 ریاست معاونیت مقام نماید، شرکت ائتالفی حکومت یک در و کند انتخاب خود را حکومتی مقام یک میتواند است،

 ،(نویسنده)  من مانند که کسی هر آنهم با بودند، کرده پیشنهاد او به افغانستان رهبران قبل ها مدت را جمهوری
 .میگیرد قرار توهین و تمسخر مورد است، نموده را مذاکرات توصیۀ
 درست بصورت چون نداشت، را مذاکرات ستراتیژی زیرا بود، اشتباه یک جنگ که کند اعتراف خواهد نمی غرب
 طالبان های جنگ قبل سال به نسبت سال هر. میخواهند چه و هستند چه دنبال به افغانستان در آنها که دانست نمی
 .کنند حمله افغانستان نقطۀ هر و زمان هر در اند قادر آنها و است یافته بیشتر شدت
 اما میدانست، اینرا  افغانستان ملت و دانستند نمی را داری حکومت طرز زیرا بودند، بازنده آنها 2۰۰1 سال در

 .کنند تبارز مقاومت قوای عنوان به که داد آنان برای را چانس این و ساخت فاتح دوباره را آنها جنگ
 اتحادیۀ ترین قوی ناتو، میتوانند طالبان گونه بدین. هستند شکست قابل غیر عنعنوی بصورت افغانها قسمت این در

 .سازند مواجه شکست ترین تلخ به را جهان نظامی
 شده داده وعده که قانون حکومت و دیموکراسی تأمین هم و کرد پیدا جریان  معکوس شکل به چیز همه حقیقت در
 .گرفتند فاصله آن از قرنها ، بود
 از را افغانستان مردم سالۀ هزار چندین قبیلوی و عنعنوی روابط و  فرهنگ کلتور، تواند نمی نظامی قدرت هیچ
 .است کرده فراهم را افغانها زندگی تضمین ترین مهم کنون تا  که روابطی بردارد، میان
 آتش آن در غرب جوان عساکر و شوند کشته گناه بی های افغان باید توفیق، عدم و حماقت و دروغها چنین اثر در

 .شدند فرستاده
 مورد در هم ما که میگفتند گوشم در آهسته و آمدند می من نزد سیاستمداران بعضا   تلویزیونی، راپورتاژ یک از بعد

 <گویند نمی آزادانه را خود نظریات آنها چرا اما میکنیم، فکر شما مانند افغانستان
 .میشوند رهبری خر توسط که هستند ای شیران ما عساکر از بسیاری
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