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تائید ،تکثیر ،تشهیر ، پشتیبانی  رد تسودنطو یاه ناغفا زا شهاوخ

  و سهمگیری فعال
 
 

، پیشرفت و بقای افغانستان را فراموش نمیکنند و گاهگاهی در  لافغان های وطندوست هیچگاهی فعالیت و مجادله برای استقال

یکی از راه های بی اندازه مهم و موثر در دنیای انترنتی امروز نشر مقاالت و سهمگیری در . این راه متحدانه قدم بر میدارند

نظر و مطالعه اشخاص و مقامات مباحث به زبان های خارجی خاصتاً انگلیسی و آنهم در آن مطبوعاتی که به نحوی از انحا به 

این یکی از طرق محدودی است که صدای . عمده تصمیم گیرنده امریکائی ، ملل متحد و دیگر قدرت های غربی رسانده میشود

 .قدرت های غربی تاثیر مثبت به نفع افغانستان طرح شده میتواندر تصامیم امریکا و بافغانستان بیرون شده میتواند و 

بر مقامات تصمیم تنظیم و رهبری شده تان در این شق استاد شده اند و ملیون ها دالر را مصرف تأثیر گذاری دشمنان افغانس

افغانستان همیشه منحیث یک ملک بی اتفاق، وحشی ،بیسواد ،کوهی و غیرقابل . گیرنده و افکار عامه بین المللی کرده و میکنند

سیاست ها بر افغان ها و افغانستان تحمیل میشود و گفته میشود که این ملت انکشاف معرفی میشود و تمام مشکالت ناکامی های 

 .قبایلی رشوتخور اهلیت و ظرفیت ندارد و تمام کوشش های بین المللی بخاطر اینها ناکام شده و میشود

زه دخالت و تخریب بی اعتنائی مقامات عالیرتبه امریکائی و تالش و مصارف ممالک دشمن همسایه همیشه سبب شده است که اندا

منحیث یک حقیقت قبول میشود و هیچ پاکستان و ایران در افغانستان یا درست روشن نمیشود ، یا بی اهمیت جلوه داده میشود، یا 

در مورد افغانستان از نظر تخریب همسایه های دشمن خاصتاً پاکستان به درستی   امریکاکوشش نمیشود که نادرستی پالیسی 

 .توضیح داده شود

قتاً فوقتاً تحلیل ها و نوشته های واقعبینانه و درستی در مورد سیاست بین المللی به رهبری امریکا نوشته میشود که ضرورت اما و

ر خوب و اخیر آن این دو مقاله است که در ادو نمونه بسی. به تائید ،تکثیر ،تشهیر ، پشتیبانی و سهمگیری فعال افغان ها را دارد

در مورد آن بر تصمیم گیری در مورد  تائید ،تکثیر ،تشهیر ، پشتیبانی و سهمگیری فعال افغان ها مطبوعات معتبر نشر شده و

 :پالیسی های آینده در مورد افغانستان تأثیر بسزا خواهد داشت

نویسنده این مضمون فرید ذکریا ، نویسنده مشهور امریکائی مسلمان  ."در پاکستان استافغانستان  حل معمایکلید " .1

 . در اخبار مشهور واشنگتن پوست نشر شده است 2112اکتوبر  8این مقاله به تاریخ . الصل میباشدهندی ا

-of-puzzle-the-solving-to-key-w.washingtonpost.com/opinions/thehttps://ww

f78a98956699_story.html-aa5b-11e5-6df1-afghanistan/2015/10/08/1ebfa63a 

عالوه بر اینکه هزار ها خواننده این مقاله که دشمنی و رذالت های پاکستان را در مورد افغانستان تشریح میکند خوانده اند، بلکه 

 .نفر در مورد تبصره کرده و بعضاً با طرفداری و یا برضد آن باهم دست و پنجه نرم کرده اند 211تر از  ادهزی

https://www.washingtonpost.com/opinions/the-key-to-solving-the-puzzle-of-afghanistan/2015/10/08/1ebfa63a-6df1-11e5-aa5b-f78a98956699_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-key-to-solving-the-puzzle-of-afghanistan/2015/10/08/1ebfa63a-6df1-11e5-aa5b-f78a98956699_story.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_ilmudin_Qadri_iqbal
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نویسنده این مقاله " سیاست امریکا در مورد افغانستان و پاکستان را صرف میتوان منحیث سیاست دیوانگی تعبیرکرد"  .2

این مقاله در ویب سایت مشهور و پر خواننده . میباشدالمللی  بیندهروا جی شنکر یکی از محققان شناخته شده و معتبر 

 .نشر شده است 2112اکتوبر  11به تاریخ   Foreign Policyسیاست خارجی یا فارن پالیسی  

strategy-afpak-s-u-is-insanity-of-definition-http://foreignpolicy.com/2015/10/16/the/ 

، و فکر میکنند که میتوان در تغیر ندارند  Conspiracy theoryبدینوسیله از آن افغان های که عقیده به تیوری های دسیسه 

تأثیر گذاشت و به تیوری تا یک نفر افغان است زنده و روشن شدن مسایل به مقامات عالی تصمیم گیرنده  افکار عامه دنیا

مهمتر .  مقاالت فوق و مقاالت مشابه سهم بگیرند تائید ،تکثیر ،تشهیر ، پشتیبانی افغانستان است عقیده دارند، خواهش میشود تا در

شوند باید تشویق و ترغیب ز بحث و مجادله قلمی آشنائی دارند که به زبان های خارجی و طرنسل جوان افغان اوالد ما از همه 

استقالل ، پیشرفت و که در این ویب سایت ها رفته از راه قلم با پاکستانی ها ی رهبری و تنظیم شده بوسیله آی اس آی در راه 

 . مجادله نمایند بقای افغانستان

 تا یکنفر افغان است زنده افغانستان است
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