
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                 ميوند بيا باني :ليکوال   ٠٣-٠٦-٢٠١١  ني
                             

  ن ام کهآامامن عقيده بر
 

 گران افغانستان ۀآه ازطريق صفح) آرزي بايد آنار برود(ده محترم دآتور احمد فريد ثمين نقد بر نشر مضمون نويسن
 .شده بود اما من عقيده بران ام آهبه نشر سپرده 

امثالهم کشته ميشود  و  نجيب  ،امين  ،کیه مثل تر  خود است و.....ر تالش کندن کرزی کنار نمی رود کرزی خود د
مخالف با بيگانه پرستی دامن زنی  تش احساسات تضاد وآ روسها خود در اجتماع افغانی به ناتو بالمثل امريکا و و
ناتو همانند روسها  مريکا وبرای نموی تضاد دست اندر کار اند که بگمان اغلب ا د ونگاه دارآيا ناخود  گاهانه وآ

پشتونهای وارث حقيقی اين سرزمين اند بخاطر  شکار اشتبا هات سياسی در قسمت افغانستان و غريق غلط فهمی و
 :اينکه
  :اول

پايداری نظام کمونستی بدون درنظر داشت ملت بر اتکای حمايت فرد يعنی جانب  ثبات و ، استحکام،روسها برای بقا
ملت را نه تنها بفراموشی سپرده بود بلکه حاضر به شنود خواسته های  ک فرد کوشان بودند وحمايت از ي داری و

باالخره کشتند  غاز حمايت وآنجيب در  کارمل و کی امين و هبصو رت واضح از تر ملت همانند نظام فعلی نبود و
 ....و
دولت اقليت بر سر   روسها از حکومت وبملت توجه نکرده همانند ز نموده وغاآريکا بالمثل روسها از فرد حمايت ام

ملت را  استحکام پرداخته و استقرار و حمايت و اکثريت ادامه داده و صرف بعوض کمونستی برژيم ديموکراسی و
مير پشتونها افزوده  خواسته های اکثريت را ناديده گرفته بلکه بمرگ و يعنی اکثريت را نه تنها بفراموشی سپرده و

 ....اند وعلدوام ادامه داده 
 

اسالم  محال ضد کلتور و فاقد حقيقت خواب و مکتب سياسی کمونستی غير افغانی و يک ايديو لوژی و روسها از
 که افغانها ندمی پنداشت پذيرش بزور بر سر افغانها کوشان بودند و تحميل و ن دفاع نموده درآاز حمايت نموده و

 کرده در تالش سنتی اين ملت را ناديده تلقی لی گرايی وم تمام ارزش های کلتوری و ن است وآرزومند پذيرش آ
 ......يديا از جانب افغانها بودندوآن آاطاعت از 

ن بر سر آدرمورد پذيرش  حمايت و اسالم  مکتب غير افغانی ضد کلتوری و امريکا باعين شکل از ديموکراسی و
ن آ از قبول دارد ياخير می پندارند که ملت افغان د ون را تاييآيا افغانها آبدون انکه درک نمايند که  افغانها است و

حاليکه يک  تسلی کاذب اجنتان خود سخت مرتکب اشتباه شده در خوش باوری و حمايت دارند با اين غلط فهمی و
داشته متباقی همه ملت متضاد با  زادی اين نظر را آاستفاده جو از نام ديموکراسی و تعداد محدود کثيف فاقد اخالق و

ن در چوکات آديموکراسی ميخواهد  زادی وآت ما اگر مل ديموکراسی اند و دشنام و نوع فساد حق تلفی دزدی واين 
کار با اهل کار  واحترام بهمه بوده  هرکس و ن حقوق زن وهرفرد وآرواج که در  رسم و قانون دستورات تاريخی و

 .......پاسخ گوی خواسته های ملی ملت باشد و فاقد فساد باشد و و
 :سوم

اين  تحت تسلط داشته باشد و روسها بايک طبقه محدود متکی بوسيله يک قشر محدود ميخواست همه ملت را اداره و
 در جستجوی تقويه مالی  جام دادهنها انآاجنتان خود با رهنمايی  کام و کار را در ارتباط با کنترول کی جی بی خاد و

ادی خود همگی روابط با اين اداره جهت رفع مشکل م می پنداشت که اين ملت شايد تطميع گردد و ن قشر بودند وآ
محتاج  فرمان بردار و طغيان نکند بلکه مطيع و ناداری ميکرد تا قيام و ملت را مجبور بر غربت و  وحاصل بدارند 
 ......بر نه اورندو گرديده صدا

  و نميشود ايجاد مشکل برای کسی حاضر به تابع داری نشده و  وابلم پر وغضب  قهر و حاليکه افغان بازور و در
امريکا هم چنان عمل داشته همانند روسها سخت  افغانيت نيست که بزور تسليم گردد و اين در کلتور افغان نيست و

کشته  باردمان وحکومت رانده تهديد بم و نظام  مد تا اکنون پشتونها را از دولت وآغاز آاز  اشتباکرده مايل است و
دارند که تابع  می پنعالي نيز محروم نموده از تحصيالت مسلكي و نها را سخت ضربات وارد نمودهآاقتصاد  کشته و

 تجريد شده بجهت مخالف در جستجوی روابط  نها نه تنها تابع نشده بلکه فاصله اختيار کردهآن که آخواهد شد غافل از 
 ...... می افزايند و زادی موجوده باشرايط آاسی وديموکر  و  و بر مخالفان نظام شده

 :چهارم



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

دی رول بسزای بدنامی جهانی روسهای فاقد سياست عوامل زيا شکست و تباهی و ناکامی و قسمت بربادی و در
  :ور ميشومآياد ن ها را با نحوه ذيل آداشت که من عمده از
 .دستورات ملی اين ملت عدم توجه بکلتور و
 .ت اماکن مقدسه دين مذهب و مقدسات مردم افغانستانعدم توجه بمقدسا

 .ايجاد فاصله بين نظام وملت مايوسی ناراضی بودن و  و عدم توجه به خواسته های برحق مردم
 . ارزش دادن به خواسته های اکثريتکمتر خواسته های مهم اين مردم و عدم توجه به نياز منديهای مبرم مردم و

 .جنايات نها بسوی جرم وآگرايش  غربت مردم و ی وعدم توجه بر بيکاری نادار
 مطبوعات وغيره معارف و نويسندگان و عدم توجه به اهل کار اهل قلم اهل دانش و

غارت از  برابر هرنوع ظلم و بی تفاوتی در  و نهاآعدم مجازات  جنايت کار و مجرم و فاسد و عدم توجه بفساد و
 .جانب مجرمين

 .نظام بی باوری روز افزون اين ملت و وعدم توجه با بی اعتمادی 
ديموکراسی  نظام و کرزی و ناتو و دارد که نه تنها خود وپندار  کردار و برداشت ها و امالت وامريکا نيز چنان تع

را نابود می سازد بلکه اين ملت را يک بار ديگر بيک تصميم ديگری دعوت نموده عمدا چنان خصومت ها را بجا 
افغانها هرگز خواهان ان نبوده که در منطقه  همانند روسها با بدنامی ازاين محيط بروند و و..... کهمايل اند اورده و

 .يگر با اين فجايع مسلط بوده باشديک بار ديگر يک طرح سياسی د
د جاری نجات بخشيده باشمشكالت    اين مردم را با وجه احسن از مردم امريکا می توانند خود و  وپايانملت  بنابراين

ه دهدخره (ن  آدرغير از  اين مشکالت نجات بخشيده دست به اقدام  را از  افغان ها مجبور اند خود)تن ته خو پي
 .زنند

 نپايا
  
  


