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

 

 

 

 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 

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

 

 ۱۲/۰۴/۲۰۱۸        فضل احمد رسولی 
 

 !؟از امریکا وشرکایش صلحتوقع 
 

در مورد آوردن صلح به کشور نظرات قابل قدر دوستان، توجه و عالقه تعدادی کثیری را بخود جلب نموده است که بدون شک 
  .ارجگزارمنیزرا گرامی . همۀ نظرات صائب دوستان م، بنده نیز یکی از صلح دوستانصلح استوطندوستان کشور  ۀخواست هم

چیزیکه باید به آن دقت بیشتر صورت گیرد، چند نکته است که ذهن مرا بخود مشغول کرده است.  آن نکته ها  را الزم دیدم    
  . تلگرافی عرض کنم ه به استیذان دوستان عالیقدر  وعالیجناب  صمیمان

چون میدانم که منحیث نشانه ها وشاخص ها در تداعی اوضاع که همه ما شاهد آن  می کنماین نکات را دراختصار عرض 
 .باشد ایشاننظر مطمحنظر این نکات ارائۀ تا درهنگام  ،نخواهد بودبی تأثیر برای دوستان نظر ده ، هستیم

 امریکا بخاطر چه به افغانستان آمد ؟  :کنم  نکات را ازین سوال  آغاز می
 

کروند ـ  خواست امریکا و  شُرکای او در افغانستان ، چیز گنگ وموهوم و چند جانبه است برای اینکه این ابهام آفتابی نشود ب
افغانستان  کروند، دسته های تروریستی ساخت امریکا بود که دررا در افغانستان سامان دادند.  این ب  نا امنی یا نا آرامی یک 

 ، تروررعُب وترس بوسیلۀ کردن این باند ها فقط ایجاد  وظیفهین بهانه پایش در افغانستان باز شد. ااتحمیل گردید و امریکا ب
دشمنان امریکا بظاهر  باند های تروریستیکه ست اما جالب این،  بودمردم بی دفاع  در مساجد و یا در مراکز ازدحام شتارـُ وک

. مگر هیچ گاهی نشنیدیم که این دسته ها هدف دیده نشده انددر افغانستان  کیلومتری پایگاه های نظامی امریکا 60در  وغرب 
تروریستی ضد امریکایی  را در عمل نشان داده باشند یا کدام یک از پایگاه های امریکا و یا شُرکایش را تخریب کرده باشند.  

  ست . لطفا ً به این لینک گوش فرا دهید.  رکاامریکا وشُ ت چرا ؟ بخاطریکه مهار  وافسار همه آنها بدس
https://www.youtube.com/watch?v=yh99KNIdX8Y 
کشت کوکنار  امحای تحت عنوان امحای تروریزم و خواست بظاهر موهوم و گنگ امریکا و شرکایش  در کشور ما روز بروز 

 . صعودی آن ازین برتر جای صعود نداردوگراف  غوغا می کندو مواد مخدر تروریزم برآورده  می شود ولی 
  

نمی ویب تصدالر می شد، مجلس سنای امریکا  دارمیلی 600امریکا  در خارج که نظامی پایگاه  850روزیکه بودیجه ساالنه 
مین وزیر خارجۀ امریکا پرده از راز بزرگ برداشته شد.   به این معنی که  خانم کلتنون  جدی  67کرد با سخنرانی خانم کلنتن 

بازار که درین اکنون خواننده محترم قیاس کن   ."ما ساالنه ده برابراین مبلغ را تنها ازافغانستان بدست می آوریم"شده گفت : 
. این یکی از نکات دنکن غارت میکشور های فقیر را روتثچه مقداربه ها گجن سوریه وغیره ،یمن  ،عراق از ،شده کو  چ  

 نددر ظاهر غرض امحای آنها آمده ا گرچه. امکان داردتقویه دسته های تروریستی با فقط دوام جنگ امریکا  سبباست که 
این بهانه دلیل بودن شانرا در زیرا ولی در باطن حضوردسته های ترورستی  برای امریکا و شرکایش امر ضروری است، 

 کند. می کشور های اشغال شده تضمین 
ک بگوش افغانها وجهانیان رساندند و  چ  چندی قبل  با نیرنگ بسیار کهنه انگلیسی  یعنی غیر رسمی و به اصطالح آوازۀ سر

د. این آب خت کردن را بخاطر میخواهند تا خواست غایی نضرورت داردر افغانستان که امریکا وشرکایش پنجاه سال دیگر را 
در غیر آن اگر امریکا وشُرکایش خواسته باشند در افغانستان صلح و آرامش را ببار آرند یک هفته  ،سازندخود را بر آورده 

در دست  وهمسایگانی صلح سرتاسری کافی است زیرا مهار و افسار تمام سران دسته های تروریستی، تخریبی  وجهادی برا
موضوع انقالب موش  )عطامحمد  نمونه :شده را تمویل مالی وتسلیحاتی می کنند.  جیراآنهاست  و هنوز هم  آن خدمتگاران 

خواسته باشد اگرشترشـُتر می پنداشت، اما زمانیکه صدای ُشتررا شنید دوباره موش گشت.  خود رانور( که تحت سایه ُشتر 
   .سازدموش می را دوباره ی دیگری ازخود بیخود شده موشها

جنگ های رزگری پاکستان، با امرکا، جنگهای  اصلدر واضح که   چه شد؟که منافع پاکستان ایران و روسیه  تصور شودشاید  
پالن های سر  ،ظواهر امر اند  که در باطنروسیه و خیز وجست های زرگری ایران با امریکا، و سکوت تمساحی چین، 

برای ترور بازی در لینک ذیل مشاهده کنید که را جهانی ی ریشه یابی علت جنگ اول برا جامه عمل می پوشانند. راپوشیدۀ 
 https://www.youtube.com/watch?v=N8RdRwkntLs.  جامه عمل می پوشد ایجاد جنگ چگونه 

تخمین ، تعیین و تضمین  عمیق، با شناخت دقیق از چنین پالنهای خانه ویران کن، افغانهای بزرگوار باید مسیر خود را  پس 
و  آگاهی ندارندهیچ غرب،  از میدان سطرنج سیاسی بزبان دیگریا . ومردارشدن قربانیقصابان ناشی متل کنند. در غیر آن 

   حرفهای مفت می زنند.
چگونه ماریونت  خمینیبوسیلۀ برای عوام فریبی از طریق فرانسه   را یاسالمدقت کنید امریکا  در ظاهر انقالب مزورانۀ 

.  سپردبدست دارو دسته خمینی بظاهررا ایران متواری ساخت ومیدان  را از داخل ایران کرد و بواسطه آن تمام روشنفکران
مانند  دوران سقوی خود ما که استعمار بد جنس به جای روشنفکران، اوباشها ودزد  ها را حاکم بر جامعه ساختند. اگر فرض 

آرگاه وبارگاه، ورژیم سفاک که شاه را با آن  ؟کنیم که خمینی در خصومت غرب بمیان آمده باشد پس کی جواب دقیق خواهد داد

mailto:maqalat@afghan-german.de
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چگونه خمینی وطلبه هایش نظام ساواکی را سرنگون کرد؟ این به  ؟کدام نیرو زیر نام انقالب مسخره ای مالیی ساقط ساخت
شمن ؟؟؟؟ از جانب دیگرغرب که مالنصرالدین نبود تا د باشده سقو خود بخود برسر قدرت آمده چکه باست  شبیههمان فکاهی 
بر اریکه قدرت آورد!  غربیکه بزرگترین سوپرپاور همتا را که اتحاد جماهیر شوروی باشد طیاره مستقل با یک  خود را  خود 

را تحمل می کند؟ هر ابجد خوانی میداند که رژیم  یایران کدر حضور حامیان اش از صحنه جهان محو کرد پس چگونه دشمن
ایران درحمایت مخفی غرب بخصوص امریکا قرار دارد.  همانطوریکه ایران دربست بدست غرب افتاد تا دولتی به میان آورد 

امریکا  ، خود معلقکه در ظاهر جهان فریب وعلیه امریکا باشد ولی در باطن ایران  مثل عربستان سعودی برای بقای  رژیم 
دارد. دولتی آخوندی که از جانب اکثریت ملت استفراق شده است ولی بازهم می بینیم که ضرورت را منحیث حامی در خفا 

کشور نظامی ناتو عساکر نظامی ایشان را  در افغانستان مستقر  44دوام حیات دارد سوال برانگیز نیست؟ توجه کنید  زمانیکه 
بود نا امنی افغانستان تشریف آورده بودند  مگر روز بروز دیدیم آنچه که باید از بین میرفت  ساختند و در ظاهر بخاطر امنیت 

 ها در کشور درحالت پیشرفت و اوج گیری شد. نا امنی که برعکس افزایش 
گسترش عجیب داشت  با اینکه شمن(به اصطالح د)کشور نظامی ناتو  44استیالی قدرت ایران در داخل افغانستان زیر ریش  

 دیده شد که پرچم های سیاه با عکسهای خمینی  افغانستاندشمن شرق وغرب ) نه شرقی ونه غربی( بود.  در تمام  شعاردر 
. استیالی قدرت پاکستان در افغانستان ، بیشتر شدن دسته های تروریستی بودمراکز قدرت ایران  در حال افزایش چگونه 

در بجای امحا، درگسترش شد. تولید و افزایش مواد مخدر بجای امحا شدن باز هم ، جوانان تحاری ساختننتمویل فابریکه ا
ولی به تُن ها این مواد  هستندزمین کشت مواد مخدر، دهقان مؤلد مواد مخدر معلوم  و  واضح  توجه بفرمائید . ستغوغاحال 

    جای مکث ندارد؟ .هستندنامعلوم وخریداران آن  ؟بوسیله کی وکدام ترانسپورت از افغانستان خارج می شود
در اختیار روسیه  قرار می   (بظاهر از امریکا  روی گردان شده)درین اواخر فرستادن دسته های تروریستی امریکا وشرکا  

 11گیرند تا ادامه جنگ را دلیل  جهانی داده باشند. امریکای که برای آمدن به افغانستان از هیچگونه حیلۀ دریغ نکرد. حادثه 
 . دمبه میان آوحامیان اش  ها  بوش به وسیلۀ سپتامبر  جوک بیش نبود که 

برداشته قهرا ً ب می شد ) رژیم صدام  ورژیم  طالبان (از دو گردۀ ایران دو دشمن رژیم آخوندی که خطری برای ایران  محسو 
ناگهان به پول های کمکی همین غرب بنام کمک به افغانستان لدیش گهم سویه بنمی شوند. جای تعجب ندارد؟   پاکستان  گدا 

  ؟؟؟؟می زند اتومی هتا دندان مسلح می شود و دست به  ساختن اسلح
وهم در ، سوریه عساکر صادر میکند. ) هم در عراق هم در یمنبرای ادامه جنگ ایران روز بروز مقتدر می شود  تا جایکه 

به نفع  اکثر رسانه های غربی مثل بی بی سی و صدای امریکا  را نیز کسب  خواهد کرد.  اتومی هافغانستان( و بزودی اسلح
افغانستان  مگرقصد ترک کردنبا اینهمه حیله گری ها چگونه امریکا میخواهد در افغانستان صلح را پیاده کند؟  . ندایران فعال ا

 ؟در سر داردرا 
نادیده می گیرد تا خدمتی مجبورا ً امریکا را  تمام جنایاتیگانه کسی که میخواهد برای افغانستان کار کند اشرف غنی است که 

را ک وزارت خانه وبا قهر وناز سنگر ید نساده که از دپلوماسی  چیزی نمی داناو با وزیران  . برای کشور انجام داده باشد
درچنین حالت دست   چه پیامی برای ما دارد؟ .دنمایدر نیمه راه ترک میواشرف غنی را  کندی رها مدر چنین اوضاع حساس 

برای حاضر و آماده  و بقدر توان ادارد.  مردانهدرسرکشوررا ه امید خدمت بسنگر را رها نمی کند واشرف غنی  وپاگیربازهم 
 اگر سنگر را ترک کند، بدتر ازآن که تصورش را داشته باشیم برسر افغانستان خواهد آمد.او میداند که  .بوطن است خدمت 

درظاهر اعمار که امریکا و شرکایش که مصارف سرسام آور عساکر شان را در افغانستان پائین آوردند. این مصارف آنها 
افغانستان قلمداد شد  ولی در اصل برای ادامه جنگ بود )خدمات استعمار هرگز خدمات شریفانه برای کشورهای مستعمره 

 نبوده ونخواهد بود.( 
فیصد تخفیف پیدا می  98مصارف آنها  شدهمی شود که عساکرغربی تبدیل به عساکرافغانی افشاء ادامه جنگ در افغانستان ازین طئه تو

 مصارفکند و هم تلفات عساکر امریکا و شرکایش به صفر می رسد. زیرا با چنین حیلۀ ای  جوامع خود شانرا قرص مسکن میخورانند که 
 جه نشان داده باشند. ؤشانرا در کشورهای افغانستان عراق یمن وسوریه م

. چراکه در تالش آوردن صلح به کشور، ما نا امید نیستیم و نا امید نه خواهیم شدعرض شود که نا امید کن با تمام این نکات 
 د رلفعل تبدیل کابزرگان مثل شما آمادگی شانرا به وجهه احسن نشان داده اند، آنچه که میتواند این نیروی متفکرصلح طلب را به نیروی ب

 د.کراز کوچکترین امکان استفاده اعظمی اید ب بندهقاصر بنظر   بازی شطرنج سیاسی است.دقت در
بسیار مسخره ترکیب کرده اند  خالف قانون اساسی کشور (افغانستان) اقلیمیک  اکنون که دولت شوربایی  و تضعیف شدۀ دو سلطانه را در

 ند.  شوبال شک  ثابت کردند تا مانع حرکت ارتقایی افغانستان   .منظوری داشتند از آن واضح که
ست که به هر امکانی که در دست دارند   از اشخاصی پشتیبانی کنند که یندرچنین وضعیت، از صلحدوستان و وطندوستان ا بندهپیشنهاد 

بی ارزش   آب ۀتخریب کار نیستند و برای کشور ولو بسیار کم اما آرزوی خدمت دارند. این پشتیبانی در ظاهر مانند قطروواقعا ً جاسوس 
 خواهند شد. دریاهمین قطرات رفته رفته یقین دارم خواهد بود اما 

و خود را به  سازندآماده به ژنیو را رفتن  دوستانیکه بخصوص در اروپا تشریف دارند فقط برای چند ساعت روی یک پالن منظم وطن 
جهانی قفل کنند تا در رسانه ها انعکاس را با زنجیر در کتاره ها خود  حصن وت برای چند ساعتد  ونرسانب  نمایندگی ملل متحدکتاره های 
 وطندوستان خبیربدون شک انعکاس آن در بین مردم شریف غرب بی تاثیر نخواهد بود. این فقط یک پیشنهاد است در غیر آن   پیدا کند.

 چون بحث ها وسیع و بنده ناچار بودم.  وکنده کنده معذرت می خواهماز بحث تلگرافی  ند. نخویش خسروان دا نظام کار  :میدانند که
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