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 حاضر در افغانستان  یاسیس  انیجر یکل تینیع
 

  ی کل  ت ینی است بجز ع   دهینوشته مختصر  خود گنجان   نینگاه در  ونسیجناب    ییهمه نکات  را تا جا

 حاضر در افغانستان را .  یاس یس انیجر
  یی ؟ چطور طالبان به تنها  دهد یخود ادامه م  ات یتا کنون  به ح  یامارت اسالم  نی چگونه ا  نکهی ا  آن

، پاکستان ، عربستان    رانیمانند ا   اد یز  یضد خود را که از جانب  قدرتها  یروهایتمام ن  توانند یم

اسلحه    یور شدند خلع سالح کرد ؟ تا بحال چگونه طالبان توانستند جمع آ  یم   هیو غرب حما   یسعود 

را ظبط    نی غاصب  یها   ییاز دارا  یاریسکنند؟ چگونه توانستند  ب  یرا در مناطق اهم افغانستان عمل

کنون چگونه جنگ تا  در حال  یرا خنث  یداخل  یهاکنند؟  ؟  اند  همه    انشیو حام   کایامر  کهینموده 

اقوام افغانستان بودند که الحمد هللا  صورت نگرفت  که  شکست    یداخل  عی وس  یطرفدار جنگ ها 

«    نیمرموز دولت » چ  اقدرت یشرق    یروزیقلمداد گرد. و برخالف پ  د یغرب  را با  یخواسته ها

 را.
وزارتخانه ها ( از خارج به   یها  نی از اشخاص شناخته شده ) مانند مع  ی ار یبرگشت دوبارٔه بس  چرا

 افغانستان شروع شده است؟

 
 در مورد افغانستان سکوت دارد؟  نیچ چرا

  ی معادن احداث م   ندهٔ ی کار گران  آ  یدن برا است که در کنار معا  یمشغول ساختن شهرک ها   یول

 کند .
 شناخته نشده است؟   ت یافغانستان تا کنون برسم چرا

 

امر  نی ا  کهیبخاطر  دست  در  اکنون  طالب  ن   کا یابزار   طرفدارانش  نست یو  به  بلکه  ضد    یروی. 

 شده است.  لیتبد  یو غرب  ییکایامر
 اعمال طالبان گوش ملل متحد و جهان را کر  کرده اند ؟    هیعل  عی وس  غات یتبل چرا

 شده فوران دارد ؟  رونیطالب از هر سوراخ غرب و نوکرانش ب  هیعل  عیوس  غات یتبل   نیو ا
را   غات یتبل  گریشناسند و از جانب د   ینم  ت یرا برسم   یامارت طالبان   کطرفیاز    یب یبا عوامفر   که

رول     له یوس  نیبخشند تا به ا   یافغانستان است وسعت م  به نفع ملت   ایکه گو   فانهیانتقاد شر  ث یمنح

شورش   دهدا  ب ینگر را فر  یکنند  و جوانان سطح  یمهربانتر  از مادر ؟؟؟ را  مثل گذشته باز  هیدائ

اندازند. چراکه هر شورش  د یجد  براه  به ضرر جامعه    ی را  در کشور جامعه را ازهم جدا ساخته 

 ود.  خواهد ب لی وبه نفع استعمار مح یافغان
دهد   تا در   ی« هرگز کار عجوالنه را سامان نم  نی خاطر نشان کنم که دولت  »چ  د ینکته با  کی  در

 بزند.  شهیخود ت  شهیخود به ر یمسابقه مثل اتحاد شورو دانیم
درپچال    زیاست که غرب را ن  یبغرنج و بحران   ار یاوضاع بس  یول  رسد یساده بنظر م   اریبس   اوضاع 

 ساخته است. 
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