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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۰۲۰/ ۲۳/۰۳                                                                                                            ی وسفیمحمد اختر

 کشور است! یبرا یهنیم نید یوقت ادأ

قطع   یرااز ما و شما عمل وطنپرستانه ب  هنیم  ست،ین  یباق  یزیتداوم جنگ و خونر  یوقت تماشا و انتظار برا  گرید
بدون وحدت نظر و عمل واحد تمام  یو واقع داریصلح پا نیدارد، تأم ازیعاجل ن یزیاز خونر یریجنگ و جلوگ

 وطنپرستان در افغانستان ناممکن است. 

و پاکستان  رانیافغانستان ا یۀافغانستان بخصوص آغازگران بحرانات نخست از همه کشور همسا یخارج دشمنان
 یالملل نیشوم دارند،  با کمک ارتباطات بنامشروع و  یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد میستقکه در کشور ما منافع م

.  ی. اس. آیافغان شان مانند بغاوتگران قانون شکن انتخابات و طالبان که بدستور آ یمرتبط داخل نیو حلقات مع
 یها  یان از مجرار افغانستخود را د  شرمانهیب  یبیهم متضاد و متفاوت اعمال تخر  یهمگام مشابه و همزمان و گاه 

 دارد. انیجر دهندیما انجام م هنیم یمتعدد بر ضد منافع مل

در  سافی( سال حضور آ19) یحلقات درگذشته و هم در ط نیا نکهیانتخابات با وجود آ انیباغ یبحران کنون  :اوأل
و ناتو برخوردار بودند.   کایمرمتحده ا  االتیا یو نظام یمال میمستق تیحلقات قانون شکن از حما نیافغانستان، هم

دبل رول در  یهند یدوسره دبل اجنت خود را مانند فلم ها یحرفو اتیبغاوتگران انتخابات توانسته اند خصوص
 االتیگرم خود با ا  یشیمناسبات نما اتریرو پرده ت شیدر پ ی. بغاوتگران کنونندیدنبال نما گانگانیتعامالت جنگ ب

متحده   االتیا  شنهاداتیمگر در عمل در مرحله حساس و سرنوشت ساز کشور پ  دهند،ین مو ناتو نشا  کایمتحده امر
و غرب مانند   کایامر  استیس  نی. بغاوتگران در پس پرده روابط محکم خود را با مخالفرندیپذ  یکا و ناتو را نمیامر

 فیفدرات  ندهیکابلوف نما ریاخ یگفته هابر اساس  یوحت یمال یکمکها یتاسرحد سازمانده هیو ترک هیروس ران،یا
 االتیا شنهاداتی. بغاوتگران اکنون بخاطر پندجنگ  فراهم نموده ا یرا در وقت ضرورت برا یکمک نظام هیروس

کرده اند. قانون شکنان   دیبحران کشور را تشد  یقانون شکن  ۀویو ناتو را لجوجانه قبول ندارد و به ش  کایمتحده امر
 . ندیحفظ قدرت شان در شمال کشور مقابله نما یدلبسته اند تا با طالبان برا هیو ترک هیروس ،رانیا یبه کمکها

با طالبان به افغانستان   کایمتحده امر  االتیقطر ا  ۀبغاوتگران انتخابات براساس توافقنام  نهیرید  فانی: طالبان حرأیثان
 ۀکنند،  هر دو دست  یم   رانیا و. کشور ری. اس. آیاست. طالبان هم بدستور آ  یطالبان حتم  انیزندان  ییو رها  یآمدن
 .  کنند یم رانیو کسانیافغانستان را  شگانیپ تیجنا

 افغانستان دارند.  یرا برا  اهیسکه س کی یدو رو تیثیح شگانیپ تیجنا ۀدو دست هر

 یعمل  ریغدر افغانستان    یدولت واحد قانون  کی  یپوچ خود را  در پشتبان  لیدشمن نادرست است، که دال  غاتیتبل  نیا
در  یهنیم نید یبلکه ادأ ستین یشخص اشرف غن یبانیحکومت واحد در افغانستان پشت کی یپشتبان  دانند،یم

 یها  هیو توط  قیحقا  نیبا ا  دیکشور با  تانوطندوس  امبرابر کشور است که به همه ما و شما تعلق دارند. افغانان و تم
دشمن بموقع شجاعانه و رسالتمندانه در امر مبارزه و  یها هیباشند و از توط اریمتوجه و هوش هنیدشمنان م

 گردد.   نیعدالت در کشور تأمو  یباشند تا صلح واقع شقدمیپ هنیم یرانیاز و یریجلوگ

براساس تقاضا   دینبا  کایمتحده امر  االتیوزارت امور خارجه ا  ندینما  لزادیخل  یبخصوص زلم  ییکایامر  استمدارانیس
کند،  که  ادیاز حد را از شیب یاز هر دوفشارها یدولت کنون یبغاوتگران انتخابات باال طالبان و یقانون ریغ یها

بدست  مأیافغانستان دوباره مستق یو رهبر ندیافغانستان سقوط  نما یبند حکومت میموجود ن  ستم ینخواسته س یخدا
 دارند برسد.    نهیرید یکه با افغانستان دشمن هایرانیو ا هایپاکستان

 .زیوحدت صادقه تمام وطندوستان افغانستان عزباد  زنده
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