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 2021نوامبر،  07یکشنبه،                                    نامۀ از میدیای مجازی افغانی            

 

مقیم و خارج افغانستان از اقشار مختلف  ۀیکصد مبارز تحصیل یافت ۀنام

 !مریکاااجتماعی به مقامات ایاالت متحده 

 (.از دوستان تقاضا میگردد تا در مطالعه، ابراز نظر و تکثیر و پخش نامه توجه فرمایند)
 

 !مریکاابه مقامات ایاالت متحده 

 ،این از عملکرد غلط تان بود که در افغانستان به شکست مواجه گشتید و مردم ما را به تباهی -

چون تروریسم، مواد مخدر، فساد،  یدو در نتیجه پدیده های ب فقر،گرسنگی و خاک سیاه نشاندید

 .فقر، تبعیض، نفاق، بیعدالتی و غیره چندین برابر گشتند
-  

سال است. در بحران به سر میبرد و مردم  ۴0این عملکرد غلط شما بود که افغانستان بیش از  -

 .حکومتهای دکتاتوری، قرون وسطایی و فاسد را در میان خون و آتش تجربه کرده و میکنند
-  

پولها، سالحها، دستگاه های استخباراتی و رسانه های شما و متحدین تان بود که جریانات این  -

اطی رافراطی اسالم نما را در افغانستان خلق نمود و به قدرت رسانید. و اکنون بیش از پنجاه گروه اف

 .منطقه و جهان را تهدید میکنند اسالم نما امنیت افغانستان،
 

که  می دانیددموکراسی، حقوق بشر و سر دمدار تمدن دنیای معاصر شما چگونه خود را حامی  -

افغانستان را به تباهی و قرون وسطی کشاندید و ملیونها انسان این سرزمین کشته، مجروح، معلول، 

معیوب، زندانی، آواره، شکنجه، بیوه و یتیم شدند. و در نتیجه در طلسم استبداد، بیعدالتی، تاریکی، 

 .نگی، تبعیض، فساد و انواع مصیبت و محرومیت گرفتارندفقر، آواره گی، گرس
 

که به افغانستان آوردید عذاب وجدان نمیکشید؟ یا نه  آیا شما منحیث انسانها از بابت شرایطی -

 .وجدان برای شما ارزش و بار انسانی، معنوی و اخالقی ندارد

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

ناک ک ببر فوالدین خشن و ترسمیدانید بی تفاوتی و عملکرد غلط تان در افغانستان، شما را از ی -

ق و مردم دموکراسی و حقو به یک ببر کاغذی بی خاصیت تبدیل کرده ،و گاه با فریب و ریا مهربان

 .بشر تانرا پوشالی و دروغ میدانند و حق دارند چنین فکر کنند
 

از بازی خونبار اول بخاطر فروپاشی دشمن بزرگتان شوروی سابق که پیروز شدید و شوروی  -

و متحدینش را به شکست و فروپاشی مواجه کردید و بازی دوم حضور تان در افغانستان برای 

رسیدن به اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی بزرگ تحت پوشش مبارزه با تروریسم که در نتیجه با 

بازی را باختید و شکست خوردید و  شور دوست تان پاکستان از طالبان،تان و ک حمایت رقبای

ولی در هر دو بازی بزرگ برد و باخت شما و شوروی سابق و روسیه  .تروریسم به شدت رشد کرد

 .و متحدینش، افغانستان و مردم آن شکست اصلی را متقبل شدند و تباه گردیدند
 

ی تان روسیه، چین، ایران و سایر متحدین شان در بازی فاینل لطفا شما و متحدین تان و رقبا -

کنار بیائید و بیش از این با بازی بر سرنوشت یک ملت موجب تباهی مردم مظلوم جنگ زده و تباه 

مذاکرات با  ۀو در نتیج که کشور شانرا به میدان جنگهای نیابتی خود تبدیل کرده اید نشوید ای شده

 .فغانستان و سازمان ملل متحد کنار بیائیدمشارکت طرفهای رقیب ا
 

زمان آن فرا رسیده که بخاطر کسب اعتبار بین المللی برباد رفته از بابت عملکرد غلط تان، و  -

در خط فقر و گرسنگی به سر میبرند اقدام کنید  ٪۹0بخاطر نجات چهل ملیون انسان افغانستان که 

ی مردم نباشید.و بصورت صادقانه و عاقالنه به فکر و بیش از این تماشاگر تباهی، مرگ و نا امید

 .نجات افغانستان شوید
 

هر گاه روزگار تباهی افغانستان مانند وضع کنونی ادامه یابد همانطور که به خاطر غلطی های  -

تان در افغانستان به بی اعتمادی دنیا مواجه هستید. بیشتر به بی اعتمادی مواجه خواهید شد و هیچ 

و به نفرت شدید مردم جهان مواجه  و از ته دل به شما اعتماد نخواهد کرد ی صادقانهکشور و ملت

  .خواهید شد و عواقب بدی در انتظار شما خواهد بود
 

فروپاشی امپراطوریهای بزرگ تاریخ را خصوصا از جغرافیای افغانستان مطالعه و بررسی  -

بابت عملکرد غلط و شکست تان در افغانستان،  مطمین باشید که آبرو، اعتبار و جایگاه تان از .کنید

مردم دنیا حتی دنیای غرب که متحد تان هستند، جهان اسالم، مردمان جنوب قاره آمریکا، افریقا و 

 .آسیا به شدت لطمه دیده
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بشر حساب باز کرده  مردم تحت ستم جهان که به روی شما به عنوان حامی دموکراسی و حقوق -

ند حکومتهای دکتاتوری و مستبد خود را تحمل کنند. اما به دوستی، حمایت و حاضر بودند. اکنون

 .میم که چند کشور را مثال بدهیحضور شما بر سرنوشت خود باور نکنند. درست نمیدان
 

الزم است نتایج مرگبار و تباه گر عملکرد علنی و پنهانی خود را در افغانستان در موارد زیر بررسی 

 .ایق از نگاه ژرف و عمیق تاریخ پنهان نمی ماندکنید و بدانید که حق
 

بدون  1۳۵7ثور  7مریکا در اامین تحصیل یافته ایاالت متحده  سازماندهی کودتای حفیظ هللا  -1

  .آگاهی کادر رهبری و خصوصا دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
 

چپ علیه اعتقادات و عنعنات مردم  افراطگرایی قصدی حفیظ هللا امین و گروپش تحت پوشش - 2

بمنظور زمینه سازی شورش ها و تجاوز شوروی به افغانستان و بعد زمینه سازی فروپاشی دشمن 

بزرگتان با سو استفاده از جهاد مردم افغانستان. ) بهترین سند تاریخی نشر مقاله دنی شو تاریخ نگار 

 .و شمسی( استهجری  1۳70فرانسوی در رادیو دولتی فرانسه در دهه 
 

و تماشاگر  1۳71ثور  ۸نقش شما در پیروزی مجاهدین و حوادث خونین و ویرانگر بعد از  - ۳

که موجب مرگ حدود شصت هزار  تنظیم های جهادی بودن تان از خیمه شب بازی های خونین 

 .انسان مظلوم و بی گناه، موج عظیم آواره گان و ویرانی شهر کابل گردید
 

 .قدرت رسیدن شانظهور طالبان و به  - ۴
 

به بهانه مبارزه با  B52 سقوط حکومت طالبان با استفاده از حمالت قوی نظامی و طیارات - ۵

 2001سپتامبر  11تروریسم بعد از حمالت تروریستی
 

سال اخیر در افغانستان، اتکای تان در حکومت و برخی  20عملکرد بسیار، بسیار غلط شما در  - ۶ 

و قرار داد ها به عناصر فاسد، ناتوان، پولپرست، استفاده جو، دروغگو، ریاکار،  پروژه ها، اینجیو ها

 .وطنفروش، ناتوان، نابلد به امورافغانستان و کشور پاکستان
 

افغانستان، خصوصا از طریق دوست تان  اوضاع امنیتی ۀصادقانضعف تان در عدم کنترول  - 7

پاکستان و انداختن قصدی طالبان به کام رقبای تان در منطقه روسیه، ایران و چین از جانب 

  .استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی
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 و سیاسی و اقتصادی جهان هستید بدون شک شما فعال یگانه قدرت بی مثال و درجه یک نظامی،

عملکرد شما به بحران فاجعه بار و تاریک حکومتداری، امنیتی، اقتصادی،  ۀافغانستان در نتیج

 .اجتماعی، سیاسی و انسانی مواجه است

ا جهت تان از بابت افغانستان و ثانی رفتۀآبرو و اعتبار بین المللی برباد  لطفا نخست بخاطر کسب 

نسانی برای نجات کشور از وضع رقتبار و فاجعه انسانی که ادامه دارد و در حال تشدید ادای دین ا

 . 1۴00است دست به کار شوید. خصوصا با فرا رسیدن فصل زمستان سال جاری 

 

 با احترام،

 


