
 
عنوان مضمون: دونالت ترمپ سپاه خویش را از افغانستان بیرون میکند

 
اسم: Mohammad N. Aslami    محل سکونت: USA     تاریخ: 03.01.2019

برامدن عساکر امریکایی آنقدر مھم نیست کھ یک قدرت بزرگ با متحدین شان در برابر چھار تا مزدور ھای ای اس ای بھ زانو می درایید. 
 

ای خیانت در برابر حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی زیادتر از سی ملیون نفوس افغانستان است. 
 

با این فیصلھ امریکا سر نوشت مملکت معلوم نشد و اینکھ بھ کی تکیھ می کند بھ خدا معلوم است. 
از جریان مذاکرات خلیلزاد با دشمنان مردم افغانستان استنباط می گردد کھ آینده افغانستان را پاکستان، امارات متحده عرب. قطر و دشمن

اسالم عربستان سعودی تعیین خواھد نمود.

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 31.12.2018
درین جای شکی نیست کھ رئیس جمھور دمدمی مزاج امریکا از سیاست جھانی غافل است و ھر روز تصمیم غیر مفید جدیدی در مسائل

سیاست داخلی و سیاست ھای بین المللی میگیرد و روز دیگری انکار مینماید، چنین اظھاری را در مورد خروج نیمی از عساکر امریکایی از
افغانستان ھم نموده کھ تا بھ حال بصورت رسمی اعالم نگردیده است. درین زمینھ حتی آمر قوای امریکا در افغانستان جنرال میلر، از
رسمیت چنین اقدامی اظھار بیخبری نموده است. با خبر جدید تغییر عقیده برای اخراج عساکر امریکا از سوریھ ھم راپوری از پارتی

جمھوری خواھان پخش گردیده است.
در مورد اخراج نیمی از عساکر امریکایی از کشور ما، بیم اینکھ با تفرقھ اندازی ھای عمیق عمال خیانت پیشۀ پاکستان، ایران و شورای

نظار، جنگ ھای مخوف داخلی بازھم چھره بنمایاند، بیشتر بھ خاطر ضعف روحیۀ اردوی ملی و پلیس افغان خواھد بود، مخصوصاً کھ در
سال 2018 در اثر حمالت مخرب طالبان و داعش تعداد تلفات غیر نظامیان، پلیس و عساکر افغان بی سابقھ و بسیار باال بوده است.

ھر آنچھ درین زمینھ عاید حال ملت مظلوم افغان در کمبود امنیت بگردد، علت اصلی آن ھمانا تفرقھ اندازی و از آب کثیف ماھی گرفتن ھای
ھمین اقلیت ھای ضد ملی خواھد بود کھ ریشۀ اتحاد ملت شریف افغانستان را میخشکانند، نھ زیاد و کم عساکر خارجی. متأسفانھ آب شفاف

سرنوشت مردم افغانستان از ھمان منبع کھ جلسات «بن» باشد گل آلود گردیده است و حضور سران تنظیم ھای ناکام جھادی، اکثراً وابستھ بھ
غیر - در رھبری کشور، غیر قابل بخشش بوده و علت العلل عواقب ناگوار بعدی است.

البتھ برای حفظ صلح ھمان طور کھ در بسی ممالک جھان متداول است، قوای خارجی ضروت خواھد بود.

اسم: Najib Dawari    محل سکونت: USA     تاریخ: 30.12.2018
اشتباه بزرگ خلیلزاد و بوش در آن بود کھ ھیئت رھبری و اعضای حکومت افغانستان را در سال 2001 از میان شخصیت ھای شناختھ شده
حکومت ھای دوران شاھی و جمھوری داوود خان انتخاب نکردند. بلکھ برعکس تمام قدرت را بھ جھادیون و کسانی سپرده ند کھ ھیچ تجربھ
در امور حکومتداری نداشتند، در نتیجھ ملیارد ھا دالر بجای ساخت زیر بنا ھای عمده صرف ھیچ و پوچ و باد ھوا شد. و تبعات بسیار دیگر

...

اسم: عظیم عظیمی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 29.12.2018
 

نماینده شورای امنیت ملی کاخ سفید، از دستور ترامپ مبنی بر کاھش حضور نظامی ایاالت متحده امریکا از افغانستان ابراز بی خبری کرد.
 

بھ گزارش اسپوتنیک، یک ھفتھ پس از گزارش ھا در مورد کاھش نیرو ھای امریکایی از افغانستان، یک تن از سخنگویان کاخ سفید اعالم
کرد کھ رئیس جمھور ایاالت متحده امریکا، دستوری برای کاھش و یا خروج نیرو ھای این کشور از افغانستان را صادر نکرده است. 
گرت مارکیس، نمایندع نماینده شورای امنیت ملی کاخ سفید، در صحبت بھ رسانھ ھا اعالم کرد کھ، رئیس جمھور ایاالت متحده تا ھنوز
ھیچگونھ دستوری برای خروج و یا کاھش نیرو ھای نظامی امریکا از افغانستان را برای وزارت دفاع این کشور صادر نکرده است. 

اخیرا، رسانھ ھای امریکایی از جملھ وال استریت جورنال و واشنگتن پست گزارش دادند کھ پرزیدنت ترامپ تنھا یک روز بعد از دستور
خروج نیروھای امریکایی از سوریھ، از وزارت دفاع ایاالت متحده خواستھ کھ نیروھای امریکا در افغانستان را نیز بھ تدریج کاھش دھد. 

فعالَ ایاالت متحده امریکا حدود ١۴ ھزار سرباز در افغانستان دارد کھ برعالوه آموزش و مشورت دھی بھ نیروھای امنیتی افغانستان، عملیات
ھای ضد تروریستی را نیز انجام می دھند.

روزنامھ وال استریت ژورنال گزارش داده است کھ بیش از 7 ھزار سرباز امریکایی از افغانستان بیرون کشیده خواھند شد.
در حالیکھ گزارش ھا مبنی بر احتمال خروج شماری از نیروھای امریکایی از افغانستان نشر شده اند، اما فرمانده کل نیروھای امریکایی در



افغانستان اعالم کھ حضور این نیروھا در افغانستان برای منافع ملی امریکا حیاتی است.
جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در سفر بھ ننگرھار و دیدار با والی و مقام ھای نظامی در این والیت گفت کھ تاکنون

دستور کاھش نیروھای امریکایی را دریافت نکرده است.
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اسم: A. Halim Hakimi    محل سکونت: USA     تاریخ: 29.12.2018
" با شما موافقم ولی زیر پای این خاک گنج ھای قارون است کھ بدون جنگ و خون ریزی بھره برداری می گردد 52 فیصد از افغان و 48

فیصد از سرمایھ گزار."
 

Greetings Abasi Sahib
 

I am glad that you visualize positively as good as gold hidden treasures in deep buried coffers, more
than half full for take in favor of Afghanistan. I thought when push come to shove as result of

.bloodshed, the winner gets all but the leftover

اسم: Abdul Ashraf Mojadidi    محل سکونت: USA     تاریخ: 29.12.2018
سالم ! گمان نھ کنم کشیدن عساکر امریکا بدون تعھد رسمی طالبان ، و دیگر گروه ھای جنگ افروز برای افغانستان مفید باشد ، مبادا با کشیده

شدن قوای امریکا جنگ ، خونریزی شدت اختیار کند، و انگاه ھیچ چاره ای وجود نداشتھ باشد .
در مسلھ کشیدن عساکر باید ھمھ جانبھ تعمق صورت گیرد ، قبل از خروج عساکر امریکایی باید از ممالک کھ در جنگ ھستند باید قبال ، تعھد

گرفتھ شود ، و در صورت تکرار اعمال خشونت بار ، و دد منشانھ باید دوباره از ملت مظلوم ، ستمکشیده دفاع ھمھ جانبھ صورت گیرد نھ
انکھ افغانستان ( ���� ) ، و ملت بھ فراموشی سپرده شود .

اسم: Suraya Sadeed    محل سکونت: Kabul     تاریخ: 29.12.2018
فکر نمی کنم کھ خروج ھفت ھزار عسکر امریکائی تاثیری بر اوضاع امنیتی یا سیاسی افغانستان داشتھ باشد، ھمانطوریکھ خروج حدود صد

ھزار عسکر ناتو از افغانستان در سال 2014 تاثیری نداشت.

اسم: محمد ایمل    محل سکونت: sydney     تاریخ: 28.12.2018
قدر منو افغانانو سالمونھ او پیرزوینې مھ ومني!

ھو�یارانو ویلي پردي کټ تر نیمې شپې وي 
د سیاست پھ دنیا کې نھ دایمي دوست شتھ نھ دایمي د�من ولې دایمي منافعې سرې کر�ې دی خو پھ تاءسف سره موږ افغانانو دا کر�ې ندي

ترسیم کړي �ولې سیاسي کړنې مو احساساتي ، عاطفي ، سلیقوي او غیر ملي دي تر �و مو ملي ستراتیژي د �اونډیو پھ مقابل کې د منطقې او
نړی پھ سطحھ جوړه کړي نھ وی امکان ددې نشتھ چې د روانو کړکیچونو لپاره د حل الره پیدا کړو .

امریکا او ناتو بھ تر ھغې چې منافعې ایجابوي پھ افغانستان کی بھ وی چې اھداف یی تر السھ کړل او یا ھم د رقیبانو تر جدي فشار الندې
راغلل بیا بھ داسې وو�ي لکھ روسان .

افغانستان د امریکایانو د ادې کور ندي چې �رد عمر بھ دلتھ بستره اچولې وی اخر بھ خپلھ مخھ نیسي ھغھ افغانان چې د امریکا پھ م�و نن
غره دي پدې د پوه شي چې عاقبت یی داسې دی لکھ د خلق او پرچم .

یوه اړینھ یادونھ د شمال ډلھ د ای اس ای برک�یان دي پھ زر�ري جن�و یی باید بازي و نھ خورو اوس غني امرهللا موچي او بد اخالقھ خالد د
ای اس ای د راضي ساتلو پھ خاطر مقرر کړي تر �و پھ راتلونکو خبرو کې طالبان راضي کړي چې د کابل لھ نماینده سره خبرې وکړي.

د سپنتا خبر ر�تیا ده موږ غواړو کھ نھ غواړو طالباني سیاست را روان دي.

اسم: غالم حضرت    محل سکونت: سویدن     تاریخ: 28.12.2018
 

بلی این یک امر بسیار عجیب و غیر منتظره و غیر واقع بینانھ نیست کھ مثالً:
 

اعضای یک فامیل بھ شمول چند جوان با تجربھ و نیرومنِد محلھ بھ دنبال یک مثالً خِر گمشدۀ ملِک قریھ، اینطرف و آنطرف با عجلھ و با ذوق
خاص می گردند و بعد از ساعت ھا جست و جوی، یک کودک کودن و کم ِسِن عضو این فامیل بھ جستجو گران بگوید کھ احتماالً خِر گمشده

در فالن جا تشریف دارد. 
ممکن حدس این کودک صحیح از آب در آید و ممکن غلط اّما نظریۀ این کودک باعث تحرِک حس کنجکاوانۀ سایِر جست و جو گران خواھد
گردید و احتماالً حدس این کودک منجر بھ ثمر دادن جست و جو و پیدا نمودن خِر بیچاره خواھد گردید کھ البتھ در صورت عدم مؤفقیت، این

کودک کودن بھ ھیچوجھ سزاوار سرزنش نخواھد بود و چھ بسا چند لحظھ با ھم خواھند خندید کھ البتھ در صورت درست بودن حدِس این
کودک، نھ خود کودک توقع نوازش و تحسین خواھد داشت و نھ بزرگساالن و جواناِن گروه، وقت خود را بھ تحسین کودک ضایع خواھند

نمود، مھم این است کھ خر پیدا شود و مھم این است کھ در عدم توفیق یافتنش، اجماعِ نظر ایجاد شود.
 

عرض مختصری کھ خواھید خواند یک کمی ثقیل بھ نظر میرسد و پذیرفتن آن... ادامھ دارد
 
 



لینک مرتبط...

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: goleta     تاریخ: 28.12.2018
جناب محترم حکیمی صاحب!

 
واقعاً تحلیل واقع بینانھ و منطقی. البتھ کھ راه پیش روی افغان ھا پر خم و پیچ. کج و معوج و سراسر گودال و پرتگاه است در فقدان روشنایی

و راه بلدان صادق و ماھر.. 
 

با شما موافقم ولی زیر پای این خاک گنج ھای قارون است کھ بدون جنگ و خون ریزی بھره برداری می گردد 52 فیصد از افغان و 48
فیصد از سرمایھ گزار . 

 
حاجت خیز اندازی بھ آسیای میانھ نیست.

اسم: A. Halim Hakimi    محل سکونت: USA     تاریخ: 27.12.2018
Lets face it that with current worldwide age of uncertainties, the power centers of action ( governments ) all behaving like a
fish. The difference between them is the size of the fish that the larger often swallow the smaller ones whole without even
burping. 
 
Around Afghanistan the ultimate fish to catch is the resources of Central Asia that can not be swallowed without securing the
route to take it out safely first. The rest of the front page headlines are games of cat and mouse that can often change story
and direction depend upon armed-power-reality on the ground. This hooking fish game is still in a warming up stage and not
even played seriously yet. So, buckle up Afghans because the road ahead is bumpy, very long and the end is out of sight still.

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: goleta     تاریخ: 27.12.2018
 

دوست محترم و گران قدرم سدید صاحب گرامی!
 

ممنون از تبصرۀ مختصر ولی جامع و منطقی شما.
در این را بطھ مالحظاتی دارم کھ بھ عرض می رسانم:

- اگر زمام داری یک قوت بزرگ جھانی بھ تائید نظریات جنراالن شامل جنگ می گوید«در جنگ برد نیست» تعبیر آن این است کھ باختھ ایم
و یا در آستانۀ آن قرار داریم. درست است کھ تاحال بھ شکستی چون ویتنام مواجھ نیستند ولی اگر دولت آفرینندۀ امریکا و مورد حمایتش

توسط طالب سقوط کند آیا معنی آن ناکامی سیاست امریکا و شکست آن نیست.
 

- زمام داری اوباما برای شکستن کمر قدرت نظامی طالب سیاست «Surge» را پیشھ کرده قوای خود و متحدین را بھ 135000 باال برد،
چون ھدف متوقعھ برآورده نشد بھ جز یک تعداد معدود دیگر سپاه خانھ آورده شد.

 
- ترمپ قبل از ریاست جمھوری در دوران انتخابات جنگ افغانستان را بیھوده و یک ضایعۀ اقتصادی و مخالف منافع امریکا خواند، جلوس

بر تخت قصر سفید او را در موارد سیاسی مستشعر گردانیده ھفت ھزار عسکر دیگر برای جنگ با طالب نھ تقسیم حلوا فرستاده شد کھ نتیجھ
نداد.

 
- من نظر شما را مطلقاً تائید می کنم کھ توان درھم شکستن قوت طالب و خنثی ساختن نقش پاکستان نزد امریکا موجود بود. اما تفکیک جنگ

جدی و بازی ھای مسلحانۀ امریکا برای تأمین اھداف بزرگتر دخول در صندوقچۀ اسرار امریکا می خواھد.
 

ورنھ توپ ھمین، تانک ھمین، طیاره ھمین و راکت ھا ھمین تلفات بھ چنین پیمانۀ بلند پس جنگ چھ را گویند و تعریف برد و باخت چیست.
 

- انعطاف اخیر سیاسی امریکا و کرنش در برابر پاکستان قضیھ را بیشتر بغرنج می سازد کھ جوش و خروش قھر و غضب و وهللا گھ بانمت
بھ یک بارگی فروکش کرد و گفت قربان سرت شوم بیاکھ یاری سابق را از سر گیریم و در چمن پرخون افغانستان قدم بزنیم

اسم: سید عبدهللا کاظم    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 27.12.2018
 

اگر امریکائی ھا در اول یعنی از ھمان 2001 در فکر نجات افغانستان از مصیبت ھای دیرینھ می بودند و عاقالنھ در پی ثبات افغانستان می
شدند، آنوقت نھ افغانستان بھ این حال و روز می افتاد و نھ خود شان "دراین لجن" فرو می رفتند کھ اکنون برآمدن از آن لجن کمتر از ماندن

در آن نخواھد بود. 
 

خلیلزاد و رئیس جمھور اسبق بوش (پسر) در اول بسیار ناعاقبت اندیشانھ در افغانستان عمل کردند کھ نتائج آنرا امروز ھمھ شاھد ھستیم. 
 

اگر گفتھ شود کھ چھ کوتاھی ھا از ھمان آغاز تا امروز موجب این ھمھ مشکالت گردید، باید یک کتاب در باره نوشت.

اسم: مارک کبیر سراج    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 27.12.2018
در حال حاضر تقلیل قوای امریکا در افغانستان اگر روی توافقات پنھانی با طالبان باشد یا نباشد بھ ھمان میزان کھ لرزه بر اندام نحیف دولت (

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/G_hazrat_amr_ajib_wa_ghayr_montazera.pdf


) و ی م بر رز ن یز ن ب ب ی ب ن ب ب ی ھ پ و روی ر ن ر ری ی و ی ر ر
غنی) و شرکای او انداختھ است ھمان قدر روحیات رزمی طلبان را باال برده است و گمان نمیرود کھ بی تحمیل برخی و یا بسیاری از

خواست ھای خود حاضر بھ معاملھ گردند.
آقای عباسی ، تا چھ زمانی یک دولت ( دولت فعلی افغانستان) بر امداد ھای نظامی و مالی امریکاییان اتکا می کند و بقای خویش را در پناه

سربازان بیگانھ و حقارت امر و  نھی آنھا می  جوید؟
عاقبت ھمین خواھد بود کھ بیگانھ ھا زمانی بخود میایند کھ درک مینمایند کھ در یک خندق آلوده با لجن بحساب آنھا پا نھاده و بیست سال

زمان را تلف داده اند و ھمانطوریکھ در ویتنام ، عراق و سوریھ تجربھ نمودند و باختند.
انتظار می رود اھل خبره پیرامون عاقبت دولت ( غنی) کھ بقای آن فنای مملکت و 

فنای او نیز بقای طالبان  و جھادیان خواھد بود با بررسی ھا خویش ما مردم را از این بحران اندیشھ برھانند٠
 
 

·

اسم: سیدھاشم سدید    محل سکونت: آلمان     تاریخ: 26.12.2018
بار اول نیست کھ امریکا قسمتی از عساکرش را از افغانستان خارج می کند. 

 
این کار چندین بار تکرار شده است. معنی این گونھ تصامیم امریکا بدون تردید این نخواھد بود کھ امریکا در افغانستان شکست خورده است و

یا این کھ ناگزیر از خارج کردن عساکر خود شده است. 
 

امریکا می داند چگونھ ذھنیت ھا را برای مدتی ھر چند یک بار مصروف بسازد. از جانبی برای ترغیب طالب جھت ادامھ تالش ھا برای
صلح مورد نظر امریکا احتماال" مانوری است کھ در ادامھ ده ھا مانور دیگر تا امرور بازی می کند. 

 
امریکا در جنگ با طالب جدی نیست؛ جنگ ھای زیادی بوده کھ امریکا در آن با جدیت در پی پیروزی نبوده است. گنجایش نمونھ ھای آن در

این مختصر وجود ندارد. ھمچنان توضیح این مطلب کھ چرا امریکا چنین سیاستی را دنبال می کند. در جنگ ھایی کھ امریکا جدی بوده؛
جنگ اول و دوم جھانی، جنک افغانستان با شوروی در سال ھای ھشتاد قرن بیست بھ طور مثال، رویا رویی با شوروی و چین، باالخره

امریکا بھ نحوی بھ پیروزی رسیده است. 
 

در جنگ فعلی با طالب نیز اگر خواستھ باشد این قدرت را دارد کھ ھم طالب را از بین ببرد و ھم پاکستان را سر جایش بنشاند. اما این کار
جزء پالن شان نیست. کانون ھای تشنج برای رسیدن بھ اھداف نھایی باید مشتعل نگھ داشتھ شود.

اسم: عبدالکریم رحیم    محل سکونت: اضالع متحده     تاریخ: 26.12.2018
اقای عباسی، 

 
مال عبدالسالم ضعیف، سفیر طالبان در اسالم اباد، بھ تاریخ ۵/۶ دسمبر ٢٠٠١ بھ میډیای بین المللی �فت کھ فردا مال عمر با اسلحھء خود بھ

مالنقیب کھ متحد امریکا بود تسلیم میشود و کرزی ھم این حرف را تائید کرد اما امریکا قبول نکرد. من نمیدانم کھ ستراتیژی امریکا در
افغانستان چیست. 

اما اینقدر واضح است کھ پاکستان در اسیای جنوبی برای امریکا ھمانقدر اھمیت دارد کھ اسرائیل در شرفمیانھ. 
 

در مورد تسلیمی طالبان می توانید در �و�ل (the surrender of mullah Umar ) را سرچ کنید. 
 

این موضوع را در آن وقت سی. ان. ان.، بی. بی. سی.، واشن��ن پوست، نیویارک �ایمز، �اردین و غیره راپور داده بود.

اسم: احمد شاکر پوپل    محل سکونت: اضالع متحده     تاریخ: 26.12.2018
در ھفده سال یا بیشتر از آن سیاست مداران ما موقف دال خور ھا را از نگاه عقیدتی و مذھبی باالتر از پیامبر بردند و در سطوح نظامی

قویتر از ھمھ جھان و برای ملت قھرمان و استعمار شکن افغانستان آن بزدالن نو خاستھ و پابوسان غرب و شرق را یک ھیوالی بسیار قدرت
مند جلوه دادند.

 
این عجیب سیاستی است کھ ما پیش می بریم اشتباھات ما تازه نیست از چھل سال بھ این طرف ما ملت عقده مندانھ در برابر ھم می جنگیم و

بھ خاطر اختالف نظریات و عقاید خون ھمدیگر را می ریزیم. 
 

اصل مشکل ما مردم در این است کھ بھ خاطر اختالف نظریات ھمدیگر را تحمل کرده نمی توانیم.

اسم: احمد حسینی    محل سکونت: آسترلیا     تاریخ: 26.12.2018
یاھو!

 
آقاى عباسى عزیز!

 
مخلص و ارادتمند شما عرض مي دارد كھ: كور واعمى از بارگاه خداوند چشم بینا مي خواھد. 

من نیز از ھمان قماش بوده و ھستم و بیصبرانھ منتظر مبحث بعدى شما، وسیلھ و قوه اى فشار بر پاكستان متولد (انگریز ) ھستم.



اسم: عارف عباسی    محل سکونت: اضالع متحدۀ امریکا     تاریخ: 26.12.2018
 

محترمھ سارا عزیزی! 
 

امریکا میدان غلط جنگ را انتخاب کرد کھ خون ریزی و بربادی برای افغانستان بار آورد. 
امریکا خوب می دانست کھ پناه گاه طالب کجاست، در کجا تسلیح، تعلیم و تمویل می گردد؟

اگر می خواست ھمان گونھ کھ بر پناه گاه اسامھ بن الدن حملھ کردند بر پایگاه ھای نظامی طالبان ھم در خاک پاکستان حملھ می توانستند و یا
طالبانی کھ بعد از حمالت بھ خاک پاکستان پناه می بردند باید تعقیب و مورد حملھ قرار می دادند. 

 
این کھ امریکا چرا چنین نکرد جزء سیاست کج دار و مریز و اسرار آمیز امریکا در برابر پاکستان است کھ بھ عمق آن رفتن دلیل را یافتن

راه پیدا کردن و ریشھ یابی کردن راه یابی بھ پس خانۀ اسرار آمیز سیاست امریکا و انگلیس است. 
 

امید وارم جواب قناعت بخشی برابر فھم خود ارائھ کرده باشم

اسم: سارا عظیمی    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 26.12.2018
 

محترم عباسی صاحب !
 

امید وارم جوابی از شما بگیرم سوال من این است ایا سرکوب کردن طالب و داعش برای امریکا مشکل است.
ھمھ میدانند کھ این ھا ھمھ از طریق پاکستان مجھز و تمویل و بھ افعانستان فرستاده می شوند و پاکستان کامالً در مشت امریکاه قرار دارد.

من فکر می کنم کھ امریکااھداف دیگری دارد کھ از طریق وطن بیچارۀ ما اقدام بھ رسیدن بھ آن اھداف می کند.
 

ھفده سال زمان کافی بود کھ در افغانستان صلح تأمین می شد کھ نشد.
امیدواریم کھ از عباسی صاحب جوابی قناعت بخشی بشنوم.

 
با عرض احترام.

 
 

اسم: حفیظ هللا ناطق    محل سکونت: اصالع متحده     تاریخ: 26.12.2018
دانشمند محترم عباسي

 
تحلیل اوضاع و پشنھادات تان واقعی و قابل قدر است.

گویند مار گزیده از ریسمان دراز می ترسد.
من در حدي نیستم كھ در نوشتار تان تبصره كنم.

آنچہ می خواستم عرض كنم بر عالوۀ اینكھ در داخل دولت فعلي نخبھ گان سیاسی نمی بینم اکثریت غرق فساد مالي و قومي و تنظیمي شده اند
كھ مایھ تأسف بوده اصالً منافع ملي و سیاست را درین بیست و ھفت سال درك نكردند و نیاموختند.

اسم: Ahmad K. Faiz    محل سکونت: USA     تاریخ: 26.12.2018
 

اگرخروج قطعات نظامی امریکا وقوای ناتو بھ اساس
یک جدول زمانی عیار میگردید بھتر بود، بدون اتش بس

خروج قطعات خطر افزایش جنگھای داخلی وافزایش
مداخالت پاکستان و ایران متصور است و باید تحت

مراقبت امریکایی ھا و روسھا و تضمین شورای امنیت
ملل متحد مرحلھ بھ مرحلھ تحت اجرا گرفتھ می شد

باید از فاجعھ مشابھ بنن سوان کھ در حکومت دوکتور نجیب
رخ داد جلوگیری گردد

اسم: معلم طاھر    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 26.12.2018
عباسی صاحب بزرگوار و گران القدر 

 
تحلیل بسیار عالی و بجا نمودید ... 

سرمایھ داران خونخوار جھان کھ شرق و غرب را در بر میگیرد در راس خود حکومت آمریکا را قرار داده اند .. از طریق حکومت آمریکا
بھ صد ھا میلیارد دالر و بھ ھزاران جوانان خود را بنان سرباز در این سر زمین بی صاحب قربانی نموده اند .. تا اینکھ جناب عباسی صاحب

از آمریکا و دیگر افغانیت از ھر گوشھ و کنار جھان دوباره در میھن خود باز گشت نمایند کھ یک افغانستان شکوفان و مترقی را بھ وجود
ارند 



 
عباسی صاحب گرامی و دوست داشتنی این یک خواب و خیال است .........

یک  متل عامیانھ در ما مردم فارسی زبانان است کھ میگویند ... در مر. بگیرش کھ در تب راضی شود ..  فقط پالن آمدن یک چند از گروپ
ھای طالبان را دارند کھ داخل کشور کردند و مقاصد شوم دنیایی غرب خصوصا از آمریکا را در منطقھ انجام دھند .. تا وقتیکھ این پروژه

غیر انسانی کھ در داخل آسیای میانھ تطبیق نیابد آمریکا و ھم پیمانانش از افغانستان بیرون نمی شوند ... باقی سخن در اینده


