
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 1۸/1۰/۲۰1۹         دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 این ارباب، کاروان امنیت جهان را به کجا می برد؟
 «عقب نشینی ایاالت متحده از سوریه: اسرائیل در قابلیت اعتماد به "ترمپ"، تردید دارد.»

 «د؟ایاالت متحده چه مفهوم دارو چوب شکننده: آتش بس وقفه یی برای ترکیه با دیپلوماتی  نبرد  در شمال سوریه: » 

رسانه ها استدالل دارند، که چون "ترمپ" متحدان خود را در سوریه، در صحنۀ جنگ  رها کرده است، "یورشلم" 

" با وطنپرستان امریکائینت خواهد شد. حلقات معین از "هم از خود می پرسد که آیا در آینده به اسرائیل هم، خیا
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 3از ۲

" در زمان اقامت آنها، در ایاالت متحدۀ امریکا، با میتود های معمول صدور دیموکراسیمنشاء افغانی، که برای "

عاتی ای توانسته اند، در وظایف دولتی افغانستان راه یابند، و با استفاده از تکنالوژی اطال ،کاریابی، در ایاالت متحده

پس از یک که در اختیار دارند، درین مدت "هژده سال"، تالش ورزیده اند، تا یک حاکمیتی را برقرار نمایند، که 

 "، منافع آنکشور را حفظ کنند.تابعییتمدت، بدون حضور مستقیم "امریکائی های" دارای یک "

ری جنگ دوم جهانی، دوام کرده است. که الی درگی، این وضعیت را پس از جنگ اول جهانی بوجود آورده اند

و فردا جنگ؟   « شرم و ننگ»گفته اند، امروز   م 1۹3۸کنفرانس سیاستمداران  برجسته در آنزمان در رابطه با توافق 

این  برد. یورش«  چکوسلواکیا»سال قبل از امروز، به خاک  ۸1« قدرت دفاعی آلمان»اروپائی ها بیاد دارند، که 

هرگاه امروز در اتحادیهٔ اروپا، دالیل »نتیجٰه همان امضای توافق شب قبل بوده است. در همین منبع می خوانیم: 

جنگ دوم جهانی را بیاد آورند، پس بر تذکار قطعنامه های مورد مناقشه پارلمان اروپا، رجحان  خط بطالن کشیدن 

 «ستالین –پکت هیتلر »بنظر می رسد ـ طور دیگر از 

، " آنخانم سفیر"، در افغانستان که مصروف "جعل شماری آرای مردم" است، به "دو پاسپورتیرهبر مستخدمین "

ا در مدر واشنگتن که اقالً انگلیسی روان صحبت می کند، هدایت می دهد، تا صدای آنها را بلند کند، و بگوید که "

"افغانستان" را  ،بسته، به دشمن بسپارید. اینها همهمتحد و پارتنر" شما بوده ایم، نشود که ما را دست  سال ۱۸

و خود  "مهمان" ، نظامیان آنها را"وطن دومی" آنها، "اشغال" نه، بلکه  مانند "بن الدن" قوای نظامی توسط، 

 می نامند. «بایومیتریک»و متخصصان ماشین های « پیشوایان عدالت»و « دولت سازی»آنان را فرشته های 

این "ارباب جهان"  مدعی می شود که پرابلم "سوریه"، "پرابلم" امریکا نیست، "زیرا همسرحد"  .تعریف کرده اند

نیست. هیچ کس ادعا نکرده است، که همسرحد هستید. اگر "داعش" بر اوضاع "مسلط باشد" و یا "اسد"، باز هم 

 همسرحد، نمی شوید. افغانستان هم با شما همسرحد نیست.

 



  
 

 

 3از 3

" در تأریخ امریکا نامیده فاسد ترین رئیس جمهورجمهوری دور آینده در کشورش، او را "حریفان کاندید  ریاست 

اظهارات سطحی و نا سنجیدۀ او در رابطه با تاریخ و مردم کشور ما، در سطح نازل، مشابه با بی  ؟اند، ما چه بگوئیم

 .سوادانی است، که در فیسبوک و تویتر و غیره میدیا ها، در تالش کسب شهرت اند

 پایان

 

 

 

 

 

 

 تذکر:

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر
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