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۰۴/۱۲/۲۰۱۷                 داریب یمصطف غالم

        

 چرا؟ هګجر هیلو
 

 دارد؟ نایرجتظاهرات  ، جلسات وسر ان غوغا چرا بر و
 
 :درد دل کنم یکم خواهمیبعد از حدود سه سال م یول سمیبنو یزیچ خواستمینم
 

 هراس دارند؟ هګجر هیلو ریاز تدو ګار شان در نیومامور کایامر چرا
 
 خواهد شد؟  یرسانه ها چ ،ګار ت،یامن یشور یخندق و دروازه ، خاموش ورند،یخاردار برخط د میسرنوشت س •

 یخاموش اند چ یدرمقابل هزاران راکت پنجاب یدارند ول یکه فقط افغان کش یاربک ،ینیماش یسرنوشت اردو• 
 خواهد شد؟!

 رستانیدرشرق وجنوب شرق ، وز ها تونښپ دیبه افغانستان بخصوص ژنو سا هیسرنوشت انتقال داعش از سور •
 خواهد شد؟! یچ
 خواهد شد؟  یچ کایبا امر یتیفاعل ومفعول امن یسرنوشت قرارداد ختم شده ا •

 خواهد شد؟! ی( چیپاکستان یبا دشمن )پنجاب یاستخبارات یسرنوشت تفاهم نامه ا• 
حمله به اردو  سیداوودخان، حمله به پول دیحمله به شفاخانه سردار شه د،یزنبق، شاه شه یچهارراه نیسرنوشت قاتل •

 خواهد شد؟  یدرمزار ... سقوط کندز چ
خواهد  یدرغرب چ لیت یایدرهلمند، قاچاق انسان درشمال ، قاچاق اسلحه درشرق و ماف نییرویسرنوشت قاچاق ه• 

 شد؟ 
خواهد  یکابل چ یافشار و بخون و خاک کشاننده ها نیقاتل ،یلیدشت ل نیبخصوص قاتل ین جنگیسرنوشت مجرم• 

 شد؟!
 خواهد شد؟! یچ یمل یاردو یو فروشنده گان اسلحه ا یمل یها هی،غارت کننده گان سرما یسرنوشت عدالت انتقال •
 کایسفارت امر نهیدست به س نیدر پارلمان و مامور نی، متقلب تیامن یشور ،یمل تیدر امن نینیسرنوشت خا •

 خواهد شد؟! یدرارگ چ
 خواهد شد. یصلح چ یعال یشوربا یا هودهیب تیسال فعال ۱۰سرنوشت  •
 خواهدشد. یچ یودولت یشخص یها دادیوغاضبان جا نیزم یایسرنوشت ماف •
 یتیالخصوص درسکتور امن یو دزدان در وزارت خانه ها عل نینیخا فیوظا یادامه ا ،یمل دیسرنوشت چور عوا •

 خواهد شد؟! یو وزارت خارجه چ
 یافغانستان چ طیو مطابق شرا یاست ونه کامال مدن یکه نه کامال اسالم کایساخت امر یقانون اساس نیشت اسرنو •

 خواهد شد...
خواهد شد... که هرروز بجز فساد  یاش چ یتقلب یا ندهیاز شصت تن نما شیمشروع با ب ریسرنوشت پارلمان غ •

 خواهد شد...؟  یچ دهندینم یرا یزیبه چ انتیو بجز خ ستین شیب یمردم یندارند واالغ خانه  یکار انتیوخ
 خواهد شد؟  یچ شا نییسرپرست وخا رانیبا وز یریساخت جان ک یسرنوشت حکومت ناکاره ا• 
 ...گرید یوبالخره صدها چرا• 
ناکاره  ونیاسیمزدور وس یکه کمرشان را اقتصاد شکستانده، فکر و ذهن شان را رسانه ها یملت گوسپند یبل

 ...یباز زیبابا ن شیبا ر یباز زیبا هرچ طیشرا نیف کرده وهرروز درخواب خرگوش خواب هستند درچنمصرو
به ضد بادارشان قدعلم کرده اند  یروزید یجرگه را مسخره سازند وچرا مهره ها هیلو خواهندیچرا م نجاستیا سوال

 ... شودیاشغال مانع شان م ی( امروزنیونوکران )مامور شوندیجمع وجور م یعنعنو یوتحت نام جرگه ا
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موش وپشک به راه انداخته و  یباز خواهندیم یوامروز یحکومت قبل یجرم یبدانند که چرا شرکا دیها با افغان
  :نجاستیمصروف کنند ، سوال ا چیمردم را باه

  شود؟یم ریوتحت کدام حاالت خاص دا طیدرکدام شرا هګجر هیلو• 
 وقت ادامه خواهد داشت؟  یتا چ یدشمن پاکستان یوشریوناتو، بشمول پ ییکایاشغال امر• 
 !روند؟یبادارشان م یتاچه وقت برمردم حکومت کرده به بگرام به سالم ییایماف نیو قاتل نینیخا ،یفساد ادار• 
است؟! وکدام  یجرگه ها چقدرعمل نیا یها صلهیو ف میاشغال تصام طیدرشرا شود،یم ریدا هایجرگه ها توسط ک هیلو •

 .دینما زانیموش حاضراست تا زنگ را بگردن گربه آو
واسکت، لباس، فرهنگ، جرگه،  ،یافغانها بخصوص لنگ یمل یساختار ها وارزش ها یبا تمام خواهندیچرا م •

م تاجک، هزاره، ازبک،... وامثاله تون،ښپ فیاقوام شر یا ندهیخودرا نما یطفالنه کنند وعده ا یعنعنات  مردم باز
 ..رندیاز سفارت خانه ها دستور بگ انهشب یدامن بزنند ول یولسان ی،مذهب یقلمداد کرده به تعصبات سمت

حکم  یدرباره اش چ کایساخت امر یوقانون اساس شودیم ریتدو طیو درکدام شرا ست؟یجرگه چ هیارزش لو نکهی....ا
نشان  کند،یم لیانرا تمو یک کند،یم یرهبر یاش را ک لیوتشک کنندیم ادی یتاکنون ازان به عنوان عنعنو هایک کند،یم

 است... عهدهیهارا دارد... ...بحث عل تیها ومسول تیحجرگه کدام صال هیساخته است؟... لو یانرا ک یا نانهیخا
جرگه  هیلو ریاز تدو کایبشمول سفارت امر کایسفارت امر یاست که چرا حکومت دست نشانده ا زیسوال برانگ اما
 ...ترسدیم
 خواهد کرد؟  صلهیوختم اشغال ف کایاشغال گر امر یجرگه به خروج قوا ایا •

با  یاستخبارات یا نانهیخا یوفسخ تفاهم نامه ا کایفاعل ومفعول با امر یتیامن یا کطرفهیجرگه به ختم قرارداد  ایآ• 
 خواهد کرد؟  صلهیف یدشمن پاکستان

خواهد  صلهیف یکرز یمشروطه به رهبر یونظام شاه ارلمانوانحالل پ یجرگه به ختم حکومت نامشروع وتقلب ایآ• 
 کرد؟!

 یارض تیتمام ،یمل تیودفاع مشروع ازحاکم ورندیبر سر خط د یخار دار دشمن پاکستان میجرگه درمقابل س ایآ •
کرد  خواهد صلهیاست ف یاش دفاع از سرحدات واقع فهیکه وظ یحکومت مشروع ومل تیافغانستان در عدم موجود

وملت خودرا  مید خاک خود دوباره تصاحب کنیوتاسرحد اتک با دهیوقت جنگ راکت با راکت رس یتا با دشمن پاکستان
 .میمارگله و گوادر نجات ده-لمیجه ی( السی)اوالد حرام انگل یمنحوس پاکستان رقیاز اشغال ب

معاش  ینا  امن ساز یشطرنج اشغال که از سفارت شان برا اهیس یجرگه در مورد سرنوشت صلح با مهره ها ایآ •
 دهیرسان یوترورست یانفجار ،یانتحار ،یبیهدف به خاطر حمالت تخر یال زویتجه ل،یوتوسط اشغال تمو رندیگیم
به اصطالح حقوق بشر که  ونیسیکمصلح و یبه اصطالح عال یخواهد کرد وسرنوشت شورا صلهیف یچ شوندیم

 .ندیب یونه امروزم دید ریسال اخ ۱۵ونه هم در  دید یلینه دردشت ل پشتون را دیژنوسا
 یداعش، اردو ،یکودکان پشتون ها توسط عمال اشغال به اسم اربک دنیقتل عام، به زندان کشان یجرگه درباره ا ایآ •

مکاتب،  بیاز تخر هګجر ایخواهد کرد، ا صلهیف یچ کایسفارت امر ګوار تیامن یشور ،یلندغر تیامن ،ینیماش
 خواهد کرد؟  یریجلوگ نیعام المنفعه در مناطق پشتون نش ساتیمدارس و تاس

شطرنج اشغال از قتل عام جنوب، جنوب شرق و شرق به شمال و شمال شرق  اهیس یجرگه از انتقال مهره ها ایآ• 
 یروزید نیسط قاتلتو گرید یلیبازهم شاهد دشت ل ایخواهد کرد و یریکشور در لباس داعش، طالب و امثالهم جلوگ

 یدرافغانستان( چ کایامر یجنگ می)جرا یملک یشفاخانه ا بمباردکندز و  یجرگه درقبال حادثه ا ایآ• بود؟  میخواه
به  کایالملل  توسط سفارت امر نیناظران ب ایخواهد کرد و تیشکا یالملل نیب یخواهد کرد وبکدام محکمه ا صلهیف

استعمال  ها،خانه ها، هزاران بمب و مادربمب  بیتا بشکل مستقل دربرابر قتل عام ، تخر شوند؟یافغانستان راه داده نم
 لیکه خود انرا تمو زمیمردم به عنوان جنگ باترور یبه خانه ها یذرو یاویمیک مهیون یاویمیک یو تست اسلحه ا

 کنندیاش م لیکانگرس تمو یا جهیوددالر از ب ونیلیم ۵۰۰وبه پاکستان به قرارداد داده اند و ساالنه  کنندیم زیوتجه
 خواهد کرد؟! صلهیف یچ
 ایو شوندیم دیشه یاربک س،ی،پولینیماش یملت واطفال، مردم  افغانستان که در اردو  دانیجرگه در قبال شه ایوا •

به اسم  یشور یا نانهیخا یو مشوره ا یحکومت زمیبه اسم طالب، مجاهد، اشرار، ترورست، داعش توسط ترور
 خواهد کرد...  صلهیف یچ رسندیبقتل م تیامن
 انتیدوست ودشمن را به شمول خ ،یمل تیحاکم ،یارض تی، تمام یجرگه خواهد توانست منافع مل ایو بالخره آ •

 ی. ... وچرا با تمام میجنگ یم یچ یوبرا میجنگ یم یبا ک میکند تا بالخره بدان فیوخدمت به ملت افغانستان تعر
 یواز اردو میمملکت حواله کرد ۷۲کشور را به  یول میالف وپتاق مان روس کافر را با جهاد ومقاومت شکست داد

 یسالح ها یرا  با تمام هیبمب اتم روس روزی... چرا د میترسیم یوپنجاب یدشمن پاکستان یحکومت حرام یقرارداد
ساخته شده  یامروز از راکت و تانک در دروازه ا یول میدیدیرونا، سکارت، اوراگان نم اره،یشان بشمول تانک، ط

امروز درقبال اشغال وقتل  یول میکردیدر برابر روس جهاد م روزی...  و چرا دمیترسیدشمن م یا واسطهدر تورخم ب
از سالح  یدشمن پاکستان یودرمقابل راکت پران میخاموش هست کایامر یذرو مهیهزار بمب ن ۴عام وبمبارد حدود 
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دالر  اردیلیوده م میسازیودرخوست جاده ها را به اسم شان م میاجازه داده ا یوکلدار را تا سروب میترسیناچل اش م
 ...میکنیتجارت با انها قرارداد م

و  یافراد وابسطه به کرز یکابل بانک و برکنار نه،یم نویاز شهرک ع نانیکه چرا ارگ نش نجاستیا گرید سوال
مد چور شاخ بشاخ با عطا م یبا دوستم گلم جم وگه یوگاه گاه کنندیگرم کردن اذهان عامه استفاده م یبرا تیجمع

 یخراسان زمیبد رام زم،یدوستم ، امرا...ناصالح، مسعود پنتا،س ،یداوودز ل،یچون نب یو هم افراد رانده شده ا شوندیم
ومردم  کنندیشان قد علم م یجرم کیبرضد حکومت شر یهوامثالهم گا ی... کلکان بیطلب، و بازماندگان حب هیتجز

.... سرنوشت پردازندیهم به پرخاش م نیب جنگنندیکه به استخوان م یمصروف ساخته وهمانند سگ ها چیوملت را باه
 خواهند نمود؟! یمردم اخر چ نیخواهد شد وا یچ چارهیملت ب
 ...گرید یچرا صدها

 نییخا نیو مامور تیامن یشور یاستخبارات یو چال ها تیکفا یب  یلندغر تیامن یاداره ا یها یساز سهیاز دس اگر
 یمل یاردو گرید نکهیا دی...  به امسمینویمقاله را م نینبودم ادامه ا یزندان ایزنده برامدم و  کایارگ سفارت امر

 ستیبه اسم طالب وداعش وترور یجات من پشتون کش هیدرقر نکهیجهاد کند نه ا یتا با دشمن پاکستان میداشته باش
 ،یافغان خود را انتحار یکس گرید نکهیا دیزبان زندان وگورستان نباشد ، به ام توښپ گرید نکهیا دیکند ... به ام

 دیشه رمحمداکبرخان،یوز یقهرمانان من چون غاز یخطاب نکرده ونه هم کس ستیگراوفاش لهیخودکفان، طالب، قب
رامجاهد ومسلمان قلمداد نکند...  سیانگل سیان جواس ینکرده بجا بیهللا خان را تخرامان  یداودخان و غاز سردار

کننده،  زیکننده، تجه لی... چون تمومیاشغال به اسم طالب، داعش، مجاهد ومقاوم باش اهیس یمهره ها گرشاهدیونه هم د
 ،یحکومت یوفساد اداره ا یتیکفا یب ن،یزم یای، ماف شونتقتل، خ انت،یغضب، خ یدهنده ا میکننده، تعل بیتخر

.... تومان، روبل، لایر ورو،یکه پول ان دالر، پوند، کلدار،  کندیاست .... فرق نم یکیفروش سالح اردو درافغانستان 
اسم  هب تیشود وشاهد جمع قیام تزر نیدر سرزم یپنجاب یتوسط مال یعرب یوهاب خیش یبا فتو یسیهم فکر انگل ایو

اتمر، اشرف  فیحن ،یکرز ،یمجدد اف،یمحقق، س ار،یحکمت ،یو اشخاص چون ربان  یغیتبل اجماعتیاصالح و 
اقتصاد، فرهنگ   ت،یامن است،یرسانه، اقتصاد، نظام، اردو، س یملت.... و آزاد یداری... تا بمی.... وامثالهم باش ،یغن

)اتک  لمیتا گوادر و از جه ریاز آمو تا بحرهند و از پام کهیزمان اقلم مانده اند ...( ت دیکه از ق نینیبدرود....)خا
 کیسرخ، سبز( ،  اه،ی)س رقیب کی س،یپول کیو تیامن کیاردو،  کی ،یواحد پول کیمشهد شاهد  یومارگله ( ال

ان  ...تامیباش  یمل یبا افتخارات واحد و ارزش ها یمل تیوحاکم یارض تیوتمام یملت  با منافع مل کی است،یس
 !!! دیشو داریخواهم نوشت...ب یآزاد یدرباره ا تانیبود... برا افتهی انیزمان اگر زنده بودم واشغال پا

و وطن خود  دیزی... از خواب خرگوش برخکنندیبا عرق وخون از ان دفاع م سند،ینویخودرا با خون م خیها تار ملت
 ییشان خود، ملت خودرا رها یعمال دست نشانده ا، شاه شجاع ها و نینیخا یبه سلطه ا گریو د دیرا خود بساز

دالر مصرف عسکر  اردیلیم ۸۳و  کایامر کیبمبر یا ارهیچهار ط متیتان را به ق یدالر ونیلیتر ۱۰ یی...دارادیده
اسالم طالب،  ای یحکومت زمیوترور ییایماف یموکراسی... ونه هم به ددینفروش یو مجرم جنگ یاشغالگر ، قاتل کاوبا

 یمتواتر منبع خوب برا حیصح ثی... قران وحددیبخور یباز یغیاصالح، تبل تیجمع ،یمجاهد، مقاوم، داعش و وهاب
و  نینیو دفاع از ان واعدام خا یحکومت مل ،یارض تیتمام ،یمل تی، حاکم یمنافع مل فیو هم تعر ستاسالم ا

به اقتصاد وبازار  یمصرف یدیاقتصاد تور ی...  بجاینونرفت از بحران ک رونیراه ب نیوغاصب نیمجازات قاتل
 .دیابی ییرها یازغالم تا دیاوریب یرو یمل یدیتول

 سندهیبدوش نو تی...مسولستیان آزاد است... سانسور ان اجازه ن یرسانه ها بشمول ترجمه ا یمقاله درتمام نیا نشر
 .است
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