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 طلبای داخلی غیرسیاسی سیاسیون و
 یرندگ نظر ب مردم را در باید اوضاع بسیار پیچیده منطقه و حالت رقتبار کشور و

 
ً از دوسال باینطرف از طرف ژورنالیستان ما بنا بر یک مجبوریت ترویج  اصطالح سیاسیون در افغانستان تقریبا

دانان  ر وجود ندارد. سیاسیون به معنای سیاستمداران نیست، ونه هم معنای سیاستگیافت. معادل آن در زبانهای دی
یز نیست، بلکه را میدهید. هدف ازین اصطالح تمام اراکین بلند پایه و عالیرتبه که در پُستهای سیاسی کار میکنند، ن

ین تمام میشود، ازینرو اکنون گ تعویض آن بجای بعضی اصطالحاتی است، که اکنون برای این ذوات سن
عوض القاب ناشایست ولی موجه قبلی از اصطالح )سیاسیون(  طی یک قرارداد و تفاهم غیر مدون ژورنالیستان

اهی باهم یکجا گ میروند، سیهاه با هم یکجا شده به روگ دوازده تن اند که - عبارت از ده منظور آنها استفاده میکنند.
اهی خود را آماده باال شدن روی گ اهی مظاهرات روشنایی به راه میاندازند،گ شده شورای عالی دولت میسازند،

اهی هم افراد خود را به گ اهی بیرقهای مختلف را برداشته به تظاهرات خیابانی میپردازند وگ میسازند، گدیوار ار
اهی به پاکستان سفر میکنند و آن گ په نمودن پایه های برق و سقوط دادن طیارات قوای هوایی هدایت میدهند،چ

کشور را باافتخار ومباالت تام خانه دوم خود تعریف میکنند، تقاضا دارند بد نیست که به دوحه رفتن وسایر جا ها 
هیات افغانی به امریکا، تعداد قومی هایش کم بودند، بناً  له مند بود که در سفر اخیرگ ردند. یکی از آنهاگ نیز دعوت

تخریب شوند.  این نظام باید چپه، بنادر جدید را که با آسیای میانه ایجاد نموده مسدود و بند های آب راکه ساخته باید
ات و یری و سایر جنایگ روکانگ های عامه، یئبرعالوه آن؛ افراد شان در ساحات شهری به اختطاف، چپاول دارا

ً از نام اسالم، ولی بیشتر از نام قوم استفاده ارتخریبات میپردازند. سیاسیون وحواریون انها در شو ی ملی، بعضا
ر بیشترین توجه شان بطرف به پیروزی رسانیدن صلح، تطبیق و اجرای پروژه های گمینمایند. رهبری دولت ا

قراردادن کشور بحیث نقطه وصل،  شور از انزوا،زیربنایی و عام المنفعه، بهبود وضع اقتصاد، برون کردن ک
مدیریت آبهای کشور، قرار دادن کشور در یک موقف مساعد در بازیهای جهانی و منطقوی، تمدید فایبر نوری و 

طالبی وجنایات  گشبکه ریل وسایر امورات است؛ اما متاسفانه انرژی، وقت و توجه شان بطرف تخریبات و جن
ردد، اما گ طالبی ضایع گق یک تخمین شاید پنجاه فیصد توجه و انرژی مقامات در اثر جنطب سیاسیون نیز است.

 رقم بودجه ایکه برای دفاع از حمالت تروریستی مخالفین به مصرف میرسید خیلی بلند تر ازین فیصدی است،
اجرای امور  ذاشتند تا دولت درگی های سیاسیون است که نگموضوع بدتر و خطرناکتر از آن همانا نازدان

افغانستان در نظر دارند،  ردد و پروژه های را که برای عمران کشور عزیز و مردم شریفگ حکومتداری موفق
 اه دولت، به مثابه مار آستین خطرناکتر از هر دشمن خارجی ثابت شدند.گ تطبیق و اجرا نمایند. اینها در داخل دست

ویند ما گ و این هردو حقیقت دارد. آنها می ند: فساد و حکومت متفرق.طالبان دایماً دو مسئله را به ُرخ جهانان میکش
قرار  میسازیم. با این دالیل شان جهانهیان را در دوراهی واحد ومستحکممیکنیم و حکومت  برعلیه فساد مبارزه

 داده اند.
ه امریکا برایشان روا داشته ی های را کگذاشته اند، باید نازدانگ حال که ژورنالیستان یک نام محترمانه باالی اینها

ذارد تا گیهای که اندوخته اند، قناعت نموده رهبری دولت را آرام بئبود، فراموش کنند و باهمین مقدار ثروتها ودرا
ردد. امریکائیها با پولهای گ بعد در اعاده صلح تالش نموده به جامعه مصدر خدمت نخست امنیت را تامین و

شان رفتتند، مخالفین قتل عام، تخریب تاسیسات عامه و فتح ولسوالیها را تحت  باداورده و پروژه های مزورانه
قومانده جنراالن متقاعد پاکستانی شدت بخشیده اند، باید سیاسیون وحواریون نازدانه شان بدانند که عاقبت این 

 ونه معامله خواهند نمود؟گاینها چ کجا معلوم که طالب با وضعیت به نفع اینها نیز نیست. از
اینها فقط درمقابل اقدامات عمرانی دولت مرکزی باهم  جای تاسف است که این سیاسیون بین خود نیز بی اتفاق اند،

ذشته درقدرت بوده اند در امورات گ یده اند، زمانیکه طی بیست سالگمتفق اند، اما در سایر مسایل بارها باهم جن
ام شده اند. خارجیها اینها را بنام تیم فاسد یاد میکنند و طی شان ناکام و زمانیکه جنایات افراد شان رسواشده بدن
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ر اوضاع بسیار پیچیده منطقه و گر نکردند. اینها باید بدانند که اگیبیست سال به جز از فساد تنظیم شده، کاری د
ن استفاده از تشدید بخشید ردد. باگ یرند بدنامی تاریخی نصیب شان میگنظر ن مردم را در حالت رقتبار کشور و

ریها فشار را باالی گ ها توسط پاکستانیها و خروج امریکایی ها این سیاسیون نیز با ایجاد هرج ومرج و توطئهگجن
آهسته آهسته به قدرت آوردند، ولی به جز از استفاده  دولت مرکزی مضاعف ساخته، بعضی افراد خود را دوباره

از  یردگ عمال شان نیز مورد قضاوت قرار میر نخواهند کرد واین اگیریهای تکراری کاری دگ غلط و چپاول
 عاقبت آن باید هراس داشته باشند.

 ریگدر نقشه آسیای مرکزی، اتحاد دو آلمان و یک قطبی شدن جهان؛ بازی قدرتها شکل دی گبعد از تغییر بزر
عدی، بعد از ردید، در قدم بگ های ذات البینی وملوک الطوایفی رهاگرفت. درین وقت بدبختانه افغانستان درجنگ

ردید وقوای آنها همرا با نیروهای ناتو وارد کشور شد، گ ایاالت متحده حادثه یازدهم سپتمبر افغانستان اماج حملهٔ 
ردیدند. گ از بین برده شد و نیروهای امریکا وارد عراق نیز زعمای متهم به استبداد رای مانند: رهبرعراق و لیبیا

سیتن اهداف اشکار شان رسیدند، ومنطقه را از حضور فزیکی نیروهای خو ذشت بیست سال امریکا به نخگ بعد از
ه داشتن شرق نزدیک و خلیج وجابجایی جوقه های گولی اهداف بعدی که عبارت از متشنج ن تخلیه نمودند،

 چین و روسیه خواهد بود، در حال آغاز شدن وتکوین است. اینکه سرحداتاستخباراتی در افغانستان؛ یعنی نزدیک 
 یرد.گ ری میگدی گدرمنطقه رن گردیده است. بازی بزرگ به کدام تکتیکها ضرورت دارد، مطالعات آن آغاز

های  وضعیت منطقه درحالیکه چین به یک قدرت اقتصادی درحال تبدیل شدن است، پاکستان آماده تطبیق پروژ
 -MI6)لیس گترین اخند، ان ندروال تگر، ایران در چنگ( و هند در حال تبارز یک قدرت آسیایی دیCEPAKمانند)

British Foreign intelligence) )یری تاریخی از ملل آسیایی است. اسرائیل بعد ازانکه بیت گ درحال انتقام
اکنون با کمک  خود ساخت، با کمک سعودی خود را مالک بالمنازعه فلسطین ساخت، و المقدس وغزه را تماماً از

یای میانه نفوذ کنند، اکثریت ممالک شیوخ عیاش ومرتجع سفارتخانه ( میخواهد تا درکشور ما و آسISIسعودی و)
کشور های خود استقبال نمودند، اهمیت بحیره عرب تا سرحد ارزش فوق العاده  های اسرائیل را محترمانه در

 نموده است، در ستراتیژیک به غرب افزایش یافته، پاکستان طرح عمق ستراتیژیک خود را برای افغانستان طرح
م، ما نیاز گ درچنین حالت سردر ر است...،گی مضاعف دیگروه داعش یک پیچیدگ وی مخالفان موجود دولت،پهل

به یک رهبری واقف داریم. سیاسیون متذکره از تحلیل این وضعیت عاجز و درچنین مسایل خواب برده اند. 
ی مترقی و کشورساز ین جهت محو نمودن نیروگداعش بحیث یک قمچین زهرا طراحان بازی جدید از طالب و

 افغانستان استفاده مینماید.
ذاشته، منحیث گ زمین در چنین شرایط مردم شریف و مظلوم افغانستان از طالبان داخلی تقاضا دارند تا سالح را بر

ی صلح آمیز و معنوی رو آورده، در پیشاپیش توده های ملیونی بحیث رهنماهای دینی گقشر محترم روحانی به زند
اه معزز را حاصل و از خشونت بپرهیزید، نخست خود به اوامر الهی تبعیت فرموده، بعد گوحانی جایو پیشوای ر

افتخارکشور طی فتوا های متبرکه شان  تمام جامعه را در راه صواب وثواب سوق دهند. چنانچه علما جید و با
 ایشان را مخاطب قرار داده اند.

افروز. درجهان، در طول  گردید، نه جنگ شما رهبران روحانی های بوقلمون سیاست!گجهان ونیرن طلبای بیخبراز
که در آن روحانیون یک قشر مورد  هرمذهب چنین یک ترکیب وساختار قوم و ه وعتاریخ هر مملکت، هرجام

رهنمایی معنوی، اخالقی و رسالت الهی دارند، را داشته و باید چنین ساختار دوام  احترام عموم است وفقط وظیفهٔ 
ری عاقبت خوب ندارد. به همین شکل از سیاسیون نیز عین تقاضا را داریم تا بیش ازین گیر آن راه دییابد، در غ

 ردند.گباعث بی ثباتی ن
اه، جوانان داخل کشور و گهوطنان عزیز، طلبای غیرسیاسی داخل کشور، سیاسیون نازدانه ، قلمبدستان مستقل وآ

 تمام دیاسپورا !
را که در اختیار دارید از آن به دفاع از تمامیت ارضی، اتحاد ملی و  وسیلهٔ  درنجات وطن باهم متحد شوید هر

 ذارید درین لحظات حساس در ورطه خطرناک نابودی سقوط نماییم.گعمران مجدد کشور بپا برخاسته ن
 
 بااحترام  
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