
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 « های پسا»مقاومترزه ل تب
 
 
ی افغانستان که  ی تجزیهداعیه   وسو پراگنده شدند و ها« به هر سمتشکست، »مقاومتیمقاومت« در پنجشیر درهم»

پردازان تجزیه،   ی کنونی، گویا به عقب انداخته شد. اندیشهساخت، از اجندای لحظه پندار بنیادین این نافرمانی را می
م« و »سکتاریزم« پرورش یافتند، نیت جدایی »پشتون« و »غیر که در دامن »پرچمیزم« و »کارملیز به ویژه آنانی

ها«، آراستند.  نی کشور »افغا افغان« و »غیر افغان« و پایان هستار افغانستان به مثابه»  کشیپشتون« را با خط
  ی افغانستان در »کنگره مؤسس« حزب دموکراتیک بنای جدایی و تجزیهی سنگهای ناپختهگمان، نخستین خشتبی

ی همان حزب آن را خلق گذاشته شد، با انشعاب میان »خلقی« و »پرچمی« آرایش تازه یافت، حاکمیت چهارده ساله
تر و های تازهخوانشی پیشوا را در  گان وردهای گندیدهبندهی نو غنی نمود و در روزگار ما، کارمل مایهبا درون 

  .کننددان می ها« گرها« و »جهادی سویی با »جمعیتیبکرتر، در هم
 

ی  یی بود که طی پنج دهه دشمنانههای افغان گیی تمام تپندهباید دودل بود که »مقاومِت« زودگذر در پنجشیر شیرهنه
گی زدهپروری دروغین، غربی مایه، فارسیمآبی بیگری فریبنده، فرهنگگری کاذب، روشنی شهریاخیر در جامه 
ی تبارها، انترناسیونالیزم زیستی برادرانهستیزی موزیانه، زیر پوشش دروغین هم مشربی آلوده، پشتونکودکانه، رفیق

تنظیم و  احزاب »چپ« سیاسی  در بطن  اسالمی  برادری جهانی  و  به پرولتاری  دیگری  پی  های »جهادی« یکی 
ساخت  برآورده می  خواهی راگی و کمال رسانده شده بود. »مقاومت« در پنجشیر اما، باید آرزوهای نافرجام زیادهپخته

  .بخشیدو راه به سوی تجزیه را سهولت می
 

ها، شعارها و  رسیده، شیوهی افغانستان به پایان نهگمان، با شکست »مقاومت« در پنجشیر جنگ به هدف تجزیهبی
  پس از پراگنده   گردد.ها میگوها میان افغانتر وارد گفتسازی افغانستان اما، نوتر و محیالنهها به هدف ناتوانترفنده

ناپدیدشدن چنبره  ی پیشوا را در  های پرحیله های کارملی تیزسبچه  ومت« در پنجشیر، یتمی رهبری »مقاشدن و 
 : کاری نموده، و فتوا صادر نموده اند کهپرداز نو ملمع

 

مه فارسی پیروزی بر طالبان صرف با یک بدیل ممکن است و آن تمسک به فرهنگ، زبان و تمدن فارسی و بسیج ه»
 « .زبانان بدون تعلقیت مذهبی آنها در زیر یک چتر بزرگ می باشد

 

 :که
 

مدافعان این فرهنگ و زبان هیچگاه با طالبان که از دیروز فرهنگ پشتونی ـ عربی را مسلط ساختند جمع شدنی  »
 «.نبوده و در آینده نیز نیستند

 

 :که
 

 «.ردبدیل از مسیر جدایی فرهنگی و زبانی و جغرافیای می گذ»
 

 :که
 

 « .مبارزه آینده مبدل شود آرام، به موضوع  ـ شعار جدایی باید، آرام»
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

یی همین قماش را از سیر رشد تاریخی این  هاگی مدهش آدم ها گویای فقر و بیگانهی اصلی زایش چنین فرضیهسازه
ها  های مشترک تیرهزیباها و جانگان آن، قربانیناک آن، هستار و فرهنگ بومی باشندهشماری عبرتسرزمین، گه

هم  برای  سرشارشان  عشق  و  تبارها  میو  خبررسانی  برادرانه  اینزیستی  چنانکند.  دیها،  راستینهرکه  های  گیوز 
های  های فردی و حسادتهای عاریتی به غلط دیدند، امروز نیز، سوار بر توسن سهش ی اندیشه گی را از دریچه زنده

گاه را همیشه سرچپه  ها، مانند پیشینیان خویش، تاریخ این بومرانند. چنین چهرهراهه میکنند و باز به بی کهتری، خطا می
 .خوانده و به چنین شیوه مصاب ابدی اند

 

فراخوان  چنین  تا  است  چنبره سودمند  از  را  نههای زهری  دور  دید  فن ی  با حالجی  و  مسئوالنه، داشت  و  شناسانه 
ی که در پناه شیوع ادبیات جدایی و تجزیه، حقارت  های خشکیدهها و دماغن اندیشهگی چنیگی و افتادهگی، هرزههودهبی

 .کنند، رسوا ساختها پنهان میهای »مهمان« را در سرزمین افغان تاریخی سالله
 

 !ماندمان، چه با طالب و چه بی طالب، غیر قابل تجزیه و یگانه باقی میبیگافغانستان، 
 

 هالند
 ۲۰۲۱سپتامبر سال  ۹
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