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 پرخاش باغبان وطن
 

 !رامیگ خوانندهٔ 
 

ر ما سافت گا اصالح را نمی دهد اجازهٔ  این فورمات .در یک فورمات خاصی نوشته شده ،را که میخوانید نوشتهٔ 
 .دننباشهم ر قابل خواندن گکه شاید دی دهدجمالت تغیر مکان می  ،اک کنیمپنرا آ (هعقب نوشت)روند گویر های ب

 رمتعرض ح  با 
 

 نیآنالادارهٔ پورتال افغان جرمن 
 

 شتیم زخجلت نتوان کرد دروکاکانچه   ربکف آریم وبکاریم زنوگتخم دی
 

به هراسم  چه باشند و بی انصاف هر طلب غاصب وتجارب تاریخ میرساند که نظام های ملوث، تحمیلی وقدرت 
وتعقل ازمامی  شانرا دارند. خرد عوامل نابودی خود واسباب  خود مسمی شوند، در جازنند و را ورسمی که خود

ً دربین مردم واقخودش توانایی تصحیح را داشته باشد و  برویم که در پی سیستم و نظامی باشیم و طلبد تا در ریشه  عا
 خصلت سچه مردمش)هویت ملی( برخوردارباشد .  از داشته و

اه گهر خوبی باشد .هنمای ر وچراغ آن میتواند  رفتن ازگعبرت  آموختن و تاریخ و درست ازبرداشت  و دقیق کدر
ین چنانیکه همد.شومیمراهی خطرناکی گموجب درهرحالت بی خبری  مطرح نباشد مسلماً درک سالم اهی الزم وگآ

 .نیمآاکنون ما دوچار 
هزاء یا کشوری به باد انتقاد واست وملتی ،روهی گ، عقاید هیچ شخص  سیستم و، نظام  آن نیست تاین نبشته قصد در
نبی از جاخودش را دارد. وارزش های ، زیراهرکشورشرایط واقتضا أت شیده شودید کییا تا وخط بطالن وفته شده رگ

استه اینست خبرای همه یکسان قابل قبول ، تطبیق وانتقال نیست ، بلکه همچنان نبوده و قابل صدورعقاید وسیستم ها 
افغانها راتشکیل میدهد «هویت ملی »افغانی واسالمی که ملیباحسن نیت وبرمبنای اندیشه وتفکروطرزدید تا
ازعملکردهای فالکتبارومصیبت زاءومعضله وکشورافغانهاجامعه موجودحقایق وواقعیت های ضرورتها،،
نشانده هاو اجیران بی آزرم محلی وهمدستان  دستعما ل ووخارجی رگزتجاوزات مستمرقدرت های استعمارسا

ده خوانناهی گآبه  هاشان به حقوق وآزادیهای فردی،اجتماعی وسیاسی ملت سلحشوروکشورباستانی افغان منطقوی
بیدارداخلی و خارجی رابه قضاوت وداوری وجستجوی راه نجات وبیرون رفت دعوت یزرسانیده شده ووجدانهای عز

 نمایم .
 گروتحمیل فرهنگموضوع مورد بحث ماراکه تجاوزات بیرحمانه وبسیارظالمانه ابرقدرت های استعمار

قلد ونقش بازی کن های اکتورهای مکلتوروسیستم های نامانوس وغیرعملی وپیامد های نحس ومصیب زای آنها ،
ومنطقوی شان تشکیل میدهد که افغا نهاوکشورشانرادرمقاطع مختلف تاریخ ازکاروان وشاهراه ترقی وپیشرفت محلی 

لطمه زده ومغشوش وا پایمال شانرهویت ملی وانسانی طبیعی ق ، درزمان وشرایط حاضرحقونه تنها بازداشته اند
م نظیرش گکشورومردم صاحب صفات وممیزات  مدفونمادی ومعنوی های  میسازند، بلکه مع الوصف همه داشته

 های جانکاه میکشانند. ، رسوایی وتباهی پیوسته بطرف فقروغربت وبدبختی را
روایجنتان ومعامله گه ها طی بیش از چهل اخیردرگبافقدان زعمامت ورهبری ملی کشورجرنست که شی ازآوا ین نا

ای اغفال ومصروف سازی افکا رواذهان ملی وبین المللی رفته ومسایلی را مطرح میسازندبرگران بنام داخلی قرارگ
ران ، گعده ای ازتحلیل یردارگمطرح مفید بوده ودراین غوغاو گروه های ذیدخل در جنگ  درجهت تامین منافع

ون تشنه به خمانند درنده متجاوزین ودشمنان مقهور رانگونظامیفرصت طلب وابن الوقت مشهور بالفساد سیاسیون 
 ،میپردازندسودناجایزخویش شکارووحصول  درجهت تطاول
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ویی موجوداتی عجیب وترسناک گغیرواقعی است که غرض آلودوشناختهاازافغاتهاوکشورشان بحدی برداشتهاو
ران گازسیاره دیکری رابا تکنالوژی پیشرفته تماشا وشناسایی کرده وآنهاراتعبیروتفسیرمینمایند که دی

ازهمین وه این مساله خود بذات بسیاررقت آورومضحک ومشکل آفرین است هاراببینند یا بشناسند کنقادرنیستندآ
ک رادروخیمه شب بازی هااشتباهات تحقیرکننده واهانت بارمظالم ،جنایات واین  همیک فرد عادی افغان ه گ  جاست

 .ندیرگرضدیت ودفاع ازحیثیت، شرف استقالل خودو کشورشان قرارمیگدرسنذیرگناعقده رواحساس کرده مایوس وپ
ملت کبیر وشجاع افغان نمیخواهند واجازه نمیدهند که به بهانه تامین امن وآرامش وترویج أزادی بی 

زشها ذازند، ارگی وخردمندی شانرابیشترازین به حراج بگوفرزان گحدوحصروغیرقابل هضم وغیره وارداتی ؛ فرهن
ن ازهمی.فاقد صالحیت ومسوولیت شوند وهنجارهای خودرا به باد فنا بسپارند وخودشاهد تکوین یک نسل فاسد و

انهارامقاومت ودفاع ازکشورونوامیس ملی دربرابرهمچوتجاوزات غی افگذشته نیزبخش عمده تاریخ وزندگجاست که در
خ تاریرگازجانب دیان وعمال داخلی شان تشکیل داده ویکی ازعوامل عمده فقروعقب مانی محسوب میشود. گانگبی

واهی میدهد که برمبنای ان گر را نیزگردنه وهمدستان چپاول گی ومحلی دزدان شرگنقش راه بلدان وشرکای خان
    افغانها همیشه این کالم موزون را درچنین اوقات وحاالت زمزمه میکنند که:

 لهگرسواشومه دخپل نه ، دپردونه څه         لهگل نه، داغزونه څه گزخمی شومه د
افغان نیزبه مشاهده رسیده نماهای امان ومدعیان سیاست وروشنفکرگظاهرااین امردرسرشت وسرنوشت عده ای ازپیش

خودخواهی وتبارزدادنهای ناپخته درالبالی کلمات وجمالت نقد وانتقاد دراوج احساسات اکثرا وتجربه شده که 
 بیروتفسیرونظریه پردازی ها ونسخه نویسیتعموعظه و نصیحت ، به ازخود بی خود شده ، به آمیزچهره پنهان و

زندوبه رداهامیپ) سیاه کردن وسفید کردن ( وکاپی کاریها ی غرض آلود فاقد دوراندیشی ومصلحت های ملی وکشوری
رحله فاجعه هفت ثوروملخاصه پس ازکننده، مخرب وکشنده اند که بامراه گجای اینکه شفاء دهنده ونجات بخش باشند ، 

یمی ومذاکرات وتصامیم بی محاسبه ظافرازت آن وحکومتهای تحمیلی تنولودوممنحوس شش جدی 
ودورازخردوانصاف بن که هرروزطشت رسوایی وقام شرمی وناکامی های آنها ازبام می افتدازنتایج ومثالهای واضح 

  انکارناپذیرونزدیک بماست.
دارمیدهد وشزدمیکندوهوشگترین درس وعبرت است وپیوسته بما گذشته بزرگربه حقایق وجریانات اه مختصگیک ن   

بخش زنده ای ازآنیم فراموش کرده ایم . ازاوراق سیاه هم که خودما طوریکه در باال ذکردیم که اندرزتاریخ را 
ن رفته ایم ، بلکه واپسیگبرت نومکدرمکتب شاه شجاع اول وثانی ومقلدین ودنباله روان خلف شان نه تنها درس وع

درافغانستان فرصتی بود تاعلماودانشمندان وچیزفهمان ملی مذهبی اوضاع و احوال ناهنجار ونحس سا ل واندی  چهل
پهلوودوشا دررسالت ومسوولیت ملی وتاریخی خودحرف رادرعمل پیاده کرده وافغان برای ادای دین ووجیبه ملی 

 ،برمبنای وحدت ومنفعت ملی بدوریک محورواحد وزعیم شایسته وپرتوان ملیومتمرکز دوش ملت فدارکارومجاهد
 حفاظت وحراست از دست آورد ، فلسفی ، سیاسی ، مکتبی ورزمی خویشرادرجهتبضاعت وتوان فکریاعتبار،تمام 

 رفاه وترقی مردم وکشورعرضه کنند.تامین عدالت اجتماعی ری ورهیابی،گروشنهای جهاد ومقاومت ملی ،
دربرابرمظالم و بی انصافی ها . کجروی هاوانحرافات از اهداف وثمرات دفاع جانبازانه السف که برعکس آن مع ا

وهم ی هایرگوشه گبا بی التفاتی و بی تفاوتی وقهرمانانه ملت . خون شهداوبربادی هستی مادی ومعنوی مردم وکشور
روه گآن  روه وگاین  از ،عده ایاب پهلوبندی های ناصوهای غیرمسووالنه،  ، حرفرایشهاگ لغزش وقسما 

زمینه های شکست وشرمساری ، بربا دی وتباهی های مردودومنفورواین کشوروآن کشوردشمنان مقهورمردم ووطن 
ونمونه ان انصافا ترمهیا شده و پیش روی ملت افغان به حیث یک میراث شوم مانده وهرآن انبارشده میرود.گبزر

 .ش این میراث های شوم خم کرده استظه میکنیم کمرجاللتماب داکتر اشرف غنی را مالح
رنشینان اجنانب عده از رسانه ها نیز میدان جدا گساالران وسن گدرجنب جن شته کهگپدیدار درکشورمسلط وحالتی 

دزد  »لهجه وصدا هاییرد تاازین طریق نیز گرفته وتالش صورت میگنی بی بند وبارمبدل وقرارگل وراکت پرا
زین گدرتشخیص وتفکیک آنهااشکال وابهام جایامتزاج بخشند تا بهم را « ومظلوم، صادق وخاین ، ظالموکاروان 

واین « به اصطالح سره وناسره به یک نظرونرخ دیده شده،بلکه ناسره ارزش وجای بلندتررااحرازکرده» رددگ
صحرای محشراحساسات واندیشه های نا میمون رهوشدارمیدهد وتاکید مینماید،تازمانیکه جامعه مااز ین گخودیکباردی

مراه کننده وآزادی گتجدد طلبی های ،وازلوث نعش این دورباطل مکتب های مردود جامعه فاقد استثمارفردازفرد، 
رفته گکه همه درراه تقرقه ملی بکاران ودشمنان دین، مردم وکشورگانگهای مجردبی بند وبا ر،این زرع بیودموکراسی 

ردد گملت وکشورامن ،آرام وآبادتوانست که  یمنخواه یندعلی الرغم ظاهراتالش رییس جمهورغنیابیرون نیمیشود
د ، بلکه زمینه نومقام شایسته خودرا درقطارمردم وملل جهان وپیشرفت های آن بدست بیاورمستقل اه گجایو

ای رفع ونجات ازحالت وازهمینجاست که بررفته و مهیامیکردد. گاجنبی پرستی (بیشترریشه ) رشدواحیای مکتب
 موجود نسخه اراایه کرده عالمه اقبال ذهن را معطوف ومصروف مینماید واز ضرورت مبرم احساس میشودسکه :

 ردد به دستش سیم نابگناسره        ر شود اندیشه قومی خرابگ
 بعدازآن أسان شود فکرتعمیرکرد       پس نخستین بایدش تطهیرکرد
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د راه اندازی دودوره دموکراسی فاقو  توقعاتبا ه گذشته نزدیک بیاندازیم درمیابیم گرا به ذگاه اجمالی وگاه یک نگهر
تقلیدی ومصیبت زاء زمان شاه ودموکراسی تحمیلی ووارداتی )بن( افغانها فرصت وبی محاسبه پیش زمینه و بی موقع 

ذاردندوحاصلی گحاکمیت ملی واهای تاریخی وامکانات وسیعی راازدست داده اندوعرصه را برای دشمنان آزادی و
 شیرازه حیات»جزتباهی وانهدام ونا بودی نظم اجتماعی وپاشان شدن ساختارپایه های اساسی اداره ومنجمنت درکشور

 است. دربرنداشتهری راگچیزدی« ملی 
و  گوکلتورسچه وبه دل وجان پذیرفته شده افغانی واسالمی به فرهن گبلکه بی امنی ، تعویض فرهن

ازایجنتان کرسی ها کردنان ، همچنان ایجادوپرگا نگبیغیرعملیمراه کننده وگیدیالوژیهای نامانوس وکلتوروا
وتشکیالت غیرضروری وامتیازطلبی های نامشروع ، ازطریق شیوه های جدیدفریبنده وکمیشنکاران اجانب 

مجوی ران انتقاگتعمارران فرصت طلب واجنبی پرستان داخلی واسگمقاصدشوم وناحایزمعامله  حصولتحقق وبخاطر
ونی وتحریف حقایق گرگبی ثبات سازی کشور، د،زمینه ساز هرج ومرج وانارشی رفته وجزگصورت خارجی 

اعتقادات مردم و درکلیت تباهی وبربادی بنیاد های یروشعاخواسته ها،تناقض بادری گوواقعیت های تاریخی ، فرهن
  مادی و معنوی چیزی بیش نبوده است .

رفته شاهراه وکاروان رفاه وترقی وامن این گزمان شاه بودکه نظم ومسیرنیمه جان بیموقع ازنتایج تلخ دموکراسی 
ربه ا نحراف کشانیده شد وزمینه سازهرج ومرج وتحقق اهداف گیکباردیهللا امان شاه غازی وران د ملت وکشورمانند

ونه گردید . همیگړدیده ومنجربه فاجعه ثوروسیاهترین مرحله آن شش جدی وعواقب بعدی آن گدشمنان مردم و کشور 
دهه بیش ازیکنم انه طی گان جزء درامه )بن( است که درپرده هاومراحل جداگانگدموکراسی وارداتی وتحمیلی بی

د، ناآرامی های پریشان ذاشته میشوگپیشبرد اهداف استعماری ونامشروع به نمایش واجرادرری گاخیر یکی بعد دی
تهای زعمامت وانسجام شخصی انتخابموانع تبارزو دامن زدن نفاق ملی بیشتراز پیش بیدادمیکند.  کننده راببارآورده،

به نفع اعمارمجددورفاه اجتماعی  افغانی شن واداره سالمفقدان ستراتیژی واهداف ثابت وروشایسته ملی وهمچنان 
زادی واستقالل کشور به یاس آامنیت ملی وحراست ازطویل المدت و اولویت ها ، تامین وقصیرالمدت   پالن شده

 روههای زورمندگتالشهای ظالمانه مافیایی به سود شده که استمرار وتشدیدونامیدی و بحران جدی اعتماد کشانیده 
 ردیده است.گده وغیرقابل تحمل وربه ستوه آملت ړاروحامیان شان گله معام

وضوابط برای تثبیت شخصیت، اهلیت هامعیاررآن فقدان گازپیامد های نامیمیون ومخرب دی به همین سلسله
وهمچنان تثبیت وتصویرروشن وغیرجانبدارانه  مربوطه ی مسوولین دولتی وسازمانهاوموسساتگتقواوشایست،
 فرادواشخاص دست بکارمیباشد.اذشته گاز

 درپستو وابسته آدمهای مشهوربالفسادوجمعی ازی گچهره های مغشوش ، فاقد استعداد وشایستعده ای ازانتصاب 
یرد ، قانون اساسی وسایرلوایح درمغایرت وتناقض با شرایط وواقعیت گهاووظایف خطیروسرنوشت سازصورت می
یت جامعه واقتضای منافع ومصالح علیای کشوروملت واحد ویکپارچه های موجود ، آیین واعتقادات وخواست اکثر

به سوداجانب بخصوص دشمنان هدفمند به یک جال عنکبوتی ووسیله ابزاری مبدل ورفته بلکه گنه تنها قرار
وایجاد پست ها غیرضروری ونصب ادم روپهای افرازشده وموظف گباشیوه های پرچسپ وفریبنده بوسیله مقهور

 ۰ رفته نه تنها بحال مردم وکشورمفید نیستگترتیب ومرعی االجراقراروول جز تورم تشکیالتی که منفوروغیرمس
مرحله تصویب وانفاذ ،مرحله تطبیق یکسان و بدون امتیاز وتبعیض »انه را داراهست گما میدانیم که قوانین حاالت سه 

ها وشرایط الزم خود را دارند که بحثی که هرکدام ازین مراحل ومراجع مشخصات وتوانایی « ونظارت برتطبیق آن
آینده اداره وحاکمیت های حیات سیاسی ادامه این حالت برای نجد. بناء گانه که درین مختصر نمی گاست وسیع و جدا

 یزخطرناک ومصیبتگناوتمامیت ارضی کشوربه حیث میراث شوم نهایت جنجال بربعدازاشغال واسارت واقعا ملی 
 زاء خواهد ماند .

میراث آینده معماران وپاسداران ،نیرووبرای نسل جوان که چشم امیدآموزش وپرورش ونه فقدان شرایط گ  همین  
 ایداشت توکلتوری مردم وکشوراندوباییست درصدراولویت های پالن احیاء واعمارمجدد قرارم  یگهای اصیل فرهن

پرورش وتربیت آنها با روحیه ملی صداقت ووطن دوستی رایی ،گانه گوکین وتعصب و بی گتفن گبجای فرهن
ند. ولی دردا و دریغا می آمدآراه براوضاع واحوال جامعه باگفنی وتخصصی وآ پاک نفس  رفته وکادرهایگصورت 

رایشات منفی گرایی وذهن شویی وگرایی غرب گروندی آمیخته از چپ ظرف سال های اخیر بعدکنفرانس بن که 
و تحریف حقایق وواقعیتهای تاریخی کشورازطریق  ی جهادودفاع نوامیس ملینابودکردن دستاورد هاو

 د.کشانیده میشونوعلنا سیتم نامتوازن وغیرعادالنه معارف جبرابیروکراسی وفساداداری وفشاروفقراقتصادی و
نیزبا حمایت وتحریک سیاست های استعماری بین یکعده افغانهاچه درداخل وچه دربیرون ازوطن شان چنین اوضاع در

ی وتفرقه های محلی ، قومی ، لسانی ، مذهبی وغیره راایجاد کرده گانگدامنه ازخود بیکشورهای طماع ومیزبان 
یست رمیرسانند که بایگت های دیسترش میابدکه این مسایل وبسا فکگباحمایت دست های مرموزعقب پرده روزتاروزو

نارامی نه تنها حفظ شودبلکه با زمینه سازی ها دامن زده شده و تایرد گبتالشهادرجهت تداوم چنین حالت صورت 
درکشورهای نامشروع ست که تفرقه برای قدرت های استعماری ودارای اهداف سود جویانه بدیهی اردد . گتشدید 

 ده و قابل اتکاء محسوب میشود . برن گمورد آزوطمع شان همواره بر
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ری های نابخشودنی حامد کرزی گمخصوصا معامله سال اخیر بیسترتحت چنین شرایط و فضاء وتوجه به روندد
 اه ملی ونیک نام ، متفکرو دانشمند شناخته شده ملیگودنباله روی ،کوتاهی وخدم توانایی ایجاد یک تیم شایسته وکار آ

وتکاثرمجرمین ومسوولین روهی ناخلف واجنبی ها وازدیاد لوث گجزسود کوتاه مدت  وبین المللی داکتراشرف غنی
بدرد هکایجاد یک نظام وسیستم عادالنه وبا ثبات برای ری را دربرنداشته ونمیتوان انتظارداشت که گتاریخی چیزدی

وتسلط  ی هاگجات ازوابستا نی ونگزادی مملکت، رفاه و امنیت وخوشبختی همابادی وآباشد وبتواند برای وپاداربخور
ی . واین همه درسبخشید ومداخله بیرونی موثرباشد، منفعت ومصلحت ملی وتمامیت ارضی کشوررا تامین وتحکیم

 تالش نمود. گودرخنثی کردن وجلوکیری ازین حالت بالدرن است که بایدآموخت
 

انرا افغان وپیکرکشورش  لیسها و روسهای شوروی ملتگاه دیروزانگخاطر نشان نمودکه هررضرورتا بایدگیکباردی 
ورانه چند کرنیل وجرنیل ونظریه پردازشان بوده که امپرا تباه وتکه وپارچه کردند ، دراثرغباوت وسیاستهای مز

س لیگان انگغاصب ومغرورخودرانیزبه نیستی وزباله دان تاریخ سپردند وهزاران خانواده ومالیه دهنده های توری 
وروس و مردم تحت سلطه واسارت خودرا هم فدای خودخواهی هاواشتباهات وجنایات نابخشودنی خود نمودند . 

ونه نیت سوء دربرابرافغانهای جدایی ناپذیروکشورالیتجزای شان محکوم به شکست وشرمسا ری قطعی گهر اکنون هم
مام )وقتی قوایش باتفت :گکه رابیاد داریم  )جنرال میک کرستال( درکنفرانس مطبوعاتی لندن این اعترافاست و
عکس جای اینکه تعدادمخالفین کاهش یابد، برمخالف خود میروندودوسه نفرشانراازبین میبرند ، ببنام چند نفر عقبنیرو

علت اینست ، کسانیراکه ما از بین میبریم این ها ید :وگ. جنرال نامبرده خود اعتراف میکند ومیدوسه برابرمیشوند
 .ند( گپدر، برادرواقارب دارند ، اسلحه برمیدارندوعلیه ما میجن

ن را میدانند،هرجا ییکه حکومات امریکا ویارانش پای یقینا ایلیس وسایر کشورها ی متحدشان گمردم امریکاء، ان
دموکراسی ،حقوق بشروآزادی های بی بندوباررا کشانید ه و زیرچترآن بنای دخالت وحضورسلطه جویانه 

سیخته وفجایع ومصایب بی مانندی مواجه کرده اند گبیشترراقصد کرده اند آن ملت هاوان کشورهارا با بحرانها لجام 
ربارزونزویک آن عراق ،افغانستان و دخالت ها ی بسیار بی شرمانه وظالمانه دراوضاع و احوال که نمونه بسیا

کشورهای مصر و لیبا ومردم فلسطین وغیره است که ما همین اکنون خود شاهدوهیزمی هستیم که درنفس این آتش 
ومجهول علیه کشورومردم علی الرغم توجیهات بی پایه ،حکومات شان بااهداف مرموزافروخته شده قرارداریم. 

ند گجنمیکشورخودشان دردوطرف دیورند الین منحوس نه وناه وبیدفاع درخاک وخون خفته ملکی ودرخاگبی،مظلوم
 .ساخته وپرداخته ذهن خود شان وداعش وبه نسل کشی وانتقامجویی مصروف اند تا علیه تروریزم والقاعده 

م ظرف هقک بی بنیادشکسته وپتره یی وسیله دخالت وتجاوزشان این قایردست آوردتصامیم کنفرانس بن گازجانب دی
شت انارشی وبی امنی وبی عدالتی قبل ازأنها گحاکمیت طالبان واحیاوبرظاهریسقوط اخیرجزسال بیست حدود 

هزارها ناه ملکی اعم اززن ومرد وپیروجوان وطفل وهمچنان گدراشکال وچهره های جدیدومتلون وقتل هزارهاافغان بی
فته گ چه بجاستنید ،وشالیسی وسایرکشورهای متحدشان که نمیتوان آنرا پوگجوان بی خبرخانواده های امریکایی وان

سی افرادناخلف، مطرودزمان زده ونحل سیاعده ای نتیجه القای کنفرانس بن درافغانستان ایتالفیست مرکب از»که  شود
دراطراف یک محورمشترک،که شان که  روهیگمشترک فردی و هوس ها،عقده ها،مطالبات ومنافع مبنایبرروهی گ

  .«ردآمده اندگتحت سلطه قدرت های استعماری اجنبی 
را نه اصیل افغانها وکشورشافعیتها چهرموجود وحاکم حقایق ووا روندبوضاحت افغانها درک کرده ومی بینند که 

هیچ چیزی نداشته ویا هم همه هم ذشته گدرافغانها ی درمانده وبیچاره  ویاگکه چطوردرهاله چرکین وملوث پیچیده 
ه دداشته های مادی ومعنوی مردم وکشور دارای تاریخ پنجهزارساله شان به افسانه کس نه شنو بی خریدارمبدل ش

ی وحکومت داری گوآنهارابه چشم مخلوقی فاقد شعورواراده سیاسی می بینند وتوقع میکنند که بماطرززند
شان هم عقب محلی و منطقوی ان گی مااعمال نفوذ وصالحیت کنند. شیفته گرابیاموزندوبه تمام شوون زند

 بدون مبالغه ومبرا ازاحساساتیکه یقینا شته این ملت وکشوررا دارنده نا دارومزدورساخته اند ، درحالگوزراندوزی نو
شرقیان ازما سخن آموخته اندوغربیان »فته وادعای افغانها بجاوبا سند ومدرک است که گمنفی وخودخواهانه این 

آنست برخود سازیم رکمت داده ایم،آ سیا را نیزفهم صنعت بخشیده ایم . لهذا بهتحراروپا رادرس گصدعلم وفن. ا
 . «ران باشدخطا گبردی اتکاء، زیراکه تکیه

ه معنی ی بگکهنذشته وگ یرد. اینگکهن بودنش مایه می ذشته وگاز ندداروافتخاری راکه ما هرچه احترام مردم وکشور 
 خراب اشت وگساده انامروزبرآن استواراست که نمیتوان آنرا هستی وموجودیت ما ریشه وپایه های ژرفی است که

 »ورکنان خویشیم وتیشه به ریشه خویش میزنیم ( گما بهترین )وید : گدرینمورد میی نظر صاحبکرد ، چنانیکه 
جورج »:پیشبینی کرده ومینویسد که « بعدازامپراتوری»ها رادرکتاب   هم پایان مظالم وتکبروبیعدالتی« امانویل تود

 « .ند ورکنان امپراتوری امریکا درتاریخ ثبت شوگبوش پسر ویاران نومحافظه کارش به مثابه 
لیس ها وروسها ی شوروی با اشتباهات مکرروباعدم صداقت گرفتن ازاشتباهات انگامریکایی ها ومتحدانش با انتباه ن

رخودرا وگکوشیده اند نزدبک ذشته گواقع طی سال  روسوء نیت خویش دفتار وکردارشان گوتناقض در دورویی ،با
ای تازه واخیربی ثبات سازی مصرولیبیاومنطقه آنرا ابعاد قضایی درعراق وافغانستان بدست خود بکنندگبه این بزر
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و این مقوله راکه ) افغانستان داتالنوکوراو سریعتر، وسیعتر و عمیق ترمی بخشدوجهان را به مخاطره مواجه کرده 
 ندنتباهی و بی وقاری خویش جامه حقیقت بپوشاقیمت مصرف خود وبه  به وردی ( افسانه می پنداشتندگروگدیرغل

میالدی به جهانیان اعالم کردندکه میخواهند یک تهدید تروریستی را دفع  ۲۰۰1ین حیله وتذویر راکه در سال وا
عوامل وحمایت نمایند ولی درعمل با تجاوز ومداخله درامورداخلی یک کشورآزاد ومستقل وبقدرت رساندن مجدد 

وف دموکراتیزه کردن کشوریکه اکثریت مطلق ونفاق ملی می کارند، ودرظاهرامرمصر فساد ، نفاق وچپاول وتباهی ،
وتجاوزات ظالمانه  گسال است که جن چهلرا هم ندارندچه بسا که طی بیش ازونان خوردن آن سواد خواندن ونوشتن 

استعمار سرخ وسیاه والش خوران منطقوی با ظالمانه ترین وبیرحمانه ترین اشکال آن همه نهادهای هستی مادی 
 ۰میباشند اند رده ومعنوی آنرا نابود ک

داخلی وخارجی  عوامل ونه مثال ازاوضاع واحوال نا هنجارکنش ها ومنش هایگوبأدر باال مختصرکه بناء با آنچه 
ه که درمزرع  که خطاب بتوای افغان مصیبت دیده ، ای هموطن دردمند وباحساساین نتیجه میانجامد بهذکربعمل آمد 

اه ودرمکتب ودفترهستی وبالخره بتوای أنکه درعقب میز خطابه وموعظه قرارداری! این ملت واین گوکار
کشورایثارمیخواهد فداکاری وصداقت رادرعمل نیازدارد . بیش از چهل سال حرف بی عمل تغذیه کرده وارد میدان 

سازند تجارب تاریخی وروند موجود نشان میدهد که کسی عمل بشو! ! ! افغانهاخود بهترین معماران اند تا خود شان ن
انه راه بیرون رفت ونجات ازحالت موجودونیل به آرمانهای مقدس ملی گی ری را یارای آن نیست ، برای افغانهاگدی

ته ذشگشت وتصحیح صادقانه ازاعمال وناهنجاری های گذشته ها وبازگ،درس وعبرت از به پیروی ازسنت نیاکان 
بدوریک محوروزعمامت واقعی قوی وصادق وطرف  ی ملی استگ، ،فشردن دست ها ویکپارچخداوملت اهگبه پیش

 که این ربطی بهم اندیشی اعتماد ملت افغان با سابقه وموقف و سیاست شفا ف و روشن مستقل ملی و بین المللی،
 ندارد .،نصیحت وهوشدار ها ذاشتن سلیقه یی گوکنار
قوق وتوانایی واینهم به معنی شناختن ح ومشت بسته یگختالفات سلیقه یی درعین همبستفتن اری ملی یعنی پذیگیکپارچ

ردراتحا دوهمکاری درعمل است تاکه اولترازهمه گواحساس تعلق به یکدیر مبرا خواسته های هوس آلود گدیگی یها 
ن اگان وچرندگوخزند نگروسودجویان محیل نفان افگبرویم هرچه زود آ تش را خاموش ودهان ودست اجانب استعمار

تیار ردانیم تا به اخگمحلی ومنطقوی را ببندیم وکوتاه سازیم، مردم خویشرا ازشربزکشی ومرکب دوانی آزادومصوون 
. پس ازآ نکه خانه ودردیوار را وتوان وامکان خودرا برای خود ودرخدمت مردم خود منجسم کنیمخود نایل آییم 

 یکبان وودروقفل وکلیدها راازاراذل واوباشان جمع وبدست آوردیم ،یک درن عنادوباره مضبوط ومستحکم ساختیم ، 
بجای تقسیم قدرت یک تیم کاری را برمبنای   پرسان ومحاسبه را احیا کردیمکلی دارامین وباعتبارمشخص کردیم 

آن  یینودیکوروتز گمیشودباالی رن اه گ، آنوبوجودآوردیم گی وتفویض صالحیت وقبول مسوولیت وپاسخگشایست
م مناظره بین هچیزیکه عمال ما برای نجات ازحالت موجود وبرای خوشبختتی وترقی خویش مفید ثابت کرده بتوانیم 

وبکار کیریم نه به قوت وسودوخاطرخواهی نیم گکنیم وسلیقه ها رابه نفع ومصلحت ،خوشی و آرامی ملی مطرح 
 گه هراسم ورسمی که باشد کاریست ناصواب ودرفرهنبغیراجنبی  آوردن لشکروقوتء واتکا اجانب ودشمنان ، زیرا 

د آ ناپذیر بوده وهیچ تد بیری نمیتوان جیحتاریخی بشمارمیرود که تو گوکلتورافغانهای غیورومسلمان قام شرمی ونن
 نرابپوشاند وببخشد .
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