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 پرخاش باغبان وطن
 

 کانچه کشتیم زخجلت نتوان کرد درو        ربکف آریم وبکاریم زنوگتخم دی
 

 یانصاف هرچه باشند وبه هراسم ورسم یوقدرت طلب غاصب وب یلیملوث، تحم یکه نظام ها رساندیم خیتجارب تار
طلبد تا  یخود شانرا دارند. خرد و تعقل از مام یشوند، در خود اسباب وعوامل نابود یکه خود را جا زنند ومسم

 داشته و هشیر مردم واقعا   نیداشته باشد و درب ار حیتصح یکه درخودش توانائ میو برو میباش یو نظام ستمیس یدرپ
 . ( برخوردارباشدیمل تیخصلت سچه مردمش)هو از

باشد . هرگاه  یخوب یرهنما چراغ و تواندیآن م وآموختن وعبرت گرفتن از خیتار برداشت درست از و قیدق درک
 .شودیم یخطرناک یدرهرحالت موجب گمراه یخبر یب درک سالم مطرح نباشد مسلما   الزم و یآگاه
تهزاء به باد انتقاد واس یکشور ایو ی،ملت یشخص ، گروه چیه دیوعقا ستمینظام ، س\تا ستینبشته قصد آن ن نیدر

خودش را دارد. از  یأت وارزش هااقتض و طیشرا هرکشور رایشود، ز دهیکش دیئتا ای خط بطالن و گرفته شده و
لکه خاسته ، ب ستیوانتقال ن قیقبول ، تطب بلقا کسانیهمه  ینبوده وهمچنان برا قابل صدور دیها وعقا ستمیس یجانب

 ،دهدیم لیافغانها راتشک«یمل تیهو»که  یواسالم یافغان دید طرز و تفکر و شهیاند یمبنا بر و تیحسن ن با تا نستیا
 معضله ساز و زاء بتیومص فالکتبار یها ازعملکرد افغانها کشور جامعه و موجود یها تیواقع و قیحقا ضرورتها،

شان  یهمدستان منطقوو یمحل رانیو اج دست نشانده ها ل وعما و یخارج مارگراستع یقدرت ها تجاوزات مستمر
 دهیسانر زیخواننده عز یافغانها به آگاه یباستان کشور و ملت سلحشور یاسیس و ی،اجتماعیفرد یهایآزاد به حقوق و

 . میرفت دعوت نما رونیراه نجات وب یوجستجو یقضاوت وداور داررابهیب یشده ووجدانها
 فرهنگ ،کلتور لیتحم و استعمارگر یابرقدرت ها ظالمانه اریبس و رحمانهیکه تجاوزات ب را مورد بحث ما موضوع

شان  یمنطقو و یمحل یکن ها یآنها ونقش باز یزا بیمص نحس و یها امدیپ و یرعملینوس وغناما   یها ستمیس و
داشته  زنه تنها با شرفتیپ و یرقشاهراه ت کاروان و از خیمقاطع مختلف تار در شانرا کشور نهاکه افغا دهدیم لیتشک

بلکه  سازند،یلطمه زده ومغشوش م و مال یشانرا پا یمل تیوهو یانسان یعیحقوق طبحاضر طیزمان وشرا اند، در
 وستهیپ را رشیگم نظ زاتیمم مردم صاحب صفات و و مدفون کشور یمعنو و یماد یالوصف همه داشته ها مع

  .کشانندیجانکاه م یها یتباه و یبدبخت وغربت و بطرف فقر
معامله گران قرارگرفته  و جنتانیا کشورجرگه ها درگرو یمل یازآنست که بافقدان زعمامت ورهبر یناش نی وا

 منافع  گروه نیمدرجهت تا   یالملل نیوب یاذهان مل و رافکا یاغفال ومصروف ساز یبرا سازندیرا مطرح م یلیومسا
فرصت طلب وابن  ونیاسی، س انگر لیتحل از یا ردارعدهیگ و غوغا نیا در و شودیدر جنگ مطرح م دخلیذ یها

 وسود جهت تطاول وحصول شکار تشنه به خون در مانند درنده   دشمنان مقهور و نیمتجاوز گرانینظام الوقت و
 لیلوارتح یطوط نیرمطمیوغ ماریب یگاه ها هیفاقداعتبارازمنابع وتک ی،باکسب معلومات هاپرداخته  شیزخویناجا
 . ندینمایم هیآن ارا یها تیواقع و قیحقاشناخت افغانها ، از یزیرآمیتحق نادرست و یها

سناک تر و بیعج یموجودات ییاست که گو یرواقعیوغ غرض آلود یحده ب وکشورشان هانافغا از شناختها و تهابرداش
 ستندین قادر گرانیکه د ندینمایرمیتفس رویتعب را کرده وآنها ییتماشا وشناسا شرفتهیپ یرابا تکنالوژ یرگید ارهیس از

ه کت  جاس نیازهم است و نیمشکل آفر و کمضح و آور رقت اریبس خودبذات مساله  نیبشناسند که ا ای نندیبب آنهارا
 درک و را ها یشب باز مهیخ و اهانت بار و رکنندهیاشتباهات تحق و اتیمظالم ،جنا نیافغان هم ا یفرد عاد کی

 .رندیگیو کشورشان قرارم شرف استقالل خود ت،یثیدفاع ازح و تیسنگرضد در ریپرعقده ناگذ و وسیاحساس کرده ما
 حصر و حد یب یزادآ جیترو رامش و امن وآ نیکه به بهانه تام دهندیازه نماج و خواهندیوشجاع افغان نم ریکب ملت
خودرا  یبگذازند، ارزشها وهنجارها لیالمشانرا به  یخردمند و یفرزانگ فرهنگ و یواردات رهیهضم وغ رقابلیوغ

ته جاست که درگذش نیشوند .ازهم تیوولومس تینسل فاسد وفاقد صالح کی نیبه باد فنا بسپارند وخودشاهد تکو
داده  لیتشک گانگانیدربرابرتجاوزات ب یمل سیافغانهارامقاومت ودفاع ازکشورونوام یوزندگ خیعمده تار زبخشین

دزدان  یومحل یخانگ ینقش راه بلدان وشرکا خیگرتاری. ازجانب دشودیمحسوب م یوعامل عمده فقروعقب مان
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اوقات وحاالت زمزمه  نیکالم موزون را درچن نیا شهیغانها همان اف یکه برمبنا دهدیم یزگواهیوچپاول گران را ن
    :که کنندیم

 گله هڅگله        رسواشومه دخپل نه ، دپردونه  هڅشومه دگل نه، داغزونه  یزخم
 دهیمشاهده رس زبهیافغان ن یوروشنفکرنماها استیس انیومدع شگامانیازپ یامردرسرشت وسرنوشت عده ا نیظاهراا

کلمات وجمالت نقد وانتقاد  یناپخته درالبال یوتبارزدادنها یوتجربه شده که اکثرا دراوج احساسات خودخواه
 یسیها ونسخه نو یپرداز هیرونظریروتفسیب، به تع حتیخود شده ، به موعظه و نص یپنهان وازخود ب زچهرهیآم

 دوبهپردازنیکردن ( هام دیکردن وسف اهی) سیوکشور یمل یومصلحت ها یشیغرض آلود فاقد دوراند ی هایکار یوکاپ
شفاء دهنده ونجات بخش باشند ، گمراه کننده، مخرب وکشنده اند که بالخاصه پس ازفاجعه هفت ثورومرحله  نکهیا یجا

محاسبه  یب میومذاکرات وتصام یمیتنظ یلیتحم یآن وحکومتها ولودوافرازتم یمنحوس شش جد
 واضح یومثالها جیافتدازنتا یآنها ازبام م یها یوناکام یوقام شرم ییسواودورازخردوانصاف بن که هرروزطشت ر

  .بماست کیرونزدیانکارناپذ
 دهدیدارمکندوهوشیبما گوشزدم وستهیدرس وعبرت است وپ نیگذشته بزرگتر اناتیوجر قینگاه مختصربه حقا کی   

 اهی. ازاوراق س میفراموش کرده ا میازآن یکه خودما هم بخش زنده ا میدر باال ذکرد کهیرا طور خیکه اندرزتار
 نی، بلکه واپس میودنباله روان خلف شان نه تنها درس وعبرت نگرفته ا نیومقلد یومکدرمکتب شاه شجاع اول وثان

 یمذهب یمل زفهمانیبود تاعلماودانشمندان وچ یاوضاع و احوال ناهنجار ونحس درافغانستان فرصت یچهل سا ل واند
کرده ودرپهلوودوشا  ادهیخودحرف رادرعمل پ یخیوتار یمل تیرسالت ومسوول یمل بهیووج نید یادا یافغان برا

 ،یوپرتوان مل ستهیشا میمحورواحد وزع کیبدور یوحدت ومنفعت مل یمتمرکزوبرمبنا رومجاهددوش ملت فدارکا
د حفاظت وحراست از دست آور شرادرجهتیخو یورزم ی، مکتب یاسی، س ی، فلسف یتمام اعتبار،بضاعت وتوان فکر

 .کنند عرضهمردم وکشور یرفاه وترق یعدالت اجتماع نی،تامیابیوره ی،روشنگر یجهاد ومقاومت مل یها
هاوانحرافات از اهداف وثمرات دفاع جانبازانه  یها . کجرو یانصاف یاالسف که برعکس آن دربرابرمظالم و ب مع

هاوهم  یریگوشه گ یتفاوت یو ب یالتفات یمردم وکشوربا ب یومعنو یدما یهست یوقهرمانانه ملت . خون شهداوبرباد
گروه وآن گروه  نی،ازا یعده ا ناصواب یها یپهلوبند رمسووالنه،یغ ی، حرفها شهایقسما لغزش وگرا

 یها یوتباه ی، بربا د یشکست وشرمسار یها نهیکشوروآن کشوردشمنان مقهورمردم ووطن زم نیمردودومنفوروا
 .رودیشوم مانده وهرآن انبارشده م راثیم کی ثیملت افغان به ح یرو شیشده و پ ایبزرگترمه

جدا ل  ندایم زیاجنانب عده از رسانه ها ن نانیگشته که درجنب جنگ ساالران وسنگرنش داریدرکشورمسلط وپد یحالت
کاروان دزد و »یا هالهجه وصد زین قیطر نیتااز ردیگیب بند وبارمبدل وقرارگرفته وتالش صورت م یوراکت پراگن

به  »گردد نیگزیآنهااشکال وابهام جا کیوتفک صیخرا بهم امتزاج بخشند تا درتش «نی، ظالم ومظلوم، صادق وخا
 نیوا« بلندتررااحرازکرده یشده،بلکه ناسره ارزش وجا دهینظرونرخ د کیاصطالح سره وناسره به 

 مونینا م یها شهیمحشراحساسات واند یصحرا نیجامعه مااز  کهید،تازمانینمایم دیوتاک دهدیگرهوشدارمیکباردیخود
 یگمراه کننده وآزاد یها یمردود جامعه فاقد استثمارفردازفرد، ،تجدد طلب یها مکتبدورباطل  نیوازلوث نعش ا

ه رفتبکارگ یمردم وکشورکه همه درراه تقرقه مل ن،یودشمنان د گانگانیزرع ب نیبند وبا ر،ا یمجردب یها یودموکراس
خودرا  ستهیومقام شا قلمست گاهیتوانست که ملت وکشورامن ،آرام وآبادگرددوجا مینخواه ندیاین رونیشودبیم

 شهیشترری(ب یپرست یمکتب )اجنب یایرشدواح نهی، بلکه زم اورندیآن بدست ب یها شرفتیدرقطارمردم وملل جهان وپ
کرده عالمه اقبال ذهن را  هیرفع ونجات ازحالت موجود نسخه اراا یکه برا نجاستی. وازهمکرددیامیگرفته و مه

 : که دینمایمعطوف ومصروف م
 ناب میخراب       ناسره گردد به دستش س یقوم شهیشود اند گر
  رکردیبعدازآن أسان شود فکرتعم      رکردیتطه دشیبا نینخست پس

فاقد  یدودوره دموکراس یگه با توقعات  وراه انداز میابیرمد میاندازیب کیوگذرا به گذشته نزد ینگاه اجمال کی هرگاه
رصت )بن( افغانها ف یوواردات یلیتحم یزاء زمان شاه ودموکراس بتیومص یدیمحاسبه تقل یموقع وب یو ب نهیزم شیپ
 یواگذاردندوحاصل یمل تیوحاکم یدشمنان آزاد یرا برا هراازدست داده اندوعرص یعیوامکانات وس یخیتار یها

 اتیح رازهیش»اداره ومنجمنت درکشور یاساس یها هیوپاشان شدن ساختارپا ینظم اجتماع یوانهدام ونا بود یجزتباه
 .دربرنداشته است یگریزدیچ«  یمل
به فرهنگ و  یواسالم یشده افغان رفتهیفرهنگ وکلتورسچه وبه دل وجان پذ ضی، تعویامن یبلکه ب 

 جنتانیهاازا یکرس جادوپرکردنینگان ، همچنان ا گایب یرعملینامانوس وگمراه کننده وغ یهایالوژیدیکلتوروا
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 بندهیدفریجد یها وهیش قینامشروع ، ازطر یها یازطلبیوامت یرضروریغ التیاجانب وتشک شنکارانیوکم
 یامجوانتقواستعمارگران  یپرستان داخل یگران فرصت طلب واجنب زمعاملهیبخاطرتحقق وحصول مقاصدشوم وناحا

 قیحقا فیوتحر یکشور، دگرگون یثبات ساز ی،ب یساز هرج ومرج وانارش نهیصورت گرفته وجززم یخارج
 یها ادیبن یوبرباد یتباه تیرواعتقادات مردم و درکلیدرتناقض باخواسته ها،شعا ی، فرهنگ یخیتار یها تیوواقع
  . نبوده است شیب یزیچ یو معنو یماد
ملت  نیا وامن یجان گرفته شاهراه وکاروان رفاه وترق مهیرنیزمان شاه بودکه نظم ومس موقعیب یتلخ دموکراس جیازنتا

سازهرج ومرج وتحقق اهداف  نهیشد وزم دهیا نحراف کشان گربهیکباردیامان الله  یوکشورمانند دوران شاه غاز
 ونهگی. هم دیآن گرد یب بعدوعواق یمرحله آن شش جد نیاهتریومنجربه فاجعه ثوروس دهیدړدشمنان مردم و کشور گ

دهه  کنمیاز شیب یجزء درامه )بن( است که درپرده هاومراحل جداگانه ط گانگانیب یلیوتحم یواردات یدموکراس
 انشیپر یها یناآرام شود،یواجراگذاشته م شیونامشروع به نما یاهداف استعمار شبردیدرپ یگریبعد د یکی ریاخ

 یتهایزعمامت وانسجام شخص نشی. موانع تبارزو گزکندیدادمیب شیپ شترازیب یدامن زدن نفاق مل رآورده،کننده راببا
پالن  یبه نفع اعمارمجددورفاه اجتماع یواهداف ثابت وروشن واداره سالم افغان یژیوهمچنان فقدان سترات یمل ستهیشا

 یدیونام اسیواستقالل کشور به  یازآزاد وحراست یمل تیامن نیها ، تام تیالمدت و اولو لیوطو رالمدتیشده  قص
زورمند معامله  یبه سود گروهها ییایظالمانه ماف یدتالشهایشده که استمرار وتشد دهیاعتماد کشان یو بحران جد

 .است دهیتحمل گرد رقابلیستوه آورده وغ ابهړشان ملت  انیگروحام
 تیاهل ت،یشخص تیتثب یبرا ارهاوضوابطیفقدان مع گرآنیومخرب د ونیمینام یها امدیسلسله ازپ نیهم به

ازگذشته  رجانبدارانهیوغ رروشنیوتصو تیوسازمانهاوموسسات مربوطه وهمچنان تثب یدولت نیمسوول یستگی،تقواوشا
 .باشدیافرادواشخاص دست بکارم

 رپستمشهوربالفسادو وابسته د یازآدمها یوجمع یستگیمغشوش ، فاقد استعداد وشا یازچهره ها یانتصاب عده ا 
 تیوواقع طیوتناقض با شرا رتیدرمغا حیرلوایوسا ی، قانون اساس ردیگیسازصورت م روسرنوشتیخط فیهاووظا

نه  کپارچهیکشوروملت واحد و یایعل الحمنافع ومص یجامعه واقتضا تیواعتقادات وخواست اکثر نییموجود ، آ یها
 یروپهاگ لهیبوس بندهیپرچسپ وفر یها وهیتنها قرارگرفته بلکه به سوداجانب بخصوص دشمنان هدفمند مقهورباش

 یمرعو بیکه ترت یالتیجز تورم تشک رمسوولیونصب ادم منفوروغ یرضروریپست ها غ جادیافرازشده وموظف وا
مرحله »حاالت سه گانه را داراهست  نیکه قوان میاندیبلکه ما م ستین دیاالجراقرارگرفته نه تنها بحال مردم وکشورمف

ومراجع  مراحل نیکه هرکدام از« آن قیونظارت برتطب ضیوتبع ازیو بدون امت کسانی قیوانفاذ ،مرحله تطب بیتصو
اء گنجد. بن ین مختصر نمیو جداگانه که در عیاست وس یالزم خود را دارند که بحث طیها وشرا ییمشخصات وتوانا

ه کشورب یارض تیبعدازاشغال واسارت وتمام یواقعا مل یها تیاداره وحاکم ندهیآ یاسیس اتیح یحالت برا نیادامه ا
  . زاء خواهد ماند بتیومص زخطرناکیجنجال برانگ تیشوم نها راثیم ثیح
 ثرایم ندهیوپاسداران آ روومعمارانید،نینسل جوان که چشم ام یآموزش وپرورش برا طیگونه فقدان شرا  نیهم  
ا ت داشتیواعمارمجدد قرارم اءیپالن اح یها تیدرصدراولو ستییمردم وکشوراندوبا یوکلتور  یفرهنگ لیاص یها
صورت  یصداقت ووطن دوست یمل هیبا روح اآنه تی،پرورش وترب ییگرا گانهیوتعصب و ب نیفرهنگ تفنگ وک یبجا

نزده که ظرف پا غایدردا و در ی. ولندیوآ گاه براوضاع واحوال جامعه بارآ یوتخصص یپاک نفس فن یگرفته وکادرها
 یونابودکردن دستاورد ها یمنف شاتیوگرا ییوذهن شو ییغرب گرا ییاز چپ گرا ختهیآم یسال گذشته روند
 یاداداروفس یروکراسیوب یفشاروفقراقتصاد قیکشورازطر یخیتار یتهایوواقع قیقاح فیو تحر یجهادومقاومت مل

 .شوندیم دهیمعارف جبراوعلنا کشان رعادالنهینامتوازن وغ تمیوس
 یاستعمار یها استیس کیوتحر تیازوطن شان با حما رونیافغانهاچه درداخل وچه درب کعدهی نیاوضاع درب نیچن 

ه کرد جادیراا رهیوغ ی، مذهب ی، لسان ی، قوم یمحل یوتفرقه ها یگانگیدامنه ازخود ب زبانیطماع وم یکشورها
 ستییاکه ب رسانندیگرمید یوبسا فکت ها لیامس نیا ابدکهیمرموزعقب پرده گسترش م یدست ها تیوروزتاروزباحما

ها دامن زده شده و  یساز نهینه تنها حفظ شودبلکه با زم یتانارام ردیحالت صورت بگ نیتالشهادرجهت تداوم چن
مورد آزوطمع  یدرکشورها انهیاهداف سود جو یودارا یاستعمار یقدرت ها یاست که تفرقه برا یهیگردد . بد دیتشد

  . شودیو قابل اتکاء محسوب م برندهشان همواره برگ 
 یحامد کرز ینابخشودن یها یمعمله گر رمخصوصایو فضاء وتوجه به روند پانزده سال اخ طیشرا نیچن درتحت

اه مدت داکتراشرف جزسود کوت یالملل نیه بمتفکرو دانشمند شناخته شد یها یوناتوان ییونارسا ی،کوتاه یودنباله رو
 توانیرا دربرنداشته ونم یگریزدیچ یخیارت نیومسوول نیلوث وتکاثرمجرم ادیها وازد یناخلف واجنب یگروه
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ملکت، م یوازاد یآباد یعادالنه وبا ثبات بدرد بخورباشد وبتواند برا ستمینظام وس کی جادیا یانتظارداشت که برا
 یموثرباشد، منفعت ومصلحت مل یرونیها وتسلط ومداخله ب یونجات ازوابستگ یهمگا ن یوخوشبخت تیرفاه و امن

 نیاز یریکردن وجلوک یودرخنث دآموختیاست که با یهمه درس نی. وادیبخش میوتحک نیتام راکشور یارض تیوتمام
  .حالت بالدرنگ تالش نمود

 شانراکرکشوریملت  افغان وپ یشورو یو روسها سهایزانگلروینشان نمودکه هرگاه د دخاطریبا گرضرورتایکباردی 
پردازشان بوده که امپرا  هیونظر لیوجرن لیمزورانه چند کرن یاستهایتباه وتکه وپارچه کردند ، دراثرغباوت وس

 سیدهنده گان انگل هیوهزاران خانواده ومال ردندسپ خیوزباله دان تار یستین زبهیغاصب ومغرورخودران یها یتور
خود نمودند . اکنون  ینابخشودن اتیهاواشتباهات وجنا یخودخواه یوروس و مردم تحت سلطه واسارت خودرا هم فدا

است  یقطع یشان محکوم به شکست وشرمسا ر یتجزایروکشورالیناپذ ییجدا یسوء دربرابرافغانها تیهم هرگونه ن
ربنام چند نف روعقبیباتمام ن شیقوا یه )وقتلندن راک یکرستال( درکنفرانس مطبوعات کیم نرالاعتراف )ج نیوا

. شوندیبرعکس دوسه برابرم ابد،یکاهش  نیتعدادمخالف نکهیا ی، بجا برندیم نینفرشانراازب روندودوسهیمخالف خود م
دارند  ها پدر، برادرواقارب نیا میبریم نیما از ب راکهی، کسان نستی:علت ا دیگویوم کندیجنرال نامبرده خود اعتراف م

 . (جنگندیما م هیدارندوعلی، اسلحه برم
 یاپ ارانشیو کایحکومات امر کهیی دانند،هرجایرا م نیا نایقیمتحدشان  یکشورها  ریوسا سیانگل کاء،یامر مردم

 ترراقصدشیب انهیدخالت وحضورسلطه جو یبنا رچترآنیه و ز دیبندوباررا کشان یب یها ی،حقوق بشروآزاد یدموکراس
 کیاربارزونزویمواجه کرده اند که نمونه بس یمانند یب بیومصا عیکرده اند آن ملت هاوان کشورهارا با بحرانهاوفجا

 است رهیوغ بایمصر و ل یشرمانه وظالمانه دراوضاع و احوال کشورها یب اریبس یآن عراق ،افغانستان و دخالت ها 
 هیپا یب هاتیالرغم توج ی. علمیآتش افروخته شده قراردار نیکه درنفس ا میهست یزمیاکنون خود شاهدوه نیکه ما هم

ودرخانه  یدرخاک وخون خفته ملک دفاعیوب گناهیکشورومردم مظلوم،ب هی،حکومات شان بااهداف مرموزومجهول عل
 زمیرترو هیمصروف اند تا عل ییوانتقامجو یجنگند وبه نسل کش یمنحوس م نیال ورندیوکشورخودشان دردوطرف د

 . والقاعده وداعش ساخته وپرداخته ذهن خود شان
هم ظرف  دخالت وتجاوزشان لهیوس ییوپتره  ادشکستهیبن یب قکیقا نیکنفرانس بن ا میآوردتصام گردستید ازجانب

قبل ازأنها دراشکال وچهره  یعدالت یوب یامن یوب یانارش اوبرگشتیطالبان واح تیحدود شانزده سال جزسقوط حاکم
 یوطفل وهمچنان هزارها جوان ب روجوانیوپ داعم اززن ومر یملک گناهیوقتل هزارهاافغان ب دومتلونیجد یها

که  ،وچه بجاست گفته شود دیآنرا پوشا ن توانیمتحدشان که نم یرکشورهایوسا یسیوانگل ییکایامر یخبرخانواده ها
 یگروه یسایناخلف، مطرودزمان زده ونحل سافراد یمرکب ازعده ا ستیتالفیکنفرانس بن درافغانستان ا یالقا جهینت»

محورمشترک،که تحت  کیشان که دراطراف  یوگروه یهوس ها،عقده ها،مطالبات ومنافع مشترک فرد یبرمبنا
  .«گردآمده اند یاجنب یاستعمار یسلطه قدرت ها

 وملوث نیافغانها وکشورشانرا چطوردرهاله چرک لیچهره اص یتهایوواقع قیکه روند موجود وحاکم حقا مینیب یمام
م مرد یومعنو یماد یهم همه داشته ها اینداشته و یزیچ چیدرگذشته هم ه چارهیدرمانده وب یافغانها  ایکه گو دهیچیپ

 فاقد یشده وآنهارابه چشم مخلوق دارمبدلیخر یب شنوپنجهزارساله شان به افسانه کس نه  خیتار یوکشور دارا
 یتمام شوون زندگ اموزندوبهیراب یوحکومت دار یکه بماطرززندگ کنندیوتوقع م نندیب یم یاسیه سشعورواراد

نده ملت وکشوررا دار نیگشته ا یشان هم عقب نووزراندوز یو منطقو یگان محل فتهیکنند. ش تیمااعمال نفوذ وصالح
غانها اف یگفته وادعا نیوخودخواهانه ا یبدون مبالغه ومبرا ازاحساسات منف نایقی کهیاند ، درحال ورساختهنا دارومزد

 ،آمیصدعلم وفن. اگراروپا رادرس حکمت داده ا انیازما سخن آموخته اندوغرب انیشرق»بجاوبا سند ومدرک است که 
  .« باشدخطا گرانیبرد هیتک راکهیاتکاء، ز می. لهذا بهترآنست برخود ساز میا دهیصنعت بخش زفهمیرا ن ایس

 یه معنب یگذشته وکهنگ نی. اردیگیم هیراکه دارند ازگذشته و کهن بودنش ما یوکشور ما هرچه احترام وافتخار مردم
آنراساده انگاشت و خراب  توانیما امروزبرآن استواراست که نم تیوموجود یاست که هست یژرف یها هیوپا شهیر

( »  میزنیم شیخو شهیبه ر شهیوت میشیخو ورکنانگ نی: )ما بهتر دیگویم نموردیدر یصاحب نظر کهیکرد ، چنان
جورج :»که  سدینویکرده وم ینیشبیپ «یبعدازامپراتور»ها رادرکتاب   یعدالتیمظالم وتکبروب انیهم پا« تود لیامانو

 . « ثبت شوند خیدرتار کایامر ینومحافظه کارش به مثابه گورکنان امپراتور ارانیبوش پسر و
 با اشتباهات مکرروباعدم صداقت یشورو یها وروسها  سیها ومتحدانش با انتباه نگرفتن ازاشتباهات انگل ییکایامر

ودرا اند گورخ دهیشانزده سال گذشته کوش یدر واقع ط شیخو تیوتناقض در گفتار وکردارشان وسوء ن یی،بادورو
آنرا ابعاد  اومنطقهیبیمصرول یثبات ساز یربیواخ هتاز یایدرعراق وافغانستان بدست خود بکنندقضا یبزرگ نیبه ا
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مقوله راکه ) افغانستان داتالنوکوراو  نیبخشدوجهان را به مخاطره مواجه کرده و ا یترم قیو عم عتریوس عتر،یسر
شانند بپو قتیجامه حق شیخو یوقار یو ب یتباه متیپنداشتند به مصرف خود وبه ق ی( افسانه م یرغلگروگوردید
 ندیرا دفع نما یستیترور دیتهد کی خواهندیاعالم کردندکه م انیبه جهان یالدیم ۷۳۳1راکه در سال  ریوتذو لهیح نیوا
عوامل فساد ،  تیکشورآزاد ومستقل وبقدرت رساندن مجدد وحما کی یدرعمل با تجاوز ومداخله درامورداخل یول

 مطلق آن تیاکثر کهیکردن کشور زهیکراتکارند، ودرظاهرامرمصروف دمو یم ی، ونفاق مل ینفاق وچپاول وتباه
ازچهل سال است که جنگ وتجاوزات ظالمانه  شیب یسواد خواندن ونوشتن ونان خوردن را هم ندارندچه بسا که ط

 یماد یهست یاشکال آن همه نهادها نیتر رحمانهیوب نیبا ظالمانه تر یوالش خوران منطقو اهیاستعمار سرخ وس
 ۳ ندباشیم دآنرا نابود کرده ان یومعنو

 یوخارج یعوامل داخل یبناء با آنچه که در باال مختصرأوبگونه مثال ازاوضاع واحوال نا هنجارکنش ها ومنش ها 
هموطن دردمند وباحساس  که درمزرعه  ی، ا دهید بتیافغان مص یکه خطاب بتوا انجامدیم جهینت نیذکربعمل آمد به ا

 نیملت وا نی! ایخطابه وموعظه قراردار زیأنکه درعقب م یوبالخره بتوا یوکارگاه ودرمکتب ودفترهست
 ندایوارد م میکرد هیعمل تغذ یاز چهل سال حرف ب شی. ب ازداردیوصداقت رادرعمل ن یفداکار خواهدیثارمیکشورا

 یکه کس دهدیوروند موجود نشان م یخیمعماران اند تا خود شان نسازند تجارب تار نیعمل بشو!افغانهاخود بهتر
 یمقدس مل یبه آرمانها لیرفت ونجات ازحالت موجودون رونیراه ب گانهیافغانها  ی، برا ستینآن  یارایرا  یگرید

ه به گذشت یها یصادقانه ازاعمال وناهنجار حی،درس وعبرت از گذشته ها وبازگشت وتصح اکانیازسنت ن یرویبه پ
وصادق وطرف  یقو یمحوروزعمامت واقع کیاست بدور یمل یکپارچگیخداوملت، ،فشردن دست ها و شگاهیپ

 یشیبهم اند یربط نیکه ا ،یالملل نیو ب یشفا ف و روشن مستقل مل استیاعتمادملت افغان با سابقه وموقف و س
 . وهوشدار ها ندارد حتی،نص یی قهیوکنارگذاشتن سل

 ییتن حقوق وتواناشناخ یبه معن نهمیومشت بسته وا یهمبستگ نیدرع یی قهیاختالفات سل رفتنیپذ یعنی یمل یکپارچگی 
هرچه زود آ تش را  میدرعمل است تاکه اولترازهمه برو یدوهمکار گردراتحایکدیواحساس تعلق به  گریگدی یها 

 میرا ببند یومنطقو یوخزندگان وچرندگان محل فگننفان ا لیمح انیخاموش ودهان ودست اجانب استعمارگروسودجو
ان وتو مییآ لیخود نا اریتا به اخت میآزادومصوون گردان یومرکب دوان یازشربزکش شرایمردم خو م،یوکوتاه ساز

را دوباره مضبوط ومستحکم  واری. پس ازآ نکه خانه ودردمیخود ودرخدمت مردم خود منجسم کن یوامکان خودرا برا
 نیدارام یلک کیدرودربان و کی، میراازاراذل واوباشان جمع وبدست آورد دهایوقفل وکل ان، عن میساخت

 ضیوتفو یتگسیشا یرا برمبنا یکار میت کیقدرت  میتقس یبجا  میکرد ایپرسان ومحاسبه را اح میوباعتبارمشخص کرد
جات ن یعمال ما برا کهیزیچآن  نییکوروتزیرنگ ود یشودباالی، آنگاه  م میبوجودآورد تیوقبول مسوول تیصالح

ه نفع ها راب قهیوسل میهم مناظره کن نیب میثابت کرده بتوان دیمف شیخو یوترق یخوشبختت یازحالت موجود وبرا
 رایاجانب ودشمنان ، ز ینه به قوت وسودوخاطرخواه میریوبکار ک میمطرح گن یمل یو آرام یومصلحت ،خوش

 یناصواب ودرفرهنگ وکلتورافغانها ستیکه باشد کار یسمهراسم ور ربهیء وآوردن لشکروقوت غ اتکا
 اند وببخشدآ نرابپوش تواندینم یریتد ب چیبوده وه ریناپذ حیکه توج رودیبشمارم یخیوننگ تار یمقام شر ورومسلمانیغ
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