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 کرد؟!  دیچه با حاال
 

ا  هموطنان  ! افغانستان  مردان شجاع  و  برگشت    یسروصدا  گرشاهدیبارد  نکیآزاده، روشنفکران وطنخواه، زنان 
شده    نیا  ،یطالب   یدجالها  افسون  ا  یتبهکاران  و  بگ  جوجا ی   نی روزگار  مزد  و  تشنه بخون  ماجوج  در    راجانبیو 
 .                                                                                       میهست شیغمبارخو نیسرزم

 قیدق  یبا مطالعه    نیپس  یتا سالها ۲۰۰۲یکشورم، از سال م  یو خدمتگزارفرهنگ  خواهی افغان آزاد  ک ی  یبمثابه    من
  ن یطالبان لعاب دهن به زم  یستیکه راجع به گروه ترور   یبودم که ابرقدرت  دهیرس  جهینت   نی به ا  یشباروز  قیو تحق

درداخل و خارج افغانستان    گریصدها تن د  دیمن و شا   گر،ید  یبعباره    ا ی.  سدیآنرا دوباره بل  خواهدیافگنده بود، اکنون م
" گروه یپاکستان و عربستان و ...، "امارت اسالم  س، یانگل  یها   یگریالبته با الب   کا یبودند که ابرقدرت امر  دهیفهم

تحت   کتابدوجلد  یده ساله ام را قبالً ط  قیو تحق سرچیر ی جهی برگرداند. چنانکه نت  یاسینابکارطالبان را بقدرت س
 .                دمیم" به نشررسان۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱افغانستان از عیوقا  یعنوان " بررس

  یی توجه، نظرو مشوره    نی(، بدون آنکه اندکترکا یکه ابرقدرت جهان )امر  مینیب  یبا صراحت و آشکارا م  یوقت   حال
ازمردم بخون    ینظرخواه  ن ینگرانه تر  یسطح   ا یداشته باشد و    یاشرف غن   یبه رهبر  شیبا دولت دست نشانده خو

ما به دور    هنیو قاتل هزارها انسان م  رانگریو  روهگ نی با ا  میو مستق  یرسم  یافغانستان بعمل آورد، بگونه    یسته  نش
تعهد مصوون  ند،ینشیم  زیم  کی م  یی کا یامر   یجان   تیازآنها  بدست  اجازه    یها را   قاتالن  به  بالمقابل،  و    ی آورد 

 نیسال پس  ستیحقوق بشر، آنچه را ظرف ب  یابرقدرت  به اصطالح  حام  نیو همچنان ا  دهدیافغانها را م  شتریکشتارب
"  یو "امارت اسالم کندیم رانیبا دست خودش و نک،یخونبارافغانستان بنا کرد، ا   نیُدهل و سُرنا درسرزم تنبا نواخ 

 !(                                د؟دکریکه )حاال چه با  شودیمطرح م یو اساس یاتیسؤال ح  نیلهذا ا شناسد،یم تیمنفورطالبان را به رسم
با   دوستان، ما  و روشنفکران  ن  دیهموطنان  تنها خروج  امروز  که  امر  ینظام  یروها یبدانند  از خاک    کا یابرقدرت 

کشور به   نی ا  یازافغانستان، نه دولت مستعمرات  ییکا ی با خروج عساکرامر  گر،ید  یبعباره    ا ی.  ستیافغانستان مطرح ن
. ابدی  یم  ییمنطقه و جهان رها   یاستعمار  یدولتها   بند و    دیو نه افغانستان ازق  شودیمبدل م  یو مردم  یدولت مل  کی

  چاره یمفلوک تروب یمستعمره    یطالبان، کشورما بمثابه    یستی" گروه تروری" امارت اسالم  یا یبلکه درصورت اح 
 .                      ردیگیقرارم یان غدارپاکست انیبخصوص نظام ه،یهمسا  یتر از قبل، مورد تاخت و تاز کشورها 

  ان یجنگجو  یدرداخل و خارج افغانستان کامالً مطلع اند که الاقل مناصفه    یاسیها و منابع آگاه س  تیشخص  افراد،
ها و  یم فوج ۱۹۹۵همانطورکه درسال  دهد، یم لیتشک یها )سربازان( مسلح پاکستان یگروه طالبان و داعش را فوج 

خل  یآن کشوربه همکار  یخباراتو است  ی افسران نظام به اشغال کشورعزیگروه " تن  ی" ها   ی قتنگاتنگ "    زمای " 
 .                                  دندیپرداختند و کشتند و بستند و راندن ودر

سلسله    پس، ها    یبه  مقاومتها   یهجوم  و  نب  ما،    یخیتار  یاجا  خط  فهیگروظیکباردیمردم  و   یهنیرمی ورسالت 
آزاد  ی پا   ش یپ  خواهانه،ی آزاد   ر یخط  ی  فهیوظ  نی و ا  ردی گیدوست افغانستان  قرار م  ی فرزندان دلسوز، باعزت و 

ما ازچنگ   اکانیزادگاه ما و اجداد و ن ییرها گرفتن تازه با توش و توان الزم بخاطر   یعبارت ازآگاه شدن و آماده گ
که مردم افغانستان ازسالها    دانمی. مباشدیگوش بفرمان آنان م  "  یو دام استعمارگران منطقه وجهان و چاکران " افغان

مبارزه و مقاومت    یدارند، ول  یزاریب  یزیمختلف اند و ازتداوم جنگ و خونر  یها   شمارگروهیب  اتیجنا   یقربان   نسویبد
  ن ینو  طیدرتحت شرا  تواندیبلکه م  شود،یآن تنها با استفاده از سالح گرم خالصه نم یه استعمارو نواله خوران داخلیعل

 هم داشته باشد.                                                                                          یگرید لیراه ها و وسا   ،یجهان
 ییو رهتوشه و رهنما   ندیداخل و خارج کشوربخود آ  یها   ها، مبارزان، جمع ها و کتله  تیرشخصیآنکه سا   دیام  به
 گذارند.                                                                                  انیدرم  زما ی عز هنانیهم م ری شان را با سا  یها 
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