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 بوریا  زیر  ها پکخ                    

  
 

  می  ایشان  گردن به را  کشور  سیاسی  مسولیت داده قرار  انتقاد مورد را ها اجنبی ها افغان ما  است طوالنی  ها سال
   ،اندازیم
  .  کشیم  می  بیرون  عاجزانه  را  خود  پای   و  دانسته  مقصر  را   ها  خارجی   رسی  بر  و   تحلیل  هنگام  است  شده  دیده  زیادتر

 و   استراژیکی  خاص  هداف  خاطر  به  بیگانه  ممالک   اسخبارات  شعاع  تحت  همیشه  افغانستانکه  نیست   شک  جای
  یافته  انجام  ها  افغان  ما کمک  به  کشور  این  در  نظامی  حمالت  و  سیاسی  تغییرات  ولی  است  داشته   قرار  شان  اقتصادی

  قدم در  است گرفته صورت تاریخ طول در  که ها کشی لشکر جمله با سفید سبز سرخ  انقالبات همه مجموع  ، است
  ، است داشته گسترده نقش ما مردم نخست

  خود  مردم توسط افغانستان مردم  باالی  اتفاقی  بی تخم کاشتن خشونت، سنگ که نمایم پوشی چشم حقیقت این  از نباید
    است، شده کاشته  ما

    ،  بدهیم انجام  نتوانستیم خدمت هیچ آینده نسل برای گفت باید افسوس باصد
  نمودن   غرس  از   جز  به     ،  داده  جلوه   را   خود  فیشنی   ها  صحبت  ویا،    احساساتی  گفتار ،    شعار  توسط  همیشه  فقط

  حد   که  ها  فاکولته  فارغین   جمله  ،با  فرهنگی،    علمی،    سیاسی  فهم  داشتن  وجود  ،با  نکردیم   کار  هیچ  دیگر  جفا  درخت
  ، نمودند فرار ویا خاموش همه دادند می انجام کار المال بیت قرض برابر در  اقل
  سخن   داشتند  قرار  شان  اندیشه  ضد  به   که  سیاسی  گروپ  اقوام   مختلف  ها  ملیت  مقابل  در  خود   ها  استعداد   از   استفاده  فقط

   انداختند همدیگر گریبان به دست  را افغان غریب بیچاره مردم و گفتند
 گوله   تحت   پیلوت  بی ها  مهمان دیگر  توسط  حال  عین درو  گردد  می  ظاهر   کشور  در ناخوانده  ها  مهمان  اگر  امروز   
    باشد می ما سیاسی ها باوری خوش و مهمانوازی فرهنگ خاطر  به همه گیرد، می قرار آتش و

  ، نمودیم مبدل بزکشی میدان به ها اجنبی  برای را وطن  که هستیم ما این
   ،بودیم  ها   افغان  ما  ها   همسایه   و  ها   خارجی    خانه  توپ  این   زرنیخ  زرنیق  گوگرد  ،   پناقی  کش  عوام   سخن   اصطالح   به

  زندگی   خانه  قدر  داشته  دوست  را  خود  خاک  شان  مردم  است  این  دلیل  رسد  نمی  ها  کشور  دیگر  به  شان  دست  چرا
  ،   دانند می را خود آینده  ونسل آزادی
  در   که  ندارد  فرق   شویم  متحد  و  بیاییم  کنار  باهمدیگر  و   گفته  توبه  برده  پی  خود  اشتباهات  به  همه  که  است  آن  زمان
  . بودیم شده بزرگ تفکر اندیشه کدام
 وظیفه   شده  شناخته  سیاسیون  که  شویم  می  متوجه  بیاندازیم  اخیر  دهه  چند  سیاسی  جریانات  باالی  عمومی  نظر  اگر

  .   است بوده ها اجنبی برای  حمام لونگ توضیع شان  کار و داشته را حمامی
 گروپ  این  از  یک  هر  و  اند  شده  مختلف  ها  رژیم  تغیرات  باعث  افغانستان  در  همیشه  شده  شناخته  مشخص   حلقه  چند   
 خوردند   شکست  بالخره   تا  گرفتند  قرار   حمله  مورد  دیگر  حلقه  توسط  اخیر  در  و    داده  تشکیل  را  مختلف  ها  حکومت  ها
 نفر   چند  که  شده  دیده   سیاسی  بزرگ  تحول  هر  از  بعد،    است  بوده  محدود  نفر  چند  خاطر  به  صرف  تغیرات  این  همه،  

  ،  اند داده انجام کردند می نباید که ها کار  ترینبزرگ و داشته پنهانی طور به را کلیدیو  مهم نقش  عمده
  اجنبی   کمک  به  توانستند  و  بردند  می  پیش   را  سیاسی  ها  مبارزه  خاموشانه  که  است  بوریا  زیر  ها   خحپک  همان  منظور

  . برسند مطلق پیروزی به ها
    

  می   بازی  مردم  سالم  ها  ذهنیت  با  و  بود  مردم  بین  در   تشنج  و  ترویج  تبلیغ  انتشار  ابتدا  در  بوریا  زیر  ها  خحپک  کار
  ،  نمودند
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  را  منفی  گفتار  بود  نمی  شان   اندیشه   و  افکار   مطابق  که  ها   رژیم   علیه  هوشیارانه   مردم  گوش  در    همواره  ها  خحپک
  را   مهم  وظیفه  فوالدی  جبل  مانند   سیاسی   تغیرات  تمام  در  تعداد  این   بزرگان   که   نگردد  فراموش  ،  نمودند  می  تکثیر

  ، داشتند دوش به
  وظیفه  نظام  بردن  بین  از  و  شجاعت  این  که  دارد  ضرورت  قوی  عامل  به  شی  یک  باالی  سقیل  وزن  دادن   حرکت  چون

  . بود ها خحپک
  ، بگیرد خود به  را تر روشن شکل مقاله تا باشیم داشته تبصره ناکام سیاسیون باالی واضع است بهتر اینجا

  یعنی   کردند  فرار  و   زده  ورق   را  خود  تاریخ  صفحه  تمام  ناکامی  با  پی  در  پی  ها  مبارزه   و  زحمات  همه  باوصف
    ، نگرفت قرار افغانستان ملت قبول مورد شان مبارزهو سیاسی حرکات از هیچکدام

 بیوه افغان  زنان همینطور،  گردید یتیم طفل ها ملیون،   بود غریب مردم  خون ریختاندن  صرف ها مبارزه همه نتیجه
  ،  شدند  سرنوشت  بی  و   مهاجر  سرگردان  افغان   ها   ملیون   دادند، دست  از   را   خود   فرزندان  مادرو   پدر  ها   ملیون  شدند
  اوضاع   خود  وطن  تباهی  پهلوی  در  که  دانیم  می  وقت  آن   نمایم  مطالعه  را  یک  هر  دقیق  و  مشخص  طور  به  اگر

    ، نمودند دیگرگون نیز را ومنطقه همسایه ها کشور تمام فرهنگی و نظامی،  اقتصادی  سیاسی،
  ، بود دروغین شان ها مبارزه همه ازینکه

 از   امیز  توهین  سخنان  با  میدیا  در  چی  ویا  کتاب  در  چی  ناتو  دوران  و  شوروی  اتحاد  دوران  ها  جنرال  بزرگترین
   بود شان  حمایت تحت  مرکزی ها حکومت وجودیکه با اند نموده یاداوری همیشه خود افغانی همکاران

 بانکی  سیستم،    ستانی  رشوه،    اداری  فساد  یعنی،    است  شده   گذارش   ها  عرصه   همه  در  قانونی  بی  و  نظمی  بی  از  ولی
  همه  عمده دیگرموضوعات موادخوراکه و تیل سرقت با همرا نظامی وسایط چپاول چور شمول به تحصیلی سیستم، 

   . است تاریخ درج
 ،قبل  بودند  سنجش  بدون   ها  اندیشه  گر  ایجاد  ابتدا  در  که  سیاسیون  به  گردد  می  مربوط  ها  جنجال  این  همه  سرچمشه

  افغانستان   در  را  خارجی  اندیشهو  نمودند  مطالعه  را  کپیتالیزم   و  سیوسیالیزم  جهان  نمایند  مطالعه  را  خود  مردم  ازینکه
   نمودند پیاده
   اقوام ها ملیت علیه  ضدیت  خاطر به  چی  ویا ها رژیم  بردن بین از  خاطر به  چی  که بود   نفر چند احساسات  فقط همه
  ،  کشاندند اینجا به را کشور نتیجه در که
 ها فابریکه ساختن  تحصیالت  نمودن فراهم و کار ایجاد ملی اردو پولیس تربیه نام به جهانی  مافیایی دیگر سوی از

   شدند داخل بین در   زنان و دختران  نمودن  کمک مساکن دیگر ها سرک
  نیاز  سایر و ملکی دفاتر تقویت و مسلح  قوایی تربیه عنوان  به  را  دالر ها میلیارد  کشور این به  رسانی کمک نام به و
   بردند سرقت به ها

  :گفتند می قدیم مردم وقتی یک
  ( کند می خانه ها موش آنجا باشد نداشته صاحب که خانه )

  ، است خوردن و تخریب فقط  موش کار
 ظاهر  محمد  اعلیحضرت  دوران  الی  خان  هللا  امان  شاه  سلطنت  زمان  از  بوریا  زیر  هاخحپک  مجموع   گردد  دقت  اگر
  نیز   پیروز  خود  ها  مبارزه  در  شان  همه  و  داشتند  مشخص  ها  هدف  اخیر  داران  زمام  الی  خان  داود  محمد  سردار  تا  شاه

  .  شدند
 ها گروپ  تمام چون،   شوند ملت جوابگو نتوانست  کدام هیچ ولی،   بود مختلف ها رژیم سرنگونی شان مبارره هدف

   بود گردیده تشکیل  محدود  نفر چند توسط سیاسی
  رخت   مانده  ناکام  اخیر  در   راست  چپ  سیاسیون  همه  نبود  ملی  شان  ها  حرکت  ازینکه  شدند  پیروز  ها  اجنبی  کمک  وبه
   .   بستند سفر
  بودند  مبارزه  در   همیشه  جدید  ها  نام  تحت  نسل  به  نسل  متواتر  ها  شعار   با  که  بود  خاص  گروه   چند  افغانستان  در
   افراد  گرفت  می  دست  به  را  حاکمیت  طبقه  یک  اگر   یعنی،    گردد  ایجاد  ملی  مستحکم  حکومت   دولت  که   گذاشتند  نمیو

    ،  شوند  پیروز شان رقیب که گذاشت نمی سیاسی دوم
  کردند   می  کار  مرکزی  دولت  ضد  به  نخست   بردند  می  سر  به  فعالیت  نوع  دو  در  همیشه  سیاسی  ها  خحپک  نماند  ناگفته

    ، بودند تضاد  در هم خود رقیب ها گروپ علیه حال عین در و
   بود، متفاوت کدام هر آرمان خواست ولی شدند می نیز همسنگر یار دوست  خود بین در وقت بعضی گرچه

 دریا   کدام   از  که   نمایم  یابی  رد  را  کدام  هر   و  بگذاریم  میز  روی  را  گروپ  هر  سوانح  سجلو  برویم  عقب  تاریخ  به  اگر
  دریا   امواج  خاص  گروپ  یک  رسیدن   قدرت  به  و  پیروزی  ازقبل  بینبم  می  بالخره  ریختند  افغانستان  سیاسی  بحر  به

  ، گردیدند کشور داخل شده یکجا هم با اجنبی ها کشور آب با شان
  خود  زندگی  و  نخورند  را  سیاسیون  فریب   ما  مانند  تا  بیاندازیم   روشنی  بیشتر  کم  جدید  نسل  برای  اگر  بود  بهترخواهد

  ، بدهند سوق اتفاق با و مترقی مملکت طرف به را وطن باشد تا،  نکنند شان دلخواه صفوف وقف را
    . نیست گردد می ذکر که مشخصات به مربوط% 100 درصد صد  شود می ذکر اینجا که ها گروپ نماند ناگفته
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    ها  سلسله  همان  پیروان  را  ایشان  همه  یعنی  وی  شخصی  تفکر  اندیشه  فکر  به  شد  می  مربوط  فرد  هر  مبارزه  چون
 حزب  شامل  ناگاهانه  یا  و  آگاهانه  سیاسی  های  صفوف  از  زیاد  تعداد  ،   توانیم  نمی  کرده  خطاب  قدیم  گران  مبارزه
   داشتند را  خود مختلف  ها دلیل که شدند لشکر گروپ تنظیم

  شیرین  ها  جان  و  نمودند  مبارزه  عقیده،    دین،    مذهب  مردم،    وطن  برای  عالی  پاک  وجدان  با  کسانیکه  داد  تذکر  باید
 ثبت   تاریخ  در زرین  خط  به   شان   اسم  و  هستند  ملت  این  یاد  به   همیشه  که  بودند  باوقار  مردمان  دادند  دست از  را   خود

   شد خواهد
  در   نه  شان  دست  نمودند  خدمت  کار  دوره  هر  در  نیکی  نام  با   و  هستند  حیات  قید  در  هم  هنوز  که  اشخاص  طور  همین 

  در   و   رژیم  کدام   در   که   ندارد  فرق  هیچ  هستند  عزت  با  سربلند  مردم  نزد   همیشه  فساد  در  نه  و  بوده  غرق  ملت   خون
،   دارد خود بین در را بد  و خوب تنظیم هر حزب هرو گروپ هر محل هر چراکه،   نمودند کار  دولت حکومت کدام

  یعنی  باشد  شده  سیاسی  حرکت  داخل  مقدس  اندیشه  ویا  ضرورت  کدام  به  نظر  معلومات  بدون  سنجش  بدون  ممکن
  .  باشد دیوار کولخ خوب مردمان طرف  ها قدیم گفتی،  دارد وجود فلسفی  و اخالقی،  انسانی ها تفاوت

  و   روشن  وقت  چند  برای  شان  چراغ  که  گردیم  می  مواجه  سیاسی  حرکت  چندین  بهاندازیم  بی  نظر   تاریخ  به  اندکی  اگر
   گردید خاموش زودی به
  با   نمود  تغیر  اهسته  اهسته  مردم  ذهنیت  گرفت  صورت  دموکراسی  دوران   علیه   که  لنگ  مال  بغاوت  و  جنگ  از  بعد 

 مبارزه  به  شان  توجه  بودند  مذهبی  که  مردم  زیاد  تعداد  اما  شدند  رانده  عقب  وقت  آن  حکومت  اردو  توسط  وجودیکه
  گرفت   خود  تاثیر  تحت  را  مردم  صاحب  مال   آرمان  و  اندیشه،    نمودند  ستایش  زیاد   وی  فعالیت  گفتار  از  و  افتاد   لنگ  مال
 شناس  سر  مردمان  بعضی  یعنی  نمایم  یادآوری  وی  ذهنیت  گسترش   از  توانیم  می  بنگریم  را  لنگ  مال  فعالیت  بقایایی  که
 گرچه  کردند  پیدا  راه  سیاسی   اندیشه  همین  به  نیز  ها  مجددی  محترم  اقوام   از  تعداد”  مثال   داد  قرار  خود  مبارزه  تحت  را

 سیاسی   مجددی  محدود  ها  فامیل  از  بعضی  ولی  هستند  افغانستان  حرمت  عزت  با  مردمان  مجددی  محترم  اقوام  مجموع 
   تواند نمی شده شان قوم تمام جوابگو سیاسیون نفر چند یعنی شدند

  
  و   اسالمی  حزب  محترم  اعضایی  از   زیاد  تعداد  شدند  سیاسی  نیز  ها  صاحب   گیالنی  محترم  اقوام   از  بعضی  همینطور

  اتحاد   هجوم  وقتی  تا  شد   جدی   خیلی   شان   ها  مبارزه  گرفته  را   سیاسی  شکل  بودند  همفکوره  ها  تنظیمی  ها  گروپ  دیگر
 کمک  شدن  سرازیر  هنگام  خصوص   به   گردبد  تر  واضع  مبارزه  و  سیاست  ها   دروازه  وقت   آن   گرفت  صورت  شوروی

  . گرفت خود به  را رسمی مطلق شکل شوروی علیه   جهاد خاطر به مجاهدین برای عربی ها کشور و غرب ها
   خان  هللا  امان  شاه  دوره  اندیشه  داران  طرفو   سلسله از  که  هستند  ها  امانی   افغانستان  سیاسی  دیگر  طبقه  طور  همین

 دیگر   زیاد  تعداد  و  گردیدند  ظاهر  جدید  ها  گروپ  به”  ا  بعد   بود  شان  نزد  که  مختلف  ها  دلیل  بنابر  رفتند  می  شمار  به
 بعضی  باوجودیکه   گردیدند  جاوید  شعله  ماویست  ،  پرچم   حزب  داخل  دیگر  تعداد  و  نمودند  می  مبارزه  انفرادی   

   بودند حرکت در سو  یک به راه یک در هم هنوز ولی  داشت  وجود شان بین در مذهبی ، منطقوی زبانی اختالفات
  جمعیت   حزب  گروپ  شامل  شان   اکثریت  بعدا  بودند  مبارزه  پیشرفت  در  کلکانی  هللا  حبیب  مال  سلسله  به  دیگر  گروپ

   نمودند مبارزه انفرادی یا و پیوسته گروپ دیگر  و نظار شورایی و ها ستمی    به دیگر تعدادو شدند اسالمی
 ها  جنبش  اسالمی  اتحاد  اسالمی  حدت  و  اسالمی  جمعیت  با  اسالمی  حزب  بین  در  که  ها  جنگ  از  بعد  نماند  ناگفته

 مقابل  در   دستی  چند  اتفاق  نوع  یک  گرفتند  قرار  طالبان  مقابل  در  شان  همه  اخیر  در   پیوست  وقوع  به   وغیره   دوستمی
    شدند استاده ها جمعیت کنار در نیز پرچم بخش خلق دموکراتیک حزب بقایایی نمودند طالبان

 مشترک   ها  دهنیت  به نظر  ولی   داشتند  اختالف  منطقوی  زبانی  ،    محلی  ،   مذهبی   موضوعات  قسمت  در  وجودیکه  با
  اشخاص  از  تعداد  و  نمایند   فرهنگی  سیاسی  نظامی  مبارزه   خود  مشترک  رقیب  باالی  تا  شوند   اندیشه  هم  توانستند
  بودند کرده پیدا ذهنیت  مسعود داری طرف به نظار شورایی با  نیز وغیره ملی  ستم ماویست ، شعله ها گروپ

   کرد تغیر حالت  مسعود شاه احمد شهادت   از بعد خصوص به البته  کابل  در  مجاهدین شدن داخل از بعد
  مسعود   شاه  احمد  کنار  در  بود  می  دموکرات  خیلی  و  مذهبی  ضد  اندیشه  کسانبکه   مسعود  شاه  احمد  حیات  زمان  در

  اسالم  دین  قسمت  در  که  اشخاص   چنین  از   اسبق  دفاع  وزیر  مسعود   شاه  احمد  چون  توانستند  نمی  کرده  مبارزه  آزادانه 
   گرفت می کار ضرورت هنگام شان نظامی نیرو از تنها کرد نمی داری  طرف و ستایش  چندان بود می تفاوت بی
 کسانیکه  با  یعنی  یافته  راه   جمعیت  حزب  بین  در   آزادانه  مسعود  شاه  احمد  فوت  از  بعد  دیگر  ها  گروپ  تاسف  با  ،

   ، گرفتند می همدیگر از را جنگ دستور مشوره نظر حتا بودند مخالف جهاد هنگام
   حزب   صفوف  تمام  اتفاقی  بی  و  پاشیدن  هم  باعث  اسالمی   جمعیت  حزب   بین  در  ها  چپی  شدن  یکجا   شود  می  گفته

   زیادتر  بود  مذهبی  غیر   اشخاص  ضد  به  مطلق  اسالمی  جمعیت  حزب  تشکیل  حالیکه  در   گردید   نیز  شان  جمعیت
  . داد رخ مسعود شاه احمد ترور از بعد  تغیرات اتفاقات

  
  سازی   نوین  modernize   دار  طرف  شان  زیاد  تعداد  که   بودند  شاه  ظاهر  محمد  اعلیحضرت  داران  طرف  دیگر  طبقه

  مبارزه و   بودند  شده  ذهنیت هم  شاه   دوره  اساسی   قانون  ملت  برابری   کوشش  در  همواره  و    بود  پذیری  هم  و   تغیراتو
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  زیادتر    نبودند  تضاد  در   ها  گروپ  از  هیچ  با  که   گردید  آغاز  مهاجر  ها  افغان  موسفبدان  توسط  پاکستان  پشاور  از  شان
  . نمودند  می پشتباتی شاه ظاهر محمد اعلیحضرت  از که  بودند طرف بی مردم و کابل مردم
  خاطر   به  همیشه  و     گرفتند  می  قرار   بین  سیل  همواره  و   نداشتند  کار  سر  سیاسی  گروپ  هیچ   با  که   دیگر  محدود  طبقه
   بود افغانستان طرف بی مردم  بودند زحمت و کار تالش در  خود خانواده اقتصادی مشکالت حل تامین

  ،   صلح    انتظار  در   همیشه     بیچاره  غریب  مردم   طبقه این  نمایند  کار  دولت  حکومت  نوع  هر   با  شدند  می   مجبور  که
 هیچ به بندی دل چندان” اصال که  بودند مندان قدرت  طرف از وظیفه کار ایجاد و مدنی قانون ، ثبات  تامین ، آزادی

   نداشتند حقیقت در سیاست نوع
  اجرا   دوره  تمام  با”  تقریباو   بردند   می  پیش  را  خود  زندگی  ملکی  دوایر  کارت  اخذ  ویا  دولتی   یونفورم  با  شان  زیادتر
     گرفتند  می  کار  افزار  مانند  طرف  بی  طایفه  همین  از  دوره  هر  در  همیشه  سیاسی  ها خحپک   تاسف  با  نمودند  وظیفه
،    آمد   وجود  به  1992-  91-  سالها  تنظیمی  ها  جنگ  اثر  در  که  هستند  جدید  گروپ  یک   طالبان  تحریک   نماند  ناگفته

  . بود اسالمی شریعت تطبیق اساس بر شان  صفوف شدن بزرگ و  فتوعات
  این   است   افغانستان  تاریخ  در  نوین  سیستبم“    کامال  نیست  آشنا  مردم  برای  طالبان  داری  حکومت  سیاست  هم  هنوز
 گروپ  حضور  و   ارضی  تمامیت  باالی  تسلط  نداشتن  خاطر  به   اول  بار  است   طالبان  تحریک  پیروزی  دوم  دوره

  به  وجودیکه  با  نمایند  می  داری   جکومت  که   است  دوم  بار   این  گرفتند  جهانی  شدید  انتقادات  و  ناتو  حمله   مورد   القاعده
  با   طالبان   ،  دارند  قرار  جهانیان  شعاع  تحت  مکاتب  و  زنان  قسمت  در  بار  این   ولی   بردند  پی  نخست  اول   دوره  اشتباه

  عربی  ممالک  مانند را کشور دارند کوشش دهند می جواب  جهانی ها پرسش  برابر در  مذهب فرهنگ کلتور سخنان
    .دهند سوق دوبی ویا امارات
 ،   دهد  می  رخ  مشابه  ها  حالت  همیشه  سیاسی  ها  خحپک  رسیدن   قدرت  به  و  کامیابی  هنگام  که  است  داده  نشان  تاریخ

  از بیش  صالحیت و جایدات پول صاحب  شان سیاسی  رهبران بعد  گردید می فراموش رتبهپایین صفوف  اول قدم در
  تحصیل   جهت  بردند  می  غارت  به   که  شخصی   ها  پول  ویا  دولتی  ها   بورس  طریق  از   شان  فرزندان   و  شدند  می  حد

   شدند می کشور از بیرون فامیل از پیش
    نمودند  می  فرار  کشور  از   فامیل  با  همرا  داشته  دست  ها  پاسپورت   با   شان  بزرگان  و   رهبران   دولت  ناکامی   از  بعد 

 ها  اندیشه  دنبال  جوانان  تا  نمایند  حکایت  آینده  نسل  برای  را  تاریخی  حقیقت  باید  کشور  ملی  بزرگان  و  نویسان  تاریخ
  . نگذارند قدم دیگر ناکام و کهنه

  
  : من زمین سر

   خسته خسته
  ! افغانستان(  مردم همه)  جفایی از

  قتل ،    تباهی،    ویرانی  باعث  که  بودند  ما  مردم   این  بسازیم   مقصر  را   ها  اجنبی  همیشه  ما  اگر  بود  نخواهد  منصفانه
    خود مقصد به رسیدن  منظور به و شدند، مختلف ها نظام زدن برهم،  غارت

   گرفتند کمک خارجی ها کشور از
 صفوف   همه  آمد  پیش  واقعی  صحنه  که  وقتی  کردند  می   بیرون  خود  گلو  از  را  دروغین  ها  شعار  که  بود  ما  مردم  این
  ،  نمودند فرار  گذاشته زمین به را خود ها تفنگ ها صاحب جنرال  تا گرفته مشر تولی،  عسکر از

     بود قومی ویا فامیلی شخصی ها منفعت خاطر به ها فعالیت همه مجموع
  ؟ بپرسند خود بزرگان از باید امروز جوانان

  
   ؟ چرا

  ؟  داشت  فرق چی طالبان از کلکانی هللا حبیب مال مگر    نمودید قیام  خان هللا امان شاه رژیم علیه 
  . نکردبد پشتباتی هللا امان شاه از  چرا بودید دموکراسی   دار طرف  اگر
  ؟ چرا
   نمودید سازی حزب و  منفی تبلیغ شاه  ظاهر محمد شاهی دوران علیه

   شاهی رژیم علیه  را  نظامی کمک تقاضا  و  کرند سفر  پاکستان طرف شده ها اخوانی عالقمند مردم تعداد یک چرا 
   نمودند

   بود نکرده حمله افغانستان باالی شوروی جماهیر اتحاد هنوز مگر
  

  ایران   توده  حزب  نامه  اساس   تا  بود  چی   در  ضرورت   ،   نمودند  تعقیب  را  سوسیالیستی  ها  اندیشه    خاص  تعداد  یک  چرا
   ، بخواهید نظامی کمک ایشان از و  بگذارند قدم  شوروی اتحاد داری طرف به نموده کاپی را

 می   پادشاه  شاه  ظاهر  محمد   به  را  داری   وفا  دعا  جمعه نماز  خطبه  در  وجودیکه  با  بودند  مسلمانان  مسلح قوایی  مجموع
   ندادند، نشان خود از حرکت هیچ تغیرات از بعد ولی خواندند
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  کدام   هر  و  آمد  کنترل  تحت  افغانستان  مردم  و  ها  ملیت  تمام  توسط  افغانستان  خاک  وجب  وجب  جنگ  سال   چند  طول  در
     دادند  تاریخ برای وبه کشور این  مردم برای خود امتحان

   
   بگویم اگر  خالصه طور به
  شخصی منفعت خاطر به همه 
   شخصی عقیده 

  شخصی احساسات
   شخصی ها مبارزه 
   همه حقیقت در 

   خیالی مبارزه
   خیالی جلسات

   خیالی ها بحث
   خیالی احساسات

   خیالی ها سوگند
   خیالی صفوف

   رسید اینجا به افغانستان مردم که بود بوریا زیر هاپکخ تبلیغات خاطر به همه
  

 است گل و آب پیکر یک آسیا
 است « دل پیکر» آن در افغان ملت

 آسیا فساد او فساد از
 آسیا  گشاد او گشاد در

  
  پایان
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