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 دست آورد بزرگ!
 

کنار هم خوشنما و پسندیده معلوم می شد و پنداشته می شد  ۲۰شتن دوتا یعنی قراردا ۲۰۲۰در اول ها، قوارهٔ سال 
 که باید سال پرمیمنت و نیکویی باشد، اما نبود. پر از جنجالها، زد و خوردها و با روسیاهی و بدنامی سپری شد. 

ت و ث گرفدر زندگی اجتماعی یکی از سوغات های ناپسندش برای بشریت ویروس کرونا بود که از سال پیش میرا
 تا آخر سال در، بیمارسازی، ازبین بردن و زیر فشار قراردادن بشریت آنرا در دامانش نگهداری کرد.

اگر اکنون خاطرنشان سازم که این ویروس جانخور در حق بنی آدم چه کرد، ذکر یکایک و برشمردن آنها به گفتهٔ 
ی کیست که از شر این موجود نامرئی آسیب ندیده باشد. مالها تکرار انکر! پنداشته می شود. زیرا در تمامی کرهٔ خاک

 شاید ساکنین جنگلهای آمازون یگانه مردمانی باشند که تاحال نام این ویروس را نشنیده باشند. و شاید هم شنیده باشند!
م در بخش سیاسی یک دست آورد بزرگ است! اگرچه همهٔ ما از آن باخبر هستیم و بودی ۲۰۲۰دست آورد دیگر سال 

 اما چند روز پیش بوسیلهٔ وزیر خارجهٔ امریکا باخوشی و افتخار اعالن شد: 
یک نفر امریکایی بوسیلٔه طالب ها شهید نشد و یک طالب هم بدست امریکایی ها ُمردار  ۲۰۲۰)در طول سال 

 نشد(!
 کایی در افغانستان. متن کمی تغییر داشت اما مفهوم همین بود. چه سال پر دست آوردی برای طالب ها و قوای امری

پسخند بود؟ طعنه بود؟ طنز بود، اظهار تشکر « پمپ یو»تاکنون درین اندیشه مغروق هستم که بدانم این اعالن آقای 
 و سپاس بود یا چه بود؟

از طالب نمی پرسم. بخاطری نمی پرسم که این ها از دین اسالم فقط یک بازیچه ساخته اند برای رسیدن به اهداف 
نه علم دارند و نه دانش سیاسی که جواب دهند آنها صرف مهره های دستگاه آی اس آی هستند نه چیز  شان. آنها
 دیگری. 

 از جامعهٔ جهانی و علمبرداران دیموکراسی  و عدالت می پرسم:
اینکه از سرتاسر کشور ناله های جگر سوز مادران، کودکان، خواهران و برادران هموطن ما بخاطر ازبین  -

 ندان شان به ملکوت رسیده، هیچ؟رفتن دلب
اینکه این گروه درنده در هر کنج و کنار کشور روزانه ده ها انسان بیگناه را سر می برند، به گلوله می بندند  -

 و پارچه های شانرا به هوا باد می کنند، هیچ؟
ربازگیری ن شان ساینکه از تنگدستی، بیچارگی و بیسوادی مردمان روستا نشین سوء استفاده کرده و از کودکا -

 می کنند و پس از شستشوی مغزی در حمالت کود کفانی آنها را اعزام می دارند، هیچ؟
اطراف و اکناف کشور را به کارخانه های تولید مواد مخدر و چور و چپاول معادن و شهرها را به دوزخ  -

 آتشین و خونین مبدل ساخته اند بازهم هیچ؟
ز نخبه های چیزفهم را ترور می کنند و نسبت به مرگ مورچه، مرگ اینکه درین کشور بی همه چیز،هر رو -

 جوانان وطن بیشتر است، هیچ؟
 این سلسله خیلی دراز است.

جای افسوس درینجاست که در داخل کشور به کمبود و قلت سیاستمدار دچار هستیم! یک مشت انسانهای استفاده جو 
رین اینها سیاستمدار نیستند. اینها همان جهادی های نادار و غریب که در راس هرم قدرت خود را تخته کرده اند، بیشت

جهاد اکثر شان برای جمع کردن  م خودشان(جهاد کردند. اما در ختمهستند که در راه خدا و آزادی وطن )به زع
ینها ند. اسرمایه و احراز کرسی دولتی ُدم شانرا با دستگاه های جاسوسی بیرونی گره زدند و برای آنها خدمت می کن

را با این صفات سخیف شان همه می شناسند اما بجز افشا سازی، بدگویی و یا توصیف بیجا، کسی کدام کار سازندهٔ 
 دیگر را انجام نمی دهد.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rahimi_ra_dast_award_bozerg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rahimi_ra_dast_award_bozerg.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ی پانمی دانم چه نشه ای درین سیاست خانه خراب نهفته است که اگر یکبار مردم در آن حلقه داخل شدند دیگر تا 
جان رها کردنی نیستند. نه پشت آبرو و عزت می گردند، نه پروای خونریزی و قتل و قتال دیگران را دارند و نه 

 پروای حق و ناحق و روا و ناروا را.
درین حساس ترین برههٔ زمانی هموطنان با احساس اعم از سیاستمداران صادق به همکاری جوانان و نظامیان باز 

عمل را بدست گیرند. به مردم خارج رفته آنقدر چشم امیدی نداشته باشید. اکثریت شان در کوره نشسته باید ابتکار 
های زندگی پرجنجال و مرفهٔ غرب تقریباً ذوب شده اند. برای برگشت دوباره به کشور و سهمگیری درین کشمکش 

 ر به برگشت نمایند. نا امن و خطرناک یک فیصدی ناچیز خواهند توانست خود و خانواده های شانرا حاض
برای نجات کشور ازین بال )فساد، قتل و خون، انتحار و انفجار، مواد مخدر، دزدی و اختالس(، از این بالیی که 
خودما عامل نازل شدن آن باالی خود و مادر میهن هستیم، به یک نهاد واحد و قدرتمند مدنی نیاز است تا انسانهای 

آن جمع شوند و در مورد آینده و سرنوشت کشور تصمیم بگیرند و عمل کنند. صادق و وطنپرست و دلسوز به دور 
 نه به شکم پرست و دزد و قاچاقبر و مال و مولوی و وهابی و افراطیون مذهبی.

اگر دست ها بهم داده شود پیروزی بدون شک از آِن مردم مترقی و متمدن است. طالب ها جزء یک گروه شرارت 
پرست چیز دیگری نیستند، آنها تاب مقابله با فرزندان دلیر میهن و نیروهای امنیتی کشور  پیشه، وحشت آفرین و شکم

را تا اکنون هم نداشته اند و منبعد هم ندارند. آنها لیاقت و شایستگی حکومت کردن را هم ندارند، کدرهای تحصیلیافته 
، ر پنجابی های پاکستان یکبار دیگر از افغانستانو با دانش در بین شان اصالً یافت نمی شود. آنها آرزو دارند به دستو

 دیوانه خانهٔ بدون سقف مبدل بسازند.
در اساس سستی، بی اتفاقی و بیکارگی  دولتمردان و به اصطالح سیاسیون است که از روباه شیر ساخته اند. فقط 

ول ترک کنند و سررشتهٔ یک مردم باید متحد و متفق شوند، خدمت به استخبارات بیگانه ها را در بدل یک مشت پ
 اقدام سرتاسری سازنده را در دست بگیرند.

راه برون رفت ازین سردرگمی و بالی نازل شده، بدست مردم افغانستان است که با قهر و تشدد و ایجاد فشار خودرا 
 مطرح نمایند ورنه همین مکتب است و همین مال و همین آش و همین کاسه و همین چمچه!
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