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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۳۱/۰۱/۲۰۲۱              ریزگنر
 

 ای هموطن عزیز و فراموشکار من
 

 
 

  م را یاد ات می آورم ۱۹۹۲ — ۱۳۷۱سال های. 
 در این سال ها این ها به دستورISI  پاکستان برایت حکومت موقت درست کردند . 
 ؟بیاد می آوری که پایتخت را به میدان سگ جنگی های تنظیمی بدل کردند 
  آوری که به زن ها تجاوز کردند ؟بیاد می 
 ین پرتاپ کرد ؟ئبیاد می آوری که ناهید از دست شورای نظاری ها خودش را از منزل پنج به پا 
 بیاد می آوری که کابل را آتش زدند ؟ 
  هزار کابلی ، باشنده های پایتخت را کشتند ؟ ۶۸بیاد می آوری که 
 ساخته بودند ؟ بیاد می آوری که کوچه های کابل را مرز 
 بیاد می آوری که وحشی سازی سیاسی ـ اجتماعی ـ نظامی کشور جنون این هابود ؟ 
  را بخوانید( و  "فاتح جنگ سرد"بیاد می آوری که با ریختن به کابل؛ چور کردند، چپاول کردند) رساله

پس از جنگ دوم بخاطر قدرت کشور ما را به نیستی کشاندند )کشوری که ویرانی هایش به کشورهای 
 جهانی تشبیه شد، ؟

  )به یاد می آوری که برای شهوت قدرت خون ریختاندند، سوختاندند، کشتند، دریدند، معامله کردند، )ربانی
 فکرش را فرشته های صلح خواند و قانون چماق را رسمیت بخشید ؟مطالبان ه

 یملک تصرف کردند و از یک ولسوالی به یاد می آوری که در دومین ورود شان به کابل قدرت را چون ما
 کوچک درجن ها وزیر و معین و کارمند بر اریکه قدرت لمید ؟

  به یاد می آوری که به تفکر انحصاری شان وفادار ماندند. فقط در چارچوب تفکر انحصاری اخوانیزم و
 بنیادگرایی می اندیشیدند و اندک تحمل ایدیولوژی مخالف را نداشتند و ندارند ؟

  ،بیاد می آوری که روابط اجتماعی این ها با قاچاق، تفنگ، افکار ارتجاعی، وابستگی، اسالم زدگی جنونبار
تجاوز بر دختران و زنان)در حال حاضر پیروان صادق همین ها هر هفته در والیات شمال کشور بر 

 دختری نوجوان و جوان تجاوز می کنند( و کشتار گره خورده است ؟
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 ه این روابط نه بر ارزش های انسانی استوار بوده و نه هم بر باورهای مردمی ؟و می دانی ک  
 این را می دانی که این ها یکی از عاملین نابسامانی های اجتماعی در کشور ما بودند و هستند ؟ 

 

 
 

 از  یاین را می دانی که این ها و شرکا بودند و هستند که در جریان جنگ های خونبار تنظیمی شان که ناش
 تفکر انحصاری بود، هزاران زن را بیوه و به بازار روسپیگری، درویزگری و قاچاق سوق دادند ؟

  و این را می دانی که همین ها بودند که هزارن کودک بی سرپرست ناگزیر به کوچه ها و جاده ها ریختند
 و سرنوشت شان با جنایت گره خورد ؟

  ؟ این را می دانی که همین ها بودند که زمینه ورود دایناسورهای طالبیرا فراهم ساختند و باالخره 
  و بعد همین هابودند که در ازای ده ها میلیون دالر در تاجکستان داغ سیاه اشغال کشور ما بوسیله امپریالیزم

 .جهانی را بر جبین های خون آلود شان حک کردند
 

 . کمی بخود بیا و لشکر این جاسوس ها نشون ای هموطن عزیز و فراموشکار م
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