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 مذبوحانه یها تالش
 

و بالخره  شودیم ری، پجوان شده شودیانسان متولد شده بزرگ م دارد. یاغاز ارتقا و بالخر انجام یجهان دهیپد هر
و  انی، ساسانای، هخامنشچون فراعنه می، از زمانه قداند افتهی انیظهور و پا یها یامپراتور یخینگاه تار از .ردیمیم
 .، اوج و زوال را تجربه کرده اندظهور رشد یعیطب یها ریمس رهیغ

 .میوقت بوده ا یو شورو ایتانیبر یاستعمار یمعاصر ما شاهد ظهور و افول امپراتور خیتار در
 یجهان غرب به سردمدار یدار هیسرما زمیالیوارسا و ختم جنگ سرد امپر مانی،انحالل پ یشورو یاز فروپاش بعد

قرار  یجهان نیدر راس نظم نو یجهان زمیونیصه یولوژیدیشده و همگام با ا بیرق یب یاسیس دانیتاز م کهی یاتازون
 کیتخن عیو مصرف صنا دی، تول یجنگ نیسازمان ناتو و فعال نگداشتن ماش یفلسفه وجود هیگرفته و جهت بقا و توج

مختلف به خصوص جهان سوم و از جمله کشور ما  یآن متوصل به اشوب و خلق بحران ها شیو ازما ینظام
 افغانستان شد.

با استعمال  هیو چه قهر یابانیبا اغتشاشات خ هینامطلوب شان را چه از راه توط یو شرکا نظام ها یمدت اتازون نیدر
 وحشت و دهشت شدند. سرنگون نموده باعث یقوه نظام

 گایحاکم بر حال جنرال نور یپا و با مداخله نظام ریاستقالل کشور پاناما را از نگاه سازمان ملل ز ییمراحل ابتدا در
را از  یشرق موریت هیناح هیآن با قوه قهر بینمودند ، به تعق یملت از جمله جامعه جهان کیبه  نیو توه ریرا دستگ

 یبه بهانه سرنگون ایبیها دوالر از کشور ل اردینمودند. به مل جادیرا ا یحیمجزا و کشور مستقل مس ایزیکشور ادون
 باج گرفتند. یمسافربر ارهیط

کشور  ییایمیکشور ما اشغال شد و دو سال بعد به بهانه سالح ک زمیسپتمبر و مبارزه با ترور 11از حادثه مرموز  بعد
مخالف تحت نام انقالبات  یها میرژ ریبه تغ یغاتیتبل نیو ماش هیشرق اروپا با توط ، در دیو لگد مال گرد رانیعراق و

 را به استهزا گرفتند. یانتخابات یموکراسیسرنگون نموده و د یابانیخ یبا اشوب ها یرنگ
 نیسابق و نو ظهور را به مخاطره مواجه و احساس خطر بالقوه نمود ، کشور چن بیرق یتعامل مذکور کشور ها اما

سابق بعد  یشورو نیجانش هیروس وینمود و فدرات ینظام زیتووام با تجه یبه رشد اقتصاد یو محافظه کار اطیبا احت
متعارف و بالخره با سرعت  ریغ زاتیابتدا با اتکا با تجه در یانتخابات ستمیبه س یستیو گزار از مرحله کمون تیاز تثب

جهان شد و در  یاسیموقف از دست رفته خود در سطح س جادیا یپمتعارف با شتاب دوباره در یسالح ها دیبه تجد
شده است و با مداخله  یبه مرحله تهاجم کینزد یداشته از حالت تداف ینظام عیسر یها شرفتیپ ریظرف چند سال اخ

 نمود. ریو شرکا را معروض به تحق یاتازون هیسور رد
گرفته و جهان  شیرا به ازما یقطب کیجهان  رهیو غ ی، شانگها سکیچون بر یو منطقو یجهان یها تالفیا جادیا

مجبور  یدست راست تیاز اتخاده اروپا و تسلط افراط ایتانیبه بعد خروج بر 2008 یسال ها یغرب با بحران اقتصاد
 .مودشده ن جادینظر در برخورد به معضالت ا دیو تجد ینیبه عقب نش

 

 :در افغانستان جنگ
 

و شرکا  یخطرناک مبدل شده و اتازون رویپذ بینقطه اس کیبه  یو منطقو یالت جهانبا گذشت زمان و تحو جیتدر به
داده و تالش بر آن اند تا در تفاهم  ریها مجبور اند تا مواضع شان را در مورد جنگ در افغانستان تغ تیبا درک واقع

تا بتوانند مسؤالنه جنگ  ندینما جادیا یطیمعضل کشور شرا رد لیدخ یو جهان یمنطقو ی، قدرت ها یبا جامعه افغان
فاجعه  ینیشبیقابل پ ریو غ میتواند عواقب وخ یآن با هر سؤ استفاده م ریدر غ رایدر کشور را خاتمه دهند. ز یجار

در  همختف در سطح جهان و منطقه در مفاهمه و داد و ستد ک یبار را بار آورد ، با درک آنچه تذکر رفت جناح ها
اند تا در افغانستان به عوض تصادم که  دهیرس یشده است به احتمال غالب به توافق رفتهیامر پذ کی یالملل نیاومور ب
در کشور ما  یاسیس ستمینخواهد داشت ، راه مفاهمه و استقرار س یگرید جهینت نیو فاجعه به مرتکب بیجز تخر

و مشروع کشور ما به نقطه  یو اتصال توافق با حفظ منافع مل متقابل خصمانه را به نقطه تفاه نیباشند تا ا یطور
شرق و غرب شمال و جنوب نموده و همزمان احترام به ارداده مردمافغان به  نیب یو تجار یوصل منافع اقتصاد

 گردن نهند. یاالفغان نیتوافقات ب
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و شناخت مردم ما قرار  شیمامورد از نطرفیبه چهل سال به ا بیمطرح از قر یاسیمختلف س یجناح ها یجانب از
ح د خ ا ، از دوران به  میو سقوط رژ یشورو یاست. به خصوص بعد از خروج قوا دایشان هو تیگرفته و ماه

درس عبرت اموخته در  2001در  ورطالب و بعد از اشغال کش امیبروز ق نهیو زم نیمجاهد یاصطالح حکومتدار
 .ندینما صیرا از شر تشخ ریقضاوت اند تا خ یده و داراشناخت سالم با فاسد و مزدور شناخت حاصل نمو

با رسوخ و متبحر  استمداریافغانستان و س یحزب اسالم دیموجود قا یزمان و مکان و فرصت ها طیدرک شرا با
چه از جناح  یاجماع مل لیافغانستان را نموده تا با تشک یاسیس دانیدر ساحه م یاقدام به ظهور علن اریجناب حکمت

و زبان مشترک اراده ملت افغان را انعکاس داده  دموقف واح کیاز  رهی... و غ برالیو ل یراست و چپ ، چه مذههب
حاکم بر کشور  تیو ذهن طیبحران افغانستان با در ک شرا ریدرگ یدر کشور باشند. و جناح ها یخیو نقطه عطف تار

 یشورا صلهیف توانیراستا م نیو در هم ندیرا مساعدت نما یق اجماع ملبه تواف دنیرس ریبر آن شده اند تا مس میتسل
 افغانستان نام برد. یعاقالنه در مورد ح اسالم ریغ یها میت ملل متحد در مورد برداشت تحریامن

 یجناح ها دیکشور ام یاسیدر صحنه س اریکشور از ظهور جناب حکمت خیسابقه مردم در تار یپر شور و ب استقبال
بزرگ از  یخاموش هموطنان شده است. و ما هر روز شاهد مالقات گروه ها تیکشور و اکثر هیقض دخلیذمطرح 

اقشار مختلف کشور با جناب  یهمبستگ اعالمو  دیبازد نیو ا میمختلف ، اقوام و بزرگان کشور بوده ا یسازمان ها
 ادامه دارد. اریحکمت
 گانگانیدر قدوم ب ریاج یها رویبه زر و زور چون ن دنیرا که جهت رس یآنعده از نا افغان ها ریانکشافات اخ البته

سرسام آور  یو کثافت صاحب منافع اقتصاد یو هرار مردار کار یافتاده با چور و چپاول غصب و اختطاف و دزد
 .شده اند یو مبتال به سرگردان شیسخت اشفته ، دچار تشو نندیب یشانرا در دوام جنگ م یلیطف یشده و زندگ

ملت  یشناخته شده شمال است که که خالف اراده و ارزو تالفیشناخته شده و مزدور همان ا یجناح ها نیاز یکی
به هر  یدست بردار نبوده چون جن گرفتگ خردانهیتالش ب چیبه شدت ناراخت و از ه اریافغان از ظهور برادر حکمت

 دهیرس یافسانو یعامه که به ثروت ها ییدارا نیقو سار یبه منافع مل نیگروه خا نیزنند ، ا یخس و خاشاک دست م
 کیبه  لیمختلف اند ، در قدم اول تشک ینرفته بلکه مشغول و مصروف فتنه ها اریاند، نتنها به مالقات برادر حکمت

م اواخر به انقره رفته تا با دوستم گلم ج نیبدنام شده و متعاقب آن در یبا چهره ها یچند شصت نفر یرهبر یشورا
را نخواهد گرفت و  ییمذبوحانه شان جا یدرک اند که تالش ها نیکودنان عاجز از نیشوند اما ا هیو توط ازشدر س
در کابل در خانه اش نظر  شیپ یدوستم چند نیدانند که هم یکودن ها نم نیزنند. ا یخود م شهیبه ر شهیت قتیدر حق

 ینتوانست از حبس خانگ کهیکس دین گروه ضاله کمک نمایبه ا تواند یو فرار نمود چطور م دیتبع هیبند و بعد به ترک
 و فرار تن داد. دیخود را رها سازد و از ترس به تبع

به اصطالح خود شان در اقوام خود شان بد نام و  ینداشته و حت یمردم گاهیجا چیضاله ه یگرو ها نیا یجانب از
 منفور اند.

و  یشراب به بزرگان قوم خود خشونت و تجاوز نموده است تجاوز به اکبر با یدوستم چند مورد در حالت مست نیهم
نموده است  یعزت یب شانیشراب با ا یکه هر کدام شان را مورد خشونت قرار داده و با بوتل ها یچ شیبالخره به ا

 ق خردوانباشد به رخ معم عطا و محق یمحکم یلیدوستم را به کابل دعوت نموده و س نیحکومت هم دیو هم شا
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