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 بار ګ حقایق تلخ و مر
 
 

 یاخیر در مکاتب و مراکز درس و تعلیم و خاصتا مکاتب شیعه نشین در افغانستان مطابق تحلیل  ها  یانفجار ها  این
 ی افراط  یکار استخبارات دشمن پاکستاني و نیرو ها  یو تسلسل منطق  رګ قریب به واقعیت و حقیقت و بخش از شواهد دی

 .در بین طالبان حاکم در افغانستان است و ایشان مسؤول این جنایات اند
اعتراض علیه این جنایات و مبلغین علیه این جنایات را میشنوم و میبینیم و افراد از مقاومت؟!   یزمانیکه تعداد زیاد  اما

ضد    ،یسوم را در تصاویر میبینم و میشنویم  به حال شان حد اقل متأسف شده و ایشان را مملو از بغض منحط قوم
 یافتم. یقوم مشخص و خالف منافع ملي و وطن

 کنید:  جهتو
یکجا نه شوند و قیام    رګ : …کل ملت اعم از تاجک، ازبک، هزاره… و افغانها) توجه منظور شان پشتونها( اویندګ می  -

 نه کنند و … کار ما زار است.
 پشتون را افغان میخوانند.  و این علم بردارش و پیشتازش است! یکنید که ملت را افغان نه خوانده، بلک  توجه

نظار و جمعیت تصاویر    یشورا  یبه نام مقاومت با بیرق ها  یو پنجشیر افراد چند  ګسربه فلک سالن  یاز دره ها  -
 نیست!  یخبر یرا منتشر دارند از بیرق مل

و چشم امید به دالر و پوند    یه بیشتر متک نیست و کامال روشن است ک  یمل  یاز ارزشها  یشان خبر  ینشست ها  در
 افتادند. یو ستم  یزبان ،یدوخته اند و در خدمت تجزیه افغانستان، تجارت قوم

آن    یافغانستان را نه طالب، نه پاکستان، نه ایران و نه مقاومت سوم!؟ قبول دارند و در برانداز   یملي و سرود مل  بیرق
 خود نشان دهند!  ینیست در کار کردها رچنینګا کار کردند و این کار را ادامه میدهند.

که بعد از تسلط طالب عذر کنان،    یها و تاجران قوم و زبان  یتجزیه طلبان، ستم  ،یو پدرام  یرهبران نظریات فدرال  -
شرمانه به پاکستان رفتند و بعد به مقاومت سوم !؟ پیوستند راه خود را از   یافغانستان ب یجبونانه به عذر دشمن تأریخ

 ملت جدا کردند! 
فرصت    ذشتهګخالصه میشود که در بیست سال    یبه دور همانها  یمرکز  یمقاومت و مخالفت با طالب صدا ها  در
کشور عزیز   ییا از یک ولسوال  غلط به هدر دادند و  یقابل تکرار مردم افغانستان را یا با دولتدار  ریعظیم و غ  یها

انتحارمردم، پایه ها  ویي،ګقاچاق، زور    ،یجنرال بودند. دزد  ۶۰۰ما   انفجار و  برق و سایر    یاختطاف، سهم در 
و    یزبان  ،یدر شمال کشور پرداختند و … این همه را اکثر بخاطر تعصب قوم  یو زبان  یقوم  یجنایات و تصفیه ها

 به خاطر پول و متاع دنیا کردند!
کردند که    یو هم طالب زده شود، هم بخاطر داریم و چنین هم کردند! کار  یکنید که هم غن  یکار  فتند،ګکه خود    حال
 مرمرین خود را نیز از دست دادند.  ی ها و قصر ها یدزد
  یطالبان به ضد پارلمان افغانستان کدام نظر منف  ویاګپارلمان افغانستان ازین مسرت داشت که    سییاد دارم که رئ  به

 اظهار نه کرده اند و جناب شان ازین بس خوش بود!
 شان است.  یو ساس یفکر یو دهها مطلب که حد اقل سبب تأسف، تأثر عمیق بخاطر حماقت و کودن این
 بینم. یافغانستان و مردم آن درین ادامهٔ تخلفات نم یو تباه یبیرون رفت را ازین حالت تراژید راه

 دیروز باید و باید با روح و روان جدید دست به کار شوند. ذشتهءګبرآمده از هر  یو مردم یمل یها نیرو
 اند.  اردهاګ و نه وزیر و نه صاحب عواید غیر مشروع و نه بادی سینه رئ رګ دیروز باید بدانند که دی یو وزرا رؤسا
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را با خود    یدوست یاب  یپولها  ،یبه باد رفته و استخبارات اجنب  ی پشتوانهء دالر ها  رګ باید بدانند که دی  ګیساخت  رهبران
بودن   یدر افغانستان خود و همین نوکر اجنب  یو تباه  یاز عوامل عمدهء  خراب  یندارند! باید بدانند که ایشان خود یک 

 بود و نباید به تکرار آن بروند.
!؟ به ملت افغان مراجعه کنند و نباید فهم  یو یهود  یبه فهم خود شان به حکومات کفر  ی باید عوض عذر و زار  طالبان

 متحجر  و برداشت خود را از دین بدون اخذ مشروعیت بر ملت تحمیل کنند!
به اساس منافع است. طالب باید بداند که پاکستان و    ی سیاست را بداند و بداند که در سیاست دوست  ی اباید الفب  طالب

و از خدمت ایشان خارج   یردګایران افغانستانرا که صنعت خوب داشته، اقتصاد خوب داشته، از آب و معدن خود کار 
 وقت است.  و ایران سوال نتوانند و سوال تقابل طالب با پاکستا یشود… دیده نم

است   یبر جامعهء جهان  یبخشودن  ریصریح پاکستان و ایران نه تنها که داغ سیاه غ  یدر برابر تجاوز و تعد  سکوت
بر جبین طالب است! طالب به هیچ  دلیل درزمینه مسؤولیت خود را نه کم    یغیر بخشودن  یشرم و جنایت پذیر  یبلک 

 طالب وجود ندارد!  یدولتدار  درالتر ازین دارد. شرم و عار با یتوانند و نه جواب  یکرده  م
 مطالب هم زیاد اند اما همین قدر.  بقیه
رفع خالء ها و خطاء ها با    یدیروز کمر همت بست و برا  یها  ګیبالخره آموخت و بدون در نظر داشت وابست   باید

 صراحت کوشید و تالش خیر و نجات کرد و منطق  سخن و حالت را عام ساخت.  
 

 یلالنسان اال ما سع لیس
 ما توفیقنا اال باهلل و
 توکلنا و الیه المصیر! علیه

 ی صالح الدین سعید داکتر
۲۲/۴/۲۰۲۲ 
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