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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۸۰/ ۶۰               ولید
 
 

 یا کشتارستان  افغانستان و
 
 

 ،در همین شب روز همه انتظار قتل و خون ریزی بیشتر را دارند
این دو فشار را اجنبی ها قبال” کشف کرده بود ، یعنی طرف داران تنظیم ها مجاهدین و طرف داران تحریک طالبان  

ره اینجا رسیدند ولی جهت ها شان  در حقیقت هر دو این دو گروپ در یک مسیر و مرام در حرکت بودند تا بالخ
 . تغیر نمود و هر دو گروه با گرفتن کمک ها اجنبی وهمسایه ها توانستند علیه همدیگر تا به حال جنگ نمایند

که زیاد تر شان مردم والیت افغانستان هستند این دو گروه کوشش می نمایند پای مردم کابل ویا قشر بدون اسلحه و  
فاده خا گوناگون از قبیل افکار آزاد ، تفکر مذهبی، تحریک ها منطقوی دامن زدم موضوع بی طرف را به نوع از است

 . زبانی لسانی که همه تالش به خاطر ازیاد لشکر ها شان است
 ، با تاسف افغان ها از این مشکل خبر نبودند که اندیشه ها شان کدام طرف روان است

 : امروز مفکوره عمومی در بین افغان ها طوری است
 ( کس زیاد دشمن را شکار کرد قهرمان با غیرت با شهامت شمرده می شوند هر)

 اگر مال باشد برایش دعا برکت می دهد
 اگر استاد معلم باشد برایش آفرینی می دهد 

 اگر ورزش کار باشد برایش قهرمانی می دهد
 اگر شاعر باشد برایش شعر دکلمه می نماید 
 نویسد اگر نویسنده باشد برایش جمالت فیشنی می 

 اگر بنگی چرسی باشد برایش دو بیتی ها قلندری می گوید 
 اگر هنرمند باشد از طریق هنر ستایش می نماید 

 .اگر ادمک ها مسلکی باشد جنگ ها بیشتر را فورمول بندی می نماید
 

 ،عجب شب روز ظالمانه آمده است
 مگر نمی دانند انسان ها که به روی زمین افتاده خون شان می ریزد همه مخلوق خداوند ج هستند

صاحب عالم گفته است تا وقتیکه مردم علیه همدیگر ظلم می نماید هیچگاه آنجا صلح آرامی برکت حکم فرما نمی  
 .گردد

 

 : باید بدانند
 

 ؟این ها که کشته می شوند کی هستند
 م کیش هم مذهب هم هویتهمه وطندار هم زبان ه

 همه اینها مانند شما آدم ها هستند
 موالنا چی خوب گفته 

 ای انسان در چی اندیشه یی 
 ما بقایی تو استخوان ریشه یی

 ؟پس چرا
با توپ ، تفنگ ، بم ، آتش ، انتحار انفجار ، قلم ، کتاب ، شعر ، مضامین ادبی ، اخبار ها دروغ ، پروپاگند ها وحشت  

 .بین مردم گسترش می دهید و جنگ را در
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 ؟ایا نمی دانید شما باعث خشم و خون ریزی دیگر انسان ها می شوید
 ضرورت در چی است که خود را در بین آتش جنگ دخیل نمایند در حالیکه شامل هیچ کدام از این گروه ها هم نبودند 

 .استنباید فراموش نمود لذت بردن از جنگ آتش بی اتفاقی از جمله صفت ها شیطانی 
اگر دقت گردد غریب ترین ، مظلوم ترین، بی خبر ترین، بی سواد ترین ، بی تجربه ترین ، فریب خورده ترین مردم 

 .منطقه آسیا ما افغان ها بیجاره ناتوان هستیم
 :در این سر زمین سخن از انسانیت پنجهزار ساله باید گفته شود

 ،طوریکه همیشه گلون پاره می کنیم که ما تاریخ داریم
؟ تاریخ جنگ آدم کشی ، قتل ، غارت ، چور چپاول ، بی رحمی ، ستم آیا باالی همین نوع تاریخ باید کدام تاریخ

 ؟افتخار نمایم
آتش یک جنگ وقتی در یک محل خاموش می شود زمانیکه علت جنگ و پرخاش گری پیدا شود ورنه جنگ برای 

 ؟ همیش ادامه خواهد داشت
 ، ی بدبختی استنتیجه هر نوع جنگ تباهی ویران

 :افغان ها باید به خاطر سه هدف قیام ملی نمایند
 

 ، نخست آتش بس و قطع جنگ
دوم آوردن صلح سوم ایجاد محکمه ملی به سطح مملکت که هیچ کدام از تفنگ داران اخیر در آن صالحیت نداشته 

 ،باشند
ش گیرند چون تعداد زیاد شان  ارنوالی را به دوڅممکن بهتر خواهد بود اگر مردم کابل مسولین محکمه قضایی و  

 . امی و سیاسی نیستندظمربوط هیچ نوع گروپ دسته ، حزب ، تحریک ن
 

 ولید
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