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  ٤ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په در آن�ين افغان جرمن
  ئر و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځي، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٢٠/٩                  کانديد اکادميسين سيستانی                                                                      

  

  ؟ ما درکجای تاريخ قرار داريم
  

بن ابرين باي د خ ود را ب شناسيم و ببين يم ک ه م ا در چ ه »  !یخود شناس تا خدا را شناس «:از قديم گفته اند که 

  در جھان قرار داريم ؟ی و تاريخی از رشد و تکامل اجتماعیله امرح

 زمين مقام خود را به حيث يک نظام ی برمالکيت فيودالی مبتنی ثور در کشور ، نظام اجتماعی با حدوث کودتا    

  خواسته ویبخش. جامعه را به سه بخش تقسيم نمود ) چپی١يا رژيم روشنفکران(مسلط از دست داد و حاکميت جديد

 یو راھخانه و کاشانه خود را ترک گفتند و بريدند يم نظام جديد ايستادند و بخش ديگر از رژیيا ناخواسته در پھلو

 و بخش سوم ھمانا اکثريت . خود را مسلح ساخته به پيکار پرداختند جديد، در مخالفت با رژيمو ديار ھجرت گرديدند

 رژيم جديد مخالفان خود ناز آن ببعد ھواخواھا. نده دوخته بودند  بود که نه با اين و نه با آن ، چشم به آيیخاموش

 را که در تحت یو مخالفان رژيم نيز آنان. ، شکنجه و سرانجام نابود ميکردندیرا به نام ضد انقGب تعقيب، زندان

ژيک با  ايدئو لوی کارميکردند ، ولو ھيچ ارتباط و وابستگی در يک مکتب دھاتیحاکميت جديد امرار معاش وحت

 اعدامشان یو درصورت دستگير... شناختند وی بنام کمونيست و ملحد و کافر م،حزب بر سرقدرت ھم نميداشتند 

 .  پنداشتند ی می و شرعیميکردند و اين عمل خود را يک عمل اسGم

درگير  خصمانه و بر اثر اين بينش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد فاجعه آميز ھردو جانب ی با اين موضع گير    

 در حدود .غرق در فاجعه گرديدافغان  ، جامعه ی از تبليغات روانسوز جنگ سرد دو ابر قدرت جھانی، با تاثير پذير

 خويش را از ی مليون افغان ديگر جان ھاونيمپنج مليون از مردم کشور راه مھاجرت در پيش گرفتند و در حدود يک 

 و ی اجتماعی معلول و معيوب گرديدند و افزون بر آن تمام نھاد ھادست دادند و کم ازکم نيم مليوين انسان ديگر ھم

 .  در مجموع تخريب و از ميان رفتندی و آثار مدنی کشاورزی و عنعنی ونيز تمام تاسيسات عصری و فرھنگیاقتصاد

بود که ھردو طرف  » ی وفاق مل«ی بجا»ینفاق مل« اما آنچه فاجعه آميز تر از اين ھمه بود ، بذر تخم     

 تداوم حاکميت خويش یبرا) کمونست  (یرژيم روشنفکران مترق. يغ بجا آوردندل بیدرگير، در تعميم و تعميق آن سع

 ی ھا، از مقاومت در برابر متجاوزين شوروظيم قوماندانان تنی کGن به برخینه تنھا از راه پيشکش رشوه ھا

افزون بر اين با ايجاد کندکھا . ز روشن نگه ميداشت  نيی مقاومت ملیميکاست ، بلکه آتش نفاق را در ميان گروه ھا

ً را برضد اقوام ديگر به جنگ و اميداشت که طبعا بسيار فاجعه ی قومی ، اين غند ھای و دفاع خودی قومیو غند ھا

 دوستم اوزبک با عمليات وحشت ناک خود در مناطق قندھار و زابل و پکتيا و جGل یطورنمونه غند قوم. ودبار ب

 و رسول بيخدا در صفحات شمال کشور بر اثر جنگ قوم ی غفار ھلمندی و غيره مناطق کشور و ھمچنان غندقومآباد

 . د در ذھن و خاطر مردم آسيب ديده بجا گذاشتنی نفرت و کينه عميقیکش

  در برابر متجاوزين ویآن بودند که بتوانند با ايجاد يک جبھه وسيع مل از  ناتوان تری جھادی تنظيم ھا    

 مقاومت ی در محور قوم و قبيله يا مذھب و سمت خويش نيروھای آنھا ھريک. کنندی جلو گيریاشغالگران از نفاق مل

 خارج کرده باشند، برسر ھمديگر خود ميزدند نهرا تنظيم کرده بودند و پيش از اينکه دشمن مشترک خود را از صح

 .  ايجاد مينمودندی تنظيمیفر ميان گروه ھا از تنیو دره ا

ای ، انتقام کشی جھادی کار آمدن تنظيم ھای پس از سقوط حاکميت روشنفکران و رو      ی در ميان گروه ھ

 آھنين برفرق سرقوم ديگر و بريدن پستان زنان و ی چنان اوج گرفت که از کوبيدن ميخ ھای و مذھبی وقومیاتنيک

                                            
١
 روشنفکران کسانی ھستند که ذھنيت جديد برای تحوXت «:انده بودم کهخودر تعريف روشنفکر در سايت فارسی صدای آلمان ،من -  

تفاوت اصلی ميان . روشنفکر نوگرا ست که با شجاعت، انديشه ھايش را ارايه می کند. اجتماعی بر بنياد خرد وعقل، خلق می نمايند
در حاليکه گروه ھای اکادميک به پژوھش و . روشنفکران و گروه ھای اکادميک در اين است که روشنفکر بيشتر متفکر است تا محقق

تحقيق در پيوند با جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی، نظام شناسی و سياست شناسی می پردازند، و ديدگاه ھا و تحليل ھايی ارايه 
  »  .می دھند که روشنگری اجتماعی را سبب می گردد



  
 

 

  ٤تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 رقص مرده ، ی صحنه ھااشتن گذ و لب ودريدن شکم و مثله زدنھا و سربريدن ھا و به نمايشیگوش وبين

اين جنايات چنان عظيم وچنان وحشتناک و بينظير اند که .  در کابل حکايت ميشدی جانکاه و تکاندھنده ئیداستانھا

  .شايد تا چندين نسل آينده مردم ما آنرا فراموش نکنند

 دگر یطرد تمام گروه ھا، گرچه از راه فشار، اختناق و زندان و کشتار مخالفان و  چپی نظام روشنفکران    

 ميخواست شيوه حاکميت خود را دوام ببخشد ، مگر اين راه و روش حکومت کردن یانديش و توليد نفاق بين اXفغان

 سر انجام با سقوط ی يک ابرقدرت جھانيغبا وجود حمايت بيدر  مؤثر واقع نگرديد و،که روسھا آنرا ديکته ميکردند

زرد مبدل کنند و از خود چنان طGی  نيز نتوانستند مس جامعه ما را به چپیرژيم يشنان  متاسفانه جان.روبروگرديد

البته بايد گفت که احتياج به کفن کش . ( نشان دادند که مردم به کفن کش سابق محتاج شدندی و ناشايستگی کفايتیب

 .)  نيستقبلی  حقانيت رژيمیسابق ، ھرگز به معن

 که از دست روشنفکران در ی ھا و خشونت ھايیدر ارتباط به خراب» گر نگار. ا.م «افغان ومتفکر انديشمند

ما در خGل اين فاجعه دراز مدت خون و آتش که بر « :  کم رشد و از جمله درکشورما سر زده ، مينگارد یکشورھا

 تعليم يافتگان  نخبگان ،. کرديم تبر بر داشتيم و درختان به ثمر رسيده باغ خود را از پا افگنديم یکشور خود مستول

 از خود یآيا گاھ.  نه يک تا،نه دوتا، نه سه تا بلکه صدھاتا را .و ارباب فکر و فرھنگ جامعه خود را کشتيم 

 ؟ آخر ی چی اين ھمه بگير و ببر و بکش برا... پرسيده ايم که اين ھمه را کيھا کشتند ؟ و بخاطر چه چيز کشتند ؟

 برھانيم ی توانيم گريبان خود را از چنگ اين حقيقت بديھیر بگذاريم باز نم را کنای و منطقی بحث اخGقھرگونهاگر 

در تربيت ھريک از آن کشته گان صدھا معلم خون دل خورده بودند و . که ما سرمايه جامعه خود رابه آب ريخته ايم 

خود آتش افگنديم و  ۀ جامعۀدر خرمن رسيد   مای ولبود و محقر خويش پول خرج کرده ی نيمه تھۀجامعه ما از کيس

 که سرب تيره تفنگ و یآيا آنان: من بارھا از خود پرسيده ام . محصول يک عمر تGش خود را يک شبه سوختيم

 کردند وبه نرخ آِب جو خون ريختند يک بار نور اين پرسش در یتفنگچه را در مغز روشن برادر ھموطن خود خال

اه گرديده بود برق زد که از اين ھمه کشتارھا چه ميخواستند ؟  سيیذھن ھايشان که با قير تعصب و خويشتن پرست

 کشت ، امين کشت ، ببرک کشت ، نجيب کشت ، گلبدين کشت ، مسعود ی کشتند ؟ اينان را تره کیاينان را چه کسان

ھمه را دريک کلمه خGصه . ند ديگر که مجال ذکرنام شان نيست کشتی کشت ، طالب کشت و ده ھایکشت ، ربان

 چون اين او بود که به عنوان قافله ساXر درصدر اين کشندگان اخذ موقع کرده .اينان را روشنفکر کشت : نيم ميک

 گذرم و ینم  روشنفکری يعنی من از ھمين مGمت اصلی اختيار داريد ول، شماريدی را که مGمت می شما ھرکس.بود

 ی روشنفکر نبود ؟ ببرک و امين را با نطق ھای کمگر تره.  چسپم ی دودسته میصلگريبان او رابه عنوان مجرم ا

اگر اينان .  چرخيد ی میسرتعميق و گسترش دموکراس  شان بریّغرا و پرطمطراق شان بياد بياوريد که صحبت ھا

 استعمار ھم اگر و استحاله نمودند باز روشنفکر بودند ی تجاوز اجنبی بيگانه شدند و به محمل ھایملعبه قدرت ھا

 تا .ان ريا کار دام خود را دردل دانه نھان ميکند تا شکار را غافلگير نمايد ، ھدف شکار او روشنفکر استمانند زاھد

 ديگران ی خود را در درون خود نپاليم و برآن علت غلبه ننماييم انگشت مGمت به سوی ھای که ما علت بدبختیوقت

   ٢»... تواندیم ، گره کار ما را گشوده ناناسترحام از بيگانگ دراز کردن يا

 امين، ليست ی و نابودی پس از تجاوز شورو  نگارگر، ميخواھم ياد آور شوم کهی آقایبه تائيد از گفته ھا    

 وزارت امور داخله نصب گرديد که گويا در ظرف يکصد روز قدرت امين سر ی در ديوارھای ھزار زندانيان سياس١٢

 نابود ميشده اند که به اين حساب در ی پلچرخقتلگاهفر در ن١٢٠ به سخن ديگر در ھر روز .به نيست شده بودند

 .  ھوس قدرتمندان رژيم روشنفکران درافغانستان ميشد یھرساعت پنج نفرقربان

 .بود» کام«يا » اگسا«ون آشام ــحرف برسر استبداد حاکميت روشنفکران وطن ما و بر سرگيوتين دستگاه خ

 و آن شکنجه گاه را نفرين کرده و نفرين ميکنيم، اما بخاطر بايد داشت  که ماھم آن شکنجه گران" !ھموطن "نباورک

نيزنه تنھا آن شکنجه گاه مسدود نگرديد ، بلکه )  انقGب ثور؟ی و تکاملنمرحله نوي (١٣۵٨ یکه پس از ششم جد

شکنجه و ترور  دستگاه . ديگر افغانستان افزوده شدیبر تعداد اين شکنجه گاه ھا در نقاط مختلف شھرکابل و شھرھا

 آن از ی امتيازات و رتبه ھا.نام عوض کرد و برتشکيGت و پرسونل آن افزايش بعمل آمد» خاد« به )کام (امين 

                                            
٢

  ی نجيب محمود، ترجمه غGم صفدر پنجشيریازدکتور ذک» نگرانيھا از روشنفکران« نگارگربرکتاب ی تقريظ آقا-



  
 

 

  ٤تر ٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 قدرت ھريک از اين رياستھا از قدرت . آن ازحساب بيرون گشت یھا  تغيير يافت و تعداد رياستی به نظامیملک

   . داخله و دفاع بودیلعاده تر از وزارت ھاوزارت خانه بلندتر و صGحيت آنھا فوق ا وزير ھر

کار ميکردند و بودجه » KGB«جھنمی مانً آنکه اين رياستھا مستقيما تحت دستور سازیچرا چنين بود ؟ برا

 که در اين سازمان کار یميگرفتند و خGصه کس » ی ب،ی ج،یک «یو امتيازات خود را از طرف سازمان جاسوس

 کرد یفرق نم » ی ب.ی ج.یک «ی برا. دفاع مينمودی نمود و از منافع شورویدمت م خی شورویميکرد در واقع برا

بجرم ( گناه را یً شرط عمده غالبا آن بود که کارمند او روزانه چقدر افغان ب. سوادی با سواد بود يا ب»ادخ«که کارمند

فيعات فوق العاده و مدالھا و  تر. توانست یمتھم کرده و راپور داده م)  يا بجرم نفرت از شورويھا یوطن خواھ

 . بود که کارمند خاد به آمر مافوق خود ميدادی، بسته به ميزان راپورھای نقدی و بخشش ھای افتخارینشانھا

:  چون ی مقوXتیو نه معنا» ناموس وطن «یونه معنا» وطن «ینه معنا» خاد «یاکثريت قريب به اتفاق اعضا

 پيوسته ی دانستند ولی ، ھيچيک را نمی و حاکيت ملی ، حقوق فرد، حقوق جامعه ، نواميس ملی ، آزادیدموکراس

 و ضد بيگانه ی ملۀ روحيی را که دارایصاحب دانش و تحصيل بيشتر و نيز آنان         و ی شرافت ملی را که دارایآنان

 برلب نھند و از دستورات و فرامين ی بودند ، ھمواره مورد پيگرد بG وقفه خويش قرار ميدادند تا مھر خموشیپرست

 ايکه بچنگ جواسيس رگشته برحال آن روز بی و وا.رژيم تبعيت نمايند و يا از وطن از طريق غير مجاز فرار نمايند

 و پوھاند ھاله استادان پوھنتون کابل بايد ړدراين خصوص از پوھاند داکتر حسن کاک.  افتادی م»خاد«) ھمه جابود(

که نديدند از شکنجه و  ھای  سپرده شدند و چیگام خروج از کشور دستگير و بزندان پلچرخپرسيد که ھردو ھن

 و ی به آدرس رياست جمھوری پيھم سازمان عفو بين المللی ھانامهتوھين و ھتک حرمت و غيره و اگر فشار 

  آوردند؟ ی شان م بر روزگاری خدا ميداند که چه محشر، بودی ذيربط نمی وغيره ارگانھای انقGبی شورایاعضا

 محمد داود اداره یدر زمان جمھور« :  نويسد یم» خاد «یداکتر حسن شرق در مورد سازمان جاسوس    

 با مصرف یاکنون مشاورين روس.  بودجه بر ميداشت ی ميليون افغانی ساXنه س»یمصئونيت مل« بنام یاستخبارات

با فرق اينکه .اين دستگاه در افغانستان افزوده بودند  به مصارف و تشکيGت به ھزار مرتی ، سی ميليارد افغانیس

 ، دشمنان وطن و اشغالگران ، ی پاليدند و به دستگاه امروزی فرزندان وطن ، دشمنان وطن را می ديروزۀدر ادار

٣». شان دستگير و شکنجه ميکنندی و عشق به آزادیفرزندان وطن را بجرم وطن پرست
 

 پاليدند ی ، فرزندان وطن دشمنان را میدر اداره استخبارات ديروز« : ويد کنيد داکتر شرق چه بجا ميگتوجه

ببين تفاوت ره از کجا » . دشمنان و اشغالگران وطن ،فرزندان وطن را تعقيب ميکنندی در دستگاه خاد امروزیول

ردم افغانستان  مG ميسازد و آن اينکه سرنوشت مر را بیفکر ميکنم اين سخنان داکتر شرق راز بزرگ ست تا بکجا؟

ً کامG در دست شورويھا بود و اينکه حزب دموکراتيک خلق ، دم از استقGل و خود اراديت ميزد ، یبا تجاوز شورو

 .  بيش نبوده است یگزافه گوي

 یند علت تمام بدبخترد افتاد که تصور ميکی تاريک انديش و کوتاه بينی کشور ما در چنگ گروه مذھبباری    

 و شنيدن ی به مکتب و مدرسه و رواج پوشيدن لباس اروپائانريش و رفتن زنوتاھی طر ک جامعه ما بخایھا

 ومدنيت جديد بيخبر و یاھرتکنالوج اين گروه متعصب و عقبگرا که از مظ. و ديدن تلويزيون و ويدئو استیموسيق

داخله اجانب دامنگير جامعه  و می را که براثر ادامه جنگ برادرکشی ھایند ، بدبختبود بھره یاز نعمت سواد Xزم ب

 از موضع خود يک بودندند و حاضر نست افغان ميدانی نوای دوا و بی، ھمه را تقدير مردم بيدفاع و ببودما شده 

 حکومت کردن بر مردم را تا یند توانائست و ثبات و امنيت را فراھم کنند درحاليکه ميدانلحوجب برگردند و زمينه ص

   .دراز مدت ندارند

 معھذا اگر خواسته . را بتوان تعيين کردی بسيار مشکل است که جا و محل دقيق جامعه افغانیرايط کنون در ش 

 ی توان اين جامعه را از نيمه ھزاره قرون وسطی در اين مورد بگوئيم ولو از ارفاق ھم کار بگيريم نمیباشيم سخن

 .جلو تر قرارداد 

 نداريم ،سخن  یشباھت و ھمسان) بجزخود( مردم جھان ی کجا که ما با ھيچی و اما در اوضاع و احوال کنون    

 ی دموکراس. پيش از وقت استیخيلدم زدن، تساوی حقوق زن ومرد نظام مردم ساXر و گفتن و از یاز دموکراس
                                            

٣
  ٢٣٠ ص ،کرباس پوشان برھنه پاداکترحسن شرق ،  - 



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 . دارندقرارما به جلو   متمدن و پيشرفته غرب است که X اقل پنجصد سال ازیمحصول تفکر سالم و سازنده دنيا

 و در بطن و . ھستيم ی زمين بسته و عنعنی ما کماکان مردم«:بگفته دانشمند افغان داکتر اکرم عثمانکه درحالی 

 ی و آزادی وتا رسيدن به دموکراس... ميکنيم ی زندگی ديروزی قوم و قبيله ، رسته و دسته ھایمتن ساختارھا

  ٤».فرسخھا فاصله داريم 

 زوال فيوداليته ، ظھورتاسيسات ،ی دموکراسیروندشکل گير« :  مينويسدی ديگری ھمين دانشمند در جا    

 ی و نھادھای مالکيت خصوصی دين ازسياست، برقراری جدائ،ی رشد مناسبات کاXپول،ی و صنعتیجديدتجارت

 و درنھايت ی انديشه ئبسته بر نظامات یگرائ  غلبه خرد،ی و نژادی ، زبانی بيرنگ شدن تمايGت قوم،یاقتصاد

 ی و باXخره تحقق حقوق تمام آحاد و اجزای فرد و جامعه بعنوان مضمون و محور نظم اجتماعتحکيم موضع حق

  از رشدی مرحله واXيی دموکراس. ميباشدیجامعه در امر تاسيس، تدوين ، اداره و کنترول قدرت و نظام سياس

 و غير یاکتويل ، غير اجبار ، غيری شده ، غيرپاراشوتیمرحله تاريخ . استی انديشه و وجدان آدمیفرھنگ ، تعال

 يابد و ی ، تاريخيت می جامعه به عنوان يک نياز اجتناب ناپذيراجتماعیتحول تدريج خلق الساعه که در روند

  ٥ » . کنترول کننده ميشودینيرو ھا انصراف از آن موجب عکس العمل شديد

 چندين یاده و متعارف ما با دموکراس به تائيد از سخنان اين انديشمندافغان ميخواھم عGوه کنم که مردم س    

آتش تانک  با ی دموکراس. چندين دھه فاصله دارندی مدنی ھای و آزادینسل و تحصيل کردگان ما با پديده دموکراس

بی باور به پرنسيپ در تضاد است و سياست مدار وتفنگ وتحريک عصبيت قومی وقبول نداشتن نتيجۀ آراء مردم 

دموکراسی احترام گزاردن به آراء مردم است  .دکنمبدل ميا بدنام و به سوته کراسی ھای دموکراسی ، دموکراسی ر

که برای تعيين زعامت جامعه، به پای صندوق ھای رأی ميروند و رأی ميدھند و انتظار دارند تا به رأی شان ارزش 

  . ريک بگويدداده شود وھرکه بازنده باشد، مردانه به باخت خود اعتراف نمايد و رقيب برنده را تب

 ی و عدالت اجتماعی دموکراسی را که تا پيش از قدرت برایما حاکميت روشنفکران مترق سال اخير،٣٥در 

  انقياد و اطاعت مطلق به : داردی از ديدگاه آنھا چه معنیگلوپاره ميکردند ، تجربه کرديم و ديديم که دموکراس

 را ھم تجربه کرديم و ديديم که ی و دست راستیم اسGران و حاکميت روشنفک. حزبیدستورات رھبر يا رھبر

 ی و تجاوز و دست اندازی و ھرج و مرج و غارت اموال دولتی بند وباری ب: داردی چيست وچه معنیحاکميت اسGم

در  . نمودن و غيره وغيره م محروی و مردم را از حقوق عادی و ناموس مردم وکشتن و بستن و زورگوئیبه دارائ

ی در جامعۀ ما، نامزدان زعامت کشورولو دارای تحصيGت عالی ھم باشند،  باخت خود را نمی پذيرند رژيم پسا طالب

   ٦.وبا نشان دادن چنگ ودندان ، انتخابات را به بن بست می برند و آراء جامعه را به سخريه ميگيرند

 ی ما تجويز ميکنند، به لباس جامعه بيمار و بيسواد و عقب ماندهی که قلم بدستان ما برایبنابرين نسخه ھاي 

 : بقول عGمه اقبال . ميکندیاستبداد زده و ازحرکت مانده ما فراخبيسواد، ميماند که برقد و اندام جامعه یگشاد

  کانچه کاشتيم ز خجلت نتوانيم درو             تخم ديگر بکف آريم و بکاريم زنو    

 ماست که نميگذارد مردم از Xک و پوسته  قوم درد بزرگ جامعهقوم گرائی  و تعصب ، ی سوادی بی آر    

 ، کار يک روز و ی تاريخی بيرون کردن مردم از اين بدبخت. بدرآيند ی خود خواھو ی و تعصب و عنعنه پرستیگرائ

 تربيت و با ی جديدی يا نسل ھانسل Xزم است تا ی يک پروسه طوXن.دو روز و يک سال دو سال و ده سال نيست

 بايد .ميزھای گرد کارشناسان بيکار پوره نيست بار آيند و اين کار از عھده یگ و با احساس ملسواد و با فرھن

 را ی دموکراسی تربيت کرد تا حقوق و وجايب خود و ملت و وطن را بشناسند و معنیفرزندان اين مردم را بدرست

.دريابند
٧                 

 پايان

                                            
٤
  ١۴۵ شماره ميد، ھفته نامه ا- 

٥
  ١٧٣ شماره ميد، ھفته نامه ا-  

٦
تظارمردم ، باCخره  آراء مردم به که بعد از شش ماه اناست داکتراشرف غنی عبدهللا  به داکترعبدهللا  وتھديدات انتخابات اشاره به نتايج -  

 بنام حکومت وحدت ملی، دوسلطان در يک زمان ودر يک قلمرو به ميان آمدند که اميدی به دوام آن  و با دستور خارجی ھايکسو پرتاب گرديد
  .نيست

٧
  .دوباره نشرميگردد٢٠١٤تخابات به نشر رسيده واينکبا نظرداشت پسا ان) ٤٠شمارۀ ( در مجلۀ آزادی ٢٠٠١ اين مقاله بار اول در جون -


