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ی مرده شده روز مصورت دقیق و شه ن است بآتأخیر و تعجیل در  ه ایطابق تقسیم اوقات معینه بدون لمحنظم کائنات م
آن است. فصول با ا ماه ها را دنبال و قرون در پی ه ها و سالها به هفته ها و هفته ها به ماه ، روزآید و شب می شود

 طور خوده این مغز متفکر بدون عیب ب  Hardwareو  Softwareیعنی  .یکی پی دیگر می آید خصوصیات معینه اش
 کار به فعالیت است.

چهل بهار دیدند اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت، هی اافغانستان هم تا حال بی بهار نبوده، مردم در دوران پادش
 .یت هم و در دوره های بعدی همچنانو در جمهور

 و باشندگان این مرزآرزو های کوه پایه های  ووادی ها  ،دره ها ،و دمندشت واقعی  چهل سال است که آمدن بهارولی 
یا  و دیگرانی این آرزو را باخود در آغوش وطن و شب و روز می گذرانند، و زنده اند ومی سازد و به این آرز بوم را

 زیر خاک سیاه بردند.و نا امیدی  غم و آه حسرت بیرون از آن با سوز و
 

همه  ، آرزو هاافگندهجمود و بار و درد ناک سخت دراز شد این یخبندان مهیب همه را در خمود  ی ظلمتعمر این شتا
 خصمانه اش مانع تحرک برای رهایی مهیب وهای جانکاه و طوفان  یخبندی مرگبار ومنجمد شده و این با سردی یأس 

، برف قرار داردتوده های عظیم برف  دارند زیررا آرزوی آمدنش  که مردم افغانستانرا  بهاری از این ظلمت گردیده،
این  این بهار را به تعویق می اندازد، باد های تند هیوالی دهشت ناک حلول ،کوچ های پیهم خدعه و دسیسه و تزویر

از شگوفانی، طراوت و شادابی به بوستان ها، مرغزار ها و الله زار های امید های مردم را و اندوهناک  زمستان دراز
 .هصوت و بد شکل گرفتلهای کریه او زغن  . عندلیبان چمن بهر سو متواری شده و آشیانۀ بلبالن را زاغ داشتههدور نگ

 

، مردم خواهان زندگی نو اند با همه ند با فصل بهار طبیعت متفاوت استبهاری که مردم افغانستان در تمنای حلول آن ا
 ونیت در سرزمین عدالت، مساوات و حاکمیت قانون.نان و مص، اطمیطراوت و شگوفانی  و شادابی ،سرور و شادمانی
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ما دریغ نکرده بلکه این را از  این زمستان خشن، ظلمانی و یخبندان ناروای طبیعت نیست، طبیعت عادل بهاران خود
 مستولی گردانید و تا هنوز مردمما بربریت انسان بود که چنین زمستان ظلم و ستم را بر کشور و  وحشت ،ظلم و ناروا

 . زیست دارندفصل ظلمانی در سلطۀ طلسم سیاه این 
 

در دیار خود خون  ه یاخون ریزی ها و ویرانی های نسل بشر بوده ک ،منشی هاریخ دنیا در ادوار مختلف گواه ددتأ
 ی. خوشبختانه بازهم تأریخ شاهد رستاخیزروا داشتندیران و تباه کردند و یا بر ملک دیگران چنین جنایات را ریختند و

مبارزه نموده با قبول قربانی های بیشمار در جامعه روشنایی  ،های انسان های زنجیر شکن بوده است که علیه این جنایات
 آزادگی، عدالت و مساوات را آورده اند.

 

ما همه می دانیم آنچه در وطن ما واقع شد به هر دلیلی که بود ساخته و پرداختۀ انسان های مغرور، متکبر، جاه طلب، 
یا  ها و خطاها، لی باید سایه های شوم این جنایات، ویا نوکر متعهد اجنبی بوده ال پرداز، وحشی صفت، جاهل وخی

جنایت را واقعیت پذیرفته به شرائط غیر قابل قبول و  ،از جامعه برچیده گردد و سزاوار نیست که تا ابد مردم اشتباهات
. حاال نیروی متفکرین سالم بکار است تا با تشکل بزرگ ملی روشنگرانه هدنی برای بقا و منافع خود تن بدغیر انسا

، مافیا و گنگستر ها بگویند که دیگر بس است، دور یان، آدم کشان، خون خوارانصف مقاومت آراسته به دزدان، جان
جنایت و اعمال و کردار ضد مردم به پایان رسیده، امروز مردم است که آزاد از سلطۀ نفوذ سیاسی و مالی شما سرنوشت 

 .درا خود تعیین می نمای خود
 

و احراز  پلوم دار برای گرفتن رأیین ننگ و عار نیست که کاندید دید خودمانی صحبت کنیم، آیا ایئبه گفتۀ ایرانی ها بیا
یک آدمکش حرفوی آویزان نماید. تا بکی  ،جنایتکار مشهور بالفسادقاتل و را به لنگ یک  مقام ریاست جمهوری خود

 ضخداوند قسم که بزرگترین خجالت برای افغانستان نیست که دو ناقه . شما را بما این اعمال را واقعیت گفته بپذیریم
به زعامت این کشور  "اسمعیل خان"و امیر  "عبدالرب رسول سیاف:ر و دو غاصب مال مردم و دو قاتل علنی حقوق بش

موکراسی یبرسند و یا خود تصور کنید که شخصی چون گل آغا شیرزی یا عبد هللا عبدهللا و دیگرانش بعد از دوازده سال د
 وری برسند. کومت قانون به مقام ریاست جمهحو به گفتۀ کرزی صاحب 

نشود که مردم با گریز از زیر باران به زیر  مردم افغانستان از این اشخاص انتظار چه تحول و بهبود را خواهند داشت.
 ناوه پناه گزین شوند.

 ،تالش های همگانی منورین، خبرگان قبال آنرا دارند باید به همت، مساعی وتبهاری را که مردم افغانستان آرزوی اس
عاری از  کت شمول نهضت مقاومت مسالمت آمیزکه با یک تشکل مملوانان زن و مرد شامل همه اقوام ج ،دانشمندان

تار خاتمه داده بهار امید ها و آرزو های مردم را باهمه خوبی ها  خشونت را براه انداخته به ظلمت این زمستان تیره و
  یاه استبداد جانیان را درهم شکنند.بیاورند و این طلسم س آن و نیکویی ها طراوت و شادابی و شگوفانی
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