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 بمیرد شدر درون وجدانانسان هر گاه ضمیر 
 

نابودی و هالکت هر گاه ضمیر در درون وجدان انسانی بمیرد، آنگاه بیدار کننده ای دیگری نیست که انسان را از 
 .کلی معنوی نجات بخشد

 

فشرد، مرگ، گرسنگی، سردی  بیش از سی سال است رنج و تکلیف و عذاب های گوناگون سراپای این ملت را می
انسان نماهای وحشی باالی عفت مردم و هزاران نوع از عذاب و  سیالب و طوفان، حمالت وحشیانۀ و گرمی،
 :نوع آنرا به ذهن ندارد و اما این عذاب دیگر هم باالیش افزوده شده است که بشریت زیاده از چند تأریخرنجی که 

 

 "من نتیجه انتخابات را قبول ندارم"
 

انتخابات بودیم و  برندۀ پاک مردم افغانستان هستیم،  واقعی و رأیانتخابات بر اساس  ۀما برند: "گوید عبدهللا می
نمی  تجویز ما طرفدار خشونت نبوده ایم، هیچ وقت ما خشونت را توصیه نکرده ایم، آنرا ه ایمرحل در هیچ". مهستی

 ".ایم ما حق خود را از طریق اعتراضات مدنی طلب کرده. نمی کنیم تأئیدکنیم آنرا 
 

هفتاد شمسی چه حالتی درین ماتم  یبم شاهد حوادثی دردناکی هستیم، من شاهدم که در دهۀمن و سایر هموطنان نج
ابزار کار در به شد مانند اینکه  توپ و راکت و سالح خفیفه چنان استعمال می سرا باالی این ملت حکمفرما بود، 

بلی آن هم پروژه ای بود که توسط انگلیس و زاده . شود به کار گرفته میدر شهری  رانيعمپروژه پیش بردن یک 
رفت و اینک امروز هم  جاب شر پسند طرح شده بود و توسط نوکران شان به پیش میو پن .آی .اس .انگلیس آی

همان نوکرانش باز هم ادعا دارند که همه چیز که خالف میل ایشان و باداران شان باشد تقلب بوده و ایشان باید 
 کید دارند که تأن مرده است همان است که باز هم در درون وجدان شا ضمیرباالی این ملت حکومت کنند و چون 

نمی کنیم  تجویز ما طرفدار خشونت نبوده ایم، هیچ وقت ما خشونت را توصیه نکرده ایم، آنرا ای مرحله هیچ در"
بلی اینکه بیش از شصت هزار انسان درین شهر کشته شدند و همه آنچه درین شهر بود به یغما  ".نمی کنیم تأئیدآنرا 

را   و ندار آن مملکت باداران ایشان زیاد تر بود نابود ساختند و همه دار بردند، قوای مصلح را که عمرش از عمر
به همان بادار  که بادار شان از آن در هراس بودبسوختند و حتی راکت های مدافع هوایی و راکت های دور برد را 

بیدار کننده ای نیست که  ضمیرآورند چون  شرمی باز هم جمالت باال را به زبان می شان تسلیم نمودند و اما با بی
 .را ازین خواب بیدار سازد ایشان

پاکستان  .آی .اس .ترسی از خدا وجود ندارد چون به روز آخرت ایمان ندارند، یکی دیگر از نوکران انگلیس و آی
رات گوید که اگر اعالن بدون نتایج مذاک که خود را شیخ الحدیث یعنی کسی که بیشتر از همه از دین اطالع دارد می

را به مردم  وی یکبار دیگر چهره اش. گرفته نخواهد توانستنظمی را کسی نخواهد  صورت گیرد آنگاه جلو بی
 . تشنه به خون این ملت است ه است و هنوز همنجیب این مملکت نشان داد که وی هنوز زند

 

ها شاهد وحشیگری های دیروز جشن بود، بلی جشنی که وحشت آفرید و بار دیگر نفرت آفرید، سرک ها و جاده 
 .های هفتاد را منعکس ساخت و اذهان مردم را بار دیگر مخدوش گردانید بود که سال

 

شان برای شان  دیدیم و اما باز هم مدت زمان نامعلومی منتظر ماند تا باداران ج انتخابات را عمالً میامروز باید نتائ
 .چیزی بفرماید و مطابق آن عمل کنند

و دیوار این مملکت سایه افگنده، فقر و بیکاری  برد، سردرگمی همه بر در بار بسر می فالکت ملت در وضع نهایت
زنند که ما  که این حالت را باالی این ملت بار آورده فریاد می یابد و اما هنوز هم همان هایی روز بروز تشدید می

اه انداخته ایم، گویا ملت نزد شان نهایت پاک ملت به ر رأیو جنجال را جهت دفاع از ملت و دفاع از  همه جار این
 ؟ است گرامی

 :خاتمه دهد پس باید د به این بحران و این جنجالصفت صادقانه بخواه شیطاناگر حکومت امروزی و امریکای 
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 جدی امنیتی را در کابل، هرات و مزار شریف اتخاذ دارد تدابیر - الف. 
 ج انتخابات را اعالن نمایدنتائ - ب. 

 

گویند بلکه این رسانه  گاهی توانایی آنرا ندارد آنچه را عملی سازند که می هیچ وباشامن معتقدم که یک گروه از 
 . ها و پلنگ ها ساخته است در غیر آن چنین یک کاری امکان پذیر نیستت که از شغال ها شیرسا ها و امریکا

چه که هیچ را پایانی نیست و مرغ شان یک لنگ در غیر آن این جنجال را پایانی نیست، چون خواسته های شان 
 .گونه مشکلی اصالً وجود ندارد ورنه اگر دنبال حقیقت روی آنگاه هیچلنگ ندارد 

 تان می خود کش بیگانه پرست اند باید گفت که، صادقانه برای که دنباله روان این گروه از یو اما به ملت و آنهای
این جانیان نیست، اینان بجز از قتل و غارت چیزی را از باداران شان  گویم که خیر و فالح ملک و ملت در دست

 . دنبال بربادی وطن و ملت است و بسه دنبال اینان رفتن به نیاموخته اند و نباید دنبال اینان رفت چون رفتن ب
گزیده شود،  بار از یک سوراخ فرماید مسلمان نباید دو می (ص)نکه رسول اکرم آزموده را آزمودن خطاست، و چنا

از برای آنست که از گذشته باید بیاموخت و آینده خود را  تأریخیعنی باید هوشیارانه و عاقالنه گام برداشت، مطالعه 
 با احترام  . با مطالعه از گذشته باید ساخت

 
 ړاند. ص. م

 افغانستان عزیز –قندهار 

 

 

 

 

 

 

 

 


