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 ؟!دباش نتاجکستا رد زکند یوال لفامی دبای اچر

 مفل نای .مداشت ردیدا وا اب اه هرسان باربا زا یجمع اب ربا دچن ،بود رکشو رجمهو سریی یکرز دحام ممحتر یوقت
 لمسای یبعض اام ،ساخت کشری رعزی نهموطنا اب توق نهما رد ار امالقاته نازی یبعض یها تصحب هخالص
 اه یمطبوعات حاصطال هب و یخودمان ربسیا اه ردیدا نای هک تمیگف قاسب رجمهو سریی هک دمان ممکتو یبخاطر

 یکرز یاقا تشکایا هب هماند ممکتو لمسای نای ماعظ تقسم !دشو هن شفا دبای اه پگ یبعض و تاس (دریکار د فا)
 .دمیش دمحدو ونات و اه یامریکای زا
 اب ار یمسلک و یکشور ممه ربسیا لمسای یاخالق لکام تجرئ اب انصافا   ،ای هرسان نهمکارا ،ها تمالقا نآ رد

 یو دخو ار ردگ یبعض و تمیگف بجوا لمسای یبعض هب رجمهو سریی لمقاب رد .تمیگذاش نمیا رد رجمهو سریی
 ار اآنه ردگ یروزها و افرد ات دمیکردن تیاداش لهېوادم یزلم و مخر مکری ،سپنتا نآقایو دمانن کنزدی نمشاورا  و

 ممرد ،کشور عنف هب اه هرسان باربا ممه تپیشنهادا یبعض ات دبرسانن یجمهور تریاس ممقا عسم هب تاجراا ضغر
 .دبپوش لعم هجام تدول و
 پگ هک ددار زنی ار یالعادگ قفو نای ردگ لکما دچن یپهلو رد رجمهو سریی هک مدریافت تمالقا هدوس زا دبع نم اام
 !دبسپر شفرامو دبا هب ردگ شگو اب و دبشنو شگو کی اب ار ممرد یها
 سریی هک مبود هکرد اپید نیقی ردگ ازیر ،ماند هناگفت اه هرسان ردگ رهمکا اه هد و نم دنز اه پگ یبعض وهمینر زا

 .دنمیکن یکار لعم رد ،میدهد رشو دتایی رس طفق رجمهو
 دبو نای ،ماند هناگفت یول منمای حمطر رجمهو سریی اب تجلسا هینگون زا ییک رد ممیخواست نم هک یمسایل زا ییک
 !دبده هخاتم نمجردی تحکوم هب دبای یو هک
 ود -دص هخالص و وکال ،قوماندانان ،ها یوال ،وزرا ،جمهوری تریاس دارش نمشاوری ،جهادی نرهبرا تلس هب راگ
 دمیشو هدید ،شود یاندازا رنظ تدق هب ،اند هگرفت نگروگا ار هبیچار رکشو ن،ای هگذشت لسا هچهارد یط هنفریک دص
 !دمینمو هادار یغیرجهاد و یجهاد نمجردی هیکعد طتوس ار رکشو یکرز دحام هک
 ،میداند تمقاوم و دجها کشری ای ررهب ار دخو نافغانستا رد هکسیک هک مهست هعقید نای هب حاال و توق نآ رد نم

 رد شا هخانواد ماعظ تقسم ای و لک دبای ،است نبهما و نفال و نقوماندانا و یلوا و روزی و دارش رمشاو هکسیک
 .دباش کشری اآنه یشاد و مغ رد و هنمود ساحسا ار ممرد ددر ات دباش ممقی رکشو لداخ

 هداد عموق ذخو تدول نبزرگا هب فطر کی زا ،احساساتی یها یاندیش تمصلح اب همتاسفان قاسب رجمهو سریی 
 دکنن یزندگ تنعم و زنا رهزا اب هدوشنب و دآبا ماسال و نتهرا و ااروپ و اامریک و اکاناد رد نشا یها هوادخان ات دبو
 لداخ یها هخریط زا ار یبلهوس و یعیاش یگاه و تنعم و زنا نای لپو هک دبو هنمود یحال نآنا هب ردگ فطر زا و

 !دتوانن یم هدید کتدار نوط رچو هصخال و بغض ،اختالس ،ها ددا رقرا ،المال تبی ،مردم بجی ،ارگ
 یزندگ نتاجکستا رد زکند یوال لفامی دبای اچر هاینک نآ و ممیگرد رب همسل لاص هب ختل تواقعی نای رتذک زا دبع

 کند؟
 .تگذاش شنمای هب هپرد یب ربسیا ار دخو یناکام یمل توحد تدول .دنمو طسقو زکند رشه هگذشت ههفت هدوشنب زرو
 یانتخابات یها هوعد و دهستن فمصرو تامکانا هخالص و توالیا و اه تسفار و اه توزار مقسیت هب ههاییک نآ

 رچها رد هآنهاییک دمانن هک دباشن هداشت نیقی دبای ،اند هسپرد یفراموش دبا هب ار نافغانستا ممرد گبزر تتوقعا و دخو
 !تیاف دنخواهن شمو خسورا یحت هک دشون تنیس و مگ نچنا ، دمیزدن بضر هسک دخو مبنا هگذشت هده

 نمجردی اغلبا   نآ نبزرگا هک تاس یدولت کی سریی ،کند هنگا دبرخو و ربدو زنی یغن رداکت رجمهو سریل راگ حاال
 رب رواف تامکانا اب و دآین یم ااینج نمهما دمانن .دندارن فتشری نافغانستا رد یبسیار تحضرا  یها لفامی !دهستن

 !دمیگردن
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 و یقربان و تمقاوم و دجها و لرسو و اخد زا هک دبودن یبسیار ،شود هدید یکرز دحام ندورا نبزرگا تلس هب راگ
 ممرد و یدموکراس نمدعیا یبعض هالبت .دندارن رنظی نافغانستا ختاری رد هک دشدن تثاب یدزدان یول ،میگفتند تشهاد
 تپش زا ار یاول هگرو تدس هک دکردن یدزد نچنا و هنماند بعق هقافل زا زنی هدید بغر یساالر هشایست و یساالر
 !دبستن
 تدول کی یاعضا .دنبودن ادرینج نشا یها لفامی هک تاس نای ،کردند رفرا و هشد دناپدی اآنه هک یدالیل زا ییک

 رب ار رفرا و دپاییدن هن ادرینج ردگ ،شدند یچیز بصاح یوقت ،بود هآماد اه تتک و اه تپاسپور .دبودن اه دمجر
 !ددادن حترجی رقرا
 ؟میکرد یزندگ نتاجکستا رد شا لفامی هک دکر رمقر زکند یوال ار یکس اچر هک دشو لسوا یغن رداکت زا دبای حاال
 و دخور مرق یمل توحد تدول مشر نتری گبزر هک دبو هرفت نتاجکستا حتفری هب ،مهمی یروزها نچنا رد یوال نای

 !دکر طسقو تساع هدوازد فظر زکند ممه اه یخیل یخیل توالی
 ربهت ای و تغفل بخوا زا ار یمل توحد حاصطال هب تدول یرهبر هدستگا دبع و یغن رداکت دبای همسل نای مبگمان
 !دباش هکرد ربیدا گمر بخوا مبگوی
 سریی و رجمهو سریی زا تدول هپای دبلن ناراکی متما یها لفامی دبای .دانجامی دنخواه تموفقی هب نمجردی تدول

 نای لاه ار دخو ههم ات ،باشند نمسکو رکشو لداخ رد متورخ ردا دسرح و هقلع یموس للسواو ات هگرفت هاجرای
 !دنباشن رفرا و یزراندوز رفک هب و هدانست نوط
 وکال و نقوماندانا و اه یوال و اوزر و دارش نمشاوری و یجهاد نرهبرا هب و هشد فموقو گدرن یب دبای زکند یوال

 یها هخانواد دنز نآ رغی رد ،برگردانند نافغانستا هب هآیند هما هدوس فظر ار دخو یها هخانواد ات دشو دگوشز اکیدا  
 .دنماین مک هبیچار  ممرد نای رس زا ار دخو رش و هشد افرم فتشری

  
 دنخواهن هپور ار یسال ود یمل توحد تحکوم نمدعیا ،مدرسه نای و تمالس نای راگ هک مبود هنوشت لقب یچند نم

 هاجرایی تریاس هک دبدهن رتغیی ینحو هب ار نافغانستا یاساس نقانو ات هنمود تدعو ار هجرگ هلوی نآ یط هک تتوانس
 !دآور تبدس ار یاجرای تصدار تحیثی
 زنی تخود ای دنمای لانتقا رکشو لبداخ ار دخو یها هخانواد ات هبد تهدای تدول نبزرگا ههم هب ای رجمهو سریی یآقا
 !ینشو وروبر یجد لمشک اب رخط توق رد ات جخار هب تبفرس ار تا مخان زکند یوال و هاجرایی دمانن
 !وه ای
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