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 ۸۲/۲۸/۸۲1۲            الله آرینزیاحسان 
 

 نشود بیتخر یتوسط محاسبات جناح دیبا یبزرگ مل یپروژه ها
 

 یقشون سرخ اتحاد شورو یقطعات و جنرال ها نیسالگرد خروج آخر نیو نهم ستیهـ.ش، ب 1932دلو  ۸2 روز
 .از افغانستان بود

 

 میحکومت خوب، دلسوز و کارا از طرف تنظ کیالله،  بیداکتر نج تیها و سقوط حاکم یبعد از خروج شورو اگر
 م،یکردیم لیتجل یطیدلو را در شرا ۸2ما امروز  شد،یم جادیبا تجربه و وطندوست ا ،یمسلک یو افغانها یجهاد یها

ه با هم و هم کردندیرا فراموش م یو بدبخت یچارگیبفقر،  ،یآواره گ ،یجنگ، تباه یکه ممکن مردم افغانستان سالها
 .کردندیم ګیو در کنار هم آرام زنده  ختندیریو عرق م کردندیکار م زیکشور عز شرفتیو پ ییشگوفا ،یآبادان یبرا
 دندیکش یانتظار م یمعتدل اسالم تیحاکم کیکشور آزاد و  کی یسالها برا کهینشد و مردم ا نیواحسرتا که چن اما

بعوض  دیروبرو شدند که قلم توان پرداختن به آنرا نه دارد و همه با یدفعتاً با چنان وحشت و دهشت دادند،یم یو قربان
 !میکن هیرګاشک، خون 

 

ا به اجر یوطن گرانیشده و توسط باز یطراح هیهمسا یکه از طرف استخبارات کشور ها نیدرامه خون نیا انیپا در
زنده ماندن و داشتن  یمردم برا کعدهیو  دیصدمه رس یبزرگ مل یآرمانها، افتخارات و سمبولها یاریدرآمد، به بس

 پناه بردند و بعوض چنگ زدن یو گروه یمذهب ،یقوم ،یمیتنظ یها، به پهلوان پنبه ها یتفنگ تیپناهگاه و حما کی
منافع دو جانبه و  ،یقهرمانان مل ،یافتخارات مل ،یمشترک مل یو داشتن آرمانها یو برادر یوحدت مل سمانیبه ر

 انستپناه بردند و افغان میو زبان و مذهب و تنظ لهیقوم و قب یو استفاده جو نیدروغ یچند جانبه و امثالهم به سمبولها
 .کشور سابقه نه دارد یطوالن خیروبرو ساختند که در تار یبیرا با مصا

 

 فتهرګبروز کرده، که اگر به موقع جلو آن  یبرق یتذکره ها عیتوز یکه رو میهست یروز ها ما شاهد جنجال ها نیدر
مردم با هم برادر و مسلمان افغانستان  انی)!( تا م یو تصادف یلیتحم یاسیرهبران س کعدهی یشینشود، کوچک اند

 .خواهد شد دهیکشان
 

دارند که اظهر من الشمس بوده و هر  یکه هستند، با هم مشکالت یکټو خ لیافغانستان از هر خ یفعل یاسیس رهبران
 یمل ګبزر یخود را بر پروژه ها یروهګو  یو منافع شخص یاسیکه محاسبات کوچک س خواهدیم یبه نحو یکس

 .ندینما جادیا اهویه کیساخته و  یبجا یشده خود را به شکل ختهیر یو منافع کل کشور برتر دانسته، آبرو ها
 یداخل نیمطابق قوان دیمهم و درجه اول دولت افغانستان است که با فیاز وظا یبرق یتذکره ها عیکه توز ستین یشک

گذاشته  نایو به مشکالت موجود نقطه پا دهیاکمال رس هینوع مطلوب به پا نیبه بهتر ،یقبول شده جهان یها بیو پرنس
 .شود
 کند،یم یدر قلمرو افغانستان زندگ کهینافذ کشور، به هر کس یتذکر است که به اساس ماده چهارم قانون اساس قابل

 یشهروند در جمهور یبدست آورده که به معن یدیجد ییحکم کلمه افغان بار معنا نی. با ارددیګکلمه )افغان( اطالق م
 .تعلق ندارد یمقو یبه کدام گروه مشخص چصورتیافغانستان است و به ه

 

طرح م یها تیو شخص یمدن نیفعال ،یاسیاحزاب س ،سرانیافغانستان توقع دارند تا رهبران حکومت وحدت مل مردم
که  کنند یکار ،ینشان داده و با درک اوضاع و احوال شکنننده فعل یو مل یاسیبزرگ س تیو ظرف تیاز خود کفا
نموده و  نیما را تام زیگروه، منافع عامه مردم و کشور عز ایشخص و  م،یمنافع کدام حزب، تنظ نیبعوض تام

 خود را به انجام یو وطن ینیو رسالت د دهیبه ساحل نجات رسان ،یبه باطالق نابود دنیکشان یافغانستان را بجا
 رسانند!
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