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 کشنده ۀباز همان نسخ
 

بلکه  ست؛یصرف ن ینوا کی نیا گریآن است که د تگریشود و حکا یم دهیُسرنا دم نیبار است که به ا نیسوم نیا
همان  نیافغانستان. ا یملت سراسر ۀندیو آ تیجنگ اعالن نا شده است بر ضد منافع، مصالح، موجود کی پوریش

 بیکند،  طب یم دینا حاذق را ترد بیطب کی ۀافغانستان، نسخ ماریکه ملت ب یزهر اندود است که هر بار یدارو
 . دینما یم زیملت افغانستان تجو یکشنده را برا یهمان مداوا گر،ید ۀخود ساخت

 ستیلذا بائ ست،یطالبان ممکن ن ۀلیمتحده در هند گفته شد که چون رفع و دفع غا االتیا ریسف ۀاز حنجر روزیپر
  ۀدیدموکرات افغانستان درجر یآنها سپرد، که جنبش مترق ۀمستقالن تیاز خاک افغانستان را به حاکم یقطعه ا

 جهیکه در نت برداشت« کشنده  ۀنسخ کی» وانآن در تحت عن یو نظام یاجتماع ،یاسیس جیمساوات پرده از نتا
 کردند.       حیو تقب دیمطلع در کشور و باالخره حکومت افغانستان آنرا ترد یکتله ها

که   دیبخش یآن را به طالبان م ۀحص کیافغانستان را به هشت قسمت کرد و  س،یدر پارلمان انگل یا ندهینما روزید 
 یبا سکوت  ،یو زبان یو کاسبکاران رنگارنگ افتراق  قوم یمل یها یو چپاولگران دارائ یقدرت طلبان محل

آن  میوخ جیمطلع ، از آن پرده برداشتند و نتا خواهانشرمبار قلباً به آن رضا دادند؛ مگر وطن دوستان آگاه و مردم 
 را آشکار ساختند .      

 ۀهمان نسخ زیبار ن نیاست. ا هدیخز شتریقدم پ کی ،یجهان یاقتصاد تیحاکم ۀمطروح یژیاسترات نیامروز باز ا  
خاطر  تیمتحده  با رضائ االتیا ۀسوداگران تیدارو ساز، زرد تر شده است. حاکم یکهن است که صرف رنگ مو

مردم  قتیفشار، در حق یروین کیث یمنح رانیو ا هیاز استخدام طالبان توسط روس ز،یو سکوت مصلحت آم
ً به ا یاتیح یاسیس یافغانستان را در تنگنا و اجبار برساند که  قانیا نیقرار داده است تا ملت افغانستان را حتما

دهشت  نیپرده  ا یآشکار و ب حیو تسل لیمتحده، تمو االتیاست که ا ریاجتناب ناپذ قتیحق کی گریوجود طالب د
لشکر نامنهاد در  کیه نگرد، بلکه آنها را به مثاب ینه تنها با اغماض و اهمال م رانیو ا هیافگنان را توسط و روس

مهربان تر از  یها هیاست تا ساده لوحان و کوته نظران جهان را قانع سازد که دا رفتهیبرابر خطر کاذب داعش پذ
مضحک و  رنگیو ن لهیح کی  نیا که یدفع  کنند. در حال گرید« بد»را با « بد» کیکرده اند تا   زیمادر، تجو

 لیو تمو هیتغذ ستند،ین ریو صغ ریاستعمار کب یمار دو سر را که جز فرزندان دو گانگ کیتا  ستین شیب یمسخره ا
از  یببخشند، که احتماالً آنها را در همان نقاط یارض یاسیس تیمستقل و حاکم نیکنند و به آنها، سرزم حیو تسل

د ضرورت جهان مور یو منرالها یهستو یانرژ یخواهند ساخت  که منابع غن رکشور ما  متوطن و مستق
 کند.  نیرا تأم ندهیآ کیتکنولوژ

« نما و منفعت کن  هیتجز»  یژیاسترات نیا لیکه را که از تعم یناگوار یجیو نتا میپرداز یبه متن م هیاز حاش حال
 شمرد .   میشود بر خواه یدر افغانستان و منطقه حاصل م

و  یودالیمناسبات کهن ف یبرمبنا یاقتصاد یا کرهیپ کیکدام نه  چیآن داعش، ه یطالب و برادر دو گانگ - کی
و  نیزبان، د ت،یمناسبات بر اساس نژاد، قوم نیا یاجتماع تیشخص زیدر کشور هستند و نه حا یودالیماقبل ف

مستقل را در کشور  نیسرزم ایخطه و  کیو استحقاق داشتن  تیباشند که کفا یم یمذهب مشخص در سطح مل
 ۀو حافظ منافع کدام قشر و طبق ۀندینما ک،یدموکرات یها پیو پرنس یق اصول حقوق اساسداشته باشند، و نه بر طب

 کیرا در  یاسیس تیو هو تیموقع کیکنند، تا بر اساس آن   یندگینما یهستند که بتوانند آنرا در سطح مل یاجتماع
سرحدات کشور اند که  یمسلح استخدام شده از سراسر افغانستان و  ماورا ی. آنها گروه هاندینما لیتمث یارض ۀخط

به  گرید یحقوق ازیامت کیگوناگون کشور هستند که سپردن  یدر خطه ها ستیحقوق ز زیآن همه حا یعناصر داخل
ک و با یب خرابکارانآن،  ی. عنا صر خارجستین یگرید زیچ یمل ینا بخشودن یجفا کار کیبه  یآنها جز انعام

 کنند.    یو ارضاء م فیتخف گرانید یو بر باد یرانیشان را با و یمل یها و عقده ها یشیاند که روان پر یرحم یب

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_w_baz_ham_haman_noskha_loshemda.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_w_baz_ham_haman_noskha_loshemda.pdf


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اند  یشده اند : رهبران، عناصر بیترک ان،یرهبران و رهروان و مناد یۀطالب و داعش، از سه ال ۀکریدو پ نیا   
عناصر  نهایخرابکار آن در ملل عقب نگ داشته شده. ا یو شبکه ها یجهان کیستراتژ یوابسته به سازمان ها

 ینیاساس همان ماستر پالن، رنگ مقدسات د بررا  یتیوجدان که هر نوع جنا یرحم و ب یاند  ب یرانیمزدور و اج
و  رهیرا خ نیاستعمار نو یجهان یارزش ها و مقدسات ملل، فساد و بهره کش لیو تنز فیکنند تا با تخف یم یو مذهب

اسالم آباد  ۀچهار ستار یپرده اندازند که خود در هوتل ها یجهان یحکومت اقتصاد عیسازند تا بر طرح وس فیخف
 سپارند.   یو به رهروان کودن م رندیگ یم یو ماسکو و قطر دستور دهشت افگن هرانو  ت یو کراچ

پنجه  نیمجمع خون نیا گرید یۀخرابکار، ال«  نانید ماریب» خوار و بیو خوشباوران فر زاریو ب ریرهروان فق   
 اند. 

با  ،یخرابکار«  نید ماریب» گم گشتگان، و هرگاه  ایگماشتگان اند و  ایکه  بکاریفر یاسیس انیمناد باالخره
 نیکند، ا یکودکان ومردان و زنان را تکه و پاره م یگناه، تن ها یمعصوم و ب یاز انسانها یدر مجمع یانفجار

پردازند که  یم یکوبیدر خفاء به پا  زند،یر یم مساحظاهراً اشک ت کهیدارند و در حال یم دهل و نقاره بر انیمناد
 شد.  دهیو اسالم  پاش مانیو ا نیبر د یرنگ اهیباز س

هم وطن و  ۀرا به مثابه کتل رانگریمعجون و مرکب و نیتوان چن یمذموم، که چسان م ۀکریپ نیا بیاست ترک نیا
 مستقل ساخت و شناخت . یو حقوق یاسیس تیصاحب شخص

 یمجرا و راه گشا قتیاز افغانستان در حق یمحتمل داعش، در نقاط یتمرکز طالبان و بعداً جابجائ یطرح کنون -دو
 یارض میدرکشور ما. که با تقس یبند کنون مین یاسیس تیمرکز شتریهرچه ب یزیفرو ر یبرا ستیگرانه ا لهیح

توافقات و بهره  یرا برا یمساعد ۀنیزم ،یرونینده و دست نگر بشکن یمحل یافغانستان به مواضع قدرت ها
 گرداند.   یچپاولگرانه از امکانات و منابع افغانستان آسانتر و ارزانتر م یها یبردار

. کاسبکاران زبان و ختیطلبان رنگارنگ در کشور ما خواهد ر هیتجز ابیرا به آس یطرح، آب دلخواه نیا – سه
خواهان اقتدار و سلطه  قتیاند، در حق دهیکاذب و منحط، مکارانه خز زمیفدرال کیشعار  ریقوم و مذهب که در ز

باشند تا اهداف  یدزدان و قاچاقبران و جنگ ساالران و چپاولگران در سطح  کشور م زیمستقالنه و فساد انگ یها
طرح به  نیا رای. زندینما اعمال شیدغدغه و تشو یب گانه،یب نیمغرض یشان را در همدست یوضد مل انهیمنفعت جو

 یخود سر و استفاده جو و ب یمحل یخواهد داد تا افغانستان را به قدرت ها یدرازتر حقوق یدراز و دست یآنها زبان
 هیپا شیخو یرا برا یتاج و تخت یب یو برزن افغانستان سلطنت ها یو در هر کو ندینما میتقس ،یمل منافعاعتناء به 
 گذارند .  

،  زندیر یم زمیه ،یو مذهب یو زبان یقوم زمیکه بر آتش فدرال  یسو کیطرح منحوس، از  نیا یاسیس انیمناد 
پردازند که مردم  یبهانه م نیبا ا یمردم تیحاکم لیتمث یها پیپرنس یو الغا یدموکراس دیبه ترد گرید یاز سو

خود  زمیفدرال نیا قتیکه در حق ،ستندین کیاتدموکر لیو مستحق تمث شیخو یاسیافغانستان هنوز مطلع بر حقوق س
 یمکار محل نیمستبد یپا ریاستبداد را ز یکنند و کرس یم یته یانتخاب تیو حاکم یساخته را از جوهر دموکراس

غافل از آنکه  ند،ینما یمهر و سجل م ،یاسیمشروع س لیو تمث یمردم ۀآنها را به اراد یاعتنائ یگذارند  و ب یم
شان است که با  اتیمردم و منافع آنها و اراده آنها در جهت بهبود ح نیو ا ستیاراده مردم ن لیمثجز ت یدموکراس

 ،یونانی یها یچهارهزار سال قبل، و آتن یباختر یها یائیاست، و همان است که آر نیانسان عج خیفطرت و تار
 را داشته اند.    یاسیو س یاجتماع تیحاکم لیتمث نیهزار و پنجصد سال قبل، ا

 ینقاضت ها و خصومت ها  نیقیاز کشور، به  یعنصر ناخواسته و ماجراجو در هر نقطه ا کی یجابجائ – چهار
 تیحاکم کیاز کشور جابجا کنند و به آنها  یاگر آنها را در هر جائ رایرا دامن خواهد زد ، ز یو محل یارض
م هم کنند، مگرخصومت مردمان یخود را در اول تسل یاگر آنها سالح ها یمشروع بدهند و حت ریغ یارض

 نیخواهد گشت و ا میکه بازهم منجر به مناقشات وخ ختیرا بر خواهند انگ یمحل نیزم ینادار و ب ر،یمعصوم، فق
خود را با  ۀتوانند روابط گذشت یم یمغرض را آموخته اند، به سادگ گانگانیتازه واردان که تمام رموز رابطه با ب

 بر آورند. یکنند با استفاده از آن، آه نهاد از مردمان محل اءیاح یرونیب  یحاتیمنابع تسل
 یخرابکار در کشور ما هستند، به سادگ گانگانیب یسیو پال یبنام طالب و داعش که محصول  مش یهائ کرهیپ – پنج

در  رانگریو گانیبخصوص همسا گانگانیب یو اقتصاد یو نظام یاسیمواضع و ابزار نفوذ س ثیتوانند منح یم
 یمل میرا بر ضد منافع و تصام ریسپاه اج نیا توانند یاراده کنند م گانگانیب نیکه ا ی. هر گاه رندیافغانستان قرار گ
باشند، در  یاعتناء به منافع مل یب تیمستقل و حاکم نیسر زم کی. هرگاه آنها واجد ندینما جیدر افغانستان بس

در دشت ها کوه ها مواجه  یپراگنده و انفراد انیبا کدام ماجرجوافغانستان  گرمردمیو شورش آنها، د یصورت بغ
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مواجه  ار،یاغ تیشده و برخودار از حما تینفوس متراکم منسجم و هدا کیو شورش  امیبود؛ بلکه با  ق دنخواهن
 خواهند گشت.

، بدون وجود  هیمداخله گر همسا یها میو فراستادگان رژ یمذاکره با معامله گران غرب زیهرگاه طالبان در م -شش
جا  یمردم سراسر افغانستان برا تیمشروع و معتبر ملت افغانستان و بدون اطالع  و رضا یندگینما کرهیپ کی

کدام  از ارزش ها و  چیاست که  آنها به ه تیواقع نیا انگریزنند، خود ب یاز افغانستان چانه م یدر قسمت ینیگز
هستند که صرفاً  یا یبند هستند، آنها  لشکر استعمار ینه منهمک بوده اند و نه پا شیو کاذب خو یمقدسات ادعائ

مغرض در افغانستان هستند  و گرنه  گانگانیبه نفع ب یو باالخره اقتصاد یاسیو س ینظام گاهیپا کی جادیدر صدد ا
کشور  کی میو تقس هیچگونه در تجز گریبه چهره زده اند، د یو اسالم را چون نقاب نیدفاع از د یادعا کهآنها 

گناهان  یاز خون ب یلیرا که بنام آن، س شیخو یکذائ یو ادعا ها نندینش یبه معامله م نان،یبا دگر د ،یاسالم
 گذارند .  یپا م ریاند، ز ختهیمعصوم را بر جاده ها ر

گماشتگان غرب  تیالحمربوط به سرنوشت ملت افغانستان ، نه از ص ریامر خط کیدر  یریگ میتصم تیصالح
 نیرا درتع یکشور خارج چیه ۀکه آنها مداخل ی. همچنانهیخرابکار منطقه و همسا یاست و نه در دست سازمان ها

در  میمداخله و تصم تیپس حق و صالح  رندیپذ یشناسند و نم ینم شیخو یارض تیتمام تیو تثب یسرنوشت مل
خود منافع و مصالح خود  دیملت افغانستان است که با نیندارند. ا زیافغانستان را ن یخیو تار یونیسر نوشت ملت مل

است که نه حکومت دست نگر  یساحه، موضوع تی. صحبت بر سر حاکم دینما صیتشخ یمل ۀمذاکر کیرا در 
 میتصم نیچن تیباشند، صالح یمشروع م تیدر مورد آن صاحب صالح ،یمل لیافغانستان و نه پارلمان فاقد تمث

آن در محضر مردم  ۀندیوحال و آ یاسیس جیتمام خطوط و نتا ستیافغانستان است که  بائ یلت سراسرصرفاً حق م
 . ندیبگو سخبه آن پا یرفراندم سراسر کیبلکه با  ؛یتقلب ۀجرگ یۀلو کیپرده گردد و مردم افغانستان نه با  یباز و ب

منطقه و جهان است، پس بهتر است جهان غرب  تیصلح وامن یبرا گانگانیب زیتجاو نیباالخره اگر ا – هفت
 سندیبنو زیپاکستان ن یعنیفرزند ناز خود  یشفا بخش را برا ۀنسخ نیمتحده ا االتیو ا ایتانیبخصوص کارگزاران بر

خاموش  یبکل یمنطقو ۀلیغا نیسازند تا ا عدو مسا یخال زیدر آن کشور ن یطالبان پاکستان یرا برا یو ساحه ا
صورت  دیفرزند محبوب استعمار کهن و جد نیپاکستان، ا یبرا چگاهیه یزیتجو نیچن میدانیم  نیقیگردد، که به 

 نخواهد گرفت .
 نهیریاست با استعداد، د یملت رایشود. ز یم یمحابا با سرنوشت آن باز یب نیملت افغانستان است که چن نیا  

 ویو ج کیژیسترات تیاست با منابع سرشار و موقع ینیفرهنگ، خدا پرست و با شهامت، و کشور افغانستان سر زم
شود و به دهشت افگنان و چپاولگران و نفاق  ستادهیا اکه اگر ملت افغانستان اراده کند و بپ ،یجهان تیبا اهم کیپولت
و بخاطر  یخود را بر اساس وجدان و تعقل و منافع مل«  یرأ» روز کی، و  دیبگو« نه » روز  کی زان،یانگ

او و  تیو شرافت و انسان تیثیاو مظهر ح یو بداند که آرا  ندازدیبه صندوق ب شیخود و فرزندان خو ۀندیبهبود آ
ها  یها و نا به هنجار یناگوار ۀهم نیا ۀاوست، فردا هم یفردا یو ضامن بهروز یو مل یاسیس تقاللاس یرهگشا

 خواهد سپرد .   خیبه تار شیرا در عقب خو
 انیپا
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