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 ۶۰/۶1/2۶1۲             آریانژاد
 پابرجاست افغانستان ملت قهرمان  2۶12از  بعد

 
این که چه  صرف نظر از (!)تفرقه بینداز وحکومت کن که مغز شیطان صفت است کدام طرح نمیدانم این پندار

طوریکه فرد فرد  ،ثیر گذار میباشدأت نهایت خطرناک و این نظریه کسی این فورمول را خلق کرده است باید پذیرفت که
همواره  این فورمول کار بران، نماید پیدا ...اقتصادی ا تسلط سیاسی وههم جدا میسازد تا بعد بتواند باالی آن ملت را از

ند آنها طوری تلقین نمای برآورده  میان مردم  نسبت به دولت شان  به وجود تالش اند تا فضای بی اعتمادی را در در
اما متأسفانه کشور ما  ،از این قماش حرف ها بین خواهید رفت از ،قتصاد تان ضعیف استا ،ی نداریدکه گویا توانای

نخبه  از سه دهه به این سو یکهطور .بازی ها بوده استبرای چنین  بستر مناسب گذشته تا به حال به مثابه   از افغانستان
 به نحوی از انحا دردام های استخبارات وین کشور ا برخور دار بوده اند اما درخاص ی که  در منطقه از جایگاه یها

بازی گران  هنر مندان و ی دنیادیگر کشور ها از خود بیگانه قرار گرفته و از بین رفته اند در حالیکه در یه هائتوط
 یشمردم خو خود و یظرفیت ها وی ئمردم آنها به توانا ؛رمال میسازند زیراونحکومت  سینما به میدان سیاست آمده و

ن اما  در کشور ما برعکس آ آنها را نمیخورندتبلیغات  فریب ه اجانب نشده وئهرگز شکار توط ند وباورمند هست
اجتماعی  یک شخصیت سیاسی و مورد یک زعیم، یا خارجی در داخلی ویکی از رسانه های همگانی  اگر در  .میباشد

خود بافته  ساخته ودوخودآگاه با ده ها دلیل خنا  انه وهمه آنرا آگاه ،نا سزائی گفته میشود حرف یا یک جریان سیاسی و
شخص  گفته یک نیکی از وسایل اطالعات جمعی پیرامو گونه هرگاه درو همین دنزمزمه میکن وئید ات راآن و می پذیرند
دل آنرا می  باجان و یسته وتحقیق به دیده قدر نگر سی ورقضاوت مثبت شده باشد همه آنرا بدون بر مالیخولیایی

جوان را به خود  و پیر ،زن مرد و ،بیسواد و باسواددر افغانستان ذهن  2۶12سناریوی بعد از سال طوریکه  ،پذیرند
شتر میگردد بی ی مردم امید ها  2۶12سال  نزدیک شدن به باگذشت هر روز و  از یک سو یعنیمشغول ساخته است 

مسؤولیت نیروهای امنیتی افغانستان  رون شده وافغانستان بی بین الملی ازنظامی  نیروهای ین مقطع زمانیا زیرا در
به این  .ریاست جمهوری میباشند انتخاباتدرانتظار برگزاری وعهده دار میشوند  راشان سراسر کشور  امنیتتأمین 

را به های  نگرانی اما رخ دیگر این سناریو برآن خوشبین هستند  ه فال نیک گرفته ورا ب 2۶12سال اساس رسیدن 
 در امر مبارزه  باگروهایی های نیروهای امنیتی ئتوانا خصوص ردید درت شک و ناشی ازکه همراه داشته است 

 درکشور طالبانی و برگشت نظام برد دست ونبد وگزاری انتخابات شفاف ، بردرکشور 2۶12بعد ازسال  هراس افگن
نزدیک  و سلیقوی را از دور قضاوت های عادالنه و ،نقیض د وضین خصوص نظریات ا به هر حال در ،میشود
نیروهای امنیتی نسبت به  توانائی  ،به عوض ابراز نگرانی و بی باوری ذکر است اینکه مردم ما اما آنچه قابل شنیدیم 
 شان نظر اندازی نمایند که گذشته  تا به  بجا خواهد بودشان  درهای ظرفیت های  ک و ییدر نهایت توانا و شان کشور
ابر  و ورهاتچه امپرا با تجربه نکردند وکه  را  های  بد بختی چه مشقت و و شرایط مرگبار به سر بردند نوع  در چه

 یجهان که حت در منطقه ووقت قلدرهای  وسد راه پیشرفت ها و دست پنجه نرم نکرده اند جهان که مقابله و های درتق
لقب  نجات داده و اناز استیالی شجهان را  منطقه و که  ندگرفته اننده بود قرار  لرزا ابر قدرت های امروزی را

نشان  نگرانیها  ،این درغیر  منجی جهان خطاب گردیدند ازسوی جهانیان قهرمانی را فرد فرد شان از آن خود ساخته و
که باید پذیرفت  .شان را فراموش کرده باشند که به هیچ وجه چنین نخواهد بود مان گذشته  میدهد که گویا این ملت قهر

پا برجا  ین کشورا در انه های شان بر میگردند اما این ملت خوهای بین الملی از افغانستان به اگر نیر 2۶12بعد 
 این که نیروهای مسلح کشور صرف نظر از مایند، نوی کشورشان قاطعانه دفاع نمع شهای مادی وارزتا از  خواهد بود

اگر  این نیروها به کرات ثابت ساخته اند،که بدون شک  ؟ا خیری و برخوردارهستندهای الزم  ظرفیت وچه توانائی  از
افتخار سر بلندی خدمت به  است هر افغان ری فطمردانگی  ،نشده اند و نیستند امکانات امروزی مجهز با وسایل و

 تا از وجب وجب خاک  تمامیت ارضی استقالل ودل آماده اند و با جان  مردم خواست هر یک شان میباشد و وطن و
که به زعم  2۶12بعد از سال  ودفاع نمایند  خودبه بهای سر  افغانستان نامجغرافیائی به   ،معنوی ارزشهای مادی و

ین ملت شهید پرور که از یازده سال به این سو صدها قربانی داده اند تا ذایقه قیامت بر پاخواهد شد ا گویا های خیل
هیچ گاهی  ودریافت نکرده اند پنهان  و یل پیدادال ی را بچشند که تاحال چانس آنرا به تعال ترقی و  ،امنیت  ،صلح

یا دیگر متحدان غربی  آمریکا و از جانب دیگر ایاالت متحده   خواهند کرد وندر اختیار دیگران رها  کشور شانرا تنها و
هیچ کشوری را سراغ   ،درتاریخ .ور داشته باشند تا ما نفس راحت بکشیمقرار نیست تا ابد در افغانستان حضشان  

 این امر در افغانستان نیزکه همان کشور  صدیق و دلسوزد جز فرزندان ننخواهیم داشت که دیگران آنرا ساخته باش
هیچ کشوری وجود نخواهد داشت تا برای ما افغانستان  .وطن شان را آباد نسازند ها صدق می نماید تا خود افغان

فساد در کشور  به باور بعضی ها که خارجی ها یگانه عامل ناامنی و بسازند، را عاری از فساد مترقی قانون مند و
خروج نیروهای  و دولت خروج نیروهای بین الملی از کشور میباشد مخالفین مسلح یکی از پیش شرط های  و میباشند
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دیگران  تا ثابت بسازند که طی یازده سال به خاطر چه خود و لی میتواند یک فرصت خوب برای آنها نیز باشدلبین الم
هم متقاعد خر روزنه های امید نیز به چشم میخورد که طالبان ین اواا هم در ز جانبا و بیچاره ساخته اند را آواره و
انتخابات ریاست جمهوری یکی از خواسته های  یگزاربر .بر طرف نمیشودمشکالت با کنار رفتن ها تا  گردیده اند

 .برد تأکید ورزیده استبدور از دست زاری انتخابات شفاف ودولت هم بارها به برگ بوده است وافغانها تمام 
مردم افغانستان الحمد صد  در 99 از بیش که اسالم نهایت ارزشمندست تا فاصله میان دو گزینه ا ین برماابر بنا 

ت رچیده اتحاد اخوب . بایدمیباشد ه های تمام  مردم افغانستانخواستجز دوم اینکه منافع ملی  م ویهللا مسلمان هست
تمام ارزشهای ما تاباشد  دهیم سوو کشتی شکسته را به ساحل نجات سمت تا جدی بگیریم  برابری را تعقیب و برادری

 .بماندمحفوظ ودرامان 
 پایان

 
 


