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 20/21/0212         میرعنایت هللا آشفته 
 

 !ی که جهان را دشمن خود می پنداردروکش
 

د. به برداشت این قلم؛ ی غیر اسالمی را دوست خود می دانهای اسالمی و نه کشور هانه کشور بارت دیگریا به ع
   د.ان ما را برجسته می سازدولتمرد فکری خود عدم استقالل ؛چنین تصور

منحیث یک فرد مستقل و غیر وابسته به تشکیالت ولی سخت باورمند به منافع علیای کشور و وحدت این کمتر از همه 
منزله به نام  پس از تعیین حکومت دو روز خاموشی و انتظار مصلحت آمیز 122پس از  ملی، نقاط نظر خود را

از بکار  ساده و عام فهم دور به پیمانه درک و فهم خود به زبان را راه بیرون رفت آنبیان و  %22وحدت ملی!؟ 
 نمایم. می سیاسی و ایدیولوژی ها بیاناصطالحات ُبرد 

ده بالنده و آین حصیل یافته  نسل های بازمانده از احزاب متهم به خراب کاری، جوانان ت دهم عام پسند برایترجیح می 
 آتش جنگ و نفاق سیاست بازان معامله گر مورد سوء استفاده قرار می گیرند، خطاب نمایم. کشور که در ساز

عصب ت منحیث یک فرد قربانی شده و متعلق به نسل سوخته، فارغ از هیچ ابن هیچلخیر این حقیر، وابه گفته ابو سید اب
 م.نویسمی  مائید بدون ُحب و ُبغض چه آنچه راعامل بدبختی می دانم، دقت بفر

 

اهد و آزادی خواه اشغال کشور، توسط قوای شوروی مساعد گردید. قیام ملت مج در اثر قیام های کودتایی، زمینه  
مردم مسلح شد.  رقباء اشغالگر، به منظور شکست رقیب سیاسی شان مورد حمایت قرارگرفت و افغان به وسیله  

حکومات  همسایه، صورت پذیرفت. ظهور و سقوط خون بار میلیون آواره در دو کشور ۶تا  ۵مهاجرت های اجباری 
دست پروردگان بیرونی نوبت وار تا کنفرانس بن و بعد از آن با تدویر لویه جرگه  ضد منافع ملی توسط عده ای از

های نمایشی و سه بار انتخابات جعلی در حضور قوای نظامی بیگانه، نه تنها باعث ختم جنگ نشد، بلکه تداوم جنگ، 
عدالتی، غصب قدرت به شکل یکجانبه و انحصاری به زور بیگانه، دراثرسازش ها و معامله گری در خطوط زد  بی

 و بند های قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و ایدیولوژیک، با وحشیانه ترین اشکال آن تا فعالً ادامه دارد. 
ها، بمب باردمانها، تجاوزات ناموسی، ه گات وار مخالفین سیاسی خود را به زندانها، کشتاربوبه دوران رسیده ها ن

ی، بیگانه پرست غصب دارایی های عامه، انتحار، انفجار، ترور، اختطاف، فساد، قاچاقبری، جاسوسی، ازخود کشی و
 اشرار نامیدند. و خود را وطندوست و انقالبی و مخالف را وطن فروش

 

غریب  مقاومت و خون بچه   و طالب ریخته شد. ثمره   ست، اشراریخون میلونها جوان شجاع و رشید وطن به نام کمون
عده ای از چپ و راست جهاد بر  افغان با پول و امکانات رقبای شوروی جهان دو قطبی را به یک قطبی تبدیل نمود.

 حق و آزادی بخش ملی را، به جیفه دنیایی تعویض و امروز به میلیونران؛ اما غالمان حلقه در گوش تبدیل شدند. 
ای رسیده در قدرت اعم از رفقا، برادران مجاهدین، طالبان کرام و به اصطالح تکنوکرات های بر گشته از نیروه

 غرب؛ مسؤول وضع موجود می باشند.
 

نا عادالنه؛ ما را به منزل مقصود که هما تفکیک چهره های ظالم و مظلوم بدون محاکمه   -: خواهر و برادر سوگوار
 مانع تأمین عدالت و اعاده صلح می گردد.ادیده انگاشتن و اغماض نمودن ن صلح پایدار است نمی رساند.

اد و شر و فس مجاهد ما به نام اشراراخوانی و نوکر غربی،  ، عالم دین ما به نام ست و ملحدیما به نام کمون کودتاچیان
یز مند به سیاست، و چما به نام تروریست و القاعده متهم و قربانی شد. این قشر پیشتاز و عالق و طالب العلم مدرسه  

سر و کار  مساجدسه و تعالیم قرانی در ، مکتب و مدر، دارالعلومپوهنتون و تحصیل یافته   ما که تعلیم یافته  فهم جامعه  
 ی باشند. ما م ع چشم و چراغ عوام الناس جامعه  داشتند و دارند؛ در واق

 

در کشمکش های شرق و غرب و استوار بر ایدیولوژی ها، منحیث مجری برنامه های بیگانه و اعمال ضد منافع 
ملی، خود افغان ها نقش بسزای را با تأسف بازی نمودند. در یک کالم می خواهم بگویم، هر ستمی که باالی هموطنان 

آن افغان خود ما بوده است. از ماست که بر ماست! از بیگانه مظلوم ما تحمیل گردیده است، پیش قراول و راه بلد 
 گالیه منطقی نمی باشد!
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 می رویم؟به پیش  بهتر ، به استقبال کدام آینده  را آغاز نمودیم 021۵سال ما  -هموطن امید وار به صلح :
بسته شدن زندان های اعالن  ،از کشور خروج بخش اعظم قوای ائتالفظاهراً ختم مأموریت جنگی نیرو های ناتو، 

مسؤولیت پذیری قوای امنیتی افغان را گامی ولو کوچک؛ اما به طرف خود ارادیت ملی و  قوای خارجی در کشور
 ارزیابی کرده می توانیم.

 

عدالت پسند، ما و جهان به اثبات رسید که تا ملت ها خود به شکل قانونمند آماده تغییر  یکبار دیگر به انسان آزادیخواه
جه دیگران می باشد به هیچ و خود و که پیام آور منافع ها آگاهانه نباشند، عوامل تصریح کننده یا بطی کننده بیرونی

 تواند. نمی ایفا کرده دت نقش اساسی و تعیین کننده در دراز م
 

هردو لشکر کشی و تجاوز بدون تائید « پیمان نظامی ناتو»یا « پیمان نظامی وارسا» وز اشغال شورویتجارب تجا
، با پیش کش نمودن شعار های ظاهراً عوام پسند اما بی بنیاد به همکاری  یا با تائید فیصله شواری امنیت ملل متحد

یچ د. و در خدمت گزاری دوستان شان، از ه، خوش آمدید گفته شرافراد و بخشی از احزاب سیاسی کشوعده ای از 
 نورز یدند و نمی ورزند.نوع جانفشانی وعرق ریزی دریغ 

توسط ولینعمت شان، پس این بوده که ظهور و زوال چنین چهره های سمارق وار ن به تکرار گواه براما گذشت زما
 دله می گردد.ابزاری؛ بسیار ارزان با نوکران تازه نفس دیگری تعویض و مبا از استفاده  

 

به باورم زمان آن فرا رسیده تا واضح و روشن بیان داریم که مردم و خاک افغانستان نباید قربانی سیاست های توسعه 
طلبانه ای قدرت های جهان قرار گیرد. هم زمان شفاف و مسؤوالنه بیان گردد که در عقب خواست های برحق و 

ی و تروریستی را ملت مسلمان و خدا شناس ما به نفع کشور و اسالم افراط انه ملت افغان هیچ برنامه  آزادی خواه
 عزیز نمی داند.

 مام نیرو هایگمان دارم نقشه راه بیرون رفت و دریافت شیوه های مؤثر خنثی سازی دسایس را باید به اشتراک ت
 تان یک پارچه، یکجامؤمن و متعهد، ترقیخواه، با تقوا و سنگر داران باورمند به افغانس یوطن دوست ملت گرا

 ریخت.
تالش به دست آوردن مجدد اعتماد و ایجاد الیه های همنوایان  آموختن درس عبرت از اشتباهات و افتراق گذشته و

منشانه  از دست رفته را باید با خون جگر دوباره احیا نمود. یعنی قبل  میلیونی هواداران نهضت ملی گرایانه و آزاد
گو سیاسی را برای همه فرزندان و  اعتماد، تحمل پذیری و ایجاد آدرس گفت ،بستر سازیهر اقدامی، کار برای  از

درک این مسؤولیت  صدیق وطن به منظور رسیدن به تفاهم نسبی و وحدت ملی برای نجات کشور بوجود آوریم.
 وظیفه افغان ها می باشد و نه خارجی ها !

 

یک سازمان، یک حزب، یک قوم، یک  ،صالحیت یک شخصدر توان و این خواست بزرگ و افغانستان شمول 
سمت و یک مذهب نیست. این عمل وطن دوستانه، قبل ازهمه نیاز به شناخت ظالم و مظلوم دارد. چند ظالمی افراطی 

اللت و سیاه روزی نجات ذدهند و نمی خواهند ملت از چنین  اجیر برای منافع خود و بیگانه جنگ تحمیلی را ادامه می
اجاره داران داخلی و خارجی آرزو دارند در تداوم جنگ فرسایشی و نیابتی استخبارات منطقه ای و فرا منطقه  یابد.

 ای از کثیرالقومی بودن، کثیرالزبانی بودن و کثیر المذهبی بودن ما سوء استفاده نمایند.
 

ت کشور، تعقیب آجندای اشتراک افراطیون سایر کشورهای ذی نفع و ذی نفوذ در جنگ و حمایت از خارج سرحدا
ضد منافع افغانستان تلقی می گردد. تداوم جنگ مجهول، مغلق و پیچیده که در آتیه تجزیه کشور و منطقه خواهد بود؛ 
 به پیش برده میشود. این ندانمکاری سیاسیون ما است که ملل جهان را از دید دشمن یا منجی و ناجی ارزیابی می

له افغانستان از خود منافع دارد و روی منافع دراز مدت، حق انتخاب دوست و کشوری در جهان منجم نمایند. هر
و افتزاق خود را حاصل کار بیگانه معرفی و  کالتما شاهد است که سیاست مداران ما همه مشدشمن را دارد. مردم 

ه جوان تعلیم یا فتما بخصوص نسل  مردم روزگار دیده و با شعورای  همی خویش را از دید و چشم بینافاناکامی و ن
سال گذشته پنهان می نمایند. نسل  1۱انتحار، انفجار، حقه بازی و شعبده بازی های  جنگ، و بزرگ شده در فضای

 نیک میدانند، کیها مسؤول اند. ،جوان و مردم صلح طلب و ترقی خواه
حقیقت نیست؛ بلکه اختالف  آنچه را اظهار می دارند !؟به اصطالح وحدت ملی ه  صحبت های مسؤولین دولت دو منزل

 اند.افع شان، حقیقت است؛ که از اظهارعریان اش فعالً عاجزعمیق در تقسیم قدرت و دیدگاه های متضاد و من
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نی ایا نا آگاهانه به اعمال ضد منافع ملی و خدشه دارساختن بیشتر وحدت ملی توجه نکنیم، دال بر ناداگرما آگاهانه 
گیریم، و تبهکارانه در صف ظالم و دشمن خاک ایستاده خواهیم بود. هموطنی سیاسی  ما خواهد بود که در تعصب کور

که از لحاظ فکر و اندیشه، آزاد منش، مستقل، ترقیخواه و مسؤول در برابر حرف خود نباشد، درد و معضله کشور 
اً خلق می گردد؛  را درک نکرده باشد، به دنبال حوادث جنجال آفرین که توسط حلقات خاص بیرونی و داخلی عمد

 ما حاصلی بیش، جزچاق نمودن تضادها بین اقوام برادر و برابرها تلویزیون آن در مباحثات سیاسی مغرضانه   طرح
 نخواهد داشت.

گان برنامه های تلویزیون باید رسالت ملی خود را تشخیص نموده و از دعوت افراد اجیرو ماجراجو، جداً خود گردانند
 نمی باشد. اد بین اقوام برادر و برابر کشورهای اعتمبیان به هیچ عنوان تخریب دیواری داری ورزند. آزاد

 

ای از تحلیل تعد و غاصبین امتیازبگیر پارلمان وکیل انگشت شمار دیگربشردوست و چند داکتر رمضان به استثنای 
شویی اند، به پول حق ند، که مهاجرین خارج از کشور، اگر مصروف سک شویی یا قاب نسیاسی بداگران مزدبگیر
اسپورت دو تابعیت به هیچ ، داشتن پزند خویش مشغول کار های شاقه اندزن و فر ندگی آبرومندانه  و حالل برای ز

 شان نیست. بودن دن از وطن، از اسالم و از افغانباعث بری عنوان
اصطالح تحلیل گران، مشکل فهم ا شما به افغان معرفی میدارند. ام ر وسیکهه ما، با افتخار خود راهموطن هندوباو

کی رهبلکه افغان = به پشتون نیست.  :که ندارید اش رااظهار اجازه   به دستور دشمن وطن یا نمی خواهید بدانید دارید،
 ؛ افغان است.زافغانستان استا
 

 پیشنهاد مشخص به هموطنان با رسالت و دلسوز وطن!
مانده اید و در دولت های تحمیلی سهمی نگرفته اید؛ صرف نظر از شما که تا امروز در سنگر مردم، آگاهانه باقی  

اً دست شما به سر و کاری داشته اید؛ اگر واقع یا میانه چپ ،به کدام یک از احزاب جهادی راستدر گذشته  اینکه
عه غارت دارایی های عامه، قاچاقبری، جاسوسی، وطن فروشی آلوده نیست و اگر به داشتن قطخون مردم، چپاول و

خاکی به نام افغانستان یک پارچه باورمند هستید و اگر خود را مدیون و مقروض در برابر قطعه خاک و مردمش 
خود، دراز  دست اتحاد و برادری برای بقاء خود، خانواده، هم شهری و هموطن د، زمان آن فرا رسیده است که:میدانی
ومی، زبانی، اجانب با دامن زدن تفرقه افگنی های سمتی، قید. درغیر آن چه زود و چه دیر؛ فروخته شدگان ئنما

به نام دوست کشور های  غالب، به نام با فرهنگ و بی فرهنگ، به نام  پیشرونده و عقب گرا،مذهبی به نام طالب و
و سقوط مواجع می  ملک الطوائفی دیگران به طرف خود و و تأمین منافع کشور را به خواست غربی یا شرقی،

 سازند.
پاکستان و نه هیچ  نهدست و یک پارچه نیست. نه ایران  ، زبانی، قومی و مذهبی یکاز لحاظ نژادی یهیچ کشور

بخشیدن خط نام نهاد دیورند، زه چنین فرقه سازی ها را میدهد؟ کشور دیگر. هموطن عزیز آیا اسالم به شما اجا
، مداخالت ایران و دها مناطق مختلف کشوردر به نفع پاکستان، حمالت توپ خانه ای اردوی پاکستان هجرکندن دلخوا

هیچ کشوری در می باشد؟ نراه حل در خطوط قومی  ما کشورتقسیم غرب در منطقه، وتقابل متضاد قدرت های شرق 
وس وخاک وظیفه فرزندان خود ،نام جهان توسط خارجی خاص به رضای خدا آباد نگردیده و نمی گردد. حفظ خانه

 وطن را داریم. انفداکار و سربازچنین فرزندان  درتمام نقاط کشورالحمدهللا  ،ما باشد. مییک کشور
 

مامیت ت از مبنای منافع ملی و دفاعرنه بهمسایگی ایران و پاکستان مستقالهستیم با وحدت خود درمجبور و مکلف ما 
ا تهدید باعث گردیده که دیگران از آدرس ما رقبای منطقه ای و جهانی خود رافتراق ما یم. ئارضی خود زندگی نما
 ما نیست. نمایند؛ این به نفع کشور

جمع و به یک تفاهم نسبی دست یابیم. فاصله وطن واحد  بنامکه  یر هستیمهای که داریم ناگزما با تمام ضعف و کمبود 
ذاکره ز ممنحیث افغان برای کار مشترک و می مالیک را آسمانبین خواستن و توانستن را باید در محاسبه داشت. از 

، وطن دوست، آگاه، شایسته، پاک، با درأیت،  همه شخصیت های مطلوب و با دیانتدعوت کرده نمی توانیم. بناًء از
از  ن راخواه که در شرایط موجود بتوانند افغان های دلسوز به وط مؤمن و متعهد، آزادیخواه، ترقی پسند و عدالت

قوه مستقل از دولت درهمکاری جهت نشست و ایجاد ورده بتوانند، اهم مشترک را بوجود آفقوه به فعل در آورند و ت
 پاسخگو می خارجی و زمینه ایجاد کابینه  شورای امنیت آن، برای قطع جنگ، قطع مداخله نظا با سازمان ملل متحد و

 شخصیت های کارآمد و نیک نام، وفادار به وطن و وحدت ملی مساعد گردانند.   از
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

مستقل ملی با اندیشه و  رسالتمند و شخصیت های ی وفاق ملی، نقش مدعیان وطن دوستمداوم و پیوسته برا کار
 ،پوهنتون، محصل ، رادیو، تلویزیون، نهاد های جامعه مدنی، شبکه های اجتماعی، مالامام مسجد، استادصاحب قلم

، مجاهد، طالب و همه اتباع کشور چه با سواد و چه فاقد سواد، که عسکروماندان، افسروعلم، طالب العلم مدرسه، قم
 فیت ایمانی و وجدانی دارندند، صرف نظر از اختالفات فکری مکلنمیدا وطنا متعلق به این خاک و فرزند این خود ر
 ن واحد بی تفاوت نباشند.حفظ قطعه خاکی به نام افغانستاتا در

 ملت محصول تکاململت شدن و ملت سازی توسط فرمان دولت یا لشکر کشی ابر قدرت ها ممکن نیست.  ،ملت بودن
مل تاریخی، و طی کردن مراحل تکارشد و بلوغ فکری  اثر است که در تاریخی و سطحی از رشد نظام اجتماعی

خواست ها و اهداف مشترک برای  و بوجود می آیدمشترکات واحد، دریک جغرافیای واحد  بنابراقتصادی و اجتماعی 
 شوند.می شان بسیج 

، وحدت ملی، اراده ملی، تقالل ملی، امنیت ملی، فرهنگ ملیقوله های دولت ملی، حاکمیت ملی، اسماین جاست که 
 1۱۳۱ جدی  1۱ های ملی تعریف شده می تواند. منافع ملی، اهداف ملی و سایر ارزش

 
 پایان
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