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 یخ بیان وقایع گذشته استتأر
 شود آسمان تحریر نمی مالئک و فرشتگان که توسط

 

شت. به تعیین سرنو عالقمنداحزاب متهم به خرابکاری،  ۀبجا ماند جوان و حصیل یافته، بقایای نسلت های عزیز جوان
که نه  سازم در حالی شریک می آینده ساز؛ ی بالنده وهانیرو شما با، نکاتی را نسل سوخته ۀاین قلم آزاد و قربانی شد

 رزویو آ ام نبوده همکار دولت مأمور نه امروز و نه فردا با دولت های متکی به بیگانه حتی یک روز منحیث ،دیروز
م ا توأخوشبینانه ی ،اخیر دهۀ ۴ خارج در بناًء نیازی نیست که به دولت های متکی به .دست یافتن به قدرت را ندارم

  .مبا ُحب و ُبغض به نقد بگیر
 طبقه!؟ از ت فارغشد مدعیان حکوم چه   
  ۵2نظام دیموکراتیک!؟ متکی به بیاسالم بدون مرز و! 

واه ملت تحت ستم و بشریت آزادیخ قاطع اکثریت کدام اصل که بهو ب به کدام معیار .ق داده میشود، یا گرفته میشودح
 19آزادی و استقالل طلبی در جهان، بخصوص کشور های عقب نگداشته شده همان تعریف قرن  آیا قابل قبول باشد.

ام سیاست کشور باز شد. به اساس آمار و ارق دست مردم عام به1۳۵2سرطان  2۶شاهی دربا سقوط رژیم  را دارد؟
بازار  عمدتاً  ی بود کهرایطش نمودند. این در معرفیفاقد سواد مردم جامعه را فیصد  9۷ -1۳۵۷سال  ارائه شده در

؛ ندیشا چین و اسالم سیاسی، نسبت به چند تشکل سیاسی دیگر طرفدارطرفدار شوروی،  ؛چپ ایدیولوژی های وارده
 .ند؛ فعالیت و تالش بیشتر داشتواد و بیدار جامعهاقشار باسبین 

 

کشور را اشغال  ،قوای تا به دندان مسلح اتحاد شوروی جدی  ۶تکاملی!؟ آن نوین و مرحله ثور بخصوص یبا کودتا
 قرار گرفت.  هم و در تقابل منقسم عمدتاً به سه بخش ،و این قشر به اصطالح باسواد و پیشتاز جامعه

  " تازه به دوران رسیده ها "طبقه حاکمه طرف دار اتحاد شوروی کبیر!؟ 

 ملی گرا اما مسلمان شخصیت های از ۀ، عدمتمول مردمان منور، نسبتاً  ،طبقه حاکمه از خلع قدرت شده ها ،
قسیم ؛ تاسالمی نهضتتعلیم یافته های تحصیل یافته های طرف دار غرب و  نظام سوسیالیستی، انمخالف

  .ندشد
شعار کفر و  مهاجرت های تحمیلی، ده،نقوای اشغالگر و حکومت دست نشا ییبا به دلیل عمده شدن جنگ رویا رو

 . بناًء تحصیل یافته ها،ساخت به نفع نهضت اسالمی در هجرت )پاکستان و ایران( گرم را بازار سیاست ،مسلمان
  ندان،ز ترور، اختطاف، ،قشرمنور و ملی گرایی ضد نظام کفری توسط استخبارات پاکستان، ایران و احزاب اسالمی

 وطنه که تا فعالً با تمام صداقت و عشق ب .نددگردی و اجباری و وادار به مهاجرت های مجدد در انزوا قرار دادن 
 باشند.  قابل قبول غاصبین زورگوی فاقد سواد و دشمنان وطن نمی

 

در محور سیاست؛ قرار داده توسط بیرونی ها مشهدی" و "رهبران پشاوری،  "کابل دو طرف باقیمانده "رهبران دولت
، افغان وروی ورهبران حزب کمونست ش رانهو تجاوزکا کور خواندن سیاست غلط ،کاری اثر ندانم دراما  .شدند

، به ها خلق، پرچم، زندان نمودن یعملی، اختالفات درون حزبغیر ۀبرخورد ضد فرهنگی، صدور فرامین عجوالن
خواندن  دشمن ،مردم فقیر ۀظالمان کور و عملیات و بمب باردمان های ، توهین، تحقیر، تعقیب،ها شهادت رسانیدن

اعم از باسواد و  مسلمان ۀآزاد ن؛ باعث شد که مردمخطاب نموداشرار و نوکر امپریالیزم  نامه ب همه مخالفان سیاسی
ثریت اک که نداسلحه و قیام شد دست بردنبه  وادار دست نشانده در حالی علیه دولت ،کسبهاهل کار و  دهقان کم سواد،

 تمام شد. نهضت اسالمیرهبران  نفعه ب بدون شک ،م چیزی نمی دانستند. این قیام هااز امپریالیز مردم
م، در ائتالف وسیع با استفاده از دین داری حمایت رقیب جهانی کمونیز باهای منطقه استخبارات کشور  اما سوگمندانه
تنظیمی را در پشاور و مشهد خالف منافع علیای کشور و دینداری  8+  ۷ افغانستان و آزادیخواه شجاع  و شهامت ملت
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جهاد بوجود آوردند.  ۀخود ساخت بین ملت واحد افغانستان با همکاری رهبران ، افتراق بزرگملت مجاهد، براه انداخت
 رهایی نیافته است.ملت از شر شان  که تا ایندم
 .دسیاست می نماین ؛ به اصطالحجهانی ۀخارج از پرنسیب های قبول شد ،فغانارهبران 

، اسالمی و درهیچ نظام سیاسی "سوسیالیستی ولینعمت خارجی خویشصداقت و حمایت از  رهبران سیاسیچرا 
 بهره مند شده نتوانستند؟دوامدار  بشکل  سرمایه داری"

 اکثریت شخصیت های، ی مداخله گرکشورها ۀ!؟ خود ساخترهبرانسال گذشته  ۴0گواه تأریخ در  و اور این قلمبه ب
ب به ومنس اعضای شده، صداقت به حزب و خطوط فکری ادعا منافع ملی کشور شان، التزام بهرا فاقد  سیاسی افغان

افع شخصی جهت من سیاسی و تحمیلی افغان را ۀشور مداخله گر، رهبر!؟ ساخته شدمنافع ملی ک ، بناًء تعقیبیافتندآن در
 د؛ ازدننمو تحمیل انتخاب و ،مردم خالف ارادۀ ی پابند نبود،به هیچ اصول کشورش که علیای ش، علیه منافعخود

 ماست که بر ماست.
 ریخ کشور و رهبر ُکشی ها چیزی آموخته اند؟تأ خونبار ۀگذشت آیا سیاسیون ما از 
زور غصب نمودن کرسی رهبر ه رب، سینه کشی و ادعای بدو رهبر طرف اعتماد غ قبلماه  11 تقابل انتخابات!؟ 

و تهدید آمیز بدماشان سیاسی،  غیر سیاسی زیر خیمه لویه جرگه، بیانات آتشین مضحک نمایش نامه هایدر ارگ، 
 داری ماه حکومت 11 سپری شدن و . . . "محمود کرزی" عکس کرزی در حضور متحد سیاسی شانپاره نمودن 

عدم  ع تذکره الکترونیک،عیین اعضای کمیسیون انتخابات، توزیاختالف در ت والیان سرپرست،  وزیر دفاع، فاقد
العات و اشتباه آمیز پیمان امنیتی، تبادله اط ، نتائج منفیصلح موعد کشور همسایه پاکستان و سیاست یک دست در قبال

ادار به فرار از وطن به ناکجا آباد نموده ملت مظلوم و اسیر را گیچ و و %۵0با استخبارات پاکستان و . . . حکومت 
  است.

متفرق و بخود گرفتار که در نتیجه انتخابات!؟ رهبر برنده و بازنده نداشت در مقابل خود  ۀتداوم دولت دست نشاند
سال مقاومت علیه قوای ائتالف  1۳سرنوشت و سردرگمی این نیرو های مسلح، پس از  دارد. نیز اپوزیسیون مسلح

ماه قبل توسط کشور  ۶دوسال  رهبر طالباندر ظاهر امر   کابل، درد آورتر از قصر نشینان کابل است.و دولت 
جبهات جنگ، تائید مذاکرات پیش برد از بین برده شده، اما  در پاکستان شکل مرموزه ب در بدل پول حامی و میزبان

 امیرالمومنین جا نشین ؟در ظاهر امر به پیش برده میشد محمد عمر آخندصلح، پیام ارسالی عید و  . . . زیر نام مال 
حاکی از آنست که  در مطبوعات جهان شده قرار مسموع اخبار نشر شور میزبان طی جلسات تعیین گردید.در ک

مر عمحمد بین طرفداران مال  مسلحانه ، برخورد هاینیست افغان ۀشد اکثریت طالبان شناخته تأیید طرف ،جانشین
عکس خبر را در حالی تأیید میدارد که گویا هیچ نقشی در . اما کشور میزبان نشین وی آغاز گردیده استمجاهد و جا

 زمینه از گذشته تا الحال نداشته و ندارد.
 افغاستان، مخالفان مسلح طالبان و . . . ! ۀمنزل راه بیرون رفت و پیشنهاد مشخص به دولت دو

 

چه  دست زورمند ها استید عاشق وطن و آزادی ازبند ها که  زد و فارغ از، متفرق و ، اسیروطن دوست ۀخوانند
  کرد؟ میتوان
 ارجیمند داخلی یا خزور نباید انتظار معجزه، ترحم ،که راه حل را باید دریابید وظیفه شما افغان هاست قلم این به باور

و عملیات های  انفجار با انتحار، ها دهبود. این من و تو و فرزندان و عزیزان ماست که هر روز در گوشه و کنار جا
 ماتم یک دیگر می سوزیم.به و  نشسته دولت، اربکی و قوای خارجی به خاک سیاه

    

ی ال قرار دارد و وابستگافغانستان زیر سؤ سیاسی و رده های بلند شخصیت و اعتبار همه رهبران بال استثنا -:  1 
    .تهامات مشهود و انکار پذیر متهم استندا همه به شان ثابت است. خارجی های آشکار

مهار نمودن و گزار از بن بست موجود به تنهایی در توان هیچ یک از اقوام، سمت، زبان، مذهب، حزب، تنظیم  -:  2
 .تحریک نمی باشد و
 ازار ندارد. دادن  اقوام و سوء استفاده از آدرس شان دیگر ب تداوم حاکمیت نا مشروع زورمند ها در تقابل قرار -:  ۳
قوم، زبان، سمت، مذهب، حزب، تحریک و  دولت، وب به، چه منسدین لماع چه ،به همه فرزندان وطن ما پیام -:  ۴

   است: این نهاد سیاسی، اجتماعی، مدنی و . . .
 ؟ نمایند ما استفاده ابزاری می مسلمان ملت علیه و قوم سالمتا چه زمانی تیکه دار های ا 
  وظیفه شما در رابطه چیست؟ 
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اک خ زبان فروش، ،فروش قوم ،فروش با دین مبین اسالم مشکل ندارند؛ مشکل تیکه دار جعلی دین مسلمان ما مردم
 .است فروش حتی خود فروش

 خواهید؟ اسیر و متفرق چه میاز جان و مال مردم ، جرائیه، طالبان و . . . مدافعان رئیس جمهور، رئیس ا -:  ۵
 تواند؟ از دوست و دشمن ارائه کرده نمی یواحد دانید، چرا تعریف آیا می -:  ۶
روشن است. آنها  جواب کامالً  ما همزمان دوستان دشمنان شما نیز استند؟دانید که به اصطالح دوستان ش آیا می -:  ۷

شما الً با تأسف تا فع دهند منافع خود تغییر موقف می پیوسته برای تعقیب دارند، باشند و منافع ملی وطن دوست می
  باشید.  فاقد چنین صفت می

وطن  ،یدوست غرب آیا داده شود. و واحد ف افغانستان شمولیتعر باید دوست و دشمن ملت و خاک افغانستانبه  -:  8
 جهیزت را تمویل، تان یپاکستان دشمن ،و متهد تانغربی  دوستدشمن است؟ چگونه  یا . . . یدوست و دوست پاکستان

 ؟ می کند و حمایت
 دارد؟نو اقبالی  پیروزی غرب بدون پاکستان و راه بحری در افغانستان امکان دانید که می آیا -:  9

آیا ممکن است با غرب دوست و با پاکستان دشمنی نمایید؟ شما باید در انتخاب تان دقت و به یک اجماع ملی  -:  10
ب و تردد از آغاز هجوم و حضور قوای ائتالف شما سیاسیون متکی به بیرون در برخورد مذبذ . رسیدید از قبل می

 منطقه و جهان کشور، ملت و کشور را به قهقرا و تحویل مافیای به نعل کوفته، بدل پول و امتیاز هم به میخ و هم
 تحویل نمودید. 

 یعنی چه ؟  همزمان سالی پاکستانب هر دو ارر کنار طالب و دشمن طالداعش !؟ د دانید آیا می-:  11
به  متروریز های النهائتالف جهانی ایجاد کرد و جهت بر چیدن  ،به دفاع از خود امریکادانید که  میآیا  -:  12

میلیار دالر جهت  1۳ پاکستان تا حال صرف از اضالع متحده امریکا بیش از مبلغافغانستان حضور پیدا نمود. 
دانید که مالی پاکستانی در بدل اخذ دالر فتواه  ؟ علیه افراطیون اخذ نموده است؟ آیا می!مبارزه ،همکاری با ائتالف

قوماندان های  برد. نمایند و رهبر طالبان را در بدل پول به شکل مرموز از بین می جهاد علیه مردم ما صادر می
رای بصوف شانرا نمایند و  کنجه میش ،دارند، زندان و زنجیر پیچ که به صلح و افغان بودن باوررا شناس شان سر

 یشادی مبهره برداری برای خود و در دل  و شما دولتی ها به این افغان کشی فرستند؟ می ها افغان کشتن خارجی و
      زیرا فرزند و فامیل شما بدون قطار های زرهی و بادیگارد ها گشت و گذار ندارند. نمایید؟

 ان و دیگرمداخالت پاکست از حق مساوی دارد تا بین المللی است و جامعۀ نستان عضوافغادانید که  آیا می -:  1۳
صادر نموده و تا هنوز النه  تروریزم رابه همان شورای امنیت که اجازه حمله جهت بر چیدن های مداخله گر کشور

ور منف تشکیل و تازه!؟ گروه ه از حق مشروع مردم دفاع نمی کند؟هایش در پاکستان فعال است، چرا دولت دو منزل
دانند؟ ملت افغانستان  مراجعه به شورای امنیت ملل متحد را بی ارزش می جودیت !؟ نموده،وکه اعالم م ترین چهره ها

ن د. ایاز این طریق حل ساز که با ملت پاکستان دشمنی ندارد. اما دولت ها باید مشکالت سیاسی خود را صلح آمیز
   حق دولت افغانستان کامالً محفوظ است.

و امروز پس از بر داشتن مال محمد  نددر کنار مجاهد، طالب تولید نمود و . . .  پاکستان دانید کشور آیا می -:  1۴
 یندنقش متح منظور چیست، ؟نقش قاطع دارد ،و افغانستان ندارد که هیچ ریشه و پیوند با افغان ،، داعشعمر آخند

ر ریش امریکا، بریتانیا، پاکستان دست نگر و محتاج، چنین چیست؟ آیا در زی امریکاسیاسی افغانستان، بخصوص 
  ؟ توانایی را دارد

که جواب گوی نیاز مندی ها و توان رهبری را  ،بدیل بهتر ایجاد دانید که قبل از تفاهم بین االفغانی و میآیا  -:  1۵
ملت اسیر را مشکلتر می کل مش ؛نور چشمی دیگر یک آوردن با صعب العالج، ۀمنزل سقوط دولت دو داشته باشد؛

 سازد؟
نستان هیچ زمانی باورمند به دشمنی با جهان نبوده، سیاست همزیستی مسالمت آزادیخواه افغا مسلمان و ملت -:  1۶

 باشد. گریزان از هر نوع افراط گرایی میآمیز را تعقیب نموده و 
 

 .زمون شده دست برداریدآ حمایت از ملت نجیب، داغدار، متضرر و اسیر زورمند ها به لحاظ خدا
 !ن، مخالفان مسلح طالبان و . . . افغاستا ۀمنزل به دولت دو پیشنهاد مشخصراه بیرون رفت و 

ح لرسیدن به قدرت و ص دارید، باور کشور، مسلمان و هندو اتباع مشترک همه خانۀ ،اً به افغانستاناگر شما واقع 
 "مانهمه همز . بهتر استکشتن مردم بیگناه و بی دفاع دست برداریدالتزام دارید. از به حفظ افغانستان  باورمند و

برای صلح باعزت و  که دارید، بیرونی با تمام روابط و امکاناتیطالب و . . . " دولت افغانستان، مخالفان مسلح 
به ملل متحد، شورای امنیت آن سازمان، اتحادیه اروپا، کنفرانس کشور های  باید ،عادالنه که قابل قبول همه باشد
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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

 

تقاضا مراجعه و  ، 1قدرت برتر جهان +  ۵قضیه افغانستان و مشخص از  حل اسالمی، کشور های ذی نفوذ در
  صورت گیرد که:

ار آتش بس صورت گیرد. ک کابل ایجاد و همزمان دفاتر سیاسی با ضمانت های ملی و بین المللی به مخالفین مسلح در
 مامتشدن این مرحله  مساعدبا  .باشد آغاز شود بین االافغانی میمشترک برای مرحله دوم که عبارت از گفت و گو 

 و جلسات مشترک تحت سرپرستی در بتوانند و تحت تعقیب و پیگرد امریکا، ناتو موانع که شخصیت های زورمند
مراحل بعدی به پیش برده  تاحضور یابند، برداشته شود.  ، 1قدرت +  ۵ای نماینده هملل متحد به اشتراک  میزبانی

 گردد.و کشتار ملت اسیر افغان قطع می ناامنی چنین شرایطی بدون شک  . درشود
 

و امریکا، پاکستان بتواند که داعش!؟ در افغانستان نفوذ و  ناتو سوال برانگیز است که در حضور قوت های ائتالف
ستی با دو ستان شایستۀافغان یکپارچۀ به باور این قلم ملت چه دالور است دزدی که به کف چراغ دارد. جای پا بیابد.

 باشد.  می و جهان خواهان دوستی و همکاری متقابل با همسایه ها در منطقه دولت های متمدن دنیا بوده،و جهان 
 

و عاقبت  پذیری هم دیگر با تحمل، همه مدعیان وطن دوست مانی برآورده خواهد شد که قبل ازاین آرزومندی ز
هیچ آجندای افراطی در افغانستان و خارج از  ثابت سازند که افغان اند و آزادی خواه. را نظر وحدت عمل و اندیشی

 سرحدات خود ندارند.
 

همه اقوام شریف و تبارهای نجیب افغانستان  چه زیبا فرموده و« خلیلی»خلیل هللا استاد استاد سخن و ساالر ادب دری 

 نجات کشور دعوت می کند:برای 

 چشمم هزاره باشـــد ازبک همه توانــــــم ست جانـــماپشتون بود چو قلبــم تاجیک 

 روحم مزار اشـــرف از پکتیــا روانـــــم از مشـرقیست خاکـم و ز قندهار جسمـــم

 راتند چون خون در رگانـمــردم هـهــم م بازوي من شمــالیست تخار تاج فـــرقـــم

 مــخ باستانــســت تاریا وایيـنـرور هممغــ در زبان نیست بعیضمذهب تیک کیش و دین و 

 مر در جهانـــــم و آییـــن این فخییک ملت رنـگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشـــــد

 
 

 ن یکپارچه، آزاد، مترقی و سربلند.پاینده باد افغانستا
 
 پایان
 

 میرعنایت هللا آشفته
 1۳9۴سنبله
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