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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ دغه پتهپه .  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠ ١٦ دلو٢٦ميرعنايت � آشفته                                                                                              

  بفرستيم؟ نفرين يا افروزيم به اميد شمع

 

 : داريم قبال در شومی سرنوشت که شويد بيدارً لطفا داغدار و دردمند اسير، برادر و خواھر

 زورمندان اسير ملت گرده بر ائت.ف قوای قوت و زور به ملی وحدت ضد کابل، ؟!دولت جسد نيمميدا ھمه
 تشکيل را غ و ع ھای تيم اصلی ستون که شده آزمون ھای مھره. کشد می را ھايش نفس آخرين خارجی و داخلی
 تق.ی قدرت و آورده باد ھای سرمايه حفظ جھت و پيشه را سازی ؟!اپوزسيون خويش زعم به ديگر پی يکی ميدادند
 .دارند نجات

. نداشت کاری تجربه غنی جناب که ھستند معترف شده پشيمان و نادم خود استخاره از مجددی @ صبغت جناب
 واضح دCيلی به . . . و حساب بی مصارفات قصر، کرزی، ھوايی ميدان ملت، پدر القاب کسب باوجود کرزی جناب

 .است نگرديده برآورده ھايش خواسته فيصد ده دوستم جنرال. دباش می شاکی دومنزله دولت از

 حکومت مقام به ًابدا بود، نمی مسعود به متخلص اگر که ضيا آقای. شد اپوزسيون ائت.ف شامل دانش استاد
 ناراضی بگير دالر مجاھدين اصط.ح به از تعدادی. شد ؟!مقاومت شورای ايجاد مصروف رسيد، نمی ؟!خوب داری

 .نمودند ايجاد ؟!ثبات شورای خان اسمعيل و سياف استاد يتمحور در

. دارد قرار بدتر وضعيت در مراتب به اند نموده بازی جانبه چند و پھلو دو عمر طول که يارانش و عبد@ آقای
 ادامه سازی پروژه. گفتند عملی غير ھای حرف ھا خارجی ھمکاری با نيز بيکاره و گذشته تاريخ ھای چھره تعدادی
 .ساخت خواھند ھا گذشته مثل ارزش بی ملی ضد يا ؟!ملی ھای نھاد سيون  سياه ھمه انشاء� دارد،

 جانبه چھار مذاکرات نتائج. ميدھند چراغ ای بگونه را خويش ٔشده ساخته دولت سقوط ھم امريکايی مقامات
 در تسليم شرط و قيد بدون يا طالبان ينکها بر مبنی. شد داده جلوه اھميت بی آن اخير دور از قبل ناتو قوماندان توسط
 صادق ادعا اين به خويش قوای تمام موجوديت در کاش شد؛ خواھند نابود نظامی قوت با يا شوند ؟!صلح پروسه
 .ميبودند

 ثقيله قوای نفری، ھزار ٣۵٠ قوای موجوديت با ھفته سه طول در غوری دھنه برق پايه يک کوچک نمونه
 مردم کشور، جنگی نقاط ساير مثل پيمانه چه به ميدانيد آيا است؟ گذاشته نمايش به را ای ملهمعا چه ھوايی، و زمينی
 زمين سر اين جوان و طفل پير، خون چرا اند؟ شده متقبل مالی و جانی تلفات غوری دھنه شريف اھالی ملکی و عوام

 گذشته سال ٣٧ در آيا زمانی؟ چه تا ريزد؟ یم . . .   و پاکستانی يا غربی نوکر بنام مبھم و مجھول ھای بازی چنين با
 اند؟ آموخته نه و اند؟ نگرديده آشنا ناپذير پايان ھای بازی اين به افغان سياسيون

 !نمايد تھديد را ما سرنوشت ميتواند مؤثر غير بديل چند منسجم؛ نا و متحرک اسير،غير برادر و خواھر

 به شود، داده ھم پولی احمق اگر ًاحيانا کرد، نخواھد مالی حمايت مرجع ھيچ را وقت از قبل انتخابات - : ١
 .باشد می قبل از تقلبی و تر مسخره مراتب

 خواھند خود ريش به آن اعضای که ديگريست فريبی خود طالبان مشارکت بدون ؟!عنعنوی جرگه لويه - : ٢
 .خنديد

 ھای جنگ به را کشور ديگر بار همنزل دو دولت سقوط با طالبان و دوستم جنبش وحدت، نظار، شورای - :٣
 .برد خواھند ائت.ف؛ قوای حضور در ٩۶ الی ٩٢

 ترکيب با پاکستان؛ صادقانه غير و آگاھانه فشار اثر در دولت به ناراضی طالبان کوچک بخشی پيوستن - : ۴
 در دولت از يرونب متباقی بود، خواھد طالبان به کيک سھم يک تقسيم صرف . . . و عدالت تحقق بدون دولت موجود،
 انتحار، ريزد، می پيوسته غريب اوCد خون. آيد نمی بوجود صلحی بناًء داشت؛ خواھند قرار افروزان جنگ حمايت
 که ميتواند آمده بوجود آمد کار دولت نه و ميشود تأمين صلح نه باشد، داشته ادامه  اگرنظامی ھای عمليات و انفجار



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  و ھمکارۍ ته رابوليښت تاسنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 وضع طالبان از بخشی حضور با است، آمده ستوه به مردم %۵٠ حکومت از .باشد ملی حاکميت و مال جان، ضامن
 شد؟ خواھد قرار چه از

 .نباشد بحث مطرح کشور در ؟!داعش از نامی که باشد می بحث قابل صورتی در فوق فقره چھار - : ۵

 حساب به مسلح و جنگی ھای نيرو طالبان و دوستم جنبش وحدت، نظار، شورای آيا  :بين واقع برادر و خواھر
 خود قومی داران تيکه اين از يکی به اشکال از شکلی به شما آيا اند؟ ملی و مستقل ھا نيرو اين از يک کدام روند؟ می
 و نداشتند قرار ديگر يک عليه اس.م بنام ھمه آيا ندارند؟ ما با پيوندی و بيگانه مطلق اعضا ھمه آيا ميدانيد؟ منسوب را

 پيمانه به جنگ سر يک که گيرم نمی تماسً عمدا دليلی، به دين بی و داران دين مدعيان از ماندهباقي تعدادی به ندارند؟
 بيرون؛ به وابسته ھای نيرو اين از يکی فيزيکی حذف آيا. ندارند نظامی نقش ًفع. فوق، چھارگانه قومی داران تيکه
 خود پروازی، بلند خواھی، تماميت حس قفو گروه چھار ھر افراد از تعدادی آيا تواند؟ می شده جنگ قطع باعث

 فيصد چند اييد؟ نموده فکر فوق، گروه چھار ھر جمعی شمار و تعداد به تقريبی لحظه، يک آيا ندارد؟ . . . و محوری
 ميدھند؟ تشکيل را کشور نفوس ُکل مجموع از

 اند؟ دوستمی ھا بکاز ھمه و وحدتی ھا ھزاره ھمه نظاری، شورای ھا تاجک ھمه طالب، ھا پشتون ھمه آيا
 قدرت در مشارکت آرزوی و اند سياسی کشور اتباع ھمه آيا دارند؟ ھم ديگر اتباع گروه، چھار اين از خارج کشور آيا
 دارند؟ را

. ايم آورده بوجود ناخواسته را وضعی چنين که استيم ما اين. کند می بلند سر جا ھمين از اسير ملت اصط.ح
 تيکه ولی ندارد پ.ستيکی کفش و خشک نان سرزمين اين در . . . و ازبک ھزاره، جک،تا پشتون، ھموطن ھا ميليون
 !اند شده بيليونر دارند، زندگی شرايط ترين بد در شان ھای خانواده که گمنام مجاھد خون از شريف، اقوام اين داران

 باعزت، افغانستان دوباره دميتوان ايثارگر و مسلمان ملت اين نفر ٣٠٠ حدود نمودن ص.حيت سلب با : حل راه
. دھد ادامه خود آبرومند زندگی به و نمايد ايجاد حريص جھان و طماع ھای ھمسايه کنار در را بخود متکی ، ثبات با
 و منافع خ.ف بالغ و عاقل مدار سياست وقتی ميدانيم؟ مقصر را لعين شيطان ميدھيم، انجام که را کاری خ.ف ھر ما

 انجام . . .  و قدرت پول، برابر در وطن، و ملت عليه را خائنانه و افگنانه تفرقه ظالمانه، کشورعمل علياء مصالح
 دارد؟ تقصير چه استعمار ميدھد،

 !يکپارچه افغانستان باد جاويد و پاينده

 

      

  


