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 ۰۸/۰۶/۲۰۲۱         داکتر عزیز شمس

 
 !وخوانندگان معزز افغان جرمن آنالینجناب قیس کبیر  قابل توجه

  

 به دو انگشت پنهان نمی شود ملی  شخصیتاشرف غنی   آفتاب
ۀ  چند دنگاه اجمالی به اوضاع 

 افغانستان  اخیر 
و    ګیردعادی ب زندگی    در  چهمعمول را    تداوم    که مانع جریان      گیو سکت   ه وقف
 .  قابل تشویش است ، ریک کشو اسیاقتصادی وسی  ،فرهنگی  بخش در چه 

دچار سکتگی  کشور    ناگهان    که  مشهود است   بعداز سقوط دروه امانیافغانستان  
  آن بعد    .آمدد  بر پیکرکشور وار  باریفاجعه    ه های تکان   شد که  در پیپی  های  

  بود آرامش  در غرق    ،آرامش جهانی  تحت تاثیرکه البته    ظاهرشاهی  سقوط نظام  
   .را ندید دوامدار ترقی  روی استعمار پنهان  ۀ سلط تحت  سال  واند  40 اما

زمینه  گرچه   ملی  درین  سردار  شخصیت  ماب  خان محمد  جاللت  تالش    داوود 
نایات  که محصول جعایده    های  بدبختیرا از منجالب  فراوان نمود تا افغانستان  

رنگارنگ   پرده  استعمار  و خارج سا  ، بودپس  مسیر  زد  تضمین    قراردهددر  که 
   .باشد داشته  ترقی
  چشمگیر   تحوالت آنی  باظاهر شاه  و    نبود    قدرت  در راساول  داوود خان  چون  

 . بود  هراسدرسخت   استعماراز جانب چراکه ، میانه خوب نداشتدر کشور
عناصر  بر  کشوری ترقی  آرزو موصوف  در.  دنمو  ی را به جمهوری مستحیلشاهنظام    با اقدام متهورانه  داوود خان    درین زمینه 

  جوانان کشور بخش از به    طندوستی و     کمال  و از نجابت فکری    ، ایشان گوش فلک را کر نموده بود  جوان که شعار وطندوستی 
سردار    اعتماد    از   شوروی   اتحاد جماهیربا همدستی    (خلق و پرچم)روسی  دو حزب چپ  نامرد  رهبران  بدبختانه  .  تکیه نمود
، هم خاندان ملی  به آبهای گرماتحاد جماهیر شوروی    ن  بخاطر رسید  و  سو استفاده کردند  با حزاصفوف    اعتمادجمع      ،بزرگ

 . انداختندشوروی  خوکان  پای زیر در  را  شانخودآبایی   سرزمین  و هم   ازبین بردند  منحیث مانع سردار محمد داود خان را 
 

بار سکتگی   ایران وپاکستان  عکس سبب  رب افغانستان و آنی  باعث تضعیف  چپی ها  از جانب    فاجعه    آشام   خون  اندشمن )تقویه 
تعدادی از آنها    مخفیانهعلیه خلق وپرچم  فقط از فرط حسادت    چپی ترند چین احزاب  رهبران  دربن بحبوحه  .  دگردی   (افغانستان

 زهی سقوط  جذب احزاب جهادی شدند. 
  

رهبران  با  ابرقدرت    اتحاد جماهیر شوروی   چگونه   :  نیت بد قضای سر عمل دیدیم که  در  راخوشبختانه ضرب المثل معروف  
  چگونه باجاوید  شعله    رهبران   جامعه دید که  زدورششوروی واحزاب م نابودیدرکنار  .نیست ونابود گردید  اش رمزدواحزاب  
 . امتناع ورزیدند در ظاهر  بودن ای   شعله. وازسازش نمود ساخت پاکستان وایران های جهادی 

    

  جهادی   بوسیله   ماشین دولتی  ،نظام فرو ریختکه    ساخت  و بی رمق    علیلافغانستان راچنان پیکر  شورویجانب  از  عایده  سکتگی
کرکسهای  آمدن    وسیله  ،پاکستان وایران  غیرمستقیم    بمیان آمد که تحت زعامت  ۀ د وبنام افغانستان مجموعط شساق   مزدور    های

 . کشور فراهم نمود در را غرب ی الشخور جهان 
غرض    استعمار  دلخواه   به  که  ندادد قرار طوریپرتگاه نیستی    به  یوبی ثبات گی   بی ارادهدر حالت    راافغانستان  اصل  بدبختانه  
 . شدمساعد افغانستان زمینه  هستیغارت 

در حالت  مردم  ناشده    استخراج  قیمت بهای   ارزشهای  .بردندتاراج  به  را    افغانستان  نگی  هوفر  افتخارات تاریخی   دشمنان کشور 
دست دشمنان کشور را  ن  در فکر ملیونر شد  خودشان غرض منافع شخصی  استعمار غرب    ساخت  سیاسیون   گرفت.  قرار    غارت

   . گیرد قرار بسمل ال زخمی درحهمچون شورسبب شد ک سیاسی رده های بلنددر گماشتگان استعمار   . گذاشتندباز در حریم وطن 
از  ی  که تعداد  گرفت  اوجتا سرحد  طالبان و داعش    ،جهادی ها  نیرو های استعماری  مانند  به همکاری  این سکتگی وحشتناک  

    ( جهادی بظاهر  )زاب  حارهبران    .ندرساندند  یدد  که درخواب خود نمیمقام ومنزلت  را به  شخصیت    فاقدمزدور بی مایه  بیسوادان  
فکر    قدرت را در دست گرفتند وکسی را که برای افغانستان ، ث تیکه داران دغلی حن م (پاکستان وایران، غرب) انبزور حامیانش

یافت وفرزندان  یشترب دوام  به نفع بیگانگان  ی مزدوران  ننگبی  این    بد بختانه     ند.ن سربلند کتا    اجازه ندادند  داشتنیک  و لیاقت  
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دران  پ بیشتر از  چندان  ه  با توان وقدرت د  عقربهای     چوچههمچون    یجهادی وطالبی وداعشی استعمارآنها مانند  حرام پروده  
  .ه باقی ماندندخلع سالح شد صه سیاست  عردرمتاسفانه   افغانستان نجبای  و . سربلند کردند  مادر وطنعلیه شان 

   . یست ن تاره سحری خبری سواز  است تاریک تار و افق  ت نشان داد کهاین وضعی 
 زدند. تحت نام دین ومذهب گسترده دست به عوام فریبی  تحت نظر استعمار  ها  تازه بدوران رسیده 

دموکراسی    هماناز    کردندسؤ استفاده      یغرب شریف    ینمبارز  آمده    بدست ارجمند    دموکراسی که از      غربیاستفاده گرؤس   استعمار
نویسی    نام  به نفع استعمار  دوباره برای احراز قدرت     ،کرزیحامد  بعد از    کاندید ها   دن که غرب سنگ آنرا به سینه میزمتظاهر
 ند.  ی نما ر حاصل ت بیشبهره  گرم ازین بازار  ( واستعمار ومزدورانش  )هردتا  دکردن 
پاکستان    )در منطقه  چوچه استعمار    دو    از جرگه بنام جهادی ولی دراصل بزور حامیان شان استعمار و کاندید ها  این    اکثر

 . ساختند آماده میاوباش را عناصر، منحیث نیرو افغانستان بسته وتازه دم برای غارتکمر طور که ب  بود  (وایران
دربرابر تمام نابسامانی    ۀ آهنین اراد با    کشور ملی  شخصیت  اشرف غنی    کشور جاللت ماب    ارجمند    فرزند   بود که درین گیرودار   

شد   عمل طوری وارد  در تواضع    با احتیاط و  خردمندانه  بسیار  برای نجات کشور ،  داشتنینی  ب   خود رول    بجای   بیتفاوت نماندها  
دست    تا ابد در سرنوشت افغانستان را    که   معتقد بود تمام قدرت  با  تعماراس. زیرا  درنده ای استعمار فکرش را نمیکرد  تجالو که 
 . ه است گرفت 
    ، فقیر افغانستان    مردم رای  اکثریت  ها بستوه آماده بودند    جهادیجنایات و دزدی های  از   مردم  که   بعد از کرزی در انتحابات    

ناکام    مردم   ضد   وعبدهللاتعلق گرفت اشرف غنی    م نفع نماینده مرد  بهآن  فیصدی    ونتیجه    .عطا گردیداشرف غنی  رای  ب آگاهانه  
 .ماند

 

  وزیر خارجه ترین    آرزمبی    د وگردی هراسان  سخت    آگاه شد  ( جناب اشرف غنی) ملت  ملی    نماینده    یروزی پ   از  استعمار  زمانیکه   
استفاده    سؤ   یبی برعلیه نماینده برحق ملت عوامفر  از   . یعنی  فرستاد  ؟ ( ؟؟؟)  ملیتحت عنوان آشتی  باشد    جان کیری که  را  امریکا  
سلطانی  یزاب  ت همچون  عبدهللا  از  .  ه استات شد م  احساس نمود که  استعمارزمانیکه دربرابر اشرف غنی    .  ت گرفت  صور 

ن  چنی در.  سربلند کندافغانستان    به نفع ملت اندیشه ملی  را به تحلیل ببرد و نگذارد که    افغانی  ملیو حرکت  تفکر  تا هر  استفاده کرد 
  که  ایدنمجورو جمع   طوری و خرد مندانه اوضاع را نگیرد از شدت کار ناچار بود اشرف غنی  افغانستانمدبرملی و مرد اوضاع

 .  اشدب  در آن مضمر  منافع مردم
 . بر ملت تحمیل شد خارج از نظام    اجرایه  ریاست  بنام   وقانون اساسی  ت ننگین ترین مسند استعماری برضد مل

شاهد    ملی    وطندوست  های افغان   مگر  ،ه استدفروبر  در جهالترا  خوش باور  که تعدادی  پوچ استعمارتبلیغات    قطع نظر از  
 . دن اشکرگزار از موصوف در تمام سطوح  غنی اشرف  اشرف ات ملی خدم

در برابراین   ند ا رسیدهو نام   ءونوا  نبه نامردم فقیرکه از مالیات دیگر تحصیل کردگان د ن ببین که  ملت میلونی خاموش ناظر بود 
ت  نماینده ملغنی  ِرئیس جمهور  علیه  انتقاد  غیر از  ؟  آنها  انجام میدهندرا    العمل  جنایات آشکار امریکا چه عکس بی عدالتی وهمه  

 ؟ کاری نیکی را به نفع مردم  انجام دادنددیگر چه 
 

افتخارات کشور را زیر سوال  شان  هه مکروبجای توضیح وتشریح اوضاع با نظرات  جاهلداکتر صاحبان   تعدادی ازبد بختانه 
مردم در    منافعکه بجای  انتخاب کردند  مسیر را    ،حساس وطندر چنین حالت  . آنها  د شبه نفع دشمنان تمام    غایت دربردند که  

ی  سکچه  اشرف غنی وشخصیت های ارزشمند ملی دور اطرافش  غیر از  بحرانی    . درچنین حالت  خدمت استعمار قرار گرفتند
 باشد ؟  مفید بودهبرای افغانستان  که اند انجام  داده نامی ودر کجا وظیفه ملی را  ی در چ

 

از   تعدادو   برامد جاسوس  تعداد ازآنها اما در چنین دوره حساس . را به جامعه تقدیم کردروشنفکران بیشماری  ، مادرافغانستان 
 مشت نمونه خروار:   .ساختندآفتابی را  شان غیرملی بودن ازآنها  سطحی نگر وتعداد آنها
، اسحاق  بود  سجده   درحالاستعمار  به نفعلستان  گ، داکتر ناشناس که در پاکستان وان کاکرحسن  استعمار مانند داکتر    مدیونداکتران   

مبدل  استعمار  سیاه  دستکه به  را  معلوم الحال  کلکانی  دزد  آن      ء بچه سقا  د ونموبخاطر گل روی انگلستان خوش خدمتی    گر که نگار
شهدای  برخالف  نگارگر    .  کند  عقلع وقم  نهضت عظیم دوران مشروطیت دوم راکلکانی    تحت جهالت  واستعمار توانست  شد  

واز نهضت  ابداع نمود    ( )مالمحمد عمر اول بچه سقو   برایسقازاده را    عیار و القاب    ، دور از انصافمنافع ملی  مشروطیت و
چه سقو  ) بعمر محمدمال  نگارگر    از  به تاسی روستا ترکی که  دیگر  داکتر  .  دکرصرف نظراغماض وکالً  مشروطیت دوم    پیشرو
بازهم دست سیاه استعماراورا ک  ابرهه  و لشکر  دوم ( به دفاع طالبان  بیشرمانه  و    ته ساخت سبرای عوامفریبی برج  بود  ی ه 
داشتن سه جای نماز    بارا که    یمسلمان اسالم و    اول   سد شنامی  ن را    سه چیز     است کهء  اسپنتا  دادفر  رنگین  ، دیگرداکتر    . است برخ

و انقالب قهری اش    آرایش دهدکرزی    او نشانده    دست و  امریکا    خواست تحت سلطه  خود را    کمونیزم  ب  ح    دوم.  خالصه کرد 
  تبلیغات کودکانهتحت را   مجوسی  دینود اقتضای  م   ه ب را فراموش کرد وبودندش  کمونیست  سوم   . کندپیاده  به پائین باال  از را

روی    وبه آن  ساخت خود  اندیشه کودکانه    غرقمجذوبانه  او را   بوسیله شیطان بنام پیرداود  ء  اوستا  ترجمه غلط  پذیرفت چراکه 
نهان کرده  پ با محارم را    ازدواج زه  اجامګر    که در سالهای اخیر غرض عوامفریبی برجسته شد  که  مجوسی   زن ستیز  دین  . آورد

 ؟ ساخت خود مجذوب  را  دادفر   ی کهدانشبی ذهی . ازدواج کنندند ست میتوان شان ان ومادر انبا خواهر هرفرد مذکر که:   نستاوت ن 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 . نددارتشریح ن که ضرورت به  اند  انیا  طبری   درخدمت  چنان آفتابییب الرحمن رحیمی  مجش داکترمزدور وعبدهللا دلقک  داکتر دیگر
 .رسیدندونام  ونوا   نکه ازخون بینوایان به نا افغانستاندرضد ملی ته شده اکتران شناخین بود برجسته ترین دخالصه ا

 

آگاهی  با    که در چند عرصه چند چهره رارا خواندم  تبصره سیاسی شما    عرض شود کهخدمت شما  بزرگوار  قیس کبیر  جناب
شخصیت  جاللت ماب اشرف غنی    آفتاب  است  هخواست   پورتال شما  در نظر سنجیکوتاه نظر  سطحی نگران  . یکی از    یدنمودآفتابی  

استادانه  وی را    سید هاشم سدیداستاد    ندیشمنداما قلمدارا     ؟؟؟؟  به دو انگشت پنهان کند  اسی ازدشمنان ملتبه ت   رابی بدیل ملی  
   سبق داد.

  بخارمعده او از    ، نه استعمار رنگارنگ را  ا ونه نظام ر  میشناسد  دقیق  اوضاع را    برمی آید که او نه   ..وال..که از سخنانچرا
   . ر کار گرفتیدمعناداز همان سکوت  ا سطحی نگر    چنین که در برابر    شدبرجسته  شما  جناب  یت وبزرگی  ارداما  .  حرف مفت میزند

  

  کمرنگ کرده نتوانست   طالبی    ی رنگارنگ وصحنه سازیها  غرب با تمام قدرت استعمار وسیع  اشرف غنی را    ب ا آفتاب جاللت م
  که نزدیک است از بی آبی ایران را جل بزند.  ساخت   زبون ، ایران را چنان خورد و مد  آو داربزان با قشون ابرهه اش    پاکستان  ،  

   . روسیهو هاکزا 
نظام  توانست    ملی   دقیقتدابیر ست خالی فقط با  افغانستان با دوسیع  ه با تمام دشمنان  ک کشور    برابر چنین بزرگ مرد تاریخ  در 

 .  بیاوردن گرایاملی بود توانست تحت کنترول شده دشمن   ماشتگانگنظامیکه مملو از .  نمایدتقویه  و  حفظ به نفع کشور را 
کشور   ملی به تقویه نظام دفاع تا  شد با وجدانوطندوست هزاران جوان  جلب سببرا نداند که  اشرف غنیملی  خدمات  سیکهک 

 ست؟ نی  مکثآیا قابل   . ساختخارج  از سلطه دشمنان را نظام   و د ای حامیانش را دست بسر نملبان و طا ،با ایستندعلیه دشمنان 
 بس نیست؟ .ندن اورا غیر ملی قلمداد ک  تاکه شب وروز از رسانه های مزدور درحالت فوران است  مذمت جاللت ماب اشرف غنی  

 

ویا    ند یا جاسوس گماشته شده ا   دن کن می  نکوهش  را    ملی  شخصیت    اشرف غنی    ،آسی از دشمنانبه ت   تمیزیکه    بی   اشخاصی 
 .  ازدست داده است  ش را تمیز یک و تفکقوه    بیش نیست که ی جاهل

باالی سیاسیون  در سطوح    ،قحط االنصاف  ،شعور  قحط  ،، قحط التمیزالدانش  قحط  ،الرجال  درین دوران قحطتوجه بفرمائید  
را  ذ  چند من کاغات  حو دیگری صف  بسنده میکند  شعرگوییبه  و      ناکام میماندوزارت فرهنگ کشور  در مسند    ،رساخت استعما
 زهمی .....  . نوشتباید چگونه   تری را درین اوضاع اب   طری یاب  ندکهثابت ک تاسیاه میکند 

 بی تفاوت است.   ان کوتاه نظربرای چنین  یدن است بلعدر حال استعمار   عناصر رنگارنگاینکه افغانستان را 
 

   ؟؟؟؟  باید خطاب نمود ی س کچه  برای   قلم وسیاست  در سطوح باالی ها   بیتفاوتیۀ  مکار درین بازار   را ملیکلمه پس   
 

ي بال ده ـــــ رغ هـــــــــــــــــــم
 عقل را دل بخش و جان را حال ده      مت را به معن 

 مري در رکوع و در سجودـــــــــــــــــ به ز ع         و گر انصاف آيد در وجود ــــــــــــــــــــــــت از 
 صاف دادن در نهان ـــــــــــــــــــــــــــر از ان ــــــــ برت         خود فتوت نيست در هر دو جهان 

 یا :   
ی داندـکه چهره بر ـــنه ه  ر که آینه سازد سکندری داند ـه هــــــن               رافروخت دلبر

ــک     نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست  ـــــ ــــ  روری داند ـــــ اله داری و آیی   ســــــــــــــ
ط م  چو گدایان به شر

ی
 که دوست خود روش بنده پروری داند   زد مکنـــ تو بندگ

ــد عـالم همت آن رنـغ ــــمــــ نی کی ـــــــــــداصفـــ ه در گ ــــــــــک   یت سوزمــــــــــافـ  ری داندـــــیاگــ
ــــا و عهد نک ــــــوف  ر که تو بین  ستمگری داندــرنه هـ ــــــــــــوگ  وزی ــــــم  یا ـو باشد ار ب ـــ
ـــــن  و این جاست ـــــزار نکته باریکبی ز مــه ـــــــــه هـــ اشد ـــر ک ـ  لندری داندــ ق  ه ش ببی
 جوهری داند ،  ه قدر گوهر یک دانهـــــک   ار و بزرگ  ــشخاص باوقامذمت ! کن م

ــــبه کار او بنگر در زم ی داند ه کیس ؟ــــب  او چ ـــــ بغ   انه نیست جز او  ـ  دادگسبی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

