
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 26/11/2020                          غالم دستگری برومند 

 
 "!یکی مرد جنگی به از صد هزار"

 
شوری سابق بر افغانستان، فساد اداری و ارتشاء در کشور ما بسیار کم و حمدود بود. حتی اگر رشوه ستانی    احتاد  ات قبل از جتاوز

اید در  مشرده می شد. شان چیز    هم  مقدار آناز انظار مردم هنان و  در اینجا و ای آجنا در دوائر دولتی صورت می گرفت،  
بتاً ابالتری قرار داشته بوده ابشد، الکن تعداد آهنا نیز حمدود بود.  ارتشاء در حد نس ،لکت و بعضی وزارت خانه ها گمرکات م 
مفسد    پنداشته می شد و شرم آور    تیهنا   و این کار  ء به جان نیامده بودندمردم و دولت از فساد اداری و ارتشا  در جمموع 

. از غضب دارائیهای عامه و زمینهای  توانست   یاخذ کرده بود، قرار گرفته من  ه رشو   ی از و   که یاب سربلند در مقابل کس  یچگاهیه
مال و انموس مردم کند. و اگر جنایتهای ازین قبیل    ،دولتی و ثروهتای ملی خربی نبود و کسی اجازه نداشت که آهنگ جان

 وردید. رخ می داد، به یک زمان و یک حمل حمدود می شد و مهه ساحات زندگانی مردم را در منی 
فساد و رشوه کمرت شده ابشد، الکن قتل و    در آغاز  شاید  ، بر افغانستان  و جتاوز احتاد شوروی سابق   اب کوداتی منحوس ثور

زنداهنا لربیز از بیگناهان شد و قتل ها و گور های دسته    . خونریزی و کشتار مردم به اوج بی سابقه در اتریخ این کشور رسید
بیشرت از    گردیده، متامی ساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور انبود    ، جنگ برخاسته از آن   ه  در نتیجمجعی افرایش ایفت.  

که    تبدیل شدبه میدان جنگ نیابتی کشور های دور و نزدیک    وطن ما و    به شهادت رسیدیک میلیون ابشندگان این سرزمنی  
 آتش آن ات هنوز خاموش نگردیده. 

سرخط    ، جنگ و کشتار  ، یهای ان مشروع ذجماهدین، چور و چپاول دارائیهای مردم و دولت و اخا اب رویکار آمدن حکومت  
، چور و چپاول دارائیهای مردم  سیاست شوم آهنا را تشکیل می داد. جنگ برای احراز قدرت و اجیاد حکومات ملوک الطوائفی

و جتاوز به مال و جان و انموس    آن به اپکستان   و دولت و غضب زمینهای دولتی، به یغما بردن اردوی ملی و فروش اسلحه  
 واقعی اسالم سیاسی را رومنا ساخت.   مردم چهره  

در  کرزی  حامد    بنام  مقدار  یالنفـس و ب  ف یضعیک انسان  و اب نصب  بر افغانستان    2001اکتوبر    7اب جتاوز امریکا و انتو در  
اوضاع  ،  بود   کا یامر   هورمج  سی خاص بوش رئ ده   نیمنا  لزاد یخل   یبه دست آقا   ی آن هاتیمهه صالح که    یک دولت دست نشاندهرأس  

  ،ی به عربستان سعود  افیبه دمنارک، مال س   ی مال جمددمانند    ،جنگساالرانی که قبالً از ترس طالبان فرار کرده بودند   دگرگون شد.
تورن    الو م   یلیبه انگلستان، مال خل   یمسعود و مال قانون  اء یبه اتجکستان، ض   میفه   میو داکرت عبدهللا به کااندا، قس  ی مال رابن

ند.  پرداخت   ی حلقه زده و به رقـص و شادمان  لزاد یبه دور خلابز گشتند و    ، ن یر ی و سا  ران ی جنوبغرب به ا  زه  حو   ری به اصطالح ام  لی امسع
مال و جان مردم و دارائیهای عامه و پوهلای کمکی به هبرتین  حاال دیگر زمینه  چور و چپاول و دزد و غارت، ارتشاء و جتاوز به  

در  ،  که در رأس آن شوری نظار قرار دارد   وجه مساعد گردیده بود. جنگساالران در جمموع، خمصوصاً جنگساالران ائتالف مشال
در  افغانستان گردیدند.    جلام گسیخته و خود خمتار ملکت بی صاحب   و بزن هبادران و قلدران   ء فعاالن مایشا  ،سایه  استعمار 
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دالر پوهلای کمکی را ربودند. از ذکر جناایت این جنگساالران و    میلیارد هامهان کردند و    ،هر آنچه دل شان خواست نتیجه  
حکومت  به افغانستان رفته بودند، قلم شرم دارد. در یک کالم در دوره  طوالنی    از خارج  نکتائی پوشانی که برای دزدی و غارت

فقر گسرتده  امروز  فساد و و فساد هنادینه شد که نتیجه  آن در  ، ارتشاءکرزی خیانت و جنایت، دزدی و غارت، زورگوئیحامد  
 دیده می شود. 

در گرد عبدهللا عبدهللا    اندکی بطی گردید. الکن ازینکهاین جناایت و خیاانت    شدت حکومت دوسره  غنی و عبدهللا    در دوره  
حلقه زده بودند، هنوز هم مکتبهای خیالی، کندکهای خیالی و فساد    ،ی غنی نکتائی پوشان سارق و در گرد آقاجنگساالران  

 اداری و دزدی و غارت دوام داشت. 
  و اجتماعی آغاز گردید.   اقتصادی   و یک سره شدن حکومت، اصالحات زیربنائی   1398  سال   اب انتخاابت رایست مجهوری 

  ، یاقتصاد   ی بنائ  ر یاصالحات ز   ،ها یمهه ان بسامان   ن ی منظور برون رفت از اه  داشتند ات ب   ی مهکاران اش جمدانه سع  م یو ت  ی اشرف غن
  له  یاب داکرت عبدهللا بوس   یدر کابل در تبان   کا یسفارت امر و    زاد   ل یخل   یگردانند، اما زمل  یرا در جامعه عمل  یاسیو س  یاجتماع
ساختها  ر یز   نیا  بی ختر   یدر پ  وستهیاصالحات قرار گرفته و پ   ن ینگساالران در برابر ادزدان، قاچاقربان، مفسدان و ج  نیمهه ا

ها، قتل و کشتار مردم  یانفجارات، راکت پران  ق ی دارند ات از طر   ی سع  ، طالبان   ع یو تشج  ی ده  تی اب مشروع  گر یستند. از جانب د ا
 . ندری جلو ثبات در کشور را بگ ب یترت نی اد کنند و به ا جیدولت ا  یمتداوم برا ی درد سر ها  یو محالت نظام

ات  و توطئه های خمالفنی دولت، اقدامات اصالحی حکومت را  شیوع وایروس کروان    ،طالبان   عام   های و قتل  اگر چه خشونتها
برای واپس گریی زمینهای    ، آقای امرهللا صاحل  ،، الکن اب تفویض صالحیتها به معاون اول رایست مجهوری د حمدود کر اندازه ای  

آقای صاحل در مدت کواتهی    ی در دل مردم جوانه زده است. ئامید ها   ،غضب شده  دولتی، أتمنی امنیت و بسی مسائل دیگر 
توانست ات هزاران جریب زمنی غضب شده  دولتی را ابز گرداند. او نریوهای امنیتی را چنان سامان داد که توانست پوز طالبان را  

، به خاک مبالد. آقای صاحل توانست  مل شده بود ، امریکادر انتخاابت رایست مجهوری  بعد از ابخت ترامپشان   گوشهایکه  
کند که این سلسله دوام دارد.  زورگواین و قلدران را سر جای شان بنشاند و حدود یک هزار جنایتکار را دستگری    عده ای از  که

از    آقای صاحل بندر حریاتن را روی دست گرفته و به زورگواین اخطار داده.  او دوسیه  ضخیم اختالس معلم عطا حممد نور در  
و صدها    سپارد می  توسط زورمندان جلوگریی کرده، قانون گریزها را به پنجه  قانون    یقانون  ریغ   یساخت و ساز بلند منزل ها 

د از آن قدردانی  یافغانستان است که ابفعالیتهای آقای صاحل متجلی آرزوهای دیرین مردم    اصالحات دیگر را در نظر دارد. 
 شود. 

از    یان به منتقدین آقای صاحل ابید گفت که عالوه بر داعش و طالبان بیشرت از صد سازمان تروریستی که از خارج، خمصوصاً 
صادر شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. عالوه بر این جنگساالران، زورمندان و قلدرانی که از قدرت افتیده اند،    ، اپکستان 

برای مقاصد خود بر ضد مردم و دولت افغانستان می جنگند. حزب اسالمی گلبدین در پیدا و خفا اب اسالم سیاسی بنی  نیز  
ارجتاع داخلی اب متام قوا در مهپیمانی اب طالبان بر  ولت افغانستان توطئه می کند.  املللی، خمصوصاً اب اپکستان بر ضد مردم و د 

طالبان که پیهم شکست خورده می روند، چنان هار شده اند که از متامی امکاانت خود  ضد مردم و دولت افغانستان می رزمد.  
ت به نقاط خمتلف کابل پراتب کردند که ابعث  راک  23کورکورانه    2020نوامرب سال    21اتریخ    به استفاده می کنند، چنانکه  

در  توسط طالبان    2020نوامرب    24به اتریخ   مهچننی  گردید.   این شهرابشندگان بیگناه از تن   31 تن و زمخی شدن  8شهادت 
و فساد پیشه  دیگر    جانیصدها  تن شد. بر عالوه    50زمخی شدن    تن و  14که موجب قتل    دو انفجار صورت گرفتابمیان  
 جامعه دست به کار اند. کشور و در مصروف ویرانگری و خرابکاری در  نیز 
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در چننی اوضاع و احوال تبلیغات ضد دولت افغانستان، خمصوصاً علیه امرهللا صاحل، در حقیقت دادن چراغ سبز به طالبان  
رماهنای  آرد، در صدد پیاده کردن  گذشته ازین چننی تبلیغاتی ره به جائی منی برد، زیرا امرهللا صاحل که به مردم تکیه دا  است.
اب حفظ اینکه تعداد خمالفنی و ویرانکاران، چنانکه در ابال تذکر داده شد، فراوان است، ولی اب آهنم موفقیتهای    مردم است.دیرین  

 از صد هزار!"  ه. مردم چه خوب گفته اند: "یکی مرد جنگی، ب می ابشد آقای صاحل در این مدت کم چشمگری 
  . ازینرو از تقدیر استو فالح مردم افغانستان بوده و قابل   ابور است که اصالحات و تدابری آقای صاحل به خری نویسنده بدین 

تقاضا به عمل می آورد ات از اقدامات خری خواهانه  آقای صاحل در هر کجائی که می   مهه  آاننیکه به آینده  ملکت خوشبنی اند
 توانند، پشتیبانی منایند. 

 اپاین 
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