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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 
  ۵۲/۸۰/۵۸۰۲         عزیز شمسداکتر

 از جناب سعیدی تشکر

  ائل میکند زرا  دامکانات موجو بافی هاخیال 
 صالح الدین سعیدينان جناب داکتر صاحب .  سخمتجلی می شوداست که  در جامعه روشنفکری ما  دقیقاولین نظر 
تکیه که  مشخص،الترناتیف  نظرات است دارای  ذات خود ردبل   ،بدور بوده احساسی بی معنیواهی از نظرات 

 برحقیقیت و موجودیت اوضاع دارد.   
همچون ، بر سر اقتدار در افغانستانآمده دولت های تمام ریاست جمهوری  داود خان  و   بعد از دوره امانیبدبختانه 
ده در مان و ملت مظلوم   تحمیل شده بودبر ما نازل و از خارج  پارسل شده که  بودندسیاسی   پکیت شدۀ بسته های
گر ا  . ندنداشت سراغ مردمرا  اوضاعازچنین هیچ راه برون رفت  ازینرو ، عمل انجام شده قرار گرفت یک در برابر 

به ه ک روشنفکری  .استدر افغانستان روشنفکری شکل م،  معضل ینا؟  جواب ندشتنداسراغ پرسیده شود که چرا 
که میخواست تقلید کبک  زاغ   متاسفانه  و کند اشغالمیخواست ده جای مشروطیت دوم را اصطالح اندیشه های جدی

وک همه ککه  ، خانم سیلی غفارمثل  اشخاص اند آن حاضر نمونه  نه کبک شد وراه رفتن خودرا نیز از دست داد.کند 
اال دست ب  از دوستانیک عده فقط  برای دلخوشی آنهم  ،الترناتیف فاقد واهی احساسی  ز بیانات بی فایده ج شده اند و

اچی اینها تماشزیرا کرده نمیتوانند، پیشنهاد   راغرض بیرون رفت از چنین اوضاع  ه گشای دیگرا، رفرصت طلب 
از دهه یکنواخت سخنان تکراری  را کوک شده و ومثل گرامافون  همه آنها  های اند که عقل چهل وزیر دارند!!!

 مسبب)نشنیده ایم که اگر امریکا هیچ گاهی .  ازین طیف در شرایط کنونی ندنتکرار میکیکسان  به اینسو موکراسید
از  در چنین اوضاع  امریکا  اگر تکرار میکنم   (آشکارا میدانند،همگان  این سخن را  کهام بدبختی های موجود تم

 ساخت امریکا  آیا گرگ های ند شد؟ وامثال اش به وضع فرخنده دچار نخواه  غفار خانم سلید  آیا کشور خارج شو
تن با چند غفار یلی جان سخانم  را در دولت و در اپوزسیون ها مثل احزاب بر سر اقتدار قدرت  حاضر در میدان 

  شمدهو افغانستان دچار هرج ومرج همبستگی مهار خواهد کرد؟ احساساتی  حزب  !!!به قوتاحساساتی دوستان  از
 نخواهد شد؟ مثل عراق 
 .نمایندپرهیز لطفا ًد واز احساسات زودگذر ناید این سوال را عقالنی جواب بدهبحامیان اش  و غفارخانم سیلی 

 
اگر امثال حزب به بهبود اوضاع از جانب روشنفکران بود واست.  بی ارتباط ما بیان حقایق   مشکل متأسفانه 
 کردن آب خطجز این تشکل  (شک کرد!!! باید آن نیز تشکل در  باشند ویابه پایمردی خود آمده  شاید که) همبستگی 

داخلی  بهبود اوضاع  برای  ، راخی ند دههدر چ مثل اسالف خود را  اساسی کاری جذب وجلب کردن جوانان،  غرض
 مقدور نیست.  انب هیچ ملی گرایایچنین امری از ج در چنین اوضاع  واضح که داده اند. نعالمانه انجام  بصورت

 لفاظی دارند وبس.فقط میان خالی فاقد مفاد اجتماعی  هایفقط همه در ترکیب شعار
 

 تشریف دارندانتخاب مردم رای وبر اساس  یکایی امریاد شدۀ ت از جملۀ همان پکیامروز با اینکه جناب اشرف غنی 
باز هم اوضاع را به نفع   ، (ابر قدرت)ی خالل منافع امریکادرمیتواند در خالل اوضاع و ملی  اما این شخصیت 

فغانستان اکشور اش در راه بهبود منافع او مثل گاندی بزرگ وجمال عبد الناصر،   بخشد.بمردم وکشور فیصدی بهبود 
دوباره وبزمین خورده تا افغانستان زخمی   ،در عمل انجام داده استکار های در خور اهمیت بسیار  (مستعمره شده)

 ینیاتچنین عن داز دیتحت تأثیر اسالف سیاسی شان  تی اچشمان دختران وپسران احساس بدبختانه ، بر سر پا شود
سی میکنند راوضاع را بر ، (مسخره شده) هرآمیزقاز منشائ انقالبات  بازهم زیرا تا کنون عده محدودی،  عاجز اند.
جناب  بجای نفرین کردن ها   دیدیم کهاند که با تمام مشکالت دست وپاگیر موجود واقعیت های دیدن از و عاجز 

 . نموده استروشن در چنین ظلمات مدهش ما را برای جامعه  رزشبا اچراغهای اشرف غنی 
زورپول پاکستان، با  برسر قدرت آورد و اکنون امریکارا  رهزنان سرگردنه و دزدان  است که واضحبه همگان 

.  اگر در چنین اوضاع بازهم ندمی خورتن ضعیف شدۀ افغانستان را وزخم خوره ،  ایران  وروسیه مثل موریانه 
نظیر  !!!که این کشور چنان تباه خواهد شد وسخنان نغز  ه باشیمتشکوک شده وسلیقوی حرکت صورت بگیرد بیاد دا

پی چحزب بر پیشانی وامثالش  ننگ برپیشانی حزب شان خواهد ماند که در دوره سقوط داود خان  غفار سیلی خانم 
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 2تر 2 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 

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

 

در  وروسیه، زیرا چپی های ترند چین به جای دفاع از داود خان بیاری احزاب خلق وپرچم  ، های ترند چین ماند
سیاسی بروی شان خوردند.  حتی چپی های ترند چین در جانانه را برای این خبط  قفاقو سهیم شدندتکوین کودتا 

 یکه نباید داود خان را به پایمرد کرده بود انتقاد ، واز آنها بنگلدیش به این چپی های عجول پسند غیر معقول  اخطار 
 انرا ش بنگلدیشی  تایسخنان حزب هم  ،تصاحب قدرت انده از مسابقۀ وارخطا وعقب منابود کرد، اما این دستۀ روسیه 
گر منصفانه اپس باید اشتباه را تکرار نه کنیم. .  استمانده ها باقی آنها  برپیشانی سیاه  وتا کنون این ننگ نشنیدند 

میق عدید  یزن آنها  اخالف  کهاست قبلی   احساساتی روشنفکرانیاوضاع کنونی ناشی از تفکرات بچه گانه دقت کنیم 
  مثل اسالف سیاسی شان ندارند.  کشور بر اوضاع 

هبود جلب میکنم که برای ب  صالح الدین سعیديصاحب  داکتردر پایان یکباردیگر توجه تانرا به نظرات دقیق جناب 
  احساسات جامعه  دردی را دوا نمی کند. انگیزاندن،   جز چنین فراخ اندیشیدناوضاع 

 ز امکاناتا منافع ملی برای تقویۀ  و شویمظر اوضاع تکیه برحقایق باید ناجمع   دست داشته موجود  امکاناتاز 
  م. ی نمائچاره سازموجود 

ه بنیز جلب می کنم  که  مؤفقیت جامعه ما منوط  محمد ظریف امین یاردر اخیر توجه تانرا به مقاالت داهیانۀ جناب 
مغز و دبا قلب سربرعکس .  اما شوندمی  در ساختار اجتماعی سهیم با مغز سرد  وقلب گرم روشنفکرانی است که 

  چندان دور(ه ) گذشتۀ ن. شد خواهد ن بیشتر متضررکه جامعه ازآ خواهد بود  جنون  داغ 
گی سخنگوی حزب همبست)خانم محترم سیلی غفار   جای  وتحریک آمیز بی در سخنان  احساساتی فوق پیشنهاد محک 

 .خواهد بود ( از اعضای موسسۀ خاورمیانه)جواب داهیانۀ  احمد خالد مجید یار جهت مخالف آن ودر  (ملی افغانستان
  وسالم !ذیل استماع فرمائید.  کدر لین  طفا ًل
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                   (سخنگوی حزب همبستگی ملی افغانستان)خانم محترم سیلی غفار             ( از اعضای موسسۀ خاورمیانه)احمد خالد مجید یار 
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