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 نوشته های غير مسئوالنه در قالب تحليل سياسی
 

شکست حکومت افغانی يگانه راهی حل بحران در « در حيرتم که در ادامۀ عنوانی که بعد مطالعۀ متنی تحت عنوان 
 اويستا غوربندی تحرير و در سايت که توسط به ادعای خودش تحليل گر سياسی و فرهنگی محترمه» افغانستان است 

 خاوران نشر گرديده،  بر گزيده ام ، چه بنويسم؟؟؟؟؟
من نميدانم که خواهر گرامی ما چگونه يک تحليلگری است که مرا با تحليلش به حيرت انداخت، در واقع از آغاز 

بندی  و به کتيبه ای تبديل شده اند توجهی به محتوای اين متن ننموده، فکر نمودم که الفاظ آن از طرف کدام طفلی جمع 
کشور ما بوده است، من ) يکی از تحيلگران سياسی و فرهنگی (ولی در اخير در يافتم که نويسندۀ محترمۀ اين نوشتار 

حيرانم که کشور ما چگونه از نظر سياسی بعالم آفاق رسيده است، حاال دانستم که علت در کجا بوده؟ بلی اين کشور 
ليلگرانی است که در تحت رهبری خردمندانۀ شان پيش ميرود ور نه چرا کشورهای ديگر به چنين مقامی دارای چنين تح
 .  دست نيافته اند

روی خدا را ببين، اين چيزيکه شما با ترتيب دادنش وقت گرانبهای تانرا صرف نموده !!!!! خواهر گرامی ام اويستا جان
 است که روزنۀ منفی ديگری را برای متفرق ساختن ملت رنجديدۀ ايد تحليل سياسی نه بلکه عقده گشائی آشکاری

که البته ناديده ( افغانستان باز ميکند، اگر سياست مداران و تحليل گران راستين کشور نوشته های شما را ناديده بگيرند 
) يسواد ما خصوصًا قشر ب( خوب در غير آن تحريکات شما در از هم پاشی ملت يکدست اين کشور ) خواهند گرفت 

 .خالی از اثر نيست
را تحت عنوان اينکه افغان تبار ) نورمحمد ترکی گرفته الی مالعمر( شما به ذعم خود تان زعمای حکومات وقت  از 

 .بوده اند به باد مالمتی بسته و گويا همۀ بدبختی موجود در نتيجۀ حکمروائی ايشان در اين کشور است
ی باشيد بايد صالحيت و استعداد تحليل و آشکار ساختن همۀ واقعيت ها را داشته اگر شما واقعًا يک تحليل گر سياس

باشيد، خيانت خيانت است، اگر از پشتون ها صورت گرفته باشد يا تاجکان، اگر از هزاره ها سر زده باشد يا ازبک ها، 
نشانه رفته ايد و جنايت سايرين را با ) انافغان تبار(شما تير نقادانۀ تانرا صرفًا به جانب پشتونها يا به اصطالح خود تان 

 .چشمان کور نگريسته ايد که اين امر شما را منحيث يک تحليل گر تحت سوال قرار ميدهد
قبل از اينکه نوشته های شما را به نقد بگيرم الزم ميدانم به شما بگويم که بنده از جملۀ دری زبانان با افتخار کشورم از 

يباشم، اينرا بخاطری اظهار نمودم که فکر نکنيد که نوشته هايم از موضع برادران پشتون در واليت با فرهنگ بدخشان م
دفاع از ايشان صورت گرفته اند، من قبًال عرض نمودم که خيانت، خيانت است اگر از پشتون سر بزند يا از تاجک، پس 

 .  خائن هم خائن است اگر پشتون باشد يا تاجک
که افغان تباران باالی مردمان بومی «يلی خود شما، شما در متن تحليلی تان ذکر نموده ايد اکنون ميروم بطرف متن تحل

اما از تاريخ اين حاکميت ها صرفًا به دوران های »  سال حکومت شان چه نبود که نکردند250و تمدن ساز ما بيش از 
اکتفا نموده ايد، اين فرقی ) ه اصطالح شماافغان تبار ب(نورمحمد الی مال عمر آن هم با گرفتن نامهای حاکمان پشتون 

ندارد شايد آگاهی شما از تاريخ کشور ما همين قدر باشد، اين بخش از تحليل شما کامًال درست ولی شما نبايد در تحليل 
تان با در نظر نگرفتن بيشتر حقايق انصاف را زير پا بگزاريد، کنون حالت در حدی نيست که بتوان حقايق را کتمان 

 د، اگر ما و شما نگوئيم ديکران ميگويند پس عال قه مندی شما در کتمان حقايق در چيست؟نمو
نورمحمد ترکی، حفيظ اهللا امين، داکتر نجيب، شهنواز تنی، گلب الدين، ( شما در نوشته های تان حاکمان پشتون هريک 

 بيشتر مردم افغانستان هم در اين امر با شما را عاملين همۀ جنايت ها در کشور خوانده ايد، من و شايد) مالعمر و طالبان
....) تاجک، هزاره، ازبک( همنظر باشند و لی شريفانه بگوئيد که آيا در همين مدت از طرف عمال غير پشتون 

اگر از افکار تنگنظرانۀ مليتگرائی گذشته و در ) دود خانه را روزن ميداند ( هيچگونه جنايتی سر نزده؟ ميگويند 
ق اقدام نمائيم، خواهيم ديد که اگر مسئول قتل اين همه بيگناه غير پشون افراد ذکر شده اند، پس مسئول فتل جستجوه حقاي

اين همه پشتون های بيگناه کيها اند؟ و يا آيا پشتون ها بعنوان اينکه پشتون اند همه گناه کار اند؟ اگر تره کی، امين، 
و غيره کدام ..... د پس مجددی، ربانی، خليلی، محقق، مسعود، دوستمنجيب، گلب الدين، تنی و مال عمر قاتلين ملت ان

 بهر  درد ملت را دوا نموده اند؟ آيا اين عالی جنابان جواب آتش باری های جانب مقابل را با پاشيدن گلها داده اند؟
ی که عيان است چيز« : صورت اين قصاوت را بملت ميگزاريم من نميخواهم در اين مورد چيزی بگويم زيرا ميگويند

 نيروهای درگير در جنگ در افغانستان، هيچ يکی بر ملت ما گل نريزانده اند و آنچه از ايشان  »چه حاجت به بيان است 
به ملت ما رسيده بد بختی ای بيش نبوده است، اينکه شما بنا بر علتی که خود ميدانيد، بعضی را خائن و از بعضی نامی 

 . ارتباط داردنبرده ايد، اين هم بخود شما
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 تصويرتان که در سايت چاپ شده است خيلی ها جوان بنظر ميرسيد و فکر ميکنم هنوز هم وقت کافی در اختيار از روی
، شما بکرات الفاظ افغان تبار را ) که البته لياقتش در شما ديده ميشود ( داريد تا يک تحليل گر سياسی خوب شويد 

 از کشور های خارج از افغانستان زندگی نموده و از طرف استعمال نموده ايد، اين چه مفهومی دارد؟ اگر شما در يکی
اتباع افغان تبار اين کشور ها به تکليف شده و در صدد انتقام گيری برآمده باشيد، پس اين امر را شامل تحليل سياسی 

سياسی، نسازيد چرا که تحليل سياسی چنين نيست که صرفًا يک قوم و يا گروه معينی را بمالمتی بگيرد بلکه تحليل 
تحليل همه جانبه است و بايد بگويم که آنهائيکه شما ايشانرا افغان تبار خوانده ايد، افغان تبار نه بلکه افغان استند که ما 
وشما هم استيم و اگر شما افغانيت را صرفًا به پشتون ها احتصاص داده و از افغان بودن خود منکريد اين کار خود شما 

فًا پشتونها نيستند بلکه من وتو هم بايد افتخار آنرا داشته باشيم، اين درست است که ما است در غير آن افغانها صر
يادگاری از خراسان استيم اما برای ساختن کشوری بنام افغانستان هم خونها داده ايم، بياد داشته باشيد که متحد ساختن 

 اکنون بايد کاری کرد که ملت را متحد ساخت و يک قوم ساليانی را نياز دارد اما متفرق ساختن آن به آنی ميسر است،
 .دامن زدن به اختالفات بيمفهوم در حقيقت ريزاندن آب به آسياب دشمن است و بس

 !خواهر عزيز اويستا جان
مطالبی را ) نميدانم خود شما تنها بوده ايد يا همکار ديگری هم در تهيۀ آن با شما بوده است ( شما در کتيبۀ تحليلی تان 

 : ديل نوشته ايدبشرح
من باور کامل دارم که نوشتن مقاالت يا اشعار يا انتقادات پراگنده درد مردم را تداوی نميکند و بايد از نوشتن چنين 
مقاالت تا زمان رسيدن به پيروزی جلو گيری گردد چون آزموده را آزمودن خطاست تمام قلم بدستان و دانشمندان فقط 

 يقين  آرامش و سعادت را در دراز مدت بوجود می آورد مقاله بنويسند برنامه تهيه روی يک موضوع و يک هدف که به
شکست حکومت افغانی کنند سيمينار ها و کنفرانس ها را سازمان دهی نمايند مبارزه کنند و عنوان مقاالت و اشعار شان 

بحران در افغانستان خواهد بود که تاريک ترين و سياه ترين دوران در تمدن خراسان محسوب ميشود يگانه راهی حل 
 فاکت های بيشتر را ارايه نمايند مردم را روشن بسازند کودکان را آگاه بسازندنوشته کنند 

 
خنده آور است اگر مطلب فوق را نوشتۀ يگان فرد غير مسئول فکر کنيم و درد آور است اگرش تحليل سياسی يک تحليل 

بهر صورت مهم نيست، سياست افغانستان در دهه های اخير در دست گر سياسی و فرهنگی افغان بحساب بياوريم، 
تحليل گرانی از همين قبيل افتيده است، اين تحليل گران سياسی در فکر آن نيستند که چه نوشته اند، فقط و فقط شوقی 

 باور کامل دارم  چاپ نمودن عکسهای شان در سايتها استند تا حد اقل با ديدن عکس شان بر صفحۀ سايت بخود ببالند، من
که مردم يکپارچۀ افغانستان در کورۀ های داغ روزگار پخته شده وطعم اينگونه تبليغات پوچ و بيمفهوم را سالهاست که 
ميچشند، سياست مداران دنيای ديگر مردم خود را به اتحاد، اتفاق و برادری فرا خوانده و در آبادانی کشور تشويق 

عضًا در از هم پاشی ملت ما پا لچ نموده اند، تحليل سياسی شان در عوض اينکه آگاهی ميکنند، اما سيست مداران ما ب
بجای اينکه پيامی برای صلح، آشتی و اتحاد ملت باشد، !! مثبتی در روند ترقی کشور باشد، در روند بربادی کشور است

 .پيام مخالفت، جنگ وتفرقه است
م که براستی خودم را خنده گرفت و در واقع دانستم که ايشان تحليلگر در اخير کتيبۀ اويستا جان جمالت ذيل را خواند

 .سياسی نبوده اند ولی شوق دارند که تحليل گر سياسی شوند، موفق باشيد خواهر جان
ام شود                            ی تم ه هر قيمت نجات مردم از ادامه حکومت افراطی افغان تباران و گرفتن قدرت سياسی از آنها ولو که ب

ه آن نوشتن است            اما نه از طريق      ه چشم             . زور بلکه از راه صلح آميز ک ا هر گز آرامی را ب ردم م ر آن م در غي
 .نخواهد ديد

 به هر قيمتی که تمام شود از يکطرف گفته ايد     » باال را نگاه کنيد     ...... نجات مردم « شما نوشته ايد که     ! خواهر عزيز 
  .ه صلح آميزاما نه از طريق زور بلکه از راو باز پشيمان شده ايد که 

کامًال سازگار بوده » اما نه از طريق زور بلکه از راه صلح آميز « با جملۀ بعدی   » به هرقيمتی که تمام شود      « جملۀ  
ول                          درت سياسی هر راه ممکن را قب رای حصول ق يد، ب نميتواند و شما نميتوانيد همزمان دوراه در پيش گيريد، نترس

ابع يک راه نيست             داشته باشيد اگر آن راه، راه جنگ با        ا ت د و ي شد و يا راه صلح، حصول قدرت سياسی صرفًا نيازمن
 .بلکه تابع راهائی است که با در نظر داشت شرايط مختلف يک کشور دنبال ميشوند

 :خواننده گان محترم ميتوانند که کتيبۀ محترمه اويستا جان را با کليک نمودن بر لينک ذيل بشکل مکمل مطلعه نمايند
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