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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۹۰/۹۰/۱۹۲۲هاشم انوری                                                                                               
 

 باالی نوشتۀ سعید افغانی -ممنون از مکث دوکتور صالح الدین سعیدی
 «نمیدانم کرزی با ِکی میخواهد صلح و مذاکره کند؟»

 
صاحب سعید افغانی که نوشته ام را تحت عنوان فوق، قسمیکه خود نگاشته اند با دقت کامل با تشکر فراوان از داکتر 

اظهار  مطالعه فرمودند، در ضمن متذکر شده اند که مطالب متذکره در مقاله ام بخشی از حقایق جامعۀ ماست و
 ار دیگر متشکرم.لین امور افغانی آنرا بخوانند، که از حسن نظر شان یکبؤامیدواری نموده اند تا مس

خود موضوع مصالحه را بسیار خوب تجزیه و تحلیل علمی نموده اید، که  یالبالی مکثجناب سعیدی صاحب شما در 
مصالحه جوابگوی بسیاری از موضوعات موضوع بسیار مورد عالقه ام قرار گرفت.  زیرا روشنی های شما باالی 

محور میچرخد که در طول مدت تقریبا همین هم بر بندهداغ کشورماست.  در ضمن اگر شما متوجه شده باشید نوشتۀ 
( ه آن بمصرف میرسد)که مقادیرهنگفت از بودجۀ دولت و سرمایۀ ملی بیکسال از تأسیس شورای نامنهاد صلح 

خره یک کسی باید  بآل  ب مقابل بجز کشتن هموطنان ما چیزی شنیده نشده است.هیچ کدام پاسخی از جان ومیگذرد 
باید معلوم باشند تا بتوانند با هم مفاهمه کنند اما صدا بلند کند که صلح با کی؟ مذاکره طرفین کار دارد، هر دو جانب 

رات عربی برخوردار هستند، و آقای کرزی که از پشتیبانی مستقیم پاکستان، ایران، عربستان و اما یبرادران ناراض
و دارای یک رهبری واحد  به اعمال ضد انسانی میپردازندها کشور ایندستگاه های جاسوسی هر گروپ زیر قوماندۀ 

 ، پس چطور امکان دارد با این گروپهای از هم متالشی با مفکوره های عقبگرایانه نشست و مذاکره نمود.نیستند
آن مشرف هستیم( کار نیک است، اما  هدر دین مبین اسالم )که ما همه الحمدهللا ب البته مصالحه، مذاکره و مفاهمه

ایکاش این طالبان کرام این فرشتگان صلح که به منظور ایرانی،  -االفغانی میبود تا پاکستانی  بینایکاش این مصالحه 
با حفظ همان غیرت افغانی  آسایش مردم زیر نام بابای ملت قدعلم نموده بودند به وعدۀ خود عمل میکردند و رفاه و
که پالیسی سازان پاکستان به  که تا زمانی»خود نوشتید  یمکث قسمتی ازخود درهم شما اس آی نمیشدند.   یتسلیم آ

این به این معنیست که پاکستان یکبار دیگر  «زو ها و اهداف خود نائل نگردند صلح در افغانستان ناممکن استآر
و من   .، و کابل را از اسالم آباد قومانده کندبطور مستقیم در امور داخلی افغانستان مداخله نماید ۰۹میخواهد مانند دهه 

اگر جناب سعیدی  افغان طرفدار چنین وضیعتی نیستید درغیر آن  صدیق متیقن هستم که جناب شما مانند هرفرزند 
که یکبار باالی مردم ما صاحب قاتلین مردم افغانستان را در پروسۀ صلح شریک میسازد لطفآ مثالها و نکات ذیل را 

 در نظر بگیرند. عملی گردیده 
حرام است، زن پاکستانی پیلوت، وزیر خارجه و بطور مثال اوالد پاکستانی مکتب برود اما رفتن مکتب به اوالد افغان 

صدراعظم شود اما زن افغان بدون محرم از خانۀ خود خارج نشود، سینما ها و غیره مراکز فرهنگی پاکستانی ها باز 
پسر و دختر پهلوی هم درس  های پاکستان پوهنتوندر  افغانها به گدامها مبدل شوند، اما سینما ها و مراکز فرهنگی

، اما پوهنتون های ما حتی بروی پسر ها مسدود شود، در ستدیوم های ورزشی پاکستان بازیهای کرکیت و خوانندب
غیره صورت بگیرد، ستدیوم های ورزشی افغانستان به محل کشتارگاه مبدل شود، کانالهای تلویزیون در پاکستان 

از دستآورد های کوردالن تاریخ به قوماندۀ  این ها چند مثالیغرغره شوند، باید فعال اما تلویزیون های افغانستان 
نه  و داشتصورت گرفته که نه راه انسانی با آوردن سیل اعراب، پاکستانی و چیچنی اجنبیها بود که در حق ملت ما 

 اسالمی.  
 ،ل کنند، قسمیکه به همه معلوم استنزدیک بود مانند دورۀ بچۀ سقاء سگها را نع ۰۹دورۀ تاریک دهه خالصه اینکه 

سطر عورت تا  و شرمگاه اسپ های گادی و کراچی را میپوشاندند میزدندحیوانات مانند گاو های شیری را پستان بند 
اسالم عزیز را در ، و تا چه سرحد شده باشد.  شما خود قضاوت کنید که این گروپ در کجا و در کدام قرن قرار داشتند

  انظار جهانیان خشن جلوه دادند.
و و بسیار هم مقبول فرمودید،  «راه حل مسائل راه جنگ نیست»در جائی از مکثی تان نوشتید که داکتر صاحب شما 

فراموش نکنید اما آن مرزوبوم طرفدار صلح هستیم، فرزندان صدیق  منحیثکه همۀ ما افغانها این یک واقیعت است 
انزجار مردم را مقابل عاملینش زیاد  و، جز اینکه تنفر کشتن هموطنان بیگناه ما هم کدام مشکل را حل نمیسازدکه 

    میسازد.
داکتر صاحب سعیدی شما در جای دیگر از مکثی تان با انتقادات بسیار عالمانه و جامع باالی اولیای امور و جناب 

ن دستگاه فاسد دولتی حامد کرزی، نتیجۀ این مذاکرات یکجانبه را منفی پیشبینی کرده اید که بنده هم در نوشته ام به آ



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

، اما در قسمت الترناتیف یا بدیل که شما اشاره کردید، من هم مانند تأکید نموده ام، که جز ضیاع وقت چیزی بیش نیست
 همه فرزندان صدیق و خیرخواه افغانستان نظریات خود را دارم:

هوشیاری کامل با در نظر داشت منافع ملی با ، قاطع و آهنین ضرورت داریم تا رهبر مدبربه یک  ما در قدم اول
قوی و منظم جامعه بین المللی به فکر تامین امنیت با تشکیل نمودن یک قوای مسلح  و جلب کمکهایتفاهم کشور و با 

مطابق به اساسات اردوی سابق افغانستان یعنی جلب جوانان به خدمت مقدس مکلفیت با سن معینه و با روحیه 
که هر یک آنها متوجه پر نمودن جیب  نمایدینکه یکتعداد معاشخوار و ملیشه را بدور خود جمع ، نه اشودوطنپرستی 

در این  نو بس.  امروز در اردو، پولیس و امنیت دولتی افغانستان اگر نظر دقیق انداخته شود، تعداد جنراال باشدخود 
  نهاد ها اصال از شمار بیرون است.

 هاآدمکشان اعم از کمونست تا در قلع و قمع جنگ ساالران و نمایدمعه بین الملل تقاضا این رهبر مدبر از جا در قدم دوم
که دستهایشان به خون مردم افغانستان آلوده است کمک نماید و هر یک ازین جالدان را بعوض  رهبران تنظیمیو 

باید که با آنها چه معامله  بخواهدو بعدا از ملت  بفرستدبه پشت میله های زندان  نمایداینکه بدور و بر خود جمع 
عادل با این قهرمانی و ابتکار خود پشتیبانی میلیونها نفر را  صورت بیگیرد. در آن صورت این رهبر و حاکم مدبر و

 در داخل و خارج از کشور بدست میآورد. 
المللی )اینترپول( این رهبر مدبر یک سیستم حسابدهی را در داخل و خارج کشور به کمک پولیس بین  در قدم سوم

های لجام گسیخته و  که اینهمه ثروت شودتا با همکاری جامعه جهانی و پشتیبانی ملت افغانستان فهمیده  نمایدایجاد 
سال پیش از ترس یکعده طالب جاهل و عقبرو  ۰بیحساب این اشخاص واراکین دولت از کجا آمده است؟ اشخاصیکه تا 

ستان مخفی بودند، و از پول مواد مخدر و فروش غیر قانونی سنگهای قیمتی در مغاره های کوه ها و کوالب تاجک
افغانستان به زندگی ننگین خود ادامه میدادند، امروز مالک میلیونها دالر و ملکیتهای شخصی در داخل و خارج کشور 

 هستند.
ملک بیصاحب به افغانستان نگاه تا بمانند یک  ندهداین رهبر مدبر در سطح جهان اجازه اینرا بدیگران در قدم چهارم 

و هر چه دل تنگ شان بخواهد به آدرس ما بفرستند که مثال زنده اش بیشرمیهای نظامیان پاکستانی و آخوند های  شود
علیه این دو کشور ایرانی است که هر روز به بسیار بیشرمی و بیحیائی که گویا افغانستان طالبان را به دهشت افگنی 

 بگیردفغانستان اتهامات میبندند، در ضمن این رهبرتیم کاری خود را طوری عیار و تحت کنترول آدرس ا هوامیدارد  ب
 .نمایندتا با جاسوسان خارجی ارتباط قائم  نشونداین  هب تا حلقات مافیائی و خائن بوطن قادر

با ایاالت متحدۀ  در قدم پنجم این مرد مدبر با هوشیاری زیاد و با درنظرداشت منافع علیای مملکت روابط خود را
 امریکا و هم پیمانهایش قائم واز تجارب و کمکهای اقتصادی شان استفاده خوب بعمل بیآورد.

 قائم نمودن سرحدات توسط قوای ناتو با اخراج شان از مراکز و شهر ها.در قدم ششم 
 فساد مطابق قانون اسالمی و اساسی.انواع جلوگیری جدی از در قدم هفتم 
 و دیگر مؤسسات تولیدی و فراهم نمودن زمینۀ کار به اتباع کشور.ساختن فابریکه ها در قدم هشتم 

 ولسوالها. .  بلمثل قوماندانهای امنیه ونفر از فرزندان صدیق اینکشور بحیث والی ها ۴۳در قدم نهم تقرر 
 در قدم دهم تطبیق قانون مکافات و مجازات به شکل یکسان.

 به شکل یکسان باالی فرد فرد مملکت.در همه ساحات در قدم یازدههم تطبیق قانون 
 تا فاصلۀ ایجاد شده بین ملت و دولت بهم نزدیک شود.بعمل بیآید در قدم دوازدههم کوشش اعظمی 

 
که همه با هم دست اتحاد و همدلی را دیگر، البته با گذاشتن این دوازده قدم و قدمهای نیک و خیرخواهانۀ هموطنان 

نجات  خود را ازین سیالب بدبختی این کشتی شکستهمیتوانیم از خود خواهی ها و مَنم گفتن ها اجتناب ورزیم، بدهیم،  
 .به ساحل نسبتآ امن تر برسانیمو

 به امید آن روز
 مؤفق باشید

  
  
 
  
  
 


