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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  ښت تاطْ ُوکارۍ تَ راتْليًپَ درافغاى جزهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې تڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

            

 ۴۱/۳۶/۵۳۴۵          اًْریدویذ 

 !؟هارػال فِین جفٌگ هیگْیذ یا ّالعیت                     
 

 اعذامُفذٍ ُویي طالزّس  در ،یام تظلیِت هارػال هذوذ لظین فِین، هعاّى اّل ریاطت جوِْریپ ی اسُای وتلظ

  :هشاری

ادیي الْام طاکي کؼْر تالع ّرسیذ، آًچٌاًکَ خْد ٌیهیي ّدذت هلی، تذمك دمْق تأػِیذ هشاری در راٍ ت" 

ّ هیي عذالت اجتواعی درکؼْر تْد، تا رّع ُای ّالع تیٌاًۀ خْد هی خْاطت تا هزدم اس دمْق أُْادار ت

 ."ػِزًّذی خْد تزخْردار گزددة اًظاًی ّ ّجای
 

جٌگ ػْرای ًظار ّ  َ ایي ًتیجۀ هٌطمی هیزطین کَتپض  اگز لثْل کٌین آًچَ جٌاب هارػال فزهْدٍ اًذ، دمیمت دارد،

سهاى، یعٌی در سهاى جٌگ ُای تٌظیوی ّ جٌگ ُای  در آى "هشاری عثذالعلی"رُثز آى در هماتل دشب ّدذت ّ هتذذیي 

هظعْد  ذػاٍولذرت طلثی ّ اًذصارگزی، خالف ّدذت هلی تْد ّ رُثزی آى جٌگ ُای خاًواًظْس ّ ّدؼیاًَ، تذطت اد

 جزأت گفتَ هیتْاًین کَ اگزپض تا . ّ دیگز ُن طثماى ػاى تْد دّطتن ّ لظین فِین ّ عثذهللا عثذهللا ّ رطْل طیاف ّ رػیذ

 ،"ادیي الْام طاکي کؼْر تالع ّرسیذٌیهیي ّدذت هلی، تذمك دمْق تأهشاری در راٍ ت "  تگفتۀ جٌاب هارػال،

هماتل در آى جٌگ ُای فْق ّدؼیاًَ ّ طخت ددهٌؼاًَ، تزضذ ّدذت هلی، خالف تذمك دمْق تٌیادیي الْام طاکي  جاًة

ن در رأص رُثزی ًیزّ ُای تَ اصطالح اهٌیتی ّ جاطْطی آًاى لزارداػت کَ در اس کؼْر، عول ًوْدٍ اطت ّ لظین فِی

تأخیز ًکزد ّ در کؼتار ّ لتل عام ّ فاجعۀ افؼار، تا توام  َ ُنظ، یک لذ"هشاری" هیاى تزداػتي دشب ّدذت ّ رُثز آى 

 .ُزگش دیذٍ ًؼذٍ اطت لذرت ّ توام اهکاًات دطت داػتَ، چٌاى ّدؼت ّ کؼتاری را تزاٍ اًذخت کَ ًظیز آى

هیي أدر راٍ ت "جاًة جٌگ،  ُز دّ ،دشب ّدذت ّ هؤتلفیي ػاى ّ ًیش آًاى جٌگی اگز ُن ػْرای ًظار ّ هتذذیي

ّرسیذٍ اًذ، پض آًِوَ کؼتار ّ ددهٌؼی ّ ّدؼیگزی ّ  تالع" ادیي الْام طاکي کؼْرٌیّدذت هلی، تذمك دمْق ت

 ، تزای چَ ّ کذام هٌظْر تْد؟اراجتخزیة ّ ت
 

 !جفٌگ هیگْیذ، یا دمیمت؟هارػال 
 

ػِادت هشاری در ّالع ًؼاى دٌُذٍ ایي دمیمت تْد کَ اّ تظلین ظلن، اطتثذاد ّ تذجز ًؼذٍ ّ تزای هزدهغ ّفادار هاًذ تا "

 ".جاى عشیشع لزتاى ػذ
 

تیؼتز اس چِار طال تا ػْرای ، اّ ّ دشب اّ "ّ تذجز ًؼذ  ذادثتظلین ظلن، اطت" هشاری تگفتۀ ػوا،  اگز! هارػال جٌاب 

تظلین  "ًظار، جوعیت اطالهی ّ هتذذیي جٌگی ػاى، هؼغْل جٌگ ّ کؼتار تْد، پض هیتْاى ًتیجَ گزفت کَ اّ تگفتۀ ػوا 

ظلن، " ینل، یعٌی تظایي تذاى هعٌی تْاًذ تْد کَ اّ ّ دشب اّ تظلین ػوا ّ هتذذیي تاى ًؼذ، "ظلن، اطتثذاد ّ تذجز ًؼذٍ

رطْل جوعیت اطالهی ّ  -ػْرای ًظار زت تظلین ػذى ز، تپٌاٍ تزدى تَ طالثاى را ُشاراى تار ّ ، ًؼذ"جزذاطتثذاد ّ ت

در اهاى  هزگ تذریجی تْأم تا تُْیي ّ تذمیز ّ ػکٌجَ، تا اسپذیزفت  یعٌی یکثار اعذام را . طیاف ّ دشب اّ، تزجیع داد

 .تواًذ ّ ُواًطْر ُن ػذ
 

 ."تزای هزدهغ ّفادار هاًذ تا جاى عشیشع لزتاى ػذ )هشاری("...:هارػال هیگْیذ

 

 !چیظت؟ پیام ، در ایي" هزدهغ" هارػال اس  هٌظْر
 

عولکزد . دشب خْد ًیش ّفادارًثْدّ هظؤّلیي  ءاّ ًَ تٌِا تزای هزدهغ ّفادار ًثْد، تلکَ دتی تا دشب ّ اعضا

 تزتذویل کزدٍ تْدًذ، اّ  اّ در تذتزیي ػزایظ جٌگی کَ لظین فِین ّ تاًذ هشدّراع تاالی هشاری ّ دشب ّدذت

الذام ًظاهی ًیزُّای تذت اهز آلای عثذالعلی  تا " هذوذ اکثزی ُجْم تزدًذ ّ ًیزُّا ّ هٌشل هظکًْی

دشب ّدذت  ۵۶/۶/۴۶۳۶طزفذار هذوذ اکثزی در تاریخ  هشاری تزای تصفیَ ًیزُّای

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari_marshal_fahim_jafang_megoiad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari_marshal_fahim_jafang_megoiad.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  تَ راتْليښت تاطْ ُوکارۍ ًپَ درافغاى جزهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې تڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

 

ًفز اس  ۵۰۳۳۳در جٌگی کَ اتفاق افتاد . تمظین ػذ« اکثزی» ّ« هشاری»اطالهی تَ دّ جٌاح 

 *".ٍ ػذًذراًفز دیگز آّ ۴۰۳۳۳۳سخوی ّ کؼتَ ّ  طاکٌاى غزب کاتل

 را تزیذى ُا  تی دذ ّ هزس هشاری ّ پیزّاًغ در کاتل، گْع ّ تیٌی تزیذى ُا ّ طیٌَ ُای سًاى هظلْم جٌایات

ّ رلص هزدٍ ّ رلص سًذٍ، صفذۀ خًْیي اس جٌایات هشاری ّ تاًذع در تاریخ کؼْر اطت کَ ُزگش فزاهْع 

 .ذًًوی ػًْذ ّ ًخْاُین گذاػت فزاهْع گزد

یؼَ ُای ػِیذ صلخ هعاّى اّل ریاطت جوِْری در پیاهغ تصزیخ کزد کَ ها تالع خْاُین کزد تا تز تٌیاد اًذ" 

اطتاد تزُاى الذیي رتاًی رییض جوِْر اطثك کؼْر، ػِیذ ادوذ ػاٍ هظعْد لِزهاى هلی کؼْر، ػِیذ ّدذت هلی 

اطتاد عثذالعلی هشاری ّ ػِیذ هلت داجی عثذالذك ّ دیگز جاى تاختگاى راٍ جِاد ّ آسادی افغاًظتاى، کؼْر 

             "  .ّ کافَ هلت هظلواى افغاًظتاى هی تاػذ خْیغ را تَ ُواى راُی ُذایت کٌین کَ آرسّی آًِا
بر بنیاد اندیشه های  تالش خواهید کردهم . در یک دست میخواهید شش خربوزه را بگیریدشما ! مارشالجناب 

رفتار کنید، هم بر بنیاد اندیشه های شهید جنگ و هم بربنیاد اندیشه های شهید وحدت ملی و هم بر  شهید صلح
 .و هم زنده و سالمت در کرسی مارشالی و معاونیت ریاست جمهوری بنشینید اندیشه های شهید ملت  بنیاد
بخشیده اید، در حقیقت  ین بلند باالواعن از کیسۀ خلیفه و برادران جنگی تانشما جانب دیگر افرادی را که از 

چه بگوئید و چه نگوئید، در همان راه که آنان و انحصار جوئی بوده اند و شما هم  همه کشتگان قدرت طلبی
 !!نان رسیدند، گورستان تاریخسرباختند، روان هستید و به همان جائی خواهید رسید که آ

بهتر دانسته شوید و برانید که او سایۀ وحدت ملی  تان" شهید وحدت ملی" از کار روائی های  خواسته باشید اگر
صد " او ماند و نوشته که از  را با گلوله میزد و تا مغز استخوان دشمن وحدت ملی بود، لطف نموده به یک

نام دارد، مراجعه کرده و صفحۀ چند از آن مطالعه کنید، البته اگر سواد خواندن داشته باشید که ما " سال تنهائی
 .دیآرا عجب 

بزرگتر از  لقمۀ ،"کافه ملت مسلمان افغانستان" که آرزوی  خاطر نشان نمودباید صادقانه مارشال اعزازی به 
، حتی برای یک لحظه آورده ایدتان که ذکر شر آنها را درباال  و جناب شما و کشتگان مورد نظر دهان شماست

انستان، نیندیشیده اند و حتی یک قدم هم اندرین راه هم، بلی حتی یک لحظه، به آرزوی ملت مسلمان افغ
خواهید  ئیجاو عاقبت به همان  هستید همانها روان هنگذاشته اند و جناب شما هم از همان قماش اید و به را

نا مسما ای شما هم در همان اسم  ، شوید و "شهید چوکی" رسید که آنان رسیدند و دور نخواهد بود که شما هم 
 .قطار ذکر گردد

 00ّ  92دزکت اطالهی، ع  ًؼزاتی فجز اهیذ، ارگاى ۀهجل-*
  


