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

 
  ٢ از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م٢٠٠٨ / ٧ / ١                                     حبيب پيمان
 
 
 
 

 سترده ترميشود؟ گو  افغانستان عميق ترۀفاجع عدچرا ُب
 
 

سال روان آقای ) جوزا (  تاريخی يازدهم تيرۀ کوتاهيست درمورد نامۀتبصر آنچه خواننده محترم مطالعه مينمايد
 انعکاس ۀ محتوی نام٠درسايت آريايی بنشرسپرده اند د ارسال ودکتور نورالحق نسيمی  که عنوانی سرمنشی ملل متح

مهم ايکه چرا با موجوديت   ضمنآ درآن پرسش ويژه و زمينه حل معضله افغانستان ميباشد و پيشنهادات آقای نسيمی در
که  ده اند افغانستان عميق تروګسترده تر ميشود ؟ را نيزطرح نموۀفاجع مصرف مليون ها دالرهرروزبعد قوای ناتو و

زمينه صحبت ګردد ميخواهم باالی پيشنهادات مطروحه که   قبل ازينکه در٠بحث باالی آن ضروری پنداشته ميشود
ر بيخبرې آقای  يکسو نهايت عجيب و از رنمايان رسياسی حقوقدان و( ازجانب دي قوانين بين  ازحقوق، )تحليل

مکث  س اياالت متحده ميباشدأر ناتو در  دول ثروتمندپاليسی های المللی، تاريخ کشورما، عدم درک مردم ما و
 ٠صورت ګيرد 

تجاوزات  شهروند کشوريکه طی سی سال اخير هدف مداخالت و همه متذکر بايدشد که من منحيث يک افغان و قبل از
ربانيان هموطنان رنجديده ام که ق ګرفته حق دارم در مورد وطنم و عمال منطقوی شان قرار پاې دوها و ابرقدرت ها،

بدارم نه چون آقاې نسيمی که به نمايندګی مردم  ابراز را قدرتهای خون آشام ميباشد نظرخود اصلی رقابت های ابر
انه سازمان معتبرجهانی ارسال دارندئازنام ايشان نامه به ر صالحيت ميدهند و افغانستان بخود طرق حل  و يس ي
ذارند معضله کشور لستان قراردارند فرديکه فرسنګ ها دور از وقتې ٠را با ايشان درميان ب  و وطنش در ان

ممکن هزاران چنين سازمان های  نموده اند که صدها و آسيا ايجاد سازمانې را بنام سازمان اجتماعی افغانستان و
 بنام مردم و  مردم افغانستان معرفی کنندۀرا نمايند لين آن هرکدام خودواګرمسؤ و وجوداشته باشند درخارج کشور

يز،ؤافغانستان با مراجع معتبرجهانی تماس برقرارنمايند برخورديست س درنظرداشت چنين مساله مهم  با ال بران
يز خواستم درؤوس ارند زمينه نکات نظر خود ال بران توجه اهل قلم  ساير هموطنان شريک ساخته و نامه وۀ را با ن
 تعين سرحدات کشورآنچنانکه حقوقدان و ن تغيير نام ونظر را به اين معطوف بدارم تا درطرح مسايل حياتی  چو و

تعيين سرحدات  و مورد تغيير نام کشور  در٠ام بردارندگهوشيارانه  محتاطانه و رسياسی  آقای نسيمی نموده اندگتحليل
يرند نه ا در صالحيت دولت بدور است و آن بايد ګفت که اينکارحتی از ينکه زمينه  ميبايد مردم افغانستان تصميم ب

ر جهانی تصميم اتخاذنمايد و سازمان ملل و هماهنګ کننده  زمينه نقش کمک کننده و م، م ميتواند در يا کدام مرجع دي
با جديت تمام از سرمنشی ملل متحد خواسته ) رسياسی گتحليل حقوق دان و( ر آقای نسيمی منحيث گرا بازی نمايد م

پاکستان شده است بايد هرچه زودتربه  کشور افغانستان و  دو خط ديورند عامل تنش های خونين بين٠٠٠( (اند
ارنده به گ ما ميبينيم که ن٠))يا سيم خاردار معضله ديورند خاتمه داده شود و با کشيدن ديوار رسميت شناخته شود،
را که درقرن نزده کشورميزبان  ازآنها ميخواهند ته هرچه زودتراين سرحد و توصيه ميکند سرمنشی ملل متحد

ارنده چون شمشيربران بر کشور ما   آقای نسيمی که خويشتن را حقوق دان معرفی ٠برسميت بشناسد تحميل نمود ن
مردمان آنسوی  فقط مردم افغانستان و بزرګ را فقط و ميدارند درک نميکنند که صالحيت حل چنين مساله حياتی و

حل ساير مسايل مربوط بآن را  جوانب زيعالقه و ضمنآ حل چنين معضله به مذاکرات ٠دارند نه سازمان ملل  سرحد
يرد رسياسی گتحليل   آقای دکتورحقوق دان و٠آنهم زودتربرسميت شناخته شود اين خط و نه اينکه بايد دربرمي

با الخره اين ديوارلعنتی بتونی ازهم  فراموش نموده اند که ديواربرلين نتوانست مردم جرمنی را ازهم جداکنند و
  ديوارها، سيم های خاردار و٠به زنده ګی ادامه ميدهند چون تن واحد روز جرمن ها تحت درفش واحدام فروريخت و

  که وجوه مشترک خونی ،یدربين مردمان تجهيزات پيشرفته الکترونيکی تجهيزشده باشد يا ديوارهای که با وسايل و
اين مردمان را آن وجوه   مؤثر واقع شوند وجداکننده تاريخی دارند نميتوانند بحيث خطوط فاصل و عقيدتی و زبانی ،
آوريست که آقای  قابل ياد  و٠هم جدانمود نميتوان از لمس نيستند ولی نهايت مستحکم ميباشند و  که قابل ديدیمشترک

که درآغاز نامه خويش  نموده اند برخورد ی باشندګان آن  صحبت وگدکتور چون يک رهبرانتخابی افغانستان بنماينده
لستان بسرميبرند  )) حالت احتضارافغانستان را بپذيريد عميق ترين احترامات ملت در:(( دمينويسن آقای نسيمی در ان

ی ملت افغانستان به گيس دولت افغانستان به  نماينده ئولی چون ر ليتې هم ندارندودولت کنونی کدام مسؤ در و
 که آن صالحيت مردم افغانستان است نه سازمان ملل متحد فصل نمايند تا مساله را حل و سرمنشی م، م نامه مينويسند
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ران کننده وس آنهم فرسنګ ها و که طرح چنين مساله بيک فرد عادی کشور يز ئدور ازآن برخورديست ن  ٠ال بران
ارنده توجه نکندگا وقتې چنين نامه با چنين جمالت آغاز ميشود فت که اين  گبدون شک خواهد ر خواننده به اسم ن

 که بنظر من احساسات بلند يس جمهور افغانستان است که به آدرس سرمنشی ملل متحد ارسال داشته اندئ، نامه رنامه
ۀ درک نام فقير را که استعداد و ر چنين نيست اميد اينجانب حقيرگا ارنده را بنمايش ګذاشته است وگپروازانه ن
زاری بيکران خويشرا ابراز خواهم گبه خويش ازآن سپاسکه بنو تنويرنمايند را ندارد رسياسی کشورگتحليل حقوقدان و

 دوستانه دارم که در نبشته های خويش تسلسل ۀ ضمنآ به آقای نسيمی مشور٠ممنون رهنمايی شان خواهم بود و نمود
 که خواست مليون ها مردم يک کشور ۀبويژه وقتې چنين يک نام و يرند گنظر ختم جمالت را جدا مد مقدمه و کلمات،
آنها مينويسند  شته را با آينده تفکيک ننموده اند که زمان ګذ رامری ميباشندگ زيرا آنها دچارمغالطه ٠ مطرح است درآن
 ٠٠٠(   در حاليکه بايد مينوشتند )) فقر بوده اند   نسل های فردايش نيز فرزندان دوران جنګ ، خشونت و٠٠٠: ((

  ٠ )فقر خواهند بود نسل های فردايش نيز فرزندان دوران جنګ ، خشونت و
ويند   خويش به تاريخ کشوراشاره دارند وۀ نامه دربخشې ازنامۀارندگن  زمانيکه نام ١٨٣٨قبل ازسال :((  مي

 چنين جمله برای ٠)) ی صلح آميزداشتند گهمه مليت ها با هم هويت مشترک خراسانی  زند  و کشورما خراسان بود
ر هدف شان خراسان قبل گا  کشورې بنام خراسان وجودنداشت و١٨٣٨ سال فهم نيست زيرا قبل از من قابل درک و

دونيم قرن در انحطاط مطلق  از احمدشاه ابدالی مؤسس افغانستان معاصر باشد در آنزمان هم سرزمين خراسان حدود
 و انی ها اداره ميشدگرگشرق توسط جنوب و مناطق شمال توسط شيبانی ها،غرب توسط صفوی ها و قرارداشت و

 که در فکر تصاحب بيشتر یانگانگان ، بيگانگان بود که درشرايط سيطره بيگانگن سرزمين عمآل دراشغال بياي
      يک  ی صلح آميز صحبتی نمودن خودگزند از انواع مظالم را برشهروندان بومی روا بدارند اراضی باشند و
  ٠ه معلومات الزم بدهندزمين داشت اميد ايشان در ارنده جواب آنرا خواهدگمعماست که تنها ن

درخاتمه يک باربه  : ((چنين مينويسند  فته اند وگ شان سخن اصلی خويشرا ۀرسياسی درقسمت آخرنامگآقای تحليل
نمايندګی ازمردم رنجديده افغانستان بخصوص مردم شمال که حاضراند دوش بدوش قوای ناتو عليه تروريسم ،القاعده 

هويت  اصلی خويشرا که خوش خدمتی به قوای  اين جا چهره و  آقای دکتور در٠))  ٠٠٠ند گوطالبان تباه کار بجن
 تالف ناميمون شمال که هم درئقوماندانان ا فته است که ايشان حاضراند چون رهبران وگدراشغال کشوراست  ناتو

داد او هم  هندادامه خوا ين خويش ادامه داد وگی ننگتن به زندگواشن هم درخدمت ناتو و رفت وگقرار خدمت مسکو
ی مردم گاما ازينکه بنمايند ٠مورد استفاده قرارداد و نمود ميتوان بر ايشان اعتماد چون ايشان يک فرد است و

 زيرا مردم افغانستان با امکانات دست بخصوص مردم شمال صحبت ميکند نميتوان با او توافق نمود افغانستان و
مظاهرات  مبارزه مسلحانه ګرفته تا اعتراضات و نجه نرم ميکنند ازپ ران دست وگداشته خويش عمال امروز با اشغال

پشتيبانی  رفته تاگتبليغ ضد اشغال  از رفته تا کشيدن کاريکاتور ها،گران گاشغال ارش مقاالت ضدگخيابانی، از ن
انی ميدهند روز قرب هر ران نشان ميدهند وگاشغال را از انزجار خود ازشهکاريهای مبارزان را آزادی کشور نفرت و

پشتون  هم درجنوب، منتها درجنوب کشورجاييکه پشتون ها ، که البته اين مبارزات هم درشمال کشور جريان دارد و
 دراين ٠سترده ترادامه داردگبرحق مردم ما  جهاد که آقای دکتوربا ايشان تعصب کورقومی دارند اين مبارزه و هايی

با  را ميتوان جستجونمود که  چرا تويی پاسخ  پرسش آقای دکتورران ناگمبارزه بې امان مردم ما عليه اشغال
سترده ترميشود؟ زيرامردم  گفاجعه افغانستان عميق ترو عدروز ُب مصرف مليون ها دالرهر و موجوديت قوای ناتو

ت کنند  شان اطاعۀان وحکمروايان دست نشاندگانگتا به سيطره بي حاضرنيستند افغانستان با مميزات ويژه ايکه دارند
را  سرنوشت خود و آزادسازند را که حيثيت ناموس شانرا دارند تا کشور خود نها تا سرحد قربانی ادامه ميدهندآوعليه 
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