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 !جوانان باز کنیدسیاست باختگان افغان، راه را برای 
 

شود و  هموطنان ما در این اواخر شاهد زد و بند های زیاد سیاسی در داخل کشور هستند، هر روز تشکیلی اعالم می
کرزی را  آقایزنند و حکومت  عدالتی می شود، همه حرف از بی ید و یا هم حزبی معرفی میآ یا ائتالفی بوجود می
 ،دیآ شیرین به نظر می آنهاهای  حرف بعضا  دهند که  ان مصیبت میبرای پای یهای دهند و طرح زیر انتقاد قرار می

های چرب و نرم و وعده ها برای فردا، وقتی به  حرف زیرا بعد از شنیدن  .ا وقتی دقت شود تلختر از زهر استام
کرزی قدم می  آقایخواه تا دیروز در رکاب  چیان عدالت شود که همین فریاد شود، دیده می ها دقت می شخصیت
اس سحنمودند و کرسی های  بود، دفاع می کرزی حتی اگر اشتباه هم می آقایهای  و سر سختانه از سیاست گذاشتند

 از دستر آنهاۀ که کاس دولت را مانند قرار دادی ها در اختیار خود، دوستان و اقوام خود قرار داده بودند، اما امروز
های  گرچه هر کدام به عناوین مختلف پول) ندارند و منزلت دیروز دولتی را کرزی جدا شده است و مقام  آقایخوان 

گیرند و خود ها را خدمتگاران راستین ملتی  کرزی قرار می آقایمخالفین  ۀی حسابی به کیسه زده اند( در زمرب
 .دوز فراموش کرده بودنکه تا دیرحساب میکنند 

 

مردم دردمند ما دیگر از این چهره های این سیاست باختگان هرگز حاضر نیستند تا این حقیقت تلخ را بپذیرند که 
را جاویدانه از چنگال  آنهاجوی راهی هستند که و  فرصت طلب خسته شده اند و در جستو  استفاده جو ،معامله گر

خواهند قبول کنند که دیگر  ی تحمیلی که تا کنون از خون ملت تغذیه نموده اند نمیها نجات بدهند. این رهبر نما آنها
 .باشند که بیصبرانه منتظر یک تغییر کلی در سطح زندگی شان می ندارنمد، ملتی  فغانستانجائی نزد مردم شریف ا

 

 حساب کنیم شاید بسیار ،اند گرفتهخود  ۀبضدر قرا سیاست باخته را که افغانستان های همه رهبر  اگر تعداد این
که  خارجی گی هایهای بی حسابی که به جیب زده اند و با وابست انگشت شمار و اندک باشند ولی با زرنگی و پول

روزی باهمدیگر یکجا هستند وقتی تجارت شان نتیجه نداد  .نمایند بازی میافغانستان دارند، با زندگی مردم شریف 
ا مانع نادرست فقط تالش دارند ت ۀکنند، که با این شیو می ایجادنداد حزبی را  هم نتیجهزنند، اگر آن دست به ائتالف می

 بیدار افغانستان شوند و مانند تیکه داران، خود ها را مالکین این سرزمین می رشد دیگران بخصوص نسل جوان و
ان ش نمایند و اگر هم نشد رقیبان خود را که برای کنند، تهدید می شکنی می جدا از خود کار دانند و برای دیگران

قید  فوس کشور درور است که بیشتر از سی میلیون نآسازند، بسیار رنج  سر شده اند از نعمت زندگی بدور می درد
وشت که گخورند اما نه غذا بل نوشند اما نه آب بلکه خون ملت، می ، میسترفته اه دار بازار سیاست قرار گچند تیک

 .ی پوسیده ملت شریف افغانستانها ناکنند اما نه از خشت و سمنت بلکه از استخو باد میآو پوست مردم را، قصر ها 
 

ا هبا معامله گری ها از رشد استعداد  خود ساخته اند تالش دارند تا که برای تیکه داران سیاست افغانستان با قدرتی
افغان که تا کنون پاک و منزه هستند و دست به معامله گری نزده اند، بهر  ۀدر کشور بخصوص نسل تحصیلکرد

ردم ما ر ماینکه اگدارند غافل از  شکلی که است جلوگیری نمایند و میدان را فقط برای خود و همفکران شان باز نگه
ند بازهم ک دستی سنگینی می نگهداشته شده اند، اگر باالی شانه های شان فشار فقر و تهی ا  در مصیبت و بدبختی جبر

عاری از خشونت و نجات از مافیای قدرت را دارند و از هر امکان استفاده  از تالش برای رسیدن به زندگی مرفع و
 .کنند می

 

شان در تیره ساختن اوضاع و ایجاد فضای بی اعتمادی  ی نیز در همکاری با وابستگانجهان ۀقابل ذکر است که جامع
حضور شان در کشور ما نقش فعالی دارند و این وضعیت تا زمانی دوام  ۀخاطر بقای خود و ادامه ب ها میان افغان

 ند. در کرسی های قدرت و در مافیای اقتصادی کشور دست باال داشته باش آنهاکند که وابستگان  می
 

نخواهد بود( دست  آنهاکه هرگز دوست خوب برای به دوستان خارجی ) ءین حقوق بشر با اتکاضزور گویان و ناق
کنند، اموال مردم و  را بگیرد، قانون می شکنند، حقوق بشر را پامال می آنهازنند و کس نیست جلو  بهر کاری می
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کند. شاعری  حمایت می آنهاتان خارجی از خورند دوس می کنند، وقتی هم با مشکلی بر عامه را بزور غضب می
 :گفته است

 

 خدا ،این چه رسمیت، چه نظمیست، چه وضعیست
 ست خداــــیـم چــو غ ی ـتـدبخـه بـمـه نـــبب ایـس
 دـــــــیـلـان پـتـرسـه پـنـهـان زر و کــدایـــز خــــج

 ست خداــدا نیــخه ن شب بـدر ای ده ـنـکس زن هیچ
 

مغرض خارجی شان برای دور نگهداشتن های زنگ زده را که سیاست باختگان و حامیان  مردم ما امروز سالح
 مردم از همدیگر استفاده نموده اند خوب تشخص داده اند و روز تا روز از این معامله گران بیگانه پرست فاصله می

ن داشتن هموطنا ن به نفع خود و دور نگهآزبان و مذهبی که تیکه داران از  گیرند، دیگر سالح قوم پرستی، منطقه،
 نمودند، موثریتی ندارد.  فاده میشریف از همدیگر است

توانند خود را از شر این تجاران نجات بدهند،  پارچگی می مردم ما با درک این واقعیت که با اتحاد و همدلی و یک
های تیکه داران میدان سیاست، چه خوب قبل  شوند. این نزدیکی زنگ خطری است در گوش مدیگر نزدیک میه به

کجا دست به قیام علیه سیاست باختگان و حامیان مغرض  ریز شود و در هراز انکه کاسه صبر و شکیبائی ملت لب
شان را رقم  ۀبگیرند و آیند  ردم ما خود تصمیمخود میدان را برای مردم رها کنند و بگذارند تا م آنهاشان بزنند 

 بیگانه؟ مگر مگر سی سال مبارزه برای نجات ملت از مصیبت بود یا بقدرت نشاندن چند معامله گر از خود زنند،
را زادی آند معامله گر بود یا اینکه نهال که بر زمین ریخت و هنوز هم جریان دارد بخاطر همین چ آنهمه خونی

 .زاده زیست کندآپرورش دادند تا انسان وطن ما 
 

ند فردا را بروی مردم دردمند و هردم شهید ما بسته اه با درک همین واقعیت های تلخ که معامله گران راه رسیدن ب
 شود، ولیت ما احساس میؤخصوص حرکت جوانان با درد و با مسنیاز مبرم به یک حرکت مردمی و ب

 ح علیای ما را در نظر داشته باشدحرکتی که روی منافع ملی کشور استوار باشد و مصال،  
 باشد نه رسیدن بقدرت و تکرار ظلمکه هدفش نجات انسان از ظلم و بدبختی  حرکتی،   
 ولیتؤمستا جوانان نازنین ما با احساس رای رشد استعداد های جوانان عزیز مهیا سازد که زمینه را ب حرکتی 

 .نمایم که من جریانات داخل کشور را تعقیب می یبادانی کشور بکوشند و تا جایآدر برابر وطن و مردم در 
 هد افتید اما نهحرکتی که از میان توده های مردم خاموش کشور به راه خوا ،چنین حرکتی در حال شکل گرفتن است

 و نجات مردمان سرزمین از رنج و درد و مصیبت و بدبختی.  نتقام بلکه بخاطر تغییر و اصالحبخاطر ا
 

 دواریـیـد امــــرس یدــیـه امـب   –  چه خوش باشد که بعد از انتظاری 
 

 ن!...اب سیاسی و اپوزسیون در افغانستااحز

 1- جایگاه احزاب سیاسی را در افغانستان چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

 2- یون حک کرده اندکه به ناحق بر جبین خویش اپوزس ی از احزاببعض. 

 3-  یازهای ن بدون تحقیق در ،گان داخلییا قربانی ناکارگی های سیاست پیشسیاسی بیگانگان افغانستان آزمایشگاه
  د.امی بی موقعیت دولت سقوط کرده انطح حتا سالحات رژیم تعریف جامعه خط برناموی خود را همسو با اص
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