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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

   ۴۲/۰۴/۲۰۲۰                                         ینوراحمد خالددکتور 

 
 پندارند!  یم  گانهیرا در افغانستان ب  خود یتعداد

 
 
 دانند؛یخود و پدران شان در افغانستان تولد شده اما خودرا افغان نم نهایا
 است؛  یجعل شانیاسم افغانستان برا 
 است؛  یجعل شانیکشور و دولت افغانستان برا 
 است؛  یجعل شانیافغانستان برا خیتار 

 است؛  یجعل شانیبرا سیجنگ افغان و انگل سه
 است؛  یجعل شانیبرا یافغانها در دهل یسلطنتها 
 اند؛  یآوردند در سوگوار هایصفو یکه افغانها باال یبتیگروه هنوزهم از مص نیا 
هم از سال   یعبدالرحمن خان و گاه ریاز ام یدوست محمدخان، گاه ریافغانستان را از عهد ام خیشروع تار یگاه 

 دانند؛یم ۱۹۱۹
 ینهایرا از سرزم نهایفرود آمده پدران ا مانیخودشان از کوه سل ضیبه ذهن مر یدر تعجب اند که چگونه قوم 

 نند؛ک یحکومت م شانیخراسان باستان رانده و تا امروز باال
 از خودشان است؛  شیقوم به مراتب ب نیبا آنهم قبول ندارند که نفوس ا 
 دهند؛یخود را به تقلب و کودتا نسبت م یهر شکست انتخابات ریناگز 
 خودها ساخته اند؛  یگفته زبان مادر یرا در یقوم زبان فارس  نیدر غضب اند که چرا ا 
 زیکشور داشته اند ن  نیرا که همتباران شان در ا ینقش پررنگ ریناگذ پندارندیم گانهیکشور ب نیچون خودرا در ا 

 رند؛یگ یم دهیناد
 کشور ندارند؛  نیبا ا یعاطف یدلبستگ  چیه ریناگز 
 در صدد خلق بحران اند؛  همیپ ریناگز 
 دهند؛یسر م هیو تجز یمحل یهر بحران زمزمهٔ خودمختار یاهویدر ه ریناگز 
 گروه غارت کردن و خراب کردن است؛  نیکه هدف ا ستیجهت ن یب 
 چپاول کن، بشکن و خراب کن؛ دیهرچه دستت رس 
ساخت؛ به امان  فیخان پشتون نبود، احمدخان هند و فارس را ضع سیرویرا بشکن و خراب کن؛ م یمل یسمبولها 

 ...روا دار نیهللا خان توه
 افغانستان را منحل کرد؛  یدولت و اردو دنیفرصت بقدرت رس نیدر اول ینبود که ربان جهتیب
 نیا یودروازه ها نهایبرق، کلک یمهایبرق، س یها هیراکتها، پا ارات،ینظار تانکها، ط ینبود که عمال شورا جهتیب 

 مملکت را به پاکستان فروختند؛
دولت  ینهایگمرکات، غضب زم دیسرعت از راه چپاول عوا نیبه ا دیحاکمان جد یکشور چیو در ه یعصر چیدر ه 

 زمان نشده بودند؛ یقارونها یخاج یکمکها لیو م فیو اختالس و ح
 کردند؛ یسپر یدست یغربت را در ته یامان هللا خان و ظاهرشاه بعد از سالها حکومت سالها کهیدر حال 
 ماند؛ راثیبه م انیاپارتمان محقر مکرور کیهللا  بیاز داکتر نج 
 پالن زمان داوود خان قادر نشد موتر ده سال کهنهٔ خودرا نو کند؛ و ریوز 
  داست؛ شیدر آنزمان هر پول و دالر بودجه دولت حساب و کتاب و تفت 
 خرد؛یم النیو م سیلندن، پار یکهایپوست مار خودرا از بوت یلباسها و کفشها یک یامروز آن  
 کند؛یبدست م یهزار دالر ۲۵ یساعتها گرید نیا 
 در کابل و دوبئ بلند منزلها دارد؛ یگریفرزند د 
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از هر   ینداشته باشد تنها در فکر زراندوز یخاک و دولت احساس تعلق داشتن عاطف کیبه  یشخص کهیزمان 
  یدر هر بحران رد،یگ یقرار م گانهیدر بدل پول بخدمت استخبارات ب شود،یم یو باغ یاغی یبسادگ باشد،یم یفرصت

خود   یمفاد شخص یدولت در جستجو وطدر خطر سق یحت زند؛یسر م ی خارج یستور به سفارتخانه هاگرفتن د یبرا
 !باشدیم

 !کنند تیکشور را به ساحل نجات هدا نیدارند قادر اند ا یعاطف قیخاک و دولت آن احساس عم نیبه ا کهیکسان تنها
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