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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ تهپه دغه پ.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ٢/٧                                                                                                 آشفته � ميرعنايت

 

  !دريابيم بايد ما را حل راه ؛ ريزد می ما از خون ماست، از کشور
 

 !عيد نه و دارد نو سال نه اسير، و داغدار ملت

 خون اما ندارند؛ ع1قه مذاکره ميز و عاد-نه صلح به شان خارجی حاميان و لیداخ افروزان جنگ ميدانيم
 ديگران، منافع به متکی انديش، عاقبت نا ِمداران ازسياست تعدادی. ميشود باد بر ما کاشانه و خانه ما، جوانان

 نيابتی، جنگ يک در شما )ھا افغان( جنگِ جبھه طرف دو به نامھربان؛ و ملت درد با بيگانه متعصب، احساساتی،
 با دوست لباس در طماع ھای ھمسايه و منطقه جھان، ِبزرگ ھای قدرت توسط شده تحميل و پيچيده مجھول، مبھم،
 نھاد، تحريک، تنظيم، سمت، قبيله، قوم، زبان، مضر، ھای ايديولوژی مذھب، اس1م، مبين دين از استفاده سوء و پيوند
 و تعصب ّٔ◌ ِ ترک احساسات، از دور سليم، عقل ُبرد بکار خدا، با توکل ُجز که اييد مانده گير ِجالی در . . . و بنياد

 .است گرديده ممکن نا و مشکل کشور، و شما ِنجات ملی؛ منافع ِرعايت

 شجاع ھای جوان خون به خود، ٔآورده باد ھای دارايی حفظ به خود، ِفرزند و زن ٔآينده به خود، ِآخرت به
 .بانديشد عاق1نه کشور؛ آينده و تأريخ قضاوت وطن،

 :نشسته ماتم در ِبرادر و خواھر عزيز، ھموطن

 »افغان عليه افغان «جنگ ٔجبھه درگير طرف دو که نمائيم می مشاھده و شنويم می است، سال ٣٨ 
 و اعراب اعزامی لشکر وارسا، نظامی پيمان شوروی، اتحاد مسلح دندان تا سربازان حضور و مستقيم درھمکاری

 ٨ و گانه ٧ جھادی احزاب و مجاھد ِملت کنار در )شوروی رقيب(غرب و اس1م، جھان ِحمايت با مختلف ھای شورک
 سقوط و ظھور تا . . .  و پاکستانی ايرانی، ِنظاميان شبه ِحمايت با آن از بعد و � نجيب داکتر رژيم سقوط تا گانه

 امريکا، متحده اض1ع رأس در ناتو نظامی پيمان توسط کشور، مجدد ِعلنی ِاشغال و حضور ھجوم، تا طالبان، تحريک
 ظالمانه و انديشانه عاقبت نا مسلمان؛ عليه مسلمان مسلمان، و کفر بنام بيگانه، اجير ؟!دشمن نام به را ديگر يک خون
 .ريزيم می

ِدرشت ارقام روز ھر  ناتو امريکا، الحمايه تتح ِدولت ِجانب از افغان عليه افغان نيابتی جنگ ِطرفين از تلفات ُ
 ٢۴ طی اينکه بر مبنی رسد می نشر به ناتو و امريکا ِمخالف ًظاھرا الحمايه تحت ِافغان، طالبان شان مقابل طرف و

 .رسيد قتل به ؟!دشمن ( . . . ) تعداد به گذشته ساعت

 که ميکند نگاه و ودشن می وقتی گرا ملی ِمسلمان دوست، وطن عاطفه، با احساس، با مسؤوليت، با ِافغان ھر
 يا نموده ترک امنيت و کار عدم بنابر را کشور سال يک ظرف در بسته کمر و يافته تحصيل ِجوان ھزار ٢٠٠ حدود
 عقيده ِدليل به يا فقر يا ؟!امتياز ِدليل به يا َجبر، دليل به افغان ٔشيعه ٔھزاره ھموطن ِشجاع ِجوان ھزار ٢٠ تا ١٨ حدود

 در يا گشت، نخواھد برً ابدا که است شده فرستاده توپ دم گوشت منحيث سوريه جنگِ به راناي کشور از شويی مغز و
 ُکشتن و انفجار انتحار، تخريب، برای واقع در ولی دينی، احکام تدريس ًظاھرا ٔمدرسه ھا صد به که پاکستان کشور
 و دولت چه سياسيون «را ُکشنده و کخطرنا ٔمعضله اين تا خورد بايد جگر خون ميشوند؛ ُگسيل و تربيت خود، برادر

 . نمايند حل مسؤو-نه و مؤفقانه »دولت اپوزيسيون چه

 دين ادعايی و افغان مدعی دو ھر مضروب و ضارب کيست؟ دشمن اين دارم سوؤال حقيقت اين درک با حال
 مغز تا بايد را تلخ حقيقت اين ت؟ُکش بايد را ھمدگر ؟!دشمن نام به ديگر دھه؛ چند اکبر، � تکبير با دارند، اس1م مبين

 انتقال را مسلح مخالف دولتی، مصؤونيت و امکانات با کشور ِص1حيت با و برحال جنرال که نمود درک استخوان
 .مينمايد

 کشور دلير و شجاع خوشبختانه فرزندان تورخم، سرحد در ھا پنحابی تجاوز با که بوديم شاھد قبل ھفته دو ما
 از بازان سياست توقع خ1ف متجاوز، عليه مردانه و گرانه ايثار خود نياکان مثل ميرسد، ھا ليونمي به شان تعداد که

. شدند کشور ارضی تماميت از دفاع آماده جوش خود طور ميھن مادر وارثان و ُگمنام سپاھيان کشور کنار و گوشه



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ارۍ ته رابوليښت تاسو ھمکنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 اع1ن متجاوز عليه سربازان، و کشور از دفاع به مسلح طالبان که ديدم را ويديويی فيسبک مجازی صفحات در حتی
 کشور و-يات آمادگی و ھمبستگی.نشد ديده ًبعدا اعتماد؛ قابل منبع مطلب، چگونگی و تأئيد از ھرچند نمودن؛ آمادگی

 و استوار محکم، ما ٔآزاده مردم ايثارگرانه شھامت و زنده خوشبختانه ما ملی احساسات ھنوز تا که رساند می
   .       پابرجاست

ٔ پيچيده مجھول، مبھم، نيابتی، جنگ و بازی اين از خارج که شما: ميھن به متعلق و متعھد فرزند آگاه، ِھموطن
 کنيد نمی فکر آيا داريد، طرفانه بی نگاھی برانداز کشور و نامھربان طماع، ھای ھمسايه منطقه، بزرگ، ھای قدرت
 و بشکنيم را سکوت ملی، منافع و ملی اتحاد برای ھستيم آن ءجز ما که نشسته، خون در ِملت تا نرسيده فرا آن زمان
 شويم؟ بکار دست

 نفاق متعصب، شرير، طلب، جنگ منفور ھای چھره از آگاھانه :اول قدم در مينمايم پيشنھاد ديگر بار يک
 .برداريد حمايت ِدست . . . و فاسد زورگو، گريز، قانون شکن، قانون محور، خود افگن،

 :وطن خواه خير و مدعا بدون کاره  ھيچ اين بگمان حل راه

 افغانستان در ساکن برابر و برادر اقوام ٔآگاھانه وحدت و کشور علياء منافع محور بر ا-افغانی بين نسبی تفاُھم
 را امريکا و ناتو قواء ِاخراج ِتوان نه) عبد� صاحب داکتر و غنی صاحب داکتر (شده اشغال ِکشور مسؤولين محبوب؛

 ملت ِبودن جانب به حق و بودن منطقی وجود با سياست، ِمبتدی شاگرد و ِحقيرع1قمند گمان به تقاضا اين نه و ددارن
 در و ابد برای ناتو امريکا، متحده اض1ع نظامی قوای شرط و ب1قيد حضور و تأئيد. باشد نمی مقدر و عملی ًفع1 ما،

 .ميباشد بيرون تحمل از و ُکشنده افغانستان، سلحشور ٔآزاده ِملت برای نيز منطقه، در ديگرش مخالفان و روسيه با تقابل

 تماميت و خاک به وفادار مؤمن، متعھد، بين، واقع آگاه، مسؤول، مصلح، ُمخلص، خبير، صادق، سياسيون بناًء
 به کشور، ِعزت و بقاء برای ميانه؛ و وسط ٔنقطه تعيين برای بود خواھد بھتر ديپلماسی؛ و سياست علم به آشنا ارضی،

 .يابيم دست بايد ملی ِاجماع يک

 جنگ خواست ِخ1ف خارجی؛ و داخلی درگير ِطرفين ِقبول قابل و مطلوب عملی، حل راه و ماست از کشور
 ِسازمان ميزبانی به ذ نفو ذي و نفع ذي ھای کشور توسط مذاکرات زمينه و مطرح بايد متضرر ملت جانب از افروزان،

 وجود بھتر و ديگر بديل ميکنم فکر. گيرد صورت مستقيم شکل به سازمان اين امنيت شوراء أئيدت با و متحد، ملل
 .داشت نخواھد

 خواھد ھا سال متعدد ھای بھانه به را ما بشريت، و اس1م ِمبين ِدين دشمن تأريخ، ننگ اين ؟!داعش آن درغير
 .بلعيد

 ! شويم ما اگر من اميد به

 !کشور اتباع فرد فرد ِوليتمسو درک و بيداری اميد به

  !برابر و برادر اقوام آگاھانه وحدت باد مستحکم

 !جھان ھمکار و دوست صلح مترقی، آباد، آزاد، ِافغانستان باد جاويد و پاينده

  وطن ای آشفته


