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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٠/٠٨/٢٠١٠                                   مليحه ناياب
    

  ؟... تنها بايد شعار باشد،عشق به وطن و مردم
  

با  ، خاصتا افغانان در حفظ خاک و عشق به ميهن،مسلمانان در مورد حب وطن که جز ايمان است بيشتر باور داشته
  .  سرسختانه از کشور اجدادی شان دفاع نموده اند،ايثار جان و مال آنچه مادر وطن  انتظار داشته است

چهره های بعضی ) ويکی ليکس( تا به وسيله ای ، غافل بودند که ذات اقدس سبب ساز ميگردد،عده بی خبر از خدايک
 همچو خيانت ،تا کسانيکه در حق اين ملت رنجديده. از معامله گران و دشمنان اين سرزمين به رسوايی کشانيده ميشود

  .دهای را با آوردن نفاق مرتکب ميگردند در جهان معرفی دار
  

سپاهيان گمنام وهم .  همه مردم جهان از خاک وميهن خود سرسختانه دفاع مينمايند،دفاع از ميهن حق هر انسان بوده
اشخاصی که در راه حصول و حفظ استقالل شان جان باخته اند تعداد شان زياد ميباشد که از بسياری آنها نامی در 

  .  و گمنام از دنيا رفته اند يعنی گم نام به دنيا آمده،تاريخ بجا نمانده است
 بعضی هم بی روزگار ، تعدادی آواره به کشور های بيگانه گشته اند،جوانان وطن دوست که آينده ساز کشور ميباشند

  .بخاطر رهايی از درد و رنج و برای لحظه ای آرامش روانی به مواد مخدر پناه برده اند
 و اولتر از همه ،جم سياسی و فرهنگی همسايه ها نجات پيدا کندبرای نجات وطن سعی بايد گرد تا جامعه از خطرتها

  .جلو تقليد از فرهنگ ديگران که زيانش به نسل های آينده ميرسيد گرفته شود
  

را بيگانه ميدانند ) تشکر( مثال کلمه ،از زبان خود دور ساخته) زبان بيگانه(ايران تالش دارد تا کلمات عربی را بنام 
  . را که آنهم فرانسوی و بيگانه است با افتخار زياد روزمره استعمال مينمايند) رسیم(و بجای آن کلمه 

 زيرا در زبان قران با آن کلمات آشنايی کامل ،وليکن برای افغانان بسياری لغات و کلمات عربی بيگانه حساب نميشود
ت عربی که از همان آغاز آمدن اسالم  يعنی کلما،ورانه از فرهنگ ديگران کار عاقالنه نخواهد بودکورکتقليد . دارند

 ، اگر از زبان اصيل دری کشيده شود،در افغانستان جز فرهنگ زبان گرديده است و مردم با آن کامال آشنا ميباشد
  . اشتباه بزرگ خواهد بود

ی يا بجا. گفته شود) زمين لرزه(چه ضرورت خواهد بود تا بجای سال شمسی سال خورشيدی بگوييم  و عوض زلزله 
  ..در صورتيکه به همه آنها قبال عادت کرده و احساس بيگانگی با آن نميکنيم. طياره هواپيما وغيره

ايرانی ها سيد جمال الدين افغانی را اسدآبادی که محلی در ايران است مينامند تا اين شخصيت نامی افغان را که هويت 
ليکن در ترجمه کتب خارجی چاره ندارند جز آنکه حقيقت و. اصلش از اسد آباد کنر ميباشد به ايران نسبت داده باشند

  .      ترجمه نمايند) افغانی(را بيان داشته 
 درغير آن نتنها ، بايد توجه صورت گيرد تا دوست و دشمنان را بهتر شناسايی کرده،اگر غفلت از خود افغانان باشد

 که بايد در برابر ،شتر درين کشور نيزخواهد گرديد بلکه سبب ادامه نفاق و فساد بي،قلب مادر وطن داغدار خواهد شد
  .آن محتاط بود

  
کشور های اسالمی به خصوص همسايگان بجای اتفاق و حمايت از همنوع و همدين خود متاسفانه  دشمنی و خيانت 

  .شانرا در برابر اين ملت رنجديده بيشتر ساخته ا ند
يعنی از بندر . طالبان  برای سرکوبی بن الدن قرار دادکشور پاکستان خاکش را در اختيار متجاوزين در زمان 

 خانه های مردم بی دفاع و مظلوم مورد اصابت  فير راکت قرار گرفت که باعث ،کراچی مناطق سرحدی افغانستان
 همه ، تعداد از خانه های تخريب شده،و بعدا سخنگوی قصر سفيد با بی تفاوتی گفت. تلفات زياد جانی و مالی گرديد

در حاليکه آن خانه های گلی برای .  يعنی ارزش نداشت که در باره آن سر و صداها بلند شود،گل ساخته شده بوداز 
  . را داشت) قصر سفيد(همان قريه و مردم مصيبت ديده حيثت 

  
ه  بلک، نتنها درجهت مناقع و حاکميت ملی خود مبارزه نموده اند،ملت های غير اسالمی در راه عشق به وطن و مردم

خدمات شايانی نموده و با تظاهرات و دادن شعار های ضد جنگ ) استعمار( اعاده حقوق مردم کشور های تحت برای
 عراق و افغانستان  صدای آن - فلسطين - لبنان - چنانکه بخاطر جنگ ويتنام ،پيام صلح را به جهانيان نيز رسانيده

  . ملت های مظلوم را به گوش جهانيان همواره رسانيده اند
تا از ديدن . پس چه شده است ملت يک پارچه افغان را که صرف برای نجات کشور خود باهم اتحاد و اتفاق نتوانند

اشک يتيمان بر رخسار خاک آلودشان و طفل وحشت ديده از جنگ که با صدمات روانی قدرت حرف زدن را از 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 تا اين کشور از ظلم ظالمين نجات ،زين نرنجاند قلب مادر وطن را بيشتر ا،دست داده است و درد های ديگر اجتماعی
  . يعنی عشق به وطن و مردم را برای خود و جهانيان ثابت گردانيده باشند،پيدا کرده

    
 بلکه بخاطری آمديم که از ،ما به اينجا برای آبادی شهر ها نيامده ايم: وزير دفاع اياالت متحده در يک صحبتش گفت(

پس برای شناخت اين سياست مداران تشنه به خون ملت بيگناه  بيشتر دقت .) گرفته استاينجا باالی ما حمله صورت 
  . تا چهره های رسوا شده آنها بيشتر شناسايی گردد،بايد کرد

  :  آمده است
شان يعنی در ظاهر بنام نجات مردم هندوستان به آنجا ) کمپنی های تجارتی(زمانيکه انگيسها برای مقاصد استعماری 

  از اينکه اهداف اين ، درجمع نظاميان يک جنرال با ايمان که بعدا از وظيفه اش کناره گيری نمود،دندرفته بو
 اما در عقب پرده انگليس ها ،سياستمداران ظالم در ظاهر نجات مردم هندوستان از فقر و بدبختی عنوان شده بود

 زيرا درين معامله گرچه ،ت ناراحت ساخت جنرال را سخ،روی پالن جنگ جهانی و تجزيه هندوستان کار مينمودند
 احساساتش را تحريک نمود ، چون با خون مردم مظلوم  بيگناه گره خورده بود،به منافع کشورش انگليستان تمام ميشد

بعد راهی صحرای عربستان گرديد و در کتابش از اينکه چگونه در زير خيمه ها سياه . تا وظيفه اش را ترک بگويد
خود را با خداوند نزديک تر و در زندگانيش راحت ميديد نيز ياد آور  بطرف آسمان نگاه ميکرد ودر طوفان صحرا 

  .شده بود
 وقتيکه يک انسان با ايمان به صدای وجدان چنان پاسخ ميدهد که حتی از مقام و منافع خود ميگذرد و دل خود را فقط 

وليکن يکعده از مسلمانان بخاطر جاه و مال . اشدبه يک چيز خوش ميسازد که آن عبارت از رضای پروردگارش ميب
  . با زندگی مردم مظلوم بازی ميکنند و از قهر خداوند هم خوف در دل ندارند

  
 هر تيم  کوشش ميکند تا امتيازات ،هرگاه بازی کنان دو تيم مختلف فوتبال را در يک ميدان مسابقه در نظر بگيريم

 چون منافع ملی کشور شان در ، آنها در مسابقات بين المللی اشتراک نمايند و اگر،بيشتر برای تيم  خود بدست آورد
 در دفاع از تيم کشور و در شکست دادن تيم رقيب سرسختانه ، رقابت های داخلی تيم ها را کنار گذاشته،ميان ميباشد

 افتخارات و امتيازات بيشتر برای وطن کمايی و بيرق ، تا با سرفرازی جام پيروزی را بدست آورده،تالش می نمايند
  .کشور شان را در جهان بلند داشته باشند

مطلب فوق به ما ميرساند که هرگاه در داخل کشور هر نوع اختالف هم  اگر موجود باشد که بايد نباشد وليکن در 
کشورهای . تا گول حريفان بر ملت ما نخورد ،برابر دشمنان وطن و بيگانگان چنان در اتحاد و اتفاق  باهم قرار گرفته

راه گم مانند افغانستان که سياستمداران آن با عمل کرد های غير مسوالنه در برابر مردم و کشور بدون خواست های 
 با خيانت های آشکار و پنهان نزد مردم معلوم الحال ، يعنی با افراد که در برابر دين و ملت مظلوم،ملت عمل ميکنند

آيا خداوند تعالی اين اعمال .  و تعداد هم خواب تجزيه را می بينند يعنی درد مردم و کشور را در نظر نميگيرند،هستند
  ؟ ...شانرا ناديده گرفته و آنها را خواهد بخشيد و به پيروزی خواهد رسانيد

ن نزد خداوند و اين ملت  هرگز قابل بخشيد،کسانيکه با آوردن تفرقه و کشتن مردم بيگناه خود را به مقام ميرسانند
  . و بايد از شکست و رسوايی در برابر خداوند و مردم بترسند، تا بازهم برسر قدرت تکيه زنند،مظلوم نميباشند

  
 بلکه با چهار دروازه های گول ،بدبختانه کشور ما افغانستان به يک ميدان مسابقات بزرک ميماند که با دو دروازه نه

 که دو نظارت گر بزرگ بين الملل مانند انگليس و امريکا ،طرف ميباشد)  و روسيه– چين – پاکستان –ايران ( 
. تماشا و نظاره ميگنند)  پنتگان و قصر سفيد(و از دور يعنی ) پايگاه نظامی امريکا در بگرام( مسابقه را از نزديک 

فرزندان . ان پيش بينی کرده ميتوانندالبته نتيجه اين مسابقه خطرناک را بهتر و بيشتر از همه خود مردم رنجديده افغ
 باهم متحد شده و هرگونه اختالفات و خصومت ، بايد با درک مسوليت ازين واقيعت ها،دلسوز و وطن دوست کشور

 در ،ها که در اسالم جای ندارد در چنين موقع حساس کنار گذاشته تا وطن را ازين بال های نازل شده نجات بخشند
  .من هر لحظه تن اين مادر وطن را به لرزه خواهد آوردغير آن خطر گول زدن دش

  
معاون وزير دفاع امريکا . زمانيکه وضيعت سياسی بين کشور هندوستان و پاکستان روی قضيه کشمير تيره شده بود

در زمان آقای بوش مالقات با ريس جمهور هند انجام داده و پيشنهاد کرد تا اگر بخواهند امريکا عساکر صلح را در 
زيرا از نيات و اهداف امريکا کامال . شمير جابجا سازد که از طرف ريس جمهور هندوستان با قاطيعت رد گرديدک

نها جابجا ساختن پايگاه آ بلکه پالن و اهداف اساسی ،آگاه بود که آنها نه برای صلح در منطقه جنگ زده می آيند
را با خطر مواجه  ) هند(حدت و منافع ملی کشورش  درآنصورت و،نظامی امريکا در کشمير با سرحدات چين ميباشد

 يعنی خودش در شيطنت استاد ماهر بود و در ،کشور پاکستان همچنان از زيرکی امريکا کامال آگاه بود. خواهد ساخت
 وليکن هيچگاهی در خاک پاکستان عساکر ،به امريکا پيشنهاد نمود تا با دست آزاد هرآنچه که کرد) افغانستان(مورد 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

به همين خاطر از طيارات بدون پيلوت امريکا باالی سرحدات و در خاک پاکستان استفاده . می را داخل نسازدنظا
  .نموده است

امريکا با همه قدرت و سياست های فريبکارانه اش به همان اندازه که در جهان در گذشته محبوبيت داشت به همان 
 به خصوص که درين اواخر اسناد محرمانه وزارت دفاع ،اندازه امروز از اعتبارش نزد مردم جهان کاسته شده

  . که غير قابل انکار ميباشد،قرار داده شده است) انترنت(انکشور افشا و به دسترس مردم در سراسر جهان از طريق 
   خواست تا ازين موقف هنری اش ،  به اوج شهرت خود رسيده بود٢٠٠٠ که درسال ،ريکی مارتن خواننده مشهور

 تا آزمايش ها و  تمرينات ، به مالقات جورج بوش رفته عرض نمود،خدمت به مردم و ميهن اش استفاده نمايددر راه 
زيرا آب و هوای آنجا را آلوده ساخته و به صحت . نظامی که در اطراف مملکت شان جريان دارد توقف داده شود

 زمانيکه جای مناسب ديگر برای آزمايشات ،دالبته جورج بوش برايش وعده دا. مردم از اين ناحيه آسيب رسيده است
  . البته اين خواهش را برآورده خواهد ساخت،خود پيدا نمايد) انواع اسلحه(
  

يازدهم ( يعنی ، که قبال پالن و نقشه شده و منتظر فرصت بودند،جای مناسب تر از افغانستان ديگر کجا بود! بلی
  ). سپتمبر و آغاز حمله بر افغانستان

 در قضيه افغانستان خموشی اختيار نمودند تا به موقف ،خصيت های ملی و صاحب نفوذ هم اگر بودنددرآنوقت ش
  . سياسی و اجتماعی شان صدمه وارد نگردد

 و متاسفانه تا به امروز ، آزمايشات انواع سالح های کشنده که در ظاهر بنام از بين بردن طالب راه اندازی شده بود
اشخاص دلسوز و وطن دوستان واقعی که در برابر صد مات که ازين ناحيه چندين .  استهمچنان ادامه پيدا نموده

نسل را متضرر خواهد ساخت بايست جلو گيری مينمودند تا داستانهای تراژيدی از مردم مصيبت ديده ما قصه و 
يرات خراب و غم انگيز در کشورهای مانند عراق و ديگرجاها نيز اين جنگ ها تاث. افسانه برای مردم جهان نميگرديد

  .باالی روح و روان مردم از خود بجا گذاشته است
دو گروه از بازی . در آنموقع يکعده مردم بخاطر پول و مقام چند روز دنيا به قوای ناتو کف ميزدند و آفرين ميگفتند

هر کابل مصروف برای گرفتن ش) ائتالف شمال(در حال فرار و ديگری ) طالبان(کنان درين صحنه وحشت آور يکی 
  .بودند و از طريق دستگاه های مخابره رادارها همديگر خود را دشنام و طعنه ميدادند

در حالت کنونی  که کشتار های ظالمانه از دو جانب ناتو و طالبان مردم مظلوم ما را زياد خسته و پريشان ساخته 
د کمتر بحث شده باشد مختصرا اشاره روی يکی دو موضوع که شاي) طالبان(است برای روشنی بيشتر در مورد 

 بايد بدانيم ،و بسی از مسايل ديگر  تا گذشته از مسايل زن ستيزی که در دوره طالبان به اوج خود رسيده بود،ميکردد
  ؟ه بودند و يا به دستور بيگانگانکه آيا آنها بخاطر پياده کردن ايدولوژی خود به چنين اعمال خشونت بار رو آورد

 تعغيرليکن بعدها نظر شان  در شريعت اسالم حرام است و) ترياک( کشت و استعمال ، در آغاز گفتند طالبان - ١
 خاموشانه به کشت و قاچاق آن اقدام نمودند که به حيات ،ازآن حاصل ميگرديد)  مالی( زيرا بهترين عايدات ،نمود

  .را از آن حذف کردندهزاران هموطن خود ما نيز زيانش رسيده است و بعدا نام شريعت اسالم  
 کست ها و تلويزون های مسلمانان را با تهديد و فشار از دکانها و خانه های مردم جمع آوری ، طالبان ويديوها- ٢

 وليکن توسط الری ها در بازار های پشاور که آنهم کشور ،ميگردند که داشتن و ديدن آن برای مسلمانان حرام است
  . فلم مستند از آن در همان سال گرفته شده است.اسالمی بود به فروش ميرسانيدند
نهم افغان و فرزند  مسلمان بوده باشند و آ، آنها که به چنين اعمال ظالمانه دست زده اند،پس چگونه ميتوان اعتماد کرد

  ؟؟                               به اميد توفيق و ياری خداوندصديق اين وطن 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


