
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

   ۸۰/12/2۰2۰                                         نگارگر 
 

 !یهیبد ساده و یدادخواه کی

 
 

 جنگ بر مردم تحمیل میشود یا مردم به اختیاِر خود می جنگند؟
در شورای مصالحهٔ ملی شنیــــــــدم.اینان   نوعی حوصله مندی که خیلی باورنکردنی بود  با  من خطابه های گوناگون را

 و صلح میخواهند.« دیگر و که »مردم از جنگ خستــــــــــــه شده اند همه بدون استثناء براین نکته پافشاری داشتند
ما هم به ارادهٔ آنان می جنگیدیم  زگاری مردم جنگ میخواستند وکه رو معنای غیرمستقیم این گفتـــــــــــه این میشود

اینک که دیگر آنان جنگ نمیخواهند ما هم به تقاضای آنان لبیک میگوییم وصلح می کنیم.مردم هر گز نمیخواهند   و
را    را رها؛ آبادی های خود  باِر خود  و  سری را که درد نمی کند با دستمال ببندند.جنگ چیزی نیست که مردم کار 

ویران وازهمه مهمتر عزیزان خودرا قربان کنند.جنگ همیشه از جانب زورمندان بر مردم تحمیل میشوند.در گذشته 
دین وآیین خود دفاع کنند.مسؤول    که بجنگند واز سرزمین و  ومردم را واداشتند  افغانستان تاختند  ها سه بار انگلیس ها بر

 .ریخ ان جنگها معلوم استآن جنگ ها قانوناً واخالقاً استعماِر انگلیس بود.تا
به   مبارزهٔ قانونی ومسالمت آمیزهرگز نمیتوانست ارادهٔ خلق را تسخیر کند و  یک حزب سیاسی که با  در روزگاِرما

همین مقولهٔ »برگشت  نامش را»انقالِب برگشت ناپذیر ثور« نهادند. قدرت برسد متوسل به یک کودتای نظامی شد و
آنان بپُرسد که اگر   از  ت میکند که همه رهبراِن آن حزب را به محاکمه بکشاند ونا پذیر« برای مردم افغانستان کفای

 کنترول بگیرید  رادهٔ آزاِد شان را زیراِ   و  قصد نداشتید خودرا به زور وبا شیوه های دکتاتوری بر مردم تحمیل کنید
ی پذیرد.به هرصورت ده  از کجا میدانستید که مردم کودتای تان را برای همیشه به عنوان یک نظام برگشت ناپذیر م

 سال جنگ برمردم تحمیل شد؛
دو را به گفتهٔ خود شان به    نوکر هر  باالخره ارادهٔ مردم ارباب و  خساره های فراوان رساند؛بسیار مردم را ُکشت و

جبران   روس ها تاوان جنگ و  افگند ولی رهبران حزب دموکراتیِک خلق یک محاکمهٔ علنی و  »زباله دان تاریخ«
 نها قرضدار مانده اند.این رهبران که درشورای مصالحهٔ ملی نشسته اند خساره از افغا

  بارهٔ خستگی افغانها ازجنگ بلبل زبانی میکنندهمه به جرم جنگهای داخلی و مداخله های آشکار پاکستان و   در  و
رجی ها آنان قابل محاکمهٔ علنی استند زیرا که اینان خود بارها اعتراف کرده اند که خا  افغانستان مجرم و  ایران در

پس بدهند.نخست به چه دلیل    جامعهٔ بین المللی حساب  را به جنگ انداخته اند.اینان ازدو چیز باید به مردم افغانستان و
برخالِف ارادهٔ مردم افغانستان متوسل به جنگ داخلی شدند ودر یک شهر کابل هفت؛ هشت پادشاهی ایجاد کردند  

ابِر هم قراردادند ودوم این ثروت های گزاف را از کدام منابع اندوختند.مجامع ومردم را به نام قوم؛ زبان؛ مذهب دربر
پاکستان رشوه های گراف گرفته اند وعجیب است که    ژورنالیزم تحقیقی ثابت کرده است که اینان ازامریکا؛ایران و

 ابه څارنوالی معرفی میکنند ُخرده رشوه خواران محلی ر  و  چـــــراغ گـــــــرفته اند  فسادپلتـــــه و  به نام مبارزه با
دالری ګرفته اند بی خار نشسته اند وخم به ابرو نمی آرند زیرا    قدرتهای قهاِر خارجی رشوه های ملیون  ولی آنانکه از

هر وقت   که نه تنها مردم را بلکه عدالت را نیز ُکشته اند ومن این ادعانامه را از جانب مردم به تاریخ تقدیم میکنم تا
کردند مسؤوالن جنگهای داخلی را به محاکمه   ایجاد بازخواستگر عادل و تان توانستند یک نظام سیاسیکه مردم افغانس

 بکشانند
 .واز حامیان خارجی شان نیز تقاضای جبران خساره نمایند

بیعدالتی بچرخد.مردم افغانستان را مار نگزیده بود که خواهان   ممکن نیست که جهان همیشه به دور محور ظلم و 
 .باید در برابر یک محکمهٔ عادل پاُسخگوی اعماِل خود باشند .آنان که جنگها را برمردم تحمیل کرده اندجنگ باشند

 کجــــــا کس بشنـــــَود فریاِد مارا++عــــدالت ُمرده دراینجا خدارا
 برمنگهم 2۰2۰دسمبر ۷نگارگــــــــر 
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