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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۱/۱۳/۲۱۳۲          امید وحدت                                                                                                     

 !ن وطن دوست مؤفقیت شما مبارک بادخواهران وبرادرا

.             تنظیم، تحریک و تعصب باشد وطن دوستانه، بدون خود خواهی وفارغ از ،وقتی عملی متحدانه، خیر خواهانه

 . میتواند. چه خارجی باشد چه داخلیبرابرآن ایستادگی کرده ن باشد هیچ قدرتی در« افغانستان شمول  خواست برحق و» 

ائتالف های چند فرزند ناخلف افغان " ن جلسۀ احضاری متشکل ازاینکه مقامات رسمی امریکا وآلمان ای از صرف نظر

 آلمانی وانمود مینمایند. چند فرد امریکائی و نا باور بهم" را افکار شخصی چند افغان و لرزان و

سهم  ستانۀ پورتال افغان جرمن آنالین، وود قوت متحدانۀ افغانان وطندوست بخصوص از اطالعیۀ به مؤقع وطن و  

 .  شکران مینمائیم قلم به داستان متعهد به کشور، قلباً اظهار سپاس و ی وشایستۀ رسانه ا

از برلین برگشته تند، دربرابرعکس العمل شدید « اخذ دساتیراز ولینعمتان » تالف که بعد از مالقات ئدلقک های این ا

ناقشات درونی خویش، قبال تجزیۀ کشورمؤاجه شدند، حال ناگذیراند مسؤلیت این رسوائی را پس ازم وطندوستان در

 تنا قُض گوی اذیان گونه مصاحبه ها رفند دیگر وتف سازی های عجوالنۀ خویش دست به ائتال خالف ادعای قبلی شان و

 بازهم به عوامفربی توُصل ُجسته اند. جعل سازی ها و و

ا برخوردار حمایت امریک مذاکرات احتمالی صلح با طالبان که از ضد ملی میگوید از محقق عضو ائتالف نامقدس و 

 است، پشتیبانی مکنم اما باید درین گفتگوها شامل باشم.

، من سیتم پارلمانی میخواهم ولی ( اصالً اشتراک نکرده امتجزیه) عبدهللا میگوید من به دلیل مخالفت به آجندای جلسه 

 «رک ارگ یا م» یا ریاست جمهوری ؟ان فشانی برای مقام صدارتی دارندروشن ننمود که جناب شان ج

 .بوده این نظر شخصی جنرال ذکی استبرادران دارالانشاۀ جنبش اسالمی میگوید: تجزیۀ کشور خواست مان

سیاست مدار برجسته جناب ضیا مسعود : می فرمایند چون فعالً وضع کشور آمادۀ نظام فدرالی نیست ، بهتراست برای 

 ودبین عبدهللا( وجود ندارد .پش چرا دوائتالف !!؟؟جلوگیری از تمرکزقدرت به طرف پالمانی برویم. ) اختالف مسع

 تصویر ما در مطبوعات نشرنگردیده بناً  این همه تبلیغات حلقات ارتجاع و عالی جنابان باقیماند میگویند چون عکس و

 امپریالیزم بوده، علیۀ ما دسیسه سازی مینمایند.

(        یک ما را نشانه گرفته اند.)تجزیه: این بار ُدشمنان داخلی وخارجی، دقیق قلب هربرادران وطندوست خواهران و

یک قطعه خاک واحد زندگی برادر  یک پارچه در کنار هم حدود پنجهزار سال در افغانانی که به یک افغانستان واحد و

در زمان تجاوزات بیگانه دفاع مشترک نموده اند، برعالوۀ ازدواج ها وپیوند های مشترک خونی، مذهبی،  وارداشته، و

 .شخصه های یک)ملت( میباشد ترین متجاری قراردارند. که از دیدگاه من باال فرهنگی سخت درپیوند های اقتصادی و

به این ملت سازی تفرقه  یل هستیم، آرزوی تجزیه را نداشته وبناً ما ملت واحد افغانستان که از اقوام مختلف متشک 

 نتیجه را از قبل مدانیم.  نداشته، از نیات شوم آگاه و باور اندازحکومت کن، استعمار

نه وحشت  مردم مظلوم، مسلمان و آگاه افغانستان نه جنایت کمونستی را، نه جنایات تنظیمی را، نه جنایات طالبی را، و

اتحاد کشور را خواهان است. مشکل ما نه  را فراموش نکرده، ولی خواهان صلح پایدار، باعزت و امروزی عمال اغیار

. بلکه مشکل ما با چند جنایتکار نه با ...سایر اقوام با هزاره است نه با تاجک نه با اُزبک نه با پشتون نه با اهل هنود و

از ، بی عدالتی، زورگویی، چپاول و.... دود فساد سوار و مردم وابسته به بیرون است که به زور قوای اشغالگر بر ُگرده  

 . ، میباشددمار وطندارن بیرون نموده اند



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

سیستم ریاستی باشد یا پارلمانی    ،انون اساسی ما شرعی باشد یا مدنیموکراتیک، قیاگر نظام سیاسی ما اسالمی باشد یا د

 . عدالت است وبسمشکل ما رهبریت سالم ، پاک ،خدمتگذار و متعهد به خاک و

 مستحکم باد وحدت ملی اقوام باهم برادر وبرابر!                   

 پایان

 


