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  22/12/2112          صوفیه عمر
 

 دعوت به همکاری و از خود گذری
 

ولسی  مشرانو جرگه و )مجلس مشترک استماعیهسی مجلس  -دی -یازدهم دسمبر سال جاری در واشنگتن تأریخبه 
جناب جیمز دابن یک  ،رتیب شده بود. درین مجلس از سفیرت (2114در مورد افغانستان )در سال  ( امریکارگۀج

آقای  ؟ اند جناب روهر بارکر پرسید که چه تعداد از عسکران امریکائی در جنگ افغانستان کشته شدهعضو پارلمان 
، مالیه خواست مردم امریکا می! شاید معلومات نداشت و شاید هم نبن معلوماتی در مورد ارائه نکردجیمز دا

با این شان ق جنگ افغانستان بدانند ضدیت ین مظلوم حقیقت را بفهمند. چون هرچه بیشتر مردم امریکا از حقادهندگا
 شود. جنگ بیشتر می

این جنگ سه ترلیون دالری همان طوریکه در افغانستان جز جنگساالران، مواد مخدره ساالران، منفعت جویان 
گروه، کشور و یا قدرتی با )آنانیکه برای اهداف یا منافع  دادی ها و ترجمان ها، جنگ جویان پراکسیجنگی، قرار

در امریکا و سائر کشور های جهان نیز آهسته آهسته پشتیبانی  .جنگند( خریدار ندارد بدست آورد پول و یا مقام می
عالقه مندی رو به افزایش است. مقامات و این عدم  گیرند می را از دست داده و مردم در جهت ضد جنگ قرار

و سهیم شدن در جنگ داخلی افغانستان اه خود در مداخله به امور داخلی توانند به اشتب خواهند و نمی امریکائی نمی
 ی را مرتکب شدند! ایشان نمیتأریخنارترن الال ینس( بزرگترین اشتباه ند!  زیر عنوان ائتالف شمال )اعتراف نمای
ا از امریکتأریخ را برای خود کمائی کردند! شرم  ،چند جنگساالر بد نام و بی معرفتند با کنار آمدن با خواهند بگوی

و  وطنفروخته شده و مزدور، کمونیست های بی  که به پشتیبانی از یک اقلیتسیا ه روزی و ناکامی شوروی 
پارجه کردند وهم یک ابر انستان را به خاک و خون کشانیدند، خود را پارچه هم افغبیگانه از فرهنگ و کلتور 
  قدرت تبدیل نمودند. ینقدرت جهانی را به یک کهتر

 - تأریخ، از چند جانی وغ محضبا تحویل گرفتن یک مشت در امریکا درس عبرت نیاموخت.  تأسفبا کمال 
به امید توسعۀ سلطۀ خویش در زیر  ،نایتکاران استاده شدهدر کنار ج ، فرعون ستانه و مغروررهبران ائتالف شمال

های  این جنگ از پر مصرفترین جنگر داخل حریم کشور ما گردیدند!! کشو 44زنخ روس و چین با شرکت 
تر از جنگ جهانی دوم است! این جنگ نافرجام نزدیک است امریکا را به رکود اقتصادی  امریکا حتی پر مصرف
های امریکا و مادر موتر سازی جهان بود مشیگان که یکی از بزرگترین شهر - ترایتمواجه سازد. شهر دی

 صد ها مثال دیگر.  مانند این ورشکست شده است!! ، و
های اخیر امریکا  چه حاجت به بیان است. همچنان قابل یاد آوری است که دولتمردان سالخالصه، آنچه عیان است 

 رت نمیذقبلی امریکا از اشتباهات شان مع تفاوت هستند. اینها مثل حکوماتشتۀ امریکا بسیار مذبا دولتمردان گ
 کنند!!  اعتراف به اشتباه نمی زخواهند و هرگ

چه هم مانع و صد راه شان شود النند و هرخواهند نظم نظام نوین را به زور به جهانیان بقبو دولتمردان امریکا می
هر  در امریکا فاصله میان طبقۀ متوسط و سرمایه دار کنند!!  می بدون مکث به هر قیمتی باشد از راه خویش دور

 شود.  روز بیشتر می
ملت جنگ بی مفهوم و خانمانسوز برای  ایناست!!  فقیرتن و پیوستن به طبقۀ طبقۀ متوسط در حال از بین رف

د اوباش بی خبر از علیۀ مردم نجیب ما توسط چنا و ملت افغانستان کشنده است!! این جنگ غیر قانونی برامریک
ند و گاه  امیر خراسان کبیر!!  زیر عنوان ددی و پر عقده که گاه خود را امیر تاجکستان کبیر خواب می تأریخ

وطن را  ملت و و  دود از دمار ملت و کشور بیرون کرد!! فریبندۀ آزاد ساختن افغانستان و به خصوص آزادی زن
، بی هی و بربادی را عامل شدند! از نادانیاشکال مختلف تبا و اعکشور قرار داده و به انو 44ت در گرو اسار

مثلیکه بی فرهنگیان و فروحته شدگان کمونیست  نمودند!! تأریخعلمی و بی معرفتی شان حتی باداران شان را خجل 
یزم اتحاد جماهیر شوروی وقت را به روسیۀ امروزی تبدیل کردند.  کمون .دندنعمتان ش عث بربادی وطن و ولیبا

گردد" را علناً به اثبات رسانیدند که یک شعار  ساختند و شعاری که " انقالب به عقب بر نمی تأریخرا شرمسار 
خال و نیزم هم یک نظام کاذب، پردروغین و میان خالی است. نه تنها انقالب شان برگشت کرد بلکه ثابت نمودند کمو

 دروغین است. 
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عث مرگ هزاران هزار افغان مظلوم ناتو، با / امریکا ،ائتالف نامیمون شمالمکاری سردمداران منحوس خالصه ه
ین صدمۀ فرهنگی را بر پیکر رومی گردید و باالتر از همه بزرگتگردید، این جنگ باعث تفرقه و نفاق عمیق ق

 ، یک ملیونآنبیست ملیونی یا کمی بیشتر از  حقوق بشر، افغانستان قرار احصائیۀ جدید ناتوان کشور تحمیل کرد! 
فساد اخالقی به خصوص در طبقۀ حاکمۀ افغانستان در باالترین رقم  دارد!!  و ششصد هزار معتاد به مواد مخدر

، محترمه مریم داکتر عبدهللا عبدهللای قرار دارد و کسی هم جرئت ابراز آنرا ندارد! ممکن از قصۀ خانم دوم تأریخ
ه کم سن تر است خبر باشید. موصوفه بعد از مقابل شدن با انواع مشکالت نجف که از اوالد های عبدهللا عبدهللا کرد

شود مگر  ، عارض میآمد پر هنگفت از آن دارد و غیره به کمیتۀ حقوق بشر که خانم سیما سمر نام کالن و در
آت او در مشی اجرا بناءً چون سیما سمر خود نمایندۀ جنگساالران و به خصوص بیان گر نظریات جناب خلیلی است 

!! همچنان ازینرو شکوۀ مریم نجف شنیده نشد عدالت به خصوص عدالت برای زنان در حبس ابد قرار دارد،
محترمه مریم اشت! ذی نگداکتر عبدهللا وقع  و شرکایش به عریضه و شکوۀ خانمسارنوالی هم از ترس عبدهللا عبدهللا

وزیر  - د غافل از آنکه عبدهللا عبدهللا و جان کریشو ورد و در کمیتۀ حقوق بشر عارض میآ به امریکا تشریف می
رود و قرار اطالعات وکیل  خارجه، بچه خواندگی و پدر خواندگی دعوا دارند!!  خالصه مریم نجف به فرانسه می
ش نشود که در غرب، وفرام فرانسوی به دفاع از حقوق وی و از ظلم و تعدی داکتر عبدهللا اقامۀ دعوی نموده!!

این موضوع زندگی  شود!! عبدهللا عبدهللا حامی حقوق زن و ناجی حقوق بشر در افغانستان شمرده میداکتر 
کند قابل تذکر است.) مشت نمونۀ  شخصی داکتر عبدهللا است، مگر برای آنکه ناجی حقوق زن خود را قلمداد می

 (.وارخر
ویدیوی جناب بسم هللا خان محمدی را که در یک دانید و حتی  رد همه میذگ سال ما چه می اینکه به بچه های خورد

توانید در یوتوب تماشا کنید! اینکه زنجیر اقتصادی چطور پای زنان افغانستان را گرفته   مجلس بچه بازی نشسته می
 یک اکثریت عظیم از آن نیست، اینکهکردن دانیم، اینک فحشا و فساد تا کجا رسیده دیگر امکان پنهان  همه می

، بیسواد و ظالم است جای حرف نمانده، اینکه در زیر بنا هیچ ردوی افغانستان بی ادب، بی تعلیملیس و ادستگاه پو
آب و برق  ،و متری از پایتخت و یا در شهرهای بزرگ از مقام والیتلکی 11نشده و هنوز مردم در فاصلۀ کاری 

ساخته شده آنهم از نظر پوشیده نیست. اینکه ندارند به همه واضح است. اینکه در رو بنا چند تعمیر یا پل و پلچک 
د آنهم معلوم و مشهود ی وار نمایندگی از جنگساالران کنتواند کار کند ولی به قیمت حیثیت وی و یا طوط زن می

بنا هیچ کار نشده آنهم بسیار فغانستان! و اینکه در زیراست، مثال برجسته خانم سیما سمر، رئیسۀ حقوق بشر در ا
دانیم حتی حامیان شان فریاد ها و شکوه ها  مه معلوم است. اینکه دولت فاسد و چپاولگر است همه میواضح و به ه

یم روی این که امروز شرائط زندگی در تمام دنیا در حالت تغییر است. آ دارند!!  برای آنکه قصه به درازا نکشد می
 ، تظاهرات مردم در امریکا....بهار عرب موج و شمال تکنالوجی عصر در هر کنج دنیا وزیدن گرفته.

کند. در همچو شرائط وظیفه تمام  مردم کرده و مییار عمده را در بیداری و بیزاری به خصوص انترنت نقش بس
های ما برای  دوستان صلح است تا آنچه در قدرت و دسترس دارند برای بهبود زندگی بشریت به خصوص افغان

ظیفۀ ایمانی، وجدانی و وطنی خود را ایفا کنند. داستان اینکه و .ا دریغ نکنندکشیده و قهرمان مبهبود زندگی مردم بال
، یک قصۀ واهی است. ما با ایران که گردد ناتو از افغانستان بیرون شود افغانستان برباد و نابود می / اگر امریک

ممکن در ظاهر امر پاکستان از  به مراتب قویتر از امروز بود همسایه بوده ایم. ما با پاکستان واحد همسایه بودیم و
شد مگر در عمق پارچه، پارچه و بی اتفاقی اخیر و برکت رهبران جهادی صاحب چند تعمیر و یا نام سیاسی شده ب

آیا  دارد به ما چه؟  اتومی حۀاز قصر جمهوری شان شروع و تا دورترین قصبات شان رسیده. اگر پاکستان اسل
 د؟ وضع داخلی ایران و پاکستان برای شان اجازۀ تجاوز را نمیزرا صدمه می ما تنها شان اتومیاستعمال اسلحۀ 

د دان و میاست ، ولی ملت غیور ما آگاه سازند دهد مگر نوکران شان این ترس را در دل ما هر روز بیشتر می
ملت   د!!و چه ترس های بی جا را خلق میکن درقص صیاد روباه صفت و حیله گر در دهل دشمنان چه مستانه می

 کاذب که رهبران ائتالف شمال و حامیان های خورد.  ملت میداند این شعار افغان فریب این رقاصگی ها را نمی
دیگر توسط انتخابات دیموکراسی  رایشان دیموکراسی را در افغانستان آورده و با که ،"گویند  پیش کرده و می شان

کراسی که ومحض چیز دیگری نیست!! ما تجربۀ دیم ، جز دروغ "سازند را در هر خانه و هرکوچه مستقر می
ف و وکینکه توسط کلش ،لباس -مسکن – خانهآمد از یاد نبرده ایم چنانیکه دیموکراسی  22-توسط طیارات بی

آمد خوب به خاطر داریم!!  ملت نجیب ما با قیمت خون و پوست خود و زن و  22و میگ  21طیارات میگ 
دی و انتخابات سر داده اند مگر ، آزاز جغدان سیاه روی سرود دیموکراسیند!! حال بافرزندان شان تجربه ها کرده ا

کنند؟ دیموکراسی یعنی  یا طوطی وار تقلید و کاپی میکنند؟  دانند از چه صحبت می ، آیا ایشان میال درین استؤس

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

آیا انتخاباتی که به زور سربازان امریکائی مسقر شود و کاندید از حمایۀ  حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم. 
یک امنیتی موافقت داشته ژبه پیروزی انتخاباتی با قرارداد ستراتیکامل امریکا برخوردار باشد و حتی قبل از رسیدن 

رت کل، طوطی دان وابسطه به ائتالف شمال به صویدبعضی از کاندیدان به خصوص کان باشد، دیموکراسی است؟
کنند مگر آیا این خواسته ها  تنها و تنها در  وار از جامعۀ مدنی، آزادی بیان، قانون اساسی و... صحبت می

باید این حرکت و این دیموکراسی از است یا یک حرکت خود جوش مردمی؟  موجودیت سربازان خارجی ممکن 
م غیور و مظلوم در ان ات باید اول مساعد شود و مرد، مگر شرائط انتخاببیاید. انتخابات باید صورت بگیردمردم 

  ، نه سوته ساالر و جنگ ساالر. سهیم باشند
.  مردم ما و لیدرشپی و رهبری یأی دارند نه حق انحصار رأحیث باشندگان این مرز و بوم حق رجنگساالران من

و بیرون پرده همه به  ی پشت پردهدواج های سیاسزاه است. اگخورند و ملت آ دیگر فریب بازیگران سیاسی را نمی
 دانیم که در چور و چپاول رهبران سی سال اخیر به ما ثابت کرده اند که در سنگر است. ما خوب می مردم آشکار

رفیق های جانه جانی  به نفع خودشان، دشمن هم اند و در سنگر منفعت جوئی و غارتگری منفعت مردم به ظاهر
ام مختلف خود را بختی من و تو به اقوباشد ولی برای بد هزاره میان شان نمیتاجک و  ،هستند!! پشتون و ازبک

 کنند!!  را در مقابل هم استعمال میمنسوب و من و ت
 ان الدین ربانی سر و کلۀ سیاسی میرحنمود و ب ادعای رهبری تاجکان را می ،مانیکه احمد شاه مسعود زنده بودز

دلک خود را پشتون خاص و آشتی دانست و انور جگ کشور میزد و خود را صرف و صرف منسوب به شمال 
کردند!!  بودند که از یک یخن سر بیرون می یداد مگر در فروش احجار قیمتی رفقای یر با تاجکان جلوه میذناپ

الجورد بدخشان و زمرد پنجشیر در بازار های اروپا توسط این سه غارتگر مشترکاً بازار یابی و  ،یاقوت جگدلک
از اتحاد  یم. درین روز ها باز حرف هاییتشد!  دریغا که چقدر نجیب و چقدر بخشاینده اس ش رسانیده میبه فرو

جمعیت اسالمی به سرکردگی داکتر؟؟ عبدهللا عبدهللا و گلبدین حکمتیار است!! دردا که اینها چقدر پر رو و نمک 
ه مسعود وزیر دفاع و دار دسته ، احمد شااعظم افغانستانملت فراموش کرده که حکمتیار صدر حرام هستند! مگر

کابلیان را به خاک و خون  02111.... جنگ را در کوچه های کابل پیاده کردند و  ،سیاف ،اش، عبدهللا عبدهللا، فهیم
را یا کشتند و یا متواری و فراری ساختند!! من هنوز کست آنرا دارم که  شکشانیدند! کابل زیبا را ویران و ساکنان

ها ثبت نموده اند و میگویند" ما دهلیز شرقی قصر داراالمان را امروز صبح از حزب اسالمی به تصرف جمعیتی 
اینها برای قدرت طلبی دهلیر به دهلیز جنگیدند و از پشروی و فتوحات خویش افسانه های ویدیوئی  درآوردیم!! 

نامراد  و مرگ هزاران هزار شهید انیهاسکلیت عریان قصر مجلل ام ،ند!! و نتیجۀ شاهکاری این دو حزبخلق نمود
که منحیث  !! آیا ملت این را فراموش کرده؟ آیا در افغانستان هیچ تعلیم یافته و پاک و شریف وجود نداردوطن بود

ما به هزاران تعلیم یافتۀ هوشیار و پاک اهم از خواهران و برادران داریم که افغانستان را ازین طشت  ؟ بیاید رهبر
این جانیان می هراسند که اگر افغانستان به دست شریف و نجیب زاده بیفتد تباهی این خون  مگر د.نکنخون بیرون 

و دست  نندکاهل کار و وطن دوستان مقاومت می خوران و آدمخوران است  و دیوانه وار در برابر انتقال قدرت به
ی ن خائف است!(. کاش این پلیدان به جاخائزنند تا جلو حکومت مردم توسط مردم را بگیرند!! ) به هر دسیسه می

)ج(،  کنند اقالً یک بار به خاطر خدا ست شدن و چور و چپاول ملت را طرح میآنکه روبا صفتانه باز پالن همد
 وطن و ملت و روز آخرت، به گناهان شان اعتراف و در پهلوی ملت بدون مقام خواهی و امتیاز طلبی استاده شوند. 

خواهند پس  گویند جهاد کردند پاداش را از خداوند بخواهند نه مقام از ملت. اگر مقام می ه میک باید بدانند آنانی
  نه برای خدا. ،جهاد برای مقام کردند

د شویم اگر ما متحد باشیم نه به اردوی سه صد هزار نفری ضرورت داریم و نه به امریکا هموطنان بیائید با هم متح
شریف نه آنانیکه مثل  و تحصیلکرده ها، روحانیون تعلیم یافته ها تمام اقشار اهم ازن رسیده که حال وقت آو ناتو. 

کند و حتی برای  می امنیتیرار به امضاء پیمان صلیۀ اسالم ابغت هللا مجددی در بطن اسالم و برعسجناب حضرت 
تعلیم یافتگان  ستان،وطندو پاک، مجرب وکند!! سیاسیون  دل خوش ساختن بادارانش به رسم احتجاج ترک وطن می

، بدبینی، دشمنی های بی جای قومی، هر کجا هستیم اسلحهدست به دست هم داده، هر که در و تحصیل کردگان......
تاسری، آبادی وطن، آستقالل و آزادی، افغانستان در دور کلمۀ صلح سر دور انداخته ورا به  لسانی، حزبی و.....

لگران به آرامی اشته شبی را اشغاذه خصوص مقاومت مسلح که تا امروز نگبواحد و سربلند، جمع شویم.  همۀ ما 
، بیائید و در پهلوی ملت به خصوص در پهلوی خواهران تان که بیشتر از شصت فیصد جامعه را به سر برده باشند

حمایه د منحیث برادران حمایه گر و مهربان استاده شوید، از حقوق از دست رفته و از عزت شان نده تشکیل می
، مادران و دختران واهران. به خی را زنده سازیدزنان افغان نام نامی میرمن مالل . به حق زن احترام کنید وکنید
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

بین بردن دوشادوش برادران مبارز شان در از میوند" یماللمیرمن افغان حق دهید که مثل مادر معنوی شان" 
زنان و دختران خاندان پیغمبر نامی ما  به پیروی ازارید وطنداران سهیم و مبارزه کنند. بگذ مشکالت وطن و

مبارزه کنند همچنانی که بی بی صفیه بنت عبدالمطلب در جنگ احد به خصوص در جنگ خندق که مردان فرار 
با شجاعت تمام در برابر دشمن استاده شد و از خود نامی  کردند مگر این زن در پهلوی جناب پیغمبر حضرت محمد

ی نام نامی نس و تکنالوژیمخترعین سااشت. خواهران تانرا کمک کنید در صف گذو جهان اسالم  تأریخدر 
آرامی مردم ما را طعمۀ آتش حرص و  . . . ، ایراننگذارید پاکستان لح،دران مقاومت مسافغانستان را بلند کنند. برا

ب ترور را در کوچه ها و پس نگزارید جنگ در بگیرد، نگزارید دشمن زیر نام انتحاری و طال آز خود نمایند. 
 شما اوالد انتحاری در قاموس اسالم و افغان وجود نداشته و مغایر دین و کلتور ماست. کند!خلق ضادر و  هاکوچه 

دولت  آرامی ملت مکلفیت وجدانی و ایمانی دارید. ما از این خاک هستید و در برابر دفاع از مادر وطن و با شهامت
، عمر، عبدهللامحمد تمام رهبران تنظیم ها، گلبدین حکمتیار، مال  فقا و شرکای شان و ازافغانستان، جناب کرزی، ر

تعیین کنند. چون آمدن هر یک ازین ها چهره خود نوشت خود را ارند مردم ما سرذکنیم بگ تقاضا می . . .، محقق
ه خود شان در حکومت دخیل لح گفته اند نسکند.  همان طوریکه مقاومت م صلح را در افغانستان تضمین نمی یها

که به ملت چانس نفس  و خبر نیک است دهند. این نظر قابل قدر میشوند و نه اجازۀ داخل شدن جنگساالران را می
ضای بیمورد امضاء پالن امنیتی و از تقا ار شودذردم واگانتخابات را به م باید کشیدن داده شود. به خصوص امریکا

ی ژ. ما به دوستی و تکنالوقوق مردم افغانستان منحیث یک رفیق مهربان احترام کندر و به حیا سند بندگی باید حذ
هستیم مگر در ساختن حکومت و ملت سازی حق مسلم  دغرب به خصوص امریکا منحیث یک رفیق خوب نیازمن

قبلیست و ملت آمدن جنگساالران تکرار حوادث و ناکامی های  پشتیبانی و ما را از ما نگیرد و مداخلۀ سیاسی نکند. 
این  رسد!! ، کارت های انتخابات در سرتاسر افغانستان به فروش میو بیزار است. قرار اطالعات دقیق از آن خسته

بختی مالیه دهندگان مظلوم امریکا و بدانتخابات پالن شدۀ امریکا باید به تعویق بیفتد.  این انتخابات جز ضیاع پول 
 شود که انتخابات در بخش ، به خصوص که از حال گفته و تبلیغ میآورد مینمردم ما چیز دیگری را به ارمغان 

، شفاف و افغانستان شمول شمرده شود پس چطور این انتخابات قانونی ار نمیعمدۀ کشور بنابر عدم مصونیت برگذ
تمام  ما به یک حکومت انتقالی که از . دیموکراتیک و مردمی حساب کرد؟ شفاف و شود و چطور نتائج آنرا می

، اشغالگران وشیار، غیر وابسطه به جنگساالرانه ،های متدین، صادق، وطن دوست، عادلنماینده  - اقوام و اقشار
صدای تمام مردم افغانستان باشد، زمینه را  منعکس دهندۀ و دشمنان افغانستان باشد نیاز داریم. حکومت انتقالی که

ۀ بیرونی هموار سازد.  ملت افغان صد ها سال در پهلوی هم بدون برای انتخابات عادالنه و عاری از هر نوع مداخل
یک  د و گواهتبعیض زندگی کرده، اذدواج ها صورت گرفته و در هر خانوادۀ افغان این روابط وجود دارد و شاه

هزاران  است، یک نمونهاین صرف ملت واحد بودن ماست.  این من تنها نیستم که این نظر را دارم .  ازپارچگی 
 هزار خواهر و برادر ما درین مورد همصدا و همنوا هستند. 
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