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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 
 ۱۲/۰۸/۲۰۱۵          ولید پوپل 

 

 دوغ كى ترش است؟
 

ن وى در امالعمر رهبر طالبان توسط اى اس اى به قتل رسید مجالس ناگاهانه فاتحه خوانى توسط طرف دار پس از آن كه  
ار گردید كه به تعقیب آن توپ ها یاد گارى از طریق انفجارات در شهر كابل به وقوع پیوست كه زبرگمختلف افغانستان  نقاط 

 .م سایر مردم افغانستان قرار گرفتباعث خش

 
قانى ، و ح، دوستم ، ربانى ، مسعود، فهیم ، حكمتیار،  سیاف  نجیب ، مزارى،  تركى ، كارمل،  عالقمندان  همانطوریكه 

شان را در منازل و دفاتر و موتر ها خود  و تصویر ها  وجود دارد و هنوز هم به نفع شان شعارمئ دهند  غیره شمشیر كشان
ملى اعالن نموده و دعا خیر به حق  بزرگ  عر نیز وجود دارد و مرگ وى را ضایاویخته اند همین طور عالقمندان مال عم

 مال صاحب مئ فرستند.

 
از این  م یك از این رهبر ها دست شان در جنایت جنگى كشور ما آلوده نبوده كدام یك خوب اگر بى طرفانه قضاوت نمایم كدا 

كرده باشند ،كدام  كدام یك از این ها توانستند حداقل خدمت براى فامیل شهیدا خود  در تباهى كشور سهیم نبودند  شمشیر كشان 
ن خاص خود شان كه غیر شعورى همیشه در مبارزه عالقمندا به غیراز  یكئ از این ها را مئ توان فرد ملى خطاب نمود 

قیر حهین و تخود را نیز با صد تو ال مخالفین نام این آن پاره كردند و در عین ح بوده و گلو ها خود را با شعار دادن به 
 همیشه محكوم نمودند گویا احمد از محمود كرده بهتر است.

 
سیالیزم خلق با سوسیالیزم پرچم در چى بود ؟هر دو پیرو ماركس انگلس فرق بین سو اینجا براى ملت افغان سوال است اینكه

بودند . ویا فرق بین اسالم ربانى با اسالم حكمتیار در چى بود؟ هر دو پیرو شریعت وسنت بودند ویا فرق بین مجموع تنظیم ها 
سوال این تفاوت  ودند . جواب جهادى با سیستم طالبان در چى بود ؟ هر دو طرف به هدف یك نظام اسالمى در مبارزه ب

ویرانى و جارى شدن خون مردم مظلوم ما گردید و هر  كامال" واضع است جنگ فقط به خاطر منطقه و قوم بود كه سبب  ها 
،  ، پشتونخواه   به اندیشه ها مختلف مانند ، شگوفانى ، ملیشه سازى ، بنیاد گراىي، لسانى  منطقه و هر قوم را 

 هزاره تحریك نمودند.،أزبك ، خراسانى 
 

اشخاص و گروه ها جنگئ كمك  همیشه براى آن تعداد خارجى درقبال افغانستان  ی ها کشورهمه مى دانند كه  امروز این را 
باالى یك  ظلم و ستم را علیه هموطن خود به یك نوع خشم در برابر شان داشته باشند ویا زور تباهى را  مى نماید تا قابلیت 

و پیشنهاد كه در آن نهایت نفرت و خیانت قوم مخالف را از نظر  ویا در صورت كدام نظر  كرده بتوانند  قوم دیگر تحمیل
ها قرار مى گیرند همان مئ شود كه تیر خارجى ها به  شریعت ویا سازش سیاسى نشان دهد خیلى سریح مورد اجراء اجنبئ 

ان ها در طول مى نمایند و بالخره همین نفرت داشتن افغ خودشان را علیه خود افغان تحریك هدف خورده افغان ها دلیر 
،  نت و منفى بافى باعث گردید كه تجاوز مستقیم اجنبى ها باالى كشور ما به بهانه ها مختلف برادرانه چندین سال همین شیط

همین  د بررگ كشور ها خور ا ًعدطر هدف ها شوم شان صورت گرفت بدوستانه ، رفیقانه همسایگى و بشر دوستانه به خا
  أمیرالمؤمنین معرفى نمودند. یس ،ئخایبن ها را براى ما قومندان ، رهبر ر

 باروت خارجى ها را به روى همدیگر پاشیدند . علیه همدیگر بود كه سال ها سال  ن جویدن ها ادر نتیجه همین دند 
رهبران و صاحب صالحیت داران  درمركز تحریك گران و أشخاص با صالحیت در داخل نظام گردد  اگر یك توجه عمیق 

سیاسى در  یاقت و منطق امروزى تعداد زیاد شان نظر به محبوبیت قومى ، تنظیمى و سمتى مقرر گردیده اند یعنى داشتن ل
 مهم نبود .  ًوجود اصال

 
وع گروپ و در مجم امروز حقیقت خیلى روشن است فقط قوم گرایى و منطقه گراىي بوده كه ما در جمع حكومت افغانستان  

كه در بین جامعه  داریم درك این موضوع را هم افغانها و هم خارجى ها نیز دارند  طالبان رهبران سیاسى و قومندان ها  یها
ر ولى هیچ كس ایشان را نمى گذارند ب داریم  و سیاسى و مسلكى  افغانستان و خارج آن أشخاص خیلى با دانش و مردمان ملى 

ها  ارجىضررورت ندارد ازینكه خ نى به مردمان بى غرض و كارشناس سیاسى باشند ، شرایط كنو برای اجرای قدرت سر
  .دنتوان یازایشان استفاده كرده نم

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/djalal_saeeb_wa_nasaeeb.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/djalal_saeeb_wa_nasaeeb.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

م مظلوم را تعین با تاسف مجموع ملت افغانستان امروز انتظار فقط همین چند نفر قاتلین و دوزدان را دارند تا سرنوشت مرد
مردم هر منطقه  افتاده كه شده اند یعنى چنین اتفاق  هیك نوع ناامیدى مواج به در این أواخر تعداد زیاد مردم  یحت  نماید 

این نتیجه همین  دى یاد مى كنند به دل سر ز أفغانیت و مذهب خود در نتیجه ا هویت خود را ضرب همین أشخاص بدنام كرده 
ن خارجى ممالك كه منافع اقتصادى شان در سیاست مدارا  .بى اتفاقى افغان ها مى باشد كه نصیب نسل جدید ما گردیده است

افغانستان مطرح است همین چند نفر جنایت كار و أشخاص نام بد را حمایت نموده تصمیم سرنوشت كشور را به دست ایشان 
 یچرخ كشور به دولت كابل فرستاده مخود را از خارج جهت كنترول  و از سوى دیگر نماینده ها خاص  سپرده است 

دیگر بهانه براى منطقه گرایي، تجزیه  داشتند  یقدرت را به دست ماگر و أشخاص بى غرض رتیكه أهل دانش در صو ، روند
 همه دوش بدوش برای اعتالی کشور مشغول کار میشدند.و طلبى و قوم پرستئ باقى نمى ماند

 
نموده تا وقتئ كه به خاكستر  مبدل   را به كوره إتش  خشتى مى باشد تاهر كدام شان  یپالن فعلى فقط اعمار نمودن داش ها

. با تاسف كه ما مردم ی نمایندفغان را علیه افغان زنده تماشا مسرمایه گذران جهانى نبرد مردم اگردند . حال فقط  تبدیل 
یعنى از بلند رتبه گرفته تا پایان   .از علم سیاست نیز بى خبر هستیم ،همانطوریكه در تمام عرصه علمى خیلى عقب مانده ایم

  ه شان در تالش پول پیدا كردن و یا فرار از كشور مى باشند . ترین كارمند افغانى از اوضاع افغانستان بى خبر بوده هم
زده  به دست داشته أسب كسى دیگر را با شالق بیگانه سیاسى  قمچین، هر كس  هيچ كس نمى گويد دوغ من ترش است

تراشى  عمر را در شخصیت د تمام ننمای یی سیاسى خود را پرستش مها تندیسهكشانند و  یدایره حالل م خود را به  و 
 نده اسپرئ نمود مجرمین جنایت جنگئ 

  .  هيچ كس نگفت دوغ من ترش استدر افغانستان 
 ؟؟؟؟یعنى دوغ همه شان شیرین است 
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