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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئو م:نوت 

                            م١٢/٠٨/٢٠٠٩                        عبدالرحمن فرقاني
 
 

  به سياستمداران افغانستان
  

سي افغانستان از آغاز تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهير شوروي به افغانستان تا ت آه  بحران سيابه همه روشن اس
به عبارت , د ناین جسم را خود  افغانها تشكيل مينمایالبته اعضاي , ن  به جسم آن روح ميدمد گاگاناآنون توسط بيي

گان براي تحقق گاند آه توسط بين هاي اساسى این آشمكش سياسى در افغانستان خود فرزندان افغان مى باشهگرمهردی
                                          ٠اهداف سياسي  شان استعمال مي شوند

ستان اآنون فعاليت دارند و در فضائ سياسي افغانستان ميخواهند وجود خویش را قوت هاي سياسى آه در افغاناغلب 
 و دولت هاى دخيل در وضعيت سياسي افغانستان ه به شبكه هاي استخبارات دولت هاى همجوارتتثبيت آنند وابس

 سياسي همه یوه هاگرتكوین و ساختار این ,  ین دولت ها بدست مياورند اوحمایت مالى و نظامى خویش را از, استند 
 مقتدر آه بتواند هویت افغانستان و عدم وجود حكومت توانا و و,   جهاد و مقاومت با تجاوزۀگوار دورشرایط نا در

فرصت ارتباط با شبكه هاي استخبارات دولت هاي متعدد آه همه  یك  گرفت وتماميت ارضي آنرا حفظ نماید صورت 
.                                                                گرفت ندارند شكل پ مى  اهداف سياسى خویشمستحكم را تهدید براي افغانستان قوى و

 دولت ً هد آه در جوار خویش دولت نيرو مند تر از خود داشته باشد بنااڇ دولت نمى خوبه اساس اصول سياست ه
یك افغانستان محتاج  گون در افغانستان تالش دآرند وگر براي امتداد یك  وضعيت دیهوار افغانستان هموارهاي همج

ه با ایشان در ت وابسگروه هاي آمك هاي نظامى ومالى ایشان به هسندند وهموارگران را در جوار خویش ميپبه دی
                                                                     .                               گيرد ڇارڇوب همين هدف صورت مي

بدبختي هاي  گران در سر نوشت سياسي افغانستان ساختار اجتماعي افغانستان را هم تهدید ميكند و دیۀهمين مداخل
تصرفات همين  و,  است  آه هویت افغاني را مخدوش مى نماید ه افغاني آردۀگير جامعمن اژادي را هم دن قومى و
دشمني را در سرزمين قوميت هاي مختلف  گران نهال هاى آدورت بغض عداوت وه به دیت هاى سياسى وابسهڇهر

                                                               ٠ ن باندیشندآنكه به عاقبت آ بدون هافغانستان غرس نمود
 محال هدیدپین  اانكار از گران متفق استندند وسي افغانستان به مداخله دی صاحب نظران در آشاله سياخوب اآثریت

 هین حا لت ڇي خواهد بود ؟  تا شود ملت ستم دید ابيرون رفت از ڇنين یك وضعيت راهي حل وخواهد بود در وجود 
 ز دور از وحشت وميآگى ميكنند به یك حالت مسالمت مظلوم افغانستان آه در بين ڇكش طالبان و سندان آرزي زند و
                                                                                      ٠گي آنندڇارڇوب اصول اسالم زندت در ریبرب

تحرآات آاندید هاي ریاست جمهوري افغانستان را  تعقيب  مي آنم همه براي  اى سياسي و هتا جایى آه من برنامه
 و, آشكاري تقدیم نميكنند   واضح وۀبرنامگير جامعه ما شده است آدام ین حالت فالآتباري آه دامن   ابيرون رفت از

  ن مي اگر انتقاد دیهر یكي از ایشان سراغ و, دست آوردهاي مادي مطرح است  گان وگانباز هم همانا اهداف بي
لكن  و.  چوب اسالم داشته باشند چار در تمدن آشور عزیز   آشكار برآي رفاه وۀبجاي اینكه از خود برنام, روند 

پيدا آند آه  صداقت شاید قول مبارِز, گان خواهند بود گانپاي بند خواسته هاي بيال اینست آه اینها  تا ڇه وقتي ؤس
 ندایشان خاین دین خویش است, د  نهمكاري ميكن د و با ایشان آمك ونگان دست دراز ميكنگانآنهایكه به بي: گفته است 

  . شرف خویش باشند  ینكه خاین وطن و اقبل از
  

گر گى ضرورت دارد اڇیكبار دانشمندان اآنون افغانستان به وحدت و گ صاحب نظران و بزرۀبه نظر یك عد
يدا نخواهد آرد شاید انتقاد وقتى پسياست محاسبه در بحران سياسي افغانستان دنبال شود آسى هم از مجازات نجات 

                         ٠نظري آه جامعه افغانى بدان ضرورت دارد منعكس شود و, تا روى حل آن هم صحبت شودسالم و موثر باشد 
  خویش راه حل هم جستجو  و ملت افغانستان منتظر مى باشد تا آاندیدان محترم بعد از انتقاد باالي رقبا سياسيههموار

گر تالش شود روى حل سياستمداران محترم ا,  ین حالت نجات دهند امطرح آنند تا ملت مظلوم افغانستان را از
ایشان از ارتباط به تصميم  واستقالل فكر  ن افغانستان واردابراى وحدت فكر سياستم معضله افغانستان صحبت شود و

  بيهتر نخواهد بود ؟                        ,يت منعكس شود گانه ذهنشبكه هاي استخبارات بي
افغانها منحيث یك افغان  گانه فكر شود والبته براي حل معضله افغانستان ضرورت است تا به شكل مستقل از افكار بي

 یك ذهنيت گر شود براي انعكاس غيور افغانستان تالش آنند اميهن وتمدن آشور  رفاه ویستاادر ر با هم دست دهند و
  .گروه هاي سياسىى انتقاد به  پ افغانى برنامه ریزي شود بجاي اینكه انتقاد ۀمتوازن به جامع سالم و

آوشا     مسولين سياسى  وحدت طرز تفكر سياستمداران و گى وستایى هماهناما نيست تا در ریا باآ :  آاندیدان محترم
ما نيست تا در انعكاس ذهنيت در درك آنيم ؟  آیا باجى افغانستان را سه هایى دشمنان خارنيست تا دسي شویم ؟  آیا باما



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما ت. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 ما نيست تا در راستایى حفظ هویت افغانى واندیشيم؟  آیا بارفاه آشور عزیز ب در راه تمدن و جامعه صادق باشيم و
 ویش تالش آنيم ؟  وما نيست تا در راستایى تحریر تصميم سياسى خنستان برنامه ریزي آنيم ؟ آیا باتاریخ شامخ افغا
قوت هاى سياسى بيرون از ڇار ڇوب حكومت با شبكه هاى استخبارت دولت   سياسى دولت ما وۀتا وقتيكه موسس

                         ٠بودد افغانى خواهۀگير جامعهاى دخيل در بحران سياسى افغانستان ارتباط داشته باشند همين حالت فالآتبار دامن 
به این شبستان  گى تمام قوت هاي سياسي تالش آنيم وڇرپایك ست تا با هم دست بدهيم و براى وحدت ملى ولذا باما

ایثار در مقابل تجاوز بر  ڇ قربانى ون ملت غيور آه از هيآ ،خاتمه بدهيمه ظلمت آه به ملت مظلوم مسلط شد
  .                                                                           ورزید  افغانستان دریغ نورزید و نه خواهد

  
                         

 
  


