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

 
 ۲۰/۰۵/۲۰۲۱             سادات رعبدالواحدیم
 

 اماج دور جدید ترور و شرارت افغانستان
 : ی، ناله و عزا دار هیسال گر ( ٧۲) 

 :... لوگر و غرب كابلتا ایپکت«  یمغلگ» از

 
 .، ایجاد و تكرار میگرددور كربالروزه در سرتا سر كش همه

( م1949The( جون )22استعمار هنوز دو ساله نشده بود که در ) یژیستراو مخلوق  ییطبع ریکشور غ نیا پاکستان
شم نشان و بخاطر زهر چ کایو امر سیانگل با چراغ سبز ایپکت تیوال یمغلگ هیرا با بمبارد قر یتجاوز نظام نینخست

 زیوطنان عز( تن هم 23، انجام داد که باعث شهادت ) قتدرمسلح مدرن و م یو فاقد قوا فیدادن به افغانستان ضع

، شاه محمود  دیدر مسجد مجنون شاه صدارت برگزارگرد یاعالم و مراسم فاتحه رسم یمل ی. پادشاه عزا دیما گرد
عجز دولت خود را در مقابله با  یبه نوع ییو گو ختیریاشک م وستهیداشت پ اهیخان صدراعظم وقت که بازوبند س

 خشورانه حضرت صایب نا اشنا بوده است : ، مثل انكه با این كالم و نمودیم انیدشمن ب وزتجا
 : را سرلوح کار شان قرار دهند که بیکالم وخشورانه حضرت صا نیا دیدولت  با رهبران

 

 است یستمگر چو ابله شیعجز پ اظهار
 ش استـآت انیغـث طـاعـاب بـبـک کـاش

 
ه مردک ب« خالقان » نموده است ، پاکستان از طفلک نازدانه  ادیز ریآن زمان تا کنون جهان و منجمله افغانستان تغ از

در  کهیاز کشور زیو افغانستان ن افتهی ریتغ یالملل نیب ریگان شر شهیشرارت پ یآزرم و شرور، مرکز و حام یب
 یرابقرار دارد و کایامر اریدراخت گریرقم خورده بود ، د یدرساحه نفوذ اتحادشور یفاتحان جنگ دوم جهان ماتیتقس

 یقربان انهیم ییایمعبر ورد به آس ثیبح یو جهان یمنطقو یرقبا کیوپولوتیج نیبار اکنون در کشمکش خون نیچندم

 دارد . «  کیژیستراتقرارداد »  باشدیم یعضالت نظام نیبزرگتر ییکه دارا کایامر یو با امپراطور دهدیم
شان به همان جنگ  «مانکاریپ» ما و مخلوق یخیما که همان دشمن تار بیو غرا بیروزگار عجا یها یبوالعجب از

، شروع کرده ،  بکاریتخر یاول ، با فرستادن گروه ها تیورهجم نیم ( بر ضد نخست 1975اعالم نا شده که ) 
قد و فو با وجودیكه بحیث مركز و حامى تروریسم شهره آفاق است ، مورد ت دهدیدوام م شتریب ییکماکان و با پر رو

 نوازش خالقان قراردارد .

 کاسه است ! ! !  میکاسه ، ن ریمن الشمس است که ز اظهر
 

 عالج ما این است كه : راه
 : مییاعتراف نما زیبه ضعف خود ن دیبا یرونیب یطانیش یبر پالنها افزون

 ؟ ردیگیم یاز ما قربان یهفتاد و دوسال همه روزه مار افع نیغار در کیکه چرا از همان 

و  و اتش افتراق مییآی، بخود نه م میباشیعقل م تیو مصاب با فقدان حاکم میدار«  یخیتار یزیخرد گر» و ما که 
 خود سوزى را دامن میزنیم . 

بر  یرا مبن یاس آ یطالبان و آ یسخنگو یغاتیدر لوگر و دشت برچى اوراق تبل یمل بتیمص نیبعد از هم یحت و
پالن دشمنان تاریخى و پاکستان  ریو کشور خود را در مس مینمایرا دست بدست م تکارانیجنا تیمشخص شدن قوم
. افتضاح به جایى رسیده كه در پارلمان ) خانه ملت ( به اصطالح نمایندگان مردم  میدهیسوق م یبطرف جنگ قوم

 با هم كالویز مى شوند  :
 میز بس با تغافل میما عق عقل شد

 ما میتغافل و عقل عق نیاز ادیفر
 ( ییحضرت سنا)      
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بدانند که  دیاولیاى امور با» شک هر افغان با احساس در داخل و خارج کشور سوگوار است و اما جنابان  بدون
بر نعش آغشته بخون  خواهندی، هرگاه مآبدینه م امیالت یساز ونیسیو کم یما به دعا و فاتحه خوان« نیزخم خون»

سیاسى بسنجیم و به این سوال با چشم باز و عقل سلیم  نیت، باید با عقال ندیرحم نما دیسربازان شه مادر وطن و خون
 : پاسخ داد كه

حالیكه مقدرات تاریخى افغانستان در دور جدید بازیهاى بزر و در كشمكش جارى و كالن جیوپولوتیك بین المللى  در
دشمنان تاریخى افغانستان و منجمله پاكستان مقابله  سوپر شیطانىاى میتوان با پالنه چگونه، و منطقوى رقم میخورد

 نمود ؟  

 غشته بخون مادر وطن : آ، حفظ افغانستان و پاسخ صادقانه به نعش راه بقا یگانه
 ملى و اتكا به زور مردم است ) د خلكو زور ، د خداى زور دى (  قدرت

 ملى بوجود مى اید . این قدرت فقط با چنگ زدن صادقانه بوحدت  و
 بیاد داشته باشیم كه :  همیشه
 : اشیل ما پاشنه

 دولت مقتد ملى است و شكل گیرى همچو دولت در وجود حاكمیت قانون ممكن میگردد .  فقدان
بگذارند و  ناینقطه پا می، قوم و تنظ میمسلح به ت یقوا میبر تقس یشان مبن یغلط نیسجده سو ، بر بزرگتر کی با

مجرب ، متعهد و پاک توجه اساسى صورت گیرد و به حركات  یکدرها نیبا بهتر یو مل یمسلح مسلک یبخاطر قوا
 ... مجال داده نشود . موازى و تحت هر اسم و رسم ملیشه سازى و

 : و قاتالن تمام اقوام و مناطق و پیروان همه ادیان را اماج قرارمیدهند و ما تروریستان

 : ایم درتمام این و با گذشت چهل و هفت سال از جنگ اعالم ناشده پاكستان نتوانسته
 نه سراسرى ، ملى و همگانى به قاتل بدهیم ! ! !  یك

 كمبود ملى كه به ان متوجه نیستیم ، یكى از عوامل تداوم كشتار ما است .  این
طن وسربازان شجاع و دینما فیتضع زیا بخاطر وطن عزنتوانسته اراده شانر خیجنگ تار نیتر یطوالن رکهیدل مردم

دولت و جامعه قرارداشته  می، حق و استحقاق آنرا دارند تا مورد تکر دهندیم یکه همه روزه با نثار خون شان قربان

 باشند . 
داعش و نعش اغشته بخون مادر وطن و هزاران شهید و ورثه قربانیان درین روز ماتم ملى به قاتالن طالب و  نداى

... تكرار همان كالم بنیاد گذار نخستین حركت مشروطیت افغانستان ، موالنا محمد سرور واصف قندهارى است كه 
 در وقت اعدام ، امیر مستبد و قاتل خود را مخاطب ساخت : 

 

 آ فطرتــسمــود اذالــش هــكــروزی
 درتـوم الكـجــى ان اذنآ نـپ درــون

 دامن تو بگیریم اندر عرصات من
 آ قتلتــبــأى ذنـما بــنــص مــویــگ
 
 حرمت با
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