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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  شير ساپی ـ انجنير :ليکوال  ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
 

 ، د ښاغلو جهاني ؟ کردبايد چه 
  !لېوال او عباسی صاحب د توجه وړ

  : برخه ۍخرآ
  

  !  نامتو وياند ښاغلی عباسی وطنپال ) درال بالی واقعيت های افغانستان( دپيام افغان تلويزيون
   

 دارند و   و ارتقاء سطح فرهنگي و ملي آنل دهي جامعه در شکیه خاصيگا رسانه مهم فراگير، جا به منزله تلويزيون
  .د، راهگشا باش مطلوبدر دستيابي به جامعۀتوانند  مي

دريافت واقعيت که از   انعکاس وهشيو ،مواره با خالقيت  همراه استعقالنی آقای عباسی ه فعاليت تفکر منطقی و
 ، افزار می فرستدآنرا به دادگاه جامعه د بيان ميدارد وآفرينش او شکل يافته، جامعه و زندگی را از ديدگاه خوو تصور

  .استيرمعنوی ملي ثآت
، خصوصيت روشنفکري آقای عباسی است که احساس مسئوليت وتعهد ميکند،  به استقالل فکري و قضاوت آزاد

حساس باحث را نگهبانی از حقيقت وعدالت دانسته، اقدام به موضع گيری درم عنوان وجدان بيدارجامعه، وظيفه خود
، آند و احوال زمان  آه در آن زندگي مي و تحليل منطقي اوضاع ل را با ديد روشن يومهم جامعه خويش ميکند، مسا

زندگی نياز حياتی به شنيدن  اين بحران مرگ و اش که درق جامعه خويش را ازطريق پيام رساحقاي .می نگرد
پراگنده  سالمی خود دارند، که موج وسيع تواری وارزشهای ا واقعياتی در زمينۀ فرهنگ ملی واصالت تاريخی و

  .نيرومندی منعکس ميسازد ، باصالبت وانرا از توجه بدانها دورتر ميکندآن شدن هرروز
که باخود باوری واقعی و مناعت طبع )  درالبالی واقعيت های افغانستان(گرداننده برنامه و شجاعت متصدی نام آور

   .الهام بخش ديگران است ترس،  وخيانتنارزدن ک در ، زندگی ميکندعزت نفس درمهاجرت و
ليت ؤودرک مس ن،سنجش راه واقعی نجات افغانستاسراغ راه نجات،  در: مباحث تحت عناوين ذيل مقاالت و در

  ال  چه بايد کرد؟ؤو سرانجام طرح س! بيائيد رسم وحدت را بياموزيم دربرابر افغانستان، 
هويت   ملی  وۀ مفکورۀ زاد،ویاين موقف . ، و معقول است، عادالنه،  واضح موقف  ملی  آقای عباسیدراين مباعث
حقيقتی . زنده گی است ؛ حقيقت مرگ و، حقيقت حياتیغان راستين افغانستان حقيقت واال برای هر اف .ملی شان است

 جهان هيچ چيز ديگری در ؛ ودر آميخته است است که باهر ذره ازذرات وجود او، باهر تپش از تپشهای قلب او
  .وجود ندارد که برای وی از آن مقدس تر وعزيزتر باشد 

  : يا ناسيوناليسم  یئگرا ملی
  .خوانند می» آگاهی ملی«نوعی آگاهی جمعی است، يعنی آگاهی  تعلق به ملت که آنرا 

  .دفاع از حق حاکميت ملی را ميرساند مفهوم ميهن پرستی و :ناسيوناليزم به معنای ملت
  .وزدهم ناسيونالسيم نيرومندترين اصول انقالبی بوددر نيمه اول قرن ن
و وابسته به رشد جريان پيدايش ملت در جامعه پديد شد  سياست در دوران اعتالی سرمايداری در اين ايدئولوژی و

  .سرمايه داری است
گاهی آر تشکل د مبارزه بر ضد فيوداليزم و عقب ماندگی نقش مترقی ايفا نموده و ناسيونالسيم  بخاطر تکامل جامعه و

  .ايجاد دولت ملی مؤثر بوده است ملی و
 رامی آفرينند، بی شک يک نيروی اليزال وطندوستی چنان جزبات معنوی  ملت پرستی انديشه ملی خواهی وۀروحي

  . زند گی دريافتندۀبعنوان فلسف ملت های بزرگ اين نعمت را معنوی ملت راغنی می بخشد، که ساختمان مادی و
 پيروزی بزرگ را نصيب سوق گردد،) تعالی(تقـال درسمت ترقی و انکشاف و درجهت تعقـل واحساسات ملی که  

  .را دارا بودند متمرکز  اين چنين نيروهای انسجام يافته وً ملت های بزرگ جهان اکثر .ملت ميسازد
  .يعنی عشق وعالقه به ميهن وبه خلق: ميهن پرستی 

  .ونه الهام بخش ميهن پرستی را در همه جا از خود تبارز داده اندقهرمانی خود نم نيروهای ملی همواره با ايثار و
نهان واشکار، برضد سياسی کشور برضد هرنوع استعمار  ميهن پرستی يعنی مبارزه به خاطر استقالل اقتصادی و

تکامل ارزش های  ، برضد هرگونه بهره کشی از کشور يعنی پيکار به خاطر سربلندی ملی وسلب شخصيت ملی
  .عنوی ميهنم مادی و

  .سعادت توده های مردمی که در اين مرزوبوم زندگی ميکنند يعنی نبرد برای پيروزی و



  
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

خدمت به منافع وطن که شريف ترين  عشق بی پايان به وطن و) عشق به وطن و وفاداری به آن(يزم  پاتريات
  .احساسات بشری است

  .اند يای مشترک تعريف کردهبر ملت را بزرگترين گروهبندی مردم معتقد به دارای نماکس ِو«
شناسی بررسی هويت قومی مردم نه تنها به فرهنگ  در انسان. اند ملتها بر اساس گستره سرزمينی نيز تعريف شده

مونتسکيو اصل . شود بلکه به محيط فيزيکی پديد آورنده آن فرهنگ در طی قرنها يا حتی هزاران سال پيش توجه می
  .*»داد  فرهنگ مورد استفاده قرار میجغرافيا را برای تعريف خود از 

ی ئرت خلص گفته می توانم که ملی گرا اما به صو، پيچيده استً ا، ملی گرايی  يک ايديولوژی نسبتآقای عباسی
  : دارای چندين عنصر ذيل  است 

عد از ب ، و، تشکيل دولت ملی)اتحاد ملی(يل جامعه واحد ملی در محوط وطن ، تشک، ملت دوستی وطن دوستی
  .عقيده به حاکميت ملت) ج(ت خداوندحاکمي

     
  :گرايی داران ملی پرچم

 رشد اين ايده را سرعت بخشيد تا آن ناپلئون.  از نخستين پيامبران شبه مذهب ناسيوناليسم بودندمونتسکيو و روسو« 
 را بايد عصر ١٩قرن .  خواهی هم زودتر در مشرق زمين توسعه يافتآزادی و دموکراسیجا که ناسيوناليسم حتی از 

 و بنتامدر انگليس . ه گذاری کردندی را پايئ ناسيوناليسم آمريکاپين و جفرسونی ناميد زيرا ئی گراطاليی مل
های  ترين تئوريسين  که از بزرگمزينی و گاريبالدیدر ايتاليا .  ناسيوناليسم انگليسی را به اوج رساندندگالدستون

ی ئمان از پرچمداران به نام ملی گرا در آلبيسمارک  در فرانسه وويکتور هوگو. مکتب ناسيوناليسم بودند قد علم کردند
 .  ميتوان نام بردامير عبدالرحمن خاندر افغانستان از  )) فارسی ويکيپديا*((*»بودند

  
   :هويت  ملی 

   .به معنای امروزی آن شکل گرفت)) ملت((هويت ملی هنگامی پديد آمد که 
جريان شکل گيری دولت ملی در عصر جديد گاهی سير حوادث تاريخی مردمانی را که از اقوام گوناگون بوده اند با 

گاهی . و طوايف همگونند   و يا ملت هايی پديد آمده اند که آميخته از اقوام و تشکيل يک ملت داده استهم گرد آورده 
  .همزبانند و گاهی ناهمزبان و گاهی همدينند و گاهی ناهمدين

و در ) جامعه کل(  هويت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی «
  .**» ی تعريف شده سياسی استميان مرزها

  . بر اساس جبر جغرافيايي هويت فرد توسط مكان و زمان تعيين مي گردد
ملموس  , عيني, محيط جغرافيايي تبلور فيزيکي  هويت ملي در درجه نخست زائيده محيط جغرافيايي هر ملت است «

عيين محدوده و قلمرو يک سرزمين ت  ،براي شکل گيري هويت واحد ملي. و مشهود هويت ملي به حساب مي آيد
  ))ويب سايت آفرينش ((.»ضرورت تام دارد

، هم هويت ملي.  مرگ خواهد بودۀي روح براي بدن است آه فقدان آن به منزل هويت ملي براي يك ملت، به منزله«
    .» استگيري روح جمعي در يك ملت و هم وجه مشخصه و معرفه آن در ميدان ملل ديگرعامل همبستگي و شكل

  ))وهويت ملی ويب سايت راسخون تاريخ ((
  .اين هويت تو است که در هر لحظه انديشۀ تورا ميسازد« 

  .زندگی تو را شکل می دهند انديشه ها از هويت تو دستور می گيرد و
  .راه را به تو نشان ميدهد هويت توست که به تو، ارزش ها را تعيين ميکند و

  . اوست خالصه می شودۀروحي که مجموعۀ باورها وهمه چيز انسان در هويت وی  ، پس
تمام . به ديگران معرفی ميکند را است که توۀ هويت هر انسان به عنوان شکل دهندۀ شخصيت او، همچون شناسنام

  ))گوگل فارسی**((.»ال آغازميشودؤآورد های خوب زندگی تو از همين سدست
تسريع  وکنترول  که توسط عمل آزمايش،ی بر می خيزد  وحدت ملی  يک هدف عا ليست که از بستری  هويت مل

تحقق راستين  .تحت درفش هويت ملت بد ست ميآيد  ملی وحدت تاج پيروزی در. ميگيردجان از پيوند با آن  وميگردد
هويت  ملی پيش  .پذير است و بس امکان  "افغان " و حمايت هويت ملی تعميم ،شناختتنها از طريق  وحدت ملی،
  .دت ملی  استشرط  وح

  .جوش خوردن اقوام مختلف اين کشور برای تحقق جامعه ملی ضرور است
  
  چه رابطه ای بين جهانی شدن و هويت ملی  وجود دارد؟ 

شيوه های گوناگون  علمی و از کليه وسايل فنی و) ممالک بزرگ صناعتی جهان(در عصر حاضر که جهان سرمايه 
بگيرد که شخصيت ملی را  دامنۀ به خود ثمار آن ممکن است چنان شکل واست ستمگری برملت و.  استفاده ميکنند

  .کال گوناگون از آن سلب نمايد بدرجات 
  .آنرا محدود می نمايد اين خطر برضد موجوديت ملی است و



  
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

هيچ  .اوال جهانی شدن با عنوان يک مفهوم فکری، تئوريک و نظری، اغتشاش شديدی را با خود به همراه دارد« 
ثالثا هر چه هست، جهانی  . مشخص، اجماعی و با عناصر قابل اندازه گيری در اين مفهوم به چشم نمی خوردتعريف

ولوژيک و مهمترين اثرات آن دگرگونی در نشدن واقعيت غير قابل انکار است که مهمترين عامل زايش آن، تحول تک
مرز . ه هم نزديکتر شده و مرزها مفهوم جديدی يافته انددنيا ب. مفهوم فاصله، زمان، مرز و ارتباط قابل مشاهده است

در عمق و بطن هويت ملی، اعتقاد به نوعی مرزبندی جغرافيايی، فرهنگی . رابطه ای انکار ناپذير با هويت ملی دارد
   . و سياسی وجود دارد

  
از دولت ها دامن می گستراند  يعنی افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر  جهانی شدنمک گوربه گفته 

  .و نظام جديد جهانی را می سازد
  .، جهانی شدن موجب فشردگی جهان و تشديد آگاهی جهان به عنوان يک کل می گرددرابرتسوناز نقطه نظر 

 می داند که نيروی محرک آن را ترکيبی از ۀ را يک رشته فرآيندهای پيچيد جهانی شدنآنتونی گيدنزاز طرفی  
 در عين حال که نظام ها و نيروهای فراملی جديدی را به ياسی و اقتصادی تشکيل می دهند و جهانی شدنت ستاثيرا

 را همچنين گيدنز جهانی شدن. فته تغيير می دهدوجود می آورد، زندگی روزمره را به ويژه در کشورهای توسعه يا
 نهادهای جوامعی را که در آن زندگی جهانی شدننمی داند و معتقد است که تنها زمينه ای برای سياست های معاصر 

   .می کنيم، دگرگون می سازد
 را بسط، گسترش و دنباله آنچه که در گذشته وجود داشته است نمی داند بلکه آن را پديده آنتونی گيدتر، جهانی شدن

نز معتقد است که اين  گيداست برخالف ساير نظريات در مورد جهانی شدنای تلقی می کند که به نحو بنيادی، جديد 
پديده صرفا فرآيندی در بعد اقتصادی نيست که تنها براساس اقتصاد بازار قابل فهم باشد، اين پديده پايان سياست، 

    .بلکه برعکس برخی از آنها را تقويت می کنددولت، ملت، خانواده، فرهنگ و عواطف نيستند، 
  و اين نيست که جامعه جهان درحال يکپارچه شدن است شدن اين نظر تاکيد می کند که معنای جهانیهمچنين بر

  .پراکندگی روبه روست تا اتحاد ويکپارچگی برعکس اين پديده دربرخی ابعاد با تفرق و
، اين پديده را به فرآيندهايی که براساس آن تمام مردم جهان ، از ديگر نظريه پردازان پديده جهانی شدنمارتين آلبرو

 را شکل ، جهانی شدنآمانوئل ريشترهمچنين . راگير جهانی به هم می پيوندند، تعريف می کنددر يک جامعه واحد و ف
گيری شبکه ای می داند که طی آن اجتماعاتی که پيش از آن در کره خاکی دورافتاده و منزوی بودند، در وابستگی 

   ir.aftab.www/ .»متقابل و وحدت جهانی ادغام می شوند
   

  ))روش منطقی  مبارزه دسته جمعی  همان  (( : راه  نجاتدرسراغ
سازمان متعلق به  انتقال آگاهی ملی يعنی حرکت از مسير خودبخودی جامعه به مسير آگاهانه آن  سنگپايه های ايجاد و

در پيشاپيش   گان خود رايندهنما بارزترين ملت آهسته آهسته بسوی آگاهی ملی سير ميکند و. ندملت پيريزی ميگرد
ملت نيرويی برای خود درتاريخ . ميشود خود وموقعيت خود آگاه به ياری روشنفکران پيشتاز از خود جا ميدهند و

  .ميشود 
  . به عامل آگاه تاريخی مبدل ميشودبه بيان ديگر از معمولۀ غيرآگاه تاريخی

  .خساز برخوردار ميشود، ملت با ساختن حزب سياسی شان از موقعيت تاري گونهبدين
  پيوستگاه عينيت با ذهنيت؛ ؛ گرهگاه وآگاهی اجتماعی پيوند ملت با سياست و حزب يعنی گرهگاه و« 

 حزب عرصۀ تبارز يا جلوه گاه ملت در مبارزه سياسی؛ حزب وسيله اتحاد و ملت تکيه گاه عينی حزب است و
  ))ويب سايت آينده (( .»همبستگی ملت است 

رسالت از مبارزان دموکرات است، تا تشکل  ، امروز نوبت و دربخش دوم بحث کردمً ي که قبالطور! جناب عباسی
که در جهت منافع مردم افغانستان  گان اقوام کشورگاه ترين نمايندآ انديشه يی متعلق به ملت را از پيشتازترين و

  .رزه دسته جمعی کنند، بوجود آورندمبا
مشارکت نخبه گان اقوام در نظام مدنی افغانستان، به يک نيروی سياسی  ، تنها از طريق نفوذ وتحقق اين هدف

سرتاسری وطنی، سازمانيافته، متشکل و مستقل ملی که از تحکيم، گسترش و تعميق ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و 
غانستان فرهنگی جامعۀ مدنی، حمايت و دفاع نمايد؛ صرف چنين نيروی سياسی ميتواند به مرکز جلب حمايت مردم اف

  .مبدل گردد
 !رديمگم به عقب برميگايک ! آقای عباسی اگر اجازه باشد

روشنفکران «  تحليلی تحت عنوانۀمقال  در يک١٩٩٨درسال   ،مورخ شهيرکشورپوهاند دوکتورمحمد حسن کاک
   :مينويسد  »وک دی ؟

رعبدالقيوم په باب يو شمير السې ليکنې لري،  مسايلو وروان د افغانستان د ) ر وروصدراعظمعبدالظاهرد ډاکتر( ډاک
  .غوکې يوه يی د منورين په نامه دهچې په ه

رعبدالقيوم منورين  ری جز .. " بولي او وايی چې "پر ارزش ترين ثروت جامعه"مرحوم ډاک از هيچ قدرت دي
ه چې ده"بختياري ميهن ساخته نيست منورين سعادت و ن ه ويشتو  کال پ١٩٩۶، خپله دغه ليکنه د   ه سر کې په پن



  
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي ده چې هيواد د سالم زعامت د نه لرلو په وجه د جن او خطر په حال  ه ک مخونوکې يعنی په هغه وخت کې بشپ
د ده . ه د نجات په ورکولوباندې اچولي دکې وه، ده په خپلی ليکنې کې زوره دمنورينو په عملي رول يعنی هيواد ته

زول دهغوی په برابرکې دافغاني منورينو تيوري داده چې د شوروي تهديداتو  د غرب او عرب د مشرانو اندامونه ل
چې د  چې د دوی دپاره د دې امکان ميسرشوی و،  تردي حده پوري ډير شوی و،bargaining powerدچنه وهلو قوت 

يانظامي سازمان ت دوی دهغو په مالی مرستي سره تر خپلی ډله ايزی مشري الندي يو سياسي او خو دوی . سيس ک
ای  سال های بعدی آن به حيث معاونين،  درطول جهاد و" غوره ک لکه چې وايی هغو» طفيلی رول« د هغه په 

در اجرای وظايف چنان   موهومی اجرای وظيفه نمودند وۀترجمانان تحت قيادت ديگران برای يک غاي و مشاورين،
مکان رهبري و آمريت رابدست خود در همه مراکز ا که احتمال و فرمانبرداري از خود نشان دادند روحيه اطاعت و

، يوه داچې  دوی د ده په فکر" نابود ساختند بکلی محو و... عالم  جزء شاه سابق " د دوو فرضيو له مخې عمل وک
ناجی شدن را بکلی از سر  منورين بايستی فکر زعامت و" او بله داچې "کس د يگری نميتواند ملک را نجات دهد

، می باشد نه  يک شخصيت محترم صلح وسلم"دی پخوانی پاچا په احترام ياد وي خو وايی چې هغه  "دور اندازند 
ر عبدالقيوم په قول منورين " وجد لنيک ليدر ج برنامه  مفکوره تازه ازخود نيافريدند،" له دې امله مرحوم ډاک

هرسفر غيرمثمر خود به روم  با در ساحه عمل از خود هيچگونه زعامتی نشان ندادند و و مشخص خلق ننمودند،
فرمانبرداری بيش  يک دسته منيجران مطيح و جزء) خودشان(دنيای بيرونی را متيقن ساختند که ) نزدشاه سابق(

  ".نيستند 
ر عبدالقيوم دمنورينو کې مرحوم ١٩٨۶سره له دې هم په کال « :عالوه ميکندپوهاند صاحب کاک په ډله ايزې  ډاک

 او دآينده احتمالی کورن جن د مخنوی دپاره د په منظور امي سازمان د جوړولونظ سروالی سره ديو سياسي او
ه،  چارو د وزير دغه هيواد د باندنيو جلبولو دپاره د عربستان د مالي مرستی د  ښاغلی فيصل موافقه ترالسه ک

رپه غالب احتمال د امريکی دمخال ه شوهم ر صاحب فت په وجه يی دغه پروژه شن من "په قول ، په دې چې د ډاک
  په دې ډول افغان منورين چې د"ويتنام شوروی در افغانستان  يک  صدد خلقت آنها در درپی نجات ميهن خود بودم و

ي او ر صاحب په قول د باندينو علمي مرکزونو تعليم ک خه جوړو،  مرحوم ډاک د يو شمير وطني عصري پوهانو 
 حمايې په وجه له لوړ سياست او سروالی له ميدان نه بيرون هم د خپلي ناتواني او هم د خارجي عدم همکاري او نه

رد سره اسالمي تنظيمونو او   .»مسکوپالو چپيانوته پاتې شو  پاتي شول او ميدان 
  !نآقای عباسی اينست ناتوانی ما وعدم کمک ديگرا

 وانسته اند، ازتاحال نت وطندوست و ناراض نشان ميدهند، با انصاف، را باتأسف يک گروه از ملی گرايان که خود
  .ترک عادت کنند سنت گرايی بيرون برايند وچوکات 

 اند، بغدر حتا قوم گراشهرت يافته  پيشين و با تمايالت  ناسالم پرچميها هنوز خلقيها و  ازیارهبران قالبی اقوام وعده 
  .بی معنی هم دارند  و ادعای پوچ ، ووکارنامه های ننگين خودمی بالند

راديکال اسالمی که برای آنها   و احزاب چپی و اقوام جنايتکار خائن و يوناليسم دروغين،واقعأ درملتی که رهبران ناس
ی تيوری مشروعيت حکومت نمی رضاي مردم  را شرط اساس استقالل دولت افغانستان مهم نيست و هويت ملی و

  .اعتبار دارد؛ موجوديت همچو ملت دايم درخطر است ، احترام ودانند
اين جنايتکاران دربين مردم است که مانند کرم درخت ميکوشند از درون وحدت ملی آميزش  ،امروز مشکل بزرگ ما

  .را برای بقای خود تخريب کنند ما
درهرکشورچون  اما .کردند خيانت و  با دشمنان وطن همدست شدندخواه خود دربسا ملل جهان مردمان ساده لوح و« 

جنگ جهانی  در.  رسيدند تا راه خيانت مسدود گردداست به کيفراعمال خود قوانينی برای مجازات افراد خائن موجود
درقسمتی از سرزمين فرانسه که  "وردون"دوم وقتی که قشون فرانسه مغلوب شد مارشال پتن فاتح ميدان جنگ 

  .ويرانی نجات بدهد از را با دولت آلمان متارکه نمود تا کشورخود و اشغال نشده بود حکومتی تشکيل کرد
ی راکه بازکرده رد که  وی را اعدام کنند تا راهد پاريس شد جنرال موصوف پيشنهاد کاماهنگاميکه جنرال دوگول وار

عدام ه اب را محکمه او. را دستاويز ساخته بوطن محبوبش فرانسه خيانت نکند درآينده خائنی روش او مسدود شود و
 فرزندانی شدند وچندين هزار ن  اعدام وۀبعالوه عد. کبر سن جزايش بحبس عمری تبديل شد مگربنابرمحکوم کرد 

فيض (( .»بازار تشهير کردند کوچه و داشتند سرتراشيده در کار و ه با آلمانها سر تقريبأ سه هزار دختر فرانسوی را
  ))١٩٩٩احمد فيضی کابلی 

  .وقتی که مردم به مسائل مهم ملی بی عالقه ميشوند فرجام آن ملت تباهيست: ژان ژاک روسو ميگويد
    

  آخراالمر چه بايد کرد ؟
  .؛ فعًال کشور عزيز ما دچار بحرانهای متعدد استی عباسیآقا

  .انديشه های جديد است بحران محرک توسعه وهر 
  .ستنها افغا مشترک همه ما اۀافغانستان خان

  .موجوديت مستقل اين کشور برای همه ما مهم است
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  .افغانها درهمين خانه مشترک مااست  عزت ما
رهبران قوی باعث عروج ملت ها و .  در تعالی و نزول جوامع خود داشته انددر طول تاريخ رهبران نقش عمده را

ما ذعامت را ضرورت داريم .   ر ذعامت استيدر کشور ما وقت تغي. رهبران ضعيف باعث نزول ملت ها شده اند
 .که کشور را از بحران نجات دهد

   
 خود باعث نيرومندی آنها شده ون وسطايی  کهليت دارد تا افغانستان ومنطقه را از وجود نيروهای قرؤوآمريکا مس

  .  مردمی اسقرار دموکراسی در منطقه استاً يگانه چشم انداز واقع. ، پاک سازداست
درشرايطه  بوجود آورده است که انطباق منافع استراتژيک امريکا با منافع مردم افغانستان يک امکان تاريخی را

صادی در کشورما خواهد شد؛ نيروهای مترقی بايد حد اکثر استفاده را ، اقتونی باعث عادی شدن زندگی اجتماعیکن
  .از اين مرحله بکنند

، ؛ دموکراسیيک ارزش جهانشمول است" شکل دولت " اساسات يک نظام  تحميل شکل دموکراتيک قدرت، اسقرار
ما از آنها همه . ن انطباق دارندافغانستا ، آزادی بيان و ديگر ارزشهای جهانشمول با منافع مردم دولت مبتنی برقانون

  .پيگيرانه پشتيبانی ميکنم جانبه و
ايجاد . تفوق منافع ملت همراه باشد تالش در راه اسقرار حکومت قانون ميتواند با مبارزه به خاطر عدالت اجتماعی و

  .، بل يک ضرورت تاريخی استغانستان کدام اقدام تصادفی نبودهچنين حکومت برای مردم اف
  

  .و به ساير عوامل مادی مربوط نيستمعنوی آن مربوط است ی يکه به سجايائدت يک ملت تاجاسعا
چه  چه بايد کرد و عملکرد فضيلت يک ملت از معيار ، هر ملت از جهت ماهيت آن عمل استموجوديت اجتماعی

  . سنجيده ميشودنبايد کرد
ليت ؤوبرانداختن آن مس  آنگاه درندی شناختوقتی ساختمان فاسد و ستمگر و غاصب يک نظام اجتماعی را بدرست

  ؟ بکنندچه بايد  ميآورند که  تعهــدو ند،ميياب
  

وقانونی ملت افغان را با مشروع  ت افغانستان مطالباۀمومی دربارامريکا  جهت بازرسی عبرای متقاعد کردن دولت 
  : آغازنمايم  ذيلاعتراض

  
  . حکومت فاسدافغانستان اعتراض به  درجمعی افغانانتصاب  با ارادٔه اع

  !تعصب  امريکا دربين مردم افغانستان   و تبعيضاعتراض دربرابر
  !اعتراض به سياست حمايت از ناقضين حقوق بشرو جنايتکاران افغان 

  ! تخلفها ها و تقلبهای بيشمار- تخطيها-بی عدالتی هابرابر  اعتراض در
  

  .مقامات دولتی هستيم  جنگساالران از  وخدره قاچاقبران مواد م- زوردارانبين رفتن از ماخواهان
  . هستيم انتخاباتدر شفافيت و مشروعيت ماخوهان 
                 .  ی شرکت کنيمای کتلوی در اعتصاب غذائعنوان يک فدا بهسرانجام 
   .انجام شود)درمقابل دفتر رئيس جمهورامريکا(غذا  با تحصن و بست نشينی در مکانی جمعی نخوردن اعتصاب 

  
  .نگاه سياسی يگانه عمل درست است که ميتوانيم آنرا انجام دهيم کامأل به جا وبه موقع اقدام ازاين 

  
  تل دی وی افغانستان

  سرلوړی دی وي دافغانستان خلک


