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 ۳۰/۰۴/۲۰۱۹         سیستانی
 

 فغان جرمن آنالینا        شود می اصالح بزودی داریم قبول را شما دهش حتوضی اهم نکته دو صاحب سیستانی جناب ۀتوج از تشکر

 

 
 !وطندارانسالم به همه 

 
را که برنکات مهمی مکث شده است  )گزارش افغان جرمن آنالین در مورد اوضاع جاری کشور(

  :و آندو کلمه عبارتنداز ثنای دو کلمه مورد تائید من است،خواندم، تمام آن نکات به است
 ثور، )صفحه اول متن( 8کلمه تحول      ــ 1
 
 ثوربود.()دراخیرصفحه اول( 9ثور)دیررز  8تدویر لویه جرگه مشورتی در ــ   2 

 
ثور هیچ همخوانی ندارد، زیرا  8: باید اضافه کنم که کلمه تحول با تحولتوضیح اول در مورد کلمه 

دارد ولی ما شاهد بودیم که دراین روز هیچگونه عملی مثبتی از سوی آنهای که به  مثبت رباتحول 
ما هرگز تهاجم مغول را برکشورهای آسیای میانه تحول گفته   ثور فخر میکنند، دیده نشد. 8

، کشت وکشتار وویرانگری بود. درهشتم ثور نیز مردمانی بنام تهاجمون این مزیرا مض  نمیتوانیم.
ر دومیلیونی کابل فرور ریختند، کشتند وبستند وبرفرق مردم میخ کوبیدند وپستانهای جهادی برشه

های قصابی آویزان کردند و.... که حتی در تهاجم کزنان را بریدند، ومردم را مثله زدند واز چنگ
کلمه مناسبی پنداشته  تحولثورکار برد  8چنگیزخان هم نظیر آن روایت نشده است، پس در مورد 

که بار مثبت کیفی را با خود  این کلمه درادبیات سیاسی معموالً زمانی بکار گرفته میشود نمیشود.
طور مثال در باره جانشینی کردن یک نظام جمهوری بجای یک نظام شاهی مطلقه کار ب حمله کند.

برد کلمه تحول سیاسی یا تحول اقتصادی یا فرهنگی و غیره مناسب است، ولی یورش و هجوم گروه 
ح که هدف شان غارت وغنیمت وتجاوز به مال ومنال وناموس مردم باشد، الیق کاربرد های مسل

 .شده نمی تواند تحولکلمه 
ثور، یک روز مقدس پندشته میشود چرا که دارای  8و 7روز نکبت بار  در مقایسه به دو-ورث  9 

ودایمی مردم پیام مثبت وخیر عمومی است. انتخاب این روز برای بلند کردن فریاد صلح سراسری 
، بسیار دقیق و وطن پرستانه سنجیده وبرگزیده  تدویر لویه جرگه مشورتی صلحافغانستان از راه 

ثور را برمال  9ثور، دقت زیرکانه در انتخاب روز 8و 7شده است.)نمایش فلم کوتاهی از فجایع 
 میکند!(

نشان داد که اگر  ثور به مردم افغانستان 9اشرف غنی با تدویر جرگه مشورتی صلح در روز 
ثور برای مردم ما جزکشتار وویرانی و آوارگی میلیونها افغان وصدها هزار معیوب  8و 7روزهای 

نفری به هدف آوردن  3200ثور شاهد تدویرجرگه  9ومعلول ثمره ای نداشته است، اینک در روز
ه دیده میشود این لویه جرکه یک امتیاز دیگر هم دارد کساله درکشور اند.  40صلح وقطع جنگ 

 در آن جنگ ساالران وجنایتکاران تنظیمی ومافیای فساد اداری وقاچاقچیان مواد مخدر سهم ندارند
وبجای آنان به جوانان و زنان سهم بیشتر داده شده است، تا بگویند مردم افغانستان در تحت زعامت 
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نات محدود خود یک رهبر وطن دوست که دستش بخون هیچ هموطنی آلوده نیست ودرشرایط امکا
مصدرکارهای بزرگی به نفع منافع ملی شده است، خواهان صلح وقطع جنگ وکشت وکشتار وغارت 

باید به عنوان یک روز متبرک  ثور 9وچپاول دارائی های شخصی ویا دولتی اند.ازاین جهت روز 
ک بمنظور آوردن صلح در کشور تلقی گردد وولو که طالبان به فریاد این جرگه لبیلی م وبزرگ 

 . نگویند ولی تدویر این لویه جرگه از اهمیت فراوانی برخوردار است
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