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   ۶۲/۰۴/۲۰۲۰                          وحدت نینظام الد دیس
 

  هفت و هشت ثور ۀمناسبت فاجع به

 !دینرو یقاض شیپ تنها
 !شود ینگهداشته نم یمخف قیو اذهان عامه حقا خیتار از
 طفره رفت؟؟؟  قیاست که از مواجهه با حقا  نیدر واقع اصرار بر ا  د،ید  ییرا به تنها  یباشد که قاض  نیاصرار بر ا  یوقت
 !ست؟یاز رفتن به محکمه چ شیاست، پس تشو شیآال یمدعا پاک و ب اگر
ما، جنگ در افغانستان  زیروسها به کشور عز ۀو بدنبال آن تجاوز نابخردان یشمس 1357هفت ثور  یکودتااز  پس
که دوستان و  یمل تیو حاکم یارض تیدفاع از استقالل، تما یبود مشروع، برا یمشخص داشت. جنگ جنگ  راتیتعب
 .آباد کوکارانین ۀکردند که خان تیاز آن حما یلیدشمنان ما به دال یحت
 کبارهیباشکوه و مشعشع،  نیبه پا شد که اهداف و عناو یامتی( ناگهان چه ق1992 لی)اپر یشمس 1371در ثور  یول

شد و  دهیبرچ انیو درجه اول جنگ و جهاد ملت افغانستان از م یمعاوضه گشت؛ اهداف عال یو مبتذل زیناچ یبه بها
 .را گرفت یدنیبرازنده و بال قیآن حقا  یجا یو خنده آورارزش، جاهالنه و در عصر ما مضحک  یکوچک، ب نیعناو
قرار گرفت، ارزش   کعدهیدست    ۀچیباز  نیآن فراموش گشت، د  یو اهداف عال  تیدر کار بود که انسان  یمتیکدام غن  میتقس

جوم و  و اسالم او بهانه بود، صد تا، هزار تا و صدها هزار، مورد ه ی که آزاد یآمد، مردم چیمبارزه ملت به شمار ه
را از دست داد و اصالتش به خرمهره بدل گشت؛  تشیشد تا هو ده تنزل دا یقرار گرفت و به حد یقتال و تجاوز و تعد

به سرعت    یطلب  ی آزاد  ۀ مقدس و پر آواز  یهازده شد، خرقه   تیانسان  یشانیبر پ  یچوپان به گرگ مبدل شد و داغ  کبارهی
 یخواهش یخو ،یخواهمن ،یخواهتن  نیاز شرم فرو افتاد و در عوض لباس شرمگ  یاز تن رهبران به اصطالح جهاد

  نیاز دامن ملت بود که چن ریغ یگریرهبران از مبدأ د ن یقدرت ا ییشد، گو انیها نمابر تن زم«ی»سکتر یخواهو قوم
  ن یکه از خود ا یملت افغانستان با همان توپ و تانک  یعنی فیشر ۀلکت نیها بدور گشت و او استهزأ از تن  ریبا تحق
 .دیگرد یدگر قربان کباریبود،  یقربان

. کجا رفت آن همه عظمت  کندیدوران جنگ و اشغال نگاه م  بیاز دست رفته و مصا  یملت ما با حسرت به سالها  امروز
 .سازد یبعد یخود و نسلها یبرا یدرخشان و خواستن ۀندیکه ملت ما آرزو داشت بر اساس آ یو افتخار

 ل یاست. در اوا ستمیقرن ب نی"صرف نظر از القاب درخشان کهن" در هم یبزرگ نیعناو یقیملت مظلوم وارث حق نیا
را به زانو  یگریقرن، جبار د نیهم تیگشود و در نها سیدست انگل رانیاس ینجات را برو قیقرن ملت افغان طر نیا

 یجز مجازاتها یقربان نیکه به خود ا دندیها چاپ دستهبزرگ را کدام دست ها و  ۀدو کارنام نیمزد ا یدر آورد؛ ول
 د؟ینرس یبینص میعظ

تان، همچنان تمام امکانات   تیو مست در غرور دوام سلطه و حاکم  دیکنیملت پابرهنه ظلم م  نیکه همچنان به ا  یکسان  یا
ملت که سالها در برابر تجاوز و  نیکه ا دیبدان د،یمغتنم را در خدمت اهداف شوم خود گرفته ا یکشور و فرصت ها

که همواره   شودی شمرده م یجهت ملت بزرگ ن یملت ما به ا د،یاده یشما خواب د ستاد،یا فشیبا قامت نح گانگانیب یتعد
  نینگهداشته است. اقوام ا کپارچهیخود  یحدود دفاع کرده است و آن را برا نیاز هم اشیامروز بیترک نیبا هم
 .اند دهیمنزل و مقام رسان نیبدون تفاوت کشور خود را با افتخاراتش تا ا نیسرزم

را از هم جدا    شانۀبهم دوخت  یاقوام و فرهنگ ها  نیتا ا  دندیکوش  یکه بس  ی خبر  یبودند عظمت طلبان ب  زیها نگذشته   در
 ز،یهجوم چنگ  ایسکندر بود و    ۀکشور و ملت ما، اگر حمل  خیتار  مثالی. در بارگاه بانددهینرس  شانی به آرزو  یسازند، ول

ها،  ، بلوچهاها، ازبکها، هزارهترکمن ها،ینورستان ها،یاپشه  نیهم وسها،ر ی دست دراز ایبود و  سیاگر تجاوز انگل
اند. مشترک را حفظ کرده  ۀ خان نیراندند و ا شاننیرا از سرزم یما اجنب یو هندو کیها و هموطنان ستاجک و پشتون

صورت   نیسرزم نیا ۀوشکه سالها با اعراب در گوشه گ یاسالم در جنگها انتیتشرف مردم ما به د انیدر جر یحت
 .تادندسیدر کنار هم ا نیسرزم نیگرفت، تمام اقوام ا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahdat_n_ba_munasebat_7_8_saur.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahdat_n_ba_munasebat_7_8_saur.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مرز بوم   ن یمردم ا ۀلیپرچم واحد قد برافراشت و افغانستان امروز به وس کی ریز تیمل  نیاز مرگ نادر افشار، ا پس
 .دیگرد نیسرزم  نیاقوام ساکن ا ۀهم راثیم راثیم د،یگرد لیاحمد شاه بابا، موسس نامدار تشک  ادتیبه ق

ملت دقت کنند، ما  نیا ۀقرار گرفته، حلقات آتش افروز و نفاق افگن بهتر است به گذشت یگرید شیاگر در آزما اکنون
که حکومات   ییهادر زمان  یملت حت  نیتا افغانستان امروز مطالعه کنند. ا  یخیتار  یانایاز آر  یامروز  بیترک  نیرا به هم

 !آنها بوده و هست یو وحدت مل یکپارچگ یباعث  شانیهافرهنگ انیداشته است، اشتراک م یفیملوک الطوا
دارند. وحدت  مانیتوجه و ا یامروز هم به شاخص اساس ،یو سطح زندگ شهیما از هر قوم، طائفه، مذهب، اند مردم

از هر زمان در مد نظر دارند    شیب  یمرحله بخاطر  ن یسه شاخص را مخصوصا ً در ا  نیا  ،یارض  تیصلح و تمام  ،یمل
 گانهیکه    انددهیرس  قتیحق  ن یو به ا  ختهیبا نفرت بدور ر  ا سپس آن ر  اند؛ده یچش  زیرا ن  گانهیهد بطعم تلخ ش  یکه چند روز

 دیخواهند خند  یمغروران و شعبده بازان  شیملت ما به ر  یدر پ  یپ  یشان است. نسل ها  یکپارچگ ی  شاناتیآب ح  ۀچشم
  ی ارمهملت چون لحاف قو نیملت ببندند. ا نیو نفاق ا ییکنند و چشم طمع بر جدا دیملت را ترد نیا ۀکپارچیکه وجود 

 ست،ین ییحرف من به تنها نیاند. ادلسوز بوده گریبر د یک یو  اندزیعز یگریبر د یک یدوخته شده است که  یاز اقوام
 نکیما و ا اکانیو ن دوشادوش پدران یاست. چند هزار سال زندگ خیتار یهاانعکاس چکاچاک حماسه یصدا نیا

. افتخار، وقار  میداشته و دار هنیم نیگانه است که ما در دامن همیافراد و محافل ب ۀو مسخر چهیفرزندان ما، مگر باز
  ۀ مکر او را، خان  یۀ سا ری و ز م یدوز ریغ ییاگر چشم به عطا یوا م، یقرون درکنار هم داشت ی را که ما ط یو سربلند

 شدهسراغ  یگرید یدر جا میپرچم واحد دار کی ریخانه ز نیرا که در هم یتی! مگر راحت و رضامیپندار شیخو
خود   تیواحد قد برفرازد، در نها  کریپ  نیا  یاز اعضا  یاشتباه را مرتکب گردد و بخواهد بنام عضو  نیهر که ا  تواند؟یم

 !دیهد چشملت را خوا نیانتقام ا ۀمز تیو در نها افتیتنها خواهد  ییرا در دره

 !!قیمن هللا توف و
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