AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

 ۰۹اﭘرﯾل ۲۰۱۴

ﺻﺎﻟﺣﮫ وھﺎب واﺻل

ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن
ﺗن ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﻋرب ،آﺧوﻧد ھﺎی اﯾران و ﻣزدوران )آی ،اس ،آی( را ﺑﮫ ﻟرزه آورد.
ﺷﺎﻧزدھم ﺣﻣل ﺳﺎل  ۱۳۹۳روز ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ،روزی ﮐﮫ ﻣﺷت ﮔره ﺧورده ﻣﻠت ،ﺷﯾﺷﮥ ﻣﮑدر ﺗرس ﮐﺎذب ﺗزوﯾر و ﺗﻌﺻب
را ﺷﮑﺳت .روزی ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در ﺑراﺑر ھﻣﮭﻣﮥ ﺳﯾل آﺳﺎﯾﯽ ﻧواﯾﯽ ھﻣدﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .روزی
ﮐﮫ ﭼﺷم ﮐوﺗﮫ ﻧظران را ﮐور و زﺑﺎن ﺗﯾره دﻻن را ﮔﻧﮓ و ﺧﻣوش ﺳﺎﺧت .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ
دھﮫ ﮐﺷﯾدن رﻧﺞ ،ﻣﺷﻘت و ﺳﺗم ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧودی ھﺎﯾش ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎ ،ﻣداﺧﻼت ﻣﻐرﺿﯾن ،اﺗﮭﺎﻣﺎت
اﺧﻼﻟﮕران ،ﺗﮭدﯾدات ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران  -ﻗﺎﺗﻼن و دزدان ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑد ﺑﯾﻧﺎن اﻓراطﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻوﺗﯽ و ﺗﺻوﯾری ،اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت
ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ و ھرج و ﻣرج ھﺎی ﻋﻣدی در ﺷﮭر ھﺎ و ﻗﺻﺑﺎت ،ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ و ﻗﺗل ھﺎی ﺑﯽ دﻟﯾل ،ﺷﺎھد ﯾﮏ وﺣدت ﺳر
ﺗﺎ ﺳری و ﺳﮭﻣﮕﯾری ﻣﺳؤوﻻﻧﮫ و دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن در ﺗﻌﯾﯾن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ آﯾﻧده ﺷﺎن ﺑود.
ﻣردم و ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ دھﮫ را در ﻓﻘر ،ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،رﻧﺞ ،ﺳﺗم ،درد و اظﻼم ﻣﺧﺗﻠف ﮔذﺷﺗﺎﻧده
ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺳﮭﻣﮕﯾری ﺷﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ۱۳۹۳اﻋم از زن و ﻣرد ،ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﮐردﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر
دﺳت ﻣداﺧﻠﮫ ﮔران دو اﻧداز و ﻣﻔﺳد در ﺑﯾن ﺷﺎن ﮐوﺗﺎه ﺷده اﺳت ،دﯾﮕر اﯾن ﻣﻠت ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت ،ﻗدم ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺻﻠﺢ،
ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺷور ﺷﺎن ﺧواھﻧد ﺑرداﺷت ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .دﯾﮕر اﻋﺗدال ،ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ،ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ھﻣﯽ را
ت از
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد .دﯾﮕر ﻓرﯾب اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗزوﯾر ،ﻣﮑر و ﻓرﯾب اﯾن ﺟﻼدان آدﻣﺧوار را ﻧﺧواھﻧد ﺧورد .دﯾﮕر ﭼﺷم ھﺎی اﯾن ﻣﻠ ِ
اﻧﺳﺎﻧﯾت دور ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺑﺎز ﺷده و ﭼﮭره ھﺎی ﻧﻧﮕﯾن و ﺷرم آور اﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔران و اﺳﺗﻔﺎده ﺟوﯾﺎن را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻠت ﻏﯾور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﯾن ھﻣدﺳﺗﯽ و ھﻣدﻟﯽ ﺷﺎن ﺛﺎﺑت ﮐردﻧد ﮐﮫ ازﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد داﻣﺎن ﻣﻧزۀ ﮐﺷور ﺷﺎن ﻣﯾدان ھرج و ﻣرج
ھﺎی ﺧود ﺧواھﺎﻧﮥ ﻣردﻣﺎن ﻗدرت طﻠب و ﭘول ﭘرﺳت ﻧﺧواھد ﺑود .دﯾﮕر اﻧﮕﺷت اﻧﺗﻘﺎد ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺎﺳد ﺗرﯾن ﻣﻣﻠﮑت
ﺟﮭﺎن ﺳﮫ« ﺑﮫ ﺳوی ﺷﺎن ﺑﻠﻧد ﻧﺧواھد ﺷد ۳۸ .ﻓﯾﺻد ﺣﺿور زﻧﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،رﻗﻣﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ﻣﻌﺗرض
ﻋرب ،آﺧوﻧد ھﺎی اﯾران و ﻣزدوران )آی اس آی( ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺷﺎﮐﯽ ﮐرد .ﻓﺎﺳدﯾن و ﻓﺎﺳﻘﯾن ﺧون ﺧوار و ﺟﺎه طﻠب،
ﺷﺎھد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺳر ﺳﭘردۀ ﺳر زﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از ھزاره ،ﭘﺷﺗون ،ﺗﺎﺟﮏ ،ازﺑﮏ ،ﭘﺷﮫ ﯾﯽ ،ﺑﻠوﭼﯽ ،ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ
و ھﻧدو ) ﺷﺎﻣل زن و ﻣرد( ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺷت دﯾﮕر ﺑدون ھر ﻧوع ﺗﺑﻌﯾض ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯾﺗﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،رﻧﮓ و ﻧژاد ،از
ﺻﺑﺢ روز اﻟﯽ درازای ﺷﺎم ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳر ﻧوﺷت ﻣﺎدر وطن در ﺳرک ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ ﺻف ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد.
ﺳﮭﻣﮕﯾری ﺧواھران ﺑﺎ ھﻣت ﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻣﺳﺎل ﺧود ﻧﺷﺎﻧﮥ اﺳت از ﻋﻣﻠﮑرد آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﺎﻗﻼﻧﮥ ﺷﺎن .زﻧﺎن اﻓﻐﺎن دﯾﮕر
درب ھﺎی ﺗرس و ﺑزدﻟﯽ را از ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺑﮫ روی اﺻطﻼﺣﺎت » ﺿﻌﯾف اﻟﺟﺛﮫ و ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘل « ﺧط ﺑطﻼن ﮐﺷﯾدﻧد.
اﯾن ﺣرﮐت ﺳﯾل آﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺳوی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻟرزه ﺑر اﻧدام ﺳﯾﺎﺳﯾون ﺧود ﻓروش و ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧداﺧت.
اﯾن وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠت ﺷرﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳﺗﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﻠوی ﭘﺳری را ﺑﺎ دﺳت ﭘدر ،ﮔﻠوی
ﺧﺎﻧﻣﯽ را ﺑﺎ دﺳت ﺷوھر و ﮔﻠوی ﺑرادری را ﺑﺎ دﺳت ﺑرادر ﺑرﯾده ﺑود ،ﺷﮑﺳت و درﯾﭼﮥ اﻣﯾد را ﺑرای ﺗﺟدد ﻓﮑری و
اﻧدﯾﺷوی در اذھﺎن ﺷﺳت و ﺷو ﺷدۀ ﻣردم ﻣﺟﺑور و ﺑﯾﭼﺎرۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮐرد .اﻣروز زﻧﺎن و ﻣردان اﻓﻐﺎن ﻣﻌﺗﻘد ﺑرﯾن
ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﺣﺿور زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎﻗص اﺳت .اﮔر درﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺷﮏ و ﺗردﯾدی ﻣوﺟود ﻣﯾﺑود ،ﮐوﭼﮫ ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎی
ﮐﺎﺑل و ﺷﮭر ھﺎی دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھد ﺻﻔوف زﻧﺎن ﺑﮫ درازای ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﮐﯾﻠو ﻣﺗر درﯾن روز ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد.
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ﭼﮭره ھﺎی ﺷﺎداب و ﺧﻧدان رأی دھﻧدﮔﺎن در ﺻﻔوف رأی دھﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠت ﺳﯽ ﺳﺎل زﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﻌد از
ﺑﺳﯽ ﺗﺟﺎرب ﺗﻠﺦ و ﻧﺎ ھﻧﺟﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،دﯾﻧﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣدﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﻟذت ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮥ ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﮕﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل در اﺛر ﻣداﺧﻼت و ﺷر اﻧدازی و ﻧﻔﺎق اﻧدازی ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن و از
ﺧودی ھﺎی ﺧود ﻓروﺧﺗﮫ ای ﺷﺎن ،از آن ﻣﺣروم ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد .اﯾﮑﺎش ﻏرﺑﯾﺎن و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن درﯾن ﻏرﺑﺗﺳرا ،ﺣدود ﺧوﺷﯽ
ھﺎی ﻣﺎ دور اﻓﺗﺎدﮔﺎن از داﻣﺎن وطن را درک ﻣﯾﮑردﻧد و اﯾﮑﺎش ﻣردم ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت و دﻟﺳوز ﮐﺷورم ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺣد واﻻی
ﻏرورﻣﺎ را ﮐﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺷﺎن ﺳﺑب آن اﺳت ،ﻣﯾدﯾدﻧد و اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑردﻧد.
ﺧواھران و ﺑرادران ھﻣوطﻧم!
ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ آﯾﻧده ﺳﺎزﯾد ،ﺑﺎز ﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺗﺎری ،واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﺣدت ،ھﻣدﻟﯽ و ھﻣﺻداﯾﯾﺳت و اﯾن وﺣدت،
ھﻣدﻟﯽ و ھﻣﺻداﯾﯽ از آن ﺷﻣﺎﺳت .ﻗدﻣﯽ را ﮐﮫ اﻣروز ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾد ،روزی ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﻣﺑدل ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣﺷت
آھﻧﯾن وﺣدت ﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﻠﺗم ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺧواﺳﺗﮫ ،ﺻﻠﺢ ،اﻣﻧﯾت و ﺳﻌﺎدت ھﻣﯾﺷﮕﯽ را ﻓرش راه ﺗﺎن ﻣﯾﺧواھم.

ﭘﺎﯾﺎن
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