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  1منحوس ترين مادر و مقدس ترين فرزند
  

ار اگر اشتباه نکنم چند ھفته قبل يکی از افراد بلند پايه امريکا و ذی دخل در قضايای کش ستان اظھ ا افغان ز م ور عزي

ناخته شونده ی بئ دوست ندارم عساکر امريکاداشت ستان ش شه .حيث اشغالگران در افغان ن حرف نھايت ري ی و ئ اي

ستان می باشد ا. بيانگر عمق آگاھی و آينده انديشی امريکا نسبت به  موقف نظامی شان در افغان ا ج ده ئت ام دھن ی الھ

م  در امورات نظامی می باشدبرای ما ھم است اما بيشتر ن رفتن عل رای . شاندھنده حرکت اکادميک و در خدمت گ ب

ادر )مقاومت(ھيچ کس پت و پنھان نيست که در واقع پاکترين فرزند  رين م د) اشغال( زاده منحوس ت يعنی . می باش

 اول جامعه دست خوش مبنی بر اين فرضيه. يد آدنيا میه ب) اشغال(مقاومت از ناپاکترين بطن و منحوس ترين مادر 

راد ب د در عکس العمل اف رد بع ی می ه اشغال و تجاوز اشغالگران قرار ميگي واميس مل اع از خود و ن مقاومت و دف

د ه  تحت اشغال به ایھر جامعلحاظ حقوقی نيز از . پردازند سر ببرد  افراد آن جامعه حق مسلم دفاع مشروع را دارن

  . ل، حريم و نواميس ملی خويش دفاع کنندتا از جان، عقيده، ناموس، مال، اطفا

ستان در اشغال ب د افغان ی را بپذيرن سر می ه نقطه جالب و قابل توجه اينست اگرملت افغان و جھان اين واقعيت عين

ارجی از افغان ای خ انه ھ ات و رس را از مطبوع ر اکث ن اواخ ه در اي رد چنانچ د در ب اد ميکنن ده ي غال ش ن آستان اش

ب ان ماھيت خويش را از دست ميدھدصورت اصطالح طال ا طالب ه ه ب.  ي ديم زمانيک ه آم ه گفت ی ديگر چنانچ معن

ه آب عموضوع اشغال و مقاومت .  کشوری مورد اشغال بيگانگان قرار ميگيرد آنجا مقاومت زاده ميشود ين فارمول

اليکول آکسيجن مرکب آب اس دروجن و يک م ين شکل . تاست در ھر جای دنيا دست آورد  دو ماليکول ھاي ه ھم ب

يایپديده منحوس اشغال در امريکا ا، ممالک آس ين، افريق ه ئ الت ستان و در ھم سطين، افغان ام، فل د عراق، ويتن ی مانن

یه جھان مقاومت را ب ت، يمقاومت. ورد آوجود م اموس، مل ن، ن ان، دي اع از ج ته و در دف ا برخاس وده ھ تن ت که از م

شور حاضرھ تقالل ک ت، فرھنگ و اس ا وي دند ت ارزه و مقاومت کنن غالگران مب ان و اش ه بيگانگ پس .  دم مرگ علي

صور ده در آن غال ش ستان اش دی افغان د و باورمن ر معتق ی  اگ وطن گرام نگر تھم ان، س ه بيگانگ ود علي نگر موج  س

  .مقاومت و حماسه مردمی است و مستقيم يا غير مستقيم حمايت شما نيز در عقب آن می باشد

                                                 
د و ما ن را داشته باشيدپروردگار ھميشه وال. ی انسان است والدين آفتاب زندگف در حد تعبير مطرح می باشد و االعنوان موضوع صر 1-

  آمين. را توفيق خدمت صادقانه عنايت فرمايد
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د امريکا و متحدين شان  ز. در افغانستان باالی مقاومت ملت افغان اطالق طالب را نمودن ا و ۀ انگي را امريک اينکه چ

  . متحدين شان به مقاومت مردمی اطالق طالب را کردند از ديد بنده دو چيز ميتواند باشد

ا –اول  دينش  زمانيکه امريک ه نمود٢٠٠١در سال ومتح ستان حمل ه افغان د ب ان اکثريت خاک افغانن ستان در  آن زم

ی ی امريکا آن زمان رقباًءبنا. سر می برده تصرف طالبان ب ا منحيث عساکر زمين وده و از آنھ  طالبان را حمايت نم

ان طالب ئ امريکاو پيش قدم تانکھای ی استفاده کرده طالبان را شکست بی سابقه دادند که به قيمت ھزار ھا جان جوان

د چون از روز ه خاطری به ت ملی را در افغانستان  ب امريکا و متحدين شان مقاومًءبنا. انجاميد اد ميکنن ام طالب ي ن

  . اول در سنگر مخالف آنھا را عليه خود يافتند

تراتيژيکی –دوم   اطالق طالب باالی مقاومت ملت افغان از جانب امريکا و متحدين شان از روی تکتيک و اھداف س

ستان شمول برخور. است ه اصطالح طالب از ماھيت افغان ان ب ردم افغ ه م ارم طالب ھم ر پالت ف ا زي دار نيست ت

امريکا اين موضوع را دقيق درک کرده بود و می دانست مردم افغان کلمه طالب را . مقاومت عليه بيگانگان بپردازد

ی مطبوعات و رسانه ھای داخل.   با اين تکتيک مکارانه و عوام فريبانه اش مقاومت را قيچه نمودًءھضم نميتواند بنا

روز د خوربهو خارجی  نيز ذھنيت جنگ طالب و امريکا را نھايت پمپ نمود و  ی ام  انسان در سراسر جھان داد حت

  .نيز حرف از طالبان و امريکا زده ميشود نه مقاومت ملت افغان و اشغال امريکا

داز ا ان زاۀکسانيکه به اسم طالب پيوند ذھنی داشته باشند شايد نوشته بنده ت ا م ق ب سوزان و ج مواف ا دل شان نباشد ام  اي

زنم د . آينده انديشان جامعه خوبتر درک ميکنند تا بنده از چه مشکل حرف مي يم و نباي اوت باش ی تف د امروز ب ا نباي م

امريکا و متحدين شان ھمه جھان . مردم ضعيف خود را با تن نحيف شان در زير رگبار ھای اشغالگران تنھا بگذاريم

ان ا را ميخواھند عليه افغ د است، متضرر م ا بلن ه م روز شراره ھای آتش از خان د ام سيج کن سلمان و آزادمنش ب  م

ده شھادت ميرسد، خانواده ھا به ناحق به ھستيم، اطفال افغان ب شوند و ظلمت ک شانده مي اتم ن سا ۀم ه سرنوشت ب ا ب  م

داشک اسفبار گرفتار است حتی از ديده سنگ  وم جاری ميکن ان مظل ا . را  حالت زار افغ ه امريک ان شکل ک ه ھم ب

ر  ی در زي ميخواھد تمام جھان را عليه ملت مظلوم افغان بسيج کند ما نيز بايد مکر بيگانگان را پرده برداريم ھيچ ملت

ايه اشغال از درون انفجار  ر س ا در زي واره ملت ھ سايه ھای اشغال و بيگانگان وحدت را تجربه نکرده اند بلکه ھم

خالف بعد از ھفت سال طوری احساس برش نمود تا ملت افغان را پارچه پارچه نمايد اما امريکا کوش. داده شده است

ق . ملت ھر روز صدای واحد تر پيدا ميکندکه ميشود  ما بايد حقيقت را به ملت خود باز گو کنيم مقاومت موجود متعل

ار به فرد فرد افغان می باشد و اشغالگران را به سرنوشت شکست محتوم و مقاومت را ب اندن ک روزی حتمی رس ه پي

  . توی افغان مسلمان است

د شان ميدھ سلمان را ن ان م وی افغ ا. دفاع از دين و مام وطن نه تنھا محکوميت پنداشته نميشود بلکه خالقيت ت ا ًءبن  م

رخالف  ايم ب زين اصطالح طالب نم بايد دو کار را به پيش ببريم اول اينکه اصطالح مقاومت ملت را دوباره جای گ

ل اشغالگران چون ھمه ملت افغان طالب شده نميتواند اما ھمه ملت افغان مدافع دين، ناموس، فرھنگ و ارزشھای مي

اعی شان  اع از ارزشھای اجتم ا در دف دسراخالقی خود شده ميتوانند و از اين خالقيت برخوردار ھستند ت ه .  بدھن ب

د، ذھنيتی که تاب و توانمندی فروپاشی تبليغات سوء ملت خود ھم بايد ذھنيت آگاھانه و دقيق حضور شان مطرح نمو

ا. و منفی بيگانگان را در درون ملت داشته باشد ز گوش زد نم ان ني ه جھاني د ب ا باي ه يم ئھمچنان م مقاومت موجود ک

رد  آبرخاسته از متن ملت افغان می باشد حتی انسانی را که شما تحت اسم طالب از پا در می ل از آنکه آن ف د قب وري

ه ط الب باشد، انسان است، مسلمان و افغان است کی به شما اين حق را داده تا ھموطن مظلوم بی دفاع ما را محکوم ب

ا وده ھای مردمی است بن ته ت وده ھای برخاس ه ت د؟ پس از آنجاک  از حمايت ملت ًءطالب يعنی محکوم به مرگ کني
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ن . افغان برخوردار می باشد ا اشک تطبيعی است غرب  اي ان ب د زم ا مساح مانن د شد ت اه حاضر نخواھ ش ھيچگ

بالًمقاومت ملت را رسما ه ً بپذيرد اما اين حق ما است به جھانيان بايد بپذيرانيم چون چنانچه ق ذکر دادم آتش در خان  ت

  . ما بر افروخته شده است، متضرر اصلی ما ھستيم و سرنوشت تاريک ما تاريکتر شده ميرود

دعه به تحکيم آن ارزشھا بپردازند که اشغالگر و بيگانگان از آن ھراسان ادستان و زبان جامه دوم قلم ب  و وجود آن ن

ريم در ه ب. ارزشھا را تھديد برای خود می پندارد ی بب ه پ ه عمق فاجع د ب ی ديگر باي اجم معن ی تھ وی اشغال عمل پھل

دورد انسان را نزد خودش ھيچ و پوچ معرفی ميک آوجود میه ران ھويت را بحفرھنگی ب ر . ن سان در زي زمانيکه ان

ا ارزشھاسايه تھاجم اگزير است تاب ان ن شود آن زم اعی و فرھنگی خود مي ی، اجتم ر از ھويت دين  ی فرھنگی متنف

م ب. خودی وداع بگويد و در آغوش بيگانه سقوط نمايد ند، ه پس قل ته باش ه جرئت داش ان جامع د منحيث زب تان باي دس

ن ملت زشند و گريلت و امت بيند منافع مفراتراز مليت و سمت در سطح د و اي ر کن را در دست گيرن ھای گوش ک

  .ھيچ کاری نا ممکن نيست بلکه ھر کار به ھمت بلند و زمان نياز دارد. بخواب رفته را بيدار کنند

  بااحترام                                                                                                                       

  :يادداشت

دون  ان ب رد افغ ۀ ھرف شور وظيف تقالل ک اطر حصول اس ه خ ارزه ب اک، ومب اع ازخ ه دف ر آن است ک ده ب ا را عقي م

ه . ولوژيک وی می باشدئدرنظرداشت تعلق ايد ه حاضر است ب ان وطن پرست را ک دارد يک افغ يچ کسی حق ن ھ

ق فکری آزادی از سر وجان خويش صادقانه ب خاطرحصول استقالل ودر آغوش کشيدن شاھد ا محدوديت تعل گذرد ب

اه آن . از مبارزه باز دارد دان آگ ردم را از فرزن ين طرز تفکری م تجربه سی سال اخير به وضاحت نشان داد که چن

ه دش سليم ب اد وت ه انقي ه بيراھ ذھبی ب ی م ان وطن وان جھ ر عن منان جدا ساخته، مبارزات آزاديخواھانه مردم ما را زي

شانيد ستان ک ای . افغان ان آق در م ار گرانق ه از ھمک ا ضمن آنک ارق"م ه"ط ان علي اطع ش اطر موضعگيری ق ه خ   ب

ه  اشغالگران قدر دانی به عمل می آوريم، خدمت ايشان خاطر نشان می سازيم که در مقطع کنونی بايد احاد ملت را ب

  .ا به شدت اجتناب ورزيدخاطر حصول استقالل کشور بسيج نموده واز پارچه شدن نيرو ھ
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