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 ت هللا آشفتهيرعنايم

  ٢٠١۵ فبروری ٢٣

  

  !شما دوخته شده استه د ملت بيجوانان آگاه؛ چشم ام
  شما سروران، اشتباه را شدهٔ یک سازم تا راه طينده سازان کشور؛ شري نکته خواستم با آ٣ن مختصر را با ذکر يا

  .دي تکرار نکنزيعز

مندانه، خودخواھانه، تنگ ه ال پردازانه، عقديرمسؤوالنه، خيغبرخورد  از رھبران چپ و راست، ی آنچه عده ا-: ١

  .ديز کنيانه و شعار پردازانه انجام دادند؛ شما آگاھانه پرھيگانه پرستانه، آرمانگراي بنظرانه؛

ھرگز به آن اصول وضع دند ون نموييا ھدف تعينام طرح، برنامه ه  از رھبران چپ و راست بیآنچه عده ابه ـ  : ٢

  .دين نشدند؛ شما متوجه باش مانع انحراف شا،ک از دنباله روانيچ ي خود، باور نداشتند، عمل نکردند و ھشدهٔ 

 شان ی ھایلوژوئديگانه را با اي بی مبارز و نامدار کشور ھایت ھايـ آنعده از رھبران چپ و راست؛ که شخص : ٣

 تجاربو عملکرد  دانستند، ی نجات کشور ما م شان را نسخهٔ ی طرح ھا و انتخاب خودشوا و رھبري پثيمنح

ش، يد ري با تقلیق دانسته حتي احوال و سطح رشد کشور ما قابل تطبت اوضاع ويگانه را بدون رعاي بیھاکشور

 ھرگز به اعمال یول.  نمودندید ميافه، رفتار و گفتار را تقليق. . . ک دار، لباس، دستمال گردن و يبروت، کاله ب

.  باشدی میحتمخ؛ ياما آموختن از تجارب کشور ھا و درس عبرت گرفتن ازتأر.  آنھا توجه نداشتندوطن دوستانهٔ 

  .طلبد ی جامعه شناسانه م، کار انطباق، عملل،يتحل

؛ بازھم بدون ھدف و یثار و قرباني سال ا٣۶ افغان، پس از ر زورمندان استفاده جو و درغم نشستهٔ يدردمند، اس یملت

 یوريق سه تيل و تالش تطبيتحم. ، سرگردان اندخي جعلکاران تأر عمداً خلق ساخته شدهٔ  راه، دنبال حوادثۀنقش

ان کاذب يون افغان و مدعياسي از سیگانه ھا توسط عده ايت بيستور و حما سال گذشته به د٣۶کامالً متضاد در 

مان يت پي بدون طبقه، درحماۀاعمار جامع (یرعمليت و غي دور از واقعیدن شعار ھايش کشي؟ با پ!خدمتگزار 

 یت رقبايخون ملت مجاھد و مسلمان افغان در حما  با سوء استفاده ازیت اسالمي شرع وارسا، استقرار نظامینظام

؛ ملت ما را ) ناتویمان نظامي پتي حما و۵٢ ی به زور بیک غربيموکراتي، و نظام به اصطالح دیاتحاد شورو

ن تحوالت خونبار، با وجود ھمه ساز و برگ يک از ايچ ي تعمق است که چرا ھیبناًء جا .متفرق و به گروگان گرفت

  . مثمر واقع نشدت باد آورده از خارج کشور، و امکاناینظام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 کار نکردم، یميچ رژيش نبودم و با ھي بیکه نو بالغ)  نسل سوختهیقربان(ن سطور ي اسندهٔ ي نو-: زيجوانان عز

 عوامل ۀعالو هب:  دارم، کهیان ميگر بي بدون ُحب و بُغض خود را درکنار صد ھا وطن دوست دطرفانهٔ يد بيدچشم

، از یاسي رھبران سۀ ملت افغانستان؛ سوء استفادیروزاھي س عمدهٔ ی از دالئلیکيجنگ سرد؛  از جمله یرونيب

 یليچ دلير چپ و راست ھياز بگيرھبران امت.  باشدیش و نسل جوان کشور مي دنباله روان خویاعتماد و عدم پختگ

جاد ي به ایر فوق ذکر شد؛ منطق شان که دی وارده و خطوط فکری ھایولوژئدي ایباال بلند ی بر ادعایجه؛ متکوم

 گانهيازات از بي اخذ امتی جز براراوسته يھم و پي، انشعابات پ متعدد ھمگون و ھم سانیاحزاب، سازمانھا، گروه ھا

ا سفارتخانه ي طماع، یه ھايت ھمساي و ھدای شان بوده؛ آنھم درتبانی و خود محوریندارند؛ فقط خود خواھ نداشتند و

  !یو مؤسسات خارج

به ) ج( نزد ھر ھموطن مؤمن و مسلمان که باور راسخ به خداوند یول! مي ندارهشان شکوه و گليگرانديان ديز مدعا

 یازي که چه نمحفوظ استن سؤال ي حق ا از ھموطنان ماکيم، نزد ھر يدار) ص(امبر محمد يم و حضرت پيقرآنکر

 ی نبود؟ تا چه زمانی کافیعه و سني شۀست؟ مگر تفرق و ھه بودی اسالمین تعداد احزاب، گروه ھا و سازمان ھايبه ا

 ی وجود ندارد؛ به مجردیچ مشکلي ھ،ست ھیت غربي دالر، قدرت و حمای؟ وقتاستعمار را مورد نکوھش قرار دارد

 حفظ یدن براي و جنگیت فرعوني سال حاکم١٣پس از . . .  دن وزارت خانه ھا و ينعمت و نرسي ولیکم مھر

 ت ملتين که اکثري؟ غافل از اندي نمایدوباره از نام مقدس جھاد سوء استفاده مچگونه  ! ناتوی در کنار قواقدرت؛

که به نام خدا  است یاني ندارند؛ مشکل با استفاده جویمشکل یقين حقين اند و با مجاھديا وارث مجاھديخود مجاھد 

ن چه در داخل و چه در ي مجاھدیو خانواده ھاد گذاشت که مجاھد يناگفته نبا.  را که خواستند انجام دادندیئھر ناروا

  . اندیر مشقات زندگي حالل درگیافت لقمه ناني دریخارج در انزوا و پ

 کشور و تحوالت الهٔ  س٣۶ون ياسيت ھا و سينانه خواھد بود که در بست ھمه شخصير واقعبيدور از انصاف و غاما 

 نامطلوب انجام شده در یداد ھاين ھمه روي ایمسبب اصل توان ی می؛ ولانه مسؤول قرار دادي مساوفاجعه بار را،

؛ نسبت ی، زبانی، قومی، سمتی، گروھیک حزبيلوژوئديح دادن منافع کوچک اي و ترجیئ اعتنایحق ملت را، به ب

 از یگر ترسيده که دي گرد کشوریاسي جزء فرھنگ سی در حالین عدم پاسخ گويا!  کشور دانستیايبه منافع عل

  .ه شد ديان ساقط گرد، عمداً خ از اعتباريدولت و قضاوت تأر خذهٔ خدا و مأ 

ار برآن ي، تسلط و اختیت ارضيارتمامي کشور، اخترازهٔ ي بلکه شه؛ديتنھا ملت را متفرق گردانه  نیلي تحمیامد ھايپ

 سالح هٔ د جنگنیرو ھايه ھا و ني، ھمسایئ، منطقه ی جھانیپنھان و نھان قدرت ھان متعدد ي ننگیق معامله ھاياز طر

  بن یال. . . جالل آباد، پشاور، اسالم آباد، تھران، عربستان، ی جبل سراج، شورا مجھولیدست به جلسه ھاه ب

؟ به !؟ بار اول و دوم، انتخابات!یقت، انتخابوه جرگه ھا، حکومت مي لویصله ھايلمان و تداوم آن ظاھراً در فا

  .رون شدي، از دست ب تداوم و اصالحاتیم ھايت و) ١+۶( حداقل ی به توافق کشورھا١٣٩٣ یادگارماندني

نام انتخابات در خارج از سرحدات ه  بی و آن شعبده باز آزاد ملتۀاب و خارج ارادي در غجاد حکومت دو منزلهيا

  دھد کهیوضاحت نشان مه ز بيصلح نن يتأم لۀأمس. رفته استيم در کابل صورت پذي مقیا سفارت خانه ھايکشور 

ن سرنوشت يي باشند و حق تعیم. . . ن، قطر و يکا، چيه، فرانسه، امرين، پاکستان، ترکيض، برلاي ریگران اصليباز

بناًء ھمچون رھبران آزمون . ن کننده دارنديي و تعیآنھا نقش محوره، دشگان قرار داده گانيار بيدر اختملت افغان 

 مردم صلحشور و آزادمنش افغان؛ یچ زمانيھ ،خيگانه از ملت را به شواھد تأرير، مجاھد نما و بياز بگيشده، امت

  .رفتينخواھند پذ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 جنگ و یوسته در فضايندم پيت تا اي که از طفولیزانيده، شما عزيافتگان روزگار ديل ي؛ شما تحصزيجوانان عز

د، شما ُگم يزتان، بزرگ شده ايھا و ھموطنان عز یه ھا، ھمشھري خانواده، اقارب، ھمسایختن خون اعضاير

 از یه و منطقه با عالمي ھمسای صلح و آرامش؛ گاه درمکاتب زادگاه و گاه در مدارس کشور ھایضاکردگان ف

 ی خارجی کشور و زبان ھای رسمی در مھاجرت، اما مسلط بر زبان ھایلي تحمی آوارگیت ھا، کمبود ھايمحروم

گر يگر در خدمت فاسد ديار دب کي یري از ناگزی سال بعد دست خال۵ د کهيد، نگذاريل نموده ايم و تحصيکسب تعل

  !ديريقرار گ

د آگاھانه و ي از حال بایا مؤسسات خارجي از سفارت افت ُمزدي بدون در مسؤوالنه؛فه و رسالت شماستين وظيا

 به باورھا و مسلمان، متعھد به وطن، مؤمن و معتقد،  گرا یر مليک جنبش فراگينبود  . کردیالتيھدفمند کار تشک

که ) جنبش افغانستان شمول(  کشور یايمنافع علپابند به  و ی آزادمنش،یخواھيخت وفادار به ترق منور، سد مردميعقا

 ی، قاچاقبری، وطن فروشی، خرابکاریفارغ از تعصب سمت، زبان، قوم، مذھب، نقض حقوق بشر، فساد، جاسوس

شتر ي نچندان دور، بینده اي در آداً يخود شان شده  متعلق بیک تشُکل مردميمردم از فقدان ھمچو  .ند باشمبرأ . . . و 

ون قانونمند را يسيد که اپوزيارذ؛ نگ باشدی م شما به عھدهٔ یخيک ضرورت تأرياز و ي نکين يا . گردندیمتضرر م

  !نديجاد نمايت قاطع ملت، معامله گران ايحق اکثر ه بیر و مجاز، جھت مھار خواست ھاياز بگي امتی ھایدولت

جاد شجاعت در ي که نشان دادن شھامت باعث این معنيبه ا" سازدیھامت م دھد، شی که شھامت نشان میکس"

  . شودیگران ميد

  !ب افغانيملت نج ۀد وحدت آگاھانيبه ام

 ١٣٩٣ت هللا آشفته حوت يرعنايم

 

   

 

 


