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  اميد وحدت

  ٢٠١٢اول جنوری 

  وری مردم به ائتالف سازی ھادليل نا با

  ؟گردد از کجا نا شی می

حوزه عدالت خواھی و مقاومت ملی  حوزه ضد طالبان ، ۀگوھا خواست و امر هللا صالح گفت اگر در اين گفت  

مريکا با طالبان انجام دھند در حد اافغانستان در نظر گرفته نشود، ھر گونه معامله ای که رئيس جمھور کرزی و يا 

  .معامله باقی خواھد ماند

مه قبل از ھ!  زنند شورای نظار سرنوشت ائتالف ھای جديد شان رارقم می ؟ جمعيت منحلۀ!سه رھبر مستقل و ملی 

ثانيآ . خواھد  ؟ را نشانی می!قای صالح آدرس حوزه عدالت خواھی ومقاومت ملی آمرد م اسير افغان از جناب 

بانی وسمتی، نمی بخشد وخواھان عدالت ز،  ن ھيچ جانی آدم ُکشی را فرا قومیمردم مظلوم ومقھور گروگان افغا

، وقتی افرادی استفاده جو وبی مايه ، اده شود منافع اوليای کشورترجح دوقتی منافع شخصی بر جمعی وبر. است

ھمه . شخصيت ھای  بازيگر را در محاصره خود بکشانند، و ارتباط  مردم با حلقه ھای رھبری جامعه قطع گردد

 ھمۀ هسيب متوجآره بينی خويشتن را در سايۀ شتر ديده، نظم و انتقال بارگيری قافله برھم خورده، ذموجودات 

خارجی ھا را مقصر بشمارم ولی از نقش شان ) افغان ھا(که آرزوندارم قبل از خود ھا  اوجودیب. گردد کاروان می

شعرعالمه بيت از  با آوردن چند ءً بنا.  دست اغيار نبايد چشم پوشی نمودۀدر استعمال رھبران جفاکار افغانی و آل

   .نخواھد بود مورد بی   اقبال

اشترا نش رازحوض +  از فريب او اگر خواھی امان +  آستين اونگر فتنه ھا در +   ای زافسون فرنگی بی خبر  

  عراب را صد پاره کرد اوحدت + حکمتش ھرقوم را بی چاره کرد +  خود بران 

  در بدن باز آفرين    روح   عمر! عصر خود را بنگر ای صاحب نظر  

ادرانه ، صميمانه وصادقانه منحيث به شما بر: خصوص کادر ھا و نسل جوان شورای نظار ه  خوانندگان محترم  ب

يرد که موقف ذ کدام عقل سليم می پ: يک  ھموطن خطاب نموده وخدای ناخواسته به ھيچ عنوانی قصد اھانت ندارم 

 حق ساير ھموطنان تان غير ملی است ؟  شماکه مانند رھبران تان در موتر هرھبران شما ملی بوده و خواست ھای ب

ی ، غارت بی عدالتی ، زورگوئی جاده ھا و جدا از مردم زندگی نداريد ؟ و از فساد ، ھای ضد مرمی و مسدود ساز

و چپاولگری ، درحق مردم بی گناه وبی دفاع کشورتان که از ستم عمال خارجی ،  دولتی ھای فاسد ، قوای ائتالف 
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 ھستيد که مردم در چه ستمی ی پاکستانی ، ايرانی و سايرجواسيس خبر داريد ؟ وشاھدآی اس آظالم  و طالبان ظالم 

خاک سپاری عزيزان خويش نا اميدانه با شکم خالی نفس می ه شب راسحروبه اميد پايان اين فاجعۀ بالوقفه در ب

مين عدالت به نفع شما وخانواده ھای أکه صف شما از ناقضين حقوق بشر جدا بوده و ت: مطمئن باشيد .  کشند

ھيچ ستمگری صرف . مين امنيت صورت گيردأکان ندارد تيرد ھيچ امتا عدالت صورت نپذ. شماست

   .يمما ھمه با ھم برادر وبرابر. نظرازوابستگی ھای  قومی ، لسانی ، مذھبی و سمتی خواب راحت  داشته باشد

چه زمانی به باز ماندگان خانواده ھای مجاھدين لقمه نانی ارزانی گرديد ، رھبران بی کفايت ، وخود فروخته  

خونھای ريخته شدۀ سپاھيان گمنام معامله نمودند و تمام افتخارات جھاد مقدس کشور را به پای شوروی به  چگونه

                        .  ز فدای منافع جامعه جھانی نمودندھای اشغال گر، ودر اثر جنگ ھای کورتنظيمی به پای پاکستانی ، ايرانی و امرو

ی از تمام وسايل ممکن برای انصراف چنين ئستمگری دست بزند و بھره جوی به خود کامگی و ھر گاه حکومت« 

  » ند  در آورحکومتی به ناکامی روبرو شود ، مردم حق دارند با کاربرد وسايل خشنونت آميز آن حکومت را از پای

دولت مردان وحلقه ھای حاکم وابسته  به محالت شان که به تشکيل شدن و به وجود آمدن ملت در افغانستان باورمند  

ی آی اس آحاکمان بی کفايت پشتون ، طالبان و ( ھای ستمکش و محکوم را ، مجزا از  حضور پشتون. نيستند  

 نامند و  اقوام برادر ما ھزاره ھا ، اُزبک ھا ،   می... افتاده و تمدن ستيز، بی فرھنگ و از قبايل عقب) پاکستان

ما را در سطحی ... ترکمن ھا ، پشه ای ھا ، نورستانی ھا ، بلوچھا ، پاميريھا  تاجک ھا ، اھل ھنود و کليمی ھا و

 سازی به گمان وطنداران آگاه از مسايل،  گويا اين ھمه تيوری.   می دانند )  شھر به مفھوم مدرن آن ( ؟ !شھروند 

ه ھای غير واقعی از خارج  کشور ويا توسط مراجعی دستوری به منظور اغراض شوم شان که در آينده ھا ب

  .    گردد کارگيرند ، تبليغ می

روان شان در دولت ، حلقات حاکم  ،  در وپيی و خود برتربينی برذھن و روان حاکمان ئاينجاست که برتری جو

کشورو مقاومت دانسته ، بھترين نژاد، بھترين وبا فرھنگ " وارثين جھاد"ا يگانه داخل دولت  ايجاد گرديده ، خود ر

تری جوی متعلق رکه ب صرف نظر از اين. تراشند ی م... حق ترين وشايسته ترين تشکل حزبی و ه ترين قوم، ب

 سپتمبر ١١ادث که حو در حالی. بکدام قوم ونژادی باشد زبان، مذھبی ويا ايديولوژی، ھمخوانی با فاشيزم دارد

 عليه سقوط خونين رژيم طالبان واز ھم ]امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء"[ائتالف جھانی"، ايجاد ٢٠٠١

ی پاکستان ، و جبھه مقابل در حمايت مستقيم آی اس آمستقيم   ھزار جنگجو طالب درحمايت٢٠٠٠٠پاشی حدود 

س شورای أاول بن تمام قدرت به مجاھدين در ر) کنفرانس (ايران ، ھند وروسيه ، در اثر يک اجماع بين المللی

  . و مداخله در آن ظلم است ) حق به حقدار رسيد (در يک کالم به اصطالح . نظار تفويض گرديد 

 با تمام ]اشغالگران"[ جھانیۀدوستان جامع"سر و وضع آراسته در کنار ...  با به تن کردن بھترين مودل لباس و 

آن بازی و تکرار نمودند که ت کيه زده ، ھمه اشتباھات از جمله کارت تک قومی را با چنان شدامکانات درقدرت ت

که پاکستان،  دوشمن قسم  اين. امروز ھمۀ بشريت مترقی جھان به پاک سازی قومی از طرف ايشان معترف اند 

مسئول . گردد د میوانمو٢٠١٢ چرا برندۀ به ظاھر ٢٠٠١ سپتمبر ١١خوردۀ ملت افغانستان  بازنده اصلی 

تالف سازی ئمروز ھمه در مقابل ھم به تشکيل ا، ھمين دولت ضد مردمی و اجزای متشکله آن است که اوجوابده

به دليلی که از طريق رقابت ھای قاتالنۀ . که حقيقت عقب پرده چيست از فھم من به دوراست اين. مصروف اند

  .توانم وقوف داشته باشم  شود ، که من برآن نمی دستگاه ھای استخباراتی منطقه و جھان رقم زده می

 چن ميگرديد ھيياساس آرايش نيروھای سياسی بيرون آمده  از بطن جامعه ماسرنوشت حاکميت سياسی تعيه اما اگر ب

يک از اين به ظاھر بديل ھای چندين گانۀ قدرت که ھمه از اجزای متشکلۀ ھمين دولت به قول خودشان فاسد وبی 
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يس جمھوری کنونی که مقارن است با خروج ئ دونيم سال يعنی ختم معياد کار ردانند پس از حدودکفايت که مي

ولی ھمه .  از افغانستان البته حسب تبليغات داغ امروزۀ شان ، خود ھارا بديل قدرت معرفی دارند "جامعه جھانی"

ر می يابد که انتقال قدرت ي زمانی تغيبديل قدرت سياسی به نفع مردم.  آزموده را آزمودن خطاستۀدانيم که سرم می

به تشکيل يا تشکالتی باورمند به دمکراسی و تطبيق عدالت انتقالی يعنی دقيق بيرون از اين لجن که درباال شرح شد 

  . توسط مردم عمآل صورت گيرد 

ه روند، ب  راه میمردم و جامعه اين را.  حال اگر استعمار و وسايل ابزاری شان خواسته باشند يا نخواسته باشند 

  .برد ره به منزل میاً باشد حتم زودی به سرعت شايد نه بلکه با تداوم و ُگسست که ناشی از فشار ھای بيگانه می

چپ و (يری نقشه راه ماست ، تعصب و افراطی بودن ذ وحدت ملی ، ضامن پيروزی ماست ، عدالت و قانون پ

   پايان    !غانستان واحد و يکپارچه زنده باد اف! ُدشمن رستگاری و خرد ماست ) راست
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