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                                                             دوکتور عبدالرحمن  ريان

٠٧/٠٢/١١  

  

  فراخوان ملی،

  نستانا افغۀجوی حل معضل و يکی از طرق جست
   

ن أفقيت ھای بی پايان وتوو ابرازتمنيات نيک ومبا ستان آزاد "م با درود فراوان به دست اندر کاران سايت وزي افغان

  ." آزاد افغانستان-

اور سايت شماۀ پژوھشگران ونخبکان درصحن ،با حضور داشت لشکر عظيم صاحبنظران خودرا عاجز می  ،پھن

ه بمن ۀ ولی پيشنھادھا وگزينه ھای پر محتوا وعا لمان .نظر نمايم مھم اظھارۀ چنين سوژبينم که درمورد  آنھاست ک

  .ه بدارمئت ميدھد تا نظر خويش را درمورد اراأجر

دی کميدي-سيلایر تراژيدی  ر  که اينک مدت سی سال واندی ازمقابل چشم ما مرور مينماي قلب ھای جريحه دار  وب

  . ھمچنان ادامه دارد وپايانش نا معلوم،ھمه نمک می پاشد

ه يک ، آغاز شد١٣۵٧قسمت مطلق تراژيدی آن که ازھفت ثور  ا  چنين شکل گرفت ک اور ون عده عناصرخوش ب

را نت گ شور س ک ک الپردازدر ي ديش وخي ت ان واد ،عاقب ائين س طح پ ا س ذھبی ب انی ه ب ،م درت جھ ر ق ک اب کم

اک يکسان کرده واز ھيچ خه مشترک ھمه مليت ھا راويران وبۀ خانه وکاشان و مملکت رافروختند)المذھب(پرطمع

با فضيحت ورسوائی  و مقاومت آھنين مردم دچاره خره بتا باال .جنايتی دريغ ننمودند وعطش شان ھم فرو ننشست

غم ۀ زودی مرحله  برای مردم چشمک زد وباميدی ۀجرقو  گودال تاريخ سرنگون شدنده مع دوستان معدود شان ب

ه اصطالح حکومت ا ،فاجعه بارتری و انگيز ا ميمون مختص بب وه ھای ن ا جل دين ب ه ه سالمی مجاھ خود شان ب

جنايت ھا وخيانت ھای نا گفتنی را تحت  ،سالی چند ، اولی ومددگاری عوامل بيگانهۀکست خوردش گروپ ھمياری

اقی وتبعيضاته پوشش نام اسالم ب ی اتف ر ب ه اث ه ب ری نگذشت ک د ودي ردم دادن ژادی :خورد م انی ،ن ذھبی ،زب  ،م

سلمين هسمتی وب ای تخت شان ه ب ،دست آوردن غنيمت وآنھم ازمال ودارائی م ه پ ل را ک د وکاب جان ھمديگرافتادن

شانيدند وقبرستانش ساختنده انسان معصوم ومظلوم ب )پنجاه ھزار ( با اقالً  بود رم زد .خاک وخون ک ا گ  و در گرم

ارتگر روه دزد وغ د گ ورد چن رد خ انرا زد وب وم خرش ه دزد س ود ک اقیۀدرنتيج .ب ی اتف ن ب ت ، اي ی ھوي روه ب  گ

ه سردمداری استخبارات) جھنمی( ياری سازمانه ومتحجرديگری ب ستان ب اد(پاک ابروجنرال ) ارواح ناش نصيرهللا ب
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اريخ زد رتجعين ت دادی از م د گل وتع بصفرۀ حمي يچ  ،ت طل ه ھ رحم ب دون ت ام وب ا بربريت تم د وب ار آمدن سر ک

شيدند وخاکستر وسر سبز و اکثری قصبات آباد ،موجودی ه آتش ک طن رابا درخت وتاک جنگل ومکتب ومدرسه ب

دازه کردن ) ISI(تاکھا راطبق فرمايش پاکستان به ه ان ذول وب ی مب تحويل دادند وبعد توجه خويش را به مسائل داخل

شد،ريشھای مردم پرداختند زيرا نداشتن ريش دراز رين . ھتک حرمت دين شمرده مي ياه ت ن س ه اي وان گفت ک  وميت

  .در تاريخ وطن ثبت خواھد شد) ولوکوتاه(برھه 

درت به ب ،نه قدرت ،ما اسالم ميخواھيم  :اينھا که ميگفتند اکم شدن در ق روی از ه مجرد ح ه پي کمک بيگانگان وب

ه ،آخندھای اختناق گر وقاتل ايران کناره گيری نکردند سھای شھری( راھمه دارائی ھای عام ه از  ،سروي اسلحه ک

اريخی وطن وروسھا باقی م د) و.و.انده بود وکم ھم نبود با آثار ت ال دادن ستان انتق ه پاک د .ب  ۀاز دست آوردھای عم

دارس ومحبوس کردن نيمی از جامع آنھا ميتوان ستانۀازميخ کوب کردن دروازه ھای مکاتب وم اث( افغان را  )ان

  .باميان نامبرد در درچھار ديواری منزل وانفجار دادن تنديسھای بودا

رای ه  ب٢٠٠١ سپتمبر ١١ ۀادثح مردم مستجاب و مرحله بود که دعایدرين ه ای خوبی ب وقوع پيوست که اين بھان

دل دوست ودشمن ه غضب تاريخ گرفتار شدند وارمان به ب و اصطالح امارت اسالمی شان گرديده سرنگون شدن ب

  .ماند که روی اميرالمومنين پاکستانی خود را نديدند 

ور ام مفک ر انج رانس  صلۀس ن(ح وکنف ده ب) ب ان آم ه أمت ،مي د  ک ه ش صميم گرفت ه ت ل وعجوالن سيار عاج فانه ب س

روحکومت م باوري ،قت بدون اشتراک ھمه طرفھای درگي ا خوش ای ب ام آق د کرزی"ی تم ا طمطراق از راه "حام   ب

دی سيلایر. ھوا به قصر رياست جمھوری پرتاب شد رای ممزوج شدن بخش کمي ود ب سمت البته اين آغازی ب ا ق  ب

ا  .تراژيدی آن ه ت د ک درين مرحله بازھم بازيگران اصلی جامه بدل کردند وشروع به تمثيل نقشھای مضحک نمودن

  .ھنوزادامه دارد

ا   کميدی نيست ؟ که-آيااين تراژيدی  ات وويرانگريھ ه جناي ا ھم ازيگران ب ا ،ب ه  ھيچ يک از آنھ ونزديکان شان ن

د کاسته  ،نه گشته شد ميدان جنگ راديد رده بودن ه غصب ک ه ھای ک م از اندوخت نه کلک يکی شان خون شد ونه ھ

ی با دزد دھن جوال را گرفتند ،نقش بازی کردند ،زيرا اينھا درھر مقطع زمان مزورانه ،شد ا قاضی ومفت و ،وب  افت

ی شدند ،ھر اندازه که مردم دچار فقره ب .صادر نمودند د بخت ن ه ب ،تنگدستی وب دازه اي ان ان  ،موجودات ناشکنھم

موترھای  ،ويال ، قصر،در داخل وخارج ،باحال تر وفربه ترگرديدند وازبھای خون مردم وغارت آنھا  ،ثروتمند تر

  ) کميدی شاخ دارد يادم؟؟؟-مگر تراژيدی .(بانک ھا وحتی طياره خريدند ،خرين مدلآ

جرم ه ب ،ش شعله ور مظلومانه سوختندبودند بزرگوارانيکه درين آت ،درين مدت سی سال فاجعه زا ،ازطرف ديگر

د ،جان خريدنده حبس وزندان را ب ،کشته شدند ،لبيک نگفتن به جنايات  ،مجبور به ترک سرزمين آبائی خود گرديدن

ائولی دست از سرجنايت کاران حرفه  ا توان شه ب تند وھمي ر نداش شهی ب م ھای شانئی اندي د قل  ، ونوک خنجر مانن

  .وخواب را از چشم غاصبين وآدم کشان ربودند را افشاءه ھای کثيف اين جباران اذھان مردم را روشن وچھر

رد أت اقتصادی و ،پس به اين ارتباط که شيرازه ھای اجتماعی سيسات زير بنائی وطن نابود شده بايد دست به کمر ب

 ،حساس وطندوستیصاحب نظران با درد وپر از ا ،نخبگان ،روی اين منظور از طرف محققان  .وکارھا انجام داد

ه ئشمندی برای خروج ازاين معضله اراوپيشنھادات ارز درداخل وخارج کشورنظريات ل غور ومداق ه قاب ه شده ک

د ت م .ان شکيل حکوم د ت یومانن ای عباس ه از طرف آق ت ک تيق شر دوست تحت سرپرس دآقای ب د  وبع ل متح ی مل

د  ،شده ودھا عالم وصاحب نظر ديگرکه از طرف آقای نبيل مسکينيارپيشنھاد  )فراخوان ملی(وديگری  دون تردي ب

  .با اين نظر ھا موافق اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ازه  ،بلی چنين است. خاطر تان بگرددکه ديدگاه ھای اين اشخاص مختلف انده ممکن ب ن ت ه اي د داشت ک بخاطر باي

ود ،آغاز کار است وفقط بعد ازگرد ھم آئی وتبادل افکارميتوان در مورد  ار نظروقضاوت نم يکن  .اظھ اور ل د ب باي

شرده وشير ه از ف ا ۀداشت ک ه اينھ ا صاحب افکار ھم ه درد وطن را ودھ ود ک وان معجونی حاصل نم نظر ديگرميت

  .درمان باشد 

 ً يم وراه ھای  ، داشته باشيمجلسه ایاول  . صادر نکنيمافتو بيائيدقبل ازگرد ھم آئی وشور لطفا ه صحبت کن محترمان

  .جو نمائيم و شروع کار را جست

  !سياستمداران  !پژوھشگران !دوستداران افغانستان !ن ھموطنا

د ب ای به  بيائي ذاری خونھ اس ارج گ دهه پ ه ش در ريخت هه ب ،ھ نه وبرھن ان گرس ونين يتيم اس اشک خ اس ه ب ،پ پ

وب ،يک مليون شھيد(بزرگداشت بيشتر از ون معي وه ،يک ملي ون بي ای وطن ه  ب،يک ملي ان حال ويرانيھ اس زب پ

يم  )"اشرف المخلوقات"حترام به مقام واالی انسانپاس اه خره بوباال ی نکن  ،ازخواب غفلت بيدارشويم ديگر ويران

  :يکديگر را در آغوش بگيريم ودشمنان واقعی خويش راکه عبارت اند از ،سوی ھم دراز نمودهه دستھارا ب

ذھبی ،گرايش ھای سمتی ،خودبزرک بينی ،عظمت طلبی ژادی ،تعصبات م ومی ،ن ادی ،ق ی اعتم اق ،ب رايش  ،نف گ

ھمه را کنار بگذاريم  .بی امان نمائيمۀ شناسائی و برای امحای آنھامبارز را.و.و.ھای خود ستيزی وبيگانه پرستی و

ه قطع  و وبه صداھای رسای آنھا که مارا به صراط المستقيم وجست زی  ،جنگ(جوی طرق دست يابی ب خون ري

شکاه خداوپيغمبرودر قلب  .زصميم قلب وصادقانهلبيک ا. دعوت مينمايند لبيک بگوئيم ) وويرانگری ه پي نه اينکه ب

  .راکت ببريمۀ باد فراموشی بسپاريم ودست به قبضه کعبه تعھد نمائيم وچندی بعد ھمه را ب

ه کر يم وب ان شکنی نکن دار نيک اسالف خويش نظری بيائيد تجديد ميثاق نمائيم که اين بار مانند دفعات گذشته پيم

  ندازيمعميق بي

او ه اثب انيم وب ه اخالف خودبنماي یتراه روشن را ب ائی گذشت وآشتی مل ه توان انيم ک از توان ، برس ار وب دی اعم من

  .سازی وقدرت ھمزيستی مسالمت آميزرا داريم 

  ).يقل دھيمصجھانيان ترسيم شده ه  راکه ازما بیکريھۀ اميد چھر(

  قول شاعری  که ميگويده بيائيد ب

  عمل نمائيم)  کانچه کاشتيم زخجلت نتوان کرد درو-ريم زنو کف آريم وبکاه تخم ديگر ب(

سر است،بيائيد ارزشھا ومنافع کشور راکه ای وطن مي ه مليتھ انگی ھم ی ويک افع  ، تنھا به يمن وحدت مل افوق من م

  قرار دھيم شخصی

انی رھسپار شويم وبه ب ،بيائيد با حفظ دست آورد ھای موجود ،ودر نھايت امر دست آورد ه سوی حل مشکل ھمگ

زيرا رھی . راه مان کندۀخداوند بزرک با خشوع وخضوع تمنا نمائيم تا ھمت را بدرق(ھای بيشتری نايل گرديم واز

  .با عرض حرمت ).مقصد بس دراز وما نوسفريم

  

                                                                                       

 


