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!ام را بخوان، طالب نامه   
 

 

 پیش گفتار: 
 
 

  را سالهاست که با قلم رسا، منطق   «ملک ستیز»نویسنده، محقق و حقوقدان ورزیدۀ افغان محترم  

است، اکثراً می شناسیم.    حق گویی و ملت پرستی استوار بوده، شیوۀ عالی استدالل که بر  مستدل

ا عزم  ستان عزیز و چه در گوشۀ مهاجرت، بخصیت صادق وطن چه در داخل افغان بدون شک این ش

از  »ستیز«مبارزۀ پایدارداشته است. آقای  لی مردم آن  بهبودی احوال کشور و منافع اع  راسخ برای 

دوستی دیرین مشترکی، در فیسبوک من که نهایت ساده و  قضاء از چندی به اینطرف به همکاری  

محدود است مهمان گردیده و نوشته های آموزنده و مفکورۀ ملی برازندۀ وی ارسال میگردد که  

خپلواکی« شریک    - پسندیده است تا منبعد قسمت هایی را با خوانندگان محترم وبسایت ملی » استقالل  

   سازیم: 

 

 عبدهللا با بایدن مهم است؟  دیدار غنی و آیا  یک:   

  .پاسخ کوتاه و روشن است، نه اصال مهم نیست 

دولت را فدای معامله دو زیربنای  با قوم، گروه   این  و    گری  های سیاسی و چهره های دروغین 

 .محافظان شأن و شوکت خود کردند 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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  وعیت را صدمه تا توانستند برای بودن در قدرت بنیاد قدرت سیاسی را سست کردند و مشر ، این دو

  .زدند 

 .  گر داخلی و خارجی استفاده کردند   این دو برای بودن در قدرت، از دزد، رهزن، مفسد و چپاول

تا توانستند دروغ گفتند. یکی باغ های بهشتی به مردم وعده کرد و دیگری تا توانست به    ، این دو

  .همراهان خود سنگ پرتاب کرد 

ه، جهان را فریب دادند و در برابر همدیگر حاضر به مزدوری  این دو تا توانستند برای حاصل توج 

  .های دور و نزدیک شدند  به خارجی 

های »ملی« به تن کرد و نواسه خدا را برای  سازی کردند. یکی لباس   تا توانستند ظاهر  ، این دو

کشور  های غربی در افغانستان، فقیر ترین    نخستین بار به جهان معرفی کرد و دیگری مدل لباس

  .دنیا شد 

گزار    بایدن که پنجاه سال را در سیاست سپری کرده و سی سال در سیاست خارجی امریکا، سیاست 

هانی چه کردید؟ و چه کردیم؟  د   شناسد. این دیدار یاد   بوده است، هردو را بهتر از خود شان می 

دار توفان    ره های تیغ خواهد بود و هیچ چیزی به بار نخواهد آورد. اینان کشتی افغانستان را به صخ

 .اند  کوبیده

     !ام را بخوان، طالب نامهدو: 
 

شود تو مانند من    نویسم. در این میهن که افغانستان نامیده می داشت را به زبان ساده برایت می این یاد 

دانیم. فقر چیز بدی است. اما باور    را من و همه می   ی. ببین تو پسر فقیری هستی. این یزاده شده  

های خود در کشورهای    ام که با خانواده   من به چشمم دیده  ،رهبرانت همه پولدار و عیاش هستند کن  

ها    است که خود را با آن  خوانند. همین کافی   شان درس می  برند. فرزندان   گونه به سر می خلیج چ

  .مقایسه کنی

هایی که تو    اما اسالم هیچ ربطی به جنگ امروز ندارد. باور کن آن   ،ما  ۀ تو مسلمان هستی مانند هم

  مداران اسالم   ها همه سیاست کنند، هیچ اعتقادی به اسالم ندارند. آن   و امثال ترا به جهاد دعوت می 

شان را در این راه جهاد    گرا هستند، نه مسلمانان صادق و عادل. اگر چنین بود چرا خود و فرزندان 

و پولیس به نام میهن    اردو ای. تو مانند سرباز    کنند. ببین تو در این میهن به دنیا آمده   قربانی نمی 

لحظه   می اما  فکر    جنگی.  خود  به  رابطای  یعنی  وطن  چه؟  یعنی  میهن  به    ۀ کن  وجدانی خودت 

 ور گونه ممکن است که یک مزد رساند. پس چ  سرزمینی که آب، هوا و خوراک را به فرزندانت می 



 

 

ISI   نه چنین نیست. همان مزدوران برای نابودی   ؟ جنگیدن برای وطن خودت حمایت کند  ترا برای

  .کنند   میهنت ترا حمایت می 

ام را دقیق بخوان و به خاطر بسپار و رویش فکر کن. من هیچ برتری نسبت به تو ندارم.    این نامه 

و با کشور های مختلف در امور    ام  گیری. من یک عمر سیاست خوانده بتوانی جای مرا    تو می 

ها    ساده را برایت قصه کنم. وقتی با یمنی   ۀام. بگذار یک تجرب  لل کار کردهالمسیاسی، حقوقی و بین 

  اما وقتی به عمق جنگ یمن داخل می   ،پرستی در وجود شان زنده است  کنم، احساس میهن   کار می 

مدار   ُکشد و تمام خاینین یمنی پولدار و قدرت   را میپرستان یمنی    بینم این جنگ تنها میهن   شوم، می

شود؟ آیا چیزی به نام دین در جنگ    چنین است. در عراق کی کشته می   می شوند. در لیبیا کامالً 

ها همه جنگ استخبارات و منافع کشور   سوریه وجود دارد؟ در مالی و نایجریا چنین نیست؟ نه این 

 .های بزرگ است 

تفاده ابزاری تسلیحات جهان سؤ استفاده از اسالم و مسلمانان در کشور های فقیر  ساده ترین راه اس 

افتد. چون    هایی اتفاق نمی   است. چرا در عربستان، امارات، مصر، بحرین، قطر و اُردن چنین جنگ 

خانه های جنگی هستند. به حال بیا! به عنوان یک    گران زراد   گان صنعت   نشسته   ها همه دست این 

  رسد که جنازه   که کشته شوی! روزی مییم. از جنگ دست بردار، پیش از آنگو ن برایت می وط هم

توانند. حاال به زن    گذارند و فرزندانت گورت را پیدا نمی   ات را مثل یک بار سبک به خاک می 

  !جوان، مادر و پدر پیرت فکر کن 

پاکستان و....ماشین این جنگ هستند. با سالحی  من برایت یک پیام دارم. امریکا، روسیه، ایران،  

کشی از پول دیو های صنعت و سرمایه ساخته شده است که بر فلسطین    وطن فقیرت را می   که هم

گران یهودی    دهی البی   دارند. مالک فابریکات این سالح که میهنت را برباد می   اشغال را روا می

کنند. آن کالشینوف که مسلسل کشتار    را اداره میهستند که اقتصاد جهان و سیاست خارجی غرب  

شود که هیچ    خانه های کنونی روسیه ساخته می نام دارد توسط کمونیست معروف شوروی و زراد 

جهانی از شما  ۀ  ها همه از شما نفرت دارند. جامعباوری به دین و جهاد شما ندارند. باور کن این 

خان یک انسان سیکوالر    ما نفرت دارند. همین عمران ی اسالمی از ش  ی جامعه   نفرت دارد. همه 

اش را یاد ندارد. وزرای خارجه، دفاع، داخله و    است و از شما نفرت دارد. او کسی است که کلمه 

ها این ماشین جنگ را توسط  آکسفورد و هاروارد هستند. اما آن   کردگان پاکستان تحصیل  ISI رییس 

چرخانند. خودت به عنوان یک جوان این ماشین    تان می خواه    شما جوانان مریض و رهبران خود 

چرخانی وطبعا زمانی که تاریخ استهالک شما گذشت در این ماشین جنگی بلعیده خواهید شد.    را می 



 

 

  شوی یک انسان فقیر را تیر   باور کن دلم برایت درد دارد. تو یک قربانی هستی. وقتی حاضر می 

کنی. آن انسان فقیر خلیفه خداست. اما این    را تیرباران می  توان گفت. تو خدا  باران کنی، چه می 

داد تسلیحاتی مسکو و تهران  رقرارداد های کالن تسلیحاتی واشنگتن و ریاض باید اجرا شوند. قرا

کشتن وطن  با  که  هستید  شما  این  بگیرند.  جان  تان    باید  را روح  اداران  بزرگ  های  قرارداد  ین 

  .بخشید می

به مرگ   نکه و به دیگران نیز بخوان. پیش از آ کنم این نامه را به دقت مرور کن   از تو خواهش می 

 . برسی به زندگی برگرد. ما به تو نیاز داریم. تو فرزند این کشور هستی. به انسانیت برگرد 

 
 

 : پیروزی در جنگ حتمی است   -سه   

تا   منابع زیاد را پس از سنگر جنگ، به سنگر  جنگ امروزی جنگ فکر است. لطفا تالش کنید 

  .اطالعات فراهم کنید 

های اطالعاتی حمایت سیاسی و اقتصادی    ها، رسانه های اجتماعی و همایش  تلویزیون   ،به رادیوها -

 .فراهم کنید 

حفاظت از نظام و دولت    های فکر ساز و اکادمیک حمایت فراوان فراهم کنید تا اندیشه   به شخصیت   -

 .ج کنند را تروی 

به هنر و هنرمندان حمایت فراوان تهیه کنید تا اخالق و مورال را در میان شهروندان پرورش    - 

 .دهند 

 ! « برنده است ً که جنگ فکری را برنده شد، سنگر نبرد را حتما گویند:»آنی  ها می  تجارب جنگ 

 

 پایان 


