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ازدید فلسفه ء آفرینش استحضار دارند این قلم برگزاریی جشن نوروز را گان عزیزطوری که خواننده 

و با اسلوب دیالیکتیکی آن مختصرأ بیان داشتم فلذا ضرور نخواهد بود که با توجه به اهمیت بالقوه 

اما اکنون به پرداخته شود عمیقأ پژوهشی بسیاری از مسائل جانبی نوروز یکبار دیگر به این مفهوم 

یکی  از حیاتی ترین مسائل هفته جاری از جمله که در م انداخت یوشنی خواه ر مسأله دیگری

 .سرنوشت جامعه و مردم به شمار میرود 
https://www.youtube.com/watch?v=6BdkHCEGLG0 

تای اجرای میکانیزم که در راستوسط جناب آقای گلبدین حکمتیار  پیام نوروزی تردید ابراز این بدون  

 جمیع اصحاب و اذنابحواس  گردند طق به طالبان مسلح واگذار جاری صلح مافیائی برخی از منا

ن عزیز هم مستحضر شده باشید گااننده ومحتمل است شما خ. ساخت رت پ   را مدنی  مدنی و غیر جامعه

سوژه ء سال میگردند ؟ و به نوشته ء حکمتیار گلبدین آقای سخنان چرا که در روزهای پایانی هرسال 

برخی جراید دوستان بی مروت و دشمنان منصف حضرت گلبدین حکمتیار نظر خود را در تمامی 

البته ما به هیچ اعتراضی و به هیچ نظری که . امور مربوط به سرنوشت مملکت ابراز می فرمایند 

. راجع به هرچیزی ابراز فرموده باشد نه داشته ایم و نه داریم و نه خواهیم داشت  هرکسی در هرجایی

ها و طرح ها چنان از قوت منطق بی بهره اند که اگر هرچه " نظر " بعضی چرا؟ زیرا از دیدگاه ما 

بیشتر ابراز نظرشوند بهتر است و بسی اگر اظهار نه شوند و از تاریخ مصرفش بگذارند بلکه موجب 

علی هذا اکیدأ پیشنهاد می کنیم که مقام شامخ والیت و ! ر و زیانهای دیگری بشوند صد درجه بدتر ضر

امارت یا مقام مشابه دیگری در همین سطوح یک نظری ، طرحی ، برنامه ای ، رهنمودی و چیزی در 

به هنگام تقدیم عرائیضی که معموأل در خطبه های  « !ده گی و خمیازه کشیدگی ر چرت زامو »باب 

و کنایه دار ستخباراتی اعالم می فرمایند به عنوان هر صاحب نظری کارخودش را انجام داده ، 
الزم باشد به ، کنفرانسی و غیره اگر برای این مأمول فوق تشکیالتی سیمیناری ! .میروند پی کار شان 

 .!! از قدیم گفته اند که مسجد گرم و گدا آسوده زیرا روی چشم 
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قرار براین تای فعالیت مکرر اصحاب استخباراتی به اساس یک برنامه ء از پیش تدوین شده و درراس

آب نستان نوعی ازای بنام مهاجرت از خالفت جور حزب دموکراتیک خلق افغا پدیده صوأل با ااست که 

https://www.youtube.com/watch?v=6BdkHCEGLG0


پاش دهند و درهنگامی که خشونت گرایان داعشی بنام خدا را با چاشنی مخالفت با پاکستان نفرت  کثیف 

 و دین خدا سر میبُرند طبیعی است که حکومات سه دهه و چند سال قبل که بنام سد واقع شدن در برابر

که داعیه دارکاذب عدالت و دموکراسی افغانستان حکومت موسوم به حاکمیت حزب دموکراتیک خلق 

از شهروندان لیون ها تن میگردند و مخواهان راستین محسوب و عدالت استقالل به عنوان ناجیان بود 

 . گردندتروریست ها اعالم فقیر کشور که جوقه ، جوقه به دارکشیده میشدند 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hAW5cOR0iac 

در یک سیمینار که یکتن از مهاجران دوره اختناق کمونیستی آقای سید اسحاق گیالنی نیز وقتی آخیرأ 

در باره استفاده سرزمین افغانستان  و موسوم به روابط افغانستان و پاکستان به آنکشور دعوت شده

توسط هندوستان سخن گفته بود و کلیپی از آن سخنرانی را خالف منافع ملی افغانستان دانیسته و 

 . خواهان به محکمه کشانیدن آقای گیالنی شدند 
https://www.youtube.com/watch?v=UXCO1gkFu7I 

 

برخی حلقه های رژیم وابسته با اتحاد  آنگاه اتفاق افتاد کهتمامی داستان  گیالنی اسحاق  سید   به روایت

که هم اکنون در رژیم کنونی حاکم بر افغانستان در پست های بلندی قرار دارند  جماهیر شوروی سابق

اهداف استراتیژیک خویش استفاده میکنند و نه میگذارند که  از این مسأله عادی مطبوعاتی برای 

ر آن نه میتوان اینگونه اظهارات را خالف منافع ملی درغی. افغانستان به ثبات و صلح واقعی برسند 

 .افغانستان دانیست 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAW5cOR0iac
https://www.youtube.com/watch?v=UXCO1gkFu7I

