
راه یدر جستجو  

 ، یمل یت هایشخص ،ین راه آزادیکه دران مبارزاست  یادیز یخیتار هاروزم افغانستان یدر تقو

 روزها  ازان چه ن روزها پا برجاستآ یارزش معنو که نده ادیجام شهادت نوش یدموکرات و مذهب

  .ریا خیو شود لیتجل

 یجمع یمحافل و نشست ها ین شده و طیمادموکرات روز نیو د یانقالب یرو هایم نیهژده جوزا در تقو

د.یآ یاز ان استقبال بعمل م یا انفرادیو   

 در بحران کشور یشتریب یه چالش هام کینما یل مکث میمسا یرون روز یامسال در بزرگداشت از ا

افغانستان قرار دارد. کیدموکراتو یما افغانستان در مقابل جنبش مل زیعز  

ده یدست از سر کشور و مردم ما نه کش یو نظام یاسیس ، یدر بعد اقتصادگان یهمسا یالمللن یدرسطح ب

 یها یرویاز ن فادهبا استو شتر کرده اند.ین ما بیدر سرزم را یزیقتل و خون ر ،هایبا صدورانتحار و اند

 ستون پنجم خود در رشد بحران افزوده اند.

ر کرده است.یاش گ یدر لجن استعمارشتر یرا ب ها ییکایامر یدراز مدت خود پا یروسها با پالن ها  

ب یفر یکه برا یها یو قسم خور هااتحادجاد یعقب گرا با ا یها یروین یزد و بند ها یدر سطح داخل

 یرا رو یخون خورگند و فساد و  یحه هایشان کشور الیخورند بر اوضاع پر یخورده بودند و ممردم 

روند. یهم انبار کرده م  

گناهان را  یخون ب یایدر یهر جنبده ا بر یر مرمیبا ف یقوم یگلو با قلدرمنش ده تایگندده و یدولت پوس

الب ساخته است.یجاده ها س یرو  

ش کش یرا پ یو طرح اجماع ملند یب یخواب امارت منشسته ودر کاج بلند  "قصاب کابل"جغد مکار 

 کرده است.

سر پوش  یب گین دیا جوشان با،  ده استیفلک رس یکرس ۹ تاد پرورما یده و شهیداغ دملت فغان  

رود. یر شده میتبخسالهاست   

زمستان شان را  یوراخ غذاسرگردانند که که به هر س یشوا نداشته باشد مانند مور هایرهبر و پملت که 

برند. یم ییبه تنها  

غ شهادت یبه تک یک ی را رهبران ملت افغانستان ،اه دالن خون اشامیو س یاستعمارگران داس و چکش

و نابود ساختند. روح شان شاد. ستیند و از ساحه مبارزه ندیکش  

 تیضرورت دارد. شخص" ید "کلکانیاد مجیزنده  چون ، یرالبعدیت کثیشخص وبه رهبر  ملت هم اکنون

ند.یگویهم جوان.....م یار وجمعیع یمسلمان، ثالث یگریست، دیاو را کمون یکیکه   



جاد کرده یرا ا یخال شود که یاحساس م ینونک یط بحرانیواقعن درشرا  یتین شخصیکمبود چن

ده است.یکه تا هنوز پرنه گرد  

که  بودسته یبود. شا متبارزد  یاد مجیزنده  تیدر شخص که یعملکار یت هایوظرف یدرک علم 

د کرد؟یچه با ل شده است،یخ تبدید به اسطوره تاریرسازد.اما حاال که مجن خال را پیا  

که م یدانیهمه م ؟است یکیتیژن ایو اند یا ذاتی یاکتساب ،یرعملکا یت هایظرف درک علم وا یآ 

.اند یاکتساب  

جستجو  یگرید یتوان در وجود شخصینم را دیات منحصر بفرد مجیخصوصکه  است درست

توان درجنبش  یت را میشخص نیچن، یت سازیرشد ظرف ینه هایدن زمیبا مساعد گردان اماکرد.

کندت ها را کسب یآن ظرف با گام استوارکه  رون دادیب یفعل  

در  یساز وحدت مل نه یزم ور مایملت غ یبانیکه با پشت دورنخواهد بید یتین شخصیظهورچن

.ده گرددیافغانستان داغد  

و وحدت  یرهبر یبحران فعل دا نخواهد شد کهیپ یدگر کس ، با شهادت رهبران یبه نظرعده ا

ن کند.یرا در افغانستان تام یمل  

 یدیام گردد یرآب میاز خون مردم س ین عدالت طلبیدر زم یخواه یآزاد یها شهیر کهیطور 

دهد.ید میرا نو یبهار گل ییشگوفا  

ه یعلمردم  یداری، مقاومت و پا ی، وطن پرستیخواه یآزاد یجنبش ها ، سال یش ازسیب  یط

شن و چه بطور رو، خوار  ن خونیمتنفذ شان ،یک اندین، تاری، مستبدوابسته نین ، حاکمیمتجاوز

 یناش ها ن جنبشیا یشکست و خام ،اند ن ما قد برافراشتهیاز سرزم یاهوشه در گ ،یا مخفی

  تحرک ماست. مهندس و ازعدم

زوجود یافغانستان عز یعنین ین ضرورت است. زمیر به مهندس با تجربه و زمیاعمار تعم یبرا

ش یرا درست درجا یراتیکند ومعمار که مواد تعم  یر را طراحیتعم یدارد. مهندس  که نقشه ا

دارو یمستحکم و پا یریل تعمیتا تکمم ویدا کنیم او را پیاست. کوشش کن ن ملت مایبکار برد درب

ر یو زمان گ ین هدف طوالنیابراوردن  . میتماد کنبه اواعالب، یمقاوم در مقابل هر طوفان و س

 است.

 دینبا را مشکالت  م بود.یهخوا مواجع یادین هدف با مشکالت زیدن به ایراه رس یدر جستجو 

ش مندانه یو اند یت  بر خورد علمیواقع یقت و جستجویافت حقیدر یکرد. برا با احساسات حل

و به شکش یپ ن هم ید بنهم باش ینواقص یشنهادات خود را ولو دارایانجام داد. طرح ها و پ

د یافت کلیدر یبرا ش مد نظر گرفته ویک را درگفتمان هاخویپلماتید ی. ظرافت هامشوره گذاشت

 یهاوسنت  ز کردیو غرور پره ین آمده و از جاه طلبیحل مشکالت از" خر لنگ" خود پاه

. "حراس"  " من" و "ما" را شکست  



ز یو نجات افغانستان عز یم توانست به وحدت واقعن ملیو استوارخواه یعمل یبا برداشتن گام ها

افت.یاز بحران موجود، دست   

   پژمرده نهرا که هنوز یگل .میست جهانش دهابا یکه ز را نچهآو  تکانست ا ستایا که را نچهآتا  دیی ایب

.میبش کنای ده است رهیگنده ب را که تا هنوز نآم، و یب بگذارآدر  

 

                                                                                                   ،محمد طاهر

                                          جون دوهزارو هفده  ماه هشت، کایامر


