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 چطور می توان افغانستان را نجات داد؟

وانی که خوانده می شود بعد از این مدت دراز رنج و نا ته ای ی امید واری های زیادی را در لحظممکن سر خط باالی

باشد که در  امید آخرین چیزی میهان رها دارند به وجود بیاورد. جریخ معاصر أمردم که خود را از چنگال نادانان ت

ریخ بشر و روان انسان را شناخته اند می دانند که امید را هیچگاه أروح و روان انسان از بین می رود. کسانیکه ت

ی باشد یعن ودن خود را رد می کنیم که مغایر سرشت اصلی انسان مین انسان بآکه در غیر  چون ،نباید از دست داد

 جوهر و قدرت خداوندی را که برایش توسط خالق هستی از طریق طبعیت اعطا گردیده رد می کند. 
 

که از آن  پروراند د در درون خود این امید را میکه به یک مشکل اساسی و غیر اساسی مواجه می شو انسان زمانی

 . به تو استگاه و دانا هستی و امیدم آتو خود  ،مانند یا خدایا دیگر تو کمک کن یرا توسط الفاظ نآد که رهایی یاب
 

ن آفه این گفتار نمی باشد فلهذا از ن می پیوندد. چون بحث ما باالی فلسآکه انسان را به خالق  این است همان جوهری

 یده و به پیش حرکت کنیم. گذشته و فقط به همین اکتفا می شود تا این روشنی را د
 

من فکر می کنم که وقت آن رسیده که مردمان افغانستان یک تحول اساسی را در سطح جهان بیاورند که نه تنها 

ریخ أد. افغان ها باید بیدار شوند و تو امنیت کمک نماین جهان را در برآورده ساختن صلح  نستان را بلکه تماما  افغا

ست ها یاستفاده به اصطالح کپیتال ءومونیزم را شکست دادند اما مورد سچه با خون خود کنر بدهند چنایجهان را تغی

ریخ غریب را چور و أاما بر عکس سرمایه دار در طول ت. اگر دقت کنید سرمایه دار باید غریب را کمک کند شدند

بیرون است اما واقعیت این چپاول کرده اصالٌ باید تعریف کرد که غریب یعنی چه؟ که این هم از حوصله این بحث 

است که کمونیزم در بدو پیدایش خود در اثر بر خورد همین به اصطالح سرمایه داران شکل گرفت یعنی کمونیزم 

داران در نبرد شان با اوالد خود ادیکال امروز توسط همین سرمایه اوالد کپیتالیزم می باشد چنانچه همین مسلمانان ر

ود جلو این رادیکال ها ال عمده در این است که چطور حاال می شؤنستان ساخته شدند. سنام کمونیزم در افغاه شان ب

 را گرفت. 

یت را قبول نکنند که مشکل اساسی جهان عامریکا این واقاضالع متحدۀ گردگی تا زمانیکه کشورهای غربی به سر

که اینها با مردمان اصیل افغانستان   خود شان با ندانستن های زیاد هستند و تا زمانی ،امروز در قدم اول همین ها

 حاضر به همکاری نشوند مشکل افغانستان و منطقه اگر خواهان حل آن هستند حل نخواهد شد.  

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Abhar_B/bahram_abhar_nejaat_afghanistan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Abhar_B/bahram_abhar_nejaat_afghanistan.pdf


  

 

 

  2از 2

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

روشنگری واشنگتن، پاریس، لندن، و برلین شروع کنیم مخصوصاٌ بادار بزرگ همه از  در واقیعت ما باید کار را 

 شان واشنگتن. 

 نان را مسالمتآو  ریخ کنیم أبودن شان در طول ادوار مختلفه ت افغانستان را تشویق به قهرمانهمزمان باید جوانان 

دوکتور  ۀهمه جانبه را با همدیگر به فرمودو یک پروگرام  توسط شان تشویق کنیم میز و منطقی به استعفای حکومت آ

 تقدیم مردم و جامعه جهانی کنیم.  "نیستانی"محمد ولی 

به مردم و جهان نشان دهیم این است وظیفه اصلی ما که رست و انسانی دین مقدس اسالم را اصلی و د ۀما باید چهر

م و هم دانش ینرا دارآم فرهنگ ن غیر ممکن است که به فضل خداوند هآدانش عمیق و همه جانبه عملی شدن بدون 

 .شود باید پیدا شود و تقویهکار باالی این مهم است که   ۀشیو این فرهنگ را. 

سمانی آدیان اشناسانه باالی آن بپردازید می بینید که حتی  ریخ جهان را به دقت مطالعه کنید و یک نظر روانأاگر ت

بر ضد فرعون بر وسی مرت حضقدرتمندان وقتش به وجود آمده.  سمان است در اثر ظلمآکه خود زمین هم در 

 بر ضد حکام مکه بر خواست.  )ص(رت محمد بر ضد قدرت وقت رومی ها بر خواست، حض عیسیت رخاست، حض

نده هانی که خدمات بس ارزامروز ظلم باالی مردم افغانستان به حدی رسیده که دیگر باید ملت افغانستان را به سویه ج

که گنجایش  چون خیزدجهانی نموده مانند سقوط کمونیزم و اتحاد اروپا با خون خود به سویه جهانی به پا  ۀبه جامع

ن وجود ندارد. اگر درست دقت شود جهان به ما احتیاج دارد نه ما به جهان اگر از خواب بیدار شویم آاین در  کمتر از

 و من هللا توفیق              .   زیم باالی یک دیگر خود و همه را بیدار کنیمو باید شویم اگر نشدیم آب بیاندا
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