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 ،صالحهللا امر
 !فریدحماسه آ مقاومت و صداقتدر 

 
 

 کاری ۀجربت داشتنبا ومسایل ملی و بین المللی  آگاه در شایسته و یتشخصاین  ،افغانستان «سبز  روند رهبر»هللا صالح امرآقای 

افراد روی با رویا ۀمسلحان ۀمبارز در شهمرزمان فکران وبخشی از همخود و 28/08/2019 تاریخه ب ،دولتیدر مقامات بلند 

ر گروه غی فرد و ازچهل سال اخیر  در تاریخکنون اقالً تاکه جا گذاشتند برحماسه ای خود از  (پاکستانمزدوران ) گروه طالبان

 .دیده نشده استخون بار و ویرانگر مقاومتی در برابر دشمن بلند مقامات دولت چنان سطوح و دیگری در چنین جایگاه مسلح 

 احتماالً و خواهد گرفت که مورد حمله دشمن قرار  و می دانستهبرایش اطالع رسیده با آنکه به اظهار خودش هللا صالح امرآقای 

موضع یا سنگر همیشگی خود را مردن از ترس مگر بوده  نوشته را نیزوصیّت نامه اش باور چنانکه به این  خواهد شدکشته 

یک مقدار بل از قبلکه معلوم شد که  نه کامالً غافلالبته  ،اندبه کار خود پرداخته سر جایش با دوستانش بلکه کماکان ترک نکرده 

 .احضارات گرفته بودند

ان نمی کرده گماست  خود گفتهح لا صامرهللاطوریکه  اما ،بی جهت به استقبال مرگ رفته استبه اشتباه و او گفته شود که شاید 

د جنایت در این رویداباید گفت: . صورت گیردله ای پر از مواد انفجاری حم کامیون با یعنی چنان قوتی  از کشتن یک فردبرای 

ته المانی که به این نحو گفبا درک این اندیشه فلسفی هیگل  خواسته آگاهانه او اینست کهپنداشته می شود مهم بار آنچه از همه 

آقای صالح با چنین درک و و  آویزدگردن  وق بردگی را بهکند حقش است که طنمقاومت مرگ  مرزتا در مبارزه  آنکهاست: 

فته گرا که آنچه است  هو بدین ترتیب ثابت سخترزمیده رویا روی دشمن مقابل در شجاعانه منش خود  از فطرت آزاداحساسی 

 پای جان روی آن می ایستد.تا و می گوید 

و قهر وی را در وضعیت خشم و در آنجا به شفاخانه رفته زخمی همرزمان یکی از عیادت اما اینکه آقای امرهللا صالح ضمن 

دوست  خشم و قهر دنجهت فرو نشانخواسته با این حال  ،استنموده بروی خود لمس از جانب او یکی دو سیلی را  هکدیده، 

 .نمایدفیر یا شلیک  (وی )امرهللا صالحدانسته بر را مقصر می وی تا اگر داده  او را بدستاش تفنگچه خود زخمی 
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ز خود اکسی که زیرا پنداشته نمی شود درست به هیچ وجه دیده شوک در وضعیت زخمی را فرد با آنکه این کار آقای صالح 

ا و یخود در حالت شوک، جهت ثبوت بی گناهی از سوی فرد زخمی را  شجانجان به سالمت برده نباید قصداً چنین معرکه ای 

که بارها امتحان صداقت شخصیتی  همچو .قرار دهدو زندگی ن مرگ آزمو یک چنین درخود  ،فرد زخمیاعتماد خاطر جلب ه ب

 و در حال شوک فرد زخمیتفنگچه اش را بدست که خود را نسبت به دوستانش نشان داده باشد به هیچ وجه درست نخواهد بود 

ه، های مبارزه  گذشتاز پیچ و خم که طی سال های زیاد شخصیتی چون امرهللا صالح  .بخواهد وی را به قتل رسانداو تا اگر هد بد

اشد تا جائیکه ممکن بولیت را ؤاست که بار مسی نیازمند چنین فرد کم نظیرغرق در خون کشور است زیرا شایسته زنده ماندن 

  دنبال نماید.خیر ملت و کشور به 

با منطق آزادی   و دیموکراسینظام  ۀپایبر  حقوق مردم،و اوضاع کشور  ۀدر بارها و محافل بحث آقای صالح همواره در میز

 ۀئلمسچنانکه در  ،قومیت موضع گیری نکرده استنظرانه مثل بسی کسان دیگر در قالب تنگ  سخن گفته و بران و قاطع

ل شامو مفید به حال ملت و کشور به حیث معاون اول اشرف غنی صحیح انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، با تشخیص 

الف در یک ائتی دیگر همه کاندید هااگر حتی که با این دید است، ایستاده در کنار وی تکت انتخاباتی شده، استوار و مصمم 

م به مرددر چهل سال اخیر او می داند که زیرا  دندارنشانس پیروزی توان رقابت و  ،قرار گیرند« ساز دولت»علیه کاندید باهم 

و کشور  مردمبه خیر  یمثبت و سودمندواقعاً  کار آنها یک کاندید های دیگر هیچ کدامکه خواهند بود مستقیم خود دریافته  ۀتجرب

ه بفقط توسل به خشونت و جنگ و خون ریزی با های چپ و راست هسته  سر دمداراناین ندارند بلکه اکثراً شان در کارنامه 

 اند.  ورزیده تالش  هدف رسیدن هرچه بیشتر به قدرت و ثروت

و در ستان و فرار به پاک در صحن پوهنتون کابلمحصل  مثالً گلبدین حکمتیار از آغاز فعالیت سیاسی با کشتن سیدال سخن دان

و معلوم  عمل کرده کشتن مردم بی گناه افغانستاندر خواست دولت پاکستان و بیگانگان با حزب منفور خود بیشتر به هم آنجا 

 که حال می خواهد مردم در مقام ریاست جمهوری انتخابش نمایند؟ کشور رسانده استخیری به مردم چه  نیست که

سر سپردگی به رژیم آخندی ایران و همین از  در مدت چهل سال به غیر« وحدت»طور حاجی محمد محقق رهبر حزب  همین

 گاه سوریه فرستاده میشوند. به کشتارفاطمیون وی جوانان هزاره زیر نام لشکر و توافق اکنون هم به تشویق 

بلخ که جنون آمیز در پی قدرت یگانه شدن در افغانستان است با اتمر  ۀسابق والی نت و بولت شد عطا محمد نورهمین طور  

از جار و جنجال و ی قدرت بین شان به راه افتیده او که با همه الف و گزاف اکه از همین اکنون دعوپیوسته سابق پرچمی 

که از طریق یک دریافته خود این را  وی چه ارزش و اعتباری برایش نزد مردم باقی مانده است؟ کرسی والیت بلخ افتیده 

 :در یک مصاحبه تلویزیونی خود گفته است اخیراً ، این مسئلهمبارزه قانونمند و مسالمت آمیز شانس پیروزی ندارد و با درک 

 .طالبان می خواهد نظام دیموکراسی نو پای کشور را بر اندازدگروه هر طور شده حتی با جنگ و پیوستن با 

جنگ و جنایت گذرانده از آخرین جنایت خود با تجاوز در حق معاون سابقش . . .  در را، او که چهل سال عبدالرشید دوستم -*

 تواند.  دولت سربلند کرده نمیمردم و  اکثرچنان دوسیه ای در محکمه دارد که نزد 

ی أتی از قوم و محل بود و باش خود رچیزی نیستند که حهم چندان ریاست جمهوری  کاندیدا توریخالصه دیگر تکت های 

 پایان الزم را بدست آورند چه رسد از کل کشور.
 

***  ****** 
 

 تذکر: 
ان را شدۀ افغانستهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز و قلم بدست شناخته 

 .رهنمائی شوندعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان  مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر
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