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 ، چه یک نیزه و چه صد نیزهآب که از سر گذشت

سطور به مناسبت خاصی حضور خوانندگان محترم تقدیم میگردد که عبارت از همان موضوع این 

فرانسوی و  –مسخره و دور از منطق ارسال مکتوبی با امضای گروهی از چپگرایان خارجی 

در  اخیرا  مقیم اروپا می باشد. هموطنان ما بیاد دارند که  «خراسان طلب»  جدایی طلب  افغانان

سان عۀ یک نفر بلژیکی به لمکتوب عجیبی منتشر گردید که اصال  ذری جرمن ترجمۀیت افغان اوبس

ر به اینسو ه از چهار دهه گویا مسعودیانی کهای نظاریان و و به نمایندگی گروهی از شور فرانسوی

عنوانی رئیس جمهور  تاپه بخورد، بر سرنوشت ملت افغان زمانی عصر قدرتمندی آنان باید

در حقیقت جمیعتی که در مکتوب مذکور امضای قیمتدار خویش را  .گردیده بود تحریر «؟»!فرانسه

ارجی خیک خود سواد کافی به لسان فرانسوی نداشتند که به از یکطرف گویا لست نموده بودند، 

 و مفکورۀ وبو از جانب دیگر، معلوم شد که اشخاصی که عالقمند به مکتند بلژیکی روی آورد

معرفی گردیدند. درین  «ایمانویل مکرون» یس جمهور رئ ضیانوان متقامذکور نبودند هم به عن

نویسنده، درامه « عتیق رحیمی»معجون افالطون اقال  دو شخصیت شناخته شدۀ افغان که محترمان 

هردو بدون فیلم ساز،  ند وهنرم« برمکصادق »نامور کشور باشد با محترم  نویس و هنرمند

ه ؛ البتمنحیث امضاء کنندگان معرفی گردیده بودند «؟!» بصورت مجازی صالحیت و اجازۀ شان،

 . یا هللا!است« تقلب» اسم این حرکت 
 

 معلوم الحال گروه ؛ یعنی دقیقا  یکجمیعت ربانی -در کجروی های شورای نظارکه  شکی نیست

دۀ نمایند، ملت پراگنبر اکثریت و همگان حکمروایی تا تالش دارند دایم  که یناکام و اقلیت کوچک

شور افغانستان کافی تجربه و آگاهی دارند، ولی بازهم ارسال یک نامه به رئیس جمهور یک ک

 به شمول دیگر ممالکقوای آن در افغانستان حضور داشت و  اروپایی عضو ناتو که بیست سال
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 ز هر نوعناکامی و شکست شان باعث سقوط دولت در افغانستان گردید، دور ا عضو و غیر عضو،

 است.و از باور بدورمنطق و کامال  مسخره 

اندر استغاثۀ کمک »مطلبی تحت عنوان جون  14به تاریخ  بعد از مطالعۀ مکتوب مذکور، این قلم 

تحریر داشتم که در وبسایت های چندی اقبال نشر یافت و در آن دو  «از رئیس جمهور فرانسه

و خانمی که بعضی ها معتقد اند که  «عتیق رحیمی»شخصیت ظاهرا  امضا کننده را که محترم 

 قرار دادم. در حالیکه سکوت عالمتؤال مورد سدر زمینه  «موشهدا خ»ت به نام ایرانی اس

، نویسنده و هنرمند افغان «عتیق رحیمی»اختیار نمود، ولی آقای « خموشی»مذکور رضاست، خانم 

تند، هیچ شقراریکه ذریعۀ ایمیلی به اینجانب بیان داکه گویا امضایش در حقیقت جعل گردیده بود و 

البته از لطف شان در بیان حقیقت و  نداشتند. و امضای آن آن مکتوب هم به نحوه و مرامعقیده ای 

گروهی فاقد احساس افغانی و چپروان تجزیه طلب قرار  اینکه بدون رضایت شان وی را در لست

 داده بودند، نهایت سپاس گزارم.
 

« حیمیعتیق ر»به پشتیبانی و وکالت از آقای هم چنان ر یکی از نویسندگان ما مقیم فرانسه بعد ت

ا نویسندگان و هنرمندان افغان م که واضح گردیدایت های گوناگون به نشر رسانید مطلبی را در وبس

 هرتیب یکبار دیگر بالقمندی و سهمی نداشته اند. بدینتدرین مسئلۀ بی ارزش و خنده آور هیچ ع

سلسلۀ روش و مشی همیشگی گروه زمردفروشان، ملت ستیزان و تفرقه اندازانی که رویای اصلی 

رگشت ب شان جدایی بین اقوام شریف افغانستان و خدای نکرده تجزیۀ مادر وطن است، به رسوایی بی

 حرکتی غیر ملی و نهایت مسخرۀ شان ناکام میگردند. و

 یجاد کام ارویای نااز  و خاک مقدس افغانستان افغان شریف این گروه که آزمایش دشمنی شان با ملت

ن در سر آ وروی و همگامی با قوای اشغالگرمسعود به کمک شاحمد شاه  که « تاجکستان بزرگ»

ار درت طلبی و کشت، با وجود سوء استفاده های بی پایان از منافع عامه و قید، آغاز گردیدمی پروران

و  اهداف غیر ملی من الشمس است، مثل همیشه به ناکامیاظهر  کهدرین مدت و مظالم آشکارا 

به عبارۀ دیگر در کج روی های غیر ملی، آبی که در دهه های  ند.یده اگرد مواجهبیشتر رسوایی 

ملت افغان از آنان گشته، و انزجار متوالی از سر این تجزیه طلبان گذشته است و منجر به دوری 

 و مسخره از آنان سر بزند. ؤثرامۀ غیرماین نتحریر  حقیقت سبب میگردد که اعمالی چون در 
 

عتیق رحیمی و صادق » پا پیش گذاشته و از محترمان  «عبید مهدی»درین زمینه شخصی به نام

ت و خدا میداند که در مکتوب طالب معذرت گردیده اس« ؟!»به دلیل افزودن امضای شان« برمک
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ه رئیس جمهور، بب کر مکتورا بدون اذن شان در سیاهی لش چه تعداد دیگر افغان و غیر افغان

 دست بازی ها و تغییرات هویدا میباشدهم اضافه نموده اند؛ همچنانکه مطالعه میگردد که در ترجمه 

نۀ معذرت خواهی از وی  و م، زمیدرا مورد سؤال قرار نمیدا «رحیمی عتیق»تا اینجانب محترم و 

  ......آب که از سر گذشت....و برمال نمیگردیداافشای  حقیقت امضای 

تجربه داریم، این ها برای تصاحب قدرت  ضد ملت افغانستانبا شواهدی که درین نیم قرن از گروه 

یت مردم افغانستان به شمول قوم شریف و سوء استفاده های ناجایز، مورد نفرت و انزجار اکثر

جتماعی سردچار تاجک و مردم مظلوم پنجشیر قرار دارند و حاال که کشور در یک بحران و سیاهی ا

گردیده است، این گروه ناکام با اعمال مسخره و تالش بیحاصل در باطالقی که در آن فرو رفته اند 

هنوز در افکار مذموم جدایی و تفرقۀ ملت شریف و واحد افغانستان اند.....آرزویی که با سوء نیت 

 بگور خواهد رفت!

 
 

 پایان

 

و چگونگی نامه ای به رئیس جمهور فرانسه، بر لینک دیل کلیک نمایید. لطفا  برای مطالعۀ تفصیل  
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