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 فروپاشی ها، انشعابات و افشاء گری ها
 در سازمان های مزدور بیگانگان

 
به احساسات را  پديده های قلمی شان ماکه پورتال معتبر افغان جرمن آنالين و همکار همیشگی  دوست محترم 

مبنای واقعیت بر  آشنا ساخته خوب می نويسند، مستند وو انديشه های واالی ملی گرايی شان عالی وطن پرستی 
، به شمرده نمی شود تماس گرفته اندوجه غیر مترق یچه يک موضوعی که بهه بازهم ب ،و پر از معلومات ثقهها 

از میالد تضاد و  ه تبصره نمود در دم و دستگاه دوستمی ها ناد اخبار مؤثق از انشعابات اخیرجناب شان به است
و سرور افزا  دهند  که حاال به جنبیدن شروع نموده اطالع می«  نبشج »نی میان اعضای حزب های ذات البی

  .ست که متمردين در صدد افشاء جنايات همديگر اندا اين
 

را در  استبدادی ضد خودو بنیاد نابکار، خائن و  ياد می آورد که هر نظام ه همان گفتۀ همیشگی را باين تحول 
و تحصیل کردۀ همین مدرسۀ  کدام شاگرد همین مال  رح ياد شده هرولی اشخاص مط بطن خود می پروراند، 
خبر بس جنجال ها و کشمکش ها  ايجادانشعاب در . و خیانت به منافع ملی بوده اند جاسوسی، خود فروشی 

و ضد منافع ملی  خون ريزی  مزدوری،  و مردم می آموزند که نهادی که بنیادش بر جاسوسی،  گوارا بوده 
  . گردد صورت طبیعی خلق میه عوامل زوال آن بو  تنی توانديب داده را فرباشد تا ابد مردم 
اعمال و  و گذشته های سیاه  ه های آشنا بودهچهر که عوض دوستمه ب گزين شدن دو نفر ديگرجا تغییر رهبری و

 زد وـکله پز برخی»چون  .و نويد بخش نیست چندان امیدوار کننده  ،شان به همه آشکار استضد بشری  کردار 
 .«ردـرار گیـقپتره گر  مسندش رد
 

و  م ـدر احزاب و سازمان های ديگری چون پرچ نبوده «  جنبش »تنها شامل حال اين فروپاشی و انشعابات 
ه ، دستهم متالشی گرديدهو حزب نه تنها فروپاشیده بلکه ازق که دارای وجوه مشترک  اند مشهود است اين دـخل

در صدد قهرمان  معیت ديگرجو فعلی در چرخش اند  ور ارباب زور و ثروتبا عاليق قومی و مذهبی َد ای 
شورشیان و قوت های  با را با به اصطالح خود شان پیوستن خودهم  ه ایو عد بوده سازی رفتگان خود 

 .امپريالیزم توجیه می نمايند
حیث يک جريان ه موکراتیک خلق با موجوديت اين همه نا همآهنگی ها و تشتت بيامکانات احیای مجدد حزب د

به عین منوال در حزب جمعیت اسالمی درز های  . درس نظر میه د غرض تعقیب ايديولوژی مشترک بعید بواح
و تا حال نظر به تضاد ها و مخالفت ها قادر به انعقاد سرتاسری حزب برای تعیین رهبريت  عمیق خلق گرديده 

هی جديد افتاده اند و متباقی هم پاشیده اعضای برجستۀ آن در فکر سازماندطع ازشورای نظار بطور ق. شده اندن
 .اند که کدام راه را تعقیب نمايندپچال در

 

 ،ار همبین جريانات هزاره تب و در  در حزب اسالمی هم انشعاب مشهود است ظاهرًا
 

  محقق بر خر کاديالک خود سوار است، ** 
   ،طرح های سوداگر مآبانۀ خود داردخلیلی ** 
 جديد است،اکبری مصروف صف آرايی ** 
  ،در اسارت کشیدن زن های شیعه است برای ه ایمقررات تازتدوين محسنی اندر خیال ** 
 . دارددوام هم و تالش ها برای خلق تفرقه و انشعاب جريان طالبانی ** 

 

و مداری مآبانه داشته اما  و ايجاد تفرقه ها کرزی نقش ماهران  درين درز اندازی ها  به گفتۀ دوست محترم ام 
ولی اکثريت اين انشعابات و متالشی شدن ها   .قدرت خويش و بقای سود وطن بلکه برای منافع شخصی ه نه ب
سر تقسیم منافع بوده و همچنان  دن درـزادۀ جور نیامیرونی نبوده بلکه تضاد ها بیشتر بر دسايس و مداخالت ب بنا
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و از مقامات دولت ديگری  بیگانگان قرار داده تن به جاسوسی داده را در تأمین سود جويی  هر جريانی که خود
 .باهم ناساز گرديده همديگر را افشاء می نماينداين جنايت  یباآلخره شرکا  .ر گیرددستو

 

اگر اين تضاد ها، ست که ا عرض برسانم اينه به ارتباط اين موضوع ب حیث يک آرزوه خواهم ب آنچه را من می
و گرا انگیزۀ بیداری قشر پیشتاز، ملی «  جنبش »خصومت های ذات البینی مقام رهبری مثاٌل افشا گری ها و 

با حفظ نام  و ازبک تبار افغانستان گرديده با درک واقعیت اصالت قومی ولی افغان بودن اصالح طلب ترک تبار 
 .و آلوده برهانند را از اين رهبری ننگین  جنبش و يا نام ديگری خود

ع علیای و ترکمن افغانستان سازمان های فعال سیاسی نداشته باشند که قوۀ محرکۀ آن مناف چرا اقوام ازبک ** 
و آسايش هموطنان مسیر بخشیده و فعاالنه در  را در راه رفاه  افغانستان بوده تمام قوت، انديشه ها و مساعی خود

عهده ه ، با مسؤولیت و با وجدان و پاک برهبری آنرا اشخاص وطندوست .تعیین سرنوشت مملکت سهم بگیرند
  .گیرند

را وسیلۀ  ، ازبکستان و ترکمنستان باشند و چرا خودچرا ازبک تبار و ترکمن تبار ما پیرو دستورات ترکیه** 
 .بهره برداری های سیاسی و اقتصادی ديگران قرار دهند

 

را  اتوان آنه دريغ می را فدای انواع سود جويی های بیگانگان نموده اند بی جرياناتی که منافع وطن خود
   .ام خواند که ذلیل ترين القاب استمايه و نمک حرفرو
خوری و از جمیع خوبی هايش مستفید می شوی ولی پاسداری خانۀ ديگران  خانه میاين از که نان  یـلاح در

  . میکنی
و قانونی  مهیا بوده برای گرفتن حق مشروع همه مساويانه  ، کار و پیشه برایی که امروز زمینۀ تحصیلـدر حال

ه های مشروع و سهم برای تحقق بخشیدن خواست ،دهی ها موجود استو سازمان تشکل ايجاد امکانات و توانمندی 
   .کردمعقوالنه، با شهامت و مسالمت آمیز مبارزه توان  داشتن در ثروت ملی می

 

، اما حفظ برگزيدتوان  گان خود میحیث نماينده يسته ترين را ببهترين و شار انتخابات سهم گیری فعاالنه د
فهم و درايت و مساعی را بخیر،  ،تا استعداد ها  ،بوده ما وجیبۀ ملی بهر قومی که تعلق داريماصالت افغانی 

و  یثیت ما در افغان بودن حوقار و  عزت و آبرو، قبول کنیم که و   يمصالح و رفاه وطن اصلی بکار بگمار
 .زيست ما در همین میهن است

 

اين آرزومندی من برای سهمگیری جوانان ملی گرا دررهبری همه سازمان هايی که  رهبران شان تا حال در 
 .و من اهلل توفیق. بوده اند شامل است خدمت اجنبی

 


