
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 29/50/2512 عارف عباسی

 

 گفتنی هایی در مورد مضمون
 آقای بابک کابلی

 

صبح به امانت گرفته شده و با ابراز تشکر  ۸که از روزنامۀ « سر دهل ود نواختن در هر»مقالۀ جناب بابک کابلی 
ت های گی به واقعیه با نهایت بی مالحظدر مقدمه  أسف دریافتم که نویسندهتبا نهایت ، درین پورتال نشر شده خواندم

ر می تحلیل نموده و ابراز نظ غیر مسؤوالنه، اتکاء بر اسناد بدون واقع بینانهغیر  وآن زمان افغانستان غیر منصفانه 
 .نماید

زم و ین  نظام و اسرای تبلیغات مارکسیزم لیسادگی بدو دسته، طرفداران ه تقسیم مردم افغانستان توسط کابلی صاحب ب
نادرست  راین طرز تفک ،به مخالفین نظام پیوستند« جهادی ها» تبلیغات به اصطالح کابلی صاحب در اثرانی که دیگر

وطن پرست افغان را هیچ  انمبارز رسانم که عرض میه به خدمت آقای بابک کابلی ب ،بکلی دور از واقعیت بوده و
ه ارزش را با نابودی کلی و شعور اسارت میهن خودکه با تمام عقل  تبلیغی در کار نبود، احساسات شریفانۀ انسانی شان

درس های آموختگی از نیاکان شان این پروانه های شمع آزادی  وضاحت درک می کردند باه بآن  ملیو  عقیدوی های
نظام  عمال ه های وحشیانۀیا اعدام شدند یا زیر شکنج . در پای وطن محبوب جان سپردند و پال سوختند که پر و

دادند و یا در سلول های زندان زجر کشیدند اگر کدام اقلیت شان پیوندی با تنظیم ها داشته بودند ولی جان ستی یکمون
 قیام کردند و تحت دشوار ترین شرائط مبارزه نمودند. ،پا برخاستنده و آن نشده ب ناکثریت مطلق منتظر فتوای ای

 

رخ داد همچنان بین دوستان و خویشاوندان آری من با کابلی صاحب مؤافقم که در بین اعضای یک خانواده انشعاب 
خاطر وطن ه را کشت و برادر ب ، شواهد وجود دارد که پدر جگرگوشۀ گمراه خودو اهل قصبه و شهر راهل گذ و

رابر برادر ایستاد، من دلیل پیوست مردم را با نظام بر سر اقتدار می پذیرم اما هرگز قیام مردم آزادی خواه در ب
اصالً  .ددی و گیالنی نمی دانمین، ربانی، سیاف، خالص، محمدی، مجنستان نتیجۀ تبلیغ گلبدکشور را در داخل افغا

روی . من مستند و بمد گیالنی با دیگران معرفتی نبودحضرت مجددی و سید اح با اکثریت مردم افغانستان را به جز
زرگ در بس ببلکه خیانت  فاجنه تنها  را  و خموشی در برابر چنین نوشته های دور از واقعیت واقعیت ها سخن گفته

یق و نه دنباله رو طر نظام بر سر اقتدار بودندکه نه پیرو ی افغانستان از همه اقشار کشور حق هزاران مبارز ملی گرا
و  حدی نا رسا بوده و فهمه تنظیم های جهادی از لحاظ تبلیغات بدر آن وقت  ، اصالً می دانم هادیسازمان های ج

 رانو یک تعداد روشن فک وسایل قوی تبلیغاتی در اختیار نظام بر سر اقتدار بود .ندرا نداشت اهمیت تبلیغات درک
تی بودند که بنابر خود خواهی نشراتی و تبلیغا مرکز و ی با امواج قوییدر صدد تأسیس یک رادیو نهضت مقاومت

 عملی نشد. و مخالفت رهبران احزاب تندروها 
که  رددگ یا طور فیر هوایی بی سند و دلیل نشخار می و آگاهانه و عمداً صورت می گیرد یا تبلیغاتمتأسفانه این نوع 

بی وجدان رنگ باخته نشان داده  و یک مبارزۀ بزرگ شناخته شدۀ بین المللی را به جنایات چند وطن فروش بی ایمان
ن ها شهید بی کفن را نا وانده روح ملیرا توطئه و دسیسه خوبار دیگر قربانی راد مردان و آزادگان افغان  و یک
 د. نمال نمایو افتخارات بزرگ افغانستان را پاراحت 

 خودو مردم عزت خاک  شرف و ند و از حریت،ها در برابر ابر قدرت زمان یعنی انگلیس ایستاد بلی وقتی افغان
 سال تجلیل می هراین  قهرمانی و  ، ملت قهرمان بوددشمن را شرمسار از خاک خود بیرون راندند دفاع نمودند و

آراسته به عصری ترین ماشین مراتب قویتر از انگلیس آن زمان ه بوقتی در برابر ابر قدرت بزرگ جهان  اام گردد.
و راکت ها کوپتر ها زان و اهریمنان وحشت ناک مرگ هلیجنگی، طیارات غول پیکر و تانک های مهیب و زمین لر

ایستاد و چهرۀ سیاسی جهان را تغییر و دنیای تفاوت  با دست خالیقدرت آتش  ، فوالد وآهن و توپ های دور زن
بانی، رنایات گلبدین، مسعود، دوستم، خاطر جه ب متأسفانه  زامرو یادی از آن نشده و تجلیلی از آن بعمل نمی آید، ندداد

 و به مبارزۀ .گیرد رت میصوچنین تبلیغات نا روا  در حق این مبارزه، گل آغا شیرزی، و اهل قدیر سیاف، خالص
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، خان، ملک، ، چلی، طالب، مال روحانی، معلم، پروفیسور، داکتر، انجنیرده ها هزار روشن فکر افغانستان شاگرد
 ارباب و مو سفید افغانستان چنین قضاوت شود که تبلیغ جهادی ها آنهارا در صف مبارزات پیوست. 

 ؟آیا این ظلمت قضاوت نیست ، 

  ؟ حقایق نیستآیا این پوشانیدن 

  آیا این ارتکاب گناه بزرگ در برابر یک افتخار ماندگار مردم افغانستان نیست؟ 
بلی در حق این مبارزه و این قیام خیانت های علنی داخلی و خارجی صورت گرفت و رقبای جنگ سرد کنار آمدند 

وخته توسط مشت فر کشتار بیشتر، ویرانی و اسارت پی در پی ملت نو خون بهای دو ملیون انسان قهرمان این سرزمی
 .دوام دارد تا امروز که دوب و قاتل شدۀ معامله گر، جنایتکار

 

لبدین، ربانی، سیاف، مسعود، خالص، محمدی خلیلی، محقق، علی مزاری، مجددی و گاین قیام  !قای بابک کابلیآ
 وشمول پشتون، تاجک، هزاره، ترکمن، نورستانی و بلوچ و هندو ه ب گیالنی نبود بلکه این قیام سرتاسری ملت افغان

ر قبال تکس را دیلوهای افغانستان بود و این یک رستاخیز قرن بیست بود که تحوالت بزرگ سیاسی و جئوپسک 
 داشت.

در  خاطر مجبوریت و سهم گرفتنه پیوستند از روی مشارکت عقیده نبوده بلکه باکثریت آنانی که به این تنظیم ها 
 .دکارت شمول یک تنظیم را گرفتن تهضت مقاومن
 

. به هزاران زمینداران و سازش گر نبودن پست، بی مناعت آقای بابک کابلی! حتی زمیندار افغانستان در آن زما
بزرگ تارک وطن شدند. اگر توسط موتر از راه لوگر به جنوب می رفتید به هزاران جریب زمین خارۀ بی صاحب 

 .اوطلبانه به مبارزه پیوسته بودندکه مالکین آن د یر مسکون می دیدیده و غقلعه های بست بارا
 

دیگری با نامزد دیگر می پیوندد و یا  عضو حزب با یک نامزد و عینبلی در مورد سازش های امروزی که عضو 
ما ایستد با شبه عبدهللا و عضو دیگر برای جای پای یافتن در آینده پهلوی اشرف غنی می یک عضو یک خانواده 

ن هر دنائت ته محافظت و افزایش آن ب یمؤافقم و تردیدی ندارم، آنکه به قدرت و ثروت نامشروع خو کرده باشد برا
 می دهد.

م. مردم در آن دوران مصلحت واقعیت نبوده با شما جداً مخالفاما روزگاری را که شما در مقدمۀ تان تشریح کردید 
 تی وجود داشته (.البته استثناآ) دای استقالل وطن کردندرا ف مال، هستی و جان خود ،نکردند

 
 
 پایان
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