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 ی ما پامال شدچه ارزش ها
 !چه بودیم و چه شدیم

 

 اسناد و شواهد بیحساب در  ،سترگ تاریخیبیشمار  افتخارات و که یک واقعیت است با داشتن تأریخ چند هزار ساله

و خاطرات و  تاریخی در موزیم های بزرگ جهان و بی نظیر  و آثار پر بها  کتابخانه های معتبر دنیا کتاب های قطور

 مؤثق مبتنی بر شواهدو این خطه  قدامت تأریخی گویای  که همه  یادداشت های زایرین، سیاحین، محققین و جهانکشاین

حماسه های شهامت، دلیری و بازگوی  ،این بخش آسیافرهنگ غنی   و تمدن های شکوهمند بودن  زادگاه و مأوا اصالت 

  .است ول تأریخ طدر   و حراست گران این معبر طلبمنش و حریت آزاد و سر سپردگی باشندگان این مرز و بوم

مولود این همه  سربلندی ها نبوده بلکه خصائل ممتاز باشندگان آنهمه مظهر این  ی قدیمۀ خطه های جغرافیایینامها تنها 

  .افتخارات بوده است

دانش و ابتکارات  ،، فهممایحصل زحمات، های پی در پی قرار دادطه را در چهار راه حوادث و ماجراطبیعت این خ

و توسط یرغل گران  معتبر آن ده شده وتمدن های یبه آتش و خون کشان در اثر تهاجمات  فرزندان این سرزمین بار ها

، این موقعیت معبری و ته استر ویران گردیده به فناه رفواجمهای دیاراجنبی برای تسخیر این قلمرو و جهانکشایان 

ای اهریمنی  زمان  گردیده و در ماجرا های رقابتی قدرت ه  جبرا   و قهرا   این خطه  باعث کشاندن پای بعضا    گذرگاهی

به یغما  باشندگان آنو سیر طبیعی ارتقاء و جهش را از  رکود و عطالت کلیه تشبثات پیشروی را ایجاد نموده موجبات

منفعت خود را در فرو ریختگی از  در برابر همدیگر  سپری، برای استفاده این وطن چون متجاوزین رقیب .است برده

ریختند و  ساختند و بافتند و پختند و باشندگان آن به سود خود برای  این وطن سراغ کردند. هم پاشیدگی و تفرقه اندازی 

 بسی آتش تزویر سوختند. خویشتن  در دیگدان استعماری

ملک  و نه  شان خود دیگر نه ندو به عزلت کشانیده شد نداز نظر ها افتاد مردمان این سرزمین همواره در ختم رقابت ها

 ایشانبا بی اعتنایی و بی توجهی به  و ه شدندکنار برد  ،بود بسود ستمگاران و حیله گران دوران شانو نه راه  شان

، نام سراغ نمی شدجایی  دیگر برای مردم این دیاری خاص عالیق نظامی و اقتصادی شان در حلقه ها ه شد،نگریست

ذغال های در قپان  شان رااطالق کردند و جمیع ارزش های معنوی و انسانی  ایشانرا به  و پس مانده عقب افتاده

  فروشی خود وزن نمودند.

  سر گردان  راه گم کرده در سراغ رد پای قافله ساالران خبیر و دانا ندافتادقافله ها به دور  ند و ازتنها ماندمردم ما  

و  ، گاهی محکوم برف کوچ ها هم با طبیعت ناسازگار در جنگ بودندپی ، دست بگریبان شدندو جهالت    با فقر، ندشد

، اگر ها خشک سالی ها و قحطیو زمانی در دحشت سیالب ها و طوفان ها و یا اسیر بی پناه سرما های شدید و یخبندان 

ترس و  عالوه بر آن بود.و نبرد متداوم شیوۀ روزگار  در ستیز می افتادند جاهالنه  ن می شد با خودطبیعت مهربا

 سایه انداخته بود. مردمدهی های کمر شکن بر زندگی هتوحشت از حکام ظالم و باج

در رقابت جنگ نام نهاد سرد نا آگاهانه در دام استعمار دیگری  (و یا عمدا   سهوا  و غفلت یک قدرت ) بی اعتناییدر اثر  

  ند.که چون پرندۀ مجذوب و فریفتۀ چشمان سحر انگیز این اژدهای خوش خط و خال به پای خود بکام مرگ شتافت ندافتاد

چارگی ها نا رسایی این شمۀ  از زندگانی قلمروی بود که امروز افغانستانش میخوانیم و نامش و به گذشته اش با همه بی

مهد  ،، خانۀ مشترک همۀ ماستاین وطن ما است یم.ئافتخار می نما ش و افسانه های دردناکشها و حاالت غم انگیز

 و  آرزوی قلبی ما است ازهم گسیخته و پاشان شدۀ اقوامش .  وحدتزادگاه و با آلخره آرامگاه ما است ،رات مااافتخ

 حاضر به ایثاریم. تمامیت خاک و استقاللش  زیر بیرق سه رنگ آن برای حفظ 

گذشته  نه و  ،داخلی و نه قهر و غضب طبیعت خشن سردمداران و نه نا روایی های اناجنبی تهاجماتنه  در گذشته ها اما

و مناعت این ، غرور ، شهامت، غیرتتی  هیچکدام نتوانست که شانۀ همتهای پر از خون و آتش ونه فقر و تنگ دس

هیچگاه  نا دار بودند اما با غرور زیستند و با هر بیگانۀ با حفظ کامل این ارزش ها بر خورد کردندملت را خمیده سازد. 

به استعانت کننده چنین انتباهی ندادند که تو اختیار من و ملک من داری و هرگز به بیگانه امتیاز سروری و باداری 

 و ندو لو که قرضه گرفت ندامضای معاهدات با دیگران با غرور و همت عالی دور میز نشست در عهد قرار داد ها و ندنداد

را افغانستان می  و در هر گفتار و کردار خود ندمال نکردمیهن پا و کرامت  و عزت ندمک بال عوض خود نفروختیا ک

 .ندمنصبی داشت وچه موقف  صرف نظر از این که و عظمت و وقار و عزت وطن را عزت خود می شمردند  ،ندپنداشت

نظر   آنها  با هم سفرانم یاد کردم و هریک ازران ااز لیاقت و فهم یکی از همک در بین موتر در ایام مأموریتم در سفری

 ، ولی راننده ما با کمال ادب معذرت خواسته گفت من منکر این شخص مرا تأید و از شخص یادشده توصیف نمودند



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 تنی چند از  گفت در سفری به یکی از والیات همین شخص با چند مأمور دیگر وزارت با ؟، همه پرسیدیم چراهستم

، همه پاها برهنه کرده پاچه های پطلون باال کشیدند تا از دریا عبور از دریای نه چندان عمیق میگذشتند ها امریکایی

در حالیکه امریکایی  خود از د ریا عبور دادپشت  به نوبت به اما همین مأمور تحصیلکرده سه نفر امریکایی را به .کنند

از همان روز من منکر این شخص شدم و  موتر ران گفت که .ر بودند که به همان شیوه دریا را عبور کنندضها هم حا

باشد. همه با شنیدن داستان راننده خاموش شدیم و  هم نزد من یک انسان بی همت و بی غیرت است و لو که تحصیلکرده

 .ه معیار های اصلی شخصیت پیش مردم چیستدانستیم ک

عمار نوین طرح های خاص خود را برای نفوذ سیاسی و نظامی خود داشته با تهیۀ فهرست از نا بسامانی های تاس

ما  و خوش فلب احساسات جوانان خوش باور  واران خودخاستخدام یک تعداد جواسیس و معاش اجتماعی و اقتصادی با 

، سعادت و رفاه توده های رنج راه نجات، پیشرفت، ترقی و تعالی به آنها تلقین نمودند که گرفتهبازی به  ماهرانه  را

روش ما کشیدۀ وطن شما توسط راه و فلسفه و مکتبی است که ما در کشور شورا ها آنرا عملی ساختیم طی طریق 

نش و قدرت و استعداد خویش از خوان یع منصفانۀ عاید بوده هرکه مطابق فهم و دازمتضمن عدالت اجتماعی و تو

ی. واندیشه و احساسات  جوانان را اتنظام کمونیستی بهره خواهد گرفت نه طبقاتی وجود خواهد داشت و نه امتیازگستردۀ 

و تردیدی نشان  تعارفات حیله گران حزب کمونیست شوروی شک چنین زیر تعلیم منظم روانی قرار دادند که در قبول

را ناجیان اقشار ستم کشیده از اسارت بدبختی ها دانستند. و حزب و  فلسفۀ شان را طریق نجات و خودها نداده و مکتب و

، طیاره و وکالت از مردم را توسط تانک، توپحق  خود جریان خودرا  ممثل آرزو ها و امید های مردم جاه زده و به 

و کشتن و بربستن و  ر بمباردمان، شکنجه و زدنرا با اعمال زورو جب ، روش و نظام خودخود، راهخمپاره بخشیدند.

 زندانی ساختن بر رنجبرانو بال کشیدگان تحمیل نمودند.

، ، عزت، وقارودند و بیباکانه کلید خزائن حریتو درب های وطن را به رخ این دوستان مشفق گش ی خوددرب قلب ها

و  (وجود نداشت که اصال  فرمانروایی کارگران ) دانستند که ادعای به آنها سپردند.را دو دسته  غرور و سروری خود

خود برسم در واقعیت مت کشان )ح( حکوت زولتر ازهمه بد بخت و بیچاره شدندکه انجات رنجبران و ستم کشیدگان )

( این همه و هزاران شعار دیکر همه میان تهی،  پوچ و پوشالی بقۀ ممتاز حزبی گردیدط دیگر نظام های همگون مؤجد

بود و صرف در یک هدف خالصه می شد و آن الحاق افغانستان به سازمان شورا ها  به رهبری حزب کمونیست 

 شوروی بود. 

وحشیانه  یتان گردیده زیر ضربه هاباعث از بین بردن ارزش های عالی ملی افغانس پخش این رسم نوین بنام انقالب 

خورد و خمیر شد  و در عوض برای پیوند بخشیدن اقوام افغانستان به کشور های  شعار های مبازره با فاشیزم و نشنلیزم

پار دریا آتش ملیت ها را دامن زدند تا به آسانی بر این مملکت باداری نموده از دهلیز آن برای اهداف بعدی استفاده 

نفس و احترام به  احترام به ملی به ارزش های  ملی و اتکاء به نیروی  تدریجی اتکاء اللحضماخود موحب  نمایند. که

یعنی شوروی کبیر سپرده سروری و باداری به قدرت محور  اجنبی رو به فزونی نهاده متدرجا   خود گردیده وابستگی به

آنکه بنام رهبر و پیشوا و زعیم در  .و فرمانبردار بوجود آمدمزدور  ،چپراسی ،ز افغان پاه دوو دیری نپا یید که  ا شد 

 .نوکری بیش نبود ه ودستور گیرند ،اسیر ، فرمانبرداربرده قصر نشسته بود

معتقد بوده و تطبیق  مکتبی و فلسفی  قابل تذکر میدانم که برای یک عدۀ وطن پرست پرچمی و خلقی که به سوسیالیزم

آرزو داشتند موجودیت این شرائط بیحد درد  برای خوشبختی افغانستان نیرو و اراده افغاناین مکتب را با همت افغان و 

ناک بوده من از زبان بسی از کسانی که به من اعتماد میکردند شنیده ام که ما اینطور نمی خواستیم و هرگز تصور آنرا 

ینیم . اما برای این عده دیر شده بود راه نمیکردیم ما امروز صالحیت و اختیار همه امور خودرا بدست شوروی ها می ب

تن میدادند. این صدا های ناراض در هیبت  زمان روانجریان تند آب با  بازگشت نداشتند خواسته و یا نا خواسته باید 

 هیوالی هورا های مدهش  خفه شد و نا شنیده ماند.

، برای اعادۀ حریت حیثیت، عزت، افتخارات، سنن و عنعنات و عقاید ، ملتی به پاه بر خاستدور دیگری پدیدار گشت

صدقۀ میهنش کرد آهن پاره های غول پیکر ساز و برگ نظامی را خود بکارزار رفت مردانه رزمید و خون پاک خویش 

 .عارش بود یا آزادی و یا مرگ، شدشمن کمترین تزلزل را در ارادۀ پوالدینش وارد نکرد

سود جویان و نفع برداران اوضاع چون خفاشان در عقب خرسنگ ها مخفی و نظاره گر احوال بودند و متیقن شدند که 

میتوانند با  ،این سر سپردگان ره آزادی که همه ساده دل و خوش باور اند و از کارخانه حیله و دسایس پشت پرده بی خبر

زیر نقاب پشتی بانی از م جویی شان را آبیاری نموده پلنگان در لباس ملنگان وارد صحنه شده خون خود درخت انتقا

آزادی و نجات ملت های اسیر از چنگال اهریمن کمونیزم برای این قیام ملی رهبرانی تراشیدند و با فرو ریختن پول 

را توسط نوکر خود پاکستان بدست گرفتند و این رستاخیز ملی بیشمار بدامن این چاکران خود در عقب پرده کلیه اختیار

دها در دست یابی به اهداف مطروحۀ خو را در لحاف دین پیچانیده این قیام ملی را غرضبازهم ملی گرایی افغان 

، تنظیم های متعدد را و غیرت افغانی را استخدام نموده عناصر فاقد هر نوع شهامت محاصرۀ قدرت خود قرار دادند.

و برای تأمین امیال شوم خود انواع تفرقه را بین مردمی که  همه به یک هدف میرزمیدند ایجاد کردند و خود بمیان آورده 

 نفع برداشتند.
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ه خوانی پشاور که روزگارانی . در بازار قصخود فروشی و وطن فروشی رونق گرفت، سودا گری، امله گریبازار مع

ها را حکایه میکردند حاال از دنائت ها بی عزتی ها و بی کرامتی فغانی مردانگی و شهامت و غیرت ااها حماسه هسادو

خاطرات پر افتخار نبرد های بی باکانۀ فرزندان افغان در مقابل قصه میگفتند. چوک یادگار که  ها های پیشوایان تنظیم

هوتل و حبیب هوتل همه متجاوزین زورمند اجنبی در سینه داشت حاال شاهد حراج همه افتخارات این وطن بود، گرین 

 ، پشاور در مجموع مهد فعالیت هایمحل داد و گرفت ها بین مقامات استخباراتی ممالک مختلفه و نمایندگان تنظیم ها بود

 .بستند تبدیل شده بود و به قمار خانۀ سیاست های بین المللی که همه باالی افغانستان شرط می  بودهگوناگون  مخفی

مت بزرگ و قهرمانانۀ مردم وبرویی و افتخاری برای افغانستان باقی نمانده رهبران تنظیمی مقا، آدیگر وقاری، عزتی

 ها بی شرمانۀ خود قرار دادند. افغانستان و خون ملیون ها شهید  را مورد سوداگری

نهاد و جعلی   نام ، دلسوزان، مهربانان و ناجیان آزادی و حامیان حقوق بشر و تإمین کنندگان عدالت اجتماعیدوستان 

رهسپار دیار خود گشته و ختم ماجرا را مطابق  از رقیب دیرینه گرفتن انتقام شکست پارینه بعد از رسیدن به آرزوی 

خواست خود و به سود خود انجام دادند و رؤسای تنظیمی را با مقادیر بزرگ اسلحه و مهمات رها کردند تا به جان 

ه جنگ منافع خود دهندوستان وارد صحنه شوس، پاکستان عربستان سعودی و همدیگر بیفتند و پای رقبای نوی چون ر

 .براه انداختندرا توسط چاکران خریده شده قبلی به خون ده ها هزار افغان بدبخت و از پاه افتاده 

 

دیگر این وطن در دنیا با وصف همه فداکاری ها و شهامت حیثیت، وقار و عزتی نداشت و هر روز شهرت های شرم  

چهارده سال جنگیدند آغوش  که ی نمود. بعضی از قوماندانان جهادی با عدوی دیرینه کنار آمده با آنهاییئوری را کماآ

خود سر دشمنی و  امروزی دشمن دیروزه با هم رزمان و هم سنگران و دستور  دوستی بازنموده برای حفظ منافع

خود وطن  ،نمودند. گروه دیگر از فعالین پشاور عقب نماندهخصومت گرفته بسی خون ها ریختند و ویرانی های بیشمار 

 و آینده و دین و مذهب را در گرو ایران قرار دادند.

، امید ها طانی در یک وقت بحرانی عروج نمودریان طالب سراب اغوا کنندۀ بیش نبوده با حیلۀ بی نهایت طرح شده شیج

و بر بریت بسر رسیده ودور آدمیت و عدالت و پرسان مستقر،  شگوفان شد و همه پنداشتند که دیگر دور ظلم و وحشت

، ظلمت و عقب ، نادانینجیر غالمان غالمان گردیده و جهلولی ملت خوش باور افغان بازهم فریب خورده اسیر غل و ز

و  گردیدندبی خبر از ارزش های واقعی دینی و اعمال انسانی  گرایی بر زندگی شان مستولی گردیده هر کدام اسیر گروه

 این خود طرح دسیسۀ برای اعادۀ نفوذ پاکستان و جیو پالیتیک قدرت ها بود.

بر دالیل خاص آن افغانستان را در محراق توجه جهان قرار اوقوع حوادث تکان دهنده و سرنوشت ساز در امریکا بن 

که شرح و بسط آن درین  ، نظامی و اقتصادی  جهانی در آمدسیاسی صحنۀ بازی بس بزرگ بهداده یک بار دیگر

آرزوهای سه دهه ملت   ارمزرعۀ شوره ز که در تشگپدیدار  در افغانستان دور نوی  خالصه مختصر بی لزوم است  

بوستان خشکیده و تباه شدۀ امید های مردم نهال های خوش بینی و آینده نگری ها  رد و تخم امید بزر گردید افغانستان

نداشتند رنج کشیده و برباد شده افغانستان چنان پ ، ملت واقعا  آرزو های نیک آبستن گردیدتازه شد، جوانه زد و پندک های 

که رها نمودن و تنها حاال مستشعر اند  گردانیده  شان  وغفلت بزرگ  مدن را متوجه خبط، خطاهان متکه سیر حوادث ج

به زادگاه، پرورشگاه و پناه  چگونه این کشور  ارزش های مهم جئوپولیتیکی با همه ماندن  و عدم توجه به این کشور 

بی خبر از  محروم از علم و دانش  و ل گردانیده و بازهم احساسات افغانبدمگاه دشمنان علم، فرهنگ، پیشرفت و ترقی 

این پیوسته و  درسوی بنام طالبسپاه م  در صفوف  قرار گرفته  اجانب  بهره برداری دمور اندر کار همه حیله و دسایس

مبدل گشته بازهم دست آورد آن خون ریزی جنگ  ن به آزمایشگاه افراطیت و پی گیری از عقاید مکتب نبرد تمدن هاوط

مغز های متحجر پیرو اصول دوران این جریان بدست اشخاص مرموز  و رهبری  بود.وطنش  و ویرانی  افغان با افغان 

بود. این  همه دساتیر و نصوص و احکام کتاب بر حق الهیبدویت زیر نام دین بزرگ اسالم ولی در واقعیت مخالف با 

 با شبکه ها، ن پایگاه امن که با بطرو دالر و مدیریت سازمان مهیب جاسوسی پاکستان ایجاد گردیده بوداز ای گروه 

 طرح های دحشت افگنی خود را مورد عمل قرار دادند. دستگاه و تأسیسات مهیب افراطیت 

، تیره روزی و پنداشتند که دور سیاهی چنین  ذلیل شده حوادث سه دهۀ پارینه با خوش باوری مردم رنج کشیده و خوار و

حاال به تدبیری نوینی برای اعادۀ صلح، امنیت، رفاه، آسایش و تأمین عدالت آمده خون ریزی بسر آمده و دانایان روزگار 

شر محاکمه شده و دستان آلوده به خون جانیان جنگی مطابق قوانین و میثاق های بین المللی ناقضین و متجاوزین حقوق ب

از دامان جامعه افغانستان کوتاه خواهد شد. دور باز سازی آغاز و زیر بناه های ویران شده اعمار مجدد و رو بنا های 

به  با سرازیر شدن ملیون ها دالر مردم افغانستان. این وطن باشد ایجاد خواهد گردید قوی که متضمن ترقی و تعالی

 آسودگی خواهند رسید.

بدبختانه مانند سائر خوش باوری های گذشته مردم افغانستان فریب ظواهر و شعار های غیر واقعی را خورده در غل و 

زتجیر اسارت مزدوران پیشین قدرت های بزرگ و همان حنایت کاران، آدمکش و متجاوزین ناموس و شرف و عزت و 

ق بشر گرفتار شدند. این بار یک عده اجیران نوی به نام اهل فن و متخصص و به اصطالح متداول روز ناقضین حقو

و اجتماعی افغانستان  تاجر ملی که همه در واقعیت مزدور و گماشته بیرونی ها بودند وارد صحنۀ سیاسی، اقتصادی

ات چپاول گر و حلقمک دهنده مک که در ظاهر برای باز سازی آمده بود بروی مصلحت ها بین مؤسسات  کگردیدند. ک



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

داخلی تقسیم گردید هر که برابر به موقف و مقام و قربتش با اجنبی از این خوان گسترده بهره برداشتند دیگر خدمت به 

وطن، اعمار افغانستان ویران و رفاه و آسایش مخلوق مزاحی بیش نبود از شخص اول مملکت اقارب و وابستگان شان و 

ر لجن زار فساد غرق اند، زیر نام اقتصاد بازار سماوارچی ها، کبابی ها و رستورانت تمام اراکین بلند پایۀ دولت د

 واالی امریکا و اروپا به نام تاجر ملی وارد صحنه گردیده در چور از همدیگر سرقت جستند.

واب و ه افغانستان میرفت همه واهی بوده خد، حیثیت و وقار از دست رفته و فروخته شۀ عزتدتوقعی که برای اعا

، از زعامت مملکت گرفته تا دیگران برای تأمین منافع کشور های بیگانه آبرو و عزت افغانستان را در خیالی بیش نبود

 برابر بوجی های دالر، ایرو، دینار و درهم در معرض لیالم قرار دادند.

 وقاری باقی نمانده. ، عزت و س جمهورش چون شیر میغرد اعتباردیگر برای افغانستان با وصف این که رئی

مملکت  مؤ سسه عنعنوی یکاز از یک ارزش بزرگ تاریخی و  اخرین خیانت سردمداران قدرت افغانستان سوء استفاده

 برای مقاصد سیاسی خود بازیچه قرار دادند. چگونه  لویه جرگه بوده که  آنرا یعنی

مورد بحث قرار داده نتوانست صرف موضوع این نوشته غفلت های نابخشودنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را 

  ، عزت، وقار، ارزش ها و افتخارات این وطن را در چند دهه گذشته در بیان گرفت.تجارت به نام، نشان
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