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 م٠٥/٠٥/٢٠٠٨                                     محمدآصف خواتی
 

                                               

  مراسم ګريز عسکری
 

ه ووينو(  مين سالروزبقدرت رسيدن تنظيم های جهادی مطلب کوتاه ١۶درست دوروز قبل ازتجليل   ) نوربه ال
ضع نابسامان وناګوارکشورما که ناشی ازضعف وناکارايی،دودسته ګی اينجانب دربرخې ازتارنماها که حکايت ازو

وصف آرايی داخلی حاکميت کنونی ميباشد منتشرګرديدودرآن تاکيدګرديده بوده که اګرچنين حاکميتې به حکمروايی 
خويش ادامه ميدهد امکان وقوع حوادث ناګوارووخيمترشدن هرچه بيشتر وضعيت درکشورحتمی بنظر ميرسد که نه 
ين آنرا ملت مظلوم افغان حمل خواهدنمودبلکه به پرستيزافغانها وتاريخ کهن ماصدمات جبران ناپذيری  تنها بارسن

رانی خودرا ازآينده وطنم ابرازداشته بودم بعدازدوروزشاهد حادثه ويا افتضاحې در ٠وارد خواهدنمود   آنچه من ن
 اين افتضاح برهم خوردن مراسم رسم ګذشت ٠ه نشده است پايتخت افغانستان بوديم که درتاريخ جهان نظير آن ديد

 آنچه در منطقه جشن صورت ګرفت بآن کدام کارې ندارم ولې ٠عسکری بودکه به مراسم ګريزعسکری مبدل ګرديد 
ونه درمنطقه برګزاری جشن ،درمحليکه تدابيرشديد امنيتی اتخاذګرديده بود مخالفين  کنه وکيف مساله دراينست ګه چ

فوذنموده ميتواند وعجيب اينکه ازهمه اولتروسريعتر قطعات شامل رسم ګذشت بدون امروقومانده ازمنطقه مسلح ن
فرارميکندکه سخت تکان  دهنده است ازينکه اين قطعات که بخشې از اردوی ملی است بدون امروقومانده چون مليشه 

آياميتوان به چنين قطعات ، قطعات اردوی هاييکه ازنظم ونسق عسکری برخوردارنيست عمل ميکندقابل تامل بوده و
 عجيب اينکه نه تنها قطعات شامل رژه عسکری باصقين ګونه ګريزنمودندبکه مسؤلين عالی ٠ملی ګفت که ابدا نې

انه  ی ميکندچون وزرا،معاونين ،روسا،قوماندانان وي رتبه ارګانهای امنيتی کشورکه ستاره ها برشانه های شان ګرن
 وقتې هيات رهبری دولت ،رهبران ٠ن زيردستان شان ګريزجانانه ومظفرانه مينمايندمارشال کشورنيزچو

وفرماندهان جهادی ،دپلمات ها،مهمانان وساير تماشاچيان ګريز کتلوی قطعات شامل رسم ګذشت را مشاهده نمودند 
ردندکه خطربزرګې آنهارا تهديدمينمايندوآنها نيزچون نظاميان اردوی اسالمی افغ انستان عمل ميکنند تا به ملتفت مي

ونه منطقه برق آسا تخليه ميشودوساحه رسم ګذشت به ساحه مرده  سرعت  خودرا به محالت محفوظ برسانند بدين
ردد ونه درتاريخ جهان با چندفيرې درساحه برګزاری رژه ٠ايکه درآن ازانسان وزنده جان اثرې نبودمبدل مي  بدين

 ٠برهم ميخورد) جشن ملی (  قرارترجيح ميدهندومراسم تجليل عسکری وجشن بزرګ ملی همه فراررا به
ويند)ارګ ( بعدازرسيدن رييس دولت به مقرشان  دشمنان ٠٠٠: ((درتلويزيون ظاهرميشودوضمن بيانيه درمورد مي

افغانستان کوشش کردند رسم ګذشت را تخريب کنندخوش بختانه نيروهای نظامی افغانستان آنانرا زودترمحاصره 
ير کردند کردندو   عجيب اينکه رييس دولت اين حادثه را ٠)  اپريل٢٨بی بی سی )) (بعضې ازمظنونان رادست

يرشده است ))  اشخاص مظنون (( تخريب رسم ګذشت مينامندنه برهم خوردن آن وخوشبختې رادراين ميبيندکه  دست
 دولت ٣٧  ده ها هزار نظامی   چنين يک واقعه يادقيقتر رسوايی درکشورې با موجوديت٠نه عاملين اصلی آن 

يرد که نه تنها ضعف نظام  قدرتمندجهان که با تکنالوژی معاصراطالعاتی واستخباراتی تجهيزګرديده اند صورت مي
   ٠حاکم را نمايان ميسازدبلکه ناکارايی حاميان جهانی آنرانيز بنمايش ګذاشت 

ونه آمرانه مضمونې برابرن) حقيقت جو( مطلب منتشره بنده به مزاج هموطنې بنام  دشمنی با نيروهای ( بودوب
را درسايت جام غورمنتشرنمود که محتوی آن به اين مساله می چرخد که نبايدبه ) مقاومت ،دشمنی با مردم است 

اشته شودکه در آن ازضعف ها ،کاستی هاواشتباهات  ايشان )) نيروهای مقاومت (( آدرس مجاهدين بويژه  آنچه ن
باشد، باين معنی که نبايد قصور به معامله ګذاشتن سرنوشت وطن ، ويرانی آن،متالشی شدن قوای حرفې وجودداشته 

ی کشور ،تخريب وحدت ملی وفراهم نمودن زمينه  مسلح ،ازبين رفتن کليه نهادهاې سياسی ،اقتصادی وفرهن
ان رابه آنها نسبت داد  ودرمورداينکه ايشان ه ان م چون ساير دولتمداران سه مداخالت وتجاوزات آشکارومخفی بي

اشت وحتی تصورآنرا  دهه اخير درايجاد ،تعميق بحران ووضعيت اسفناک کنونی کشورنقش داشتند نبايد چيزې ن
اشت  وازآنها به نيکويی يادنمود درعکس حال اګرهموطنې به نقايص وکمبودی  نمود، بلکه دروصف آنها سرود،ن

يد اوبه جرم دشمنی با مردم خويش  به محاکمه کشانيده شود،چې قضاوت های اين فرشته های روی زمين اشاره مينما
 عادالنه وچې فتواواحکام عالمانه ؟ 

 سياسی جوامع بويژه قضايای سه دهه –بنظرمن عدم موجوديت وحدت نظردرمورد قضايای بغرنج اجتماعی 
انديشان رابه دشمنی با مردم متهم اخيرافغانستان يک امرطبيعی ومعمولی است اما بچنين لحنې ومنطق طفالنٌه دګر
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يز اينست که چرا  آقای حقيقت جوازافشا ی هويت ٠کردن کاروشيوه نکته فهم هاوحقيقت جويان نيست   سوال بران
اصلی اش هراس دارند  که نبايد چنين مينمودازينکه بازهم عفت کالم  رارعايت نموده قابل تحسين ودرخورستايش 

   ٠است 
رمورد محتويات مقاله حقيقت جو که باداليل نهايت ضعيف متضادبا واقعيت هاې جامعه مامطلب من مايل نيستم تا د

  :منتشره مراموردنقدقرارداده اندبحث نمايم ولې توجه محترم حقيقت جورا به موارد آتی مبذول ميدارم 
آن منجمله  ولسی  وقتې يک هموطن ما ازعملکردضعيف ارګان های ثالثه دولت کنونی ،ازحلقات ترکيبی –نخست 

جرګه که بخش عظيم آنرا مجاهدين تشکيل مينمايد ودرهيات رهبرې ولسی جرګه اعم ازريس وکميسيون های آن 
شخصيت هاې شهيرنيروهای مقاومت قراردارند چيزې بنويسد آنرا دشمنی با مردم قلمدادنمودن با هيچ منطق 

نظيم هاوقوماندانان آن درزمان جهادمردم مامينمودندوکی  زيرا آنچه سران ت٠وواقعيت های افغانستان مطابقت ندارد
ها آنانرارهبری واداره مينمودوچقدر ثروت ها اندوختندبهيچوجه با جانبازی های مردم مجاهدووطندوست افغان وجه 
شت انتقادې به عملکردمنفی سرکرده تنظيمې ويا فرمانده ګذاشته ميشودوياازضعف حاکميت  مشترک ندارد،اګر ان

ونه آنرا دشمنی با کنون ی که سران وفرماندهان تنظيم ها درمقامات کليدی آن قراردارند  چه ربطی با مردم ما داردوچ
ران  مردم تلقی مينمايد که نهايت مضحک وخنده آوراست زيرامردم مجاهد افغانستان بنام آزادی وطن ازاشغال

ران را وادارساز ندتا دربرابراراده افغانهاتسليم ،تعهدات ژنيورا شوروی حماسه های آفريدند تا توانستنداشغال
امضاومطابق آن افغانستان اين سرزمين حماسه آفرينان را ترګ ګويند ،مردم مجاهدما هم سالح برزمين ګذاشتند،به 
خانه وکاشانه شان برګشتندوچون شهروندان معمولی  به زنده ګی عادی ادامه دادندولې سران تنظيم ها وفرماندهان  با 

برخې ازآنهادرتبانی  ٠روهای مسلح آن با دولت وقت خالف مندرجات تعهدات ژنيوبه جن وخشونت ادامه دادند ني
بابخشې ازفرکسيون حاکم ح، د،خ،ا دردولت دکتورنجيب اله ومليشه هاييکه تشکيل آن درکشوربه اساس خواست  

اتن داشتند پ روګرام پنج فقره صلح ملل که بخشې از واراده کرملن صورت ګرفته بود وبا کی جی بی روابط تن
رديد خنثی ، نجيب اله راخلع قدرت وبا  تعهدات ژنيورا تشکيل ميداد وروزنه اميدبه صلح پايداردرکشورمحسوب مي

ی با مسکووتهران سازماندهی شده بودبتاريخ هشتم ثور قدرت به  )   ١٩٩٢ اپريل ٢٧( ١٣٧١کودتاې که درهماهن
ی نظارجمعيت اسالمی افغانستان که مهره مرکزی ايتالف شمال راتشکيل ميدادانتقال يافت مجاهدين ودقيقتربه شورا

وافغانستان رابيک جن تباه کن وويران کننده تنظيمی کشانيد که عواقب ناګواروميراث شوم آن تا الحال برشانه های 
ينی ميکندوازآن رنج ميبرد شت  وقتې بچنين مس٠هرافغان وطندوست وبا احساس ما سن اله ومسايل مشابه آن ان

انتقادګذاشته ميشودويا وقتې باين حقيقت تلخ اشاره ميشود که درشرايط فعلی دربرخې از مناطق مردم ما  توان خريدن 
نان خشک را ندارندوعلف وګياه ميخورند، مواداوليه ضروری در بخشې ازکشورما يافت نميشودوحاکمان ما بآن 

يرمردم را ندارند،ازعهده مسؤليت های خويش برآمده نميتوانند،وياوقتې توجه نميکنند،استعداد حل معضال ت دامن
صحبت ازاعمال خالف قانون زورمندان تنظيمی بميان ميآيدچې ربطې با جهادمقدس مردم ما ودشمنی باآن دارد که 

  ٠آقای حقيقت جوآنرا چنين ميپندارد
ارنده درمقاله شان ازپشتيبانی مردم ازنيروهای مقاوم ارنده ) ايتالف شمال ( تن يادآوری نموده اندکه ممکن بخودن

اهی چنين  اهې چنين پشتيبای ازايتالف شمال وجودنداشته ويقين کامل دارم که هيچ هم خنده آورباشدزيراهيچ
  هموطنان ما مشاهده نمودندوقتيکه درنيمه سالهای نودمساله حفظ وحصول قدرت دولتی دربرخوردهای ٠نخواهدشد
روهای مقاومت وطالبان مطرح بودونيروهای مقاومت  توان ايستادګې دربرابرطالبان را نداشتند و چنان مسلح ني

سراسيمه شده بودندکه با ديدن موترهای داتسن طالبان اين ببرهای کاغذی چنان ګريزوفرارمينمودندو ناپديد 
رديدندکه ګويادرزمين فرورفته باشند،عجيب اينکه مداحان ومبلغين ايتال ف شمال اين ګريزراً عقب نشينی مظفرانٍه مي
ام چندبندل نوت ٠تبليغ مينمودند ومينمايندآنچه که در اصطالحات عسکری کشف تازه بود   ويا وقتې طالبې شب هن

های کلداروبعضا دالررا به فرمانده تنظيم ها ميدادفردای آن درآنجا ازجوال خبرې نبودوطالبې جاې آنرا اشغال نموده 
و رفت ونيروهای مقاومت  به مغاره ها ويا  باداران خارجی شان بودبدين نه پيوسته شهرهادرتصرف طالبان قرارمي

تن )) عقب نشينی مظفرانه(( پناه می بردند ، اګرآنزمان پشتيبانی مردم از ايتالف شمال وجودميداشت ابدا آنها به چنين 
م ازنيروهای مقاومت که آقاې حقيقت جوازآن حکايه  کجاست پشتيبانی مرد٠نميدادندوازقدرت لعنتی کنارنميرفتند

  دارد؟
 آقای حقيقت جودرمقاله انتقادی شان بموضوع جالبې اشاره نموده اند اوازشخصيت های به اصطالح جنبش –ثانيا 

اهې هيچيک )علومی ، ګالب زوی ( چپ منجمله ح،د،خ،ا آقايون ارنده آنرا کمونست ها خطاب ميکندکه هيچ که ن
چپ کشورما ادعای کمونست بودن را ننموده اند نام برده اندکه ګوياآنها به اشتباهات خويش درموردحقانيت  ازاحزاب 

يری وجهادنيروهای مقاومت پی بردندوعضويت جبهه ملی را کسب نمودند ويا اينکه آقايون غالم  موضع
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يرپنجشيری ،بشيربغالنی وامثال آن قاومت وازنقش مثبت آن درتحوالت درمقاالت تحليلی خويش ازنيروهای م(( دست
سال های اخير با عالم واقعبينی يادآوری ميکنند بخصوص به مبارزات قهرمانانه شهيدمسعودقهرمان وجنرال دوستم 

ران هم چون ای ذارندکه ميبايد دي  من بخاطر جلوګيرې از طويل  .))ریستند ګشان به واقعیت ها مینارج مي
يری هاوعملکرد های  ديروزوامروزشخصيت های فوق الذکر وګذشته شدن مطلب الزم نميبينم تا   درمورد موضع

ويم با وجودايکه بحث  درزمينه نادرستی  اظهارات آقای حقيقت جورا در زمينه پيوستن آقايون  ايشان چيزی ب
نجشيری وبغالنی علومی وګالبزوی به جبهه ملی وتاييدواقعبينانه حقانيت مبارزه نيروهای مقاومت ازجانب آقايون پ

ارنده مقاله وخواننده ګرامی را بدين مساله جلب نمايم که من نه تنها با ٠راقسما پاسخ ميدهد  ولی ميخواهم توجه ن
يری ها وعملکرد ديروز شان  يری هاې امروز اشخاص نامبرده موافق نيستم بلکه  موضع زمان حاکميت ( موضع

نکه ايشان ازايتالف شمال ،جبهه ملی وفرماندهان شناخته شده آن   دفاع  ازي٠نيزموردتاييدمن نبوده است )ح،د،خ ،ا 
ميکنند،بآن خوشبينی دارند، دروصف آنها مينويسند وميسرايند کارآنهاست اما آن معنی اينرا ندارندکه آنها حق بجانب 

هان اين ايتالف اندويا اينکه پروسه سازماندهی ،اساس ګذاری ومبارزه ايتالف شمال وعملکرد رهبران وفرماند
 ازينکه ٠ناميمون يک امرضروروخواست زمان  بودکه ابداچنين نبودبلکه درتضادآشکاربا منافع ملی ما قرارداشت 

ارنده مقاله چنين چرخش اشخاص نامبرده را ګزينی راه درست وعمل واقعبينانه شمرده اند نظرايشان بوده ولی  ن
ران نيزچنين يک چرخش را ميطلبد انه راه درست ازينکه ازدي  زياده روی مينمايد وآنچه او بآن معتقداست وآنرا ي

  درزمينه بايد اضافه نمود آنهاييکه هنوزهم ٠ميداندنه اينکه صحت ندارد بلکه درتضادبا واقعيت های کشورماميباشد
ه نيازتحقق عدالت اجتماعی ، تساوی حقوق همه شهروندان افغانستان وامکان اشتراک يکسان شان درادار

کشور،اصالحات عميق اجتماعی بنفع توده هاې زحمتکش ميليونی کشور،رفع نابرابری های اجتماعی ،مبارزه با 
رايی ،حل عادالنه مساله ملی ، ضرورت وحدت ومبارزه مشترک کليه نيروهای مترقې وتحول  خرافات وعقب

نبش چپ راتشکيل طلب،افغانستان غيرمنسلک واسالمی وامثال آن که خطوط مرکزی برنامه های ج
انه ګزينش  درست وبجا بوده حتی آنهاييکه  ميدادباوردارندوبخاطر آن مبارزه ميکنند نه تنها دراشتباه نيستندبلکه ي

زيرا ٠درمخالفت با چنين آرمان های انسانی قراردارند  آشکاراجرات  نميکنندتادرزمينه مخالفت خويشرا  ابرازدارند 
 اين مساله که جبهه ملی يک اپوزيسيون نيرومندايکه ٠ بوده ،هست وخواهدبودآنهمه خواسته هاخواست مردم ما

توانمندی کشيدن کشوازبن بست کنونی را داردوازين آزمون تاريخی موفق بدرآمده ميتواند  يک قضاوت عاجالنه  
ملی قدعلم  تجربه فعاليت وموجوديت شانزده ساله ايتالف شمال که امروزبنام جبهه ٠است و کاريست قبل ازوقت

اهې ) ايتالف شمال ( نمودنشان ميدهد که اجزای مرکبه نيروهای مقاومت ديروز وجبهه ملی امروزهيچ
روبعضا مخالفت آشکارتا سرحدمبارزه  متحدنبودندبلکه موجوديت شانزده ساله آن مخالفت دايمی مخفی باهمدي

ايتالف های مخالف ميباشد که موجوديت چنين مسلحانه،ايجادوشکستن متواتراتحادهاوايتالف هاوشرکت در اتحادها و
ايتالفی ويا موجوديت اجزای مرکبه چنين يک حرکتې ،وسابقه فعالين شناخته شده آن اعم ازجهادی وغيرجهای به 
حلقات وکسانې ميماندکه با هر کس بودند ولې با هيچکس نبودند ، آنها از آنسوې مرزها تغذيه ،تمويل وهدايت 

رمقطع زمانې  معينې با کې دوست ومتحدباشندوباکې درخصومت ودشمنی قرارګيرند، چی وقت ميشدندوميشوند که د
دست به اسلحه ببرندوچی وقت ازصلح وتفاهم حرف بزنند  ،باکی ايتالف نمايندودرکدام سازمان عضويت داشته 

م موجوديت آن مهال   موجوديت چنين جبهه با چنين ترکيبې ازسازمان ها واشخاص  مشکوک وتجربه ناکا٠٠٠باشندو
  ٠موفق بدرآيد)) آزمون بزرګ تاريخی (( است تااين جبهه از

احمدشاه (وقتې نويسنده مقاله ازسهم تعيين کننده نيروهای مقاومت وفرماندهان مشهور که مهره هاې اصلی آن 
رشوروی يادآوری مينمايد قابل تامل است ) مسعود،عبدالرشيددوستم  ايشان ميباشد درشکست اردوی اشغال

 تماس های با قوماندانی اردوی چهل مستقردرافغانستان ١٩٨١نميخواهندبپذيرندکه احمدشاه مسعوداعتبارازسال 
ران بود نه مبارزه فعال عليه   برقرارنموده وقراردادهای باآن عقدنموده بودکه نشاندهنده عاليق دوستانه مخفی با اشغال

ران روسی وغيرروسی منجم٠آنها له جنرال ګروموف آخرين قوماندان اردوی چهل شوروی در  برخې ازپژوهش
)  اردوی چهل -مسعود( افغانستان باتفصيل مشرح ازين ارتباطات مخفی فرمانده مسعودوقراردادهای متقابله بين

صحبت نموده اندچنين ارتباطات نشان ميدهد که نيروهای تحت فرمان او درساحه سالن جنوبې واطراف  آن فعاليت 
ران بتوانند بدون دردسر احتياجات لوژستيکی های رزم ر انجام ميداد تا اشغال ی با اردوی اشغال ی شانرا درهماهن

اردوی چهل ودولت تحت حمايه را ازشاهراه سالن تامين نموده بتواند که چنين عملکردنيروهای تحت فرمانده 
ران بوددر مبارزه عليه سرکوب مقاومت مجاهدين   ٠افغانستان وخيانت به جهادمقدس مردم مامسعودکمکې به اشغال

شهکاريهای جنرال دوستم درزمان اشغال کشور توسط شوروی ها چون آفتاب بهمه هويداست ، تبديل دوستم به يکې 
ران شوروی بود  نه ثمره استعدادفکری ،توانايی شخصی  ومحبوبيت قومی آن  ازمراکز قدرت  ازبرکت اشغال
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رويا ،مليشه های دوستم بودکه قري ب درتمام واليات شمال کشوروبرخې ازواليات جنوب يکجابا قطعات اشغال
مستقالنه درسرکوب بيرحمانه مقاومت مردم ما سهم ګرفت ولقب قهرمان جمهوری دموکراتيک افغانستان راکمايی 

تبليغ چنين نوع  وقتې عده ازچنين چهره های با چنين سابقه تاريکې قهرمان ميسازندودروصف ِآنهامينويسندوبه ٠نمود
يز است   اګرهدف از تبليغات برخې از تحليل ګران وفعاالن سياسی ٠ازانسانهای وطن مامی پردازندخودسوال بران

ما ازتاييد شکل ګيری ايتالف شمال  که برمبنای تعلقات تباری صورت ګرفته که کشيدن خط فاصل بين شمال وجنوب 
يزه،علل واهداف براه کشور ودربرابرهم قراردادن شمال با جنوب باش د در آنصورت پرسشې پيدا نميشودزيرا ان

   ٠انداختن چنين هياهوی تبليغاتی بنفع ايتالف شمال وشخصيت های برجسته آن روشن است 
ارنده که –ثالثا  خط بطالن کشيد مختصر )) دردولت کنونی نقش مجاهدين به صفرتقرب نموده ((  درمورد اين نظرن

ت فعلی نقش مجاهدين برجسته وتعيين کننده است ،وقتې رييس جمهورومعاونين او،روسای دردول: مکث مينمايم 
ارنوال،برخې ازوزرا منجمله وزرای ارګانهای امنيتی وبخش  پارلمان اعم ازولسې جرګه ومشرانو جرګه، لوی 

ونه ميتوان از دولت کثيرې ازواليان وقوماندانان امنيه واليات رهبران وفعالين برجسته تنظيم های جهادی باشدچ
 آيا استيضاح نمايشی اخير وزرای دفاع ،داخله ٠ايکه در آن سهم مجاهدين به صفرتقرب نموده است صحبت نمود

 ثوروتصميم مبنی بر ادامه مديريت ٨ورييس امنيت ملی درولسې جرګه درموردبرهم خوردن مراسم تجليل جشن 
چنين برخوردولسی جرګه را مورد انتقادقرارميدهدکه آن ارګان ناکام شان  افتضاحې بزرګې نبود؟و وقتې هموطنې  

نقش مثبتې را دربهبوداجرات قوه اجراييه ايفا نموده نميتواند وتوجه آن به حل ريشه يی پربلم های اصلی حکومت نې 
 بودکه  بلکه درخط  دفاع ازمنافع ګروهی وتنظيمی  ميباشدکه نمونه بارز آن استيضاح اخيروزرای ارګانهای امنيتی

هيچ کدام  ازمسؤلين ارګانهای امنيتی سلب مسؤليت نشد زيرا ايشان سابقه تنظيم های جهادی دارند واګر چنين يک 
ر جهان رخ ميدادنخست اينکه خود مسؤلين داوطلبانه وشرافتمندانه کنارميرفتندوپارلمان بدون  افتضاحې درکشور دي

  ٠ترديد ايشانرا سلب صالحيت مينمود
ويم توجه محترم حقيقت جو را باين معطوف ميدارم که ممکن زمانې  در خاتمه ق بل ازينکه حرف های آخری خودرا ب

ايشان مسؤليت تحقيق وشکنجه رقباې  سياسی خودراداشت ووقتې ازتهيه مدارک واسناد عليه آنها 
فتند که  در آينده چنين نکند وچنان بکند عاجزميماندواعترافې ازآنها دريافت نميتوانست بخاطرشکستاندن روحيه او مي

ر از کرده های خودجواب خواهدداد چنانچه اودرمقاله  درغيرآن زنده ګی دشوارې درپيشرو خواهدداشت وباردي
آنهاييکه چون خواتی عليه مجاهدين کاغذهای سفيدرا سياه ودررسانه ها منتشر ميسازدبدانندکه : ((خويش مينويسند

يغات  سؤ خويش دربرابر مردم جواب دهند درآنصورت عواقب ناګوارې متوجه آنها زمان آن فراه خواهدرسيدتا از تبل
ريست که نميتوان ٠))خواهدبود  ر مهال است اول اينکه زمان ما زمان دي  خيال وخواب فراه رسيدن چنين زمانی دي

نه محاکمه نمودګرچه دګرانديشان را بسکوت واداريا چون ګذشته به بسيار آسانی بنام ملحد،کمونست و اشرارخودسرا
يرداما  درکشور ما امروزهم بامخالفين حاکميت کنونی بنام تروريست ،طالب والقاعده چنين برخوردې صورت مي
ديده ميشودکه درنتيجه واکنش افکارعامه و فشار جامعه جهانی دربرخورد آنهابا مخالفين تغييراتې جدی محسوس 

حلقات نيرومندفعلی حاکم برکشور ازچنان استقالل عملې است دوم اينکه دولتمردان کنونی افغانستان و
برخوردارنيستند تا هرچه بخواهندبکنند ومجبورا تا مطابق اراده حاميان شان عمل کنند ازينروجناب حقيقت جوازتبديل 
شدن نقش مجاهدين دردولت کنونی به صفر تشويش خودرا نشان داده است زيرا حاميان شان به برخوردتنظيمی 

 من منحيث ٠انون وخواست  زمان وخودسری های آن اجازه نميدهد وبيچاره هاخودرا ناتوان احساس ميکنندخالف ق
يک افغان که وطن ومردمم را دوست دارم وازحالت حاکم کنونی برکشورم رنج ميبرم درآينده نيزتالش خواهم 

ارشات خويش در حدودتوان واستعدادخويش ازوضعيت کشورمنظره درست ې ترسيم بدارم وکليه قلم نمودتادر ن
 را بیان،درافشای بدستان افغان رادعوت مينمايم تاباجديت تمام حقايق سه دهه اخيرووضعيت ناګوارحاکم برکشور

جهادی يا غيرجهادی که برمحور منافع  ی،رهبران وفعالین سیاسی ،سازمانهاآنعده ازمسؤلين دولتی  هویت
يرندازهيچ نوع تالش خوداری نکنند بويژه ګروهې ياتعلقات قومی وزبانی عمل ميکنند و منافع عليای ملی را ناديده مي

  ٠آنهاييکه بنام جهاد ومقاومت بچشم مردم مسلمان ما خاک ميريزندوميخواهند چون ګذشته آنها را فريب دهند
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