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 مبلغين رضاکار
 

رند وضمنا مصدرخدمتې دراروپا معموال شهروندان سالخورده که به تقاعد سوق ميګردندبرای آنکه ازبيکاری رنج نب
شده باشندبدون آنکه دستمزدې بګيرندداوطلبانه ورضاکارانه درمؤسسات دولتی ونهادهای اجتماعی کارميکنندآنچه که 

 اما اکثريت آنهاييکه از جوامع عقب مانده بنابر عوامل ګوناګون به اروپا مهاجرت نموده ٠درخورستايش وتحسين است
خواهندتمام عمراز امتيازات  خدمات سوسيال برخوردارباشند ولې دول ميزبان آنهارا اندميل ندارند که کارنمايندومي

 .وادارميسازند تا بفعاليت هاې اقتصادی واجتماعی بپردازند
 

آنعده از مهاجرين ايکه از کارامتناع ميورزند به بهانه های چون نداشتن تخصص وحرفه ،تحصيالت ناچيز، مريضی 
ی ميکنند با آنهم مؤسسات کاريابی آنهارا در محالت ايکه شهروندان بومی ميل وامثال آن از کارشانه خال

 ٠کارراندارندودرآنجا کاربرای شان خسته کننده ميباشد وادارميسازند هفته يک يا دوبار بدون دريافت دستمزد کارنمايند
فعاليت دارد وبه تمام هدايات وخواسته وقتې کارفرما يا رييس آن اداره ديدند که کدام يکې ازين افراد با صداقت  درآنجا 

ها پاسخ مثبت ميدهدبدون آنکه به درجه تحصيل وسابقه کاری اوبنګرند آنرا در آن نهاد استخدام ميکند زيرا در اروپا 
  ٠ودرمجموع درغرب داشتن دپلوم ، تخصص وتجربه کاری شرط اساسی پذيرش به کار است 

  
ميکنيم که برخې ازهموطنان ما که داد ازروشنګرې وخدمت به مردم رنج ديده با درنظرداشت آنچه ګفته شد ما مشاهده 

افغانستان ميزنندبا تجربه وخاطرات خوش ايکه ازکارهاې رضاکارانه وخوش خدمتی به ديګران دارندعادت نموده اند تا 
دست باال دارند کسب بهر وسيله ممکنه رضايت خاطراوليای امور دول  درغرب بويژه آن دول ايکه امروز درکشور ما 

نمايندتالش دارند تا بخواسته های مشروع ونا مشروع شان پاسخ مثبت دهند، تاتوانسته باشند توجه آنهارا بخود جلب ودر 
 ٠صورت امکان آنرادرافغانستان اين کشور بې صاحب وآنهم درجای مناسب وپردرآمد نصب کنند 

 
درک اوضاع واحوال مشخص را دارا اندواهداف دول قدرتمند وپاليسی  اينعده افرادفرصت طلب که استعداد وقابليتويژه 

های آنرا خوب ميدانندازهمين جاست که آنها در فعاليت های به اصطالح روشنګرانه خويش مسايلې راموردبحث 
ن وارزيابی قرارميدهند  که اسباب رضايت دول بيګانه اعم ازهمسايه ګان  که نقش آن درحل وفصل قضايای افغانستا

 درشرايط کنونی که سرزمين مابه ميدان رقابت وزور آزمايی بيګانه ګان مبدل ٠کمتر از دول غربی نيست طرح نمايند
ګرديده  وهرکدام ميخواهند تا با تعميق هرچه بيشتر بحران ديرپای افغانستان به مثابه يک کشور دارايی اهميت 

که تحقق آنرا در بې ثباتې وبې امنيتی درکشورما ميبينندکه ستراتژيک وحياتې درمنطقه نفوذوتسلط خودرا بيشتربسازد
يک وسيله خوب وآزمايش شده درجهان منجمله افغانستان است ودرحال حاضريګانه وسيله خوب را در دامن زدن به 

شاهد  بنابرهمين دليل است که طی سالهاې اخير بويژه بعدازپيروزی مجاهدين ما ٠اختالفات قومی وتفرقه افګنی می بينند
تالش هاې خصمانه تخريب وحدت وهمبستګی ملې ودامن زدن به بې اتفاقې های قومی ميباشيم که طبق سناريوی دول 

  ٠ايکه ميخواهند درافغانستان نفوذ داشته باشندبراه انداخته شده است 
 

قوق فارسی زبانان با دولت پاکستان از پايمال شدن حقوق پشتون ها اشک تمساح ميريزد وايران اسالمی بنام دفاع ازح
دری زبانان کشور ما ابراز همدردی وهمبستګی مينمايد وما ميبينيم که دولت پاکستان با دشمنی ايکه با پشتون هاې 

آنطرف سرحدتحميلی داردحتې حاضرنيست تا ايالت ايکه اکثريت باشندګان آن پشتون هاست پشتونستان يا صوبه پشتون 
حد مينامد، دولت ايران درسرمای طاقت فرسای زمستان سال روان هموطنان مارا که ها نام ګزاری کند وآنرا صوبه سر

درايران اقامت داشتند بدون درنظرداشت اخوت اسالمی ،همسايګی ،عاطفه بشری و تعلقات تباری شان ناجوانمردانه 
 ٠وتحقيرانه اخراج مينمايد

 
 آب دادندمرګ واسلحه به کشور ما ارسال  ازينکه دول غربې طی سال هاې بحران درکشور ما به چه ګل هاې

کردندوالحال مطبوعات برخې از دول ايکه درفکر برده ساختن افغانها هستند بشکل بس ماهرانه ايکه درک ماهيت 
که مثال روشن آن دراين ٠تبليغات آن برای مردم محروم ازسوادوبې خبر ازسياست  نهايت مشکل است ادامه ميدهند

نده ګې های سياسی اياالت متحده امريکا در پاکستان وافغانستان است که به ګذشته بيش ازنيم قرن اواخر پخش اسناد نماي
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 پخش وانتشار اين اسنادازطرف برخې ٠ارتباط ميګيردومحتوی آن پشتون ستيزی وايجادرويارويی و تفرقه قومی ميباشد
نامند به فال نيک ګرفته شد وبا شوق وعالقه مي)) تارنماهاې مترقی (( از رسانه ها بالخصوص آن تارنماها که خودرا

زايدالوصفې آنرا پخش کردندوتاهنوز هم برخې هااسناد متذکره را مالک ومعيار قضاوت ومنبع معتبرحقايق واسناد 
انکارناپذيردانسته با استنادبرآن به نګارش مقاالت وتبصره های تخريش کننده وتفرقه افګنانه ادامه ميدهند ،بعضې 

ا يا دقيقترمسؤلين آن آنرا با تب وتاب خاص نشرمينمايد که بدينګونه اين  قلم بدستان روشنګر  ورسانه های ازرسانه ه
 ٠تبارز مينمايندمبلغين رضاکارمترقی بحيث 

 
  تاسف باراينست که اين مبلغين رضاکار نميدانند که چرا اين اسناد محرم در اين مقطع زمانی بعد ازګذشت نيم قرن يا 

آن نشر ميګردد؟ ضمنا آنهانميدانندکه با هياهوی تبليغاتی ايکه در مورد پخش اين اسناد براه انداخته اندوعقده بيشتر از
های  درونی خودرا که بجز تعصب کورقومی وفاشيسم نيست چې دردې را دوا ميکند وبه حل پربلم هاې جامعه چې 

ده ايکه مردمش را دوست دارد وبهروزی آنرا کمکې نموده ميتواند؟ وقتې چنين مقاالتی بچشم ميخورد  خوانن
ميخواهدرنج ميبرد وناګزير واکنشې نشان خواهد دادمن هم وقتې مقاالت وتبصره هاې  رادرزمينه اسناد منتشره مطالعه 
نمودم وادارشدم تا درزمينه نکاتې چند برشته تحرير درآورم با وجوديکه نه دررشته ادبيات وژورناليزم تجربه دارم نه 

صيل نموده ام وروی آوردن من به نوشتن ونګارش برخې ازمقاالت ومطالب که بدون شک ازکاستی هاې متعددې تح
در مورد واکنش من کامال ))آنکه را  دردې رسد ناچارګويد وای را(( برخورداراست تحميلې بوده وآنطوريکه ګويند

خواسته های دشمنان افغانستان آزادومتحداست صدق مينمايدمن هم درد ورنج ايکه از مطالعه مقاالت ايکه حرف ها و
برمن مستولی ګرديد خواستم دردواحساس  خودراچون ګذشته با نګارش مطلب هذاکه يقيناکاستی های داردو ازوزن الزم 

برخوردار نباشد با خواننده هموطن من که هم ميهنان خودرا بنام پشتون وغيرپشتون جدا نميکندوآنرا به مثابه تن 
  .ندان مساوی الحقوق ميشمارند شريک بسازمواحدوشهرو

 
ضمنا از آنعده قلم بدستان ومسؤلين رسانه هاکه حساسيت طرح  مسايل تحريک کننده وسوال برانګيز درشرايط حساس 

کنونی درک نميتوانند تقاضا ميګرددتاازطرح چنين موضوعاتې که از جانب ديګران وآنهاييکه با دامن زدن به اختالفات 
تا ناخودآګاه مبلغين ومجريان ٠انی وضعيت را متنشنجترسازندوازآن بهره برداری کنندجدا بپرهيزدقومی وزب

آنچه قابل مکث است اينستکه ٠رضاکارپالن ها واهداف دستګاهای استخباراتی بيګانه ووسيله دردست آنهاقرارنګيرند
در سال های اخيربه طرح مسايل قومی وزبانی بيشترين آنهاييکه اسنادمنتشره متذکره را با شوروشوق  نشر نمودند ويا

ميپردازندآنهايې اندکه درزمان  اشغال شوروی  انترناسيونالزم ودوستی خلق هارازمزمه ميکردند وامروز بنام دفاع 
ازحقوق اقليت ها تخم نفاق وشقاق دربين اقوام ساکن کشورميکارند وجوبې اعتمادی وسؤظن نسبت به اين يا آن قوم 

شتونها که بزرګترين قوم را درتناسب به ديګراقوام شريف کشورداردومنطقانقش آن درحل مسايل ملې وبالخاصه پ
 طور نمونه ميتوان از ٠ووطنی  تعيين کننده است ايجادکند که محتوی اسناد متذکره  نيزچنين هدفې را دنبال ميکند

ده آن  کيست ودرګذشته چی کاره بوده مهم نيست نام بردازينکه نويسن))تا کی به دهل شوونيزم افغان رقصيد ؟ (( مقاله
  ٠مهم آنست که نګارنده چګونه درخدمت تحقق اهداف بيګانه وبحيث مبلغ رضاکار اسنادمتذکره قرار ګرفته  است 

 
خواننده محترم از عنوان مقاله قضاوت نموده ميتواند شخصيکه ازافغانيت خودمنکراست وبه قانون اساسی کشور بمثابه 

لی احترام ندارددرمورد مردمش وکشورش چګونه خواهد انديشيدو ضرورتې به تبصره باالی محتويات مقاله آن  ميثاق م
محتوی اسناد که به سال های شصت سده ګذشته ارتباط دارد ازيکسو برمبنای قوت ګيری پشتونيزم ٠ديده نميشود

 آنزمان مورد نکوهش وسؤظن قرارداده وايجادسؤظن نسبت به پشتون هااستواراست و ازجانب ديګر آن شخصيت های
شده که احساس وغرورملی  وآرزوی صادقانه خدمت به مردم واعتالی افغانستان مستقل ايشان را نه حلقات دست 

برای آنکه به خوش خدمتی نګارنده ونقش او بحيث ٠پرورده اجانب افغان ستيزونه بيګانګان حيله ګر تحمل ميتوانستند 
تشره پی برد عنوان وآغاز مقاله شان آنرا بوجه بهترې نمايان ميسازد که مقاله با چنين جمالت مبلغ رضاکار اسناد من

بقرار تحليل و برداشت اسناد محرم سفارت امريکا و غيره شواهد و اسناد انکار ناپذير ديگر به اين نتيجه : ((آغازميګردد
ولگرانه خود از مدتها قبل به اينطرف در توسل به انبوه ميرسيم که محافل عقده مند و گستاخ قبيله گرا ، بنابر طبيعت غ

و اين تفکر پوسيده قبيلوی توام با تفتين و فتنه منحيث يک مريضی . توطيه و حيله عليه بوميان اين سرزمين برآمده اند
 گدای مزمن ساری از محافل خاندان سلطنتی شروع و قدمه به قدمه احزاب و نهادهای راست و چپ و خالصه از شاه و

نارواها رارده بندی مينمايد که نمايانګر)) اګر هاې (( بعدا نګارنده پاره از)) آنها يکسان عبور و سرايت کرده است  
ومظالم حکمروايان ،غازيان وعلمای پشتون تباراست که اګر بآن ديده شود جز افترا ،بدګويی ،کج انديشی ودروغ که 
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هاچيزې ديګرې نيست مواردديګری را نميتوان درآن سراغ نمودوتنها آنهاې هدف آن تحريک اقوام غيرپشتون عليه پشتون
  ٠را ميتواند فريب دهد که بيسواد ،بيخبر از سياست وسياست بازی وياغرق درتعصب قومی باشند

ه اواز نويسنده تبصره نمايم فقط ميخواهم توجه را به بخش اخيرمقاله جلب وآنچ))اګرهای ((    من الزم نميدانم تا در باره
 نام برده  جلب کنم که او چی ميخواهد ؟)  لباس قبيلوی ( سنن عقب مانده  قبيلوی ازقبيل 

خاتمه بدهيم و در برابر هر نوع روش مستبدانه ) خيراست ها( و ) اگرها( زمان آن فرا رسيده که با : (( او مينويسد
 های غير ملی خود را بنام ملی قلمداد و درخور مردم داده قدعلم نمائيم از جانب ديگر اينها با هزارها ترفند سنن و باشگاه

 ))٠٠٠وغيره وداع بگوئيم و به دهل قبيله نرقصيم ) لباس قبيلوی(  ،)اتن ( اند که با سنن عقب مانده قبيلوی از قبيل
  

پيراهن تنبان (س نګارنده مقاله واقف نيست يا عمدا خودرا بيخبر نشان ميدهد که قريب همه مردان افغانستان يک نوع لبا
يا لباس عقب )  لباس قبيلوی ( ميپوشندوبجز برخې از تحصيلکرده های ماديګر همه لنګی بسر ميکننداګر ايشان آنرا ) 

مانده وامثال آن  ميشمارد ګناه هيچکسې نيست زيرا اين لباس محصول شرايط اجتماعی ،اقتصادی حتی عقايددينی 
ين لباس خصومت نشان دادن درحقيقت امر دشمنی با مردم افغانستان با عنعنات ومذهبی حاکم برجامعه است ودر برابر ا

 کسيکه خودرا شهروند افغانستان ميشماردودر افغانستان زندګی نموده باشدميداند که همه مردم ما ٠ورسم رواج آنها ست 
 اين لباس ،لباس ويژه پشتون هابوده   قبول کنيم که٠پيراهن تنبان ميپوشندواين پيراهن تنبان لباس ويژه پشتونهانيز نيست 

ولې امروز همه باشندګان اين سرزمين که آنرا افغانستان ګويند اين لباس رابصورت سنتی وداوطلبانه به تن ميکنندوبا 
پوشيدن چنين لباسې بيننده ميداند که او افغان  است که خود نشاندهنده اين واقعيت مسلم است که باشندګان اين سرزمين 

با هم ګره خورده اند ،دارای اقتصاد، فرهنګ ،عنعنات ورسوم مشترک اند که تشخيص پشتون و غيرپشتون آن چنان 
 براې نګارنده مقاله که اګر خواهان افغانستان ٠مشکل وغيرممکن ګرديده  آنچه که مايه خوشی ميباشد

مه را تشويق مينمود تا چنين لباسې را واحدوآرزومندتشکيل ملت واحد وبيګانه با تعصب کورقومی ميباشد بهتر بود تا ه
 اګر چنين لباسې عقب مانده قبيلوی ٠به تن کنندکه هويت واحدملی ما را تمثيل نمايد نه اينکه با چنين لباسی وداع کنند 

  ٠است ايشان چګونه لباس را پيشنهاد ميکند تا مردم ما آنرا بپوشند 
 

سنن قبيلوی نيست که نمايانګر دانش ناقص نګارنده که خوددکتور هم ضمنا بايد ګفت که لباس وزبان نشانه از فرهنګ و
است ميباشد ما مشاهده ميکنيم که سياست مداران ودولتمردان هندکشوريکه سابقه زياد دموکراسی نه تنها درمنطقه بلکه 

اعراب هم با در جهان دارددرهمه مراسم ملی ودولتی درلباس ملی شان ظاهرميشودويا اکثريت مطلق زعما ورهبران 
چلتاروپيراهن های درازنه تنها درسرزمين اصلی شان بلکه درمجامع جهانيطاهرميشوند  که احساس وغرورملی آنهارا 

به نمايش ميګذاردولی برخې از ما دربرابرلباس ملی ما در برابرآن سنن وعنعنات ما که مانع  ترقی وتعالی 
 وهمبستګی مردم افغان زمين کمک  مينمايد قرارګرفته کشوروايجادجامعه مدنی نميګرددبلکه در هم فشردګی

وجهادنامقدس را اعالن نموده اندکه مايه خوشنودی ورضايت  دشمنان ما ميګردد وبحيث مبلغين رضاکاراهداف 
 .نستان واحد ويک پارچه عمل ميکنندضدافغانی دشمنان افغا

 
ګانه قرارګرفته اندهدايت ميخواهيم تا راه راست را  درخاتمه ازخداوندمتعال برای آنهاييکه نا آګاهانه درخدمت بي

ازخطادرک وآنهاييکه آګاهانه دراين راه ضدملی ووطنی ګام برميداردبخودبيايندوبدانند که شمارا بيګانګان فقط براې 
حصول اهداف خويش موردبهره برداری قرار ميدهند وقتې اهداف شان برآورده شدويا سياست های شان تغيير خورد 

ا چون تفاله بيرون خواهد انداخت  زيرا آنها ميدانندکه شما وقتې برای مردم تان وکشور تان خيانت شمار
   ٠کرديدومصدرخدمت نشديد به درد آنها چې خواهيد خورد

  
  پايان

 
 
 
 
 
 

 


