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  فضل الرحمن فاضل
  

  !افغانكشي ويا حرآت شرافتمندانه؟
  

نگاشته اند که من آن را در  )استاد برگشتت مبارک( آقای ويس ناصری مقاله ای تحت عنوان  دوست ارجمندم
 برخی  ، يکی دو روز بعد.جرمن آنالين مطالعه نموده بودم – د رسايت پربار افغان ش،همان روز نخست نشر

 را به موصوف  آقای ويس ناصری نگاشتند وۀبر مقال  تبصره های ،ور و قلم بدست آن سايتاز نويسندگان مشه
را مرور دوباره  تشويق شدم وآن  آقای ويس ناصری ۀنبشت مجدد  مطالعه هم بهمن .گونه ای تشويق نمودند

   .نشده است تماس گرفته ، مرکزی و هدف اصلی آقای ويس ناصریۀکه در آن مقاالت به نقطدريافتم نمودم و
درصفحه دوم که  اش را به اصطالح خودشان به تذکار تخصيص داده اند و  نخستين مقالهۀآقای ناصری صفح

به مصاحبه استاد تماس گرفتند بعد از نگاشتن چند سطر بار ديگر عنان قلم را رها نمودند و به شرح و بسط 
 با اين هدف خودن مقاله شان بار ديگر به در صفحه پنجم يا صفحه آخري مقدمه يا تذکار خويش پرداختند و

   "..بر گرديم به مصاحبه و عکس العمل جناب استاد به نشر... "عبارت اشاره کردند که
 از شهادت احمدشاه ندرآ  اختصاص ندادند وناين صفحه را هم کامال به مصاحبه و تبصره برآآقای ناصری 

 زيرا در آن آمده .گويی کدام نامه شخصی برای استاد باشدمقاله را طوری پايان دادند که  مسعود حرف زدند و
 برايش بنويسد تا ادای دين ،يا جمعيت گرفته باشد دالر ويا مارکی از استاد و دينار، ،اگر يک حبه...است
   . آقای ناصریۀاين بود شناسنامه مقال.نمايد
به نظر من آقای . ه استافت مرکزی وهدف اصلی مقاله همان چيزی است که عنوان به آن اختصاص يۀنقط

نيرنگ های   فريب چال و.به امريکا تسليمو اش ميخواهد بگويدکه استاد از ملت دور شده بود  ناصری در مقاله
دوباره به صف ملت برگشته است " با طالبان نمی جنگيم" اينک با اين گفته اش که ، خورده بود هم انگليس را
   ......ت و اس هم تظاهر خوانده شدهنکه البته آ

   .تکرارها گم شده است  د رميان شعارها و مقاله،هدف اصلی ،به خاطر آن مقدمه طويلاما 
ه اش را به  با خود گفتم ايکاش آقای ناصری مقال، آقای ناصری را برای باردوم مطالعه نمودمۀوقتی که من مقال

می نگاشت تا خواننده ميدانست » استاد برگشتت مبارک«بخش اصلی را تحت عنوان  ،دو بخش تقسيم می نمود
بخش دشنام های آن را تحت  يا خير؟ و است و که استاد چه نوع برگشتی نموده است و سزاوار مبارک گفتن

 اين قبيل دشنام ها ، زيرا خوانندگان.رقم می زد» سخنی با جناب استاد بر هان الدين ربانی«عنوان دومی يعنی 
 .سال ها قبل با اين قبيل دشنام ها آشنايی داريم ازقبال هم در نشريه مشخصی ما  زياد خوانده باشند وشايد  ،را

 جناب بگويند  يا آقا و ، بزرگوار، بدون اينکه استا د عزيز،اما با يک فرق و آن اينکه نويسنده گان آن نشريه
فراز ها و  ت،دشنام های شانرا مستقيما نثار استاد کرده اند و فرق ديگرش هم اين است که جمال ف ها وحر

خواننده   با هم پيوند منطقی تری دارد و جمالتش نيز از همآهنگی خاصی برخوردار است و،نشريهن عبارات آ
   .به هدف زودتر می رسد

 جنايت ، جفا کار،ناسپاس ، عوامفريب،محيل ، فرصت طلب، من در اين نبشته با دشنام های نظير سازشکاربنًا
و   وطنفروش، کور وجدان،همکار متجاوزان ،ت نشاندهس د، وابسته به اجانب،ر خفت آوو تبانی ذلت بار،پيشه
 سال همکار فعال فرهنگی يک سازمان با ١٨ آن زيرا گوينده و نويسنده .نثار هر که شده است کاری ندارم.... 

ايز را  مذموم و غر، فرهنگی فعالی که تا کنون االزهر.پسوند اسالمی بوده است و می داند که چه ميگويد
   .ب االظهر مضموم و غرايض می نويسدبالترتي

 من فقط توجه آقای ويس .حرف من با آقای ناصری از موقف فرزند يک شهيد به فرزند شهيد ديگر است
آزاديخواهانه و استقالل طلبانه ملی ،  آن را حرکت شرافتمندانه او های اخيری که"افغانکشی"ناصری را به 

   . می خواند، جلب می دارمخواهانه افغانستانزاديآ جاری ملت مجاهد  و
البته فراموش نشود که اين ( موقف فعلی استاد ربانی :"آقای ويس ناصری در مقاله اش، نتيجه می گيرد که 

 سطر بعد اين شگفت انگيزی را ٢٣ را آقای ويس ناصری يک بار شگفت انگيز می خواند ولی  استاد موقف
 ی را که اراده کند در اصل مطلبی که من به دنبال آن هستم تغييری وارد نمیاما هر صفت . نفی می کندآناز

 مبنی بر تفاهم با نيروهای مقاومت ملی -  و ديگر دولتمردان و فعالين وابسته و دست نشانده فعلی در کابل)نمايد
بانه صت طلخود گويای زنده و انکار ناپذير مواقف و مواضع سازشکارانه فر - وعدم جنگ و تعرض بر آنها 

  . " ديگر هيچ چيزی نمی تواند بوده باشد و تعبير گردد،محيالنه و عوام فريبانه
 اين حرکت به اصطالح شرافتمندانه که صفت مقاومت ملیالبته خواننده گان ميدانند که هدف آقای ناصری از 

ن آ ديگر ،ی مقاومت ملیاين نيروها. می باشد مال محمد عمر آخوند و پيروان او،خود کرده استآن نيز از  را
همان طالبانی که با شهادت مسعود .ن طالبان استآ بلکه هدف از ،نيروهای تحت فرمان احمد شاه مسعود نيست
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     در پنجاب و صوبه سرحد   همراه با باداران شان رقص و پايکوبی کردند و،و يتيم شدن مقاومت ملی اصلی
 از ظلم ،گانی اند که فرزندان سر بلند هریه ت ملی همان تجربه شداين نيروهای مقاوم. تقسيم نمودند) ميتهائی(

کسانيکه بر دستان يک تن از قهرمانان سترگ مبارزات آزاديخواهی  . دارند کاملو ستم چند ساله شان آگاهی
   .سال ها دستبند زدند، اسماعيل خانمحمدمردم افغانستان يعنی امير صاحب 

کسانيکه در کوچه و  . ريش وموی سر خويش را هم نداشتندم اختيارکسانيکه در دوران حاکميت شان مرد
کسانيکه  . ادارات دولتی قدغن اعالم داشتند زنان را در مال عام شالق زدند و ورود شان را به مکاتب و،بازار

 و وحشت معرفی داشتند و افغانهای دالور  آيين بر تر اسالم را دين ظلم و،با برداشت های بدوی خويش از دين
   .آگاه  را قوم وحشی و دور از تمدن

 کشتزار های شمالی را به آتش ،های بودا ويران کردند  کسانی که آثار غنی فرهنگی کشور را به شمول تنديس
  . خاک يکسان کردندکشيدند بر ام البالد بلخ يورش بردند و هزار باغ را به 

که بايد خورد العات ژرف سياسی اش افسوس  فرهنگی و مطآن پيشينهبه برداشتهای آقای ويس ناصری با 
گاهگاهی حمالت انتحاری آنها را در برخی  وچگونه کشت و خون و افغانکشی در جنوب و جنوب شرق کشور 

 ،رامش را مقاومت گسترده ملی بر ضد اشغالآ رستاخيز ملی می خواند و حرکت ضد امنيت و ديگر،واليات 
   . عنقريب سرتاسری خواهد گرديد:هللا گويان می افزايد کهظلم و تجاوز معرفی می دارد و ان شاءا

 بايد دعا کند که "منمو آگاه و ، مبارز هدفمند، مجاهد متعهد، آزاد انديش، قلمبدست"آقای ويس ناصری به حيث
ن هر چه زودتر آ بلکه گليم نگردد، نه تنها سرتاسری ،به حضور گسترده نيروهای خارجی نيازی نيفتد و قيام

زيرا اگر اين مقاومت نام نهاد سرتاسری گردد آقای ويس ناصری که اخبار را هميش دنبال می . د شوجمع
 درد يتيم بودن را هم آقای ؟وچقدر اطفال يتيم خواهد شد پيامد آن چه خواهد بود؟  بهتر درک می کنند که،نمايد

آقای ويس ناصری  ،از شده استغ از دورانيکه اين مقاومت نام نهاد آ.منهم  ويس ناصری تجربه کرده است و
همين . ه اند ويا مجروح شده اند و معلول از هموطنان ما به شهادت رسيدبه چه تعداد کنون  تابهتر می داند که

 در جمله  شد که نفر به شهادت رسيد و بيست و چند تن ديگر زخمی١٢ نوامبر در ولسوالی اورگون ٢۶ديروز 
 که دست به اين فاجعه و اوباشی نبود بلکه همه افغان بودند و آن خارجی " موبور و کبود چشم"شان هيچ

   . بود! زد از پنجاب شريف"افغانکشی"
 من در اينجا بی مناسبت نيست به همه کسانی که مردم را به جنگ در افغانستان عزيز و مجروح ما تشويق 

 مشعلدار کربال م درسی از قياد،اين حرکت های غير شرافتمندانه را شرافتمندانه توصيف می کنن  وميدارند
 هر سيدنا امام حسين عليه السالم را يادآور شوم و تقاضا دارم که به حيث قاعده و فورمول ثبوت صدق و کذب

   .ادعايی مورد تطبيق قرار گيرد
به حرف   تنها،آری امام حسين زمانی که قيام بر حقش را در برابر يزيد فرمانروای ستمگر اموی اعالن داشت

 که حجاج از سراسر سرزمين های اسالمی در مکه  هجری قمری٦٠حتی در ذوالحجه سال .کتفا نورزيد ا
 ، فرزندان،و در اين قيام بر حق ورهسپارعراق گرديد حج را ترک گفتجمع شده بودند، اومراسم  مکرمه،

   .را نيزبه پهندشت کربال،همراه بردبرادران حتی خواهرش زينب کبری سالم اهللا عليها 
 ظلم و تجاوز را بر ، ملی بر ضد اشغالۀ ما وقتی که واژه های فخيم و عظيم رستاخيز ملی و مقاومت گستردبنًا

را از اين دور دست ها به  !و آزاديخواهانه  !حرکت شرافتمندانه  و زبان می رانيم و نويد سرتاسری شدن قيام
، با مرگ و خطرهای جسيم ديگر!  قيام شرافتمندانههمين!ز برکتا به ياد مردمی بيفتم که ،مردم اعالن ميداريم

   .!؟ اشتراک نمی ورزيم درآن حق است ما چرا خود عمال،در يک جمله اگر قيام جاری .ست و گريبان اند د
 درج  درينجا مزاح به دوست خود در دوران جهاد پيام فرستاده بود و من آنرا به جديت طوربه گفته شاعری که

   :که می نمايم 
   ه سنگر می سالم        چه دآلمان نه په ميدان دزی کاغپه ه...... .د 

 کشت و خون  تحمل ديگر توان نا آرامی، افغانستان مجروح بعد از سه دهه.به باور من زمان شعار گذشته است
ا ی بهانه حضور و تداوم آن ر نقطه پايان گذاشت و به نيروهای خارج"افغانکشی"و بايست بر. و غم را ندارد

   .نداد
 و اين آشوبگری  ناميدرستاخيز ملیمی توان آن را  موجود نه شرافتنمدانه است و نه هم "افغانکشی"به باور من

ن هم چه آ يک بار امتحان داده اند و  آن  زيرا مدعيان.هيچگاه سرتاسری نمی گرد ، ان شاءاهللا تعالیها هم 
   .خواهد بود، نه  چيز ديگری" دوریپاکستان مز"بهترين صفت اين حرکت ها !! امتحانی

 ميالدی ١٩٩٨ از سال " وجدان بيدار"د رمورد ديدار استاد با ديپلوماتان اسراييلی که آقای ويس ناصری با آن
می توان بحث کرد اما بعد از اينکه ، شته است دانزد خود نگه راز، ۀآن را به گون ميالدی ٢٠٠٦تا نوامبر سال 

چون قضيه منطقی است که هر خبر احتمال صدق وکذب را .  شودرده برداشتهاز نوعيت مذاکره و مفاهمه پ
کرد  و حد اقل جواز و عدم جواز آن از نگاه سياسی و شرعی بحث  بعداز توثيق آن، می توان بردارا است،بنًا

  . از پيامد های آن آگاه شد
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مشخص از  دان که آقای ناصری طور کافران و ملح،اکمونيستها و ستمی ها و شعله ای هدر مورد کنار آمدن با 
 ، تازمانيکه آنرا به اصطالح عرب ها مفهوم فضفاضی دارد"کنار آمدن" نام نبرده اند و همچنان واژه فردی 

   .حرف زدن درآن مورد، آب در هاون کوبيدن است ،شرح نداده باشند
 صحبت اخير :اصری نگاشته اندآقای ن.يم تبصره کوتاه نما،اما بايسته ميدانم بر يک گفته آقای ويس ناصری

 )واکيت( با اين محتوی با روزنامه ترکی استاد ربانی با سايت سرنوشت و انکار ان بزرگوار از انجام مصاحبه
   :بايد گفت  ...که ايشان منکر بيان مطالبی بر ضد عملکردها و عمليات قوات ناتو و امريکا در افغانستان

است و شايد استاد خبر هم نداشته باشد که سايتی هم به نام سرنوشت و  استاد با سايت سرنوشت صحبت نکرده 
 دقيقتر میادعا  بهتر بود تا نوشته ميشد حرف های نقل شده از زبان استاد در سايت سرنوشت تا  ،جود دارد

 بر )وايرنا چه فهميده استاستاد چه گفته (قل شده از زبان استاد تحت عنوان طوری که در حرف های ن. آمد
  .  است استاد منکر بيان مطلبی بر ضد عملکرد و عمليات قوای ناتو نه شده،می آيد

 صفحه اول متن نگاشته ٨مهمتر از همه اينکه خود آقای ناصری در متن نوشته شده خودشان و دقيقتر در سطر
ين حکم می کند باز  وقتی که آقای ناصری خود چنبنًا." استاد تلويحا همه مندرجات ايرنا را تاييد نمود "...اند
   !بدون سند صادر می نمايد ؟ ، بعدا حکم انکار را از طرف استادچرا

آقای ناصری در مورد حرف های استاد در مورد اسامه بن الدن، از شهادت احمد شاه مسعود ياد آوری می کند 
حرف های واضح را خوانندگان خواهند گفت که  ،ه است و اگر من آن را توضيح بدهمکه بسيار بی ربط ذکر شد

 آقای ناصری خود شان مقاله خويش را مطالعه بنًا. توضيح دادن، تا ختن بر خرد و دانايی خوانندگان است
   .نمايند و برداشت خويش را از موضوع تصحيح نمايند 

يد آن  و آقای ويس ناصری انچه را که در مقاله اش رقم زده است و آن نويسنده گان بزرگواری که درتاي
نگاشته اند، به تصور من، همه مندرجات مقاله را تاييد نه نموده اند، بلکه  ،حتر جهت تشويق موصوفصحي

فشرده اش را به صورت دقيق در  استاد  را تاييد نموده اند که خالصه و بر  ايشان از مقاله همان بخش هجوم
   .ستاين کمال يک نويسنده ا عنوانهای  مقاله  های شان، برجسته  ساخته اند و

، داکتر مير عبدالرحيم عزيز و آقای ولی احمد نوری،  که آقايان دپلوم انجينير معروفیزيرا من باور دارم
 ۀواژه جرمنی اگر چه در متن مقال( افغانستان را کشور اشغال شده به وسيله امريکا و انگليس و جرمنی نميدانند

نی زنده گی می کند، از ذکر  صريح آن آقای ويس ناصری صريحا ذکر نشده است و چون موصوف در جرم
   .)اکتفا ورزيده است ،ته است و صرف به ذکر کلمه وغيرهطفره رف

، ايشان هر گز تصميم ندارند تا به ی را دست نشانده اجانب نمی دانندآقايان نامبرده، جاللتمآب حامد کرز
   .دست بزنند" گران جديدبه نبرد با نيروهای بزرگ و دهشت انگيز اشغال"اصطالح آقای ويس ناصری،

زيرا من  اکثر  ، به نماينده گی از ايشان حرف زدممن جمالت باال را با قاطعيت به خاطری ثبت نمودم  وحتی
ين مطالعه  جرمن انال –نبشته های آن بزرگواران را در برخی نشريه ها و به ويژه در سايت مشهور افغان 

در هيچ يک از مقاالت نامبرده ها، همچو رايحه ايی دارم، ا اندازه ای اشنباخط فکری شان ت کرده ام و
، استشمام ننموده ام و باور دارم که رئيس جمهور منتخب کشور را انگری در برابر  آقای حامد کرزیعصي

   .شايد درآينده هم نگويند نگفته اند و" ببرک امريکايی" ايشان هيچگاه تا کنون آقای کرزی را
ر ارتباط رستاخيز ملی ونبرد با اشغالگران، در مقاله خويش نگاشته اند،به تصور حرف های که آقای ناصری د

   . آنرا در متن مقاله تذکر داده اممن دليل من، خودش هم به آن باور عميق ندارد و
معنی " تعالم" آقای ناصری اشتباهات و تناقضات ديگری هم وجود دارد که تسجيل همه خدا ناخواسته ۀدر نبشت
  . من از ذکرهمه، دست نگه ميدارم ومی دهد
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