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تلی افغان   غ

  ستون پنجم طالبان
  

  همسايه های خوب و دلسوز را نيز بر ما روا نداشته ،ه که سرنوشت عالوه بر جفا های بيشماروبا  درد و اند
ی در ذشته همواره در کمين فر صت بوده اند تا با سو استفاده از او ضاع بحراننها در طول زمان چه آ،چناناست

 .فع نا جايز شانرا تامين نمايندا ما خلق کرده و من  درد سری های برایکشور ما،
  

ليس  مانند آنپاکستان  که هدف ايجاد معضله است  بر قلمرو  وساحه  ابليس شرارت و خلق کردن تشنج و  -خالقش ان
روههای شرير عليه کشور ما پرداخته واز زمان پخاک ما با  ررويی و بی حيايی قبضه کرده ، به تربيت وپرورش 

د رايفای نقش شيطانی اش  و.  ی مختلف به  قتل و کشتار افغانها پرداخته است اه اکنون به نامتداری محمد  داود زمام
وی نرا از روز اول بوجود امد  همسايه کشور هایبحدی موفق است که نه تنها ذاشته  بلکه همه را دعا  ش ارام ن

ر بريتانيا (کفن کش قديم ،والدش  ی   تروريزم بينو تولد وبا ايجادنطفه کرده ) دولت استعمار المللی درد سری بزر
 .را به همه جهان خلق کرده است

  
ر ما نکرده در تالش اعاده حيثيت وتالفی شکست اايران نيز که در طول تاريخ چيزی جز کينه ،نفرت و خشونت  نث

ه مورخ کم نظير کشور شادروان غبار که ان هم به استناد فرمود( او های نظامی اش در برابر ميرويس نيکه و اوالده
تون وازبک وهزاره وتاجيک« با تون ها نی بلکه تقر»  عسکر پ و  )يبا همه  مليت های ساکن کشور مانيعنی تنها پ

 .ی اخير دست کمی از پاکستان نداردخواب ارام نداشته ودر چاق کردن بحران سالها،بعدا احمدشاه بابا  ابدالی 
  

 همسايه بزرګ شمالی چيزی است که نيازی به هيچ أبعدور اشغال  مناطقی از خاک وطن ما اعمال دولت تزاری  د
ذار بود که رتکرار ندارد ؛بايد از قلل شامخ پامير سپاس ری عالوه بر  ا  ارتفاع کمی ميداشت چه چيزهای دي

يز که  !؟ نميديديم نطرف از اکالشينکوف های چينايی و چن
  

ير   ه اکنون وضع طوری امده که توجه هم  کشور جهان ٣۴به سوی پاکستان معطوف شده است وما که حال در 
هستيم مجال اينرا نداريم که بتوانيم چشم باز کنيم ويا هر طرف خودرا ببينيم ويا اينکه چشم بينای در بين ما نيست  که 

ران تحت) پاکستان(ی دشمن تازه به دنيا امده ماوببينيم در پهل همزبانی و همدينی چه  ، تاريخیيقنام های عال دي
 .نه ميکنندما با  ه کدشمنی هايی

  
ر پاکستان بوسيله طالبان مسلح به کشتار  افغانها و تخريب تاسيسات ميهن ما مي ری پا روه دي قلم خودرا ردازند ،

نی و دشمنی بين مليت ها و افروختن اتش فتنه  ان به تفرقه اف ان  جديد دامن زده برچه ساخته ودر خوشخدمتی به بي
اهی در نقش  روه  ان  ميباشند  اين  ان ی ما به بي ودر صدد تخريب ويا بخشايش خاک وارزشها وثروت های فرهن
فرزندان خلف واصيل  امير عبدالرحمن  خان ادعا ميدارند که برای ادای حق ولديت بايد بر خيانت پدرشان صحه 

اهی اتهامات ناروا ودور از هر نوع ،به رسميت شناخته شودورندبيعی وجعلی ديذاشته شده و خط نامنهاد، غيرط  و 
تونها(عليه بخش بزرګ مردم ما که قلم از تکرار ان شرم ميدارد احساس ملی و انسانی را  روا ميدارند ،درحاليکه )پ

تون ها بنا بر اميختن همه جانبه و تاريخی کلتوراينرا بايد بدانند که  ی اين مليت بستن اين اتهامات   بر پ با  و زند
ر  با هم برادر  تونها نه بلکه  وارد اوردن اتهام مليت های  دي عليه همه مردم افغانستان ميباشد ،زيرا  تنها عليه پ

مردم با شهامت اين سرزمين همواره خودرا باهم يکی دانسته در تمام  مسايل ملی واجتماعی و دينی مانند ملت واحد 
نان  پوزه تفرقوعمل نموده   اين نوشترا بر خاک ماليده اند ،قدر مسلم اينست که سر و دشمنان مشترک شانه اف

ری غير از اين نميواند باشد   .مفتنين نيز چيز دي
  
ر اين ادعا درست ميبود  اين چنا ننها همآ تو  بر دری  حرف ميزنند ،در حاليکه ا  از سيطره و يا تفوق دادن زبان پ

ويا  تسلط اقايان در نتيجه فشار د تونها  بايست حد اقل به الفبای زبا٢۵٠ولتها و  تو اشنايی بسيار ابتدايی ن ساله  پ  پ
تو زبانان قميداشتند  درحاليکه ت  باساس مدعای اين اقايون دراين حالت ايا بايد از  ستم  ؛ دری را ميفهمند  ،ريبا همه پ

تو حرف زد ويا بر عکس  آن؛   زبان دری بر پ
  

تون ها درحاليکه اه چنين  طرز تفکر و تصور ر ا نداشته   وندارند  پ ؛ اقای کانديد اکادميسين سيستانی که  لبه هيچ
اه بودند روه متوجه او است خود در زمان ايفای وظيفه در هلمند معلم زبان دری ليسه لشکر   .تيز خنجر اين 
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به دری شعر سروده  خود اولی ؛انرا بر سينه ميکوبند ناکه اينها اينهمه  سن دشمنی ايواحمدشاه بابا  ميرويس نيکه 
ان وحدت سياسی ي تحکيم بندر اداره افغانستان به منظور   وبود؛يک  بيت زبان شيوای  دری مزين به سکه دومی و 
 بدون تبعيض وتفاوت ،   صرفنظر از مذهب ،زبان  ،نژاد ، منطقه وقبيله  رامساوات حقوقی  بين اهالی افغانستان،

دارای ميهن،و هويت ملی مستقل هستيم و تاريخ تجربه کرد  ما که از برکت همين اصول اکنون . )٢(داشت ميمرعی 
ان ان ی به بي  يا  يا تن دادن به سلطنت  دزدی بنام بچه سقاو است ، يانادر ،؛که  نتيجه عدول ازاين اصول  و وابست

     .م مال محمدعمر مسعود ويا ه يا ربانی ـروسها ،
                                   
ی درمردم افغانستان     ويا حکمرانی  و ديدند که درنتيجه دامن زدن به تفرقه ملی خود زند  بنام پايان دادن به  

تونها برادر انن  چپی اپ لح ملل کودتا عليه پالن ص جرای ا با شان » امر صاحب« با   در همدستیه پرستاناين بي
تون  را  یاکتن دوره سياه ووحشمتحد چه  رحم کردند ،نه بر ازبک   بر مردم بال کشيده ما مسلط ساختند که نه بر پ

زير ت شان در امان ماند که درنتيجهسونه هم سر، ناموس ومال تاجيک های کشور مان از د ماونه بر هزاره   نا
  .تر جيح دادند  بر انها طالبی را وحشتتسلط 

  
ر اينقدر شيفته ا فت که ا ين اقايان همچنان نام نامی کشور مان افغانستان را مورد سوال قرار ميدهند بايست به ايشان 

ذشته شان هستند ر روشنفکران رسالتمند  بزرګ  به پيروی از  غبار ؛افخارات  قع اش به ان وکه در م و دي
   را که مصداق ان بر کشور ما درست است نه بر کشور کثير )٣()اريانا(   اعتراض کرد   ،قديمترين نام افغانستان 

و نام تاريخی سيستان  مارا که  در همين الملت  پارس و باداران ايرانی شان  با تغير اندکی  انرا غصب کرده اند ،
ی به ايران بخشيده شده  تر از دهان خويش يعن)۴(تازه ردانند،  وبعد ازان  ادعای بسيار بزر ی  تغير نام  دوباره بر

 .افغانستان  را ارايه کنند 
  

ر ايا  قبله اين اقايونباز جان ذاری ان  ر  د)ايران( دي تا چه حد  حقوق کشور  رسميت دادن به  زبان فار سی و نام
ر ساکن انکشور     در حاليکه در کشور  !؟تامين کرده است و استحقاق کشور همسايه افغانستان را رعايت وملل دي

تو انه زبان رسمی نيست و قانون اساسی و عمل همواره همان اصل زرين احمدشاه بابا ی بزرګ را رعايت ما پ  ي
تونان روا داشته اند وحاال  تو وپ تون ،جفا ها وناروا های عظيمی را بر پ کرده وحتی بر خال ف ادعای انها  بنام  پ

تون نشين در نتيجه و دوام همين دشمنی ها زير ت   .خريب و امحا قرار دارند نيز مناطق پ
  

 می انديشند ونه هم با  نه  هيچيک از ساکنان  سالم انديش و طن واحد ما مانند اينها خو شبختانه قدر مسلم اينست که 
 مطالبه من از هموطنان عزيز اينست که با هوشياری و دراکيت ملی  به سلسله قلع وقمع تمام انواع يی دارند،انهاهمنو

عزيز  و سعادت مردم افغانستان  در افشای چهره های منحوس اين منافقين ، بپردازند بايد بر  دهان دشمنان  ميهن 
ر با شناسايی و فلج ساختن بموقع اين مار استين نپردازد شان لجام  زد وبر قلم شان اتش ؛ دولت افغانستان هم ا

   .،بزودی دير خواهد شد 
 

روه که عالوه کردبايست  ر را بين  مردم داغديده ما  ازيکسو بعداين   از سه دهه جن ميخواهند اتش يک فتنه دي
ين بودن ادعا های شان  يا در عقب نام های  ر    بعلت نن برافروزند واز عقب مارا به خنجر بزنند  ؛واز سوی دي

ذاشته اند  پر طنطنه را بر   تخلص های مستعار پنهان شده  اند و يامانند طالبان بعوض القاب اخوند و مال  که تا خود 
 پيشبرد اهداف شوم و بعلت هنوز کامال  شناخته نه شده اند  و با اعمال خود نقش ستون پنجم  طالبان را  ايفا نموده و

   . طالبان   و پاکستان اندناشناخته بودنشان برای ما  دشمنان خطرناکتر از
 

  پايان
  

**************** 
 
  ، مير غال ممحمد غبار  تاريخ افغانستان در مسير٣٢۴صفحه )١(
   افغانستان در مسير تاريخ٣۵٩صفحه )٢(
   افغانستان در مسير تاريخ ٩صفحه )٣(
   افغانستان در مسير تاريخ٧٣٧صفحه )۴(

در اين نوشته از نشرات بی محتوی و غير مسووالنه تلويزيون اريانا افغانستان ،ويبالګ پر از فتنه  درويش دريا دلی 
انش  و  و همرديفافغانستان در مسير تارخ در مردش کامال صدق ميکند  )٧٣۵ غبار در صفحه که تعبير اقای(

  مقاالت بی محتوی ايکه جز قتنه افروختن چيزی در چانته نداشتند متاثر شده ام 


