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   سياخدمتسرخ در                                                
در ماه فبروری سال جاری برای دو روز وارد امريکا گرديده و نسخۀ شفا " جنرال نورالحق علومی " قرار معلوم 

 اينکه چرا، چگونه و برای چه از چند و چون قضيه و.  پيشکش نموده انددر واشنگتن مقامات امريکائیافغانستان را به 
منظور و کدام اهداف خاص وی را برگزيده اند، ميگذريم و صرف يک نگاه گذرا بر چکيده هائی که از مغز اين 

 ، می افگنيم و قضاوت را به هموطنان با درد  استتراوش کرده و به خورد امريکائی ها داده شده" متخصص نظامی "
  .ميگذاريمواو با درک خويش 

 :ان می فرمايندايش

.  در مسؤوليت های نظامی و سياسی مختلف خدمت کرده ام1960من يک جنرال و متخصص نظامی هستم و از سال " 
در حال حاضر، عضو پارلمان افغانستان هستم و از مردم .  آمر زون جنوب در شهر قندهار بودم در زمان شوروی ها

   " .ل درانجا بحيث جنرال نظامی خدمت کرده ام، نماينده گی ميکنمکندهار که در زمان شوروی ها برای مدت يازده سا

بوديد و در اثر خوشخدمتی ها به اشغالگران روسی ، به جنرالی " حزب ديموکراتيک خلق " درست است که شما جنرال 
تخصص ، بلکه م" متخصص نظامی " ، و اما شما نه ...... و آمر زون جنوب در شهر قندهار بوديد ورسيده بوديد

در مسؤوليت های نظامی 1960اينهم درست است که از سال . خونريزی بوديد و در اين جای هيچگونه شک نيست
بوديد، ولی و اما مسؤوليت های سياسی شما از زمانی آغاز گرديد که عضو حزب گرديديد ، يعنی حزبی شديد ، ورنه به 

، داخل اردو شودود، چه نيک ميدانستند هر گاهی که سياست گمان غالب در اردوی شاهی افغانستان ، سياست را راهی نب
 اساس تخريب افغانستان گذاشته شد که سياست در ،فاتحۀ ملک و مملکت را بايد خواند و درست  هم  در همان زمان

را پيمودن گرفت که روس " ترقی " مسؤوليت های نظامی و سياسی شما زمانی ُگل کرد و پله های . اردو مروج گرديد
خود معترف . ها بر کشور ما تجاوز کردند و شما در خدمت تجاوزگران روسی قرار گرفته و به مردم خود پشت کرديد

يعنی در زمان اشغال کشور توسط ارتش سرخ روسی ، که شما از اظهار اين حقيقت " شوروی ها " هستيد که در زمان 
، آمر زون اکتفا کرده و از آن ميگذريد" زمان شوروی ها در"  و صرف با گفتن تلخ و عريان ، عمدًا چشم پوشی ميکنيد

آيا ميدانيد که در زمان اشغال يک کشور ، آمر نظامی يک زون بودن يعنی چه؟ يا اينکه ميدانيد . جنوب در قندهار بوديد
مالی و سياسی در تحت حمايت کامل -و خود را به کوچۀ حسن چپ ميزنيد ؟ جناب شما با تمام امکانات نظامی

تجاوزگران روسی و عساکر اشغالگر روسی ، تفنگ تانرا بر سينۀ مردم افغانستان نشانه رفته بوديد و فرزندان برومند 
قندهار را گوشت دم توپ ساخته بوديد و جوانان رشيد قندهار را که مردانه در مقابل تجاوزگران روسی سينه سپر کرده 

از کشته های دستان خون آلود شما در هر جاده و دشت .  کمتر ديده استبودند ، چنان سالخی نموديد که تاريخ نظير آنرا
" بازهم درست است که عضو پارلمان افغانستان . و دمن قندهار ، پشته ها موجود است و اين را تاريخ گواهی ميدهد

نيد و اگر فکر می هستيد ، اما هرگز و هرگز از مردم نجيب و با شهامت قندهار نمايندگی کرده نمی توا" مندوی کابل 
در اين پارلمان . کنيد که هر آنکس که به پارلمان راه يافت ، نمايندۀ مردم است، اشتباه کرده ايد و به خطا رفته ايد
  ها و پرچمی هافرمايشی بيشتر از دو درجن گماشتگان گلبدين حضور دارند ، نمايندگان طالبان حضور دارند ، خلقی

، حضور دارند ، جناب شما تشريف ........ار و جمعيت و وحدت و اتحاد و جنبش ود ، افراد شورای نظنحضور دار
، وجود دارند ، پس ديده ميشود که همه دشمنان مردم که خون ........داريد ، رفقای حزبی تان گالب زوی و رنجبر و

، همه و همه در زير ........ ونده ا در ويرانه های کشور به پايکوبی پرداخت سرکشيده اند ومردم درجام کرده و مستانه
 !چه خواب خوشی. و فکر ميکنند نمايندگان مردم اند" پارلمان "  و اسمش را گذاشته اند آورده شده انديک سقف گرد 

مردم افغانستان صرف دو نماينده برحق در اين پارلمان بی سر وپا دارند که يکی خانم ماللی جويا است و ديگری داکتر 
 شکيال هاشمی ها ، قدريه يزدان پرست ها ،(  تاريخنامردان و نا زنان که اولی در اثر توطئه شما رمضان بشردوست ،

، بصورت بسيار لومپنانه و خالف قانون وظيفه اش به حال تعليق درآمد و دومی هم بار بار در  .......)نورزيه اتمر ها و
  ......ر بار برايش اجازۀ سخنرانی داده نشد وبی سر و پا از حق مشروع خود بازداشته شد و با" مندوی " آن 

شما خوب ميدانيد و مردم هم نيک آگاه هستند که تعداد بيشماری از وکال و وزرا در حکومت امروزی " علومی "  جناب 
از جانب قدرت های ذيدخل در قضيۀ افغانستان ، در پوست ها و مقامات خود گماشته ميشوند و اين هيچ ارتباطی با مردم 

فغانستان ندارد و شما هرگز نمی توانيد ادعا کنيد که وکال نمايندگان مردم هستند و اين اصل عريان را جناب شما ا
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شما هم حاميان خارجی خود را داريد ، درست به . تان ابراز داشته ايد" عالمانۀ " بصورت غير مستقيم در البالی گفتار 
  .عامله ميکردندردم شريف قندهار با شما به گونۀ ديگری ممانند بعضی رفقا و برادران ديگر تان ، ورنه م

يعنی در زمان اشغال کشور توسط " شوروی ها " فکر ميکنم به اشتباه رفته ايد ، در زمان " متخصص نظامی " جناب 
روس ها ، شما يازده سال بحيث جنرال نظامی در قندهار خدمت نکرده ايد ، بلکه دز زمان اشغال کشور و در زمان 

آيا . تجاوز روس ها بر افغانستان ، يازده سال مشغول خيانت به کشور تان بوديد و مشغول خدمت به تجاوزگران روسی
برای يکبار هم اگر شده ، وجدان تانرا قاضی ساخته ، سر در گريبان نموده و قضاوت .درست نمی گويم؟ قضاوت با شما 

  .کنيد، البته اگر وجدانی در شما هنوز هم باقی باشد

و چگونه ما ميتوانيم از  ميکردند اجازه ميخواهم که تجارب خود را در مورد اينکه شوروی ها چگونه با ما کار" 
من مقايسۀ کوتاهی را تقديم تان ميکنم اما ميخواهم . بسازم شريک گذشته برای مؤثريت در آينده استفاده کنيم، با شما

  ".دارند حق داشت و کی حق نداشت، زيرا زمان ها با هم تفاوتجا قضاوت نميکنم که کی  درين صراحت بدهم که من

 شوروی ها با شما کار نمی کردند ، شما به شوروی ها خدمت ميکرديد و آنها به شما دستور ميدادند و شما بدون 
ۀ تان شما از گذشت. کوچکترين چون و چرا ئی آن دستورات را عملی ميکرديد ، در غير آن هرگز به جنرالی نمی رسيديد

  . هرگز چيزی نيآموختيد ورنه يک شبه از سرخ ، سيا نمی شديد

در اين جا به قضاوت شما چه ضرورت است ؟ تاريخ قضاوت خود را دارد و تاريخ ميگويد " جنرال علومی "  جناب 
. اطی ندارد ، تجاوز گر است ، و اين هرگز به زمان و مکان ارتبشودکس که در خانۀ ديگری با زور اسلحه وارد  هر آن

  .عقل سليم هم همين را ميگويد ، ولی شما از آن طفره ميرويد

امريکايی ها زمانی در  داشت، اما شوروی ها به افغانستان در حالی آمدند که افغانستان يک حکومت پا بر جا" 
  "  .نداشت افغانستان مداخله کردند که افغانستان اساسا هيچ چيزی

، نيآمدندبه افغانستان " شوروی ها " اول اينکه . شما از واقعيت فرسخ ها فاصله دارداين سخن ! صاحب " جنرال " نه 
بلکه لشکر کشيدند و تجاوز کردند و فرق بين آمدن و تجاوز کردن و لشکر کشی کردن را از همه بهتر جناب شما بايد 

نيد، زمانيکه ارتش سرخ روسی بر دوم اينکه بازهم شما حقيقت راکتمان ميک. هستيد" متخصص نظامی " بدانيد که يک 
کشور ما حمله کرد و بيشتر از يکصد و بيست هزار عساکر تا دندان مسلح ارتش سرخ به افغانستان هجوم آوردند ، 

در حال سقوط و فروپاشی قرار داشت و خيلی ها لرزان و شکننده می نمود و " حزب ديموکراتيک خلق " حکومت 
 رانده شده بودند و صرف در مرکز واليات در گارنيزيون ها و قشله های عسکری پناه رفقای حزبی شما از اکثر واليات

اما در مورد دوم حق باشماست،  زمانيکه روس ها به افغانستان تجاوز کردند . برده و در محاصره مبارزين قرار داشتند
 تعليمی و نظامی کشور هنوز پا -رهنگیف زراعتی ، -، افغانستان هنوز به ويرانه مبدل نشده بود و زيربنا های اقتصادی

برجا بودند و اما بگفتۀ شما مداخلۀ امريکائی ها در زمانی صورت گرفت که افغانستان را رفقای حزبی ، باداران روسی 
 .و برادران اخوانی تان به خاکدان سيه نشانده بودند

ميکردند، اما اياالت متحده  دريافت  کمکشوروی ها عليه گروه های مجاهدينی رزميدند که تقريبا از سراسر جهان "
   ". مستفيد هستند مستقيم چند منبع منطقوی و القاعده های غير امروز با طالبانی ميرزمد که به دشواری ازکمک

 نه تنها عليه گروه های مجاهدين می جنگيدند ، بلکه در مقابل تمام مردم افغانستان قرارداشتند و مردم "شوروی ها "  
ن به زور بازوی خود و عقيده و ايمان راسخ به پيروزی می جنگيدند واينرا شما از همه بهتر ميدانيد ، اما افغانستا

امروز . شهامت ابراز آنرا نداريد و هنوز هم فکر ميکنيد که اگر سر خود را زير برف کنيد ، کسی شما را ديده نمی تواند
مقابل زور گوئی و قلدری ، در مقابل چور و چپاول جنگ ساالران ، هم اين تنها طالبان نيستند که می رزمند ، بلکه در 

، مقاومت وجود دارد ، اما حکومت ......در مقابل بمباردمان کور عساکر خارجی و در مقابل غارت دارائی های عامه و
ان که هر مقاومت ران روسی تان در افغانستاکابل هر مقاومتی را تاپۀ طالبی ميزند ، در ست مانند زمان حکمروائی باد

 روس هم افغانها با دستان خالی در مقابل –در آغاز مقاومت مردم و بعدًا جنگ افغان .  ميزديد " اشرار "مردمی را تاپۀ
توپ و تانک به مقابله برخواستند و همين غربی ها و امريکائی ها که به زور بازو و تصميم راسخ افغان ها ايمان 

د خلکو زور " ا داده و خود را از معرکه کنار ميکشيدند ، اما با مرور زمان دريافتند که نداشتند ، مثال مشت و درفش ر
 . که تاريخ تکرار ميشودمی بينيم و امروز ، " دی، د خدای زور
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با افغان های خسته از جنگ  امروز شوروی ها با افغان های فعال و حاضر به مبارزه مواجه شدند اما امريکايی ها "
  ".لح مواجه اندو آرزومند ص

يعنی افغان ها در . با افغان های فعال و حاضر به مبارزه مواجه شدند" شوروی ها " در اين جاه خود اعتراف ميکنيد که 
مقابل تجاوزگران روسی ، ميرزميدند و در آن زمان مبارزين هيچ کمکی از هيچ جاه دريافت نمی کردند ، بلکه با تفنگ 

اما درست است که افغانها از سی سال .  و سنگ و چوب در مقابل متجاوز ايستاده بودندهای دهن پر و برچه و سيالوه
شما با آن دست و پنجه نرم کردند ، خسته شده " انقالب ظفرنمون " جنگ و خونريزی و ويرانی و دربدری که از برکت 

 غارت و جنايت را تحمل کرده اد و بيداند  و آرزومند صلح اند، ولی اين هرگز بدان معنی نيست که هر ظلم و وحشت و
 .ودم فرو بندند

از حکومت افغانستان حمايت  نظامی شوروی ها حاکميت واقعی افغانها را احترام نموده و در همه تصاميم سياسی و "
اما امروز اياالت متحده همه امور را به عهده دارد و . بسازند کردند و کوشش کردند که افغانستان را متکی به خود

   ".جبهۀ پخش فساد و معامله گری قرار دارد افغانستان در ومتحک

 به ،خالف ادعای شما ، حاکميت واقعی افغانها را پامال کردند و با سامان دادن کودتای شوم ثور" شوروی ها "   
د و عمًال حاکميت واقعی افغانها توهين روا داشتند و بعد تر با تجاوز نظامی شان به کشور ما ، آنرا توسعه بخشيدن

جناب جنرال صاحب ، اين روس ها نبودند که در همه تصاميم سياسی ونظامی . افغانستان را در اشغال خويش درآوردند
بود که در همه تصاميم سياسی و نظامی از روس " حزب ديموکراتيک خلق " از حکومت شما حمايت کردند ، بلکه اين 

" گواه اين حقيقت عريان همانا جابجائی مهره های شطرنج بنام های . دهدايت ميگرفتن" شوروی ها " ها يا بگفتۀ شما 
اند که در خفه کردن و ترورو تغيير و تبديل آنها دست مستقيم فرمانروايان " و نجيب " ببرک " و " امين " و " تره کی 

 که به وسيلۀ روس ها در  آيا اين رفقای حزبی شما در زمان حکومت صد روزۀ حفيظ اهللا امين نبودند.کرملين دخيل بود
 شما خود بگوئيد چگونه ميشود که يک متجاوز بفکر متکی ساختن !تابوت ها گذاشته شدند و به ماسکو منتقل گرديدند؟

اما در مورد اياالت متحده و حکومت فعلی ، جناب شما درست می فرمائيد و اينرا . کشور تحت اشغال اش به خود باشد
 .گاهی سرخ ميشويد و گاهی سيا.  سر وتۀ يک کرباس هستيد و اجزای يک ماشين استعمارینيز بايد عالوه کرد که همه

شوروی صورت  افغانستان و شوروی ها به افغانستان، همه از مجرای قرارداد های رسمی بين حکومات کمک "
 طريق حکومت کمک های آنها پيوسته از .نکردند شوروی ها هرگز به هيچ مليشيا يا فردی کمک مستقيم. ميگرفت

 امروز، ياری امريکا و جامعۀ بين المللی به افغانستان از مجرای سازمانها و اما. مرکزی افغانستان انجام می پذيرفت
را در بين خود هماهنگ  خود های متعدد ملی و بين المللی صورت می گيرد که به مشکل ميتوانند فعاليت های نهاد

  ".بسازند

به افغانستان کمک نمی کردند ، بلکه " شوروی ها " و اما اينرا نيز اطمينان دارم که   در اين قسمت باشما موافقم
گماشتگان خود را حمايت ميکردند، درست مانند امروز که قدرت های خارجی گماشتگان خويش را در حکومت موجوده 

 کريم خليلی و  و فهيم قسيم وحمايت ميکنند و نمونۀ روشن آن حمايت از جنگ ساالران و جنايتکارانی چون رشيد دوستم
 عبداهللا عبداهللا و يونس قانونی و صبغت اهللا مجددی و رسول سياف و نورالحق علومی و سيد محمد گالب محمد محقق و

چه تفاوتی دارد که پول های سرشار از کدام طريق ومراجع . ، است که نمی شود با دو انگشت آنرا پوشانيد.......زوی و
ما ميشد و ميشود ، در هر حال قسمت اعظم آن پول های باد آورده در کيسه های خاصی سرازير شد وارد کشور ويرانۀ 
همين گونه بود . يکبار به راپور واشنگتن پوست در مورد کابل بانک و عزيزی بانک مراجعه کنيد. و امروز هم ميشود
مان روس ها از درز اين گونه زد و بند ها و تنها بايک تفاوت که در آن ز" حزب ديموکراتيک خلق " در زمان حاکميت 

 .به مطبوعات با تمام قدرت جلوگيری ميکردند و امروز مطبوعات خارجی يک آزادی نسبی دارند

مختلف جامعۀ بين المللی که  اعضای جنگساالران،عده از وزيران و واليان و برخی از نهاد های سياسی، از جانب "
اين کمک های وقت و ناوقت به جنگ ساالران و برخی . ميکنند ک جنسی دريافتدر افغانستان ذيدخل اند، پول و کم

فساد  بسط قدرت را بصورت جدی در کشور نامتمرکز ساخته است و حتی به نوبۀ خود، موجب ، سياستمداران افغان
   ".در حکومت شده است

 در کجای اين "متخصص نظامی " ب جنا. اما يک سوال همچنان پا برجاست. کامًال درست فرموده ايد و حرفی نيست 
 کشتی شکسته قرار دارند و سهم شان در اين داد و گرفت ها به کدام اندازه است؟
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همه مأمورين افغان مستقيما  معاش .شوروی ها هرگز برای مقامات رسمی افغان معاش يا کمک مالی مبذول نداشتند "
يادی از مأمورين پائين رتبه يا عاليرتبه از جانب اعضای ز تعداد امروز. از جانب حکومت افغانستان پرداخته ميشد

 .آورند  بدست می کمک های مالی گوناگون، به اضافۀ آنچه از حکومت دريافت ميکنند، المللی مختلف جامعۀ بين
امر، نقش حکومت مرکزی را  اين .حکومت افغانستان هيچ کنترولی برين که چه کسی چه چيزی به کی ميدهد، ندارد

خارجی شان نسبت به وفاداری آنها به حکومت افغانستان  آمرين وفاداری مأمورين افغان به. عيف ساخته استجدا ض
   ".بيشتر است

از درز اين گونه مسائل به بيرون با تمام " شوروی ها " شايد جناب جنرال درست فرموده باشند ، اما بازهم بايد گفت که 
چه داد و معامله هائی درجريان بود و " حزب ديموکراتيک خلق "  و اينکه در بين روس ها و قدرت جلوگيری مينمودند

و دستگاه عريض و طويل آن " واد " و " خاد " صرف نظر از ماشين جنرال سازی و مليشه سازی ، در بوجود آوردن 
آن دستگاه مخوف پمپ می شد سازمان جاسوسی و شکنجه ، چه پول های سرشاری خارج از بوديجۀ حکومت کابل ، در 

در مورد حکومت امروز گفته اند ، يک حقيقت تلخ است که " متخصص نظامی " آنچه جناب . ، شايد روزی افشا شود
اما آيا همين روش خاص جامعۀ بين المللی و بخصوص مقامات امريکائی ، يک عمل از قبل طرح شده .همه آنرا ميدانند

 نيست؟

 چه کردند؟افغانها پس از شوروی ها 

. ما يک حکومت توانا، صادق و متعهد، با نيروهايی امنيت ملی نيرومند، آموزش يافته، مجهز و با انضباط داشتيم "
پس از بازگشت شوروی ها، حکومت افغانستان توانست به تنهايی در طول بيش از سه سال در برابر گرو ه های 

  ". ران و عربستان سعودی حمايت می شدندمسلح مبارزه کند که از جانب امريکا، پاکستان، اي

حکومت شما نه تنها توانا  و صادق نبود ، بلکه نظر . بازهم از واقعيت به فرسخ ها دور رفته ايد! نه! نه جنرال صاحب
به گفتۀ رفقای حزبی خود تان ، تنها و تنها در کودتای ناکام تنی وزير دفاع رژيم ، رفيق حزبی شما ، سترجنرال نبی 

 بيشتر از صد افسر و سر افسر را از دم تيغ گذشتاند و جابجا و بدون هيچ محاکمه ای  رفيق ديگر حزبی تان ،یعظيم
حکومت شما نه صادق بود و نه هم متعهد و ما ديديم که  .تير باران کرد و توانائی حکومت شما يک شبه زير سوال رفت 

پا های دشمن ديروز خويش بوسه زدند و چنان ذليل و بيچاره با کوچکترين فشار همه جنراالن و ستر جنراالن شما به 
شدند که يکی به گلبدين سالمی زد و دگر به قطب الدين و هر يک شروع به دسيسه بازی و توطئه چينی  نمودند و در 

و های نير. همکاری تنگاتنگ با برادران تنظيمی شان پالن صلح ملل متحد را سبوتاژ نموده و دريای خون جاری ساختند
 آنان آموزش ديدۀ سازمان مخوف جاسوسی .ندامنيت ملی شما هم حتی قدرت حمايت از رئيس جمهور وقت رانداشت

 نبود اثری هم  کوچکترين مجهز ، ولی از انضباط در آنهابودند و بصورت گستردۀ هم" بی -جی-کی" روسيۀ شوروی 
سه سال . وانستند بر آتش جنگ های تنظيمی ، پترول پاشيدندو يک شبه همه در پای اخوانی ها سر گذاشتند و بعد هم تا ت

 هم در اثر بی ،"حزب ديموکراتيک خلق "  ، يا بهتر است بگوئيم سه سال کشتار مردم افغانستان توسط مبارزۀ حزب تان
نظامی اتفاقی ها و خود خواهی های رهبران تنظيمی و ندانم کاری های قوماندانان حزبی و حمايت بی دريغ مالی و 

از جانب ديگر پاکستان و ايران و عربستان و امريکا ، سياست . روس ها بود ، ورنه يک شب هم قدرت مقاومت نداشتيد
تفرقه ايجاد کردند و نگذاشتند تا مبارزات " گروه های مسلح "  شانرا دنبال کرده تا توانستند بين  خودهای استفاده جويانۀ

 .  د و آب را گل آلود کرده ، ماهی مطلوب خويش را در آن صيد کردندبرحق مردم افغانستان به پيروزی رس

سطح آن قرار داشت و  ترين فساد در نازل. سطح بسيار نازل کشت ترياک، آنهم در مناطق دور افتاده داشتيم ما "
   ".روحيۀ وطندوستی افغانها بسيار بلند بود

 افغانستان يک جنگ و مقاومت سرتاسری درجريان بود و که درنچرا سطح بسيار نازل کشت ترياک داشتيم؟ بخاطر اي
فيصد مردم 99 تجاوز گران روسی يک جنگ وحشتناک و غير عادالنه را بر مردم افغانستان تحميل کرده بودند و 

زمين " مشغول نبرد با اشغالگران روسی و ايادی داخلی شان بودند و تجاوز گران روسی هم در کشور ما سياست   
 و امکانات کرده بودند بصورت عموم به خاکستر مبدل  راا دنبال ميکردند و مزارع مردم در سراسر کشورر" سوخته 

زرع کوکنار عمًال وجود نداشت و از سوی ديگر مردم و مبارزين به يک مشت گندم و جو بيشتر ضرورت داشتند تا 
فساد در دستگاه شما هم به اوج .  افتخار ياد ميکنيداين کدام مزيت حزب شما نبود که به خود می باليد و از آن با. کوکنار

خود رسيده بود ، ولی همانگونه که ياد آور شدم ، روس ها از درز آن به بيرون با تمام قوا جلوگيری ميکردند و از جانب 
و پا ديگر مردم مجبور بودند تا صرف جان خود و فرزندان خود را نجات دهند، پس همه دار و ندار خود را گذاشته 

 هر آنچه از آنها باقی می ماند ، به چنگ حزبی ها و خاديست  به نيرو های مقاومت ملی می پيوستند وبفرار ميگذاشتند و
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خاد " ها می افتاد و از جانب ديگر اگر کسی موفق هم ميشد دارائی منقول خويش را بفروش رساند ، بايد از هفت خوان 
روحيۀ " ، اما در مورد ........ غدود اش هم برايش باقی نمی ماند وميگذشت و در آخر به اصطالح از گاو ،" 

بايد گفت که بلی ، روحيۀ وطن دوستی افغانها هميشه باال بوده و است و خواهد بود و اين روحيۀ " وطندوستی افغان ها 
ثر زد و بند های وطن دوستی بعد از تجاوز بيشرمانۀ روس ها بر سرزمين ما ، به اوج خود رسيد و بدبختانه در ا

با برادران تنظيمی شان ، آب سردی بر آتش وطن دوستی مردم ريخته شد " حزب ديموکراتيک خلق " رسوای اعضای 
و خون های پاک هموطنان ما نامردانه پامال هوس های شوم يک مشت نا خلف و سازشکار گرديد که جنرال صاحب 

  .ندرخ به سيا تبديل شديکی از آن سازشکاران تشريف دارند که يک شبه از س

چنين حالتی، آنها چگونه  در. نيستند امروز،بسياری از مقامات رسمی افغان فاسد اند و به کشور خويش وفادار "
  "صورتی که به وطن خود و مردم خود وفادار نباشند؟ در ميتوانند نسبت به جامعۀ بين المللی وفادار باشند،

 در حاکميت قرار داشت ، همه مقامات رسمی فاسد بودند و به کشور خويش "حزب ديموکراتيک خلق " ديروز هم که  
. " خيانت کردند و همان ها امروز هم باتغيير شکل و شمائل مشغول خيانت اند با اضافۀ يک مشت رسوای ديگر

ی وفادار آنها چگونه ميتوانند نسبت به جامعۀ بين الملل : " .......برداشت خوبی نموده اند که " متخصص نظامی 
البته اين درس مهم و حياتی را جنرال صاحب از " صورتی که به وطن خود و مردم خود وفادار نباشند؟ در باشند،

شان و بعدتر تجاوز بی شرمانۀ روس ها به افغانستان ، فرا گرفته اند و از تجربيات شخصی و " حزب " دوران حاکميت 
منسوبين و اعضای بلند . ۀ آن ، سيا شدن سرخ ها در زمان حاضر است حزبی شان در زمينه  سخن گفته اند و مثال زند

خود نيز " حزب " نه تنها به وطن و مردم خود وفادار نبودند ، بلکه به " حزب ديموکراتيک خلق " رتبه و پائين رتبۀ 
کدر رهبری ملکی و  امروز هم .خيانت کردند و بعد از کودتای هشتم ثور ، چنان بجان همديگر افتيدند که نگو ونپرس

مانند گذشته ها چنان بجان همديگر افتاده اند که در زمان حاکميت نيم بند شان " حزب منحلۀ ديموکراتيک خلق " نظامی 
باهم درافتاده بودند و همديگر را از دم تيغ شقاوت شان کشيده بودند ، با يک تفاوت که امروز بجای تير و تفنگ از زبان 

  . و قلم استفاده ميکنند

 داشت؟ اگر امروز امريکا افغانستان را ترک کند، افغانها چه خواهند

مخالفين مسلح  کرد و حکومت افغانستان درين صورت بزودی سقوط خواهد: اين سؤال کامال روشن است  جواب "
 .قدرت را بدست خواهند گرفت

به مشکل ميتوان اين . داشت اهدنخو  افغانستان چيزی جز يک حکومت فاسد دارای نيرو های امنيتی بسيار ضعيف
اردو خود تهديد واقعی فرو . قومی و قبيلوی خط کشی شده اند های نيرو های امنيتی را ملی خواند زيرا که با معيار

   ".گروههای متخاصم قومی و قبيلوی را بميان می آورد به پاشی و تقسيم شدن

ا هستم ، ولی اين طرز برداشت شما را يک طفل افغان هم  کامًال همنو"متخصص نظامی "   در اين مورد با شما جناب 
ميداند و اينرا هم ميداند که اين وضع موجوده طبق پالن ، از قبل تهيه  گرديده و اوضاع در کشور ويرانۀ ما را همينگونه 

شهامت ابراز آنرا طرح ريزی نموده اند تا دليلی برای حضور نظامی در افغانستان و منطقه داشته باشند ، اما شما بازهم 
 اگر امروز امريکا افغانستان را ترک کند، افغانها چه خواهند .نداريد و يا اينکه صرف روی قضيه را می بينيد

از نگاه گرامر دری ، درست نيست و يا اينکه عمدًا آنرا به چنين " متخصص نظامی " شما جناب  سوال اين داشت؟
ر مطرح می ساختيد که با خروج امريکا از افغانستان افغانها چه خواهند درست تر می بود اگ. شکلی مطرح ساخته ايد

 و در صورت نخست اگر مطرح شود که شما مطرح کرده ايد، بايد خدمت می بودکرد؟ در آنصورت جواب شما منطقی 
ار ساله از خود فرهنگ غنی دارند ، تاريخ پنج هزعرض کرد که افغانها از خود غرور ملی دارند ، شهامت دارند، 

دارند ، شرف دارند ، حيثيت دارند ، آبرو دارند ، ايمان دارند، عاشق آزادی و آزادگی و خود اراديت هستند ، مردمان 
سخت کوش و مهمان نواز هستند و هزار ويک صفت خوب ديگر دارند که اگر امريکا باشد يا نباشد ، در آن صفات 

صاحب ، " متخصص " موده به گرامر دری تان اندک توجه کنيد لطف ن. حميده کوچکترين تغييری رونما نمی شود
  . تان به گند خواهيد کشيد" تخصص نظامی"ورنه گرامر دری را نيز درست مانند 

ما . کشور ما قرار دارد تاريخ افغانستان توليدات ترياک رو به ازدياد داريم که در سطح بی سابقه در  در  ما "     
  " .اشغال کرده است را ريم که کامال جای وطندوستیفساد و منفعت طلبی يی دا
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در مورد کشت و قاچاق ترياک در افغانستان بايد گفت که خارجی ها از آن منفعت سرشاری ميبرند و فقط يک حصۀ آنرا 
در مورد فساد و .جنگ ساالران و زور آوران و قدرتمندان به جيب های خود ميکنند و از گاو غدود به کشاورزان ميرسد

منفعت طلبی بايد گفت که نبايد از زمين المزروع و شوره زار ، توقع باروری داشت ، از وطن دوستی اصًال صحبت 
 ! نکنيد ، الاقل شما نه

  " : معطوف سازد را مقايسه به ما می آموزاند که جامعۀ بين المللی بايد به نکات ذيل توجه خود اين " 

و " از هيچ آموز گار  ، آنکه ناموخت از گذشت روز گار ، هرگز نيآموزد: "  ميگويند مردم !جنرال صاحب علومی      
  به تا کی و تا چه وقت و کدام زمان ميخواهيد .جناب شما همان هستيد که هرگز از گذشت روزگار هيچ نيآموخت

                                                               .شرم تان باد! خارجی ها رهنمائی کنيد که چگونه بر کشور و مردم افغانستان آقائی کنند؟

المللی بخصوص در عرصۀ  بين حاکميت واقعی افغانها بر فعاليت های سياسی و عمليات نظامی ، به کمک جامعۀ   "
   ".ارتقای ظرفيت های سياسی و نظامی خود افغانها

آيا تمام هست و بود و سرافرازی و استقالل و آزادی و غرور و عزت يک مملکت ، به همين دو ! جناب جنرال صاحب 
 و امروز از امريکائی ها ندنکته خالصه ميشود؟ بيشتر از يک دهه روس ها مسائل سياسی و نظامی شما را پيش ميبرد

"  می گذاريد آنرايک مشت حزبی و کودتاچی تربيه کنند و نام توقع داريد همان اشتباهات روس ها را تکرار کنند و 
زد؟ اما چه بايد کرد که شما به " حاکميت واقعی " ، چگونه ميشود در زير سايۀ تفنگ خارجی ، دم از " حاکميت واقعی 

 .همچو شرايط عادت کرده ايد 

  " .در اهداف و مقاصد جامعۀ بين المللی در افغانستان) شفافيت (وضاحت "

سال ) 30(سال تجربۀ نظامی داريد و از سی ) 50( ميگوئيد و گويا بيشتر از پنجاه " متخصص نظامی " شما که خود را
بدين سو در بطن حوادث سياسی و نظامی افغانستان بوده ايد، چگونه از وضاحت اهداف و مقاصد جامعۀ بين المللی  در 

، " جامعۀ بين المللی " اصد و اهداف کوتا مدت و دراز مدت افغانستان صحبت ميکنيد؟ آيا برای شما هنوز هم مق
آن شما باشيد و " متخصص نظامی " به حال شما و وای به حال ملتی کهوضاحت و شفافيت ندارد؟ اگر ندارد ، پس وای 

  ......... مارشال آن فردی که حتی يکروز هم خدمت عسکری را نه گذشتانده است و

افغانستان محافظت در برابر هردوی  مردم.ه از طرف حکومت و مخالفين مسلح مواجه اندافغانها با خشونت دوجانب "
واقعا از طريق ايجاد يک ادارۀ افغانی مؤثر، خدمتگذار و با وقف که به  ميتواند جامعۀ بين المللی. آنها را ميخواهند

  ".داصول دموکراسی احترام داشته باشد، به مردم افغانستان ياری رسان ها و ارزش

چه ضرورتی دارد که جهت محافظت مردم افغانستان از " جامعۀ بين المللی ! "  اندر چه خيال   و فلکممن در چه خيال
 افغانها خوش ابرویآيا ازچشم و  خشونت دوجانبه از طرف حکومت و مخالفين مسلح ، فرزندان خود را قربان کند ؟

 بايد فرزندان شانرا قربان کنند تا مردم افغانستان از خشونت دوجانبه شان می آيد يا عاشق رنگ جلد افغانها هستند؟ آنها
شاهد ضيافت شانداری از تروريستان حزب اسالمی در " متخصص نظامی " شما !  چه خيال باطلی؟!محافظت شوند

 پيشکش کابل هستيد و با چشم و سر مشاهده ميکنيد که اين نه امريکا و جامعۀ جهانی و حکومت کابل است که شرايط
ميکند ، بلکه اين تروريستان حزب اسالمی اند که جهت پيوستن با همين سيستم فاسد و ناکارآمد ، شرايط خود را مطرح 

د و نيز از مذاکرات پيدا و پنهان با طالبان پرده نميکنند و مقامات امريکائی هم از اين مذاکرات اظهار رضايت ميکن
از قبل ، قبر افغانستان را کنده اند و قبر کن های چندی را اجير نموده اند و " لمللی جامعۀ بين ا" د ، يعنی اينکه نبرميدار

از " جامعۀ بين المللی " شما هم دانسته يا نادانسته در جمع همين قبر کن ها دست و پا شور ميدهيد و توقع داريد که 
جناب . چه خيال باطل و چه فکر خامی .  رساند ، به مردم افغانستان ياری..........طريق ايجاد يک ادارۀ افغانی مؤثر و

لطفًا از خواب زمستانی خود بيدار شويد و بخود آئيد و برای يک روز هم اگر برای تان امکان " متخصص نظامی " 
هند داشته باشد ، واقعبينانه بينديشيد و از دل بستن به بيگانه ها و اينکه همه امور مملکت ما را بيگانگان برای ما انجام د

هستيد و ده سال در " متخصص نظامی " شما که . و در يک بسته بندی طالئی برای ما پيشکش کنند ، صرف نظر نمائيد
خدمت سرخ ها بوديد، بيشترين تجربه را داريد ، از سر لطف کوشش نکنيد آن واقعات دردناک و خونبار ، بار دگر 

را " دموکراسی "  آيا شما در هشت سال گذشته کدام نشانۀ از صحبت ميکنيد؟" دموکراسی "  شما از کدام .تکرار گردد
همين است که قاتلين فرزندان مردم را بر سرنوشت بازماندگان شان " دموکراسی " در سرتا سر کشور بخاطر داريد؟ آيا 
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
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است؟ آيا " کراسی دمو"،   ......حاکم ساخت؟ آيا انتخابات تقلبی و کابينۀ نمايشی و پارلمان فرمايشی و اردوی تنظيمی و
  از هوا وارد ميشود؟" B52"يک نظام وارداتی است و با طيارات غول پيکر نظامی " دموکراسی " 

اما با تأسف که نه .  به همين خو گرفته ايد که ديگران لقمۀ آماده را به دهن تان بگذارند"متخصص نظامی "   شما جناب 
تان با همه طول و عرض آن ، حتی استعداد همين فرو بردن لقمۀ آماده " حزب ديموکراتيک خلق " تنها شما ، بلکه تمام 

شده را نيز نداشتيد و ديديم که حتی لقمۀ جويده شده را که رفقای روسی تان در دهان تان گذاشته بودند ، نيز هضم کرده 
و " انقالب برگشت ناپذير" ه از نشانی ماند و ن" شورا ها " نتوانستيد و سر تقسيم بجان همديگر در افتاديد و نه از کشور 

درست است که رژيم موجوده . آن نسخۀ ناکارآمد وسخيف را بار دگر تکرار نکنيدلطف نموده و . آن " مرحلۀ تکاملی " 
سراپا فاسد و ناکارآمد و غير ملی و نا مردمی است و باالی مردم شريف افغانستان تحميل گرديده است ، ولی شما هم 

خود را اگر داشته باشيد ، برای خود نگهداريد که ما " تخصص نظامی و سياسی " لطفًا .  فاسد هستيديک مهرۀ اين رژيم
  .را گلو گير است

 
                

  
 

  


