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 ۲۹/۱۱/۲۰۲۲                                                                قیس کبیر 

در بارهٔ »افغان جرمن آنالین« به حیث یکی از مسؤولین نظر شخصی خودم 

 زم در افغانستانیفیدرال

حصول    یپرچم است برا  کی  ریملت ز  کیمستقل به عنوان    یکردن داوطلبانه واحدها  کجای  یخیارنظر تار  زمیفدرال

  یفدرال   یاهداف جدا گانه. تمام کشورها  بیتعق  یخودمختار برا  یکتله به واحد ها   کینه جدا کردن    یاهداف مشترک مل

 ه،یمردم محل )ناح  یکرده اند. البته توانمند ساز  بیرا تعق   اهر  نیا  رهیهندوستان، پاکستان و غ  ا،یآسترال  کا،یمانند امر 

 ی رهبران خود حق مردم محل است. نور احمد خالد نییاداره امور خود و تع ی( براتیوال ،یولسوال

– چه اتکای دینی داشته باشد و یا اتکای مدرن    –حاکمیت طالب به هیچ یک از أصول حقوق بشری  افغانهای محترم،  

ین فقط اقتصاد را می بیند و در  د. چنامریکا، اتحادهٔ اروپا و...وقع نمیگذارممالک مانند  گفته های  به  د و  نندار  پایبندی

اوکراین اند. پس ما افغانها نباید به دالیل با  کمتر دخالت می کند. روسها مصروف جنگ  ، دیگر  الکمم   داخلی  ائل  مس

که ما با این نوع مقاالت که در خارج از    بپذیریم  عت را بایدواقی  نقوم یکدیگر را مالمت سازیم. ای  دیگرفدرالی و دالئل  

کشور نشر می شوند، کوچکترین تغییر در طرز فکری طالب آورده نمیتوانیم چه رسد به آنکه نظام و سیستم آنها را 

 نتیجه فقط جنگ و دعوای بین االفغانی در خارج کشور خواهد بود. تغییر بدهیم.

بی بینید محترمین در غرب آلمان منطقهٔ بزرگ است که »اِلزاس« نام دارد. قبل از جنگ جهانی دوم مربوط آلمان بود  

فیصد مالیه کمتر  ۵۰فرانسه شد. فرانسوی ها تعداد زیادی مردم خود را از نقاط دیگر فرانسه با اهدا  تعلقو بعد از آن 

ان و زراعتی برایشان مهیا کردند و »اِلزاس« را به اصطالح فرانسوی در »اِلزاس« جاگزین کردند و امکانیات ساختم

دارند . فیصدی خیلی زیاد فرانسوی ها در آلمان کار  ناین بابت شکایت  از  ساختند. امروز دیگر نه آلمانها و نه فرانسوی  

 اسبورگ« جاگزین شده است.  رمیکنند و پارلمان اتحادیهٔ اروپا در شهر »شت

در مرکز اروپا و دیگر ممالک دنیا رخ داده باشد، نه افغانستان و نه امیر عبدالرحمان مقصر است.    وقتی این واقعات

گذاشت که نواسه    اساسنجات داد و حکومت مرکزی را    یفیاملک الطو  از  با قاطیعت افغانستان را  خان   امیر عبدالرحمان 

ناکام شد. همچانان غوغای  انگلیس و ارتجاع منطقه  به وسیلهٔ  نه  که متأسفا  ردبه تشکیل دولت مدرن قدم گذا   توانست  اش

سقوی به همان سبک توسط نادرشاه و بردرانش نابود شد که ظاهرشاه توانست دوباره حکومت قانون و نظم جمعی را  

 . سازد تا جایی احیا 

سوق دهد که   رونق اقتصادی که اصل ملت سازی است،شهید داود خان با تمام توان کوشید، افغانستان را به سوی   

 و ملت افغانستان قرار گرفت.  متأسفانه کودتای نامیمون ثور سد راه وی

  خود با لکچر های اکادمیک    آغای شرف غنی.  تأکید میکند که وی رهبر آبادی بود نه جنگ و دعواغنی  اشرف    داکتر

استاد  یک  ولی افغانستان درین مقطهٔ تأریخ به یک رهبر قاطع مانند شهید داود خان ضرورت داشت و نه  رهنما بود،  

 افغانستان را نجات بدهد.که نتون هپو

. چون خودم  نماییمونالیزم پشتون« و یا »فاشیزم پشتون« بسیار مسؤالنه برخورد  یباید از کلمات مانند »کلما افغانها   

فاشیزم چی  وونالیزم  یمیشود که در المان استم، میدانم که کل  ۳۰  ازتر  سال در »نایجریا« زندگی کردیم و زیاد  ۳مدت  

 غانها میشود... عکس العمل اف حساسیت برانگیز است و باعث د. استفادهٔ نامناسب از کلمات نمعنی دار

 مه افغان مینویسند: آقای مهدی کابلی در دانشنا
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امان هللا خان از طریق دین   رتضما دیدیم که اعلیحملتها ندارد.  شیدایدر پ یربط چیه یدئولوژیمسئئله او  نید مسئله

 لیتشک  یملتها وقت  همه جانبه و ملت سازی باز ماند.از پیشرفت  امپریالیزم لاسوسی یدئولوژیا یقو داود خان از طر

 یمل یو دولتها شودیم نیی تع یمل یکه با مرزها یاسیس  یایآنان نقش داشتند. جغراف یریدر شکل گ دهیپد شدند فقط دو

  اینقش دارند اقتصاد  ده یپد نیاملت توسط خود ملت است. آنچه در رشد  کی یاسیسرنوشت س نییکه برخاسته از تع

بهتر رشد کرده است. اما   یاند شعور مل دهیرس یکه به مرحله بورژواز یمردم است. کشورها یاقتصاد شتیمع وهیش

است.   فیهم ضع یاست، احساس مل فیضع یشعور مل یسوادیو ب یاقتصاد یکه به سبب عقب ماندگ یدر کشورها

 شرفتیکرده است و همواره در برابر پ یباز یشعور مل یریو شکل گ ییدایپ رد یدر افغانستان نقش منف  نیاتفاقا د

 .کرده است جادیجامعه مانع ا یاقتصاد

 

 در هلمند مینویسند:  پشتون وهزاره وتاجیکان بخارائی نی یدر مورد جاگز مؤرخ افغان محترم سیستانی صاحب

بیکار  واشخاص  کند  طرح  وکاریابی  انکشافی  های  پلن  بیکاری  ورفع  فقر  نابودی  برای  تا  دارند  مکلفیت  ها  دولت 

 وفقیرجامعه راکمک نماید تا وارد بازار کار شده خانواده وفامیل خود را از بدبختی ومحتاجی نجات دهد.  

روژه وادی هلمند در زمان صدارت شاه محمود با کمک امریکا روی دست گرفته شد وبندکجکی برهیلمند پس از آنکه پ

زمینهای آن نواحی برای بهره برداری آماده شد، دولت   نادعلی کشیده شد و  سوی دشت مارجه وه نهربغرا ب و بسته شد

مردم پشتون وهزاره وتاجیکان بخارائی را که زمین  برای اسکان مردم برطبق الیجه امالک واسکان تعداد زیادی از  

خواهان زمین در وادی هیلمند بودند، در ولسوالی نادعلی ومارجه زمین داد وازاین طریق اقوام مختلف را    نداشتند و

درهلمند بدور هم جمع نمود. این ناقلین که مسجد شان مشترک ومکتب اطفال شان مشترک وغم وشادی شان مشترک 

دی با عادات همدیگر اشنا شدند و زندگی برادروار را در کنار همدیگرآغازنمود. دیری نگذشت که با بهره بود، بزو

کتورشخصی شدند ومرفه ترین طبقه جامعه را تشکیل ابرداری دو سه فصله از زمین های خود هریکی صاحب موتر وتر

صاحب سرمایه تربوز وخربوزه وباغ های میوه    کشت پنبه وحاصالت  درک    قرن گذشته ناقلین از   70و  60دادند. تا دهه  

آنجا که  هنگفتی شدند    یاه  پول میدادند  کیپیش های هلمند طورزمین  ناقلین ومالکین  به  از قندهار وهرات  تاجران  تا 

 بکسی دیگری نفروشند. مالک را می خریدند واز مالک تعهدمیکگرفتند که حاصل خودراحاصل سال اینده راو

کشت آماده    دولت نهرگوهرگان را در بغالن کشید وزمین ها را برای آبیاری  ن، صدارت هاشم خادرزمان  گفته میشود  

کسی از    ه یک قران به دهقانان داده میشود.امان نمودکه زمین های تحت آبیاری نهرگوهرگان فی جریب بساخت، واعال

یق نمود تا به شمال بروند ودولت به اعالن مردم را تشوتوسط ، دولت  دندبونبخریداری آن زمین ها مردم محل حاضر 

های خروتی از پشتون تعداد یک  .پردازندزمین حاصل گرفتند قرض دولت را بمیدهد وهروقت از رض آنها زمین به ق

از زمین های خود حاصل آنها  پس از آنکه  .  شوند  جابجا  والیت کندز  حاضرگردیدند تا درزمین های دشت ارچی  از پکتیا

فامیل تا به شمال کشور بروند واز دولت زمین بگیرند.  ندآوردند، سایر مردم بی زمین نیز تشویق گردیدخوب بدست  

دراین پروسه دولت زمین هیچ شخصی را بزور نگرفته وبکسی   ناشر توانست از کندز یک والیت قابل زیست بسازد.

 چیز دیگری نخواهد بود.اق افگنانه توزیح نکرده است وهرکس چنین ادعای میکند، بجزیک تبلیغ میان خالی ونف

 یو نظام  یاسیس  یروین  چیو ه  یکس  چیچنان با هم بافته شده است که ه  یقرون متماد  یافغانستان ط  یقوم  کیـئموزا

  ۀلـیتالش را کردند و روس ها آنرا بوس  نیها ا  سیهم شکند. انگلدر  را  این بافت و شیرازهتا حال نه توانسته است  

،  ندو آنان را مسلح ساخت  جادیرا ا  یقوم  یدفاع از خود قوت ها  ی، روس ها براندخود چاقتر ساخت  یعوامل استخبارات

 ندکرد  غیتبل  هیصورت پنهان و آشکارا در باره تجزه  کرد و ب    بینمود و مفهوم ملت را تخر  جاد یها را ا  تیمل  یشورا

گروهها از همان افکار   نیا  شترینداشت؛ ب  دارینقطه افغانستان خر  چیکه اصالً در ه  نمودند  جادیرا ا  یاو سازمان ه

و با آمدن   افتیوسعت    روزیاز د  شتریب  ماقوا  نیب   ینفاق افگن  نیدامنه ا  نیشدند. با آمدن مجاهد  یم  هیطلبانه تغذ  هیتجز

  ی محاسبه کرده اند ب  یما همواره کتاب   یروزیو د  یامروز  انیروشنفکر نما.  افتی  شتری ها دامنه آن وسعت ب  ییکایامر

قابل انکار  ریق نداشته اند، چهل سال گذشته ثبوت غیهرگز در افغانستان محل تطب  یواردات  یها شهیخبر از آنکه اند

 آن است.  
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  ه ناپذیر دفاع همه جانبه میکند. ان متحد و تجزیپروفایل سیاسی خود را دارد و از یک افغانست »افغان جرمن آنالین«

که برای تجزیه افغانستان فعالیت  شخصاً برای نویسندگان    وبسایت »افغان جرمن آنالین« حیث یکی از مسؤولینمن به  

 نمیکنند، و نزد اعضای تیم ما اشخاص شناخته شده اند، مخالف سانسورام.  

پورتال در تناقض قرار    نیا  ینشرات  هیبا روح  ،نوشته اندشخص شناخته شده نزد تیم،    ،ایجناب احمد آرکه  آنچه را  

راجع به  شانرا    هینظر  ،میرد کن  و منطق  با نرمشصورت مستدل و  ه  شانرا ب  دیعقا  مینکه بتوانآ  یبرا  یول  داشت

ی انتقام گیری و تجزیه  آرزوکه دانشمند اند  تیشخص ایدارم که جناب احمد آر ملکا نیقیو من  مینشر نمودفیدالیزم، 

 را ندارند. 

 مقاالت دیگر شان از نشر باز ماند.  تصمیم اکثریت در مقابل اقلیت، به دلیل 
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