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 ۲۰۱۹/۰۲/۰۷                                                                                      احسان لمر

 

ها یجهاد هنيئآتصوير روس در   

 

جهادیون برای آزادی پاکستان ، داکتر شیر احمد نصری در دوران شدت جنگ سرد دو ابر قدرت جهانی و هم جهاد  

 22که بار اول با قطع و حجم بسیار کوچک در  «تصوير روس در آئينه تاريخ»)حق شناس( کتابی نوشته بود بنام 

 209از شهر اسن المان، ولی برای بار دوم  در « د افغانی محصالنو او مهاجرینو اسالمی تولنه» صفحه از طرف 

از همان طریق به نشر رسید. نویسنده از چشم دید احمد بن فضالن نمایندۀ المقتدر باهلل خلیفه  1978نومبر صفحه در 

میالدی( برای سفر به روسیه رفته بود حکایاتی می کند. و بعد  آقای نصری  872هجری ــ  259عباسی  که در سال )

ون در نظر داشت ارزش انسانی و اخالقی چنین توهین در اخیر به یک کتله بشری به یک ملیت بزرگ صد ها میلیونی بد

 می کند: 

 روسها صد ها سال قبل نيز مردمی، پست، کثيف، بی تهذيب، خرافه پرست و وحشی بوده اند.»

ناموس و  شرف در فطرت شان مفهومی نداشته و قساوت و بی رحمی جز آئين زندگی شان بوده است. جز باده گساری 

 باطيل، از ارزش های انسانی و استعداد تعقل و تفکر بی بهره بوده اند .....و گرايش به أوهام و ا

به حق بايد گفت که اين اتش افروزان گيتی و دشمنان بشريت و تمدن، در واقع لکۀ ننگی اند بر دامان انسانيت و 

   «شان آسوده شوند. افرينش و هستی که اميد واريم روزی نا بود گردند و بساط زمين و ساکنان رنجديده آن از شر

 رساله کوچک( 11( و )ص  1978رساله  17)ص 

امضا کرد و یا اگر رهبر و « جهاد»با روسها  در زمان «  پرتوکوالها»این که همدیار و هم مکتب فکری آن نویسنده 

 شوند، حتماً سطور جناب نصری را« حزب دموکراتیک خلق»رئیس حزب شان در مسکو دعوت شد تا جانشین نظام 

 نخوانده بودند.
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حال آن های که ادعای جهاد ومقاومت دارند و 

با طالب جنگیدند و با امریکا دو باره آمدند برای 

زیر بیرق فدراتیف « بین االفغانی»مذاکره 

روسیه به مسکو رفتند، به این چه می گویند.؟؟؟ 

ـ عطا « جهاد و مقاومت»برادران  یونس قانوني ـ

ر احمد مقبل، محمد نور، تورن اسمعیل، ضرا

محقق، خلیلی به مسکو رفتند و با طالب )برادر( 

مردمی، پست، » شدند؟؟؟ اینها که روسها را

کثیف، بی تهذیب،...  لکۀ ننگی اند بر دامان 

انسانیت و افرینش و هستی میدانستند و امید وار 

بودند   روزی نا بود گردند و بساط زمین و 

« شوند ساکنان رنجدیده آن از شر شان آسوده

چگونه زحمت سفر به روسيه و نشستن زير 

 بيرق آن کشور را به خود متحمل شدند؟.

 ــ محمد محقق معاون دکتور عبدهللاــ  گلبدین حکمتیارــ نمایندگان  دیگر اشترک کنندگان اجالس مسکو: حامد کرزی

حکمت خلیل ــ  هللا مجدديذبیحــ  سید حامد گیالنیــ اسماعيل ــ تورن  يونس قانوني ــ عطا محمد نور ــ  کريم خليلی

ډاکتر ــ  رنگین دادفر سپنتاــ  ضرار احمد مقبل عثمانی ــ عبدالکریم خرمــ  شهنواز تڼی ــ پاچا خان ځدران ــ  کرزی

مولوي ــ  عمر زاخیلوالــ  سيد طاها صادق )پسر تورن اسمعيل(ــ  وحیدهللا شهرانيــ  رحمانقاضی گل ــ  زلمی رسول

شعیب وکیل ــ  وکیل احمد متوکل )وزیر خارجه طالبان(ــ  قطب الدین هالل )حزب اسالمی حکمتیار(ــ  عبدالسالم عابد

)از ائتالف با دکتور عبدهللا( ــ سید منصور نادری ــ مولوی قلم  نور الحق علومی ــ لطيف پدرام و فوزيه کوفیــ  احمد

ه در بین شان  کسانی است که در دولت هستند و پست دارند و مخالف همان نظام  هم هستند الدین  و غیره ...... بودند، ک

)محقق، ذاخیل وال، مجددی و گیالنی ...( و یا از مقام برکنار شدند و در فکر مجدد قدرت دولتی می باشند، مثل)کرزی 

 و خلیلی و اسماعیل و عطا و خرم و مقبل سپنتا و کوفی و ....(

 

شناس از قول دکتور حق 

اندرز »نظامی گنجوی 

را به دوستانش «!!! جالبی

 چنین نقل قول می کند: 

ز روســی نجــوید کســی 

  مـردمی

  

که جــز گــوهــری نیستش 

 ز آدمی
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   همه رهزنان اند چون گرگ و شیر

 به خوان نا دلیر اند و بر خون دلیر 

 

فرد و یا سیاست مدار همه کشور و ملت را در یک ترازو محاسبه  هر کتله انسانی خوب و بدی دارد نمی شود بخاطر چند

 نمود... بناعاً هرگز سطور باال دکتور حق شناس در توهین و تحقیر یک ملت را تائید نمی کنم و مورد قبولم نمی باشد.   
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