
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۴۱1۲جنوری،  ۴۲ماللی موسی نظام                                                                                   
 

 آنانیکه جنایات بشری در افغانستان را قیام ملی قلمداد مینمایند!
 سفسطه سرایان عبرت آشکارای در هلمند، ماجرای انتحاری دختر ده ساله

 دمردم افغانستان را تخریب مینمای بلیغات گنگ عده ای از مهاجرین افغان، ذهنت
 

اصل مطلب:  تحریراین مضمون که گوشه های درد و مصائبی را که بر یک ملت مظلوم، بی دفاع و بی وسیله 
، از نمایدتمثیل می به غیر، در عرصۀ سه و نیم دهه یا وابستگی ها  ذریعۀ اقلیت های قدرتمند وطنی و اکثرا  

طفل بیگناه افغان را برادر سفاک وی با پوشانیدن واسکت انتحاری برای  «سپوژمی» تاریخی آغاز گردید که 
پلیس افغان فرستاد. تأثیر و درد استخوان سوز این حادثه و حوادث کشتار بیگناهان و دهشت جمعی  کشتن 

ردید که هر روز سطور جدیدی به متن اضافه افگنی های پیهم بعد از آن از جانب گروه های تروریست، سبب گ
 :بنام ملت افغان ،بینوابیدفاع ومردم این هم تصویرکوچکی از درد بزرگ  گردد. این شما و

ودتای ننگین پرچمیان و خلقیان رویداد ها و مقدرات ننگین و خونینی که ملت مظلوم افغانستان جبرا  از آغاز ک
که  جهادی تا ختم دورۀ طالبان سیاه کار و تاریک اندیشز اتنظیم های  بشری و قتل و قتال ، جنایاتثور ۷در

 بگذریم، دورۀ جدید هم در نوع خود مردم بیدفاع را به مصائب بیشماری سردچار نموده است.
در حقیقت حالت وخیم و ازهم گسیختگی امروزی اجتماع 

تا حد زیادی را، افغانی با یک افق سیاه و نا معلوم آینده 
دوستان در همان سالهای اول بعد از و افغانستان  محققین
اده بودند. ولی با نموده و هوشدار د پیش بینی11سپتمبر 

ب جنایتگاران معلوم الحال جنگ های زعامت ضعیف، نص
خشونت های روز افزون بر زنان  ،به مقامات افغانستانمهلک 

پاول دارایی چ هرسه قوه، مربوطینسوء استفاده های و اطفال، 
از سازی و عمران، تخطی در ای عامه و کمک های به

 ها و تاراج پول های مصرفی انکشافاتپروژه  پیشبرد
و نا  ، عدم وجود عدالت اجتماعیفساد اداریاقتصادی، 

در نوع کشوراولین  فافغانستان را در ص دیگر،بسامانی های 
 .ه استخود تبارز داد

وچکترین و فاقد ک شان در پیکر دولتی فاسد، بی مسئولیت تبریک باشد جناب رئیس جمهور و همکاران گرامی
 مشروع های شما فرصت های طالئی یک ملت را با آرزوی و حتی ضعیف ترین دستگاه عدلی و قضایی،

 !برباد دادید ،نسبی عدالت و تآمین صلح و بازسازیانکشاف اقتصادی، 
با دو فشار مهلک و بین دو سنگ آرد گردیده و  ا  بینوا و بیدفاع افغانستان جبر ملتدرین دوازده سال اخیر هم 

نظیر  و بی یستثنایا نوع خوددرو را تاریخ بیاد نداشته چنین حالت زاری  کهمیباشد مواجه قهرا   کامال  ناروایی
 است.

 وان کمک به افغانستان جنگ زدۀ ویران و سیل سرمایههجوم قوای خارجی تحت عن، با 11بعد از حادثۀ سپتمبر
که قبال  در پاکستان و در پناه آی « بن الدن» ممالک، جنگ با تروریزم آغاز میگردد. امریکا به شکار  های آن

. با مشاورین نماید اس آی مخفی گردیده است، گروپ های عساکر خود و ناتو را در سراسر مملکت پخش می
لیت های قوای او ثغور فععدم وجود حدود قسماْ وابسته به همسایگان غدار،  معتمد خود و خطاکار وطنی

 د.به ناکامی مطلق مواجه میشو ،مردم افغانستان رقت انگیز با تلفات سنگین و دربدری خارجی، عملیات آنان
مردم بیدفاع حقوق وکامال  پامال نمودن خصوصا  عساکر امریکایی، ظالمانه جنایات انفرادی قوای بین المللی م

نفر بیگناه خرد و بزرگ در اطراف  1۷ و قتل عام کشتاربیشمار، موجه میباشد. از مثال های  بوده و غیر
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، ذریعۀ یک عسکر مست امریکایی والیت قندهار« یئپنجوا»  بین چند فامیل مرکز قوای عسکری امریکا در
 محسوب گردد.هولناک و بیمورد بشری  نمونۀ یک جنایت فقط میتواند بدون شک

 
« ؟»!تصادی ای که از جانب امریکا برای امحای تروریزم لی و اقای پوپاکستان، همسایۀ غدار هم با کمک ه

آفرینان و رهنمایی دهشت  افراط گرایان طالب را مجال تربیت کمک دهنده،پیش چشمان باز دریافت مینماید،
 تعلیم میدر داخل افغانستان، کشتن مردم صرف برای  خردانه و چشم بسته، بی میدهد کهرا  و محتاجی  بیشمار

 .گیرند
نب قوای ناتو و امریکا با جنگ عجیب و ناتمامی از جا

 ای که مرکزیت آن در هیچ جا و وعی دشمن نا مرئین
. فشار و آغاز میگردد در همه جا محسوس است، عملیات آن

تلفات جانی و مالی ای که مردم بیگناه، بینوا و بی دفاع 
طق پشتون نشین متحمل اافغانستان مخصوصا  در من

. قوای خارجی با روی انسانیت را سیاه میسازد میگردند، 
بمباردمان های کور والیات غربی، جنوبی و شرقی را در 

ازد، مردم جستجوی مخالفین مسلح دولت، بخاک یکسان میس
و اهالی بی پناه قریه  ن، مالدارانشریف، باغداران، دهاقی

زدست دادن اهالی به غم ا ود نو شهر های کوچک هر شب و روز با حمالت آتشزا ویران میگردجات 
چه محافل خوشی و عروسی ها با  خود ها در عزای دائمی می نشینند.هست و بود عزیزان، سر پناه ها و 
یگناهان خرد و ب ز،قبرستان های دسته جمعی در یکرو ماتم سرا مبدل میگردد، چه پرتاب بم های وزین به
ای جوان و خردسال در وزش باد، عمق تراژیدی و چادر های رنگارنگ شهد میبرد بزرگ را به زیر خاک

ترک خانه و کاشانه نموده و راهی شهر ها  بازهم صد ها هزار بیجا شدۀ جبری .های پی را آشکار میسازد
هزار این آوارگان و پناه گزینان وطن در وطن، »*«....صدها برای لقمۀ نان و سرپناه سرگردان میگردند.

 تشکیل میدهند. «چهار راهی قنبر» قرغه در منطقۀ جمیعت کثیری را در نزدیک بند 
 
ظاهرا  با دولت برحال به بهانۀ  به زعم خود کهقوای مسلح گوناگون مخالفین دولت هم عمومی،  درین ماتم       

، با مین گزاری های پراگنده خ نموده، زندگی را بر ساکنان این کشور تلقوای خارجی در افغانستان موجودیت
، عام و غیر دولتی و مرور مردم و مراکز عبور ی میوه جات، کشتزار ها، حتی در باغ هادر سرک ها

به  کشنده از راه دور، استعمال وسائل تخنیکی
کشتار و قتل و قتال هموطنان بیخبر و بی دفاع 

 تنظیم و ترتیب با جانب دیگراز  میپردازند.
عملیات انتحاری کور، یک فضای  روز افزون

 هشت را در سراسر مملکتپر از ترس و د
و صد ها بیگناه رابا چنین یک  ایجاد کرده اند

 ۀ غیر اسالمی و ترور نابود ومجروحعملی
. چرا زنان و اطفال بیگناه در حال میسازند

مین ذریعۀ « قالت» در مثال   رفتن به عروسی
 ارزگان وبا مرگ روبرو میگردند و یا در 

ستد در حین داد و  ،بیخبرغزنی مردم مظلوم 
تجارتی با حمالت مرگزای انتحاری دیگر به 

خود  ،از میان جمیعت یکی، «قندهار» در  میدان کاغد پران بازی و سگ جنگی گردند؟ چرا در منزل برنمی
 گر مردممقربانیان بیگناه این  و بزرگ از چهار طرف جاری میگردد. خرد را به هوا پرانده و جوی خون
 میباشد. «مبارزین ملی»ملیات مرگزا از جانب مظلوم افغانستان نیستند، یا ع

هست؟  در مملک و ایجاد وحشت و دهشت بخاطر موجودیت قوای خارجی ماتم سازی هاکشتار ها و  اینآیا 
بزرگ فقط پدر خانواده و  از یک فامیل ،با یک عملیۀ انتحاری بسیار ظالمانه« قالت» چندی قبل در نواحی
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با انفجار مین در مسیر  بی موجب گان در یک عروسی با بیگناهی تمامکنندطفل باقی ماند. اشتراک  یکی دو
نشان بر ببری سر جنازه های باالی منتشر گردیده بود، پدر را  با خبر سی کهکقتل گردیدند، عحرکت خودها 

ن و رنگارنگ بتن های خونی که لباس های نو بودند و بقیه اطفالی ان عروس های جوانمیداد که چهار تای آن
 .آن مرد محنت کشیده .....نواسه های گلگون کفنداشتند.

انتحاری ناکام هستیم که جهان را میتواند تکان بدهد و  طفل یک غیر منتظرۀعجیب و اخیرا  همه ناظر خبر
ش سفاک گویا برادرکه  «مهتاب -سپوژمی» ساله بنام 1۱ک خرد سال روی انسانیت را سیاه نماید: یک دختر

 پلیسجمعی از جوانان بار انتحاری مجهز میسازد تا مرگبوده، آن طفل معصوم را با واسکت  قوماندان طالبان
 بدهد! و انفجار با بدن نحیف و کوچک خود یکجا به آتش بکشدرا  مؤظف در وظیفه افغان

 تان،مردم افغانس «؟»!برای فعالیت های مردمی ای مربوط به قیام ملی  و امثال وی آیا این طفل بیخبر و مظلوم
 ؟مظلوم افغانستانملت  و غیر بشری غیر اسالمی یا با ایجاد دهشت و آدم کشی دنقربانی میگرد

، علی مهاجر ما و افغانهموطنان چگونه بعضی از با تشریح مختصر اوضاع رقتبار وطن، میرویم که 
و استادی  ریبا داشتن داکتری و پروفیس وعده ای هم  خواهران و برادران با دانشالخصوص تعدادی از 

 :می بینندافغانستان در  را روزمرههای  افگنی این دوزخ سازی ها، ترور و دهشت ،پوهنتون
ت ـــخالفین دولــــملیات مـــع اخیر در سالهایاهل مطبوعات هم از متذکره، تعدادی با نظر داشت واقعیت های 

 را 
اند. بعضی از وبسایت ها اری نموده نام گذ «قیام ملی» 

نه خود  با مخالفت با عملیات قوای خارجی، ،در مهاجرت
 ت مؤفقانۀ ملی را کهتنها کدام راه حل و پالن بیرون رف

، را احتوا نماید افغانو هراسان مفاد کافه ملت نا امید 
صدای ر ننموده اند، بلکه وقتا  فوقتا  با معرفی و منتش

ه قوای خارجی و حکومت بر علی «مبارزات ملی»اینکه 
در جریان »!« طرفدار آن از هر گوشه و کنار مملکت 

و  است، ذهن مردم رنجور و نا امید را هم مغشوش
نموده اند. نخیر هرگروه و گروپی که مخالفت با  تاریک

ن ایجاد ترور عاملیتا بحال   بلکه متأسفانه اکثرا   ،دکه قیام ملی نمای دولت ناکام و فاسد داشته باشد، حتمی نیست
نموده و هر  حیات فقیرانۀ مردم هراسان افغانستان را بی اعتبار و و دهشت افگنی ای هستند که در باال ذکر شد

 د.نمواجه میسازی لحظه به خطر احتمالی جدید
و دیگر گروپ هایی که زیر نام طالب خواب  «مال عمر – حقانی» گروه در پهلوی اعمال آدم کشانحقیقت در

کشی و راکت  دیرینۀ افغانبا سوابق هم  «گلبدین حکمتیار»، اندوده نمرا بر مردم وطن ما حرام و زندگی 
و شهادت  «احمد شاه مسعود» در جدال بر سر قدرت با «کابل» بازی های کور بر مردمان بیدفاع شهر 

مانی ست و زا جنگ و جاهای دیگری مصروفسمت شمال  گاهی با طالبان در همچنان آن   بیگناه سکنۀ۰۰۱۱۱
  وحشت مبتال مینماید.هم با تنظیم عملیات انتحاری، هموطنان محنت کشیده را به ترس و 

آریانای » گیری های تلویزیون یقین در جریان راپور های مطبوعاتی افغانستان، منجمله چندین مصاحبه و فیلم 
 و دختران در پاکستان زنانر حکمتیاخاص  های کمپ ساکنین مجبورهمین حاال   مشاهده شده است که «کابل
 تعلیم »را  نوجوان آن بیچارگان زیر خیمه در حرارت دوزخ محبوس نموده و فرزندانبا روی پوشیده را 

از فرستادن جوانان  «حکمتیار»حالیکه  داخل هم درتا در داخل افغانستان ارسال گردند.  میدهد «جهادی
د، دست بر دار نیست، می نماین باز سازی فعالیت می انتحاری، حتی در بس های کارگران خارجی که برای

 «منورین دانشمندان و » اک گروه و گروپ وی را ــمطبوعاتیان طبقۀ اناث ما با تبلیغات دردنبعضی  بینیم که
را که  «گلبدبن حکمتیار»این سویه بلندان یقین است که اساسنامۀ  مینامند.تعلیم یافته و صاحب سویه های بلند 

د. خور م به نظر نمیقبل منتشر گردید مطالعه نموده اند که در آن اثری از حقوق زنان بشمول حق تعلیسه سال 
نصفی از نفوس ملت، یعنی مادران، موجودیت و حقوق  تنظیم جامعۀ آینده در افغانستان،این اساسنامۀ حقیقتا  
 ران، همسران و دختران انکار مینماید. خواه

از دولتی بودند که به حکم  پشتیبانی که مدت زمانی بعد از شکست طالبان منکربرادران مطبوعاتی ای هم 
گردید و به  اداره می ۴۱۱1تا1۹۹۰از «بن الدن» اس آی و حضور آدم کشان تاریخ، ذریعۀ عمال نظامی آی 
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دیده  ،دنپابند و متعهد نبود بی دفاع و مظلوم افغان هیچ گونه حقوق اسالمی و بشری موجوداتی بنام زن ودختر
تحت نام   ،در افغانستان به تدریج با صدا و قلم از مجریان اعمال انتحاری و مین گزاران آدم کش میشود که

 طرفداری مینمایند. پشتیبانی و «ملیقوت های »  مقدس
را با  «مژده وحید» ما علم طرفداری از طالبان را درحالی بلند نموده است که آقای مطبوعاتی خواهر دیگر

و بدون در دست برادر مبارز خوانده ، طالبانبا  و ارتباطات اظهر من الشمس وی و رسمی طوالنی سوابق
 حاضر نیست شمه ای از فعالیت و از خودگذری مبارزینداشتن اثبات عدم همکاری نامبرده با طالبان کرام، 

عزیز مهاجر، همۀ  درانو برا را از اوراق تاریخ وطن بیاموزد. نخیر خواهران زن و مرد افغان ملی حقیقی
مثل  اجتماعی شریفانۀ آنانیکه هم جنسان و طبقۀ اناث وطن شما را از مکتب، تعلیمات گوناگون، کار و وظائف

ذکر گردیده  «اعالمیۀ ارزشمند حقوق بشر»و جمیع آزادی های فردی ایکه در  معلمی، پرستاری، داکتری
 باشند.توانند  ، محروم نموده و خواهد نمود، مبارزین ملی نمیاست
 

هر گروه و گروپی که با از  ،نجات افغانستان عزیز به بهانۀ ای کهبا آدم کشان حرفوی ایکه  مبارزین ملی 
ت، ترور و قتل و قتال بیگناهان زندگی را بکام یک ملت مظلوم تلخ نموده اند، زمین تا آسمان تفاوت شده

از پلیسان  کشتن جمعی اری میپوشاند و رهسپارکت انتحهرک بیگناه ده ساله را واسبرادری که خوا .....دارد
نان، اعاشۀ فامیل و حفظ امنیت، توظیف گردیده اند، نه تنها مبارز ن افغان که برای بدست آوردن لقمه ای جوا

 است. مطمئن باشید!نا مسلمان  ملی نیست، بلکه تمام و کمال یک آدم کش وجنایت کار حرفه ای 
و راه پیمایی هایی که وقتا  فوقتا  به منظور مخالفت با عدم بازخواست از جنایتکاران مظاهرات باید افزود که 

در مملکت صورت  ،جنگی، ناقضین حقوق بشر، خشونت بر زنان و اطفال، پامال قوانین و عدالت و انصاف
مظهر و  درد کشیده در هر گوشه و کنار، دنی باشد یا گروپ های مجتمع مردممیگیرد، چه از جانب جامعۀ م

نشانه ای از عکس العمل های مردم به مقابل اشتباهات و کم رسی های دولت در اجراات آن میباشد. اجتماعات 
بیگناه در سال اول رژیم افغان  ۰۱۱۱ ۀ حقوق بشر و یا اعتراض بر کشتاردر روز های خاص مانند سالگر

  است!افغانستان ته که حقوق حقۀ مردم ، البو پرچم و عدم بازخواست و اجرای عدالت دولت افغانستان خلق
 

 و جاهای دیگر: شهر کابل در رستوران لبنانی مرتبط به حادثۀ کشتار اخیراخباراینهم 
ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان، در حالیکه مسئولیت این حمله را متقبل میشد به صدای امریکا گفت: "اگر  -1

طقه که به گفته مقام های افغان خط سرخ است و مامورین ارشد طالبان قادر میشوند جنگجویان خود را به من
قوای اشغالگر غربی در آن زیست میکنند، جابجا کند، این نشان میدهد که طالبان قادر به تسخیر دوباره کشور 
 میباشند." مجاهد گفت که این حمله در انتقام جویی به عملیات چند روز قبل قوای افغان علیه تندروان در والیت

  .پروان صورت گرفته است
 افغانستان پنج جوانی را که سرگرم بازی والیبال بودند، کشتند. شناس در والیت لغمان درافراد مسلح نا -۲

این حمله در روستایی موسوم به صخره روی داده و کسانی که دراین حمله کشته شدند، والیبالیست های آماتور 
سی گفت که عامالن این حمله مخالفان مسلح مخالف  بی مان به بیسرحدی زواک، سخنگوی والی لغآمر بودند.

 دولت هستند.
به یک میدان فوتبال در ولسوالی میوند والیت « راکت» جدی نیز اصابت یک موشک  ۴۲روزشنبه   -3

  قندهار جان سه فوتبالیست افغان را گرفت.
 گذاری لغمان بازداشت شدند عامل بمب ۹امنیت ملی افغانستان: 

 ۳۶حمیدی، مسئول امنیت فرماندهی پلیس والیت هرات در غرب افغانستان اعالم کرد که  ژنرال عبدالحمید -۴
وسسه هایی م ح ربوده شده بودند، آزاد شدند.کارمند موسسه مین روبی "هیلوتراست" که از سوی افراد مسل

کنند و معموال مانند کارمندان صلیب  که در زمینه مین روبی فعال اند، سالها است که در افغانستان کار می
سرخ، از حمالت گروه های درگیر، مصون بوده اند. اما در سالهای اخیر تعداد از این افراد توسط افراد مسلح 

 شدند.  کشته ان مخالف دولت افغانست
کارمندان موسسه مین روبی، صبح امروز در ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات زمانی که عازم محل کار 

 خود بودند، به چنگ افراد مسلح افتادند.
 ویران ما. ۀزد دردناک و روز افزون در سرزمین جنگحوادث  این بود شمه ای از
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 ین کمپ ها تلف میگردند.چنهر شب چند طفل و کودک درین زمستان سرد کابل در  -»*«

  عکس ها:
بر  سال اخیر مصادب زیادی را 1۴بر قریه جات مناطق پشتون نشین که در  بمباردمان های کور قوای خارجی

 ت. بار آورده اسمردم بینوا 
 .و به امریکا انتقال یافت ب گردیدوالیت قندهار را سبعانه مرتک «یئپنجوا» تل عامعکس عسکرامریکایی که ق

 دخترک معصومی که برادر سفاکش وی را به کشتار خودش و بیگناهان دیگر فرستاد. «سپوژمی» عکس 
گونه اعمال  را اعدام مینمایند. ابن یکی از مناظر غیر انسانی و تکاندهنده ای که جمعی از ددمنشان زن بیدفاعی

ا هم باید بر آن ر «سارسنگ» ، که عملیۀ دوزخی تروزافزون اس ، در هرطرف رددر قبال ندا چون عدالتی
 افزود.

 
 خپلواکی –با تشکر از سایت : استقالل 
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