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  در حاشيۀ قضاوت های همايون بهاء
  
 درچند سايت انترنتی که از طرفداران سراپا قرص جبهۀ نام نهاد شمال اند مقالۀ از آقای همايون بهاء فرزند  مرحوم  

خ معاصر کشور بيخبر باشد را  به خنده و سعدالدين خان بهاء به نشر رسيده که خواننده هر چند از مسايل روز و تاري
  . آن هم  زهر خنده واميدارد

من درست نميدانم که آقای همايون بهاء دربارۀ  تاريخ معاصر کشور چرا اينقدر بی مهابا و بدون در نظر گرفتن 
  .حقايق درون جامعه استدالل ظالمانه ای  کرده است
مجاهدين راه نجات وطن از چنگال استعمار و اشغال به حساب آيا درست است که عبدالرشيد دوستم را از جملۀ 

آيا آقای عبدالطيف پدرام توانسته است که به حيث يک رهبر واقعی و يک سياست مدار، برای مردم !  آوريم؟
ثال وقتی منافع قبيلوی ميگوييم  ميتوانيم با اسناد غير قابل انکار ثابت  سازيم که م! افغانستان خودش را تثبيت کند؟

!  فالن قبيله يا فالن قوم بر سرنوشت اکثريت مردم افغانستان حاکم بوده و همه چيز را از ديگران غصب نموده است؟
وقتی روی شرايط خارجی برای نضج گرفتن جنبش های ضد ملی تاکيد ميکنيم، آيا ميتوانيم مثال های درستی را به 

مثل اين ... اشی نظام های ملی در افغانستان ارايۀ کنيم؟خاطر تقدم عوامل خارجی بر عوامل داخلی و علل فروپ
  .پرسش ها در طول مقاله آقای بهاء به کثرت ميتواند طرح گرديده و برای توضيح آن در خواست جواب شد

زياتر از همه که رنج های  ما را صد چند ميسازد اينست که ايشان خواسته و يا ناخواسته عيدالرشيد دوستم مليشه را  
مگر همين رشيد دوستم نبود ... قهرمانی داده و او را به گفته چوچۀ  انگليس صبغت اهللا، سعد بن وقاص ناميده؟ مقام

که در زمان کارمل و نجيب هزاران هموطن ما را سر به نيست نموده و خانه و کاشانه ای شانرا با افرادش چور و 
تی دستک های بام های خانه ای شانرا  يکجا با ديگ و کاسه اگر شما نديده و نشنيده ايد من ميگوييم که ح. چپاول کرد

عبدالرشيد دوستم که يکی ازسر سپرده های  سازمان جاسوسی جهنمی . شان در بازار های کابل به فروش رساندند
نظامی ترکيه است که در بدو به قدرت رسيدن خلقی پرچمی ها توانست خود را در معادالت سياسی افغانستان مطرح 

تمام مردم افغانستان اعمال شوم و غير انسانی او را  فراموش .   صرف نظر از اينکه او چه کرد و چه ميکند.کند
کرده نميتوانند؛ غير از همايون خان بهاء که با قلم شکسته و به شيوۀ شوونيست های جبهۀ شمال آب به آسياب 

  .امپرياليزم امريکا ميريزد
طيف پدرام را که در چانته اش نه از سياست  مقوله ای  دارد و نه توانسته است آقای همايون بهاء بدون تامل آقای ل

موقف اشرا در ميان مردم تثبيت کند و  با استفاده از تبليغات جبهۀ نا مقدس شمال به مسايل ملی دامن ميزند را در 
آقای همايون بهاء ! !!جملۀ شخصيت های ملی آورده و چنان وانمود ميسازد که در حق او هم ظلم صورت گرفته

فراموش ميکند که همين لطيف پدرام دنباله رو قوی کوشان تفرقه افکن بزرگ ميان مليت های افغانستان؛ جاسوس و 
  .سر سپرده ای امريکايی هاست که با  او از يک کاسه اب ميخورد 

ه گردن عبدالرسول سياف بعد ازين همه به مسلۀ افشار برخوردی دروغين  و دور از انصاف نموده و آنرا تنها ب
  .مياندازد

 به آقای بهاء ميگوييم که اگر شما آنوقت در هالند تشريف داشتيد و با استفاده از ديموکراسی های غربی کسی به شما 
من ميگوييم حادثۀ افشار به دستور فاتح افشار و فاتح تپۀ . نگفت که اندازۀ جنايات شما در خاد پرچمی ها چقدر بود

 احمد شاه مسعود نام قهرمانی را کسب کرد و کشتار احمد شاه مسعود از شمال کابل، با هجوم لشکر محمد مرنجان
وقتی چنگيزيان انور دنگر به ارتفاعات پوليتخنيک و افشار رسيدند . انور دنگر از طريق بادام باغ کابل شروع شد

نيرو های قهرمان شما يعنی احمد شاه مسعود به اصطالح گل تربوز را . خبری هم از نيرو های سياف وهابی نبود
مردم ما ميدانند که عبدالرسول سياف همواره از جبهۀ . نصيب شد و بعد از آن نوبت به دزدان عبدالرسول سياف رسيد

عبدالرسول سياف هيچگاهی بدون اشارۀ قهرمان شما به جنگ . قهرمان شما صاحب نام و نشان فتوحات اش بود
ر شما آنروز ها به کابل نبوديد من ميگويم و تاريخ هم شهادت ميدهد که جنرال شما عبدالرشيد اگ. مبادرت نورزيده

دوستم  در جبل السراج با احمدشاه مسعود يکجا نشست بعدا با گلبدين حکمتيار و عبدالعلی مزاری شورای هماهنگی 
 امريکايی ها را از طريق سازمان به اين ترتيب منافع. را برای تخريب شهر کابل و کشتار بی رويۀ مردم ساخت



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

اگر شما راجع به شخصيت اين مليشۀ بيسواد چيزی نميدانيد حيف نام آن پدر . جهنمی نظامی ترکيه بر آورده ساخت
  .مبارز که پساوند نام تان گرديده

فلم های  دوستم در زنباره گی، شرابخواری و کشت و کشتار دست همه قومندان های قومی را به چوب بسته است که 
  .فسق و فجور آن را ميتوانيد از طريق يوتوب به تماشا بنشينيد

مردم ما نه فريب شما و . شما بيخود به نام جبهۀ نام نهاد شمال چسپانده ايد. اما ميدانم که درد شما از کدام ناحيه است
  .اسماعيل را ميخورندنه هم فريب جنگساالرانی چون برهان الدين، سياف، خليلی، دوستم، گالبزوی و علومی و 

. آنچه شما و دوستان نيم راه شما به نام فيدراليسم نيشخوار ميکنند حکايتگر بيدانشی و خرفتی شان  از سياست است
شما فيدراليسم را ميتوانيد به حيث يک الگو از باداران روسی خود قرض گرفته و تنها از طريق تبليغات به گوش 

ک طفل را هم از گوشه های اروپا قرض بگيريد بايد متوجه باشد که در سرزمين ما اما اگر عقل ي. مردم زمزمه کنيد
  :به داليل زير فيدراليسم امکان جايگزينی به حيث يک الترتيف در مقابل جمهوری اسالمی شده نميتواند

  . ــ وطن ما تحت اشغال امريکای جهانخوارو متحدين نظامی آن است١
  .داشتن يک ولسوالی در مقابل نيرو های شورشی قدرت نظامی بحساب نمی آيندــ قوت های نظامی ما برای نگه٢
ــ دست های مغرض و نفاق افکن همسايه گان چون، روسيه، ايران، پاکستان و چين در رقابت به ياران امريکايی ٣

  .شما هر روز از روز پيش درازتر ميشود
حران های بی رويه اقتصادی در آن هر گونه اميد رسيدن  ــ اقتصاد افغانستان متکی به کمک های خارجی بوده و ب٤

  .به راه رشد طبيعی را سد نموده است
خالصه اينکه آقای همايون بهاء ميتوانيد هر چرند و پرندی را که ميخواهيد برای بی گناه جلوه دادن جنايتکارانی چون 

 اين عمل شان بر عالوه اينکه کوتاه نظری اما من به وضاحت ميگويم که. دوستم و سرتمداران جبهۀ شمال سر هم کند
. چون همشيره کوچک  شان ثريا يهاء خود فروخته گی شانرا به سازمان جهنمی سی. شانرا در سياست نشان ميدهد

  .برمال ساخته و روی سياهی به ايشان ارمغان مياورد. ا . آی
  

  پايان
 
 


