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 ۱۳/۰۲/۲۰۱۳          کوچی مساپر
 

 افغانها سقوط اندیشه های ملیپایه های 
 است؟نهفته  اعمال هگونچدر

 

 سید شهادت پروفیسور سالگردبباد بود ازدر سلسله نوشتهای جالب و خواندنی شان دانشمند محترم داکترعبداله کاظم 
در زمره قتلهای زنجیره یئ شخصیتهای ملی گرا افغان ترور  بیست وهشت سال قبل در پشاور بهاوالدین مجروح

انگیزه اصلی شهادت پوهاند   تحت عنوان یک نظر سنجی افغانهای مهاجر را مستند اسناد معتبر ،گردیده بود
 اند.  بدست نشر شپرده  سیدبهاءالدین مجروح

قضیۀ افغانها در صفبندی طرفیکنظریات الی ابعمدتأ  که نظر سنجی ماحول و زمان آنتفاوتهای از صرف نظر
 ند. مزید میباش تأمل دقت و قابل ، با ارزش کامأل اسناد از دیگاه ملی بازهم ،بودهمتمرکز افغانستان 

وطندوست وعدۀ ازشخصیتهای دیگری بهاوالدین مجروح سید شهید  زنده یاد برهبری که سنجینظر نتایج قسمت در
 است. گردیده آنوقت در پاکستان صورت گرفته بود چنین درجدر شان انهمکارو اندیشه های ملیطرفدار

 نتایج حاصله:  
 !وابها یک سان بود و همه گفتند کهدر مورد سه سؤال اول ج 
 در صورتیکه ما میخواهیم به وطن برگشت کنیم،  -
    .عساکر روسی در افغانستان نباشند -
 .رژیم کمونیستی در کابل از بین برود -
  .بس رژیم کابل و پالیسی آشتی ملی نجیب را رد میکنیم و حتی یکنفر هم در این مورد نظر دیگر بیان نکردآتش   -

 .د قرار بوراجع به رهبری سیاسی جوابها از ایندر جواب به سؤال چهارم 
  71. 65%نفر  1433ــ پادشاه سابق محمد ظاهر شاه 

  12. 5 نفر % 250 میالــ دولت خالص اس
  10. 30 %نفر 206ــ هر شخص مسلمان و افغان 

   ـ یکی از قوماندانهای مقاومتـ
  1.75 نفر % 35مسعود، عبدالحق، فرید، حقانی همه بطور کل 

  رهبران سازمانهای سیاسی ــ
  0.45 % نفر  9نی، مولوی نبی، پروفیسور مجددی، انجنیر حکمتیار، و همه بطور کل الپیر گی

 % نفر 67ــ اجتناب از ابراز نظر  3.35 
آن نظر افغانها در و وطندوستانه برخالف نظریات ملیچگونه کجا است ودر افغانستان معکوس گیرۀ این معمانتیج 

که در طی بیش از سه  نشان میدهند صریح و مستند کشورجنگ در بعدی حوادث تاریخی تداوم  آن برعکس سنجی 
چی نتایج  اند را کر کرده مردم مظلوم کشور کوشهای همه «مجاهدین»و پیروزی « جهاد» جنگ، دهۀ گذشته نغارۀ

    .برای ملت ما به ارمغان آورده اند
 و تردید  بدون شک آن «مجاهدین»و  روزی رسانده اندیپه بشان  خود را خود مقدس« جهاد»افغانها  ندگویمی

چاپ و آن نوشته  «رهبران»شهکاریهای  و «جهاد»روی الف و پتاق پیروزی را ، هزاران کتابواجب االحترام اند
  .نده انمود

و افغانها خود  یشتر شده رفتهمگر جنگ هر چه بیشتر و به، همۀ خواستهای آن نظر سنجی به پایۀ اتمام رسیدقریب 
 است چرا ؟ و تباهی کشور خود هستند  وسیله جنگ 

  کشور را ترک کرده بودند.   ، «جهادی»عساکر روسی سه سال قبل از ورد تنظیمهای  -
فیر نشده بود  هم مرمی  یکمقامت و حتی بدون کوچکترین  1371درهشتم ثور « جهادی»رهبران تنظیمهای  -

 وارد شهر کابل شدند.  
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 شعارهای بدرقه بارا « جهادی»رهبران تنظیمهای بشمول اعضای کابینه نجیب اله داکتر  زمانداران قبلی حکومت -
 تسلیم دادند.    «جهادی»رهبران تنظیمهای برای  مکمل رسمأ را حکومتو نمودندداخل قصرهای دولتی اله اکبر 

و  حاکمیت جباریک و حلقات رنگارنگ متعدد آن چنان « جهادی»تنظیمهای  بیست و پنج سال میگذرد کهقریب 
اند  کشور امکانات مادی و معنوی مردمصاحب همۀ  افغانستان حاکم ساخته اند که بدون چون و چرادررا  فاسد

 .  مورثی تعلق دارندو مطلق  بصورت آن« رهبران»و « مجهادین»به  بیدفاع  حتی نوامیس مردمو
 آرا آن ایجکمترین رقم نتداشته گان  رهبری به معیاریچگونه براساس چه افغانها که سوال اساسی در این جا است 

همان در و را باخود داشتند نظرات آرا کمتر از نیم در صدکه  دادند «جهادی» تنظیمها رهبران به نظر سنجی
 اقتدا کردند؟تنظیمها  «جهادی»عقب رهبران پاکستان 

 «جهادی»تنظیمهای رهبران  و نده باشناقص بود هم آن نظر سنجی گویا که تصور کنید لحظهیک برای  بیائید 
 با غرور ملتیک  چگونه برحق «جهادی»تنظیمهای  رهبران آن نتایجچرا ، پس باشند بوده مردم نمایندۀ کان برحق

 برباد ونابود کردند؟ شانرا کشور همۀو
 وحدت بنیادملی بر صادقانه همبستگینبود وابسته به  در قدم نخست این معما جمشده حالجوهرگمبرهن اند که  

در بخصوص  افغانهادرمیان  قرار داشته باشند ازمنافع ملی کشوردفاع حفاظت امردر اند که ملیسالم  عملاندیشه و
زمامداران حاکم برسرنوشت  سفانهوجود ندارند، متأ دارند داشته و حاکمیت و صالحیت قرار کسانیکه در رأسمیان 

 کشور بریده اند.   عامۀ اتباع رابطۀ شانرا با خویشبی و گروهی ، قومی، مذهشخصی منافع غرض تأمین افغانستان 
خصومت و دشمنی خصمانه  افغانستان درداخلی شان  انعمال اجیربکمک  ما کشور دشمنان خارجیو ازجانب دیگر 

ترویج کردند همزمان بد  در میان اتباع کشور هب اومذ و تشکیالت متعدد شوراهای قومی  اساس اقوامرا نتها بر
 کردندکورکورانه قبول  را «جهادی»رهبران تنظیمهای رهبری  افراد یکعدۀ  اند، کهداده  رشد بینی فردی را بحدی

   دشمنی میپنداشتند. راملی داکتر نجیب اله  مصالحه و ندا آشتی همان عده مگر، بودند
و  در میان افغانها و مصالحه  توانستند که از آشتی ملی با استفاده از وسایل در دست دارند  انغانستافمردم منان دش

 افغانستانرا در و خونریزی  واساس مجدد تداوم جنگ کردند جلوگیریمصلح  یک حکومت بیطرف بوجود آمدن
 .گذاری کردنددوباره پایه 

جنگ و آتش سوق دادند  جنگ برادر کشی مسیررا در کشورداخلی شان  عمال اجیرو افغانستانخارجی دشنمنان  
 چیست؟ شحاصلکه  تقویت کردندبا آتش باروت  را

 همۀ شامل جنگ آرایش نیروهایو وضع  فقد چند مثال مستند نتایج هامن در اینجا بطور مشت نمونۀ از خروار
 آنرا مختصرأ اشاره مینمایم.   مربوط عقبی و حلقات محرک طلب

بدون « جهادی»رهبران تنظیمهای و  تنظیمها میاندر رسیهای دولتیوامتیازات ک تقسیم قدرت تیوری تقسیم  -1
رأس  در نیروهای سالم کارفهم و وطندوست عدم موجودیتو درعملوظایف ملی  مشخص موجودیت پالتفورم

که ند ه اآورددر کشور بوجود آن مافیای خطرناک با پشتوانۀ را سه گانه یک حاکمیت فاسد چنان  اساسحکومت 
 کشورهای جهان از در بسیاری هم یتو ح کشور خود موجود در یتمطلق حاکم ی بی بند وبارانارشی چنین نمونۀ 
 است. بوده بیساقه 

موجود کنونی کشور  ظرفیت تشکیالت اداری پوندیدهوجودآنکه  با : جمعیت اسالمی قدرت مسها شرکایدولت  -2
تشنه مگر  ، دکشورهای خارجی تمویل میگردگدایی از کمکهای آعانه  اداریتشکیالت گزاف مصارف  مجموع که

 آن پرده عقب با شورای بیثباتی وعطا محمد نور« اسالمی»جمعیت  ،قدرت را بسنده نیست سهام گان حریص
 دیگرجدید بلند پایۀ یک هزار پوست  خواهاندرحکومت   شان کنونی موجود فیصد سهمیه 50 داشتن عالوهبر

  .هستند
 :پیمان صلح حزب اسالمی -3

با تیم مؤظف  در زیر کاراست و طرفداران وی هنوز قصرهای مجلل برای گلبدین حکمتیار در ننگرهار  - الف
هستند که درکشتن مردم شان نیان جنایی ادرکابل مصروف چانه زنی کسب امتیازات کرسیها و رهایی زند شان

 سهم مستقیم داشته اند.   در کشور بیگناه و انفجارات
اکناف کشور اطراف و  قبل در ها هنوزگلبدین حکمتیار داخل کشور نگردیده است که تنظیمها حریفش ماه -ب  

غیرقانونی را در بین طرفداران شان که بیشتر آنها صبغۀ ضد قومی و  برای مقابله آماده گی گرفته اند وسالحهای
 مذهبی دارند توزیع نموده اند.
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اول رییس جمهور افغانستان با محافظین ادمکش خود درنه والیات شمال کشور مستندأ  معاون عبدالرشید دوستم  -4
 است. کشور ر مرد و زناالی همصروف نسل کشی اقوام پشتون و تجاوز جنسی ب

رهبر فرقه اسماعلیه افغانستان بکمک بنیاد انگلیسی آغاخان مصروف جبهه سازی جدید  سید منصور نادری  -5
وشست و شویی مغزی انعده از اعصای گمراه حزب دموکراتیک خلق که در سقود حکومت داکترنجیب اله کمک 

 بکار خیرخواهانه خاموشی خویش ادامه میدهند.    دبی االیشانه کردند بودن
دفتر قطر بنام شان در چند سال اخیر هیچ خیری نبردند.  دو تن از رهبران شانرا در این راه  از تأسیس طالبان  -6
قربانی دادند،  تا بالخره بکمک برادران مشاورین پاکستانی شان برادران سخاوتمند سخاوتمند روسی و « جهاد»

 گ شده اند. ایرانی خود یافتند،  با سالحهای پیشرفته جدید روسی و ایرانی وارد میدان جن
افغانستان هم از مصروفیتهای تدفین و ادا نمازهای جنازۀ کشتارهای دستجمعی مردم بیگناه ما رییس جمهور  -7

بدست داعش وسفرهای فاتحه خوانی پی در پی شیخ های اعراب خلیج بیکار نمیشوند که کار کنند وغم مردم بیچاره 
  کشور بی صاحب ما را بخورد.  

 د؟فغانها مظلوم و بیگناه ارزش دارخون ا افغانستاندر «یهادجرهبران » و و مدعیان دروغین اسالم این آیا نزد 
 ملتکامل  برای نابودی «اسالم و جهاد»نوکران اجیردشمن درجامۀ ش از جهل سال است که یبنه بهیچ صورت 
کمر به نابودی آن ساختاریک دولت فاسد هم در جبهه جنگ وهم دردرافغانستان بدو هر طرف ما  شرافتمند با غرور

 . بسته اند
 

 
 

حرفوی اجیرگناه ما ازهیچنوع جنایات دست برنمیدارند. این ادمکشان یملت مظلوم و باین اجیران خونخوار در برابر
 در کضور دریاهای پر خون ندارند که بههم  و وجدان بینا جهنمی دشمنان مردم افغانستان هیچ چشم دستگاه های 

 اند و« جهادی»دربرابر جنایات جنگی تنظیمای کشور خون دریا کابل عکس العمل مردم بیگناه رنگ سرخ رند. بنگ
 است.   آن همیشه باقی «رهبران»لکۀ ننک در پیشانی  این
 

 انپای
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