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 از اول معلوم بود
 

 
 

سقوط حکومت داکتر نجیب الله در هرج و مرج تنظیمی که به گونه ای فرصت تاریخی دیگر برای افغان ستیزان 
وانمود می شود، از رهگذر سیاسی، اگر ابعاد مختلف داشت، از رهگذر گرایش های قومی، کامالً در همسویی با 

ن، در جناح های پرچمی، ستمی و احزاب اتحادشوروی به افغانستا کسانی صورت گرفت که به خصوص پس از حمله  
 تنظیمی وابسته به روسیه و ایران، شناخته می شدند. 

فکری برای وصل  ایان حکومت داکتر نجیب الله، کارش( تا پ 1631یمان مسعود با روسان )اوربند سالاز زمان پ
ودند، کدر های مختلف نی حکومت با مخالفانی که از رهگذر زبانی، قومی و فرهنگی، نزدیک بورحلقه های د

زعامت ببرک کارمل را تشویق می کردند بر اثر منافع خاص، از آسیب هایی در امان بمانند که در جبهات پشتون 
 -جبهات ملی ها، با اخالص، صداقت و ایمان داری، وارد انعطاف نمی شدند. این حقیقت که بخش بزرگی از بدنه  

رای شو -های سیاسی، متوجه حساسیت هایی نشدند که در جناح جمعیت اسالمی، اهل سازش نبودند و حتی در فرصت
رسیم و مال ربانی، با حرص بثور  8به رویداد ناگوار  باعث شدند و ستمی، تامین ارتباط می کردند -نظار و پرچمی
 . برودتمام به ارگ 

افغانان خبره، کسانی که عمالً در صحنه بودند، به خوبی می دانند چه گونه مردم ما در مسیر فاجعه )هشت ثور( 
 -د که سازمان دهی احزاب وابسته به شورویها، حاشیه هایی را به متن می آورقربانی شدند، اما تدقیق رویداد 

 ز استفاده می کردند.دیگری نیهای ایران، در خط ایده های قومی، از جهاد به نام 
کم نیستند کسانی که در کسوت اعضای شر و فساد، با افتخار از بدبختی های تجاوز شوروی یاد می کنند و به نتیجه 

خیل شدند و استفاده می کنند. این اعتراف،  می رسند که از برکت آن همه خون و ضایعه، اینان در سیاست افغانستان د
سیاسی، باعث شده است برای  لباس مجاهد را زیر سوال می برد، اما فضای آلوده   هرچند به سهولت موضع آنان در

 گره بستن طیف های مختلف فکری، از دهان شان بپرد. 
می شوند، در ایجاد ذهنیت ها  قومی، یکی شناخته تعریف خوبی، نکویی و ستایش دو سوی مردمانی که در مساله  

کام ما را تلخ می کند که اگر دوستان تنظیمی و پرچمی، به خوبی برای منافع برای اتحادی که به قدرت منجر شد، 
فت بودند که با شراکت در ه یده های کمونیستی، کمتر متوجهخصوصی کار می کردند، دوستان خلقی با وفاداری به ا
 ثور، چه کالهی بر سر خودشان و تبار شان گذاشته اند. 

، حیف و میل دارایی های ملی را ها آن یمی، برای اتحاد بیشتر تا در سایه  پرچمی و تنظ امروزه مداحی دو طرفه  
دیگران، در حالی مسجل شوند که نام بسیاری از اعضای پرچمی و  یتاریخ و ارزش ها بیشتر کنند و با مصادره  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_m_as_awal_malom_bud.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_m_as_awal_malom_bud.pdf


  

 

 3تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان 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

 

تی به ارگ ربانی را به راح -تنظیمی، باعث آزار و اذیت می شود. رشته بافی برای مقاصد قومی، گروه مسعود
آورد. در این مثال تاریخی، با تفاوت این که تجاوز بیگانه و گرایش های قومی، از مثال تاریخی ارتجاع اول در این 

گروه  ، امانداز گرایش های مذهبی مردم، سوء استفاده کردبیشترینه تفکیک، برجسته می شود که گروهک قبلی، 
 س تبار، فراهم کرده بودند. مونیست، در تقدخارجی، هم تباران ک مستفید شد که در سایه  نیز دومی از مجموعه ای 

تشت رسوایی منافقان، سال هاست که از بام می افتد. تماس ها و مالقات های دو سوی خیانت ها به افغانستان، به 
بین  ه  حضور جامع خصوص در رده های به اصطالح جهادی و کمونیستی، به خوبی نشان می دهند که همانند نمونه  
 المللی، تمایل به انحرافات سیاسی گروه های مشکل دار، چه قدر به زیان اکثریت، تمام شده است.

شورای  -ها ، همفکری پرچمیان و جمعیتیهمتبار یان و دسته های کمونیستتماشای اعضای حزب وحدت با شعله 
تباری معرفی می شوند، بسیار  نماد مدافعانبو از ملیشه های جنایتکار که و ساخت تا برای مقاصد قومی اننظاری

 .است درد آور
 

 
 

 قومی محمد محقق با سلطان علی کشتمند جلسه  
 

چمی( رمن با حساسیت باال در قبال روابط و پیوند های گروه های فاسد فکری )جمعیتی، شورای نظاری، ستمی و پ
 حکومت داکتر نجیب الله، تمایل برای اتحادی که به بهانه  از سقوط سال از بیست  از مدتی ست که متوجه ام، بعد

قوم، بار دیگر سیاهکاران را بر مردم ما تحمیل کند، به چه شدتی در میان خاینان، رونما می شود. در حالی که 
قومی به دور های از آماج اتهام گرایش  صلح با جناح های مختلف مسلح، هرگز کوشش های دولت برای مفاهمه و

 . و ستمی به همدیگر، بلند تر شده استسال گذشته، سطح مداحی باند شر و فساد، پرچمی  13نمی ماند، در 
قداست اعتقادات در میان جناح های اکثریت مردم افغانستان، وفای به عهد را نشان می دهد، اما بسیار در حالی که 

تقدس چپی، راستی و اخوانی خویش، جا  ت مردم افغانستان باسانی از اکثریدور از دور اندیشی است. هنوز هم ک
غات، در مناسبت ها، ارجحیت یخالی می کنند تا بازیگران اصلی خیانت و جنایت در فرهنگ سازی های دروغ و تبل

 قایل شوند و از رهگذر توصیف و تعریف، جا باز کنند. 
، پرچمی ها و سقوی ها که در راس آن پسر مقتول ، تالش نو جمعیتی ها، شورای نظاری ها«جمعیت فکر»سازمان 

اما طرف دخیل در حاکمیت  د،اهراً اخوانیست ها، جلو می افتایزدیار )سالم( قرار داشت، ابتکاری بود که از سوی ظ
 )پرچمی ها( نیز بی کار ننشسته اند.  کمونیستی

ثور، بوی دالر و آزادی های غربی، مشام رفقای قومی را می گیرد و صد ها تن آنان به نام  8 فاجعه   درپس از محو 
نخبه و کدر، از مجاری ای داخل شده اند که امروزه از دریچه ی قهرمان به اصطالح ملی، تنظیمیان فاسد، باز 

ها را مجال نمی دهد، اما مابقی مستفید  ه کالنگذاشته اند. هرچند سنگینی نام های خاینان پرچمی، به اندازه ای ست ک
 می شوند. 

دستگیر پنجشیری، چند سال قبل به کابل آمده بود. با شناختی که از امثال او وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست که 
 تعقیب زکننده بود که باالخره رد او را پس ااین میکروب ها، چه می کنند، اما آن نام شناخته شده، آن قدر مشمئزه 
 ( گم کردم. در کابل منتشره -تقریظی در کتاب سخیف بصیر کامجو )تغییر نام افغانستان به خراسان

بسیاری از اعضای فراکسیون پرچمی، به نام فرهنگی، در چند سال اخیر، بر اثر رواج گرایش های مذموم قومی، 
ر د محکم می کنند. این اتحاد فکری تنظیمی راوقیح تر از گذشته ای که منجر به هشت ثور کردند، جانب خاینان 
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الف و چیزی از  ی کسانی را آلوده کرد که حداقل، حتان خواهد شدعواض ناشی از محدودیت هایی که شامل حال ش
سه سال اخیر را بار دوش یک فرهنگی پشتون شده بود،  -می دانستند. یکی از اینان که دوو کمونیسم ب سوسیالیسم 

ماندگار، مورد  م که باوجود احترام همه گانی، در قضایای مختلف تخطی رسانه یی، وقتی روزنامه  به خاطر می آور
فریاد می کردند و اما در زمان توهین به پشتون ها، توجیه می از وزارت اطالعات و فرهنگ شد، می خشم واقع 

 بافتند که آزادی بیان، قانونی است. 
تم این که خ ه استدیگر رسید منظور تامین منافع شخصی و قومی، به یک نمونه  خاینان تاریخی، به  دو طرفه   ئیدتا

 مقال می کنم:
 

 فرید احمد مزدک:
 

خواستند ادامه دهند، تا راه دگرگون شدن را ببندند، تا آزادی مسعود را حذف کردند تا زندگی را همانگونه که می»
 اما .نکردند. از گلوی او صدای خودش جاری بود، او را نشنیدندرا تحمل  را مسخ کنند. او سرشار از آزادی بود؛ او
 «.هنوز مردم به آزادی و برابری باور دارند

 یدر منجالب قومی، درصد کامل ثبوتکامل را نیز شکستند و با سقوط  پرچمی -باالخره آخرین حدود ریای کمونیستی
در صحت ادعای  سال اخیر، حرف شان 13در ثور و  8، جدی 3ثور،  7را به نمایش گذاشتند که چرا پس از 

معلوم الحال، از نظریه پردازانی ست که روزی در ارگ،  عدالت اجتماعی و برابری، به جایی نمی رسد. این نمونه  
سوسیالیسم و کمونیسم، به همه، بدون رنگ، زبان و قوم، خدمت کنند.  در کنار کارمل، مسوولیت داشتند در زمینه  

همین تخلیق وصفی نیز ثابت می کند، مصیبت های تجاوزی شوروی،  ن اینان نیست!ننگی ی گذشته  به بررس ینیاز
میکروب هایی بودند که شیوع یافتند. از رهگذر سیاسی،  جزا و ضمایمو آن چه اکنون تحمل می کنیم، اهشت ثور 

 انفرهنگ برای تقدس خاین این وصف، باز کردن جای پا برای حضور دوباره است، اما از رهگذر اندیشه، ساخت
 است. چه کسانی از این فرهنگ، سود می برند؟ انبه جای خادم

رحم نکردند و  ،ودکان خانواده ی شهید محمد داوودحتی به ک مبارک باد که «خلقی»برای رفقای به هر صورت، 
 اند.  ، معتقدثور 7نفی پیش از به انحراف فکری هم هنوز بسیاری 

 :زیر شرح تصاویر
 در تفریحاتی که در نوع داخلی آن ها، فرهنگ فسق و فساد، از ضمایم...( )فرید احمد مزدک وستمی  -رفقای پرچمی

 در افغانستان است. پرچمی -چپ تجربه   مهم
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