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

 

 

 

 3تر 1 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

 

 
 ۸۲/۴۰/۸۴۰۲                  «عمرزی»مصطفی 

 

 

 ثور، شرم آور است 8
 

ند. این که چه ، آغازش کرده بود73 ثور 3خورشیدی، فصل دوم درامه ای بود که در  1731تحول هشت ثور سال 
خوش نباشند، بدون بررسی بنیان ها، در حد بازتاب رویداد  هایشدند تا دو روز ماه ثور، یادواره  رویداد هایی پیامد

اند و بنابراین، تفکر مردم ما  مخالف و موافق، به دلخواه تحریف و تعریف کردههای خواهند ماند که جناح  یهای
 ،هره ها، در بستری به استمرار حیات سیاسیمتمرکز نمی شود تا با شناخت از مجریان و م   هسته ایخیر، در  برای

اخالقی، میهنی و پیراسمممته از نیرن  و  یکه تضممممین آن فقط بر اسممما  ارزش ها بقا یابیمپاک اجتماعی و فرهنگی 
 ریاست. 

« مافیهای»در مسممیر  «فی سممبیل ه»تغییر نقش جریان های به اصممطالح جهادی شممماری از کروه  ها از مسممیر 
ن که پ  از آما که فرصت ساختند تا مبارزه ی مردم  بر اسا  حضور تبلیغی شورویان بود قومی، تغییر نگرش ها

اسمممالمی افتید، در تقابل جهان غرب و شمممرق، هرچند نماینده ی اخوانیسمممم بین المللی می شمممود، اما  -از رن  افغانی
طیف هایی از دسممته های به اصممطالح مجاهد که نشممر اخبار و به اصممطالح کارنامه های آنان، اکنون با مثنوی هفتاد 

تبلیغی می سازد، با قرائت های  -غذ، کامالٌ از رسته ی مستند خارج و با کسب سود سیاسی، فصل های تخیلیمن کا
 8ت )د تا برای خجلنمی بینند، بل برنامه می سممماز  ننگین پدیده ی سمممتمی کری از تاریف افغانسمممتان، نه فقط خواب 

ساختیم، بر می کردد بر معامالتی که منافقان در  سوختیم و سال کذشته 02د که اکر در بیش از ثور( اجندایی بسازن
آنان خلوت کرده بودند تا به خیال خودشمممان، جهاد افغانسمممتان، انجام عدالت اجتماعی ادعایی  ،سممموراا های مغاره ها

 . شود
ثور( تحلیل رویکرد کروه های به اصطالح جهادی همسو با تفکر ستمی کری که ظاهراٌ  8برای فهم جنایت بزرگ )

و طیف دیگر آنان،  و لنگی، ژسمممت شممموروی سمممتیزی می کرفتندپکول  هسمممته ها، در ماسممم  ریش، یاز نابودپ  
خویش را در حالی بسمممازند که واقعیت های افغانسمممتان « ایسمممم»همدسمممت کروه  پرچمی، ایدیالوژی می سممماخت تا 
له، اما در ظاهر اجازه سمموسممیالیسممتی، هرچند بدون نف  مسمما -زیر سممایه ی تجاوز شمموروی و طرز تفکر کمونیسممتی
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ا نتیجه ی معادالت بر میکانیسم سیاسی افغانستان ر نمی داد نقش تاریخی، تمدنی و فرهنگی اکثریت مردم افغانستان،
 به درستی ایجاد کند. 

، در کشور های آسیای میانه سیاسی -یپیمان های کالن با شورویان، جلب رضایت جانب والیت فقیه، بستر های کار
شاخه ی پرچمی که  جذب چهره ستمی کری و  سیاه کرایش های قومی آنان به  فقط نقابهای مختلف  شتند تا باطن  دا

چشممم ناید، نیرو های متجاوز همسممایه ی بزرگ شمممالی را وامی دارد تا در مسممیر خالف آرمان های جهانی تسمماوی 
شممرم آور، کمترین تضمممینی برای ثور  8سممال خونین، بسممتری در افغانسممتان بسممازند که با  9سمموسممیالیسممتی، پ  از 

 مکلفیت های خودساخته ی خود، به سرزمین افغانان آمده بودند.  ایسمی نشد )کمونیسم( که روزی برای
و الینحل ماندن مرام سوسیالیسم صادراتی در سرزمین اسالمی افغانان،  رت شوروی در جبهات مجاهدین افغانحقا

انحراف ملی از امر برنامه ی سممیاسممت ، فعال می سممازد و با افغانگرامجاهدین  بلیغاتی شمموروی را در قبالدسممتگاه ت
بود، اما  سمماختهملی در برابر شمموروی، هرچند سممتمی کری، بنیان های قبل از تجاوز شمموروی  -مبارزه ی اسممالمی

ف مبارز، که در ظاهر به عنوان طر افغانگراحضور روسان با سرمایه کذاری ها، تمویل و رسمیت جناح های غیر 
تقلب شده بودند تا نن  معامله با دشمن کافر، رسوا نشود، سن  بنای یکی از بدترین حاکمیت های تاریف افغانستان 

سممممال خالصممممه می شممممود، به  4در فقط  فاجعه ی ویرانی های آن که در رقمیبه ارمغان آورد که ثور( را برای  8)
بدون رعایت واقعیت های افغانستان، نه فقط غیر اخالقی ست، بل برنامه ی داخلی و خارجی،  هر :شدت هشدار دهد

ثور تا کنون، نه فقط ملت افغان، بل منطقه و جهان را به آلوده کی می  8مصمممممممایبی را به دنبال خواهد آورد که از 
 کشاند.

انبه، نشممان ضمممن ایجاب تفسممیر و تحلیل دقیق و همه ج ثور شممد، 8تسمملسممل تاریخی ای که منجر به رویداد شممرم آور 
تجربه ی حزبی کری در افغانستان، هیچ کاهی بر واقعیت ها و اصولی استوار نبوده است که با آغاز الفبایی می دهد 

ستدرست، به یای پایانی با من سی، اجتماعی و واضحجمع آنان، معنا و مفاهیم  طقی پایان یابد که از کاربرد را  سیا
 د.نمتمم اقتصادی، حاصل می شو -فرهنگی

 چه از یاد خواهیم داد آن را شمممممموم و مذموم بدانند، اما آن نکوهش می کنیم و برای فرزندان ما ثور را تا زنده ایم 8
شتی، در دستان ما سنگینی ست تجربه ی این پل  ،گذاریمن این خفت بزرگ کی که اکر بر چه کونه مانده است، بهای 

 . آینده کان را مداوا نخواهد کردی درد پشتوانه ا     که با هیچ  خواهد شد« ناچل» ارز
ثور ننگین که با را دیگری از سممممممیاسممممممت های جهانی، جرثومه های حاکمیت به اصممممممطالح  8حضممممممور مجریان 

مردمسمماالری شممدند، در انعکا  چپاول ها، خیانت ها، انحصممار و پلیدی ناشممی از تحریف تاریف، افغانسممتان و افغان 
وفزاده ی فقیه را در رسمممیات کشممور آورد و باعه شممده اسممت تا چند ا سممتیزی های بی شممرمانه که حتی پای والیت

ساند که این جا نرجز بخوان تاجیکستانی نیز برای ما آنان است، شدت نیاز به نقد و بررسی هشت ثور با بنیان  خرا
 سممممبهای آن را آشممممکار می کند  چه در کنار تحمیل این مصممممیبت بزرگ بر ملت افغان، تحریف تاریف به منظور ک

 تسودسیاسی حرام که با توجیه خوبیت های این به اصطالح انقالب چند منقلب متقلب که در هنگام ضرورت، جماع
 ریتواقعیت اکثو اما همین که حضمور  ،«هر آیینه مومنان برادر اند»را بفریبند  برپا می کردند تا مجاهدین افغانگرا

حکومتی  شمممدند که از فرصمممت به دسمممت آمده،می  «اهل و عقد»، بر اسممما  اصمممول سمممتمی کری، غیابت می کرفت
 ، حتی حاکمیت مالانسمممممتان به نفع کروه های غیر افغانگرابسمممممازیم که هرچند با چپاول نود درصمممممد دارایی های افغ

درصمممد خاک افغانسمممتان و ارکی که در  7ربانی بر تمام کابل را نیز تضممممین نکرد، اما کسمممب اقتدار ولو در سمممطح 
ربانی، به محل مدفوع اعضای شورای نظار و جمعیت مبدل شده بود تا در میان مواضع، سوراا زمان برهان الدین 

جنوب آن مزاری، در والیت فقیه که در غرب آن  مردابیها و سنگر های دفاع در برابر حاکمیت محاصره شده در 
نوع رقص، افغانسممتان را به  77اخوانیسممم بین المللی و در سممایر بخش ها، دهل و  سممرنای سممتمی کری و پرچمیان با 

 مشاهده کردیم. نیز را  یرقاصه خانه ای مبدل کرده بودند که بعداٌ انواع شرعی آن تا نوع داعش
بل  درونی( بماند، متنوشتاری و یا حد سوم ایمان )مذثور، نباید در حد نکوهش های لفظی،  8نقد و بررسی تاریف 

 نیازمند حقایقی استیم تا نصاب شوند:با روشنگری بر زوایا، ابعاد و نف  مساله، 
ا برای قتل و خاین نگرش بی غرض در زمانی حاصل می شود که دزد را برای دزدی، قاتل ر راه حل معضالت، با

شته اند و عبادت  را برای خیانت شود که اکر مشموالن اوصاف باال، ریش کذا ساخته ن مجازات کنیم و هیچ توجیهی 
 وصل می شود، ارزش دارد. ت رخصتی او )عدم( در دادکاه الهینی که با حقیقمی کنند، این مساله تا زما

ثور( از پذیرش مسوولیت های طفره نرویم که برای ساخت جامعه و مدیریت  8و  3با انعطاف در برابر ایام شوم )
 . اندسالم، تنها فرصت های ما برای افغانستان مطمئن و آرام 
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ختی ها، رنج ها و درد های بما تحمیل شمممممد، فقط معدود و محدود به ویرانی ها، بدثور ننگین، بر  8چه در پیامد  آن
، تا زمانی که بر اسمممما  ، بل درج این تاریف ننگین در تاریف افغانسممممتانندضممممیاع دارایی های مالی و بشممممری نیسممممت

انت تقدی  معایب و خیرسمیت یابد، باعه می شود چهره های خاین با زاد و ولد، در تسلسلی بقا یابند که با  شومیت
ها، ضمممن کسممب سممودسممیاسممی و تضمممین بقای دودمان خیانت، اصممولی بر جا خواهند کذشممت که اکر در چهارده سممال 

د، جنایتکار و خاین داشته باشیم و مدیریت آلوده با تحمیل عناصر بحران که اجامعه ای عاری از فسکذشته نتوانستیم 
کیرند و دیدیم بدنه ی ائتالفی حاکمیت کرزی و زعامت دکتور غنی،  ثور، مشممروعیت می 8از تواریف سممیاهی چون 

خیانت را  و ، انحصارد و آنان کوی سبقت در چپاولنموج می زن سیاهی لشکر های زاده کان بحراندر حالی که از 
ه بانسمممممانیت را ، عالم «دکور خود بینای مردم نباشمممممن»ی کنند ناشمممممران افکاری اند که اکر فراموش م ربوده اند، اما

مسممممخره کرفته و صممممدای آنان در زمانی زوزه می شممممود که می نگریم این لشممممکریان یاجوج و ماجوج اجیر، دم از 
چه بر اسممما  سمممنت رسمممول ه، منافقانه دراز کرده بودند تا در  عدالت اجتماعی می زنند و با ژسمممت ها و تراش آن

انی با یش نبود، می بینیم بزرگ ترین دسمممممته های خاین و جواقع ماسممممم  بزنند که دعوای مسممممملمانی آنان، مدعای ب
ده ردر واقعیت افغانستان تاریخی و در میان ملت افغان، دکان باز کی افسانه یی و اسطوره یی، تاریف سیاه و کذشته 

 حرام می خورند، جعلی ست و تاریف ندارد.  چه در آن بی شرمانه اند که آن
با مشت های کره  چه انگیزه می دهد کلین را همواره احسا  خواهیم کرد، اما آنثور و سنگینی این لغزش  8اندوه 

د که می دیده ی شوم انلعنت همیشه کی بفرستیم، لشکریان مذکر و مونه این پ ،کرده و خشماکین بر این رویداد پلید
ی آنان را پوشمممممانیده و انحصمممممار، ذهنیت های عقب مانده توهین، کار فرهنگی آنان اسمممممت   ،تاراج می کنند خورند 

برای بقای حیات ما است، اما ارزش حضور آنان برای ما، فقط تضمین حیات ناچیز هایی ست که هرچند از کریبان 
نستان هیچ چیز افغا»کرفته اند، اما شکل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان در برابر ما قواره می کند که خود ننگین 

  «و افغانان، واقعیت ندارد.
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