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 ۱۱/۰۵/۲۰۱۷                                                 یسمقا سماق
 

بصیر دهزاد از" مکثی بر ورود گلب الدین ...."جواب  نوشتۀ ه ب  

بسیار محتاطانه مانند ) مکثی بر ورود گلب الدین .......( ینکه جناب دهزاد درین نوشته اول ا ! ستعجیب برای من
حق مطلب را اداکرده است.  آنچه که مرا وادارساخت تا برنوشتۀ ایشان  اباشدعقل چهل وزیر را دارکه تماشاچی 

شخص بوده آلوده با جنایات جنگی  گلب الدین غیر مستقیم میرساند که تبصره داشته باشم این بود که زبان نوشته ایشان 
در قانون اساسی  به در کشور  که هم اکنون حاضر شده تا مستقیم در دولت سهیم شده تعامالت وتغیراتی جدیدی را 

پیروی اردوعان شخص مطلق العنان ترکی  در نظام ادرای ومدیریتی کشور پیاده کند.  این حرف ها در ظاهر بسیار 
موجه بنظر میرسد اما کسیکه گذشته جناب دهزاد را مطالعه کند متوجه میشود که او برای تخریب این پروسۀ تجربه 

وتاز   عرصۀ  تنگ شدۀ تاخت  شود، اماحکتیار  کوبیدن عرضه دارد تا غرض ناشده  میخواهد  دالیل را به جامعه 
 برحق جلوه دهد.  وغیر مسقیم شورای نظار را دوباره 

اما متوجه  ، قضاوت عادالنه کنند یموضوعدر د تا نقلم برمیداربخود حق میدهند وگر در بین کسانیکه منحیث تحلیل 
بطور مثال هرگاه بجای قضاوت عادالنه دست به قضاوتی میزنند که یکطرفه  وغیر منصفانه است.  می شوید که 

را ان را محکوم کند ودیگر داشته باشند و قاضی فقط یک خانواده یجنگجنایت  دست در یک  گناهکارخانواده چند
تحلیگرمیخواهد یک جانب  یاجتماعی وقتدر مسائل  . نیستهم  برائت بدهد این چنین قضاوت منصفانه نبوده  عادالنه

بنابه مورد عالقه اش نیست انبی دیگری راکه  واز گناه اش چشم پوشی کند وبرعکس ج مورد عالقه اش استکه را  
آنهم غیر مستقیم شامل قضیه نسازد امثال اش را  وبدهد خطر ناک جلوه بخواهد   ، دسازعمده و سلیقه محکوم کند

بطور مثال به نوشتۀ  ست.تحلیلگر انبوده بلکه نشانۀ غرض خوب نشانۀ تحلیل  ، بگمانمیغرض بهره برداری سیاس
جز سازمانهای مخرب که افغانستان را به این روز سیاه نشاند  جناییمسایل در قسمت جناب دهزاد مراجعه کنید که 

فقط در کلی گویی یاد آور میشود وبس. وی مشخص  ازانبوه  جنایتکاران قلم ایشان وشخص حکمتیار  حزب اسالمی 
فعلی را که دزدان  غصب حکومت بدتر از آن موضوع یادی نکرده است. اش نوشته ازجنایتکاران  جنگی دیگر در 

جناب دهزاد همه  تا کنون  تأسیساز بدو  خانه کرده اند ، مثل زنبور ها آن  در اساسیگانه قدرت   منحیث گماشته شده
 امنیت ازبین رفت  ازدست دادرا خود  تمام هستیتحت ستم آنها  وطن مابخصوص که ویادی نکرده است.  زیر زده را 
تا خیانت  گرفتندوتمسخـُر ناسزا  بباد نیز را  ملتافتخارات  و دست آورد های تاریخی  ، ناصبیدر کنار چنین غ و 

تا  1992 هایکسانی را عمده ساخته اند  که درجنگ چند طرفه کابل سال  برعکس ، باشندموجه ساخته خود شانرا 

انجامید در هیچ جای از طرف های در گیر بجز گلبدین یادی  هزار افغان  65وکشتار کابل زیبا  به ویرانی  1996

 نکرده است.
نشان بدهند نوع   ن قهرما وجوانب دیگر را  دانستهیکطرف را گناهکارفقط اگر کسی خواسته باشد  در قضاوت  

 ارزانی کندبرائت غیر مستقیم  کسانیکه دست در خیانت داشتند ودارند برای نادیده گرفته بوده حقایق را  عوامفریبی
که فقط یکنفر را با اعمال گذشته مورد نکوهش قرار میدهد  ودیگران را در کلی گویی بطاق نسیان چنین تحلیل 

اگر جناب دهزاد جریان پرچم را با تمام ؟ شود مینبوده وتحلیل سالم شمرده ننویسندگی  معیارمطابق به میگذارد 
، در کنار کشتار ها بهترین انی در پای بادران اش قربانی کردوابستگی هایش که افغانستان را مثل گوسفند قرب

تی ها که زادۀ سلیقۀ بد وتمام بدبخ تحصیلکردگان جامعه را بخاطر یکه موافق با سلیقه نظام شان نبود از دم تیغ کشید 
،  ویا دسته شورای نظار راکه با همدستی نوشته نکرده استتا کنون از آن  چیزی   ، جناب دهزاددبمیان آمبود نها آ

با شرکای خارجی   ،یل شدتبدهای لجام گسیخته ملیاردربه که   یمافیای مواد مخدر و سنگفروش هایک به  پرچمی ها
جامعه دارایی وچور چپاول زمین ها  به غصب حکومتدر سطح  همچنان   ،دارند تصاحبرا در کشور ایشان معادن 

امیر  افغان یگانه شاه ترقی خواه  خودشان  دزدی واز جانب دیگر برای موجه جلوه دادن اعمال   دست درازی دارند 
را که سبب ویرانی تمام وم الحال معلمعرفی کردند که گویا دارای اشتباهات زیاد بوده ولی بچه سقو  قسمیامان هللا را 

گرفت وحکومت داری را  برچید،  راه ترقی و پیشرفت رادر آنزمان  را مردم  نهاد های اجتماعی گردید ، گلیم امنیت 
تمام آزادیخواهان برحق  همچنان ، دادقرار  بدست الت ها واوباش ها  وپائین آورد مرغبازان  کفتر بازان تا سرحد 

 نکرده است.نه درگذشته ونه هم درحال  بازهم تحلیلگر ما یادی از چنین فجایع  ساختجامعه را نیست ونابود 
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امیر  کشورممتازسیاسی شخصیت  دوره امانی  ودر رأس "روشنفکران افغان"انگلستان برای زدن دشمن اصلی اش 

تحلیل خواست نرمک نرمک طوری معرفی کند که  گویا دارای اشتباهات بزرگ بوده است.  را  امان هللا  خان غازی
)که در اصل   تاسرحد امیر شهید  و امیر حبیب هللا خادم دین رسول هللا را  سقوبچۀ   ، تقدس قلمدور از  ناسالم  گران

 ها قلم دهزاد  ، ن موضوعات حیاتی جامعه،  در برابر چنیبخورد جامعه دادند قهرمان ساختند و  خادم انگلستان بود( 
ناگهان  نیستبرابر گلبدین  ، فقطوهمفکرانش  تحلیگرد ولی زمانیکه به منافع وخواست شخصی وشپریشان نمی 

 باشد. ردهموضوع را زیرسوال بتا  پریشان شده دست بقلم میبرند
 می بینم که هر تحلیل راکه لمانینویسندگان آمجالت آلمانی سروکار دارم و دربین نشریات ومن چون بیشتر با 

کرده باشند. اما سالم فکری ند تا جامعه را تغذیه کن می برسی قضیه رابیرون میدهند تمام جوانب نویسندگان آلمانی 
می بینم که اگر کسی خواسته باشد تحلیلی را بیرون بدهد، تحلیلی است ناقص افغانهای ما تعدادی محدود از دربین 

تا مقاصد خود شان تأمین شده باشد، چنین اشخاص  میخورانندسم  و جامعه  زهرمتاسفانه به  فکری سالم تغذیه بجای و
  .کمتر توجه دارند به ملت و مصالح ملی 

درین   گردید.میدان تاخت وتاز گماشتگان بیگانگان  کشور ما  "داود خان"بعد از سقوط یگانه غمخوار افغانستان 
مردم درد مند  برسینه  را ( )تکرار دورۀ سقوی انو بیسوادها  اد ترین اشخاص بقول خودشان کوهی گیرودار بیسو

دار وندار جامعه را  ، ویا زمانیکه  می کنداختیار  دهزاد ها خاموشیقلم درچنین موارد  تحمیل کردند، حکومت و
 در نطفه خنثی به خواست بیگانگان  ان راکه درآن پیشرفت افغانستان حتمی بود کوهر ام بتاراج برد شورای نظار

ند،  دادارتقا  مارشال  بزور دشمنان افغانستان دیگری را  قهرمان و تا سطح را گماشته شده شخص بیسوادی ساختند و
طرف هیچگونه عمل مثبت اجتماعی از نشان داد که واقعی نا میمون این نمایش   ه باشند.قدرت را بدست داشتتا 

 ُپست خالی ماندۀ برای جبران ومردم بوده باشد اما  که به نفع جامعه سر نزدبرای جامعه ومردم  شورای نظاری ها 
که هر لحظه ، متوفا لجام گسیخته   مارشال صاحبو ُپست خالی ماندۀ جایگزین میشود برادران اش  ،قهرمان صاحب

یونس قانونی راکه هرگز ، میکرد که ما اسلحه برمیداریم وپس بکوها می رویم خود  بغاوت ه بحکومت وقت را تهدید 
 خود  خاندان به نفع  را ضیا مسعودهمچنان وگویی چنین ُپست مال پدر شان بوده باشد  نبوده جابجا ساختند. قانونی 

ضیا مسعودیکه جز در خیانت و مغالطه کاری از سیاست ملی  نشاندند، ویاران مسعود بر حاکمیت جامعه  (مسعود )
که بیسوادی میرود وبجای آن  است قحط الرجالمگر در جامعه آقای دهزاد کجا بود که  میگفت : . )چیزی نمیدانست

ا کرزی ر تطمیع کرده باشند امریکا و بخاطر اینکه اقوام دیگر را  (؟طقه جایگزین میگردداز یک منبیسوادی دیگری 
وخاندانش که کمتر از شورای نظار وخاندان مسعود نبودند بیک تفاوت که  ، کرزی آنها جادادمنحیث رو پوش در کنار 

 تمام شورای نظاردیده میشد.آگاه تر نسبت به  شخص تحصیل کرده  وکرزی 
نیز خود را حامی وشخص درجه اول شورای نظار عبدهللا  به میان آوردند حکومت منحیث را شرکت سهامی  خالصه 

و بقول دهزاد از حالت نیم زبانی به کامل زبانی   ،دپشتون جا زد تا خاک به چشم مردم پاشیده باشغرض سؤ استفاده 
 . دنابخشودنی کنبه تمام اقوام افغانستان جفای توانست با شرکت سهامی ایشان 

کا جموع علیه تمام اقوام افغانستان ، در مماندان های بظاهرجهادیر قدرت وقوجز اشخاص برس چنین حالتدرین  
زمانیکه اشرف غنی به اکثریت نام گذاری کرد.   اکه جز ننگ تاریخی چیزی دیگر نمیتوان برآنهرا انجام دادند رهای 

 بغرض تشکیل نشدن یک دولت  منضبط بغاوت کردند  بازشورای نظاری ها انتخابات را برنده شد  غیر قابل انکار
ومردم را با رکبار های هوایی ترساندند که گویی   تهدید کردند برآمدند دولت را ها  به جاده یت، استوار برقانون

را غرض چپاول بیشتر طلب گار بودند ؟؟؟ ها  و دعوای سهم بیشتر در اداره  باشدملکیت شخصی شان بوده نستان اافغ
  بخواب است.  در رؤیا های شرین جناب دهزاد آرام  درچنین وضعیت قلم

اکنون که تازه افغانستان با رویکارآمدن گلبدین از حالت یک قطبی شورای نظاری خارج میشود ودرچنین حالت  
ی ناب دهزاد آنرا به نفع خود وبه نفع دوستان شورای نظار، ج دگردمی برای ملت  تا جای فراهم امکان نفس کشیدن 

 تغذیهغرض قضاوت یک جانبه  با  ،مثل قاضی یک چشمبزبان بسیار نرم ا موضوع رو قلم  برمیدارد  ندانستهاش 
 در نطفه خاموش کرده باشد.باز را  نسبی  تا طلعیه یک صلح  شود. دست بکار میفکری جامعه  ناسالم 

 ؟ اعتبار کردها  آقای دهزادپس چگونه به قلم  یکجانبه 
کم تر بوده بیشتر استوار بر ادعا و تهمت بدون اثبات است  و این سالم  کردنتحلیل  افغانستان عادت بهبدبختانه در 

 باشد. تواند  نمی یشیوۀ ناکام بجز دلخوشی تحلیگران ناسالم چیزی دیگر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 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 

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

 

 کراسیعرض میشود ، که تاکنون اگر تمثیل دمو .کرده باشندبه حزب اسالمی متهم  ی عالقمندبه قبل از آنکه مرا 
نه برای ملت  بوده شورای نظاری و شرکای ایشان  در افغانستان بوده بیشر در خدمت جنگ ساالران )بقول دهزاد( 

مظلوم مصدوم شدگان  اما و قرار داشتدزد   در خدمت یک گروه و چپاول برای چورفقط درکشیده افغان. دموکراسی 
 .بدفاع برخیزندویا کدام مرجعی شکایت کنند به که مورد تجاوز قرارگرفته  اجازه نداشتند تا از ناموس شان  ،جامعه 

اگر به این وضع پایان داده شود و دولت مرکزی استوار برقانون بمیان آید درآن صورت اشخاص مثل ضیا مسعود 
اسیر شده را  ومردم کنند. اعمال مارشال فهیم را با زبان دیگر بغاوت نمی توانند بدنام جاسوس تکیه بر پدرام 

بیشتر به نفع  شده تا حد اقل آرامش نسبی انتحاری ها کمتر  هم شامل دولت شوندبترسانند. به این منظور اگر طالبان 
  در کشور ما  قطع شده واز جانب دیگر دست باز ایرانی وپاکستانی   چراکه ازیک طرف کشتار انتحاری است،جامعه 
 که بازهم به نفع جامعه افغانی خواهد بود. خواهد شدکوتاه 

بدست یک دسته فقط امکان ندارد وهرچه امریکا بخواهد شدنیست پس بگذارید تا جامعه   بدیل دیگرچون درین زمینه 
غرض منافع خودشان  تا  جات وتنوع رقابت های خارجی ها ه ونی قرار نگیرد برعکس تنوع دستاز گماشتگان بیر

هر معامله ملیونها رمطلق العنان های که دخواهد گرفت. در کشور را  گروه های مطلق العنانی لجام کسیختگجایی 
  دالر بجیب می زنند و ملت روز بروز محتاج تر و در مانده تر میگردد.

 
 ؟دبون چمپرو  لقخب زح ۀدزا یتافکی بص خااش همه ای دزاده یفاآ یاآ
 ؟دیا هدکر هیاس رای غذکای رو لح تا دش بتکرم زبحن ای که را اتایجن زا ماش یاآ

 .دریب میل واسر زی را پاروادر  نافغان نااد قوحق نامزساه لکبا رد خو هاتن هنا مش
  نه با کلی گویی بلکه دقیق اریابی کرد قابل قدر خواهد بود .توانست جوانب قضایا را  امشهرگاه تحلیل جناب 
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