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 29-10-2007-دنمارک / کوپنهاکن                                  داکتر صفی اله صاحبزاده
 

   قربان شوم خدا را  يک بام و دو هوا را
 

تيم پيام مجاهد برهبری منصور در ارتباط با نوشته ام تحت عنوان جاهلين و متعصبين در لباس  مجاهدين  عکسل العمل 
های که نوشته فوقم را نشر کرده اند مورد حمله قرار داده متهم به  جهالت ، تعصب و کينه نشان داده ايجانب و سايت 

 .و عالوه برآن مرا دروغگو خطاب نموده اند. ورزی خالف اسالمی کرده اند
من پاسخ پيام مجاهد را به دسترس سايت هايی که نوشته ام را تحت عنوان جاهلين و متعصبين در لباس مجاهدين به نشر 

سپرده اند قرار داده تا هموطنان ما  در مورد آن قضاوت نموده و ممنون خواهم شد اگر  دانشمندان دست به قلم ما  آنرا 
 .  ارزيابی نموده و طوری که الزم می بينند با کمی تفصيل به آن اظهار نظر نمايند 

 .به اميد همکاری عالمانه نويسندگان دانشمند کشور 
 

 :پاسخ پيام مجاهد 
 

 سايتها که لزومًا می بايد عاری از جهل، تعصب با توجه به نوشتهء آقای صاحبزاده در ديگر 1- 
توصيهء من اين است که . دارم  توصيهء به آن جناب- که نيست-اسالمی باشد و کينه توزی و خاصتًا مطابق با روحيهء

نوشتهء . دروغ نبندند نند و به کسی به کذب اتهامکالم را رعايت ک مسلمانی دارند، ال اقل امانت داری در نقل اگر ادعای
کسی، يکسره  احترام قايلند و نه به آبرو و حيثيت انسانی در ديگر سايتهايی که نه به حقوق آدميان آقای محترم صاحبزاده

 د به نقدانديشگی و عمق و پيام سالم ندارن گونه نوشته ها که هيچ مبنا و خواستگاه گرچه آن. مغالطه و سخن باطل است
برادرانه ام به ايشان اين است که اگر دم  نيز آن محترم نظر داده اند، توصيهء نمی ارزد، اما از آنجايی که ديدم در اينجا

آخرين سالح منافق " (ص(نمايش نگذارند، چه به قول حضرت پيغمبر مسلمانی می زنند، در عمل غير از آن را به از
  )حديث کتاب هزار ".(دروغ است

 منصور به عنوان يک فرد مسلمان جوان، در کشور همين ابتدا بايد بگويم که جايگاه حفيظدر 
 .ما از جهاتی ستودنی و از جهاتی قابل نقد است

 
نشريهء که در دوران بعد از بن  اولين. منتقدانه نسبت به قضايا داشته است وی از همان ابتدا، با توجه به امکانات، ديدی

خويش با  از سوی ديگر، آقای منصور در نشريهء. بود ط قدرتمندان جمع آوری شد پيام مجاهدآن توس نسخه هايی از
من با . ما به شکلی دامن زده است گفتمان دينی را در حوزهء فکر دينی در کشور دامن زدن به بحث هايی دينی، باب

 وجود آنکه در
يکی از . غنيمت است م می زند برای کشور ماوی در اين حوزه قل بسا موارد با وی موافق نيستم، اما همين که

با ديد مخصوص خويش ال اقل فضای  آقای منصور،. گفتمان و يا گسترش گفتمان است خصوصيت روشنفکری ايجاد
فعال سياسی  همچنان وی يک. ساختن باب گفتگو گشوده است را که آگاهی دهنده به نسل فعلی است و محيا چنين گفتمانی

قدرت توسط مجاهدين  خط فکری مشخصی را پی می گيرد که محور آن کسب ليت سياسی، ویدر حوزهء فعا. است
اين سرزمين اين حقشان است که دست به  فعاالن سياسی در کشور، به عنوان شهروندان حفيظ منصور و ديگر. است

بعد از تصويب قانون  اندر افغانست. مسالمت آميز و مشروع باشند سياسی زده و خواهان کسب قدرت از راه های فعاليت
  .آزادانهء سياسی به شهروندان را می دهد حقوقی تعيين شده است که اجازهء فعاليت اساسی کشور، يک چارچوب

 
 منظورشان طالبان است و  نيروی مقاومت اگر! مقاومت سخن می گويد در نوشه های آقای صاحبزاده وی از نيروی 2- 

 نيروی آدمکش، آن هم نيروهايی که در زير قبای يد خدمشتان عرض شود که يکآنان هستند، با يگرانی که هم پيمان
کنند و بينی و گوش می برند  کشتار بی گناهان می زنند و آدم ربايی می اسالم و در حقيقت برای کسب قدرت، دست به

 ر در ميان مردم عادیگفته شده است که در بازا در کجای اسالم. جاهل جانی و آدمکش هستند و بس يک مشت آدم... و 
ماليخوليای انتحاری  کشتن بی گناهان در دين جواز دارد؟ يعنی يک خودت را برای رضای خدا و جهاد منفجر کن؟ مگر

 چنين است و نبايد مردم بی گناه را کشت؟ نمی داند که حکم قرآن
 

تزار و نظم ظالمانهء  ر عليهروسيهء تزاری، آنارشيستهای روسی که ب اسالم به يک طرف، در اوايل قرن بيست در
همين  پرداختند يکی از دغدغه های بسيار مهمشان خون برده بودند و به ترور سران تزاری می تزاری دست به تپانچه و

چرا هدف آنها حذف . کشته شود تزار نشانه می گيرند، بی گناهی در اين ميان بود که نکند در اين که تپانچه را به سوی
 مستبد بود، و
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آنارشيستهای روس، . سازند بدست می آمد با کشتن بی گناهان بر آورده ر نبودند آن هدف را که به قيمت جانشانحاض
که   معتقد بودند-انسان از بی عدالتی تصور می شد  که رهانيدن-بودند، اما آن قدر به اصول خويش مردمی بی خدا

طايفهء مقاومتگر نظری اگر افکنده  اينک به شما) طاغیآلبر کامو، انسان .(کنند حاضر نبودند اصول خود را قربانی
می خواهند نظمی  مقاومتگر کسانی هستند که فعًال. چيزی بيابد بی اصولی و تعصب و جهالت آدمی نمی تواند شود، جز

 هحکومت دست نشانده هستند، نه کسانی که ب برای همين هم مغضوب دستگاه. بدست آورند عادالنه را با وسايلی مشروع
دولتی، حتی دولتی جبار يکی از  مشغولند جنايتکار و آدمکش هستند و هر کسانی که به کشتن مردم. کشتن مردم مشغولند

 .کردن شر آنها از سر مردم است وظايفش کم
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 24-10-2007-دنمارک / کوپنهاکن                                  داکتر صفی اله صاحبزاده
 

 جاهلين ومتعصبين در لباس مجاهدين 
 

بقايايی جنگجويان اتحاد شمال بشمول فهيم پيراهن و تمبان های خود را کشيدند و لباس ...
ريکا وظيفه چاکری شان را ادا کرده و ابلق نظاميان امريکايی پوشيده و مانند ستون پنجم ام

  ...بدينوسيله مانند لکه کثيف و ننگين دامن پر افتخار کشورما را ناپاک کردند
 

من ازجمله کسانی ام که در طول زندگی خود کم گفته و زياد شنيده ام، کم نوشته و زياد خوانده ام، کمتر در گير حوادث 
 . ث را شاهد بوده امروزگار شده اما خيلی از اتفاقات و حواد

من در کنار مسلک طبی خود در اوقات فراغت به رسانه های زياد گوش داده، اخبار و تحليل های زيادی را ميخوانم و 
از سايت های انترنيتی هم استفاده کرده و خود را از اوضاع کشور و جامعه جهانی اگاه ميسازم، درينجا اگر بخواهم به 

خود به آن اگاهی يافته ام بنويسم هم از حوصله من و هم از خوصله خواننده بيرون خواهد تفصيل آنچه در طول زندگی 
 . بود لذا بطور اختصار مينوسم

برای اينکه موضوع فشرده شده برای تذکر گوشه ای از انبوه خاطراتم جريده ای بنام پيام مجاهد که مدير مسئول آن 
ل بر موضوعات نشر شده اين جريده به تحليل وقايع پرداخته و منحيث عبدالحفيظ منصور است به نقد کشيده وضمن تحلي

 . سندی ازاسناد حوادث سی سال گذشته از آن استفاده مينمايم
من با مطالعه سايت انترنيتی پيام مجاهد که خود را اورگان نشراتی مجاهدين افغانستان مينامد به شخصيت مدير مسئول 

 . آن پی برده ام
 در بيوگرافی خود نوشته که وی فارغ التحصيل فاکولته ادبيات در رشته ژورناليزم ميباشد و عبدالخفيظ منصور

درامورمطبوعات مدت کوتاهی وزيرسرپرست اطالعات و کلتور هم بوده اند، فعًال وی مدير مسئول جريده پيام مجاهد 
 مطالعه دوامدار پيام مجاهد، آقای منصور ميباشد که به نظر ايشان آنرا اورگان نشراتی مجاهدين افغانستان ميداند، با

نبايد پيام مجاهد را مربوط به همه مجاهدين و پيام ايشان بداند، زيرا بوضاخت ديده ميشود که اين جريده اورگان 
نشراتی جميعت اسالمی و شورای نظار است، آقای منصور گاهی اوقات ديگر نويسندهگان و جرايد را به انتقاد گرفته 

ويد که اينها بر خالف مسلک ژورناليستيکی و دور از اداب عفت کالم و قلم عمل ميکنند، در حاليکه پيام گهگاهی ميگ
 . مجاهد به دفعات چيزيکه مدير مسئول آن ديگران را سرزنش کرده خود مرتکب آن شده است
م ميکند که هميشه گذشت پيام مجاهد گهگاهی به تحليل ها پرداخته و هم اوقاتی در مورد يک روند سياسی پيشگويی ه

زمان آنرا نادرست ثابت کرده است، پيام مجاهد خود را پرچمدار اسالم خوانده و وانمود ميکند که به اصول اسالمی 
معتقد و در برابر آن مسئول ميباشد، اما وقتی جرايد منتشره پيام مجاهد را کنار هم قراردهيم بوضاحت متوجه خواهيم 

 . تعصبات مختلف گرفتار اند که مخالف روحيه عالی اسالم است شد که گردانندگان آن به 
 

  تعصب سازمانی و گروهکی
آقای منصور که در طول عمرش در سازمان جمعيت و شورای نظار بوده و هنوز هم خود را بآن منصوب ميدارد، وی 

 بزرکترين، پاکترين، بهترين، جميعيت و شورای نظار به رهبری استاد ربانی و مرحوم احمد شاه مسعود رامسلمانترين،
 . وطندوسترين، خالصه متصف به تمام اوصاف خوب روی زمين دانسته، و مخالفت بآن را از گناهان کبيره ميداند

پيام مجاهد دواران بعد از سقوط رژيم نجيب را دوران مجاهدين ميگويد و مخالفين آنرا با ناسزايی دور از اداب اسالمی 
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 حکومت ربانی و شورای نظار را متهم بضد مجاهدين نموده و طوری وانمود ميسازد که گويا سرزنش ميکند، مخالفين
حکومت ربانی با پذريش ارای عمومی مردم مسلمان ما تشکيل شده بود اطاعت از آن الزم همه هموطنان کشور بوده و 

. امل بيگانه از جمله پاکستان ميخواندمخالفت بآن را مرادف با بغاوت ميداند، و عالوه بر آن مخالفين آن حکومت را عو
هر افغان ميداند که پاکستان از جمله همسايگان ما کشوريست که در حودث سی سال گذشته خواهی نخواهی در امور 

کشور ما دخيل بوده و حتی قبل از کودتای هفت ثور در دوران داود خان هم دخالت های داشته که نميتوان از آن اينکار 
 که از سياست های پاکستان در قبال افغانستان تذکر دهم الزم به يادآوريست که مختصرًا در مورد پاکستان کرد، قبل برين

بايد فهميد که کشوری بنام پاکستان بوسيله امپرياليزم بريطانيا با توافق امريکا ساخته شده است تا اهداف اين دو کشور 
مداران نام نهاد پاکستان وظيفه ای جز مو به مو اجرا نمودن بزرگ را بوسيله اين کشور ساخته شده پيش ببرند، زما

اوامر و دستورات باداران اصلی آن انگليس و امريکا چيزی ديگری نيست، که درين مورد ترديدی وجود ندارد، لذا هر 
ينجا به سياستی که از ناحيه جغرافيايی بنام پاکستان در منطقه بعمل ميايد سياست مستقيم انگليس و امريکاست، در

 . تفصيالت بيشتر ضرورت نيست
حال بر ميگردم به اصل مطلب ، اينکه سخنگويان جمعيت و شورای نظار مخالفين خود را در دوران حکومت آن دوره 

شان را عمال پاکستان ميدانند، چيزی تازگی ندارد تا جای که من بياد دارم تمام زمامداران کشور ما مخالفين خود را 
ز جمله فورآ پاکستان دانسته و ميدانند، شوروی ها و کمونستان وابسته بآن تمام مخالفين خود را مزدوران عوامل بيگانه ا

امريکا و پاکستان ياد ميکردند، لذا اگر ادعای زمامداران کشور ما را در مورد مخالفين بپذريم در آنصورت بايد شما 
شما به شمول ربانی، مسعود، اسماعيل خان و بالخره يکعده جنابان هم بپزريد که در دور نظام کمونستی در کشور همه 

کثير هموطنان ما مزدوران پاکستان، انگليس و امريکا بوده اند زيرا رژيم کمونستی مخالفين خود را اشرار ناميده و 
 . پاکستان را متهم به همکاری به مخالفين حکومت شان ميکردند

نحصار طلبی های ناروايی که در زمان حاکميت شان روا داشته اند در گروههای قدرت طلب جمعيت و شورای نظار با ا
 . مقابل هموطنان مظلوم و مسلمان ما مسئول بوده و اماده پاسخ غضبناک هموطنان ما باشند

اينکه سخنگويان جمعيت و شورای نظار ميگويند که پاکستان مخالفين ايشان را از جمله حزب اسالمی به رهبری 
موده تا جای که حافظه بنده کار کرده و جريانات سی سال گذشته را همچو اسناد تاريخی به حافظه حکمتيار کومک ن

 : سپرده ام درينجا بازگو ميکنم 
زمانی که رژيم نجيب در حالت سقوط قرار گرفت و کودتاچيان گروپ ببرک بطور موقت در کابل زمام امور را به 

ه های اجرايوی شان بصورت عاجل از طرف دولت پاکستان در دست گرفتند، سران تنظيم ها با اعضای کميت
گورنرهاوس پشاور به تشکيل جلسات پرداختند تا حکومت جانشين نجيب را تعين نمايند درين وقت حکمتيار داخل 

افغانستان بود، جلسات پشاور را نواز شريف صدراعظم وقت و ديگر اعضای بلند رتبه نظامی و دولتی پاکستان در 
 داشته و از جانبی نمايندگان شبکه های اطالعاتی کشور های ديگر منجمله امريکا و شهزاده ترکی الفيصل ريس کنترول

سازمان استخبارات سعودی نيز حضور داشتند، جلسات مدتی چند روز ادامه يافت و بالخره فيصله شد که ابتدا حضرت 
کومت کنند ، درينجا قابل ذکر ميدانم که در آخرين مجددی برای دو ماه و بعد ربانی به مدت چهار ماه در کابل ح

روزهای جلسات بوسيله مخابره از کابل اطالع رسيد که افراد حکمتيار داخل کابل شده و از جمله وزارت داخله را 
اشغال کرده اند، اطالع اين خبر شاملين جلسه را وارخطا و دچار تشويش نمود و طبق شواهد معتبر يکی از رهبران با 

غ و فرياد از جلسه خارج شد و در بيرون از اطاق جلسه با ريس ای اس ای در تماس شد و فرياد نمود که ببين ما چي
جلسه ميکنيم اما گلبدين خودسری نموده وارد کابل شده است، ريس ای اس ای ويرا به ارامش دعوت نموده و برايش 

ار زمام امور کابل را بعهده بگيرد ولو اگر الزم شود از گفته بود که پاکستان به هيچ وجه حاظر نخواهد شد که حکمتي
پليز يعنی اين کار : اعزام ارتش خود هم دريغ نخواهد کرد، رهبر جهادی با عجز و بيچارهگی بزبان انگليسی گفته بود 

 . اينست نمونه کوچک از حوادث تلخ تاريخ کشور ما. را بکنيد، و ارتش خود را روان کنيد
نده اين واقعيت است که ربانی از جانب پاکستانی ها در پشاور بمدت چهار ماه بحيث زمامدار کابل شرح باال نشانده

 . انتخاب شد
ربانی که با حمايت پاکستان انتخاب شد بعد از آنکه به حرمسرای ارگ کابل که زياد مشتاق آن بود تکيه زد، فورآ در 

بماند، در مراحل نخستين زمامداری خود علنآ درخوست نمود تا تپ و تالش شد تا دايم ا لعمر در ارگ شاهی کابل 
جنرال حميد گل که از نظاميان با نفوذ پاکستان بود در تشکيل اردو با وی همکاری نموده و بحيث مشاور نظامی به وی 

رد، کومک کند، وی در مراحل اول زمامداری خود ماه دوبار به پاکستان جهت خوشنودی پاکستانی ها مسافرت ميک
عکس های مسافرت و نشست و برخاست ذلت بار وی با غالم اسحاق خان ريس جمهور آن وقت پاکستان بطور اسناد 

 . در ارشيف های روزنامه های پاکستان درج است که مايه شرمندهگی هر افغان است
 

دی را با حزب وحدت، البته قبل از امدن ربانی احمدشاه مسعود با تالش های شبانه روزی خود موفق شده بود اتحا
 . مليشه های گلم جم دوستم و کمونستان وابسته به ببرک تشکيل داده، زمينه گرفتن قدرت در کابل را مهيا نموده بود
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در مورد اينکه مسعود چگونه و به چه شيوه ای اين اتحاد را تشکيل داد، سايت وزين ازمون ملی خاطرات صالح محمد 
قت شورای نظار را که تحت عنوان چگونه به کابل وارد شديم نشر نموده است که راز ريگستانی رييس اوپراتيو ان و

 . های زيادی از اعمال اين گروه قدرت طلب افشا شده است
من درينجا موقع را مناسب دانسته خواننده گان را جهت در يابی حقيقت و قضاوت توصيه می نمايم به سايت وزين 

 . ون ارشيف سياسی نوشته های ريگستانی را مطالعه نمايندازمون ملی مراجعه کرده و در ست
به هر حال پيام مجاهد که ناشر گروه جمعيت و شورای نظار است دم از حکومت مجاهدين برهبری ربانی ميزند، و از 
دازم وی طوری ياد ميکند که وی يک رهبر هوشيار و مدبر اگاه به امور اسالمی و سياست بين المللی است، درينجا ميپر

به هوشياری و اگاهی از رموز بين المللی وی، ربانی جهت تحکيم حکومت دايم العمر خود تنها به سفر هايش به پاکستان 
بسنده نکرد، دوستم را بحيث وليعهد در ارگ نشاند و خود بمسافرت بکشور های ترکيه و مصر رفت تا به امريکا نشان 

يادگرايی اسالمی يعنی اخوان المسلمين است در حاليکه در وقت جهاد دهد که طرفدار حکومت سکوالر و هم مخالف بن
در پشاور سنگ اخوانيت را به سينه ميزد، در عين حال جهت حمايت از ايران بان کشور هم مسافرت نموده و از 

اسالمگرايی سخن ميگوفت، اينست رهبر هوشيار و مدبر در امور بين المللی، وی جهت بقای خويش به هر خس و 
خاشاک دست ميزد و نميدانست که بدين وسيله نميتوانست اعتماد امريکا را بخود جلب کند زيرا امريکا در امور جهانی 

 . تجربه کافی داشته و هرگز به چنين اشخاص ابن الوقت اعتماد نميکند
 

 مختلف کشور، جنگ های عالوه بران هموطنان ما خاطرات بسيار بد آن دوره را بياد دارند، پادشاهی های زياد در نقاط
خونين درين کوچه و ان کوچه، دزدی، غارت و چور و چپاول اموال ملکی و شخصی، دزدی و غارت آثار تاريخی و 
فرهنگی کشور، دزدی لوازم و اساسيه های دولتی از ميز و چوکی گرفته تا کلکين و دروازه، غارت کيبل های برقی و 

موس مردم، ميخ کوبيدن ها بر کله و سينه بريدن های زنان و هزاران فجايع لوله های ابدوانی، تجاوز به شرف و نا
آيا ميشود . بيشمار آن دوره را مردم مظلوم و تاراج شده کابل را شاهد بوده وتا هنوز مانند کابوس وحشتناک بخاطر دارند

دوران حکومت ربانی انسان . با وجود چنين وقايع دردناک آن حکومت را حکومت مجاهدين نام گذاشت؟ صد البته که نه
را بياد دوران حکومت بچه سقاو مياندازد به تفاوت اينکه حکومت بچه سقاو نه ماه بود و قتل و قتال و ساير بيرحمی ها 

 . باندازه حکومت ربانی نبود در غير آن ميتوان دوران حکومت ربانی را بعنوان حکومت بچه سفاو ثانی ياد کرد
 اساسَا روی ضديت عليه قوم شريف پشتون که مانند ساير اقوام شريف برادر و برابر اين کشور اتحاد نا مقدس شمال که

اند بنا نهاده شد، اما ديری نگذشت که دچار اختالفات شد، قتل و کشتار بيرحمانه برادران هزاره ما در چنداول و افشار 
ه ای را بر اورد و گفت وحشت و بربريت که در به اندازه رسيد که فرياد رهبر جمهوری اسالمی ايران ايت اله خامن

کابل ميگذرد در بوسنيا و هرزوگوينا نميگذرد که اشاره اش به ظلم های هولناک گروه حاکم کابل يعنی شورای نظار 
 . عليه هموطنان هزاره ما بود

 
گ تباه کن عليه ايشان هم بعد از سرکوبی اقوام پشتون و هزاره نوبت به قوم برادر ازبک و ترکمن رسيد و منجر به جن

در کابل و هم در صفحات شمال شد، و ربانی که زمانی دوستم را پسر خود خوانده بود، عليه وی اعالن جهاد صادر کرد 
 . و گفت تا او زنده است جهاد را با وی ادامه خواهد داد،که البته گذشت زمان نشان داد که ربانی به دوستم پناه برد

ين دوران پادشاهی ربانی،فاروق اعظم که يکی از اشخاص با رسوخ دوران جهاد بود، چنين خاطر در مورد اتفاقات خون
نشان ميکند که جهت توقف جنگ با هيئت ای به پغمان که محل مذاکره تعين شده بود رفت، در جلسه ربانی، سياف، 

ی در جلسه مذکور دستارش را به آه گيالنی، مزاری و يکعده ديگر اشتراک داشتند، فاروق اعظم ميگويد که جناب مزار
من در زندگی خود اشتباه بزرگ کردم که شامل اتحاد شمال شده و فريب خوردم که : و ناله روی زمين گذاشت و گفت

گويا قوم پشتون دشمن ديگر اقوام کشور است، مگر حاال واقعيت را يافتم و به اشتباه خود پی بردم از اتحاد شمال خارج 
تعصبات گروهک شورای . تم اوزبک را در کنار حکمتيار پشتون انداختم، و کفاره گناهانم را ادا کردمشده و رشيد دوس

نظار منحصر به اقوام هزاره، اوزبک و پشتون نبود بلکه اين گروهک جاه طلب عده زيادی از برادران شريف تاجک 
 . مارا هم بخاطر اختالفات بيرحمانه به شهادت رسانيده اند

 
د سخنگوی اين گروهک های قدرت طلب در مورد طالبان و ساير مخالفين خود از هيچگونه ناسزاگويی دريغ پيام مجاه

نميکند حتی در يکی از شماره های اين جريده طالبان را فرومايه گفته و ايشان را عمال پاکستان خطاب کرده است، در 
ن مانند ساير گروهای ديگر از جمله خود جمعيت ار حليکه ميگويند درغگو ها حافظه ندارند، اين درست است که طالبا

جانب پاکستان و دست های پنهانی قدرت های بيرون منطقه در مقاطع مختلف زمانی حمايت شده اند، و از جانبی زمينه 
ظهور طالبان بوسيله خود اين گروهک های انحصار طلب جمعيت و شورای نظار مهيا گرديد، زيرا اين گروهک ها جز 

گران را در امور کشور سهم نميدادند، نهصت طالبان نه از زير زمين جهيده بود و نه از اسمان، بلکه افغان های خود دي
کشور خود ما بودند که از تنظيم های مختلف تحت نام طالبان ظهور کردند، و درين مورد پيام مجاهدی ها نبايد حافظه 

يت و شورای نظار بود که از قوت گرفتن طالبان خوشی ميکردند خود را از دست بدهند که در مراحل ابتدايی همين جمع
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و اين واقعيت اشکار را هيچ کس نميتواند بپوشيد که . زيرا طالبان مناطق تحت تسلط حکمتيار را تصاحب شده بودند
ربانی ميگفت نهضت طالبان يک حرکت خود جوش مردمی است و اصرار داشت که طالبان در حکومت وی شريک 

احب وزارت خانه ها شوند، اما طالبان حيله گری ربانی و شرکای شانرا ميدانستن بوی اعتماد نکرده بالخره شده و ص
وی و شرکايش را از قدرت خلع و مجبور به فرار در سوراخ های انطرف کوهای هندوکش کردند و با اشغال 

د به کشور دورتر ترکيه گريخت، ربانی مزارشريف دوستم انچنان فرار کرد که به اوزبکستان هم نمانده از ترس زيا
. وشرکايش هم مانند پاندول درين طرف و انطرف دريای امو ميان بدخشان و تاجکستان در حال جست و خيز بودند
درينجا بار ديگر الزم بتذکر است که بقايايی گروهک های اتحد شمال طالبان را از حمايت بيگانگان يعنی پاکستان 

البته درين مورد بين هموطنان ما ترديدی وجود ندارد، اما ربانی و شرکايش حمايت پاکستان از برخوردار ميدانند که 
طالبان را موجه برحق بودن خويش نبايد بدانند، زيرا ايشان هم مدتی از حمايت پاکستان برخوردار شده بودند و در زمان 

دند طوريکه درين اواخر پوتين رئس جمهور حاکميت طالبان از حمايت همه جانبه ديگر بيگانگان کشور مستفيد بو
 . روسيه بوضاحت از آن ياداوری کرد

 
بعد ازينکه طالبان مورد تهديد حمله امريکا و متحدينش قرار گرفتند، بقايايی اتحاد شمال با خوشحالی زياد اماده خدمت 

ان اتحاد شمال بشمول فهيم پيراهن به امريکا و متحدين شان در مقابل اخذ پول و قدرت دوباره شدند، بقايايی جنگجوي
و تمبان های خود را کشيدن و لباس ابلق نظاميان امريکايی پوشيده و مانند ستون پنجم امريکا وظيفه چاکری شان را 
ادا کرده و بدينوسيله مانند لکه کثيف و ننگين دامن پر افتخار کشورما را ناپاک کردند، اين نوکران ذليل امريکا وظيفه 

 که نظاميان امريکا و متحدينش را همراهی کرده و برايشان راه نشان دهد که ازين راه و آن راه ، ازين پلوان دار شدند
و آن پلوان، ازين کوچه به آن بگذرند و با دوربين هايکه امريکايی ها در اختيار شان قرار داده بود، مواضع طالبان را 

 و بم های خوشه ای مواضع طالبان را B 52هوايی امريکا با طيارات به امريکايی ها اطالع ميدادند و قوايی نيرومند 
بمباران ميکردند و بقايايی اتحاد شمال مواضع بمبارد شده طالبان که باعث شهادت تعداد زياد از بيگناهان از جمله 

صحنه اين مناظر کودکان و پيران هم ميشد با دوربين های شان ديده و فرياد خوشحالی سر داده و به آن کف ميزدند، 
ننگين در ارشيف تلويزيون های بيشمار غربی موجود است که ديدن آن ذاللت و ناپاکی وجدان اين گروهک های پول و 

 . قدرت طلب را بوضوح نشان ميدهد
 

بالخره زمانيکه طالبان درک کردن که مقاومت و حضور شان در کابل باعث نابودی کامل خرابه های باقيمانده شهر و 
شتن بيشمار اهالی کابل ميشود در خاموشی شب کابل را ترک کردند، و بقايايی اتحاد شمال با بيصبری فورآ داخل هم ک

شهر بيدفاع و خالی از سالح کابل شدند، ربانی فورآ بدون اجازه باداران امريکای اش با عمامه سفيدش راسآ مانند 
يوری خاد را پشت سر دارد خود را فاتح کابل اعالن عروسک دوباره داخل حرمسرای ارگ شد و فهيم که سابقه در

نموده و لقب مارشالی برايش ارزانی شد، آيا کسی که سابقه دريوری خاد را داشته و در زمان حمله امريکا عليه طالبان ، 
مارشالی امريکايی ها تمبان او را کشيده و پطلون ابلق نظاميان امريکايی را بوی پوشانده مستحق القاب فاتح کابل و 

 . است؟؟ صد البته که نيست و اين توهينی بزرگ است به مناصب نظامی کشور
 

در مورد کيش شخصيت پروری حفيظ خان منصور آنقدر اغراق نموده که گهگاهی نزديک شرک ميشود، وی احمدشاه 
د، طوريکه در يکی از مسعود را به الفاظی توصيف مينمايد که توبه نعوذباله ويرا ازجايگاه بندگی به خدايی ميرسان

جريده های گذشته پيام مجاهد از خاطره کشته شدن مسعود ياد نموده ميگويد با اطالع قتل مسعود انقدر ملول و اندوهبار 
بگزار ديگران اگر مرا ساده لوح هم بگويند چنين فکر کردم که شب روز : شد که جهان برايش تيره شد، وعالوه ميکند

فکر کنيد اين افراط در شخصيت پرستی، : خواهد کرد و کوه ها روی هم خواهند غلطيدنخواهد شد، افتاب طلوع ن
پيغمبران اعظم، انبيايی اله، و اوليايی کرام همه رحلت نموده که سنگ از جايش تکان نخورده است، پس چطور فکر 

من او را ساده لوح خطاب کرد که با مرگ يک انسان عادی محشر برپا شود؟ لذا به آقای حفيظ منصور چه خطاب کرد، 
 . نمی کنم، زيرا چنين خطابی را توهين بزرگ به ساده لوحان ميدانم 

 
من از تعصبات بيشمار لسانی پيام مجاهدی ها و شخص مدير مسئول آن اقای منصور زياد نميگويم زيرا ايشان خود را 

اورند که کلمه افغان از اوغان ريشه گرفته و به افغانستانی گفته ، از استعمال کلمه افغان بخود ابا ميورزند و دليل مي
قوم پشتون تعلق دارد، و بنا به کينه اتشين که عليه پشتون ها دارند خود را افغان که کلمه مانوس و پذيرفته شده بين 

 هزيانات من در اينده نزديک در مورد. المللی است نميگويند و اطالق کلمه افغان بخود را از جمله گناهان کبيره ميدانند
سياسی ناشی از اختالالت روانی کتابی خواهم نوشت، ودر مورد ريشه و عوامل تعصبات مختلف و چاره جويی های آن 

به تفصيل ياداور خواهم شد، تا بدينوسيله مصدر خدمت به يکعده ازهموطنان ما که دچار تعصبات تنگنظرانه مختلف 
 . ه باشم بوده و درون شان را مانند موريانه ميخورد نمود
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درينجا الزم بتذکر ميدانم که بقايايی اتحاد شمال ديگر اهميت خود را از دست داده اند و ديگر به درد امريکا و متحدينش 
نميخورند، از جانبی ايتالف نظامی حاظر در کشور در تماس به اقشار مختلف کشور متوجه شده که اتحاد مذکور بين 

عوض متوجه نيروهای با شهامت دارای پايگاه مستحکم مردمی شده اند، که با هموطنان ما سخت منفور است، و در 
گذشت هر روز تاريخ ميسازند و بالخره ايشان اند که تاريخ کشور را رقم خواهند زد، و از جانبی امريکا و متحدين آن 

اواخر تعداد زيادی از فهميده اند که نميتوانند از طريق نظامی مقاومت مسلح را شکست داد و اين مطلب را درين 
نظاميان بلند رتبه ناتو به کرات ياداور شده اند و به آن اعتراف کرده اند، و يگانه راه بيرون رفت ازين بن بست را تسليم 

شدن به مذاکره و مفاهمه با نيروهای مقاومت مسلح ميدانند و جامعه جهانی هم موافق روند صلح اند، و بقايای اتحاد 
 . ضعيف و ناتوان است که قادر به کوچکترين غلطی در روند صلح نميباشندشمال به اندازه 

روزهای سياسی بقايای اتحاد شمال به پايان رسيده و محکوم فرورفتن در باطالق گنده تاريخ است و پيام مجاهدی ها 
 . کاری جز گريه به مرگ تدريجی خود و دشنام دادن لجام گسيخته به اين و آن را ندارند

 . ر از خداوند اليزال استدعا دارم تا جاهيلين را براه راست هدايت نموده و متعصبين تنگنظر را شفا ذهنی بدهددر اخي
 آمين يا رب العالمين 
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