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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٨/٠٤/٢٠١٠                                   سنگ دي سپ-الف 
 

 یواه یها آرزو انيپا
 ثور هشتم روز سخن

   
 یرو هاين  تيموجود دهسال ژهيبو ) یديخورش ١٣٧١- ١٣۵٧( یکش برادر جنگ یهاسال یدرازنا در  

،  و پشت پردهی نهانیهايخبر از بازيب  ،وآرامش در آن هنيم یآزاد مشتاق و دهيکش مردم بال   ، شده ساقط یشورو
 ی در همان روز ها که سوگمندانه. کردندي می لحظه شمار آنها  قدرت توسط  ن و احرازي مجاهدیروزي پیبرا

خالف آنچه آنها   نيومجا هد. ستي نین آرمان شان برآورده شدني، متوجه شدند که ان به کابلينخست ورود مجاهد
ژه دستگاه ي پاکستان بویال دولت پوشیعنيهن و مردم ما ي میخير امر وفرمان دشمنان تاري، در زکردنديتصور م

... و یو مشهد ی قمی، مال هانوکر زيو انگر پرست تن ی، موالناها)یآ. اس. یآ( استخبارات آنکشور یجهنم
را آمدن يز.  اورنديب به ارمغان را و آرامش صلح تا ندارند و اجازه تواننديبلکه نم خواهندينم تنها یکه ن هستند
شان که  ن  نعمتایوول انيحامبه ضرر  رومنديون داريدولت پا کي  بمثابه انانستافغ تيوآرامش و موجود صلح
  .باشدي، م اند داده رودستو یرا رهبر شانيا سالها

ل يها وکرن ليجرن ،  فيشر نواز  نظر و اوامر ريدرز سنجش یوب عجله  با کهيدولت یاعضا و یرهبر هنوز          
و   غارت چپاولو چور که نه شده بودند کابل داخل، بود شده ساخته یراولپند رشه در پاکستان ینظام استخبارات یها
 ه ديگرد  آغاز  مردم  ی شخصی، مغازه ها و خانه هادر دکان ها و سپس یدولت در ادارات نخست ، یدزد

  بزرگ  یشهر ها گريشهر کابل ود یونواح مناطق  , م هايتنظ تمام مربوط نيمجاهد -- یها وگروپ
که  م کردند وهرين خود تقسي ب خود سرانه نشسته را  خون  ودر  دهيکش  بال  وطن ن يا

 .گر فت شتريب سهم داشت شتر يزورب
و  کردنديم یشمار لحظه نیمجاهد آمدن یبرا کهيمردم ، همانمردم ناموس وشرف ،، مالبه جان تجاوز و دستبرد
 . تداش ن قراریمجاهد کار تی، دراولو دولت ندار دارو چپاول

گوشت  بر بودند در کشور  کهيمردم را نيمجاهد یيحکمروا نخست یماها و هفته ها یها داديرو ا نيجر         
ن گستره کنش ياما در. افته اند ي ینشرات از آنها آگاه یاز البال گرا نيود کردند  تحمل شي خویو شانه ها وپوست

نموده اند  رانيو و کشور مارا مردم ی و فرهنگیاقتصاد یبنا ريز هايپاکستان دستور به کهينياز مجاهد آنعده  یها
 منقول و یم هايموز ، ی زراعتیفارم ها که ها، يفابر ران کردنيو ن جملهيدر ش استيقابل بخشا ريوغ نينفر قابل
 بلکه انت به افغانستانستي تنها خین هده  ميم عظي موز بير منقول هده که تخريم غيم کابل و موزيموز( ر منقول يغ

ن را يمجاهد ،   در پاکستانی وجود دارد که مقاما تیاسناد(پسته لق ها ) .باشديا ميدن  یخي تار  واثار اسناد یامحا
گر صاف ين دياورند ، که ايشان بيار بلند براي بسیمت هاي درختان پسته را در بدل قیشه هايکردند تا ريک ميتحر

 وساده 
 .باشديم) یآ.اس  . یآ( پاکستان در رأس ی ضد انسان وی ضد افغانیاست هايس انگرينما

 کسب قدرت شدند و چون ارگ کابل در ین در پي مجاهدی چور و غارت نماند ، گروپ های برایزيآنکه چ پس از
هنوز سه   پس.  کردند افتيدر رد خود شدند که پاسخ سهم خواهان گرانيد  نظاربودی وشورایت اسالميتصرف جمع

 مردم را فراهم نمود بلکه یه روزي نه تنها اسباب سین قدرت طلبين نگذشته بود که نبرد سهمگيمجاهدماه از اقتدار 
تنها در  ، مستقل منابع د شده ازطرفيی و تا یت آمار رسمیاز خاک و خاکستر مبدل نمود و برو یبا را به تلیکابل ز

 ی، دوستم و مزارمسعود ،نیا لد ن ، گلبید برهان الیطلب  شهوت جاه و ارگ یشهر کابل شصت هزار انسان قربان
 . دندیگرد

قدرت  یبرا  شدی انداخت و اسباب وبهانه ا یزم جهانين زدو خورد ها سرانجام افغانستان را به دامن تروريکه تداوم ا
که .  دنديپاليم ليودل بهانه خام ،  مواد رياز ذخا ک و سرشاريژي ستراتین منطقه يآمدن به ا  جهت کهي بزرگیها
 . باشدي میتيرومند گيهن افغانها در تصرف چهل کشور نيم نکيا
در رسانه ها وا  شيب کم و  هن افغانها شده استيمردم و م بين نصي؟ مجاهد! قدوم مبارک که ازييهاياه روزي س ريسا
تنها   یررسب با ن نوشته را يا شدن  موجزیافته است براي کشوربازتاب رونياز درون و ب  گان هسندينو رثا
   : برميم اني، به پا باشديم دقت و در خور مهم اري که بس یاتيح  مطلب  کي

 ی ها و نبرد هایک و دامن زدن به دشمني تحریعني بزرگ یانت مليت وخيک جنايمرتکب تيظيم ها سران         
ا ي ها و گروپ ١٣٧٢   و ١٣٧١ سال ژهيبو١٣٧۵ - ١٣٧١ ی سالهایط. ، شده اندیو مذهب) ی و تباریقوم (یکياتن
 ید دوستم با بره انداختن نبرد هاي، احمد شاه مسعود و عبدالرشی مزاری، عبدالعلافي عبدالرسول سیم هايتنظ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

که  ختندي ریرا پ  ماندگاریو دشمن یکش ، برادرنفاق آتش چنان ،یعه و سني پشتون و هزاره شیظالمانه  و  نيخون
مسعود  راکهياتيجنا هرگز آنها. کرد خواهد یر خود نگهدارد آنرا اهيس  با خطوطکشور  خيتار

، مرتکب شد  یجار عه بودنيش به جرم هزاره ها  خونیها یجو  انیکه ط افشار بر  حمله  هنگام
 .توانندينم  دهيپوشان ، ديگرد

ب شده اند مرتک با براه انداختن نبرد پشتون وهزاره افي وسیمزار که رايات نابخشودنيجنا همچنان        
و   شکنجه اقسام را در ابداع طرف دو یقوماندانها ابتکارات توانيم مگر .ستندين ريپذ هيتوج صورت   چيبه
 ۀنيس یپختن شوربا ، مرده رقص مانند  ) اند بسته را از پشت ستيو فاش یناز شکنجه گران  که دستان( نيتوه
و    خندهیبرا  عام،  ی زنان در مالیجبر ندناي، زاشان و اقارب  شوهرانی آن باالیجبر خو راندن و زنان
، پل دانيس ميروي م١٣٧١ن سال ي تن به تن وخونیرادر نبرد ها...  کردن و ی، خسدنيخ بر سر کوبيم ، تماشا
 ن آن بازخواست نکرد ؟يده گرفت و از مرتکبي  نادیکارته سه و دشت برچ ،سوخته

انا ، يون آريزيو تلوي راد نوکر و فرصت طلب همچون ی ورسانه های دولتینکه رسانه هايموجز ا     
براه انداخته اند که از آنها  ن يمجاهد ! ؟یروزيپ بهشت جشنيداشت از هشتم ارديل و گرامي تجلیرا برايي ها سروصدا

 هشتم ینکه در جشن گذشته يتر ا ؟ خوشنما ل گردديافتخار است که تجل قابل دادين روي ایده شود که کجايد پرسيبا
آن همه سران  درختم ورش بردندي، طالبان بودند کرده ن جلوسيمجاهد!؟یو رزمنده  ريکه سران دليبهشت بر لوژيارد
  .بودند نموده ا فراري و   پنهان اي نبود  یشترجاي بی رتبه یشان برايدر شانه ها کهينيمجاهد قوما ند ا نا ن و 
 ی شوند که طی ای و معنوی صدمات وخسارات مادیر صدد تالف نا موجه دی های جشن وخوشی به جا ديبا نهايا لذا

  .مردم وارد کرده اند و  هنيکر ميهجده سال گذشته بر پ
  

  پايان
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


