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ﮐﺑوﺗر ﺑﺎ ﮐﺑوﺗر ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎز

ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻠﯽ ﺳرﺳﭘردۀ اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﻓﺗﺧﺎر دﻓﺎع از ﻧﺎﻣوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋزﯾز را در ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ داﺷﺗﻧد

ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮥ ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد ھﺎ و ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭼﻧد دھﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳو راﯾﺞ
ﮔردﯾده اﺳت ،ﯾﮑﯽ ھم روش »ﺗو ﻣرا آﺧﻧد ﺑﮕو و ﻣن ﺗرا ﻣﻼ ﻣﯾﮕوﯾم« اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎوﺟود ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﺎی
دﯾر ﻣدت و ﺗﺟﺎرﺑﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ داران و ﺷﮭود از ھﻣدﯾﮕر دارﻧد ،ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ در ﺷوره زار
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺧوﻧﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر و ﻧﺎﮐﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯾم ﻗرن ﺑﺎ ھم ھﻣﮕﺎم و »ھﻣﻧظر«
ﮔردﯾده اﻧد ،ﺳﺧت در ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ﺣﻣﺎﯾت و ارج ﮔزاری ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣدﯾﮕرﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﻣوده ﮐﮫ اﯾن روش اﮐﺛرا ً ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻌﮑوس ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .طور ﻣﺛﺎل اﮔر ﺗﻣﺟﯾد و ﻗﮭرﻣﺎن
ﺳﺎزی ھﺎی اﻏراق آﻣﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﻗوﻣﺎﻧدان ھﺎی ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل ﺟﮭﺎدی ﮐﮫ »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود«
ﺑﺎﺷد ،از ﺟﺎﻧب ھم ﮐﺎﺳﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وی ھﻣواره ﺻورت ﻧﻣﯾﮕرﻓت ،آﯾﺎ ﺧطﺎ ﮐﺎری ھﺎی وی
ﭼون ﺟرﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗن او ﺑﮫ ﺷوروی ،ﺣﻔظ ﺳﺎﻟﻧﮓ ھﺎ و ﭘﺎﯾپ ﻟﯾن و ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﺟﺎﻧب
وی و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص اﻣﺿﺎی ﭘروﺗوﮐول ھﺎ و ﺗﻼش وی ﺑرای ﺗﺟزﯾﮥ ﻣﺎدر وطن ،ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﺳﺗﻧد
و ﻣﺳﺗدل ﺑرﻣﻼ ﻣﯾﮕردﯾد؟!
salamwatanam@gmail.com

اﻣروز در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ »ﻣﺳﻌود« آﻧﻘدر ﮐﺗب ،رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ،راﭘور ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺳﯽ
آی ِای ،ﮐﯽ ﺟﯽ ﺑﯽ ،آرﺷﯾف ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻣﺎﻟﮏ ذﯾدﺧل و اﻣﺛﺎﻟﮭم در دﺳﺗرس ﻗرار دارد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎر
ﺑﯾرون اﺳت.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗدم ﻣﻧﺣوس اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺳﺎﺑق ھم ﺑﮫ ھﻣﮕﺎﻣﯽ اﺣزاب وطن ﻓروش »ﺧﻠق و ﭘرﭼم« و ھوا
ﺧواھﺎن ﺳﯾﺎه ﮐﺎر آن ﮔروه در ﺧﺎک ﭘﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد و ﻏﯾرﻣﻧﺳﻠﮏ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎر
ﺑﯾدرﯾﻎ ﻣﻠت آﻏﺎز ﮔردﯾد ،ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی آن دوﻟت ﺳﺧﯾف ﮐﮫ در ﺷﮭر ھﺎی ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ
ﺷد ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺣرﯾف اذھﺎن ﻋﺎﻣﮫ از ﻣﺻﯾﺑت ﻣﻠﯽ ای ﮐﮫ ﻧﺎزل ﮔردﯾده ﺑود ،ذرﯾﻌﮥ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،ﺗﻣﺟﯾد و
ﺗﻌرﯾف رژﯾم و ﭘﯾﺷﻘراوﻻن آن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣظﺎھرات و دروغ ﭘردازی ھﺎی ﺷﺎخ دار ﺗوﺻﯾف از
رژﯾم ﺑود .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼون در دم و دﺳﺗﮕﺎه اﻣروز دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎری از زﯾر دار
ﮔرﯾﺧﺗﮕﯽ ھﺎی آن رژﯾم ﺳﻔﺎک اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮔردﯾده اﻧد ،ھﻣﺎن ﻣﻼ ﺑﺎزی و آﺧوﻧد ﺑﺎزی و اﻟﺑﺗﮫ
ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﺎزی ھﺎی ﭘوﺷﺎﻟﯽ آن ﮔروه ﺗوﺳط ھﻣدﯾﮕر ﺑﺎزھم راﯾﺞ ﺷده اﺳت .ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل »ﺛرﯾﺎ ﭘرﻟﯾﮑﺎ«
ﺧواھر »وﮐﯾل ﭘرﭼﻣﯽ« و دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮥ »ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل« ﮐﮫ اﺳم ﻣﻧﺣوس وی ھﻣواره در ﭘﮭﻠوی ﺧﺎﯾن
ﺗرﯾن زن دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ﺳرﺳﭘردﮔﺎن ﻟﯾﻧن ﮐﺑﯾر»؟!« ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ»اﻧﺎھﯾﺗﺎی
راﺗب زاد« ﺑﺎﺷد ،داﯾم ﺧوف در دﻟﮭﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﻌد از ﻣرگ از ﻗﺿﺎء ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺑﺎرز ﺣﻘوق
زن»؟!« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻋروج ﻧﻣود.....ھﻣﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋزﯾز و
ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ددﻣﻧﺷﺎﻧﮥ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ﯾﺎ ﻣﻠﯾون ھﺎ ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد و ﯾﺎ آوارۀ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻏﯾر ﮔردﯾدﻧد!!
ﺣﺎل ﻧوﺑت »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدۀ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻋظم رھﻧورد« رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ آن رژﯾم ﻣﻠت ﺳوز ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾل آﯾﻧد.
در ﻣورد اﻧﺳﺎن ﻓرھﻧﮓ دﺷﻣن و ﭼﻧد ﭼﮭره ای ﭼون »اﻋظم رھﻧورد« ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧﻘﺎب
ھﺎی ﺗزوﯾر و رﯾﺎ ﮐﻧﺎر زده ﺷود ﺗﺎ ﺳﯾﮫ روی ﺷود ھرﮐﮫ درو ﻏش ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ دﯾروز از ﻣﺣﺗرم ﺣﻣﯾد
اﻧوری ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در »ﺳﺎﯾت اﺳﺗﻘﻼل  -ﺧﭘﻠواﮐﯽ« ﺗﺣﻠﯾل ارزﺷﻣﻧدی ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ھرﮐس ﺑد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻠق ﮔوﯾد« در ﻣورد دﻓﺎﻋﯾﮥ آﻗﺎی اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ از »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« در ﻋﺎﻟم
ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ ھﻣﮕﺎم ﻋﻘﯾدوی ﺳﺎﺑﻘﮫ دار وی و ﻣذﻣت آﻗﺎی اﻧوری ﮐﮫ در ﻓﯾﺳﺑوک ﺧﺎﻧم ھﻣوطﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم داﮐﺗر »ﻟﯾﻼ ﺑﯾدار« ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر ﺳوال ﺑر اﻧﮕﯾز ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود؛ ﺑﻧﺎﺑرآن ،ﺑﺎ اﺟﺎزه
ﻧظری ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣوطﻧﺎن ﺑﮫ ﺳطور آن ﻣﯽ اﻧدازﯾم:
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ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻠﯽ ﺳرﺳﭘردۀ اﻓﻐﺎن ،ھﯾﻠﯽ ﮐوﭘﺗر ﺷوروی را ﺳرﻧﮕون ﻧﻣوده اﻧد

 -١آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯾدارد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام از ﻓرارﯾﺎن ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در وطن ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺧدﻣﺗﮕزاری ﺑﮫ ﻣﺟروﺣﺎن اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧﺎک ﭘﺎی داﮐﺗر ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق ﺑرﺳد.
ﮔرﭼﮫ ﻣن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن »اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ﮔﯾری« ﻧﯾﺳﺗم ،وﻟﯽ وی ﮐﺎﻣﻼً درﺳت ﻣﯾﮕوﯾد ،اﯾن ﻓرارﯾﺎن ﺟرﯾﺎن
»ﺧﻠق و ﭘرﭼم« ،ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص از ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺗﺎ  ١٩٩٢ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺳﺎل ھﺎی ﻧﻧﮕﯾن و ﺧوﻧﺑﺎر
اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋزﯾز و ﺣﮑﻣرواﯾﯽ وطن ﻓروﺷﺎن ﺑود ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ وظﯾﻔﮥ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ »!« ﺑﮫ رژﯾم
»ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« و ھم ﮔﺎﻣﺎن وی را اﺟراء ﻧﻧﻣودﻧد .ﺑدون ﺷﮏ ﯾﮏ داﮐﺗر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ اردو ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﺎ
ﺗﯾم ھﺎی اﻓﻐﺎن و اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑرای ﻣﺟروﺣﯾن ﻗوای ﻣﺷﺗرک ﺿد ﻣﻠﯽ ﺷﺎن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ
ﻣذﮐور ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﻧﻣود ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ وظﯾﻔﺗﺎ ً ﺧدﻣﺗﮕزار ھﻣﺎن ﻋﺳﺎﮐری ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳر ﺑﮫ ﮐف
اﻓﻐﺎن را ﮐﮫ ﻧﺎﻣوس ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﮐﺷورش را ﺑﺎ »ﺟﮭﺎد ﻣﻘدس« و ﺗﺄرﯾﺧﯽ ﺷﺎن ،ﺣﻔظ ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺧرب
ﺗرﯾن ﺳﻼح ﻗرن و ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻣرﮔﺑﺎر ﺷوروی ،ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .ﺑﻠﯽ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً
درﺳت ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد!
 -٢ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و دوﺳﺗﯽ اﯾﮑﮫ ﻋﻣری ﺑﺎ ھر ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« داﺷﺗﮫ ام ،ﺑﺎزھم
آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ درﺳت ﻣﯾﮕوﯾد ،ھر ﻓردی از آن ﻓﺎﻣﯾل ﺷرﯾف ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﯾﺎن اﺟﺑﺎرا ً در ﮔوﺷﮫ ھﺎﯾﯽ در
ﻏرب ﭘﻧﺎھﻧده ﮔردﯾدﻧد ،ﭼﻧﺎن»دل ﺷﯾری« ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری ﻣﺎﻧﻧد »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« ﺟﺎﻣﮫ
ﺑدل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔروه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون »ﻣﺗﺧﺎﺻم« ﺣﻠف وﻓﺎداری ﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد.....ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺳر
زﻟف ﺗو ﻧﺑﺎﺷد ،ﺳر زﻟف دﯾﮕری!
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھﻣوطﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ »ﻓرار را ﺑر ﻗرار« ﺗرﺟﯾﺢ داده اﻧد ،ﺳﺧت ﻣﻼﻣت ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد؛ ﻣﮕر ﺧود وی و ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺣﺗرم ﺷﺎن ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت ﺷرم آور اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮐﮫ دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از
salamwatanam@gmail.com

آﻧﺟﺎ ﻣﯾﺳر ﻧﺑود ،ﻓرار را ﺑر ﻗرار»؟!« ﺗرﺟﯾﺢ ﻧدادﻧد؟! آﻧﮭم ﺑﮫ ﺧوان ﻧﻌﻣت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻏرب ،ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﺎﺳﮑو ،ا ُﮐراﯾن ﯾﺎ روس ﺳﻔﯾد ﮐﮫ رژﯾم واﺑﺳﺗﮥ ﺷﺎن ﭼﻧﺎن ﻋﻣﻠﯽ را دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﻔﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣود!
 -٣آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣت و ﺧدﻣت » ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« را در ﻋﺻر راﮐت ﭘراﻧﯽ ھﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن
ﺑر ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد و ﺑﺎر دﯾﮕر در زﻣﺎن راﮐت ﭘراﻧﯽ ھﺎی ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎدی ﺑر ﮐﺎﺑل؛ روﺷن ﻧﺷد ﮐﮫ
ﻣﻧظور از ﻣﺟﺎھدﯾن ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ آن ﮔروه ﺟﺎن ﻧﺛﺎر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻠت ﺷرﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﮭﺎﻣت و ﺳرﺑﺎزی ﺑﯾﻧظﯾر ﺷﺎن اﺑر ﻗدرت ﺷوروی را ﺷﮑﺳت ﻓﺎﺣش و ﺧﻔﺗﺑﺎر دادﻧد و ﻧﺎم ﻋﺎﻟﯽ و
اﺑدی ای در ﺗﺄرﯾﺦ ﮐﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣودﻧد ،ﭼﮫ ﺑوده؟! ﺑﮫ ادﻋﺎی وی ،اﯾن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑرﺣق و ﺳرﺳﭘردۀ ﻗﺎﺑل
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﮕر ﭼﮫ وﻗت و ﭼرا ﮐﺎﺑل را راﮐت ﺑﺎران ﮐردﻧد؟!
اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺧوﻧﺧوار ﺟﮭﺎدی ﺑﺻورت ﮐل ،ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص»ﻣﺳﻌود – ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر« ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﻓﺟﯾﻌﯽ را اﻟﺣق ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد و اﺳﻣﺎی ﺷﺎن ﻣﻧﺣﯾث ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮕﯽ ﺛﺑت ﺗﺄرﯾﺦ ﮔردﯾده اﺳت!
 -۴اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﮫ »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« ﺑﮫ ﻣﺟروﺣﺎن ﻧﯾم ﺟﺎن ﭼﮭﺎر ﺑﺳﺗر »ﺷﺎﯾد ﻣﻧظور
وی ﭼﮭﺎرﺻد ﺑﺳﺗر اردو ﺑﺎﺷد« ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑرد ﺗﺎ ﺟﺎن رﻓﺗﮥ آﻧﺎن را »دوﺑﺎره« ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﮔرداﻧد؛ ﻣﮕر
ﺗﻌدادی ازﯾن ﻋﺳﺎﮐر ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﮫ ﺟﺎن آﻓرﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣوده ﺑودﻧد ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻌﺟزۀ »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« ﺑﮫ
ﺣﯾﺎت ﺑر ﻣﯾﮕﺷﺗﻧد؟! ﯾﺎ ﷲ ،اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺟزۀ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺣﺿرت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑود!
آﯾﺎ ھﻣﯾن ﺳﮭﯾﻼ ای ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻣر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ،در ﻋﺻر اﺷﻐﺎل ﻣﻠﺣدان ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻗدرت رﺑﺎﻧﯽ
داﺷت؟!
 -۵آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺣﺗرم ﺣﻣﯾد اﻧوری ﻣﯾﻧوﯾﺳد :اوﻟن» اوﻻً« ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را
ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ اﺳت؟ و ﺑﺎ ﮐدام ﻣﻧطق ﻣﯾﺧواھﯾد ﺧود را در اﻓﺗﺧﺎرات آﻧﮭﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑداﻧﯾد؟ و
اﮔر ﺷرﯾﮏ ﻣﯾداﻧﯾد ﺑﺎﯾد در ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺎت و وﯾراﻧﯽ ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷﯾد!

اﯾﻧﮭم ﺑﮫ زﻋم آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻧﻣوﻧﮫ ای از »ﻓرارﯾﺎن« ﻋﺻر ﺧون و آﺗش ﺣﻣﻠﮥ ﺷوروی ﺑﮫ ﻣﺎدر وطن ﻣﻠت اﻓﻐﺎن
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ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﮔراﯾش ﻋﻘﯾدوی ﺧود ﺑﺎزھم ﺑﮫ ﻣذﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻠﯽ و ﻧﺎﺟﯽ
ﻣﻠت اﻓﻐﺎن و ﺳرزﻣﯾن ﻣﻘدس آﻧﺎن رﻓﺗﮫ و طرﻓداری از آن وطن ﭘرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت را ﺳﺧت ﻣﻼﻣت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و آن ﻗﺷر ﺷرﯾف ﻗﺎﺑل اﻓﺗﺧﺎر را ﺑﮫ ﺗﮭﻣت ﺟﻧﺎﯾت و وﯾراﻧﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﺎزھم ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﺎ ﷲ!
ﻣﮕر ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی اﻗﻠﯾت ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎر و ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮥ ﺟﮭﺎدی ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﻣﻠﯾون
ھﺎ ﺳر ﺳﭘردۀ ﻣﺟﺎھد ﻣﻠﯽ و ﺷرﯾف اﻓﻐﺎن ﻧﯾﺳت؟! واﻗﻌﺎ ً ﮐﮫ آﺧر اﻟزﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﮔردﯾده اﺳت!
 -۶اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧوﺷﺗﮥ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺷﮭﮑﺎر داﻧﺳت" :ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ  ۴٠٠ﺑﺳﺗر اردو ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت ﻣﺧﺗص ﺑﮫ اردوی دوﻟﺗﯽ ﺑود ﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن .زﯾرا ﻣﺟﺎھدﯾن دﺷﻣن اردوی
دوﻟﺗﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓﺗﻧد و ﻣﻧﺳوﺑﯾن اردو » «٢-١دﺷﻣن ﻣﺟﺎھدﯾن .ﭘس در اﯾﻧﺻورت وﺟود ﻣﺟروﺣﯾن
ﻣﺟﺎھدﯾن در ﭼﮭﺎر ﺑﺳﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﺣذﯾﺎن ﮔوﯾﯽ اﺳت".
ﻧﺎم ﺧدا ،ﺣﻘﯾﻘت در ھر ﮐﻠﻣﮥ ﺳطور ﺑﺎﻻی آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗرار وی در ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٧٨-١٩٩٢ﻗوای دوﻟﺗﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رژﯾم ﺳﻔﺎک »ﺧﻠق و ﭘرﭼم« دﺷﻣن ﺧوﻧﯽ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳرﺳﭘرده
ای ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرای آزادی و ﺣﻔظ ﻧﺎﻣوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرﺑﻠﻧد ﺟﺎن ھﺎی ﻋزﯾز ﺷﺎن را ﻗرﺑﺎن ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد
و ﺑﺎ ﻗوای ﻣدﺣش و ﺳﻔﺎک اﺑرﻗدرﺗﯽ ﭼون ﺷوروی اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد.
ﺑﻠﯽ! اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑدون ﺗردﯾد در ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن ﻗﺑول ﮔردﯾده اﺳت و وﺟداﻧﺎ ً ﻧﺑﺎﯾد روی آن ﭘرده
اﻧداﺧﺗﮫ و اﯾن اﻗرار آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را رد ﻧﻣود .ﭘس داﮐﺗران اﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھم دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑرﺣﻘﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﺑﯾﻧظﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﺳﻠطﮥ ﺷوروی ﻏدار ﻧﺟﺎت دادﻧد!!
ﺗﺻور ﻧﻣﺎﯾﯾد ھﻣوطﻧﺎن ﻣﻌزز ﮐﮫ ﺑﺎ ادﻋﺎی آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در آن ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ اﮔر ﻣﺟﺎھدی
در راه ﺟﮭﺎد ﻣﻘدس وطن ﺑﺎ ﻗوای ﻣﺷﺗرک دوﻟﺗﯽ و ﻋﺳﺎﮐر ﺷوروی ،ﻣﺟروح ﻣﯾﮕردﯾد ،در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ
ﻣﻣﻠﮑت ﺧودش ﮐﮫ در اﺷﻐﺎل دوﻟت و ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑود ﺗداوی ﻧﺷده و ھﻼک ﻣﯾﮕردﯾد .ﯾﺎ ﷲ ،ﺧوب
ﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ آﻧﮭﻣﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺧدﻣﺗﮕزاری ﺷﻐﻠﯽ »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« ادﻋﺎ ﻣﯾﮑرد،
ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺧﯽ را در ﺧود ﻣﺿﻣر داﺷت.
ﺗﺟرﺑﮥ ﺟﻧﮓ ھﺎ در ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ داﮐﺗران ﻧظر ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ و ﺳوﮔﻧدی ﮐﮫ ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻓرﻗﯽ
ﺑﯾن ﻣرﯾض ھﺎی دوﺳت و دﺷﻣن ﻧﻣﯾﮕذارﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣؤﺳﺳﮥ »داﮐﺗران ﺑدون ﺳرﺣد« ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎران
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،در ﻋﺻر ﺟﻧﮓ و اﺷﻐﺎل ،در ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧدﻣت ﻧﻣوده و ﺑدون
ﺗﺑﻌﯾض زﺧﻣﯾﺎن طرﻓﯾن را ﻣداوا ﻣﯾﻧﻣودﻧد!!
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وﻟﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ اﺑراز داﺷﺗﮫ »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« و ﺗﯾم وی در ﻋﺻر طﺎﻟﺑﺎن ﻋﺻر ﺣﺟر
ھم در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﻣورد ﺑﺣث وظﯾﻔﮫ دار ﺑود؛ ﭘس وی و ﺗﯾم او درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن را ﮐﮫ ﺑرای
آزادی وطن ،در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺷوروی و ﻋﺳﺎﮐر اﻓﻐﺎن ﺑودﻧد »ﻗطﻌﺎ ً« ﺗداوی ﻧﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،وﻟﯽ ﺑرﻋﮑس
طﺎﻟﺑﺎن را »طورﯾﮑﮫ در ﺳﻔر واﺷﻧﮕﺗن ھم داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺎن داﺷت« ﻣداوا ﻣﯽ
ﮐردﻧد.....ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھوا!
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺳطور ﻋﺟﯾب و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎوری را از ﺧﺎﻣﮥ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧواﻧﯾم ":ﺑدﮔوﯾﯽ و اﺗﮭﺎم زدن
ﺑﮫ داﮐﺗر ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق ﺷﺑﯾﮫ اﺗﮭﺎم زدن ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺧود اﺳت و ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﻣﯾﺗواﻧد ذره ای از ﻣﺣﺑوﺑﯾت اﯾن
ﻣﺎدر ﻗﮭرﻣﺎن اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮑﺎھد ".ﯾﺎ ﷲ! ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم درﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺧدﻣﺗﮕزاری ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮥ ﻣﺎدر
ﺗرﯾﺳﺎ ﻣﻐﺎﻟطﮫ ای ﭘﯾش آﻣده اﺳت.
اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﻣﺎدران ﺗوھﯾن اﺳت ،ﺧودﺑﺧود ﺑﺎ ﺳطور ﻗﺑﻠﯽ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣورد
دﺷﻣﻧﯽ ﻋﻠﻧﯽ اﻋﺿﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ اردو و داﮐﺗران آن ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳرﺳﭘردۀ ﻧﺟﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﻧﻘﯾض
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﺷﺎﺑﮫ وطن ﺑﮫ ﻣﺎدر ﮐﮫ در ﻣﻘدس ﺑودن وی ﺷﮑﯽ ﻧدارﯾم ،ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﻣﺑرھن ﮐﮫ
ﮐﻠﻣﺎت ﻣروج »ﻣﺎم وطن« ﯾﺎ »ﻣﺎدر وطن« ھﻣﮫ در ﻓرھﻧﮓ و ﮐﻠﺗور اﺻﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ راﯾﺞ ھﺳﺗﻧد .ﭘس
آﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد و ادﻋﺎی آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﭼﮭﺎرﺻد ﺑﺳﺗر اردو و داﮐﺗران آن ﮐﮫ ﺳﺧت دﺷﻣن
ﻣﺟﺎھدﯾن راه ﻧﺟﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺗﺳﻠط ﻗوای ﺷوروی ﻏدار ﺑودﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﮭر ﻣﻘدس ﻣﺎدری را ﺑر
ﺟﺑﯾن ﯾﮑﯽ از داﮐﺗران آن ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻧﻣود؟!
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ازﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت
اﺳﺎﺳﯽ و اﺷﮑﺎراﯾﯽ را از ﺣﯾﺎت»؟!« وی ﺑﯾﺎن ﻣﯾدارد ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ ھﻣﮕﺎﻣﯽ و ھﻣﮑﯾﺷﯽ
ﻋﻘﯾدوی را ﻧﯾﮏ ادا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻘدﯾر اﺳت .ﺑﮭر ﺣﺎل ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻗﺎﺿﯽ و داور واﻗﻌﯽ
ﺣﯾﺎت ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت ،اﻣﯾدوارﯾم ﮔﻧﺎھﺎن »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« را از ﻣرﺣﻣت ﺧود ﻋﻔو ﻧﻣوده و ﺑﯾﺎﻣرزدش.
آﻣﯾن.
------------» - «١در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن رژﯾم ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻋﻘﯾده ﻣﻧدی ازﯾﻧﮑﮫ اردوی
اﻓﻐﺎن دﺷﻣن ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻠﯽ ﺿد ﺷوروی و دوﻟت »ﺧﻠﻘﯽ -ﭘرﭼﻣﯽ« اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده ،اﺳﺗدﻻل درﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ﮐﮫ اوﺿﺎع اردو و ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧرا در آن ﻋﺻر ﺑزودی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺿﻣون
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺣﺗرم » داﮐﺗر ﻓﺎروق اﻋظم« ھم ﭘﯾﺷﮑش ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ارﺟﻣﻧد ﺑﻧﻣﺎﯾﯾم .اﯾﻧﮏ ﺳطوری از
ﺗﺣﻠﯾل اﯾﺷﺎن:
salamwatanam@gmail.com

".....در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓوج از ﺑدو ﺗﺄﺳﯾس آن ﺑر دو ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﻧﺎء ﺑود؛ دﻓﺎع از دﯾن و دﻓﺎع از
وطن )ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ( .ﻟﮭذا ،ﻓوج ﯾﺎ اردو ھﻣواره ﯾﮏ ﭘﯾﺷﮫ ﻣﻘدس و ﻣورد اﺣﺗرام ﻣردم ﻣﺎ ﺑوده
اﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،اﯾن ﺗﻘدس و اﺣﺗرام ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی  ٧ﺛور ١٣۵٧ھش و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺑر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧت ﺟرﯾﺣﮫ دار ﺷد".
» - «٢ﮔرﭼﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ازﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ »ﺳﮭﯾﻼ ﺻدﯾق« ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺳﮑری ﺗﺎ رﺗﺑﮥ ﺳﺗر
ﺟﻧرال»؟!« اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﯾل آﻣد از ﺟﺎﻧب ﻗﻠﻣﻔرﺳﺎﯾﺎن ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ
ھﻣﺻﻧﻔﺎن در واﺷﻧﮕﺗن ھم از وی اﯾن »راز ﺑزرگ« را ﭘرﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻏﻣﺎض وی ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد.
وﻟﯽ آﯾﺎ در ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﻗﺷر ﻧظﺎﻣﯽ و اردوی ﻣﻣﺎﻟﮏ اﻓﺗﺧﺎر ﺧدﻣت زﯾر ﺑﯾرق ﻣﻠﯽ ﺧود ھﺎ را ﻧدارﻧد؟!
ﭘس ﻧظر ﺑﮫ ﺑﺎور اﺳﺗدﻻل دﺷﻣﻧﯽ اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻠﯽ از ﺟﺎﻧب آﻗﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،اﯾن
ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب ارﺷد ﻗوای دوﻟﺗﯽ »ﭘرﭼم و ﺧﻠق« ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮐدام ﺑﯾرق ﻣﻘدس اﯾﻣﺎن و وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
داﺷت؟!
وی در دوﻟت ھﺎی ﺑﻌدی ﺗﻧظﯾﻣﯽ و طﺎﻟﺑﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب اردو ،اﯾن وظﯾﻔﮥ ﻣﻘدس زﯾر
ﺑﯾرق را ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣود؟!
ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﺿﻣون ﻣﺣﺗرم ﺣﻣﯾد اﻧوری ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑر ﻟﯾﻧﮏ آﺗﯽ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣوده ﻣﻣﻧون ﺳﺎزﯾد.
http://www.esteqlaal.net/images/h-anwari-harkas-bad-e-maa-ba-khalq-koiad.pdf
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