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 24/05/2018             زیعز میعبدالرح ریم

 ، روس یاسیتفوق س كا،یامر ینظام یبرتر
 

 پاكستان یباز س هیدس   و رانیا یتسلط فرهنگ
 

 شوند؟یو فروش م دیخر یمسلکمزدوران  چطور
 

 دوم قسمت
 

 تیسا فیدر آرش تواندیبود. قسمت اول آن م افتهی ریدر دو قسمت تحر 2005مضمون مطول در سال  نی: ازیعز نانیمه هم

هم  یناهنجار کنون طیشرا یایآن گو یۀکه متن و روح مینما یم میبا درد تقد هنانیقسمت دوم را خدمت هم م نکیگردد. ا ابیدست

به  ندیرس یبکشانند. برا یو تباه یستین یرا به سو زیند افغانستان عزخواه یم شا یو مزدوران داخل یاستعمار جهاناست. 

 .عناصر را در خدمت گرفته است نیتر هیفروما یهدف، استعمار جهان

 یهبرتحت ر یائیدن نیمفكوره نظم نو ،یجهان استیس ۀمسكو در صحن زیو شكست افتضاح آم یاتحاد شورو یاز فروپاش بعد

 كایغرب شد. امر تیحاكم بر سرنوشت ملل تحت حاکم (Globalization) و اقتصاد استیشدن س یآمد و جهان انیبه م كایامر

كه  یدیخروسچف به كن ۀطعنفرو رفت.  خیكامل در زباله دان تار یكستگشسابق با سر یو شورو دیدر جنگ سرد برنده گرد

كه  ینمع نی. بدافتیخواهند كرد" طور معكوس تحقق  یزندگ سمیونكم یتحت لوا كایامر ندهینسل آ د،ینخواه ایو  دی"خواه بخواه

درهمه اكناف جهان،  یمراكز متعدد نظام جادیبا اخواهند كرد.  یزندگ یجهان یدار هیسرما یاستبداد یروس تحت لوا ندهینسل آ

زه بطلبد. را به مبار كایامر سمیكه بتواند هژمون شود یسراغ نم یكشور یالت كنونح شد و در تیتثب كایامر یقتؤم ینظام یبرتر

 یاج افتنیاما مستمر در صدد  یاست با آهستگ یشورو یو حقوق یاسیكه وارث س هیروس شنیفدر ،یوجود شكست شوروبا

 گرفته است.  شیرا در پ یفعال یپلماسیبوده و د یجهان استیدر صحنه س یپائ

مسكو دوباره به تكاپو افتاده تا بااستفاده  تینظر به هدابسر برده اند،  یدر خاموش یكه مدت یفعل یۀسابق و روس یشوروعمال  

 . ندینما یشده است، بهره بردار قها خلكشور یدر بعض كایكه بعد از تجاوزات امر یبند مین یها یاز آزاد

 ،یطح جهاندر س طیشرا ریینظر به تغ تیهو یو ب بیپرنس یب انیو ستم انیپرچم ان،یكشور هاست كه خلق نیاز یكیافغانستان 

 . دندینام یو دشمن زحمتكشان جهان م ستیالیآنرا امپر یشورو اتیقرار داده اند كه تا زمان ح یكشور اریخود را در اخت

 شده اند.  یكشمكش و نزاع قوم بانیبودند، اما حاال پشت یجنگ طبقات یحام یزمان 

 اند.  دهیگرد ستیبودند و حاال فاش ستیبه اصطالح ماركس یزمان 

 ورد زبان شان بود،  یانقالب یها یجمله بند یزمان 
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ورد مرا  انیو پرچم انیستم ان،یخلق تیمضمون، برگشت و فعال نیدر. دارندیم انیب یستیو سكتار یاما حاال كلمات ارتجاع

 یعماراست ینموده و مرام هااستفاده به افغانستان  كایامر اوزافراد با استفاده از تج نیكه چطور ا دید میقرار داده و خواه یابیارز

د كر میخواه الحظههمچنان م. ندینما یم یقدم عمله و پاكستان را در انهدام  كشور ما قدم ب رانیاهند،  ه،یروس ه،یبرتان کا،یامر

منطقه و جهان از وجود  یقرار گرفته و چگونه قدرت ها یاجنب یو فروش قدرت ها دیها مورد خرگروه  نیا یكه به چه نحو

اوز متج یقوا نیبمقدس اتحاد نا  كیكه چطور كرد  می. مشاهده خواهشوند یم دیافغانستان مستف تیهو یناخلفان در نابود نیا

 .افغانستان بوجود آمده است تیدر انهدام هو یاخلو مزدوران د یخارج

 انیرا م یو ادار یاسیسافغانستان مؤسسات  یۀدر قض دخلیذ یهاشهر بن، كشور 2001بر ماه دسام یكنفرانس استعمار در

 رانیا. دیرس هیروس ونیبه عمال فدراس یاسیو س یدفاع یپست هاتعلق گرفت.  كایبه امر یفاتیتشر یكردند. پست ها میخود تقس

 نیادارات مشتركاً ب نیاز یو معارف متمركز ساخت.  بعض یعال ماتیو كلتور، تعل عاتتوجه خود را بر ادارات اطال شتریب

ارند. به مسكو تعلق د یاسینگاه س و ازبه تهران  یو فرهنگ یاز نگاه زبان یعنی شوند، یتا حال اداره م هیروس شنیو فدر رانیا

 یسایرده در صحنه سپاكستان شكست خواست.  بودهخوشنود  اریبن بس ۀمعاهد یحكومت افغانستان بر مبنا بیهند از ترك

 توطئه یهند و روس در امان باشد، اما برا داتیقرار داد تا از خشم ملت افغان و تهد كایدر پناه امر النهیمحافغانستان خود را 

نظار  یو شورا یربان یاسالم عتیدر داخل جماست كه عمال خود  دواریپاكستان همچنان ام. ردیگ یم یآمادگ ندهیآ یها یگر

 یروز نكهیا ای و دینما یبهره بردار شانیبودند دوباره دل آسا نموده و از ا (ISI) یاس آ یخواران آمعاش  یمتماد انیكه سال

 میحك ی"خدام الفرقان" تحت رهبر انیكه جر شود یافغانستان استفاده كند. گفته م هیفشار عل ۀلیوس ثیمنحطالبان  یایاز بقا

 كیكه توانست اكتفا نموده است  نیاصرف به  كای. امرردیگیقرار م (ISI) یاس آ یآكه مورد استفاده  ستیبزاراز ا یكی هدمجا

 سازد.  ی" طالبكینظام "تئوكرات نی" را جانشیستیبه اصطالح "پلورال ستمیس

ف كشور صر نیا. كند ینم یفرق كایامر یبرا رندیگیقرار م شانیو ناپاك در خدمت ا فیبا كدام گذشته كث یچه افراد نكهیا

 یكشور را در موقف نیدر افغانستان ا كایامر ینظام بتیقدرت و ههم باشد.  یولو كه ظاهر خواهد، یم یاطاعت و سر سپردگ

 نیاز هم با استفاده. دینما یجلوه م تیاهم یب شیها براسائر كشور یاسیو س یغاتیتبل یها تیفعال یگذاشته است كه اثر بخش

و  مزیورتر هیمبارزه عل ۀحد اكثر استفاده را برده اند تا بتوانند به بهان رانیروس و ا كا،یامر ینیو كوتاه ب یفكر سطحطرز ت

داده  " خود دستوریو روس به عمال "افغانستان رانیا نرو،یا . ازندیخود را در افغانستان پخش نما ۀنفوذ قابل مالحظ ینظام طالب

 ۀبمحاس. ندیاطاعت نما دیبدون ترد كایاوامر امر هیعجالتاً از كل گر،یكدیبا  یو همكار یو روس یرانیا لقاتاند كه با حفظ تع

 شیپ انشیطبق مراد ا زیشاخ و پنجه خود را در افغانستان گور كرد، بعداً هر چ ستیبا كباریبوده است كه  نیتهران و مسكو چن

گروه باالخص  انیاز ستم یادیز ۀو پشتو اعالم كرد، عد یدر نیمترجم یاضرورت خود را بر كایامر كهینیحخواهد رفت. 

 افراد  دو هدف داشتند:  نیگذاشتند.  ا كایامر اریتهران و مسكو خدمات خود را در اخت تینظار به هدا یشورا

نابود  كایمرا لهیسورا بها نپشتو یعنیخود  یقوم یرقبا نكهیا گریجلب نموده و د شتریخود برا نسبت ب كایامرتوجه  نكهیا یكی

به . دانندیم یكاند نکهیا ایو  ستندیشمال به لسان پشتو وارد ن نیاكثر مترجم. شرفتیموفقانه پ یتا مدت انیطرح ستم نیاسازند. 

 ودناب كایبمباران امر عهینام طالب و القاعده ذره از مردم پشتون ب یریتعداد كث گر،ید ینادرست و توطئه ها یاثر ترجمه ها

 .ستگذشته ا كار از اما كار خود شد، یضد بشر یها یخطا كار نیمتوجه ا بعد یچند كایامر افتاده اند. زندانناحق ب نكهیا ایو دهیگرد

ائتالف و خسارات  یقوا اتیاز "عمل یمحفل خدا حافظ كیزاد در  لی، خل200۵ یم ۴" مورخه وزیطبق گزارش "پژواك افغان ن

. سازد یثابت م گناهیمردم ب تیرا در كشتار و اذ كایامر ریزاد تقص لیخلن معذرت خواسته است". عذر افغانستا وارده بر مردم

 یو عناصر خلق نیتعداد از مجاهد كیصحبتم با  نیحنمودند.  ینقش را باز نیعهمچو افراد  ادجه انیدر جرقابل تذكار است كه 



  
 

 

 8از 3

 نینظار راپور مجاهد یو گروه شورا یربان یاسالم تیجمع میجهاد، تنظ انیاظهار داشتند كه "در جر نیچن شانیا ،یو پرچم

ا افغانستان و روس ه یستیبا دولت به اصطالح ماركس هك یانی. از آنطرف ستمدادند یرا به دولت دست نشانده روس در كابل م

به روس  لی" متمایستیدولت "ماركس نیتصادمات ب جهیگذاشتند تا در نت یم نیمجاهد اریداشتند، راپور دولت را به اخت یهمكار

 یدگیچیدر پ كایامر یكشته شوند".  فقدان آشنائ شتریمنطقه جنگ بود، بشان  نیكه سرزم نیمردم مناطق پشتون نش ن،یو مجاهد

 ۀوبارعروج د لیدال از یكی تیهو یب انیستم ینادرست و قصد یها یكشور از رهنمائ نیا یرویمربوط به افغانستان و پ لیمسا

، لیلتعداد ق كیبه جز نزد قوم پشتون از دست داده است. اعتبار خود را  كایامرافغانستان شده است.  یاسیطالبان در صحنه س

 (Titan) تنیتا یكمپن تیفراوان، فعال یوجود سع. باورزند یم یدارخود انیكائیبا امر یاز همكار تیبا شخص یها وناكثر پشت

د گرفتن میهمچنان تصم كایو اغفال امر رانیبا كمك روس و ا انینبوده است. ستم زیآم تیموفق ادیتون زپش نیدر استخدام مترجم

.  مضمحل سازند شتریب یرا از نگاه روان شانیاتا  ندینما لیمردم خصوصاً پشتون ها تحم مههكه شبح "احمد شاه مسعود" را بر

مجسمه اعمار  شیو در قدم دوم برا ختندیكوچه و بازار آورا در تمام ادارات گذاشته  و بر او  یدر قدم اول عكس ها نرویاز

ر نظ  راینشان نداده است، ز یتیو واشنگتن هم كدام نارضا هوضع تهران و مسكو را شادمان ساخت نیخواهند كرد.  ا اینموده و 

از پشتون ها خوشش  كای"امرا،ینیورج التیافغان" در ا ی"نوا ونیزیبا تلو  2002ماه نوامبر  ۀزاد در مصاحب لیخل یۀبه اظهار

. دینما ینا بخردانه افشاء م گریكشور د كیقوم  كیدولت خود را در مقابل  یسیكشور پال كی ریبار اول است كه سف نیا". دیآ ینم

 یبخش انیز جینتا. در هر دو صورت، یاسیخبط بزرگ س كی نكهیا ایبود و  یاشتباه لفظ كیزاد   لیخل  انیطرز ب نیكه ا دانمینم

 ظفح یهم برا انیاستفاده نموده اند، ستم یشورو یقوااز  شیحفظ قدرت خو یبرا یببرك انیپرچم كهیهمانطورداشته است. 

 .شده اند دیمستف كایامر یخود از قوا تیحاكم

به  لیمتما انیو خلق یببرك انیاز پرچم یگرفت تا تعداد میكو تصمدر دستگاه نظام بعد از طالبان، مس انیجا بجا ساختن ستم با

تعداد  كیو  یگالب زو  ن،یآر دیرنجبر، رش ریكب ،یلیجل دیپدرام، رش فیلط ،ینورالحق علومسكو را به افغانستان بر گرداند. م

 یدستور داد تا با استفاده از وضع نا بسامان افغانستان و آزاد شانیمسكو به افروخته بودند، برگشتند.  راآن كهیآنها به كشور گرید

را  تهیپشاور و كو انیتعداد خلق كیپاكستان هم . ندیممكن است در كشور فروخته شده شان رخنه نما كهیدر كشور،  تا جائ ینسب

گذاشته بودند، به   (ISI)  یاس آ یه  آبه درگا تیسر عبود یمانند شهنواز تن نكهیا ایو  طالب ظاهر شده ۀافیبا ق ایكه قبالً 

دشمن  مسكو تیكشور را به هدا نیبوده و ا كایاز دشمنان سرسخت امر ،یشورو یافراد قبل از فروپاش نیافغانستان فرستاد.  ا

ته گذاش كایامر اریخود را در اخت" یكیالكتی"د چرخش و تحول كیاما حاال با  .كردندیجهان وانمود م دهیستمد یخلق ها كیشماره 

ضد اسالم و ضد  شانیا. ندینما یدفاع م از جورج بوش شتریب یواشنگتن حت ی" تحت رهبریجهان نیاز مفكوره "نظم نو و

افغانستان  . وزارت داخلهروندیم شیدارند، پ تیكه در افغانستان فعال یحیمس نیهمگام با مبلغ یتوطئه گر نیاند و در یافغان تیهو

رض غ قاتیدر تحق شانیو فانه مردم استخدام نموده و از ا نیمجازات و ق لیشان در تحم یرا به اساس تجارب قبلتعداد آنها  كی

  :نوشت نیچن 200۴نوامبر  30 خیبتار یآرمان مل دهیخصوص جر نی. دردینما یاستفاده م  نیاز متهم دنیحرف كش

 یادیتعداد زاندازد.  یها م ستیدوران كمون انهیها و اعمال وحش دنیناخن كش ادیرا به ما انیاز زندان یبعض زیاسرار آم مرگ

شكنجه شده و  نیام یدر زندان ها یبنام اسداله سرور یفرد خون آشام كیمانند  یوحش انیخلق لهیگناه ما بوس یاز هموطنان ب

دارند،  یو نظام یاسیس ۀزنند یبدنام را كه سابقه ااشخاص  نیكه چرا وزارت داخله چن ستین واضح نیا. دندیرسبقتل  رحمانهیب

ا ب ،یفعل یها یاجازه داده شود با استفاده از  آزاد  یافراد جان نیكه به ا نستیبا مردم ا یدشمن نیتراستخدام نموده است. بد

 .ندینما  بیرا تخر ینموده و نظم كنون یدستان خون آلود شان قانون شكن

گذاشته و از اوامر شان   گانهیب یقوا اریخود را در اخت یعزت یبا كمال وقاحت و ب انیهم همراه با ستم یببرك انیپرچم سائر

 س یب یغرب مانند ب یغاتیتبل یمسكو در دستگاه ها تیآنها طبق هدا گریتعداد د كی.  كنندیبر حسب عادت گذشته اطاعت م
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(BBC)شانیدر پراگ جذب شده اند.  چون ا یآزاد یویآلمان و فرانسه و راد یو پشتو یدر  یپروگرام ها كا،یامر ی، صدا 

 یساحه همكار نیو در  افتی ینم نهایهم خدمت گذاران بهتر از كایبه اجانب را داشتند، غرب باالخص امر یسابقه خدمت گذار

متهم به  یو پرچم یناصر خلقجانب عاز  دادندیها گوش م ویراد نیكه به ا یمسكو را هم بدست آورد. در گذشته هر افغان

 یدستگاه ها نیغرب قرار گرفته اند.  ا یجاسوس ی. حاال خود عمالً دراستخدام  همان سازمان هاشدندیبه غرب م یجاسوس

 بیترت نیائركشمند و س یسلطانعل ،یریپنجش ریمانند پدرام، دستگ انیو پرچم انیغرب وقتاً فوقتاً مصاحبه ها با ستم یغاتیتبل

ورد خرانه  به ماه نا خلفان را نیا یضد مل دیوقت عقا نیداده و در ع رییتغ شانیمردم را به نفع ا تیذهن لهینوسیا بدت دهندیم

 مینمائ یآرزو داشته است. مشاهده م شیاستعمار هم كهیزیاست، چ یهنیو ضد م یاشخاص اكثراً ضد مل نینظرات امردم بدهند. 

  .شوند یو فروش م دیدست بدست گشته و خر چطوركه همان نا خلفان آشنا 

از جانب  یو شهنواز تن نیآر دیعبدالرش ،یلیجل دیرش ،ینورالحق علوم كیهر  یو خلق یتن از وطنفروشان پرچم چهار به

 نیم" و داسال نیاز به اصطالح "مدافع كی چیه نكهیو براه انداختن حزب داده شده است.  تعجب ا  یاسیس تیاجازه فعال گانگانیب

 هنیچهار م نیا یاسیس تینسبت به عودت دوباره و فعال یاعتراض نیكمتر یالنیو گ یربان اف،یس ،یمانند  مجدد یفروشان

 یفمخ یو شرف افغانستان سازش ها یآزاد متیدو جناح چپ و راست به ق نیا نیكه ب شودی. معلوم منكرده اند یفروش حرفه ئ

" به راه انداخته است تا یرا بنام  "حزب متحد مل یخائن به كشور حزب انیاز پرچم یكی یعلوم صورت گرفته است.  نورالحق

د آمده اند شرف باخته گر نیدور ا یببرك انیاز پرچم یادیبه افغانستان شود. تعداد ز یشتریب انتیبتواند مرتكب خ قیطر نیاز

 قندهاركه در انتخابات شورا خود را از  خواهدیهمچنان م ی. علومرندیگیرا م  یو ضد مردم یانجام خدمات ضد مل یو آمادگ

 تیفعال وبه افغانستان برگشته  كردیجرئت مکه افغانستان را در اشغال دارد،  کایامر ۀبدون اشار یكه وممكن است . نادینما دیكاند

جانبه جاسوس دو كی ثیمنح ینقش وت، هم درس خوانده اس كایدر امر یعلوم نكهیداشت انظربا در را به راه اندازد. یاسیس

 :گفتند نیچن نجانبیا" بیما در مورد "نورالحق علوم یتعداد از برادران قندهار كی. ردیگیقرار م دیكمتر مورد شک و ترد

ا اطفال ت دادیبه عمال خود دستور م كردیم فهیوظ یفایسرخ روس در قندهار ا یقوا لهیدر زمان اشغال افغانستان بوس یو كهینیح

ه ك گفتیم شانیبه ا ینورالحق علوم كردند،یم تیاطفال شان شكا یآمده و از مفقود یمردم نزد و نكهیمردم را بدزدند. بعد از

به شما  كرده و دایپ یكه است اطفال تان  را بزود یمتیمن انشاهللا  به هر ق د،ینكن شی.  قطعاً تشودان دهیاشرار اطفال شما را دزد

 نحو شهرت نیبد خواستیتا اطفال را كه خود شان ربوده بودند، آزاد سازند. او م كردیبه عمال خود امر م ی. بعداً ودهمیم میتسل

 .بردند یپ یو رنگیاما مردم بعداً به ن د،ینما دایپ  یكین

به مرحوم  13۵۷ثور  ۷ یبود كه در روز كودتا یافراد ۀوفادار به مسكو از زمر انیاز پرچم یكی" ی"عبدالحق علوم یو برادر

با مسكو  ۀلیشده بوس یرهبر یو در روز كودتا كردیم فهیوظ یدر ارگ اجرا یدر گارد جمهور یوكرد.  انتیداوود خان خ

سازمان خلق )شاخه پرچم( را داشت  تیاز قبل عضو ینمود. عبدالحق علوم  امیقمردم و  كشورش  هیو عل وستیپ انیكودتاچ

 یبعداً به سزا  یكرد تا در روز موعود داخل اقدام شود. و دایپ یدر گارد جمهور یپائ یجا  (KGB) یب یج یك تیو بنا بر هدا

 نشیننگ یترور نمودند و به زندگ انیمكرو ربرادرش را د كیافغانستان( او و  یمردان ساما )سازمان انقالب. دیعمل خود رس

و  امیخود به اسم "ق یها اداشتیدر  یعطائ میكر ریانجن پلومیبود. د"ساما"  ۀاز اقدامات شرافتمندان یکیعمل  نیا دادند. انیپا

 :نگاردیم نی" چنیداود خان" در مورد "عبدالحق علوم دیسردار شه ادتیتحت ق 13۵2سرطان  2۶ تیجمهور

شده در چمن مقابل  نرویما از عمارت ب یآمد و هر دو انیپابدستش  شنكوفیقبضه كل كیبا  نهیاز ز هیمال ریكه وز دمید...

ع كرده اقالً از خود دفا شود،یاو گفت برادر گفته نم د؟یكنیرا چه م نیا دمیاشاره كرده پرس شنكوفی. به كلمیگلخانه استاده شد

ت تا شده و گف كیشد( بما نزد رونیكالن از آب ب یكه بعداً پرچم یگارد )عبدالحق علوم منصبصاحب  كیموقع  نیدر. میبتوان

 .تواندیشده نم كینگذرد، بشما نزد یما كس ۀنیاز سر س
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 هللا ظیوحشت حف ۀدور یاز وزرا یكیاو " سر و سامان داده است. یرا بنام حزب "وحدت مل یهم حزب یلیجل دیرش گر،ید یخلق

 دتوانیر نمقدرت  حاكم در كشو ۀهم بدون اجاز شرف باخته نیكه ا نیقیبه شركت داشت.  یشماریب یبود كه در قتل ها نیام

"تره  در زمان یو نموده است. یگذار انی" بنیرا به اسم  "حزب مل یسازمان نیآر دیدالرشعب گرید ی. خلقدینما یاسیس تیفعال

ه از " است كی"تن گریرا بدست آورد.  فرد ناكس د یانقالب یشورا تی" عضو نیهللا ام ظی"حف ۀبود و در دور هیعدل ری" وزیك

 یدارد كه در انتخابات پارلمان می" بجود آورده و تصمانرا بنام "جنبش صلح افغانست یانیجر یتن همه آگاه اند. یو یگریوحش

و  هیاز منافع روس ایخواهد كرد  و  تیاز منافع پاكستان حما یتن ایكه آ ستیمعلوم ن تی. در صورت موفقدینما دیخود را كاند

 ریبه اسم "كب گریت دیهو یفرد ب كیمختلف بوده است.   یكشور ها یجاسوس یسازمان ها او تا كنون در خدمت رایز كا،یامر

. كندیم فهیوظ یفایمجمع حقوق دانان افغانستان ا سیرئ ثیبود به ح  (KGB) یب یج یدر خدمت ك یدراز انیرنجبر" كه سال

ً یقی بر  حاكم یهاقدرت انیدارند، الكن با تعهدات پشت پرده م یآگاه یو اهیس ۀگذشتاز  كایهم امرو که هم دولت مزدور کابل   نا

اسم احزاب خود  ریرا بر اخ یملكلمه  نیو آر یلیجل ،یعلومسه هر نكهیمسخره ا شده اند.  لیبر مردم ما تحم افرادكشور همچو 

وارد با چهره رنگ داده سرخ و حاال با صورت رنگارنگ  یزماناز استعمال آن سخت نفرت داشتند.  یعالوه كرده اند كه زمان

و سر  انتقام شكست یگرینحو د كیدهند و به  بیرا فرمردم  انیاجنب تیپناه و حماگر در یكشور شده اند تا بار د یاسیس ۀصحن

 و فروش شده و دست دیبار خر نیحال چندتا  افراد نیكه ا شوندیهموطنان ما متوجه مستانند. افغان باز از ملت  راد خو یشكسگ

 .بدست گشته اند

 بتیجمهور افغانستان مص سیرئ خواستیپدرام" است كه م فی"لط یو ضد مل تیهو یو ب تیشخص یافراد ب نیاز گرید یكی

در كابل،  ینظام ضد مل  كی تیاستفاده از موجودحمت كشان افغانستان(  است كه با سازمان زسازا ) یاز اعضا یزده شود.  و

 خیر تارد یجمهور استیر دی". كدام كاندباشمیم یبلكه افغانستان ستم،ی"من افغان ن كهاظهارداشت  یمبارزات انتخابات انیدر جر

ز و قبل ا یدوران جوان یو چگونگ تیفیصرف نظر از ك  د؟یخود انكار نما یمل تیتا اكنون وجود داشته كه بتواند از هوجهان 

 نیاست كه  كمتر یستم یلوژ دهیو ا التیتما یدارا امپدر م،یندار یست و ما به آن  فعالً  كارد زبان هااش كه ور یجوان

در  نام و رییتغ انیاز حام یكیمنصور  ظیاش حف یبر عكس مانند همفكر ستم وطن و رفاه مردمش نداشته، بلكه  به یعالقمند

غان  خلق بر ملت اف بحز یوارده از سو یها یدر تباه میمستق ریغ ایو  میپدرام مستق افغانستان است. یو برباد هیتجز تینها

 سختاز دشمنان سر یبه كشتار مردم هم دست زده باشد. و یاسیو س یدرجات حزب یممكن است غرض ارتقا یبود و حت میسه

 یزادآ توانستیمسکو در کابل نم ۀمانند نظام دست نشاند تریلتوتا نظام كی رایز رفت،یمطبوعات بشمار م یو آزاد یدموكراس

و مدافع  دریبخود بگشرافتمندانه  ۀچهر گریروز انسان بكشد و روز د كی تواندیقاتل م كیچگونه .  دینما لرا تحم دهیوعق انیب

بله تو ". تمیهو یقبل در آلمان اظهار داشت  كه: "من ب یچند یمونث و دانیتن از مر كیمطبوعات شود؟   یو آزاد یدموكراس

 :یباش یخصائل آت یاگر دارا یتیهو یب

 تیهو ینام كشور ب ۀدهند ریاست. هر تغ تیهو یب یمل تیهو ۀهر انكار كننداست.  تیهو یاش ب یخائن به كشور آبائ هر

 یطلب ب هیاست. هر تجز تیهو یاوز به ناموس مردم  باست. هر قاتل و متج تیهو یوطن ب ۀو فروشند ۀاست. هر برباد كنند

ر است. ه تیهو یشهر ها ب رانگریهر واست.  تیهو یب ستی. هر ترورتاس تیهو یب ستیو سكتار ستیاست. هر فاش تیهو

 نیهر منافق و داست.  تیهو یوطن ب یخیها و آثار تار میهر چپاولگر موزاست.  تیهو یتمدن و فرهنگ كشور بغارتگر 

در  یقوم یها نگاست. هر مشوق نفاق و ج تیهو یبا دشمنان كشور ب یو مخف یاست. هر معامله گر علن تیهو یفروش ب

 است، تیهو یهر قاچاقبر و معامله گر مواد مخدره ب است. تیهو یب تیهو مجسمه افراد فاقد ۀاست. هر سازند تیهو یكشور ب

 یام آ ،یب یج یک ،یا یآ یهر خدمتگار ساست.  تیهو یپهلوان ب زیچنگ وریاست. هر پ تیهو یب یافراد ضد مل رویهر پ
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است. هر مدافع  تیهو یجانبه و چند جانبه ب كیاست.  هر جاسوس  تیهو یب ینظام آخند اواکو و  (ISI) یاس آ ی،  آ6

 .است تیهو یو معادن وطن به اجانب ب متیقیآثار ذ ۀهر فروشنداست و تیهو یبه کشور ب نیمتجاوز

 یستیالیماتر یو با استعمال جمالت فلسف رودیافغانستان م تیبه "خدمت" مردم با هو تیهو یهمكاران  ب ایهمكار و  نیبا ا پدرام

 ایو  كایامر یصدا ،یس یب یمصاحبات با ب قیافغانستان  شده و از طر یاسیبزعم خودش دانشمندانه وارد صحنه س یكیالكتیـ د

در خدمت  ی" در كابل، مدتیستیبعد از سقوط نظام "ماركس. دهدی"شرافتمندانه" م تیشخص دخو در پراگ به یآزاد یویراد

حزب  نینمود و بافعال یو فرانسه سپر رانیرا هم در ا یچند زمانفروشندگان افغانستان قرار گرفت. از  یکی"احمد شاه مسعود" 

 دیحزب توده مستف یاعضا كیلوژ دهیا یجست و از همكار یشركت مشان  یبود و در مجالس حزب كیدر ارتباط نزد رانیتوده ا

مشوق  و یاصطالح افغانستان ۀكنند جیاست كه ترو رانیا سیاز جواس یكیپهلوان"  زیهمچنان از شاگردان ممتاز "چنگ یو. شدیم

بوده است كه مورد   توقعم اریو بسنموده  داریزاد هم د لیخل یبا زلم یگاه گاه یو. دركابل باشدیدر افغانستان م یجنگ قوم

مع در جوا یادیز دارانیاش كه خر یو ضد افغان یاسالم یضد ارزش ها دیعقا یتا بر مبنا ردیقرار گ انیكائیامرتوجه و تفقد 

 یاز سو پدرام نكهی. جالب ادیكشور سراغ نما یاسیس اتیدر ح ایو  یخود در دستگاه نظام فعل یبرا یپائ یدارد، جا  حیمس

 نیكه هم  دانندیدارند. همه م یآگاه یو یهر دو از سابقه الحاد كهینكوهش نشده است، در حال یاخوان یو ربان یوهاب افیس

مشاهده  انجی. دروندندیبپ یریزنج وانگانیبود كه به صف د كیشان نزد یدر مورد سوابق ضد بشر ایجو یمالل یۀافراد با  اظهار

و  تیوه یو از پدرام ملحد و ب دهدیبافت م كجایخود  یمقاصد استعمار یرا برا نیافقو من نیملحد كه استعمار چگونه مینمائ یم

آگنده از افكار آورد.  یدوستان به وجود م هنیو م انیگرا یمل هیمبارزه عل یجبهه واحد برا كیفروخته شده  افیو س یربان

درام به جنگ پوابسته به استعمار،  یها روین یبانیو مطمئن از پشت یرانیا یو پر از فرهنگ ضد افغان یستیـ سكتار یستینیشوو

 .زاد گاهش كمر بسته است یمردم افغان و نابود هیعل

 یبورو تیسابق پول یاز اعضا یواست.  یریپنجش ریدستگ سر درآورده، یو وطنفروش انتیكه از درون باطالق خ یگرید فرد

 یعضااز ا یریپنجش ریاست.  دستگ دهیكشور و مردمش گرد هیعل یمیعظ اتینسانکش خلق بود كه مرتكب قتل ها و جناحزب ا

  :كتاب ولفم نیمتروك یلیبود و بقول واس (KGB) یب یج یك

“The KGB in Afghanistan” چاردیر ،یریپنجش ریدستگ یب یج یدر افغانستان( نام مستعار ك یب یج ی)ک (Richard)  

 تیه حماو ب رفتیسابق به شمار م یاز سرسپردگان شورو یكیو  كایغرب باالخص امر سمیالیسرسخت امپر نیبود. او از منتقد

طبقه  یها ی.  از رنج و بدبختكردیو هنجره پاره م دیکش یعربده م یمتماد انیمسكو سال ی" تحت رهبریپرولتار یاز "دكتاتور

 و خانه یكاریگوله، ب شانیدشمن طبقه كارگر شد و عوض نان، كار و خانه برا دن،یبقدرت رس نیاما ح كرد،یكارگر دفاع م

در  كهینی.  اما حزدیدم م یبرابرو از صلح و مساوات و  دانستیم یكشمكش طبقات انیخود را از  حام یداد.  و هیهد یخراب

است  كایاست.  اكنون در خدمت امر دهیآنرا د ریكمتر نظ خیشد كه تار یقدرت قرار گرفت از زمره ظالمان و خونخوران كهیار

دشمن سابقش در سطح  یتحت رهبر یجهان نیو به نفع نظم نو  دهی" خوابیستیالیكشور "امپر نیدر بطن ا یو فعالً  به آرام

 دیمستف یرینحو چشمگ آن به یایاز مزا نكیجاسوس دو جانبه بوده باشد كه ا یریپنجش ری. ممكن است كه دستگكندیم غیتبل یجهان

 یكه در البال كندیم یبلكه سع ست،یكشور و مردمش نادم ن هیخود عل اتیها و جنا یها، وطنفروش انتیاو نه تنها از خ. شودیم

 یائیآر تیسا بیو كه در یو جمالت مزورانه نیبه ا بدهد. یو انسان خواهانهیترق تیخصخود ش یبرا بندهیكلمات مطنطن و فر

(www.ariaye.com)  دیتوجه فرمائ  افتهیگزارش  200۴نوامبر  ۷ خیبتار. 

 فهءیوظ نیگان، اگمكردصر در برابر ما و شما وطن معا خیتار ینیشبیاز زمان( قابل پ ی)قسمت ۀبره نیو در چن یدوران نیچن در

 یو ترق یدموكراس ،یآزاد یها شهیو بر ضد اند خیتكامل تار یاساس یها شیگرا هیقرار دارد كه عل یو جهان ییمنطقه  ،یمل

ون كهن و قر و نظامات تیوهاب ،یالملل نیب زمیالقاعده، ترور ان،یادگرایطالبان، بن ابیآس هآب ب. میریو صلح جهان قرار نگ
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و  یتماعت  اجعدال شرفت،یپ ،یاسیو شرط س دیقیب یهمكار یصلح دوست استیاز س. میزینر یعرب یواپسگراامارات  ییوسطا

نقش فعال  ،یسلول زنده جامعهء بشر كیانسان،  كی ثیحت به یو در نها میكن غیدریب یبانیدر سطح افغانستان و جهان پشت ،یمل

و  مینك یفایدر سطح منطقه و جهان، ا نیصلحدوست و نو ك،یمحروم افغانستان مستقل، متحد، دموكرات یتهایخود را بسود اكثر

  .میكامل گام بردار نانیو اطم ینیروشن ب ،ینیبا دورب خیو زمان و تار نیدر سمت حركت زم

م  از كال چیبه ه تیدر واقع یریپنجش رینشأت کرده است. دستگ تیخاص یو ب تیهو یفرد ب کیدستورات را که از  نیا بنازم

بنام القاعده در  یو نه عرب كردیظهور م ینه طالب بود،ینم یمانند و یاگر اعمال مزدوران اجنبخودش اعتقاد نداشته و ندارد. 

ت حال نیامروز مردم بدبخت افغانستان به ا بود،ینم یمانند و یاگر اعمال مزدوران اجنب .توانستیما افغانها رخنه م نیسرزم

 یو دمانن یمزدوران اجنب یاگر اعمال ضد ملافتاد.  یو سرنوشت ملت افغان در دست ناكسان نم شدند یبدبخت تر گرفتار نم

 بود،یمن یمانند و یمزدوران اجنب یاگر اعمال ضد مل. دیگردینم یجهان سمیو النه ترور شدینم یطالب یمدتافغانستان  بود،ینم

ت حاكم بر سرنوش یاخوان یو ربان یوهاب افیمانند س یگریو مزدوران د شدینم رانتریو و رفتیسال به عقب نم 200افغانستان 

 یمسعود" با شورو شاه"احمد  یقرار داد مخف دیشا بود،ینم یمانند و یمزدوران اجنب یضد ملمال . اگر اعشدندیكشور ما نم

 یریپنجش ریدستگ ،یمزورانه و تقلب یها یجمله پرداز نیبا چن. شدندیما گمكرده گان وطن نم ۀدیو مردم رنجد دیگردیامضا نم

 ریستگد. اندازندیخود ب اتیو پرده بر جنارا اغواء كنند  خیمردم و تار خواهندیم گرید كباریبوطن  انتیدر سلك خ یو دوستان و

به  یبه كشورش  و مزدور انتیخ یبر مبنا یو نی.  دوكتوریو نه به دموكراس ینه به صلح اعتقاد دارد، نه به ترق یریپنجش

 .استوار استاجانب 

 یریپنجش ریمانند برادرش دستگ یحقوق پوهنتون كابل بود از نگاه فكر ځیدر پوهن نجانبیكه همصنف ا یریداود پنجش برادرش،

اظهار داشت: "آرزو دارم كه  نیدر حضور چند محصل كه من هم حاضر بودم چن یروزآغشته است.  یو وطنفروش انتیدر خ

 یو روز دیشوم خود رس یآرزو نیباالخره به ا استاده است". نمیبر بال روسكه عسكر سرخ  نمیو بب زمیاز خواب بر خ یروز

ز كه ا دانستینم نرایاما اشو.  داریكه زود ب دهدیفرمان م ینشسته و بو نشیكه عسكر سرخ بر بال دیخاست و داز خواب بر

 یریكه داود پنجش خواهدیم یسپردگاطاعت و سر  یو از و ندینش یم  نشیبر بال یهم روز كایامر دیروزگار عسكر سف یقضا

دشمن خلق  یكه بقول و گذاردیم یكشور اریو خود را در اخت ردیپذ یرا از دل و جان م یكائیفرمان امر نیهم مانند برادرش ا

 یفایكستان ادر تا ج یافغانستان اشغال ریسف ثیاش فعالً به ح یبا حفظ تعلقات روس یریداود پنجشجهان بوده است.  دهیستمد یها

ل و اضمحال یشورو  یبود اما مانند برادرش بعد از فروپاش یاش مبلغ جنگ و كشمكش طبقات یمحصل ۀ. در دوركندیم فهیوظ

"احمد شاه مسعود" خاک فروش  نیو مشاور انیشد و در سلك حام یجنگ قوم نیاز مدافع یكی" افغانستان یستینظام "ماركس

است كارنامه  نیمبدل گشته است. ا یمسلك ستیو فاش ستیسكتار كیبه  بیپرنس یو ب یشوق" ستی"ماركس كیقرار گرفت و از 

 .و فروش شده اند دیكه دست بدست گشته  و خر یدو برادر اهیس

و قاتالن  انیتعداد از جان كیگذاشته شده اند،  دهیمزا یبرا یاسیكه در بازار س افتهی لیتحص مهیو ن افتهی لیافراد تحص ۀبرعالو

 تیآنها دوستم است كه در زمان حاكم نیمعروفتر. از زمره، شوندیو فروش م دیهم دست بدست گشته و خر یروح ضانیو مر

 یدوستم خدا .دیخلق گرد نیوحشت در كابل و مناطق پشتون نش جادیا یبرا (KGB) یب یج یك لهیبر افغانستان به وس یشورو

است كه در كشتار و سوختاندن  21و  20قرن  یافراد استثنائ از یمبالغه نباشد كه و دیشااست.  یرحمیو ب یشقاوت، خونخوار

دستور داده شد كه  یباشد. به و تسیآشو یآدمسوز یدر كوره ها یآدمسوزان هتلر فیهمرد تواندیو زنده بگور كردن انسانها م

د که نكند.  همان بو یبشمول تجاوز به ناموس مردم خود دار یعمل ضد بشر چگونهیمردم از ه یمبارزات یۀروح ینابود یبرا

و قندهار  بلزنانه در كا یكامل به حمام ها تیبا معاف روانشیسرخ روس،  دوستم و پ یدر زمان اشغال افغانستان توسط قوا

" معروف است كه مردم كابل و قندهار از یدوستم بنام "جوزجان یایشیلی.  مساختندیم رتیس یو صد ها زن را ب  شدندیداخل م
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 یدوستم خود را در پناه سازمان جاسوس ،ی. بعد از سقوط شورولرزندیاكنون مآنها تا  یفرط وحشت و ارتکاب اعمال ضد بشر

 ریروخت و زف كایاو را با حفظ تعلقاتش به آنكشور به امر هیو ترك دیگرد سریم یانهدام نظام طالب نهیزم نكهیقرار داد تا ا هیترك

 را یكه مضمون مطول ینبزنده بگور كرد.  بقول محترم   ایو  دیرا به آتش كش یجنگ ریهزار تن اس  یكائیامر انینظامنظر 

به نشر سپرده بودند، "دوستم به ساتور  2003منتشره تورانتو در سال  ۀالافغان رس نیوز ۀدیجر  ۀدر مورد دوستم در چند شمار

گزارش سازمان مستقل حقوق  خواهد بود كه نظر به  یكسان ۀاز زمر یزند".  و یمتجاوز به افغانستان بوسه مخون چكان هر 

 ستین دیعب كا،یامر ۀكه برعالو گذاشت دیناگفته نباشده و مجازات شود. محاكمه  دیضد بشر با اتیبشر افغان نسبت ارتكاب جنا

 یۀدر عقب اعالم زیخود در هراس اند، ن یاحتمال ۀحقوق بشر كه از محاكمكنندگان  یو سائر تخط افیس ،یربانكه دوستم، 

 تاردد گ سریفرار شان از محاكمه م یبرا نهیزم لهینوسیباشند تا بد اریصلح" در مورد عفو مال عمر و حكمت  می"تحك ونیسیكم

ه سابق نیبا ااصالً مطرح نخواهد بود.  یخواه نخواه شانیمحاكمه ا شوند،یعفو م اریمال عمر و حكمت كهیبدارند وقتبعداً اظهار 

در مورد  یاسیس یها زهیصرف نظر از انگنموده است.  نییتع زوالیدرست ثیتم را به حدوس یحامد كرز ،یوانیحو  كیتار

 یسو از دیدر پست جد یجنگ ساالران، تقرر و یجیبردن تدر لیارتباط به تحلبه  یكرز یهر"  ظایاری"هش ایتقرر دوستم و 

 .و محكوم شده است حیخارج بشدت تقبحقوق بشر هم در داخل و هم در  یسازمان ها

 یالنمبارزات طو یدهند و مردم را برا لیتشك  یجبهه واحد كی دیوابسته به اجانب با ریو افراد غ  انیگرا یكرد؟ مل دیچه با پس

 رعدالت و مساوات ب كهیتا زمانبه ستوه آمده اند.  یمزدوران اجنب انتیو خ انیمردم از ظلم و ستم اجنبآماده سازند.  زیصلح آم

وابستگان  هكیمجازات نشوند، تا زمان انیخطاكاران و جان كهینگردد، تا زمان نیمأاستقالل كشور ت كهیزمان انشود، ت یكشور مستول

و  یبه مقدسات مل نیتوه كهیمتوقف نشود، تا زمان گناهیكشتار مردم ب كهیبدورنگردند،  تا زمان  یاز رأس ادارات دولت یاجنب

ح و صلمستقر نگردد،   یمردم و بدون مداخله و سفارش اجنب یواقع ۀبه اراد  یتكنظام م كی كهیو تا زمان ابدیما خاتمه ن ینید

م ما مرد یشعور مل. دیغوطه ور خواهد گرد یداخل یدر جنگ ها گرینخواهد شد و كشور ما بار د نیدر افغانستان تام تیامن

 شانرایا و ستندیبا شیمردم خو ین است كه پهلویا یوابسته به اجنب ریغ گرا و یافراد مل بهیوجدر حال گسترش و تكامل است. 

 .دهند یاریدر شناخت حق از باطل 

 

 

 


