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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  !ست افغان، جناب ولی احمد نوریدو و وطننويسندۀ نامدار 

تماس محبوب ما وطن و حاد با کمال مسرت مقالۀ جناب عالی را که به موضوع سرنوشت ساز 
ارسال اين تحفۀ جناب عالی به خاطر  بدين وسيله در حالی که از. رديمدست آوه گيرد، ب می

گرامی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" شما را به پورتال مقدم کنيم، ارزنده اظھار سپاس می
  . ھمکاريھای دائمی شما با پورتال باشدزومنديم که اين مقاله طاليه دار آرداشته،

  ! به سالمت و سرفراز باشيد                                                                           
  با محبتھای فراوان                                                                                     

 AA-AA  ادارۀ پورتال                                                                                 
  

 داريم، که خواندن تبصرۀ پورتال را بالفاصله بعد از مقاله، فراموش  تمنااز خوانندگان گرانقدر
  .نفرمايند

  
  

                            ولی احمد نوری
  ٢٠١٠ اگست ٢ 
  
 

  !!!مفکورۀ تجزيۀ افغانستان خيانت ملی است
  

 
دارند، يک پديدۀ بی قيد و بند آزادی و ديموکراسی چنانکه مخالفين آن می پن

 عقل،  و عقل استوار ۀنسان و جوامع انسانی است و زائيدآزادی، نياز ا. نيست
ذھنی و مقتضيات ھر جامعه مطابق به درک شرايط عينی و  ،  دربر نظم

علم جامعه شناسی، حقوق و   کسانی که مسلط  برۀعصر و زمان بوسيل
 باشند، زير نام قانون تدوين و از سياست، روابط  و اصول داخلی و خارجی

اساس آن اجراآت صورت  سوی نمايندگان واقعی مردم تصويب ميشود که بر
گرفته و مردم در سايۀ استقرار نظم  و آرامش به فعاليت و زندگی خويش می 

منافع شخصی و گروھی، خالف  ھرگاه فرد يا افرادی با درنظرداشت. پردازند
ی مراجع مسؤول متھم بوده و مورد تعقيب و آن نظم  عمل نمايد،  از سو

صورت اثبات عمل خالف منفعت اجتماع، شخص  تحقيق قرار گرفته، در
  .مجرم، مستوجب مجازات شناخته ميشود

متأسفانه در ظرف سی سال اخير افراد معلوم الحالی چه بصورت فردی و چه 
و جنايت فراوان را مرتکب شده اند  و زمينه را کودتا ھا زده اند،  قتل ه گروھی بيخيال از ترس مجازات، دست ب

ًبرای تجاوز آشکار و پنھان دولتھای خارجی در افغانستان فراھم نموده اند که نتيجتا افرادی از پائين گرفته تا باال 
چنان بی بند و بار و قانون گريز شدند که به سختی ميشود به صداقت اخالقی و وطن دوستی کسی اعتبار کرد،  
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 گرديده اند که شيوۀ ء بعضی از نخبگان و صاحبان قدرت به امور ملی و اجتماعی طوری بی اعتنابخصوص
رفتار حيوانات در جنگل را ميتوان نسبت به آنھا ارجحيت داد،  زيرا اگر حيوان زورمندی بخاطر رفع گرسنگی  

، به قطع زندگی زنده جان و ادامۀ حيات، حيوان ضعيف تر از خود را شکار ميکند، تا گرسنه و مجبور نشود
ِديگری متوصل نميشود، اما از نه سال به اين سو با موجوديت به اصطالح قانون و ارگانھای حافظ امنيت مردم و 
ًثبات کشور تقريبا ھمه در پی قدرت و ثروت اندوزی بوده و با زير پا گذاشتن ھر نوع اصول اخالقی و انسانی 

اين صحرای وحشت  و چور و چپاول کسانی را ميتوان ديد که گذشته از يک لحظه ھم آرام ننشسته اند و در 
حزب «ِزيانبار افراد رغم تجربۀ امور بسيار  دست زدن به رشوه ستانی، اختالس و ظلم  و ستم، حتی علی

دولت شوروی سابق نتائج خونباری را به ھمراه ه افغانستان که سرسپردگی و مزدوری شان ب» ديموکراتيک خلق
الش  در جھت دولت ھای دشمن افغانستان از خوش خدمتی و نھايت ته   اينھا ھنوزھم در پی مزدوری بآورد،

  . نمی ورزندء کشور اباۀبحران آفرينی و تجزي
 يعنی الحاق "آريانا" يا "خراسان"گاه با طرح فدراليزم، گاه رد کردن نام افغانستان و پيش کش نمودن نام 

بکار می برند، و تبليغاتی را » افغانستانی«و » خراسانی«، »افغان«ای استعمال مليت افغانستان به ايران، و يا بج
انت ملی چيزی ديگر براه می اندازند که مرام  و ھدف نھائی آنھا جز به خطر انداختن تماميت ارضی کشور و خي

  .محسوب نميشود
نگ زبانی را براه می اندازند و صريح تر بگويم بعضی آشکارا حتی از طريق راديو و تلويزيون اختالف و ج

بين باشندگان افغانستان اختالف قومی و نژادی را دامن ميزنند و برای اجرای اينگونه اميال شوم خود جوانان 
  اگر درين .شی، تشويق، ترغيب و تجھيز ميکنندتھی ذھن و پرعقده را به اعتصابھا،  تظاھرات  و  برادر ک

خارجی افغانستان دخيل نباشد ميتوان از طريق بحث و طرح ھای علمی و ارتباط اغراض شوم و دست دشمنان 
 اينرا بايد پذيرفت که ھيچ .تمسالمت آميز و از طريق ارگانھای قانونی به حل و فصل تفاوتھا و اختالفات پرداخ

ام يک  ميان اقو،کشوری از يک قوم واحد و زبان واحد تشکيل نيافته است،  لذا برای ھر موضوع مورد اختالف
در تمام کشورھای متمدن و متکی به .   نشانگر وحشت و بربريت است،کشور توصل جستن به جنگ و خشونت

صادی، حقوقی، رغم اختالفات در زمينه ھای متعدد از جمله اقت ھا و احزاب علیھعقل و قانونگرائی، افراد، گرو
  . شان را از مجرای قانونی حل نمايندنظرداشت منفعت جمعی ميکوشند اختالف و مشکالتسياسی و غيره با در

ھر کشوری يک اصل اساسی است و  ی مشترک و مسالمت آميز درانن به قانون برای ادامۀ زندگزارداحترام گ
زبان، توھين به بيرق ملی و توھين به ه يعنی توھين ب.  استءاگر کسی خالف آن رفتار ميکند محکوم به جزا

  !!!تعقيب و مجازات است و متھم قابل قانون اساسی جرم
آنانی که فکر ميکنند که با سرنوشت يک ملت سلحشور و آزاديخواه بازی کنند و از طريق شايعه پراگنی برای 

  .جلب عنايت و لطف باداران خارجی خود خدمتی انجام دھند با صراحت بايد گفت که سخت در اشتباه ھستند
 ُ بيگانگان، چه عرب، چه ترک و چه مغـل، چه انگليس وخواھانۀ مردم افغانستان برضد استيالیقيامھای آزادي

ولی آنچه تاھنوز خاطرۀ آن در حافظۀ مردمان اين سرزمين . چه روس وغيره جوھر تاريخ اين کشور را ميسازد
ی و روسی را با يائتاني بيستم است که استعمارگران برزنده است، قيامھای دشمن سوز افغانھا در قرون نزدھم و

:  پس بيجا نيست که گفته اند.ود و مجبور به ترک اين کشور ساختفگندگی تاريخی روبرو نمشکست و سرا
  " ستافغانستان گورستان امپراتوريھا"

تالش مردان بزرگی مانند امير  اثر تدبير و ساختار سياسی افغانستان امروزی که از نيمه دوم قرن نزدھم ، بر
شکل گرفته و فرزندان اين مرز و بوم )  و الدينةضياء المل(ن خان  امير عبدالرحمو) اميرکبير(دوست محمد خان 
 حقانيت اين پاسداری را ميتوان  در سه نبرد جانبازانه با .ود از اين ساختار دفاع نموده اندبا خون و جان خ

شھامت فرزندان دلير و با .  استعمار انگليس و يک نبرد قھرمانانۀ ده ساله با ابرقدرت شوروی به قضاوت گرفت
تمام اين نبردھا توانستند دشمنان وطن شان را به زانو در آورند و تماميت ارضی کشور را  افغانستان در

اکنون نيز فرزندان صالح و اصيل ھمين آب  و خاک قادر خواھند بود ھرگونه دسايس . سرفرازانه نگھدارند
 سرافگنده  از مرزھای اين کشور بيرون دشمنان و اجنتان خود فروخته را نقش بر آب کنند  و ھر متجاوزی را

  .رانند
، فکر ميکنم که )Robert Blake(سفير سابق امريکا درھند  استعمارانگليس، امروز يکی از ميراث خوران

ند اين آقا نميدا. ثير منفی کرده از تجزيۀ افغانستان با يک ژست ابلھانه صحبت می نمايداگرميھای ھند در فرقش ت
 ميليون نفر از يک تبار ۴٠از ھای افغانستان و ماورای سرحد که دارای بيشتريد از پشتونکه اگر يک کشور جد

واحد  در يک خطه که در دنيا مثال ندارد،  آنھم از مردمان آزاده  و جنگجو بوجود آيد، کدام قدرت در شمال اين 
 خاصا که اين سه کشور با تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان چه (ۀ بشمول سه کشور نو به آزادی رسيدکشور

  و از زير يوغ شوروی، روز خود را تا شب رسانيده ميتواند؟ ) اقوام شمال افغانستان زبان مشترک دارند
 عسکر قوای ناتوی تا دندان مسلح با مدرنترين ساز و برگ نظامی جھان از ١۵٠٠٠٠امروز که نزديک به 

 چطور می توانند باالی قدرت چھل مليون پشتون ،دارندمشکل جنگ ولسوالی ھای مارجه و ناوۀ ھلمند خالصی ن
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م از خود حد  غير مسؤوالنه حرف زدن ھ؟؟؟ديورند حاکميت خود را تحميل کنندواحد دو طرف خط تحميلی 
  !!!دارد
ه نھايت تجزيه طلبی ب  مفکورۀ نظام فيدراليزم و در، "افغان"نام ه ی بئبين يک تعداد از افغانھاکه مدتيست  از 

  تفرقه اندازی  اين اشخاص مفکورۀ  . تپ و تالش خلق گرديده است، بيگانگان ر پياده کردن سياست شوم منظو
اگر . آنکه خودشان در مرحلۀ اول قربانی و مباح اين خود فروشی ميشوند پرورانند، بيخبر از سر می را در

ور تھی مغزان شوروی قبول کرده که مفکورۀ افغانستان شمال و جنوب را  بدست فراموش نکرده باشند آنھائی
  !!! نه مردم آزادۀ افغان، تاريخ فرو رفتندیباله دانز خودشان در ،بودند

برای   ھمانطور تالش. خيانت ملی است،من معتقدم ھرگونه تالش برای متالشی ساختن تماميت ارضی افغانستان
بزرگ  رد و که مانند ھمه کشورھای خ،زمينر نام  افغان و افغانستان  و ايجاد تفرقه بين باشندگان اين سرئيتغ

  .از اقوام و تبارھای مختلف تشکيل شده است، جنايت و خيانت ملی محسوب می شود جھان
ی دور و در اين اواخر فعاليت ھای منفی، تخريب کارانه و خيانت کارانۀ يک تعداد نوکران ھمسايه ھا و کشورھا

ھمه ميدانيم که اين فعاليت ھای .  آغاز شده است،خود اين وطن اندًا فرزندان ناخلف غالبنزديک افغانستان، که 
 و تمويل می ئیخائنانه از طرف دشمنان افغانستان، دشمنان وحدت، پيشرفت و ھويت افغانستان ايجاد، رھنما

  .شود
جان يکی دشمنی و اختالف زبانی را بين باشندگان اين خاک دامن ميزند،  ديگری اقوام برادر افغانستان را ب

 ما تالش دارد و فرزندان ئیيکديگر می اندازد و سومی برای نابودی افغانستان يعنی برای تجزيۀ اين سرزمين آبا
  .نا آگاه و سست عنصر اين خاک را برای پياده کردن اميال کثيف شان استخدام نموده و مينمايند

جيران بيگانه مطرح شده بود و چندی پيش در سايت کابل پرس موضوع تجزيۀ افغانستان از سوی يکی از ا
خته و ھويت باخته، ضمن آن الطايالتی به خورد جوانان داده شد و در پای آن نوشته تعدادی از عناصر خود فرو

ی رابرت ئ يکی از دپلوماتان متقاعد امريکابه دنبال ھمين طرح خائنانه بود که. يد کرده بودندئتاگويا اين طرح را 
ر ھند بازھم طرح تجزيه افغانستان را به شمال و جنوب به حکومت امريکا پيشنھاد بليک سفير سابق امريکا د

 که خوشبختانه از سوی افغانھای آگاه با ، و آنرا يگانه راه پيروزی امريکا بر جنگجويان طالب دانسته بودکرده
گليسی  گاردين ان ًاين موضع اخيرا در روزنامه  معتبر. ھای شديد و نفرت انگيز روبرو گرديدعکس العمل

)Guardian (سره وطن جنگ زدۀ خويش ب نيز مطرح گرديده است و بازھم افغانھای بادرک چه آنھائی که در 
حادثه مجبور به ترک وطن شده اند، در برابر اين توطئه ھا خاموشی اختيار نکردند   که از بدئیميبرند و چه آنھا

پورتال افغان جرمن افتخار دارد که .  کردنداءوطئه ھا را افشو بران خويش اين تو با تنفر عميق و با منطق قوی 
اين مبارزه سھم عملی داشته و تا کنون چندين مقاله تحليلی  و سياسی از سوی ھمکاران صاحب قلم خويش  در

  . بدست نشر سپرده و اميد است اين راه را بعد از اين ھم تا سرحد شکست خفت آور دشمنان افغانستان ادامه بدھد
  

است که در ھمه کشورھای جھان يک تعداد ارزشھای ملی  آوری است، اين ياد چيز ديگری که شايان تذکر و
بر باشندگان آن  احترام اين سمبول ھا  کشوری احترام می شوند و ھستند که منحيث سمبول وحدت ملی ھر

  ً:مثال. حتمی است کشورھا واجب و
   است؛ش واجب االحترامـبيرق ھر کشور از طرف اتباع 
رام می   ر ملت و دولت آن کشور واجب االحت قانـون اساسی ھـر کشور که حيثيت وثـيـقۀ ملـی آن را دارد  ب

  باشـد؛
ان   ـه  از طرف مردم رام  است، بلک ـل احت شور قـاب ـردم آن ک ا از طرف م ه تنھ شور ن ـر ک ی ھ ـرود  مل س

سابقه ای در بازی ھای جھًمثال  .  کشورھای ديگر نيز در مواقــع بخصوصی احترام می شود اه م ـر گ انی ھ
ه بين تـيـم ی کشورھا نواخت ه نوبت سرود مل سابقات ب تم م ا خ رد،  در آغاز و ي ھای دو کشور صورت ميگي

 .ان ھردو کشور احترام ميشودو بازی کن  و از طرف تماشاچيانميشود که ھمه به احترام آن به پا می خيزند،
ـاع   رای اتـب ـر کشور ب ی ھ ل ديپلوماتيک واجب ھـويت مل اع ممالک ديگر، در مناسبات متقاب خودش و اتب

 االحترام است؛
 .نام ھر کشور برای مردمش واجب االحترام و در مواقع خاصی برای ديگران نيز قابل احترام ميباشد 

  
بيرق  ميدانم که بی احترامی به ،آن منحيث مھاجر زندگی ميکنم يک مثال می آورم، در کشور فرانسه که من در

فرانسه جرم است، مرتکب اين جرم در قدم اول به پرداخت جزای نقدی محکوم ميگردد و اگر بار ديگر تکرار 
  .  نمايد ميله ھای زندان ھم در انتظارش ھست

حتی شنيده ام که در . ی استلمان بی احترامی به قانون اساسی آن کشور جرم شناخته شده و قابل تعقيب عدلادر 
  .وجود دارد) Verfassungsschutz(يسی بنام پوليس حراست از قانون اساسی لمان پولاکشور 

  
والنه ؤگونه رفتارھای غير مس  تا از اين،در افغانستان عزيز ما ھم بايد بصورت حتمی چنين قوانينی وضع گردد

ملی است ھای ملی آن،  که بيرق است، قانون اساسی است، ھويت فرين جلوگيری بعمل آيد و از ارزشو بحران آ
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 است حراست نمايد و مجرمين و متخلفين آن ،و سرود ملی و زبان ھای رسمی پشتو و دری) نام افغانستان(
  .تعقيب عدلی شده و مجازات شوند

 در پورتال افغان جرمن آنالين چاپ شده است، يک عنصر بسيار ٢۴/٧/٢٠١٠مبنای مضمونی که به روز  بر
ی و بی ئدر کابل اشتراک نموده و با پر روز مدور تلويزيون آريانا ضعيف و ناچيز جامعۀ افغانی در يک مي
اين موضع گيری او } نيست و نام افغانستان را نمی پذيرد» افغان«او {احترامی در برابر جھان اعالن ميکند که 

 که در انتخابات رياست جمھوری افغانستان خود را کانديد نموده ،يک آدم کوچک ديگری را در ذھنم تداعی کرد
 نيست و نام "افغان"بود و در سخنرانی ھايش با بيشرمی غير قابل وصفی در محضر مردم اعالن می کرد که او 

  !!!  را نمی پذيرد"افغانستان"
ُ بطرف آنھا  لـق لـق می  کشوری، حکومت افغانستان،  پوليس و قضاجای تعجب اينست که ما ملت افغانستان ُ

نگريم و اين سخنان سخيف، جلف، بی معنی و دور از شرافت ملی و خائنانه را که از زبان ھای کثيف آنھا می 
  !!شنويم، تحمل می کنيم 

 چرا اين آدم ھا و امثال آنھا در دقايق بعد از اين نوع اظھارات خائنانه، مورد تعقيب قانونی قرار نمی ؟ چرا ؟؟
  ؟؟؟ برای ھمطبقان  ديگرشان ھم شودتحقيق ومحکوم و جريمه و حتی محبوس نمی شوند تا درسی وگيرند 

ھا سال است در ر دارند و نام اين کشور را که صد خود عا"افغانيت"من تعجب ميکنم که اگر اين جنابان از 
  و "ولسی جرگه"ت  را برای وکالت ميکنند خودأن ثبت است، نمی پذيرند، چگونه جرجغرافيه و تاريخ جھا

   ؟؟؟ اين وطن کانديد کنند"رياست جمھوری"
که آنھا خود را به صفت نمايندۀ ايشان کانديد کرده اند اينقدر  آيا آنھا فکر ميکنند که مردم افغانستان  و يا مردمی

 رأی فروش  و نا اھل خواھند بود که به  ھمچو انسان ھای ھويت باخته و خود فروختهافھم و مثل آنھا وطنن
  .که خود دشمن نام  و تماميت ارضی اين خطۀ پاک باشند ؟ مگر اين.بدھند

خالصه آنچه در طول صدھا سال تاريخ کشور بوجود آمده  و در ذھن و روان نسل اندر نسل مردم ما پذيرفته 
 را بر ر داد و يا کشوریئي چطور ميشود بخواست چند فرد پرعقده،  تشنۀ قدرت و ثروت نام کشوری را تغ،شده
 تجزيۀ کشوری چون افغانستان که دشمنان تاريخی و استعماری تا ؟؟؟س زبان و قوميت و محل تقسيم نموداسا

کشور ديگری پيوند داده اند،  ه ھر طرف قطعات وسيع آنرا جدا کرده و ب ھنوز به آن چشم دوخته اند در گذشته از
  تماميت ارضی افغانستان به ؟؟ديگر آن  تن دھند؟آيا ممکن است مجموعۀ مردم اين سرزمين بازھم  به تجزيۀ 

 می ماند که با ھمه سر نشينانش و ھمه دار و ندارش در ميان بحر طوفانزا قرار دارد،  حفظ ھر وجب ئیکشت
 البته ھر آنچه بداخل کشتی است به ھمه .کشتی برای حفظ جان و مال ھمه سرنشينان امر ضروری و حياتيست

 ،لی با در نظر داشت منافع ھمه ًکشتی را پارچه کردن و آنرا تقسيم کردن منطقی نيستسرنشينان تعلق دارد و
  .زيرا در آنصورت ھمه در آب غرق خواھند شد

اين حالت و تکرار اين بی احترامی ھا که از ورای رسانه ھای چاپی، صوتی و انترنتی و از طرف دشمنان 
حکومت افغانستان باالخره بايد بيدار شود  و .  بايد ادامه يابدافغانستان جريان دارد، ديگر قابل تحمل نيست و ن
 کند و جلو اين فجايع را بگيرد که خدای نخواسته روزی به ءوظيفه اش را که حراست از اين مقدسات است اجرا

 جنگ خونينی بين اقوام  برادر افغانستان و خونريزی بزرگی در وطن ما خواھد انجاميد، که ھمه جنگ ھای قبلی
  .      ًدر سايه اش قرار خواھد گرفت، و افغانستان عزيز ما واقعا ويران و پارچه پارچه خواھد شد

ر نام وطن و يا ئي خدای ناخواسته برای تغوايجاد ميکنند مردم ما جنجال، تفرقه و نفاق کنونی را بين که  یئآنھا
 اين شاء هللا به   ان،ب  زھر پاشی دارند، برای تجزيۀ کشور ما به شمال و جنو" ھزاران کوه سياه در ميان"

  .  نخواھند رسيدخودآرزوی شوم و خيانتکارانۀ 
  باشندگان آزاديخواه، نجيب و وطنپرست اين کشور

   از وجب وجب خاک آن،
   نام آن،

  ی آن،ئو جغرافيا   تماميت ارضي
   وحدت و يکپارچگی ملت آن

  کرده با خون خود دفاع 
  . نمودحراست خواھند  واحد افغانستان يکتماميت  ازو 

  .و آخر، دست اين خائنان را از فعاليت کوتاه نموده و باز خواھد داشت
 

 تن ندھمار اين باغ و چمن را به واشنــخ        ن ندھمَـ را به کريملمنـــــ سنگ وطـتوته
  مندھبه لندن خاشه م ، ـان بدھــبه خـدا ج       ن  خاک  به جـرمن ندھم  ازيھــرزه بتۀ 

  مانـم  و اسالم  بـود آئينـــــــکـه افغـمـن 
  مدای چينــالم  و نه فــــــ غروسيهنه به 

  )شيدا رحيم محمد(



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  
  

  :يادداشت

ستيم، " نوری صاحب"احترام بی حد ما به جناب  ده ني شان ھمعقي ا اي ه ب اتی را ک نه تنھا مانع از آن نمی شود تا نک

ا آن نکات را سعۀ صاز مشخص نسازيم بلکه شناخت ما  م می دارد، ت ا حک ر م شان ب هدر اي وده ب ر نم  برجسته ت

  : قرار آتی اند در خطوط کلی خوداز ديد ما آن نکات. تعميق اين بحث مھم و سرنوشت ساز پا فشاريم

داء در " نوری" آقای -١ ه موضوع ابت ل پرس"درست فرموده اند ک د، مگر اينکه بحث " کاب ته ش ه بحث گذاش ب

ای یمانھ" کابل پرس" روز آق وری" باشد که ام د" ن ه می دھن را ادام ل تأمل است، آن ل "چه در حاليکه .  قاب کاب

دگان"در خطوط کلی خود موضوعی را زير عنوان " پرس ه بحث گذاشت و " تجزيه افغانستان و نظرات خوانن ب

تن م ه ازم ا جائيک تانهت يھن دوس ۀ م د مقال ار چن د، در کن ر می آي ا ب شره در آنج ب منت ه طال ايت ب ، صفحات آن س

شخو انآب ه افگن ان تفرق ان و ارگ ه طلب ال ر تجزي د، پورت دل گردي ستان آزاد " مب ستان–افغان ان "  آزاد افغان از ھم

ستان" تغيير جھت داده، زير عنوان ۀ ابتداء بحث را با عنوان و محتوای ميھن پرستان ه " در دفاع از وحدت افغان ب

ا حرکت ،  زبان۵اعالميه  خود پورتال به نشر  سلسله مقاله ھا و مصاحبه ھائی دست يازيد که ھمه بدون استثناء ب

د از ه باي يدند ک د مردمک چشم  وحدت و يکاز زوايای مختلف به يک نتيجه گيری می رس ه مانن يھن ب ارچگی م پ

ز ر" نوری"  مقاله ھا و مصاحبه ھائی که ھنوز ادامه داشته و می توان بحث آقایۀسلسل. خويش حراست نمود ا ني

ل پرس"دانست، تا ادامۀروند کار "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ادامۀ منطقی بحث  ا حرکت ابتکاری " کاب و ي

ال رو اما اينکه جناب شان ضمن بيان سابقۀ بحث از پو". افغان جرمن آنالين" ستان آزاد"ت ستان-افغان "  آزاد افغان

م ال نام نبرده اند، ما نمی خواھيم آنرا دليل بر ک ال پورت ی شان در قب ستان آزاد" لطف ستان-افغان دانيم" آزاد افغان . ب

ورد  ودبحث ھدف ما از اين تذکر صرف ظرافت موضوع م ه .  و استهب شان ب د از اي ا الزم می افت ين ج در ھم

ن بحث در  ردن اي ال خاطر ب ن" پورت ان جرمن آنالي ان و " افغ راز امتن دگان صميمانه اب طيف ديگری از خوانن

  .نمود

اح ما در آغاز -٢ اختيم در افتت ار خويش را مشخص می س شراتی بخش ھای مختلف ک ی اھداف ن ال و قت  پورت

  :رابطه با اھداف بخش تاريخی پورتال آگاھانه با صراحت و وضاحت کامل ابراز داشتيم

ا ذوق آنھا صميمانه بخواھد تا ھرکسی  ــ ھمکاری تمام مؤرخين و نويسندگان کشور را جلب نموده، از" متناسب ب

ته  و توانائی ھای خويش، تصميم بگيرد که در ات را عقب زده، گذش چه ساحه ای پرده ھای تاريک جھل و خراف

  ".پرتو خورشيد تابان حقيقت نگری تاريخی، به ھمگان بنماياند ھای حيات مردم ما را در

ابخی يدرپرتو ھمين مشی، ما به صراحت اعالم می داريم که با ديد تار ال دوانش جن ری" در قب ا "امي ه از آنھ  ک

سردار "به خصوص اوالدۀ " بارکزائی"به نظر ما به عالوۀ آنکه نقش تمام خوانين چه . نام برده اند موافق نيستيم

ش از جمله شخص دوست محمد خان نامعروف و ساير برادر"وزير فتح خان "و در رأس ھمه " پاينده محمد خان

ات سازی و اضمحالل دولت زمانشاه و تقطيع کشور برخاسته  و در تطابق کامل طان محمد خان را در بی ثبو سل

ار ا وبا خواستھای دشمنان افغانستان اعم از استعمار انگليس، روس و نوکر سر سپردۀ آنھا سلسلۀ قاج در ضديت ب

ستان  ی افغان ت ارض ی و تمامي افع مل اھی"من د ش سته ب" احم ائيم، اشخاصهدان ی نم وم م را محک دت آن ی  ش

تناد " نوری"را که جناب ) اميردوست محمد خان و اميرعبدالرحمان خان( ه اس د، ب وده ان اد نم از آنھا به نيکوئی ي
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ار تجزيه افغانستان دانستهمسببين امل استعمار و واوراق تاريخ به مثابه ع ا را در کن ا، "، جايگاه آنھ اه شجاع ھ ش

  .می دانيم نه چيزی کمتر از آنھا" ببرک ھا و کرزيھا

امين هللا خان "گذشته از آن ھر دو فرد تذکار يافته، با کشتن قھرمانان جنبشھای آزاديخواھانۀ مردم از جمله، 

و صد ھا رزمندۀ شجاع و " لھوگری ھا، محمد شاه خان بابکر خيل ھا، مالمشک عالم ھا، مال عبدالغفور ھا

وحق   خونين تمام خيزش ھای آزاديخواھانه، سرکوبجانباز وطن به جرم ضديت و مبارزه عليه استعمار انگليس

" احمد شاھی"طلبانه و رسميت دادن به نقشه سياسی استعمار که توأم با بريدن بخش ھائی از پيکر امپراتوری 

ما به استناد اوراق .  بود، در عمل در حق مردم افغانستان جنايت نموده  و نسبت به مام ميھن خيانت نموده اند

  .اثبات اين حکم تاريخی خويش به بحث بنشينيمتاريخ حاضريم برای 

و حتا متصديان آن قبل از افتتاح "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" خالف ساير سايت ھا و افراد، پورتال -٣

پورتال با نشر مقاله ھا و مصاحبه ھای متواتر، خط فرضی ديورند را يک ميراث استعماری دانسته و ھميشه 

که درکنار مردم آن طرف خط ايستاده و حمايت ھمه جانبه از خواستھای اند رزيده براين نکته تأکيد و

  .دن ناپذير خود می دانیآزاديخواھانه و دموکراتيک آنھا را بخشی از وظايف تخط

صحبت به عمل می آيد ما الزم "  مليون پشتون۴٠"صرف از وحدت " نوری"بر ھمين مبنا وقتی در نوشتۀ آقای 

يم که از ديد ما وحدت به آن معنائيکه ايشان مطرح نموده اند با تأسف در تطابق با آن نقشه ھای می دانيم بيفزائ

جغرافيائی است که استعمار چند سال قبل آنرا به نشر سپرده و می خواست بدان وسيله مخالفت مردم ما را 

 شما می -وی کاغذ باقی نمی ماندبررحتا از آنجائيکه در آن نقشه ھا، ديگر نامی از افغانستان . استمزاج نمايد

که " بيدار شويد و يا فنا شويد"توانيد آن نقشه را در نوشتۀ گرانسنگ آقای داکتر مير عبدالرحيم عزيز زير عنوان 

 تطبيق عملی نقشه تجزيه افغانستان را می  و در واقع - نشر گرديده از نظر بگذارانيد٢٠١٠ جوالی ٢٨به تاريخ 

محکوم و غير قابل پذيرش بوده در پيشگاه مردم خويش بار ديگر تعھد می سپاريم تا جان رساند از ديد ما سخت 

  .در بدن داريم نگذاريم چنين نقشه ھای شومی تحقق بيابند

را آورده ايم از اين گزينش، نه قصد تفنن " فردوسی"ما وقتی در صدر صفحات پورتال و ھر ورق آن دوبيت 

  :ر زيبائی صفحه بيفزائيم بلکه آگاھانه نوشته ايميم و نه ھم می خواستيم به اداشت

  

  بدين بوم و بر زنـــده يک تن مباد     شـــد تن من مـــباد چو کـــشور نبا
   از آن به که کشور به دشمن دھيم     ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

  

ايل آيد مگر آن وقتی خواھد بود که دشمن شايد بتواند به اھداف خود ن.  ودر اين تعھد خود تا پای مرگ ايستاده ايم

  .يک افغان در جھان زنده نباشد

را متھم بسازيم که گويا ايشان با تذکر صرف " نوری صاحب"ما نمی خواھيم در اينجا خدا نخواسته جناب 

 و از باقی بخش ھای افغانستان گذشته اند ، فقط صميمانه توجھشان پالن تجزيه را پذيرفته"  مليون پشتون۴٠"از

را به ظرافت بحث جلب نموده خاطر نشان می سازيم که برای ما ھرنوع تشبث در قبال کاستن از اين يا آن بخش 

  .خاک ما به مثابه دشمنی با افغانستان و خيانت به وحدت کشور به شمار رفته از ھمان ابتداء محکوم است
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گلستان " در يک کشوری با خصوصيت در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود بيفزائيم، تاريخ نشانداده است که

به ھمان پيمانه که ناسيوناليزم تنگ نظرانه و راسيسم نژاد پرستانه مانع و دشمن وحدت اقوام و مليت ھای " اقوام

آن کشور است شونيزم عظمت طلبانه نيز دشمن وحدت و يکپارچگی آن خطه به شمار رفته وظيفۀ عناصر آگاه، 

و . ت در تقابل با ھر دو انحراف، کشتی وحدت ملی را به ساحل مقصود برساندميھن دوست ومتعھد آن کشور اس

از ن ديار ھر نوع تبعيض قومی ، مذھبی، زبانی و نژادی، آ باشد که در  و مقدوراينکار زمانی می تواند متصور

 آنرا روابط شوند و جای دارند، به گورستان تاريخ سپرده تعلقگذشته ھای طفوليت بشر اعتقادات  به آنجائيکه

  .آزادی ھای دموکراتيک در تمام زمينه ھا بگيرداز برخوردار در حقوق و وظايف مساويانه 

موضع گيری روشنی در قبال وضعيت فعلی کشور که در اشغال بيش از " نوری" آقای ۀ از آنجائيکه در نوشت-۴

خ ھای سيستم جھنمی استعمار  کشور امپرياليستی قرار داشته و به مثابه يک مستعمرۀ مقھور در زير چر۴٠

 ھم در دو نکتۀ ديگر نيز نمی توانيم اختالف آشکار خويش را با علتدست و پا می زند، روشن نيست به ھمان 

  :ايشان ابراز نداريم

با ھزار نيرنگ تبليغاتی می خواھند در افغانستان به خورد مردم بدھند و گاھی آنرا با را از ديد ما آنچه : الف

، ھيچ نوع بيارايند انتخابات پارلمانی می خواھند سرخابخابات رياست جمھوری و زمانی ھم با  انتسفيداب

را ابزاری می دانيم در " ادارۀ مستعمراتی کابل"تغييری در ماھيت مستعمراتی رژيم کابل به وجود نياورده، 

ت را به رسميت نشناخته و لبه ھمين اساس ما آن دو. خدمت استعمار و به خاطر تأمين منافع نيروھای اشغالگر

می نمايد، کمترين توقع و تقاضائی از آن نداشته و ظيفۀ خود می که تقاضا ھائی را از آن " نوری"خالف آقای 

  .نابودی آن زنجير ستم استعماری تالش بورزيمشکستن و دانيم در حد توان به خاطر 

 قانونی و مشروع ندانسته، نه آن اداره را م باز ھم بر مبنای ھمين شناخت از ماھيت دولت، ھيچ نوع تصمي: ب

تنھا خود را مکلف نمی دانيم تا به فيصله ھا ، بيرق، قوانين، سرود ملی و ساير فيصله ھای آن احترام بگذاريم 

وظيفۀ خود می دانيم تا با آگاھی دادن به مردم و ماھيت مستعمراتی آنھا را نشان دادن، حق و بلکه اين را 

را که سلب ھويت ملی مردم ما و استحالۀ آن به يک ھويت و خاينانۀ ايادی اش انۀ استعمار خواستھای آزمند

  .استعمار زده است، به گور بسپاريم

 و به اميد ھمکاری ھای دوامدار به خاطر ارسال مطلب ارسالی شان" نوری صاحب"با تشکر مجدد از جناب 

نيز به مانند تمام ھمکاران قلمی " نوری صاحب"ست که مسلم ا. شان، به اين اشاره ھای مختصر پايان می دھيم

  .ما می توانند، از صفحات پورتال به منظور نشر افکار شان استفاده نمايند

                                                                                   با عرض حرمت

 AA-AA ادارۀ پورتال                                                                              

  

  

 

 


