
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی 

  
  مشعل .م

  
   سنگاهي از داکتر صبورهللا سیبرداشت خانم حضرت

   خانم استني افکار ای قدنمای نهيآئ
   

 راجع ی وشعرا خواست تا باارسال مطالبسندگاني سنگ از نواهي سی آقای کابل ناته به مناست سالگرد تولدی انترنتتي سا
ه س الگردش را گراماهيب داردی سنگ س ده ا.  ب ا ارسال مطالب یع د وھر شاني از ایادي ب  سنگ را اهي  سیکي کردن
ود کیابي خود ارزدگاهيازد ار نم ا ک ه آنھ داریه من ب ته حضرتاني مني  دریول. م ن را جلب ی  برداشت  فرش  توجه م
ه  کي وبه گذرمي می خانم حضرتیسي نوضي عالوه کنم، که من از ضد و نقديبا.کرد ه می او میجمل ردازم ک   :سدينوي پ

ز از دهي پوشخواھمياما نم« ه سخن او ھرگ ذارم ک ترودي نمادمي بگ ه گف را:  ک ددي من شھیب سعود و گلب  اري حکمتني م
  »                           . اندکساني

الکردهي از برخورد تحصستيکيپي تی نمونه ی خانم حضرتبرداشت ه در مدهي بری ھ ردم، ک ااني از م افي خی ابرھ  یالب
ه واقعی و زمانزنندي دست و پا مني ننگیدرلجنزار زندگ اتي ب ـرخورد می ھ ه ب ـمای مشخص جامع ه  ازند،ي ن اال ب  آن ب

دی می را طتي طفولی ھا دوره ـلکردهيدر تـمام کـشورھا تحص.  کنندیعـمق کـثافت سـقوط م  از مشخصات یکي.  کنن
ستي دوره انيا صن ه تح شنه لکردهي ک ا ت ر، ادبی ھ ند و ھن م برااتي آموزش ا شاني و عل وده و ب رح ب دف مط ه ھ  بمثاب

ام شده میابيفراگرفتن و دست دی به آن کار را تم ه بیکي نيا.  پندارن ه، فکر مگراني از دشتري ک دي فراگرفت اف کن ه ن  ک
 آموخته است، از عقده حقارت و ني که کمتر ازیگري و آن ددھدي ملي تشکی از ودي را تمجگراني دی فهي و  وظنستيزم

اف زمشي و به ستابردي رنج مینيخود کم ب ردازدي مني ن ا ط.* پ ا ب دل لکردهي دوره تحصني ایام نفکران مب ه روش ا ب  ھ
ا لهي وساتي که دانش، ھنر و ادبدانند،ي مگري که روشنفکران دنست،ي دوره اني ایمشخصه . شونديم ه ھدف و ب  است و ن
ده ا. شوندي ممي کار بستن آن در راه ھدف به دو گروه تقساربهيمع رایع اه و جالل در خدمت ی ب  بدست آوردن زر و ج

 شان ی شهيد فلک را انی تبه کار برامده و نه کرستکاراني اعمال جناهي و توجدي تمجف،يص قرار گرفته، به توانيزورگو
زل حکمتی پا مريز سعود، ق زل م زل جنااري نھد تا بوسه به رکاب ق اراني و ق دی جنگتک روه د.  زن  روشنفکران، گريگ

ریاستقالل کشور و خدمت به توده ھا ه را واالت رارداده ني مردم پابرھن ر و ادب ھدف شان ق م، ھن ا عل ه تنھ  ، بلکه اتين
سا. کنندي راه نثار مني پرافتخار شان را دریزندگ ه م رده و ب  از ليروشنفکران منحط در گودال امراض مختلف سقوط ک

ردم و ني مردم و متجاوزنيآنھا نه تنھا جرئت حمله به قاتل. نگرندي مزمي و سکتاری زبانپرست،يی قومگراديد اموس م ه ن  ب
ال وحوش جنگساالر را توجی در صددند، تا حتانهي را ندارند، بلکه موذھنيم دي نماهي اعم سا از. ن نفکران نيچه ب  روش

دی که خودشان مورد تجاوز قرار نگرفته اند، ناموس مردم را ناموس خود نمیملوث تا زمان بنظرمن در رابطه .  پندارن
  :باشدي قابل تذکر ملي نکات ذینم حضرت سنگ ونقل قول خااهي سی وار سالگرد تولدی چلليبه تجل

ه عضو جر) ١ اه مسعود ک د ش تور آانياحم ه دس ود، ب ه تخری ـ اس ـ آی اخوان ب ستان ب اري پاک  ی ملمي رژهي علیبک
ان پنجش.  زدیداودخان دست به اغتشاش ضدمل ردم قھرم اريم سعودای رفق تگني م ستان  را دس ه ري عوامل پاک وده، ب  نم

  . کنندی مميدولت تسل
ه حق اورا ني گلبدی آدم خان قوماندان حزب اسالماري جھاد مشاور و دستیاحمد شاه مسعود در ابتدا) ٢ ردم ب ه م  بود، ک
اه مسعود شریبجا د و احمدش نفکران و معلماتي جناکي آدم خان، آدم خور لقب داده بودن ل روش  ني و متعلمني او در قت

  .باشديسمت شرق کشور م
ا، پنجشمي رژهي در آغاز جھاد برحق مردم ما علشي روشنفکران آگاه خوی رھبر بهريمردم قھرمان پنجش) ٣  را ري کودت

ع ري پنجشکيژي ستراتتياربابان مسعود چون از اھم.  مبدل نمودندگانهي ضد بري و به دژ شکست ناپذدهي بخشيیرھا  مطل
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ستندي و آگاه را برآن دره تحمل کرده نمی عناصر ملتيبودند، حاکم ان ونيازھم. توان ر ی رو آن ول و مھمات واف ا پ  را ب
ان. دي آی مشي پی و مفاھمه با عناصر ملیابتدا مسعود از در ھمکار. فرستنديبدانجا م ا را جلب میزم اد آنھ ه اعتم  ی ک

 ی مسعود ببابان اری سهي که از دسیعناصر مل.  آوردی خود را بعمل می دعوت مھمان شدن در منطقه شاني از اد،ينما
ذا را در داخل مسجد ترت. نديگوي مکياطالع بودند، دعوت او را لب ا مبيمسعود غ د،ي داده، از آنھ اخواھ ه سالح ھ  ی ک
ذا یوقت.  صرف طعام داخل مسجد بروندی گذاشته، برارونيخود را به احترام مسجد در ب سجد دور خوان غ  آنھا داخل م

ا داخل مسجد شوندیه م اش اشارشهيت پي مسعود به آدم کشان جنانند،ي نشیم د، ت ه ا.  کن ابي ترتنيب ا انتھ سعود ب  ی م
  .  کندی سرخ مري پنجشزي مرد خی دره دي مسجد مقدس را به خون فرزندان رشواري و برخالف اوامر اسالم دینامرد

صفیسازش و پروتوکول مسعود را با تجاوزکاران روس) ۴ ط هي بخاطر ت الف، فق دانان مخ اطق شمال از قومن  اراني من
  .ندي توانند انکار نمای مسعود می گرالهي و وطنفروشان قبتکاريجنا
ه ی جنگتکاري جنای ھا به سردمداری نظاری شر و فساد شورای مردم در دوره یبه گفته ) ۵   احمد شاه مسعود در کارت

  . اندازندیا در چاه م رگناهي پاک و بی ھازهي ما تجاوز کرده و اجساد آن دوشیپروان به دختران جوان ھموطنان ھندو
ری نظاری جناتکارشوراانيلشکر) ۶ ه رھب انی ب سعود ج اه م اموس ی احمدش ه ن ر تجاوز ب شار عالوه ب ه اف ه ب  در حمل

  .ندي نمای می تجاوز جنسی دسته جمعناي در مرستون به زن مظلوم ونابی ما حتی عهيھموطنان ش
ه می ھای نظاری دختر فداکار افغان پس از آنکه شوراري شديناھ) ٧ رو حمل اوز ب د،ي متج  و دهي راه مرگ را برگزبرن

  .دھدي خون خود نجات ممتي مسعود به قاراني اش را از دستبرد یشرافت و پاکدامن
اري و سای سی بی بفي در رابطه به موارد باال به آرشتواندي می خانم حضرتالبته ان ھ شراتی ارگ وده و ی ن ه نم  مراجع

  .اسناد آنرا به دست آورد
م از ی خانم حضرتی نظارش وقتني ننگی مسعود و شورااتي  با در نظرداشت نکات متذکره در رابطه با جناحال از ھ  ب

سعود را شھی ای جنگتکاري سنگ، جنااهيزبان س اه م د، سواالتی خطاب مدي چون احمدش سان ی مختلفی کن  در ذھن ان
 نيمن در.  خطاب کرده باشددي شھراي ای ھمچو جان وه حد سقوط کردني سنگ به ااهي کنم سیمن فکر نم.  کندیخطور م
ه ااهي سی که خود آقاشومي قدر متذکر منيرابطه ھم ر ب د، باني سنگ اگ اطالق سقوط نکرده باش رادي ب شای ب ام ی اف  اتھ

ه ی خانم حضرتنکهيبھر صورت ا. ردي موضع بگی خانم حضرتنيدروغ دس شھی کلم ام کثدي مق و ن  کي في را در جل
ه اشودي معلوم مذارد،گي میجان ه حدني ک انم ب رروی خ ھدا و قرباندهي و دی پ ام ش ه تم اه اتي جنااني درا است ک  احمدش

ه چرا حضرتنستي ایسوال اصل. دھدي قرار می نظارش را مورد اھانت ضدانسانیمسعود و شورا انم  ی علی ک رغم خ
  گرد؟ي مدهي را ناداني در مکروردي شھادت ناھ کشورما وی گان ھندوزهي مرستون، دوشینايبودنش  تجاوز به زن ناب

ه زن خوشش می که خانم حضرترسد،ي آن به مشام می بوفي موضع کثنگونهي از گند ا  ی و الدي آی از مردان متجاوز ب
ه ی تن نمی ننگی بني کند و ھرگز به ای می آنھا مسمی را به نام اصلايھر انسان عاقل، بالغ و باھوش اش  ی دھد، که کلم

  . به وطن و متجاوز به ناموس زنان کشور بگذاردني خاگانه،ي را در جلو نام جاسوس بدي شھمقدس
تقالل کشور خمی متجاوز و استعمارگر وطن مارا در فرداگانگانيب! ی خانم حضرتیبل ذی اس آ ترک مري ناپ ا حتم  ی م
واني را نمقيآفتاب حقا.  ماندی حرمت آنان می آن به عوامل بیاھي سی و روگذردي و زمستان سرد تسلط اجانب منديگو  ت

  . ثابت کرددي سفتواني را نماهي سد، پنھان نمويی و تبارگرای ننگیبه دو انگشت ملوث به ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنھا .  گذشتندی می اهي اندازد که از کنار قری گرسنه می دو تا چلی قصه ادي الحال ما مارا به حيوضع روشنفکران کر* 
ه ھوشیکي.  رفته و از مردم آن طالب نان شوندهيقر که به رند،يگي مميتصم ا ک ود مگرشي دارترازي از آنھ ه د،يگوي ب  ک

نم ی که من ترا مولونستي ما نشود، پس بھتر ابي نصی نان بھتردي شام،ي ھستی که چلميِ بگوئهياگر به مردم قر  خطاب ک
 .و تو مرا موالنا

 


