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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

   2009 سپتمبر 17   برلين، 
  
  
  
  

   در افغانستاناشغالگرانمورال دوگانۀ 
  

  مورال شمالی ــ مورال جنوبی
  

 تهاجم هوائی خود را بر افغانستان آغاز کرده و رژيم 2001زونی به بهانۀ واهی يازدهم سپتمبر از زمانی که اتا
 های خود درهم شکست، به پياده کردن دو نوع مورال در افغانستان مشغول گشت، که در B52طالبی را بزور 

و منطقوی و حتی زبانی را در شمرده شود؛ مورالی که تفرقه های قومی " مورال تفرقه افگنانه"آخرين تحليل بايد 
  :من ضمن اين نوشته مثالهائی در زمينه می آرم و از همان آغاز شروع ميکنم. دامن ميزند افغانستان عمًال 

، که اکثريت "شورای ائتالف شمال"ــ حذف رژيم طالبی که اکثريت شان پشتون بودند و جانشين ساختن آن با بقايای 
  ن شمال با جنوب دـ در تقابل آورمطلق ايشان غير پشتون بودند ـ

و جانشين ساختن ايشان با ــ " حامد کرزی"ی به نام "دلقک طيار" به استثنای ــ روفتن اکثريت پشتونها از قدرت ــ
  ــ متقابل ساختن شمال با جنوب" شورای نظار"جنايتکاران 

و سوار کردن " پشتونها"ـ در غيابت ـ" اردو و پوليس ضد ملی"ــ و من ميگويم، " اردو و پوليس ملی"ــ تشکيل 
  ايشان بر شانه های مناطق  پشتون نشين ــ در تقابل نشاندن شمال با جنوب

  :و اگر عامتر سخن گوئيم

در پروسۀ جابجائی قدرت در افغانستان ديديم، که جنايتکاران طالبی، که غالبًا پشتون بودند، کنار زده شده و در 
که " شورای زمردفروشان پنجشير"و خصوصًا " ائتالف شمال"گوش بفرمان عوض ايشان عمال خود فروخته و 

بودند، بر اريکۀ قدرت نشانده شدند ــ در تقابل قرار دادن شمال بر ضد " غير پشتون"متشکل از جنايتکاران 
  !!!!!جنوب

 گسيختۀ مناطق پشتون به سرکوبی عملی و عنان" طالبان"قوای اشغالگر بدين هم اکتفاء نکرده و به بهانۀ قلع و قمع 
  :شين شرق و جنوب کشور، می پردازند ن

 ــ  "پشتون نشين"عمدتًا حمالت هوائی لگام گسيختۀ قوای اشغالگر در مناطق شرق و جنوب کشور ــ اعنی مناطق 
انگليسی و جالب اينکه قوای هوائی و زمينی اشغالگر امريکائی و . از چشم هيچ انسان واقع بينی پوشيده مانده نميتواند

  :و پايدوان سر سپردۀ ايشان، هر روز در همين مناطق فاجعه می آفرينند

  .ــ مراسم عروسی خلق خدا را ترور ميکنند

  .ــ مراسم نذر و نذورات و صدقات مسلمانان را تار و مار ميکنند

سوگواران را به سوگ ــ مراسم  فاتحه داری مردم را با بمباردمان و حمالت بی باکانۀ زمينی، قلع و قمع کرده و 
  .مضاعف می نشانند
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  :درين ميان مگر يک نکته را بايد به ياد ضمير های خوابيده و وجدانهای خواب آلود ، داد و آن اينکه

ــ در حالی که مردم مظلوم مناطق جنوب و شرق کشور تار و مار گرديده و هيچ پروژۀ آبادانی و انکشافی در آن 
  .بسازند" مأمون و مصون و  معمور"کشور را ظاهرًا ميخواهند " شمال"مناطق وی دست گرفته نميشود، جاها ر

ــ در حالی که ده ها و بلکه صدها و هزاران ده و قريه و روستا در جنوب و شرق کشور پيوسته بمبارد گرديده و 
اين مناطق را نميخواند، احيانًا اگر منطقه ای در شمال " آسيب ديدۀ"و " درد رسيده"مردم " سنۀ"کس به اصطالح 

. استکبار و اشغالگران تا ملکوت اعلی باال ميگرددکشور مورد حمالت هوائی اشغالگران قرار گيرد، فغان جهان 
و ما ديديم، که . ، مثال برجستۀ اين مدعاست2009 سپتمر 4واليت قندوز به تاريخ " چهاردرۀ"قضيۀ بمباردمان 

بخاطر تلفات مردم ملکی قندوز نه تنها خود قوای اشغالگر دست به پروتست و احتجاج زدند، بلکه حتی مطبوعات 
من که وسائل ارتباط جمعی المانی را از نزديک تعقيب ميکنم، واقعۀ . وع را بيحد برجسته ساختندغربی هم موض

  .آزگار در صدر اخبار و جرائد و راديوها و تلويزيونهای المان يافتم" ده روز"جنايتبار قندوز را 

 گذشت ــ قضيۀ قندوز را بلی؛ در حالی که اشغاگران و مطبوعات ممالک اشغالگر ــ به شمول آنچه در خود المان
ه در جنوب و کرا  بمباران های بی شماری "الی" در دستور روز خود قرار دادند، کسی باصطالح روزهای متوالی

واليت هلمند، " ناد علی"شيندند، " عزيز آباد"بلی؛ وقايع . ه رخ ميدهد، باال نميکند و پيوستشرق کشور رخ داده
، از جنايات و فجايع ... واليت فراه و " باال بلوک"واليت قندهار، "  کوتشاه ولی"واليت وردگ، " سعيد آباد"

  .دلخراشيست، که قوای اشغالگر مرتکب آن شدند، و کس حتی اشکی برای آن نريخت

" مورال دوگانه"از تشريحات مستند و امتثال يافتۀ باال بدين نتيجه ميرسيم، که اشغالگران در سرزمين ما قصدًا از 
  !!!!و هدف هم کامًال معلوم و مشهود است" مورال جنوبی"و " مورال شمالی"د؛ کار ميگيرن

ما را " وحدت ملی"ست، که نتيجتًا بايد "منطقوی" و "قومی" هدف قوای اشغالگر به ميدان انداختن تفرقه های 
"  همبستگی ملیوحدت و"و در کشور کثير الملتی نظير افغانستان عزيز، اگر . بشکناندمخدوش ساخته و حتی آنرا 

" خاک پاک"و اين " ملت"که ضامن بقای اين ای " پيوند دهنده"و " گرهزن"از بين برود، ديگر هيچ فکتور 
  !!!!!!!!!باقی نمی مانداست، 

  

  نه و ذات کارروائی های ناروایــُـلعنت خدا بر آنانی که هنوز ک
  !!!! استعمار را ناديده ميگيرند

  

   را قبول کرده که نوکری اشغالگرانی لعنت خدا بر وبسايت های پليد
  !!!!  تبليغات مينمايندهاو پيوسته به نفع آن

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :رـــــتذک
اين قلم را ــ  2009 سپتمبر 6 مؤرخ ــ" وحشيان ناتو باز جنايت آفريدند"خوانندۀ ارجمند لطف کرده و مقالۀ معنون به 

نشر گرديده و در آرشيف بنده قابل درک " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ل  پورتا2009که در صفحۀ هفتم سپتمبر 
  ) پايان. ( است، از حضور اشرف خود بگذراند

  

  
 


