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  ين مقاالت    يقين داريم، که ارسال ا.      بس امتنان از مقاالت دوگانۀ شما، که با کمال ميل به نشرشان خواهيم پرداخت
       طليعه ايست از همکاری دائمی شما با ما و از همين رو ورود جناب شما را در حلقۀ همکاران دائمی خويش خير
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                                   با تقديم محبت                                                               

  AA - AAادارۀ پورتال                                                                                          
  "انستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغ                                                                        "

  
  

  
 نير فضل احمد افغانانج

   ايالت برتشاکاناد، کولمبيا
                                                                                         ٢٠٠٨ سوم سپتمبر

                                                                                                         
                                                                                          

                        
 چرا ملت افغان متحد نمی شوند؟

 ميگويند فاميلی گربه ای را تربيه کرده بود که در وقت صرف غذا در وسط ميز طعامخوری می نشست و 
اما روزی گربه از قضا و قدر موشی را بديد که در بين اتاق .  اخير صرف غذا بدست ميگرفتمشعلی را الی

گربه با ديدن موش بالدرنگ با فراموش کردن وظيفۀ اصليش مشعل را از دست انداخت و . گشت و گذار ميکند
  .خود را از باالی ميز بطرف موش پرتاب کرده و موش را گرفت

اينست که در سی سال اخير هر رهبری تحميل شده که با عرقريزيها و زحمات   مطلب از بيان گربه و موش 
ملت مظلوم و ستمد يدۀ افغان به اميد مشعلدار وحدت ملی تربيه شده  بودند، متآسفانه چون گربه وقتی منافع 

عنی ي. شخصيش مطرح گرديده منافع ملی را فراموش کرده و ملت را در تاريکی و سراسيمگی قرار داده اند
در مقابل قدرت ، شهرت کاذب و يا پول به دستور باداران خارجی خود مشعل وحدت ملی را که حراست آن 
وظيفه اسالمی ، وجدانی ، ملی و اخالقی شان بود به زمين زده اند و برای رسيدن به آرزوهای پليد خود و يا 

 ، حزبی ، تنظيمی و جهادی را دامن خوشخدمتی به باداران خود اختالفات قومی ، مذهبی ، لسانی ، منطقوی
  .زده و عدالت اجتماعی را که عنصر عمدۀ وحدت ملی بود پامال کرده اند

يعنی دشمنان خارجی  توسط فرزندان ناخلف و حق ناشناس هموطن خود ما که برای حفظ وحدت ملی به 
فغانستان تربيه شده بودند، منظور حراست از نواميس ملی ، استقالل، آزادی و سربلندی مادر وطن عزيز ما ا

امروزعده . ريشه های وحدت ملی را از بيخ و بن قطع و با استفاده از نام وحدت بر ضد وحدت عمل نموده اند
ای از افراد ملت افغان چنان مضمحل ، خسته و به گفتار و بيانات اشخاص بی اعتماد گرديده اند که حتی  

را ندارند و ميخواهند چون خرگوشا ن در شگافهای طوالنی دهليزنما تحمل  شنيدن کلمات زيبای اتفاق و اتحاد 
زند گی کنند تا از گزند حوادث و سر و صداهای غير قابل باور وحدت ملی که گاه گاهی از اين منبع خبری و 

  .ديا آن منبع خبری و يا به اصطالح اين رهبر و يا آن رهبر  بحيث وسيله تبليغاتی  بلند ميشود،  بيخبر باشن
 و عدۀ چنان در مسايل اختالفات قومی، مذهبی ، لسانی ، حزبی ، تنظيمی ، جهادی و منطقوی خمير شده اند 
که بقای خود را بدون چنگ زدن به چنين پديدۀ تباهکن وارد شده نمی بينند و فريبکارانه و محيالنه سيع 

دن اين حزب و آن حزب و يا اين تنظيم و ميدارند با کلماتی چون اکثريت و اقليت اين قوم و آن قوم، برحق بو
آن تنظيم ، اين زبان و آن زبان ، اين قهرمان و آن قهرمان و باالخره اين مذهب و آن مذهب به اهداف شوم 

  .خود و بادارانشان برسند
 به اين معنی که در داخل و خارج مادر وطن عزيز ما تعدادی از هموطن ما دستوری و يا غير دستوری با 

ی بلند و احساسات، حرف از اتحاد و اتفاق ميزنند اما وقتی منافع شخصی سياسی و يا مادی مطرح صداها
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ميشود، متآسفانه منافع ملی بکلی فراموش شده و نه تنها آتش اختالفات قومی ، لسانی ، مذهبی و منطقوی را 
ون اختالفات حزبی ، تنظيمی ، باشد دامن ميزنند، بلکه پديدۀ ديگری چ" افغانستان"بين فرزندان يک مادر که 

جهادی و شخصيت پرستی را نيز به آن گره ميزنند و ملت را روز به روز بطرف بدبختيهای بيشتر سوق 
که در نتيجه وحدت ملی را که از نياکان به ميراث گرفته بوديم در سی سال اخير به باد فنا داديم که . ميدهند

انيها ضرورت خواهد بود که مجددًا وحدت ملی را احياء و ملت افغان البته چندين نسل ديگری با فداکاری و قرب
  .افتخار نمايند" افغانستان"و " فغان"چون قبل از سی سال اخير، متحد و بنام نامی گ

،اجتماعی ، نظامی ، – مطلب اينست که با گذشت قرنها و تحوالت عميق و باورنا شدنی علمی سيا سی 
 تکنالوجيک در جهان امروزی اکثريت ملت افغان هنوزهم درخواب خرگوش اقتصادی، جغرافيائی و خاصتًا

است يعنی در حاليکه در جهان متمدن با انکشاف علم و دانش بمرور زمان گليم فرهنگ  کهن قضاوتهای خوب 
و خراب در مورد اشخاص که به اساس وابستگيهای قومی ، مذ هبی ، لسانی ، منطقوی ،اصل و نسب ، کار 

جداد و فاميلی  ، زور و زر بود، بکلی جمع و در عوض معيار و محک قضاوتها در مورد اشخاص کردهای ا
بنا بر حاکميت عدالت اجتماعی به اساس تقوی ، علميت ، کاردانی ، صداقت، پاکی ، سابقه کاری، وطند وستی 

  و عملکرد شان جا گرفته، هيچ  تغيير نکرده
و يا نظرخواهی شود شعوری و يا غيرشعوری با در نظرداشت  يعنی اگر شخصی مورد بحث قرار ميگيرد 

منافع شخصی و يا تظاهر نه منافع ملی از تمام خصوصيات خوب و يا خراب شخص بحيث يک فرد مستقل و 
آزاد چشم پوشی و به اساس وابستگی های قومی ، مذهبی ، لسانی ، حزبی ، جهادی، تنظيمی ، زورداری، 

يعنی  بدون تعقل و مسؤوليت وجدانی ، اخالقی ، .  بحث قرار گرفته ميشوندزرداری و يا فاميلی  مطرح
انسانی و اسالمی بااليشان مهر و يا تاپۀ تأئيد و يا رد اين و آن  وارد کرده و بازهم نظام عدالت اجتماعی را 

  ..برهم زده و وحدت ملی را خدشه دار ميسازند
 ملت واحد افغان تحت يک چتر از شمال تا جنوب و از شرق   و نيز اگر صحبتی از اتحاد ملی ميشود، اتحاد

الی غرب کشور در مجموع فراموش ميگردد يعنی هر قوم ، مذهب، حزب ، تنظيم، مجاهد نما  و يا اين گروپ 
زردار و آن زوردار دستوری و يا غير دستوری از برحق  بودن برتريها و قهرمانيهای خود حرف ميزنند و 

مخصوصًا آنعده . ساوی حقوق بين اتباع افغان از ديگران طالب امتيازات بيشتر ميگردندبدون در نظرداشت ت
شيفته و گرويدۀ  ايديلوجيهای وارد شده ) م١٩۶۴(ای که در طول چهل سال اخير يعنی آغاز دهۀ ديموکراسی 

  و ملت افغانستان را  کپيتاليزم گرديده- طالبيزم – ستميزم - ماويزم - اسالميزم افراطی– کمونيزم -سوسياليزم
به تباهی کشانيده اند، هنوزهم به دستور باداران خارجی  و جاطلبی شان خود را عقل کل معرفی کرده و 

و خدمتگاران واقعی برای آزادی، استقالل ، " افغان"هريک در سيع و تالش اند که در عوض يک نام واحد  
و زر و يا اين نام و آن نام  در محدودۀ پيروی از عقايد سربلند ی و شگوفانی افغانستان، ملت افغان را بزور 

شخصی و ايديالوجيهای وارد شده دعوت و برای گرفتن قدرت بار ديگر ملت مظلوم و ستمديده افغان را در 
  .بردگی قرار داده بدستور باداران خود آنچه بخواهند عمل نمايند 

 گروپهای مزدور سی سال اخير که در نظامهای مختلف  بلی گاه گاهی نيز شنيده ميشود که عده ای از رهبران
در رأس  قرار داشته اند و فعًال نيز در داخل و خارج کشور بدستور باداران خود فعال ميباشند ، برای بقاء ، 
دفاع و موفقيتهای آينده خود از يک جانب با ائتالف های غيرمتجانس و يا بار اندازی مسؤوليتهای غير بشری 

يش باالی يکديگر و از جانب ديگر فريب خوردگان خود و يا آنانکه بنا بر جبر زمان و شرايط و جنائی خو
وقت در نظامهای مختلف  برای انجام  منافع ملی و يا امرار حيات خود و فاميلهای شان در اورگانهای 

يث فرزندان نظامهای مختلف گروپهای مزدور فوق الذکر در داخل و خارج کشور کشانده شده  بودند و بح
واقعی مادر وطن که نه تنها هيچ نوع جرم و خيانت را مرتکب نشده اند بلکه با استفاده از موقع خدمات 
ارزشمند ملی را نيز انجام داده اند، برايشان با وانمود کردن اينکه اگر خيانت و يا جنايت را مرتکب شده بودند 

. هيم بوديد اگر ما مسؤول ميباشيم شما هم مسؤول ميباشيدو يا خير چون با ما در اين جريان و يا آن جريان س
تا با اين نوع حيله و فريب آنها را در ترس و . فلهذا حال برای مصونيت و موفقيت آيندۀ خود بايد  با ما باشيد

وحشت از آيندۀ نامعلوم قرار داده و بحيث يک کتلۀ دفاعی برای بقاء و دفاع از خود در مقابل ادعاهای برحق 
من به اين دسته از خواهران و برادران . لت مظلوم افغان و مدافعين حقوق بشر بحيث سپر استفاده نمايندم

عزيز و محترم که در سردرگمی و تاريکی حيات بسر ميبرند، عرض ميدارم که با جرأت تام بدون ترس 
ن حقوق بشر ، جنايتکاران، خائينين ملی و مزدوران خارجی با حفظ اخالق و احترام وهراس خود را از ناقضي

اجتماعی، اسالمی و افغانی دور و به اکثريت قاطع ملت آزاد يخواه، صلحد وست و بشردوست هموطن خود 
  .بپيونديد

يم مرتکب نقض مشکل ديگر ما افغانا ن که متحد نميشويم اينست که اگر اعضای رهبری کدام حزب و يا تنظ
حقوق بشر، جنايات ، خيانت ملی ، عمل غير انسانی و اسالمی شده باشند تمام اعضای حزب را بدون قضاوت 
در مورد عملکردهای اعضای حزب و يا تنظيم بشکل انفردی که ممکن انسانان شريف، پاک، صادق ، 

 عده ای ديگری منفعت جوی وطندوست و غير مسؤول باشند،  به خاطر اعمال نادرست هيئت رهبری و يا
همان حزب و يا تنظيم محکوم ميشمارند و يا بدون تعقل اينکه حزب و يا تنظيم بصورت کل خراب شده 
نميتواند در احزاب و تنظيمها مثل هر جامعه بشری انسانهای خوب و خرابی ميباشند، لهذا نادرست و غير 

 اعمال اشخاص تنها به عضويت آنها در حزب آنها را منطقی خواهد بود که غير مسؤوالنه بدون بررسی  سابقۀ
منفور و محکوم بدانند و حتی آنانکه عضويت حزب و يا تنظيم را نداشته ميباشند، اما بنا بر خويشاوندی ، 
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رفاقت و دوستی روابط انسانی ، اخالقی و اسالمی داشته ميباشند از آنها نيز نه تنها دوری ميجويند، بلکه با 
نفر در عقب با عمل غير اسالمی و اخالقی غيبت و بد گوئی  ميکنند که  البته اينگونه اعمال نيز نشان دادن ت

  .باعث جدائيها و تفرقه بين افغانها ميگردد
  از جانب ديگر عده ای از هموطنان گرامی ما اند که بدون کمی تفکر غيرمسؤوالنه از آن عده از خواهران و 

حزاب و يا تنظيمها را نداشته اند و بحيث افراد ملت با شهامت افغان از نيرو برادران که عضويت هيچ يک از ا
و استعداد خود برای نجات وطن از بدبختيهای تحميل شدۀ خارجی و يا بنا بر جبر زمان برای امرار حيات 

و خود و فاميل خويش بدون شخصيت پرستی و يا نوکری برای اين قدرت و يا آن قدرت بيطرفانه با صداقت 
پاکنفسی در نظامهای مختلف اورگانهای دولتی بنام يک فرد ملت افغانستان با سربلندی برای  انکشاف ، ترقی 
، آزادی ، استقالل مادر وطن خود نه بحيث نوکر اين حزب و آن تنظيم و يا اين و آن قدرت خارجی مصدر 

وثق در بارۀ سابقه کاری، تقوی ، علم ، خدمات ارزشمندی شده اند  بدون استدالل منطقی يا اثبات و معلومات م
صداقت ، پاکی ، وطند وستی شان صرف بخاطر اشتغالشان در يکی از اورگانهای دولتی نظامهای گذشته و يا 
اين گروپ و آن گروپ اين قوم و آن قوم ، اين فاميل و آن فاميل مهرها و تاپه های رنگارنگ بااليش وارد و با 

  .داشته ميباشند يعنیدو رويگی با ايشان روابط 
در خفا با يکديگر روابط تن با تن دوستی نگه ميدارند اما در اجتماعات و محفلهای شخصی و خصوصی وقتی 
باهم روبرو شوند و يا ذکر نامشان شود اول سيع ميورزند که از شناسائی به آنها طفره روند و در صورت 

ند و حتی برای تبارز شخصيت خود نقابهای دروغين مجبوريت بايد چنين وانمود شود که روابط نزديک ندار
اسالم ، وطندوستی و د يموکرسی را بر رخ خود کشيده ناجوانمردانه و خائنانه به اين نام و آن نام  مهر و يا 

  .تاپۀ سياه اين و آن را بااليش وارد می نمايند که چنين انسانها در اسالم منافقين اند
خصيت ندارند و اگر دارند جبون و ترسو اند برای پرده پوشی خيانتها و جنايات اکثر اين منافقين که از خود ش

مرتکب شده خود در ادوار مختلف و يا تبارز شخصيت خود در بدنامی ديگران زند گی ميکنند  و با وصف 
ر اينکه در کشورهای متمدن تحصيل نموده اند و سالهای متمادی در کشورهای متمدن حيات بسر برده اند و ه

روز به پوست ، گوشت و استخوان خود احساس ميکنند و می بينند که در کشورهای متمدن باالی انسانها به 
به (، لسانی ) به استثنای مؤسسات  و اورگانهای مذهبی (شکل انفرادی جدا از روابط  فاميلی ، قومی، مذهبی 

ارها و محکهای تعيين شده چون علميت ، حزبی و تنظيمی و يا اين و آن به اساس معي) استثنای ضرورت کاری
، دانش ، وطندوستی ، شعور سيا سی ، سابقۀ کاری و عملکرد خود شخص مورد بحث  قضاوت می شود، نه 

از واقعيتها چشم پوشی مينمايند که در نتيجه  خواهران و برادران بيگناه که خدمتگاران واقعی . روابط شان
عالی برای آيندۀ کشور خود شوند، متآسفانه بنا بر جهالتف خود خواهی، ملت بوده اند و ميتوانند مصدر خدمات 

عاقبت نينديشی عده ای از هموطنان جاهل ، متعصب و نوکرصفت فوق الذکر  در دو راهی اميد و نا اميدی به 
 بشر ، آيندۀ مادر وطن کشانيده و جبرًا وادار به انزواء و يا راندن به تسليم شدن به عده ای از ناقضين حقوق

اينست که ملت افغان به . جنايتکاران و خائنين ملی و نوکر صفت احزاب و تنظيمها که در کمين اند ميسازند
  .وحدت ملی موفق نمی شوند

خواهران و برادران عزيز هموطن؛ بيائيد از خواب خرگوش بيدار شويم و به اعتراف به واقعيتهای تلخ سی 
ندان فقير ، گرسنه ، بی خانه، بی داکتر ، بی دوا ، بيسواد، بی تعليم ، سال اخير کمی ترحم به مام وطن و فرز

بی مکتب ، بی معلم ، بيکار، بی لباس، معلول ، معيوب ، يتيم ، مهاجر افغانی در پاکستان و ايران و متخصين 
بی ورزيدۀ افغانی خارج وطن که به آرزوی خدمت به مام وطن ميسوزند و می سازند  کنيم  و از انواع 

حرمتی ، بی عزتی و بی آبروئی نجات بدهيم و کشور عزيز را بطرف  تمدن امروزی سوق دهيم و با 
برقراری عدالت اجتماعی در حد هموطنان عزيز خود  با معيار ها و محکهای علم ، دانش ، تقوی، عملکرد ، 

 خود را که به هر اسم و يعنی همه خواهران و برادران هموطن. پاکی ، صداقت و وطندوسۀ جديدی را بکشايم
رسم ياد می شوند اما  حقوق بشر را نقض نکرده باشند ، مرتکب جنايت نشده باشند ، خيانت ملی نکرده باشند 
، مزدور خارجی نباشند و اعمال ضد اسالمی نکرده باشند به اتحاد صميمانه ، اخوت، برادری، برابری، 

برای " افغان"ين مقدس اسالم ، وحدت ملی آهنين را بنام واحد هبستگی و صداقت  به يکد يگر با حفظ احترام بد
  .استقالل، آزادی، سربلندی، شگوفانی، غيرمنسلک بودن فعال و مثبت کشور عزيز خود افغانستان دعوت نمائيم

هموطنان گرانقدر بايد عرض کنم که در اين نبشته من به جز از منافع ملی افغانستان عزيز که بنامش افتخار 
م، کدام مطلب و يا مرام شخصی ندارم چه من به  افتخار، جرئت تام و سربلندی تام اظهار ميدارم که ميکن

الحمد هللا در طول عمرم عضويت هيچ حزب و يا تنظيم را نداشته ام و به نام احزاب و تنظيمها مخالفت و يا 
ز خود داشتم در شرايط ناسازگار حساسيتی هم نداشته ام اما بنا برعقيده شخصيم و ديدی که از مادر وطن عزي

کشور عزيز ما که بيش از نود فيصد ملت آن محروم از فيض سواد بود ، موافقه و يا شمول به فعاليتهای 
احزاب و تنظيمها ، آيديولوجی های وارد شده و شخصيت پرستيهای شان نداشتم و فعًال نيز کمافی السابق نميبا 

بلی من بعد از سقوط  . ض استعمال تفنگ و شمشير، قلم وزبانم بودجهاد من در سی سال اخير در عو.  شم
دورۀ دهه ديموکراسی که به انارشی تبديل شده بود برای حد اقل مدت ربع يک قرن طرفدار نظام ديکتاتوری 
مترقی نوع دورۀ سردار محمد داوود خان شهيد بودم، تا ملت افغانستان از فيض نور علم و معرفت آگاه و 

عور سيا سی شود و جوانان با تقوی، بادانش ، مبتکر، پاک، صديق و وطندوست آينده کشور که  معتقد دارای ش
به اعتقادات افغانی، ديموکراسی واقعی ، احترام به منشور ملل متحد، عدالت اجتماعی و حاکميت ملی باشند ، 

و مستقل بدون در نظر بشکل تدريجی و مسالمت آميز سرنوشت کشورعزيز خود را بحيث يک کشور آزاد 
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داشت مسايل قومی، مذهبی ، زبانی، و منطقوی بدست گيرند تا باشد که در پرتو نور علم و معرفت با در 
نظرداشت شرايط مسلط اجتماعی عدالت اجتماعی و حاکميت ملی را در مادر وطن عزيز ما برقرار و مادر 

ت جهان بطرف شگوفانی و سربلندی سوق دهند و حال وطن ما را که از نياکان بميراث برده ايم در آيندۀ مدني
نيز معتقدم که برادران تفنگدار و شمشيردار ما تفنگهای خود را در خاک بسپارند و شمشيرهای خود را در 
نيامهای آن بگذارند و در عوض از قلم و زبان برای ايجاد صلح دايمی، وحدت ملی ، استقالل،  آزادی و حفظ 

  .  ه و تالش نمايندکرامت انسانی استفاد
 هموطنان نهايت عزيز و گرانقدر اين آرزو وقتی برآورده شده ميتواند که خواهران و برادران عزيز ما با يک 
واقع بينی و وسعت نظر و کنار زدن منافع و اختالفات شخصی حوادث سی سال اخير را بدقت تام بسيار 

ارزش دارد که بدوام دسايس ۀکشور را بيشتر موقع بدهيم که بيطرفانه ارزيابيکرده و لحظ ای بيانديشند که آيا  
  .ملت و مادر وطن ما را نيست و نابود سازند؟ نخير ابدًا نه

و مقدسات سوگند ياد کنيم  که ما ) ج ( فلهذا بيائيد با اعالن وحدت ملی صادقانه و نهايت صميمانه  به خداوند 
طر تحکيم وحدت ملی  جدی از توهين و تحقير خواهران و همه فرزندان يک مادر وطن و افغانيم و نيز بخا

برادرانی که به هر نام باشند اجتناب کرده و قضاوت در بارۀ  اعمال  جنايتکاران، ناقضين حقوق بشر، خائنين 
ملی و مزدوران خارجی  را بدولت ملی آيندۀ افغانستان عزيز و سازمان حقوق بشر ميسپاريم  و از تمام رسانه 

ء ميکنم که در اين مقطع خطير زمانی  درهمين راه اهی  و قلمبدستان افغانی محترمانه التجاء  و تقاضهای گرو
  . مقدس، عمل بکنند

   و من اهللا توفيق                        
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