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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 

  
  نظام                                                                                       ی موسیمالل

 ٢٠٠٨اكتوبر 

  
 ؟ در كجا و درخت ھا در كجاده

 
  خطابی آقاونيزي در تلوی ناصرسي وی آقاۀ به مصاحبینظر

 
 تي شخص"یعارف عباس" ی با محترم آقا"ی ناصرسيو" ی آقاۀ اكتوبرمصاحب١٧  امروز ، جمعه نيقي ما به ھموطنان

 آنھا چه ۀ خلق و پرچم و اتحاد دوباری به موضوعات عمل كرد گروھاشتري باشند كه بدهي افغان را شنیبرازنده و مل
 آنان در تي و چه از فعال»ی ملۀجبھ«  نام نھاد روه در گی اجتماع حزبقي شان، چه از طری پارلمانی اعضاقيرازط

 آنان چه در عصر جھاد و چه در سال یساؤ و ری جھادی ھامي تنظتي از فعالی وتاحدكطرفيخارج ازافغانستان، از 
 ی برالفوني تی ھاني مباحثات معمول است، لني كه دریالبته ھمان طور.  مباحثه صورت گرفت١٩٩۶ ـ ١٩٩٢ یھا

 چند ی گشت كه در پروگرام براسري می ھم فرصتنجانبي كه به اشود،ياالت آنھا باز گذاشته مؤنندگان و سي باتينظر
 .مي شركت نمای اقهيدق

ان به ھر  افغانستی ارضتي و تمامی ملتي بردن حاكمني كه در قسمت از بيی ادعا نمودند كه آنھای ناصریآقاچون 
ال ؤ  سني كه دست داد به ای قلم در فرصتنيا.  نموده اندانتي خشي به مملكت خوخي فعال بوده باشند، در تارینحو

 :   پرداختم
 بوده ی ارضتي تمامی منافیخي را امضا نموده باشند كه با دالئل مستند و تاری كه با دشمن معاھداتی آناناي كه آدميپرس
ھمين  "یناصر" یآقا ، جبل سراج قرارداد  بايد گفت که برعالوۀ انه؟ي شوندي شمرده مانتكاريخ شاني از نظر ااي، آندا

 ني متاسفانه اكهي در حال،داندي میالدي م٩٠ ۀ در دھ"اريحكمت" و "یشھنواز تن" ی بعد از كودتاھم خنجان راقرار داد
  . با روس ھا امضا نموده است"مد شاه مسعوداح" است كه خي تارزيال بر انگؤ از ھمان معاھدات سیكيقرار داد خود 

و رول   فعال بودستاني رابطه با كموندر "داود خان" كه خود در عصر ،"حسن شرق" یقرار داد كه به شھادت آقااين 
   . ميگردد سابق، امضای داشت، با شوروبر عھده منحوس ثوری راھم در كودتایفعال
 شمال ی كه قسمت ھاشودي گرفته ممي تصمباشدي ممي صدراعظم رژیكه و  "بينج" كه در زمان سدينوي م"شرق" ی آقا

 لي تشكیگري، دولت د"احمد شاه مسعود" از قسمت جنوب آن جدا گشته و به زعامت  نام حكومت تاجكان،ريافغانستان ز
 و "بينج" ندهي نماثي  به ح"یشھنواز تن" ،ی جنرال شورورتوسطي در پنجشه ایكه به اساس آن معاھد) ١(گردد 

 صورت یانتي معاھده خني ا امضای بود كه بانيسوال من ا. گرددي امضا مري قھرمان پنجشثي به ح"احمدشاه مسعود"
  انه؟؟يگرفته است 

 ھمي پی من و صرفه ھای سردچار ھستم، البته كه صدای فصلی ھاتي گلو  و صرفه و حساسفي با تكلی من از مدتچون
 موضوع مورد بحث، اول ادعا نمود كه من چرا خود را يیخي تارحيه عوض تشر و بدي گرد"یناصر" یسبب آزار آقا

 ی و احترام آقاالم بعد از عرض سكهيد ر حال. ست ایجاني و ھی عصباري نكردم و بعد ادعا كرد كه لحن من بسیمعرف
 . نمودمقي تصد ھم منکه اسم مرا ذكر كردند ً فورا"یعباس"
  نجانبي ایاسي و سی فرھنگتي را به فعال"ی ناصرسيو" كه جناب ی اسهي و ھر دسليھر دله  كه بد تذكر دادي بایبار

 ھستند، فقط و تي كه در خفا به نامبرده در فعالی و اشخاصی نمود كه پالن وحي به وضاحت تصردي دھد، بایارتباط م
يافته به خاطر تحقق آن بنا  نندگاني خوانندگان و بیز مغی شستشوی براادي بنی و بی ھدف خاص، تكراركي یفقط رو

حسن "بر مضمون يافته  استناد حاتي بر تشر"ی ناصرسيو" ی آقای جواب و تبصره ھانستيا. مذبوحانه در تالش اند 
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 و ماري در لحاف بنجانبي اچاندني در پی كه وبوحانۀ مذ من به ارتباط به ھمان كوششیگفته ھا» ف يتحر« و "شرق
  !می نمايد» فاشيرم  «  فيكث
 
 و رول اورا در "داود خان"با گروپ پرچم در عصر  را "حسن شرق" ی ارتباط آقاً صريحا من در مصاحبهنكهي ابا

گرفته » !« را"شرق" من طرف داكتر اينمودند كه گو» !«دعاِت اأ با جر"ی ناصرسيو" ی داشتم، آقااني ثور بیكودتا
 گرددي خواھش م"ی ناصرسيو" یلھاست كه از آقا ، چون سا"احمدشاه مسعود"ال من بر قرار داد ؤ در مورد س!! ام

 به هي و با تكطرفانهيبا نقد  ب ً  اقالدي باد،ينماي ادعا می كه ويی از جنگ ساالر مذكور و جنگ ھایكه در قبال طرفدار
 و ی است، بخاطر ھمان سر سپردگدهي راستا به نشر رسني كه دری از كتب ارزشمندیكي ملت افغان، ی ایحوادث واقع

 ی ھای با سفسطه سرائهن«  گردد و با دالئل مبرھنداني مردانه داخل مري ش، قوماندان مذكوری ھايیاع از كار روادف
 راپور ھا و خاطرات شاھدان ني امۀ ھی ادعاھایخي ، استناد موجھه و باالخره  بااستدالل صاف و روشن تار»یشگيھم
ندان اخواھان قومو آن الزم است كه ھريدر غ! دي دور نماو زدوده شي خويیاي را از قھرمان روی و داخلی خارجینيع

 بزرگان،  ۀگفته  سر زبانھا انداخته و بشهيرا ھمي است كه و "مسعود"ندان صرف دشمن قوم بدانند كه  او ديمذكور با
  !!زندي مني را  متواتربرزمشي كه قھرمان خوستينادان دوست

 
 د،ي منتشر خواھد گرد"یآزمون مل"ت ي و سا" افغاناميپ" ونيزيو تلقيآن از طر DVD  مصاحبه كه خوشبختانهنيدر
حسن " ی استناد به آقاا كه من بنندي تا ببمينماي شان دعوت می به قضاوت سالم و وجدانگري دكباري را زي عزنندگانيب

 ثيحه  ب"یشھنواز تن"  ی از جانب اتحاد شورویسجنرال رو:  قرار داد گفته ام  ني طرفی معرفۀ، به سلسل"شرق
  .ري قھرمان پنجش)١(   ثي به ح"احمد شاه مسعود" و "بينج" حكومت ۀندينما
 در  نموده و اجبار ترك وطنه كه ب، مثل ماگري برعكس  ھزاران ھموطن دد،ي كه بدون شك و ترد"ی نا صرسيو" یآقا

 شھر یرانياھداف گروه قھرمانان و شبردي و پی با سرپرستُ الحمدم،ي دي مھاجرت مبتال گردی ھای سرگردان وجنجال ھا
 يی ھای و عادت ھمان سازمانتي كامال تربان، چپ و راستشی آنان و مرحمت ھاۀ صادقندي نماثيكابل، در آلمان به ح

 كوچه بدل ید، كسب نموده اند، براکر اقرارً صريحا" ـ مسعودیربان" مصاحبه به ادغام شان باحكومت نيرا كه در ھم
  !نمود را"مسعود"ندان  قومدني نام"یريپنجش"نمودن و فرار از جواب، برمن تھمت 

  !!اجده در كجا و درخت ھا در كوگر نه، !!    ال حول وهللا قوت اال با
 "احمد شاه مسعود" كه من بندديم»  تھمت«  بر من "ی ناصرسيو" ی وآقاخوانمي را م"شرق" متن مضمون داكتر من
ال ؤس به جواب قناعت بخش نكهي بدون ا،ی حزبتي به اساس ھمان ترب بنابران،!! خطاب نموده ام"یريپنجش"را 

 نموده و از آنھا به خاطر منصوب ني مردم افغانستان را توھستي خوب ننكهه سرايی بريبپردازد، شروع كرد به سفسط
  !مييا نمادي ی به زشت،"یريپنجش" قوم و آن قوم، مثال نيبودنشان به ا

 از ملت افغان ولو خائن ی فردچي به ھیني توھني قلم كوچكترني آرزو برسند كه اني در خواب مگر به ا"یناصر" یآقا 
م ا قو اايو   آنھایوابستگبه اساس  كه باشد، یگري ھر وطن فروش داي و"یترك" و "ببرك" لي آنھا از قبی ھانيتر
 دي وقت قادر نخواھچي تان ھرگز و ھیداي پنھان و ھوپشما و گرو!! دينما بزي از مناطق افغانستان عزیكي آنھا به فيشر
كه جناب شما   قومی تي ھوی كه من و ھموطنان افغانستان دوست و ملت دوست مانند مرا، در لحاف تفرقه اندازان بشد

 .ديچاني بپد،ي شدي آنان شمرده میتجزايدو دھه جزء ال
 ی و زمانپردازدي م"اريحكمت" في به توصی و گاھدينمايروز جامه بدل م شما ھر تي قلم شما و ساديفراموش نكن 
 ی سال ھاد،يكوبيم از چپ و راست ًراي نظار را كه اخی شورای اعضانيھم......گرددي م"یمسعود" و "یعتيجم"

 م خود روا ھا آنچه بر مردني ھمخين سالھا به حكم تارآ در.ما بودند و ولی نعمتان شاني و حاماني فرمانروایمتوال
 در زمان فرمان تختي پادي ھزار شھ۶۵ نمود و راني وی كه كابل را كدياوري باديه ا نداشت،  بوملحد روداشتند، كافر 

  "قتل عام افشار" خانمان سوز  ۀ ھم شده است فاجعكباري یبرا!! دنديقتل رسه  جناب شما به آنان چگونه مظلومانه بیبر
 آن دختركان معصوم و زنان اي آد، يبنديگفتن را بر من م" یريپنجش" اتھامی روئپر شما كه با !! دياوري باديه را ب

 نموده ادي ی آزمون ملتي در سای قرار گرفتند، گاھ"مسعود" مارا كه باخشونت مورد قتل و تجاوز عساكر "ۀھزار"
 دي بداند،يته ا آزاد نگشیوم تخلص قري كه ھنوز از خی ناصری دارد؟؟ شما آقایگري علت داي چون ھزاره ھستند د؟؟يائ

 در سرنوشت آنھا داشته اند، در ی ای مثبت و منفی پای كه  جای آنانۀ كه اعمالنامداندي عالم مۀكه ملت افغان در ھر نقط
  !!شناسندي را مگراني كه آنھا من و شما و دديمطمئن باش!!  چه قسم قلم خورده استخيصفحات تار

 
 در یريگي تالش پ"ی ناصرسيو" ی كه آقاستي كه از مدت زمانستي نی  شك،دي طور كه در باال ذكر گردھمان

 ني ھمه مضامنكهيبا ا.  را آغاز نموده استزمي وبستن من به شئونی سازستي فاش،ی جانب به قوم بازنيمنصوب نمودن ا
 و طفل مظلوم و  الخصوص زنی حقوق بشر، علانستان، ملت افغۀ  سه دھی واقعخي تاری در راه شناسائشهيمرا كه ھم

 ۀ جامعی عدالت واقعی افغان كه به حكم قانون برابر ھستند، ودر مجموع برافي دفاع افغان، وحدت تمام اقوام شریب
 ۀپ كه مرا تاكوشدي مه ای با اصرار و ابرام مذبوحاند،ينماي مطالعه م؛ قلم در آمده استدي افغانستان به قۀديازھم پاش

 پاك در ۀخط ني و اتحاد تمام اقوام ای بردن وحدت ملني از بی كه در خفا برايی ھاچرا ؟ چون دست.  بزندزميشوئن
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.  ازھم بپاشدی مقدس اتحاد مردمۀرازي و ملت دوستان بزنند كه ھمان شاني گرای را بر مليی تاپه ھاديتالش ھستند، با
 خط )٢(ی   بر وحدت مل مضمون منر نشريوتغي» تحريف «  ازبعد گذشته ۀ، ھفت با وضاحت آشكاریجناب ناصر
ابق به مواد ط م،ی ملی از وحدت گرابنھاهي حمای اينجانب در استدالل قانوناتي و اعالم نمود كه بر محتودهيبطالن كش
 !! خدا کند خانۀ فرھنگ ايران در شھر ايسن درين عمل دخيل نباشد!! موافقت ندارند) ٣   (ً الزاما،یقانون اساس

 !!قي هللا توفمن
************************** 

                                      : نوت
  

         :»  یل آغاز و انجام حكومت انتقا «  عنوانري از مضمون داكتر شرق زیتممتن قس  ـ١
تفاده از تعلی شفاھی متاسفانه ھنوز دو ھفته از استعفا ا اس ه ب ود ك ته ب القي منظور ناشده نگذش رال ج ،ی حكومت انتق ن

ا داشتن ريز و،»یتن«  با جنرال شھنوازی شورو۴٠ نمبر یموف قوماندان اردوگرو اع ب ان دف ر فرم  " هللابينج" داكت
  .شوندي مري، عازم پنجش" احمد شاه مسعود" یوردن خواسته ھاآدر بر» چف گوربا « تي ھداليجھت تعم

  
ده شدن رسمى به اكرهمذ و مالقات از بعد پنجشير در كه ميدھد نشان گرديد افشا بعدھا كه آنچه ه خنجان معاھ شود موافق  مي
 احمد"ادارۀ  تحت تاجيكان مختار خود ايالت حيثه ب پنجشير جمع جنوبى و شمالى سالنگ كندز، تخار، بدخشان، واليات كه
  .شود گذاشته "مسعود شاه

 در كابل حكومت مخا لفين سركوبى و شوروى قواى از حراست و سا لنگ شاھراه امنيت متضمن "مسعود شاه احمد"ً مقابلتا
ستان، و در شوروى اردوى قوماندان حيثه ب "گروموف "جنرال را معاھده .شوند مى خويش فرمان تحت منطقه د "افغان احم
اه ه "مسعود ش ان صفت ب ه قھرم ه پنجشير جبھ رال داشت حضور ب ى "شھنواز جن تاده" تن دۀ و فرس يس خاص نماين  رئ

 .كنند مى تبادله و جمھورامضاء
  
           » !! و صلح در افغانستانیاسي استقرار سۀلي وسگانهي یوحدت مل «  را تحت عنواننجانبيـ لطفا مضمون ا٢  

 .دي مطالعه بفرمائ" آزاد افغانستان– افغانستان آزاد" یرتال ملودر پ
    
ده و تصرف شدفيـ مضمون تحر  ٣   بي اۀ ش انجان ون ملتي را در س وانی آزم تعمالیوحدت مل«  تحت عن   و اس

 .ديي به دقت مطالعه نماديتواني مضمون می در باال"ی ناصرسيو" ی آقاۀ با تبصر»ی افغانستان اصطالح 
 
 
  
 


