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  موسوی

  

  افگنی بخشی ازپالن تجزيه افغانستانتفرقه 
  

ال آنوقت به  ا پورت ل ھمکاری قلمی را ب ان جرمن"دنبال آنکه حدود پنج ماه قب ل مشخصی " افغ ودمروی دالي ، قطع نم
وان  ر عن تم زي ه ای نگاش ی، مقال ه سايت ھای انترنيت ه ب تخباراتی " ضمن يک باز نگری ھمه جانب ی اس اد ھای امنيت نھ

م چند در آن مقاله از ھيچ سايت مشخصی نام برده نشده استر  ھ".وسايت ھای انترنيتی ا آنھ جدايی از آنجائيکه ، مگر ب
د نزد برخی ھا ذھنيتی را به وجو ھمزمان اتفاق افتاد،" افغان جرمن"اين قلم که با جدايی عده ای از زبده ترين ھمکاران 

را گذاشته ، آماج حمالت خويش  وارتجاع سفاک اسالم سياسیمزدوران روس ،  مپرياليزم متجاوزاآورد که گويا ما ی م
ه را قرار خواھيم دادوتنی چند سر راھی سياسی چند تاريخ زده مفلوک  ر آن است ک اد راسخ ب م را اعتق ن قل ا آنکه اي ، ب

ارزه مبارزه عليه ارتجاع بخشی ه  از مب اليزم علي ودهامپري شيد، ب وار چين ک ه ضخامت دي واری ب ا دي ين آنھ د ب ه  ونباي ب
ا  انيدم ، ت شر نرس سانیکننمشوره دوستان نيک انديش ودراک گوش فرا داده، آن مقاله را به ن دان فکر بيفت د ک ه دنب  ، ک

 قرار ال نتيجه ارزش تحقيقی مقاله زير سؤعلت نگارش آن مقاله انتقام جويی از اين ويا آن فرد بی ارزش بوده است ودر
  .گيرد
اد ثابه عملکرد استخباراتیمواردی که طی آن نوشته به ماز يکی  اير نھ ا وس ود، نقش سايت ھ  مورد توجه قرار گرفته ب

ه . کشور بودھای فرھنگی اعم از راديو ھا ، جرايد وتلويزيون ھا در قبال حفظ ويا تخريب وحدت ملی ا ک دان معن ه ب مقال
يم  وحدت مجم اد ، تقويت وتحک ات مع ملت راوپاسخ به امر خدمت در راه ايج دون درنظرداشت تعلق ومی، ذ ب ھبی، ق

ناخزبانی، نژادی ومليتی، يکی از شاخص ھای اساسی ا  در راه ش وده ب صراحت اعالم ت دوست از دشمن  معرفی نم
ه کسانی  ،داشته بود که نمی توان باور داشت هآگاک آھان شۀ ھم ر ري شه ب وام نگی ھ تي ن وو وحدت اق اکن اي ای س مليت ھ

ستسرزمين می زنند اران دان امل خطاک ا را ش ده آنھ ر دست يازي ر خود بلکه . ، با نيت نيکی به اين ام رادی اگ ان اف چن
ه دشم موانعامل دشمن ودهجوديت کشور ما نباشند، با حمل نظرات دشمن به راھی روانند ک ز روان ب ا ني يھن م  در نان م

د، نھايت ا ته ان ا دريافت داش ا وکرزی ھ ا، ببرک ھ اه شجاع ھ ز لحاظ تاريخی ھمان صفت را کمايی خواھند نمود که ش
  .يعنی خاين

، خواھيم ديد اری نمائيمذ را فقط نقطه گدر صورتی که خواسته باشيم با يک ديد گذرا بستر پرورش چنين افکاریچنانچه 
ادری که دار ن دان غ ی خان ه منظوو  به دنبال حاکميت جبارانه وضد مل دان ب ۀ آن خان ه افگنان يم سياست ھای تفرق ر تحک

ا وران روس خواستنددبادران امپرياليست آنھا، وقتی مزقدرت خانواده و اد  ت ا ايج انی، ب ومی، زب تخوان شکنی ھای ق اس
، صرف نظر از آنکه زخم ھای چرکين  حکم نمايندماتی خويش را ر اداره مستعم، بين پشتونھا وھزاره ھاھبی ومليتیذم

ه قرن گذشته التيام يافته بود ويانه، در گام اول مردم وردک از ھوشياری الزم کار گرفته در عوض مقابله ب ا ک ا ھزاره ھ
ه وران روس برگردانيدهد را به جانب دشمنان ميھن يعنی مز بود، ميله تفنگ" امين–تره کی "خواست دولت   اولين توطئ

ادجاوي" ــ به خاطر مزيد معلومات در اين رابطه می توانيد به شبنامه.آنھا را خنثی نمود م "  باد پيوند خون خلقھ ه قل ه ب ک
  مراجعه نمائيدــ " رھروان" در سايت ؛ مسؤوليت آنرا گرفت،بعد از ايجاد" ساما" و تحرير يافته"مجيد کلکانی"زنده ياد 

حرکت انسانی ، شريفانه ووطن پرستانه مردم وردک موجب گرديد که از جانبی در تمام دوران مقاومت ضد روسی اين 
انيدندکه دين فروشان اسالم سياسی، ده ھ سير ھای رفت ا ھزار تن را در تقابل با ھمديگر به قتل رس يچ يک از م ، در ھ

دين ه اصطالح مجاھ د ب ان،وآم د وھم شتون رخ ندھ زاره وپ شتون،  جنگ ھ زرگ پ ورد وب روپ خ زاران گ ه ھ ان ب  س
ور  سال١۴طی ن در کمال امنيت از مناطق مرکزی افغانستان واز مناطق تحت سلطه ھزاره ھا متاجک، ازبک وترک عب

ا را متوجه ؛ ون آنکه کمترين آسيبی متوجه آنھا گردددب،دنايمن از جانب ديگر دشمنان وحدت ملت وموجوديت کشور م
ه زخم ھای  ما ساخته وکوشيدند تا برای حصول واستقرار حاکميت شان اولتر از ھمهاين نقطه ضعف  التيام يافته ويا نيافت
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د ازرا، مردم عادی ماديروز را دوباره باز نموده ارز داده بودن   که واکنش طبيعی شان را در طی آن دوران شريفانه تب
  :نانچه چ.ھنددطرق مختلف زير بمبارد تبليغاتی قرار 

ا وبه دوام آن روسھا  ــ مزدوران روس ١ د ب ام در اجرای آن سياست شکست خورده بودن ين گ ه در اول اد وزارت ک ايج
ر نظر ماز آن طريق به اصطبه جای وزارت سرحدات قبلی واقوام وقبايل  وام را زي رينطالح شورا ھای اق ئن ت راد م  اف

انددويا سازايی ھا و دادن صد ھا امتياز ممکن به آنھا، به وجود آوردن ؛ کوشي پرچمی – وابسته به روس اعم از خلقی   ت
ود ی از خود بلوغ سياسی موقعيت تاريخيملت ما را که در چنان يک شان داده ب ودهالزم را ن ه نم اد آن تجزي ه اح ه  ب ، پاي

د زی نماين ی ري ا پ ردم م يم م ی ر  د.ھای اوليه جدايی وانشقاق را ب ه نقش منف ن ميان ازا"اي ازت" س ر ب ه از دي يوری من ک
 قبل از حل ستم طبقاتی نشخوار می نمود، درکنارمزدوران بر سر قدرت روس شايان يادآوری  حل ستم ملی راوردیآدر

  می باشد
اريخی ٢ ای ت ه بق ستان ک ان پاک ـ نظامي شور ـ د از دو ک ی دانن ستان م ابودی افغان ا ون لمشان را درفن راق ح  سياست افت

ددر دو جھت مقابل نستان را غامليت ھای ساکن افو وجدايی اقوام  يش بردن ه پ شاور در از . ب ی در صوبه سرحد وپ طرف
ا آ" گلبدين" سياسی يعنی اسالمھای بخش وجنايت کارترين تاريکترين يکی ازعمل با حمايت از  نطور نشان دادند که گوي

ته صد خ رسميت می شناهشتونھا بوده وپاکستان نيز حق قيموميت آنھا را بر ساير اقوام ومليت ھابپافغانستان صرف مال 
دهھا خاين ب ه   مليت پشتون را در درون مقاومت ضد روسی جادادن ر نظرزواز طرف ديگر در کويت رالي موسی "  جن

ه  ق.I .S. Iًکه مستقيما در خدمت "حاجی برکت "یومعروف وچوبک دست " خان  زاره ھای کويت ته ودارد، ھ رار داش
سل "  از قبيلI.S.Iرا به دور تشکل ھای نام نھاد ساخته دست  زارهتنظيم ن و مغل ھ وده ب" ن ازماندھی نم ين هس ا چن  آنھ

ھا بلکه  ه روس زاره ن ردم ھ ا دشمنان اصلی م ه گوي شتونھا"تلقين وتدريس نمود ک ند" پ دين . می باش ه ب سان در شرق ب
انی جناياتی . رداخت ودر غرب به تسليح ھزاره ھا عليه پشتونھاتجھيز پشتونھا عليه ساير اقوام پ  –که در دوران سياه رب

انی " سياف" و "مزاری" وبه وسيله در شھر کابل صورت گرفت مسعود سعود  –با کمک رب دين م تم –وگلب شھر   دوس
  . ھمان سياست بودًقسما نتايج عملیکابل را به حمام خون مبدل گردانيد، 

ستند، ــ نظام آخندی ايران که با تاسف به مانند تمام حکمرانان ايرانی درتمام اعصار بد ترين ھمسايه را ممثل بو٣  ده وھ
يله  دوگبه مانند پاکستاندر اين ماجرا  ه وس ا را ب زاره ھ انبی ھ وده از ج ايی ازانه عمل نم پاه پاسدارانبخش ھ ه در س  ک

ا را  تی آنھ امران سرپرس ام ک ه ن ردی ب ل ف ده اواي ه عھ ت، ب زارداش ه ھ اختن ب شغول س د از يک دوره م ه بع شی ب ه ک
پشتونھا سوق داد واز جانب ديگر به وسيله کسان  ليهع، به کين توزی ودشمنی " خويیيت هللا آ"خاطرمقابله با مرجعيت 

وان ھ"  امام زمانسربازان گمنام"ديگری از  ه يعنی مخملباف ھا، چنگيز پھل ده ب ه جان مليت تاجک افتي ا ب ال آنھ ا وامث
  .ماده نمودندبرای زعامت آينده افغانستان آرا زعم خودشان آنھا 

ستقر در که دولت پاکستان خالف  ستی پراھيان اسالم سياسی م تفراغ ھای فاشي ه "شاور را از اس شونيزم عظمت طلبان
ستغزيه می نمود" مليت پشتون ه مليت "تی، آخند ھای ايران نوکران خويش را با تفاله ھای راسي يوناليزم تنگ نظران ناس

ه ھای خاص خود ماستخبارات خارجی ونظامی ھند برنا آنکه ۀاين ميان به عالور  د.ردکير می س" ھای تاجک وھزاره
افع عليکه درپياده می نمودرا  رار داشتا ھمه حالت در تقابل با من ا ق ن رقابت عقب ی کشور م زدر اي ه ني ، دولت ترکي

ق  نمانده اق"از طري زل اي ه ق اد و" خليف ام نھ ه ن دين سمت شمال"اتحادي ستقيم " مجاھ ر نظر وھمکاری م اتم بيگزي  ح
  .بسيج نموده ميھن فروشانی چون اعظم دادفر را از آن ميان پرورش دادI.S.I دهننماي
انه ھای۴ ق رس ده از طري ذل  ــ کشور ھای غربی که به صورت عم ا ب ده ب شرق شرق ندي ا مست ری وده ھ وبخشش  خب

 از دنيا صد ھا جوانی، اسد خاندان سلطنتفدر کنار بقايای بيروکراسی ، آتش بيار معرکه بود اين تراژيدیدر مليونھا دالر
ه خويش نموده " خبره ھای"مجذوب معلومات را بی خبر ردم خويش ب به آنھا ھيچ گونه مجال آنرا مساعد نساخت تا از م

ۀ سالھای مقاومت ضد روسی آنھا تعمق نمايند، بلکه ندر عملکرد وطن پرستاويا . مثابه منبع اليزال فھم وقدرت بياموزند
ات ه يمن انقالب اطالع سته، ب ا چشمان ب تهآنھا را به مثابه اسب گادی ب وع پيوس ه وق ان ب ه در جھ ود ی ک شاپيش ب ، در پي
  . ما انداختۀ واستاد به جان ملت زخم خوردداکتر، لشکرخود فروختگان قرار داده ، ھر يک را با اعطای القاب ماستر 

الھا شقاق ملت مدرچنين يک فضائيست که اين روز ھا به دوام س راق وان سأله افت ازھم م ی ب ه چين ده  زمين ا مطرح گردي
اکن وام و مليت ھای س ين اق رت ب ه ونف ا کين ند ت الی می کوش وم الح ه آسياب سايت ھای معل  کشور را دامن زده ، آب ب

  . ر ما بريزنددشمنان وحدت کشو
ا حاضر خاندان طاليی به نمايش می گذارند ين حمايت ازحاز اين سايتھا که ماھيت ضد دموکراتيک شان را برخی   وحت
لدر پاسخ  وبی طرفانه فردی را عليه ظاھر ويا داوود بپذيرند،تقاد به جا ننيستند ا دگان  مقاب اب دموکراسی پرسش کنن نق

 پابندی به دموکراسی تبليغ می ،بر رخسار کشيده ونشر فحاشی به يک مليت را از جانب افراد مجھول الھويه مليت ديگر
 نھليست تمام عيار ھمه چيز را تخطئه می  به لودگی زده زير نام طنزبه مانند يکار حالی که طرف مقابل خودرنمايند، د

  . استداشتهنچيزی وجود ھيچ  وی آغاز يافته وقبل از وی  جھان با تولد ناميمونگويیتو . نمايد
دازاز  م حد وان وم ھ ن مرز وب دان اي  ۀھمين جا به گردانندگان پشت پرده اين مراکز فساد گوشزد می گرددکه تحمل فرزن
ين ي وبيشتر ازاين با پ خويش خاتمه دھندۀ به اين سياست ھای خايناندارد ه استخوان شکنی ب وا ب ش کردن چند دلقک رس

و ا چون من ن ا خواھمردم دست نيازند ورنه صد ھ ده ھ ه جان خط دھن دعی صرف ب ان ه  افت انی ادام ار را تازم دواين ک
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رار ندخواھ ه  داد که به صورت صريح وآشکار اق زدوران خود فروخت ن م هردرا اي ستگی ب ان  واب منان ملت از زب  دش
  .نان برسانندط به گوش ھموانشخود

   
  


