
 کيها حکومت وحدت ملي ساختند؟؟؟با
 گران رابشناسيد.  جهاد بخوانيد ، بي انديشيد ،تجربه بگريد و

 هنوزگفتني ومستندات جهاد گران را روي بعضي نزاکتها درمقابل ديد ها قرارنداده ام .
 اوج بـال ها بعد  فضا تنگ ست

 خاموش وقيل وقـال ها بعد شبی
 چپاول   از چور و  سندها  دارم

 .بمــانـــّد سـال هـا بعـد ماقـــرار
 

 قسمت دوم

 
 استاد صباح

 
 يمشريک



 رارو دوست ودشمن مو شريکهب
 که خاک وآب و ميهن مو شريکه

 همه گلهای يک باغ وديا ريم
 شريکهمردن موکه هست وبودو

 هزاره اگر پشتون وتاجک يا
 داره اگر ايماق وازبيک نام 

 ديگر بلوچ وپشه يی اقوام
 کشورهمگی پک شريکهدری 

  ده بين کوه شمشادو سليمان
 خشان ميان دشت بکوا تا بد

 بهر نام به هررنگ که باشيم
 ...همی موياد موشيم ملت افغان

 آورد جهاد چی بود ؟ودست ند وچرا جهاد کرد

 
 ؟ رددگچرا وقتی که راه زندگی هموارمی 

 بشرتغييرحالت می دهد خون خوارمی گردد
 نوازد طبل بی دينیبه عيش و مستی می 

 .به وقت تنگ دستی زاهدودين دارميگردد
غريب و  دمجاهد به خاطر چوکی و پيسه و نوکری بيگانه جهاد کرد به دين اسالم چی خدمت کردنمحترم اشرف غني ، 

جرمن امريکايی انگليس و  همی جهاد است ؟ دبی پدر بی مادر يتيم بيوه و مهاجر کردن دبيچاره ره کشتن مهاجر کردن
همرای روس پروتوکول  را دروطن آوردن همين جهاد است ؟ کوچهل ممال اروپاييروس چينايی و عرب پاکستانی و

 راوسعتايرانی وفرهنگ  وزبان هامزدوري نمودند ، به پنجابي ددرعربستان قران خوردن د،امريکا پيمان بستن، با دکردن
 ای جهاد است ؟، دبيگناه خود را به قتل رساندن تن مردمدادند دو باره درشانه خود کالشينکوف روسی را انداخ

 درخانه های مردم راکت فير کردن جهاد است؟ دالر امريکايی ره در جيب انداختن جهاد است؟
است وزيرتوپ وراکت کند اوالد غريب پشت يک لقمه نان خشک سرگردان مي اوالد خودش درغرب تحصيل وعياشی  

موترشيشه  د، راه گرفتن،  دزور گويی کردن، دهمين جهاد است ؟ زمين دولتی را غصب کردن رشوت خوردن جان ميدهند
پايه برق، پل ،سرک، فابريکه را خراب  جهاد است ؟ وچريک دارند آيا اينجهاد است ؟ بچه دارند همين سياه وتعقيبی 

به ک خانه های ويران مردم را فروختن جهاد ، جهاد است دست د،جهاد است؟ سيم های برق را از ديوارکشيدن دکردن
جهاد  دجهاد است؟ سينه های زن ها را بريدن ، دميخ کوبيدنانسانها جهاد است ، به سر  نشستند،رقص مرده تماشايي 

جهاد  ،درکمپ های پاکستان به اعراب ها افغاندخترزن وجهاد است ؟ فروختن  درحق ملت رواداشتند ،بيناموس ، است 
جهاد است؟ مسجد و خانه های مردم را همرای قران و  دسمتی را به راه انداختنوقومی ، تنظيمی ،گ لسانی جن ،است



 و زنده سوختاندن جهاد است؟ دآدم ها ويران کردن
مجاهد تو اوالد اين ،  وطن اشغال مي شد، پس اکنون وطن چيست؟؟؟به مجاهد توهين نکو اگرمجاهد نميبود  دنويميگ

، اين بود جهاد درراه خدا؟؟؟ دارايي وسرمايه ملي راچپاول نمودي اوالد خودرا در غرب روان کردیوطن را كشتي و 
 .وشيرپوربخود قصراعمارکردي آيا اين جهاد توبود؟؟؟

هللا  ، باصداياش که توسط عربوغسل جنازه تداويی  غرضقهرمان ملی را  دارند، مجاهدين که ادعا جنگ با روس را 
اند، بد نامی به دامن بشريت و انسانيت  گران کشورما لکه جهاد   تاجيکستان نبرديد؟؟؟ .روسها به د ، نزاکبر کشته شد 

و اند اسالم سالح گرفته جهاد ويک مشت رهزن وطن فروش خاين به نام خدا و، مجاهد واقعی وغير واقعی وجود ندارد 
 .مصروف چوروچپاول وغارت دارايي هاي مردم وملت است

واترهمديگر کشی چنان بر تاريخ اين افتخار سايه سياه افگند که امروز در ذهن نسل جديد هزار ترديد برای رويدادهای مت
گيرند؟ جواب اين پرسش  اند که چرا هشتم ثور را تجليل کرده و جشن می برخی انتقاد کرده افتخار کردن وجود دارد. 

 :بسيار روشن است زيرا
سنگ ويران گرديد تا  ها و شهرهای کشور که فرسوده و کهنه شده بودند، از پای زيرساختبا پيروزی مجاهدين ، تمام  -

 .دوباره با معيار و استاندارد روز ساخته شود
طياره جنگی، بيش چهارصد داران ، اردوی ملی کشور کامال از هم پاشيده شد و بيش از  با پيروزی تفنگ -

های خفيفه وثقيله نابود و به حساب آهن کهنه به  انواع و اقسام سالحهای دور برد و  راکتتانک جنگی، چهارهزاراز
کشور دوست وهمسايه ما پاکستان فروخته شد تا دوباره اردوی ملی جديد با تجهيزات جديد و مطابق استاندارد روز 

 .تاسيس شود
باقی مانده بتوانند از زندگی با پيروزی جنگجويان ، صدها هزارنفر کشته شدند تا جمعيت کشور تقليل يابد و جمعيت  -

 .شدند دادند، احتماال همه مردم از فقر و گرسنگی تلف می تر و بهتر برخوردار شوند، اگر جمعيت کشور را تقليل نمی مرفه
ها نفر از شهروندان ازکشور مهاجروفراری شدند تا هم کمبودی نيرو و قوه کار  با پيروزی جنگساالران ، ميليون -

را فراهم کنند و هم از تراکم جمعيت شهرهای کشور کاسته شود و قيمت خانه و زمين ارزان شود و  کشورهای همسايه
 .شهروندان باقيمانده با مشکل مواجه نشوند

های )به اصطالح(  ثور را جشن بگيرند، زيرا رهبران، فرماندهان و قوماندان هشت)به اصطالح( جهادی، بايد  سران -
شده کابل فقط يک تفنگ و چانته داشتند، اکنون همه شان دارای قصرهای مجلل،   هر مثلهجهادی که هنگام ورود به ش

اند، آيا باز هم اعتراض  ناپذير شده دار و قدرت و اقتدار وصف های زره های تجارتی، ماشين های رهايشی، شرکت شهرک
 گيريم؟ گيرند و می داريد که چرا هشتم ثور را جشن می

 جمهور؟؟؟  توميداني آقاي غني ريس

 
بر . : کسانی که غيرمجاهد را با مجاهد مساوی می دانند به حکم خدا ازدايره اسالم خارج هستندميگويدرسول سياف 

ما وارثان اين ملک هستيم. ديروزاين ملک را  .کسانی که می گويند جهاد معيارنيست بايد در ايمان خود تجديد نظر کند
 .کرديم و امروزنيز مردانه وار درميدان ايستاده ايم و از آن حراست می کنيم آزاد و دربرابر تروريسم از آن دفاع

درسيزده سال گذشته مردانه وارازحکومت کرزی حمايت کرديم ) باپنجاه کشورخارجي( دورشدن از صحنه سياست به 
 .مجاهدان آسيب نمی رساند بلکه به امنيت و ثبات کشور آسيب می رساند

ايشان  .مسأله تغيير در روابط با کشور های همسايه را بدون مشوره با ملت حرام خواندوسياف؛ مسأله صلح و جنگ 
داشت وسپس با فتح کابل همه  چلش«شمشتو» يا «ببو» فراموش کرده است که اين گونه سخن وری ها زمانی در کمپ

ه ميشود؛ حتماً درآن شريک اگربيانيه های مالعمر در زير ريش شما نوشت  .چيز با جهنم کامل برای مردم ضرب خورد
ميکرد، امروز طالب و مالعمر  که تا حال خموشی پيشه کرده ايد. پاکستان، کشوری که ديروز جهاد را مديريت هستيد



بازهم خيمه بی تيرک جهادی ها را به بهانه ديگری بر افرازد. سياف  رامديريت ميکند. فردا ممکن اوضاعی پيش آيد که
وی هميشه نياز دارد در پناه يک  .ديگران استجاهدين را ندارد. او هشيار تر ازسرنوشت م رهبری دسته جات بی جرئت

سياف اگرچه هنوز ريزرف عرب و .چنين آدمی قدرتمند ديگر وجود ندارد قدرتمندی ديگر، با صدای بلند صحبت کند. اما
رگ بر دموکراسی می گويند و و م ازآدرس پارلمان نان می خورند. سياف وياران جهادي اش امريکا به شمار ميرود

گويند! نمی دانم چشم بينا وگوش شنوای سياسيون مدعی جهاد  سقفی که کمونيزم ساخته، مرگ برکمونيزم میدرزير
 .چگونه است که درچهار طرف خود هيچ چيزی را نمی بينند و هيچ چيزی را هم نمی شنوند

ن، کودکان دختر وپسر و حتی زنان باردار تجاوز حشری نشده است درطول تاريخ افغانستان تا به اين اندازه، باالی زنا
گردش کنند که  تحت الحمايه های شان شده است. قيادی ها يک بار به خيابان های کابل پياده يا اهالی جهاد که از دست

های چه  ازکودک وزن وپيره مرد ها بازمانده لشکر های ژوليده مو و جنده لباس و خاليق گرسنه و درهم شکسته،
تکفير، دو  پرده افتاده است يا قلوِب قيادی ها ُمهرشده است؟ سياف اين بار شمشير کسانی هستند؟ آيا برچشم های ما

از دايرۀ اسالم خارج است. وی شمشير کهنه را به شکل  را مساوی بداند؛ مجاهد وغيرمجاهد باره تيز کرد وگفت هرکسی
تعهد معيار است، مگر کسی  سوسی و وطن فروشی معيار است؟! می گويند،چرخانيد: اگرجهاد معيار نيست؛ جا ديگری

 کدام آزادی؟ درس و تعليم را ايال کرد و جهاد کرد، متعهد نيست؟! سياف نگفت که وآزادی ت که برای

 ملي غني ريس اداره سهامي وحدت آقاي 

 
نام مسعود زوی نشدند وتا توانستند اوفاداری برای دوست  همه کاسه هاوهم جهادي هايشمسعود، احمد شاه س ازپ

سوء استفاده نمودند. زراندوزی، زورگويی، غصب اموال بيت المال و مردم، تجاوز و ده ها مورد منفی ديگر، ازجمله 
 .پيامدهايی است که پس از رفتن مسعود، همراهان، دوستان و شاگردانش به يادگار در اذهان عامه بجا گذاشته اند

اسماعيل مذاکراتی بين اعضای جمعيت و شخصيت های حوزه جنوبغرب تورن ور والی بلخ واميرچد چندی قبل عطا محم
مستقل و ملی درکابل براه انداخته شد. اين مذاکرات به مدت يک هفته ادامه يافت که درخاتمه در نتيجه مطلوبی دست 

رفته و طور  پنجشيري هادر روز دوم مذاکرات والی بلخ به همراهی اسماعيل وصالح الدين ربانی به مالقات  . يافتند
درغيرآن  .واحد توافق کرداستراتيژي واضح و روشن خاطرنشان ساختند که ديگر وقت معامله گذشته و بايد باالی يک 

 .اهند شدبا واکنش جدی ملت بزرگ تاجيک و بخصوص جمعيت اسالمی مواجع خو
در روز سوم مذاکرات که درمنزل صالح الدین ربانی برگزار گردیده بود اتفاق نا خوشایندی افتاد. زیرا اسماعیل و تعدادی 

ناراض بودند ها ازمجاهدین و شخصیت های ملی ازعملکردهای دوازده سال اخیرسران جمعیت اسالمی بخصوص پنجشیر 

ر وقت تقسیم قدرت به جز خود، فامیل خود، ولسوالی و والیت خود دیگران را د هاو چنین استدالل می کردند که پنجشیر

 .نمی بینند وهمه قدرت را به قبضه خود گرفته دیگران را فراموش می کنند
تمامی پنجشیری ها بی اعتماد اند و خود خواه هستند و تنها در روز بد  مسعوداسماعیل خان چنین گفتند که به جز از

سند و اینها اشتباهات زیادی نمودند به عنوان مثال ازآغاز اداره موقت پست های معاونیت اول ریاست دیگران را میشنا

جمهوری، وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت حج، معاونیت اول وزارت 

خطای ها ادارت دولتی به پنجشیری  ریاست عمومی اداره امور، ریاست سره میاشت و غیرهلوي سارنوالي ، دفاع، 

بزرگی به حق دیگر تاجیکها بود وباید تمامی والیت بخصوص هرات، بلخ، بدخشان، کابل و غیره در نظر گرفته می شدند. 

که نشدند و بزرگان دیگری مانند جنرال صاحب دوستم و استاد محقق را از ما آزرده ساختند که تا اکنون اثرات منفی آن را 

گویا انتخاب دو نفر به نمایندگی از تاجیکها از والیت پنجشیر درکمیسیون مستقل انتخابات باعث نارضایتی  .ممی بینی

اسماعیل واکنش تند یونس قانونی را درپی داشت و  تورنبیان این چنین سخنان . اکثریت حاضر در نشست گردیده بود

لخ و صالح الدین ربانی مداخله نموده و اسماعیل را حق به محفل برای چند ساعت به تشنج کشانیده شد تا بالخره والی ب

جانب دانستند و گفتند که شما )پنجشیری ها( همه داشته های جهاد و مقاومت را به قمارزدید و حاال همه چیزتمام شده و 



ه همه باید سهم شما دیگر نمی توانید به نمایندگی از تاجیکها صحبت کنید و یا کدام تصمیمی بگیرید. و در حکومت آیند

 .داشته باشند نه آنکه از یک ولسوالی و یا یک والیت مشخص

 ...ادامه دارد
 

 
 

 
 


