
خیانتتجزیهطلبی
تباهیآورترازطالبان

جمعیت انقالبی زنان افغانستان )راوا(
ـ ۲۸ فبروری۲۰۲۲   ۹حوت ۱۴۰۰ 



دستجاتی از فاشیست های جهادی در دوره کرزی و غنی شروع کردند به طرح مسئله قومی و 
ملی با راه حل آن، تجزیه افغانستان. ما به موقع، منشا سمت و سوی این قوله های کریه و خاینانه 
را نشان دادیم: رژیم ایران. البته امریکا هم به مثابه مرجع آمال تجزیه طلبان  گاهی صدای تجزیه  
و انتشار نقشه افغانستانی توته شده را بلند نمود. صرفنظر از گذشته های دورتر، در نشست برلین 
در ۲۰۱۲، خاینان تجزیه طلب، رشید دوستم، امرالله صالح، ضیا مسعود، محقق و فیض الله 
ذکی به سرپرستی سه تن از صاحبان امریکایی  شان و در آن میان دینا رورا باکر، راه های تجزیه 
افغانستان را جستجو کردند که به گفته رورا باکر کار را به درخواست اسلحه ثقیل ضدتانک نیز 

کشیدند.1

۱- نیویارک تایمز، ۲۶ اپریل ۲۰۱۲
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در نشست ۱۸ – ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ »انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان« که در آن عده ی 
زیادی از تجزیه طلبان و همسویان آنان مثل رنگین سپنتا، صالح ریگستانی، ثریا دلیل، داوود 
مرادیان، سمیع مهدی، شهرزاداکبر، سیما سمر، محی الدین مهدی، عزیز رویش، قیوم سجادی، 
وحید پیمان و... روی تقسیم افغانستان به منطقه تحت تسلط طالبان و منطقه خارج از اداره آنان 
بحث صورت گرفت که به قول مایکل روبین عضو ارشد اتاق فکری AEI و از شرکت کنندگان در 

نشست، پیشنهاد تجزیه بالفاصله رد شد.

و در آستانه اشغال طالبی کابل، یکی از ایدیولوگ های امپراتوری امریکا مایکل اوهینلن نوشت 
که یک امکان ـ هرچند نازیبا برای استراتژی امریکا 
کنترول  تحت  بخش  دو  به  افغانستان  تقسیم 

طالبان و دولت غنی می باشد.2

غیر از ذات ضد افغانستانی تجزیه طلبان جهادی، 
افغانستان،  یک پارچگی  علیه  امریکا  خصومت 
مخصوصًا پس از قدرت گیری طالبان، روشنفکران 
جهادی هوادار رژیم ایران را بیش تر از سابق به تقال 

در راه تجزیه افغانستان شاالق کرده است. گویی این ماموران نابودی افغانستان منتظر تسلط 
طالبان بودند تا به کمک امریکا یا ایران، کشور را دو پاره سازند تا به مراد برسند.

سال ها قبل ما در نوشته های متعدد در افشای فدرالیزم خواهان، شاعران و نویسندگان طرف دار 
خمینی و خامنه ای گفتیم که آنان در تحلیل نهایی میهن فروشانی اند با هوای تجزیه در سر و 
به اشکال گوناگون و حتا کاربرد مشتاقانه ی اصطالحات رایج در ایران، می کوشند زمینه را برای 

واگذاری صفحات شمال و  غرب افغانستان به ایران هموار کنند.

۲- نشنل انترست، ۱۰ اگست ۲۰۲۱

اینان می خواهند 

ین«  خود را »مصمم تر

دشمن طالبان 

بنمایانند ولی جیغ های 

یک تجزیه طلبی،  هیستر

نخست از همه یاری به 

طالبان است.
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تجزیه طلبان، در خدمت طالبان

در افغانستان، چند قرن حاکمیت به قوم پشتون تعلق داشته است. ولی تجزیه طلبان که راه حل 
معضل را در انقسام می بینند در واقع از ابتدا با این تکاپوی افغانستان بربادده داغ خیانت به وطن 
را در پیشانی خود کوبیده اند. اینان می خواهند خود را »مصمم ترین« دشمن طالبان بنمایانند 
ولی جیغ های هیستریک تجزیه طلبی، نخست از همه یاری به طالبان است زیرا تجزیه طلبان 
طی ۲۰ سال گذشته که هیچ گاه پشت خود را از امریکا و ایران و ترکیه و پاکستان خالی نکرده و 
هست و نیست شان در کف امریکا بود، به طالبان فرصت دادند تا خود را یگانه نیروی ضداشغال 

محمد ابراهیم گاوسوار، میربچه خان کوهدامنی، امین اله خان لوگری، میرمسجدی 
خان کوهستانی، عبداله خان اچکزی، وزیر محمد اکبر خان، غالم نبی خان چرخی 
لوگری، محمد ولی خان دروازی بدخشی، سردار محمدایوب خان، جنرال فتح محمد 
خان میرزاد هزاره، خان علی کندک مشر هزاره، میرغالم قادرخان اوپیانی، محمداله 

خان هزاره، عباس خان هزاره، رجب علی خان هزاره و...
خون آزادی خواهان هر قوم ما نثار استقالل افغانستان شده است. برتری طلبی 

قومی، مذهبی و زبانی، خیانت به این ودیعه سترگ و جاودانی است.
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نمایش دهند و اکنون هم بر بستر مخالفت با تجزیه، خود را بیشتر از پیش »ملی« و »مدافع 
خواست کافه اقوام« علم می نمایند. همان طوری که اصالح طلبان ایران »تغییر رژیم« را در توکل 
به دخالت نظامی امریکا می جویند و نه قدرت مردم ایران، و در نتیجه اکثریت مردم طرف رژیم را 
می گیرند، وطنفروشان ما هم با تجزیه خواهی، اکثریت مردم را به سوی طالبانی می  رانند که با 

حاکمان جالد ایران از یک خمیر و سرشت اند.

اینان به فاشیزم طالبی وجهه »وطن دوستی« و ملی می بخشند؛ تمرکز بر وحدت قوم های 
پشتون و غیرپشتون برای سرنگونی »امارت« را به کج راه می برند؛ جنایت کاران جهادی و مافیای 
کرزی و غنی و عبدالله را به اشاره و حمایت امریکا، اسراییل و ایران از گور باال می کشند؛ به 
جنبش دموکراتیک ضدامپریالیستی و ضدفیودالی ضربه سنگین تری وارد می آرند و اقدامات 

شان در عمل به نفع سفیده مالی و دیرپایی »امارت« تمام خواهد شد.

تجزیه، توطئه ای ناکام

اما طرح های تجزیه افغانستان با ناکامی روبرو شده و خواهند شد زیرا با واقعیت، تاریخ و خلقیات 
مردم ما در تضاد بوده اند:

•   با وصف نفرت قسمت اعظم غیرپشتون ها و پشتون ها از طالبان، کدام قوم در کدام منطقه 
فکر محو افغانستان واحد و زندگی در گسست از قوم و منطقه دیگر را به خود راه خواهد 
داد؟ مشتی روشنفکر ارتجاعی خودنما با عالیق دیرین با سیا، توده های ملیونی این 
خطه را در آیینه ی مکدر واواکی ضدمیهنی و ضدمردمی خود دیده و در »ضرورت تجزیه« 

رگ های گردن خود را می پندانند.
•   ما با شناخت از توده های غیرپشتون، دریافته ایم که آنان بی آنکه گذشته های خونچکان 
بر ستم ها منجمله ستم ملی، بدون وحدت  پایان دادن  را فراموش کنند معتقدند که 
سرتاسری همه اقوام میهن، توهمی بیش نیست. چنانچه در مطلب »کار امپریالیزم و 
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سگ هایش جای هیچ “شگفتی” ندارد« متذکر شدیم جرقه مخالفِت توام با قربانی علیه 
طالبان، نخست در چند والیت پشتون نشین پدیدار شد و سرکوب مخالفان در آن جا ها 

پایان نیافته است.
•   در جنگ های ضدانگلیس و ضدروس، خون پشتون و غیرپشتون در یک جوی روان شده 
و در حمایت از شاه امان الله در مقابل شورش یک اجیر انگلیس اغلب قوم ها پهلوی هم 
بودند. کندن بیخ دشمنان داخلی یا خارجی نیز بدون چنان همبستگی میسر نخواهد بود.
•   تجزیه طلبان که به علت لولیدن به پای سیاف ها، دوستم ها، عطامحمدها و محقق ها، 
منفور مردم بودند، حاال که با حساب روی همین تبهکاران، برای بالکانیزه کردن و در 
حقیقت امحای افغانستان کمر بسته اند، از هر آبرو و ارزشی تهی شده و مردم به روی شان 

تف خواهند انداخت.
•   اقوام سرزمین ما در برابر هجوم بیگانگان همدست مانده ، تلخ کامی ها و شادی های آنان 
مشترک بوده و این، ساکنان تمام مناطق را عمیقًا در هم تنیده است علی رغم آن که 

اگر تجزیه طلبان از شرفباختگی رنج نبرند، با دیدن این زجر و تحقیر هنرمند 
پکتیایی و خاشه  جوان کمیدین قندهاری که تیرباران شد، قلب شان آتش گرفته، 

سیلی و تحقیر را بر خود و مادر خود انگاشته و سوگند می خوردند که فقط متحد 
با پشتون ها به انتقام از طالبان برخیزند.
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در این مسیر، عبدالرحمن ها، نادرها، هاشم ها، خلقی وپرچمی ها، ربانی ها، مسعود ها، 
گلبدین ها، سیاف ها، مزاری ها، محقق ها، طالبان، کرزی ها، غنی ها و عبدالله ها هرچه در 

چنته استبداد و تفرقه داشتند بر ستمکشان دریغ نورزیدند.
•   مردم غیرپشتون ما عینًا درک می کنند که هرچند حاکمیت از آن قوم پشتون بوده لیکن 
مردم و منطقه های پشتون نه اینکه از هیچ پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و... متبارزی 
برخوردار نبوده اند بلکه در مواردی توازن به نفع خلق های غیرپشتون سنگینی کرده است. 
مردم تاریخًا پی برده اند که چنانچه حاکمان پشتون برای توده های پشتون مصدر خدمتی 
نشده اند، »رهبران« منسوب به اقوام غیرپشتون ایضا بی اعتنا و ستمگر  بر قوم خود بوده و 
یک صدم خدمات عادی عمرانی و رفاهی، افزون تر و بهتر از حاکمان پشتون را برای شان 

انجام نداده اند.

آگاهی طبقاتی توده ها

بحث های  و  کتاب ها  از البالی  )آگاهی طبقاتی(  و دشمن شان  به شناخت دوست  توده ها 
روشنفکرانه دست نمی یابند، آنان از زندگی پرادبار خود و زندگی قارونی دوستم و عطا و سیاف و... 
به درک ژرفای شکاف بین دو نوع زندگی رسیده و پی می برند که چنانچه ستم ها و محرومیت ها، 
مادی  افسانوی  مواهب  پیوند می دهند،  به هم  را  اقوام  تحقیرشده همه ی  و  تلخکام  مردم 
و معنوی، ستم پیشگان قومی و مذهبی را با هم وصل می کند؛ پی می برند که ریشه جمیع 
مصایب و عقب ماندگی های  شان از سده ها و مخصوصًا در ۵۰ سال اخیر عبارت بوده از نشستن 
آن یک درصدی مفت خوار مطیع استعمار و امپریالیزم، در مقام فرمان دهی و ۹۹ درصد نفوس 
در مسند فرمانبری؛ پی می برند که اختالفات قومی، مذهبی و دینی از آسمان نیامده، ابدی 
نبوده و صرفا ساخته ی یک درصدی  هاست که بقا و تداوم حکومت  خود را منوط به دامن زدن 
آن اختالفات می بینند؛ و پی می برند که روزگار »افغانستان گورستان امپراتوری ها« گذشت، 
وقتش است که آن را گورستان دست نشاندگان امپراتوری ها کرد. جنگ پرستان جهادی و عمله 
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روشنفکر شان از همین آگاهی توده ها پیوسته گرفتار این وحشت مرگبار واقعی اند که روز تجسم 
شعور متذکره در عمل، روز برچیده شدن تومار تخت و بخت ُپرخون و خیانت شان خواهد بود. 
از اینرو تقالی میهن فروشان جهادی برای تشدید تضادهای قومی و تسریع تجزیه، در تحلیل 

نهایی از وحشت همان روز آب می خورد و می خواهند فرا رسیدنش را به تعویق بیندازند.

روشنفکران مترقی و روشنفکران ارتجاعی

در این جاست که فرق ماهوی بین روشنفکران مترقی با روشنفکران ارتجاعی برجستگی کسب 
می کند. گروه اول، توده ها را بر پایه قوم و دین و مذهب و زبان و فرهنگ نه بلکه بر پایه منافع 
اقتصادی و سیاسی شان برای مبارزه قطعی علیه ستمگران هر قوم و مذهب آگاه و متشکل 
می کنند، ولی روشنفکران دهان به پستان جنایت پیشگان جهادی می کوشند با شعله ور ساختن 
بدبینی و جنگ های قومی، از اتحاد وسیع مردم بر ضد بنیادگرایی طالبی و جهادی جلو گرفته 

و افغانستان را چندپارچه کنند.

انورالحق احدی ها، 
عمرزاخیلوال ها، 

عبدالستار سعادت ها 
و اسماعیل یون ها 

آگاهانه و با فخر خود 
را زیر پای طالبان 
حالل می کنند، 

لطیف پدرام ها، رزاق 
مامون ها و نجیب 
بارورها با افراشتن 
بیرق خیانت تجزیه، 

عماًل به آسیاب طالبان 
آب می ریزند.
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نگاهی به نقل هایی از »پیام زن« سال ها پیش درباره روشنفکران خادی ـ جهادی نشان می دهد 
که تجزیه طلبی چقدر با ماهیت و شأن آنان تطابق دارد و »راوا« چقدر در تمرکز بر افشای آنان 
برحق بود؛ برحق بود که نوشت هرگز نمی توان افغانستان را با اقوام ساکن در آن دوست داشت و 
درعین حال فکر تجزیه اش را لحظه ای به خود راه داد؛ برحق بود که توافق روی ساختار سیاسی، 
حق تعیین سرنوشت اقوام تا سرحد جدایی اگر منافع اقوام ایجاب کند، مسئله  زبان ها و سایر 

به  تنها در فردای رهایی میهن  مشکالت 
دست افغان ها و در فضایی آزاد، دموکراتیک 
متصور  بنیادگرا  گروه های  لوث  از  رها  و 
خواهد بود و بس، امری که امروز زیر سایه ی 
فاشیزم طالبی نیز به همان حدت و قوت 
باقی است؛ برحق بود که تاکید می کرد غوغا 
پیرامون »دانشگاه« و »پوهنتون« و مسابقه 
در  متداول  اصطالحات  ترویج  جنون آمیز 

ایران در رسانه ها، مسئله ای فرهنگی و ذوقی نه بلکه سیاستی است جهت تحکیم و توسیع 
نفوذ هرچه بیش تر رژیم ایران در کشور و لهذا افشا و طرد رژیم ایران و پشتیبانی قاطع و گرم 
از مبارزه آزادی خواهانه روشنفکران و کارگران ایران باید وظیفه فراموش نشدنی سیاسیون و 

روشنفکران سرفراز افغانستان را تشکیل دهد.

جدایی طلبان که دیروز از تجزیه به طور نامرئی و در لفافه »فدرالیزم« سخن می گفتند، زیاد توجه 
مردم را جلب نمی کرد چون می دیدند که آنان مهره های دولتی کالن اند که غیر از ارتباط با سیا 
و واواک، از مافیای کرزی و غنی و عبدالله هم می خورند و با تفاخر به این موقعیت، صحبت از 
فدرالیزم برای شان تفننی بیش نیست و بناًء به جدی گرفتن نمی ارزند. ولی امروز که آن موقعیت 
و متکا های شان مضمحل یا لق شده ، برای پاشاندن افغانستان آشکارا و با دریدگی بی سابقه ای 

برای رقصیدن بر سر پیکره ی افغانستانی از هم گسیخته آمادگی می گیرند.

ما بر آنیم که راه حل مسایل 

و از جمله مسئله قومی 

افغانستان با قبول مطلق 

یکپارچگی آن، قیام کلیه اقوام 

برای برقراری دولتی مستقل، 

دموکراتیک و برابری طلب 

است که در آن برای فاشیزم 

طالبی و جهادی جایی نباشد..
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اینان هر قدر هم اکت »فیلسوف« و »دانشمند« نمایند، دو دنبل چرکین و عفونت زای خود را 
قادر نیستند بپوشانند: سابقه چهار سال خون و خیانت هولناک و سابقه ۲۰ سال خرسندی و 
رضایت از غوطه ور بودن در ستم و فساد بی نظیر مافیای کرزی و عبدالله و غنی. بدینترتیب 
آنان ولو از شعار »احمد مسعود رهبر ما/ تجزیه افغانستان هدف ما« دست بشویند، آماج جنبش 

دموکراتیک افغانستان به شمار رفته و می روند.

تجزیه طلبان شورای نظاری انکار می توانند که بسیاری از »قوما«های شان بعد از دیدن قصر 
»امیر« احمد مسعود، امرالله صالح، قانونی و... به فریب خوردگی و تکبرهای پنجشیری  خود 
تاسف خورده و پشیمان اند که چه عناصر ریاکار و بی غم از رنج های مردم را »بزرگان« خود 
می پنداشتند و احمدشاه مسعود چگونه »قهرمانی« بود که از بغلش عبدالله، فهیم، قانونی، 
صالح، جرات و شیادانی کثیف از این گونه بیرون برآمد؟ و آیا سیا، ام آی۶ و استخبارات ایران 

احمد مسعود را بر پشکل تجزیه طلبی سوار کردند یا همین شیاطین؟

فاشیست های طالبی قتل عام هزاره ها در بامیان و بلخ را با کشتار و تاراج خانواده 
جنرال رازق و قوم اش تکرار کردند. بین بیشمار شواهد، اگر طالبان زاده ی آی.اس.آی 

– سیا نیستند چرا جنرال رازق را کشتند ولی جنرال امریکایی در پهلویش را نی؟
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شکی وجود ندارد که اگر گستردگی عمیق بی زاری مردم از این »بزرگان« فرومایه در کار نمی بود، 
»مقاومت« در نطفه خفه نمی شد.

احمد رشید و تجزیه طلبی

راجع به تجزیه طلبی ذکر دیدگاه نویسنده و محقق پاکستانی جالب است. او افغانستان را به مراتب 
بهتر و جامع تر از سینه چاکان تجزیه می شناسد. او، بلک ویل را »ساده دل« خوانده نظرش را رد 
می کند در حالی که این امریکایی و نظایرش ستاره های راهنمای تجزیه طلبان به شمار می روند. 
و رقتبارتر این که اجیران ضد موجودیت افغانستان حتا از هرویین ساالران جهادی و طالبی هم 

عقب مانده و با روحیه مردم بیگانه اند.

»او معتقد اســت که طرح تجزیه در افغانستان خریداری ندارد. روزنامه “فایننشل 
تایمــز” چاپ لندن اخیــرا مطلبی زیر عنوان “ما افغانســتان را با ایجاد خطر برای 
خود ما تجزیه می کنیم” به قلم احمد رشــید روزنامه نگار پاکســتانی منتشر کرده 
است. احمد رشــید در این مقاله پیشنهاد تجزیه افغانستان را که روبرت بلک ویل 
سفیر پیشین امریکا در هند مطرح کرده است، رد می کند. آقای بلیک در یکی از 
شماره های قبلی “فایننشــل تایمز” نوشته بود که چون امریکا نمی تواند در جنگ 
جاری در افغانســتان برنده شــود، پس باید تجزیه بالفعل این کشور را بررسی کند. 
جنوب پشتون نشین را به طالبان بگذارد و از شمال که در آن ازبک ها ،تاجیک ها 

و هزاره ها زندگی می کنند حمایت کند.

احمد رشید در پاسخ به این پیشنهاد می نویسد که در ظرف ۳۲ سال گذشته افغان ها 
جنگیده  اند تا ســرزمین خود را حفظ کنند. به نوشــته احمد رشــید علی رغم همه 
دسیســه های قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه هیچ یک از جنگ ساالران و 

رهبران افغان تن به فشارهای خارجی برای تجزیه کشور شان نداده اند.
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احمد رشید می نویسد که حتا یک افغان هم از چنین پیشنهادی حمایت نمی کند. 
در سال ۱۹۸۸ ۱۹۸۹- در زمانی که نیروهای شوروی سابق در حال خارج شدن 
از افغانســتان بودند، کی جی بی سخت کوشــید ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده 
ازبک را متقاعد ســازد که یک دولت حائل به وجود آورد تا جمهوری های آســیای 
میانه شــوروی را در برابر مجاهدین حمایت کند. اما جنرال دوستم آن را شدیدا رد 

کرد.

در ســال های ۱۹۸۰ و بار دیگر درســال های ۱۹۹۰ ایران ســعی کرد شــیعیان و 
هزاره ها را ترغیب کند که یک دهلیزی از مناطق شیعه نشین ایجاد کنند که مرکز 
و غرب افغانســتان را به ایران متصل سازد. اما رهبران افغان این خواست ایران را 
رد کردند. در اواسط سال های ۱۹۹۰ برخی از رهبران تاجیکستان کوشش کردند 
که احمد شاه مسعود رهبر تاجیکان افغانستان را برای تشکیل تاجیکستان بزرگتر 

ترغیب کنند اما ناکام ماندند.

در سال ۱۹۹۶ وقتی طالبان کابل را تصرف کردند، در آغاز نتوانستند شمال را هم 
تصرف کنند. آی اس آی، ســازمان اســتخباراتی پاکستان به آن ها گفت که دولت 
خود را در جنوب تشــکیل دهند. اما طالبان علی رغم وابســتگی به پاکستان، این 

پیشنهاد را رد کردند.

هرزه گویی های کوچگی، نستوه نادری 
و صاحبان چند چینل دیگر یوتیوبی 
بر ضد زنان مقاوم، رذالت مآ بی ایست 

که از پدرش که نشان واواکی و کنیزی 
عطامحمد را بر سینه دارد به ارث 

برده. نزاع های طالبی بوی نستوه با 
نجیب بارور و احمد مسعود نیز در 

همان سطح نازل قبول »قهرمان ملی« 
است که هر دو طرف را مزه می دهد.
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به نوشته احمد رشید، تجزیه افغانستان نتایج خونبارتر و وحشتناکتر از تجزیه هند 
در سال ۱۹۴۷ در پی خواهد داشت.

احمد رشــید در ادامه نوشته است اگر امریکا و ناتو جنوب افغانستان را ترک کنند 
این خیانتی به آن پشتون هایی خواهد بود که در برابر طالبان مقاومت کرده اند.

احمد رشــید که پیشــنهاد تجزیه افغانستان از سوی ســفیر پیشین امریکا در هند 
را ســاده دالنه می خواند، در پایان می نویسد سخن تجزیه را باید به زباله دان تاریخ 

افکند.«3

لیکن نظر احمد رشید در مورد »مخالفت« جنگساالران با تجزیه، سخت اشتباه است. آنان با 
تشخیص وضعیت و هراس از منفور شدن کامل نزد مردم، در این و آن فرصت یا پیش این و آن 
خبرنگار، سالوسانه چهره »مخالف« تجزیه را به خود می گرفتند ولی طبق شرایط در مجامعی 

برای مقاصد تجزیه طلبانه تقاضای اسلحه می کردند.

رزاق مامون و شرکا

خوشبختانه ماسک اغلب واواکی های دست آموز کرزی و غنی در »پیام زن« دریده شده است، 
با این هم بد نیست به چند تا از اینان که با رویای تجزیه طلبی به »مرحله تکاملی« پا نهاده اند، 

اشاره ای نماییم.

رزاق مامون دارای رگ رابطه با گلبدین، مسعود، سیاف، ربانی و غیره، در پهلوی لطیف پدرام 
شاالق ترین تجزیه طلب شناخته می شود و نویسندگان، شاعران و »صاحب نظرانی« را در برنامه اش 
دعوت می کند که یا تجزیه طلب باشند یا کم از کم آن را یکسره مردود نانگارند. تردستی اش را 

۳- بی بی سی - ۱۴ اسد ۱۳۸۹
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چنین به نمایش می گذارد که شرکت کننده را هرطوری شده به قبول اجتناب ناپذیری تجزیه 
بکشاند. اما به نظر می آید که تنها استاد نوراحمد خالدی )که موافق نکاتی از خطوط فکری 

ایشان نیستیم( موضع او و شرکایش را رد نموده است.

رزاق ماموِن شش قاته جهادی که از اطالق فاشیست بر سردمداران جهادی امتناع می ورزد، 
حاال طالبان را دشنام باران می کند بی آن که به رخ اش بیاورد که آنان برادران دینی و ایدیولوژیکی 
جانیان جهادی می باشند که در اعمال فاشیزم و آغشته بودن به فساد و بی ناموسی از طالبان 

پیشی می گیرند.

از لطیف پدرام واواکی معلوم الحال و شفیع عیار شورای نظاری که بگذریم، همزبان سومی اش 
داکتر فرید یونس است. او با سطحی نگری یک مولوی امریکایی، تجزیه افغانستان را مسئله ای 
»عجیب و غریب« ندیده و تجزیه چکوسلواکی را نمونه می آرد. جناب فرید یونس متوجه نیست 
که مقایسه جمهوری چک و جمهوری سلواکیا با افغانستان به مقایسه مغاره های بامیان با 
نوع  بیداد  هیچ گاه  خود  معاصر  تاریخ  در  سلواکیا  و  چک  مردم  و  جامعه  می ماند...  پاریس 
جنایت کاران جهادی و طالبی جگرسوز تر از نازیزم را نه دیده و نه شنیده بودند. مسایل مردم 
هردو بخش عمدتا به میزان سهم  در قدرت می چرخید اما هرگز نه مانند مختلسانی فاشیست 
نظیر انورالحق احدی ها و عمرزاخیلوال ها که تنها پشتون ها را صاحب افغانستان می دانند و 
یا مولوی خالص ها که پشتون ها را »سردار قوم افغان« نامیده اند، و نه قومپرستانی از جنس 
رسول رهین، نجم الدین کاویانی و... که درحالی که به پشتون ها و شاه امان الله هتاکی می کنند 
»حبیب الله خادم دین رسول الله«، مسعود و برهان الدین ربانی را می  پرستند. یعنی دو ملت مذکور 
نه فاشیست هایی شبیه به اسماعیل یون ها و عبدالواحدطاقت ها داشتند و نه جدایی طلبانی 
مشکوک و بنیادگرا شبیه لطیف پدرام ها و رزاق مامون ها که ایجاد دو کشور چک و سلواکیا به 

فروریزی فاجعه بار شیرازه ی اقتصادی و اجتماعی آن ها منتج گردد.

در پنج قاره کشورهایی با مسئله ملی روبرو اند ولی اگر گروه ها و روشنفکرانی جاسوس در آن ها 
فعال نباشند، مسلما کار تجزیه آن ها »عجیب و غریب« نبوده، بدون تشنج و بحران عملی 
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خواهد گردید.

نجیب بارور

مهمان چهارمی رزاق مامون، نجیب بارور جوان بی تربیت و بدمعاشی است که با پریدن به نام 
»مارشال« و پسران چاقوکش اش، کارکنان شفاخانه صدبستر قصبه را به سبک شورای نظاری 

لت  و کوب و توهین کرد که چرا پدرش در اثر کرونا مرد!

مع الوصف، اگرچه عق آور است ولی باید سطر هایی از او را آورد که دقیقتر از اوباشی  او، ماهیت اش 
را عیان می نمایند.

برای »مارشال«:

تازه فهمیدیم، پشت شانه هایش کوه بود 
/ در دلش اندازه افغانستان اندوه بود

بلی، بی تردید شانه های »مارشال« کوه بود که 
آمدند و خود و  بر آن فرود  امریکایی  نیروهای 
داشت!  نگه  پا  سر  اگست ۲۰۲۱  تا  را  رژیم اش 
اما در مقدار اندوهی که دل »مارشال« را می آزرد 
حرفی نیست: غیر از زدن میلیاردها دالر برای 
اعمار قصرها و مراکز نگهداری صدها اسب و 
چندمیلیون   آپارتمان  خرید  و...  بودنه  و  سگ 
دالری در دبی، حیف و میل پول های کابل بانک، 
پس انداز در بانک های خارج و ایجاد بنیادی به 
نام نامی اش، اگر »فی سبیل اله« و در راه تخفیف 

سرچشمه ی مغازله ی نجیب بارور و 
لطیف پدرام پادوان ربانی، قسیم فهیم، 

دوستم و عطامحمد )چهار نماد هر 
جنایت و فساد( غیر از سینه زنی برای 
»حبیب اله خادم دین رسول اله« و رژیم 
خامنه ای، باید در فرومایگی و داللی 

)نمونه: تجاوز لطیف پدرام و دوستم به 
خانه اکبربای( هم نهفته باشد.
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اندوه اش نبود، برای خوش گذرانی و ثروت اندوزی و نیات خاینانه ای از این قبیل بود؟

و ژرف اندیشانه نتیجه می گیرد که »مارشاِل« سبک تر از خودش:

»تازه فهمیدیم، مردی با صالبت بوده او / مظهر عیاری و اصل نجابت بوده او«!

شاعری ذلیل که »صالبت و اصل نجابت« را در »مارشال« لومپن مشاهده کند، برای تقرر در 
ریاست »بنیاد مارشال«، باید هم از فروش غرورش به رزاق و رییس »عیار« اش خشنود باشد. 
او مطمینا زیر نظر حسین جعفریان و سایر اراکین اطالعاتی ایران، عظمت های زیادتری از 
»مارشال«اش را خواهد »فهمید« باالخص که به زودی همانند کاظم کاظمی و... حقنه شرفیابی 

را در یکی از »محضر« های هنرمندنوازی »رهبر معظم خامنه ای« نصیب شود.

و دیدش در مورد »امپراتور چور«:

»از نظر من شمال، به ویژه حضور تاثیرگذار و تعیین کننده ی عطامحمد نور در این 
حوزه قصه ی مفت یا قضیه برکناری یک مامور درجه چندم به اشــاره اشــرف غنی 
احمدزی نیســت. عطامحمد نور امروز بخشــی از مردم افغانســتان است. او تنها 
صدایی اســت که در میان مردم افغانســتان امروز شنونده دارد. عطامحمد نور که 
نمادی از بازسازی و حکومت داری خوب در بلخ است چرا باید از بدنه ی این نظام 

حذف شود؟«4

ولی معلوم نیست چه گپ شد که مداح، ناگهان نسبت به »بخشی از مردم افغانستان« بدخوی 
می شود:

»ارزان فروش لعل بدخشــان ماســتی / با قلب موش در صف شــیران ماســتی/ 
مسعود ما که مثل تو قاچاق بر نبود / تسلیم گشته! خاین دوران ماستی.«

 https://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=148446-۴
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برای »مسعود)رح(«:

»ما پر آوازیم، پر شوریم، مملو از غرور / در رگ ما خون مسعود است، میدانید نه«

مسئله همین است، در رگت که خون قصاب افشار جاری بود و ترا به تسلیم و پستی تا سرحد 
بوسیدن پای قاتالن سلطانپورها و آبتین ها و شاهرخ زمانی ها به زمین زد، دیگر چه عزتی؟ کدام 

غرور؟

فردی که از مالزمت در دفتر »مارشال« فهیم 
شرم  عطامحمدها  و  او  برای  مدیحه سرایی  و 
نکند، دیگر چه سربلندی چه وجهی انسانی 
زدن  جز  می ماند  جا  به  او  از  پاک  افغانی  و 
کارکشته  واواکی ای  که  تجزیه طلبی  شیپور 
آن  از  مامون  رزاق  و  جعفریان  محمدحسین 
بهره برند؟ ولی موضوع این است که چنانچه 
رضا محمدی، ضیا قاسمی، قنبرعلی تابش، 
 .... و  محمدی  حسین  مظفری،  ابوطالب 
از  وسیعی  بخش  توانستند  شیعه گری  با 
فرهنگیان وطنی را منحط ساخته و معرف  شان 

باشند.5 واواک  به 

کانال های واواکی ایرانی و افغانی در وضع جدید می کوشند، نسل جوان و کم تر دست خورده ی 

5- قهـار عاصـی، رزاق مامـون، اسـداله حبیـب و... به حضور مقامات جمهوری جنایت اسـامی ایران باریاب شـدند 
و از آن میـان رهنـورد زریـاب بـا مراسـم تاج پوشـی در سـفارت ایـران در کابـل میـخ آخر را بـه تابوتـش کوبید، و 
محمـود احمدی نـژاد هـم بـا 5۰ هـزار دالـر نقـد پیچیـده در پوششـی اسـامی زنانـه، رنگیـن سـپنتا کانـدوم 

فرانکفورتی کرزی را در قعر پستی و بی آبرویی فرو برد.

ننگ و مرگت باد شاعر تجزیه طلب 
که طرف ارفاق خاص قاتالن سعید 

سلطان پور و بکتاش آبتین قرار 
می گیری!
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زیر  را  فرهنگیان  و  نویسندگان  شاعران، 
پرچم والیت فقیه عزیز و تجزیه افغانستان 
رسانه ای  بازوی  گرفته  تعلیمات   تحت 
بناًء  دهند.  سامان  را  ضدملی  »مقاومت« 
سوگ  بر  بارورها  نجیب  که  است  طبیعی 
ناسور مردم ایران به خاطر زدن طیاره اکراینی 
برنامه  در  اما  بخندند  خامنه ای  دستور  به 
از  مباهات  و  هیجان  با  جعفریان  حسین 
دیدار و کمک قاسم سلیمانی با معبودشان 
نمی دانیم که  و  بگویند.  احمدشاه مسعود 

این خودفروختگان در خلوت با قاتالن بلندپایه تر سلطانپورها و بکتاش آبتین ها با چه لحنی 
آنان عرضه می دارند. به  را  خود 

از افرادی چنین، تجزیه طلبی و هر حرکت خاینانه ای توقع رفته می تواند. او باید بفهمد که با 
ترسیم احمدشاه مسعود به صورت تافته ای جدا بافته از عطا، فهیم، قانونی، حفیظ منصور و..، 
گردنش را از طناب محکمه مردم افغانستان و اهالی فریب خورده و زجرکشیده ی پنجشیر خالص 
نمی تواند. ظهور مافیای جهادی غیرپشتونی حاصل منطقی تفکر و شخصیت »قهرمان ملی« 
است و نه پدیده ای بی سر و دم از سیاره ای دیگر. هکذا، احمد خان مسعود هم تا زمانی که ضیا 
مسعود و دیگر کاکاها و کاکاخوانده های جانی و فاسدش را رسوا و طرد ننموده، بیرق جهادی 
سیاه و سفید و سبز آلوده به خون هزاران هزار کابلی را دور نینداخته، و اصل دموکراسی و تساوی 
حقوق زن و مرد را از سر بی اعتقادی یا محافظه کاری، ترس یا همرنگ نمایی با طالبان مسکوت 
می گذارد، مردم نه به خود او و نه به ادعای »مقاومت« غیرملی امریکایی و ایرانی و تاجیکستانی 
او اعتنایی نخواهند داشت زیرا آگاه اند که اگر سیاست های پدر و جمیع اراذل جهادِی غرق 
عشرت و بی عصمتی و تبانی با ع وغ نمی بود، امروز از گرسنگی و تگدی و بی دوایی نمی مردند و 

در افغانستان به علت 

حاکمیت های ضدمردمی 

و ضددموکراتیک، بی تردید 

ستم ملی وجود داشته است 

که با استقرار دولتی مبتنی 

بر ارزش های دموکراسی 

یستی می تواند از  سکیولر

بین رفته و به تبع آن روی 

ساختار سیاسی فدرالی یا 

غیرفدرالی نیز به توافق رسید.
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طالبان بر سر جنازه های شان نعره زنان بیرق »امارت« را نمی افراشتند.

»پل« به سوی خامنه ای جالد؟

تو آقای نجیب بارور می توانی در شعر و غیرشعرت نانجیبان جهادی غیرپشتون را فرشته، »نماد 
بازسازی«، »مظهر نجابت« و هرچه دلت خواست بنامی و مردم ما را زیر سایه رژیم خامنه ای 
دراکوال فرا بخوانی6 اما درد جنایت های ممدوحان پنجشیری و غیرپنجشیری تو جان و تن  عوام 
همه اقوام غیرپشتون را هنوز به لرزه می اندازد. پس، اگر هزار بار بیش تر هم از سوی برادران 
دینی ایرانی  ات به عنوان »مداح جوان مارشال صاحب و مسعود )رح(« پمپ شوی، به جایگاه 
کم تر خفتبار نسبت به »واصف باختری« در مبارزه آزادی و دموکراسی خواهانه ی ضدبنیادگرایی 
در افغانستان نایل نخواهی شد. تو بیچاره استی. وقتی سرداران ات واصف باختری، پرتو نادری، 
سمیع حامد و... از خوردن مردار عطامحمد عار نکنند، و عالوتا خود را »تبردار«7 خلیل الله 
خلیلی8 هم بنامی، دیگر تو در حد بوی بد یک آروق آنان چه باشی که رگ  غیرت ات نخشکیده 

و بر ساطور کاکاهای جهادی جالدت با قهقهه ای میمونی لب ننهی؟

شاگرد وفادار حسین جعفریان از توصیه به رژیم به جان برابرش غافل نیست: »بارور خطاب به 
مقامات ایرانی تصریح کرده که حکومت ایران این روزها می تواند نقش آفرینی موثر سیاسی در 

۶- »هـر کجـا مـرز کشـیدند/ شـما پـل بزنیـد« خیـر جنـاب. روشـنفکران وطن دوسـت و اکثر مـردم مـا فرمایش 
»پـل زدن«ت را ارزانـی خـودت کـرده بـه رویـت حوالـه می کننـد؛ آنـان از تکـرار تاریـخ وحشـت دارنـد و هیچ گاه 
به سـوی خون ریز تریـن رژیـم مذهبـی دنیا رژیمـی جذامی تر از »امارت اسـامی«، »پـل« نخواهند زد بلکه دسـت 

هرچند مجروح و در زنجیر خود را به سوی مردم به جان آمده ی ایران پیش خواهند کرد.
7- »ما تبرداران فرهنگ خلیل اهلل استیم«.

۸- خلیـل اهلل خلیلـی همـان شـاعر باشـی ظاهـر شـاه اسـت کـه در اوج بگیـر و بکـش نـازی وار خمینـی، نگـران 
تندرسـتی وی بـوده و در میـان  صحبت  می پرسـد: »حال  امام  خوب  اسـت ؟ حـال  رئیس  جمهوری  خوب  اسـت ؟«، 

صحبت خلیلی با کیومرث صابری ، مجله  شعر، آبان  ۱۳7۳



پـیام زن 19

منطقه داشته باشد و از طالبان غافل نباشد.«9 در کالبد تجزیه شما میهنفروشان که اندکی جان 
بدمد، باز ببین که »لشکر فاطمیون« و لشکرهای دیگر متشکل از مزدوران شیعه و سنی، چه 
»نقش آفرینی«هایی دلپذیر برای تو و کلیه خاینان تجزیه طلب خواهند داشت. اینقدر ناشکیبا 

نباش شاعر جوان! هنوز تزریقات »مقامات ایرانی« در تو به اتمام نرسیده.

پرداختن به چند تا از عشاق دیگر تجزیه ، فیاض بهرمان نجیمی و پروفیسر خالق لعل زاد در این 
نوشته نمی گنجد.

خالصه:

۱( در شرایطی که فاشیزم طالبی بر افغانستان سایه انداخته است، سر و صدای زننده ی مشتی 
روشنفکر منادی رژیم ایران و سفاکان جهادی از تجزیه ی آن، نابخشودنی ترین خیانت ممکن 
محسوب می شود. مدیران و منابع الهام این روشنفکران، جو بایدن، خامنه ای، حاکمان پاکستان 
وغیره دشمنان هستی افغانستان می باشند. این، تفکر و خواست  کامال در خدمت مدیران 
یادشده و استمرار »امارت« با قومندانی ارتجاع پاکستان و عرب است. اختالف روشنفکران فوق 
با طالبان کاذب و بی معناست زیرا »قیادیان جهادی« وابسته تر و خون خوارتر از طالبان، مقتدایان 

و امامان آنان می باشند. طاعون خوب و بد ندارد.

۲( تنها ما و سایر تشکل ها و افراد آزادی خواه نه بلکه ۹۹ درصد ستم دیدگان غیرپشتون و پشتون 
که به افغانستان همچون یگانه ماوای اجدادی خود دلبستگی دارند، نسبت به تجزیه طلبان با 
نفرت می نگرند که چطور کار شان از خمینی پرستی به تجزیه طلبی کشیده در کنار مصیبت 
طالبان، تباهی سیاهتری را بر پا می دارند. افغانستان خواهان در دل دارند که این خانه مشترک 
شان،  با ستون ها و دیوارهای تمامی اقوام اعمار شده است که ریزش حتا یکی از آن ها فروپاشی 

 http://www.jomhornews.com/fa/news/142693-۹
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کل خانه را به دنبال داشته و ویرانه اش کنام شغاالن همسایه ی در کمین خواهد گردید. رد پای 
سیاست تشدید نفاق قومی و مذهبی در دوران های گذشته  هم از موضع خاینانه یا اشتباه آمیز 

دولت های وقت ناشی می شد و نه تمایل فطری اقوام به ستیز با یکدیگر.

۴( تاریخ قرن ها زندگی رویهمرفته صلح آمیز و همدردانه ی قوم های مختلف در افغانستان 
پیوند های حیاتی بین پشتون ها و غیرپشتون ها را مسجل کرده است. اختالل قومپرستانه یا 

مذهب گرایانه در این پیوند، دسیسه برای انهدام افغانستان می باشد.

۵( در افغانستان به علت حاکمیت های ضدمردمی و ضددموکراتیک، بی تردید ستم ملی وجود 
داشته است که با استقرار دولتی مبتنی بر ارزش های دموکراسی سکیولریستی می تواند از بین 

رفته و به تبع آن روی ساختار سیاسی فدرالی یا غیرفدرالی نیز به توافق رسید.

ایده  باید بگویم، من کامال مخالف  بایدن که »درباره افغانستان  ۶( حکم امپریالیستی جو 
ملت سازی در این کشور بودم... ممکن نیست که آن کشور متحد شود، هیچ امکان ندارد که 

آیا نجیب خان بارور به واصف باختری، منیژه باختری، پرتو نادری و... قهرش 
را اطالع داده تا آنان هم از عطای »خاین دوران« رو بر گردانده به قبله جدیدی بند 

بسته کنند؟
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آن کشور یکپارچه شود«، »اگر شما فکر می کنید کسی می تواند افغانستان را در یک دولت 
واحد متحد کند، دست خود را بلند کنید«، به جای آن که خشم و انزجار روشنفکران جهادی 
را برانگیزد، همچون نوشادر و نفس مسیحایی بود که آنان را بی تابانه تر به قوله کشیدن درباره 
اینان به جای افشا و تقبیح نقش سراپا خرابکارانه و  ناپذیربودن تجزیه« واداشت.  »اجتناب 
غدارانه ی امریکا در »ملت سازی«اش و اینکه مصارف نجومی آن10 نه برای »ملت سازی« بلکه 
برای خرید و قدرتمندی و فربه ساختن سگان بنیادگرایش به منظور جلوگیری از قوام یافتن وحدت 
ملی پیشرو ضدامپریالیستی بود، »حاکمیت پشتون ها« را استخوان الی زخم های بی شمار ما 
دیده و تجزیه مرز و بوم ما را استدعا می کنند. فرد یا جمعی که میهن پرست و دوستدار صدیق 

ستمکشان پشتون و غیر پشتون نباشد، نمی تواند دموکرات یا ملی گرایی شرافتمند باشد.

۷( چنانچه جنایات سیاف، گلبدین، طالبان و... علیه اقوام غیرپشتون ما ربطی به کل مردم 
پشتون نداشت، جنایات مسعود، محقق، دوستم، عطامحمد و... علیه پشتون ها نیز از بدذاتی 

این اهریمنان برخاسته و داغ آن بر اقوام غیرپشتون نمی چسبد.

۸( روشنفکران جهادی، پیش از این نمی خواستند و نمی توانستند علیه هیچ خیانت و جنایت  
امریکا در کشور موضع بگیرند چون هم از آن دولت و هم از سرتبهکاران پول می گرفتند؛ و 
از آنجایی که رژیم ایران نیز تکیه گاه مادی و معنوی آنان بود، در برابر جنایات موحش آن و 
مبارزه حق طلبانه مردم ایران لب می دوختند و می دوزند. این دو سوراخ در سرشت آنان موجب 
شد که »امارت« آی اس آی ژست یگانه نیروی ضداشغال در افغانستان را به خود بگیرد، و اکنون 
هم با تمسک به عربده های »یا فدرالیزم یا تجزیه«ی بی وطنان، کارد آنان دسته یافته و چهره 
واقعی داعشی ضدملی و ضدانسانی  شان را با ماسک »استقالل «، »ملی« و »پاسدار وحدت 

افغانستان« پنهان می دارند.

۱۰- بایدن: »ما هر هفته در مدت ۲۰ سال یک میلیارد دالر در افغانستان مصرف می کردیم.«
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۹( تجزیه طلبان، شادی مرگک نباشید که 
تان  تحویل  را  ارگ  و  زده  را  طالبان  امریکا 
گزیده  را  طالبان  عجالتا  امریکا  می دهد. 
و به شما اهمیتی قایل نیست زیرا جانیان 
جهادی را که با عمق فساد شان می شناسد، 
دیگر شایسته هیچ لته پاک شدنی در پیشبرد 
نقشه های مهم اش در افغانستان نمی داند. 
در  شما  ندهد،  جواب  »امارت«  هم  اگر  و 

لیست بدیل هایش شامل نخواهید بود ولو مجددا تحمیل دولتی پوشالی فاسدان11 را چاره ی 
کار ببیند. اساسا امریکا ظاهرا از اشغال کشورها آنهم به خاطر حفظ جدایی خواهانی فاسد 
»خجالت« می کشد.12 البته شما مختارید بالفید که چاکرانی از جنس برکتی تر و نازدانه تری 
هستید و خواهی نخواهی باز هم دل ارباب را برای جلوس بر تخت خواهید ربود. ولی ناله های 
فقط دو تن از حامیان تان را بشنوید: تونی بلیر نوشت: »اعتماد به رهبران غرب به معنی اعتماد 
به پولی بی ثبات است.«13 میلوس زیمن، رییس جمهور چک گفت: »ناتو سازمان ناکارایی بیش 
نیست که شکست در افغانستان مشروعیتش را زیر سوال می برد. وقتی ناتو در افغانستان 
شکست بخورد چه تضمینی وجود دارد که در وضعیت بحرانی دیگری شکست نخورد؟« 14

۱۱- کلپتوکراسـی بـه حکومـت دزدان و اوبـاش و مقام پرسـتان می گوینـد کـه بـه زور ماشـین دولـت، مـردم را 
می چاپنـد، امـا ایـن اصطـاح در بیـان واقعیِت اراذل مافیـای کرزی و غنی و عبداهلل نارساسـت چرا که بی ناموسـی 

منحصر به فرد آنان را در بر نمی گیرد.
۱۲- ترامـپ گفـت: »مـا در کشـورهای بسـیار زیـادی حضـور داریـم. خجالـت می کشـم بگویـم چند کشـور. رقم 
دقیقـش را می دانـم ولـی خجالـت می کشـم بگویـم، چون بسـیار احمقانه اسـت. ما در کشـورهایی حضـور داریم و 
از آن هـا حراسـت می کنیـم کـه حتـا از ما خوش شـان نمی آیـد. آن ها از مـا سوءاسـتفاده می کنند.« )مجلـه هفته، 

۱7 اکتوبر ۲۰۱۹(
۱۳- مقاله ای تز تونی بلیر در صفحه »نهاد تونی بلیر برای تغییر جهانی«، در ۲۱ اگست ۲۰۲۱

۱۴- رویترز، ۱7 اگست ۲۰۲۱.

در جنگ های ضدانگلیس 

و ضدروس، خون پشتون و 

غیرپشتون در یک جوی روان 

شده و در حمایت از شاه 

امان هللا در مقابل شورش 

یک اجیر انگلیس اغلب قوم ها 

پهلوی هم بودند.
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۱۰( ما بر آنیم که راه حل مسایل و از جمله مسئله قومی افغانستان با قبول مطلق یکپارچگی 
آن، قیام کلیه اقوام برای برقراری دولتی مستقل، دموکراتیک و برابری طلب است که در آن 
برای فاشیزم طالبی و جهادی جایی نباشد. آنانی که آواز شوم جدایی طلبی را سر می دهند، نه از 
پیشینه جنایت بار و وابستگی خود شرمیده و آموخته اند و نه درآمیختگی و همبستگی دیرین 
اقوام را درک می توانند. از اینرو توطئه تجزیه  آنان برای اجابت خواست امریکا15 و ایران و کل 

دشمنان افغانستان، محکوم به شکستی محتوم و مفتضحانه خواهد بود.

حرکت کلی خلق های دنیا به سمت اتحاد و همدلی است؛ هیچ نیرویی نمی تواند پشتون ها و 
غیرپشتون های افغانستان را از این روند بیرون کند.

۱5- اینـان هنـوز بیـدار نشـده یـا خـود را بـه خـواب می زنند کـه امپریالیـزم امریـکا تا آخر بـه نوکرانـش حتا در 
سـطح شـاه و رییس جمهـور ــ چـه رسـد بـه تجزیه طالبـان وطنی ـــ متعهد نمانـده، و به محـض نیل بـه مقصود، 
آنـان را منحیـث کاغـذ تشـناب دور می انـدازد. همـان طـوری که برای امریـکا )و سـایر دولت ها( همیشـه و در هر 
حـال تامیـن منافـع اقتصـادی و سیاسـی اش تعیین کننـده بـوده و بـه مجـردی کـه آن منافـع اقتضـا کنـد، بـه 
ارزش هـای »حقـوق بشـر«، »حقـوق زنـان و کـودکان«، »دفـاع از دموکراسـی« و... در افغانسـتان یـا هر کشـوری 

ذره ای بها قایل نشده آنها را در ازای منافع کان شان لگدمال می کنند.
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نقل هایی از »پیام زن«

لحظـه ای  تصـور كنیـم  كـه  مثـًا رشـید دوسـتم  در صفحـات  شـمال ، 
در  خلیلـی   »اسـتاد«  غـرب ،  جنـوب   و  غـرب   در  اسـماعیل   امیـرك  
صفحـات  مركـز و همینطـور دین محمدخـان  یـا حضرت علـی  خـان  یـا 
یكـی  دیگـر از سـاطین  هروییـن  ننگرهـار در والیـات  شـرق  و جنـوب  
شـرق  بـه  حاكمیـت  برسـند و در رأس  »حكومـت  فدرالـی « هـم  ربانـی  
یـا سـیاف  یـا كـدام  عضـو دیگر مافیـای  جهادی  نشـانده  شـود یعنی  اگر 
سـگ ها مامـور حفـظ  اسـتخوان  شـوند بـر مـردم  مـا چه  خواهـد رفت  
و قصـه  »نظـام  فدرالـی « به  كجا خواهد كشـید؟..... اینـان  می خواهند 
ذهـن  مـردم  را از مبـارزه  برای  واژگونی  اقتدار شـان  به  مبارزه  برای  

فدرالیـزم  منحـرف  سـازند ....
)»پیام زن«، شماره ۶۲(

نظـام  فدرالـی  و غیرفدرالـی  بـه  عنـوان  نحـوه  اداره  كشـور مسـئله  
انحـال  سـلطه ی  خاینـان   را تشـكیل  نمی دهـد؛ مسـئله   افغانسـتان  
جهادی  از صحنه  نظامی  و سیاسـی  در این  كشـور اسـت . نظام  فدرالی  
یـا هـر نظـام  دیگـر در زندگـی  مردم  ما بی اثـر و بی معنـی  خواهد بود. 
تا دسـت  بنیادگرایان  و اربابان  شـان  از قدرت  كوتاه  نشـده  اسـت... 

پـس  اول  آزادی  و بعـد انتخـاب  نظـام  اداره ی  آن .

)»پیام زن«، شماره ۶۲(
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ایـن  جنایتـكاران  همانطور كه  عامل  تشـدید بی سـابقه ی  كشـیدگی های  
قومـی  و مذهبـی  بـوده  انـد، كلیـد حـل  آنهـا نیـز محسـوب  می شـوند 
یعنـی  بـا نابـودی  آنـان  و برقـراری  دموكراسـی ، اختاف هـای  قومی  و 
مذهبـی  جـای  خـود را بـه  پیونـد درخشـان  دوره  جنـگ  ضـد روسـی  و 
قبـل  از آن  خواهـد داد....اقـوام  افغانسـتان  از لحـاظ  جغرافیایـی  نیـز 
در موقعیت هایـی  بسـر می برنـد كـه  زیسـتن  باهـم  بـه  معنی  بقـای  هر 
یـك  اسـت . تنهـا اینان  با تـوكل  به  اربابـان  خارجی  شـان  می توانند به  

زندگـی  جـدا یا سسـت  از پیكره  افغانسـتان  بیاندیشـند.

مافیـای  جهـادی  دهـل  فدرالیـزم  را بـه  هـدف  منحـرف  سـاختن  توجـه  
مـردم  مـا از واژگونـی  »امارت «هـای  خـون  و خیانـت  خود هـم  به  صدا 
در می آورند. ازینرو رسـالت  تمام  روشـنفكران  انقابی  پشـتون  و غیر 
پشـتون  اسـت  كـه  بـر اسـاس  دموكراسـی  و مبـارزه  علیـه  بنیادگرایـی  
افشـای    ، اقـوام   محـروم   و  زجركشـیده   مـردم   همبسـتگی   راه   در 
بـدون  ماحظـه ی  ماهیت  جنایتكارانی  مثل  سـیاف ، گلبدین ، دوسـتم ، 
خالـص ، خلیلـی ، فهیـم  و امثـال  شـان  و روشـنفكران  خودفروختـه  در 
خدمـت  آنـان  و علیه  برتری  طلبی های  قومی  پشـتون  و غیر پشـتون ، 
قاطعانـه  و پیگیـر برزمنـد تـا بدینترتیـب  پیكار شـان  علیه  دشـمنانی  كه  
تـا دنـدان  مسـلح  و پاسـدار فیودالیـزم  یـا تفكـر فیودالـی  و هـر تفكـر 

دیگـر ارتجاعـی  انـد معنایی  عمیقتـر یابد.

)»پیام زن«، شماره ۶۲(

)»پیام زن«، شماره ۶۲(
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بـه طـور كلـی دو دسـته روشـنفكر داریـم یكـی كـه اكثریـت را تشـكیل 
و  تجـاوزكاران روسـی  اخیـر سـلطه ی  داده و محصـول سـی سـال 
دوم  دور  و  طالبـان،  جهـادی،  جنایتـكاران  پوشـالی،  حكومت هـای 
حاكمیـت جهادی هـا و متحدان پرچمی و خلقی شـان تحت سرپرسـتی 
امریـكا انـد... امـروز قسـمت اعظم آنـان كماكان جانب میهنفروشـان 
یا جهادی ها را گرفته و عده ی قلیلی هم از موضع شـونیزم پشـتونی 
در  كـه  روشـنفكرانی  دوم  انـد.  مشـغول  طالبـان  از  دفـاع  بـه  علنـًا 
اقلیـت هسـتند و بـا وصـف داشـتن گرایش  هـای متفاوت سیاسـی به 
پیمانه هـای متفـاوت، از اول تـا حـال علیـه تمامـی حاكمیت هـای فوق 

بـوده و مبـارزه می كننـد.

پهلـوان  واصـف  ترجمـه ای  دارد بـا عنـوان  »اسـلوب  چنـد محراقی  در 
فرجـام  داسـتان های  پسـین  نوگرایانـه«! ایـن  تقلیـدی  میمـون وار از 
برخـی  نشـریات  و نویسـندگان  بـی درد و بی عـار ایرانـی  اسـت  كـه  از 
»مـدرن « و »پسـت  مـدرن « و از هـر چیـز در كاینـات  می گوینـد تـا از 
تبهكاری هـای  جمهـوری  اسـامی  نگوینـد؛ تا از كشـتار جمعـی  زندانیان  
نگوینـد؛ تـا از تجـاوز پاسـداران  بـه  دختـران  باكـره  محكـوم  بـه  اعـدام  
نگوینـد؛ تـا از قتل هـای  زنجیـره ای  نگوینـد؛ تـا از شـكنجه های  حیوانی  
بـر زندانیـان  سیاسـی  در كشـتارگاه های  »اویـن « وغیـره  نگوینـد؛ تـا 
از جنبـش  كارگـران  و محصـان  بـر ضـد رژیـم  جنایـت  نگوینـد؛ تـا از 
فرهنگیان  و حقوقدانان  و دیگر روشـنفكران  قهرمان  كه  تسـلیم  رژیم  

نمی شـوند، نگوینـد؛ تـا از...

)»پیام زن«، شماره ۶۶(

)»پیام زن«، شماره ۶۲(
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بگفته  پوپوف  در افغانستان  البراتوارهای  هروئین  بمانند سمارق  بعد 
از بـاران  از زمیـن  سـر می كشـند؛ و بدرجـه  اول  در فیض آبـاد، مركـز 
بدخشـان  و سـنگر مسـتحكم  مسـعود... هنوز بیشـترین  كشـتزارهای  
كوكنار در قلمرو طالبان  قرار دارد، ولی  »دولت  اسـامی  افغانسـتان« 
خاشـخاش   مـزارع   بشـكند،  را  طالبـان   سـبقت   می خواهـد  مسـعود 
قلمـرو او تنهـا در سـال  گذشـته  دو برابـر شـده  بود. یكـی  از بزرگترین  
البراتوارهـای  تصفیـه  تریـاك  بـه  هروئیـن  در تالقـان ، مركـز ائتـاف  
مسـعود، قـرار دارد؛ و انبـار ذخایـر مـواد مخـدره  در فیض آبـاد جـا 

دارد.

روس هـا از طریـق  اقمـار مصنوعـی  خـود ۳۹ دیپـوی  مـواد مخـدره  
را در سـرحد افغانسـتان  و تاجیكسـتان  كشـف  نمـوده  انـد و ماهـران  
ملل متحـد حتـی  مالـكان  دیپوهـا را هـم  می شناسـند، كـه  تقریبـًا همـه  
قومندانان  مربوط  به  مسـعود می باشـند. )مجله  »اشـپیگل «، ۷ اگسـت  

)۲۰۰۰
)»پیام زن«، شماره ۶۶(
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