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U يکم  و بيستقسمت يکصدپيوسته به گذشته 

وقتی به نگاشته ميشوند نوشته وکه با حروفی از دردها و يادداشتهايم هميشه و درتمامی نوشته ها من 
حوادث تاريخی کشور افغانستان مينگرم و مورد تجزيه و تحليل قرار می دهم بخصوص آنگاه که مسأله 

با قلب ماال المخلوقات به ميان آمده باشد ريشه های اصلی آنرا  به مثابه اشرفانسان آزادی و حقوق 
و انواعی از نفرتها و –مذهبی–قومی  ات وعصبيت های هرگونه تعصبرازبدومال از محبت و تقوی 

دو سه روز پيش بود  .جستجو ميکنم  سِر ستيز دارنداصالح طلبی  ی از عدالت و با تفکری که کينه ها 
در شهر کابل و در منطقه ای بنام که بنام جنبش روشنائی  یبر جوانان عصيانگر ی که خبر حمله خونين

اکنون بدون آنکه در باره به  ،انتشاريافتدست به تظاهرات مسالمت آميزی زده بودند چوک دهمزنگ 
مطلبی بنويسم حادثه معروف به جنبش موسوم به روشنائی نبود حقيقت داعيه حقانيت بودن وياهم 

 . دهمزنگ را قويأ محکوم ميکنم 

 
اعم از پسر و دختر در خون غوطه می  از اين نسل  نه ميخواهم در چنين مؤقيعتی که جوانان نورسی

و ترمانه حم توجيه   ابکسانی که نسل معاصر به دعوت مان لبيک ميگويند عنوان کسی و يابه خورند 
و از محکوم ساختن آن اجتناب جنايت انجام يافته ای را ماست مالی ياهم سکوت مصلحت آميز خويش 

نه وجدان بشری و نه هم قطرات مظلومانه  ودر چنين حالتی  ، درچنين مؤقيعت نههرگز نهکنيم ،
اين جنايت عريان اجازه ميدهند تا از محکوميت علنی و انسانی خونی که در دهمزنگ ريخته شد 

با ما يکسان و ختن تاريخ و هويت ملی ارا خون برادرم انسان وکسی که در سداعشی اجتناب کنم زي
از جنس عصيان مقدس يک که در برابر حتی بيشتراز ما نقشی داشته اند اين جنايت عريان داعشی را 

 . گفتن انجام يافته است محکوم می کنم " نه " 



 
U بدست افراد وابسته به داعش انجام يافته استاعالم کرد که اين حادثه خونين حادثه را برعهده گرفت وداعش مسؤليت 

ه شبکه به خاطری بود کآميز اعجازوسخت شگفت انگيز هرچند خبر ؤقوع اين جنايت جديد بود اما 
برهبريی آقای افغانستان  بويژه ستون پنجم آن در حکومت وحدت ملی که در شورای امنيت داعشی 

و بکارگيريی تاکتيک های همه پنهان کاری های سياسی علی الرغم  جابجا شده اند حنيف خان اتمر
جنايت انجام نتوانيست اعمال ميکند از ميدان سياست چيده شده کالسيک توطئيه که با تطميع مهره های 

 . را پرده پوشی کنند خونين در دهمزنگ 

 
از چنانچه يکروز قبل از ؤقوع فاجعه دهمزنگ آنگاه که برخی از هواداران جنبش موسوم به روشنائی 

گرديد  و افشأ  دالر شورای امنيت نيز برمال گزاف  رفامص محل  بدنه اصلی آن انشعاب نموده بودند 
انشعاب يکتعداد چهره هارا از بيماريی شهرت رنج می برد وی نيز  آقای احمد بهزاد وکيل هرات که 

 .بسته های از دالر دانيست  و وابسته به  تأثير زودهنگام
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=IiW5lh8brmEU 

از  ملی افغانستان  شورای امنيت استراتيژيی  اکنون راستی چرا چنين است ؟ و حکايت داعشی بودن
 مشاور امنيت ملی افغانستان ؟ برای نخستين بار آنگاه که آقای دمحم حنيف اتمر افتاد چه زمانی سر زبانها

با پاکستان به اسالم آباد سفر کرد و در آن ايام پاکستانی ها امنيتی چند فقره ای ض امضای قرارداد غر
اعم از ارتش و حکومت غير نظامی نوازشريف بخاطر تعلل در انجام عمليات نظامی بر وزير ستان 

به دليل حضور چندين ساله جنگجويان و پاکستانی ها نيز  شمالی و جنوبی تحت فشار قرار داشت
القاعده و سپس داعش از اين عمليات سر باز ميزد به فکر اين افتادند که بايد بار اين مهاجرين را با 
حکومت جديد وحدت ملی افغانستان تقسيم کنند لهذا دمحم حنيف اتمر مشاور امنيت ملی رئيس غنی را 

https://www.youtube.com/watch?v=IiW5lh8brmE�


مسأله انتقال  د ، جالب است که به اسالم آباد دعوت کر قرار داد امنيتی غرض گفتگو و امضای 
آقای اتمر در بدل  و . جزی از مواد مهم آن موافقتنامه محسوب ميشد مهاجرين خارجی در وزيرستان 

و تباران  ازبککه عمدتأ  را و آواره گان خارجیانتقال مهاجرين  مسؤليت  پول نقد دالر يليون مچند 
که پس از ؤرود نخستين قافله . در آن شامل بودند به عهده گرفت  چين کشورجنگجويان مسلمانان 

جنگجويان خارجی از راه های زابل و پکتيکا برخی وکالی زابل در ولسی جرگه افغانستان 
 .به نحو بينظيری افشأ گرديد پکتيکا والی  متين عبدالکريم و

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=SthqB3j6cKUU 

هرچند وکالی واليت زابل در ولسی جرگه افغانستان درهمان زمان ؤرود جنگويان داعش و جابجائی 
ی شديدی اعالم کردند و عبدالحبيب انديوال يکی بب نگرانآنها در برخی ولسوالی های آن واليت را س

خانواده از جنگجويان خارجی  پنجا از اعضای ولسی جرگه به راديو آزادی گفت که جابجائی يکصدو 
واليت زابل جابجاشده است که به خاک افغان و دای چوپان و ولسوای های نوبهار در ولسوالی های 

پاکستانی و  –ازبک  –جنگجويان چچنی جابجا شده خارجی  گفته حبيب انديوال در ميان افراد مسلح 
در تمامی موجود است آقای انديوال اضافه نمود که اين تعداد افراد روزبروز اضافه ميشوند و احتماأل 

جنگجويان خارجی حين سفر از يک منطقه به منطقه  هرچند اين.ولسوالی های زابل جابجا خواهند شد 
ديگری برای حکومت مشکل ايجاد نه ميکنند اما ترس از آن وجود دارد که امان دارد در آئنده به چالش 

 .بزرگ امنيتی مبدل خواهند شد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=o834Mq8bO3gU 

هرچند عبدالکريم متين بحيث والی جديد از سوی شورای امنيت تعيين و اعزام شده بود اما به دليل  
که راه نه ميداد  نيز در ذهن اش حتی  شيوه داعشی با اين  و هيچگاه چنين تصوریآقای متين اينکه 
 ؟. نهاد برجسته ای امنيتی با اين شيوه بحيث ستون پنجم عمل کنند يک 

 ؟ کرد انتخاب را کابل دهـمزنگ چوک وزورآزمائی رقابت برای وعـربستان چراايران
 به بيشتر که ايران اسالمی جمهوری روحانی دولت  اسالمی ارشاد و حج وزير جنتی علی آنکه از پس

 و نداريم حج جاری سال در ما کرد اعالم است نموده کسب شهرت  جنتی هللا آيت خانواده با داشتن تعلق
 امام  ششمين الرضا موسی بن علی حرم معنوی اعتبار بردن بلند در نيز ای گسترده تبليغات مقابل در

 روزی که بود معلوم تقريبأ خورد کليد اسالمی جمهوری یمذهب مقامات ترين نامدار سوی از شيعيان
 البينی ذات فرسائيشی های جنگ مشغول باهم مذهبی  و روحانی قدرت ساخته خود های هرم دو اين

 قربانی گوشت بحيث افغانستان مردم از روياروئی اين در که ميدانيست نه هيچکسی اما ، شد خواهند
 تظاهر ميان در پی در پی انفجار سه ۱۳۹۵ اسد دوم شنبه امروز باالخيره که تا شد خواهند استفاده

 ، پيوست بؤقوع بودند زده تظاهرات به دست خواهی عدالت بنام آميز مسالمت بصورت که ی گان کننده
 ديری اما ، نمودند محکوم را اقدام نوع اين انفجارات لحظات نخستين همان در طالبان جنگجويان

 سه که گفت و نمود قرئت را داعش سخنگوی اعالميه جهان تلويزيونی های شبکه از يکی که نگذشت
 آورشدند حمله اند وابسته ايران با که افغانستان شيعيان تظاهرات بر اسالمی دولت گان رزمنده از تن

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=RUuk4719pLMU 
حملۀ انتحاری در دهمزنگ همچنان از هويت عامالن اين جنايت خونين پرده برداشت و گفتند که 

است و طراح اين حمله کسی به نام ابوعلی، باشندۀ  کابل، از سوی گروه داعش سازماندهی شده
 هرکجای در شيعيان کشتار که داعش پروژه ايجاد آغاز همانزا. ولسوالی اچين واليت ننگرهار است

 . آيند می حساب به داعش هواداران اصلی وظائف از باشند که
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 !ميشود نه پاک رنگ با گنن

 
 بودن قانونی و مشروعيت نظر از ای جامعه هر کننده رهبری سياسی سيستم و هردولت اعتبار ميگويند

 رفتاری شرائط داشتن به ملزم يا موکول اساسأ بلکه نيست نهفته آن ضرورت در آن داشتن حقانيت و
 بر روشن بروز که تاروتاريک اوضاع اين اصلی  مسؤليت . ميکند تضمين آنرا وحقانيت دوام که است

 که دپذيرب ملی وحدت به موسوم دولت بايد ميگيرد صورت حمله کابل مردم آميز مسالمت تظاهرات
 بنام حقوقی نهاد نقش از هيچگاه و.  آيد می نه بر جامعه مديريت از ملی وحدت دولت بنام مافيائی نهاد

 ميشوند نه کاسته کشور اين فرزندان بهترين رساندن شهادت به  و گرفتن عهده بر ازمسؤليت دولت
  داعش از ای طائيفه جنگجويان از تن سه اين که است اين آيد می بوجود که پرسشی مهمترين اکنون

 فاجعه کامل باآرامش و رسيدند چيان مظاهره متن به خويش داشته دردست ابزار تمامی با چگونه
اطالع يافت که در پنج کيلومتری ارگ مقر غنی دمحم اشرف وقتی رئيس اما  !؟.  آفريدند را خونينی

خون بی گناهان را برزمين جاری ساخته و دارالخالفه حکومت وحدت ملی زنگيان مست جنايت آفريده 
بال درنگ فرمان صادر کرد و درگام نخست نام چوک دهمزنگ را با همان قلم و اراده ای که ميدان اند 

ميليون صد ها  غارت  حامد خان کرزی در مقابلحضور اعليحضرت بنام ل را هوائی بين المللی کاب
و قتل بهترين فرصت های که برای مردم  کابل و کندهار و اعمار چندين شهرک در  پول نقددالر 

راه دموکراسی شهدای  چوکچوک دهمزنگ کابل را نيز بنام امضأ نموده بود بدست آمده بود افغانستان 
اما از محتوا و مضمون متن فرمانی که از ارگ منتشر و به . و عدالت خواهی با مضأ رساند 

 است و بس مطبوعات رسيده است معلوم و هويدا ميگردد که حضرت دمحم اشرف غنی واقعأ نابغه زمان 

 
 
 


