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 " آیا کودتای ثور آغاز گر همه بدبختی های مرم افغانستان بوده است ؟؟؟ "

 

، ولی با تاسف بودم آماده نموده 2019در نوامبر سال هموطنان عزیز، این مطلب را 

که پیش از به نشر سپاری آن عملیات های غیری مترقبه چشمان من باعث آن  ،بزرگ

 باز بماند؟ در آن زمان از نشر به موقع این مطلبگردید، تا 

یا به اصطالح برادران  که مصادف به هفتم ثور و ،اینکه عنقریب بیست وهفتم اپریل

آغاز گر همه بدبختی های مرم افغانستان بوده که  نظامی کودتای" ما سالگرد جهادی

 ؟" می باشداست

آن دوران اقدام نظامی  سپارم، تاببدست نشر به پیشواز آن اقدام نظامی می خواهم آنرا 

مثبت و » مجدد یکباری دیگر مورد بررسی و قضاوت و سیاسی کشور نیرو های نظامی

جامعه تغیر نموده  و قشر چیز فهم در نظامی و سیاسی گران اگاهان و تحلیل «منفی

 گردد؟ افغانستان

 ،ن نیستوقت آ افغانستان آن باشد، که خسته از جنگ گمان کتلهء بزرگی از مردم شاید به

چند  «کهنه و از اهمیت کاسته شده و بدرد نخور» یحوادث و قضایاچنین  که پیرامون

ه براه انداخت را پرخاش گرانه تصفیه گرانه و جر و بحث ها و صحبت های دهه پیش

 شوند؟

 دارد و امریکایی ها زیرا جنگ و برادر کشی هنوز هم از جانب طالبان در کشور جریان

به امضا رسانیده و حاضر به با طالبان را  یک جانبه و تسلیم طلبانه شان توافق نامهء

 ؟گردیده اند برای طالبان ماه 24طی  کشور یک جانبهء ترک

خودی شان های   شامل کردن نام تالش عجله در با وارخطایی و سران جهادی کشور هم

 تا در مذاکرات شان، ندست مذاکره کننده گان با طالبان برآمده اشان در ل و یا هم فرزندی

در داخل کشور  سالمت غنایم جنگی شانغرض  از طالبان با طالبان تضمین و ضمانتی

 ؟به دست بیآورند

ر دطوری نیمه علنی برادران جهادی ما آنرا  نجات غنایمی که یک بر سه حصهء آنرا

باشند  خواب آرام شان جلوگیری نمودهاز خراب شدن  ، تاه گذاری نموده اندسرمای کشو

 نجات داده باشند؟ نیز  و از جانب دیگر سرمایه های شانرا

 ویروس کشنده و نا مرعی که ی المناک،روز ها بررسی چنین مطالب، خصوصن در چنین

ملت  همین قشر آسیب پذیر و دامنگیر اولتر از همه به کشور انتقال داده شده و هم کرونا

 ؟است هگردید ء افغانستانچور شده و فریب داده شده

 ، که پرسید؟ولی به گمان من درست همین وقت و زمان آن است
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سرازیر گری میلیارد ها دالر از امریکا و اروپا هنوز هم  ملت و مردمی که باچرا هنوز 

زیری خط فقر زنده گی داشته، دست های شان هنوز هم به گدایی  انآن هشتاد فیصد از

کشور،" قریب  گفته سران حکومتی امروزبه و ژولیده  هنوز هم شان دراز و لباس های

 " می باشد؟روندمی  به اکثریت بزرگی از آنها شب ها گرسنه به خواب

رهبران مجاهدان و پیشخدمتان جوان آنها تا  تاریخی عوام فریبانه و ریا کارانهاین تُهمت 

 با  "کودتای ثور آغاز گر همه بدبختی های مرم افغانستان بوده است" ، گویاکه به امروز

در مورد فعالیت های نظامی نهضت   جناب آقای ریگستانیجهادی با سواد تر  های صحبت

فراگیری تعلیمات ) چون ،بعد از کودتای محمد داود افغانستان اسالمی یا جوانان مسلمان

در شهر ها  آنها ی گوناگونبراه اندازی شورش ها و بغاوت ها ودر پاکستان  آنها نظامی

 آنها عملی و قاطع تصمیم هم در ایام جمهوری محمد داود و بعدن کشور و والیات مختلف

 علل و عوامل عدم براه اندازی باالخره هم و در مقابل رژیم محمد داود ی نظامیبه کودتا

برگشت  هم بعدن و جوانان مسلمان آنروز افغانستان فرار به آن سوی مرز و آن کودتا

یکباری دیگر  جناب آقای لشکری کاکتوس یاسیغیری س در برنامه( به کشورآنها  مجدد

 دروغ از آب برآمد !!! 

ستان میباشد( های آیدیولوژیکی آن زمان در افغان )هدف از گروهز همه کیها اولترااینکه "

در سر ر برداشتن سردار محمد داود د شانرا قاطع مشترک و در کدام سال ها تصمیم و

 " ؟ند به اجرا گذاشت راهای عملی شان پروانیده و به آن اقدام

جمع کردن گلیم سردار محمد داود را  کمر تصمیم بهاولتر از همه کیها و از کجا اینکه "

 غاز نمودند؟ "آ عملن و علنن بدوش گرفته و آنرا

ظامیان بیگانه گان و خصوصن جرنیل ها و کرنیل های تحت نظر ن همه کیها"اینکه اولتراز

 فرا گرفتند؟ " راشان و چریکی آموزش های نظامی پاکستانی اولین

و  شور های بیگانهک خواستند سردار محمد داود را به زور سالح اولتراز همه کیها "اینکه

 سقوط نظامی بدهند؟ " خصوصن پاکستانی ها

 بلمقا قیام های مسلحانهء شانرا افغانی نظامی ی آیدیولوژیکیاولتر از همه کدام نیرواینکه "

 " د؟آغاز نمودن عملی به صورت علنی و اودددولت سردار محمد 

سرنگونی  دست به دامان کشور های بیگانه برده و از آنها در جهت"اینکه اولتر از همه کیها 

از کشوری  درخواست کمک شان نهضت اسالمی پیروزی رسانی و بهمخالف سیاسی شان 

 نمودند؟؟؟ " را همسایه

ی همسایه چون پاکستان و بعدن هم سایر کشور ابتدا اینکه اولتراز همه کیها سالح های"

افغانستان بدست  آن زمان را مقابل دولت مقتدر و با برجای ملکی دیگر های بیگانه کشور

شان در اینجا و آن جای  مسلحانه نظامی بغاوت های های چریکی و شورش گرفته و به

 ند؟؟؟ "کشور آغازید
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مناطق و  از ، کهندخواست مسلح یکیآیدیولوژ مذهبی و کدام نیروی اولتر از همه اینکه"

مقابل اولین نظام  شانرا علنی چریکی و جنگ های مسلحانه کشور های مختلف والیات

 ند؟ "آغاز نمای جمهوری در افغانستان

 دولت آنروز ها پالن کودتای نظامی را در هماهنگی با وزیر دفاعکی از همهاولتر "اینکه

اولین نظام جمهوری در  طرح نمودند، تا (مستغنیجناب آغای ) یعنیسردار محمد داود 

 ؟ "افغانستان را مانند خودی جناب سردار محمد داود از باال سقوط بدهند؟؟

 برحال هماهنگی با وزیر دفاع در و مذهبی کدام نیروی آیدیولوژیکی "اینکه اولتر از همه

در  تجمهوریپالن سرنگونی اولین  (مستغنی آغای جناب)سردار محمد داود  دولت

 روی دست گرفته و به آن اقدام ورزیدند؟؟؟ " افغانستان را علنن و عملن

یعنی ، اینکه اولتراز همه کیها بعد از جنگ های ناموفق چریکی شان به کشوری همسایه"

 پناه بردند؟؟؟ " به آن گویا موقتن گریخته و پاکستان

سالح قابل همان سردار محمد داود، م ی شانآنانیکه خود اینکه اولتر از همهجالبتر از همه 

ی گروه یی و در همه مجالس و گرد همایی ها تا به امروز هم ،و جنگیدن بدست گرفتند

گویا  که ،خورندافسوس آنرا می سرداده و های عوام فریبانه تاریخی را ، نالهگروپی شان

، کشتند نمی و بستندنمی را به گلوله  "رئیس جمهور وطنپرست"ونیست ها چنین یک کماگر 

در حالیکه خودی شان موفق به چنین کاری نشدند، و الی بود(  گل و گلزار میدیگر )دنیا 

، منتها صرف موفق به آن نه داشتند ملی چنین کاری راع علنی و جدی ،قاطعتصمیم 

 ؟؟؟ " گردیدند

به دروغ اشک تماس  از همه تا به امروز ، همین دیده درا ها بیشتراینکهجالبتر از همه 

" کمونیست ها"توسط  و می گویند، که اگر حکومت سردار محمد داود ، تاکید نمودهریخته

 در منطقه نظامی و سیاسی بعدی افغانستان دچار این چنین بحران های ،سقوط داده نمی شد

 نمی گردید؟ "

سقوط آن رژیم در  محکم شانرا کمر خودی اینها اولتر از همه در حالیکه به شهادت تاریخ

 میان برداشتن آن دولت بسته بودند؟و از 

که همین  ،اگر به سخنان جناب آقای ریگستانی به دقت گوش فرا داده شود مشاهده می گردد

 تصمیم جدی و قاطع  در از میان برداشتن جمهوریت در کشور برادران جوان مسلمان

 داشتند؟

 سنجیده سخن می گفتند، ولی از ورای آغای ریگستانی خیلی با دقت واگرچه که جناب 

از میان بردن شخص محمد داود در صدر د ، که سخنان شان به خوبی برمال می گردی

قرار  همین برادران جوان مسلمان های برنامه ها و عملیات های نظامی و سیاسی آن سال

 داشت؟
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 که باری دیگر کرزی آقای جناب بعد از آمدن امریکایی ها و بدست گیری قدرت توسط

ه یدانمساعد گرد "افغانستان  " مسلمانان پیربرای  دیگر این بار زمینه دولت داری مجدد

 ؟شد

منحیث  ما" از جانب برادران "جهاد گر که تا به امروز هم ،تاریخی دورغ و این این تُهمت

 کمونیست های"یعنی  نیرو های مخالف شان به گردن افسانوی و دروغ یک تُهمت

 افغانستان حواله و انداخته "دین برگشته گاناز " آنها دیگری یا به اصطالح و"افغانستان

 گردند؟می

نیز به همین  بصری در رسانه های سمعی واین تُهمت و این دورغ تاریخی تا به امروز هم 

اکنون بعد  البته که ،شوند داده میافغانستان  و بی دفاعبی پناه به خرد مردم  گونه پیوسته

 انههواراین تهمت دروغین ریگستانی  آقای با صحبت های سنجیده شدهء جناب از سه دهه

 ؟گردید و دروغ از آب برآمد

" در برنامه غیری جهادی ها از یکی از با سواد ترین" بعد از ظاهر شدن جناب ریگستانی

صادقانه  می شودسیاسی کاکتوس، که ذریعه جوان با استعداد آغای لشکری به پیش برده 

جهاد برادران " پرده از آن افسانه دروغ ایشان با صداقت کامل روشن و برمال گردیده و

 .برداشت و خون"

 یده و به تماشای آن نشسته باشند؟دقبل ها شاید و ممکن بسیاری از هموطنان این برنامه را 

 اکید و جدی بعد از عملیات هر دو چشم در اثری توصیه و هدایت چون شخصن ولی من

 بناهن با ،نشرات بصری محروم گردانیده شده بودم یاز مطالعه، نوشتن و تماشا داکترانم

 نشرات تلویزیون ها منظم و به گوش گیری قناعت نموده سمعی نشرات به به گوش دادن

 هم خود را عادت دادم.

از چند ریخ گر تاتاریخی منحیث یک پژوهشعوام فریبانه  و دروغ متبا وجودی که این تُه

مردم به " ، که چرا و تا به کی بایدآزار میدادپیوسته روح و روانم را دهه به اینطرف 

ندان راست و صادقانهء نه چ هایصحنه سازی  ها و با افسانه پردازی و دروغ گفت"

 ؟دپاشی فریب داده شده افغانستان به چشم مردم خاک ، بار بارتاریخی

باالی این  با ظاهر شدن شان در برنامه کاکتوس خوش بختانه جناب آقای ریگستانی

 کمر عملی و علنی و نظامی ی که )اولتر از همه کیها و کدام گروه آیدیولوژیکیموضوع

 و برای موفقیت و دستیابی به ندبود بسته در افغانستان در سقوط اولین جمهوریت شانرا

ردند، که جناب آقای برپا ک هم جنگ ها و آشوب ها راخواست های شان خیلی ها چنین 

 پرداخت(. هاآن همه به و واقع بینانه خیلی ها واضعریگستانی 

هم با احتیاط و  خیلی ها با وجودی آنکه جناب آقای ریگستانی یک شخص آگاه بوده و

 آن زمان یا چند تاریخی نظامی و سیاسی و جدی باالی وقایع ولی ،فتندسنجیده سخن می گ

 . ندرا انداختشان های صادقانه روشنی دهه پیش کشور
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 افتخارات غلو آمیز شان نظامی و سیاسی یاری از مسایل های تاریخی،بس که باالیدر حالی

مالحظات تاریخی و سیاسی  صحبت های شان بسیاری از شخصن باالی داشتند، که نیز

همین عجالتن  طوری جداگانه و یک زمانی دیگری پرداخت، آنها به باید خود را دارم، که

 کافی می پندارم، که باالی گوشهء از افتخارات شان تماس می گیرم. را قدر

برای دولت  ()ضربه ناپذیر کودتای ثور، بلکه کشف و ایجاد یک پناه گاه نه به گمان من

در بیرون از خاک های  مطمین جبهه عقبی پایه گذاری یک و های نظامی گر پاکستان

 قرار دادن لبانهداوط جوانان مسلمان افغانستان با پهلوی آنو در  برای پاکستان افغانستان

جنگ های مکرر در داخل آغاز  و با یپاکستان های نظانی گر خود را در خدمت دولت

 جوانان مسلمان یخیمه شب بازی ها"این  پاکستان، دولتدامان به  افغانستان و فرار

دولت های نظامی گر  همه بدبختی های مرم افغانستان بوده است، که گر آغاز "افغانستان

جوانان مسلمان  پاکستان تا به امروز هم از همین "پناه گا استراتیژیک" که توسط خودی

استفاده های ناجایزی  مردم افغانستان بر علیه ،کشف و اساس گذاشته شده است افغانستان

تاوان آن "خبط بزرگ نظامی و  هم تا به امروز انکه مردم بیچاره افغانست ،را نموده است

 را می پردازند؟؟؟جهاد گر" شان جوانان مسلمان سیاسی

امروز  تا به "افغانستان جوانان مسلمان اشتباه جبران ناپذیر" و مردم آن از همان افغانستان

دولت های نظامی گر  برای جبهه مطمین" پناه گاه واکنون هم از همان " همین تا به و

 .و خورده اندیده د را ناپذیرهای جانکاه و جبران ضربه  پاکستان

مرزی" نه تنها چندین بار مورد  استراتیژیک شگاف همان خال وافغانستان از همان "

در زمان "حاکمیت روی  ، بلکههپاکستان قرار گرفت گرنیرو های نظامی مستقیم حمالت

کرنیل ها و جرنیل کامل تحت تسلط  شان درحکمروایی پردهء طالبان" طی همه دوران 

 پاکستانی قرار داده شد. نظامی های

که "ایجاد پناه گاه در خاک  ،مردم خود راست گفته و اقرار نمایمبیاید صادقانه به ملت و 

 اصلی و اساسی عدم آرامش املعلل ها و عو ، یکی ازمردم افغانستان مقابلپاکستان "

 بوده است!!!طی همین چهار دهه  افغانستان و مردم آن

گاه ضربه ناپذیر در خاک  "پناه گذاری چنین یکمسلمان افغانستان با کشف و اساس جوانان

دست دولت های ، پیوسته  ها فرار به آن سوی مرزبه با  مردم افغانستان و " مقابلپاکستان

هر دولتی در  مجرمی را از دست از عقب بسته شده و توان تعقیب هر را افغانستان

 افغانستان گرفتند؟؟؟

برخالف و تروریستان  در داخل افغانستان آشوب گران کستان ودولت پا برایها اما پناه گاه 

 در داخل افغانستان آنها را از تعقیب بعدیخدمت نموده و  "پناه گاه مطمینیک "منیحث 

 !!!نجات داد
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پیران م افغانستان، که اکنون "مردبدبختی ها و نا آرامی های  تمام این است کلید اصلی

 اقرار به آن هراس دارند؟؟؟ اعتراف و از مسلمان افغانستان"

سر آغاز همه  توسط جوانان مسلمان افغانستان "مطمین در خاک پاکستان عقبی ایجاد جبهه"

ند، که مردم بیچاره ه اوددولت های بعدی آن ب و تباهی ها و در به دری های مردم افغانستان

اجتماعی و  نظامی" ضربه های جبران ناپذیر از همین "شگاف افغانستان از همین جبهه و

 ؟؟؟ "این عدم آرامش تا به امروز هم دوام دارد را دیده و فراوانی و زیر بنایی اقتصادی

 را سپاس گذارم و موفقیت های فراوان من منحیث یک هموطن از جناب آقای ریگستانی

  برای شان آرزو می برم.
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