
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 برومفیلد، کولورادو                   داکتر غالم محمد دستگیر

مبارزه علیه توطئۀ فروپاشی 
 افغانستان دوام دارد  

 خبردارا که آب از کوره جوشید
 نباید قطره زان تیزاب نوشید

 خبر دارا که گنجشک رنگ گردند
 و گرگ آمد لباس برّه پوشید                 )داکتر شیبا رحیمی(

به قومی مبتال شدیم که فکر میکنند خدا جز آنها کسی دیگگگر را 
 داکتر دستگیر( –هدایت نکرده است. )ابن سینا 

 وطنداران عزیز و غمین السالم علیکم.
متاسفانه در اثر بیکفایتی، تاریکی دیدگاه، فقدان تحگلگیگ  
ودرک عمیق اوضاع متشنج وطن وعدم پیش بینی لیدران نامگنگهگاد 
خاین و وطنفروش که ازقرنها به اینطرف از جبر پدران شان و از 
جبر و ستم فرزندان و نواده هایشان مردم این سرزمین باستگان بگه 
امن نبوده اند، شما مادران، پدران، خانم ها، اطفال، پیران وجوانان 
قهرمان اصی  سرزمین آریانای باستان در آتش ظلم، غم ودرد مگی 
سوزید و می تپید. با صبر، مبارزه، مقاومت، قگربگانگی، تگحگمگ  
گرسنگی و قحطی ها است که در جهان نام پرافتخار را نصیب شما 
افغانستانی های باشهامت که برای حفظ نوامیس ملی خود رزمیگده 

 اید درکتاب تاریخ افغانستان و جهان ورق زرین دارید. 
از قرنهای قدیم به اینطرف کشور کشایان و جالدان ظالم و 
بدطینت بروطن ما حمله برده وشهرهای مارا برای روزها و شب ها 
سوختانده اند اما بازهم فرزندان و دختران رشید و با شهگامگت آن 
سر بلند نموده ملک آباد کرده اند و خار چشم دشمنان مگریگی و 
نامریی شده به آنها سزای سنگین داده اند. اکنون هگمگان خگواب 
سهمناک دامنگیر ماست و خداکند که با یک تکان شدیگد مگا را 
دوباره بیدار نموده خردمندانه به قدم های جدی به حرکت بیگاورد 
و باز شادان درتحت اشعۀ آفتاب زرین تاب  وطن و مردمان پگاک 
هلالج لج و مسلمانان حقیقی آن سرزمین به حیات خود با توک  به خداوند

 دوام دهیم به پیش به موفقیت و سر فرازی!
این مقاله شمارا به جنایات تاریخی انگگگریگزهگا و مگرور 
مختصر اسمای نوکران و توطئه گران شان که چگونه با معاهگدات 
قبیح و منحوس مردم افغانستان را هیچوقت آرام نگذاشتگه انگد و 
سرزمین مارا هم گورستان خود و هم از ما ساخته در راه  حگرکگت 
ما بسوی ترقی و تمدن توسط استفاده از دین و مذهب موانع ایجاد 

 کرده اند، مختصرآ حضور تان تقدیم میدارم: 
در  CNNازتلگویگزیگون  Jerusalemدر فلمی که زیر نام 

روزهای شنبه دو هفتۀ اخیر پخش میشود در قسمت اینکه چگطگور 
فیص  سعود به شکست امپراطوری ترک موفق شود نشگان دادنگد 

بگه  ۹۱۹۱که الرنس عرب جاسوس مشهور انگریز هگا در سگال 
فیص  مشوره می داد که شما باید  اول ترک ها را  مگرحگلگه بگه 
مرحله ضعیف بسازید ر ورنه به شکست چنین قوای قوی و منگمگم 

 موفق نمی شوید. ا
انگریزها بعد ازینکه احمد شاه درانگی بگا دریگای خگوان 
جوانان خراسانی پانی پت را فتح و به انگریزها که ممکن مشوقش 
بوده باشند تسلیم کرد، انگریزها درک کردند که ازپشگتگون هگا 
برای رسیدن به مقاصد شوم خود اسگتگفگاده کگرده مگیگتگوانگنگد. 
ازینروست که پاکستان را در بغ  افغانستان خلق و تنها از لگیگدران 
پشتون که هم پیمانان شان بودند حمایت کرده اند تا ایگنگکگه بگاز 

طالب ظالم افراطی ناپاک را با قوای پنجابی   ۱۹میخواهند در قرن 
بر خاک ما مسلط سازند؛ تعجب درینجاست که از شگکگسگتگهگای 

 تاریخی خود درسی نگرفته اند!
هدف از ذکر این نمایشنامۀ تلویزین این بود که این حملگه 
بر کاب  توسط یک دسته تروریست و طالب ظالم به سرعتگی کگه 
منابع نشراتی امریکا و متحدینش را متحیر ساخت  به سگرعگت نگه 

 به این طرف درکاربود)دنباله درصفحۀ شش(   ۹۱۹۱بلکه از 

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه  شامل ایام  
زرتشت تا سال های معاصر را با خاطرات دوران 

محصلی درفاکولته طب توأم دارد، وکتاب تازه باعنوان 
اثر  داکترغالم محمددستگیرتازه         »ابن سینا«

چاپ شده، عالقمندان ودوستان کتاب غرض 
 خریدکتابها به نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   

0..0$ 
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 نام فراریانی که همراه با غنی احمدزی گریختند

 در صفحۀ هشت این شماره انتشار یافته است .

 اداره

 ملتی در چاه ذلت
پیشرفت برق آسای طالبان وسگقگون نگیگروهگای نگمگامگی 
درشهرستان ها و مراکز والیات، زمینۀ فتح پایتخت را با سگهگولگت 
تصور ناشدنی این گروه قرون وسطایی میسر ساخت و غلبه بر کاب  

   »فگتگح الگفگتگو  «را که هیچ گونه مقاومتی در برابر شان نشگد 
 پنداشتند. 

این پیروزی آشکارنمامی لشکرجه  وجفا وشکگسگت شگرم 
آور نیروهای نمامی و امنیتی کشورحیرت وتعجب هگمگگگانگی را 
دردرون وبیرون کشور برانگیخت. علت این شکست وآن پگیگروزی 
را دردسیسۀ ننگین حکومت پوشالی غنی احمدزی می توان مشاهده 
کرد. به قراراظهارلوی درستیز پیشین، جنرال ضیاء، غنی احگمگدزی 
به توافقی باطالبان رسیده بودکه به موجب آن قراربود طالبان طگی 
یک سال به تدریج همه ولسوالی هارا تسخیرکنند، ودر سال دوم که 
آخرین سال دورۀ ننگین جمهوری تقلبی اشرف غنی احگمگدزی را 
دربرمی گرفت، به تصرف والیت هابپردازند، ودرآخرکار پایتخگت 

 رادراختیار شان بگذارد .
طالبان که توانستند به آسانی ولسوالی هارا درمدت کوتاهی 
به تصرف آرند، با روحیۀ نیرومند وسرمست پیروزی روی به مراکز 
والیات آوردند. در این وقت دست های نامریی در وزارت هگای 
دفاع و داخله ارسال نیروهای تازه نفس ومهمات مورد نگیگاز را بگه 
غرض تقویت خیزش های مردمی ونیرو های دفاعگی بگه مگراکگز 
والیات زیرتهاجم طالبان با کارشکنی مخت  نمودند، و قیام مگردمگی 
وقوت های دفاعی بامشکالت بزرگ روبرو شده، با روحیۀ جنگگگی 
درهم شکسته ودادن تلفات بسیار مجبور به عقب نشیگنگی وتسگلگیگم 

 شدند. 
غنی احمدزی که نام ننگین او درتاریخ به عنوان فگرومگایگه 
ترین حاکم دست نشانده همواره درخاطره ها وصگفگحگات تگاریگخ 
کشور باقی خواهد ماند، و خیانت ها، فسادها، دزدی ها وبی لیاقتگی 
های او هستی مادی ومعنوی مملکت را به باد داد، درچگنگیگن امگر 
مهمی کوچکترین مشوره با ملت نکرد. جوانان بیشمار ما در سنگرها 
قربانی زد وبندهای این خاین ملی شده، شربت شهادت نوشیدند، و 
یا اسیردشمن بیرحم وحشی شده زیرشکنجه های وحشتگنگاک جگان 

 سپردند. 
دراین حال غنی احمدزی کوچی با آن همه عربگده هگایگش 
برای ماندن و جنگیدن، با حقارت وزبونی راه فرار درپیش گرفگت، 
با بکس های پرازدالر به دست وخورجین های ماالمال از خیگانگت و 
بزدلی وبیشرافتی بردوش ! او که درهیچ امگری بگه مگلگت راسگت 
نگفت، گریز دزدانه اش راچنان توجیه کردکه فرصت کگفگش بگه 
پاکردن هم نیافت ! حال آن کگه ده هگاتگن ازشگرکگای جگرم او 
مانندعفریته یی به نام روال ودوتن ازپلیدترین خاینان حکگومگت او 
فضلی و محب وجمع بزرگ دیگری که درحکومت زیانبگار غگنگی 
احمدزی، جای صالح ترین خدمتگاران وطن را درعگرصگۀ مگلگکگی 
ونمامی اشغال کرده بودند، آمادۀ پرواز با او بودند، وبه غگرض رد 
گم کردن چنان وانمودند که عازم تاجیکستان اند، در حالی که قبال 

 قرار ومداری با امارات عربی داشتند. 
فرار دزدانۀ غنی احمدزی وشرکا، مردم ستمدیدۀ پایتگخگت 
را درچنگ عالمی از درد و غم ومصیبت افگند، که معلوم نگیگسگت 
کار تراژدی شان به کجا می کشد. صحنه های دلخراش هجوم مردم 
به فرودگاه کاب  برای فرار از توحش طالبان و مگاجگرای جگانسگوز 
آوارگی هزاران خانواده از والیات شمال به کاب ، نتیجگۀ جگنگایگت 
نابخشودنی غنی احمدزی و زد وبند او بادشمنان وطن، در غگیگاب 
آگاهی ملت بود. آنچه او درحق این ملت شریف و باعزت کگرد ، 

 هیچ دشمن بیگانه نکرده بود. او ملتی را درچاه ذلت افگند . 
نفرین به اشرف غنی احمدزی، این رسواترین خایگن مگلگی 

 درتاریخ افغانستان ! /

 به نام خدای دانا و توانا
 ب س س ت س س و   ه ا   ه م ن   ی   ا د         ه   ا ن             در 

 ی   س ح   ا   س ح ی ا ی     س     د     ا ن         ر     
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Cherry Blossom Restaurant & Banquet 
Hall 

46110 Lake Center Plaza, Sterling VA 
20165 

703 – 444 – 0080 
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 فیرفکس ، ورجینیا                     ماری خلیلی ناصری

 خه دندان
 دم ن ه دند خ  ه  دندیحنح     

 هه تقس  س  ب  ا    گسحنح
 هنحم ب دنحص اهم ندمخ رد     

 دند ه م خهیان را ند مبهد
افغانستان، سرزمینی که من بهترین سال های زنگدگگیگم را 
درآن سپری کردم ، ایام طفلی با خرمن خاطره هگا ، روز هگای 
جوانی با موج آرزوها ، از تماشای کوه های بلند، آسمان آبگی و 
تاریخ کهن سالش همیشه به خود می بالیدم . تا ایگنگکگه در سگال 

بعد ازتجاوز روس ها ، مث  هزاران افغان دیگر مجگبگور بگه  ۹۱0۱
 ترک وطن شدم .

دراین مدت اخبار وطن رااز طریق روزنامه ها، رادیگوهگا 
وتلویزیون ها همیشه تعقیب می کردم . تفرقه اندازی ها، تعصبات 
قومی وتبعیض زبانی، که اسلحۀ حاکمان ما بگرای بگقگای قگدرت 
وبدست آوردن چوکی های بلند بود، هرروز قگوی تگروعگمگیگق 

 ترشده و کشوررا به سوی نابودی سوق می داد .
با تأسف و تأثر که مدت بیست سال از موجودیت عسکگر 
وپشتیبانی امریکا با پول های  هنگفت استفادۀ  مثبت به عم  نیامد، 
و نتوانستیم  از این چانس طالیی برای با سواد ساختن ملت و قگوی 

 ساختن قوای نمامی در مقاب  همسایه ها استفاده کنیم .
ذخایر معدنی ما با قرارداد هایی کگه بگه نگفگع قگرارداد 
کنندگان بود ونه افغانستان، معامله شد ، قدرت نمامی ضعیف تگر 
شد، تا این که مذاکرات اخیر در دوحه که لکۀ سیاه در تاریخ مگا 
شمرده می شود ، دروازه های ما را به روی  موج   طالبان باز کرد، 
تا  کشور را سال ها به عقب برگرداند . موجی که یک بار دیگگگر 
دروازه های مکاتب را مسدود ساخت ، دختران  و زنان را در لفافۀ 

سیاه   جهالت پوشانید ، و عقاید فرسودۀ شان را در کشگور رایگج      
 سازند .

موجی که هزاران زن و مرد و کودک را درپشت دروازه 
های همسایه ها با درخواست پناهندگی سوق داد ، با تفاوتگی کگه 
این بار همسایه ها دروازۀ شگان را مسگدود و دیگوارهگای شگان 

 رامحکمتر وبلندتر تعمیر کرده بودند !
وقتی حاکمان ما به اشتباه شان پی بردندکه دیگر کگار از 

 دزدان دیگر خرشان را زد و برد ! /  کار گذشته بود ، و
************* 

 

یگان   غانر افغان  
 در  نقۀ مای گتو ب رگ

   تانی تهیو   ادخ را     س ی اا  
ف ز  نان اا  تانر مط    رم  اا  

 س ی اا  خ ک تانی مارد ان 
افغانستان  ما یت اا  تانر  هغ  
بهی  ا ه  ح  ا ها   م اام را با 
 ب ا    اهبت تقحی       ح
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

غنی احمدزی که درسقون ولسوالیهاووالیات بگاطگالگبگان 
کمک وهمکاری صادقانه نموده بود، جلگوخگیگزشگهگای مگردمگی 
رادرهرات، مزارشریف وبدخشان عمال گرفت. مثالدرهرات وقتی 
بزرگمردومجاهدامیراسماعی  خان دربرابر حمالت طالگبگان مگردم 
رابسیج وقیام نمود، طالبان رابه شکست قگاطگع مگواجگه سگاخگت 
وازهرات باستان ومردم آن باپایمردی دفاع کرد، وطالبان بدنام از 
حومۀ هرات فرارنمودند. این سقون طگالگبگان غگنگی احگمگدزی 
وخارجیهارا وارخطا ساخت واوفوراً به هرات سفرکردتاجگلگوایگن 
قیام ملی رابگیرد. اوشخص رابنام رحمان رحمانی مگعگیگن ارشگد 
وزارت داخله که ازنفرهای خاصش بود باخود به هرات برد. ایگن 
شخص باخان نبی احمدزی که شخص وفاداربه غنی ومحب بود، با 
قاطع والی هرات توطئه چیده باطالبان تماس گرفتند. اسماعی  خان 
مصروف جنگ باطالبان بود وبه قوماندان امنیه و والگی تگمگاس 
گرفت که کمک روان کنیدکه طالبان رابیشتر ازساحه دورسگازم، 
ولی این بارهردو خاموشی اختیارکگردنگد. غگنگی احگمگدزی بگه 
آنهاهدایت دادتاطالبان رااجازه دهند داخگ  شگهگرشگونگدوچگارۀ 
اسماعی  خان رانمایند. قوماندان امنین، والی ومعین ارشگدوزارت 
داخله برای اینکه اسماعی  خان رابدام طالبان اندازند، به اواحگوال 
دادندکه امیرصاحب به قول اردو شخگصگاتشگریگف بگیگاوریگدکگه 
درموردمسای  مذاکره کنیم . پیش ازآمدن او، آنهگادوصگدطگالگب 
رادرقول اردومخفیانه داخ  کردند، وقتی اسماعی  خان آمد بدون 
انتماردیدکه چهارطرفش راطالبان احاطه کرده وقول اردو بدسگت 
طالبان است. والی قاطع، قوماندان امنیه وخگان نگبگی احگمگدزی 
ورحمان رحمانی بکاب  فرارکرده وشهرهرات رابه طالبان تسگلگیگم 
داده بودند، وبدیگن تگرتگیگب خگیگزشگهگای مگردمگی درهگرات 

 دچارسراسیمگی شد و اسماعی  خان اسیرطالبان گردید.
غنی احمدزی وباند اودرهرات فکرمیکردندکگه طگالگبگان 
بگگنگگابگگه خصگگلگگت زشگگت وددمگگنگگشگگی شگگان اسگگمگگاعگگیگگ  خگگان 
راشهیدمیسازندوهمه چیزبه شک  دلخواه پیش می رود ورازتوطئگه 
شان افشانمی شود. اسماعلی خان این مگردبگزرگ جگهگادوکشگور 
درسن هفتادوپنج سالگی مردانه سال برداشت ودربرابردشمنان وطن 
جنگیدو آنهارا شکست داد، ولی توطئگه جگاسگوسگان نگگگذاشگت 
اووظیفه اش رابه پایان برساند. افتخاربه این مگرد وارسگتگه وایگن 

 قهرمان دشمن شکن ومجاهدبزرگ!
بهمین منگوال خگیگزشگهگای مگردمگی کگه بگه رهگبگری 
استادعطامحمدنور ومارشال دوستم درشمال بگراه انگداخگتگه شگد 
وطالبان ازقوت آن نه تنهاتوان داخ  شدن به شگهگرمگزارشگریگف 
رانداشتند بلکه دراطراف شهرشکست خورده بگودنگد.ایگن قگوت 
گیری قیام مردمگی درشگمگال، جگایگیگکگه گگهگوارۀ مگقگاومگت 
دربرابردهشت افگنان و تروریستان است، غنی احمدزی که دشمن 
درجه یک عطامحمد ورشید دوستم است، درتشگویگش وتگهگلگکگه 
افتادوپالن ودسیسۀ طر  کردتاخیزش هاوقیامهگارا خگفگه سگازد. 
اوبدون اطالع ساعت شش صب باجمعه خان همدردکه ازبگقگایگا و 

 سرسپردگان محمدگ  مومنداست، باخودبرد. 
درین سفرمزورانه احمدزی درخفا طگر  ازبگیگن بگردن 
خیزشهاو اسیرشدن آقایان نور ودوستم راباطالبان ترتگیگب کگردد 
درین دسیسه قوماندان امنیۀ مزار فض  اهلل مومند، جمعه همدرد و 
اختر لُچک که ازباند احمدزی هستنگد حصگه گگرفگتگنگدتگاآنگدو 
غافلگیرشده وبه اسارت طالبان بیفتند. احمدزی ساعگت نُگه شگب 
بکاب  برگشت. قوماندان امنیت مومندبه قوای امگنگیگتگی درمگزار 
امرعقب نشینی داد، اخترلچک )اخترابراهیم خی ( به طالبان احوال 
دادکه داخ  شهر شوند، و آنان بهمکاری جمعۀ همدردکه ازجملگۀ 
ناقلین است ومنطقه رابلدمیباشد، در حالی داخ  شگهگرشگدنگدکگه 
استادنور ومارشال دوستم دستاوردهای قابگ  وصگفگی داشگتگنگدو 
درصددبودند ولسوالیهای مزارشریف راازاشغال طالبان آزادسازنگد، 
و جنگ بشدت دوام داشت، ولی زمانی متوجه مشوندکه قوماندان 
امنیه، طالبان رادرعقب آنها جابجاساخت وشهرمزارسقگون کگرده 

 است .
هدف این توطئه آن بودکه استادعطا وجگنگرال دوسگتگم 
اسیرطالبان شده به شهادت برسند وخیزشهای مردمی درآنجاخنثگی 
گردد. ولی استادعطا وجنرال دوستم خط جبهه رابطرف حگیگرتگان 
تغییردادند وپالن شوم احمدزی راخنثگی سگاخگتگنگد، امگابگا درد 
وافسوس که شهرزیبای مزارشریف دراشغال طالبان مزدور افگتگاد 

 وهمدرد و مومند و لچک فرارکردند !
اشرف غنی احمدزی درآخرین لحمات درسگیگاهگی شگب 
ملیونها دالررادر بکس هاجابجاکرده بافامی  ودار ودسته اش فگرار 
نمودوملت رادرسخت ترین ودشوار ترین شرایط تنهاگگذاشگت و 
خفاشانه ودزدانه فرارکرد. جالب اینکه وقتی طالبان داخگ  ارگ 
شدند هیچکس درآنجانبود، دروازه هابازبودکه شاهگدآنسگت کگه 
غنی احمدزی باوجود اینکه ازبادار خود نافگرمگانگی کگرد، ولگی 

 آخرین خدمت گزاری خودرابه طالبان انجام داد .
قراراطالعات حاصله، غنی احمدزی ساعت دۀ شب هگمگۀ 
وابستگان سیاسی خود رادرارگ خواست ومشوره کردنگدکگه در 

 آخرین لحمه چه بایدکرد. نمر این بودکه فرارباید کرد. 

 استاد دانشگاه نیوجرسی                انجنیر عبدالصبور فروزان

 ملت به خون نشسته و فریب خورده
پالنهای مغرضانه ودسایس شومی که ازسالیان درازعگلگیگه 
مردم وخاک افغانستان طر  ریزی میشد، سرانجام به معرض اجگرا 
قرارداده شد، ونتای آن دربدری وآوارگی مگردم، عگقگب مگانگی 
کشور، تاراج منابع طبیعی واسارت وطن میباشد. برای این دسایگس 
حکمرانان پاکستان که دشمنان قسم خوردۀ مردم وخگاک مگاانگد، 
آنچه درتوان داشتند درتسلیح، تربیۀ نمامی وشستشوی مغزی گروه 
بدنام طالب دریغ ننمودند، تااین گروه رادوباره برسینۀ مگردم مگا 

 بنشانند.
پیروزی گروه تروریستی طالبان درواقع پگیگروزی فگوج 
پاکستان است نه پیروزی طالبان، چه طالبان جزمشتگی ازاوبگاشگان 
وجاهالن وجانیان نیستندکه نه ازخود اختیاردارند نه مغزواندیشگه، 
نه دین وآیین ونه آبرو وعزت . این گروه منفورتریگن گگروهگی 
درجهان است که قساوت قلب، ظلم وتعدی، وحشت و ویرانگری، 
قت  وقطاع الطریقی، کذب ومنافقت، جهالت ونادانی بی صگفگتگی 
هایی اندکه به آن متصف اندوبدین صفات زشت درسراسرجگهگان 

 مشهور!
سقون کاب  وسایرمناطق کشوردرطی هفته های اخیرامگر 
قاب  تعجب و حیرت آورنیست، چه برنامۀ بقدرت رساندن طالگبگان 
مزدور ازسالیان درازبه این طرف ازارگ گرفته تامراکزسازمانهای 
جاسوسی بزرگ جهان وکشورهای خاص جهان طر  میشد، تموی  
میشد واجندای کاری آنهاراتشکی  میداد. ایگن پگالن بگه انگدازۀ 
باهمآهنگی کشورهای ذیدخ  وسازمانهای جاسوسی آنهگابگا ارگ 
پیش میرفت که وقتی غنی احمدزی باملیونهگادالگرفگرارداده شگد، 
فقط یک ساعت بعدطالبان داخ  ارگ شگده ودفگتگراورا اشگغگال 
کردند. احمدزی فرارکرد ولی برایگش تگوصگیگه شگده بگودکگه 
استعفاننماید، چه درصورت استعفا، یکی از معاونگیگن سگرپگرسگت 
ریاست جمهوری میشد، که ازپاشیدن نمام جلوگیری بگعگمگ  مگی 
آمدوطالبان داخ  کاب  شده نمیتوانستندوخالی قدرت تولیدنگمگی 

 گردید.
غنی احمدزی وحامدکرزی دوچهرۀ اندکه درتحقق ایگن 
پالن نه تنها همکاری نموده اند بلکه ایثاروفداکاری هم کرده انگد! 
ایندوتاتوان داشتند شخصیتهای ملی ودشمن شکن کشورا باتوطئگه 
ودسایس خاص بهمکاری طالبان ازبین بردند، اردوی کشگوررا از 
وجود ضدطالبان تهی ساختند، قوای مسلح رافلج کردند تادربرابگر 
طالبان مقاومت نکنند. قطعات ومراکزنمامی رابه کشتارگگاه هگای 
طالبان انتحاری تبدی  کردند وطی زمگامگداری ایگن دوبگیگش از 
یکصدو شصت هزارسربازکشور توسط طالبان شهید شدند وهزارها 
هزار سرباز دیگر رازخمی ومعیوب ساخته اند. قاتلین این سربازان 
طالبان اند ودستهای غنی احمدزی وحامدکرزی درخون آنهاآغشته 

 است. 
احمدزی وکرزی ازآوان جوانی درزیر پرورش سگازمگان 
سیا وآی اس آی قرارداشتند وهردو اجنت خگارجگی انگد. غگنگی 
احمدزی که یک شخص مرموز و درعین زمان عصبی مزاج است، 
درسقون نمام کشوربنابه توصیۀ دیگران بگا طگالگبگان هگمگکگاری 
وهمدستی نمودوآخرین خدمتش برای طالبان این بودکه نامگردانگه 
فرارکرد وجان، مال وناموس ملیوینهاانسان بیگگنگاه رادرتگهگلگکگه 

 افگندو کشور را عمال به پاکستانی ها و پنجابی ها فروخت .
اوچنان بزدالنه وخفاشانه فرارکردکه خاطرۀ امیگردوسگت 
محمد رادرذهنیت هاتازه ساخت. این عم  رییس جمهوراحگمگدزی 
باآن امیرسدوزی شباهت زیادی بهم دارند. هردو مزدور واجگنگت 
بیگانه بودند، هردو درتاریکی شب دزدانه فرارکردند وهردو مردم 
رابی سرنوشت گذاشتند وحیات شانرادرتهلکه انداختنگد. دوسگت 
محمدباگرفتن صندوقهایی که رویش طال و زیرآنها ریگ گذاشتگه 
شده بود ازانگلیسهاگرفت وشب هنگام ازخیمه برآمد وفرارکرد و 
مجاهدین کوهستان راکه به اواعتمادنموده بودند، تگنگهگاگگذاشگت 
وبدام انگلیس انداخت، چنانکه غنی احمدزی مردم راتنهاگذاشگتگه 

 وبه دام طالبان مزدوران پنجاب انداخت .
قراراطالعات مخفیانه وسری کگه افشگاشگده، مگقگامگات 
امریکابه طالبان هدایت داده بودندکه الی تخلیۀ سفارت وانگتگقگال 
اتباع امریکا اعم ازدپلوماتها، قراردادیهاو افرادیکه با امگریگکگایگی 
هاهمکاری نموده اند، بشمول خانواده هگای شگان ازافگغگانسگتگان، 
درکاب  داخ  نشوند. بعد ازینکه حکومت انتقالی سگاخگتگه شگد، 
طالبان درآن دست باال خواهد داشت، ولگی جگایگی بگرای غگنگی 

 احمدزی درآن تدارک نشده بود .

پالن ازیک هفته قب  طر  شده ودوهلیگکگوپگتگردر ارگ 
پاسپورت برای زنگهگا  ۹۱3وسه طیاره درمیدان هوایی آماده بود و

واطفال وابستگان تهیه شده وهمه دردست محب بود، امراهلل صالگح 
هم درمجلس بود ولی گفت من فرارنمی کنم وبه پنجشگیگرمگیگروم 
ومقاومت میکنم. جای تأسف است که صگالگح ازعگقگ  ومگنگطگق 
کارنگرفت، اوبعوض اینکه به پنجشیربرود باید مگطگابگق قگانگون 
اساسی عم  میکردوکشورا ازسرآسیمگی نجات میداد وزمینه برای 
داخ  شدن طالبان به ارگ نمی شد. قانون اسگاسگی مگیگگگودکگه 
درصورت مریضی، مرگ یااستعفای رییس جمهور، یکی ازمعاونین 
اوصالحیت رییس جمهور رابدست میگیرد. این فگرصگت بگزرگ 
راصالح ازدست داد وخالی قدرت رابوجودآورد وکشور ومگردم 
مرابه هرج ومرج انگداخگت، چگون احگمگدزی فگرارکگرده بگود 
 ودیگرمشروعیت نداشت. باوجوداینکه استعفایش رانسپرده بود.

قراراطالعات موثق غنی احمدزی بادار ودسته اش ساعگت 
فیصدآنها پشتونهابگودنگد، ۱1چهارصبح فرا کرد. درجملۀ فراری ها

دربین آنان پسرمطگلگب بگیگگ کگه خگانگمگش عگادلگه راز نگام 
داردوسفیردرامریکاست وازپکگتگیگامگیگبگاشگد، نگیگزشگامگ  بگود. 
قراراطالعات موثگوق احگمگدزی پگنگجگصگدمگلگیگون دالگرنگقگد 
رادرچهارموترگذاشته به میدان هوایگی بگاخگود بگرد. درمگیگدان 
توانست پولهارادریک موترتوسط طیاره باخود ببرد. سایرفراریگان 
هرکدام سه سه بگکگس سگفگری بگاخگودداشگتگنگد کگه درآنگهگا 
دالروجودداشت، درمیدان بنابرملحوظاتی کگه مگعگلگوم نگیگسگت، 
امریکایی ها برای احمدزی وهمراهانش اجازه دادندکه تنهاپولهای 
داخ  موتر راجمع پولهایی که دربکسهای خودوفامیلش گگذاشگتگه 
بود، باخود بداخ  طیاره ببرند. طیاره ازشرکت پگامگیگر بگودکگه 
چارترکرایه شده بود. طیارۀ حام  فراریان به تاجیکگسگتگان رفگت 
امادولت تاجیکستان اجازۀ نشست نداد، ناچاربه تاشکند پایین شگد 

 وازآنجا به عمان رفت وباالخره به امارت عربی رسید. 
کناره گیری غنی احمدزی ازدوماه بگدیگنگسگو ازطگرف 
مقامات جاسوسی توصیه شده وبرایش وقت کافی داده شده بگود، 
امابرایش هدایت رسیدکه تا بدست آمدن نتیگجگۀ مگذاکگرات در 
دوحه ازجای خود شورنخورد. اوطی این زمان بهمکاری خسگربگره 
اش که تبعۀ لبان است ورییس بانک مرکزی ساخته شده بگود، بگه 
اندازۀ کافی پول برای خودوهمدستانش که بگااوفگرارمگیگکگردنگد 
تقسیم نموده وبرای حصول هدف نهایی اش  عگاجگ  بگه هگرات 
ومزارشریف رفته برای سقون آنهاتوطئه و افگرادخگاص رابگرای 

 اجرای توطئه موظف نمود.
یک هفته قب  ازپالن فرارغنی احمدزی، توسط نگادرشگاه 
احمدزی یک ژور نالیست رسانه هاافشاشد. نادرشاه تمام جزیگیگات 
رابه مردم ابالغ کردوگفت غنی احمدزی پولهای زیادی راازبانگک 
کشیده بادارودسته اش فرارمیکند، مردم بایدجلگو فگرارایگن دزد 
وتوطئه گررا بگیرند ومانندنجیب غرغره اش کنند، ولی کسی بگه 

 این داد وفریاد نادرشاه احمدزی گوش نکرد !
امروزمقامات امریکادرحالیکه مصرف بلیونهگادالگرشگانگرا 
هرلحمه به رخ مردم افغانستان میکشند، عساکرافغانستان راانگتگقگاد 
مینمایندکه بدون جنگ میدان را به طالبان رهاکردند، که دور از 
انصاف میباشد. اول اینکه قسمت اعمم این پولها به جیب طگالگبگان 
ریخته شده )دادن حق العبور ومصارف نمایندگی طالبان در قطگر(. 

درصداسلحۀ که به افغانستان آمگده 01قرارارقامی که تازه نشرشده
در تصرف طالبان قرارگرفته، دوم انکشاف اوضاع وتحلی  مسایگ  
در اطراف سقون تراژیک والیات نشان میدهدکگه ایگن سگقگون 
سرسام آورنه نمایانگر قوت طالبان شده میتواند ونه بیانگر ضگعگف 
وناتوانی سربازان کشور، بلگکگه نگاشگی ازآنسگت کگه امگریگکگا 
غیرمسئوالنه عساکر خودرا ازافغانستان خارج کرد و هوشداری که 
ازمنابع داخ  وخارج امریکاازین تصمیم عجوالنگه داده شگد، نگا 
شنیده ماند، قضیه بعوض اینکه برمبنای تحقیق ومنگطگق ارزیگابگی 
شود، بیشتر وسیلۀ بهره برداری سیاسی شگدوکگفگایگت سگیگاسگت 

 خارجی ادارۀ باید مورد سئوال قرار گرفت . 
عام  عمدۀ اساسی دیگر توافقات به اصطال  مگذاکگرات 
صلح بین طالبان و امگریگکگادرقگطگربگود کگه بگدون مگطگالگعگه 
وتدبیرکارگرفته شد وازآغاز تاانجام پر از اشتبگاه، غگرض آلگود 
وفاقدهرگونه منطق بود. درین مذاکرات دولت ومردم افغانسگتگان 
رانه تنهاحق شرکت ندادند بلکه بی اهمیت شمرده نادیده گرفتنگد 
که برای مردم افغانستگان جگفگای بگزرگ بگود، کگه درغگیگاب 
آنهادرموردآنها تصمیم گرفته میشد وراههایی برای نشاندن طالبگان 

 قات  فرزندان شان برسینه هایشان جستجو می شد .
این عم  برای طالبان هویت سیاسی دادوآنهادرک کردند  

که امریکا دیگرازدولت افغانستان وملت آن پشتیبانی نمی کگنگد. 
آنها قوت گرفتندوجریت پیداکردندتافعالیتهای جگنگگگی خگودرا 
سریعتر و وسیعترسازند و روحیه عساکرافغانستگان ضگعگیگف شگد 
ودرهمان آوان عساکر مغشوش شده بودند ونمی دانستندکه بگرای 
کی وبرای چی جنگ کنند.  حتی زمانیکه طالبان در مگذاکگرات 
گفتندیکی ازمواد قرارداداین باشدکه ایشان دیگرقگوای نگمگامگی

 )دنباله درصفحۀ سه( 
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 ...ملت به خون نشسته 
افغانستان رانمی خواهد ودرحکومت جدیدآنهانگبگاشگنگد، زلگمگی 
خلیلزاد درمورد این تقاضای طالبان خاموشی مطلق اختیارکردکگه 

 به معنی پذیرش وقبولی خواست طالبان بود.
این خموشی وقبول خواست طالبان توسط خلیلزاد صدمگۀ 
بزرگی به روحیۀ عساکرکشور واردکرد وعساکردانستندکه دیگگر 
وظیفۀ آنهاختم شد وبدرد بخورنمی باشند، چون معاش واعاشۀ شان 
ازپول امریکاپرداخت میشد. نبودن قوای منمم مس  به معنی هگرج 
ومرج است که امروزدرسراسرکشورآنرا می بینیم کگه نگگگرانگی 
خاصی دربین مردم انداخته است . درمورداین تقگاضگای طگالگبگان 
خلیزاد هرگز نگفت که قوای مسلح جابجامی ماند. اگروی همگیگن 
حرف رامی زد وآنرا درقرارداد مگی گگنگجگانگیگد، قگوای مسگ  
کشوررابه اندازۀ مورال میدادوبه اندازۀ روحیۀ جنگی آنهارابگلگنگد 
میبردکه طالبان نه تنهاجریت حمله بر ولسوالی هاووالیات رانگمگی 
داشتند بلکه ازترس وواهمه تااسالم آباد نزدباداران پنجابگی خگود 
فرار میکردند، ولی آنچه طالبان خواستند، خلیلزاد کگلگه شگورداد 
وپذیرفت که این دانسته نشد ازبی دانشی وی بود یابرایش چنگیگن 

 گفته شده بود ؟!
این قراردادبه اندازۀ بی مفهوم ومیان تهی است که حگتگی 
درآن تذکری برای تامین امنیت مردم، شهرها، دارایی های عامگه، 
حقوق بشر، حقوق زنها گنجانیده نشده وحتی معلوم نیست چطگور 
تطبیق شود، کی آنراتطبیق کند وکی برتطبیق آن نمارت نمگایگد، 
ودرصورتیکه مفردات آن نقض گردد چه نوع در موردآن عگمگ  
شود. مثالاکنون که طالبان به عم  خشونت آمیزی دست زدند کگه 
زندگی همۀ مردم رابرهم زده انگد، اقگتگصگادرا فگلگج سگاخگتگه، 
کاروغریبی مردم راگرفته، هگزاران هگزاربگی خگانگمگان شگده، 
صدهاانسان معصوم کشته وشیرازۀ یک مملکگت بگرهگم خگورده، 
مسئولیت این قرارداد درموردآنهاچیست؟ آیاایگن اعگمگال زشگت 

 وشنیع طالبان مزدور نقض مفردات قرارداد است یاخیر؟ 
تاجاییکه معلوم است درقرارداد به طالبان اجازۀ کگاهگش 
خشونت داده شده که معیارآن معلوم نیست! چون خشونت ازجانب 
طالبان کشتن مردم است و درقراردادگفگتگه نشگده کگه کگاهگش 
خشونت یعنی چی وگفته نشده که طالبگان اجگازه دارنگد تگاچگه 

 تعدادمردم رابکشند؟! اینهمه معلوم نیست .
وقتی طالبان حمالت خودرا بگرشگهگرهگاووالیگات شگدت 
بخشیدند وروزانه هزار هاهزارانسان رابه قت  رساندند وسگرانگجگام 
شیرازۀ نمام کشوررا برهم زدند، دانسته نمگیگشگودکگه ازدیگدگگاه 
قهرمان این قرارداد، خلیلزاد، آیااین کاهش خشگونگت اسگت یگا 
افزایش خشونت؟! ازجانبی غنی احمدزی که درظاهر با مردم امگا 
درباطن باطالبان بود، بهمدستی وهمکاری هم فکرش محب، دررأس 
قوای مسلح اشخاص وافرادی رانصب کردکه فاقدکفایت ودرایت 
عسکری ونمامی بودند، بیشتگرآنگهگاآلگوده بگافسگاد بگوده حگس 
وطندوستی وایثاکمتردرآنها دیده می شد وبیشترمعامله گربودنگد، 
به منافع قبیلوی نسبت به منافع ملی بیشترمی اندیشیدند. شگاهگدان 
عینی میگویندکه غنی احمدزی ومحبت شخصابه قطعات تگلگفگون 
میکردندکه جنگ نکنند وبیشترآنهارا به عقب نشینی یافرارهدایت 
می نمودندوبه آن قطعاتی که دربرابرطالبان مقاومت مگیگکگردنگد، 
درصورت ضرورت کمک نمی رساندند یادرامورآنها کارشگکگنگی 

 مینمودند. 
هنگامیکه بسم اهلل خان محمدی راسرپرست وزارت دفگاع 
ساخت، صالحیت پروازطیارات وهلگیگکگوپگتگرهگای جگنگگگی را 
ازاوگرفت وبه لوی درستیزی که از باند خودش بگود داد. لگوی 
درستیزدرجاهاییکه کمک هوایی الزم بود ارسال نمیگکگرد، مگثگال 
دربدخشان جزوتامهایی بودند که تاآخرمقگاومگت کگردنگد ولگی 
حمایۀ هوایی نشدند وغذا ومهمات به آنهانرساندندتااینکه یا بکلگی 
ازبین رفتند یا مجبوربه فرارشدند. آقای شهیدزاده یکی ازوکگالی 
والیت فراه میگویدکه من سگه شگب وسگه روزدروزارت دفگاع 
خوابیدم، فریاد وفغان زدم که به عساکر کمک شودکگه دروضگع 
خطرناکی هستند، ولی کسی کمک نرسانگیگد، وجگالگب ایگنگکگه 
قراردادی های تی  طیاره که همه ازطرف غنی احمدزی انگتگخگاب 
 شده بودند، برای طیاره ها تی  نیاوردند وطیاره ها بمب نداشتند. 

عدۀ ازکار شناسان درمورداوضاع دلخراش کنونی مرم بگه 
این عقیده اندکه خروج امریکا غیرمسئوالنه بودوکشورهای نگاتگو 
وبریتانیا مردم افغانستان راتنها گذاشتند. برخی هاعقیده دارنگدکگه 
باید درموردافغانستان نمرخوب نداشت واین تصمگیگم اومگمگکگن 
ازهمانجا منشأگرفته باشد. اینکه این مطلب تاچه حدی به حقیگقگت 
نزدیک است کسی نمیداند، ولی یک مسأله واضح است درزمانیکه 
او معاون رییس جمهوربود، سفری به افغانستان کردودرنشستی کگه 
باکرزی در میزنان داشت، صحبتهاشروع شد وشکایات ازمداخالت 
پاکستان گردید. بایدن ازین یاددهانی های کرزی برآشفتگه شگد، 
بادستمال دهن خودرا پاک کرد و گفت پاکستان پنگجگاه مگرتگبگه 
نسبت به افغانستان برای مااهمیت دارد، وازکنار میزنان بگرخگاسگت 

 واتاق را ترک کرد. 

بایدن اخیرا درمورداوضگاع دلگخگراش کگنگونگی مگردم 
این مشک  من نیست، من ازتصمیمی که گرفگتگه  «افغانستان گفت:

ام پشیمان نیستم. مردم افغانستان ورهگبگران آن بگایگد خگودشگان 
بایدن همگواره عسگاکگر افگغگانسگتگان  »ازکشورخود دفاع نمایند.

راانتقادمیکندکه باوجود تعدادقاب  مالحمۀ شان)سگه صگدهگزار(، 
داشتن سالحها ومهمات عصری نمامی وتربیت بهترنمامی جگنگگ 
نکردند ومیدان رابه طالبان رهاکردند. البته تاجایی حقیقگت دارد، 
اما سئوال اینست که چراچنین شد؟ پاسخ این پرسگش رامگیگتگوان 
درگفته های بن والس وزیردفاع بریتانیا جست. اوکه ازاین حالگت 
 «غم انگیز سخت متأثرشده واشک درچشگمگانگش بگود گگفگت:

معاهدۀیکجانبۀ امریکا باتروریستهای طالب وبی اهمیت نشان دادن 
دولت ومردم افغانستان جفای بزرگی به مردم افغانسگتگان بگودکگه 

  »طالبان راجریت وقوت داد.

امروزاکثریت سیاستمداران، دانشمندان، حلقه های سیاسی 
وعلمی ونمامیان پخته کار درسراسرجهان به این عگقگیگده انگدکگه 
نشستهای یکجانبۀ مقامات امریکا باتروریستهای طالب، قای  شگدن 
حیثیت سیاسی برای این گروه، رهاکردن جانیان طالب، همگکگاری 
های اقتصادی امریکابه آنها، جورآمدهای مقامات ارشد امریکگابگا 
طالبان تروریست درپشت پرده، معاملۀ غنی احمدزی بگاطگالگبگان، 
نادیده گرفتن ضروریات عساکردرمیدانهای نبود ازطرف احمدزی 
ودهها عام  دیگر، روحیۀ جنگی عساکرراتضعیف وحتگی ازبگیگن 
برده بود، وبرعکس این بخششها وسخاوتهای امریکا درحق طالبگان 
واعالن خروج غیرمسئوالنۀ امریکا به طالبان روحگیگۀ بگیگشگتگرداد 

 وموازنه را درمیدان جنگ برهم زد. 
امریکا درحمایه ازطالبان تروریست به جایی رسیده بودکه 
عملیات انتحاری طالبان رادرشهرکاب ، که سبب کشته شدن صدهگا 
طف ، زن، پیر وبرنا میشد و هستی ودارایی مردم راتباه میکگرد و 
زندگی را برشهروندان کاب  تلخ و زار ساخته بود، وزیگرخگارجگه 
پامپئو و زلمی خلیلزاد میگفتندکه این کارطالبان نیست، درحالیکه 
حکومت افغانستان اسناد ارایه میکردندکه آن اعمال کار طگالگبگان 
است. کاربجایی رسیدکه دولت امریکا ازطریق خگلگیگلگزاد بگرای 
رهایی پنجهزارجانیان طالب که همه اش درجنایت وکشتار واعمال 
انتحاری بالفع  دستگیر وزندانی شده بودند، بردولت افگغگانسگتگان 
تاکه توان داشت حتی به سطح تهدید فشارآورد وبگدون گگرفگتگن 
تعهد ویامعاملۀ دیگری که به نفع مردم افغانستان باشگد، قگاتگلگیگن 

 فرزندهای مردم را رهاکردند.
برعالوه امریکاخود تروریستان وقاتلین حرفگوی طگالگب 
رارهاکرد وقیودات وتعزیرات رفت وآمد آنهارا برداشت، دارایی 
های آنهارا آزادکرد. اینها همه عواملی بودکگه طگالگبگان راقگوت 
بخشی، هویت سیاسی دارد مورال جنگی داد تا شیرازۀ یک نگمگام 
دولتی یک کشور رابرهم بزنندومردم آنرا به خاک وخون بکشاند 
 وتراژدی انسانی بارآورد وقوای مسلح آنرانابود وپراگنده سازد.

ماشاهداوضاع هستیم ودیدیم زمانیکه بارک اوباما ریگیگس 
جمهورشد قرارداد دوجانبۀ امنیتی بین دوکشورامضاشد، به اسگاس 
این قرارداد امریکاازجنگ با طالبان دست کشید وبارجنگ بگاالی 
عساکرافغانستان انداخته شد. ازآنزمان به بعدعساکرامریکا هرگزدر 
میدان جنگ رویاروی باطالب داخ  نشد وفعالیت هگای شگانگرابگه 
کمکهای هوایی وتربیۀ نمامیان افغانستان تخصیص دادند. امریگکگا 
از آن زمان به بعدبه طالبان پیام دادندتازمانی برمافیرنکنید مابرشما 
فیرنمیکنیم! امریکا میگفت مادرجنگ شرکت نگداریگم وظگیگفگۀ 
ماتربیه نمامیان است. طی این مدت فقط عساکرکشگوربگودنگدکگه 
دربرابر طالبان پنجابی میجنگیدند وسیگنگه را بگرای دفگاع وطگن 
سپرساخته بودند . باتمام مشکالت، ناتوانیها وتوطئه های بگیگرونگی 
ودرونی جنگیدند وازوطن دفاع کردند، درراه حفظ وطن وناموس 
آن جان دادند وشهید شدند، حگتگی جگنگازه هگایشگان درمگیگدان 
ماندوکسی آنرا نبرداشت اما ازجنگ علیه طگالگب مگزدور دسگت 

 بردارنبودند .
عساکرامریکا به اندازۀ ازدرگیری خودداری میکردندکگه 
دراکثرمناطق از پایگاههای شان بادوربینها میدیدنگدکگه سگربگازان 
کشورشهیدمیشوند وجنازه های شان برای روزهادرمیدان می ماند، 
ولی ازجای خود شورنمی خوردند ودست به عملی نگمگی زدنگد. 
طالبان هم ازآنروزتاکنون برامریکاییهاحتی یک فیر تفنگگ چگه، 
حتی ازنگاه کردن بسوی شان خودداری کردند. آنهافقط عسگاکگر 
وطن رابه فرمان باداران پاکستانی خودشهیدمیکردند. درطول ایگن 

هزار فرزندرشید وطن جانهای خودرا قربانی ایگن ۹13مدت بیش از
خاک کردند اما شهادت راپذیرفتند. رو  ایگن سگربگازان دلگیگر 

 وشجیع شادباد وخاطره هایشان درتاریخ وطن ما گرامی باد !
باید یادآورشدکه قرارداد دوجانبۀ امنیتی بین امگریگکگاو 
افغانستان درزمان اوباما امضاشد، یک قرارداد امنیتی است نه یگک 
قراردادنمامی که جانبین حین ضرورت برای تامین امنیت یکدیگر 
خود رامسئول میدانند. به اساس مفردات این قرارداد مسگئگولگیگت 
داشت که طالبان تروریست رااجازه ندهد تا نمام دولتی وشگیگرازۀ 
زندگی این کشوراکه باآن تعهدکرده بود، برهگم زنگنگد)صگفگحگۀ 

 هشت(

 دریچه ی به نثر پیشینیان
اشتغال به این اموروقت میکیرد. ازاین جهت ورد عالم با ورد عابگد 
فرق دارد. شکی نیست که علم برعبادات مستحب فضیلت دارد، اما 
باوجود اهمیت علم، عالم نباید تمامی وقت خگودرامگنگحگصگراً بگه 
تجسسات علمی ویژه گی دهد. امام شافعی شب رابگه سگه بگخگش 
تقسیم می کرد:  بخش اول رابه مطالعه و خواندن، بخش دوم را بگه 

 نماز و بخش سوم را به خواب تخصیص می داد .
دانشجو نیزمی تواند وقت خودرا به شیوۀ عالم تقسیگم  -0

کند، تنها فرقی که بین ایندو وجود دارد آنست که اولگی ازعگلگم 
خود دیگران رابهره مند می سازد وحال آن کگه دومگی ازعگلگم 
دیگری بهره می جوید. مع ذالک درمورد دانشجگو، ایگن نگکگتگه 
درنمرگرفته می شودکه وی مکلف به شرکت درجلسات درسی و 
علمی اساتید ذیصالحیت است. ممکنست موضوع درس ذکر خگدا 
و وعظ باشد یا موضوعات علمی محض . درهرصورت همگانگطگور 

 که عمرگفته است، علم از دین و اخالق جداناشدنی است . 
پیشه ور مجبوراست برای تأمین معاش خود وخانگواده  -0

اش کسب وکار کند. وی حق نداردکه به عوض تگأمگیگن مگعگاش 
خانواده، وقت خودراصرف عبادات مستحب نماید . غگزالگی بگر 

ورد پیشه ور همگان کسگب  «روی این نکته انگشت می گذاردکه 
ولی وی می توانگددرحگیگن کگار بگه  »وکار وتأمین معاش است.

ذکرخدا وتکرارآیات قرآن بپردازد. سپس غگزالگی چگنگیگن مگی 
کسب معاش وتادیۀ زکات از مازاد آن، ازجمیع وردهایی «گوید : 

زیراعبادات متعگدی  »که تاکنون شر دادیم، شریفتر و برتراست. 
که خیرآن به دیگری می رسد، برعبادات لزم که خیرآن منحصربه 
عابداست، فضیلت  دارد. کسب و کارمث  زکات اگگر بگا نگیگت 
مساعدت به دیگران وهمکاری اجتماعی صورت بگیرد، عگبگادتگی 

 است مستق  .
کارمندان ومأموران دولت)متولیان( نیزباید درحگیگن  -1

انجام وظایف شان، ازجنبۀ دینی مسئولیت های شان آگاهی داشتگه 
باشند، به نمر غزالی، کسانی که چنین مسئولیت هایی بگه عگهگده 
دارند، وظیفۀ اصلی شان توجه خالصانه به نیازهای مسلمین وتأمیگن 
آنهاست ونه انجام عبادات مستحب به سان عباد و علماء . بنابه گفتۀ 
عمر، تکلیف شرعی مأموران دولت انجام نمازهای یومگیگه اسگت. 
درشب می توانند به منمورتحکیم اعتقاد دینی وتقویت خصیگصگۀ 
رفق و مدارا، به هرنوع عبادت مستحب که خود برمی گگیگزنگنگد، 

 بپردازند.
موحد که گوشۀ عزلت اختیارکرده وتوجهش الینقطع  -1

به خدای واحد و ابدی متوجه است، به رعایت دفعات ورد نگیگاز 
ندارد. بعدازنمازهای واجب، ورد، همان حضورقلب وتوجه اوست 
به خدا . برای این گونه افراد مث  پیامبران وصدیقان، هگرعگمگلگی 
 «موجب مزید ایمان و سببی برای تکمی  معرفت شان می باشد. 

 »برای اینان، عبادات همگی یکسانند.

خالصه آن که طریق، اهمیت چندانی ندارد، آنچگه مگهگم 
است وصوف به هدف است وهدف عشق به خدا واطاعت از شگرع 

 اوست. )امام غزالی(
نا ۀ هسح ساق ا حیو افغان ب    نسز انگ سس در اهتان ب  ق 

 بها  دریافت پاه  ر  انگ سس  !
سیدافغانی از بالها ومشکالت ناگهانی که بر او واردآمگده 
بود، دلگیر و افسرده گشت ودرجستجوی راهی شدتا اسگتگانگبگول 
راترک گوید، امادرهرگام او پاسبانی گماشته و هرراه رابه رویش 
بسته بودند. باالخره نامۀ برای رهایی خود به قونگلگس بگریگتگانگیگا 
نگاشت وتقاضای اخذ پاسپورت بریتانوی کرد. قونس  نامگۀ زیگر 

 راکه سید افغانی نگاشته بود به لندن ارسال داشت :
 عالی مقام !

جناب واالی شما، نمایندۀ حکومتی هستیدکگه بگهگتگریگن 
الگوی فرهنگ و تمدن شناخته می شود ودرهرجا مزایای انسانیت 
راگسترش میدهد. حکومتی که هراقدام آن به خصوص درشگرق 
محسوس میگردد، شرقی که مسیحیان و مسلمانان، یکسان شگکگار 

 شاهان مستبدگشته اند. 
شما با شورفراوان، به کمک ناتوانانی شتافته اید که طعمۀ 
بی عدالتی، ظگلگم وبگربگریگت گشگتگه انگد، ازذات خسگروانگۀ 
شمادرخواست من اینست تامرااجازه دهید عرایض خودرا خدمگت 

 شما پیش نمایم :
من یک افغان هستم واختیارزندگی من دراین زمان بگه  «

دوش حکومت بریتانیا است، من یک حصۀ بیشترزندگی خگود را 
درشرق گذرانده ام، صرف برای آن که این کشورها را ازخگیگال 
گرایی وتعصب که ازبدبختی های بزرگ شان است، برهانم . مگن 
سعی ورزیده ام تگادر وجگودمگردمگان ایگن کشگورهگا احسگاس 
دگرپذیری وبرداشت را ایجادنمایم واین یگانه هدف وشعار زنگده 

 گیم بوده است . 
من مدت درازی درکشورهای اروپایی نیزبسربرده ام وبگه 
دیدارشخصیت های مهم وبزرگ سیاسی مشرف شده ام . زمانی که 
من درلندن بودم دعوت سلطان بزرگ رامبنی برآمدن به تگرکگیگه 

 دریافت داشتم . من حسب هدایت و )دنباله درصفحۀ هشت(
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اسیران جنگی، تخریب موسسات عامه، ازدواج اجباری و ربگودن 
دختران کم سن و سال ، در کجای شریعت جواز دارد ؟ تو مگگگر 
کوری و این جنایات مدهش رانمی بینی ؟ بلی، چشگم داری امگا 
بصیرت نداری و کوری و به فحوای قرآنی کسی که درین جهگان 
کور )فاقد بصیرت ( باشد، فهو فی االخرۀ اعگمگی، در واپسگیگن 

 روزگار، در آخرت هم کور خواهد بود.
تو از تاک های نابود شدۀ شمالی و زمگیگن سگوخگتگه و 
ویرانی خانه ها و تباهی منابع آب در شمالی مرد خیگز، در دیگار 
امام ابوحنیفه خبر نداری ؟ تو از کشتار کودکان مگکگتگب سگیگد 
الشهدا بی اطالع هستی ؟ تو از ترور علمای جید دینی کگه بگحگق 
علمای ربانی بودند، چون جنت مکان نیازی که اعمال طگالگبگان را 

 نکوهش می کردند، هیچ نمی دانی ؟
می دانم که همه را می دانی ولی فرمودۀ حضرت مگجگدد 
الف ثانی در حق تو صدق می کند که فرمود: بزرگی ابلیس را بگه 
خواب دید و پرسید: ای نابکار چرا بیکار نشسته ای ؟ گفت: چون 

 وظیفهْ مرا بعضی از علمای دین انجام می دهند.
هیچ کس در صدد دفاع ازین حکومت به قول تو فرسوده 
نیست، این حکومت امروز یا فردا گم می شود، این مگلگت خگون 

 آلود از جنایت وحشیان است که ماندگار خواهد بود.
بیش ازین، مقاومت پاک و مقدس مگردم افگغگانسگتگان و 
هرات ستمکشیده را از پشت خنجر نزن وگرنه در حق تگو هگمگان 

مالیی، سالگهگای ۹۱گمان خواهد رفت که می گویند در نیمۀ قرن 
دراز دریکی از مساجد بزرگ در کاب  امگامگت مگی کگرد و بگا 
فصاحت و بالغت موعمه ها می کرد و زیرکانه در حق بگزرگگان 
پیکار با انگلیس درمیان اهالی خوش قلب کاب ، سگظظگن هگا مگی 
آفرید و جمعی کثیر را ارادتمند خود ساخته بود . با رفتگن نگیگرو 
های انگلیس از افغانستان، ناگهان مال غایب شد و آورده انگد کگه 
پس از چندی به مردم )شاید از روی تمسخر( پیغام فرستاد که نماز 
هایی را که به امامت من خوانده اید، اعاده کنید. مبگادا کگه تگو 

 هم... 
 ایو خاطهی هتش ب   ان     ننح

درفیس بوک در بارۀ انتقال زنان بگی هگوش شگده ، در 
تابوت به پاکستان خواندم و یک خاطرۀ دردناک ننگین، به یگادم 

 آمد. تذکار آن شاید هشداری به هم میهنان باشد.
چند سال پیش، هنگامی که جنرال مشرف رییس جمگهگور 
پاکستان بود، یک خبر نگار اروپایی با آقای کرزی صحبت کرده 
و گفته بود که شبی در منزل کسی در صوبۀ سرحد پاکستگان، در 
منطقهء قبایلی دعوت شده بود. دران جا اتاق بگزرگگی بگود کگه 
تعدادی عرب و چند نفر ازان منطقه نشسته بودند. پس از لحماتگی 
دربازشد وعده یی از زنان، یکی به دنبال دیگری، آراسته ونگیگمگه 
عریان وارد اتاق شدند وآهسته، آهسته در اتگاق دور زدنگد، بگه 
طوری که همه حاضران می توانستند، زیبایگی و انگدام شگان را 
ببینند. سپس آنان یکی به دنبال دیگری از اتاق بیرون رفتند ودستۀ 
دیگری واردشدند، بالباس های نازک حریرکه سرا پایشان از زیگر 
پوشش حریر دیده می شد. درین میان صدا زدند که این دخگتگران 
 باکره اند. این زنان و دختران را برای فروش عرضه کرده بودند.

من هرچه به دنبال این خبر نگار گشتم تا اطالع موثقی در 
بارۀ مح  آن نمایش بگیرم و بعد اقدام های الزم شود، ولی او را 
نیافتم. به آقای کرزی گفتم : درین باب چه باید بکنگیگم ؟گگفگت: 
هفتۀ آینده سفر دارم به پاکستان ، به دعوت مشرف. آن جگا ایگن 

 موضوع را با وی در میان می گذارم.
هفتۀ بعد، شامگاه روزسفر، جنرال , به افتخار آقای کرزی 
و هیأت همراه که من نیز شام  آن بودم، دعوت شامگی تگرتگیگب 
داده بود، آقای کرزی و جنرال، دور یک میز نشسته صحبت مگی 
کردند. من با وزیر داخلۀ پاکستان و دو سه شگخگصگیگت دیگگگر 
پاکستانی به فاصلۀ چند متر دور تر نشسته بگودم. وزیگر داخگلگۀ 
پاکستان از سفرش به قندهار وخگواهشگش از مگال عگمگر بگرای 
جلوگیری از شکستن مجسمه های بامیان گپ می زد. حگواس مگن 
در گیر آن بود که مبادا آقای کرزی در میان موضوعات مختلف، 
آن فاجعۀ ننگین انسانی را فراموش کند. ناگهان صحبت وزیرداخله 
را باپوزش قطع کردم واز جابرخاسته خالف آداب ، رفتم به طرف 
میز دو رییس جمهور و آهسته به گوش آقگای کگرزی گگفگتگم: 

 موضوع زنان و دختران یادتان نره. گفت: نمیره، نمیره.
به مجرد بازگشت از ایوان صدر به هوت ، رفتگم بگه اتگاق آقگای 
کرزی و پرسیدم که چطور شد ؟گفت: به مشرف گفگتگم، وعگده 
کردکه درین باره تحقیق میکنه و نتیجه ره به ما خبر میتگه.مگدتگی 
گذشت و خبری نیامد و مشرف هم رفت به دنبال کگارش و خگدا 
می داند بران خواهران معصوم ما که به کنیزی به فروش رفتگنگد، 

 چه گذشت.
از شخص ثقه یی شنیدم که در سال های مقگاومگت، ایگن 
قاچاق رذیالنهْ انسانی راگاهی حتی با موتر هگایگی کگه عگالمگت 

 سازمان مل  و یا صلیب سرخ داشت، به آسانی انجام می دادند .

 ا ت  نا ۀ ا سح   2201یسارر    هۀ ص ارم 

 وود بریج ، ورجینیا                      داکتر سیدمخدوم رهین

 یادداشت های تازه
 دلم گرفته ازین شام تار ظلمانی

 بتاب یک نفس ای آفتاب روحانی
امروز از خود می گریزم، ازین همه درد و داغگی کگه 
درین شام تار زندگی ، برین ملت ماتم زده سایگۀ شگوم خگود را 

 گسترده. این ملت سزاوار این همه بیداد نبود و نیست.
 می چسپم به کلمات، پناه می برم به الفاظ  :

:  می بینم که اغلب، در وسط این دو کلمه حرف اهلل اکبر
) واو( می آورند و می نویسند: اهلل و اکبر. و این خطای فگاحگش 

)، ( را که به آن )پیش ( هم می گوییگم   است. ظاهرا ضمۀ حرف ه
 در آخر کلمۀ اهلل ، )واو( تصور می کنند و این صحیح نیست.

: در زبان فارسی دری، نام اول یگعگنگی نام اول و نام دوم 
نام شخص ، به نام دوم یعنی تخلص، نام خانوادگی ولقب، اضگافگه 
می شود. مثال: احمدٍ کبیری، سمیع اهللِ محمدی، ابو طالبِ ممفری، 
خلی  اهللِ خلیلی. متاءسفانه بیشتر نطاقان ما این گونه نام ها را زیگر 
تاثیر زبان انگلیسی، کامال از هم جدا تلفظ می کنند و سگبگب بگد 
آموزی مردم که به طور طبیعی صحیح تلفظ می کنند ، می شوند. 
مثال مردم می گویند: اکرمِ عثمان، اما نطاق می گگویگد: اکگرم . 
عثمان ، عزیزِ آریانفر را می گویند: عزیز . آریانفر . لگطگفگا بگه 
کمپیوتر کاران هم توصیه کنید که نام دوم را داخگ  نگاخگنگک

 )گیومه ( نگیرند تا بدون اضافت تلفظ نشود.
راستی می دانستید که در زمان سامانی و غگزنگوی، مگا 
غذایی کامال شبیه و به اندازۀ ساسج امروزی) در ایران سگوسگیگس 
می گویند( داشتیم، با همین شک . رودۀ گوسفندراگرفتگه، درون 
آن گوشت کوفته وبعضی چیزهای الزم دیگر می انداختند ومگی 

 پختند وبه آن)لکانه(می گفتند. حکیم ناصرخسرو گوید :
 از پس دیوی دوان، چو کودک لیکن

 رود و می است و زلیبیا و لکانه
 زلیبیا همان است که امروز جلبی می گوییم.

یک شاعر بزرگ بدزبان درعهدسامانی که مطایبه گگوی 
ویاوه گوی وهزل  گوی بود، به نام طیان)ابوالعگبگاس احگمگدابگن 
محمد( که به یاوه گویی وژاژخایی مث  شده بود، قطران تبریگزی 

 گوید:
 که حکمت های لقمانی بود چون ژاژ طیانی

این شاعر یاوه گوی هم در شعرش از لکانه) ساسگج( یگاد 
 کرده است ، اما با کم تربیگی، اگر نگوییم) بی تربیگی( :

 گر زان که لکانه است، آرزویت      اینک ، به میان ران لکانه
 پ لاب م پ لاب 

نمی دانم چرا هر وقت یاد از پاکستان می کنیگم، فگقگط 
پنجابی و پنجاب به یاد ما می آید. دران کشور اقوام مگخگتگلگفگی 
زندگی می کنند که افراد هریک در قدرت سهیم اند. در هگمگان 
آی اس آی اگر حمیدگ  رییس بود، درانی پشتون هم رییس بگود، 
اگر ضیاالحق و پرویز مشرف از پنجاب و سند بودند، نگیگرومگنگد 
ترین رییس جمهور تاریخ پاکستان، فیلد مارشال ایوب خان پشتون 
بود، غالم اسحاق خان رییس جمهگور هگم پشگتگون بگود. رجگال 
حکومتی هر قومیتی در ساختمان قدرت در پاکستان روی منافع و 
سیاست های خاص هم نوا هستند. می بینید که از زمان ضیا الگحگق 
تاکنون، افراد مختلفی از سندی و پتان و پنجگابگی و کشگمگیگری 
رویکار آمدند و همه بر یک خط پالیسی گام برداشته اند. برعکس 
ما که درین بیست سال صبح جان و قربان گفته ایم و شام دشگنگام 

 داده ایم.
در کنار اصحاب این روش ها ،حلقه های روشنفکری نیز 
در میان اقوام مختلف پاکستان وجود دارند که با پگالگیگسگی هگای 
حکومت موافق نیستند. در میان پشتون های پاکستان کسانی ماننگد 
افراسیاب ختک ومحمودخان اچگکگزی و تگعگداد دیگگگری از 
روشنفکران پشتون به صراحت سیاسگت حگکگومگت را درقگبگال 
افغانستان نکوهش می کنند. اینان البته مورد بغض و عداوت موالنا 
های پشتون چون فض  رحمان و مدرسۀ حقانیۀ سمیگع الگحگق در 

 اکوره و امثال شان در پنجاب و سند قرار دارند .
 ب   ن  لس  ا ه سان

سخنرانی ترا شنیدم، بسیگار مگاهگرانگه و بگا فصگاحگت 
تاْثیرگذار که به آسانی می تواند عوام خوش قلب مسلمان را زیگر 
تأثیر بیاورد، به سود طالبان تبلیغ کردی تا مقگاومگت و خگیگزش 
مردمی را در برابر قشون توحش که به دستور بیگانه به خاک پاک 
هرات و دیگر والیات ما هجوم آورده اند ،غیر مستقگیگم وبسگیگار 
حیله گرانه بشکنی و یا اقال تضعیف کنی. تو خوب می دانی کگه 
طالبان وقتی به فتوای حلقه های بزرگ اسالمی چون جامع ازهر و 
تقاضای پیهم سران کشور های اسالمی وقعی نگداشتند، به خواهش 
هیچ عالم دینی در داخ  اهمیت نمی دهند، باز هم محیالنه آنان را 
صلح طلب وانمود می کنی و مجاهدان اسالم می شماری. بگه مگن 
بگو که کشتار بی گناهان،تیرباران کردن بچۀ چارده ساله جلوچشم 
 مادرش،کشتن دختری که هنوز بالغ نشده بود، شکنجۀ وحشتناک 

 الکسندریه ، ورجینیا         پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی
 (0) صفحاتی از زندگیم در وصلت و درهجرت 

احساسات وعواطفم دربرابرطبیعت : هرقدرعمرم پیشرفت میکرد 
و نخستین سالهای کودکی راسپری میکردم، به مناظر وجلوه های 
بو قلمون طبیعت بیشتر متمای  ومنهمک می شدم، وگگاهگی مگرا 
مغموم میساخت. درشبهای منزوی و هنگام تاریکی وتگنگهگایگی، 
نیازمند دستگیری وهمراهی دیگران میشدم، بامواجگه شگدن بگه 
تاریکی شب درداخ  یاخارج منزل، ترس عجیبی دامنگیرم میشد 
وخیال میکردم یک دست نامریی ویا یک هیوال بگرمگن حگمگلگه 

 خواهدشد.
راستی وقتی فکرمیکنم که چرایک انسان تنها ومنزوی هگنگگگام 
تاریکی یا دردل شگب احسگاس تگرس و وسگوسگه مگیگکگنگد، 
ونیازمندیک همراه ویک صدای آشنا ویا یک منبع نورمی باشد، 
اسباب مختلفی درذهنم خطور میکند. گاهی فکرمیکنم شایدسبب 
اصلی آن، میراث فطری همان ترس وواهمۀ باشدکه از انسانهگای 
اولیه وقب  ازتاریخ، هنگامی که درتجرد وبی وسیلگی درمغاره ها 
و جنگالت زندگی میکردند، برایما باقی مانده است، ازآن ایامگی 
که انسان بدون پیش بینی یعنی بطورغگیگرمگتگرقگب دسگتگخگوش 
حوادث ناگهانی طبیعت و حگمگلگۀ جگانگوران وآدمگخگوران و 
زورمندان بود...سبب دیگراین تگرس شگایگدهگمگیگن بگاشگدکگه 
دراجتماعات متمدن امروزی نیزاکثرجنایات ودزدیها وحگوادث 
ناگوار و حمالت بدکاران درهنگام شب ودر تاریکی اتفگاق مگی 

 افتد !
همچنان مطالعۀ رومانهای پرماجرا وشنیدن قصه هاوافسانگه هگای 
ترس آور وامثال آن دربروز ترس و واهگمگۀ انسگان، خگاصگتگاً 
کودکان درتاریکی می افزاید. امروز زدودن چگنگیگن تگرس از 
ذهنیت اطفال ازنقطۀ نمرتربیت اجتماعی خیلی مگهگم بگحگسگاب 
میرود،زیرابا مو جودیت وپیشرفت این ترس ازتاریکی وتنهایگی 
فعالیتهای اجتماعی واجراات فردی وتصمیم گیری انسان شگدیگداً 

 صدمه مییابد.
تایادم میآید من درطفولیت هنگام تنهایی وتاریکی احساس ترس 
میکردم واز مواجه شدن به آن هراس داشتم. اماروشنی وزیبایگی 
طبیعت در پرتو انوار حیات بخش روز، مرامجذوب ساخته ویک 
سلسله عواطف واحساسات لطیف را درهستیم پگدیگدارمگیگنگمگود. 
گرچه از رعد وبرق میترسیدم، ولی ریزش برف و باران ومشاهدۀ 
ابرهای پراگنده وقوس قز  رادوست داشتم، فریفتۀ شگوفه های 
عطربیز درختان اکاسی حویلی منزل مابودم وچهگچگۀ دلگنگشگیگن 
وپرواز سرور انگیز پرستو هادربهار دل وجانم رابه وجد وهیجگان 
می آورد. یادم است وقتی درروزهای فرخندۀ بگهگار بگااعضگای 

 (0فامی  در)ص
******** 

 نظه اهتاد
پیش ازین در بارۀ وجود محرم شرعی که هنگگام بگیگرون 
رفتن زن از خانه باید زن را همراهی کند، نوشتم و این که دریگن 
باب در صدراسالم یعنی زمان حیات پیامبر اکرم )ص( و خلفگای 
راشدین )رض( زنان می توانستند به تنهایی از خانه بیرون شونگد، 

 باز هم درین باب نمر صاحب نمران را جویا شدم.
استاد راشد سلجوقی از علمای جید ماست که آثار و کتب 
متعدد دربارۀ مسای  اسالمی نگاشته اند. یکی ازمهمترین خدمگات 
استادترجمۀ تفسیر بزرگ فی ظالل القرآن )درسایه های قگرآن( 
است که درده مجلد بزرگ به چاپ رسیده است. اسگتگاد راشگد 

 سلجوقی در بارۀ محرم شرعی با زنان نوشتند:
اوال چگونه به خود حق می دهند که از زنی که به حگکگم 
ضرورتی از خانه بیرون رفته، بپرسندکه محرم شرعی توکیست ؟ 

 ۹۱کجاست ؟ در حالی که خداوند به صراحت)تجسس(را درآیهْ 
سورۀ حجرات منع ونهی کرده است. دیگر ایگن کگه در زمگان 
پیامبر)ص( زنان به تنهایی به مسجد می رفتند و کسی از ایشگان 
دربارۀ محرم شرعی نمی پرسید. روزی یکی از یگاران از ایشگان 
پرسید که تا چه وقت این تشویش و بی امنیتی) از ظلم و فشگار 
مشرکان ( دوام خواهدکرد؟ فرمودند: به زودی زمانی فگرا مگی 
رسد که زن کجاوه نشینی از صنعای یمن تا مدینه بیاید و هگیگچ 

 چیزی نارامش نسازد.
عمر بن الخطاب در زمان خالفتش زنی را برای تگفگتگیگش 
وضع بازار موظف ساخته بود که روزانه بدون محرم به بازار مگی 

 رفت و نرخ و چگونگی اجناس را نمارت می کرد.
کسی هست که از طالبان بپرسد که چی حگق دارنگد کگه 
دختران و زنان پاک طینت ما را به زورشوهر می دهند، درحالگی 
که هیچ کس به شمول پدر و مادر حق ندارد، بدون رضایتش زنی 
یا دختری را به شوهر بدهد. این کارشما شبیه کار فرعونیان است 
که مردان بنی اسرایی  را می کشتند و زنان و دختگران شگان را 

 بردۀ جنسی می ساختند.
به هر حال روشن است که حضور محرم شرعی بگا زنگان 
بیرون از خانه حکم شرعی ندارد، واگرفقهای زمانه هگای بگعگدی 
حکمی درین باب داشته اند، صرف به خاطرمقتضیات اوضگاع و 

 احوال وعرف محیط زندگی شان بوده است./
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باید فضای خانواده را منزه نگه 
 داشت تامنزوی نشود

یاسخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیگر، 
و اگرهردو رایکجا کنید، رعنا وزیبامیشود. این نوشته رابگخگاطگر 
سالگردسی سالگی نشریۀ وزین امید، وبه مثابۀ یک مگطگبگوعگاتگی 
سابقه دار وهمکارقلمی این جریدۀ معروف و معتبر، بگرای آقگای 
محمدقوی کوشان ناشر ومدیرمسئول امید ومحترمه داکتر ثمگیگلگه 
کوشان، خانم محترم شان، ویکی ازپایه های اساسی ومحکم درنشر 
امید اهدا می نمایم. البته همکاری پسرارشد شان آقای محمدقگویگم 
کوشان نیزقاب  تمجید است. هکذا همکاریهای مگعگنگوی ومگادی 
دوست گرامی محمد طاها کوشان ودیگرهمکاران ارزشمند امگیگد 

 سزاوار یادآوریست . 
به رو  مرحوم مغفور روانشگادغگالم حضگرت کگوشگان 
ومحمد عصیم کوشان و دیگرهمکگاران گگرانگمگایگه  وپگرمگایگۀ 
مادرمطبوعات و امید دل هاکه درمسیر این سه دهه به رحمت حگق 
پیوسته اند، و  مطالب نغز وپرمغزشان ازهمین دریچۀ امید بگازتگاب 
یافته، درود و دعامی فرستم، خداوند)ج( رو  همۀ شان وهمه قلگم 
بدستان دانشمند و ارزشمند راشاد داشته باشد، وآنگانگیگکگه درایگن 
اضافه ازسه دهه باما درسنگر قلم وکالم کوه صفت ومقاوم پابرجا 
ایستاده اند، خداوند منان به حفظ وعزت خودنگگاه شگان داشگتگه 

 باشد.
یادم است درآغازین روزهایی که سه دهه قب  مگفگکگورۀ 
یک اخبار درآن مقطع حساس که ایجاب ایجادآن ازمبرمیت هگای 
آن برهه پنداشته میشد، روی همین انگیزه که ملت)بی اخبار(مثگ  
درخت بیداست، میوه نمیدهد، اما خشک وتر تاریشه میسوزد،یادم 
است درهمان سالهانوشتم که دردناکترین بخش فرار مغزها، قدرت 
گرفتن بی مغزهاست ومطبوعات آزاددرآغازین سالهاکه افغانستگان 
عزیزمراح  دشوارحیات سیاسی خود راداشت، وسپری مگیگکگرد 
ومی کندوتابحال ادامه دارد، به مثابۀ دژپوالدین ایستادگی نگمگود. 
جاداردبه دیگر نشرات وزین ومدیران مسئوالن وناشران گگرامگی 
دیگربه مثابۀ یک همکار قلمی شان وبحیث یک روزنامه نگارسابقه 
داروطن، ادای تمکین و حرمت نمایم. ازبارگاه الهی تمنا دارم کگه 
به آقای کوشان عزیزخداوند مهربان نیرو وحوصله بدهدکه امگیگد 

برسد بخیر، الهی قلمبدستان  ۱333چه که به ۹۹33بیشتر از شمارۀ 
 وخانوادۀ مطبوعات را مدد رسان که الهی آمین .

درچندنوشتۀ قبلی از روزجهانی آزادی مطگبگوعگات)سگوم 
می( وخانوادۀ شریف مطبوعاتی نوشتم. دراین نوشته کگه ازبگتگدا 
سرمسای  خانوادۀ مطبوعاتی یاد نمودم، جاداردکمی از روزجهانی 
خانواده، ازخانواده هاهم یادی داشته باشم، و مگن پگیگرامگون آن 
درمطبوعات چاپی نوشتم ودربرنامۀ تلویزیونی ام )دریچۀ سگخگن( 
وپروگرام رادیویی ورسانه یی دربارۀ نقش خانواده دراجتماع نیگز 
صحبتهای مفص  داشتم . درفاصلۀ روزجهانی مطبوعات )سوم می( 

می( و روزجگهگانگی مگادر)نگهگم مگی(۹1وروز جهانی خانواده)
درمطبوعات بین المللی عکسی ازیک زن وخانم مبارزکه متعلق بگه 
ارتش آزادی بخش ایرلند بگود، بگازتگاب یگافگت، کگه درسگال 

اودرحالیکه پیکر زخمی وآغشته بخودنامزد یا همسرش رابه ۹۱۱۱
مح  امنی که در تیررس جنگ وفضای اختناق نباشد میرسانگد، و 
تاآخرین لحمه هم باسربازان انگلیسگی درنگبگرد بگود، یگادآوری 
گردید، هرچند در نتیجۀ مقاومت و رزمایش بخاطرگزینش آزادی 
خودهم کشته شد. اماجالب بود که فرمانده انگلیس بخاطرمگبگارزه 
ومقاومت حماسی این خانم مبارز وشجاع گفت کگه بگه اودسگت 
نزنید وبی حرمتی نکنید، بگذارید تا ایرلندی هاو هم رزمانش اورا 
محترمانه دفن کنند. آن فرمانده گفته بود که ما درحگال حگاضگر 
درحال محافمت واجرای دستور ازملکۀ هستیم که هگیگچ ارزشگی 
برای جان ما و دیگران قای  نیست ! اما این زن شگجگیگع ومگمگلگو 
ازعشق ودوستی وانگیزه با وجودعواقب کارش، باچنیگن عشگقگی 
ومحبتی ومقاومتی برای معشوق، آرزوها وامیدهگا وسگرزمگیگنگش 
مبارزه وجانفشانی میکند.)تیتراخبار( و)بولدکلیشه یی( اخبگارکگه 

ازدوست داشتگن  «برجسته وکالن درصدر اخبارنوشته شده بودکه 
یک زن مقاوم، مبارز، عاشق و قوی نترس وتمکین کن، زیرا زمان 
ووقتش که برسد به تنهایی یک ارتش خگواهگدبگود. بگلگی یگک 

  »معشوقه ومعشوق واقعی به مث  یک قشون خواهد بود. 

بلی، سازمان مل  روزپانزدۀ می رابخاطراینکه خانواده یگا 
فامی  رکن اصلی و اساسی اجتماع پنداشته میشود، وکانونی اسگت 
که اگرباعشق ومحبت شک  گرفته باشد و راستی ودرستگی درآن 
نهادینه شده باشد، مناسب ترین مکان و بستر برای تامین وتضمیگن 

 ضرورتهای روحی ومعنوی وانسانی ابنای بشر ممد و مثمراست.
مین اجالس مجمع عمومی سگازمگان 0۱این موضوع که در

بگه  0۱/۱0۱مل  مطر  شد، با تصویب عمومی وبراساس قطعنامۀ 
م به تصویب رسیدوتذکاریافگتگه بگود ۹۱۱0سپتمبرسال  ۱3تاریخ 

باآمدن فناوری ودنیای دجیتالی عشق های واقعی بگه عشگق هگای 
هوسی شدن روان است وبایدروی آن کگارومگمگارسگت صگورت 
گیردتا این فضای گرم راکه درمعرض تهدید قرارگرفته، بگاالیگش 
ترکیز بیشتر صورت بگیرد، واه  قلم وروزنامه نگاران حگرفگوی 
ومسلکی بازتاب این اص  اصی  به مثابۀ اصلی ترین واساسی ترین 

 رکن جامعه و اجتماع بی توجه نباشند.   
 

زیرا فامی  مناسب ترین مکان ومرجع وملجأ برای تامین وتضمیگن 
خواستها وآرامش ذهنی نو باوگان ونونهاالن، که درخانواده مرحله 
یا مراح  تکام  شخصیت شان شک  میگیرد وبه اجتمگاع سگپگرده 

 میشود.
( به تجلگیگ  ازیگن ۹۱۱0روی این ملحوظ من ازسال اول)

روز درچندین کنفرانس بزرگ پیرامون نقض خانگواده درسگطگح 
جهانی چه نقشی میداشته باشد نوشتم ودرکنفرانسها صحبت نمودم 
 ودروسای  ارتبان جمعی چاپی، صوتی و صورتی هم بحث کردم .
فساد واختالسی که امروزدربسگاکشگورهگا ودرمگجگمگوع 
دراجتماع روزافزون است، بیشتر روی این موضوع پافشاری میکند 
که به جامعه فرزندان اه  و صالح تقدیم بایدکرد وحتی المگقگدور 
روی آن بایدکارشود. اوالد راباید به راسگتگی ودرسگتگی عگادت 
بدهید، زوجین باهم صادق باشند. وقتی زنگ تلفونی بصدامی آید 
پدر صدامیکندبه طفلکش بگو پدرم خانه نیس! کودک گوشگی را 
بر می دارد وبافراگیری دروغ ازپدر به زبان طفالنه اش میگگویگد: 
پدرم می گویدکه خانه نیس !!! یادرحینی که طگفگلگک گگوشگی 
رابرداشته با )پُس پُس( بگو پدرم نگمگازمگی خگانگه، درحگالگیگکگه 
کاکادرعمر سجده نکرده ! یادراتاق همسر را هتک حرمت کگنگی 
وکتک بزنی ولی پیشروی اوالد به ناحق بگگگویگی)عشگقگم(! امگا 
جراحات ناشی ازخشونتها را کودکان درسیمای مادرشان ببیگنگنگد، 
یااینکه می گویندکه دراین غرب زمین مرسوم است که بگعگضگی 
شوهران ازدست خانم های شان موردلت وکوب قرارگرفتگه انگد، 
که همان مثلی که دل پرخون بی بی وسرشکستۀ کگنگیگز وقگلگب 

 داغدارآقا وغیره را بازمیگوید.
درروزجهانی خانواده گفتگه شگده ازقگول فگرویگد کگه 
هردردی درزندگی یک درس بزرگ میدهد، وهگردرسگی بگاعگث 
یک تغییر بزرگ میشود. )بایدفضای خگانگواده را مگنگزه نگگگه 
نمودتامنزوی نشود.( روی همین اص  بساکشورهاکگه بگه مگدارج 
عالی رسیدند درنتیجۀ برنامه ریزی های دقیق وعمیگق شگان روی 
نقش خانواده هاونوعیت امکانات تامین معیشگت بگرای خگانگواده 

 هابوده است. 
به همین نهج پافشاری برای سیستم درسی مگثگبگت ونگوع 
کریکولیم درسی شاذ وممتازبوده است. بنابرهمین نکتگه دریگکگی 
ازنوشته هایم یادنموده بودم که چرا کشورسنگاپور که تاصدسگال 
قب  جزء جهان سوم ودر ردیف کشورهای پر فساد ومملو ازحگقگه 
بازی ودروغ پراگنی بود. اکنون پاسپورت آنکگشگور در ردیگف 
اولین های جهانی قراردارد. بخاطری که آنان اولین کارنامگه هگای 
شان کارباالی خانواده هاوتامین امکانات وسیستم تعلیم وتربیه شان 
بوده است. بنیانگذارسنگاپورنوین چی می لوان یکگی ازکگارهگای 
مهمش این بودکه به کانون خانواده هاتوجه نمود ونیزبه معلگمگیگن 
روآورد وبرایشان هوا وفضای مساعد برابرکردوبه آنگان گگفگت 
حاالکه شما بی دغدغه شدید وهستید، پس روی نوعیگت مگعگارف 
ونمام آموزشی کاروفعالیت کنید. به من )انسان واقگعگی( تگربگیگه 

 کنیدتامن به نمام جلب وجذب کنم وفساد واختناق رابرچینم . 
متاسفانه درکشورماوزیرمعارفش زبانهای کشوررا صحبگت 
نمی تواند، از پارلمان رأی اعتمادنمی برد، اماهنوزهم درکرسی که 
نوباوگان تعلیم وتربیۀ درست شوند، نشسته اسگت. وزرایگی کگه 
دراین پست اساسی وکلیدی مقرر می شوندباهمان فگرمگول) کگه 
وردگ یی موکررشی(! برگزیده می شوند! هروزیر به سگلگیگقگۀ 
شخصی خودش وبانوع گزینش ادبیات گونۀ خودش بگرای اهگ  
معارف وبویژه کودکان کتاب تهیه مینماید)هله تفنگت رابگگگیگر 

 کارتوس( می باشد.  -تفنگ( و )ک -ودشمن را بکُش(! ویا )ت
گذشته ازآنکه معارف خیالی،معلمین خیالی، مکاتب خیالی 
است، اه  معارف همه دغدغه های سرپناه چی که دغگدغگۀ نگان 
ازیک وقت به وقت دیگر دارند، باسفره های تهی شان. نه نصگاب 
درسی ونه سمینارهای تدریسی و علمی! زبان مادری به زبانی گفته 
میشودکه طف  سخن زدن راباآن فرا می گیرد، بعبارت دیگگرقگبگ  
ازبلوغ آنرا یادمیگیردکه زبان بومی هم شمگرده مگی شگود. امگا 
بدبختانه درکشورما مسئولین امور با لهجه ولکنت زبانی، گفتارشان 
هم فهمیده نمیشودکه زبان بومی بعضی شان چی بوده است. تابحال 

 که خانم رنگینه به معارف مان رنگ زده راهی است !
فبروری روز ۱۹من درقسمت زبان مادری طوریکه باها در

جهانی زبان مادری سخنرانی هایی داشتم ولکچرهایگی دروسگایگ  
ارتبان جمعی ورسانه های گروهی سمعی وبصری ونوشتاری زیگاد 
بحث کرده ام وگفتم ونوشتم که مطبوعات شاهد وگواه این امگر 

 است.
درآستانۀ روزجهانی خانواده طنزگونۀ بیان شده که مدیر  

مکتب یاسرمعلم با  عکاسی بخاطرعگکگسگهگای شگاگگردان بگحگث 
میکردند. باالخره به هرقطعه عکس به ده روپیه فیصله شد. سرمعلم 

افگغگانگی ۱3به معلمین گفت که به شاگردان بگویدکه برای عکگس
بیاورند. معلم که معلم که درصنگف مگیگرودمگیگگگویگدشگاگگردان 

روپیه بیاورید، شاگردکه به خانه  03لطفابرای عکس ازخانه هایتان 
میرود به مادرش میگوید که درمکتب بگرای عگکگس شگاگگردهگا 

روپیه خواسته اند، مادر که نزد شوهرش میگرودمگیگگگویگدکگه 03
 روپیه کاردارد.    13فرزندما برای عکس مکتب

پدر میرودپیش تحویلدارکه اوالدم برای عگکگس و مگچگم چگی 
روپیه معاشم را پیشکی بدهی، و تحگویگلگدار  ۹33هاکاردارند، اگر

میگوید حاالکه سرمعاش نیست، دیروز پریروزمعاشت راگرفگتگی! 
مگی  ۹۱3روپیه پیشکی اجرامیکنم، اما بنگامگت ۹33حاالمن برای
 روپیۀ آن )قلمانۀ( منست!۱3می دهم که ۹33کشم وبرایت 

چنین است که مکتب، خانه، اجتماع وباالخره سیستم کگم 
کم چطور رخنۀ فساد بازمیشود ودروغ نهادینه میشگود وبگاالخگره 

 همۀ اجتماع ملعبۀ اختالس می گردد. 
 REDDITدرآستانۀ روزجهانی خانواده دروبساید ریگدت

تذکار یافته وحتی بی بی سی نیزازآن نق  قول کرده: خانمی کگه 
دادخواهی خواسته . خانمی بیان داشته که زمانی که من باشوهگرم 
عروسی کردم وهمخانه وهمسفره شدن )وگان( شدم، مگیگگگویگد 
وگان محصوالت حیوانی صرف نمیکندوبه قول دیگگگر )ویگجگی 
تریان( است که فقط سبزیجات میخورد. این خانم گگفگت چگون 
شوهرش وگان بود درحالیکه قبال به خانۀ پگدرش وگگان نگبگوده 
امابخاطر حرمت به شوهر وتمکین به نمام خانوادگی وگگان شگد. 
اوافزودوقتی تکلیف حم  داشت درجریان بارداری باوجگودیگکگه 
یک مادر، آنهم که قبال وگان نبوده باشد طبعا باضایع کردن انرژی 
به ویتامین ها وپروتین هانیاز پیدامیکند. اما بخاطر حرمت به نمگام 
خانوادگی وگان باقی ماند ودخترم راتاامسال وگان بزرگ کگردم 
ودرهمین)خیال وفکر= خیال پلو( که طف  مگاهگم وگگان اسگت، 
امامادر مدعی شده وقتی وسوسه برای ایجادشدکه زمانیکه ازکنگار
)مکدانلد( میگذشت، آب دهن دخترش میرفت وبه عکس تبلیگغگی 
)ناگت( و )چکن ناگت( خیره نگاه میکرد، وسوسه ام گرفته بگود، 
زمانی که سوپ ترکاری را برای دخترکش گذاشته ، دخترش بگه 
گریه شده وگفته که به اصگطگال  تگوچگی قسگم مگادرسگتگی؟!( 
زیرادخترک گفته وقتی باپدرش چکن نگت میگخگرد ومگیگخگورد 

 دخترک هم نوش جان میکند ! 
مادر که دادخواهی میکند، ایگنگکگه اول چگرادرفضگای 
خانواده دروغ نهادینه باشد وشود وحرمت هاازبین برود. اوبخاطگر 
حرمت شوهر وگان میشود وبدان التزام میداشته باشدواین فضگارا 
برای اوالدش همینطورحفظ مینماید. خانم و مادرشاکی گفته کگه 
اوبه طف  دربیرون خودش به دخگتگرک دروغ ودوگگپگه بگودن 
رایادداده، اول اینکه چراچکن ناگت میخورده، امابگخگاطگری کگه 
پدربه او دروغ یاداده که به مگادرخگالف بگگگو، دیگگگرایگنگکگه 
درخودمکدانلد به غیرچکن ناگت و وایپر وبرگر وغیره گگزیگنگه 
های وگان هم دارند، دیگراینکه این مادر گفته که تکگثگیگر دروغ 
دربین زن وشوهر واوالد به اجتماع رخنه میکند و کانون خگانگواده 

 واجتماع رامتزلزل میسازد.
به همین خاطرلطیفه گونۀ دیگگرهگم درفضگای مگجگازی 
بازتاب یافته، که به مناسبت این روزجهانی، روبگات دروغ سگنگج 
رامردی خریدکه اگرکسی دروغ بگوید، روبات بگیگدرنگگ یگک 
سیلی جانانه به اوحواله میکند. تصمیم گرفت تا روبات راهگنگگگام 
غذای شب امتحان کند. ازپسرش میپرسگدکگه امگروزکگجگابگودی 
پسرجواب میدهدکه ده مکتب، روبات یک سیلی به پسرمگیگزنگد. 
پسرمیگوید ببخشیدسینمارفته بودم. پدربازمیپرسدکه چی فگلگمگی 
دیدی؟ پسرمیگوید فلم علمی، روبات بازیک چپالق به اوحگوالگه 
میکند. پسرمیگویدفلم پگورنگو، دیگدم پگدرعصگبگانگی مگیگشگود 
ومیگویدوقتی من به سن توبودم حتی معنای پورنورا نمی فهمیدم، 
درین وقت روبات فوراً به پدرنزدیک شده یک سیلی محکم به او 
میزند. درین وقت زنش میخندد ومیگویدخو دگه هرچنگدنگبگاشگه، 
بچه طرف پدرش میره دگه . هرچی نباشه دگه بچۀ تگوس دگگه ! 
درین وقت روبات دویده میرودویک سیلی جانانه هم بگروی زن 

 می کوبد !
بهمه حال درین نوشته بیشتر روی مسای  خانواده پرداختم 
چون فامی  به مثابۀ خوردترین واحدترکیب اجتماعی پگنگداشگتگه 
میشود. امادرضمن بزرگترین واثرگذارترین واحدتربیتی تعلیگمگی 
درطول تاریخ وعرض جغرافیا درفراخنا و درازای زمانه پنگداشگتگه 
میشود، طوریکه که منشأ تغییروتحول شخصی واجتماعی وعمومی 
وباالخره نضج و رشدارزشهای آدمی رابازتاب میدهد، ودین مبیگن 
اسالم وپیامبرگرامی ماحضرت نبی کریم)ص( تشکیگ  خگانگواده 
راتاکید نموده اند، وحضرت پیغامبرتشک  خانواده رابه مثابۀ تحقق 

 وپاسداشت نیمی از ایمان یاد فرمود اند . 
روی این اص  اصی  دراین نوشتۀ مگاه اگسگت، کگه مگاه 
تولدم نیزمیباشد، وماه تولددخترعزیزم ثنا جان، وماهی است کگه 
ازدواج کرده ایم وسی سال می شودکه بایکی ازهمدوره هایگم از 
دانشگاه کاب ، محترمه بی بی سعیده جان عروسی کرده ام وثمگرۀ 
آن سه اوالدنازنین است، وبه خوشی وخوبی وراسگتگی ودرسگتگی 
درحال زندگی هستیم، باحرمت بهمه خانواده هگای عگزیگز ارقگام 
نمودم. خداوند )ج( سعادت دارین رابهمه خانواده هاهمراه داشگتگه 

 باشد.
شایان یادآوریست که آدم های زنده به گُگ  مگحگبگت و 

 مهربانی نیازدارند، و مرده هابه فاتحه ) دنباله درصفحۀ هشت(
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باشد هم بصورت صحیح نمی داند چکونه با چنیگن تگاکگتگیگک و 
ستراتنیژی و برق آسا در میدان مبارزه با جنگجویان مجرب، پگی 
در پی موفق میشوند. موفق شدند، چون ملیشه های بیرق سفیذ بگه 
شانه و اسلحۀ مدرن بدست اصآل عساکر پاکستان با قگومگانگدانگان 
پاکستان بودند که همدوش طالب ظالم می جنگگگیگدنگد و اردوی 
قهرمانان وجوانان باشهامت ماجسدهایشان را از طرق هالل احمر به 
پاکستان، می فرستادند. و باقی تا دروازه هگای کگابگ  آنگهگا را 
همراهی داشتند و منتمر اند تا بحیث مشاورین دوباره بگرگگردنگد. 
همچنین قوماندان های ارشد عسکری پاکستان مقاب  کامره اقگرار 
کردند که طالب افراد ماستند ما تربیه کردیم و ما فامی  هایشان را 
نگاه کرده ایم و از انها مواظبت میکنیم. روسیه گفگت طگالگب را 
 استخدام کرده ایم و ترمپ صدازد نه خیرهلالج لجطالب نوکر ماست!هلالج لج.

متصدیان دولتی و رسانه های اضالع متحده قوای نمامی و 
امنیتی افغانستان را به گریزاز میدان وعدم مقاومت متهم کرده اند. 
جای تاسف یرای من و خجالت برای امریکاست کگه بگه مگقگابگ  
قهرمانان اردوی افغانستان که اضافه از صدهزار شهید و صگد هگا 
هزار زخمی قربانی دادند و فامی  و طفلکان بی سر پناه و آواره از 
خود به عقب گذاشتند چنین تبصره های ناجوانمردانه به بگاد هگوا 
پخش می سازند. جنرال های امریکا که از آنها تقدیر مگیگکگردنگد 
نادیده گرفتند. چرا خود را مالمت نمی سازند کگه قگرار گگفگتگۀ 

 overpromise under deliveringمبصرین خگودشگان: 

پاکستان است بعگضگی وکگال  ISIاستند. استخبارات امریکا متحد 
یا تالشگران انگریگز و  lobbyistوبعضی وزاری امریکاازطریق 

پاکستان بشمول بعضی خبر نگاران از افغانستان معلومات صگحگیگح 
عرضه نمی کردند و رییس جمهور بایدن را در تگاریگکگی نگگگه 

 میداشتند که ممکن ریشۀ سیاسی داشته باشد. 
ازپیشرفتهای طالب ظالم پیام میفرستاد  CNNخانم راپورتر 

اماازخیزش مردمی و قیام و قربانی های کوماندو چیزی نمی گفت 
که کامال خالف اخالق ژورنالیزم است به جز اینکه همین متصدیان 
دولتی برایش امرکرده باشندکه ازپبشرفت مگردم وخگیگزشگهگای 
مردمی ونمبرکشته شدگان چیزی نگوبند ؛ با تاسف، دست امریکگا 

 را بیشتر در خون مردم افغانستان سرخ ترمی سازد.
جو بایدن مجبور بود تا پیمان نامقدس اضالع مگتگحگده و 

از  ۱3۱۹طالب را احترام کند وعساکر خودرا تا اول مگی سگال 
قگانگون اسگاسگی اضگالع  Article VIافغانستان خارج سازد. چون 

اضگالع  Authorityهرپیمانی که تگوسگط  «متحده مینگارد که: 
. متاسگفگانگه نگه »متحده صورت گرفته قانون اعالی سرزمین است

امریکا و نه طالب به وعده های خود وفا نمودند و نه ثگابگت قگدم 
بودند. طالب از خشونت نه تنها دست نکشید بلکه آنرا دوچگنگدان 
ساخته بر مال و ناموس مردم شمال بیشتر به تجاوز پرداختند زیگرا 
امریکا اجازه حمله بر مواضع طالب نمیداد و امریکا این خشگونگت 
ها را با چند واهیات تقبیح میکرد و بس، تخلف از پیمان را توسگط 
طالب ظالم نادیده گرفتند حتی درلحمات اخیر هجوم طگالگب بگه 
کاب  که نباید تا خروج کام  امریکایی از افغانسگتگان بگه کگابگ  
میآمدند نادیده گرفتند که سبب بی نممی و یورش مردم به میدان 
هوایی بین المللی کاب  گردید و نشان داد که مردم چقدر از طالب 
ظالم نفرت دارند که نمی خواهند لحمۀ هم تحت بیرق شان و لگو 
که جانشان در خطرهم باشد بایستند. ولی  امریکا تقریبآ شش هزار 
عسکر خود را دوباره به کاب  جهت حمایت کارکگنگان خگود یگا 
حمایت طالب میفرستند چون این را هم خوب میدانند که مردم به 

 مقاب  طالب ظالم آرام نمی نشینند.
  ز پاکستان برآمد نام طالب
 فرو رفتی دراعماق مصایب
  شبیه کربال شد خاک کاب 

 کمینگاه بالشدخاک، کاب    
 )مینا نعیم(

بجۀ بعگد از  ۱اگست حوالی  ۹1جو بایدن به روز دوشنبه 
دقیقه بیانیۀ ایراد نمگود  ۱3ظهر وقت کلورادو از قصر سفید برای 

که تصمیم خود را از خارج ساختن قشونش از افغانسگتگان دوبگاره 
تایید کرد و قوای نمامی و امنیتی و سیاستمداران کاب  را کگه از 
خاک خود دفاع کرده نتوانستند مورد مالمت قرار داد. وگگفگت: 

. »غنی قول مقاومت داده بود و به مذاکره با طالبان حاضر نشگد«
متاسفم ازینکه دست نشانده ای خود را که خود تربیه کرده بودند 
و پالن حکومت داری داده بودند و متفکر دوم جهان لقگب دادنگد 
امروز خود شان این نوکر وفادا دار خودارا با بی عزتی مجبور بگه 

بگه  »متگفگکگر؟«فرار میسازند و اعمالی را که روزی از زبان یک 
گوش هوش می شنیدند امروز تقبیح کردند و روش کگالگسگیگک 
خود را به  مقاب  لیدران نافرمان ممالک زیرانگشگت بگاز تگکگرار 

 نمودند.
دغلکاری هم از خود حدی دارد! پایگاه بگرام راتگخگلگیگه 
وتخریب نمودند وتمام وسای  مهم نمامی را به پاکستان دادنگد تگا 

 طالب حمایت شود و به حکومت     ) دنباله در صفحۀ هفت (

 ...مبارزه علیه 
بود و اکنون توسط جانشیگن شگاگگردان الرنگس عگرب 

در بغ  افغگانسگتگان ۹۱0۱کامنویلت انگریز، پاکستان، که در سال 
چون خاری خالنیده شد آهسته آهسته؛ با تبعید شاه امان اهلل غازی، 
انتقال ناقلین به شمال، مسئلۀ پشتونستان، قت  دانشمندان و معززیگن 
توسط کمونست ها، عدم ظهور یک لیدر مقتدر، آوردن بن الدن، 
تفرقه و جنگ داخلی در افغانستان، طر  طالبگان تگوسگط اضگالع 
متحده و تقویت شان توسط عربستان پاکستان و انگلیس، خگرابگی 
اقتصاد و بیکاری، فرار جوانان و دانشمنگدان از وطگن، رویگکگار 
آوردن اشرف غنی و پشتونیزه ساختن افغانستان و تعهد بگر ریشگه 
کن ساختن تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها از هگمگان زمگان تگا 

 امروزبه توطئه های خود دوام داده اند.
بیست سال ضربه های متعدد به حدی بنیاد بدنی و معنگوی 
مردم را ضعیف ساخت که دشمن مکاردرکمین ازموقع اسگتگفگاده 
نموده رییس جمهور هلالج لجهتلر مآب و پشتونخواههلالج لج اشرف غنی را بگر 
شاهرگ مردم خوشباور و مسلمان افغانستان با رای های تگقگلگبگی 
وفریب دیگر کاندید ها، حاکم ساخت. وی ماهگرانگه هگر پسگت 
دولتی نمامی و ملکی و قرارداد های سکتور خصوصی را به اساس  
قوم وقبیله نه استعداد و تجربه به پشتونهای خود هدیه داد تگا بگه 
روز تسلیمی مملکت  به تروریست و اجنت پاکستان ، طالب ظالگم، 
که همه پشتون اند آماده باشند. اشرف غنی توانست بگه کگمگک 
استخبارات پاکستان و در پس پرده امریکا به هدف منحوس خگود 
برسد. بعد ازینکه این زمینه را برای طالب ظالم پشگتگون خگود و 
کوچی های خود مهیا ساخت و کاب  را به آنها سپرد بروز شگنگبگه 

 ۹1پا به فرار گذاشت و ارگ را به روز یکشنبه  ۱3۱۹اگست  ۹0
بعد از ظهر وقت کولورادو به طالگب ظگالگم  ۹۱:01اگست حوالی 

واگذار شد و طالب های ناپاک و بد منمر بگر کگرسگی ریگاسگت 
جمهوری اشرف غنی تکه زد؛ تلویزیون الجزیره آنرا به جهانگیگان 

 پخش ساخت. 
  خون ملت همچو می ریختی به جام انداختی 
 قوم پرستی کردی و صدطر  خام ریختی
 خودبخارج میروی بابی بی گ ِ مرجانِ خود

 کاب  ما( -مردم بیچارۀ ما را به  دام  انداختی    )روکی احمدی 
( افگغگانسگتگان 1۱به اساس قانون اساسی فص  سوم مگاده)

 «امراهلل صالح معاون اول ریاست جمگهگوری کگه امگرمگیگکگنگد:

درصورت استعفا، عزل، یاوفات رییس جمهور و یا مریضی صعگب 
العالج که مانع اجرای وظیفه شود معگاون اول ریگیگس جگمگهگور 

درینجگا  »صالحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده میگیرد....
 نکتۀ مهم است؛ که باید بگیرد. »بگیرد«

بهانه جوییهای طالب جهت آتش بس و صلگح دایگمگی از 
پاکستان طوری طر  شده بود تا پالن توطگئگۀ سگقگون  ISIطرف 

افغانستان مصادف روز هایی بسازند که پاکستان هفتادوچهگارمگیگن 
سال موجودیت خودرا بحیث کامنویلت انگریز با خوشحالگی بگی 
سابقه تجلی  کند و افغانستان را در سوگواری سقون خود و رثگای 
بیرق سه رنگش چشمان پر از اشک ببینند؛ بیرقی که با محراب و 
منبر، سمبول اسالمی، و اهلل اکبر مزین بود زیر پای اجگنگت خگود 

 نماره کردند.
روز های بد ویتنام را برافغانستان )مشابهت اوضاع سیاسگی 

تگتگبگع و   –قرن نوزده تا بیست ویک ویتنام با افغانستان امگروز 
نگارش داکترغالم محمد دستگیر( ممثلین انسانگکگش دوبگاره بگه 

شروع نمودنگد. بگرای  ۱۹ستاندرد دروغگویی و توطئه گری قرن 
کمک به متصدیان کاب  که مشغول تقسیم قدرت و جنجگال بگیگن 
اقوام و اقشار غیر پشتون و تعمیر بلند منزل ها بودند، پشتون ها در 
تارو پود شان نفوذ کرده بود و برای یکجا ساختن لر وبگر مگا بگا 
پتانها مساعی رویاروی و پس پرده و برای ریشکن ساختن تاجیگک 
ها شب وروز سعی می ورزیدند، تهیه نمودم. ولی آن ها به انگدازه 
ای منفع  شده بودند که لسان و فرهنگ خود را برای مصلحت و 

 خوشی خسر و داماد خود فراموش کرده بودند .
 بیا      بیا خیانت مشتی وطنفروش ببین 

 تجارت ایمان وعق  و هوش ببین
       بیا معامله با خون صد  هزار شهید
 چه آشکاره وپیدا روش روش ببین

 داکتر شیبا رحیمی    
صفحۀ دیگر این توطئه، آوردن شگاه شگجگاع ، سگردار 
یعقوب خان،  دوست محمد خان، امیرعبدالرحمگان حگان، امگیگر 
حبیب اهلل سراج، شاه امان اهلل خان غازی، زمینه برای امیر حگبگیگب 
اهلل کلکانی، جنرال نادر غدار با پالن برتش اندیا، هاشم خان و شگاه 
محمود خان ظالم، ظاهر شاه پادشاه جوان و عیاش، کودتای سردار 
داوود مشهور به سردار دیوانه، سیستم کمونستی )تره کی به امیگن 
به ببرک به نجیب(، مجاهدین و جنگ های قومی و مذهبی، راکت 
 باری اجنت های پاکستان چون گلبدین و شهادت امیرمقاومت اول 

احمدشاه قهرمان ملی، ظهور طالب به کمک امریگکگا، عگربسگتگان 
سعودی، امارات عربی و پاکستان، تهاجم امریکا و بر اریکه قدرت 
تکیه دادن اجنت های استخبارات امریکا و پاکستان چگون حگامگد 
کرزی و محمد اشرف غنی و باند هایشان بود. بگا تگوطگئگه هگای 
گوناگون توانستند  که آنها را طی ادوار مختلف خوب مصگروف 
نگاه نموده یکی را به ضد دیگر تشویق و تنبیه نمایند و به اصطال  

و  »تنبان را با تنبان دانی در جنگ می انذاخگتگنگد«کابلیان عزیز 
خود در غوندی شر تکیه زده و از نفاق و شقاق شان بر حکمرانگی 

 خود قدرت و تقویت کمایی میکردند.
طر  توطئه های انگریز تا چه وقت به دشمنگی بگا مگردم 
افغانستان دوام خواهد داشت؛ معا هدۀ الهور با شاه شجگاع )جگون 

(، ۹011(، معاهدۀ جمرود باامیردوست محمد خان )مگار  ۹000
(، معاهدۀ دیورند بگا ۹0۱۱معاهدۀ گندمک باامیریعقوب خان )می

(، معاهده کاب  با امیرحگبگیگب اهلل ۹0۱0عبدالرحمن خان )اکتوبر 
(، معاهدۀ ۹۱۹۱(، معاهدۀ راولپندی با امان اهلل خان )۹۱31سراج )

( ومعاهده تسلیمی افغانستان به طگالگب ۹۱۱۹کاب  با امان اهلل خان )
 ( ۱3۱۹ظالم اجنت پاکستان با اشرف غنی )

صد سال بعد از شناخت افغانستان مستقگ  کگه دیگگگربگاز 
مستق  نیست و برای انتقام بد نامی صد سال قب  خود و سرکگوب 
افغانستانی های غیر پشتون و کابلیان مملوم از حد گگذشگت! بگس 

 ۱3۱۹است....دیگر بس است! ولی اگر دوام داده شگود مگردم 
نیست روابط بین المل  قویست و رسانه های اجتماعی  ۹۱۱۹مردم 

و ژورنالیزم با قوت آزادی بیان خطرناک و سرنگون کننده اسگت. 
 بیت ذی  از داکتر شیبا رحیمی است:

   دیر بجنبی چه سود ناموس وجانت رود
 بهرخدازود باش بی سروپایی بس است 

اینها امیران و پادشاهان بودند که تحت سایۀ انگریزهگا بگا 
جنگ با یک دیگر، سه جنگ با انگریز ها، قوم پرستی و پشگتگون 
خواهی با هم درگیر بودند و در انتقال ناقلین پشگتگون در شگمگال 
مملکت، تهاجم کوچیان در مناطق مرکزی افغانستان، پشتونسگتگان 

 ۱۱۹وخلع پادشاه و جهاد با کمونست ها و خلقت طالب ظالم کگه 
پشتون استند و پخش پشتونیرم، تبعیض، وطنفروشی، بیگکگاری و 
عدم حکومت داری با کفایت مشغول ساختند و خود به پگیگشگبگرد 
پالن های خود پرداختند ولیدرانی را بارایهای تقلبی بحیث ریگیگس 
جمهور براریکۀ قدرت تکیه دادند تا بتوانند با چنین افراد خریگده 
شده و ضعیف االعق  و االراده پالن های خود را تطبیق کگنگنگد و 

 یک مملکت باستانی را به تباهی سوق دهند.
امریکا در افغانستان میگویند تریلیون دالر مصرف کگرده 
اندکه در قدم اول فبصدی زیاد آن توسط هزاران مشاورین ناپیگدا 
وقراردادی هاو انجیوها دوباره به امریکا و متحدینش بگرگشگت و 
در قدم دوم در بیست سالی که در افغانستان مشغول عمگلگیگاتگهگای 
نمامی وجاسوسی و آزمایش مادربمب ها بودند از جوانان افغان که 
تعدادکثیرشان پشتوزبان بودند به حیث ترجمگان کگارگگرفگتگنگدِ؛ 
سرمایۀ ملی وطن را به امریکا طلبیدند و تا هنوز هم هزاران جوانان 

 را می طلبند. 
بلی بن الدن کشته شد ! اما بیست گروه تگروریسگت هگای 
دیگر به شمول تروریست طالب که امروز امگریگکگا انگگگریگز و 
پاکستان آنرا به قدرت رسانیدند وجود دارد که هرکدام به یقگیگن 
در هر جا خوابگرها دارند . و ازینکه پاکستگان در وقگت جگهگاد 
نخواست یک لیدر ملی ظهور کند و یک لیدرشپ تاجیک  که در 
نطفه در تشک  بود استخبارات امریکا و پاکستگان بگا هگمگکگاری 
نزدیکان این مرد ملی؛ آمر صاحب، را از بین بردند، تا این گگروه 
نامسلمان خاین و باغی در مقاب  یک دولت جمهوری اسگالمگی بگا 
بیرق سفید و کلمه طیبه که اکثر شان حتی معنی آن را نمی دانند ، 

 لیدرشپ محفوظ نگاه شود .
امریگکگا دونگالگد  01متاسفانه با تسلیم شدن رییس جمهور 

ترمپ، وزیر خارجه پومپیو وجنرالی که در اکثر توطئه ها بشمول 
قت  جنرال رازق دست داشت و در وظیفه اش که شکست طگالگب 
بود ناکام بود طالب ظالم تقویت یافت و یکه تاز بگا پگالن هگا و 

پاکستان و امریکا، ظهورنگمگود. قگرار گگفگتگۀ  -رهنمایی انگریز
Garamendi John   وکی  کالفورنیا در مجلس نمایندگان کگه در

CNN  وپروگرامJim Acosta  :شرکت داشت گفت 
همان وقتیکه دونالد ترمپ طالبان را شناختن بخشید برای «

. وهم یکی از وزرای دفگاع »امروز)حمله بر کاب ( تیاری گرفتند
مگا «که نیز در پروگرام شرکت داشگت کگفگت: ۱3۹0اسبق سال 

هیچوقت افغانستان رانشناختیم وازسکندرکبیرتا حال یک حکومت 
. سوال پیدا میشود که پس چرا آب را نادیده پا را »ثابت نداشتند

از موزه کشیده بودید؟ و به گفتۀ همان چرسی روزه دار میگمگانگد 
که در آخیر ماه رمضان سر به آسمان سوی مهتاب بلند نگمگود و 

 »ناجوان خودرا خمیده ساختی و ما را هم!«گفت: 
 یک طالبی که قران و حدیث را که گویی تخصص شان  
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر90( دالر ـ یکسال  )45ماه ) 6کانادا:   

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

احترام نمی داشته باشد. کسانیکه درخاک خود تربیه از آب آن 
نوشیده و از هوای آن تنفس کرده احترام نداشته عمارت و پ  هگا 
و پایه های برق خود را تخریب میکنند به عمارات و پ  ها و پایگه 
های برق شما هم اهمیتی قای  نیستند. کسانیکه در مقگابگ  دولگت 
اسالمی جمهوری و قانون اساسی اسالمی احترام نداشته بگاشگد بگه 
قوانین و قواعد و اوامر شما کامنویلت انگریز هم احگتگرام نگمگی 
داشته باشد و وقتیکه شریعت اسالمی در افغگانسگتگان شگروع شگد 
آنوقت است که شما در آن آتش توطئه هگای تگان مگیگسگوزیگد 
و....و....و...مهمتر از همه به نوعی که شما آنها را نگوکگر خگود 
ساختید آنها در بازار سیاه برای فروش بوده هرکه پول زیاد دهگد 

 به همان سو، قسمیکه در باال ذکر شد، لول میخورند.
از جانب دیگر سه نفر افرادیکه مردم افغانستان به هیچیک 

که گفت: به آنها  BBCشان اعتماد ندارند قرار مصاحبۀ گلبدین با  
نموده اند که تفصیالت هنوز  »شورای همآهنگی«)طالب( پیشنهاد 

بحث نشده است. بعدآ روشن شد که طالب به آنها وظیفه داده کگه 
زمینۀ انتقال قدرت از حکومت مظقت به آنها را بطگور مسگالگمگت 
آمیزمهیا وتصمیم گیرند؛ این شورا شام  داکتر عگبگداهلل، حگامگد 
کرزی و خود راکتیار میباشد. گلبدین در مقاب  سوالی که نگمگام 

قبولی نمام طالبی مسئگلگۀ  «طالبی را می پذیرند یا نه اظهار داشت:
اگست نشست ایگن  ۹۱. بروز سه شنبه »بعدی و تصمیم بعدی است

 شورا به تعویق افتاد.
برداشت من ازین مصاحبه چنین است که طالب به مشگوره 
یا امر باداران جهت جلوگیری از جنجالهای اضافی ازطرف گلبدین 
بچه خواندۀ پاکستان یا عبداهلل صورت نگیرد آنها را دور هم جمگع 
نموده مصروف نگه میدارند ممکن تحت نمارت هم باشند. در هگر 
صورت هرسه با خود یک تعداد پیروانی دارند که مینوانند بگرای 
طالب و حامیان شان نا آرامی تولید کنند. و هم دیده می شود کگه 

نه پسندیده انگد و نشگسگت جگلگسگۀ  BBCمصاحبۀ راکتیار را با 
 همآهنگی را به تعویق انداختند.

ازینکه چه تصمیم باید گرفت مربون به جریانگات چگنگد 
روز بعد، جنبش مقاومت شمال، عکس العم  رسمی جنرال بسم اهلل 
خان، عکس العم  مردم افغانستانی در داخ  و خارج کشور، وجود 
مشاورین پاکستانی، و عدم زدو خورد است. اشرف غنی قگبگ  از 
فرار قرار راپور منابع مطبوعات روسیه در کاب  و هندوسگتگان بگا 

از افغانستان گریخته و بگعگد  »چهارموتر وهلیکوپتر پرازپول نقد«
اگر من می ماندم عدۀ زیادی کشته می شدند و «از فرار گفته که: 

. و بسوی کوالب تاجکگسگتگان بگا مشگاور »کاب  ویران میگردید
امنیتی و فضلی وازآنجابه عمان نق  داده وباالخره درامارات عربی 

 پناه بردند.
بهر صورت برای اکثز مردم  مخصوصآ خانم ها، اقلیت ها 
و اقوام غیر پشتون رژیم ظالم طالبی قاب  قبگول نگبگوده ظگلگم و 
خشونت دور اول و سالهای بعدی را فراموش نکرده قاب  اعگتگمگاد 
نمیدانند؛ والی هرات را که صبح مقرر کرده بودند در ظگهگر بگر 
طرف ساختند... در مزار شریف از خاطر چهار مجسمه تمام پارک 

که بگا  CNNرا به آتش کشیدند. یک طالب با خبر نگار تلویزیون 
روی ودست ها جگزء «حجاب  اسالمی عربی ملبس بود گفت که: 

حجاب بوده فقط دوچشم بی ستر مانده و دستکش هم باید پوشیده 
؛ این اسالم طالبی است نه اسالم محمدی  !. در سفر حج مگا »شود

حجاب پوشی که دستکش سیاه لباس سیاه و فقط چشمانس معلگوم 
 میشد پول جیب ما را ماهرانه دزدید که خبر هم نشدیم.

جنبش مقاومت شمال باید مدبرانه و عاقالنه قدم بر دارنگد 
و قسمیکه همه دیدیم آقای خراسانی فرزند پنجشیر مگیگخگواسگت 
بیرق طالب را بر فراز تپه های پرافتخاربه اهتزاز در آورد. ازصبگر 
و حوصله کار گرفته وآمادۀ دفاع بوده برای دشمن زمینه مسگاعگد 
نشود تا پنجشیر را که آرزوهای قلبی پاکستانی هگاسگت تگبگاه و 
پارچه پارچه سازند. به فکر من برای چندی متوجه احوال بگود و 
دیده شود که طالب چه میکند و چه میخواهد. کوه ها و دره هگای 
پنجشیر جدآ متواتر گزمه شده که میگشگود و هگر مگرد یگا زن 
مشکوک پنجشیری یا غیر آن دستگیر و مجازات شود. اگر حملگه 
صورت میگیرد با تمام قوا از جان و مال مردم دفاع شود صگورت 

 بود .  Trojan Horseگیرد و متوجه 
اکنون معلوم شد که توطئۀ تخلیه  ولسوالی ها عگمگیگق و 
مغلق و پالن دقیق اجرا گردید. وهم ممکن یکی یا دو از اجگنگت 
های بسیار قوی استخبارات امریکا، پاکستان، روسیه و انگلیگس از 
عقب پرده های مستور، ظاهر گردد هوشیار و متوجه باید بود کگه 
درین مرحله نه شما، نه مردم افغانستان دوست دارد، هگمگه بگرای 
مطلب خود دلبری میکند، خدا میداند چند مار آستین ها تربیه شده 

 است! 
بدین صورت به مقاب  چنین نامسلمانان که عنعنۀ وهگابگی  

را بر مردم مملوم و ستم کشیده ای ما جبراً می قبوالنند... مبگارزه 
بهتر است غنی احگمگد زی «دوام دارد... اگر اشرف غنی به مقالۀ 

هفته نامۀ امید )دنباله درصگفگحگۀ  ۹300که درشماره »استعفا کند
 هشت(

 ...مباره علیه 
کاب  فقط چند وسای  نقلیۀ را اهدا کردند که آنهم امروزدردست 
طالب است. شش هزارعسکریکه فرستاده اند در چند ایکر زمین 
میدان هوایی جابجا شده نمیتوانند! چرا بامردم خود وافغانستان 
صادقانه رفتار نکرده نمی گویند راستی این قشون برای چه دوباره 
به کاب  فرستاده شدند. اگر به فکرحمایت از کارکنان سفارت 
باشد، بعضی ها آنرا یک دروغ محظ میشمرند؛ آیا این جوانان 
نمامی را فرستاده اند تا از حکومت انتقالی که یک پشتون دیگر 
پروفیسور جنرال علی احمد جاللی استاد دانشگاه نطامی واشنگتن 
در راس آن گماشته شده و از مقاومت های مردمی جلوگیری 
نمایند و باز پالن های شوم شان ناکام نه شود. چرا یک پشتون؟ 
چرا وزیرداخلۀ اسبق؟ چرا یک نمامی؟ رییس جمهور مظقت از 
طرف امریکا مقرر شد؟ چرا یک تاجیک، ازبک و یا هزاره به این 
مقام راه داده نشد؟ چرا به معاون اول که حق قانونی داشت این 
وظیفه سپرده نه شد؟ جواب، چون تاجیک بود و به اساس پالیسی 
امریکا باید یک پشتون میبود. امریکا با این پالیسی، بی اعتمادی 
خود را در برابر دیگر اقوام افغانستان نشان داده ویتنام وار اجازه 
میدهند تا یک گروه قهار بر مردم افغانستان حاکم باشد تا بتوانند 
نس  کشی غیر پشتون را به انجام رسانند. این روش برای مردم 
امریکا و دیموکراسی شان خجالت و شرمساری جهانی خلق میکند 
و قسمی که از رسانه ها بر میآید  قبآل خلق کرده است. جاللی 
یک فرد دانشمند است ولی در ضمیرش پشتونوالی مث  خلیلزاد 
نهفته است هیچوقت به ضدپشتون فعال نمیشود. قرارخبراخیر 
جاللی رییس جمهور مظقت، مال برادر وداکتر عبداهلل عبداهلل معاون 

 اول و دوم تعیین شد.
چون دستگاه های مختلف امریکا اعالن نموده اند که هر 
حکومتی که به زور بیاید به رسمیت نمی شناسد. طالب طی 
دوهفتۀ اخیر ستراتیژی خشونت خود را تقلی  بخشیده از راه نفوذ 
ریش سفیدان و معززین قومی مردم را با تهدید و وعده ها به 
تسلیم شدن یکطرفه مجبور ساخته اند. در حقیقت با روشی که آنها 
را مجبور به تسلیمی نموده اند، چیز دیگر چون جبرو زور آزمایی 
نبوده است. حتی عفو عمومی و وعده ای امنیت جان ومال مردم 
را داده اند تا باز امریکا را فریب دهند و امریکا آنها را برسمیت 
بشناسد. ولی از کاب  خبر نشر میشود که طالب در خانه مردم 
تالشی میکنند و آنچه خوش شان می آید با خود میبرد و م در 
یک کلپ دیده شد که طالب با پیراهن و تنبان فیروزه ای یک 
فرد را تالشی میکند پولش را میگیرد و خودش را با وجود عذر و 
زاری مادرش در پیشروی مادرش به قت  می رساند )کلپ جدید 
است یا سابق چون تاریخ ندارد معلوم نیست( از جانب دیگر در 
رسانۀ اجتماعی فیسبوک ضمن یک خبر فوری از لندن نشر شد 

بریتانیا: هیچکس نباید طالبان را به عنوان دولت افغانستان به «که: 
و صدر اعممش هم در مقاب  کامره این گفته را  »رسمیت بشناسد

تکرار نمود. در گوشۀ ای دیگر آقای جارج گالوی یک عضو 
مادر همه «یا  MOATSسابق پارلمان در پروگرام تلویزیونی 

با قلقلۀ که دارد مردم را به حمایت طالب و  »نمایش های گپ
همکاری با همسایه های پاکستان و دیگران تشویق می کند : این 

 را می گویند هم به نع  می زند و هم به میخ !
توطئه به اندازۀ مستند پی ریزی شده بود و توسط عمال 
پاکستان اجرا میشد که قرار طلوع نیوز قب  از سقون کاب  بزرگان 
تاجیک که میتوانستند چرخ مقاومت دوم را به دوران بیاورند به 
پاکستان دعوت شدند؛ این مهمانان افغانستانی پاکستان شام  صال  
الدین ربانی، میر رحمان رحمانی،کریم خلیلی، محمد محقق، لطیف 
پدرام، احمد ولی مسعود، احمد ضیاء مسعود،یونس قانونی 

به ۱3۱۹اگست۹0وشماری دیگری ازسیاسیون که به روزشنبه
 ۹1پاکستان رسیدند، تا تحت نمارت باقی بمانند! بروز دوشنبه 

اگست به کاب  برگشتند. ناگفته نباید گذشت که پاکستان دوبار از 
شهید احمد شاه مسعود دعوت کردند که اول را رد نمود و دوم را 
ماهرانه جواب گفت: طوریکه پاکستان چند جنرال پاکستان را 
نزدش فرستادند و دعوت کردند که با ایشان به پاکستان با اعزاز 

شما دوسه روز «دعوت شده برود، آمر صاحب برایشان میگوید: 
مهمان ما باشید من به یک شهر دیگر مالقات مهم دارم بعد از 

از اطاق خارج میشود »برگشت یکجا ما وشما به پاکستان میرویم 
وبا سواری هلیکوپتر به پاکستان میرود و ضیاء الحق و باندش را 

. )صبور »متحیر ساخته بعد از گفت وشنود مختصر بر میگردد
 امید(..... –فروزان 

پاکستان فعآل توطئه را که با موفقیت فریبکارانۀ طالب ظالم 
نصیب شدند جشن و خوشی سر میدهند. همچنین اجنت های شان 
در داخ  و خارج افغانستان مسرور اند. این هم تحت نام تجلی  از 
سالگرد آزادی ولی جزء کامنویلت بود تا جهان نگویند که 
پاکستان از سقون افغانستان به دست اجنت شان،طالب، تجلی  

 میکنند.
پاکستان نباید بسیار خوشی سر دهد؛ زیرا کسانی که به 
 ناموس خود و خواهر و برادر خود احترام نداشته باشد به شما هم 

 سدنی، آسترالیا                                   نصیراحمد رازی

 دریچه ی به نثر پیشینیان
آورده اند که درویشی از عراق برخاست و  ۀایت   

پیش شیخ ما ابوسعید، قدس اهلل روحه العزیز، می آمد به میهنه
)دهکدۀ است در ترکستان( . چون به میهنه رسید، شیخ به بادنه بود 
)دیهی است بردوفرسنگی میهنه(. آن درویش به میهنه مقام نکرد 
روبه بادنه کرد. در راه به شیخ رسید، خدمت کرد وپای شیخ بوسه 
داد ودست بر ران شیخ نهاد، ودر رکاب شیخ می آمد. ازشیخ 

ای شیخ! حق پیر برمرید چیست؟ وحق مرید  «سئوال میکرد که
شیخ آن ساعت هیچ جواب نداد. چون به میهنه  »بر پیر چیست؟

بازآمد، دیگرروز بیرون آمد تامجلس گوید، نخست آن درویش 
این ساعت پای افزار باید کرد وبه غزنین باید شدبه «راگفت 

نزدیک شیخ مرید و گفت که صد دینار زر می باید ازجهت اوام 
 »درویشان و دو من عود

آن درویش، حالی، پای افزار کرد ورفت تابه غزنینی 
وپیغام شیخ برسانید، وزر و بوی خوش بستد وبازگشت. چون به 
هری )هرات( با درویشی هریوه به گرمابه فرو شد. کودکی شاهد 
درگرمابه بود، آن درویش را بدو نمری افتاد. باآن درویش هریوه 

چیزی باید تا امشب او را به خانه آریم، تا بازو  «بگفت، او گفت:
آن درویش دو دینار زربداد. آن درویش هریوه  »خلوتی کنیم.

ترتیبی شاخت وآن کودک راحاضرکرد. درویش بیامد وچیزی به 
کار بردند وخلوتی کردند. چون آن درویش قصدآن پسرکرد، 
شیخ بوسعید را دید که ازگوشۀ خانه درآمد و بانگ برآن درویش 

آن درویش نعره ای بزد و  »هاه ! دورباشد ازآن فع ! «زد که 
بیهوش بیفتاد . چون به هوش بازآمد، حالی، پای افزار خواست 

 وروی به میهنه نهاد . 
چون به میهنه رسید، شیخ مجلس می گفت. آن درویش 
پیش شیخ آمد، همچنان با پای افزار. شیخ راچون چشم بر وی افتاد 

حق پیر برمرید آن باشد که چون ترا اشارت کند، به  «گفت:
حکم اشارت او به غزنین شوی برای فراغت درویشان را. وحق 
مرید برپیر آن بود که چون ترادرآن راه خطایی درافتد چنان ، 

درویش درزمین افتاد و استغفار  »ازآن چنان ناشایستی باز دارد. 
 کرد ودرخدمت شیخ بایستاد. )اسرارالتوحید(

: ورد که به صورت دعا درمواقع معینی از روزیاشب  مرد
گفته می شود، حکم فدیه ای راداردکه آدمی بطور یومیه به 
پیشگاه خدای خودتقدیم میدارد. هدف از ورد، واداشتن انسانست 
به ذکرخدا وتوجه به حضرتش . نفس بالطبع به سوی امیال متوجه 
است. اگرآدمی نیمی ازوقتش رابه اموردنیوی ونیمی دیگر رابه 
عبادت تخصیص دهد، این خطر وجودداردکه انسان دستخوش 
امیال وهواهای نفسانی شود. گفتن ورد درمواقع مختلف شبانه 
روز، اشتغاالت دنیوی را به اشتغاالت دینی پیوند می زند اشتغاالت 
دینی ودنیوی همواره بایدهمراه و توأم بایکدیگرباشند. البته گاهی 
توجه دینی برتوجه به امور دنیوی غلبه می کند وگاهی به سبب 

 ضرورت معاش، توجه دنیا برتوجه به دین افزود میشود.
غزالی دراینجا نیز بطورشگفت انگیزی به دقایق وظرایف 
ورد توجه میکند، تعدادآنها را معین مینماید، هفت بار در روز 
وپنج بار درشب . بایدگفت که غزالی همواره فقه را، یعنی 

 ظاهرآداب وقواعد رابا باطن و حقیقت عبادات آشتی می دهد.
ورد برای جمیع طبقات مسلمین وضع شده است، ولی نوع 
آن در رابطه با شرایط واحوال افراد فرق می کند. غزالی دراحیاء 

 برای ورد، شش حالت در نمرگرفته است :
عابدی که زندگیش راوقف عبادت خداکرده وکار  -۹

بی عملی مطلق  «دیگری جزعبادت ندارد، اگرعبادت نکند در 
بنابراین عابد باید بهترین اوقات خود رابه نماز،  »خواهدماند.

قرایت قرآن و ذکرخدا تخصیص دهد وازمیان این عبادات، 
عباداتی راکه برای وصول به هدف مظثرتر تشخیص میدهد، 

 برگزیند . 
عالم ازطریق علم به مردم خدمت می کند، فتوی  -۱

عالم احتیاج «میدهد، تعلیم میدهدوتألیف میکند. بنابراین، 
داردکتاب بخواند، کتاب بنویسدودیگران راازعلم خودبهره 

 مندسازد.)صفحۀ سوم( 
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 ...ملت به خون نشسته 
و از هم بپاشند. امریکا این قرارداد رایکجانگبگه نگقگض کگردوبگه 

 تعهداتی که کرده بود وفا ننمود !
زنده باد سربازان کشور، این فرزندان اصی  وطن وشادبگاد 

 رو  عساکر قربان شده در راه وطن !
مرگ ونفرین به طالبان ، این مزدوران پنجابی، این قاتلیگن 

 فرزندان مردم افغانستان ! /
********* 

مذاکرات اخیر در دوحه که لکۀ سیاه درتاریخ ماشمرده می شگود، 
دروازه های مارا به روی موج طالبان باز کرد، تاکشور راسالها بگه 
عقب برگرداند. موجی که یکبار دیگر دروازه های مگکگاتگب را 
مسدود ساخت، دختران وزنان را درلفافۀ سیاه جهالت پوشانیگد، و 

 عقاید فرسودۀ شان رادرکشور رایج سازند .
موجی که هزاران زن و مرد و کودک را درپشت دروازه 
های همسایه ها با درخواست پناهندگی سوق داد ، با تفاوتگی کگه 
این بار همسایه ها دروازۀ شگان را مسگدود و دیگوارهگای شگان 

 رامحکمتر وبلندتر تعمیر کرده بودند !
وقتی حاکمان ما به اشتباه شان پی بردندکه دیگر کگار از 

 !/  »دزدان دیگر خرشان را زد و برد «کارگذشته بود ، و

 دریچه ی به نثر پشینیان
فرمایش خود وی به ترکیه آمده ومهمان سلطان شدم ، امابا 
ورودبه ترکیه با سیلی از بهتان، فریب و رسوایی مواجه گردیگدم. 
من بارها درخواست کردم تا اجازۀ خروج ازترکگیگه بگرایگم داده 
شود، اماهربار نه تنهاجواب رد دادند، بلکه بر رهایشگایم پگاسگبگان 

 گماشتند وپابندی های بیشتر اعمال نمودند. 
ظاهراً من مهمان سلطان خوانده میشوم، اما حقیقت اینسگت 
که دراینجا لحمۀ آرامش هم برایم میسرنیست. دراینجا کگه بگایگد 
انصاف باشد، ظلم به حد افران آن حکمروایی می کگنگد، نگدای 

هر طرف طنگیگن انگدازاسگت،  »مرانجات بده«، »مرا نجات بده«
 هزاران مسلمان ومسیحی دراینجا شکار استبداد گشته اند.

من به نام انسانیت توجۀ جناب واالی شمارابگرایگن احگوال 
تأسف آور مبذول داشته والتجامیکنم که برعریضۀ من غورفرمایند 

 تامن ازاین دوزخ رهایی یابم.
 »ضدانگلیسی بگودن«اما بدبختانه، حکومت انگلستان بنابر

سید، ازهرگونه کمک ومعاونت به او امتناع ورزید وازسوی دیگر 
موردتهدیدسلطان نیزقرارگرفت که اوباعدم توجه به اص  اسالمی، 
از کافران بیگانه تقاضای حفظ جان خودرانموده واستمداد جسگتگه 

 است. 
سیدکه هیچگونه راهی رابرای ترک ترکیه نمی دیگد، از 
این فکرمنصرف شد وخود رابه استبگداد وظگلگم زمگانگه سگپگرد.

داکترشاه عبگدالگقگیگوم  -)سیدجمال الدین افغان، شخصیت وافکار
 هندی(

********** 
 ...باید فضای خانه 

ولی شرایط عوض وبرعکس شده به مرده هاگُ  میبرند اما 
راحت فاتحۀ زنده هارا میخوانند. گاهی فرصت باهم بودن کمتراز 
عمر شکوفه هاست، بیایید ساده ترین چنبرهارا درک کنیم ومحبت 
وراستی را نهادینه کنیم، و مهربانی وصلۀ رحگم وزنگهگارداری را 
دریغ نکنیم وکمک و معاونت را مضایقگه نگداریگم. روزجگهگانگی 

 خانواده ها مبارکباد ! /
 صفحاتی از زندگیم

دردامنۀ کوه )بابه شاپر( یاآسمایی که نزدیک کوچۀ اندرابی بود، 
برای هواخوری وخوردن کشمش پنیر وکاهو وگشت وگذار مگی 
رفتیم، دورنمای شهرزیبا وآسمان آبگی کگابگ  ومشگاهگده قگلگ  
دوردست و مزارع وباغ هاوباغچه هایی که درزیر نور بگا صگفگای 
آفتاب بهاری جلوه نمایی میکرد، مراازآن بلندی هابخودمجگذوب 
می ساخت وااز این مناظر روشن وپرآرامش الهگامگات پگرکگیگف 
میگرفتم، ودرهمین لحمات خاص بودکه غگبگارکگدورت وانگدوه 
ونامالیمات حیات روزمره و بدبینی هاوبداندیشی هاکامالً ازنهگادم 
دورشده وخصای  نیک وعالی انسانی رادردل ودماغ خود، نسگبگت 

 به هرخاصیت دیگر، بیشترومتبارز می یافتم. /

لیست فراریان همراه با غنی  
 احمدزی به امارات عربی 

عبدالغفور )درلگیگسگت بگه انگگگلگیگسگی -۱ سیمع خان -۹
کگگریگگم  -0 عبداهلل جان -0 عبدالوکور آمده است(

اسگگالم  -1 گالب الدین ابراهیم خی       -1اهلل عزیزی    
 ۱ الدین احمدزی

عگگبگگدالگگقگگهگگار کگگوچگگی                - 0      غالم سرور یعقوبی -
 عبدالرازق خلیلی -۹3  عبدالوکی  حکیم-۱
 محمدرفیع فاض  -۹۱  سید انتمار خادم -۹۹
 فض  محمود فضلی-۹0  عبدالوحید عمر -۹0
مگگحگگمگدعگگیگگسگگی  -۹1  شاه محمود وطن -۹1

 جبارخی 
 حمید صافی -۹0  سیدقسیم جلیلی -۹۱
 حمداهلل محب -۱3 عبدالصبور رسولی -۹۱
 عبدالمقیم -۱۱  عبدالرحیم زی -۱۹
 احمد سهراب -۱0  محمدخان -۱0
 سیدشمس الرحمان هاشمی -۱1  وحید چشتی -۱1
 سمیع اهلل شیرزاد -۱0  خان محمد -۱۱
سیدجالل الگدیگن  -03  فرید احمد فضلی -۱۱

 سادات
 مشتاق اهلل دوغه -0۱ محمدامان احمدزی -0۹
 احمد شاه -00  عبدالمحمد -00
 میرویس مکزی -01  محمداسالم خان -01
 احمد نیازی -00 رو  االمین سادات -0۱
 امرالدین لطیفی -03محمد یوسف حسین خی   -0۱
 عبدالروؤف -0۱  نیسو رحمت -0۹
 عبدالمنان محمدی -00 رحمت اهلل اصولی -00
 محمد اسلم اغولی -01 سید مرتضی مصور -01
 زیارت گ  -00  همایون هوتک -0۱
 میربات عزیزی عبدالعزیز -13  محمد نبی -0۱
 اشرف غنی احمدزی -1۱  روال غنی -1۹

مشخصات مندرج در لیست فوق به زبان روسگی اسگت، و ادارۀ 
جریدۀ امید نق  آن را از شبکۀ تلویزیونی تازه تأسیس )افغانستگان 
انترنیشن ( بدست آورده است. اگر دربعضی نام ها اشتباه حروفگی 

 موجود است، عیناً از روی لیست نق  شده است ./
************** 

 ...مبارزه علیه 
به قلم داکتر دستگیر نشر شد توجه میکرد نه خود نه قوم خگود و 
نه ملت شریف افغانستان را اینگونه بی عزت میساخت؛ آنوقت در 
تاریخ با عزت می بود و حال گریحتگی با بد نامی و اتهگام دزدی 

 بیت المال محکوم شده است.
درین چند صفحه آنچه میدانستم و تجربه و بگاور داشگتگم 
حضور شما وطنداران با حوصله با صبر و با شهامت اسالمی تقدیگم 
نمودم تا همه بیک سویه بدانیم که انگریزها دشمنان تگاریگخگی و 

 ۱۹تا نیمۀ اول قرن  ۹0قسم خوردۀ افغانستان عزیزازنیمه اول قرن 
طی سه صد سال بجز کشتاربی نممی و غصب ملک و دارایگی مگا 
درین منطقه هدف دیگر نداشته است. و گمان نمی کنم که توطئگۀ 
تخلیۀ مراکزنمامی امنیتی و اداری ضربۀ آخر باشد و اینها مگوفگق 
شدند چون مخصوصآ تاجیک ها با هم متحد نیستند، هگمگه غگیگر 
پشتون ها آماده ای ضربۀ آخرین که از بین بردن نس  شگان اسگت 
باشندچون  فص  اول آن را موفقانه با عملیات مرموز پیاده نمودند 
و برای عملیات فص  دوم آمادگی جدی بیرحمانه و ظالمانه روی 

 دست است.
در پایان به اروا  شهدای مبارزات وطندوستی قهگرمگانگان 
نمامی، امنیتی و ملکی که با مقاومت در برابر نوکران پنجابی جان 
شیرین از دست داده اند درود و تهنیت میفرستم. میدانم جگایشگان 
جنت المعلی است و حضور هریک  فامی  های این قهگرمگانگان بگا 

   چشمان اشک ریز عرض تسلیت دارم.
 گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

 هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است                  
 )اقبال الهوری(

 در ه گ  هد   ا بحق
شادروان خالد صدیق چرخی مگردشگاعگر ونگویسگنگده و 

درجنوب کالیفورنیگا بگه  ۱3۱۹سخندان، روز دوازدهم ماه اگست 
رحمت حق پیوست، مردی بود دردآشنا و گگداز دیگده کگه از 
کودکی شاهد رنج وآالم خانواده اش بود، و ناظر تباهی دودمگان 

 بانام ونشانش بدست ستم پیشگان استبداد . 
خالد صدیق درآغوش مصایب و مرارت های زمان بالید و 
رو  پرتوانش درقبال آن همه رویدادهای وحشتناک و خون آلود 
نشکست. صحبت های گرم وصمیمانه اش که آمیخته باظرافت های 

 شیرین بود، همواره دوستان و مخاطبانش را می نواخت .
جگلگددوم ۹۹0به اساس نگارش خودآن مرحوم در صفحۀ 
، ۱3۹۱نومبر -کتاب) برگی چند ازنهفته های تاریخ درافغانستان( 

سگالگگگی بگه دیگدارپگدر 0۱کگه در -چاپ بنیادشاهمامه درهالند
بزرگوارش شادروان غالم صدیق خان چرخی، در برلین نای  شگده 

 بوده است. ۹۱03بود، سال تولدجناب خالد 
جریدۀ امید همکارچنان فرهیخته و فاضگلگی را ازدسگت 
دادکه نبودش هرگز جبران نخواهد شد. این شخگصگیگت نگامگدار 
خانوادۀ بزرگ چرخی به عمر نود سالگی به ابگدیگت پگیگوسگت. 

 درعقبش ذکر خیر زنده کند نام را ! /
********** 

 فیرفکس ، ورجینیا                          ماری خلیلی ناصری

 خر دزدان
 دو نفر دزد خگگری دزدیدند     سر تقسگیم به هم جنگیدند

 آن دوبودندچوگرم زدوخورد    دزدسوم خرشان رازد و برد
افغانستان، سرزمینی که من بهترین سالهگای زنگدگگیگم را 
درآن سپری کردم ، ایام طفلی با خرمن خاطره ها، روزهای جوانی 
با موج آرزوها، ازتماشای کوه های بلند، آسمان آبی و تاریخ کهن 

بعد ازتجاوز  ۹۱0۱سالش همیشه به خودمی بالیدم. تااینکه در سال 
 روسها، مث  هزاران افغان دیگر مجبوربه ترک وطن شدم .

دراین مدت اخبار وطن رااز طریق روزنامه ها، رادیگوهگا 
وتلویزیون ها همیشه تعقیب می کردم . تفرقه اندازی ها، تعصبات 
قومی وتبعیض زبانی، که اسلحۀ حاکمان ما برای بقای قدرت وبگه 
دست آوردن چوکی های بلند بود، هرروز قوی تروعمیق ترشگده 

 و کشوررا به سوی نابودی سوق می داد .
باتأسف وتأثر که مدت بیست سال ازموجودیگت عسگکگر 
وپشتیبانی امریکا با پول های هنگفت استفادۀ مثبت به عم  نیامگد، 
ونتوانستیم ازاین چانس طالیی برای باسوادساختگن مگلگت وقگوی 
ساختن قوای نمامی درمقاب  همسایه ها استفاده کنگیگم . ذخگایگر 
معدنی ما باقرارداد هایی که به نفع قراردادکنگنگدگگان بگود ونگه 
افغانستان، معامله شد، قدرت نمامی ضعیف ترشد، تا اینکه ) ستون 

 وسط ( 


