
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کابل      امراهلل صالح 

قومیت و هویت تاجیک ها در 
 فضای تنوع و کثرت گرایی

نوشتن در مورد قومیت و هویت قومی تنش زاستت  
زیرا روند مسلط این است که تعریف از هتویتت دتود  
معموال در ستیزه با هویت دیگر صورت می گیرد. در چنین 

را بتزر  و  »دود«حالت نظردهنده دواسته یا نادواسته 
برتر جلوه می دهد و بها  این بزر  بینی را بایتد هتویتت 
دیگر که در عین سرزمین زیست می نماید بپتردازد. امتروز 
که مسلط ترین گفتمان در محور هویت قومی  گستستت و 
فروپاشی روایت ها  تاریخی و رسیدن مجدد بته هتویتت 
بزر  مورد اتفاق همه می چردد گاه و ناگاه بر من ایتراد 
می گیرند که نظر مشخص من راجع به قومیتت و هتویتت 

 چیست؟
با آنکه من به این پرسش در گذشته بصورت نامنسجم 
صحبت کرده ام  نخست باید تاکید نمایتم کته هتدی ایتن 
نوشتۀ کوتاه  تادتن بر دیگر و بزر  نمایی دود  نیتستت. 
صرفا ایجاد جرقه برا  بحث عقالنی و دونسردانه راجتع بته 
بیدار  هویتی و تازه ساز  ریشه ها است. جامعه بشتر  از 
دید تمدنی و تاریخ تمدن چنانچه ابن دلدون گفته استت بته 
دو شاده بزر  تقسیم می شوند. تمدن صحرا و چادرنشینتی 

 و تمدن متوطن وشهر .
تاجیک ها از دید تمدن به شاده دوم تعلق دارند یعنی 
برا  زیست و بقا اتکا به کشاورز   کسبه کار  در شتهتر  
مهارت ها  شهر  و حضور در کتابت و دیواندار  بوده و 
بیشتر از دیگران مراودات شهر  داشته اند به همیتن دلتیتل 
است که در شمار  از والیات پشتو زبان افغانستان تاجیتکتان 
را دهگان می گویند یعنی دهقان. کلمۀ دهقان در گتذشتتته 
مفهوم امروز  دود را نداشته است بلکه معنا  اصتلتی آن 
صاحب زمین بوده اما امروز دهقان به کسی دطاب می گردد 

 که باال  زمین کار می کند نه الزاما مالک زمین.
در تبصره کنونی به تعریف و مشخصه ها  تمدن سرا 
نمی پردازم. سلسله سامانی ها از دید تبار  تاجیکان ستچته 
بودند که ساحه حاکمیت شان شامل افغانستان امروز  قسمت 
هایی از پاکستان امروز  بخش ها  از ایران امروز و تقریتبتا 
کل آسیا  میانه می شد. سلسله سامانی ها در اثر کتودتتا  
نظامیان ترک تبار حکومت سامانی که بعدهتا شتهترت بته 
غزنو  ها یافتند از هم پاشید و از همین رو است که در میان 
تاجیکان آسیا  میانه هیچ دانواده ا  اسم فترزنتد ار را 
محمود نمی گذارد  اما این حساسیت در میتان تتاجتیتکتان 
افغانستان وجود ندارد زیرا دود را هموطن و هم سرزمین بتا 

 محمود غزنه می دانند.
پس از فروپاشی حاکمیت تک قومی سامتانتیتان کته 
تاجیک بودند تاجیک ها سهمدار در آنچه حاکمتیتت هتا  
ترک فارسی می گویند شدند. اصطالح ترک فارسی از آنجا 
سرچشمه می گیرد که حاکمان ترک تبار این دطه در تتبتار 
ترک و در زبان و فرهنگ فارسی بودند. ماننتد غتزنتویتان  
بابر  ها و تیموریان. در اثر استیال  طوالنی تترک تتبتاران 
فارسی شده بخش هایی از تاجیک ها  زمین ها  حاصل دیز 
دویش را از دست دادند و زیر فشارها  طوالنی در منتاطتق 
سخت گذر و دره ها  دور افتاده  تنگ و کم حاصل جابجتا 
شدند که اکنون این ساحات میان افغانستان و تاجیتکتستتتان 
 تقسیم شده است .         ) دنباله در ستون وسط این صفحه (

  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 
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 بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی  گر بر سر نفس خود امیری ، مردی
 ای بگیری، مردی گر دست فتاده  مردی نبُـــود فــتاده را پای زدن

 
 سال پیش 9911عبداهلل رودکی سمرقندی تاجیک، پدرشعرفارسی، حدود

 

 شمال کالیفورنیا    محمدنعیم کبیر

 سیاست حذف تاجیکان
و تاراج متردم شتمتالتی )کتوهتدامتن   بعد از هجوم

کوهستان  پروان  پنجشیر  کاپیسا(توسط مهاجمان جنوب بنام 
لشکر قبایلی نادردان  معادلۀ مناسبات بین اقوام کامالً بترهتم 
دورد. دریکطری مردم ستمدیدۀ شمالی  و درطتری دیتگتر 
ایلجار  نادر  بایک قدرت نامتناسب قرار گرفت. این معادله 

هاو چنوار  بزرگان شمالتی بترا  ستالتهتا   تا تاراج دارایی
متماد  باقیماند. وقتیکه تاجداران آل یحیا باتصفیۀ شتمتالتی 
ازدطرنظامی آنهاکامالمطمئن شدند  آهسته آهسته برا  وارد 

و شایسته در صتدد نتزدیتکتی بتا  شدن به یک فرهنگ شهر 
 تاجیکان برآمدند. 

و سیستم اداره توسط تاجیکان  درحالیکه ددمات ملکی
واراکین دربتار  ها  مهاجرجنوب به پیش برده میشد  دانواده

درصددپیوندها  دانوادگی برآمدند. تقویۀ این متنتاستبتات 
ها شد. آهستته آهستتته  هاباتاجیک باعث امتزاج بیشتر پشتون

و زمتیتن درشتمتالتی  وآمد هابیشترشد وصاحبتان بتا  رفت
وپلوان دودرابه دویشتاونتدان جتدیتدکته از  حاضرشدندبا 

هتا   امتیازات مالی دوبتر بردوردار بودند بفروشند. کالونتی
با   در سیددیل در سیاهگرد و نتقتا   پشتون)افغان( در قره

دیگر عرض اندام کردکه باداشتتتن ارتتبتا  بتا ار  در 
 ها  سیاسی جانشین بومیان گردیدند.  فعالیت

وتهاجم آنها درشتمتال  بابه قدرت رسیدن طالبان درکابل
معادلۀ مناسبات یکبار دیگر دستخور تغییر شد. ناقلین اولین 

ها  سفید رابلندکردندوحتی  کسانی بودند که در شمالی بیرق
و تعجب سادتند. اعضا  دانواده  هارادستخور هیجان دانواده

ها پشت پا زدند و از طالبتان  ها بنابر پیوند تبار  به همه دوستی 
 حمایت کردند. 

نشست بن باامتیازات محدودبه تاجیکان تتوانستت بتار 
دگر اعتماد ازدست رفته را بازگرداند ومناسبات برهم دورده 
را پتره نماید. بزود  فهمیده شدکه کرز  طرح مادگل مومند 
را می دواهدتکمیل کند. ترورشخصیتهادرساحۀ سیاست وقتل 
سربازان درسنگر و رهایی زندانیان طالب از بگرام بته شتدت 
ادامه یافت. اوبا تطمیع افرادسرشناس شمالتی یتک حتلتقتۀ 
نزدیک از تاجیکان را بادود همراه سادتت کته هتنتوز هتم 

 ازوحمایت میکنند. 
اشری غنی سیاست حذی تاجیکان رادنبال کرد. یاآنها 

هتا  متوقتتتی  را ازقدرت بر اندادت یا بادادن القاب وکرسی
ها  مردمی براه اندادته  آنهارابهم اندادت. امروزوقتی همایش

شود عدۀ بجا  ایستادن درپهلو  دود   به ساز بتیتگتانته  می

 میرقصند. اینها:
 ها کر وگنگ والل شده اند یا: یا با دویشاوند  با پشتون -0
با وعده امتیازات ازدود بریده به بیگانه پیوسته انتد یتا:  -1

ها   و دانۀ شمالی احتیاج ندارندوضرورت ودردت دیگر به با 
اصال  -0وحیات آباد اقناع میکنندیا: واستانبول دودرا دردوبی

و ناموس اعتنا ندارنتد. شتمتا چته  و تاریخ و فرهنگ به هویت
 فکرمیکنید؟!/

 مسعود، رهبرآزاده و باتقوا
وقتى یکتن از دبرنگاران مخالف از سفیتر فترانسته 

بردۀ شما بود؛ چرا ایتنتقتدر بته او  »مسعود «پرسید: آیا
دلبستگی دارید و همه ساله بخاطر یادبود او تصویرر را در 

 پارلمان این کشور نصب می کنید!؟
سفیرفرانسه درجواب گفت: آیاتاکنون دیده ایدکته 
کسی یا کشور  تصاویر برده ها  دودرادر باالترین نتهتاد 

رابه  »مسعود«دولتی و یادانه ها  دود نصب کند؟ نخیر! ما
دیده یک رهبرآزاده وبا تقوا می نگریم وایتن احتتترام و 
جایگاه تانسل ها  بعد  نیزادامه پیدادواهد کرد. )کتمتال 

 سیاور گردیان(
************ 

تسلط ترک تباران فارسی شده راظتهتورحتاکتمتیتت 
پشتون ها به چالش کشید و احمد شاه بابا بانی امتپتراطتور  

 درانی ها از بطن بحران در دولت افشار سربلند کرد.
اگر نگاه سرسر  و کوتاه به منازعه زمین در شتمتال 
افغانستان نماییم تاجیک ها هیچ منازعه زمین با پشتتتون هتا 
ندارند و اگر دارند کوچک است زیرا آنها قرن ها قبل زمین 
ها  دود را از دست داده بودند مانند تخارستان  بادغتیتس  
بغالن و غیره. بیشترین منازعه زمین در شمال افغانستان اکثرا 
میان ترک تباران و پشتون تبارها  افغانستان است و این بتر 
می گردد به ساقط شدن حاکمیت ترکان فارسی شده و ظهور 
حکومت ها  عمدتا پشتون در افغانستان شروع از نیمته دوم 

 قرن هجده.
در این ادوار تاجیک ها برا  بقا و زیست بیشتتر رو 
آورده بودند به آنچه از دید تحلیل تمدنی قوت شهر  به آن 
دطاب می گردد. آنهایی که زمین پایگاه قدرت شان نیست 
متوسل به تحصیل  کسبه کار   تجارت و کارها  شتهتر  
می شوند. البته به داطر اینکه این متتن دراز نشتود متن از 
سلسله حاکمان بخارا و حصار که حاکمیت شتان تتا آمتدن 
استالین دوام کرد و از دید تبار  نیز تاجیک متختلتو  بتا 

 درصد  کم ترک بودند نمی پردازم .
یکی از مشخصه ها  تمدن شهر  و دهنشتیتن ایتن 
است که پدیدۀ قوم در آن سادتار عمود  ندارد و جامعه به 
وسیله زبان مشترک  دین مشترک  فرهنگ مشترک  مراوده 
فرهنگی و داد ستد تجار  با هم وصل اند نه تبار و قتوم بته 
همین داطر است که جامعه شنان شان می گویند تاجیک ها 
مردم قبیله ا  نیستند نه اینکه قبیله از دید تبار شناستی بتد 
است برعکس حاکمیت هایی که شکل گیر  آنها بر استاس 
سادتار قبیله بوده در تاریخ بیشتر دوام کرده اند تا بر استاس 

 مناسبات شهر  و شهروند  .
مناسبات امروز و ارزر ها  مدرن نگاه منفی و قلیل 
به سادتارها  قبیله ا  دارد اما این مبحث بسیار تازه و مدرن 
است. مقوله ا  وجود دارد که دو پدیده می تواند یک ملت 
و یک هویت مشخص را بخاطر تسخیر قدرت بته وجتد و 
هیجان آورد. یکی عصبیت قومی و دیگر  جذابیت قدرت 
و برهم زنی نظم و تسخیر غنمیت به منفتعتت فترد  و یتا 
گروهی. ایجاد عصبیت قومی و هویتی در میان تاجیتک هتا 
بخاطر مشخصه ها  تبار  و تاریخی آنها مشکل تتر از هتر 
قوم دیگر است اما از اینکه تاجیک ها در هیچ دوره از تاریخ 
بصورت کامل از قدرت دور نبوده اند و به نحو  ستهتمتدار 
بوده اند و ازهمین رو است که حس محرومیت نیز در متیتان 

 آنها ضعیف و کمرنگ است. ) دنباله در صفحۀ هشت (

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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درین فاجعه تقریباً ده هزار سیاه پوست بیخانه شدند 
 و ملکیت ها  شخصی شان تخریب و سودتانده شد. 

دساره ا  ملکیت و جایداد ها  یک ونیم ملیون دالر  
و از ملکیت ها  شخصی  هفتصد و پنجاه هزار دالر  تخمین 

ملتیتون  ۵۶عشاریه  01این دسارات  1313گردید؛ در سال 
دالر تخمین شد. سیاه پوستانی که زنده ماندند بالدرنگ تولسا 
را ترک گفتند. برا  ده ها سال سیاه پوستان و سفید پوستان 
محل در باره ا  تهاجم و مصیبت قتتل و چتورو چتپتاول و 
دساره ها دمور بودند و لفظی به زبان نتمتی آوردنتد. از 
جانب دیگر  این حادثۀ دلخرار و شترم آور را از تتاریتخ 
محلی  ایالتی و ملی نا پدید سادته بودند قسمتیتکته امتروز 
جمهور  دواهان میخواهند حادثۀ بغاوت و کودتتا  نتاکتام 

 را از صفحات تاریخ شان گم سازند. 1310جنور   ۵روز 
سال بعد از وقوع ایتن هتجتوم  ۵۶یا  0۹۹۵در سال 

دشونت همراه و قتل عام  یک گروپ متشکل از قانون دانان 
هردو حزب دیموکرات و جمهور  دواه ایالت اوکالهتومتا 
به تاسیس یک کمیسیون موافقه کردند تا شورر  و جنتایتت 
تولسا را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند. کمیسیون در ستال 

شهر «آدرین راپور دود را نشر کرد  و نوشته بودند:  1330
داران تولسا با همشهریان سفید پوست به ضد همشهریان سیتاه 
پوست توطئه نموده بودند و آنتهتا را بته دتاک ودتون 

. باالنتیجه  به حکومت محلی ایالت اوکتالهتومتا »غلتانیدند
برا  بازماندگان حادثه و انتهتایتی «پیشنهاد عرضه داشتند تا 

 .»که تا هنوز حیات دارند جبران صورت گیرد
ایالت اوکالهوما  به تآسی از پیشنهاد کمیسیون بترا  
باز ماندگان پروگرام ها  سکالرشپ طرح و تشویق نمود تتا 

محل سکونت سیاه پوستان که صد سال قبل به  Greenwoodدر 
داکستر تبدیل شده بود  آباد  ها بنا گردد و هم یک پارک 
یادگار برا  یادوبود کسانیکه درین عمل غیر انسانتی جتان 
ها  شیرین دود را از دست داده بودند تاسیس یابد؛ پتارک 

  به اینطری قتل عتام 1331بنا یافت. از سال  1303در سال 
تولسا جزء کوریکولوم درسی تمام متکتاتتب اوکتالهتومتا 
گردید تا مردم از تاریخ دود آگاه باشند و چنیتن فتاجتعته 

 دوباره رخ ندهد.
رئیس جمهور امریکا  جو بایتدن  1310در اول جون 

در سالگرد صدمین سال فاجعۀ غیر انسانی و غیر مدنی قتتتل 
عام از ساحه دیدن کرد و و  اولین رئیس جمهور است کته 

 Warrenدر طی صد سال از پریزیدنت وارین جی هاردینگ  

G. Harding  تا پریزیدنتDonald Trump   مجموعا هفده روسا
جمهور  از محل دیدن میکند و ابراز تسلیت و غم شریکی به 
جامعۀ سیاه پوستان امریکا تقدیم میدارد. رئیس جمهور بایدن 

بعضی بی عدالتی ها آنقدر شنیع  «در بیانیۀ دود بیان داشت: 
هولناک و اندوهناک است که  هر قدر مردم کوشش کنتد  

 .»قطعآ نه فرامور شده می تواند ونه دفن میگردد...
در افغانستان قتل عام یک محل نه بلکه صدها متحتل 
در جریان است. توطئه ها  تهاجم کوچی ها و ظلتم طتالتب 
دوام دارد؛ لست طویل است درینجا فقط ظلم و دشونتت بته 

 033-۵۶ارتبا  موضوع بیان میگردد. تعداد کشته شدگتان 
نتفتر  0۶333نفر نه بلکه تنها قتل عساکر وافسران پولیتس 

کته از  1310حنور   1۵است. قرار راپور بی بی سی در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومتات بته دستت 

بیش از ده هزار غیر نظامی کشته  130۹آورده است در سال 
  سه صتدوستی زن و 1331و یا زدمی شده است. در سال 

زدمی شده اند وهتم  00۶0زن و  ۶0۵کودک کشته و  ۶۵۶
نفر دیگر را زدمی سادته اند .  0۵دبر نگار را کشته و  00

 متاسفانه تا امروز کشتار دوام دارد.
در افغانستان عالوه از دانه ها و بزنس ها که تخریتب 
و حریق شد  پایه ها  برق  پل ها  مساجد  متکتاتتب هتم 
تخریب و هم سودتانده شده می رود. مزارع نتزدیتک بته 
حاصالت مردم که ماه ها  برا  تغذ  فامیتل دتود کشتت 
نموده بودند هنوز هم توسط تهاجم کوچی ها در هزاره جات 

 تخریب میگردد و یا مثل پدران دودغضب می نمایند .
اگردرتولسا  اوکالهومایک تعداد سفید پتوستتتان 
نفرت گرفاشیست مزاج و تبعیض جو قتل عام را با کتومتک 
حکومت محلی پیاده کردند در افغانستان عالوه بر تتهتاجتم 

% پشتون انتد و هتوادتواهتان ۹۶کوچی ها طالبان ظالم که 
 افغانی دارند 

 برومفیلد  کولورادو       داکترغالم محمد دستگیر

 قتل عام نژادی صد سال قبل امریکا 
 امروز درافغانستان ادامه دارد

می تا اوایل صبح چهارشنبه اول  00از روز سه شنبه 
Greenقتل عام سیاه پوستان مسکونۀ محل  0۹10جون  wood  
ایالت اوکالهوما توسط یکدسته جنایتکاران سفید  Tulsaهر 

پوست محلی به وقوع پیوست. در این تهاجم غیر انستانتی و 
مدنی دانه ها  سیاه پوستان را تخریب نمتودنتد و بتزنتس 

یتا مترکتز  »وال ستریت سیاه پوستان«هایشان را که به نام 
ثروتمند ترین سیاه پوستان امریکا شهرت داشت بته آتتش 
کشیده و به داکستر مبدل سادتند. بد ترین تشدد و دشونت 
را در برابر انسان ها  مخلوق دداوند که پوست شان راستیتاه 
سادت  درج تاریخ سادتند.  حمله از زمین و از هوا تتوستط 
طیاره ها  شخصی به کومک متصدیان شهر صورت گرفتت 

 square blocks 0۶مربع کوچه ها و دانه ها یا  0۶و یک ساحۀ 

تخریب و مردم بیگناه و زحمت کش را به دتاک ودتون  
 غلتانیدند. 

نفر در شفادانه بستر شدند و اضافه ار  033اضافه از 
شش هزار نفر سیاه پوست در زیر دیمه ها و دیگر تسهیالت 

 »احصتائتیتۀ حتیتاتتی«بزر  جاه داده شدند. بتیتورو  
نفر رسمآ اعالن نتمتود. در ستال  0۵اوکالهوما وفیات را 

یک کمیسیون ایالتی این فاجعۀ دلخترار را متورد  1330
نتفترستیتاه  1۵نفر وفیات که  0۹تحقیق و مطالعه قرار داد و 

نفر سفید پوست بود با اساس اسناد ثبت وفیات   00پوست و 
راپور اتوپسی و قبر دسته جمعی و دیگر ریکارد ها تثتبتیتت 

صتد نتفتر  033تا  ۵۶نمود. ولی رقم اصلی وفیات را بین 
 تخمین نموده به سمع جهانیان رسانیدند.

 0۹10این جنایت با یک تهمت  در آدر ماه متی 
سالۀ سیاهپوست  بته نتام 0۹آغاز یافت. طوریکه یک جوان 

Dick Roland  که مسلک بوت رنگی داشت )بعتضتی ستفتیتد
پوستان که بوت شان رنگ میشد مزد و  را نداده با کراهیت 

Drexelعمارتی به نام  elevatorاز و  دور میشدند( به لیفت یا   

b uilding سالۀ سفید  0۵دادل میشود. لیفت توسط یک ددتر
فعال سادته میشد. ددتر ازین سیتاه  Sarah Pageپوست به نام 

پوست میترسد و از لیفت با حال پریشان بیترون متی رود و 
تعبیر میشود که آن جوان سیاه پوست بر و  تجاوز نتمتوده 
است. دیک روالند گرفتار میشود و متحتبتوس متیتگتردد. 
همزمان در شهر آوازه افتاد که و  را به دار می آویزند. بعد 
از پخش این راپور یک گروه متهاجم صد نفر  سفید پوست 
در حوالی محبسی که دیک روالند محبوس بود جمع میشوند 
تا از اعدام و  نظاره داشته باشند حظ برنتد و سترور ستر 
دهند. همچنین  یک گروه هفتادوپنج نفر  سیاه پوستان کته 
بعضی شان مسلح بودند هم به محبس آمدند و تقاضا کردند تا 
دیک روالند به دار آویخته نشود. پولیس ویا در ان زمتان 

sheriff  مردم را به ترک محل تشویق میکند و اطمینتان متی
دهد که هرچیز تحت کنترول شان استت. هتنتوز گتفتتتار 

دتم نشده که صدا  فیر تفنگ شنیده میشتود و  »شیریف«
آتش تشدد و دشونت بین دو گروه سیاهپوستت و ستفتیتد 
پوست در میگیرد؛ در پایان روز ده نفر سیاهپوست و دونفتر 

 سفیدپوست به قتل می رسد .
با پخش این زدو دورد و دبر کشته ها  شتورر و 
دشونت سفید پوستان شکل میگیرد. در همسایتگتی ستیتاه 

راکته پتوستت  »انسان«پوستان دود هجوم می برند و هر 
تاریک دارد به قتل می رسانند  دانه و بزنس هتا  شتان را 
چور نموده به آتش میکشند. در حوالی بعد از ظهر اول جون 
گارد ملی فعال می گردد  قیودات شب گرد  اعتالن متی 

 شود و قتل و غارت توقف می یابد .

مسؤول همه قتل و تخریبات اند که در اکثر متوارد 
حکومت هم زمینۀ تهاجمات برا  هردو کوچی و طالب کته 

 در اصل از همدیگر فرق ندارند مهیا میسازد.
دراوکالهوما  به بهانه توهین یا تجاوز یتک جتوان 
زحمت کش سیاه پوست بر یک ددتر جوان سفید پتوستت 
بود تا مرکز ثروتمند ترین سیاهپوستان امریکا را با مشتهتور 

متؤستس  »برادران مَیتو«ترین جراح سیاه پوست محل که 
Mayo clinic  اورا بهترین جراح یاد کرده بودند وA.C. Jackson 

نام داشت به داکستر مبدل سازند. در افغانستان طالب ظتالتم 
قهرمان ملی  پروفیسوران  ژورنالست ها  دوکتوران  مولتو  
ها دبر نگاران و رئیس جمهور سابق را که اکثریت شان غیر 
پشتون بودند بدون دلیل فقط به امر باداران شان از نتعتمتت 
زندگی و فامیل دار  محروم سادتند. در جملۀ آدرین ظلم 
وستم طالبان ظالم شهادت دو ددتر قشنگ و هنرمند است که 
لطیفه و طیبه نام داشتند. این دو جتوان کته بتا آرزوهتا  
ددمت بوطن ازطریق هنر فلم ها  کوچک کارتونی بتودنتد 
یک جا به داکستر تبدیل شده اند فامیتل هتا را ستوگتوار 
سادت ؛ داکتر شیبا رحیمی رثا  سرود که چنین شروع شده 

 است:
 ز دون این همه گل ها  پر پر 
 عجب چون این زمین نبود معطر 
 سرا  اندر سرایش جو  دون گشت 
 روان اندر روان از دیده گوهر 

شورر قتل عام نژاد  تولسا اضافه از ده هزار نفر را 
بی دانمان سادت و مجبور به ترک محل نمود  طالب ظتالتم 
صدها هزار نفر را بی دانمان سادتند و جوانان هزاره ها  ما 
را در راه و نیم راه سر بریدند و انتتحتاریتون شتان در راه 
پیمایی جنبش روشنایی برا  عدالت دواهی و مستاوات کته 
راه پیمایی صلح آمیز و به اجازه ا  دولتت بترا  تتقتاضتا  
روشنی برق قدم برداشته بودند مورد حملۀ انتحاریون طالبتی 

 10ر مطابق 00۹۶قرار گرفتند و در روز شنبه دوم ماه اسد 
نتفتر جتوانتان  03نفر بشمول  00به تعداد  130۵ماه جوال  

 03۵قانون دان تازه نفس را پارچه پارچه به هوا پراندنتد و 
نفر زدمی به جا گذاشتند؛ تا چند روز رو  سرک دهمزنک 
سرخ رنگ بود و توته ها  دورد عضو انسان در آنجا تیت و 

 پرک موجود بود.
کسانیکه از قتل عام نژاد  تولسا در منطتقته متانتده 
بودند برا  سالها دمور بودند از فاجعۀ رقت بار یتاد نتمتی 
کردند. در افغانستان اضافه از چهل سال است که پاکستتان از 
جنگ ها  نیابتی تا دزد  ریشه دردتان و معادن گران بهتا  
ما چور و چپاول دارند ولی لیدران )؟( و حتتتی پتارلتمتان 
دمور بوده یکی دوصدایی که بلند میشود در میتان لتت و 
کوب و غالمعال و لچر  ها نا شنیده و بی اثر میماند. حمداهلل 
محب رئیس شورا  امنیت ملی که صدا بلتنتد کترد وزیتر 
پاکستان با چه بی حیایی نبود که بر او تازید و چقدر دتور 
شدم که گفتار آقا  محب دون این دشمن دتبتیتث متردم 
افغانستان را به جور آورد. و باید بداند که چتنتد کتلتمته 
دونش را به جور آورد  قیام عمومی مردم چسان جور در 
کله و مغز ها و سرزمین شان تولید دواهد کرد. با این رفتع 
دموشی و بلند کردن صدا باید پاکستان به محاکمه کشانیتده 
شده غرامات جنگ نیابتی و تخریبات و قتل ها  حاصله از 

 طالبان نوکر شان که تریلیونها دالر می شود تقاضا شود .
صدر  1303موضوع دلچسپ درینجاست که در سال  

در یک مصاحبۀ  David Cameronاعظم جدید االنتخاب بریتانیا 
 »پاکستان ترور و دهشت صادر میستازد«دود گفته بود که: 

و وقتیکه دفترر دواست گفته ار را ترمیم کند دودقتیتقته 
و هتم  »پاکستان مسؤول پخش تروریزم استت«بعد گفت: 
طالب را بته تتروریتزم  133۹پاکستان در سال «گفته بود 

مالیته دهتنتدگتان «وهم در هند اظهار داشت:  »تشویق نمود
بریتانیا به من را  نداده اند که هر جا بروم و هر چتیتزیتکته 

. بدیهیست که این گفتتتار »مردم میخواهد برا  شان بگویم
صدراعظم بریتانیا بر لیدران وقت پاکستان دور نتختورد و 

نفر تلفات داده ایم که بفکر من کنایۀ بتود  03333گفتند ما 
به بریتانیا و گوشزد سادت تا متوجه شوند کته پتاکستتتان 
کارها  چتل شان را در منطقه پیش میبرد ممکن رو  همین 
دلیل باشد که پاکستان را بعضی ها چتلستتان نتام داده انتد. 

بترا  ویتزیتت بته 1300اپریتل 13آقا  کامیران  به روز 
 (0پاکستان)دنباله در ص 
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 هفته نامۀ امید  9101شمارۀ  صفحۀ سوم

استتتاد یتونتیتورستتتی        انجنیرعبدالصبور فروزان
 نیوجرسی

 زندگی درمناطق زیر ادارۀ طالبان
درولسوالی تیورۀ والیت غور درنیمه ها  شب چتنتد 
طالب مسلح درب منزل مرد  رابه شدت میکوبند وصتاحتب 
منزل که ازبزرگان قریه دودمیباشد  ودر میان مردم محل به 
دیردواهی ومردمدار  شهرت داشت  دانتمتش ازشتدت 
کوبیدن در به وحشت افتیده بدون اینکه فکرکند  به حویلی 
برآمد تا بداند چه کسی درین نیمۀ شب با این شتدت درب 
منزل رامی کوبد  ولی دیگر دیرشده بود وطتالتبتان درب 
راشکسته ودادل حویلی شده بودند. دانم باطالبان دستت و 
گریبان میشود  درهمین حال شوهرر به کمکش متیترستدو 
زدودوردشان با طالبان شدت می یابد  وطالتبتان هتردو را 
ازحویلی بیرون کرده درپیش رو  دانۀ شان تیرباران کترده 

 شهید می سازند .
قمرگل ددترپانزده سالۀ آنها که بابرادردوازده ساله «

ار دریک اتاق استراحت بود  میگوید من با برادرم دتواب 
بودم که صدا  کوبیدن در بیدار شدیتم دیتدیتم طتالتبتان 
پدرومادر مارا لت وکوب کنان ازحویلی بیرون کترده در 
پیش دروازۀ حویلی باال  هردو آنها فیرکردند . من وبرادرم 
که ازترس به بام رفته بودیم وقتی دیدم پدرومادرم راکشتند 
ازبام پایین شده تفنگ پدرم راگرفته ازکلکین نشانه گرفتتم  
بسم اهلل گفته فیرکردم  مرمی هاراساً به جان طالبان دتورد  
دونفرشان به زمین افتادند وکشته شدند  وتعدادزیتاد دیتگتر 
شان زدمی شدند. دیدم که یکی ازآنها دادل حویلتی شتده 
می دواست دادل دانه شود  برادرکم تفنتگ را ازدستتتم 
گرفت وفیرکرد  مرمی به آن طالب دورد و چپه شد. چتنتد 
دقیقه بعد دیدم که همۀ طالبان گریختند. من رفتم کته متادر 
وپدرم راکمک کنم  سرشان را بلندکردم دیدم کته هتردو  
 آنهاجان داده بوده وسینه ها  شان سوراخ سوراخ شده بود.

قمرگل این ددتر قهرمان میگوید پدرم بترا  متن 
وبرادرم یاد داده بودکه چطور فتیترکتنتیتم. متن ازمتر  
مادروپدرم بسیارجگردون هستم  ولی دوشحال هستتم کته 
انتقام آنهارا گرفتم و شکرددارا می کنم که پدرم بته متن 
وبرادرکم یاد داده بود که چطورتفنگ را بکار ببریم وچطور 
فیرکنیم . من تا آدرین قطرۀ دون دود دربرابرطالبان متی 

 ».جنگم 

مردم قریه ازفیرمرمی وچیغ وفریاد دتانتم دتانته 
بیدارشدند  درهمان نیمۀ شب به کمک آنهاآمدند  طتالتبتان 
باقوت بیشتر برا  انتقام برگشتند  ولی مردم با بیل و تبتر و 
تفنگی که داشتند برا  دفاع ازقمرگل وبترادرر دربترابتر 
طالبان ایستاد شدند وبردوردمیان مردم وطالبان واقع شد  که 
درمدت بسیارکم طالبان بزدالنه فرارکردند . بعد ها متعتلتوم 
شدکه یکی ازآن طالبان لعین دواستگار قمرگل بتود و از 
پدرر تقاضاکرده بودکه او را به زنی ار بدهتد  امتا پتدر 
قمرگل به این وصلت راضی نبود ونمی دواست ددتر دتود 
را به آن طالب اوبار مزدوج سازد.درآن نیمۀ شب آن طالتب 
با طالبان دیگرآمده بودند که قمرگل را بته زور از دتانته 

 کشیده و با دود ببرند .
درنواحی تحت کنترول طالبان رسم برآن استت کته 
اگردریک دانه ددتر نو بالغ وجوانی باشد وطتالتبتان ازآن 
دبرشوند  به آن دانه می آیند ویکی ازطالبان رابادتود متی 
آورندوبدون رضایت پدر ومادرودود ددتتر  اورا نتکتاح 
کرده به دست آن طالب می دهند . آنان درمتنتاطتق تتحتت 
کنترول دود به مردم می گویند که نگاه کردن ددترجتوان 
دردانه گناه است بایداورا درازدواج کسی دادتل کتنتنتد. 
اگرکسی دربرابراین فتوا  طالبان مخالفت کند به قیمت جان 

 دودر و دانواده ار تمام می شود .
زندگی درمناطق تحت کنترول طالبان باسختتی هتا  
ترس ووحشت همراه است  درآن مناطق کسی ادتیتاردتود  
زندگی  دانه  مال وحتی ادتیار زن و فرزنددودرا نتدارد. 
مردم محل باید برا  طالبان غذا بدهند وباجبر واکراه ازهتر 
چی عایددارند  بخشی رابه طالبان بدهنتد  درحتالتیتکته آن 
عایدبه مشکل کفای زندگی دودشخص را می نماید. درآن 
مناطق نه آباد  است نه درس و تعلیم ومکتب  نه نشتا  ونته 
 لذتی اززندگی کردن ! انسان هادرآن مناطق به مثابه حیوانات 

زندگی می نمایند که ادتیار حیات و ممات آنها بته دستت 
 طالبان است . 

ملک محمد یک دهقانی که درفیض آباد درناحیۀ که 
درکنترول طالبان است مرد سالخورده ایستت کته ستودا  
فرزندر اورا دامور وپریشان سادته است  به دتبترنتگتار 
نیویارک تایمز میگوید: من باچشم سر دیدم که طالبان به چه 
حد  پسرجوانم را لت وکوب کردند ومشتت ولتگتد زدنتد 
ومن هیچ چیز  گفته نمی توانستم. پسرم که نامتش نصتراهلل 
است  ازناچار  به عسکر  رفته بود تاقوت الیموتی برا  ما 
پیداکند. وقتی دانه آمد کسی شیطانی کرد  طالبان آمتدنتد 
واو را نُه روز دریک درابه بند  کردند وهرروزاورا لتت و 
کوب می کردند ومراهم رامی بردند تالت وکتوب پسترم 

 راببینم .
من به چشمان دودمی دیدم که پسترم در زیترلتت 
وکوب طالبان داد وفریادمی کرد و دون ازدهنش جار  می 
شد  بدنش ازلت وکوب کبودشده بود  نان وغذا بته او نتمتی 
دادند  دست هاوپاهایش شب وروز بسته بود. بسترر زمتیتن 
سخت بود ومن باچشمان دودم دیدم که درروز دهم پسترم 
در زیر لت وکوب طالبان جان داد ! حتی وقتی که جان متی 
داد بازهم او را می زدند و من فریاد کشیدم به لحاظ ددا  او 
مرده است. بدنش باکثافات ودون آلوده بتود و مترا اجتازه 
دادند که با آب سرد او را شستشو کنم ولی دیتگتردتیتلتی 
ناوقت بود  او جان به حق سپرده بود. وقتی طالبان دیدندکته 
پسرم جان داد  برا  من گفتندکه چراگریه نمی کنی؟ متن 
گفتم درپیش سنگ وچوب گریه نمی کنم  وقتی تنتهتاشتدم 

 گریه می کنم !
این دبرنگارمی گویدکه یکی ازوحشتناک ترین آلۀ 
طالبان درمناطق تحت کنترول شان  شبکه ها  لجام گسیختتۀ 
از زندانها  آنهاست  زندانی هابیشتر کسانی اند که به اتتهتام 
کارکردن در دولت یابه اتهام عسکر  یا به اتهام کتار کتردن 
درقوا  امنیتی زندانی شده اند  وتحت شکنجه ها  مدهتش 
وهولناکی قرارمی گیرند  واکثرا زیرشکنجۀ زندانبانان فوت 
می کنند یا اینکه محکمه ها  صحرایی می شونتد وبتدون 
دلیل وبرهان تیرباران می گردند. اکثرا طالبان دروقتت لتت 
وکوب وشکنجۀ متهمین مردم قریه راجمع می نماینتد کته 
تماشا کنند واین یک نوع شیوۀ آنهاست تتا دربتیتن متردم 
دوی و هراس تولید سازند وکسی جرئت سخن گفتن ودلیل 

 وبرهان آوردن دربرابرآنها نداشته باشند .
طالبان درشاهراه هاموتر مسافرین را توقف میدهند  
هرکسی راکه دل شان بخواهد ازموتر پایین میکنند وبتاال  
سینۀ شان دست می گذارند  اگرضربان قلب شخص بیتشتتتر 
شد  او گنهکارشنادته شده به زندان اندادته می شود  شکنجه 
میشود  لت وکوب میگردد وسرانجام کشته می شود. طالبان 
در مناطق تحت کنترول دودمساجد رابه زندانها تبدیل کرده 
اند وقرارادبار رسیده هزارها نفربرا  ماه ها وسال هادرآنها 
زندانی اندوحالت آنان دیلی ها رقتبار میباشد. نه تنهاموردلت 
وکوب  توهین وتوبیخ قرارمیگیرند بلکته غتذایتی کته بته 
آنهاداده میشود  غذا  پسمانده وبویناک ویایک پارچه نتان 
دشک می باشد. آنهاباال  زمین رو  بوریا  مستاجتد متی 
دوابند  وجود شان دیلی چرکین ومتتعتفتن بتوده ورویتۀ 
غیرانسانی باآنهامی شود. اکثراً بامحکمه ها  صحترایتی از 
زمانی که قوماندان طالبان که بیشترجوانان بی بندوبتار انتد  
دواسته باشند آنها رامی کشند  یا اینتکته ازدتویشتاونتدان 
ودانواده ها  آنها تقاضا  پول شده ودربرابرآن آزاد متی 
گردند . بعضا دیده شده است که طالبان هم پول گرفته انتد 

 وهم زندانی راکشته اند .
کسانی که اززندانها  طالبان جان به سالمت می برند 
دیگرآن انسان ها  عاد  نمی باشند  ایشان راشکنجه واذیت 
ولت وکوب وشرایط رقتبارزندان ها بکتلتی بته انستانتهتا  
غیرعاد  مبدل میسازد  که تاآدیرعمتر متعتلتول  عتاطتل 

 ومریض وازدود بیخود شده میباشند.
سیدحیات اهلل که درفیض آباددکان داشتت روز  
طالبان به دکانش می آیند و به اتهام دروغین ارتبا  بادولت  
دست وپا  اورا بسته زده زده ازدکانش می برند. اوکه هتیتچ 
ارتباطی بادولت نداشت ویک دکاندارعاد  بود  بیست وپنج 
روز درزندان آنچه ازشکنجه ها  قرون وسطایی بود متحمل 
گردیدوسرانجام با فرودتن دکان ودادن پول آن به طالتبتان  
 رها شد. اوبه دبرنگارنیویارک تایمز چنین گفت: آن شکنجه 

 نیویارکداکتر نوید پارسا                             

 طالب مرتکب ژنوساید 
 یا جنایات ضد بشریت؟

از دید من :با محکوم سادتن وحشیان طالب منحیث دشمن 
موافقم.این وحشیان نه تنها  Hostis Humani Generisنوع بشر یعنی 

برادران هزاره ما را هدی قرار میدهند بلکه سایتر اقتوام حتتتی 
 پشتون ها نیز قربانی این جنایات طالب اند. 

محدودسادتن جنایات طالب به ضدیک گروه قومی تحت 
وصف ژنوساید  سایر جنایات راشامل نمیگردد. پس طالب جنایات 
ضد بشریت را انجام میدهد که وسیعتر بوده شامل همه جنایات این 

لهتذا نتبتایتد .Crimes against humanityوحشی ها میگردد یعنی 
جنایات طالب رابایک وصف مشخص محدودستادتت یتاهتردو 
جنایت را ذکر کرد. با ذکر این که جنایات ضد بشریت و جنایت 
ژنوساید را طالبان یعنی باند مسلح غیرقانونی   بترضتد اقتوام 
غیرپشتون مرتکب شده اند. از کوچ اجبار  و سیاست سرزمتیتن 

 سودته در شمالی تا قتل عام و شکنجه اوزبیکان و تاجیک ها .
نکته مهم از دید تاریخی آن است که در مباحثات مربو  
به حزب ناز  آلمان هاوکشتاریهودیان   سالو ها   جیپسی هتا و 
اقوام غیر آریایی ؟  موضوع مسئولیت جمعی و متوقتف اجتازه 
دهنده و نفع برنده ملت آلمان منحیث مسئولیت جمعی نیز مطترح 

 -کترز   -شده بود. دست کم در اوضاع کشور متا از غتنتی 
حکمتیار تا سایر رهبران سیاسی پشتون سیاست اغمتاض و چشتم 

مقابل این جنایات ضد بشریت و سیاست سرزمین سودتته  -پوشی
 داشته اند که مسئولیت شان مطرح میباشد. -

جتنتایتات «پ . ن. : من شدیدن مخالف کاربرد اصطالح
میباشم. کاربرد این اصطالح برا  گروه دهشت افگن و  »جنگی

باند مسلح جنایتکار حیثیت طری متحارب را میدهد بتا هتویتت 
 سیاسی و اثرات حقوقی آن.

*********** 
ها و اذیت ها متواتر به دواب من می آیند و بتیتدارشتده 
وچیغ وفریاد می کشم . شش ماه مکمل بدنتم متی لترزیتد 
وازدود بیخود بودم  فقط به یک دیوانه مانتنتدشتده بتودم. 

 آنروزها ازتاریک ترین وتلخ ترین ایام زندگی من است.
محمدامین که دردولت بحیث انجنیر ایفا  وظیفه می 
نماید  گفت : از غزنی به طری کابل می آمتدم و در راه 
دفعتا دو طالب پیدا شد و تتفتنتگ هتا  شتان را نشتانتۀ 
موترسرویسی که من هم درآن بودم گرفتند. راننده موتر را 
ایستادکرد  طالبان با چهره ها  وحشتتتنتاک درسترویتس 
باالشدند  هرکسی که کمی پاک و با لباس پتاکتیتزه بتود  
توهین آمیز از مو ها  شان گرفته و می پرسیدنتدکته نتفتر 
دولت هستی یا نی؟ نوبت به من رسید گفتم انجتنتیترهستتتم  
گفتند پایین شو  وباقنداق تفنگ درپشتم زدند  وقتی پاییتن 
شدم دست هایم را بستند ودرپشت موتر اندادتند و به یتک 
مسجد بردند  در آنجا ده یازده نفر دیگر هم زندانی بتودنتد  
همه دست ها وپا ها  شان بسته بود  چند لحظتۀ نتگتذشتتته 
بودکه یک طالب آمد و بدون اینکه سئوالی بتکتنتدبته لتت 
وکوب من شروع کرد باچوب برپشتم ودستهایم وپاهایم بته 
اندازۀ زدکه بیحال شدم. هرروزیک طالب می آمدوهرکدام 
ماراکه دست و پتا  متابستتته بتود بستیتارلتت وکتوب 

 میکردبعدطالب دیگرآمده ازماسئوال مینمود.
فعالین اجتماعی درسازمانها  مطالعات گتروه هتا  
مسلح میگویندکه در هر قریه مسجد زندان طالبان است   و 
در سراسر افغانستان هزار ها هزار نفر درآن جا ها به حتالتت 
رقتبار در میان کثافات و گندگی ها و زیر زجر و شکتنتجته 
ها  طاقت فرسا به سر می برند. بیشتر این زندانی ها نتمتی 
دانندکه گناه آن ها چیست و مدت زندان شان چتنتد استت 
وحتی معلوم نیست چه تعداد از این زندانیان راکشته انتد و 
دویشاوندان و اقارب شان از مر  یا زنده بودن آنها اطالعی 

 ندارند.
درآن آوانی که کمونیست هتا  روس بته بتختارا 
ودیوه ودیگرمناطق آسیا  مرکز  کته هتمته کشتورهتا 
وسرزمین ها  مسلمان بودند حمله نمتودنتد  مستاجتد بتی 
شمار  درهرگوشه وکنارآن موجتود بتود   روس هتا  
کمونیست همه مساجد را یا به گدام ها  غله یا به موزیم هتا 

 تبدیل نمودند . 
ولی طالبان لعنتی همه مساجد را زندان و شکنجه گاه 
وکشتارگاه انسان ها  بی گناه مبدل سادتند . که این نشتان 
می دهد که روس ها  کمونیست به مراتب بر طالبان متزدور 
شری داشته و به مساجدآن بی احترامی که طالبان میکنتنتد  

 نکرده بودند ./
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 زلمی دلیلزاد

استدعای ظاهرشاه برای 
 »بابای ملت«گرفتن لقب

زلمی دلیلزاد نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحده برا  صلتح 
افغانستان  درکتاب )فرستاده( ار  چگونگی قبول تقتاضتا  
مرحوم محمد ظاهر  پادشاه سابق  جهت اعطا  لقتب)بتابتا  

 ملت( به و  را چنین به تصویرکشیده است :
» : لتویته 1331جتوال -لویه جرگه  کابل  جتون 

جرگه هم رنگارنگ بود هم بسیاربااهمیت. باآمدن نمایندگان  
جوّ هیجان وامیدوار  کتابتل رافتراگترفتت. شتهترونتدان 
گوناگون افغان درآن حضتورداشتتتنتد. از دور ازدحتام 
نمایندگان چردشی بود از دستارها  زرد  سفید وداکستر . 
مالها باریشها  بلند  فرماندهان پیشین مجاهدین باپکول ها  
هموار پشمی و ازبک هاباچپن ها  دود. مردان زیاد  هتم 
بودندکه نه کاله ونه قره قل پوشیده بودند. زنان لباس هتا  
رنگارنگی پوشیده بودندکه ترکیبی ازپوشش سنتی وغتربتی 
بود. بردی سرها  دودرا پوشانده بودند وعده ا  نپوشانتده 
بودند. بردی ازمردان لباس ها  سنتی افغانی به تن داشتنتد  
درحالی که شماردیگر کت و شلوارغربی. نمایندگان باتمایز 
هویت قومی وقبیله ا  و همچنان به عنوان افغان  غترور و 
مفهوم وحدت ملی رابه نمایش گذاشتند. فضا  جرگه گاهی 

 پرسروصدا و زمانی جد  و موقربود .
رهبران افغان درقرن بیست لتویته جترگته هتایتی 
باموفقیت آمیخته برگزار کردند. امان اهلل درلتویته جترگتۀ 

درتقال  جلب حمایت ازنوساز  افغانستان  ازمتلتکته  0۹10
ثریا دواست که حجابش رابردارد. درعوض  این حترکتت 
واکنش شدید نمایندگان محافظه کاررابرانگیخت. ظاهرشتاه 
آدرین رهبر افغانستان بودکه ریاست یتک لتویته جترگتۀ 

جرگه به بتیتطترفتی 0۹00نماینده را بدست گرفت. درسال 
افغانستان درجنگ جهانی دوم را  داد. لویه جترگتۀ ستال 

اوباعث تشکیل پارلمان  دواستار برگزار  انتختابتات  0۹۵0
 مستقیم و زمینه ساز ادغام زنان در روندسیاسی شد.

بدنبال راهی برا   1331افغان هادرلویه جرگۀ جون 
نجات از رنج دود بودند . محل گردهمآیی همانندجشنی بته 
بزرگی یک همایش سیاسی بود. در نبودمرکز  مناسب برا  
برگزار  همایش  آلمان هادیمۀ بزر  جشتن )اکتتتبتر ( 
رابرا  اجالس اصلی برافراشتند وچندین دیمۀ کوچکترهتم 
برا  برگزار  نشست ها  مشورتی نمتایتنتدگتان درهتمتان 
نزدیکی برپاکردند. محل لویه جرگه درمساحتی سه یاچهتار 
برابرمیدان فوتبال ودرعقب دانشگاه پولی تکنیک موقعتیتت 

 داشت . 
من هیجان ودوشبینی را مانند نعمت آمیخته ا  در 
میان مردم افغانستان دیدم. ترسیدم که حتی یک لویه جرگۀ 
موفق میان جمعیتی که انتظارات زیاد  از مجلس داشتتتنتد  
باعث تقویت سردوردگی دواهد شد . افغان ها در حالی که 
انتظار داشتند لویه جرگۀ اضطرار  پیشرفتت بتزرگتی در 
عرصۀ امنیت  وحدت ملی و مردم ساالر  داشتته بتاشتد   
ماموریت واقعی وهدی این همایش تعمداً کمتر بلندپروازانه 
در نظرگرفته شده بود . مجلس بایستی حکومتت جتدیتد  
برمی گزید که هدایت تدوین پیش نویس قانون اساسی ملی 

 به دست گیرد. 1330را در 
من فکرکردم که موضوع کلید  حل جدال بترستر 
دونکتۀ اصلی بود : نقش ظاهرشاه و تقسیم وزارت دانه هتا. 
این مواردچنان جدال برانگیزبودکه قریب بود لویته جترگته 
اصالً برگزارنشود. درواقع اوضاع عصترپتیتش ازبترگتزار  

 اجالس آشفته بود .
باتوجه به احترامی که کشوراکنون به شاه سالخورده 
قائل بود  کرز  متعهد بودکه بابازگشت شاه ازهمان آغازبته 
عنوان یک لحظۀ وحدت بخش بردوردکند. اما یک مشکتل 
وجودداشت: کرز  نگران بازگشت نتوۀ شتاه  مصتطتفتی 
ظاهربود. کرز  فکرمیکردکه شاید اودرپی کسب کترستی 
ریاست جمهور  باشد. ازمن دواست که این مسئله راباشتاه 
سابق درمیان بگذارم . وقتی باظاهرشاه صحبتت کتردم  او 
موافقت کردکه ترجیح میدهدنوه ار به گروه همراهان)ر( 

 نپیوندد  اما ناشیانه است اگر او این پیام راصادرکند.

 هفته نامۀ امید   9101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 الکسندریه  ورجینیا      پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

 صفحاتی از سیر زندگیم
 (۵)در وصلت و در هجرت 

حوادث دیگر  که بتاال  روحتیتات متن درایتام 
کودکی تاثیرات عمیق و ضربات روحی فرامور نتاشتدنتی 
گذاشت  یکی هم حریق وآتشسوزیی بودکه دریک ستمتت 

 منزل نشیمن ما درهمان کوچۀ اندرابی به وقوع پیوست. 
نیمه ها  شب بودکته فتریتاد 
وحشتت انتگتتیتزمتادرم متترا 
سراسیمه ازدواب بیدارسادت 
ومسلسل می گفت زودبردتیتز 
که دانه سودت! وقتی چشتم 
گشودم دیدم شعله ها  تترس 
آورآتش ازسمت مقابتل اتتاق 
نشیمن ما زبانه کشیده وجترقته 
ها با صدا  هیبتناکی هترستو 
پراگنده میشود  تصورمیکردم 
بااین آتتش متر  ونتابتود  
نیزهمراه است ودریتک شتب 

 همه چیزتمام دواهدشد ! 
 راستی وقتی این سطوررامی نویسم  یادم ازین بیت می آید :

 بر مال و جمال دهر مغرور مبار   
 کان را به شبی برند و این را به تبی
بهرحال  شعله ها  آتش وصدا  مهیب افتتادن یتک 
دیوار وسودتن دروازه هاوکلکین ها لتحتظته بته لتحتظته 
وحشتناکتر می شدو درهمان گیرودار یادم ازمرد دوره گرد 
وافسانه سرا  آمدکه )سادو( گاهگاهی برا  طلب صدقه بته 
عقب درب حویلی مامیآمد وکتاب مصور  رابنام قصه ها 
)جنت ودوزخ( روبرو  متا متی کشتودو بتانشتان دادن 
تصاویردیالی شعله ها  آتش دوزخ برا  سودتن گنهکاران  
داستان ترسناکی رانیزبه آن ضمیمه میسادت... متن دتیتال 
کردم حادثۀ ناگهانی آن شتب نشتانته ا  ازهتمتان دوزخ 
افسانویست که مرد دوره گرد توضیح وهشدار میتداد. لتهتذا 
برا  نجات ازچنین بلیۀ بزر   هرچه دعاونیایتش ازمتادرم 
درهنگام مصیبت هایش آمودته بودم  زیرلب تکرارمیکردم 
ویا زیارت شاه دوشمشیره به کمک می طلبیدم. همۀ اعضا  
فامیل باداد وفریاد سراسیمه بهرسومی دویدند. پدرم وسایتر 
مردان ازهمسایه هاکمک دواسته سطلها  آب رارو  آتتش 
میریختند ویکنفر هم موظف شدتامامورین اطفائیه را ازحادثه 

 اطالع دهد.
این حریق مدهش ازسراچۀ منزل ماکه زن نابینایتی 
باتنورنان پز  وذدیرۀ هیزم دود)پشتاره ها  دتار( درآن 
بودوبار داشت  منشأ گرفته ودراتاق هتا  متجتاورسترایتت 
کرده بود... آن شب دیدم که وقتی مصیبت بزرگتی رونتمتا 
گردد انسانها باهم نزدیکترمیشوند وبرا  نجات ازیتک بتال 
ومصیبت ناگهانی به کمک ومعاونت وفداکار  ها  حیترت 
انگیز  مبادرت میورزند. همسایگان ما ازچهارجهت بترا  
کمک وکشیدن لوازم اتاقهابه صحن حویلی وآوردن سطلها  
آب باعجله وسرعت تتمتام صتری مستاعتی متیتکتردنتد 
ودردامور سادتن آتش دانمانسوز  ازهیچ معاونتتی دریتغ 
نمی کردند. یادآن عطوفت ها  انستانتی وغتمتشتریتکتی 

 هاوتعاون وفداکار  ها به دیر !
شاید درهمین لحظه هم ازدود بپرسیم که آیا دراین 
شب وروزمصیبت بار  که دانۀ مشترک وطن دستتتختور 
جنگها  مدهش وطعمۀ آتشسوزیها  بزر  است  هموطنتان 
وهمسایگان ومردم دور وپیشی که شعله ها  دانته بترانتداز 
آنرامشاهده ونظاره می کنند  باالدیر روز  برا  دتامتور 
سادتن چنین حریق همه گیر  دست کمک وتتعتاون بتهتم 
دواهند داد وعطوفت انسانی شتان بتردصتومتتتهتا غتلتبته 

 دواهدکرد؟
آیا به عمق تاریک دیگراین فاجعه متوجه شده ایتم 
که دوام بی پایان این جنگ ها وآتش سوز  هتا و راکتت 
انداز  ها و انفجارات ناگهانی   چه ضربته هتا  دردنتاک 
روحی وعقده ها  روانی در وجودکودکانی که نسل فردا را 

 می سازند  بجاگذاشته است؟
من که بعد از گذشت هشتاد سال هنوز هم آن حریق 
نیمه شب دانۀ محقر اندرابی بافریادها  مادرم رابخاطر دارم 

 ویادآن افسرده ام می سازد !/ )دنباله دارد(

بعدتر همانروز بامصطفی ظاهرمالقات کردم واوضاع 
راتوضیح دادم. به عنوان شیرین کننده ا  افزودم کته در 
صورت همکار  اودر رفع صالحیت داوطلبانه ازدتود در 
تالر برا  کسب ریاست جمهتور  کترز  یتک پستت 
دپلماتیک برایش درنظردواهدگرفت. اوتوافق کردوکرز  

 اورابه عنوان سفیر به ایتالیا فرستاد . 
مارچ روم راترک  10شاه قصدداشت چندروزپیش از

کند تادرجشن نوروزدرافغانستان باشد. امافهیم و قتانتونتی 
اطالعات هشداردهنده ا  بامن در میان گتذاشتتتنتد. ایتن 
اطالعات بیانگرآن بودکه)گلبدین( حکمتیار برا  حمله بته 
شاه توطئه چینی میکند. من تردیدداشتم که آنهاتهدیدهارا 
مبالغه آمیز جلوه میدهند. حکمتیاروپیروان غالباً پشتون او 
دشمنان درجه یک ائتالی شمال بتودنتد. ستود بتازیتهتا 
باتهدیدها این بودکه میتوانست بازگشت شاه رابه تتأدتیتر 
اندازد. آنهاتصورمیکردندکه بازگشت شتاه پشتتتون هتا  
کشوررا به هیجان دواهدآورد. بااینهمه من نمی تتوانستتتم 

 دطر رابپذیرم ...
سرانجام معلوم شدکه تهدیدهاعلیه شاه واقعی بتود. 
قانونی درچهارم اپریل اعالم کردکه وزارت دادتلته یتک 
توطئۀ بمب گذار  راکه هتدفتش کشتتتن ظتاهتر شتاه 
وسرنگونی حکومت کرز  بود دنثی کرد. نیروها  امنیتی 
افغان چندصد نفررابه اتهام تتوطتئته چتیتنتی بتازداشتت 
وذدایرسالح سنگین رادرسطح شهرضبط کردند. طراح این 
تالر کودتا ظاهراً حکمتیاربودکه تازه ازایران به افغانستتان 

 بازگشته بود...
به رغم این چالشها  مشتارکتت بتاالبتود. انتتتختاب 
نمایندگان باشتاب پیش رفت. این جناح شاه بودکه آمادگی 
ها  مارا دردقیقۀ آدر واژگون کرد. جنرال عبدالولی یکی 
ازنزدیکترین دستیاران شاه آشکارا اعالم کردکه ظاهر شاه 
دولت انتقالی رارهبر  دواهد کترد. کترز  ورهتبتران 
ائتالی شمال شوکه شدند. من هم شگفت زده شتدم. شتاه 
بطورمکرر به من ودیگران گفته بودکه با تتوجته بته ستن 
وسالمتش  چنین آرزویی ندارد. رهبران ائتتتالی شتمتال 
ناگهان بحثی راشروع کردندکه آیا نامزددودرا برا  رقابت 
باشاه معرفی کنند یا لویه جرگه رااز بنیادتحریم کنند. فهیم 
تهدیدکردکه اگرشاه پاپیش بگذارد  علیه شتاه دستت بته 

 اقدام نظامی دواهد زد . 
به دیدن کرز  رفتم  آشکاراعصبانی بود ومی لرزید. 
لحظه ا  که دستیارر در رابست  کرز  سخنان تنتد  بته 

ترجتمته  -نشنیده  -زبان آوردکه قبالنظیرر را ندیده)باید 
میشد. اداره( بتودم . کترز  دربترابترشتاه هتمتواره از 
دودتمکین نشان میداد حتی دردلوت. اوحتتتی بته روم 
سفرکرده بودتاشاه را در بازگشت به افغانستتان هتمتراهتی 
کند. تند  اونسبت به اینکه دور زده شتده  بترا  متن 
ناگهانی بود. گذاشتم برا  مدتی دلش رادالی کند وسپتس 
از او دواستم که آرام شود. گفتم من دستگتی ات رادرک 
میکنم  امامواظب بار که هیچ چیزمنفی دربتارۀ شتاه بته 
دیگران نگویی  شنید. گفتم اعتبار اصلی تو به عنوان رهبر 
ناشی ازاین واقعیت است که توبه گروه روم نزدیک هستی. 
من شک دارم که ظاهرشاه واقعا بخواهدرئیس حتکتومتت 
انتقالی بود  ممکن است دانوادۀ شاه سعی کنداز اوبعتنتوان 
یک رئیس اسمی برا  ورودبه قدرت استفاده کند. وقتتتی 
کرز  آرام شد  به شودی سرزنشش کردم: میدانی وقتتتی 

 چیز  به بینی ات بخورد  دیگرفرصت رانمی بینی !
درمقابل کرز  گفت منظورت چیست؟ یادآورشدم: 
نمیخواهی ائتالی شمال راوادارکنی که ازیکی ازوزارتخانه 
ها  امنیتی دست بردارد؟ درگذشته مشکل ایتن بتودکته 
کرز  اهرم فشارزیاد  نداشت  حاالائتالی شمانسبتت بته 
مقاصدمنتسب به ظاهرشاه آتشین شتده بتود. اگترمتاایتن 
موضوع رادرمعامله برسر نقش شاه حل می کردیم  ائتتالی 
شمال حاضر به دادن امتیاز بود  کرز  شادتر شد. ساعت ده 
شب از ار  بیرون شدم وبه اقامتگاه ظاهرشاه زنتگ زدم  
دستیارر زودترین فرصت ممکن برا  دیدار باشاه رابه من 

 داد .
فردا  آن ساعت یازده به اتاق دواب شاه راهنمایتی 
شدم. اتاق دوابی بارنگ آبی روشن و وسیع کته پتنتجتره 
هایش بسو  باغی بازمیشد.عکسها  اعضا  دانتوادۀ شتاه 

شاه تتازه از رو  میز  نزدیک تخت دواب مجلل اوبود. 
. سته دواب بیدارشده بود وهنوزلباس دواب برتن داشتت

چوکی راحت بازوداردراتاق بودامادستیارشاه ایستاده مانتد
 )ص پنج(
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 پیام های مبارکباد برای سی سالگی امید 
دوستان گرامی زیاد  تلفونی وتوسط فیسبوک ونیتز 
با نامه ها  مهربانانه  سی سالگی جریدۀ امید را تتبتریتک 
وتهنیت گفته اند. این سه پیام نوشتار  به تترتتیتب تتاریتخ 

 وصول به اداره  به دوانندگان ارجمند تقدیم می شود :
 مریلند                                       مریم سلیمان

 جنبش امید شادو گل افروز باد
درود به فرهنگیان نستوه و فرهیخته سر زمتیتن متا  

عالیجنابان جناب اقا  محترم کوشان وگلبانو  فترهتیتختتته 
 محترمه دوکتورس ثمیله جان کوشان !

اجازه بدهید من مریم سلیمان به حیث یکی از هزاران 
فرد عالقمند این نشریه وزین و پر تیراژ تتبتریتک عترض 
نموده و مراتب سپاس و ارجگذار  ام را بمناسبت این هتمته 
زحمات فرهنگی وکلتور  تان که همانا رشتد کتیتفتی در 
راستا  انتخاب محتویات جریده وزین امید دلها در این سی 
سال متقبل شده اید  تقدیم حضور تان نموده امید افتتتختار 

 بخشیده و بپذیرید.
واقعا کار و زحمات تان در قسمت جریده وزین امید 
دلها قابل تحسین و مباهات است دیلی صادقانه و بتدون هتر 
نوع تصب چون دژ مستحکم ایستادید ومیکوشید برا  نتگته 
داشتن این نشریه وزین سنگین و پرتیراژ که همه محتویاتش 
دردور ستایش است  برایتان در امور محوله زندگی شخصی 
و اجتماعی شما جفت دردمند و منور و فرهنگیتان نستتتوه 
موفقیتها  بیشمار و روز افزون از بار گتاه دتداونتدمتنتان 

 میطلبم .
شما صاحبان جهید جریده امید دلها ثروت و سرمایه 
ملی کشورم هستید که در حال و اوضتاع از حتق متردم و 
ارامی وطن غافل نبودید که واقعاکار و زحمات تان قابل قدر 
است.  هکذا نویسندگان   ژورنالیستان و دانشمتنتدان بتلتنتد 
مرتبه که در طول سالها امید دلها را بدل پیوند زدند که تا بته 
 حال مطالب دست اول و علمی شان قابل قدر و افتخار است

در کل همه شما اساتید منور قابل ارجگذار  بوده و 
افتخارات همیشگی ما می باشید. با عرض ادب   حرمتت و 

 تمکین  ارادتمند و وطندار شما مریم سلیمان
 الحاج امان الملک جالله باباجان       سپرنگفیلد   ورجینیا

 د امیدمیاشتنی دیرشمه کلیزه
دومره ددوشالی اوسرلوولودبره ده چه دا د  د 
 امید غوره اومنونکی ادباردپله دیرشمه کلیزه نمانز  مرحبا؛
دهرله نه لمانزه دپل قدرمن فاضل ورور شتاغتلتی 
محمدقو  کوشان ته مبارکی اوپه زغرده دا وایم چه ! عمتر 
د  للر  صحت د  کامل همت د  هستک فتعتالتیتت د  

 دایًم سرلولو اوبریالیتوب د  د غالی امیل اوسه آمین.
زمونژ دتولوافغانانو لوستونکو دپاره د داد او ویتال 
دا  د  چه په تولنه کی موداسی هسندویه عالمان  نومیالتی 
لیکواالن دپوهی اوقلم داوندان موجود د  چه پته عتلتمتی 
اومطبوعاتی بردو کی دمجلو ادبارونو رسالو کتتابتونتو پته 
لیکلو او دپرولو دپل ادبی اواجتماعی رسالت اومسًولیت تته 
متوجه شو  اودد  اجتماعی دند  اومسًولیت په چلولوکتی 

 تیار او چمتو دریدلی د  چه ده چار  ورته وایم.
د امریکی او نورو ملکونو مهاجروته چه چاپه پرادته 
توگه ددمتونه کر   اوپه علمی عرفانی هنر  ادبی تاریخی 
مذهبی  اونشراتی اومطبوعاتی بردتوکتی پته پتوره دول 
ددلکو ذهنیتونه روشانه کر  یوه یی هم دامید ملی جریتده 
اودفاضل ورورمحمد قو  کوشان هلی دلی چه داد  اوس 
دپله دیرشمه کلیزه نمانزنی نوزه ورته په جهرمبارکی وایتم 
او ددستن تعالی دخه یی بریالیتوب او پتوره تتنتدرستتتی 

 اوتوانایی غوالم.
 وودبریج  ورجینیا                        محمدفاروق مایل

 شمع محفل
سی ساله  »هفته نامۀ امید«درشمارۀ قبلی دواندم که

شد  یابه عبارت دیگر مرد  قو  و کوشا و مصمم برا  سی 
سال چرا  امید رامانندشمع محفل دوانندگان وعالقتمتنتدان 

 دادل ودارج کشور زنده وفروزان نگهداشته است.
این پایمرد  و استوار  پیوسته وسلستلته دار رابته 

جناب محمدقو  کوشتان وهتمتکتاران  »امید«مدیر مدبر
وهمرزمان فرزانۀ ایشان  که همواره باکتاروان امتیتد متردم 

 همراه بوده اند  صمیمانه تبریک وشادبار می گویم . 
هفته نامۀ امید ازآغاز تجاوزاتحادشورو  ازشمال  تا 
سقو  آن متجاوزین  و ازآغازتجاوزطالبان مزدور وتاریتک 
اندیش ازجنوب بروطن ومردم ماتاکنتون در راه متبتارزات 

 )دنباله درصفحۀ هشت(

 هامبور    جرمنی          سید آقا هنر  

 آیا تاریخ تکرار میشود؟
 فضل هادی مسلمیارکیست؟ آیادرگذشته همچونمونه راداشتیم؟

کسی که منازلش  باشگاه طالبان   
داعتتش  التتقتتاعتتده  جتتنتتراالن 
پاکستانی  مخزن اسلحه واسکتها  
انتحار  میباشد و چندین بتاردر 
مطبوعات هم برآمد؛ اماهیچ مرد 
پیدا نشدکه زنگتولته رادرگتردن 
ایتتتتن پشتتتتک درنتتتتده 
بیندازدتاموشهاازشرر آرام شود. 
اسم: فضل هاد  مسلمیار مشتهتور 

 به قصاب 
وظیفه قبلی : دریور  نزد مولوى نیک محمتد رئتیتس امتر 

 بالمعروی مرد  رؤوی ازوالیت ننگرهار
 وظیفه فعلی: رئیس سنا ) مشرانو جرگه (

 وظایف داص: همکار و رهبرى گروه داعش در مشرقى
 لک کلدار ویک موترتونس لینی ۶سال قبل: 00سرمایه

 ملیون دالر در بانک هاى مختلف ۹3سرمایه فعلی: 
 جایداد قبلی: یک دانه درابه در ولسوالى چپریار ننگرهار

تانک تیل در راه نتنتگترهتار  0جایداد فعلی بعد از چور:
 توردم 

تانک تیل در راه کابل ننگرهار و یتکتی  1باال  رنگرود   0
 0و  0دانه در کارته  1دانه در شیرپور   0هم در شهر کابل  
دو بلند منزل دردوشحالخان وده هتا نتمتره 0دانه در کارته 

 1نمره در شهرک مال عزت   ۵زمین درشهرک مالتره دیل  
ها نمره در شهترک امتان اهلل  03بلند منزل در شهرننگرهار  

نتمتره در شتهترک  0۶نمره در شهرک هدوال   00دان  
فیصد نمرات در شهرک دولتز  زمیتن دولتتتی  ۶3سیای  

 اپارتمان در شهرک سلیم کاروان ۵پولیگون  
جریب زمین در پغمان و به ده ها موتر زرهی وموترها   03

 مودل باال !
برادرر به نام یونس که بیسوادنیز است او را به رتبته 
دگروالى در نظم عامه ننگرهار جابجا کرده تا نمرات شهرک 
سیای را معامله کند   اینکه اکثریت دویشاوندان دود را در 
گمرکات  ترانسپورت و جاهاى عایداتى مقرر نمتوده و از 
همه شان حق المقررى ماهانه ادذ می کند متوضتوع جتدا 

 است.
این است دارایی معلوم این قصاب  ددا میداند که به 

 چى اندازه جایداد و ثروت پنهان را دارا است.
لست آن عده از أعضاء دانواده مسلتمتیتار کته در 
حکومت وظیفه اجرا میکنند و ماهوار به جیب فضل هتادى 

 مسلمیار دالر میریزند.
 -1فضل هادى مسلمیار رئیس مشرانتو جترگته   -0

محمد صدیق دولتزى ولستوال  ولستوالتى بتهتستود  بترادر 
 -0قارى سیدعمرمسلمیاررئیس مرستون ننگرهار -0مسلمیار

 -۶  -۵محمد یونس مسلمیار قوماندان لوا نظم عامته نتمتبتر
ستیتداکتبتر  -۵شمس الرحمن مسلمیار عضو شوراى والیتى

غالم حیدر فقتیترزى  -۵مسلمیار معاون گمرک والیت کابل
 -0دسربره مسلمیار رئیس ریاست مهتاجتریتن نتنتگترهتار

قوماندانان گمرکات قندهار و  -۹قوماندان نوراکبرمسلمیار
غالم قادر فقتیترزى مستوول تترازو  -03اسالم قلعه هرات

جگرن شتیترولتى در ریتاستت رجتال  -00والیت لغمان
0برجسته محمد صادق مسلمیار رئیس  ریاستت زراعتت  -1

دسربره  متدیتر امتالک  -00ننگرهار  بچه کاکا  مسلمیار
مدیر حقوق والیت ننگرهار از افتراد  -00ولسوالى سردرود
آمر استخبارات حوزه اول شتهتر جتالل  -0۶داص مسلمیار

مسؤول عواید دروزاه هاى  -0۵آباد  از افراد داص مسلمیار
نتجتیتب اهلل  -0۵شاروالى جالل آباد از افراد داص مسلمیار

کامه وال رئیس  ریاست صحت عامه ننگرهار که در امتحتان 
 -00ناکام مانده اما به زور مسلمیار تا به حال رئیتس استت !

رئیس ارکان فعلى ریاست امنیت ننگرهار که سابتق متدیتر 
شهرى امنیت بوده و به اساس بى کفایتى منفک شده بود از 

عبدالهاد  مسلمیار فرزندو سمیع اهلل  -0۹افراد داص مسلمیار
مسلمیار و عابداهلل مسلمیار برادرزاده ها بحیث أعضاء پارلمان 

 تن . 0جوان  ازیک فامیل 
منبع: دارایی ها  قبل و حال رئیس مجلس سنا)شبکۀ 

 اطالع رسانی افغانستان ( 
زندگی نامهء فضل هاد  مسلمیار با این واقعیت در 

 عهد نادر غدار شبیه است:

 ...استدعای ظاهرشاه 
من شروع کردم: اعلیحضرت چه دبتراستت؟ آیتا 
نظرتان راتغییرداده اید؟ گفت وگویی راکه در روم داشتیتم 
یادآور  کردم  وقتی که شاه ترجیح قتطتعتی ار رابترا  
داشتن نقش نمادین مثالً )بابا  ملتت( اظتهتارداشتت. اوبته 
صراحت دوگزینۀ دیگررا ردکرده بود: شهروند  بدون هیچ 
عنوان رسمی و یا مقامی در رأس دولت .ظاهرشاه به آرامتی 
آنچه را درروم گفته بود تکرار کرد: اینکته درجستتتجتو  
مسئولیت رهبر  دولت انتقالی نیست. اوافزودکه در این سن 
ووضعیت سالمتیش چنین کار  غیرممکن دواهدبتود . او 
تقصیر شایعه را به دور اعضا  دانوادۀ دود اندادت ولحن 
صدایش هم نوعی ناراحتی از آنها رانشان میداد . اونتتتیتجته 
گیر  کردکه نقش اعزاز  مثل )بابا  ملت( برا  او مناسبتر 
است نسبت به ریاست دولت . من پیشنهاد کتردم کته او و 
کرز  کنفرانس مشترک دبر  برگزارکنند تااوضاع آرام و 

 ابهام دور شود. او موافقت کرد . 
به ار  بازگشتم ودیدم که کرز  باناراحتتی قتدم 
میزند. دبرمراکه شنید راحت شد. سپس دربارۀ لویه جرگه 
تبادل نظرکردیم . من پیشنهاد دادم که با ائتالی شمتا حتری 
بزنیم. تا اینجا آنهاحاضرنبودندکه حتی ازیکی ازوزارتختانته 
ها  امنیتی دست بردارند. من پیشنهتاددادم کته در ازا  
دوددار  شاه از نامزد   آنها بایداعطا  لقب بابا  ملت بته 
ظاهرشاه را بپذیرند ویکی از وزارتخانه هتا  کتلتیتد  را 

 تحویل دهند)!( .
سپس برموارد مشخصی تمرکزکردیم. عتبتداهلل در 
جایگاه وزیردارجه هیچ سرمایۀ واقعی امنیتی رادرکنتتترل 
نداشت و فهیم نیرومندتر ازآن بودکه از پست وزارت دفتاع 
حذی شود. توافق کردیم که بهترین گزینه )محمدیتونتس( 
قانونی است که کناره گیر  کندوبه یتک پشتتتون اجتازه 
دهدکه رهبر  وزارت دادله رابدست گیرد. ائتالی شتمتال 

 »این پیشنهاد را با اکراه پذیرفت./

 »فرستتاده«کتاب 00۵تا 000برگرفته ازصفحات(

نوشتۀ زلمی دلیلزاد  ترجمۀ هارون نجفی زاده  انتتتشتارات 
 دورشید (00۹۵عازم  کابل  چاپ دوم  

********** 
از کتتتاب  ۶3مرحوم غبار در جلد دوم   ص 

 نویسد : افغانستان در مسیر تاریخ می
ها  انتگتلتیتس هتا و  نادردان برا  هندوستانی« 

جواسیس دست باز داده بود. مثل اهلل نتواز دتان متلتتتانتی 
ترجمان که بعداً وزیر دربار  وزیر فواید عامه  یاور شتاه و 

شود  از داندان شاهی زنی بترا   وزیر مختار در جرمنی می
 گیرد .  دود و زنی برا  پسرر می
وان هندوستانی به نام قربان حسیتن  هکذا یک گاد 

پنجابی که در دورۀ امان اهلل دان موتتروان شترکتت افتغتان 
واگنر جرمنی   بعد ها دزد بگیر گمرک کابل شده بود اینک 
به عنوان شاجی سید عبداهلل دان همدانی با یونیفورم نظامتی 

هتا   دومین بلندترین رتبۀ نائب ساالر  و رئیس جبه دتانته
 کشور  فابریکۀ بوت دوز  و یک تاجر ملیونر شد . 

شاجی یا شاهجی گاد  وان هندوستانی   فابریتکتۀ 
هتزار  0ساز  را تقریباً نابود کرد   تعداد کارگران از  اسلحه
ها  ار مرکز رفت وآمد قبایلی نفر تقلیل یافت   دانه ۵33به 

نفر به دستتتردتوان و   ۶3ومردمان ناشناسی شد  هر شب 
افغانی  ۶عدد عم انبه هند  که هر دانۀ آن  033نشست و  می

قطی سگترت  ۶شد و دودر روز   قیمت داشت  چیده می
 کرد. دود می

ضمیمه : گفته می شود تعداد  از افراد وابستته بته 
جمعه دان همدرد و دستیار  فضل هاد  مسلتمتیتار رئتیتس 
مجلس سنا   افغانستان   تعداد  از افراد به شتمتول متریتد 
صحرایی سکرتر ریاست پاسپورت را مورد لت و کوب قرار 

 داده  است.
افراد مسلح وابسته به جمعه دان همدرد مشاور رئیس 
جمهور غنی و فضل هاد  مسلمیار رئیس مجلس ستنتا و از 
چهره ها  برجسته   حزب اسالمی نزدیک بته گتلتبتدیتن 
حکمتیار   امروز سکرتر ریاست پاسپورت را به شدت لت و 
کوب کرده اند. گفته شده بعدازین حادثته  فضتل هتاد  
مسلمیار به داطر عذر دواهی به ریاست پاسپتورت  رفتتته 

 است./
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 هفته نامۀ امید 9101شمارۀ  صفحۀ  ششم 

درجۀ چهارم راهالند وپنجم را دنمارک وبهتمتیتن تترتتیتب 
سویس ششم  نیوزیلندهفتم  جامائیکا هشتم  بلژیک یابلجیتم 
نهم و کاستاریکا دهم . جالب است که ایاالت متحده به مثابۀ 
گویا دژ فوالد  دموکراسی ومردمساالر  وآزاد  بیان در 

 قرارگرفته است. 00مکان وجایگاه
درحالیکه منحیث یک روزنامه نگارقدیم وطتن از 
سازمان دبرنگاران بدون مرز تشکرمینمایم که به مثابۀ نتهتاد 
ارزندۀ جهانی همواره درکشورها  جتهتان ستوم بتویتژه 
افغانستان حضورداشته  وبهمین ترتیب ازستازمتان غتذا و 

جایزۀ صلح نتوبتل 1313دوراک جهانی)ای آ او(که درسال
رادرحالیکه بسا نام هاو کمیته هاکاندید بتودنتد  بصتورت 
تنهایی ازآن دودکرد  و من ازایشان هم ابرازسپتاستگتزار  
مینمایم  درشرایط کرونابه مثابۀ یک نهادجهانی دین بشتر  

 دویش رادرمقابل ابنا  بشر انجام داده است.
کرستیف دوبوار مسئول سازمان دبرنگتاران بتدون 
مرز دراین هفته گفت روزنامه نگار  بهترین واکسین علتیته 
اطالعات نادرست است  که متاسفانه تتولتیتد وتتوزیتع آن 
ازسو  کارمندان دولتی وحکومتی سیاسی  اقتتتصتاد  و 
فناور  وحتی زمانی هم ازطری فرهتنتگتی نتیتز مستدود 

 یامحدودمیشود.
بلی روزنامه نگار  راه رفتن رو  قو  آتش استت. 
من به دانۀ آزاد  بیان  موسسه عالی مطبوعات که شمار  از 
روزنامه نگاران ودبرنگاران نخبه وفادار به مستلتک هستتته 
گذار  شده تااعالمیه ها  دواهان توقتف فتور  کشتتتار 
هدفمندانۀ دبرنگاران واهل رسانه هاشده اند. من ستختنتان 
آقا  مجیب دلوتگر رئیس اجرایی ادارۀ حمایت ازرسانه ها

دبرنتگتاران بته جتزئتیتات  «)نی( رامی ستایم که گفت:
وهمین ترتیب گتفتتته  »گفتگوها  صلح دسترس پیداکنند.

ها  آقا  صدیق اهلل توحید  رئیس کتمتیتتتۀ مصتونتیتت 
دبرنگاران را سزاوار تمجید می دانم وبه راستی نماینتدگتان 
رسانه هاوجامعۀ مدنی نه)معتدنتی(! درمتذاکترات صتلتح 
حضورداشته باشند. و پیشنهاد اتحادیۀ سراسر  هنترمتنتدان 
افغانستان و ابتکارجناب داکترعنایت اهلل شتهترانتی رئتیتس 
عمومی اتحادیۀ هنرمندان راقابل قدر می دانم کته گتفتت 
روزنامه نگاران باید دراریکۀ قدرت و درنشست ها  بتزر  

 صلح حضورداشته باشند.
براستی حکومت هاراکه روزنامه نتگتاران درطتول 
تاریخ مامورتشکیل کابینه بوده اند. بهرحال وضعیت آزاد  
مطبوعات  همانطوریکه گفتم درشمال اروپادوبتربوده که در 

 ۵کشتور 003کشورکه ازجمله یادرمقایسه بته 01لست تنها
فیصد بتود   0فیصد میشود  یعنی یک فیصد از سال قبل که 

از داشتن زیستگاه مساعدبرا  اطالعرسانی درسندبوده انتد  
جتدول  000برازیل نیز با چهار پلته ستقتو  در ردیتف

قراردارد . کار واقدامات زاییر  بولسونا رئتیتس جتمتهتور 
برازیل که اززمان کنفرانس اقلیمی پاریس مورد نقتدرستانته 
هاونهاد ها قراردارد  موضوع دیگرکه بدان مضای شده کته 
افراد دانوادۀ او ونزدیکانش توهین وتحقیترکتردن وبتدنتام 
سادتن آنهابه رسانه هاوبه شمول عتدم متدیتریتت درستت 
ازکرونا وحتی عدم هواوفضا برا  تحت پوشتش قتراردادن 
کرونا و باالدره تلفات زیادکه درسطتح جتهتانتی درزمترۀ 

 کشورها  کرونازده مقام سوم را گرفته است.
البته حاال هندوستان باتلفات ادیر ومتوج هتا  دوم 
وسوم این کرونا  جهش یافت درمقام باالتر ازبرازیل قترار 
گرفت  ولی درآزاد  بیان ازبرازیل جلوتراست یتعتنتی در 
موقعیت وجایگاه بهتراز برازیل قراردارد. بهرحتال کشتتتار 
زنجیره یی آزاد  رسانه هارا درافغانستان تهدید میکنتد  از 
ابرویروس کرونا کرده ابرویروس ها  دادتل بته دنتیتا  
مطبوعات وفضا  رسانه هاضربه زده و تتلتفتات واردکترده 
است. بلی ابر ویروس دشونت دشن وافرا  گرایانه و نهایت 

 بی رحمانه فقط انسان می بلعد و سرآدم درو می کند !
سالها قبل وامسال هنوزهم سرزمین مادونین تتریتن 
سالها برا  دبرنگاران بوده  جامعۀ ورزشی افغانستتتان نتیتز 
مدال آوران وافتخارآواران مورد تهدید دشمنی قراردارنتد. 
همین هفته نوریه تابش کاپیتان تیم ملی هتنتدبتال ازوالیتت 
سرپل درمنزلش درمنطقۀ دیرآباد کشته شد. گذشته ازانسان  
که حتی دشمنان افغانستان حتی حیواناتی که به افغانستان وبه 
محل ها  کشور افتخاربیاورد قبول کرده نتمتی تتوانتنتد. 
) ستارۀ ودش ( اسپ بزکشی را ازوالیت بتددشتان را کته 
افتخارات کمایی کرده بود  زهرداده اندتا ورزر دوستان را 
زهره کفک کنند ! بلی اسپ ستارۀ ودش را زهتر دادنتد 

 تاصاحبش و عالقمندان ورزر را زهره کفک کنند ! /

 مشتاق احمدکریم نور                       شمال کالیفورنیا
 جهالت گره های کور دروطن است !
 اهدا به روح خبرنگاران واهل رسانۀ کشورم واهدا به صلح پسندان واقعی!
توماس مانیر فیلسوی ودانشمندانگلیس میگویدکه درنتبتود 
 دولت)قانونیت( یا قانونمدار  انسانهاگر  همدیگرمی شوند.
 بدبختی ما گناه بیگانه نبود        پیوند ما از اول صمیمانه نبود
بودیم بظاهرهمه مشتاق وطن   درباطن مانقشی ازآن دتانته 

 نبود
ملتی که به جهل قناعت کند مثل دردت بیتد استت  
میوه نمی دهد  اما دشک وتر تاریشه می سوزد. ستیتاستت 
زمین سودته سالهاست درسرزمین ما جریتان دارد  ونستل 
کشی و فرهنگ کشی و زبان کشی و عالم ودبرنتگتارکشتی 
باید درج)لیست جنایات علیه بشریت( گردد  وعاملتیتن آن 
درهروقت که بوده اندوهستند  بتایتدبتعتنتوان)نستل کُتش 

 وجنایتکارعلیه بشر( درتاریخ ثبت شوند.
ارامنه  0۹0۶جوبایدن رئیس جمهورامریکا کشتارسال

کته  1310اپتریتل 10رانسل کشی دواند. امستال درروز
مین سالگرداین کشتارعمومی است  کشورهتا  متثتل 03۵

روسیه  فرانسه  جرمنی  کانادا  ایتالیاهم این کشتاررابه نتام 
نسل کشی یاد می نمایند  ولی بریتانیا واسرائتیتل ازجتمتلتۀ 
کشورهایی اندکه از تعابیر وعناوین دیگر  برا  این ماجرا 
استفاده میکنند. درحالیکه بایدن در سخنرانی صدروزکاریش 
گفت مادرداک پاکستان  اسامه بتن الدن طتراح حتمتلته 
برایاالت متحده دریازدۀ سپتمبرراکشتیم و هراس افتگتنتان 
القاعده راکه برا  امریکا تهدید بزر  بودند  ازبین بتردیتم 
یاحمالت شان رامحدود سادتیم. اکنون زمان آن رسیده کته 

سپتمبرحتتی تتولتد 00قوا  امریکاوآن فرزندانی را که در
 نشده بودند   به کشورشان باز گردانیم . 

این سخنان درحالی ابرازشده که برطتبتل دشتونتت 
وکشتارجمعی برعلما و نخبگان ودانشگاهها ومکاتب ومدارس 
وشفادانه وحوزه وماموریت غرب و شرق وشمال وجتنتوب 
کابل ولوگر درهمین هفته بشدت جریان داشته که جنتایتات 
بشر  واقعی میباشد. اما مال هبّت اهلل درپیام عید  دودبیتان 
میداردکه فهرست سیاه ملل متحد دربرابرصلح مشکل ایجتاد 
می کند  حذی نشدن نام رهبران گروه شان ازفهرست سیتاه 
و طوالنی شدن روندرهایی زندانیان طالبان و حمالت نظامتی 
دربرابرصلح مشکل میکند. مال درپیام ازدولت بایدن وجامعۀ 
جهانی دواست به این مشکالت نقطۀ پایان بگذارند! واقعاٌمایۀ 
حیرانیست!! میگفتندریش وتسبیح گیر  که ازپی کارهایش 
فتنه ونیرنگ وآزاردلق باشد  پوست شیتطتان دارد ! امتا 

 درلباس عبادت دودرامستورسادته است ! 
آقا  بایدن ! شمتا در ستختنتان ستوم متی تتان 
درروزجهانی مطبوعات گفتید ما شتجتاعتت دتبترنتگتاران 
رادرهمه جاگرامی میداریم  دبرنگاران ازحقیقت رونمایتی 
می کنند  سوءاستفاده ازقدرت راکنترول مینمایند وازکسانی 
که درقدرت هستند دردواست شتفتافتیتت متیتختواهتنتد. 
حضورفعال آنان برا  یک دمتوکتراستی فتعتال ضترورت 

 پنداشته می شود . 
جناب بایدن  مگردرجریان مضحکۀ بنام نشست ها  
صلح آیا قتل ها  زنجیره یی روزنامه نگاران واهل رسانته و 
علما  جیدافغانستان رادبرنمی شوید ؟ چه تتأثتیتر  کترد 
آمدن شما وچه فرقی نمود؟ باید درآن سخنرانی ازروزنتامته 
نگاران وسایل ارتبا  جمعی درجریان همه گیر  کرونا کته 
دردط مقدم آگاه ساز  عمومی بادطراندادتن جد  سالمت 
شتتان متتواجتته بتتودنتتد  بتتاقتتدردانتتی یتتاد نتتمتتود. 
 «درهمانروزوزیردارجه ار آنتتتونتی بتلتیتکتن گتفتت:

ماازدولتهاوحکومتها میخواهیم درمورد جرایم اعالم شده علیه 
 »دبرنگاران وکارمندان رسانه ها  گروهی پاسخگو باشند

ولی باوجودیکه همه مشکالت سرجایش باقیست  روندانتقال 
عستاکتترشتتان ازاول متتی آغتتازشتده  بتتگتتفتتتتتۀ شتتان 

سپتمبرداتمه مییابد  هرچندرحمت اهلل نبیل ستابتق 00تاروز
رئیس امنیت ملی گفته که این تاریخ مورد پذیرر طتالتبتان 

جوال  داتمه 0قرارنگرفته ممکن این روندبه باورنبیل شایدتا
 یابد! 

بهمه حال ازاقدامات سختگیرانۀ طالبان بترسترآزاد  
رسانه هاازهمان ابتدا محسوس وملموس بود وهتوشتدارهتا  
پیهم شان وهدی قراردادن رسانه نمونه ها  همان عقده هتا  
شان است  که همه جوانب روندگفتگو  صلح بشمول طتراح 

 و معمار )نشست ها  صلح( زلمی دلیلزاد کلوخ برآب 

گذاشته ودولتت جتدیتدومستتتقتردرکتاخ ستفتیتد کته 
باوجودپیامهاونامه ها  سرگشاده به روشنتی دتاطتر نشتان 
کردندکه دلیلزاد راازاین ماموریت که ناکام درناکام بتوده 
وهست کنار بزنید  اما با وجود  که این اعجوبه بته حتزب 
دموکرات منسوب هم نیست  اماهنوزهم حری اول رادربارۀ 
صلح افغانستان می زندوهمه را فتریتب داده استت. ایتن 
درحالیست که افغانستان درارزیابی که به داطرروزجتهتانتی 

 011کشوردرردیتف 003مطبوعات صورت گرفت  درمیان
 ازنگاه آزاد  بیان اعالم شد !

دانم انیسه شهید دبرنگارطلوع نیوز به مثابۀ)چهرۀ آزاد  
بیان( در افغانستان شنادته شد  عصمت سرور ازاطالعتات روز 
وکریم امینی ازطلوع نیوز  عبدالرقیب سائل ازآژانتس دتبتر  
پژواک وگل رحیم ساروان دبرنگار صدا  امریکادرجملۀ پنج تنی 
اندکه به ترتیب ازاول تاپنجم درزمرۀ ده نفر اعالم شتدنتد  نتام 

 مرحوم داعی دبرنگاررادیوآزاد  نیزدیده میشود. 
سازمان گزارشگران بی سرحد درلستی که درآستانۀ روز 
جهانی آزاد  مطبوعات نشرکرد  بیان داشت که بعضی کشورهتا 
در جدول امسال چندان صعود  نداشته بلکته ستقتو  ونتزول 
نیزداشته اند  کشورها  کوریا  شمالی و ایران درشماره هتا  

کشورقرارگرفتند. شایان توجه است کته 003درمیان 0۵0و0۵0
درلست یاهیئت هفت نفر  که این چهره هادبرنگتاران متمتتتاز 
رابررسی میکرد  لیز دوسیت دبرنگارکارکشته وباتجربۀ سرویس 
 جهانی بی بی سی  یکی ازنامزدان این چهره هابوده درافغانستان. 
درحالیکه سازمان دیدبان حقوق بشراعالم کرده که کاهش 
کمکها  جامعۀ جهانی به افغانستان  دسترسی زنان رابه دتدمتات 
بهداشتی کاهش داده و ادامۀ این وضع باعث مر  ومیربیشترزنان 

ثتور( 0۵ -می ۵می شود. در راپورتازه که درآستانۀ روزمادر)
انتشار یافت  میزان دسترسی زنان به ددمات صحی )تکان دهنده( 
ارزیابی شده وازجامعۀ جهانی دواسته تاکمکها  بخش صحی رابه 
دوراز مسایل سیاسی وامنیتی انجام بدهند. نهادیادشده کمتکتهتا  
مالی و انسانی رابه نظام بهداشتی درافغانستان)مستألته متر  و 
زندگی( مردم تلقی کرده وهوشدارداده اگرایتن کتمتکتهتاوبتی 
 توجهی هاکاهش یابد  زنان وکودکان بیشتر ازدست دواهدرفت . 
درحالیکه همچوتهدیدهابه نحو  جریان دارد  یک هیئتت 
دولت افغانستان گویاازجانب جناح جمهوریت برا  گفتگوبامقام 
ها  محکمۀ بین المللی الهه سفرکرده اند. هدی این سفرگفتتته 
شده که اطمینان دادن از اراده و برنامۀ عملی حکومت)جمهوریت(
درراستا  رسیدگی به جرایم بیتن التمتلتلتی)؟!( شتده. فضتل 
احمدمعنو  وزیرعدلیه  ذبیح اهلل کلیم دادستان عتمتومتی)لتو  
سارنوال( ومحمد حنیف اتمر وزیردارجه وشمار  ازکارمتنتدان 
وکارکنان نهاد ها  ذیربط درهمین هفتۀ اول ماه می  روزپنجشنبه 
 به الهه رفتند تا گویا دیگر کسی ال  چرخ عدالت چوب نگذارد ! 

به هرحال  درآستانۀ روزجهانی آزاد  مطبوعتات وایتن  
کشور 003هفته که گویابه نام)هفتۀ معاری( نیزمسماشده  درزمرۀ 

کشوردرموقعیتت نتامتطتمتئتن 003ارائه شده آزاد  مطبوعات 
۵قراردارندکه درصد بصورت عمومی یاکامل یانسبی درحتال  0

در  ۶0کشوربه شکل ناگوار مختتل بتوده  ۵1مختل شدن بوده
صدکشورها درتنگنا قرارداشته واعمال محتدودیتت وادتتتالس 
وساطورسانسور  ادتالل درپوشش دبر  وهکذا کرونانیزدرجملۀ 

 این محدودیتهاوچالشهاقرار داشته است.
اینکه تصمیم گرفتم تاچندشماره هم دربارۀ امنیت واهمیت 
روزنامه نگاران بنویسم تامنحیث یک مطبوعاتی سابقته دار ادا  
دین ورسالت کرده باشم. امروزبعضی هادر یوتیوب یک کلیپ نما 
رامشکندکه سرمسئله که صحبت میکنند بتجتزدتواهتان)الیتک( 
وسبب اشتراک)سبسکرایب( دیگرهیچ محتوا نداشته ویگانی گویا 
دارند برنامه ساز  میکنند سرمسایل شخصی وگپ هتا  نتهتایتت 
مبتذل اتکارمینمایندکه گویاکارمطبوعاتی دارنتد. چتون متن از 
کسانی بوده ام که درآغازین دهۀ نود که زمزمه ها  اضمتحتالل 

کته 0۹۹0وفروپاشی شورو  سابق مطرح گردیده بود ودرسال 
همچویک روز  بنام روز جهانی آزاد  متطتبتوعتات درمتلتل 
متحدیادشده بود  در چندکنفرانس آنزمان اشتراک داشتم وهمیتن 

در چتهتل  00/001دسمبربا قطعنامۀ13که در0۹۹0طوردرسال 
وهشتمین مجمع عمومی م م سوم می بحیث روزجتهتانتی آزاد  
مطبوعات هسته گزار  شد ومن در سالها  مذکوردرکنفرانسها  
مطبوعاتی اشتراک و سخنرانی کردم ونوشتم که هنوزهم حتتتی
)فیسبوک( تولدنشده بودکه نوشتتم. و حتتتی آقتا )متارک 

 ذاکربر ( تولدنشده بودکه نوشتم. 
بهرحال درنقشۀ جدید پیشکش شده بارنگها  سیاه  سرخ و 
نارنجی  یعنی وضعیتها  بسیاربد  ودیم ودشوار ونامطلوب تذکار 
یافت  کشورهایی که در ردیف اول تادهم برا  امسال برگزیتده 
شده اند  نارو  برا  بارپنجم مسلسل است که اول شده وهرچند 
مالحظاتی هم بخاطرکرونا ارائه شده  ولی بازهم این کشوراروپا  
شمالی اول شده  البته ازکشورها  سکاندناو   فنلند نیزمقام دوم 

 وسویدن مقام سوم را درلست امسال ازدودنموده اند .  
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 گل محمد انددویی
هندوزادۀ که خود را پشتون می 

شمارد و دشمن سرسخت 
 غیرپشتون هاست !

دوستان عزیز! من چندروزپیش به گفتاریک نفر 
فاشیست به نام عبدالبار  جهانی گور فرادادم  و او 
ازحرکت بسیارعالی وشجاعتمندانۀ مارشال صاحب عبدالرشید 
دوستم بدمیگفت وجانبدار  ازحکومت فاسد وفاشیست پوچ 

 مغز  میکرد مشتهر به متفکر دوم !
من هنگامی که پدرم درغزنی مامور بود  درمکتب 
یک همصنفی داشتم به نام ظاهر ولدعبدالصمد  که 
پدرکالنهایش اصال هندو باوربودند وبعدها مسلمان شدند. 
درادیرحکومت امیر عبدالرحمن یکنفر هندو که غالباً نام 
هند  یا سیکهت ار کلمۀ )سینگ( داشت  مسلمان شد ونام 
دودرا )دالقداد( گذاشت. و  ازفرزندر به اسم محمداسلم 
دان سه نواسۀ پسرداشت که یکی از آنها پدرشاعرمعروی 
پشتو ومتعصب بر غیرپشتون ها همین آقا  بار  جهانی می 
باشد . دو برادرشان در قریۀ مغالن درنزدیک شهرغزنی 
زندگی می کردند  و برادر دیگر شان یا پدر بار  جهانی 
بطری نزدیکی ها  قندهاررفت ودرآنجا ازدواج کرد. ازآن 
زوج هند  وافغانی آقا  جهانی تولد شد و به پشتوآشنایی 
حاصل کرد. و  چون دید که جهان جهان پشتواست  گفت 
بیا دود را به پشتونیت نسبت بده و از هندو بودن دود را 

 بکش !
من دودم که چندین سال دراطرای شهرغزنی زندگی 
کرده ام  به یادم می آید که ظاهرجان که نسب هند  
داشت  همه معلومات موثق ودقیقی را افشا کرد  چونکه 
اویک مردانگی داشت وضعیف النفس ونسب فرور نبود  
من هر وقت که بااو جنگ میکردم اورا هندو میگفتم  
 اگرچه اوقهرمی شد  ولی از حقیقت چشم پوشی نمی کرد . 
آقا  بار  جهانی   گیرم که تودودرا ازهندوگر  
کشید   از برا  دداچرا اینقدردرتفرقه انداز  بین 
هموطنان پشتون وغیرپشتون فعال هستی؟عبدالبار  
مگرتوهمان موجود  نیستی که رهبرت مالعمرکور وقتی به 
قندهاررفتی با دلیل هاشمیان و این شخص سفرنامۀ دودوتو 
رادرمجله ار )آیینه افغانستان( چاپ کرد  نوشت که لو  
مال    بار  جهانی را قفاق کار  کرد و بعد ازین که از 
نزدمال برآمدیم  جهانی طور  به لو  مال فحش دادکه 
زیردستان لو  مال شنیدند وجهانی را پاچادستور  لت 
وکوب کردند ! یعنی رهبرت هم با چشم کور ترا شنادت 

 وقفاق کار  کرد !
وباز وقتی شعرسرود اوغانی راگفتی ودرکابل برآن 
درده گرفتندکه هیچ نامی ازاهلل درآن نیست  اهلل اکبر رابرآن 
افزودند ونام اقوام کشورراهم یکایک به آن پیونددادند  تو 
با اعتراض صدابلندکرد  که این شعر آنچه نیست که من 
گفته بودم واین شعردیگر ازمن نیست ! وباز کلمۀ )عبد( 
راهم بنابرهمان داصیت هندوباور  ازنامت دورکرد  

 وبجا  عبدالبار   فقط بار  رانگه داشتی ؟!
درآدر می گویم که لعنت بر فاشیسم  لعنت برتفرقه 
انداز ها و لعنت بر حکومت ناالیق بی همت  بی صالحیت و 
احمق روده قاق وپوچ مغز اشری غنی احمدز  بی وطن که 
دود را کوچی می گوید  وکوچی ها بی وطن می باشند ! / 

 )برگرفته از فیسبوک نویسنده (
********** 

میکرد  همه زنارها می گشودند )یعنی مسلمان میشدند(. 
بوسعید می گوید: ما شان ورنبسته بودیم که ماشان بگشاییم . 
یاآنجاکه جمعی میخواره و مست رابرمزارمشایخ و در مکانی 
که حرمتش برهمگان واجب است  به فسق وفجور مشغول 

برنجانند «دید وهمراهان اومی دواستندتاآن جماعت را 
وبزنند  شیخ اجازت نداد. چون فرانزدیک ایشان رسید 
گفت: ددا همچنین که درین جهان دوشدلتان می دارد درآن 

 »جهان دوشدلتان دارد!

آن جملۀ جماعت برداستند ودرپا  اسب شیخ افتادند 
ودمر هابریختند وساز ها بشکستند وتوبه کردند و ازنیک 

 مردان گشتند. 
این سبب شده است که بعضی از اهل مذاهب دیگر 
بردست بوسعید مسلمان شوند  در روزگار  که آرزو  
 مسلمان کردن یک نفر ذمّی بردست یکی از علما  عصر  

 پژوهشگر نصیراحمد راز                    سدنی   آسترالیا

 دریچۀ به نثر پیشینیان
 هر نفس آواز عشق

 رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق می
 رویم عزم تماشا که راست ما به فلک می
 ایم ایم یار ملک بوده ما به فلک بوده

 باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
 دود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم
 زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست
 گوهر پاک از کجا عالم داک از کجا

 بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست
 بخت جوان یار ما دادن جان کار ما
 قافله ساالر ما فخر جهان مصطفاست
 از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت

 ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست
 بو  دور این نسیم از شکن زلف اوست
 شعشعه این دیال زان رخ چون والضحاست

 در دل ما درنگر هر دم شق قمر
 کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست
 دلق چو مرغابیان زاده ز دریا  جان

 کی کند این جا مقام مر  کز آن بحر داست
 بلکه به دریا دریم جمله در او حاضریم
 ور نه ز دریا  دل موج پیاپی چراست
 آمد موج الست کشتی قالب ببست

 باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست
: دربیان اینکه ما نفحه یی از نفحات اهلل ایم وموطن موضوع

اصلی ماکبریاست وباز باید به همانجابرگردیم وجهان داکی منزل 
همیشگانی مانیست. درتفکر موالنا بین مر  وزندگی فرقی 

 نیست  یک دریا بیش نیست که هم عدم است و هم هستی .
همچنان  «: افالکی دربارۀ این غزل می نویسد:اطالعات

کرام اصحاب عظام روایت کردندکه ملک شمس الدین هند  که 
مَلک مُلک شیرازبود  رقعه یی به ددمت اَعذبُ الکالم  الطف 
االنام  شیخ سعد  اصدارکرده استدعانمودکه غزلی غریب که 

بفرستی تا غذا   -ازآنٍ هر که باشد -محتو  برمعانی عجیب باشد
که  -جان دودسازم. شیخ سعد  غزلی نو ازآن حضرت موالنا

 -درآن ایام به شیرازبرده بودند ودلق به کلی ربودۀ آن شده
بنوشت وارسال کرد  وآن غزل این است:هرنفس 
آواز...ودرآدررقعه اعالم کردکه دراقلیم روم پادشاهی مبارک 
قدوم ظهورکرده است واین از نفحات سرّ اوست که ازین 
بهترسخنی نی گفته اند ونی دواهند گفتن . و مرا هوس آن است 
که به زیارت آن سلطان به دیار روم رَوَم و رُوم)= رویم( 

 رابرداک پا  او مالم مامعلوم مَلک باشد.
همانا که ملک شمس الدین آن غزل رامطالعه کرده ازحد 
بیرون گریه هاکرد وتحسین هاداده مجمع عظیم سادته بدان غزل 
سماع هاکردند وتُحف بسیار به ددمت شیخ سعد  شکرانه فرستاد  
وآن بودکه عاقبه األمر شیخ سعد  به قونیه رسیده به دستبوس آن 
حضرت مشرّی گشته ملحوظ نظرعنایت مردان شد  وگویندکه 
ملک شمس الدین ازجملۀ معتقدان شیخ سیف الدین بادزر  بود 
رَوَّحَ اهلل رُوحه . آن غزل رادرکاغذ  نبشته باارمغانی ها  غریب 
به ددمت شیخ فرستاد تاشیخ در سرّ آن چه گوید. جمیع 
اکابرشهربخارادربندگی شیخ حاضربودند. چون شیخ آن غزل رابه 
فراغت تمام وامعان نظرمطالعه نمود  نعره بزد وبیخود شده چندانی 
شورها کرده جامه ها درید وفریادها کردکه در حساب آید ؟ 

زهی مرد نازنین! زهی شهسواردین! زهی قطب «بعدازآن فرمود که
آسمان وزمین! الحق غریب سلطانی که درعالم ظهورکرده است 
حقّا ثم حقّا که کافّۀ مشایخ ماضی که صاحب مکاشفه بودند  
درحسرت این چنین مرد  بودند وازحضرت حق تمنّا می برندکه 
بدان دولت رسند... اهلل اهلل  چارق )= کفش  پاپور چرمی(آهنین 
بایدپوشیدن وعصا  آهنین به کف گرفتن وبه طلب او بزر  
رفت. و وصیت است بردوستان ماکه هرکه راکه استطاعت راه 
باشد وطاقت بدنی وقوّت سفر دست دهد  بی هیچ تعللی بایدکه به 

 زیارت این پادشاه رود وآن نعمت ورحمت را دریابد...
چون این غزل ودبرظهور موالنادرعالم منتشر شد  اکابر 
بخارا ودشت از علما و شیوخ الینقطع به روم آمده زیارت آن 
 »حضرت را درمی یافتند وازآن بحر معانی دُرّ می یافتند...

 )گزیدۀ غزلیات مولو (
 (441 -173تساهل وگذشت بوسعید ابوالخیر )

درچنین محیط متعصب وبیرحمی که باکوچکترین 
تفاوت عقیده ا  نسبت به عقیدۀ حاکمیت هیچ مسلمانی هم 
برجان دویش ایمنی ندارد  رفتارانسانی و نجیب بوسعید 
نسبت به همۀ مردم ازهرفرقه و دین ومذهب وگروهی که 
هستند  شنیدنی وآمودتنی است: وقتی به کلیسا  ترسایان 
رفت وآنان تحت تأثیرمعنویت او قرارگرفتند  چون بیرون 
 می آمد  جمعی ازمریدان به اوگفتند که اگرشیخ اشارت 

 جنوب کالیفورنیا                        دالد صدیق چردی

 فارغ از دام اجانب
 وا  بر قومی که دورانساز او بیگانه بود
 بی شعورر عاقل و فرزانه ار دیوانه بود

 کتلۀ بی دانشی بر کرسی قدرت بُوَند
 پا  اهل فضل در زنجیر و در زوالنه بود
 رادمرد    گر بُد  اندر تبار مردمی 
 همچو رویا بود یا اندیشه یا افسانه بود

 حسرتا برمردمی کز دودفروشی ها  دود
 فار  از دام اجانب   در تالر دانه بود

 آن که صاحب قدرت وجاه ومقام داص بود
 گردشمع آز وحرص دویش چون پروانه بود
 افسران دزد   عسکران دزد  کهتر ومهترهمه

 دانۀ دزدان معمور   مملکت ویرانه بود
*********** 

ازآرزوها  بزر  ودیریاب علما  دین بوده است. چنانکه در 
داستان ابومحمد جوینی ووکیل یهود  اومی دوانیم که 
سالهاازو  میخواست که مسلمان شود وحاضرشده بودکه نیمی 

من دین  «ازاموال دویش رابه این یهود  بدهد واومی گفت:
و سرانجام بادیدن  »دویش رابخاطردنیا ازدست نخواهم داد
 بوسعید وگفتار او بردست و  اسالم آورد . 

تحت تأثیرمعنویت او قرارگرفتند  چون بیرون می آمد  جمعی 
ازمریدان به اوگفتند که اگرشیخ اشارت میکرد  همه زنارها درنظر 

الاله «بوسعید اسالم آوردن امر  بود ورا  تشریفات ظاهر 
گفتن نبود بلکه مفهومی بسیارعمیق واجتماعی داشت...  »االّاهلل

اسالم ازنظراو ادالص وگذشت ازهمۀ دلبستگی هاست به ویژه 
دلبستگی ها  ماد  که گذشت از آنهابرا  مردم دشواراست 
وهنگامی که مرد  یهود  نزدو  آمد ودواست مسلمان شود  
بوسعید اورا ازین کارمنع کرد وگفت الزم نیست مسلمان شو   
عوام مردم برآشفتندکه شیخ ازمسلمان شدن مرد یهود ممانعت می 

آیا ازمال «کند  وقتی اصرارآن مرد ودیگران رادید ازو  پرسید
گفت: آر . گفت:اسالم  »وجان دویش بَر  و بیزارشده ا ؟

ازدیدگاه من همین است وبس  حاال او رانزدابوحامد)اسفراینی( 
الال  «و منظورر از !»رابه و  درآموزد »الال  منافقین«ببریدتا
همان الاله االاهلل گفتن است که مجموعه ا  است  »منافقین

ازکلمات وهرکس می تواندآنرا برزبان بیاورد  وهرمنافق 
ظاهرساز  برا  حفظ منافع دویش به آسودگی می تواند درپشت 
آن سنگربگیرد  اما گذشت ازمال وجان کارهرکسی نیست. البته 
این داستان رابه نام احمدغزالی که راو  داستان است  هم نقل 

 کرده اند . )اسرارالتوحید ابی سعید(
*********** 

 گفت و گوی عاری از حکمت و شرف !
 گرچه الغر مستى اما، روغنی !      گفت گلبدین با اشرف غنی

 بسته یى دستِ  من  و شداد  را    پُنبه میکارى ، سرِ شیاد را
 اى بال وفتنۀ آخر زمان !            کس ندیدم چون توفاسق درجهان

 کرده یى شیطان را بى دست وپا  در فریب و حیله و مکرو دغا
 ازبیک و هزاره بدریده یخن  تاجیک وپختانه افگندى بهم

 بسته یى یکجا توگرگ ومیش را کرده یى ویرانه ملکِ خویش را
 درشرارت پیشه گى یارى منى  مى سزد گویم که بادارى منى

 بازبنگر خیزوجفت و جست من دست خود بگذار روى دست من
 بهر این ملت جهان زندان کنیم  کین وطن را باهمى ویران کنیم

 خلق حیران را فرارى میدهیم اجنبى را قول یارى میدهیم
 دعوى اقوام دیگر نارواست   این وطن از بابه و اجداد ماست
 جوى ها را جارى از خون میکنم  ) یون( را حقدارِ بى چون میکنم
 سرخ شد رخسارش همچون لبلبو  چون ) غنى( بشنید پیغامِ ) گلو(

 گفت : پیش آ تا ببوسم روى تو    هم ببویم اندکى از خوى تو
 ارگ من باگرگ من صدقۀ سرت  سرمۀ چشمم کنم خاكِ درت

 گرچه میدانم کمى گمراستى    بهر من یکتا و بى همتاستى
 دشمنِ اوالد ابدالیستیم     خیرباشد ، هر دو غلجایستیم

 لیک ترسم !
 می کشند خلقِ خدا ایزار ما   گر خدا راضى نشد از کار ما

 قبل مردن قبر خود را هم مکن   گفت حکمتیار: اشرف رى مزن
 مى نجنبد گر شود زیر و زبر این خالیق جمله بینم کور وکر

—————— 
 )خوى(عرق بدبوی بدن)کُرك(مرض خارش جلد -)ایزار(تنبان
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افغانستانی ها  معصوم را توسط طالب میسرتر نمی سادت نه 
افغانستان و نه دود شان به این حالت منحتوس روبترو متی 
بودند. کار جنرال ها  دبلیو بور فعال میبودند تا بتاز بته 
طالب ضربه ها  سخت وارد میکردند و متعتدومتش متی 
سادتند. ولی باور ها  آزاد  بیان و احترام به مقام زن ریشه 
گرفت که طالبان ظالم دالی همۀ آنها به شمول قانون اساسی 

 افغانستان اند.
آقا  زلمی دلیلزاد  نماینده داص اضالع متحده در 
پایان مصاحبه ار با لطف اهلل نجفی زاده از تلویزیتون طتلتوع 

 «نشر شد باآلدره اقترارکترد:  1310که به روز هفتم جون 
رژیم طالب مشروعیت ندارد و از آنها بته نتام ظتالتم اشتاره 

؛ سپاسگذاریم. آوازه است که اضالع متحده ادتیارات »نمود
سیاسی و نظامی افغانستان را به پاکستان میدهد که اگر راست 
باشد اشتباه بزر  دواهد بود؛ این رور هیچگاه صتلتح و 
امنیت بدر منطقه به میان نخواهد آورد . صدراعظتم ستابتق 
بریتانیا آقا  دفید کامیران قسمی که در باال تتذکتر رفتت 
پاکستان را مسؤول تشویق طالب و پخش کنندۀ تروریزم متی 

 داند که امریکا باید گور دهد.
به هر صورت  روز به روز دشونتت و کشتتتار هتا 
شدیدتر و ودیم تر میگردد. متاسفانه  با شیوع از کتنتتترول 
برآمده ا  ویروس کرونا این حالت تاثر آور و جگر درار 
چندین چند گردیده است. از جانب دیتگتر یتک دستتته 
افغانستانی ها  دارج مرز که گاه گاهی در دولت مقتامتات 
عالی داشته اند به این قکر هستند که هم پاکستان  هم طالتب 
و هم دود شان تغییر کرده اند. ولی عقیده برین استت کته 

b ehavior  :یا رور و رفتار فرد تغییر پذیر نیستتE l l i ot T  

B erman PhD  در مجلۀconsulting Psychology  نوشته است تغییر
بسیار مشکل است وچوکات مقالته  behaviorرور و رفتار یا 

دودرا به اساس ارقام نوروسائینس  تیتور  هتا و ریسترچ 
hوسیکولوجی ستریتر  cognitiveاجتماعی   ttp s:/ /www.  

p sychologytoday.com  رقم زده است. عالوتا  من فکر میکتنتم
که این دم دم رفتن پاکستان است تا دوشباوران افغانستتتان 
را به طرز دیگر فریب دهد. از یکطری داد متیتزنتنتد کته 
طرفدار صلح و آرامی در افغانستان اند چون صلح و آرامتی 
در افغانستان به مفاد شان است  از جانب دیگر هزاران طالتب 
پاکستانی که در ردصتی تابستانی انتد بترا  جتنتگ بته 
افغانستان می فرستند و لست تقاضا ها  بی منطق عجوالنه و 
بد دواهانه چون شرایط صلح ترتیب داده اند که فقط دتیتال 
است و محال است و جنون؛ مالهتا  شتان جتنتگ را در 
افغانستان جهاد می نامند در حالی که امام مکته ودیتگتران 
جنگ طالبان را حرام فتو  داده اند یعنی هر طالبی که کشته 

 می شود روانه اسفل السافلین است .
به عقیدۀ من  یگانه چارۀ این تهاجمات پتاکستتتانتی  
طالبی  داعشی  القاعده اتحاد و اتفاق بوده و همآهنگی برا  
یک قیام عمومی است که بدون تشدد  دشونت و بی نظتمتی 
به راه اندادته شود و اگر مؤثر نیفتد آنوقت میشود که دست 

 به اسلحه برد و از راه نبرد حل و فصل نمود.
متاسفانه  فعال نظر به پخش سریع و کشنتدۀ ویتروس 
کورونا  که دداکند قصد  نباشد تا مردم  از اجتتتمتاعتات 
مدنی دور  جویند  فعالیت ها  مدنی در محاصره گرفتتته 
شده است. مردم باید از هدایات وقایو  وزارت صحت عامۀ 
افغانستان برا  نجات حیات دود و فامیل دود و دوستتتان 

لطفا ویتروس کتورونتا را «دود جدآ تعقیب نمایند. مقالۀ 
ماهنتامتۀ  03۵۹که به قلم اینجانب در شماره  »جد  بگیرید

امید نشر یافته جهت معلومات بیشتر تان در سایت دتراستان 
 زمین ازنظر بگذرانید  ممکن معلومات تان بیشتر شود.
 با قدم ها  سنجیده و متین  مبارزه دوام دارد و 

 ...قومیت و هویت تاجیک ها 
بنابر مسلط بتودن زبتان فتارستی در کتتتابتت و 
بیروکراسی حاکمیت ها  ترک و پشتون تاجیک ها همیشته 
به وسیله زبان نفوذ قابل مالحظه در حاکمیت داشتتته انتد. 
تسلط فارسی در دستگاه بیروکراسی برا  قرن ها نته تتنتهتا 
تاجیک ها را سهمدار در قدرت حفظ کرده بلکه بخش هتا  
بزر  از اقوام ترک و پشتون را فارسی زبان سادته است اما 
در صد سال ادیر مفهوم تاجیک در افغانستان چه بوده است. 
روال معمول این بوده که فارسی زبان ها  افغانستان کته بته 
آنها فارسیوان دطاب می شده دود را از دید هویتی تاجیک 
معرفی می کردند و این الزاما معنی ار این نیست کته هتر 

 فارسی زبان تاجیک است.
ادغام دیگران دراقوامیکه ریشته شتان بته تتمتدن 
صحرامی رسد دیلی سخت وحتی ناممکن استت امتاادغتام 
باهویت تاجیک و حتی پنهان شدن در آن دیلی دیلی آستان 
است. تهداب هویت تاجیک زبان و فرهنگ است و هر کته 
  به این زبان و فرهنگ رو  آورد تابعیت قومی تاجیتک را از
آن دود می کند و کسی از او نمی پرسد که از کدام سلسلته 
تاجیکان است چنانچه بلوچ ها  بددشان و تخار و بختیارها و 
قزلبار ها  غزنی همه در تذکره هایشان تاجیتک نتوشتتته 

 است .
من درپی مقایسه و سبک و سنگین کردن دوبی ها و 
بد  ها  تمدن صحرا و تمدن دهنشین نیستم امامنحیث کسی 
که دودم به تبارتاجیک تعلق دارم می دانم کته کتار بستیتج 
درمیان تاجیک هاتنها باشعار به جایی نمی رسد. این قوم و یا 
بهتر است بگوییم این هویت میراث بسیار بزر   عمیق و بتا 
محتوا  یک فرهنگ را به دور می کشد که شتمتشتیتر و 
زراب دانۀ هیچ تهاجم آنرا از میان نبرده بلکه دتود در آن 
جذب شده است. معنی حری من این نیست که تنهاباتوسل به 
 کار فرهنگی ما بافت قدرت را عدالت محور می سازیم  نه!

روز  حامد کرز  در یک مجلس دصوصی که مرا  
با دود داشت دطاب به استاد ربانی کرد و گفت استاد شتمتا 
شکایت دارید که از قدرت کنار زده شده اید در حالتیتکته 
نفوذ تاجیک ها در بیروکراسی دولت من بتاالتترازشتصتت 
درصد است. استاد با تبسم بسیار معنی دار گفت اینها را شمتا 
شامل کارنسادته اید اینها صاحب داک اند وحتمی نیست که 
هر تاجیک جمعیتی باشد. شمادر تالر حذی فکرسیاسی ما 
هستید که می دواهیم قدرت منصفانه توزیع گردد مبارزه ما 
به داطر ازیاد مامورین تاجیک تبار نتیتستت./)فتیتستبتوک 

 نویسنده( .
 پیام های مبارکی

مبارزین راستین آزاد  کشور ازقیداسارت وقتیتدجتهتالتت 
طالبی همدور بوده است . این نشریۀ پرمحتوا ومتبتارز بتا 
وجودسنگ اندازیها  گاه وبیگاه متعصبین ونوکران اجنبی  
دربرابر آزادیخواهی ومبارزه بترا  عتدالتت اجتتتمتاعتی 
درکشورهنوزهم شتمتع متحتفتل ومشتعتل راه آزادگتان 
ووطندوستان است بگفتۀ صائب تبریز : می گدازنتدت بته 

 چشم شور  این نادیدگان
 (1310جون۹از زبان آتشین   گرشمع محفل گشته ا )
*********** 

کوشش شود در دام دشمنان مرئی و نامرئی پتس پترده در 
افغانستان و پاکستان کس نیافتد؛ به سو  نتجتات وطتن از 
پرتگاه تباهی که توسط مهاجمین و ظالمان غیرمشروع حتفتر 
گردیده و بد تر از سفید پوستان یک صد سال پیتش متحتل 
گرین وود شهر تولسا  اوکالهوما اعمال فاشیستی و تبعیضی 
 دارند به هر وسیلۀ که می شود قدم ها  جد  برداشته شود.

مین رئیس جمهتور امتریتکتا  0۵نوشته را با گفتار جو بایدن 
بعضی بی عدالتی ها آنقدر شنیع  هولناک  «پایان می بخشم : 

و اندوه ناک است که هر قدر مردم کوشش کند  قطتعتاً نته 
 /.»فرامور شده می تواند و نه دفن می گردد

 ...قتل عام نژادی 
ملیون پوند برا  بهبود  سیستم تعلتیتمتی  )؟(  ۵۶3آمد و 

 پاکستان  کامنویلت دود  تحفه داد.
سال به اعتمتال شتنتیتع  ۵۶لیدران اوکالهوما  بعد از 

واندوهناک فاجعۀ محل گرین وود متوجه شدند و پارلتمتان 
ایالتی اجازه تادیۀ جبران نمود. به بازماندگان پروگرام هتا  
سکالرشپ و برا  آنهایی که حیات داشتند کمک ها  ماد  
و معنو  دادند و پارک یادکار سادتند. در افغانستان از جبر 

ستال ادتیتر بترمتردم  03سال و مخصوصآ 103اضافه ار 
افغانستان و مخصوصآ هزاره ها  ما کس سخنی از جبران نته 
بلکه هرروز دشونت  تشدد و تجاوزات بیشتر و بیتشتتتر تتر 
میگردد. گلبدین حکمتیار  قصاب کابل پسر دتوانتده ا  
پاکستان و دیگران که دودرا متدین و متقی میدانند تا امروز 
توبه نه نموده اند و نه از مردم معذرت دواسته به جز جنترال 
دوستم که از مردم معذرت دواست. راکتتتیتار  هتر روز 
تهدیدات قتل و تشدد را به اشاره ا  پتاکستتتان تترویتج و 

 تمدید می بخشد.
تشکیل شد جد  بود و  0۹۹۵کمیسیونی که در سال 

مؤفقانه وبا جرآت نتایج تحقیقات دود را اعتالن نتمتود. 
نفر  که اشری غنی در قسمت کشتار اعضتا   00کمیسیون 

جنبش روشنایی تسوید کرد چنبش روشنایی نه پتذیترفتت 
چون ده ها کمیسیون بی نتیجه مانده بود. آنها تقاضا داشتنتد 
تا موضوع به یک گروپ مستقل بین المللی رجعت داده شود 
بدیعیست که مورد پسند ار  قرار نگرفت و سبتب شتد تتا 
لیدران جنبش روشنایی تهدید شوند. برا  شان دوستیته هتا 
سادته شد که مجبور به تبعید شدند؛ بعضی از لیدران جنبش 

 روشنایی به ترکیه هجرت نمودند. 
با مقایسه آنچه در باال تذکر یافت  دیده میشتود کته 
لیدران مسؤول وصادق و مورد اعتماد مردم که بته اشتتتبتاه 
دود و اسالی دود متوجه شوند و رنج ببرند  در افغانستتتان 
کمیاب است. سیستم قو  و با کفایت دیده نمتی شتود تتا 
طالب ظالم را در منطقه شناسایی کند و به کیفتر اعتمتالتش 
برساند. باور من اینست که وکال  وزرا و دود ار  از طالبان 
ظالم حمایت میکنند و میدان را به نفع آن نا مسلمان هتا بته 
بهانه ها  عقب نشینی تاکتیکی ! دالی میسازند تا در مناطتق 
غیر پشتون نشین مخصوصا تاجک و ازبک وهزاره بتتتازنتد 
وغوغو کنان بر حیات و ملکیت مردم چک اندازند. بآنتهتم  
جوانان سرباز و جان فدا  افغانستانی با جسارت و شتهتامتت 
دارق العاده که افسران امریکا بر استعداد و عملیتات هتا  
مسلکی شان اقرار دارند با تن داک آلود  شکم گرستنته  و 
اسلحه و ملزومات معدود تا دم مر  میجنگند تا متحتصتور 
گردند و به قتل برسند! مسؤول کشته شدن شان اشری غنتی 
و وزارت دفاع است که در دفاع و حمایت شان ناکتام انتد. 
اشری غنی با آزاد سادتن هزاران طالب ظالم و جنایت کتار 
چون با شعور از بین مردم برا  مردم نه بلکته بترا  تتکتان 
نخوردن از چوکی ار  برداسته است زمینه این قتل ها را 
مساعد میسازد؛ آنها  راکه آزاد کترده دوبتاره قتومتانتدان 
میشوند و دون افغانستانی ها  معصوم و بتیتگتنتاه را متی 

 ریزانند. 
اکنون اضالع متحده از فاجعۀ صد سال قبل که صدمۀ 
ماد  و معنو  در تاریخ دود درج نموده است باید ضترر  
که دود نه می پسندند به دیگران مخصوصآ جهان پس مانتده 
مانند افغانستان از رساندن چنین ضرر اجتناب ورزند و پتول 
تکس همشهریان دود را برا  قتل و قتال بشریت بته مصتری 

ستال گتذشتتته  13نرسانند. اضالع متحده در افغانستان طی 
نفر کشته و قرار مطالعۀ برون یونیورسیتتی در ستال  1000
بلیون دالر بشمول یتک  ۹۵0برا  پاکستان و افغانستان  130۹

مصری کرده است. اگتر بته امتنتیتت  1313قسمت سال 
 افغانستان هم توجه میداشت و اداره ترمپ زمینۀ کشتار 


