
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 هامبورگ ، آلمان                            سیدآقا هنری

 (2)امریکایی های غول 
کرزی پست فطرت حتی برای پاکستانی ها هم جاسووسوی 

قسویوم   فهیوم  میکرد، هنگام ریاست جمهوری استاد ربانی مرحوم
مسئول امنیت ملی بود که گفته شد کرزی بعدا ویرا زهر خورانید 
و کرزی معین اداری وزارت خارجه که مؤظفین ویرا بوادسوتوگوا  
مخابر  اش باآی اس آی گرفتند مدتی درزیرخانهء وزارت خارجه 

بودکه اجنتهای پاکستوانوی درنوکدیوا ا واقوی راکوتوی   بندی
فیرکردند؛ پهر  داران کرزی از ترس گریختند وی از موقع سووء 
استفاد  کرد  فرارکرد دربیرون محو ه پاکستانی ها انتظوارش را 

 داشتند ویرا باخود اول به سفارت و بعدا به ملا خود بردند.
کرزی را  202داکترسپنتا درکتاب روایتی از درون درص

قبیله گرا و در بسیاری موارد سویواسوی تونوم نوظورمویوگوویود. 
 00کرزی درسال دوم حکومتی بواراول موبولو  «اوافشاکردکه 

 ».هکاردالربرای مالعمر دروالیت قندهار روان کرد

پولهای کمکی بایا  ویوار  موی آمود و بوه  ویوار   
ویا نمی خواست یا نمی توانسوت  دیگردوبار  بار میشد.کسی نبود

 بپرسند آقا این دارایی ملت است.
رئیس اوغانستان بانا داکترشا  محمد موحورابوی گوفوت 

کرزی شخصا به کابل بانا آمد جهت مصارف انتخاب دوبوار  «
ملیون دالر از حساب کابل بانا بدون ایونوکوه رسویودی   00خود

بعد افشای این خیانت وی تهدید به مرگ شد که  »بدهد برداشت 
اجبارا ترک و ن کرد. بدین لحاظ نتوانست پول های کمکی کوه 

 ادار  کند.  باید توسط آن و ن ما آباد میشد به جهت درستی
اخیرا هفته نامه تایمک لندن نوشت ما به اسنادی دست یافتوه 
ایم که نشان میدهد حامد کرزی رئیس جمهورسابق افغانسوتوان از 

میلیوون دالور از پوول هوای  ۰00مبل   20۰۲تا سال  200۲سال 
کمکی جامعۀ جهانی برای تقویت  البان از بوودجوه افوغوانسوتوان 

 پرداخت کرد  است!
البته قسمتی از پول های کمکی برای ساختن بلنود مونوازل 
توسط اشخاص به خصوص به شمول برادران و اقربای کرزی کوه 

 2۰«نظربه اسناد دست داشتهء مرحوم پروفیسرداکتر حمید هادی 
نفر شان در امریکا موترشوی و بشقاب شوی بودند وحاال به دالور 

محمود کرزی برادرکورزی در کورز    ورمثال و  »ملیونر شدند
چونودیون   هکار اپاتمان و همین قسم در امریکا و کابل ۰2قندهار 

باب هوتل و رستورانت آباد کرد  قسمتی دیگر از این پول یعونوی 
ملیارد دالر را جنراالن امریکایی نظربه نشرات امریکایی بویون  ۰0

خود تقسیم کردند که یکی از این جنراالن  ور نموونوه دردوران 
مولویوارد را  ۰0شد )ودر عراق   اوباما به محکمه کشید   حکومت

 همین جنس جنراالن دزدیدند.(
رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا درکتاب خوا ورات 

نوشته است آقای کرزی ) مال عمر اصلی ( دریوا  2۰2خود ص 
نشست محرمانه درارگ کابل از من خواست تا درازبین بردن سران 

و به من گفوت  جبهه شمال وتضعیف آنها همرایی همکاری نمایم. 
بکرگ ترین تهدید در برابرحکومت من جبهه شوموال اسوت نوه 
 البان ! وکرزی افکود حد اقل دسوت مورا درتوقوویوه  والوبوان 

 بازبگذارید تا بتوانم از آن  ریق تفنم ساالران را از بین ببرم.
بعدا  البان توسط چرخ بال ها به میدان هوایی کندزآورد  
میشدند. شاید همه به یاد داشته باشید که از شمال کشور صدا های 
بلند شد که شبانه هلیکوتر های ناشناس درمنا ق شمالی مخصوصوا 
دروالیووت کوونوودوز  ووالووبووان آورد  موویووشووونوودوکوورزی 

بولوی مون هوم شونویود  ام ایون «خبرنگاری گفوت   درجواب
اما کورزی پشوتوون هوای سورحودی را  ..»کارامریکایی هاست

ازپاکستان با فامیل های شان بنام عودت کنندگان وبیجا شودگوان 
توسط هلیکپترها آغاز نمود واین هلیکوپتر ها مربوط نیروی ویژ  

میکرد کرزی تا  انگلیسهابودکه سالح وتجهیکات آنها را هم اکمال 
اخیر دور ء حاکمیت خود آنها را تمویل وتجهیکمی نمود . )دنباله 

 در صفحۀ هشت(

  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   
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 سرمایۀ دهر ، خاک بیزی ست ، که هست     درمزرع حسرت اشک ریزی ست، که هست

 آگـاهی و دریـافت ، گران است که نیست     ارزانِ زمانه بــی تمــیزی ست ، که هست

 حزین الهیجی

 فریمونت، کالیفورنیا                      محمد  اها کوشان

احمد مسعود رهبر جوان جبهه 
مقاومت ملی افغانستان و چالش های 
 سیاسی ، اجتماعی و سازمانی بی پایان

آیا برای مسعود آسان خواهد بود که تصویرتوانایوی هوای 
بولوی ! بوه دلویول  سیاسی و نظامی شخصیت خود را تبارز دهد ؟ 

 تحصیالت عالی وتجربه مستقیم دنیای مدرن می تواند موفق باشد.
از زمان ترور شخصیتهای شاخص تاجیا تبار،  نخست آمور 
صاحب شهید قهرمان ملی افغانستان و جنم سرد جهان احمود شوا  
مسعود )رح( و در پی آن شهادت قهرمان صلح و رهبر بوی بودیول 

اختالفات درون حکبی جمعیوت  استاد شهید برهان الدین ربانی )رح(
اسالمی افغانستان روز تا روز و با معامالت میوان توهوی و اغورا  
شخصی بسیاری از اعضای سابقه دار جمعیت اسوالموی افوغوانسوتوان 
وهمچنین دربرخی از نوشته ها و مصاحبه ها سعی بر ترور شخصیت 

نمایانتر شد. در پاسخ به این سم پاشی ها و یاو  گوی ها و تفرقه  ها 
 افگنی ها در جا و زمانی پاسخهایی نیکداد  شد  است.

حضرت ابوالمعانی بیدل )رح( ژرف نوکوتوه ای را ارائوه 
 فرمود :

 فکر فساد بی  ، ظالم نیست ست تا نفس باقی
 باشد کمان را ، تا دَم هست گیر فتنه می  گوشه 

سیر تاریخ وگردش روزگار اشخاص را محا زد وجووهور 
هرکدام را به ما آشکار ساخت، و دیدیم و می بینیم که این بیوچوار  
های ضعیف النفس چگونه دردام هواهای نفسانی و خود بکرگ بینی 
های نابخردانه، دوری از مردم و پیوستن ها با شر و فساد؛ و ایشان را 

با مشور  های میانتهی و دشومونوانوه  نابخردان بی مایه  چاپلوسان و 
 خوار و ذلیل و بی آبرو و بی حیثیت ساختند.

 خوش سرود  است حضرت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل)رح(
 شود   آفات از هوس به سرت ، هاله می

 شود ها ز دست تو، جواله می این شعله
 و جناب حضرت نظامی نیک دُر سفته ای دارد:

   دار   پرد  پرد  گشای فلاِ 
 پوورد  شناسان کار پردگی 

   آموز ، سخن پروران پرورش
 روز برآرنود  روزی خوران

   مهر  کی رشته باریا عقل
 روشنی دیوود  تاریا عقل

   دَرهوسِ این دُوسه ویرانه دِ 
 کار فلا بود، گر  در گر 
هدف و خط مشیی را که احمد مسعود جوان در نخوسوتویون 
روز اعالن موجودیت جبهه مقاومت ملی افغانستا برای همکواری بوا 

گویوری  همه هم میهنان شریا نمود  درچند ما  گذشته درحال همه
بوه ویوژ  جووانوان  ممتدهمه الیه هوای دراک ونوکوتوه سونو  

 دانشمندوفرهیختگان همه اقوام است و آن:
ایستادگی و پایمردی عیارانه در برابر الحاق جوغورافویوایوی، 
سیاسی، و اقتصادی افغانستان بنام صوبه پنجم پاکستان؛ پشتویوبوانوی 
تشکیل حکومت فراگیرازهمه دانشمندان و نخوبوگوان دانشوگواهوی 

 افغانستان و برابری و برادری راستین و پایدار، است.
احمد مسعود در نخستین خطاب خودبه هم میهنان پویوی از 
یورش لشکر پاکستانی به سرکردگی رئیس آی اس آی به افغانستان 
، در مورد وضعیت ملی و بین المللی وبخا ر رفع یأس و ناامیدی به 
زندگی همه الیه های ساکنان جغرافیای افغانستان در هموه سوطووح 

 صحبت کرد.
در این بیانه مؤجک احمد مسعود رویای روشنوی از آیونود  

دانشمند  افغانستان ارائه نمود و دیری نگذشت که همه ستم زد  های 
و فرهیخته کشورهای فارسی زبان این پیام را گرفتند و فهمیدنود و 
همراهی و پشتی بانی خویی را با شعر ، نامه و خطابوه هوا اظوهوار 

 نمودند.

سالم و آموزش  را  احمد مسعود پشتیبانی از حق پرورش   را  کار
علمی، و اکادمیا دینی و دنیایی و نیکحقووق حوقوۀ موادران و 
خواهران ما که نیازمهم زیربنایی و ژرف برای نسل هوای بوعودی 

 سراسر افغانستان می باشد را از  البان خواست.
حضرت موالناجالالدین محمدبلخی)رح( بحری را درکووز  

 یی گنجانید :
   اند آن را که به علم و عقل، افراشته

 اند او را به حساب روزی ، انگاشته
   اند وان را که سر از عقل تهی داشته

 اند از مال ، به جای آن  در انباشته 
و  از دید من جنم کنونی افغانستان جنم جهل و دانی 

 فرهنگی و بی فرهنگی است.
از این است احمد مسعود را من با براهین زیرشایسته ترین 

 و بایسته ترین شخصیت برای رهبری کنونی می پندارم:
دل و زبانی یکیست، دست و دامانی از هوموه گوونوه -۰

های فساد مادی و معنوی وخون پاک است، مکاج راسوت و رک 
و رهایی از قید هرگونه زنجویور نووکوری  دارد و به آزادی انسان 

 ذلتبار، ایمان ژرف استوار دارد.
مسلمانی هست که قرءان کریم را ژرف خواند ، موغوک -2

آنرا دریافته و در گفتار و کردار نوشتار خویی هموه دسوتوورات 
 آنرا پیروی می نماید.

پشتوانه ای از اندوخته هوای کوه از موجوالوس پودر -2
( نوجوانوی او درسواخوتوار ۰2تا  ۰بکرگوارش در شی سال )سن 

ذهنی و عقلی او تأثیر بسیار ژرف گذاشته به وی ژرفونوگوری و 
 دراکی زیادی بخشید .

اشراف کامل بر زبانهای فارسی، انگلیسی اورا باالتر از -2
 جایگا  بخشید . هرکسی دیگر در افغانستان امروزی 

(در رشته  20۰0 تحصیالت عالی دانشگاهی او)در سال -۲
لونودن، ومودرک  حرب درآکادمی نظامی سلطنتی سونودهورسوت

کارشناسی مطالعات جنم از دانشگا  کینگکلندن در انوگولوسوتوان 
توانایی های حربی او را متبارزتر از بسیاری اشخاص حوربوی در 

 .  افغانستان می سازد
( حوقووق  20۰۰ تحصیالت عالی دانشگاهی )در سال -0

وعلوم سیاسی با مدرک کار شناسی ارشد در سیاست بین المللی از 
دانشگا  لندن سیتی او را در هردو میدان حرب و سویواسوت بویون 
المللی ، و نیک آشنایی با زبان تعامالت بازیهای سیاسی و نظامی بوا 
آگاهی و درون مایه های پرمغک سخن ورزی یکه تاز میدان سیاست 

 و حرب در افغانستان دریافتم.
امیر جوان احمد مسعود دارای آموزشوهوای عورفوانوی ، 
آموزش مدرن و درک کامل از تغییر چهر  و شیو  کار سازمانهای 

 بین المللی درسراسر جهان است. 
او به خوبی می داند که چگونه بااستفاد  ازفناوری مودرن 
، دکوراسیون ، تکئین و ادار  امور را انجام دهد. دعای بکرگان و 
اکثریت قریب به اتفاق استادان دانشمندان و فرهیختگان فرهنگوی 

دینی و اجتماعی، و نیک همراهی و همنوایی و یاری هوموه  و علوم 
 مذاهب افغانستان با او هم نظر وپشتیبان او هستند. 

این همراهی و همنظری مسئولیت آمر جوان احمد مسعود 
افغانستان هودف و مورام  را بیشتر کرد  و به جبهه مقاوامت ملی 

های مبرم واقعی و جدید خود را می بخشد. وهمه میدانیم و آگوا  
کار آسانی نیست اما خم و پی  ها و کوو   هستیم که پذیرفتن این 

الحمدهلل جوانی و دانایی از علوم دیونوی  کتل های زیادی دارد که 
اورا یکه تاز میدان  ورح   و دنیای همرا  با سالمتی و تناسب اندام

نو زندگی باهمی وبرابری و  رد اندیشه های کهن تعصب و خوود 
 بکرگ بینی و خشا اندیشی ها ساخته است.

   نه دانی باشد آنکس را نه فرهنم
 که وقت آشتی پیی آورد جنم
 حضرت نظامی )رح( /

 
 
 
 

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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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

شما )وینستون و جولیا( درینجا باهم یا جا نیائید. باید بصوورت 
جداگانه شما محل را ترک گوئید. بطرف جولیا به احترام گوردن 
خم کرد  میگوید: تورفیق اول باید محل را ترک کنی. ما فوقوط 

دقیقه وقت داریم. شما باید بدانید که من از شما بعضی سواالت 20
دارم؛ بصورت عمومی شما برای چه کاری حاضر استید که انجوام 

 دهید؟ وینستون گفت: هرچه در خور توان ما باشد.
درینوقت اوبراین کمی خودرا با چوکی که نشستوه بوود 
دور داد و روبروی وینستون قرار گرفت؛ تقریبآ جولیا را نا دیود  
گرفت چون فکر میکرد که وینستون برای جوولویوا نویوک سوخون 
میگوید: برای لمحۀ پلا های چشمانی فرود آمد. سواالت خودرا 
با صدای مالیم غیر قابل انتباء، گویی که مکالمۀ روتین در جریوان 
است بشکل سوال و جواب آغاز نمود. اکثر جواب ها قبآل برایوی 

 معلوم بود.
 آیا شما حاضر استید که جان دهید؟ بلی.

 آیا آماد  استید که قتل کنید؟ بلی
آیاعمل سبوتاژکه سبب مرگ صدهابیگنا  میشود، انوجوام 

 داد  میتوانید؟ بلی
آیا آماد  هستیدکه فریب دهید، ساخته کاری کنید، بواج 
گیرید، رشو  ستانید، افکارا فال رامفسد سازید، مخدرات معوتواد 
کنند  رای  دهید، به فحشا تشویق کنید، امرا  زهروی را پخوی 
سازید وهرچیکیکه سبب کم جرآتی و ضعف حکب شوود انوجوام 

 دهید؟ بلی 
اگر بطور مثال به مفاد ما باشد که بر روی یا  فل اسید 

 بپاشید، آیا آماد  هستید که آن عمل بجا بیاورید؟  بلی. 
آیاآماد  استیدکه هویت خود را ازدسوت دهویودوبواقوی 
حیات خودرامثل گارسون رستورانت یوا دربونودر کشوتوی هوای 

 تجارتی کارگر بارانداز باشید؟ بلی
آیا آماد  استید که انتحار کنید و هروقت ما برایوت امور 

 کنیم این کار انجام دهید؟ بلی
آیا هردوی شما )جولیا و وینستون( آماد  استیود کوه از 
همدیگر جداشد  یکدیگر را دوبار  قطعآ مالقات کنید؟ جوولویوا 

 صدازد...نه خیر!
وینستون باخود فکر می کرد که جولیا دیرتر صد بولونود 
نمود. وینستون برای لحظۀ از گفتار ماند و کلمه برای گفتوار موی 
پالید و لکنت زبان پیدا کرد تاکه گفت: نمیدانست که در اخویور 

 جولیا چنین جواب خواهد داد.
اوبراین گفت: شما کار خوب کردید که به مون راسوت 
گفتید. برای ما الزم است که هر چیک را بدانیم. او روی خوود را 
بطرف جولیا دور داد وبا آواز واضحتر گفت: آیا مویودانوی اگور 
وینستون زند  بماند یا شخص متفاوت خواهد بود؟ ما موجوبوور 
می شویم که برایی هویت جدید بدهیم. رویی، حرکاتی، شکول 
دستانی، رنم مویی حتی آوازش متفاوت خواهد بود؛ خوودت 
هم یا شخص منفاوت خواهی بود. جراحان ما مردم را  ووری 

بعضی وقوت ایون عومولویوات  -شکل میدهند که شناخته نمیشوند
ضرورت میافتد. جولیا رو به اوبراین دور داد و بعد با صدای بلنود 

 گفت: خوب! پس هر چیک حل شد و به توافق رسید.
بوه  ۰20۲ازین کتاب  Orwellianبعدآ صفت اورویلین 

یوا  Draconian (Dracoمیان آمد که روش و پالیسی دراکونی 
حاکم ظالم یونان بود که هرکس را با جکیی ترین خالف رفوتواری 
حکم قتل صادر میکرد( را توسط پروپاگنود، توعوقویوب، پوخوی 
معلومات غلط، نه پذیرفتن راستی و صداقت که به آن اصوطوالح 

doublethink  دوعقید  مختلف داشتن( داد  اند تعقیب میکنند، با(
مهارت! به نابودی سابقۀ یا شوخوص نواموطولووب کوه بوه آن 

Unperson  گفته اند یعنی همه سوابق این فرد را کامآل از ریکوارد
و حافظۀ مردم از بین برد  پایان میبخشند؛ امروز زیادتور تووسوط 

 حکومت های مدرن رای  داشته عمل می شود. 
وقتیکه ما به سابقۀ چندین دهۀ اعمال  والوب ظوالوم موی 

بوا  ۰2۲2نگریم، دید  میشود که اوآل پالن جنایات شان از سوال 
یا ناول برای آیند  ای کامنویلت شان پاکستان نوتاسیس که از 
آن نامی نبرد  اند، آغاز شد  است. کاش همان زمان این کوتواب 
خواند  میشد و از آن امکانیت چنین انتقامی را در سالگرد صدمین 
سال شکست انگریک ها درافغانستان پیی بویونوی مویوشود و یوا 

 ستراتیژی دفاعی  رح میگردید.
ما از چندین دهه است که مینویسیم و میگوئیم که مشکول 
اصلی ما در لندن است، حتی رسالۀ الطیر ابن سینوا را در سوایوت 
عظیم آریایی و هفته نامۀ وزین امید که بی نهایت وصوف الوحوال 
افغانستان بود به نشر سپردم. ولی بآنهم به تومودن و بشوردوسوتوی 

بهبودی رخ داد  بواشود.  2۰انگریکها فکرمیکردیم ممکن درقرن 
بعد از صدسال  رح جنجال ها برای افغانسوتوان اقوال از توبواهوی 
افغانستان که برتی موزیم ازآثار باستانی سرزمین ماغنی شد  است 

سوال قوبول  ۲2اجتناب خواهند ورزید ولی برعکس با تطبیق پالن 
 انتقام گرفت و و ن عکیک ما افغانستان را  202۰اکست  ۰0بتاریخ 

 برومفیلد، کولورادو                 داکتر غالم محمد دستگیر
 طالبان پیرو یک ناول انگلیسی اند نه اسالم

یوا نوویسونود   Eric Arthur Blairایریا آرتر بلییر
 (George Orwell)انگلیس است که نام قلمی آن جورج اورویل 

آنرا درجمولوۀ  Timeناولی مشهوری را که  ۰2۲2میباشد در سال 
توا  ۰222یکصد بهترین کتاب در زبان انگلیسی بین سوال هوای 

دارد و در  ۰2جای نمبر  Editorنام داد  است، در لست  2000
 Nineteen) ، زیر نام نوزد  هشتاد و چوار۰لست خوانندگان نمبر 

Eighty - Four)  در یا جکیر  سکاتلند بنامJura  در حالیکه به
مر  سل مصاب بود نوشت و توسط کمپنی نشریاتی بنام مارتیون 

بوه چوا   (Martin Secker & Warburg Ltd)سیکر و واربرگ 
رسید. و هم در ول نشر آن چندین بار رد شد و یوا بوه بورخوورد 
قانونی روبرو گشت. یگانه دستنویس ادبی این ناول در کتابوخوانوه 

ایالت رود آیلند جایویوکوه انووارالوحوق احودی  Brownدانشگا  
 پروفیسر بود موجود میباشد.

صوورت  ۰20۲ناول دریا محل خیالی در آیند  درسال 
میگیرد. زمانیست که قسمت زیاد جهان آسیب رسیدگوان جونوم 
های مداوم اند، حکومت ها در هرجا حاضر و ناظر بود  درتعقیب 
مردم کوشان اند، از حوادث تاریخی منکر میشوند وپوروپواگونود 
هاپخی میسازند. درین ناول، بریتانیای کبیر که نوام جودیود آن 

 Oceaniaدریا دولت دکتاتوربنام  Airstrip Oneمنحیث والیت 

تبدیل شد  است توسط یا حکبی که با آیدیالوژی "سوسیالویوکم 
را استخدام نمود  توا  Thought Policeانگلیس" پولیس اندیشه یا 

 »بورادر کوالن«افراد و متفکرین مستقل را شکنجه و آزار دهند. 
(Big Brother)  اسم لیدر دکتاتور دولت اوشیانا است و شخصیتوی

داد  شد  یعنی ایون  cult of personalityدارد که به آن  اصطالح 
لیدر توسط پروپاگند میدیا، دروغ ها، تظاهرات بطرفداری دولوت 

، لیدر ساخوتوه شود  اسوت، »وسایل تکنیکی مغکشویی«و دیگر 
 Winston)محبوب جلو  میدهند. فردی بنام وینستون سومویوت 

Smith)  یا عضو عادی اورگنایکیشن بود  در وزارت صوداقوت
جاییکه تاریخ را برحسب دلخوا  دولت دوبار  مینویسود، مواموور 
میباشد. گرچه  رفدار سیستم است درخفا از این اورگونوایوکیشون 
نفرت دارد و در فکر اغتشاش است. با همکار خود جولیا دوسوتوی 

مامور رسمی حلقۀ داخلی حکب است موی  O’Brienناجایک دارد. 
خواهد مخالفین دولت را پیدا کند اما در ظاهر نشان می دهد کوه 

 او هم از دولت خوشی نمی آید.
این ناول، اثر خیالی میباشد که در بار  یا دولت و یوا 
یا جامعه که در آن ظلم و بی عدالتی رای  است نووشوتوه شود  
است. چون بعد از جنم عمومی دوم و کنفرانس توهوران )یوا 
کنفرانی ستراتیژی بین ستالین، فرانکلن دی روزولت و وینسوتوون 

بود که در سفارت روسیه  ۰2۲2نومبر تا اول دسمبر  20چرچل از 
در تهران انجام یافت( تهیه گردید  فکر میشود که از نتیجۀ تظولوم 
روسیۀ ستالینی و جرمنی نازی الهام گرفته شد  ولی من فکر میکنم 
که این انگلیس با خلقت پاکستان کامنویلت خود در مونوطوقوه و 
خلقت جنجال های آیند  یا قسم پیامی که یا  رح را بوه سوموع 
متحدین خود برساند و یا اینکه برای جهان یوا هووشوداری از 
 ریق یا قصۀ خیالی خواسته است اعالم کند. کتواب جودی و 
دلچسپی است که باید خواند  شود و آنچه بوه مووضووع حوالوت 
کنونی افغانستان ربط میگیرد نکاتیست که در قسموت دوم و در 

نوشته و چنین شروع موی  20۰تا  ۰20فصل هشتم کتاب از صفحه 
 شود :

اوبراین، گیالس واین خود را به سر سالمتی لیدر خود که 
Emmanuel Goldstein  نام دارد بلند میکند. وینستون سمیت کوه

شراب الکهولی نوشید  و حال واین در دسوت دارد  Ginسالهاست 
 و مک  اش را نمی پسندد ازین مامور رسمی می پرسد:

 وجود دارد؟ Goldsteinآیا چنین شخصی بنام 
بلی! چنین فردی وجود دارد و حیات است ، اما نمی دانوم 

 به کجا؟
آیا تو ئه توسط اورگنایکیی حقیقوت دارد؟ تونوهوا از 

 که نمی باشد. »پولیس اندیشه«کشفیات 
می گوئیوم  Brotherhoodنه خیر حقیقت است. ما به آن 

بیشتراز انچه پیوشوروی  Brotherhoodوشما هیچ وقت زیاد دربار  
تان است نمی دانید. آنچه می دانید اینست که شموا موربووط آن 

 هستید...

با همه اسناد و دارایی آن به پاکستان تقدیم کرد؛ گرچه به اهداف 
خود نایل گشت اما هم پاکستان و هم افغانستان و هم منطقه را در 

 شعلۀ جنم چریکی تا منظم روبرو ساخته اند.
جهانیان میدانند که افغانستانی ها امکان ندارد زیور یووغ 
پاکستان کامنویلت انگریک که در حقیقت لندن کوچا در پهلوی 

 ۲2ماست حلقۀ غالمی بگردن بندند. ولی از انهائیکه به اساس پالن 
سال قبل تعهد گرفته اند کسانی اند که معلوم میشود توادم مورگ 

 نوکران شان اند واز اوامر شان سرکشی نمیکنند.
 الب افغانستانی باید بداند که پاکستان و انگریک آنهوا را 
استعمال نمود  و می نمایند. قسمیکه شاهد هستند هست و بود ملی 
و دولتی ما را در پیی چشمان شان به پاکستان نقل داد  میروند که 
برای هرکسی که ذر  ای ارثیت افغان و افغانستانی داشتوه بواشود، 
قابل پذیرش نمی باشد. وقتیکه استخبارات پاکستان انودکوتوریون 
اعتدال در  الب افغانستانی حس نمودند رئیس استخبارات شان بوه 
اصطالح کابل لوله و لوپان آمد و نفرهای خود حقانی تورورسوت 

امریکا با د  ملیون دالر جایک  گورفوتوارش  FBIکه در لست سیا  
محکوم است به قدرت تکیه میدهد ودرحقیقت بین این  الب های 
پاکستانی و  الب های افغانستانی مشکالت عمیق خلق میکند کوه 

 حتی زدو خورد صورت میگیرد!
هنوزهم سر وقت است،  البان باید دوبار  جودی دربوار  
ای این رابطه فکر کنند؛ اگر از مادر افغانستانی تولد یافته اند، اگر 
از شیر این مادر تغذی شد  اند، اگر از هوای افغانسوتوان تونوفوس 
کرد  اند، اگر از معلم افغانستان تعلیم گرفته اند قبل ازینکه توبوا  
شوند و یا بیشتر بگودال شرمندگی و بدنامی پرتاب شوند با سوال 
و جواب باال مراجعه کنند و بنگرند که چگونه ناجوانوموردانوه از 
ایشان با ایجاد ترس و رعب، تعهد، گرفته اند و پیمان بسته اند کوه 
در ظاهر از آن سرکشی نمیتوانند. متاسفانه، حمید فیض اوبورایون 
قرن بیست است که در ظاهر دوست و همکار  الب افغانستان است 
ولی در با ن اوامر ماستر خود  انگریک ها را در سرزمین افغانستوان 

 ما عملی می سازد. 
ازشما که زمانی مسلمانان خوب بودید: ظالم، انوتوحواری، 

کالسیا، تقدیم و ون  brotherhoodتو ئه گر زیر نام پشتونیکم 
تان بیا ملا خارج، فریب دهی، ساخته کاری، باج گیری، رشو  
ستانی، اختطاف، مسموم ساختن افکار ا فال، معتاد ساختن ملیونهوا 
نفر، تشویق به فحشا، پخی امرا  زهروی تا حدی مجبور ساختند 
که شما جرآت از دست داد  ضعیف شدید و برادران و ندار توان 
را زیر نام تاجیا، ازبا، هکار ، شیعه، سنی، سکهه و هونودو و 
شریعت  البانی حقانی که زیادتر کلچر تاو خانه است نوه اسوالم 
محمدی گردن بریدید، دروغ گفتید که جوانان بیسواد و جاهل بوا 

 حور منتظر شان است. ۲2حضرت محمد)ص( هم خوان میشوند و
 واما اسالم برایتان تعلیم داد  است:

با تخریب مسجد که به منع عبادت در مسجد ختم میوشوود 
لقب ظالم گرفته اید، کرهستند و گنم هستند و کور پس ایشوان 
هیچ تعقل نمی کنند، خداوند برای شما آسانی میخواهد و سخوتوی 
نمی خواهد، زن ومرد لباس یکدیگر اند، باز داشتن مردم از دیون 
فتنۀ بکرگتر از قتل است، در دین جبر نیست، لعنت خوداسوت بور 
دروغگوی، و ال تقتلوا انفسکم، کسیکه یا مومن را قصدآ به قتل 
رساند جکای او جهنم است، صلح خیراست، اگرمومنیون هسوتویود 
بخدا توکل کنید، قتل یا بیگنا  مانند قتل همه بشریت است، ای 
کسانیکه ایمان آورد  اید یهود و نصاری را دوست خود نگیوریود، 
خداوند خائینین را دوست ندارد، کسانیکه قرآن را پار  پار  کرد  
اند ازهمۀ شان سوال میشود، با مردم بسوی خدا با دانوی و پونود 
نیکو بطریق نیا منا ر  کن، بیگنا  را در گیر حاکم ندهید که به 
قتل برساند و بر زنهای پاک تهمت نکنید، هرگک مشوو موددگوار 
کافران، آنهائیکه زنان و مردان مسلمان بیگنا  را می آزاراند بهتان 
کرد  اند وگنا ، کسانیکه میشنوند سخن را و نیکوترین را پیوروی 
میکنند کسانی اند که اهلل آنها را هدایت نمود  و اینهوا صواحوبوان 

 عقل اند، اگر فاسقی خبر بیاورد تحقیق کنید .
خوب قضاوت را بشما میگذاریم که  البان بیشتر از کدام 
کتاب پیروی دارند، کتاب آسمانی و یا ناول انگلیس، روش شوان 

 .Draconianو  Orwellianنکردن جبر است و یا 

همه بدانید که مقاومت دوام دارد و فورزنودان رشویود 
افغانستانی از همه اقوام واقشار با یا قیام عمومی و ن خود را از 
شر و قید اسارت پنجابی های پاکستان رهایی میبخشند. متاسوفوانوه 
 البان ظالم افغانستان به اصطالح کابلی ها از زیر چکا برخاسوتوه 
اند و در زیر ناو  نشسته از اشغال امریکا خارج و به اشغال پاکستان 

 تن در داد  اند. 
 من آنچه شرط بالغ است بتو میگویم

خوا  از سخنم   پند گویور خووا     
 مالل

نظر به پسند زیاد خوانندگان سایت آریایی در اروپا نوت: 
 ( 0ودیگر نقاط جهان، خواستم این مضمون در امریکا)ص 
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 هفته نامۀ امید  7801شمارۀ  صفحۀ سوم

                                               محمد مُحقّ

 ی اسالم و سکوالریسم تأملی بر میانه
گرایان سیاسی در افوغوانسوتوان  در یا دهۀ گذشته اسالم

ها انداختند، تا راهی به تکفیر رقبای  اصطالح سکوالر را بر سر زبان
گری شوند، زیرا  که خود متهم به تکفیری خود پیدا کنند بدون آن

بردنود، و  دین و ضد دین به کار می سکوالر را تلویحا به معنای بی
 ماندند. ها هم در امان می از قرار گرفتن آشکار در صف تکفیری

 اما سکوالریسم چیست و نسبت آن با اسالم چگونه است؟
واژ  انگلیسی اسوت کوه، بور اسواس  (secular)سکوالر 

آمد  و ترجموه آن  saecularisلغتنامه آکسفورد، از ریشه التینی 
در فارسی گیتی/دنیا است، و از این رو عد  سوکووالریسوم را بوه 

 اند. گرایی یا دنیاگرایی ترجمه کرد  گیتی
اما در مورد تعریف اصطالحی این واژ  اتفاق نظر وجوود 

برند تفاوت پیدا  ندارد، و بسته به مراد کسانی که آن را به کار می
های مختلف موعوانوی موخوتولوفوی را  کند، و همچنان در سیاق می
توان سکوالریسم را،  بق نوظور عولوموای  رساند. از این نظر می می

منطق، از نوع کلیِ مشکا دانست که  یف وسیعی از مصوادیوق 
شود و داللت آن بر هر یا قوت و ضعف پیودا  متنوع را شامل می

گیرند و در سر  کند. در یا سر این  یف منکران دین قرار می می
داری شان با اغرا   خواهند دین دیگر آن مومنان راستینی که نمی

پذیرند که کشیشان و مالیوان،  و مطامع دنیوی آلود  گردد، و نمی
گری کنند. یعنی سکوالر بر  یف وسیعی  میان آنان و خدا، واسطه

داران  شود که شامل بسیاری از دینداران و نادین از مردم ا الق می
 است و اختصاص دادن آن به یا گرو  غلط است.

ترین معنای سوکووالریسوم،  ترین، و تقریبا، شایع اما واضح
که مورد قبول اکثریت کاربران آن قرار دارد، و در اغلب مباحث 

گیرد، باور به این نظریه اسوت  سیاسی و اجتماعی مد نظر قرار می
ها، حق ندارند به حکم اینوکوه  که رجال دین، یعنی مالها و کشیی

در بار  دین آگاهی دارند، در امور دنیوی مانند  بابت، مهندسوی، 
زراعت، مدیریت، تجارت و سایر مسایل دخالت کنند، بلکه نوظور 
دادن در هر فن و رشته کار صاحبان آن رشته است. از این رو، نظر 
مالها در حوز  عمومی که متعلق به هموگوان اسوت و سویواسوت 

شود، با نظر سایر مردم همسان است،  ترین مظهر آن شمرد  می مهم
توری پویودا  که مال هستند، اعتوبوار بویوی و نظر آنان، به حکم آن

توانند ادعا کنند که چون با دین سر و کار  کند. یعنی آنان نمی نمی
دارند و دین هم از سوی خداست، پس هر چه در حوز  عومووموی 

شود که  گویند حکم خداست.. یعنی دانی دینی آنان سبب نمی می
ها بواشونود و اموتویواز  در امور دنیوی بهتر از صاحبان دیگر دانی

ما “ تری به آنان تعلق بگیرد. این، به تعبیر علمای اصول، همان  بیی
است که در همه تعاریوف سوکووالریسوم مونوظوور ”  به االشتراک

 شود. می
ای به نام جودایوی دیون از سویواسوت  این نظریه را عد 

شود، زیرا  تعبیر گاهی سبب مغالطه و سوء فهم می  نامند، اما این می
مراد اصلی از آن جدایی مطلق دین از مطلق سیاست نیست، بلوکوه 

برند و نمایند  دین انوگواشوتوه  جدایی نهادی که مالها به پیی می
برد که حکووموت  شود از نهادی است که سیاست را به پیی می می

 یا دولت است. سخن بر سر تفکیا قلمرو دو نهاد است.
به لحاظ تاریخی، این نظریوه در اروپوا پوس از دوران 
رنسانس مطرح شد، چون جایگا  برتری که نهاد دیون در قوالوب 
کلیسا برای خود قایل شد  و در عرصه عمومی صاحب تصومویوم 

شد مردم و به ویژ  دانشمندان را به ستو  آورد   نهایی شمرد  می
ای، از مووضووع  بود، به این جهت که مالهای مسیحی در هر زمینه

گردش خون در بدن گرفته تا گردش سیارات به دور خوورشویود، 
دادند و هر دانشمندی را که نظری خالف آنوان دادی بوه  نظر می

رساندند. آنان محاکم تفتیی عقاید را برپا کوردنود و  مجازات می
فجایع عظیمی مرتکب شدند. از این جا بود که در موقوابول ایون 
وضعیت، نظریه سکوالریسم  رح شد تا مالها را به نظور دادن در 

هوا  ها را به صاحبان تخصص امور دینی محدود کند و دیگر عرصه
اند تفکیوا  بسپارد. از این رو، برخی در تعریف سکوالریسم گفته

قلمرو امور دینی از امور دنیوی، یا تفکیا قلمرو امور عقالنی از 
امور وحیانی. یعنی جوهر  اصلی سکوالریسم را تفکیا قلمروهوا 

هایی عوقول آدموی  دهد تا واضح باشد که در چه زمینه تشکیل می
هوایوی  کند، و در چه زمویونوه بسند  است و نیازش را برآورد  می

احساس ناتوانی کرد  و نیازمند نیرویی فرازمینوی اسوت توا بوه 
 اش بشتابد. یاری

ای مدون و با پشتوانوه  این نظریه هرچند، به عنوان تئوری
تر عمر ندارد، اما تفکیا قلوموروهوای  فلسفی، چند صد سال بیی

امور عقالنی از امور فراعقلی پیشینه بسیار درازتر دارد و به چونود 
گردد، به روزگاری که تمدن آغاز یافته است.  هکار سال قبل بر می

در ادوار پیشاتمدن، در عصور شوکوار و عصور کشواورزی، توا 
ای شکل گرفته بوود  روزگاری که تمدن سومری آغاز یافت،  بقه

شدند، و این  بقه ادعا داشتونود  که به نام شَمَن یا کاهن شناخته می
 که فنونی از قبیل جادوگری، ارتباط گرفتن با ارواح، جنیات، 

 خدایان، نیروهای ماورای  بیعی و مانند این را یاد دارند .
مردم که در آن دور  از دانی چندانی برخوردار نبودنود  

کردند. مثال، اگور  در امور گوناگون به افراد این  بقه مراجعه می
خواستند بدانند که سال آیند  باران خواهد آمد یا نه، یا اگر به  می

سفر بروند با خطر مواجه خواهند شد یا خیر، و یا حتی در اموور 
روز مر  مانند تداوی بیماران و حل و فصل دعاوی و.. این افوراد 

شمردند.بشر برای هکاران سال با این وضوع زنودگوی  را مرجع می
ی تمدن نهاد، نخوسوتویون  کرد. اما از هنگامی که انسان پا به آستانه

شود نهاد  شد،  های وضعیتی که امروز  سکوالریته گفته می خشت
زیرا مردم یاد گرفتند که برای تداوی بیماران به  بیب موراجوعوه 
کنند نه به شَمَن، و برای کشت و کار به تجربه خود متکی باشند نه 

ترین دور  تاریخ قدیم که تفکیا  به پیشگویی غیبگویان. درخشان
هوایوی  مند کرد تمدن یونان باستان بود که دانوی قلمروها را روش

مانند ریاضیات،  ب، نجوم، موسیقی، منطق، فلسفه و غیر  به میان 
ها را به فوهوم  آمد و کارکرد هر تخصص را نشان داد و باور انسان

امور معیشتی به کما خرد انسانی تقویت بخشید. از آن پس تا به 
تور بوا  های بیی امروز، هر چه بر دانی بشر افکود  شد ، تخصص

ها به همان پیمانه نیواز  تری به میان آمد  و انسان های افکون توانایی
ای کوه اگور  اند، به گونوه کمتری به کشیشان و مالیان پیدا کرد 

دیگر هیچ کشیی و مالیی وجود نداشته باشد هیچ رخنه و خولولوی 
هایی مانند قانون، سویواسوت،  آید. دانی در زندگی مردم پیی نمی

شونواسوی، پوکشوکوی،  شناسی، جامعوه شناسی، روان مدیریت، مردم
مهندسی، تجارت، اقتصاد، روابط بین الملل و غیر  تقریوبوا هوموه 

 دهد.  ها را پوشی می های عملی زندگی انسان بخی
اگر از این حیث در نظر بگیریم، دین اسالم در همین مسیر 
به پیی رفته و با تفکیا قلمروها مشکلی ندارد، بلکه با آن کاموال 
سازگار است. اولین کاری که اسالم در این راستا کرد حذف  بقه 
روحانی و رجال دین بود که قرآن مجویود آن را بوه رسومویوت 

ی علما تنها  نشناخت. ما تنها در قرآن تاکید بر علم را داریم، و واژ 
های  بیعی است نه  هم در سیاق دانی یکی دو بار به کار رفته و آن
( و برای آنان هیچ امتیاز قدسی و 20علوم دینی )سور  فا ر، آیه 

کوه پویواموبور  تر از آن این نیروی متافیکیکی قایل نشد  است. مهم
اسالم، به حیث باالترین مرجع انسانی در اسالم، به عونووان بشوری 

( و مالا 00داند )سور  انعام، آیه  معرفی شد  است که غیب نمی
نیرویی ماوراءالطبیعی برای نفع و ضرر نه برای خودش است و نوه 

(. قرآن حتی تاکید کرد که ۰00برای دیگران )سور  اعراف، آیه 
پیامبر در امور دنیوی باید با مردم مشور  کند و رأی آنان را در 

(. او هم با صراحوت بویوان ۰02نظر بگیرد )سور  آل عمران، آیه 
داشت که در امور دنیوی با بقیه فورقوی نودارد و موردم از او 

 )صحیح مسلم(.” أنتم أعلم بأمر دنیاکم“داناترند: 
افکون بر این، فالسفه مسلمان و نیک بخشوی از فوقوهوا و 

با به رسمیت شناختن حسن و قبح عوقولوی در ”  اهل رأی“ متکلمان 
کنار حسن و قبح شرعی که در تاریخ اندیشوه اسوالموی موبوحوث 
پرباری بود  است، بر توانایی خرد آدمی در تشخیص خوب و بود 

 صحه نهادند.
از این لحاظ، سکوالریسم نه تنها با اسالم در تضاد نیسوت، 
بلکه اسالم خود دینی سکوالر است و پیامبر اسالم یگانه پیاموبوری 
است که به صورت آشکار دانی انسانی را در امور دنیوی بسند  و 
برتر از دانی نبوی در این زمینه دانستوه اسوت. از هومویون رو، 
دانشمندانی مانند ابن خلدون، شهاب الدین قرافی و شا  ولوی اهلل 
دهلوی نظرات پیامبر اسالم را در امور دنیویِ محض مانند توصیوه 

ها به نام  ب نبوی تروی   هایی خاص، که امروز  سلفی به خوردنی
های رای  در زمانه و محیط اجتومواعوی وی  کنند، از نوع دانی می
دانند نه از جنس وحی و اموری که ریشه در دانشی فرابشری و  می

 فرازمینی داشته باشد. 
چه گفته شد مفهوم کانونی سکوالریسوم اسوت و در  آن

بیشتر مباحث مربوط به این موضوع همین مفهوم مورد تووجوه و 
 نظران است. مراد صاحب

البته کسانی نیک سکوالریسم را در معانی دیگری از جمولوه 
ستیکی نویوک بوه کوار  زدایی یا دین و گا  دین (Atheism)آتئیسم 

اند، اما کاربرد آن به این مفاهیم اعتباری ندارد، و به اصطوالح  برد 
هوا و جوواموع  فقها خالف رأی جمهور است. در حقیقت، دولوت

سکوالر به همه ادیان احترام نهاد ، آزادی مناسا و معابد دینی را 
تضمین کرد ، و با پیروان همه ادیان موضع یکسان دارند و آنان را 
بر اساس اعتقادات دینی شان به شهروندان درجه اول و درجه دوم 

کنند. سنیان و شیعیان مسلمان در هر کشور سکوالر می  تقسیم نمی
تواننود  توانند مساجد خود را برپا کنند و در هر دولت سکوالر می 

تووانونود در پوایوتوخوت  هوا نوموی به هر منصبی برسند، ولی سنی
پرادعاترین نظام اسالمی، در تهران، مسجد داشته باشند، و شیعیوان 

ها را احراز کننود.  توانند در سعودی جایگاهی برابر با سنی هم نمی
این همان فرق بنیادی نظام سکوالر با نظام تئوکراتیا دینی است. 
از این رو باید از کلمه سکوالر هراسی نداشته باشیم و )صوفوحوۀ 

 هشت (

  نکی به قلم واقعه نگار
 ازعقلِ طالب تا عقلِ طالب

خدارا سپاس که مسلمان به دربوارخوداونودتووکول دارد. 
بیادداریم که خلق وپرچم به دربارکرملین توکل داشتنودوعوبوادت 
میکردندوآنهارا الیکال وجاودان میشمردند! اما والوب افوغوان بوه 
دربارآی اس آی بندگی وتوکل میکند، ورعایت احکام آنرا عمول 
صالح میشمارد! اگر آی اس آی گفت درقطرنام اموارت اسوالموی 
افغانستان رابردفترت بنویس،  الب افغان چون بند  است ا واعوت 
میکند،واگرگفت بیرق امارت اسالمی راباالکون، فور  خوودرا 

 ادامی کند.
افغانستان وحکایۀ اعالن  ۰220اولیای امورقطرچون تاریخ 

امارت اسالمی افغانستان رانمی داننود،خوواهوی  والوبوان افوغوان 
رامیپذیرندوحتی بعداًتعجب میکنندکه چراکابل ازین نام وبیرق به 
خشم آمد  است! اگر آقای کرزی درقطریا سفیرالیق میداشوت، 

 این دسیسه راازآغاز کشف می کرد.
عقل  الب افغانستان از باال تا پایین و از مال عمرکم سوواد 
تا آن سیاهپوش که در سفارت  البان درپاکستان انگلیسی آموخته 
بود ) و اکنون در قطرعضو هیئت  البان است(، به اساس تعلیمات 
آی اس آی نور و برکت وهدایت وعنوایوت حواصول مویوکونود، 
اماافسران آی اس آی راکه  البان افغان بند  هستند، خواننودگوان 
گرامی به نظرکم مبینند. آن افسران شیطان رافوریوب داد  انود، 
وزیران پاکستان ونوازشریف، جرئوت وحوق نودارنودبوه ایشوان 

 بگویند:باالی چشم تان ابرو است !
امامیرسیم به  الب پاکستانی که)به جک یار  بی سرنشیون 
امریکایی( دشمن حسابی وقدرتمندندارندورجال سیاسی وقواضویوه 
محکمه وزنانی که دوای پولیو)فل  ا فال( رابوه حوق کوودکوان 
میریکند، پیهم میکشند وخیال میکنندکه عمول خویورانوجوام داد  

جوون  22اندوسرراست به جنم میروند!  البان پاکستان بوتواریوخ 
چند نفرکوهنورد چینی و روسی را که سوالح نوداشوتونود،  20۰2

درکهسار گلگت به قتل رساندند و بعد از این عمل با افتخارگفتنود: 
این کافران ملعون را کشتیم وحق داشتیم بکشیم تاآنوکوه انوتوقوام 

  یارات بی سرنشین امریکایی رابگیریم ! 
اینست کمال عقل  الب پاکستانی که تصور می کنودایون 
دلیل و علت را در جهان همه می پذیرند و چین هم قانع می شوود! 
قدرت عقل  الب پاکستانی همین است که این دلیل را می گوویود 
و عقید  داردکه چه خوب گفته است ! از این بدترش توبه کنیوم! 

 والسالم /.
 2۰موورخ  20۲)منتشر  هوفوتوه نواموۀ امویودشوموار  

 (20۰2جوالی ۰۲برابربا  ۰222سر ان
************* 

 آلمان                                     محمود منجم زاد  

ملیون دالری حامد وردک 08قصر
 درامریکا

های امریکایی، حامد وردک، پسر  بر اساس گکارش رسانه
میلیون و  20عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین افغانستان قصر 

هکار دالری را در بیورلی هلککالیفورنیای امریکا خوریوداری  200
 کرد  است.

گفتنی است، دو سال پیی سوارا گوولودن، یوا موودل 
اسوت.  امریکایی ادعا کرد  بود که حامدوردک براوتجاوز کورد 

ساراگولدن به نیویارک پست: پسر عبدالرحیم وردک باالیم تجاوز 
ساله در این پیوند می گوید: او هومویوشوه  22کرد  است.گولدن 

برای من هدیه میخریدواز پول خود برای تحت تاثیر قورار دادن 
هرکسی درزندگی خود استفاد  میکردو وقتی گفتم از اوشکوایوت 
میکنم گفت تو فقط یا مودل کوچا هستی و کسی تو را بواور 

 نخواهد کرد.
از سوی هم، پسر آقای وردک پیی از این متهم به قتل دو 
نیروی امنیتی درجنم شهرنو کابل، قاچاق انسان، قواچواق موواد 

پیشین امنیت ملی شنواخوتوه   ها جرم دیگر ازسوی ادار  مخدر و د 

 شد  بود.
فارغ التحصیل دانشگا  جورج تواون   ساله ۲۲حامد وردک

ملیون دالری را بوه  2۰0قرارداد  2002واشنگتن است که در سال 
هدف انتقال وسایل نظامی امریکا به افغانستان، با حکومت امریکوا 
عقد نمود  بود، که همان زمان گفته شد ، که نیوموی از وسوایول 

 نظامی به افغانستان نرسید  است. /
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 خواجه بشیراحمد انصاری

 پیرامون امیر المؤمنین غایب
در این روزها پیرامون موالیوی کوه گوفوتوه موی شوود 
امیرالمؤمنین امارت  البان بود  است، مطالبی را خوانودم و الزم 

 دیدم تا اینجا چند نکته را ذکر نمایم :
غیابت رهبر یا نظام نه تنها با عقل و شرع در تضاد بود  کوه  -۰

 با بدیهیات زندگی اجتماعی هم جور نمی آید.
امامت و خالفت در فقه اسالمی زیر عنوان عقد ها )قراردادها(  -2

مطالعه می شود و تمامی قراردادها در اسالم میان افراد موعولووم و 
ظاهر و پیرامون امور معلوم عقد می گردد. در این شریوعوت هوم 
خرید و فروش متاع مجهول جایک نیست و هم ا راف مجهوول در 

 عقد.
یکی از شرایط عقد ازدواج هم معرفت هر دو  رف عوقود از  -2

همدیگر می باشد تا جایی که پیامبر اسالم به آن امر فرمود  و در 
عرف ما شاهدان می روند و شهادت می دهند که به این نام و نسب 

 دختر دیگری وجود ندارد.
پیامبر اسالم خود نمونه رهبر شناخته شد  در جامعه بوود کوه  -۲

تاریخ نویسان تمامی تفاصیل شکل و شمایل ایشان را گکارش داد  
اند تا جایی که حتى شمار تقریبی موهای سفید سر و روی ایشوان 
نیک ثبت کتاب های سیرت گردید  است. بیعت با پیامبر و خلفوای 

 او نیک با دست دادن و لمس فیکیکی انعقاد می یافت.
یکی از مسوولیت های امیر المومنین، امامت نماز های جموعوه  -0

می باشد که نویسندگان فقه سیاسی د  ها صفحه را در ایون بواب 
 نگاشته اند. آیا ممکن است که امامی غایب از نظر باشد؟

پیامبر فرمان ا اعت از امامان حاضور و «ابن تیمیه می گوید:  -۰
معلوم و شناخته شد  را صادر کرد که دارای اختیاراتی هستند کوه 
می توانند بر مردم حکومت کنند، نه با ا واعوت از مووجوودات 

 .»نامعلوم، ناشناخته ها و یا کسانی که هیچ قدرت و اختیار ندارند
این مالیی که گفته میشود امیرالمؤمنین  البان اسوت، حوتوی   -۲

نامی را کسی نمی داندکه هبت اهلل است ویا هیبت اهلل، تا جاییکوه 
وزیرکابینه میگوید که نه صدایی را شنید  ونه هم او رادید  ولی 

 فرمان هایی برای اومی رسد.
برخی ها  البان را در لیست )اسالم سیاسی( مطالعه می کنونود،  -0

صرفنظر از این که این اصطالح چقدر دقیق و علمی است،  البوان 
نمایند  )اسالم سیاسی( نه، بلکه نمایندگان ) اسالم استخبواراتوی ( 

 بود  اند.
بادرنظرداشت نکات فوق، خالفت و امامت شخصی مجهول و - 2

نا معلوم و غایب، بودعوت دیوگوری ازبودعوتوهوای ایون )اسوالم 
 استخباراتی( به شمارمی رود./

************** 
اسیر و یرغمل نگهداشتند. بنابراین واقعه، انگلیک ها در هندوستان با 
دوست محمد خان یا مصالحه که در جالحکومت افغانستوان بوه 
اوسپرد  شود، عقد نمود  به مقابل اسرای انگلیکی کوه درکوابول 
داشت، این اسرای افغان را که در هندوستان بود، موبوادلوه نوموود 
ودوست محمدخان به عنوان امیر به کابل عوودت نوموود  زموام 

 امارت را به کف گرفت .
پن  تن برادران امیردوست محمدخوان ازیوا موادر  -۲

بودندکه آنهارا)سرداران قندهاری میگفتند: اول، سردارپردل خان 
بودکه ازهمه بکرگتربود، دوم، سردار شیردل خان که درجووانوی 
وفات یافته بود،سوم، سردارکهندل خان که درایوالوت قونودهوار 
سرآزادانه چندسال حکومت کرد  بود. چارم، سردار رحمدل خان 
که پس از برادرش سردارکهندل خان به حکومت قندهارپرداخوتوه 
وبنابراختالف وجنم وجدالی که درمابین او وبرادرزاد  هایی به 
وقوع آمد  بود، برادربکرگ خود شان امیردوست محمدخان راکه 
درکابل بود، حکم قرارداد  اصالح جانبین را از او لب نوموودنود. 
امیرمشارالیه بالشکرانبو  وفرزندان باشکو  خودازکابل به سورعوت 
حرکت نمود  به قندهارآمد، ولیکن به جای اینوکوه اصوالح ذات 
البین برادر و برادرزاد  ها را بکند، خودش قونودهوار را ضوبوط 

 وتصرف نمود .
سرداررحمدل خان فرار رابرقرارترجیح نمود  بوه ایوران 
رفتندودر هران وفات یافته درنجف اشرف پیی مقبر  صالح علیوه 
السام مدفون گردید  اند. اینست که پدرم، سردارغالم محمدخوان 
 رزی، فرزندهمین سرداررحمدل خان میباشد که بعودازاسوتویوالی 
قندهار از رف عمی امویوردوسوت موحومودخوان وفورارپودرش 
سرداررحمدل خان درایران درمعیت امیرمشارالیه بکابل آمد  تابوه 
آخروفات امیر، که درهرات بوقوع آمد  بود، بوعونووان سوردار 

هکار روپیۀ سواالنوه، توابوه ۰20ولقب )ارجمنددانشمند( با تنخوا  
زمانیکه از رف امیرشیرعلیخان حبس و تاراج شدن، مسعودانوه و 

 سرفرازنه زیست نمود  اند.
سردارسلطان محمدخان وسرداریارمحمدخان دو برادران امویور  -0

دوست محمد خان وپسران سردارپایند  خانست که اینهامعروف به 
 ( 0)سرداران پشاپوری(میباشند. سردارسلطان )دنباله درص 

 هفته نامۀ امید   7801شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 نکته هایی از خاطرات محمود طرزی
 شناسنامۀ کتاب: خاطرات محمود طرزی

 گردآورنده و نویسنده ی مقدمه: داکترروان فرهادی
 ناشر : نشرات انستیتوت دیپلوماسی وزارت امورخارجه

 مهتمم : غالم سخی غیرت
 هجری شمسی، انتشارات میوند، کابل 7801سال چاپ : 

این کتاب راجناب داکتر عبدالغفور روان فرهادی چنیون 
 معرفی فرمود  اند :

اینا اجکای این مجموعه درین مقدمه معرفی میشود.  «
مهمترین جکء آن همان )دیدنی هاوشنیدنی ها( میباشد)که تواحوال 
هیچ جابه چا  نرسید  است(. البته دیگراجکاء موجومووعوه نویوک 
سکاوارمعرفی شدن میباشد. ترتیب این مقدمه مطابق است باآنوچوه 
درمجموعه درج شد  است، یعنی: کورونوولووژی، ورقوی چونود 
برزندگی محمود رزی، دیدنیهاوشنیدنیها، رسوالوۀ عوبودالووهواب 

 محمود رزی...
داکتر روان فرهادی مکیت های این رساله رابورشومورد  
وآورد  است: دراین خا رات احوال عهدامیرشیرعلی خان وآغواز 
پادشاهی امیرعبدالرحمن خان آمد  است. امادرشروع این اوراق، 
محمود رزی برسبیل مقدمه دربار  عهدسدوزایی وبارککایی)یعنی 
محمدزایی( تبصر  های خودرابه صراحت نوشته است. عمد  ترین 
این تبصر  ها بیان نادرستی ومنفعت جوویوی بوعوضوی اشوخواص 
درآنکمان ها است، چه دردستوگوا  دولوتوی چوه بورون ازآن . 
محمود رزی دربار  آفتهای مدهشی که نتیجۀ متعددبوودن زوجوه 
هابود  وازآن نفاق وخصومت بین شهکادگان برخاسته، ذکرکورد  
است ونیک نکاع ومقاتله بین سدوزاییان و بارککاییان که افغانسوتوان 
راتبدیل به یا کشورناتوان کرد ومحل  مع روس و انوگویوس 

 »ساخت ...

، زمان حکومت 0۲ -00ازمتن خا رات، باب اول، صص 
امیرشیرعلیخان این مطالب رابرای جرید  امید برگوکیود  شود:... 
بعدازآنکه امیرشیرعلیخان! از انباله عودت نمود، حضرت پدرم را 
رهانمود  یا تنخوا  تقاعدی فی ما  هکاروپن  صدروپیۀ کابولوی 
تخصیص داد. اینست دیدنی به خا رماند  گی گام نخستین عوالوم 
 فلیم که درمرحلۀ زندگانی برداشته ام. حال جای سئوال اینوسوت 

از ورف  -که: آیا اینهمه حبس وعوکل حوتوی توهولوکوۀ قوتول
امیرشیرعلیخان برپدرم)سردار غالم محمدخان  ورزی( ازچوه رو 

 وازچه رهگذر واردگردید  بود؟
برای توضیح این مسئله می بایدکه به تاریوخ حوکووموت 
خاندان)محمدزایی( که تلفظ افغانوی آن )موامودزی( مویوبواشود 
وبعدازانقرا  حکومت خاندان)سدوزایی( یا)سدوزی( زمام ادار  
حکومت افغانستان رابدست گرفته اند، یا نظری بیفگنیم. درایون 
باب نیکباید اوالً یا شجر  نسبی این خاندان راکه تقریباً از یوا 
عصرحکومت میکنند، نشان بدهم تانسبت قرابت امیرشیرعلویوخوان 
وپدرم و غیر  راکه درین تاریخچۀ یا عصر  که به نوشوتون آن 

 آغازکرد  ام، معلوم گردد.
شجر  نسبی خاندان مامدزی که ازتواریوخ... تواحوال در 
افغانستان حکومت میکنند سردارپایند  خان ملقب به سرفورازخوان 
ازقوم مامدزی، این ذات اول شخصی است که اوالداوحوکووموت 
افغانستان رابه عنوان)امیر( درزیرحکمرانی داخلی خودگرفته انود. 

پسوربودنویوا  2۰سردارپایند  خان ازچندزن که تعدادش رانمیدانوم
آورد  بودکه نامهای همۀ آنهارابخا رآورد  نوموی تووانوم، وهوم 
دردست یا کتاب تاریخ افغانی هم ندارم. ازآنرو درین کتاب بوه 
قدرمعلومات دیدنی خودم ویا شنیدنی که اززبان موبوارک پودرم 

 شنید  وبه خا رم ماند  بیان کرد  می توانم. 
نام های پسران پایند  خان راکه در وقت حاضر بوه یواد 

 دارم از قرار ذیل است :
ادار ( که وزیرشا  موحوموود  -)وزیرفتی خان( )فتح-۰

سدوزایی بودوچون یوا خویوال موخوفوی درنوکع حوکووموت 
راازسدوزایی هوا و وضوع آنورابوه قووم خوودش موامودزایوی 
هادرسرمیپرورانید، ازفرصت باالاسوتوفواد ، بسویواری ازبورادران 

 خودرابه ا راف و اکناف مملکت والی ها مقررنمود  بود.
سردارمحومودعوظویوم خوان کوه درآنوکموان والوی  -2

 کشمیرتعیین شد  بود.
امیردوست محمدخان که بعدازانوقورا  حوکووموت  -2

سدوزایی واستیالی انگلیک برکابل وقندهاروجالل آبواد وغویور ، 
درحالیکه بااوالد وعیال در لودیانه اسیر دست انگلیکهاشد  موانود  
بود، به همت فرزندش وزیراکبرخان که درافغانستان ماند  بود، و 
دیگرسران وسرداران اقوام افغان، اردوی انگلیک رادرکابل، جوالل 
 آباد محو ومضحمل نمود  وچندتن ازافسران وخانم های انگلیک را 

 الکسندریه ، ورجینیا          پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

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

بهرحال، درو ن شیرین ومقدس خودم افغانستان بود کوه 
محبت ها و عشق ها وآرزوهایم رنم وبوی حیات گرفت ومانند 
مشعل فروزانی درمسیر سوالوهوا از وفوولویوت تواجووانوی وتوا 

 سالخوردگی، رهنمای جریان پرنشیب و فراز زندگیم گردید . 
راستی همانطوری که زیبایی وجمال  وبویوعوی رادوسوت 
داشتم، مردم زیبا و خوش قیافه نیکمرا بخودمجذوب وعالقومونود 
می ساخت و کسانی راکه چهر  دلپوسونود وخونودان وموقوبوول 
میداشتند، باکیفیت خاص تماشاکرد  ومحبت و دوسوتوی شوان 
رامخفیانه در شعایرم پرورش میدادم . گاهگواهوی درکوودکوی، 
وقتی با فل زیبا وخوش لباس روبرومی شدم، عالو  بورموحوبوت 
خالصانه، یا اندو  خاصی در دلم را  می یافت واین بوخوا وری 
بودکه من دراعماق روح خود آرزومیکردم به آن  فل رفویوق و 
همصحبت گردید  واحساسات وعوا فم را آزادانه برایی تعریف 
کنم ، اما اندیشۀ بیگانگی، اختالف فکری وعدم موازنۀ اجتماعوی 
وفامیلی و کم جرئتی خودم، منحیث موانع زجرتباری مرا شکنجه 

 می داد  و اندوهگین می شدم ...
ازقضا درهمسایگی مادخترک معصوم وخووش صوورتوی 
سکونت داشت که با تأنی وجرئت کودکانه تووانسوتوم عوالیوق 
دوستانۀ خود رابرایی آشکار ساخته وعالقوۀ او رانویوک درایون 
مراود  بی شائبه جلب کنم . دخترک ازنگا  احساسات وتوموایول 
فطری وقضاوت کودکانۀ من خیلی مقبول بوود... ولوی تصوور 
نکنیدکه عاشق او بودم، نه ! هنوز وقت عاشقی ام دور بود... بوه 
سادگی دوستی داشتم وهمویوشوه بوه یوادم بوودوخوا ورش را 
میخواستم. گفتارمعصومانه و دلپذیر وسروصورت آراستوه وبوی 

 پیرایۀ او مرابیشتر بخودمجذوب می ساخت. 
هنگامی که  بیعت زیبا و دالویک می بود ودرختان وبوتوه 
های حویلی ما سبک و پر  راوت جلو  می کرد، زمانوی کوه در 
شب های صاف و بی غبارکابل به مهتاب و ستارگان وکهوکوشوان 
چشم میدوختم وگسترش پرنور شهاب ثاقت را درآسمان تومواشوا 
میکردم، در مواقعی که سروصورتم مرتب بود  ولباس ویا بووت 
نوی می پوشیدم ویا به خا رکار وعمل خوبی تحسین و پواداش 
می دیدم، دخترک مقبول پیی چشم ودرخیالم حاضربود ! چوه 
بسا روزهایی که من ازبازیها و جست وخیکهای بیهود  بواسوایور 
همساالنم دست می کشیدم تا درنگا  دخترک مقبول کووچوۀ موا 

 متین ومؤدب جلو  کنم ...
راستی این دوستی وعالقۀ خاص به او، مراصاحب بعوضوی 
صفات و خصایلی میساخت که درغیرآن نصیبم نمی شود. موثوال 
میکوشیدم که دربرابر او همیشه سر ورویم پاک ولباسم مورتوب 
وبی گردوخاک باشد، ازرفتار و حرکات سوفولوه و نوامووزون 
خودداری وسخنانم را سنجید  ادا می کردم ... امروز وقوتوی آن 
کردار ورفتارم رابخا رمی آورم، یادم ازگوفوتوه هواهوی )ژک 

 «:لیلوش( نویسند  ومفکرفرانسوی می آیدکه اظهار مویودارد 

احساسات نیا، عشق و محبت و عوا ف ما دربرابورموردم رموک 
وقدرتی را داراست که درپرتوآن می توانیم جهنمی از بدی هارا 
واژگون وخاموش ساخته و روی خاکستور وخورابوه هوای آن، 
بهشتی ازخوبی و نیکی هارا ایجاد نمایویوم وروش هوای خووب 
وکردار عالی ما دربرابر دیگران کافیست که اساس محکمی برای 
تبارز اید  ها و مفکور  های نیا ومفید اجتومواعوی موا گوردد 
وجهان بهتر و مساعدتری در مراودات وبرخوردهای انسانی خود 

 ».رویکار آوریم 

بهرحال، من دخترک معصوم ومقبول همسایۀ عکیوک رابوه 
همین کیفیتی که برای شما تعریف کردم دوست داشتم . اماچنین 
نپنداریدکه این عالقه و دوستی ما تاروزگارجوانی ادامه یافوت... 
خیر ! دیری نگذشت که خانۀ اولی ما درآخرین قسمت کووچوۀ 
اندرابی که درآن به شمول فامیل ما، کاکا ومواموای پودرم، سوه 
فامیل با اتفاق وهمنوایی زندگی میکردند، فروخته شد ودرکوچۀ 

 دورتر نقل مکان نمودیم . 
در روزکوچ کشی، بخا ردوری ازدخترک مقبول وسایور 
همبازی ها، دل افسرد  وغمگین داشوتوم، ولوی کودام صوحونوۀ 
احساساتی وداع دوستان صورت نگرفت وآن عکیک همسن وسوال 
و همفکر وخیال راکه روزها ازدیدن همدیگر شاد و در دوری 
همدیگر غمگساربودیم، دیگر هیچ ندیدم وتا دیرزمانی درحوریوم 

 دل آرزومندم به فکرتحقق این فال فرخند  حافظ بودم :
 زهی خجسته زمانی که یار باز آید   

 به کام غمکدگان غمگسار بازآید
 مقیم برسررهی نشسته ام چوگرد  

 بدان هوس که بدین رهگذار بازآید
 )دنباله دارد(
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 هفته نامۀ امید  7801شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سدنی، آسترالیا                   پژوهشگر: نصیراحمد رازی

 واژه هایی از کنگینۀ تصوف
 2شب در اصطالح صوفیه : )ازفرهنم اصطالحوات عورفوانوی ج

 ، داکترجواد نوربخی ( 2۰۲ص
شب عالم غیب راگویند و بر عالم جبوروت نویوک ا والق 
کنند، واین عالم خطی است ممتد میان وجود و عودم . بوعوضوی 
گویندکه میان عالم خلق و امر و بعضی گویند میان عالم عبودیوت 
و ربوبیت . عالم امکان ومراتب اکنوان را گویند، وبرعالم جبروت 

 بخصوصه هم ا الق نمایند وعماءمطلق رانیکگویند.
شب است وبادیه ی دور ومن چنین گمر  مگر سعادتی از 

 غیب رهنمون آید
 شب تاریا و بیم موج وگردابی چنین هایل -

 کجادانند حال ما سبا باران ساحل ها
 آ  هاهی آتشینم پرد  های شب بسوخت -

 برلب آمد، وزتف دل هم زبان هم لب بسوخت
عالم عماء وعالم جبروت راگویند، واین عالم خطی اسوت 
 ممتد میان عالم خلق و عالم امر . هستی سالا راهم شب گفته اند :
گرهمی خواهی که بفوروزی چووروز هسوتوی هوموچوون شوب 

 خودرابسوز
شب جایگا  سیر ومقام انس وخلوت ومکاشفه ومنواجوات 
ومسامر  و معراج است، وآسان نیست قیام درشب جکبرای کسیکه 

 اورااین مقامات باشد.
عارف گفت: به شب زند  داری در دل شب هواموقواموات 

 (2۲0ومکاشفات بدیع را یافتیم ) مشرب االرواح روزبهان، ص 
حبیب السیر  ۲۲۰، ص ۰درتفسیرکشف االسرار میبدی، ج

آموزگارآمد  است: چون شب درآید وآفتاب پنهان شود، دل های 
آنان ازاندو  پرشود، گهی به زاری دوست رایادکنند، هوموه شوب 
سربه زانوی حیرت نهاد  یا روی خاک حسرت مالید  وبا درد دل 

 وسوزجگر نوحه کنان گویند :
 تاریکتر است هر زمانی شب من     

 یارب شب من سحرندارد گویی!
 شب رازدار است ومحرم اسرار. 

   شب ز اسرار علی آگا  است
 دل شب محرم سرّ اهلل است
هرکه شب بیدارنبود ، رن  بیداری چه داندهرکس شوبوی 
بیمارنبود  از درازی شب بیماران چه خبردارد؟ ای درویی، هرگک 
تورا شبی بود  که مونس تو ما  و انیس توستار  بواشود؟ ای کوه 
شب درازبه خواب غفلت کوتا  کرد  و روزسپید به گونوا  سویوا  

 کرد  ای !
روزعمرت راشب آمد وبهار جوانیت درگذشت، گلنوارت 
زرد، عقیقت کا ، چراغت خاموش، روزشمرد  بوه آخور رسویود 
وپیا اجل در رسید، امروز ماتم خود بدار واشا حسرت ازدید  
فروبار، پیی ازآنکه نه چشم ماند نه بینایی، نوه گووش موانود نوه 
شنوایی، نه تن ماند نه توانایی، نه نیرو ماند ونه دانایی، نه کوموال 

 ماند  نه زیبایی ! )کشف االسرار میبدی(
 اما شب گاهی هم معنی رمک را  دارد. 

 شب تاریا وبیم موج وگردانی چنین هایل...)حافظ(
شب رمک را  سیروسلوک است که معنایی حال من در را  
سیروسلوک مانند شب تاریا است. شب گاهی بوه سویوا  بوودن 

 شهر  است .
 دراین سیاهم گم گشت را  مقصود   

 ازگوشۀ برون آی ای کوکب هدایت
 شب بقای سالا راگویند درعین استهالک به وجود حق .

: فعل رفتن ازمصدر رفتن، رفتن عروج راگوویونود، رفت 
 ازعالم بشریت به عالم ارواح :

 به جانان جان رهاکردیم و رفتیم    
 که کرد  ست این که ماکردیم و رفتیم

 دل چو آرام دل خود باز یافت    
 یا نفس بامن نیارامید و رفت

اوقات سری از زمر  اوقات نیا وسعوادت اسوت. سحر: 
سحر نوید جلو  گری، روشنی، هویدا شدن، وقت اسوتوجوابوت و 

وقت آخورشوب  «استغفار و... است. درلغتنامۀ دهخدا آمد  است:
 »وزمان پیی ازصبح، سپید  دم.

 سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی   
 نداآمدکه واصل شوبه الطاف خداوندی
ازنظر فرامتنی سحراشار  به گشایی هدفودار و فورجوام 

 اندیی دارد .
 رسید، ازرا  رسیدن . آمد : 
عبارت ازهستی مطلق است که مقید به تعیویون شود  من : 

باشد، خوا  تعیّن روحانی یاتعیّن جسمانی.)فرهنم اصوطوالحوات، 
 دکترجواد نوربخی(۰۰۲ص0ج

: اهل جذبه و سُکر راگویند.)فرهنم اصطوالحوات  مست
 (۰۰۲ص۰ج

 در مقامی که به یاد لب او می نوشند   
 سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنی

 چون فکون گرددرتجلّی از جمال حق ببین  

 استاد یونیورستی نیوجرسی          انجنیرعبدالصبور فروزان

 کرزی، احمدزی وطالبان
 (۰)بازیگران تراژدی تازه در تاریخ وطن 

وقتی پودرنونوگویوالوی را والوبوان درنواحویوۀ سوپویون بوولودک 
قندهارشهیدساختند، او  فل خردسالی بوود وموادرش کوه نوان 
آورخانواد  راازدست داد  بود، چوار  جوک ایون نوداشوت کوه 
کارکندتابرای ننگیالی وبرادر خردترش قوت الیموتی پیداکونود. 
این مادرباشهامت ازهیچ کارسخت ومشوقوتوبوارهوراس نوداشوت. 
مکدوری، خانه پاکی، کاالشویی وحتی کاردرمکارع یگانه مدرک 
کسب لقمه نان حاللی برای دو  فل یتیمی بود. اقارب وخویشوان 
ننگیالی هم به غربت بسرمی بردند و توان همکاری نداشتند. بورای 
این مادرغم کشید ، ننگیالی یگانه امویودی بوودکوه بواخویواالت 
اوشبهاوروزها را بسرمیبرد وآیونود  زنودگوی خوودرا دراوموی 
دیدوباخود میگفت وقتی ننگیالی جوان شد من ازیون مشوکوالت 

 وکارهای شاقه وزندگی منت بارخالص میشوم .
********** 

 ذر  ذر  هردوعالم گشته موسی وار مست
 اسرار خرابات به جک مست نداند  

 هشیارچه داندکه دراین کوی چه رازاست
درفرهنم دهخدا آمد  است: شراب خوار  ای که شراب در وی 

 اثر کرد  باشد، می زد ، سخت بیخود ازشراب، مقابل هوشیار .
مخا ب است واشار  به ساقی داردمجازاً)محلیّوه( اراد  جوام تو : 

 شراب است.
کسی اوراخمار است. کسی وی راخمار باشود، مسوت و مخمور: 

مدهوش می زد ، کسی که بکه خمارهستی دچارشد  باشد.)لغتنامۀ 
 دهخدا(

 اگرهشیار اگرمخمور باشی    چنان زی ککتعر  دورباشی
 )نظامی( 

 چوچشمی مست ر ا مخمور مگذار   
 به یادلعلی ای ساقی بد  می )حافظ(
مخموری نشانۀ ناز ومعشوقی است. مخمورشدن یعنی دل ازدسوت 
دادن. درمستی وشورافتادن، مست گشتن، بی  اقت شودن اسوت. 
دردسر وکسالت یافتن به سبب زایل شدن نشأ  ی خومور، خوموار 

 آلودگی، مخمورماندن یعنی شورید  و واله ماندن است . 
: هرکه ازمن وتو گوید مبتالی نفس است. خرقانی گفت:  من وتو 

الهی مرا درمقامی مدار که گویم خلق و حق یاگویم مون و توو، 
مرادرمقامی دار که درمیان نباشم همه توبواشوی.)کشوکوول نوور، 

 دکترجواد نوربخی( ۰0۲ص
: مختل العقل، مجذوب، عاشق، شیدا، آشفته، بویوقورار شورید  سر

 وبی ثبات و قلندر است.
صفت ارادت الهی راگویند. شورید  سوریوعونوی سوودایوی، سر: 

 سرشیدایی.
 ای دل غمدید  حالت به شود دل بد مکن

 وین سرشورید  بازآید به سامان غم مخور
شوریدگی ومستی نشانه ی بسط راتداعی میکندوانبساط خا راست 
واشار  به عشق ازسوی حق به شاعر که سبب اعمال بسط گردیود  
شاعرخود از رفی عاشق واز سویی معشووق اسوت، گواهوی هوم 
شوریدگی نشانه ی نیاز راتداعی می کند ودراین جا نیاز علنی تور 

 است .
: صفت سرّ بصیری الهی راگویند)عراقی، بصیرت محوبووب چشم 

است)لطیفۀ غیبی(، بصورت حق کارهایی می کندکه برای ماقابول 
فهم ودرک نیست ، الجرم پیوسته ما ازچشم او بیمواروخورابویوم .

 (2۲ص۰)فرهنم اصطالحات، ج
)درلغت به معنای شیشۀ شراب است( دراصطالح صوفیوه بوه مینا : 

 معنی دل عارف وواسطه ی عاشق ومعشوق آمد  است .
 جام مینایی می سدّ ر  تنگدلی ست   

 منه ازدست که سیل غمت ازجاببرد
مینا دراصل ازواژ  اصلی مثنای اوستایی گرفته شد  ودراصول بوه 
معنای هر چیکی درخشان که برای زینت به گوردن انودازنود، بوه 

 کارمی رود وگاهی به معنای آسمان نیلگون است. 
مینا حالت خیال انگیکی ورنگارنگی نیکدارد ودر بیت استوعوار  از 
چشم است. واما درفرهنم معین آمود  اسوت: جوواهور گوردن، 
آرایی گردن، مادّ  ایست ازلعاب شیشه ای، حواجوب مواوراء یوا 
شفاف که آن راروی کاشی وفلکات نقی ونگار به کارمی بورنود، 
ترکیبی است ازالجوردی و ال وغیر  کوه درکوور  موی بورنود 
وشفاف مثل شیشۀ کبودرنم بیرون می آید، آبوگویونوه، شویوشوۀ 
شراب، آبگینه ی الوان که درمرصع کاری هابه کوارموی بورنود، 

 ساغرمینایی آسمان آبی گنبد الجوردی . 
 مستی چنان خوش است که چون عمر  ی شود

 ریی سفید پنبه ی مینای می شود
 زین دایر  مینا خونین جگرم می د 

 تا حل کنم این مشکل درساغر مینایی /.

ننگیالی هرروز درپیی چشمان مادر قدمیکشویود وموادر 
رادلشادمیساخت و به نهالی مانند بودکه انتظارثومورش را داشوت. 
وقتی ننگیالی پانکد  ساله شد، مادرضعیف شد  موهایوی سوفویود 
وچهر  اش  راوت راازدست وبدنی رنجور شد  بود وصوحوتوی 
راصدمه زد  بود. ننگیالی درصددشد تاکواری بویوابودو موادر را 
اززندگی پرعسرت رهاسازد. پس ازتپ وتالش زیاد وبه همکواری 
خویشان و دوستان کاری درادار  پلیس سپین بولدک که قوریوب 
منکل شان بود یافت و نان آورخانواد  شد. کم کم زندگی خووب 
میشدوروزهای دشوارکه بعضاً با گرسنگی میگذشت سپوری شود  
بود . هرباری که ننگیالی بخانه میآمد مادر شادمان شود  خووشوی 

 وسرور دررگهایی میدمید وشکرخدا رابجا می آورد.
وقتی ننگیالی ازمنکل بیرون میشدوپی کارش مویورفوت، 
مادر دعا وتضرع به دربارخداوند)ج( برای حفظ ونگوهوداری اواز 
بالهاومصایب میکرد. برای این مادر غمدیود  نونوگویوالوی امویود 
وآرزوها بود، جهانی بودکه دراو همه چیکوهمۀ زندگیی رامیدید. 
دیگرغم های گذشته آهسته آهسته فراموش میشد، لقمه نوانوی بوه 
راحت میسربود و همه چیک برای این مادر، ننگیوالوی شود  بوود، 

 درخواب و بیداری بخا ر ویاد اوبود.
چیکی کمترازدوسال ازاین آسایی وشادمانوی گوذشوتوه 
بودکه خبرجمالت  البان برولسوالی هاومراککوالیات پخی شود، 
قصه هاوگفته هایی ازبیداد آنها ازمظالم وازقساوت قلب آنهاشنید  
میشدکه مادر ننگیالی راسخت هراسان می ساخت. هرخوبوری کوه 
ازنواحی اشغالشد  توسط  البان میآمد کشتن وسر بوریودن بوود، 
ویرانگری وقساوت قلبی بود، تیرباران افسران وسربازان تسولویوم 
شد  و ازدواجهای جبری  البان بادختران بال  ونووبوالو  بوودکوه 
مادرننگیالی رامغموم و دلگیرمیساخت. بخصوص وقتی خبراشغوال 
فرا  به قندهاررسید واز جوروجفای  البان به حق باشنودگوان آن 
قصه ها میشد وازینکه  البان درآن والیت سربازان وکسانی راکوه 
باقوای امنیتی وپلیس کارمینمودند، دستگیرکردند، اول چشوموان 
شانرا کشید  بعدگلوله باران کرد  وجسدهای شانرابه ریسمان بسته 
و در روی جاد  های شهرکی میکردند حکایه میکورد، نوگورانوی 
مادر ننگیالی را بیشترساخته بود. او به ننگیالی گفت: پسورم، ایون 
 البان بسیارظالم وخداناترس هستند، من نمیوخوواهوم توودردسوت 
آنهابیفتی وخداناخواسته درزیرشکنجۀ آنهادر پیی چشمانوم جوان 
دهی، بهتراست وظیفه ات راترک کنی، خداوندچار  ساز اسوت، 
توکه زند  باشی وظیفه زیاد است . ننگیالی حرفهای مادر راقوبوول 

 کرد و وظیفه اش را ترک نمود . 
مدت اندکی گذشته بودکه آواز  حملۀ  البان برقندهوار 
رسید،  البان با خشونت بسوی سپین بولدک حرکت کرد  بورآن 
حمله نمودند، تعدادزیاد مردم راشهیدساختند، هست وبوود موردم 
راتاراج کرد  خانه هارا در دادند، خرد وبکرگ، پیر وجوان، مورد 
وزن وکودک را ازتی  کشیدندومنطقه رابه حوموام خوون موبودل 
ساختند، خانه وجایدادشهیدجنرال عبدالرازق اچکوکی راچوور و 
چپاول کرد  به آتی کشیدند، زن وفرزندان اوراگروگان گرفوتوه 
باخودبردند. مردم ازجور وظلم  البان فرارکردندومادر ننگویوالوی 
بافامیل کاکای ننگیالی، محمدیوسف یکجافرارنمودند. در ول را  
 البان موترحامل شانراتوقف داد  از میان راکبین ننگیالوی راکوه 
ازهمه جوانتربود پایین کرد  ازاو پرسیدندچکار  هستی؟ ننگیالوی 

ساله وبی تجربه بود سرآسیمه شد  گفت در ادار   ۰۲که پسربچۀ
پلیس کارمیکردم ولی چندوقت شد  که کارخود  رهواکوردیوم . 
 البان دستهای اورا بسته وبه گودالی که سنگرشان بوود بوردنود. 
مادرننگیالی فریاد و فغان کرد که به لحاظ خدافورزنودمورا ازمون 
نگیرید اوبیگنا  ونان آورخانۀ من است، من کس دیگری بوه جوک 
اوندارم، اورا ازمن نگیرید، اوکار خود را دوما  پیی رهاکورد ... 
این مادر درددید  به انداز  گریه وزاری کردکه همۀ مردم موحول 
رابه گریه آورد، امام مسجدمحل که حالت بیچارگی، عذر وزاری 
مادر ننگیالی را دید از البان خوواسوت کوه بوه آن موادررحوم 
نمایندوفرزندش را رها کنند، وگفت من حاضرم اوراضمانت کنم. 
سروصدا بادرد واندو  درمیان مردم اوج گرفت وهورکوس عوذر 
وزاری میکردکه ننگیالی رارهانمایند، صدای شیوون ونوالوه هوای 
مادرننگیالی همه جان رابخود پیچید که  البی آمد وبه جوموعویوت 
گفت جاروجنجال رابس کنید کارش تمام شد  است! لحظۀ بعد دو 
 الب دیگرجسدخون آلودننگیالی راکشان کشان آوردند ودرپیی 
پای مادر و کاکایی انداختند... مادرخود را بواالی جسودبویوجوان 
پسرش که هنوزخون گرم از زخمهایی جاری بود انداخت وروی 
خودرا بروی اوگذاشت. اشا درچشمانی خشا شدوزبانی الل 
گردید، حرفی اززبانی شنید  نشد. آن فریادها وفغانوهوا وشویوون 
وزاری هایکدم خاموش شد، گویی آب باالی آتی انداختوه انود، 
همه وجودش به خاموشی گرایید به خاموشی یا پارچه سنم. به 
جسدننگیالی که یازد  مرمی درسویونوه اش خوورد  بوود نوگوا  
میکردوزخمهایی را بادست لمس میکرد وسوروصوورت رابووسوه 
میکند. مردم همه بحال این مادرمی گریستند و البان بابی تفاوتوی 

 وسنگدلی محل راترک کردند .     )دنباله در صفحۀ هفت(
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مبارزات ادامه داشت، بواوجوودیوکوه بورادران نواراضوی 
ومخالفان سیاسی هم بودند ودر یگان ولسوالی نفوذ کرد  بوودنود، 
اماسرقومندان اعلی عق نشینی تاکتیکی را تووصویوه مویونوموود، 
مبارزات ادامه داشت، مالم عطامامد ور به سرکردگی اختر لُوچوا 
فضا راسرعساکرآلمان آنطورتنم نوموود  بوودنودکوه جورمونوی 
مجبورشد عساکرش راقبل ازچهارم جوالی بکوشود، ووزیوردفواع 
جرمنی که یا زن بود از ترس بابا هوا و غوازی هوا، چوادربوه 
سرنمود . وزیرخارجه که با تن کرونا زد  اش مریضی که شوبویوه 

اش بایددرخانه و قرنوتویونوه  ۰2جذام بود، باوجودیکه نتیجۀ کوید
میبود، ولی اتمر بابا خودرا تابه درواز  های کاخ سفید رسانید  بوا 

 یا پف وچف کرونایی جانب مقابل را به جهنم بفرستد. 
درهمان سفر بابا)چندقرن قبل( تیم کاری غنی بابوا حوتوی 
عکاسی راهم که فوتو ژورنالست میگفتند، باخود به یوا  ویوار  
برد  بود. عکاس وفوتوژورنالست با تن کرونازد  توادرواز  هوای 
قصرسفید خود رارسانید  بود، وسلسلۀ مبارز  غازیان و بابا ها تاآن 
 رف آب هارخنه نمود  بود. غازی حمدهلل خان موحوب فورزنود 
مبارزکشور، تفنگچۀ وزیرمحمداکبرخان را در نیفن زد  وقسوموی 
آن را در ایکار بند رنگه موحوافوظ وبوادیوگواردش جوازد  بوود، 
درپروازمستقیم شرکت هوایی کام ایر که درتاریخ هوانوردی اول 

 باربود ازکابل به امریکا تیم بکرگ جمهوریت انتقال داد. 
این غازی جسور محب بابا که درعید رمضوان، پواکسوتوان 
رادر روزاول عید اخطارداد  بود ازقرارگا  جالل آباد، درحالیوکوه 
غازی ضیاالحق امرخیل بابا حاضربود، بیانیۀ اوآنقدر انقالبی بودکه 
به همه جوانب معرفی شدکه برادران ناراضی را همه دانستندکه از 
اسالم نمایندگی نمی نمایند، بل از اسالم آبواد نوموایونودگوی موی 
نمایند ! در همان اوضاع واحوال )ضدانقالبیون( صدای داؤود زی 
بابا وعکس هایی را فوتوشا  ومونتاژ نمود  بودند، داؤودزی بابا 
قسمی توجیه شد  باشد که بگوید این صداشبیه من است اما ازمون 
نیست وبخا ر این منطق)مدلل( مدال مینه پال به بابا سپرد  شود . 
دواخان مینه پال واضح گفت کسانی که هم قماش اند بوایود نوام 
دواخان باشد ومینه پال تخلصی باشد وهمین  ور بوابوا موخوکوی 

 نیکمعادل همین نظرهست و بود . 
عمربابا اولین کسی بودکه اصطالح شترمرغ را واردادبیات 
سیاسی نمود. قبل از اوحتی سیاستمدارهایی بودنودکوه شوتورمورغ 
رانمی شناختند چه رسدکه آن را وارد ادبیات سیاسوی نوموایونود. 
)زولمی خلیل زاد بابا( مشهور به زولمی بابا فرزندمبارزی بودکه از 
بن جرمنی تا دوحۀ قطر وازترجمانی قصرسفیدبرای ریگوان توابوه 
این سالها قامت راستین خودرا حفظ نمود ومثل کو  ایستاد  بوود! 
انوارالحق احدی بابای غازی که بایا تیر دوفواخوتوه زد  بوود، 
خودش رئیس حکب افغوان مولوت بوا دخوتوررهوبورموحواذمولوی 
پیرسیداحمدگیالنی، فا مه گیالننی عروسی نمود  بود. او مهوارت 
آن  ورداشت که حکب قوم گرایی را بوایوا حوکب جوهوادی 

 ازدواج سیاسی بدهد !
فضلی بابا درادار  امورقسمی دهشکوه را نصوب نوموود  
بودکه زن ومردش دشمن ودوست راتشخیص میداد ودشمونوان را 
درادار  امور به زانو درآورد  بود. سردار داؤودلغمانی درحالیوکوه 
بلواى بکرگ مردم فاریاب را فرونشاند  بود او که براى سه هفتوه 
جهت گوشمالى ترک تباران رفته بود چنان خاموش کرد  بود که 
کسى بنام قیصارى موز  غازیان رقصان مى نوموود. از تورس بوه 
غازیان تسلیم شد  بود عسکر ارتشبد لغمانى از شی گاو تیر شود  
بود و در قندهار سردار روح اهلل خان را  دههاانگریکبا خطرمواجوه 
ساخته بود شهرسپین بولدک که در زموان انوتوخوابوات ریواسوت 
جمهورى فرارى بابا مردمی بیست هوکار رآى داد  بوودنود، از 
اثراقدامات موفقانه  اهر زهیربابابه مجردیکه دو بار  به صفحوات 
مرککى رفت ولسوالیهاى سیغان و کهمرد در یا روز فتح نوموود 
همان  وریکه وزارت ا العات وفرهنم را به ناپویا مبدل کورد  

 بود. 
مراد على مراد که توسط فرارى بابا در دقویوقوه نوود بوه 
دایکندى توظیف شد  بود، محقق بابا گفته بود که نموشه وغونوى 
ودانی گفته بود موشه اماآتۀ باقیر)محقق( که گفتم نموشه چوون 
که با او مشور  نشد  لذا خانم شهیدى والى است ایون سونواریووى 
تراژیدى اکران شد  ادامه داشت و این نوشته قبل از فورار و در 
زمان کلنگم هاى غنى بابا نوشته شد  بود  چون کتاب ) نگرشى 
بر نگارشهاى نگارند  در جرید  امید( زیرچا  بخیرمىرود تا یا 
و نیم ما  بعد لذا اینجانب بسا نوشته ها زودتَردرروز هواى اخویور 
تعطیالت کرونایى انجام دادم اما براى تحوالت تغییورات جودیود 
ناگکیرشدم که برعالو  سرسخن ، نوشته هاى بنام وسط سوخون و 
آخر سخن بخا رتعویض داکترغنى به مال غنى سه ) جبتور ( نوو 
مبنى بر حکومت  البان و تحواالت این پنجا  و پنو  روز اخویور 
بنویسم که  البان تاز  مال حقانى را قاضى القوضوات رژیوم شوان 
معرفى نمودند هر چند بسا حقانى ها غلجایى اند و تخلص حقوانوى 
ها هم بر گرفته از مدرسه و یا دارالعلوم حقانیه ، مدرسه که چوهول 
روز بعدتاسیس پاکستان تتق کرد ولى رئیس دادگا  عالى  والوبوان 
مالعبدالحکیم حقانى درانى وازقندهار اسوت، وحوقوانوى دیوگور 

سال اخویوربورایوی  20وزیرتحصیالت عالى است که گفته فارغان 
 اهمیتى ندارد  البان به ملت)صفحۀ هشت( 

 شمال کالیفورنیا                     احمد کریم نوری مشتاق 
 سناریوی تکراری  

 و فلم بار ها اکران شده ! 
 «امید «به سلسلۀ مقاالت بقیه داراین قلم درجریدۀ مردم افغانستان 

زندگی یا پاداش است نه مکافات ، فرصتی است کوتوا  توا  
بیابی و ببالی، بدانی، بیندیشی، بفهمی، زیبا بنگری، حق بگویی، ازمظلووم  
دفاع کنی وبه ظالم نه و نی بگویی، زشتی ها وپلشتی ها و ناهنجاری هوارا  
تکرار نکنی، وبر تحکیم دوستی ها مبادرت ورزی، درمقابل جهل وجوفوا  
بایستی، دربرابرلجاجت، خباثت و جهالت قدعلم نمایی، حق وحقیقت را  
وضاحت بدهی، سیا  وسفید را تشخیص کنی وخوبی ها ودوسوتوی هوا  

 وواقعیت ها راتروی  نمایی، تا در خا رها بمانی و نیکو بمانی .  
آنچه را دربرنامه های تابستانی تلویکیونی ام)دریچۀ سخن، ناشور  
افکارمردم شریف ودرد دید  افغانستان( بیان نمودم، و ازسناریوی هوای  
تکراری و فلم های بار بار اکران شد  یادآوری نوموودم. درافوغوانسوتوان  
هیچگاهی نفوس شماری دقیق وواقعی صورت نگرفته و ارائه جموعویوت  

 کشورهموار  روی حدس و گمان و چرند ارزیابی گردید  ومیگردد.  
گکینۀ یا لیدرشپ واقعی و رهبری خردمندان وموتوعوهود بوه  
و ن و و ندار نیاز اساسی واصولی فعلی است. تلویکیونها به رقابت هوای  
مشروع رو آورند و از جدالهاوکشیدگیهای بیجا وبیمورد، دراین شورایوط  
بحرانی، اجتناب نمایند. در بار  سناریوهای تکراری وفلوم هوای بوارهوا  
اکران شد  وضاحت وجسارت نمایند و تریبون برای دشمن دین وو ون  
وو ندار نباشند، دستگا  دپلماسی کشور با لونوگوی موواجوه اسوت، و  
مدیریت جنگی به یا مرککیت وبازنگری واحد نیاز دارد. امرز رهبری  
وزارت داخله رامجموعۀ از والی های ناکام قرارگرفته، به دست گرفوتوه  
است. وقتی وزیرداخله )توپچی( باشد وهمه موضوعات را رهوا نوموود   
وبه کارمندان وزارت داخله امرکند کسی که پشتو نمویودانود ازوزارت  
داخله  رد وحذف می شوند !یا مثال رئیس دفترمطبوعات بگوید کسوی  

 پشتون باشد ازنامی معلوم است مثل من )دوا خان مینه پال( !  
ازیا نظامی گرنما سئوال شد  بودکه بااین پیگرد واین عوقوب  
نشینی تاکتیکی چندروز بعد دوبار  محالت ازدست رفتوه رامویوگویورد؟  
گفت اگرنیرو بسی  ودیگران همکاری کنند دریا هفوتوه، واگورخوود  

 مابگیریم درهفت روز!! این کارشناس نماچه میخواسته که بگوید ؟! 
موضوع تکراری دیگر منظور البان ازتاکید وتایید روی آتوی  
بس سه ماهه که آنرا باشرط هاابراز داشته اند چه می باشد؟! آنوان آتوی  
بس سه ماهه را این  ور مطرح نمود  اند که به دنبال رهایی قوبولوی کوه  
نتیجه اش راهمه دید  راهی اند، حاالمیگویند هفت هکار زندانوی بواقوی  
ماند  شان رها شوند ونام های رهبران و بکرگان؟! گرو  شان ازلویوسوت  
سیا  ملل متحد حذف گردد، این پرسی اگربه میان آیدکوه بورای چوه  
آتی بس سه ماهه وچرا همیشگی نی؟ و بازهم چورا وچوراهوای زیواد  

 دیگرکه یا ابجدخوان احوال کنونی میداند. 
چرا امراهلل صالح وضاحت میکند وچرا بعضیها خاموش اند. ایون  
بدترین موضوع است که شخص دوم بعد ازرئیس جمهوور کوه صوالوح  
باشد، ابالغ می نمایدکه فوج وقوای هوایی پاکستان رساًبوه افوغوانسوتوان  
اخطارداد  که ازهرگونه تالش برای تسخیر بندرگا  سوپویون بوولودک،  
باواکنی قوای هوایی اسالم آباد مواجه خواهد شد، کی هوادرخودموت  
اسالم آباداست؟ چرا وزارت خارجه تابه حوال درایون سوخونوان تواز   
انستیتوت پژوهشی پالیسی اسالم آبواد، تصوویورنوقوشوه ازافوغوانسوتوان  
رانشرکرد  که درآن بخی هایی ازحوز  واخوان و پوامویور ازخواک  
افغانستان جدا ازقلمروش تامرزتاجیکستان و داخل مرزپاکستان نشان داد   
شد  است؟ با برید  شدن واخان وپامیر هم سرحودمویوشوونود، ووزارت  
خارجه واکنی رسمی نداشته، که سکوت دراین عرصه که منافع مولوی  

 کشور درحد تهدید قرارگرفته است . 
این درحالیست که همین ما  جوالی غنی احومودزی وعوموران  
خان درتاشکنددرتقابل قرارگرفتند.  ازسوی دیگردربوحوبووحوۀ اوضواع  
ناهنجارفعلی وفشارهای افکارعمومی وسقوط جغرافیایوی حوکووموتوی،  
حرکتهای مرموز ومرککگریکانه نیک درداخل بلند شد  راهی است، شعوار  
گونو ترکستان یا ترکستان جنوبی، اوضاع کنونی را از فدرال خواهی به  
صوب یا فازجدید وبحران عمیق راهنمون شد  میرود. هارلوی لویوری  
گفته که تعصب یا واژ  کثیف  وایمان یا کلمۀ تمیک اسوت.  وبوق  

روز ازشروع سال جدید میالدی تواموا     ۰00راپورهای منابع بین المللی در 
کشوتوه در    ۲۲نفرکشته شود  کوه اقوالً    20۲هکار و   ۰2جون حدود 

روزمیشود. درحالیکه بصورت کلی همۀ کشته شدگان ثبت نمی گوردد،  
یا مراجع هم ازکشته شدگان واقعی اخبار تخمینی و خدابجاتی جموعویوت  

وتوخومویونوات  مملکت، منطقه و محله بصورت چوت انداز وحدسیات 
 وچرندیات را ارائه مینمایند .

من درسلسله نوشته های دوامدارم نوشتم که ادار  احصوایویوۀ  
مرککی ومعلومات که بهتراست گفته شود ادار  تخمینات و حودسویوات  
وچرندیات! همانطوری که نفوس کل کشور راتخمین زد  وبیان داشوتوه  
که سی وسه ملیون وششصد هکار نفراست، که من در نوشته های قوبولوی  
همین مقاالت دنباله دار همه نفوس و جمعیت تخمینی وحودسوی کشوور  

فیصد نوفووس گوویوا  0/۲وکابل ورستانشین هاوشهرنشین هارابه شمول  
کوچی هااند، نوشتم. جالب است کاردیگراحصاییوه گویوران حودسوی  
وتخمینی وخدابجاتی را ببینیدکه اکنون کارهای عولوموی و پوژوهشوی  
واکادمیا مینمایند، وقوم شناسی وزبان شناسی وابداع کلموات و واژ   

 هاهم پیشقدم شد  اند . 
موضوع نو راکه دُر بل )دُرد( سفتوه وا والعوات روزنویوک  دو 

دراین خصوص وضاحت کرد  که پنجا  وهفت قوم دیوگوری رابودون  
منشأ علمی ومنطقه و کارشناسانه درسیستم الکترونیکی شناسنامه هاشامول  

 ساخته اند.  

مشکل تذکر  های برقی که از بدوآغازش دچوار اشوکوال 
بود وتابه حال بدون توجه باقی ماند ، با این جفای دیگر احصاییوۀ 
مرککی ونامعلومات، مشکل اساسی واصلی ملیتها را تاز  وارد یا 
فازجدید دیگرهویتی قرارداد  است، وقسمی توجویوه شود  کوه 
شاخه های اقوام غیرپشتون درمشکل هویتی قرار بدهد . و اکنوون 

قوم وملیت رسانویود   ۲۰قوم به  ۰۲اقوام رادرتذکر  های برقی از
اند. نقشۀ ارائه شد  شان گویای آنست که خوواسوتوه انودجوهوت 
تضعیف قوم وملیت تاجیا، اقوام غویورتواجویوا را زیوادنشوان 
بدهندکه گویابه نحوی ریشه درملیت پشتون داشته انود ! و ایون 
راهم قسمی جا زد  و وانمودکرد  اندکه گویا نظوربوه توقواضوای 
بکرگان اقوام که خواهان درج قومیت های شان درتوذکور  هوای 
برقی شد  اند!! وبه این خا ر باذهن مریض وفوکور مورمووزشوان 
دراین حساسترین برهۀ زمانی مشکالت ودشواری هارا روزافوکون 
ساخته بروند. توجیه غلط که بکرگان ارتوقوای گوراف اقووام را 
خواهانند که هویت شان باید هرومروزدرتذکر  های برقوی درج 
گردد، درست است شماوقتی تولدمی شوید چندلحظه بعداسم توان 
معلوم میشود ودین وآیین تان . به خالق مخلوق حورموت داشوتوه 

تا درآن دوست نوبواشود  -باشید. زندگی دل ها به هم پیوسته است 
 همه درها بسته است!

دوستی وتمکین یکی ازمشخصه های بوارز روابوط بشوری 
وانسانی پنداشته میشود، وازجملۀ نعمتهایی است که خدا به انسوان 
ارزانی فرمود  است . ای دوست، ای احصاییۀ مرککی، در روضوۀ 
قلب جکگل عشق مکار. دوست خاصیت زغال رادارد، اگور گورم 
شود دست هارا میسوزاند واگرسرد شود دستهارا سیا  میکند. دیون 
ما، آیین ما، فرهنم های ما مملو ازمهرورزی و خردمندی اسوت، 
واقعیت ها کتمان نمی شود . ممکن احصاییۀ مرککی پتوه خوکانوۀ 
بعدی رانیک ارائه نمایدکه گوا  روزبدتری خواهدبود نه روزبهتری! 
و تصورمیشود که پته خکانۀ پیشکی شد  این مرکک اینطورخواهد 
بود: بعداز اینکه غازی حامدکرزی بابا درلویه جورگوۀ تواریوخوی 
باوجودیکه صبغت اهلل مجددی یکوی ازپونواهونودگوان دنوموارک 

 وانگلیس به کرزی باباگفت که قبول کن 
پالن ستراتژیا امریکا را ، ولی عالمه کرزی بابا گفت که 
به هیچ وجهه سلطه وسیطر  بیگانه را قبول نمی نماید، ایون هوابوه 
خانه های شخصی مردم حمله کرد  انود)دربوار  ایون کوه کوی 
درخدمت اسالم و کی درخدمت اسالم آباد است، خواهم نوشتوه(. 
در همین وقت بود که جرقه هاوبارقه های نوبوردآزادی خوواهوی 
محسوس و ملموس گشت . درهمین وقت قیام ها درلوی پکتیاآغاز 
گردید وهکذا حرکت های نوین درمقابل جوکیور  هوای قودرت 
آغازگشت، مردم به شورش برخاستند، لوی غنی احمدزی بابوا بوه 
عمرجکایر قدرت خاتمه داد، حنیف اتمر بابا قهرمان)حق وعدالت( 
که هنوز شکرلنم بود وآرام می لنگید ، ولوی بوا زور جسوارت 
وزارت های انکشاف دهات، معارف، امور داخله، شورای امنویوت 
ملی و وزارت خارجه را باشمشیر دکلموس کارمی کرد. اتمر بابوا 
آنطور علم مبارز  ومجادله را باال وبلند نگه داشته بودکه درسفوری 
که با غنی احمدزی بابا به ایاالت متحد  داشت، پووهویوالوی هوای 
پوهنتون های دولتی و خصوصی آنقدر در وصف صحوبوت هوای 
غرای شان باتفصیل نوشتند و مونو گراف های علموی پویوشوکوی 
گردیدکه اکثر شان به یکبارگی به رتوبوه هوای عولوموی بواالتور 
پوهنیاری، پوهنملی و پوهندویی، پوهنوالی و پوهاندی وباالخور  

 رتبۀ عالی )پوهویی(رسیدند!!
حاال که راقم این سطور ازرتبه های علمی یادنموود ، الزم 
است که ازاین شی رتبۀ علمی  منحیث یا پوهنتونی ودانشگاهی 
یادنمایم . شی رتبۀ علمی در کدرعلمی پوهنتونی موجوداست که 
پیشترنوشتم، همین  ور برای اعضای آکادمی علوم افغانستان هوم 
شی رتبه به این شرح : معاون محقق، محقق، معاون سورموحوقوق، 
سرمحقق و کاندید اکادمیسن و اکادمیسن، که بعداً بویوشوتور موی 

 نویسم . 
ازحاشیه به متن می آیم: وزیردفاع ملی غازی اسداهلل خالود 
باوجودیکه سر ان خون داشت وقبال هم درزمانی که رئیس امنیت 
ملی بود، انتحاری راخودش با جسارتی که داشوت بوغول نوموود، 
وقتیغازی خالد به وزارت دفاع آمودگوفوت: )سور دی وهوو او 

سرش رامی زنیم وسنگرش رامی گیریم(! غازی  -سنگردی ونیسو 
حیات اهلل خان حیات در دوماهی که وزیردخله بود بدون محوافوظ 
در سرک هابه مردم درما  رمضان پتنوس پتنوس خورموا تووزیوع 
میکرد. اوآنقدر مردمی بودکه در کوت وگدام خرما از بام تاشوام 

 می خوابیدتادر وقت افطار کسی بی خرما نماند. 
غازی میرزکوال صاحب وزیرداخلوۀ بوعودی در روزاول 
امرکردکسی که زبان پشتو نمی داند خودش بایودوزارت داخولوه 
راکه دکورنیوچارو وزارت است، رها کند وبرود! بابوا وغوازیوان 
همکاران شان تعهد نمودندکه تاجنرال میلر را از خواک بویورون 

 نکنند خود رانمی بخشند. همان بودکه این کار راکرد !
بابا آنقدر مقاوم بودکه هیچ عملیات درخارج نشود  بوود، 
فقط عملیاتی که شد بادست وپای خود زیرتیو  عومول جوراحوی 
درداخل و ن رفت و مشکل پروستات بابا و )غُد ( رادرشفواخوانوۀ 
کابل ازبدن بابا بیرون کردند. باباگفته بود که مرابیهوش نکونویود، 

ساعت 2۲من آرام کتاب میخوانم، چون بابا عادت کرد  بودکه در 
 ساعت کارمیکرد وکتاب میخواند، مثل بابا باشید ! ۰۰
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برابر هم قرارداد  وکدام منفعتی جک تولید عقد  و عوداوت در 
و ن نداشت و نتیجه اش را می بینیم که امروز کشوررا درحلقووم 
پاکستان انداخت، نظام عسکری راازبین برد وگورو  توروریسوتوی 
راحاکم ساخت وجهان درحیرت است که چرااین ملت چنین ذلوت 

 راپذیرفته وبه پابرنمی خیکند!
البته قهرمانی زنان ودختران شجاع وباهمت ماقابل هرنووع 
تمجید وبکرگداشت است ونام ایشان درتاریخ کشوربه خط زریون 

 ماندگار است. 
کرزی واحمدزی که دوروی یا سکۀ نامقدس ونواچول 
اند، به انداز  درافکار پلیدفاشیسم غرق اندکه نه تنهابورای پویواد  
کردن این آرمان نامقدس که ملت را پارچه پارچه ساخته است، به 
اعمالی به سطح جنایت دست زد  اندوبا گرو  هاواشخاص بودنوام 
ومنفورملت، مثل گلبدین و البان همکارشدند بلکه ازهویوچ نووع 

 بیشرمی وبی آبرویی دری  نکرد  اند.
حامدکرزی درزمان حکمرانی درمالقاتی که بوا رابورت 
گیتس وزیردفاع آنوقت امریکادرگلخانه داشت، به موثوابوۀ یوا 
نوکروغالم صادق وحلقه بگوش آنچه درکله داشت با اودرمویوان 
گذاشت وازآتی فاشیستمی که دردرونی را میسووزانودآگواهوی 
کرد وراز دل بااونمود.گیتس که ازسخنان کرزی درحیرت افتیود  
بود وحتماًباخود میگفت چطورمیشودیا رئیس جمهورچنین نیوت 
بدی برعلیه ملتی که به اواعتمادکرد ، داشته میتواند، درکوتوابوی 

من برای یا مالقات شخصوی بواکورزی  «)وظیفه( نوشته است: 
درقصر ریاست جمهوری رفتم. معموالًاحوالپرسی ماازفامیل شروع 
میشد ومن ازپسرش که تاز  تولدشد  بود پرسیدم، معموال کورزی 
شوخ مکاجی میکردکه هردوی مان راخنود  مویوداد. در ضومون 
صحبتهاازمداخالت پاکستان، ایران وروسیه شکایت کرد، که هموه 
حقیقت داشت و گفت: همین گرو  شمال دوستان پوتین هستندکه 
مردم رامی کشند ا فال رامیکشند وشوخوصویوتوهوای پوارلوموانوی 
رامیکشند،  البان هرگکاین قسم کارهارانمی کنند موردم خووب 
هستند، همین )تاجیکها( هستندکه برای من درد سرتولیدمیکنونود، 
این کارهارانه  البان می کنندو نه القاعد ، مگرمردم بد خودما می 
کنند . باایاالت متحد  بایدمشور  شودکه چطورمیتوانیم جلواینهوا 
را بگیرم. بارجنم باالی شانۀ پشتونهاست وآنهواایونوطووراحسواس 
میکنندکه شما ایشان راهودف قورارداد  ایود، بورای حول ایون 

 »!موضوعات ماباید باقبایل پشتونها بسیارنکدیا کارکنیم 

برای کرزی این حرفهاتازگی نداشت بلکه ترجمان نویوات 
سوء وعقد  های خصمانۀ اوعلیه تاجیکها واوزبیکهاوهکار  هابوود، 
امابرای رابرت گیتس حرفی بودغیرقابل انتظار که مایۀ شوگوفوتوی 
وتعجبی شد  بودکه چطوررئیس جمهوریا کشوردرموردقشوری 
ازجامعۀ که اوراانتخاب کرد ، بدگویی میکند وتو ئه مویوچویونود 
وآرزوی ازبین بردن آنهارا درسینه دارد؟! کرزی بااظهاراین حرفها 
نقاب ازروی خود دورکردوشخصیت دنی و بیعت چواپولووسوانوه 

 ومکدور صفتانۀ خودرابه رابرت گیتس نشان داد !
واضحست که اگررئیس جمهورهرکشوری بجک ازکشوور 
های دکتاتوری، چنین سخنان ناشایست درحق قشوری ازجواموعوۀ 
خودوآنهم برای یا تبعۀ خارجی بگوید، نه تنوهواازموقواموی بوه 
زیرکشید  میشود بلکه موردبازخواست قانونی وعدلی قرارگرفتوه 
ومحاکمه میوشوود. حورفوهوای کورزی اتوهوام نواجووانوموردانوۀ 
دربرابرتاجیکها و اوزبیکها وهکار  هاست. اگراو غیرت وشهواموت 
داشته باشد ازین سخنان ابلهانه و رذیالنه اش خجالت بکشودوازیون 
ملیتهامعذرت بخواهدکه تاچه انداز  دروغ گفته وتو وئوه چویود  
است. همه شاهد اندکه مجاهدینی که در صفوف مبارز  قوهورموان 
ملی شهیداحمدشا  مسعود )رح( بودند،  البان رادرسونوگور هوای 
زمینی شان شکست داد و نظام ظالمانه وقرون وسطایی آنهاراسقوط 
دادند وزمینه رابرای ایجاد دور  نوین مساعدساختونود. هوموۀ آن 
مجاهدین که ازملیت های تاجیوا، اوزبویوا وهوکار  بوودنود، 
بعدازسقوط نظام  اغوتی  البان، سالح بکمین گذاشوتوه وبوحویوث 
عساکردرچوکات وزارت دفاع وداخله ایفای وظیفه نمودند.  وی 
چنددهۀ اخیر دردوران جهاد ودوران حضورقوای امریکوا ونواتوو 
هیچیا ازمجاهدینی که درصفوف قهرمان ملی جهادمیکردند، بوه 
کدام عمل انتحاری دست نیازیدند، ولی حموالت انوتوحواری کوه 
درآنهاهکارهاهکارانسان بی گنا  شهیدوزخوموی شودنود، تووسوط 
گروههای  البان، گلبدین وحقانی درهمه وقت ودرهمه جاصورت 
گرفته که هیچکس ازآن چشم پوشوی نومویوتووانودو حوتوی ایون 
گروههامسئولیت چنین حمالت راهموار  بدوش گرفتوه وبوه آن 
افتخار کرد  آنهارانشانۀ قدرتمندی خودحساب کرد  اند! اکثریت 
مطلق اینان پشتون اندوکرزی به ندرت اعمال انتحاری شانراتقبیوح 
نمود، بلکه اشخاص انتحاری دستگیرشد  رابوسیود  نووازش داد  

 بادادن تحفه وتارتق رهانمود  است !
کرزی واحمدزی باوجودیکه  ی بیست سال حکومورانوی 
هکاران انتحاری  البان یاگلبدینی وحقانی بالفعل گرفتارشد  انود، 
اماهیچ یکی ازآنان رااعدام نکردندوبه زندانویوان ایون گوروهوهوا 

 درزندانها امتیازات خاص بخشیدند. کرزی  ی زمامداریی با 

 کرزی ، احمدزی و طالبان
این داستان غم انگیکنمونۀ ازجنایات گروهی است که 
احمدزی وکرزی دربیست سال گذشته ازآنان دفاع وحمایه 
کردندوبرای نیرومندشدن شان تالشهایی به سطح ازخودگذری 
کردند! این دوموجود بابی شرمی تمام درهر قدم وهرحرف 
از الب دفاع نمودند، اکثرواقع شد  که ایندو با چنان بیحیایی 
ازین گرو  مکدورحمایه کرد  اندکه انسان رابه حیرت می اندازد 
که گویاآنها رئیس جمهورو وکیل مدافع آنان بودند! که خیانتی 
درحق ملت بود. کرزی درنخستین روزهایی که توسط باداران 

هکار الب جانی وقاتل  20امریکاییی به قدرت رساند  شد
رادرمکارشریف رهاکرد وغنی احمدزی دراولین روز هاییکه برای 

هکار الب  0غصب کرسی ریاست جمهوری تالش مینمود،
انتحاری وآدمکی رااززندان بگرام رهاکرد. این اعمال چنان فجیع 
ودور از تقل ومنطق بودکه حتی امریکاییها به فغان آمدند 
وشکایاتی نمودندکه آنها همه جانی اندکه بالفعل درجنایت وقتل 
دستگیرشد  اند نبایدآزادشوند، بلکه به عدالت کشاند  شوند وبه 

 جکای اعمال شان برسند. 
غنی احمدزی درحین کمپاین انتخاباتی به پکتیارفت وبه 
مردم گفت اگرمن رئیس جمهورشوم آنچه  البی که 
درزندانهاست، رهامیکنم! اوبا  البان درخفاگفتگو هاکردکه روی 
همین ساخت وبافتی گرو   البان دردور  اول ریاست جمهوریی 
به  یف وسعی بااوهمکاری نمودند ودرمنا قی که نفوذ داشتند 
زمینۀ رایگیری رامساعدساختند ومردم رانه تنها ممانعت نکردند 
بلکه تشویق نمودند به احمدزی رأی بدهند. باوجودآنهم رأی 
کافی بدست نیاورد و به تقلب توصل جست. نامبرد  وکرزی که 
ازچهر  های متعصبین افرا ی هستندکه باوجوداینکه به اسالم 
واسالمگرایی عالقۀ ندارند، اما البان رابخا ر پشتون بودن وسیلۀ 
تحقق برنامه وافکار پشتونیسم افرا ی خود میدانند. در حالیکه 

 ازنگا  عقید  باآنهادرقطب مخالف قراردارند.
بطورمثال زمانیکه اشرف احمدزی متعلم مکتب حبیبیه 
بودبه هم صنفی خود نبیل مسکینیارگفته بود: ازسه چیکنفرت 
دارد، یکی دین، دوم سپورت و سوم موسیقی، وازعسکری هم به 
همین انداز  متنفربود  وکسی که عسکری میکند احمق است !!! 
اما درحمایۀ آن جانیان بدی پرروی میکردکه آنچه در مغکمتعفنی 
بود پنهان نتوانسته ودرانظارعامه اظهارداشت که درزندان بگرام 
آنچه زندانی است ازیا میباشند واین عدالت شد  نمی تواند. 
زندانیان در بگرام همه  الب بودندکه توسط قوای امریکادرجنم 

 وجنایت بالفعل گرفتار شد  بودند . 
احمدزی وکرزی که هردو ازآوان جوانی یکی از ریق 
دستگا  سی آی ای ودیگرش از ریق سازمان آی اس آی 
وبعدتوسط سی آی ای تربیت و آرایی داد  شد  اند، بااستفاد  
ازحمایۀ این دوسازمان جهنمی درتحقق افکار فاشیسم پشتونی، 
ازهیچ نوع بی آبرویی ولجاجت دری  نکرد  اند. این دو با استفاد  
از مبال  فراوانی که از رف امریکا وسایرکشورهابرای بهبودوضع 
زندگی مردم وبازسازی کشورداد  میشد، هسته های نامیمونی 
رادرمیان ملیت های کشورگذاشتندکه سبب پارچه شدن ملت شد  
وهرملیت رامجبورساختندتا برای دفاع ازهویت خودصف آرایی 
وحتی سنگربندی نمایند. این موجودحقیر بامشتی ازهمفکران شان 
درزهایی راکه خاندان سدوزایی ومحمدزایی  ی نکدیا به سه 
صدسال حکمروایی شان دربین ملیتهاواقوام مختلف بابیعدالتی 
برای بقای خانواد  سان درسلطنت ایجاد نمود  بودند، عمیق 
وعمیقترساخته آنها راچنان ازهمدگردور کرد  اندکه ازبین بردن 
این فاصله هاسالیان دراز، خودگذریهای فراوان وتالشهای صادقانه 
ومبارزات پیگیر وخیکشهای ملی و مردمی راضرورت دارد، 
وایجاب ظهورمردان صادق وفداکار رامینمایدتا پالن فاشیستی 
وبرتری جویی یا ملیت برملیتهای دیگرکشور راریشه کن سازند 

 و خاینین ملی چون کرزی و احمدزی را به عدالت بکشانند .
کرزی واحمدزی  ی زمامداری شان باهمدستی مشتی 
ازافراد همفکر و هم اندیشۀ شان، بعو  اینکه دررا  پیشرفت 
وانکشاف و ن ودررا  ایجاد یگانگی ملی میان ملیتها واقوام 
مختلفۀ کشور کارنمایند، تالش کردندتا ملیت های تاجیا، 
اوزبیا وهکار  را ازبین ببرندیا حداقل هویت وزبان و حتی 
مذهب شانرا نابودسازند. مثالً درزمان غنی احمدزی اگردرتذکر  
شخصی ملیت خود را تاجیا، اوزبیا یاهکار  می نوشت، 
مستحق گرفتن پاسپورت وحتی دریافت حقوق کاری اش نمیشد. 
احمدزی ازدفتر ریاست جمهوری مکتوبی به گماشتگانی 
دروزارتها صادرکرد تادرمقامات بلند وزارتها اشخاص ازاین ملیتها 
مقررنشود ودرصورت ضرورت حق اولیت به آنهایی داد  شودکه 
زبان پشتو رابداند. دردور  هشت ساله اوتوانست همۀ اسنادمملکتی 
چون تذکر ، پاسپورت، جوازنامه، شهادتنامه وغیر  را، 
باوجودنارضایتی ملت، با جبر واکرا  به یا زبان)پشتو( تبدیل 

 کند. این عمل یا خیانت ملی میباشد که ملیتهای کشور را در 

استفاد  از مبال  فراوانی که برای بازسازی کشورسرازیر شد  بود 
 درتحقق چهار هدف سعی وتالش داشت :

 -2حمایت وتقویت  البان بخا ر پشتون بودن شان -۰
نابودکردن بکرگان وسران قوم تاجیا وقلع وقمع اقوام هکار  

کشاندن جنم به شمال کشورونارام ساختن  -2واوزبیا 
وتضعیف هرسه قوم مذکورازنگا  اقتصادی وازبین بردن جوانان 

تحمیل زبان پشتو وتحقق فاشیسم پشتونی .  -۲آنان توسط  البان 
اوبرای برآورد  شدن مرام اولی هکاران هکار الب جانی، آدمکی 
وانتحاری رااززندانها رهاکرد، ارگ راجای رفت وآمدمخفیانۀ 
سران  البان ساخت، باآنهادرخفا مراودات وارتبا اتی قایم 
کردوبه تو ئه نامقدسی دست زدو البان راتحت پوشی کوچی 
هاوناقلین پشتون درا راف شمالی بخصوص درمنطقۀ باریا او
)باریا آب( والیت پروان جابجاساخت، تادروقت موعود برای 
سرکوبی مردم شمالی ازآنها استفاد  شود. برای سرکوبی مردم 
هکار ،  البان وخانواد  های شانرازیرنام کوچی هاوناقلین پشتون 
درمنطقۀ افشارکابل درمیان فامیلهای هکار  به زور و جبر جا داد  
خانه هاوزمین هکار  هارابه آنهادادکه سبب جنگهای خونینی بین 
شان شد که درتاریخ مانندآن کمتردید  شد  است.  ی آن 
برخوردها سرها با تبر وتیشه وبیل ازتن جداشد وانسانها 
مانندگوسفندان حالل شد وبرخوردهای بیرحمانه درحق زنان 
وا فال صورت گرفت. اینهمه اعمال ضدانسانی وقتل و قتال 
ددمنشانه نشان دادکه کرزی به چه حدی دشمنی وعداوت میان 
ملیتهای کشور بخا رتحقق آرمانهای فاشیستی خودانداخته است، 
که مرهم گذاری و عالج آن اگرناممکن نباشد، سخت 

 ودشوارخواهد بود وسالهای درازی را ضرورت دارد . 
کرزی نه تنهادردستهای خودخون آن بیگناهان رادارد، 
بلکه برای شخصیتهای سرشناس تاجیا تو ئه هاودسیسه ها چید  
ودرقتل آنهامستقیماً نقی داشت. اوبرای استادبرهان الدین ربانی
)رح( که درتهران برای اشتراک درکنفرانسی بود تلفون 
کردوگفت استاد فوراً بکابل برویدکه هیئت صلحی انتظارشما 
رادارد ودیدن باایشان عاجل وضروریست، درحالیکه آن شخص 
انتحاری بود ودرآن تو ئه استاد شهیدشد. کرزی وکسانیکه درین 
تو ئه شریا بودند میدانستندباشهادت استادربانی)رح( جمع 
وجوش تاجیکهابرهم میخورد وبه زحمت کسی پیداخواهدشدکه 
جای استادشهید راپر سازد و تاجیکها دورش جمع شوند. هدف 
کرزی وهمدستانی ازبه شهادت رساندن استادمرحوم ومغفور 
پراکند  ساختن تاجیکان و کما به  البان بود. چون اکثریت 

 مطلق پیروان استادشهید درقلع وقمع  البان خیلی هاماهربودند.
هدف دیگراین تو ئه خوشنودی نظامیان پاکستان وکشور 
هایی بودکه برنامۀ  البان دردست شان بود. کرزی واین کشور ها 
میدانستندکه شهادت استادربانی)رح( نه تنهادرمیان تاجیکها بلکه 
در میان اوزبیکها، هکار  ها، بلوچ ها، پشه یی هاوحتی درمیان 
تعدادی ازقبایل پشتون ازاحترام ومحبوبیت خاص برخورداراست 
وکسی بودکه اکثریت ملت به دوراوجمع میشدندوازین بابت این 
جمع دشمنان در هراس بودند و وجود او را سدی برای تحقق پالن 

 ومنافع شان می شمردند .
شهیدجنرال داؤود فرخاری که ازقهرمانان بینظیر 
درصفوف مجاهدین احمدشا  مسعودبود درقلع وقمع  البان به 
انداز  مهارت داشت که هکاران  الب رادردهنۀ غوری ومنا ق 
بغالن نیست ونابود کردو البان بخصوص نظامیان پاکستان حتی 
ازنام این جنرال شجاع می ترسیدند. کرزی جنرال داؤود رانکد 
خودمیخواند واخطارمیدهدکه تو نسل کشی میکنی. جنرال می 
گوید من تعجب کردم که این رئیس جمهورمردم است یارئیس 
جمهور  البان!! من برایی گفتم هرکس که دربرابرمردم سالح 
بگیرد وآرامی آنهارا برهم بکند من دربرابرش ایستاد  ام، که این 
حرفهاخوش کرزی نیامدو  بیعتی دگرگون شد ونشان دادکه 
ازکشته شدن  البان می رنجد نه ازکشته شدن مردمی که به او رأی 

 داد  بود !
زلمی ویسا ازگماشتگان خاص کرزی دسیسه چید  

وجنرال داؤود رافریب داد  درضیافتی که برای صاحبمنصبان 
آلمانی در والیت تخارترتیب شدزمینۀ شهادت اوراتدارک کرد.
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یا نمونه از خیانت احمد زی را می آورم :افشای فساد و 
یکی از اولیون »اختالسهای اشرف غنی توسط محمد امین فرهنم 

اشرف غنی وقتی به افغوانسوتوان  »:وزرای کابینه کرزی. میگوید 
 »الومولولوی انسجوام کوموکوهوای بویون «آمد یا موئسسه به نام 

درکشورساخت. کمکهای جهانی را در اخوتویوار خوود گورفوت. 
وزارتهای دولت بکنار گذاشته شدند. مفتشها را زمانی را  دادند که 
تمام سافت و هارد وی وی های همه کامپیوتر ها را کشید  بودند . 

 /» ! تا دانسته نشود پول ها چه شد

 طالبان پیرو یک ناول انگلیسی
نیک از  ریق جرید  وزین امید بودسوتورس خووانونودگوان 
گرانقدر برسد. از ذکر مآخذ نظربه ضیقی جای در امید صرفنوظور 

 شد اما کسانیکه مآخذ را بخواهند با ما به تماس شوند. /
 تأملی بر میانه ی اسالم وسکوالریسم

دین و ضد دیون بوه کوار  و به سخن کسانی که آن را به معنای بی
 برند اهمیتی ندهیم. می

در عالم واقع، اکثریت مسلمانانْ سکوالر هستند زیرا بورای 
کنند نه به منتورخووان، و  درمان بیماری خود به  بیب مراجعه می

گیری در امور زندگی خود به دانی و تجربه توکویوه  برای تصمیم
بازی. همچنان، اکثریت مسلمانان بوا  بینی و شعبد  کنند نه به فال می

گرایان سیاسی که در پی تواسویوس توئووکوراسوی و  انگار  اسالم
حاکمیت خود به نام حاکمیت الهی هستند میانه چندانی ندارنود و 
حکومت های دنیوی را بسند  می دانند ، و این همان نووع رایو  

 سکوالریسم است./
 نکته هایی از خاطرات طرزی

محمدخان چون خیلی خوش سیمابود وهمیشه لباس زرین کاردربر 
می نمود، به)سردار الیی(}جدّ  نادر غدار{ مشوهوورشود  بوود. 
تقریباً صد زن گرفته واز پدرش سردارپوایونود  خوان وبورادرش 
 امیردوست محمدخان بیشتراوالدذکور و اناث رامالا گشته بود . 

نواب اسدخان ودوسه برادردیگرشانست که بوه)نوواب  -۰
خیلی( معروف اندکه اسامی آنهاوسایراوالدهای جدامجدم سوردار 
پایند  خان دراین وقت بخا ر آورد  نتوانستم . وهم چه حاجوت؟ 
آیامادیدنیها وشنیدنیهای بخا رماندگیهای خودمان رانمی نویسیوم، 
چون چنین باشد می بایستی که تنهاشجر  نسبی همین اشوخواصوی 
رانشان بدهیم که متعلف به این تاریخچۀ یا عصردیدنی وشنیدنی 

 ام باشند. اینا آن شجر  را ازقرارذیل می نگارم :
سردارپایند  خان، امیردوست محمدخان، رحومودل خوان، 
سلطان محمدخان، امیر محمدافضل خان، امیرشیرعلویوخوان، غوالم 
محمدخان، یحیی خان، امیرعبدالرحمن خان، امیریعوقووب خوان، 
 رزی، محمدیوسف خان، امیرحبیب اهلل خان، جنورال نوادرخوان، 

 »اعلیحضرت امان اهلل خان...

درشمار  آیند ، ازدیدنیهاوشنیدنیهای  ورزی قوطوعواتوی 
راانتخاب کرد  ایم که خیلی عبرت آمیوک و موبویّون خویوانوتوهوا 

 وشناعتهای)امیرکبیر( ! می باشد./ ادار 
********* 

پرسی وتحقیقات رااز ویسا مساعدگردانود، اموا کورزی اجواز  
ندادودر جواب گفت: روزانه صدهاقتل ازین نووع درافوغوانسوتوان 
میشود ماکدام اینهارا تحقیق نماییم ؟! جالب است وقتوی جونورال 
عبدالرازق اچککی درقندهارشهید شد، زلمی ویسوادرآنوجوا والوی 
بود، ضیافتی برای جنرالهای امریکاترتیب دادکوه جونورال رازق 
راهم دعوت کرد  بود. درختم مجلس جنرال عبدالرازق شهید شد، 
خبرنگار راهم شهیدمیسازندوکمر  اش راازبین میبورنود. شوواهود 
وآثارحادثه بکودی پاک میشود، اجاز  تحقیق داد  نمیوشوود. آن 
جنرال شهیدشهرقندهار و سپین بولدک راامن وآرام ساخوتوه بوود 
و البان توان داخل شدن درآنجاهارا نداشتند. خا ر  شهیدجونورال 
عبدالرازق بحیث جنرال و ندوست ودشمن شکن درسویونوه هوای 

 مردم آن مرزوبوم زند  است.
موالناعبدالرحمن سیدخیلی یکی از رزمندان شجاع 
ونامداراحمدشا  مسعود وقتی قندز وامام صاحب راازوجود البان 
پاک ساخت وتعدادزیادآنها رانابود ساخت، کرزی به تهلکه افتید 
که اگرموالنای سیدخیلی بیشتردر قندز و امام صاحب بماند، 
 البان راریشه کن ونیست ونابودمیسازد. او امردادکه سیدخیلی 
ازآنجا تبدیل شود، ولی ولسوال امام صاحب که ازوردک بود، 
نکدکرزی رفت وگفت اگرموالنا امروزازقندز تبدیل شود فردا 
امنیت امام صاحب وقندز برهم می خورد و البان داخل می 

 شوند . سرانجام درتو ئۀ که به هدایت ارگ  رح شد  بود این 

اعالمیۀ انجمن صلح و 
 دموکراسی برای افغانستان

 اقدام عاجل الزم است
شورای عالی انجمن که ازبدو تاسیس تاحال برمبنای 
ذهنیت وشعار تمامیت ارضی، وحدت ملی، دموکراسی 
درافغانستان استوار است، اخیراً نسبت تعکیراتی که سازمانها 
ونهادهای بین المللی به خا ررسمیت نشناختن گرو  کنونی  البان، 

 برآن تحمیل گردید  است، نظریات ذیل را ارائه میدارد:
معامله باگرو   البان وملت باشهامت افغانستان به  -۰

 صورت جداگانه و منطقی رویدست گرفته شود . 
جهت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دیگر وشیوع  -2

قحطی وخشکسالی باآمدن فصل پرمشقت زمستان، اقدام عاجل 
الزم است تا هرچه زودتر دارایی های افغانستان که در بانا های 
خارجی منجمدشد  است، ازقیود رهایی یابد، ودریا بانا معتبر 
تحت نظرسازمان ملل متحد وهیئت صادق و فهیم ملی انتقال یابد، 

 تا مایحتاج اولی و حیاتی مردم مظلوم افغانستان را فراهم نماید.
مساعی ملی وبین المللی جهت تاسیس یا حکومت  -2

 ودولت فراگیر در افغانستان اتخاذ گردد .
 داراالنشای انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان

، 202۰اکتوبر  ۰2رئیس، پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی) 
 ورجینیا(

*********** 
مبارزقهرمان راشهیدساختند وازهمان روز امنیت آندومنطقه بهم 
ریخت و البان ددمنی درآنجا سرازیرشدند. پسرمارشال فهیم 

 فقیدگفته بودکه پدرش راکرزی زهرداد  شهیدساخت . 
از رازدل گفتن کرزی به رابرت گیتس درباالبه تفصیل 
ذکرکردم، اگر به آن رازدل کرزی دقیق شویم دید  میشودکه 
اوبه انداز  یا شخص دروغین وعوامفریب است که کال  قر  قل 
راکه درمیان تاجیکهارای  است بسرمینماید وچپنی راکه درمیان 
اوزبیکها وترکمنها وتاجیکها درشمال کشور معمول است بسرشانه 
می اندازد که درظاهراز این اقوام نمایندگی میکند، ولی در درون 
سیاهی نیت شوم برعلیه آنهاداشته درصدد قتل ونابودی این ملیت 
هامیباشد. ازدیدگا  قوانین مدنی ودولتی درجهان به اساس گفتۀ 

( وشاهد برحال 2۰2اوکه در کتاب رابرت گیتس ثبت است)صفحۀ
آن خود گیتس است که هنوز زند  است. این نیت نامقدس کرزی 
خیانت ملی شمرد  میشود وبایدبه عدالت کشاند  شود./ )دنباله 

 دارد( 
 کرزی، احمدزی و طالبان

هنوز اعتماد ندارد به قول برتولت برشت دولت دیگر به ملوت اعوتومواد   
ندارد ، بهتر نیست که دولت با انحالل ملت ، مردمى دیگرى براى خوود  
انتخاب مى کرد، ا فغانستان درواز  جهنم شد  در بین دو جموعوه در دو  
مسجد جامع ازشیعه ها یکى درکندز و دیگر در قندهار فاجعه آفوریود و  
این بار  الب که در قدرت است مثل زمان غنى فرارى محکوم کورد بوا  
این فرق که ذبیح اهلل مجاهد گفت که عاملین آن ) داعی ( ؟بوه پونوجوه  
شریعت سپرد  میشود و در زمان جمهوریت یازنه ها و خسر بر  ها تحوت  
ریاست عیال بى بى گل مه مى حمالت را تقبیح میکردند ومویوگوفوتونود  
مرتکبین به پنجه قانون سپرد  مى شود جالب است که محقق دیروز کوه  
جنرال مراد را دو بار  با  یار  اش از دایکندى که والى مقرر شود  بوود  
پس روان کرد اما بعد از فرار غنى گفت که مشاور ارشد امنیتى غنى بوه  
قولی که زمانى او قاق رود  و قاق پنچه مى خواند و بعد که موقورر در  
دربار غنى شد  بود  بیعتی چاق شد  بود و حتى مفکور  عو  کرد و  
غنى شد چاق رود  امابعدکه فرارکرد غنى موحوقوق گوفوت چووکوى  
مشاوریت اش سمبولیا بود وغنى اورا درسفر اخیرش در بلوخ بویورون  
درواز  در مجلس امنیتى نگه داشته بود اما بعد رویکار شدن  لبه ها چنود  
روز قبل محقق راجع به اجالس مسکو وقتى خبرنگار از او پرسویود کوه  
فکر نمى کنید با توجه به اینکه شما تا هنوز مطلع نبودید کوه شوموا در  
کنفرانس دعوت هستید یاخیر درحالیکه وفد به ریاست موالعوبودالسوالم  
حنفى معاون دوم رئیس الوزراى  البان بوه اجوالس مسوکوو موى رود  
خبرنگار همین نظر را که مسکو مبنى بر دعوت نشد  شما داشتوه بواشود  
عد  ممکن در افغانستان داشته باشند و پیروان تان ممکن از شوموا دلسورد  
شوند؟ آته باقر محقق اینبار مى گوید ما با کسى عشق بازى نداشتیم کوه  
کسى از ما دلسرد شود واقعا زعامت قیادت و لیدر شیپ در دست کسانى  
افتاد  که از رهبریت بویى نمى برند ملت به یا ابر لیدرشیوپ واقوعوى  

 (ضرورت دارد. / )ادامه دارد 

 امریکایی های غول
اولین جابجای آنها در منطقه کیله گی ،دند غوری ، چشمه 
شیر وخواجه الوان والیت بغالن بود همین گفته های رابرت گیتس 
را داکتر رنگین سپنتا هم قسما در کتاب خا ورات خوود توایویود 

حتی کرزی هیئتی از مرکک فرستاد وآنوهوا را جوابوجوا  »میکند.
نمود.این کار در زمان وزارت داخله اتمر و پتنم صورت گرفت. 
بعد این پروژ  را در ولسوالی های چهاردر  ودشت ارچی والیوت 

 کندز نیک عملی نمود .
به خا ر داشته باشید که بدون شوا موردم پولوخوموری 
فراموش نکرد  اند درگیری های شدیدی در همان روز هوا بویون 

دعودت کنندگان )  البان( و مردم پلخوموری  افراد جدید الورود 
 صورت گرفته بود.

درانوتوخوابوات  2002داکتر اسپنتا میگوویود در سوال  
در صد رأی برد سفیرانگلیس به نوموایونودگوی  ۲؛02داکترعبداهلل 

نشود وبوه کورزی   قوای مهاجم به هیئت امرکرد نتیجه باید اعالن
گفت؛ رأی گیری را به دوردوم بکشان که البته در دور دوم رای 

مهاجمین بازهم میخواستند حکومت   گیری جعلی کرزی برند  شد
به شکل وحدت ملی ایجادشود؛ اماکوشی شان جایی را نگورفوت. 

ملیوون رأی  ۰.2کرزی با هر بی شرمی که داشت یعنی با آوردن 
سوواخووتووگووی، خووود را بوورنوود  اعووالن کوورد. هووم 

تأیید آقوای رحوموت   غنی احمد زی به  درانتخابات20۰۲ چنین
نبیل رئیس پیشین امنیت ملی که انسوان و ونودوسوت اسوت  اهلل 

ماشین چا  اوراق رأیگیری درمنکل حنیف اتمربود؛ کوه  »گفت
در صندوق های رأی غنی احمدزی ریختند وبرند  شداین خیانوت 

قوماندان امنیهء والیت کابل جنرال ظواهور   امرخیل و اتمر توسط
یکی ازخادمین مردم کشف شد؛ امااین افشاگری شنیود  نشودکوه 

 بعدبه خانه نشینی این مردمردمی تمام شد.
امنیوت   امراهلل صالح و آقای نبیل که هردوی شان رؤسای 

ملی بودند یکی پس از دیگربه امررئویوس آی اس آی تووسوط 
 عبداالحد کرزی بر رف شدند

و امرخیل به پاداش خیانتی درجالل آباد به حیوث والوی 
نصب شد که بعدا آن والیت را را به  البان تسلیم کورد. اسوپونوتوا 

اسنادی از حکومتیی را دیدم که اصال هیچ خانمی ثوبوت »میگوید:
نام نکرد  بود، اما صدها رأی به نام خانمها در صندوق بود. داکتور 

یا غمنامه و شرم   سپنتا این انتخابات را یا فاجعه، یا افتضاح
آور میخواند. این جعل و تقلب بورای هور و ونودوسوت موایوۀ 
سرافگنیست. وی اضافه میکند دراول اکثریت کابیونوه و کورزی 
 رفدار احمدزی نبودند. نمیدانم چرا به یکبارگی تغییور عوقویود  
کردند. اما عجبتر از آن؛ گویند  اتحادیه اروپاهمین انتخوابوات را 
خواب وحشتناکی خواند. احمدزی به سعی کورزی جوانشویونوی 

 وقومپرستی راقدم بقدم باکرزی عملی کرد. شدخیانت
تا وقتی که امیراسمعیل مجاهد والی هرات وعطا موحومود 

پیشرفت معارف اقتصاد آرامی در آن والیوات   نوروالی بلخ بودند
بهتر از کابل بود. چرا بکرگمردان جهادی مارا کنار زدند؟ بوجوای 
آنها افراد مغر  و ولگرد مانند لغمانی والوی غوکنوی و هومویون 

حکومتی را به دست نشوانودگوان خوود  ۲0 ورحمد اهلل محب که 
تفویض کرد  بود که دراول همین ها تسلیم  البان شدند و.. چوه 
بکرگمردان بی شمارجهادی مارا که از بین نبردند محمد قسیم فهیم 

 استاد ربانی و....  جنرال داوود
دیدیم و شنیدیم چه جونوایوتوی بوود کوه حوامود خوان 
باهمراهانی درحق ملت مظلوم ما و چاکری برای بویوگوانوگوان از 

آوردن احومودزی و  دستی شد که نکرد باالخر  آرزوی کرزی 
 اخراج امریکایی ها بود که مؤفق شد!

سالهء امریکا درافوغوانسوتوان بوا  20پوتین گفت؛ حضور 
 نتیجهء صفر پایان یافت.

ما اند آنها ناقص حوقووق بشور   بی پسر؛  البان دشمنان
آنها را نوابوود  جاهل و وحشی اند ما به افغانستان لشکرکشی کرد 

ما با  البان تعامل بسیار خوبی داریم آنها سرسخت   میکنیم. ترامپ؛
آیند ء اوغانستوانورا رقوم زد  کشوور  زیرک وتنداستندآنهاباید

من از افوغوانسوتوان   شانرارهبری کنند. جارج بی پسر گفته بود؛
  دومین کوریای جنوبی می سازم !

 کرزی ، احمدزی و طالبان
پلیس آلمان بعد از مطالعۀ اسناد و شواهد به این نتیجوه رسویودکوه 

 زلمی ویسا درین قتل ذیدخل است، وازکرزی تقاضاکردتا زمینۀ
 
  


