
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 برومفیلد، کولورادو                       داکترغالم محمد دستگیر
 بی قانونی در مهد قانونگذاری
 فحشا در ارگ و جاسوس در سنا

 حرص قانع نیست بیدل ورنه اسباب معاش
 آنچه ما درکار داریم اکثرش در کار نیست

م، میلیلی  ۸۱۸۳ماه می   ۸۲ش مطابق ۸۹۳۲ثور ۸۲بروز      
عموم  نمایندگان مردم افغانستان جهت انتخاب رئی  ملل  بییی  
دو کاندید آخری  بنام های کمال ناصر اصولی  ومیییر رنیمیان 
رنمان ، برگزار شد. نتیلۀ انتخابات از طرف رئی  مؤقت ملل ، 

)رای  که با یک نقطه درپایان  ۸۸۱که بعدأ  ۸۸۹رنمان  را با رای 
صفحۀ رای برای رنمان  باطل گرفته شده بود با اعیتیرات مییی  
رنمان  بحیث رای مثبت پذیرفته شد( محاسبه شده بیود، بیرنیده 

 ۵۵اعالن کرد؛ دری  انتخابات اصول  منها موفق به بدست آوردن 
 رای شده بود.

متأسفانه،  اصول  ای  نتیله را به اساس محاسبۀ خود و طرفدارانش 
نه پذیرفت. آنها میتوانستند مفکورۀ خود را طوریکه شایستۀ ییک 
وکیل شورا که قانوندان ه  است بیاپیییروی از اخیالا وکیالیت 

و با باز کردن درب میذاکیره بیه  «مسند خانۀ مردم»وانترام به 
منش  منتخب ضم  اعترات، مقدی  نمایند. ول  بعوت ازیکتعیداد 

به شورا راه  ۱۱۱ما ۸۱۱اعضای مؤنث که میگویند با رای بسیارک  
یافته بودند جهت غالمغال و مخریب پروسۀ پیارلیمیانی  اسیتیفیاده 
کردند. اینها کسان  اند که میگویند: اگرازایشان پرسیده شود کیه 
در کابل کوچه چاه راهداری درکلاست؟ قصاب کوچه درکیدام 
قسمت دکان دارد؟ یاکوچۀ سادو ها کدامست؟ ممک  قادر بلواب 
نباشند. فغان و واویالی بیحدیکه سر دادند عمل شان در جیامیعیه 
منفور وسر زبانها قرار گرفت و ه  مبصره های  در رسیانیه هیای 

چگونه یک قانون دان پشتون از میؤنیثیات «اجتماع  ظاهرشدکه 
گییروه »بییرای انییراز مییوقییعیییییت خییود اسییتییفییاده میییییکیینیید

مذکرطرفداراصول  وظیفۀ مخریب وشکستاندن میز و چیوکی  و 
پراگنده ساخت  اوراا کاری شورا را به عهده داشتند که ونشیانیه 

 ۸۱۸انلام دادند چون یک جرم صورت گرفته  به اسیاس میاده 
فصل پنل  )شورا( قانون اساس  مملکت قابل محقیق و میعیقیییب 
است. روزدیگرکه شوراجهت آرام  اختالفیات و پیاک کیاری 
ومرمی ، معطیل بود دوباره یک دسته از هنگیامیه طیلیبیان و زور 

به شورا نمله برده دروازۀ انرا شکستند وباز بیه  »اصول «ساالران 
 بیت المال صدمه وارد ساختند.

  سنگ بدگهر اگرکاسۀ زری  بشکست
 قیمت سنگ نیفزایدو زرک  نشود                                

ما در سیست  رای گیری خود؛ رای مائید، رای رد و رای میمیتینی  
رای  ۸۱۲ثیور  ۸۲)شفای  یا رای سفید( داری . دری  انتخابات 

نیفیر در رای دادن نصیه  ۸۱۱دهنده باید شرکت میکرد  اما 
رای که از روشهای رسم  پارلمان  برای رای  ۵۹گرفتند. از جمله 

رای ه  سفید بیدون  ۸۹ده  اطاعت نشده بود باطل شناخته شد و 
خانه پری بود؛  با وجودیکه بصورت مکنیک  رای ها در صینیدوا 

عضیو  ۸۱۱انداخته شده بود ول  رای های باطل و ممتن  از رای 
رای دهنده مثل همیش جدا گردید. در جلسۀ ای  روز اعتیراضیات 
خش  و مشدد آمیز بعض  اعضای مؤنث  و مذکر ملیلی  خیالف 

 قوانی  پارلمان  بود.
برای مدقیق و مفتیش رای های باطل و مستنید بیودن رای بیرای 
محترم رنمان  کمیتۀ بیست و هفت نفری دایر شد ما میوضیور را 
مورد بحث و مدقیق قرار دهند. ای  کمیته متیشیکیل بیود ازپینی  

نمایندۀ مستقل. از جمله  ۸۲نمایندۀ اصول ، پن  نمایندۀ رنمان  و 
رای  ۸۸۱( عضو ای  کمیته بودند ۸۲نفر که بیشتر از دو ثلث ) ۸۳

های  که به رنمان  داده شده بود مائید کرده اورا باز رئی  ملل  
 نمایندگان انتخاب نمودند.

متأسفانه، باوجودیکه ای  فیصله در نضور نمایندگان اصول  انلام 
 یافته بود بازه  ازطرف اصول  وباندش )صفحۀ شش (

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 

 ۸۱۵۳/ شمارۀ مسلسل  ۸۱۸۳جون   ۸۸/   ۸۹۳۲جوزای  ۹۸شمارۀ سوم / سال بیست وهشت  / 

 در این شماره : حیّ علی الدفاع ! چرا از اصولی خوشم می آید؟

 بی قانونی در مهد قانونگذاری ! ظاهرشاه فرمانده عالی ! آهسته بیا ماه من !

 مصاحبۀ احمد مسعود، و مضامین دیگر

 یادداشت مدیر

حّی علی الدّفاع دربرابرچهارمین 
 ایلغار و شبیخون جنوب برشمال

باآگاه  ازفرمایشات اصول ، خوانندۀ ارجمنید   پیییش 
ازبیان عرایض  دربارۀ مدارک چهارمی  ایلغار وشبییخیون قیبیاییل 
جنوب بر شمال ، الزم است چندنقل قول مستند ازییکی  ازکیتیب 
مؤثق ماریخ معاصرکشور برای شرح مبنای معروضیه ام بیییمورم: 

م ۸۳۸۳اکتوبر ۸۵ه ش مطابق  ۸۹۱۲میزان  ۸۹محمدنادرخان روز«
به کابل واردشد و سرراست به سالمخانه رفیتیه درنضیور سیران 
لشکرسمت جنوب  ، وزیری وبعیضی  رییش سیفیییدان کیابیل... 
)پادشاه  خویش را اعالن کرد.( پیش از رسیییدن اوبیه کیابیل، 
لشکریان قوم  سمت جنوب  ساختمان های دولت  ازجیمیلیه ار  
شاه  وقصر دلکشارا باخانه های ارکان دولت نبیب اهلل چیایاول 
نموده مال ومنال آنانرابه غارت برده بودند. ایی  نیادثیه در هی  
باشندگان شهرکه چندماه پیش نظ  و نسق لشکر سقاوی رادرهنگیام 
ورودبکابل باخودداری ایشان ازملاوزبه دارای  مردم به چش  خیود 
دیده بودند، انتباه خوب  دربارۀ دستگاه جیدیید بیلیانیگیذاشیت، 
بخصوص پ  ازهنگامیکه معلوم شد چور وچااول مذکورنیتیییلیۀ 
موافق  بودکه قبال دری  مورد بابعض  ازسران قبایل ناصل شیده 

کتاب  2۹۱-2۸۳( نقل صص ۸۸2بود. )افغانستان، فریزر متلر ص 
 افغانستان درپن  قرن اخیر، میرمحمد صدیق فرهنگ(

اکثرمردم میاقضیاییای بیعیدی نیادرغیدارواهیل ییحیییا 
رابخاطردارندکه چطورآن غدارنامسلمان، برناشیۀ کتاب اهلل، قرآن 
ملیدعهدکردکه امیرنبیب اهلل رادر صورت مسلیم  وآمدن بکابل، 
نم  کشد، وآن دلیرمرد متق  به همان کتیاب اهلل میلییید، قسی  
نادرقسمخور را باورنمود وبکابل آمدوخود رامسلیی  کیرد، وایی  
نیله ورقتل پیشۀ عاری ازشرف دینداری، امیررابدست نیییروهیای 
اشغالگرکابل، یعن  قبایل جنوب  و نامردان وزیری کیه ازآنسیوی 
سرندبا نادرآمده بودند، داد که بالفاصله امیییر وارکیان دولیت 
مستعللش به شهادت رسیدند، اجسادآن شهیدارابیه امیرنیادرغیدار 

 روزهای متوال  درچم  نضوری کابل بر دارها آویختند.
پیامد ای  قصاب  های نادرغدار نیز معیرف نضیوراکیثیر 
خوانندگان است، که چگونه لشکرخونخوار وونش  قیبیاییلی  را 
بلان مردم مظلوم شمال  وشمال کابل انداخت وبه اصطالح پشیتیو 
)ونیس  پالره( گویان  آن جانیان را به آنسوی اورکش کش کیرد، 
وآن ونشیان قرون وسط  کردند از نابکاریهیا و زمییی  سیوزی 
هاوقتل عام ها و اسیرگرفت  دختران وزنان ونوجوانان آن سرزمی  

 که هالکو و چنگیز ودیگر خونخوران گیت  ه  نکرده بودند.
اکثریت مطلق ونشیان طالب امروزی فرزندان ملعیون هیمیان      

قبایل خونخوار اند، که سومی  یورش وایلغار جینیوب بیرشیمیال 
رادرکشور ما عمل  ساختند، ویک قتل عام مردم بیییگینیاه، چیور 
وچااول دارای  مردم آن سرزمی ، اجرای سیاست زمی  سیوخیتیه 

دنبال کردند وبه نیامیوس میعیصیوم آن  ۸۱۱۸ما ۸۳۳2راازسال 
مردمان ملاوزهای شیطان  نمودند. به هرنال، بیرمی  گیردم بیه 
دومی  ایلغار ونشیان قبایل جنوب  برشمال  وشمال، بازه  به نیقیل 

 قول ازهمان منب  معتبرماریخ  )افغانستان درپن  قرن اخیر( .
شادروان میرمحمدصدیق فرهنگ دومی  قیام مردم کوهدامی        

قیییام «کتابش چنی  ثبت کرده است:   2۹۵و شمال  را در صفحۀ 
هیش بشیدت هیرچیه  ۸۹۱۳م= ۸۳۹۱مردم کوهدام  درمابستان 

ممامتر سرکوب گردید. انگیزۀ اصل  ای  قیییام روش نیادرسیت 
مأموری  دولت بودکه به جم  آوری اسلحه وپولهای  کیه گیفیتیه 
میشد نبیب اهلل باخود به کوهدام  برده موظف شده بودند  ایینیان 
از ابهام  که در معیی  وظیفۀ شان وجودداشت سوءاستفاده نیمیوده 
در بهره کش  ازمردم بیداد میکردند. چون نکومت مرکزی نیزبیه 
علت بدبین  اولیای امور راج  به مردم آن سیامیان بیه عیریضیه 
ودادخواه  ایشان گوش نمیداد، درآخر کارمردم به ستیوه آمیده 

 اسلحه برداشتند برای نمله بکابل آماده شدند. 

 فقیراهلل صمی 
 چرا از اصولی و یون خوشم می آید ؟!

م  شخصا از اصول  و یون سااسگزارم و از صداقت شان خوشی      
م  ایه نه ای  که مانند رهبرنما های خود فروخته ما که همیشه ایی  

 شوند   کنند و بعدش بیرون انداخته م  ها را برای ما برادر معرف  م 
چرا از اینها خوش  میاید؟ بخاطریکه رازهای فاشیس  راب  پیرده     

سال است میوسی   ۸۲۱در رسانه ها افشامیکنند وهمیشه نقیقت  که 
شاهان نوکرفاشیس  عوامفریبانه اجرامیشودبرمالمیسازندیعن  واقعیت 
امرای  است که )ازانمد شاه دران  ملتان  ماعبدالرنمان جالدما نادر 
غدارهندی ،نلیب کمونست وگلبدی  طالب داعش ماکرزی و انمید 
زی ( همه ه  در عمل اصول  و یون هستند وه  درخفا واما درانظار 
عموم آدم های مل  و وطندوست و همیشه در چشی  میردم بیومی  

درجه مغیییییر  ۹2۱خاک زده رای میگیرند وقت  ری  جمهور شدن 
 کنند   کنند و ممام رای دهنده ها را مرور م  م 

نقطه مفیداینست که اصیولی  هیامیوانسیتینید دردو دهیه 
وامروز اکثریت میردم میا بیه  اخیرمردم ماجیک ما را بیدار بسازند 

کمک اصول  های افشاگرنقیقت را درک کیردنید، درنیالیییکیه 
اکثریت رهبران خای  ما بخاطرمناف  شخص  و خیانیوادگی  شیان 

کینینید  نقیقت راکتمان کیرده ودارنید هینیوزهی  کیتیمیان می 
مصورکنیداگراصول  های افشا گرنبودمانال چقدربازه  مصلیحیت 
اندیش  میشد چقدرفریب وخیانت زیادمر از امروزموس  فیاشیییسی  
صورت میگرفت. شاید خدمت اصول  بخاطربیدار ساخت  نسل جوان 
مابیشتراز رهبران معامله گر ماباشد، همان قول مارک  که میگویید: 

دهد و جامعه جامعه اضیداد  هرچیزضد خودرادربی  خودپرورش م 
 است.)نقل ازفیسبوک نویسنده(

************** 
اردوی نومشکیل دولت ازجلوگیری ایشان عاجزآمد وسیرلشیکیرآن 
نایب ساالر عبدالوکیل خان نورستان  به قتل رسید. نکومیت چیون 
خطر را نزدیک دید، دوباره به قبایل سمت جینیوبی  روآورده از 
ایشان برای مقابله بامردم کوهدام  کمک خواست وباز یکباردیگیر 
دست ایشان را درچور وچااول آزادگذاشت. دراثرای  اعالن، عیدۀ 
زیادی ازمردم آن سمت بکابل ریختند وپ  ازگیرفیتی  سیالح بیه 
کوهدام  سرازیرشده بدنبال مغلوب ساخت  شورشیان نه منها مال و 
منال، بلکه یکتعداد ازافراد خانواده های شانراه  بعنیوان غینیییمیت 
باخودبه سمت جنوب  انتقال دادند.کوهدام  میغیلیوب شیدامیایی  
پیشممدخاطرۀ ملخ  ازمبعیض و مفرقه افگن  دولت دربییی  میردم 

 »مناطق واقوام مختلف درا هان بلا گذاشت.
مااینلا بصورت بسیار فشرده ازمهاج  های قبیلی  قیبیاییل 
ونش )پدران طالبها( به مردم متمدن وبا فرهنگ شیمیالی  )شیامیل 
سرزمی  پربار شمال کابل و والیات شمال وغرب کشیور( میطیالیب 

 کوماه اما مستند به اسناد ماریخ  یادکردی . 
ناال بلاست ما از ایادی شیطان رجی  که مفکورۀ بیرمیری 
نژادی و اکثریت قوم  واه  و ب  بنیاد را عل  ساختند، وبدی  مبنیا 
محقیر اقوام ماجیک ، هزاره ، اوزبک ، مرکم  ، ایماا،  نورستان ، 
بلوچ و سایر میره های نژادی  را پیشۀ خویش گردانیدند ،  نیییز بیا 
ملخیص ممک ، یادآورشوی . برای امکا برنقایق موجود، سیخی  را 
ازیادداشت مختصر شادروان فرهنگ، مؤرخ ثقۀ معیاصیر، مینیدر  
درکتاب مستطاب خاطرات میر محمدصدیق فرهنیگ )انیتیشیارات 

( آغاز م  کینی . آن میرنیوم  ۳۳و  ۳۲صص  ۸۹۳۱میسا، مهران 
 مرقوم فرموده اند:

شورش جدیدی درکوهدام  رخ داد. علت ای  شورش «... 
بیدادگری های ب  ندونصرعمال دولت، خصوصاٌمیحیمیدگیلیخیان 
وزیر داخله بودکه بنام جم  آوری اسلحه وطالی متعلق به همکیاران 

 ( ۲دولت سقاوی، ممام مردم کوهدام  را درزیرشکنله های)ص

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

 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 

22150 
Tel:703-644-0186   Cell:703-499-

 کمال ناصر اصولی به قبایل جنوب : کفر و هندو و یهود راقبول دارم ، امایک سقاوی تاجیک رابعنوان رئیس مجلس قبول ندارم !
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Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct. # 202 

Woodbridge, VA 22192 –7075 U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 
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ماههارا دربر میگرفت، ومصارف گزاف ضرورت داشت وعمدماٌ با 
قرت گرفت  یابه گرودادن ونت  فروش خانه وزمی  شان مدارک 
میشد،  برای دریافت انوال زنده بودن یامرده بودن فرزندان شیان 
مسافرت میکردندما موفق به دیدن دلبندان شیان درقشیلیه هیای 
عسکری میشدند. پدرومادرهاییکه رن  راه وپریشان  روزگیار از 
سروروی شان م  بارید، درده  دروازۀ قشله ها روزهابه انتظارم  

 نشستند مابه فرزندان شان اجازۀ مالقات داده میشد 
ای  نالت بخصوص خاصۀ بچه جوانهای غریب و روسیتیا 
زادگان شمال ، کوهستان، پنلشیر، مزار، میمنه، بدخشان، فاریاب، 
مخار، جوزجان، بامیان، بغالن ودیگروالیات ومحالم  میییشیدکیه 
خدمت عسکری باالی آنهاجبری بود. بخاطردارم وقت  پسیربیچیۀ 
کوچک  بودم، درکابل میدیدم که ای  بچه های مازه بیه جیوانی  
رسیده رامانند رمه های گوسفند درپشت الریهای باربری وسینیگ 
کش  سرباز ازآنسوی کوملها م  آوردند ووقت  ازمیان مردم می  
گذشتند فریادمیکشیدند)چاریار یا چاریار( معدادشان به اندازۀ زیاد 
بودکه در الریها جای نشست  نداشته وهمه ایستاده مانندگوسفنیدان 
بهمدیگرچسایده بودند. چون سرکهاخامه بود گیردوغیبیارراهیهیا 
برسر و روی شان باریده ومکانهای الری های سنگ کش  درپشیت 

 وپهلوی شان داغ ودرد میگذاشت   
اما درمقابل اینها جوانان همس  وهمسال شیان درجیاجی ، 
وپکتیاوچمکن  و خوست ووزیری ومنیگیل وغیییره ازخیدمیت 
زیربیرا معاف واز رن  چنان سفری معاف بیوده گیردراه نیمی  
دیدندودرکانون خانواده هایشیان آرام وبی  دغیدغیه زنیدگی  
میکردند، واگرکاری میکردندمفادآن بخودوفامیل شان بودنیه بیه 
وط ، چون ای  مردمان ازدادن هرنور مالیه ه  معاف وبری الذمیه 
بودند. ای  جوانان جنوب  مادران وپدران فارغ ازغ  وغصۀ پشیک 

 بودند  
رس  دیگری در دورۀ سلطنت محمدظاهرشاه به ارمباط ای  
مسأله ای  بود که برای پسربچه های قبایل جینیوب نیق اولیییت 
شمولیت به مکتب ولیسه و پوهنتون عسکری واکادم  پلی  داده 
میشد اما در برابر پسربچه های والیات و نت  کابل ازچنی  عنایت 
محروم بودند افزون برآنکه به نق پسربچه های هیزاره واوزبیک 
فرمان شاه  صادرشده بودکه شمولیت آنهارادرمکتب و لییسیه و 
پوهنتون نرب  واکادم  پلی  ممنور شده وایشان راالیق چینیان 
جاها نم  شمردند. ای  فرمان شاه  که به امضای اعیلیییحیضیرت 
همایون ؟  محمدظاهرشاه مزی  بود، درزمان نکومیتیهیای خیلیق 

 وپرچ  درروزنامه هاواطالعات جمع  کشور راه یافت. 
ظاهرشاه عدالت خودساختیه اش رابیرقیرارنیمیوده بیود 
بطوریکه مادران شمال  ومیمیام والییات میحیروم بیاییدعسیکیر 
ونفرخدمت و اردل  مولدمیکردند ومادران قبایل جنوب  صیانیب 
منصب وقوماندان و جنرال   زمانیکه سردارداوؤد وزیر نربیه بود 
نه منهاای  عدالت شاه  رامشدید نمودبلکه پسربچیه هیای جیوان 
ماورای خ  دیورند را که پشتونهای پیاکسیتیان بیودنید بیکیابیل 
آوردودومکتب شبانه روزی رنمان باال وخوشحال ختک سیاخیتیه 
همه ضروریات زندگ  را برای شان مدارک دید وهیمیۀ شیان از 
مالیات مردم مظلوم ما نان مفت و فراوان م  خوردند، ماجای  که 
شاگردان پاکستان  مکتب رنمان بابا بخاطرنان مکلفتر درمیقیابیل 

 کچالو مظاهرات چندی  روزی راه انداختند    
داوؤدخان درهمان زمان به پکتیاگفت باییدبیچیه هیاییتیان 
رابکابل بفرستید و برایشان وعده دادکه ایشانرا راساٌ وبدون پرسش 
به مکتب ولیسه وپوهنتون عسکری شامل نموده، نان وآب ولبیاس 
رایگان به آنان بدهد. امامردم آن سامان نسبت فطرت بشری نیمی  
خواستند بچه های خودرا دورنمایند وفیرسیخ هیا دوربیه کیابیل 
بفرستندباوجوداینکه ای  یک امتیازبزرگ  برای بچه های پیکیتیییا 
بود ول  آنهابه اینکارناضرنبودندما اینکه سردارهیمیانیلیاعصیبی  
شدوای  امر را برمردم آنلااجباری ساخیت ونیتی  ییک بیچیۀ 
خردسال یتیم  راکه پاچاگل نام داشت وسیرپیرسیتی  نیداشیت، 
باخودبکابل آوردوشامل مکتب نربیه نمودکه بعد هاای  یتی  بچیه 
نیثیت بچه خواندۀ اورایافت که رفت وآمیدآزاد درنیرمسیرای 
سردارداشت وپسانهابه پاس شفقت ومحبت  که ازو دیده بیودبینیام 
خویش صفت وفادار راافزود. ای  پاچاگل وفادار پی  ازمیدمی  
مبدیل شدبه یک  از خلق  های خطرناک دوآمشه که وفیادارییش 

 بیشتربه روسهابود ماسردار   
خدمت دوسالۀ عسکری درزمان ظاهرشاه بیرای هیرجیوان 
وفامیلش یک مراژدی مطلق بود، گرچه به آن نام خدمت زیربیرا 
داده بودند، امادرواق  یک دورۀ شستشوی مغزی جوانان ملیتیهیای 
خاص بودکه درطول عسکری به اندازۀ لت وکیوب ومیحیقیییرو 
موهی  میشدند، که رونیۀ آزادمنش ، غرور، اعتماد به نف ، نیق 
خواه  ونت  انساس انسان بودن خودراازدست میدادنید. چیون 
اکثریت مطلق ای  جوانان بیسواد وغریب بودنید پی  ازسیایری 
دوسال عسکری، مرس وواهمه ازنکومت ودولت میااخیییرعیمیر 
درکلۀ شان باق  م  ماندوممام رونیه های فیوا راازدسیت داده 
ماپایان زندگ  هرسنگ آسیاراکه مردم نیکیومیت، نیاکیمیان، 
والیهاوخانهاوملکهابر سرآنان میچرخانیدند بایدمحمل وهرظلم  که 

 نکومت روامیدا شت بایدصدای خودرانم  کشیدند   
     

 استاد یونورست  نیوجرس                  انلنیرعبدالصبور فروزان
 ارتشی که فرماندۀ اعالیش ظاهرشاه بود

وض  ارمش کشور دردوران سلطنت محمدظاهرشاه خیلی  
هااسفناک، غ  انگیز و خلالت آوربود. جوانیان میلیبیوربیودنید 
درسالهای بیست زندگ  بخدمت زیربیرا ناضرشوند، بلزآنانیکیه 
ازجنوب  بوده وپدران شان امتیازمعافیت ازعسکری را برای آنها در 
برابر چور و چااول، غارت وقتل عام، ب  ناموس  وددمنش  که در 
شمال  به امر نادرغدار پدرظاهرشاه انلام داده بودند، بدست آوره 
وظاهرشاه ما زمانیکه مخلور شد ای  فرمان پدر رابیامیمیام کیییف 

 وکانش انترام واجراکرد.
درآنزمان خدمت عسکری یک امراجباری موأم باخشونت 
بود، نت  در والیات، قصبات ونوان  دوردست که دولت هییی  
نور خدمت  درعرصه های صیحی  ومیعیارف وعیمیرانی  بیرای 
شهروندان آنهاعرضه نکرده بود، عساکرجلب  فرستاده میییشیدنید 

ساله راکه اکثریت مذکرۀ مابعیت نیداشیتینید، ۸۱،۸۸،۸۸وجوانان 
چون دولت آنوقت موان موزی  مذکره بهمه رانداشت، بهیمیکیاری 
ملکهای دهات و اشخاص بارسوخ میحیالت، کیه اکیثیربیادولیت 
زدوبندهاداشتند، جم  میکردند. بیشترملکهاوخانها اشخاص خشی ، 

درصیدآنیهیا ازنیاقیلییی  ۳۳ب  عاطفه، ظال  وب  مروت بودند که
بودندکه اززمان امان اهلل خان ال  سرنگون  سردار داؤود درشمال  
ونوان  شمال کشور اسکان شده بودند، زمی  وجایداد اشیخیاص 
بوم  راباظل  وست  ازآنهاغصب وبه ای  ناقلی  بخشیده شیده بیود 
وآنها ماکنون مالک وغاصب صدهاوهزارهاجریب زمینیداران آن 

 نوان  اندومردم بوم  آن بافقر وغربت بسرمیبرند. 
یک  ازمثالهای ای  خان ها وملک هاکه ازطیوائیف نیاقیل 
است شخص  درسرپل شبرغان بود وکمال الدی  اسحیاا زی نیام 
داشت وبا شاه وخانوادۀ او ارمباط منگامنگ داشت. هیژده جیوان 
بوم  آن منطقه راکه اوزبیکهابودند جمی  وابیتیدا لیت وکیوب 
وبعدآنهارا بزکش  کرد وجسدهای بیلان ونی  جان شانرا در میدان 
جم  وبدست خودبه آنها آمش زد، وظاهرخان وداؤودخان ومیمیام 
اعضای کابینه وقوای عدل  و قضای  آن دربرابرای  جنایت بینظیر 

 بشری خاموش  مطلق اختیارکردند  
جوانان  که برای عسکری جلب میشدند بنام پشک  یادمی  
شدند وباآنان بیرخیوردی مشیابیه بیه بیرخیوردبیامیحیبیوسییی  
جنایتکارمیشد. اکثرآنان رابعدازمسلیم  درطویله ها، محویلیخیانیه 
های دولت  مازمان انتقال شان بکابل نگهیداری ومیحیت نیظیارت 
شدیدقرارمیدادندما فرار نکنند  اگریک  ازی  جوانیان ازخیدمیت 
عسکری فرارمیکرد، خانها و ملکهای قراءنفرهای خودرادنبال آنان 
م  انداختند ماگرفتارشان کنند، که باشکنله های غیرانسان  چنی  
جوان  بایدماآخرعمربه شکل  از اشکال خودرا پنهان م  نمودنید، 
وباگذشت هرروز زندگ  برآنان وخانواده هایشان ملخ ومیارییک 
میشد. چنی  جوانان را عسکر گریزی یادمیکردند، در نالیکه برای 
ه  س  وساالن شان درپکتیا، جاج ، خوست، وزییری، گیردییز، 
مومند ودیگرقبایل جنوب ، خدمت عسکری نینیگ بیودودولیت 

 آنهارابخاطرای  موضور ا یت نمیکرد   
دورۀ عسکری دوسال بودو یک  ازبدشگون میریی  دورۀ 
نیات جوانان غیر پشتون بود. وقت  پسربچه هانیزدییک بیه سی  
عسکری میشدند، درخانواده های شان مشویش ودلهره های زییادی 
پیدا میشد وجوان  که عسکرمیشد یک مام  را بیرفیامیییل اومی  
آوردند که پریشان  وسرگردانیهای زیادی راهیمیراه بیود. لیت 
وکوب زیر مشت ولگدگرفتینیهیا، سیییلی  کیارییهیا، میوهییی  
هاوموبیخهاچیزهای معمول وقبولشده درقشله های عسکری بود.ای  
عسکربچه هاراکه اکثریت مطلق شان ازشمال ، کابیل، صیفیحیات 
شمال وبامیان وهزاره جات بودند به دور میریی  نیقیاط کشیور، 
فرسخهادور ازمحالت ووالیات بوم  شان میفرسیتیادنید و بیرای 
دوسال سرودرک شان معلوم نم  شد. نت  بییشیتیریی  شیانیرابیه 
مناطق  روان میکردندکه ایشان زبان مردم آن محل رانم  دانستند 
ودربدمری  شرای  زندگ  میکردند. کاغوشهای نمناک، میارییک 
وغیرصح  که جای رفت وآمد انوار نشرات چون گژدم، غندل، 
شاش وکیک وکنه بودند، غذای ب  کیفیت ولباس و پاپوش پینیه 

 پینه وکهنه هست  ودارای  قوای مسلح آن دوره بود.
خانواده های عسکربچه های جوان برای ماههاونت  سالیهیا 
از عزیزان شان خ  وخبری نم  داشتندونت  نمییدانسیتینیدزنیده 
اندیافوت کرده اند. اکثرپدر و مادرهای ضعیف وناموان درعییی  
زمان فقیرو نادار بعدازگذشت  ازکوملهای صعب العبور وسرکهیای 
 پرخطر و کشیدن رن  راه ومسافرمهای  که بعضاچند هفته ونت  

درواق  دورۀ دوسالۀ به اصطالح خدمیت عسیکیری دورۀ 
شکنلۀ جوانان )به استثنای قبایل جنوب ( دورۀ مضعییف وازبییی  
بردن رونیۀ آزادمنش  شان بود وآنهارا مطی  وفرمانبیردار چیون 
برده هامیساخت. باوجوداینکه میعادخدمت را دوساله میگفتند ول  
اکثراٌ واق  میشدکه مرخیص هارامعطل واعالن میکردند مرخیییص 
ها بند است وکس  جرئت نداشت بارسد بخاطرچ . آن بیچاره هیا 
راکه از زجروشکنله نی  جان میشدند برای ماهها ونت  سالهابدون 

 کدام دلیل نگه میداشتند. 
درملمور میتوانی  دورۀ ساری کردن درزمان ظیاهیرشیاه 
برای عساکر یک دورۀ بردگ  وغالم  بودوآنچه درقشیلیه هیای 
عسکری میگذشت شباهت زیاد به ملمعگاههای نیازی وشیکینیلیه 
گاههای شاهان مستبد قرون وسطاداشت. هر عسکرعمالیک بیرده 
بودوازخود هی  اختیاری نداشت، نق نرف زدن، رفت  به خیانیه 
ودیدن فامیل رانداشت، خوردن وخوابیدن به اختیارخودش نبیود، 
لت و کوب م  شد،  شکنله وآزارمیدید، اهانت میشد، به نامهیای 
بچۀ خر، اوزبک خام کله وهزارۀ موشخور صدامیشد، در زیرخیمه 
های نمناک در زمستان سرد ودر زیرآفتاب سوزان مموز محبیوس 
میشد، سیل  خوردن ولگدومشت زدنها و لت وکیوب شیدنیهیااز 

 اصول عسکری شناخته میشدند. 
بعدازمرخیص شدن ازخدمت عسکری آن جیوان بشیاش 
وروستای  آزاده نبود، بلکه بیک انسیان میرسیو، فیاقیدانسیاس 
آزادمنش  میبودکه غرورخودرااز دست داده وبه یک بردۀ فکری 

هرزمیانیییکیه «مبدیل شده بود. ازاکثرانان شنیده ام که م  گفتند 
دورۀ عسکری بیادم میمید سراپای  رامام  میگیرد. اگربیدار بیاشی  
گریه ام میگیرد و اگرخواب بیاشی  ییک قیدازخیواب پیرییده 

از نگاه ساین  معاصرای  جوانان بعدازعسکری بیه  »!بیدارمیشوم 
بیماران روان  مبدل میشدند که به معاللیه ضیرورت داشیتینید./ 

 )دنباله دارد( 
 ************** 
 مصاحبۀ احمدمسعود

مند و دروازۀ  در مقولۀ افغانستان، پاکستان همسایه قدرت
دانند، پدرش در بیرابیر  دوم  است. او یادآوری کرد که همه م 

پاکستان قرار نداشت. انمد درک کرده است که اییلیاد رابیطیۀ 
کند و به یک ُپل  ها به صلح در افغانستان کمک م  خوب با همسایه

شود. اوگفت پاکستان باشد ییا اییران، میا بیه  ارمباط  مبدیل م 
کیه  کنی  و مهمتیر ایی   ی  از آن استقبال م  عنوان همکار منطقه

 برادری مشترک داری  و ای  راه مرق  است. 
انمد مسعود گفت که پدر بزرگ  در پشیاور دفی  شیده 

های  زودی آنلا بروم؛ م  در مورد زیبای  است، م  دوست دارم به
ام، چیزی مشابه به پنلشیر است. امیدوارم که آنیلیا  چترال شنیده

 پاکستان بهتر شود. -بروم و دوست  افغانستان
متحدان داخل  و بیرون : انمد باشمیارزییادی ازرهیبیران 

جمهورپیشی ، عیطیامیحیمید نیور،  نامد کرزی رئی   –افغانستان
 در مورد آیندۀ کشور صحبت کرده است. –الدی  ربان   صالح

آوردهیای  ای  یک پرستیژ است که انمد را به دلیل دست
پدرش در برابر شوروی سابق موردمأیید قرارمییدهینید. میالقیات 

هیای  بامقامات بلندپایه برای فرزند یک  ازمشیهیورمیریی  چیهیره
 افغانستان هی  نگران  ازقدرت ندارد.

او گفت که جنگ چیزی بود که پدرم به شکل قطیعی  از 
برد کیه  کرد و آرزو  م  آن نفرت داشت و درممام عمرش دعا م 

جنگ متوقف شود و افغانستان به ثبات برسد، ما نباید از جینیگ 
  صحبت کنی  و باید رابطه ایلاد کنی . نباید برای جنگ  باید آماده

 ریزد. باشی  که خون شهروندان افغانستان را م 
هیای  ها بری  است که بیشترموضیوعیات را رسیانیه گمانه

دهند ما خودِ انمد؛ امیا ایی    الملل  در مورد انمد بیرون م  بی 
کنید. دو می  از  معنای آن نیست که منها  انمد مسعود مالش م 

کاکا هایش انمد ضیا مسعود و انمد ول  مسعود، برای رهیبیری 
 مالش دارند و نامیان خود را در منطقه دارند.

نداقل افراد مهم  از امحاد شمال در نکیومیت کینیونی  
شود انمد آنیان را  مند کسانیکه نم  نضور دارند و افراد قدرت

نادیده بگیرد. در جای دیگر، عطامحمد نور و عبدالرشید دوسیتی  
که هنوز بازیگران بزر  در شمال افغانستان هستند، هر بیازییگیر، 
نسل دوم خود را برای پرماب به قدرت دارد. فیرزنیدان دوسیتی ، 
فهی  و نکمیتار همچنان، خود را برای رسیدن به قدرت سیییاسی  

 کنند. آماده م 
در نال ناضر ممام ای  سواالت در نال معلیق هستند؛ زیرا 
انمد مسعود ما به نال هی  گونه اهداف سیاس  را اعیالم نیکیرده 
است. در نال  که رهبران و دیالمات های جهان از اوخواسته انید 

که به طور مرمب مشوره ومالش برای ادای یک رهبر بیالیقیوه را    
ه بطرف کوه های پنلشیرلبخینید می   در آینده داشته باشد.انمد 
داند که وقت او   ها خیره م  شود. او م  زند؛ جای  که به ستاره 

 رسد./ زودم 
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 هفته نامۀ امید  9501شمارۀ  صفحۀ سوم

  هترکی  T.R.Tگوباتلویزیون   احمدمسعود درگفت 
خانه از «/پدرم اولین فردی بودکه با طالبان مذاکره کرد 

ها صلح کنیم  درون پوسیده است، اول باخودوهمسایه
 »کنند تادیگران درپهلوی مااحساس آرامش 

 نویسنده: کمال علم/ برگردان: ابوبکر صدیق  TRTWORLDمنبع:  
فرزندِشیرافسانوی پنلشیرآیندۀ افغانستان رارق  خواهدزد؟ 

روی جلدیک  از پُیرفیروش   افغانستان  های زیادی نتوانسته  عک 
انمدمسعیود  ۸۱۸۲های فرانسه قرارگیرد، اما دراکتوبر مری  ملله 

 ای  امتیاز را ازآن خود کرده است.
یک عک  با قط  بزر  انیمید  Paris Matchمللۀ پاری  

درجلد ایی   »  the heir of the lionدار شیر میراث«را محت عنوان 
 ملله به نشر رساند.

 احمد مسعود جوان )حفظ اهلل العظیم(
شودای  دلبستگ  فیرانسیوییهیارابیه  های مختلف م  ازراه

شید،  شناخیتیه می شیر پنلشیر بعنوان انمدشاه مسعودکه پدرش، 
یی  میلیاهیدان  ندس زد. او ییکی  از فیرمیانیدهیان افسیانیه

 ۸۳۳۱دربیرابیرشیوروی وپی  ازآن در سیال  ۸۳۲۱درسالهای
 ۸۳ونی  سال گذشته شبکۀ مل  بلژیک، ) دربرابرطالبان بود. دریک

tente ،afp  خبرگزاری فرانسه( وfrance24 

اند و اینک افغانستان نوی   به صحبتهای او درموردپدرش پرداخته 
 چگونه انتظار رشد مسعود جوان را دارد؟

دار قیدرت و  های جهان اورانه منها به عنوان میراث رسانه 
شناسند؛ بلکه فردیست که رفیتیار وراهیکیارهیایی  را  رهبری م 

شناسیان  ازپدرش به ارث برده است. دوم  از مشهورمری  افغانستان
  الملل  ازانمدسیخی  های بی   جهان ستیفکول و سندیگال در رسانه

گیرفیتیه و  اند. انمدمسعود گفت سیاست را خاموشانه پیییش گفته
کندکه بیه  وقت بیشتر خود را صرف کار در بنیاد شهیدمسعود م 

ها فعالیت دارد. کارشناسیانی   عنوان یک نهاد موثر در ممام والیت
همچون کول، باور دارند که با گذشت زمان و پیشرفت افغانستان، 

کننید کیه  لباب و مشویق م  ا شمار زیاد مردم دروازۀ انمد را دا
 اهداف پدرش را عمل  کند.

وگوکرد:م  انمد  پدرم اولی  فردی بودکه باطالبان گفت
مری  دهه زندگ  میشناس ، زمانیکه ازاکادم  نظیامی   را در خوب

که  { Royal Military Academy at Sandhurst (RMAS)}هارم  سند
یک  از بهتری  مکامب نظام  جهان استف فارغ شد و محیصیییالت 

 ( King›s College London)کال  لندن   کنگ »خود را در دانشگاه 

 در بخش مطالعات جنگ به پایان رسانید.
انمد منها فرزند بزر  انمدشاه مسعود در میییان پینی  

ها بحث برطالبان داشتی ، چنانچه پدرش  دختر است. ما اخیراً ساعت
مالش کرده بودناالخودش آماده است میاواردصیحینیۀ سیییاسی  

 افغانستان شود.
میالش  -افغانستان و امیرییکیا-در نال  که هر دو دولت 
موانیدایی  رامیقیایسیه کینید.  نشست  با طالبان را دارند، انمد م 

معلومات دست اول انمد ازمذاکرات پیدرش بیاگیروه طیالیبیان 
پدرم اولی  فیردی بیود »اند؛  چیزیست که شماراندک  ازآن آگاه

که باگروه طالبان زمان  مذاکره کردکه آنیان دروازۀ کیابیل را 
مصرف کرده بودند وپیشرفت ادامه داشت. او بدون میحیافی  و 
سالح به مالقات طالبان رفت. پ  ازنمازخواندن چنید سیاعیت را 

وگو بارهبران طالبان ساری کرد. او به طالبان گیفیت کیه  درگفت
خواهید، ما ه  خواهان آن هستی ، اما نباید از  شما نظام اسالم  م  

قوتِ نظام  استفاده کنی ، در افغانستان به اندازۀ کاف  خون ریخته 
وگوی امریکا با طالبان در آینده، مکرار هیمیان  گفت«شده است. 

 »االفغانی  بی «وگوی  خبر قبل  است. انمد مأکید کرد که گفت

 به مرامب بهتر از مذاکرۀ طالبان با امریکا است.
مسعودِ جوان، باور دارد که به محض خرو  امریکا، شهیر 
وندان افغانستان بدون مداخلۀ کشوربیرون  بیا هی  کیار ومیمیام 

ها به شکل مستقی  و بدون نفو خارج  همکاری میییکینینید؛  گروه
باورش ساده است. اوافزود:مادهسال دربرابرشوروی جنیگیییدیی ، 

شکل واضیح درگیروه  چراازکشورهای دیگر دستور بگیری  که به
 طالبان نفو  دارند .

میوانید  جنگند. انمد نیمی  شان در رکاب طالبان م  و جنگلویان
وگو باطالبان مکرارکند، ای  زمان  است  ملربۀ پدرش رابرای گفت

گوباطالبان داغ شده است. انیمیدگیفیت پیدرم از  که بحث گفت
راه بیرای   گو طالبان با عصبانیت بیرگشیت وگیفیت کیه  و گفت
وگو با طالبان وجود ندارد، منها گزینۀ موجود جنگ است و  گفت

 هی  معهدی نیست.
سیال ۸۲مندی میان انمد وگروه ]مروریست [یی  کیه  هی  عالقه

نامۀ  اند، وجود ندارد. انمد در پایان دربرابر نظام افغانستان جنگیده
اش دریافته که طالبان یک شبکۀ جرم  هستند کیه  دورۀ محصیل 

زنند و سیاییر  کنند، دست به اختطاف م  از مواد مخدر مغذیه م 
 شوند. یافته را مرمکب م  جرای  جنای  سازمان
ی  انمد مسعود در بیرون زنده است. درقاهیره،  پدرافسانه

اللزیره ونتا در ریات، جاییکه باشندگان آن باآغوش بازازانمید 
گویندمو یادی از پدرت را بیرای میا  پذیرای  کرده وبرایش م  

کن . آنان به انمدمیگویند پدرت در رابطه به خشیونیت  زنده م 
گیفیت؛  ها که در افغانستان به جنگ آمده بودند، درست می  عرب

الملل  مبدیل شیدنید.  آنان بعداً یگ گروه خطرناک مروریست  بی 
هیای  انمدشاه مسعوداولی  فردی بودکه کشورهای عرب  وسازمان
گفیت  استخبارام  غرب را از ای  مهدید هشدارداده بود.مسعود م 

گیردنید و بیا شیمیا  شان بیر می  های ای  افراد یک روز به خانه
جنگند، شما باید فرستادن آنان را به افغانستان متوقف سیازیید.  م 

 کند. های پدرش را مأیید م   انمد گفته
انمدهمچنان وقت زیاد رابرای مطالیعیۀ انداز اسالم :  چش 
هایی   گاه اندیشمندان اسالم  ساری کرده  و صحبت طالبان از دید

با عالمان اسالم در جهان عرب و مرکیه داشته است. انمد با جمع  
کند که منها محدود بیه  از علمای اسالم  روی ماریخ اسالم کار م 

شود؛ بلکه مرکز و جنوب آسیییا را نیییز در بیر  افغانستان نم 
گ  ایلاد رابطۀ گسترده میییان  گیرد. هدف از ای  کار چگونه م 

عالمان اسالم  است.اوگفت ما خشونت دینی  نیداشیتییی ، طیرد 
وجودنداشت؛ چه مشیکیل ۸۳۲۱همدیگرپذیری در منطقه پیش از 

میان مسلمانان در آسیای مرکزی، جنوب آسیا و مرکیه که هیمیه 
ننف  مذهب و سن  اند، وجود داشت. ای  چیزی بود که با آمدن 

 آورده شد.۸۳۲۱جنگلویان عرب به افغانستان و پاکستان در سال 
جنگ س  سالۀ اخیریک پدیدۀ جدید به اساس انترام بیه 

کردند. او باور به  ها را موجیه م  بود با ای  کار چالش   »الهیات«
الهیات دارد که نیاز به آمیوزش دوبیارۀ  (theology)نل  ایلاد راه

ماریخ الهیات منطقوی کلید آن است. م  باشمار زییاد صیحیبیت 
یی   ام بویژه رهبران طالبان که ناضرند دریک نقشۀ  منطقیه کرده

 مواند در ای  امر نقش مه  ایفا کند. قرار گیرند و مرکیه م 
ها دارد :  افغانستان نیاز به آموزش و همکاهنگ  با همسایه

زمان  که انمد به پدر بزرگش گفت که برای آموزش مطیالیعیات 
رود، پدرش بزرگش گفت: بچی  ما در   جنگ به دانشگاه کِنگ م 

 روی  ای  کشور ک  جنگ دیدی  که مو به خواندن آن م 
کند سنگی  است. او امیدوار است  باری که انمد نمل م 

اش بتواند به عنوان یک ملربه سبب مغییر در  گ  که دانش آموخته
آموختۀ مطیالیعیات جینیگ و روابی   دیگران شود. انمد دانش

الملل در غرب، عرب، مرکیه و افغانستان است. او اضافه کیرد  بی 
که آموزش برای افغانستان اهمیت خاص دارد، در عی  زمان بنییاد 

هیا، آمیوزش، ورزش و  شهید مسعود برای ایلاد بیییمیارسیتیان
کنید  کند.انمد مالش م  مندسازی فکری و بدن  همکاری م  موان

که بنیاد شهید مسعود منها به آموزش ممرکز نکند و منها به شیمیال 
کشور خالصه نشود. انمد گفت که م  زمان زیادی را برای بازی 

ام، دو نسل افغانستان نیاز به ورزش  بازی ساری کرده فومبال و آب
ها ورزش را بسان  دارد. هدف ما ای  است که در ممام مکامب قریه

 کتاب مه  باندارند.
برای م  بعنوان یک شهروند افغانستیان، پشیتیون بیودن، 
ماجیک بودن، هزاره و ازبیک بودن مه  نیست، مابیایید بیر ایی  

نیل  موضوعات فایق آیی . انیمید بیاور دارد کیه میمیام راه
مواندازداخل مرزهای افغانستان صورت گیرد. اوگفیت میا در  م 

که باالی   ابتدا نیاز داری  که خانۀ خود را خود بسازی ، پیش از ای 
کشوری ادعاکنی : خانه ازدرون پوسیده است، اول باخودو همسایه 

کنند. پاکستان  هاصلح کنی  مادیگران درپهلوی ما انساس آرامش  
و به صورت ویژه سازمان استخبارات آن امهام مشیکیالت را بیه 
افغانستان وامریکا واردمیکند. انیمید عیالقیمینیدروابی  نیییک 

هاست. اوگفت: هی  گروه  ازشهروندان افغانستان بیرای  باهمسایه
خواه  باالی پاکستان و کشور دییگیری  م  دشم  نیستند. م  نم 

 ام ما به مردم افغانستان خدمت کن . ادعا کن . م  آماده
انمد در مالش یافت  یک کشور آلگو بیرای نقش مرکیه: 

آینده افغانستان است. انمد به مرکیه بعنوان یک قیدرت میدرن 
های بیرون  که نقش میهی  در بیازار  ومستقل بدون نیازبه کمک 

بیند. اوگفت میرکیییه بیرای  اقتصادی و نظام  در جهان دارد، م 
افغانستان مه  است، بیشتر ازیک قرن میشودکه ما با هی  دوسیت 

دانی  که مرکیه در امر مرق  افغانستان سهی  ارزنیده  هستی ، ما م 
داشته، نامو به عضویت مرکیه نقش مه  در نف  ثبات و اییلیاد 

 نل داشته است . )ستون سوم صفحۀ دوم( راه
 

 سابق استاد دانشگاه کابلامیر کیف                                 
 »آهسته بیا، ماه من آهسته بیا «

درعروس  ها معمول است که برای آوردن شاه وعیروس 
را میخوانند وناضری  مللی   »آهسته برو«برمخت ویژه، آهنگ

به انترام قرآنکری  که روی سرعروس م  گیرندوبیه اسیتیقیبیال 
 عروس وداماد به پاایستادمیشوند وآنهارا استقبال مینمایند.

ماکنون ملال  ششگانۀ آقای )زل(= زلیمی  خیلیییلیزاد 
وطالبان درعقب درهای بسته در دونه انیلیام شیده وعینیقیرییب 
دورهفت  آن بعدازعیدرمضان آغازخواهد شید. آنیچیه میاکینیون 
دررسانه هابه نشر رسیده )پیشرفتهای  صورت گرفته( می  بیاشید 
ومطلب بیشتری به بیرون درز نکرده است. اینکه )پیییشیرفیتیهیای 
صورت گرفته( چه معن  دارد هنوزدرپردۀ ابهام قراردارد. آنیچیه 
رسانه هابخوردمردم داده اند عبارت ازموضوعات خیرو  قیوای 
خارج  ازافغانستان، معهدطالبان مبن  براینکه نمالت مروریسیتی  
ازخاک افغانستان علیه امریکا ومتحدانش صورت نمیگیرد، وطالبان 
رواب  خودرا باالقاعده قط  میکند وچندمطلب خیرد وکیوچیک 

 دیگر 
بنده دوست  دارم که ازدوران لیسه ودانشیگیاه میاکینیون 
دوست  ما دوامدار و مستحک  بوده واست. او پشتون واز پکتیاست 
وم  ماجیک واز بغالن.  اوطرفدار طالبانسیت و می  بیرعیکی . 
امامفاوت  هنیت های ما هرگز به دوست  ورفاقت ما مأثیر مینیفی  
نگذاشته است. مدم  یکدیگر راندیده بودی ، روزی دریک محل با 
ه  سرخوردی  و بعد از بغلکش  و انوالارس  به یک قهوه خیانیه 
رفتی  که با ه  بیشتر صحبت و راز دل کنی . او مرا )امیر بیچییی ( 

 م  گوید وم  او را )خان دوسره( 
درجریان صحبتهای دوستانه ازوی پرسیدم که اوبرادر ای  
طالبان چه م  کنند؟ هی  ناضرنم  شوندکه صلح کنند، آمش ب  

 کنند یااقالٌ بانکومت بنشینند ومذاکره نمایند   
دوست  به پاسخ پرسشهای م  گفت: )امیر بچی ، مومیدانی  
که م  طرفدار طالبان هست ، نکومت افغانستان ییک نیکیومیت 
دست نشاندۀ جان کیری است ودرعوت با بادارش یعن  امیرییکیا 
مدمهاست که درمذاکره هستند، ماکنون شش دورمیذاکیره رابیه 
پایان رسانیدند ودورهفت  بعدازعیدرمضان شرور خواهد شد، دیگر 
چه میخواه ؟( م  گفت :)خان صانب  درافغانستیان ییک نیظیام 
است، رئی  جمهور دارد، قوۀ اجراییه وقضاییه ومیقینینیه دارد، 
درکشورهای جهان نمایندگی  سیییاسی  دارد، قیانیون اسیاسی  
داردوغیره وغیره. چرااز وجود یک نظام  به ای  ساخت وبیافیت 
انکارمیکنند؟ گفت درست است کیه ایی  خصیوصیییات رادارد 
اماچیزیکه مه  است آن آزادی است که کشورمان بنام افغانسیتیان 
فاقدآزادی است، اشغال شاخ ودم ندارد، جان کیری آمددست غن  
رابلندکرده واعالن نمودکه رئی  جمهور است، ول  معیی  رئییی  
جمهور از طرف وزیرخارجۀ وقت امریکا استقالل افیغیانسیتیان را 

 زیرسئوال نم  برد؟
برادرطالب  بم  گفت: افغانستان بهیچوجه مستقل نیییسیت 
زیرا قوای امریکا و نامو درآن موجودند، ممام مصارف عسیکیری، 
پلی ، امنیت مل ، شورایمل  و اعیان، قوه های قضاییه واجراییییه 
از طرف امریکاومتحدانش پرداخته میشود، چنانچه غن  درییکی  
ازصحبتهایش گفته بوداگرکمکهای امریکانباشد، افغانستیان بیییش 
ازشش ماه دوام کرده نم  مواند   رئی  جیمیهیوری راکیه جیان 
کیری برمخت نشانده نه عقل دارد ونه مفکر، گرچه مغزمتفکیردوم 
جهان لقبش داده اند  یک انسان نهایت خیودخیواه، میتیعیصیب، 
قومارست، دروغگو، الفوک ومریض است، ازمسلمانی  آگیاهی  
ندارد، شماخو نمازخواندن جنازه و ن  و نضیرت امیام نسییی 
)رت( را پسرخداوند گفتنش آگاهید وخان  محترمۀ عیییسیوییش 
خودرا پشتون میگوید  امیربچی  موبگو که طالبان چیطیوربیه ایی  
کرکتر خیله ومضحک دوریک میزبنشیدنند وراجی  بیه آیینیدۀ 

 افغانستان مصمی  گرفته شود ؟
م  گفت  موراست میگوی ، اماطالبان میردمیان بیییگینیاه 
وغریب راقتل عام م  کنند، مساجد، مکامب، کلنیکهای صیحی ، 
پایه های برا وپل وپلچک وآثار میارییخی  کشیوررا بیه آمیش 
میکشند، محاکمه های صحرایی ، دُره زدن هیاودییگیر اعیمیال 
غیرانسان  واسالم  بنام اسالم انلام میدهند، ضرراعمال شیان بیه 
ملت افغانستان میرسدنه به آقای غن  ونه بیه روالغینی   ازطیرف 
دیگرماشاهدبودی  که غن  طالبان رامخالفیی  سیییاسی  خیوانید، 
محبوسی  شانراآزادساخیت، آمیاده هسیت کیه ییک دفیتیربیه 
اختیارطالبان درداخل کشورمهیه کند، وی لطف و مهربیانی  هیای 
زیادی درنق طالبان روا داشته است، هیچگاه کلمۀ میروریسیت را 
برای طالبان بکارنبرده وازکشت  طالبان درمیدانهیای جینیگ رنی  
میبرد وشما طالبان اینهمه دلسوزی غن  انمدزی رانادیده میگیرید 

 ونمیخواهید باوی روبروصحبت کنید وبرسمیت بشناسید.
گفت برادرجان  م  گفت  که غن  انمدزی اختیارلینیگی  
بست  خودرا ندارد، آنچه راکه موامتیاز برای طیالیبیان میییگیویی  
ازطرف بادارش یعن  امریکاازطریق سفارت وخلیییلیزاد دییکیتیه 
میشودواوبه معرت اجرا قرارمیدهد. م  گفت  دری  صورت چیرا 

کلمۀ زل اختصارنام خلییلیزادکیه ازطیرف )»زل «نشستهای آقای
دوستان جمهوریخواه برایش داده شده وهمیش بهمی  اس  کیومیاه 

 ازوی نام میگیرند(، باطالبان نتیله نم  دهد؟ )صفحۀ هشت (
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مذاکرات امریکا وطالبان بامحرمیت خاص درجریان است ، کابیل 
طالب را از زندانها رَها میکند وسفیر امریکا نیز ازآن استقبال  ۳۱۱

میکند،زندانیان قوای مسلح ومردمان ملک  ه  اززندانهای طیالیبیان 
ظاهرا درنتیلۀ نمله رَهاشده میروند )واضحم میبیادلیۀ زنیدانیییان 

 است(.
بنأأ باید مثبیت کنی  آیا جنگ جهان  چهارم مینیهیا در جیبیهیهء 
افغانستان خاممه خواهید یافت ؟جنگ مروریس  به اشتراک داعش  
ها درافغانستان بادشمنان و جبهات جدیدمغییر می  ییابید؟)چییی ، 
روسیه وإیران( برنده وبازنده جنگ چهارم ک  هااند؟ آیا جینیگ 
بامروریس  یاجنگ جهان  چیهیارم درافیغیانسیتیان و هیمیزمیان 
درسائرنقاط جهان به نف  ک  وچه وقت خاممه خواهد یافیت؟آییا 
همه مروریستان مناطق درافغانستان زیربیرا طالبان منسیلی  شیده 
جبهۀ نوین  به مقابل چی  روسیییه واییران بیازخیواهینیدکیرد؟ 
سرزمینهای آسیای مرکزی مناطق استرامیژیک بیامیعیادن بیزر  

 گازونفت انتظارفامحی  رام  کشند؟
در گذشته ناپلیون برای اشغال آن از طریق اروپا و روسییه 
اقدام کرد ول  شکست خورد ، هیتلر ه  لشیکیرکشییید ولی  در 
ماسکو سردی و برف او را متوقف کرد، انگلی  ازی  قمارصیرف 
نظر کرد زیرا عقبه خود که افغانستان بود اشغال نتوانست ، نیاال 
امریکابسیار آسان وبدون ملفات باکشورهای أسیای میانه مراودام  
برقرار وجای پائ  بازکرده است. دیروزدپلومات کالن امریکا بیه 
کشورهای اسالم  طعنه زِد که چرا درمقابل فشارهای چی  بیاالی 

ملیون مسلمان ایغورخاموش اند ویک ملیون مسلمان دراییغیور  ۹۱
 زندان  اند، لذاای  اول کار است ، سفر دنباله دارد  

امریکااز روسیه واهمه ندارد زیراروسها نژادسفیدواروپائ  
اند وپیرو مسیحیت، امکان همکاری های اقتصادی بزر  و رواب  
فرهنگ  روس با اروپا و امریکا ممک  و ناگزیر است ول  چی  در 
طم  فتح آسیا، اروپا،افرییقیا و امیرییکیای جینیوبی  اسیت و 
سرمایگذاری ها ، پالنهای وسی  استرامیژیک چی  بیه خیامیوشی  
وبدون سروصدا درپیشروی است، لذا بزرگتری  دشم  ونیرییف 
امریکاواروپا چی  اینده است ، جنگ سوسیال کایتالییسی  بیاپسیا 

 لیبرالیس  غرب .
مطالب قابل مذکربسیار است ول  ملال محلیل هیمیۀ أنیهیا 
محدود، دیده شود که مسئلهء مذاکره و صلح با طالب چه مغیرات 

 استرامیژیک را در منطقه به ارمغان م  آورد؟ 
یک مقام استخبارات امریکا گفت گروه داعش در میالش 
گسترش نفو  خود در افغانستان است واز شمال ای  کشور در نال 
سربازگیری است. ای  مقام که از او نام گرفته نشده بیه روزنیامیه 
اسوشیتیدپرس گفت )گروه داعش در نال سربازگیری درمنیاطیق 
شمال افغانستان است وبرای انلام عملییامیهیای بیزرگیتیردرغیرب 
وامریکاآمادگ  میگیرد و نمالت اخیر داعیش در افیغیانسیتیان 

 ممرین  برای انلام نمالت بزرگتر در اروپا و امریکا است.
در همی  نال بروس هوفم ، رئی  مرکز مطالعات امنیتی  
در دانشگاه جور  ماون امریکا گفت )داعش مناب  هنگفت مال  را 
در افغانستان سرمایه گذاری کرده و برنامه های بیلینید پیروازانیه 

 دارد.(
جنگ عظیم  بی  طالبان وداعش درپیییش اسیت. ییکی  

 بایدبرود ودیگری بماند.
اجالس شانگهای که دری  اواخر در قرقیزستیان مشیکیییل 
جلسه داد، در بیانیه پایان  خود ضرورت مبارزه بیا میروریسی  را 
مطرح کرد. خطری که جمهوری های آسیائی  شیوروی سیابیق، 
پاکستان، هندوستان و نت  چی  را مهدید م  کند. اطالعام  کیه 
در اجالس شانگهای درای  زمینه طرح و بررس  شد منتشیر نشیده 
امااشکاراست که ای  مروریس  ازافغانستان قراراست عیلیییه ایی  
جمهوری ها سر برآورد. انتقال واندهای نظام  داعیش بیاچیراغ 
خاموش ازسوریه به افغانستان باآموزشهای مازه وسالح هیای میازۀ 
که دراختیارآنها قرارگرفته همان خطری اسیت کیه در اجیالس 

 شانگهای به آن پرداخته شد.
آیا واندهای داعش خود را همچنان آمیاده رسیییدن بیه 
والیت های نزدیک به ایران میکنند؟ ایی  سیئیوالی  اسیت کیه 
درمحافل دربسته کابل مائیدمیشود و جمهوری اسالم  نیییز ازآن 

هزارداعش  سازمانیافتیه در وانیدهیای ۵۱آگاه است. صحبت از
 نظام  است که به سالح های سنگی  در افغانستان ملهز شده اند.

جنرال چهار ستاره امریکای  کیه میازه در افیغیانسیتیان 
مأموریت یافته، راست و لُ  ادعاکردکه داعش از خاک افغانستیان 
به قلمرو امریکا نمله ور خواهد شد. شماری آدم های مکه پاره و 
از پای مانده که ازسوریه وعراا آورده شده اند، مگرمیتوانینیدبیه 
امریکا درفاصله بیست هزارکیلومتری افغانستان در آنسوی آب ها 
یورش ببرند؟ ول  گفت  ای  مطالب برای گمراه  کسانی  اسیت 
که متوجهء جابلائ  داعش در افغانستان اند وبا ای  گفیتیار خیود 

 راشریک نگران  های دیگران وانمود م  کنند
بنأأ گفته م  موانی  که نمالت بزر  داعش  ها بیعید از 
استقرار و مز  شدن با بخش  از طالبان به سمت ایران، ایغور چیی  
، اختالل پروژه های بزر  چی  درمنطقه ومولید دردسر ونمرامی  
های روسیه اختالل مناف  روسهادرمنطقه، پروژهء است که فاز های 
بعدی جنگ بی  الملل  چهارم است ، دری  جنگ کشورهای  ینف  
ازمروریس  برای مناف  استرامیژیک خود مستیفییید میییشیونید و 
کشورهای  ه  که آما  نملهء مروریس  قرارگرفته ومیگیرند بیه 

 ضدیت با مروریس  بسی  م  شوند./

 هفته نامۀ امید   9501شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 داالس ، مکساس               رنی  شنسب
 چهار جنگ جهانی

با شکست المان ومتفقی  )جنگیهیای ۸۳۸۳ما  ۸۳۸۱جنگ اول  -۸
 استعماری (،

باشکست المان و متفقی  )فیاشیییسی   ۸۳۱۵ما۸۳۹۳جنگ دوم -۸
 مقابل لیبرالیس  وکمونیس (،

با ایلاد پکت نامو و پکت وارسا ) ایی   ۸۳۱۵جنگ سوم از  -۹
جنگ سرد و جنگ گرم با سالنهای بلیوک شیرا و غیرب در 
کشور های اسیائ  ، افریقائ  و امیرییکیای المییی  دوام کیرد 

و کامیاب  غرب  ها بیه پیاییان  ۸۳۳۱وباسقوط امحاد شوروی در 
رسید ) مقابلهء سوسیالیس  و ناسیونالیس  با لیبرالیس ، سیرمیاییه و 

 ملیون انسان ملف شده اند، ۸۲۵استعمار(دری  سه جنگ جهان  
أغاز  ۸۱۱۸جنگ چهارم : با نمله بربرجهای نیویورک درسال  -۱

شد و نملیه میتیقیابیل از افیغیانسیتیان شیرور و میا عیراا ، 
سوریه،یم ،مصر، مون ، و سایر نقاط به نام جنگ با مروریس  میا 

 هنوز دوام دارد.
 ۸۸جنگ جهان  چهارم چیست؟ درامریکا)الیوت کوهی ( بیعیداز

ساتمبر مساله جنگ جهان  چهارم رامطرح کرد اما )جیمز ولیس ( 
ساتامبر و در دانشگاه کالیفیورنیییا در میقیابیل  ۸۸پ  ازسالگرد 
کشوری کیه درجینیگ ۸۸آنللس  إعالم کردکه  دانشلویان ل 

ها برخورد کند رانیام بیرد،  جهان  چهارم ایاالت متحده باید با آن
که ماامروزبا افغانستان مسویه نساب کردی ، در نال درگیری بیا 

کشور دیگر مانده، یک  از ای  کشورها بیییرون  ۸۱عراا هستی ، 
مورد آن در درون  ۸۳جهان اسالم است، یعن  کشور کره شمال ، 
چهیارمی  اییران و   جهان اسالم است که سوم  آن سوریه است،
اییکیه  شمارد. مبانی  پنلم  عربستان و به همی  نسبت بقیه را برم 

آقای کوه  و همچنی  آقای جیمز ولس  میگیویینید ایی  بیرای 
ماخیل  اهمیت دارد. مبیی  ای  مبان  خیل  نکته مهیمی  اسیت و 
درشفاف کردن مسایل جنگ جهان  چهارم برای مبیی  آیینیده و 

در نوزه علوم استرامژیک بسیار اهیمیییت   شناس  مطالعات آینده
 دارد.

در جنگ جهان  چهارم استرامیژی سیاس ،نیظیامی ،اقیتیصیادی ، 
 فرهنگ  و سیبرنیتیک  استفادهء وسی  دارد

در دویچه وله آلمان. شبکه ملویزیون آلمان. چندسیال گیذشیتیه، 
کرد، گفتند اگر  ای را که یک  از محلیلگرها داشت محلیل م  نقشه
گوید( بیعید  های  را که امریکا م  ها صورت بگیرد، )جنگ جنگ

خواهند اینلا انیلیام دهینید،  از افغانستان چندجنگ دیگرکه م 
ای راکه ای  محلییلیگیر  بندی منطقه چه خواهد بود؟ نقشه صورت 

ها گرفته بود چهار دقیقه ملویزیون )دویچه وله( نشیان  ازامریکای 
کشیور،  ۹عراا بیه   کشور، ۵کشور، عربستان به  ۲داد. ایران به 
ها باید میلیزییه  کشور، همه ای  ۸مرکیه به   کشور، ۹افغانستان به 

 بشوند.
% مرزکشورهای جهان را خطکش  ومثبیییت ۲۱)درگذشته بریتانیا 

 کرده است(
یک  از اهداف ملزیهء کشور های شرقمیانه أمکان کنترول کشور 
های کوچکتر را میسر م  سازد وای  کشور ها به مناسب اسرائییل 
کوچک باید کوچک شوند ول  در نی  وقت سرزمی  های دیگر 
عرب  به اسرائیل ضمیمه شود مثل بیت المقدس، گوالن و ساخیتی  

 شهرک جدید در کرانهء غرب  رود اردن بنام شهرک مرامپ .
معاملهء بزر  قرن برای نل مسئله اسرائیل و فلسطی  در راه است 
، دری  معامله مشکیل کشورفلسطی  بکل  مردوداست ، درعیوت 
کالن شدن اسرائیل با ادغام سرزمینهای  کیرشیدهء بیاال ومیمیام 
شهرکهای یهودی نشی  درسرزمی  فلسطی  و نت  رودغرب  اردن 
در نظر است و ای  همه محقق هدف ماریخ  اسرائیل اسیت میا از 
رود نیل ما رود فرات را ضمیمهء کشور اسرائیل کند ، اگیر در 
بیرا اسرائیل نظر بیفگنید در ستارهء داؤددر بی  دو خ  آب  قرار 
دارد که ای  دوخ  آب  رودنیل و رودفرات راممثیل میکننید. در 
طرح اسرائیل بزرک بسیاری از شهر مثل بیت الیمیقیدس ،دمشیق 
مناطق لبنان و نتا مدینه یا همان یثرب محل بودوبیاش میارییخی  

 اقوام یهودی بن  قریظه و بن  النضیر شامل اند.
سوْال اینلاست که اگرطالبان مروریست دوباره درافغیانسیتیان در 

کشورغرب  و  ۱۱نتیلهء مذاکرات اخیر به قدرت برسد ، اشتراک 
 متحدی  امریکا در مبارزه با مروریس  در افغانستان ناکام میشود ؟ 
بازندهء جنگ چهارم امریکا ومتحدان، وبرنده مروریستها )طالبیان 
و متحدی  شان ،القاعده،لشکر جنگهیوی،سیایاه صیحیابیه،جیبیهیه 
نصر،نزب التحریر ، نزب های اسالم ، لشکرطیبه، میحیرییکی  
ها،جماعت الدعوۀ ،انصارالملاهدی  ،لشکر خراسان، نقیانی  هیا 
،ملاهدی  ایغور،بوکونرام ،داعش  هاو... ( خواهد بود؟ یا اینکه 
غرب ودر راس امریکا ای  اولی  شکست را درجنگ جهان  چهارم 
م  پذیرد؟ آیادرپ  جنگهای دیگربامروریس  درسایرنقاط جیهیان 

 خواهد رفت؟
 شکست اول در افغانستان قابل قبول است ؟ 

درسیر ماریخ اولی  بار سکندر مقدون  در همی  مرزوبوم شکسیت 
خورد و دامنهء شکست وسیعتر شد ، عربها ازهمی  جغرافیا عیقیب 
نشین  کردند، اولی  بار انکلی  در افغانستان مزه شکست را ملربه 
کرد ، شوری که در هفتاد سال درپیشروی بیود اولییی  بیار در 

 افغانستان عقب نشست ، آیا ناال نوبت امریکا و غرب است؟

 نصیرانمد رازی                                  سدن ، آسترالیا
 واژه های همسو با تصوف

: دراصطالح عارفان یعن  ناآگاه بیودن دل ازدرییافیت  غفلت     
نقایق، اصل غفلت، نرمان عبد از  کرخداوند و پیروی نف  از 
آنچه میخواهد، وابطال وقت به بطالت است. بعض  گویند غفیلیت 
ازخدا کفراست وغفلت ازنقیقت خود یعن  گی  شیدن در ات 
ونقیقت خود مونیداست. نیزگویند: رأس هیمیۀ شیرور جیهیل 
وغفلت است وغفلت سه قس  است: غفلت صادقی  که میعیلیق بیه 
 کر از مذکور است. غفلت عارفی  که رجیور ازعیزایی  اسیت، 
غفلت غافلی  که امهال نق است مرعالمی  را . وکس  کیه ییک 
ساعت ازخدا غفلت کند گناه کار است وکس  که از نفی  خیود 
غافل شود، او را کشته است وممدوح است )فرهنگ اصطیالنیات 

 عرفان (.
: یعن  مست . صوفیان گویند سکرعبارت ازمرک قیییود سُکر     

ظاهری وباطن  وموجه به نق است. سکر به وجه  برغیبت فزون  
دارد زیراصانب سکر هر گاه مستوف  درسکرنباشد، مبسوط است 
وگاه  درنالت سکر یاداشیا از دل او م  رود. عزالدی  کاشیانی  
گوید: لف  سکر درعرف صوفیان عبارت است از رف  ممییزمیییان 
انکام ظاهر وباط  به سبب اختطاف نورعقل دراشعیۀ نیور  ات، 
وبیان ای  سخ  آنست که اهل وجد دوطایفه انید: میحیبیان  ات 
ومنشأ وجد ایشان  ات بود، ومحبان صفات ومنشأ وجدایشان عال  

 صفات.)فرهنگ اصطالنات عرفان (
واردی است که ازنق معال  آید وباط  را به انیداث وجد :       

وصف  غالب چون نزن یا فیرح از هیییئیت خیود بیگیردانید. 
وجدعبارت ازچیزی است که بدون جهد ومکلف برقلب واردشود، 
نیزگفته اند: برقهای درخشنده ایست که به سرعت خاموش میشود. 
عمرب  عثمان مک  گوید: هی  نور عبارم  نتواند چگونگ  وجید 

 رابیان کند، زیراوجود سّری است ازاسرارخدا نزدمومنان.
وجدآنست که به دل رسدودل ازاوآگاه  ییابیدازبییی  ییاغی       

یادیدن چیزی ازانوال آن جهان، که برسراوگشاده شود ییانیالی  
که میان او وخداگشاده گردد. وگاه ازبی  عذاب است وگاه ازدرد 
فراا وگاه ازسوزش شوا ونحب و اغلب ازخوف یافراا بیاشید. 
وچون ای  نور وجد درسربنده ظاهرشود وغلبه گییرد، ظیاهیرش 
مضطرب گردد وبانگ وناله پدیدآید وبانگ ونالیۀ اورا میواجید 
خوانند. خواجه عبداهلل گوید: وجد پ  ازعال  وصال وفراا است. 
وجدعال  بیداری مشتاقان است، وجد ندیقۀ دل دوسیتیان اسیت، 
وجد سبب جان باخت  است و بهانۀ خان ومان برانیداخیتی  اسیت. 

 )فرهنگ اصطالنات عرفان (
 موسی و گفتگو با خدایش

نقل است که نضرت موس  علیه السالم در کوه طیور در 
) ای خیدای عیارفیان   )یا اهلل العارفی   مناجات خود عرت کرد:

یا  جواب آمد لبیک )یعن  ندای مو را پذیرفت ، سا  عرت کرد:
)ای خدای اطاعت کنندگان( جواب شنید: لیبیییک .  اهلل المطیعی 
)ای خدای گنهکاران( ای  دفیعیه  یا اهلل العاصی  کرد: سا  عرت
  لبیک   ؛ لبیک لبیک، سه بار شنید

نضرت موس  )ر(عرت کرد: نکمتش چیست کیه ایی  
به اوخطاب شد:عارفیان بیه  دفعه سه بارشنیدم که فرمودی لبیک؟

معرفت خودونیکوکاران به کار  نیک خودومطیعان بیه اطیاعیت 
خوداعتماددارند...ول  گنهکاران جزبه فضل م  پناهی  نیدارنید، 

 /اگرازدرگاه م  ناامیدگردند، به درگاه چه کس  پناه ببرند

 ابوالقاس  الهوم  کرمانشاه 
 تو ساکت باش یا دل

زه  دل آفری  دل میرنیبیا         نشد یک لحظه از یادت جدا دل
 دل

 نم  دان  چه باید کرد با دل           زدستش یک دم آسایش ندارم
 مگر بر گشت از راه خطا دل        هزاران بار منعش کردم از عشق

 فالکت دل مصیبت دل بال دل         کرد مبتال به چشمانت مرا دل 
 ز دستش ما به ک  گوی  خدادل       خدایا از ای  دل داد م  بستان

 ستمکش دل پریشان دل گدادل            ندارم آه  ه  درون سینه 
 فقیر و عاجز و ب  دست و پا دل    زلفت  به ماری گردنش را بسته
 دل زه  ثابت قدم دل با وفا         بر نخیزد بشد خاک و ز کویت
چو عشق آمدکلا عقل و کیلیا    مارسید ز عقل و دل دگر از م 

 دل
 دل نیا ک  یا مو ساکت باش یا     مو دل از  مو الهوم  ز دل نال 

 مقایسۀ نخل و درخت
بر میییمیییرد، "نخل منها درخت  است که اگر سرش را قط  کن  

بار و بر  شان م  زن ، خالف همه درخت ها که سرشان را که  
م  میرد، نه   سرش را که قط  کردی  ، اما نخلمیشود.بیش مر ه  

 نخلِ ب  سر م  میرد ، مه  نیست ریشهاش در خاک سال  باشد
استاد فلسفه دانشگاه ، کتر کری  ملتهدی اای  را اولی  بار از د 

، مهران آموخت  همیشه م گفت : فرهنگ مثل درخت نخلاست 
مه  ای  ، مه  نیست ریشه ات هزاران سال در خاک ماریخ است 

است که سرت ه  سال  باشد  یعن  نمود فرهنگ  امروز جامعه ات 
آن فرهنگ ، ه  سال  باشد. اگر فرهنگ امروز جامعه ای بیمار شد 

 ولو هزاران سال ریشه داشته باشد .م  میرد، 
مت  باال را دوست عزیزم فهیمه جان صالح  برای  فرستاد و م  بیه 
اجازه وی با شما دوستان شریک ساخت  مطمئن  مورد موجیه میان 
 قرار میگیرد. )برگرفته از رُخنمای یک خان  فرهیختۀ فرهنگ (
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 فلشنگ، نیویارک                         مشتاا انمدکری  نوری
 پاسداشت زبان مادری وحرمت فرهنگها
 موردتأئید وتأکید یونسکو و ملل متحد

آغازقسمت سیزده  ای  سلسله را بایادآوری ازروزجهان  اطیفیال 
پیشکش سروران گرانمایه ومطالعی  پرمایه م  نمای . اول ماه جون 
روزجهان  کودکان میباشد، روزنونهاالن و نوباوگان که دردامیان 
خانواده نشو ونمام  نمایند وبه مرنلۀ نض  وپختیگی  ومیکیامیل 

 شخصیت میرسند.
بیعینیوان  ۱۲/۸۹۲م  راباقیطیعینیامیۀ۸۵همانطورکه سازمان ملل 

روزجهان  اطفال  ۸۳۳۹ساتمبر۸۱روزجهان  خانواده برگزیده، در
رانیزدوهفته بعدازآن مللیل م  کند، مامشکالت ومعضالت معلییی  
ومربیه، نور فراه  آوری امکانات معیشت ، زمینۀ فضای مینیاسیب 
برای رشدفکر، جلوگیری قاچاا اطفال، خشونت علیه کیودکیان، 
وهکذا ایلادفضا وهوا برای رشد وبالندگ ، مسایل صح ، انیلیام 
واکسینها، طرا جلوگیری ازدخانییات، جیلیوگیییر از اسیتیرس 
هاوافسردگ  هاو ایلاب ایلاد محی  سیالی  ومیمیلیو ازخیوبی  

 هاوخوش  ها.
سال قبل که کماای  پولیو دربساکشورهای جهیان بصیورت عیام 
وکشورهای جهان سوم بطورخاص وکشورعزیزما افغیانسیتیان بیه 
نحومخصوص وویژه انلام شد، زیراهنوزه  اوضار وانوال بروفق 

نفرشان ملف میشوند. اطفال خیابیانی   ۵طفل  ۸۸مراد نیست وازهر
روزماروز افزایش مییابد، اضافه ازییک میلیییون طیفیل ازدرس 
ومحصیل بازمانده واضافه ازصدهزارطفل منهادرجاده های کیابیل 
بکار شاقه و طاقت فرسامشغول اند، آنه  درند اینکه اگرقادرشوند 
بادستفروش ، مومرشوی ، اساندی گری ونت  داش هیای خشیت 
پزی بتوانندنان خشک  به خانه هایشان ببرنید. آنیان درکیودکی  
متکفل خانوادۀ ب  سرپرست واعاشه کننده و ابامه کنندۀ اعضیای 

 خانوادۀ شان شده اند. 
میتود درس  وزارت معارف و کرکولی  درس  نهادهای معلیم  و 
آموزش  بامغییر هروزیر و رئی  فرا میکند، وبه میلیردی کیه 
رهبری عوت میشود به شیوۀ نو دروس ارائه میگیردد. گیذشیتیه 
ازآن مکامب ومعلمی  و شاگردان خیال  بارهاگزارش شده اسیت. 
کابوس جنگ وونشت ودهشت برمعدادمعلولی  و معیوبی  خیالی  
ه  اافزوده است. سید انمدی کودک  درلوگر درجنگ طیالیبیان 
ودولت زخم  شد وپایش قط  گیردیید، اخیییراٌ ازطیرف هیالل 
انمربی  الملل  پای مصنوع  برایش ساخته شدکه الجرم به رقص 
وپایکوب  ازطرف خوش  پرداخت وشادمان  مییکیردوبیه سیوژۀ 

 سوشل میدیامبدل شده بود.
اعالمیۀ جهان  نقوا بشر واعالمیییۀ نیقیوا ۸۳۱۲درده  دسمبر

کودکان به مصویب رسیدکه اطفال نق دارند والدیی  امیکیانیات 
خوب  رابرای آنان مهیا نمایند ودولتهاازبودجۀ مسلیییحیامی  شیان 
بکاهند. درمقدمۀ کنوانسیون نقوا اطفال آمیده کیه کیودکیان 
بایددرمحی  آرام وفضای مطمئ  سرشارازخوب  و محبت ومفیاهی  

 بزر  شوند وبرایشان ماندامکان آماده ساخته شود.
نهادهای وابسته به سازمان ملل میکوشندبرای روش  کردن ا هیان 
عامه و  ه  خانواده هابخاطر ازدواجهای زیرس ، انوار خشونیتیهیا 
وممانعت ازدرس و مکتب فعالیت کنند مارشدفکری وفضیای بیاز 
 هن  وپروگرامهای آموزش  و پرورش  وآگاه  دهنده مدنیظیر 
گرفته شود. لذا نهادهای اثیرگیزاربیرای نیییل بیه ایی  اهیداف 

 سترامژیهای هدفمند وهمه جانبه ومثمر را ارائه مینمایند.
ضرب المثل های  وجود دارنددرزمینه مثل)جهان ب  خنیده هیای 
کودکان معن  نخواهدیافت، اگرکودک نبود نه پدربامفهیوم می  
شد ونه مادربهشت ، اگر کودکان نم  بودند شگوفه های زنیدگی  
به بهارنم  رسیدند وخانواده ب  مفهیوم میریی  واژه می  شید  
کودکان نهال های آرزو وباغچه های امید اند، اینها گلهای هرفصل 

 اندکه عالقمندی آدم  رابه هرفصل گره زده اند.(
یونیسف ازموسسات واشخاص  که درمیوقیعیییت خیوب میالی  
قراردارند، خواسته ماموجۀ شانرابه کمک به اطفال معطوف نماینید 
وجنبه های کاری و خدمتگزاری رامدنظرداشته بیاشینید سیازمیان 

ملیاردر جهان همانقدرثروت  ۸2غیردولت  اوکسفام بیان میداردکه 
ملیارد انسانهای فقیرجهان ندارند، و عایدبسافامییلیهیا ۲/۹دارندکه 

 درکشورهای فقیرکمتر ازخریدیک بومل یاقوط  سودا میباشد.
صندوا نمایت ازاطفال سازمان ملل، یونیسف، دراول جینیوری 

 ۹۱۸۸۲درلحظۀ محویل سال گزارش داد: درافغیانسیتیان۸۱۸۳سال 
نوزاددر سراسر کشور درلحظۀ محویل سال مولیدشید، ایی  عیدد 

هزارنوزادی اندکه درآن لحظه بدنیاآمدند. )هرچنید  ۹۳۲بخش  از
درشمارۀ سوشل سکورم  بساازهموطینیان میا درخیار  نیییزاول 

 جنوری ثبت شده است (
هزارکودک درآن لحظه درسطح آسیا اول ودرسطح 2۳هندوستان با

جهان درمقام چهارم قراردارد. اماچی  که ازپرنفوس مری  کشیور 
هاست، بخاطر فزون  روبه رشدجمعیت یکسلسله قیییودات وضی  
نموده که هرزو  میتوانند فق  یک کودک بدنیا بیاورند. لهذانسل 
نوخواهان ازدوا  درخار  چی  اندما به اندازۀ دلخواه طفل داشتیه 
باشند   ای  درنالیست که مثال درافغانستان هنوز ه  بعض  خانواده 
هابدی  نظراندکه لنگرطفل رازمی  بیرمیییداردوروزی اش راهی  
خداوندمیدهد. درکماها زندگ  دارندول  به مکثرفامیل میاردازنید 

 وبه موصیۀ انلمنهای رهنمای خانواده وقع  نم  گذارند. 
مادر دروقت  ۸۱هنوزه  گراف ملفات مادران باردارباالست وازهر

نفرشان م  میرند، واطفال رامریض  هیای گیونیاگیون  2زایمان 
 ماه گذشته ۸۸مهدیدمیکند. اخبارشده که درافغانستان منهادر

قتل امفاا افتیاده ومیلیفیات  ۵۸۱چهارهزار رویدادجنای  بشمول 
مردم ملک  روبه گسترش است. طبق گفتیۀ اربیابیان نیکیومیت 
وندت مل  در ملم  اقتصادی جهان  داووس درسویی ، چیهیل 
وپن  هزارسرباز درطول عمرای  نکومت شهیدشده اند، وگذشیتیه 
ازآن فسیاداداری، ضیعیف اخییالقی  دردواییر وبیرزن وبییازار 
ودستگاههای دولت ، عدم ممکی  به اصل شیایسیتیه سیاالری وبیه 
کثافتکاری کشیدن هرنور انتخابات مامردود شمردن نتای  آنها و... 

 سراسردولت ونکومت وکشور را فراگرفته است. 
طرف شدن بعض  ازرسانه هابه دم ودستگیاه وجیرییانیهیامشیکیل 
دیگریست که فضای رسانه ی  رامکدرمیسازند. آنان باید بدانندکه 
ژورنالیس  چیست و ژورنالیست کیست؟ دری  سلسله به آنان نیزیاد 
آوریهای  ارائه میگردد، ما روزنامه نگاری کیه نیرفیۀ ظیرییف، 
وظیفۀ شریف ونربۀ نحیف است. روزی نامه نگاری بیا روزنیامیه 
نگاری مغالطه نباید شود وبه قل  مزدی وقل  مزدوری باید ن  گفته 
 شودو نرمت وقدسیت قل  وای  نرفه راهمواره بایدپاس داشت.

ژورنالیس  ازدوکلمه گرفته شیده، ژورنیال درزبیان فیرانسیوی، 
گزارش روز، جریانات خبری روزمره، ییادداشیت روزانیه، در  
مکامیب روز وژورنال به رسانه ونشریه گفته میشود وهکیذا ایسی  
که درانگلیس  و المی  افادۀ مکتب، سبک، روش وبینش، مفکیوره 
وایده را بازم  گوید. واژه نامۀ بی  الملل  و وبستر ژورنیالیییسی  
راچنی  معریف کرده اند: جم  آوری مواد دسیت اول و قیابیل 
استفاده وعالقۀ مردم، دربارۀ رویدادهای مازه )سیاس ، اجتماعی ، 
اقتصادی، فرهنگ  وهنری( که گزارشهای مخصص، میفیصیییلی  
پیشکش میگردد. روی ای  اصل دربسا رشته های علوم اجتیمیاعی  
وهییکییذا دردوره هییای کییارشیینییاسیی  ارشیید، ازشیییییوه هییای 

 فراگیرژورنالیس  یادآوری ومدری  میشود.
بنابرآن ژورنالیستان کارآگیاه، نیرفیوی وکیارآزمیوده نیییک 
میدانندکه ژور نالیس  پیشرونده وفروزنده رامحت الشعار وفیدای 
دیگرمسایل و موضوعات قرارنم  دهند، چون بخوب  درک کرده 
اندکه ف  روزنامه نگاری الگو و مکتب  هی  زمان  نبایید صیحیت 
وسق  خبر و گزارش رافدای سرعت ونفرت بسازند. یابامیغ معصب 
ون  برمری جوی  به قوم پرست  ونژادخواه  و زبیان پیروری 
باردازند. بایدگفت که شمشیر ومیغ سیاستهای پوچ وللو  ونی  
برمری خواه  زبان رانم  مواندقط  کند، زبانهانه قبح  امی  ونیه 
ن  عارض  دارند، بل وسیلۀ افهام ومفهی  اندوگنلییینیۀ بیزر  
بشری میباشد. عل  ژنتیک ثابت نموده که چیزی بنام اصیل درهی  
قوم ونژاد ونت  زبان موجودنیست و هکذا سیچیه بیودن، فیارغ 
ازینکه خال   ه  اندکه اکثرالسنه وزبانها ولهلیه هیای دنیییا از 
 همدگر چیزی گرفته وداده اند وبعض  کلمات باه  خل  شده اند.
امروزکه یونسکو وسازمان ملل مایید وماکیددارنیدکیه درجیمیلیۀ 
ششهزارزبان ولهله هاییکه درجهیان میوجیودانید، سیه هیزارآن 
درنالت انقرات بوده که دلیل بیشترآن سلطه وسیطرۀ زبان  ونییز 
مودشدن زبان خارج  وزبانهای اول دنیا صحبت نموده است، کیه 
بسیارشان زبانهای اول راخوب فراگرفته اندامیا در زبیان میادری 
خودفوا العاده مشکل دارند، بعض  هاه  اندکیه صیرف بیزبیان 
مادری خودمتمسک ومنهمک میباشند وباوردارندفق  زبانی  کیه 
اوصحبت م  نماید سچه وپیرقیدامیت میییبیاشید، درنیالیییکیه 

% کلمات المییی  ۹۳% کلمات فرانسوی داخل است، ۹۱درانگلیس 
دربسا زبانها ملحوظ شده، همچنانکه کلمات یونان  وسانسکریت و 

 سغدی باه  آمیخته اند
زبان فارس  دری که دهمی  زبان مرو  دنیامیباشد میانینیدبیحیری 
است که خشک نمیشود وشایده  درسیده هیای آیینیده ییکی  
اززبانهای بی  الملل  شود چون مورد گویش وخوانش کتلۀ وسیع  
ازرمدم دراقلی  جغراف  فرهنگ  و قلمرو نوزۀ نیوروزی اسیت، 
همچنانکه ماریخ درخشان غنامند فرهنگ که  دیرینه وپارینیۀ آن 

 فراگیر وشرا وغرب رادربرگرفته ومتاثرساخته است. 
یک  ازمشخصه های مساییل سیییاسی  پیروژۀ سیلیطیه طیلیبی  
وبرمریلوی ، دام  زدن مسایل زبان  وقوم  است، آنیان بیدیی  
باورندکه میتوانند بانکومت قوم محور به پهی  نیمیودن سیلیطیه 
وسیطرۀ خود همت گمارید وبه نذف رقبای سییاسی  ازصیحینیه 
مبادرت ورزید   هکذا باوردارندباهمچو دیدگیاهیهیا ومیفیکیوره 
هاوایلاد فضای قوم محور به دوام نیفی  نیالیت وانیارشیییسی  
پرداخت. آنان نت  درزبان دیگرمحمل واژه هاوکلمیات خیودآن 
زبان راپذیراشده نم  موانندو آنراکلمات وواژگان غیرخودی می  
پندارند. برمراند راسل فیلسوف بزر  می  گیویید: ازخیودمیان 
انسانیت به یادگاربگذارید نه مثل یا انسان. مولیدمثل راهر جانوری 

 بلد است.
نه ثروت ماکنون زاییده مردی      نه فقر وکیاخ درمیان کیرده 

 دردی
 برو انسانیت را مشتری باشد         قضاوت م  شوی با آنچه کردی
 بل ، کلروان با راستان درکینه اند   زشت رویان دشم  آیینه اند

خداوندا به جانهای ما لباس ادب باوشان کیه عیرییانی  از ادب 
رسوای  هردوجهان است، هی  چیزی برای کشوری خطیرنیاکیتیر 
ازناسیونالیس  قوم ، افراطیت بدون ریفورم وغیلیبیۀ انسیاسیات 
برعقل ومنطق وعل  نیست . مان  اشاربر نویسندۀ روشناس آلمیان 
دردهۀ س  م بامحلیل روانشناخت  شخصیت و رفتارجباران و ارائیه 

 کابل                                             نسری  گروس ابوبکر  
 دوستان گرامی وزنان ودختران بی همتای افغانستان! 

دری  روزهای بسیار سخت برای زنان افغانستان، م  به آن هزاران انیدر      
هزار زن افغانستان م  اندیش  که کارمند دفامر مختلف هستند و صادقانیه  
و با عزت به ای  وظیفه رسیده اند  م  به امهامام  که به یک کتله بسیییار  
کوچک  از زنان که موگوی  از راههای غل  با اعمال غیراخالقی  ییک  
گروه از مردان مقتدر، وظیفه و مقام رابدست آورده اند نیمی  پیردازم،  
که هرچند کار خار  از دایره اخالا است اما وظیفه مراجی  میحیقیییق  

 کننده عدل  و قضائ  است. 
م  متوجه اکثریت اصل  زنان و دختران هست  که صادقانه کیار کیرده  
اند و زنمت کشیده اند ما به جایگاه امروزی خود رسیده اند. امروز ایی   
زنان و دختران، از پیر و میان سال و جوان، و از هرقوم افغیانسیتیان، در  
دفامردولت ، در موسسات غیردولت ، درسکتورخصوص ، دفامرداخلی ،  
خارج  و در والیات مختلف، با معهد و باعفت میمیام مصیروف کیار  

بدون کدام رشوه  ای  زنان برای خود و خانواده های خیود نیه    -هستند  
منها نان اور هستند بلکه قابل افتخار میباشند. خانواده هایشان به انها اعتماد  
دارند و افتخار میکنند که شهروندان با اخالا رابرای خدمت به اجتیمیار  
مربیه نموده اند  ای  زنان نه به دیگران هتک نرمت میکنندونه میگذارند  

  دیگران هتک نرمت به ایشان بکنند  
م  از ملربه شخص  خود با هزاران زن افغانستان از روزهای مقاومیت       

ما به نال درکابل ووالیات، ازمدری  دردانشگاه کابل و ازوظیفیه خیود  
درریاست اجراییه جمهوری إسالم  افغانستان مخصوصا با مدویر نشسیت  
عموم  زنان بلند رمبه دولت  در سایدارکه درهمکاری با ممام میامیوریی   
اناث سایدارصورت گرفت، افتخار میکن  که ای  زنان، سر ما و خانیواده  
هایشان را بلند نموده اند  ای  زنان، کار دراجتمار را خوش نام ساخته انید  
و به جامعه جنگزده ما طرا زندگ  ی با عزت در فرهنگ صلح را نشیان  
داده اند  ما از ای  زنان و ایثار و سخت  های که متقبل شده اند زیاد بیرای  
اعمار یک افغانستان سربلند و موفق آموخته ای   م  با مواض  زییاد سیر  

 معظی  در مقابل شان فرود م  آورم  
زنان و دختران کارمند افغانستان  م  با شما هست ، م  از شیمیا کیه بیا   

اخالا خوب، وظیفه مان را اجرا میکنیدمقدیرمیکن  و نمیگذارم ای  لکیۀ  
کوچک، مَر وخشک را یکلای  بسوزاند  بیایید که ما وشیمیا، در ایی   
أفغانستان  که همه دوستش داری  نگذاری  که کار غیلی  ییک کیتیلیه  
کوچک بهانه برای دشمنان ما بدهد و قصد آنرا از ممام زنان افغیانسیتیان  
بگیرند  بیایید که ما زنان به راه خود که همانا مبارزه برای محقق نیقیوا  
مشرور و واقع  زنان است باانترام و عفت کامل کماکان دوام دهییی    
بیاییدمااعمار ملدد پیروزی اخالا دروظیفه و درجیامیعیه، ییکیصیدا  

 وهمرنگ و همفکر بمانی   و م  اهلل موفیق ./ 
****************** 

او باارائه کتگوری هراس بیان میداردکه جباران دچار مرس میهیاجیمی   
هستند. درواق  بخش بزرگ  ازرفتار انسان محصول همی  میرس اسیت،  
اعتیاد به دشم  مراش  واصراربه ایدۀ )هرک  بامانیست، ازمانیست( وییا  
 بام  که نیست دشم  م  است، ازسوی آنان ناش  ازهمی  مرس است. 

چنی  اشخاص برای مسایل مه  وپیچیده وغامض راههای نل سیطیحی   
وغیر قابل اجرامیدهندوپ  ازناکام  مسئولیت رابدوش دیگران)دشمی   
فرض ( م  اندازند. هرچند محلیل او منحصربه شخصیت خاص نییسیت،  

 اما اکثرمثالهایش را ازاستالی  وموسولین  وهیتلر آورده است.  
بهرمرمیب، الیور وندل هلمز میگوید  ه  یک متعصب به مانندمردمیک  
چش  میماند که هرقدر نوربیشتری برآن بتابد منگتر میشود. بایدگفت که  
قل  انتقال دهندۀ فکر وفرهنگ به نسلهای ناضر وآینده است، قل  نلقیۀ  
وصل فرهنگها واندیشه هاست ومرجمان فکر وهینیر وانیدیشیه اسیت.  
استالی  گفته بود برای مبارزه بافساد درکشورهزینۀ زیاد نیازنیست، فیقی   

 یکصدقبر برای مقامات بلندرمبۀ فساد پیشه کافیست    
درای  اوضار وانوال مه  وسرنوشت ساز سه واژۀ مه  ومأثییرگیذار در  
زندگ  )انتخاب، فرصت، مغییر( بایدانتخاب درسیت داشیتیه بیاشییی ،  

 مافرصت  مناسب بیابی  وگرنه زندگ  ماهیچگاه مغییرنخواهدکرد. 
ای  بخش رابا یادآوری ازیک مرب  ومدرس وآموزگارسابقه دارمعیارف  
افغانستان که نیثیت معل ، خاله ومادرمعنوی مرا دارد، یعن  خان  صالحیه  
جان یوسف ، همواره بالطف ومحبت کارهای مرابحیث یک مطبوعیامی   
سابقه دارستوده اندوای  سلسله ه  قابل قبول و رضیاییت خیاطیر شیان  

 میباشد. 
اخیراٌجناب محمدقوی کوشان مدیرمسئول جریدۀ وزی  امیید    

کتاب شاگردان لیسۀ رابعۀ بلخ  را برایشان ارسال کرده، چون محیتیرمیه  
مادرم ب  ب  ناج  هماجان نوری همکاروه  مسیلیک صیالیحیه جیان  
یوسف  دربارۀ کتاب معلومات داده واززنمات خانی  میاری خیلیییلی   
ناصری یادآوری کرده بودند، صالحه جان داشت  کیتیاب راخیواهیش  
نمودندکه مازه برایشان درستراسبور  رسید، بعدازآن یادآورشدنیدکیه  
مخلص شوهرشان در کتاب بایدیوسف  در  میشدزیرااس  میکیمیل آن  
شادروان)محمداسحق یوسف ( است وایشان قبال رئییی  پیالن وزارت  

 معارف بودند. 
محترمه صالحه جان یوسف  ضم  مقدیر ومملید ازکارهای نیک محتیرم  
کوشان ومحترمه ماری جان و بنده، بالطف والقاب یادآوری نمودند، کیه  
ما طول عمروسالمت  کامل ای  معلمۀ سابقه دارمعارف کشیوررازبیارگیاه  
اله  ممنا مینمایی ، وبرسه ن  برمرآدم  وخیدام صیادا وطی  ادای  

دوستی ، نی  وطی   نرمت م  کنی : ن  خداپرست ، ن  انسان 
دوست ، ونیز ن  وظیفه شناس  شانرا ار  م  گذاری . / )دنبیالیه 

 دارد(
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متأسف  ازینکه اصول  با وجودمعصب قوم  و با امالق دورانداخت  
غیرپشتونها )غیرافغانها(ازمملکت، یک چان  طیالیی  راازدسیت 
دادامابااستعمال مؤنثات، مخریب و اخالل گران بیرای میوفیقیییت 
خودوبامفکورۀ ضدقانون اساس  خودو طرف دارانش موردانتیقیاد 

 خواص وعوام افغانستانیها درسرماسرجهان قرارگرفت.
  ما سالمت جان بری بیدل ازی  گرداب یأس 

 مشنه چوگشت  بمیر اما لب خود مر مک 
درچنی  وقای  رئی  جمهورکشور قرارمادۀ شصت  قانیون 

صالنیت های خود رادر عرصه های اجرائیه، مقنینیییه  ... «اساس 
پیاده نکرده اسیت؛  »و قضائیه مطابق به قانون اساس  اعمال میکند

بایدهرچه زودمر مداخله میکردو به ای  ونشت و دهشت خیامیمیه 
ش پایان  ۸۹۳۲میداد. اگرچه وظیفۀ رئی  جمهور سرازاول جوزا 

یافته، آنلناب ه  باید از مسؤولیت قانون  خود پییروی میییکیرد 
وبهتربود که معاون اول خود را بحیث سرپرست میا انیتیخیابیات 

فصیل سیوم  2۲ریاست نمهوری معرف  مینمود )به اساس مادۀ 
قانون اساس  مملکت گرچه در رابطه بیک موضور دیگر است اما 
بحیث متفکر و یک نرکت وطندوستانه از آن جیمیلیه اسیتیفیاده 

فصل نه ، نالت  ۸۱۲میکرد قسمیکه محترم قاض  القضات ازمادۀ
اضطراری  را برای دوام کارش استفاده نمود( و خودکنار میرفت، 
آنوقت چقدر نزدمردم وجهانیان قدر ومنزلت دوباال بیرای خیود 
کمائ  مینمود. اگرای  متفکردوم جهان به ای  امرقانیونی  دسیت 
میزد از بسیاری گفت و شنود ها جلوگییری میییشید. فیعی  کیه 
ماهنوزه  بر اریکه قدرت چسایده، باید اق  رفیق خود اصول  را 
به اشتباهش متوجه بسازد و قسمیکه به محترم رنیمیانی  رئییی  
منتخب ملل  نمایندگان افغانستان موفیقیییت اورا بیا میحیتیرم 
داکترعبداهلل مبریک گفته بودند باید بدون مأمل نمایت خیود را 
مردانه وار ازانتخاب ای  رئی  جدید شورا را بیافیرمیانی  اعیالن 

 میکرد. 
دولت موضور را به لوی  «جوزا گفتند :  ۸۱باالخره بروز

سارنوال  یادادستان کل رجعت میدهدکه با ضدیت جدی اصولیان 
و همفکران شان روبرو شد. بعض  ازای  وکالادعا دارندکه دولیت 
به هی  عنوان نق ندارد در امور داخل  ملل  نمایندگان مداخلیه 
کند. بهر شکل ممک  مشکالت باید از طریق خود نمایندگان نل و 

ول  اگر گروه وکیالی صیادا، وطینیدوسیت و  .«فصل گردد
نفریازیادمرباشد ازگیزنیدییک ۸۸۱ایمانداری که ممک  معدادشان 

مشت اخاللگر به ام  نبوده با مهدیدات ونشیانه و روش دهشیت 
افگن  نتوانند وظیفۀ خودرا که ملت به آنها محول ساخیتیه اسیت 
انلام دهند،معلوم نیست ما چه وقیت ایی  نیالیت رکیود دوام 
خواهدیافت؟ بایدهرچه زودمربه ای  مام  مل  پایان بخشند ییا بیه 
مصمی  دادستان عال  موافقت نمایند. ورنه مردم باید در میقیابیل 
ماالر به مظاهرات صلحلویانه جهت خت  ای  معضله اقدام ورزند و 

 ما موضور نل نشود همانلا بمانند. 
راه دیگرکه فکرمیکن  پالن اشرف غن  انمدزی باشدآن 

نالیت اضیطیرارمیدت کیارش ۸۱۲است که چون به اساس مادۀ 
ممدید یافته قصداٌ میخواهد در مملکت نالت اضیطیراری فیحیشیا 
درار ، غوغا در ملل  نمایندگان و جاسوس در سنا را بمیان آرد 
و به اهداف منحوس خود از طریق بالکه های خود موفق شود کیه 
گمان نکن  کس  ای  نالت شور ماشور و اغتشاش را در ممیلیکیت 

 محمل کرده بتواند. 
بعد ازیکماه، درماالر ملل  نمایندگان دومنش  میؤقیت، 
بدون رئی  سع  م  ورزند امورمحوله رابه انلام رسانینید. قیرار 

م، عمرهیژییراز آیینیدگیان، ۸۱۸۳جون  ۸۸جوزا مطابق ۸۸راپور
بعض  اعضای اخاللگرهوشدارداده اند که رنمان  بیه کیرسی  «

ریاست ننشیند اما اودردفتر ریاست به اجرای وظیفۀ خیود شیرور 
کرده است. اکنون نشستهای ملل ، برخالف وظیاییف داخیلی ، 
موس  منش  های مؤقت برگزارمیشود وبحث روی ایینیکیه نیل 
منازعات به اساس رجعت به آرشیف صورت گیردکه طیرفیداران 
اصول  میخواهند یارای آزادوعلن  درماالر که بگمان  اکثر وکیال 
میخواهند جریان دارد. سیدانمد خادم به رنمانی  هیوشیدارداده 

اگررنمان  برای نل چالش ناضر نشود، نمایندگیان »گفته است:
م( بیه ۸۱۸۳جون  ۸۹جوزا مطابق  ۸۹مخالف سر ازفردا )پنلشنبه 

او اجازه  نخواهند داد دفتر ریاست ملل  را نیز باز کرده درآنلیا 
بنشیند....دروازۀ مقام ریاست ملل  را مسدود میکنند هرچه کیه 

 »پیش آمد بیاید... 

بنگرید  جهالت وستیزه جوی  وناسازگاری راکه یکدستیه 
اوباشان ب  مسؤولیت خانۀ مردم و رئی  منتخیب آنیرا میهیدیید 
میکنند. اینهادشمنان مردم اند نه وکیالی دلسیوزآنیهیا... چیقیدر 

جوزا میطیابیق  ۸۹درجهان نام پشتونهارابدکرده اند. بروز پنلشنبه 
جون به اساس راپور داکتر فهی  موخ  از طیرییق فسیبیوک ۸۹

بشردوست وکیل سیاستمدارپارلمان گفت: دربییی  پیارلیمیان زن 
طالق ، منافق بودن و دوزخ  بیودن بیه هیمیدییگیر رد وبیدل 

 میشود...یعن  خداناخواسته یکدیگر را خوب میشناسند 
جوزا، آریانا نیوزنشست ملل  نمایندگان ۸۱جون۸۱روزجمعه

جوزا صورت گرفت نگاشت که قسمت  از ۸۸راکه روز چهارشنبه 
 آن جهت معلومات مزید مان مقدی  م  گردد: )صفحۀ هفت (

 بی قانونی در مهد قانون
پذیرفته نشد ومقاضای دوکاندید جدیدو رای گیری دوبارۀ ملل  
عموم  نمایندگان را نمودند، که خالف مادۀ نه  اصول وظیاییف 

بوده وقت  نافذمیشودکه قرارجزء دوم ایی   داخل  ولس  جرگه
ماده  هیچیک از کاندیدان برنده نباشند درنالیکه کاندید بیرنیده 
وجود دارد و میر رنمان رنمان  نام دارد؛ یعن  به مفکورۀ کمیال 

رای خود رئییی  میلیلی  نشیوم  ۵۵ناصراصول  )؟( اگرم  با 
رای درآن کرس  مکییه نیزنید. اصیولی   ۸۸۱رنمان  ه  باید با 

باادعای قانوندان  اش دری  رویدادخام  خودرا بیارزسیاخیت و 
روان شدکه گمان نمیکن  بمیفیاد  بصوب زورگوی  و قانون شکن 

اوباشد وای  پیشممد او روش نامناسب برای یک نماینده مردم در 
 خانه مردم است   

اکنون میمئی  به محاسبه ای  منطق و ای  ب  اطیاعیتی  ازقیانیون 
 اساس  مملکت:

قانون اساس  که دربارۀ انتخاب رئی  جمهیور اسیت  2۸در مادۀ
باکسب اکیثیرییت بیییش ازپینیلیاه ...«چنی  نوشته شده است: 

رای «اصول  بیرایی  جیمیلیه کیه  .فیصدأرای رای دهندگان...
است ممرکزداشته فراموش نمودکه ای  کلمات عبارت  »دهندگان
مردم برای رئییی  جیمیهیور اسیت. اصیولی   »عموم «ازرای 

بایدمدنظر بگیرد که درینلا موضور رای دادن برای رئی  مللی  
نمایندگان است و رای از نمایندگان درداخل محوطۀ ماالرپارلیمیان  
نساب میشود نه رای عموم مردم  افغانستان. از جانب دییگیر، در 

نیام  دوبار ازکل اعضیا ۳۸یکبار و مادۀ  2۳قانون اساس  در ماده 
برده شده است. اگر در رایگیری برای رئی  ملل  نمیایینیدگیان 

آن چنان نوشته میشد. مادۀ  هدف کل اعصا میبود نه اکثریت اعضا
فصل پنل  قانون اساس  نک  میکند:..مصامی  آن )میلیلی   ۸۱2

شورای مل ( با اکثریت آرای اعضای ناضر امیخیا  میییشیود...
 )درپایان موضور رای محاسبه میشود(.

البته همه، بشمول نماینده ایکه به نتیلۀ رایگیری قنیاعیت نیدارد 
نق اعترات دارند. محترم اصول  وطیرفیدارانیش اگیراصیولی  
میبودند اصول پارلمان  رامعقیب میکردند نه اصول بیدرفیتیاری و 
سر بازاری  یعن  مان  نشست رئی  منتخب بر کرس  اش نمیشدند 

وکیل محترم   که بیرای  ۸۸۱با ای  روش شان از یکسو در مقابل 
رنمان  رای داده اند موهی  شده به أنها امهامام  نیز ماپه زده انید. 
از سوی دیگر، سبب صدمه و شکست وریخت مال بیت المال شیده 
اند که باید مصرف مرمی  آنرا باردازند و به ند شدیدیکه به جرم 
مخریب مال دولت وجود دارد ملازات شوند. ییک فیرد پیییرو 
اصوالت، در پارلمان یا شورا قوانی  پارلمان  را ولو که به نیقیص 
شخص خودش ول  به مفاد مردم و مملکت بیاشید آن فیییصیلیه 
همقطاران خود را با دل و جان  م  پذیرد. قرار معلومیامیییکیه از 
یک  از بنیان گذاران وسایل مطبیق قانون پارلمان  بیدسیت آوردم 
گفته است که: قوانی  پارلمان  برای نمایندگان شورا موس  علمای 
جید از ممالک مختلف جهان طبق کلچر مردم افغانستان آماده شده 
و کاپ  آن در کتابخانه شورا موجود است؛ وممیکی  هیروکیییل 
محترم دردفترخود ه  یک کاپ  از آن قوانی  پارلمان  را داشیتیه 

 باشد و مکلف است ماآنرا بخواند و جذب نماید.
به اساس ای  اصولنامۀ پارلمان ، اصول  باید: با انیراز کیرسی  
ریاست موس  محترم رنمان  رئی  ملل ، اجازۀ سخینیرانی  از 
طریق یک  از منش  ها جهت اعتراضش برانتخابات میخواست کیه 
ممک  رئی  رنمان  برایش چند دقیقه وقت میداد ما بیانات خیود 
را اظهار بدارند. اصول  دری  مرنیلیه اعیتیرات خیود را در  

یا استیناف مقاضامینمودکه از  appealاسنادملل  میکردوازکمیتۀ 
رای باطل ارزیاب  نمایند. خوشبختانه، محتیرم  ۵۹امور رایگیری و 

رنمان  رئی  منتحب ملل  نمایندگان مسؤولست خود را درعمل 
نفری را بشمول نماینیدگیان میحیتیرم  ۸۲پیاده نمود و ای  کمیته 

اصول  دایرساخت که فیصلۀ رای گیری را به نف  محترم رنمانی  
مائید نمودند. دری  مرنله وکیل اصول  و می  انتخابام  شان بایید 
فیصلۀ کمیته را  میاذیرفتند و برکرس  خود آرام نشسته در پی  
موضیح  و اصالح قانون انتخابات اصوأل به مبارزه میارداختند کیه 
چندان مشکل نه و به مرامب بهترازآن روش نامناسب بیود کیه از 
خود نشان داده اند. اما یک چیز برای اصول ، آقیای قیانیونیدان، 
روش  شده باشد که در ملل  نمایندگان بلز از دوستان نزدیک و 
خویش وقوم  خود طرفداران دیگر ندارد و ه  فیغیان و شیورش 
غیراصول  اصولیان، چون لکۀ سیاه در اوراا میارییخ شیورا و 
مملکت باق  خواهد ماند. اگر مخریب ملل  را دوام دهینید و 
نگذارند که نمایندگان  به امور محولۀ شان به مفاد مردم وکشیور 
کییار نییمییاییینیید اصییوأل اییی  بیی  اصییولیییییهییا مییوردمییلییازات 

 قرارمیگیرندومتیقن  که ازی  بدنام  خوش شان نمیمید.
 بیدل ب  است اینقدر اندرز عافیت    

 درمللس  که شرم نباشدگذر مک 
فصل پنل  قانون  ۸۱2رای دهندۀ ناضرملل  )قرارمادۀ  ۸۸۱از

رای گرفته باشد  ۸۸۹=  ۸+  ۸۸۸یعن   ۸+   ۵۱اساس ( کاندید باید 
رای دارد وبیحیییث ۸۸۱ما برنده نساب شود. میررنمان رنمان  

رئی  قانون  ملل  انتخاب شده است. ای  موفقیت را بیرایشیان 
 مبریک گفته طول عمر وصحتمندی کامل شانراباعزت وسرفرازی  

از دربار اله  ممنا داری  و منتظر خدمات صادقانۀ شان بیه میردم 
 ۸۸۱رن  کشیده و ست  دیدۀ افغانستان م  باشی . کسانیکه محاسبۀ 

رای میییشیود.  ۳۱یا  ۲۳،۵=   ۸۲۳فیصد  ۵۱را که  ۸۲۳=  ۵۵+ 
 دلیل میمورند با مت  اساسنامه مطابقت نداشته، قانون  نیست.  

در  »آیینیدگیان«قرار راپورمحترم محمد عمرهیژییر از
م ۸۱۸۳می   ۸۲ش ۸۹۳۲جیوزای  ۵فیسبوک، بروز دوشنبه 
روز منش و جنلال بیمینیظیور پیاییان  ۳نمایندگان ملل  بعد از 

بخشیدن یک رای باطل، هیأت مدیرۀ موقت مؤظف نمیودنیدکیه: 
شامل اقبال صاف ، میردادخان نلرابی ، میحیمیدرضیا خیوشیک 
وطندوست، خان محمد وردک ونبیب افغان میباشد، وبیطیرفییی  
موق  داده شد ما اگرمطلب  داشته باشند بیان دارند؛ میییررنیمیان 
رنمان  اظهارداشت: بلز وندت ویکاارچگ  افغانستان چیییزی 
نمیخواهد واز بابت مشکالت بوجود آمده ازمردم ونیمیایینیدگیان 
معذرت خواست وافزود: درصورمیکه نمایندگان به رییاسیت او 
موافقه کنند در جهت دفار از قانون اساس  کشور، وندت میلی  

 .»مردم و اعمال صالنیت های قانون  ملل  مالش خواهد کرد

منش وجنلال بیرسیر «درمقابل کمال ناصراصول  گفت: 
انتخاب ریاست ملل  ناش  ازاختالف دیدگاه نمایندگان درمورد 
یک مسألۀ نقوق  )؟( بوده و به نامزدی او در پسیت رییاسیت 
ملل  هی  ربط  ندارد و هیچگاه خالف ونیدت میلی  میردم 

کاش ای  گفتار میحیتیرم اصیولی   .»افغانستان فکر نکرده است
 راست م  بود 

بعد از رد وبدل نظریات وشرور پروسۀ خت  جنلال هیای 
بروز سه شنیبیه شیشی  جیوزا  »کنون ، اقبال  صاف  اعالم کرد: 

م  برای رایگیری در بارۀاینکه رای ملل  علن  و ییا  ۸۲مطابق 
)نقطه دار( مصمی  گرفته خواهید  «رای باطل شده»سری در بارۀ 

 شد. 
بفکرم ، وکیل اصول  از ملل  باید معذرت میخواسیت 

رای خود منش و ننلال خلق نموده بود. اگر اصیولی ،  ۵۵که با 
اصول اعتراضیۀ قانون پارلمان  را معقیب میکرد نیه ایی  شیورو 
غوغا برپا میشد و نه به خانۀ مردم در ماالر صدمه میییرسییید. در 
نقیقت، بفکر م ،  مسبب جرم شکست وریخت مال بیت الیمیال 

 همی  آقای کمال ناصر اصول  میباشد.
ش ملل  داییر شید؛ ۸۹۳۲به روز سه شنبه هفت  جوزا 

ول  بدبختانه جنلال دوام یافت  وعده ایکه محترم اقبال صیافی  
برای رای گیری و خت  منش داده بود مصداا پیدا نکرد. عیلیب 

میا  مر اینکه ملل  فیصله نمود که بحث و مصمی  برای رای باطل
بعد از عید سعید فطرمعطل شود. نیف است که نمایندگان میردم 
بعوت درک مسؤولیت و خدمت به رای دهندگان خود، با بهیانیه 
های واه  و ب  منطق امور قانون  دولت را به مینیش، جینیلیال 
ومخریب مواجهه میسازند. بفکرم  ای  دورۀ هیفیدهی  میلیلی  
نمایندگان عوت وکالی وطندوست یکتعداد افراد اجیییر و بید 
اخالا اخاللگر به ماالر رخنه نموده برای مخریبکاری مقرر شیده 
اند.یک معداد دیگره  منتظر اندکه بادارن شان ازپیاکسیتیان ییا 
مسکو چه فرمان میدهند. درینلاباز رئی  جمهیور سیر پیرسیت 
وظیفۀ خودرا اجرا ننموده جنلال های ملل  نمایندگان را بیشتیر 
دام  زده است. درامریکاجاییکه اشرف غن  مربیییه شیده بیییاد 
خواهد داشت که رئی  جمهور وقت ما به مکمییل امیورمیحیولیۀ 
پارلمان  اجازه نداد که وکال به رخصت  ساالنه یا مذهیبی  خیود 

سیاعیت  ۸2-۸۱ماالر را مرک کنند. وکال در اطاا های خیود 
کارمیکردند و درهمان اطاا م  خوابیدند ما وقتیییکیه میوضیور 
قانونأ نل و فصل میشد. زیرا اکثرأ اینها نیمیایینیدگیان صیادا، 
قانوندانان راستی ، خادم مردم  و وطندوسیت بیودنید؛ نیه قیوم 

 پرست، نه نوکر و نه فاشیست. 
رمضان المبارک ای  مصمی  گرفیتیه  ۸۱در کابل در روز 

شد یعن  با سه روز عید برای ده روز دیگر امور دولت را بیدون 
انساس مسؤولیت اخالق  و وظیفوی  و جواب به مردم افغانستان 
به معویق انداخته اند که جای مأسف بر نال ملتیست که چینییی  
افراد ناشایست را بحیث وکیل خود رای داده اند. یکتعداد وکالی 
وطندوست گفته اند که جلسات در جریان است و فیردا هشیتی  
جوزا بر موضور مدنظر دوباره رایگیری آغاز میشود ول  صورت 

 نگرفت.
 چه زشت  ها شود رنگی ، چه ملخ  ها شود شیری 

 چه  باال ها رود پائی ،  چه   سفل  ها  شود   علیا                     
ملربۀ ما درامریکا و دیگر ممالک دموکرامییک جیهیان 
اینست که: همه رای ها بروی پردۀ معلومام  نتای  درهمان لحظیه 
اعالن میگردد که دری  انتخابات ه  صورت گرفت و بیه بیرنیدۀ 
رای مائید شده مبریک گفته میشود وکسیکه دررایگیری میوفیق 
نبود به نریف موفق خود ه  مبریک گفته وعدۀ هرنور همکاری 
میدهد؛ که ای  راه اصول  و اخالق  یک کاندید دانشمند متمیدن 
و وط  دوست است که بیشتربه مفاد مردم ومملکت خود نیظیربیه 
مقام ومفاد شخص  و قوم  خود از خود مبارز  میییدهید. اگیر 
اصول ، اصول  م  بود همی  پالیس  را درپیش میگرفت در بییی  
جوانان و روشنفکران مرمبۀ واال نصیب میشد ودر مبارزات آیندۀ 

 شورا یا مقامات دیگر با او همکار میبودند.  
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بفکرم  هرکس  ازمقامات ای  درخواست اکیدراکرده خای  مل  وعیمیلیش  
خیانتیست به ملت بیچارۀ که فرزندان، پدران، پسران وشوهران خودرا ازدست  

 داده اند. ناج  دالورازطریق محاکمۀ علن  بایدبرائت خودراثابت سازد. 
ازبیداری وشهامت وراستکاری هیأت امنیت  دری  موضور یک جهان سایاس.  
اگرجزئ  مری  صدمه به خوداینهایا اعضای فامیلشان بهرنور وسلیقۀ کیه رخ  
 دهد؛ مسؤول آن رئی  سرپرست اشرف غن  و رئی  سنامسلمیارخواهند بود. 

 به کزو ماند سرای زرنگار   نام   نکو گر بماند ز آدم  
به پایان ای  نوشته رسیده بودم که زقوم دیگری سمارا وارسرباالنمودو افشیا  
گری جنرال نبیب اهلل انمدزی وخان  مری  وردک مشاوران اسبیق رئییی   

وزیران و مشیاوران  »جمهور اشرف غن  از طریق ملویزیون ها بود که گفتند:  
همهمه،   «رئی  جمهور وبعض  نمایندگان ملل  در)مروی  فحشا( رول دارند 

مأثرات وسروصداهای  بی  مردم، رسانه هاونت  مناب  خارج  چون ملویزیون   
ازهندوستان ونیویارک مایمر ودیگران بلند شد. مری  وردک بعداٌ بیان داشیت  

  ۸۳ ساعت سفر قرار پیام    ۱۸ شده است. ول  بعد از   «گفتارش محریف »که:  
م محترمه مری  وردک و رسیدن به امریکا از طیرییق رسیانیۀ  ۸۱۸۳ ماه م   

که در یومیوب موجود است محترمه مری  به مردم عید فطر را   «خبرازخبر »
مبریک گفته ومعهدکرده که همه رازها را با ویدیوها و فوموهای  که دارد افشا  
سازد وه  ادعا کرده که مادرش  کیه وردک ازنوزۀ کابل کاندید شورا بیود  
واگروی به خواهشات نفسان   متصدیان امور لبیک میگفت میادرش امیروز  
درکرس  وکالت ملل  نمایندگان مکیه میزد.بروزسه شنبه چهارم جون مطابق  

جوزا لوی سارنوال  به جنرال انمدزی هوشدار دادکه اگر ممام اسینیاد و    ۸۱ 
شواهد و مدارک را ناضر نسازد مطابق به انکام قیوانییی  نیافیذ اجیراآت  
خواهدکرد. و گفته اند که جنرال انمدزی میتواند ممام اسینیاد، شیواهید و  
مدارک خود را درنضور رسانه ها و وکیل مدافعش در اختیار مدع  العیمیوم  

 های مؤظف قرار دهد. 
م ، داکتر عبداهلل عبداهلل رئی  اجرائیه از فحشا    ۸2 بروز دوشنبه پنل  جوزا و    

در ار  در جلسۀ هفتگ  کابینه یاد کرد و خواهان دریافت نقیقت میطیلیب  
اگرامهامات اخیر بگونۀ شفاف  »گردیده اظهارداشت که چیزی رخ داده است:  

بررس   نشود صدمه برنرکت سال  زنان ونیثیت افغانستان و روش کیاری  
  .«رهبران نکومت وارد خواهد کرد 

اعالمیۀ رسمی  ازطیرف  ۸۱۸۱ جوزا ط  مکتوب  2دادستان  کل روزدوشنبه 
ریاست امور نقوق  مهیه و بروز سه شنبه هفت  جوزا آنرا بدسترس رسانیه هیا  
قرارداده اعالم داشت: هیأم  جهت بررس  ادعاهای جنرال نبیب اهلل انمدزی  

معی  نموده به جنرال انمیدزی   «فحشا در ار  »ودیگران را دربارۀ افشاگری  
مهلت داده اند ماروز پنلشنبه نه  جوزا اسناد ودالیل خود را به آنها مقدی  دارد.  

که ای  بررس  را بشکل جدی، عادالنه در روشنای  انیکیام   »ضمنأ گفته اند:  
جوزا جنرال    ۲ روز چهارشنبه ».قانون به گونۀ بیطرفانه و مستقالنه بر رس  میکنند 

منتشر ساخت گفت: ازقانون   «خورشید »صبح که    ۲ انمدزی ازطریق روزنامۀ 
هراس ندارد اماهراسش ازنکومت و نهادهای نکومت  است. او رئی  جمهور  
رامته  به استفاده از نهادهای قضای  وعدل  به مفاد خودساخته اظهارداشت کیه  
مداخله میکند و آقای غن  دفتر سارنوال  را دفتر شخص  خود جیور کیرده  

جنرال انمدزی گفت ناضر است همه اسناد، شواهد ومدارک را بیه   .«است 
 یک می  عدل  و قضای  ب  طرف که مورد اعتمادش باشد، بساارد. 

لوی سارنوال   »ماه م  عمرهژیردرصفحۀ خودنوشت:   ۹۱ روزپنلشنبه نه  جوزا 
به اثرمقاضای ار  محقیقات خودرا درمورد امهامات جنرال انمدزی شرور و  

هی  دریی   «شورای نامزدان ریاسیت جیمیهیوری ».«ویراجلب کرده است 
جلب یکلانبۀ جنرال انمدزی ازطرف لوی سارنوال  بیانگیر  »روزاعالن کرد: 

ای  نقیقت است که بااوخالف ارزشهای قانیون وهینیلیارهیای نیقیوقی   
فصیل دوقیانیون    ۹۱ رفتارمیشود. درنالیکه انمدزی ازنق آزادی بیان )مادۀ  

اساس : آزادی بیان از معرت مصون است( استفاده نموده بعض  چهره هیای  
دخیل درفسادرا انگشت نماساخته بایدوظایف متهمان به معلیق آید.متهمان هی   
میتوانندشکایت در  نمایند. چون مانال کس  علیه انمدزی شکایت ننمیوده؛  
لوی سارنوال  روی کدام مکلفیت موصوف راجلب میکند؟ وقصد استنیطیاا  

 .«ازایشان دارد 

بفکرم  جنرال انمدزی مسؤولیت ایمان  ووجدان  خودرابدون درنظرداشت   
قدرت قوم  و ارمباط به ریاست جمهوراداکرده است. درمقابل اشرف غن  که  
دورماموریتش پایان یافته، اوه  ازمقام ریاست جمهورسوءاستفیاده هیاکیرده  
وخوب میداندکه ای  امر درامریکاسبب  برطرف  رئی  جمهیور میییگیردد.  
مأسف م  درینلاست که جنرال انمدزی یک افسر با وقار و با عزت اردوی  
کشورازنق قانون  خودکه آزادی بیان است استفاده کرده ومیخواهد ار ،  
مرکز عزت و شرافت باشد نه فسق وفساد وشهوامران ؛ فق  وظیفۀ وجدان  و  
وطندوست  خودرا قسمیکه درمراس  محلیف روزفراغت ازمحصیالت عسکری  
قس  خورده اداکرد. کاش چندافسر وطندوست چون اومیبودکه همه فساد و  
بیکفایت  هارا درمحوطۀ اجراآت کاری خود افشا میکردند وبهبودی رادرامور  

 اداری، عملیام ، لوژستیک ، اعاشه و مادیۀ معاشات عساکرسبب میشدند. 
زیادمرای  روش وقت  زجرمده میگردد که دوسیۀ دالورخان جاسوس پاکستان  

هوشدار اکییید   »راکه مسؤول قتل وخراب  های بیحد شده، ماموری  مسؤول  
ودراثرفشارها می    «میگیرندو دوسیه اش ازدسترس امنیت مل  خار  میگردد 

گویند: بررس  نمیتوانند....بل   نباید به چنی  سیست  عدل  و قضای  خیرییده  
شده وضعیف االراده اعتماد کرد. با بیت  یل که در فیسبوک از نظرم گذشت  

 ای  نوشته را پایان میبخش . 
 هرچه خون ما مکیدند عطش شان سیرآب نشد 

 نالیا در دام  ناموس ملت دست درازی م  کنند /                                   

 بی قانونی در مهد قانون
منش برسر کرس  ریاست ولس  جرگه دوام داشت. وکال دو  «

دسته شده بودند؛ مصالحه گران و ضدمصالحه که آنرا نقض قانون 
دانسته اند. بشردوست گفت: نمایندگان ولس  جرگه در دو راهه 
قرارگرفته اند، نق نمایندگ  ملکیت شخص  نیست که گذشت 
کنی  و پیشنهاد نمود که طورغیررسم  موضور به شش مرج  
نقوق  مل  و بی  الملل  رجعت داده شوداگرچهار آنها از 
رنمان  نمایت کردند باید او بحیث رئی  پذیرفته شود. عل  خان 
آزادپیشنهاد کردکه بیست نفراز طرف رنمان  و بیست نفر از 
طرف اصول  انتخاب شود و هرمصمیم  که گرفتند پذیرفته شود. 

اصول »غالم نسی  ناصری گفت ای  منش براساس مادۀ نه  
نل شدنیست درغیرآن موضور باید  «وطایف داخل  ولس  جرگه

به کمسیون نظارت بر مطبیق قانون اساس  فرستاده شود. معطیل  
 .«یک نهاد دولت به هربهانه که باشد خیانت مل  است

مانال گفتارمحترم ناصری اولی  نظریه ایست که ازقانون 
واصول وظایف خود ولس  جرگه نرف میزند و فق  بخاطر 
سخنران  و چیزگوی  صدا بلند نکرده است. و ه  مواد قانون 
اساس  راکه م  مذکردادم باید ای  معضله را به اسرر اوقات پایان 

آزادی »داده رنمان  را برکرس  ریاست ملل  درزیرچتر 
استقبال  «فصل دو ۸۱مادۀ -وکرامت انسان ازمعرت مصون است 

 نمایند.
خبرعاجل وشرم آور دیگری که افغانستان  ها را در 
سرماسر جهان مکان داد نقش رئی  سنا درنمایت ازداعشیان است. 
برای رف  مشویش مردم ازمعلومات مستند دررسانه های اجتماع ، 
برطرف  مسلمیار ازریاست سنا و محاکمۀ اوبخاطرنمایت 
ومقرریک فرد مشکوک بحیث مشاورکه بدون شک ومردید 
نزدم  یک افسر استخبارات پاکستان است یاافغانستان  است که 

رواب  نزدیک دارد، صریحأمقاضاشده است. ولوکه رفیق  ISIبا
ودوست ونمایندۀ انمد زی در سنا است قانون را نباید پامال کند 
و اورا به محاکه رجعت دهدماجنایت یابرائت اومعلوم شود. ورنه 
ای  رئی  جمهورسرپرست شاه شلار دوم نه بلکه کرزی دوم 
درصفحات ماریخ به بدنام  یادخواهیدشد. کرزی مسلیم  مالعمر 
راناذیرفت وبادیگرنرکات وطنفروش  اش مردودخاص وعام شد 

پاکستان....وای برنال  ISIو اشرف غن ، نام  یک داعش  وافسر
مردم بیچارۀ افغانستان که سرنوشت شان بدست چه بیکفایتهای  

 سارده شده است.
م شاغل  ۸۱۸۳ماه م   ۸2، ۸۹۳۲جوزای  ۵روزیکشنبه 

مسلمیار صدا بلند نمود وازخوددفار کرده از کرس  ریاست در 
ماالر سنا اظهار داشت: ای  یک دسیسه است و از هشت سال به ان 

مادر بما شیری نداده که اینگونه دسیسه ها «طرف متوجه م  بوده 
ناج  دالور به یک خانوادۀ نام «دوام داده کفت:  »برما ماثیرکند

آشنا معلق داردکه ازپدرپدرملاربوده اند وصدها الری اموال 
ملارم  آنها ه  اکنون نیزدرنال عبورازگمرکات است، ناج  

ماه پیش 2دالورمشاور افتخاری وقراردادی ملل  سنا بودکه
 »قراردادش پوره شده است

 .گفته اند:ما مرد سخ  نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

یک   -ادعای دستگاه امنیت  را رد نکرده است. دو -یک 
ماجریکه صدها الری مال التلاره ای او ازگمرک عبور میکند وبه 
پاکستان معامالت ملارم  )؟( داردچه نور باربری دارد؟ سامان 
پالستیک  وغذاهای مسموم است یااسلحه و...که محت چترکارت 
 –خاص سنا ومومرزرهدار به ملارت پدرها ادامه داده است. سه 

قرارپرسش وطندارگرانقدرم آقای مسکی  سیاد، درفیسبوک 
ماه قبل قراردادش خت  شده 2اگر»بلواب اظهارات رئی  سنا: 

چراکارت خاص ملل  سناو واسطۀ زره  )مربوط به مردم 
وه  یک معداد زیاد  «افغانستان( نزدش باق  مانده است؟

افغانستانیهای وطنددوست بر اظهارات شاغل  مسلمیارکه ناج  
بود مبصره های  در رسانه  »مشاورافتخاری وقرار دادی«دالور

های اجتماع  نوشته اند. دیده میشودکه مدریلاٌ چلوصاف هاازآب 
 برآمده میرود  

 خاندان   نبومش  گ  شد       پسر لوط با بدان بنشست 
 پ  نیکان گرفت مردم شد       سگ اصحاب کهف روزی چند

جوزا(  ۸2جون ) 2قرار معلومامیکه آیندگان در روز 
پخش نمود، نوشت: سارنوال  هشدار اکیددریافت کرده وپروندۀ 

شخص   »دالورخان پاکستان  ازدسترس امنیت مل  خار  است،
بنام دالورخان مشاور ارشد در ملل  سنا که اخیرأ با ملهیزات و 
مومر ویژۀ ضد مرور و انتقال انتحاری بدام افتاد، اص  کارمند 

پاکستان بوده که یک شبکه از اجنتهاوگروپ  ISIمخف  شبکۀ
داعش را داخل کابل رهبری میکرد. وظیفۀ موصوف کام محت 
پوشش ملل  سنا قرار داشت. انتقال افرادانتحاری به محالت 
موردنظرانلام یافته، هدف به وسیلۀ مومرزرهدار وبادیگاردهای 
دولت  ورهبری، می  شناسای  اراکی  دولت جهت سازمانده  
مرورهای هدفمند برضد اهل مشی  اجرامیشده است. قرار 
بودپروندۀ ای  جنایتکارپاکستان  به دادستان  امنیت مل  ارجار 
شوداماای  گروپ بحدی وسی  وبانفو  اندکه ازی  امرجلوگیری 
شده است. و منها با جرم اسناد جعل ، راه رهای  وی طرح ریزی 

 ».شده است

 السکندریه، ورجینیاپروفیسرداکتر عبدالواس  لطیف              
 نظری به انتشارات

هرگز نمیر مادر   خوانندۀ عزیز وفرزانۀ جریدۀ مردم  امید، ای  
مرمبه با مقدیراز روزمقدس مادر که درماه گذشته درسراسرجهان 
مللیل گردید، به فحوای اینکه هرروز روزمادر است، دوموضور 

 وپدیدۀ عاطف  وانسان  رابه رشتۀ محریرمیمورم:
اول  گزارش مختصریست ازیک فل  پرانتباه جاپان  که مرجمه 
ودوبلۀ فرانسوی آنراسالهاقبل درفستیوال فلمهای برازنده 
مماشاکرده ام، دوم  بررس  ملموعۀ شعریست زیرعنوان )بوسه 

 ی  بردست مادر( که به کوشش م. سهیل گردآوری شده است.
فل  جاپان  هرگز نمیرمادر، قصۀ پرانتباه دوکودک  -۸

خواهروبرادر رادر بر دارد که مادرعزیزشان سخت مریض 
وآخری  روزهای زندگ  رام  شمارد و بامشاهدۀ فرزندان 
دلبندخود که بدی  مناسبت غمگی  پریشان اند، روزی آنها 

دیگربه لحاظ  «راکناربستر خودم  طلبد وچنی  دلداری میدهد:
مریض  م  زیادپریشان نباشید، زیراما زمانیکه شاخچه های ای  
درخت کهنسال نویل  ما بر  دارد، م  نیزنزدشما زنده خواه  

 »بود، دیگراندیشۀ بخودراه ندهید...

کودکان زودباور باهمی  امید غ  وال  راازخود دورکردندوبه 
مماشای صد هاهزاربر  درخت کهنسال خوشنودشدند... ول  وا 
اسفا که فصل خزان یغما گر فرارسید، برگها پژمردند ویک  پ  
دیگربرزمی  فروریختند ودراخیرجز چند برگ  برشاخچه ها باق  
نماند... هردوکودک بحساب خودچارۀ سنلیدند ماآخری  
چندبرگ  که هنوزباق  مانده، ازشاخچه جدانشوند ونریزند... شام 
همانروز مار وسوزن مادرعزیز شانرابدست آوردند وبه دوخت  
واپسی  برگها روی شاخچۀ خمیدۀ درخت اقدام کردند، مابرزمی  
نریزند ومادر بیمارشان قراروعدۀ خودش نمیرد وجهان پرامیدشانرا 
 پدرودنگوید...آنگاه هردو زیرلب گفتند: نال هرگز نمیر مادر  

اینک درقسمت دوم مضمون امروز، م  پردازم به بررس   -۸
کتاب)بوسه ی  بر دست مادر( ملموعه شعری گردآوردۀ مهدی 

صفحۀ رنگی  بچاپ رسیده ۸۱۲سهیل ، ملموعۀ زیبا و دل آرا در
آغوش مادر »وگردآورندۀ زیباپسند درمقدمۀ آن نوشته: 

گرمتری  وآرامش بخش مری  آغوشهای بشریست که خداوند 
متعال و مادرآفری ، آفریده است...دامان مادرپرورشگاه انسانیت 
وسایه اش پ  از سایۀ خداوند واالمری  سایۀ پرفیض  است که بر 

 «سر فرزندان بشر افگنده شده است.

اینک چندغنچۀ گل دماغ پرور ازبوستان عطربیز و رونارور 
مادربه شما مطالعی  ارجمند امید مقدی  م  گردد : قدر ومنزلت 

 مادر
 که مادر بود مهربانتر از آن برو ای پسر قدرمادر  بدان
 به سخت  برد روزگاری بسر اگر قدر مادر نداند پسیییر 

 نبودی مویک دم فراموش او شب وروز بودی درآغوش او
 بدست آر ما م  موان  دلش مرنلان ز نامهییربان  دلش

که عمری بزنمت بسربرده است   به پای موخون جگرخورده 
 است

شب وروزغ  خورد ومحنت کشد    که مامودردامانش پرورده 
 است

 چو با مادرش مهربان  کند       پسر شادمان زندگان  کند
 زجان بایداو را ستایش کن           درآغوش گیری نوازش کن 

که ما رانت زمحنت وغ  شود       دلش از مو خوشنود وخرم 
 شود

چوخواه  رضای خداوندگار         دل ای  دو ازخود خوشنود 
 دار

 نگاه مادر
 جهان  درنگاهش شد پدیدار نگاه  کرد آن مام فداکار
 نگاه  از سرود مهر سرشار نگاه  از شکوه عشق لبریز

 نگاه گوهر افشان و شکربار
بررس  مختصرای  ملموعۀ شعری پرمطلب رابا قطعه شعر)مادر( 

 ایر  میرزا به پایان م  رسان  :
 پستان به ده  گرفت  آموخت گویند مرا چو زاد مادر
 بیدار نشست و خفت  آموخت شب  ها بر گاهوارۀ م 

 الفاظ نهاد و گفت  آموخت   یک نرف ودونرف برزبان 
 ما شیوۀ راه رفت  آموخت   دست  بگرفت و پا به پا برد

 ماهست  وهست دارمش دوست   پ  هست  م  زهست  اوست
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 
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است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 
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Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 
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پیدر «بایدپرسیدچرا برپیشان  آن قومارست فیاشیییسیت خیوی 
 را نک کرده اند؟  »ژورنالیس  افغانستان

و اما چرا ندا در دادم: ن  عل  االدفار ؟   مدارک چهارمی  نملۀ 
قبایل جنوب به شمال وشمال ، امروزه درشرای  خییلی  خیییلی  
متفاوت مرصورت م  گیرد. درزمان انمدخان ابدال  مضیادهیای 
میان قبایل  بسیارمالیمتر ازمضادهای امروزی بود، سالح ووسیاییل 
جنگ  بسیار محدودمر ازامروز بودودایرۀ عمل آنها نیز گستردگ  
چندان  نداشت، وسایل خبررسان  وآگیاهی  دهی  درمیقیایسیه 
باوسایل امروز اصال قابل قیاس نیست و نبود. جهان بین  ونگاه بیه 
جامعه درآنزمان بسیییارمینیگ و میحیدود بیود. کیار گیزاران 
سیاهکاربرمری طلب درآن وقت معداد محدودی ازشیاطی  بودنید. 
اما درنمالت دوگانۀ نادرغدار موس  قبایلیان جنوب  بیرشیمیالی ، 
استفاده ازسالح های ابتدای  افزونترشده وبه ویژه که درنملۀ اول 
شان بر شمال ، مردم شمال  مقریبا بطورکل  خل  سالح شدند وبیه 
همی  سبب نملۀ دوم قبایلیان کشنده مر و مخربتر ومعداد اسیرای 
زنان و دختران شمال  نزدقبایلیان چندمرمبه بیشترشد. بیه هیمییی  
قیاس سلسله جنبانان و مفتی  کنندگان فاشیست وبیرمیری طیلیب 
فزون  بیشتریافت، ازشخص نادرغدار و برادران ر لش مامحمدگل 
مومند شیطان صفت وخونخور، ما قوماندانان نظام  وکیومیوال و 

 انوالدار نادری المعد وال محص  شدند.
درنملۀ بعدی که موس  جانوران طالب وبازه  بیشتر میرکیب از 

به عمل آمد، وسیاییل نیمیل  ۸۳۳2قبایلیان جنوب  وپاکستان  در
ونقل وامصاالت ملفون  ومخابروی، کثرت ومنور سالح های قتاله 
امومات و دور زن، موپ ومانک و راکت ومایی  هیا، اسیتیفیاده 
ازمخابرات بی  الملل  وستالیت ، کثرت نضور آدمکشیان عیرب 
وپاکستان  وغیره، شرکت اکثریت خیلیقیییان وطینیفیروش کیه 
درروسیه آموزشهای نظام  زیادی دیده بودند، همۀ اینها یکطرف، 
نضور استخبارات پاکستان وانگلی  وعرب باممام امکانات میالی  
وپول  وبشری، نالت  راایلاد کردکه میردم وسیرزمییی  کیابیل 
وشمال  وشمال وشمالغرب و غرب کشورچنان فلای  وجنایات را 

 ندیده بودند .
نامیان ومشوقان جنایتکاران طالب  ومنادیان برمری قوم  وزبانی  
و فاشیس  اوغان  ای  بارازایالت رودآیلندامریکا موس  انورالیحیق 
اندی مرشد گمراه و معل  افغان  لت ، ازایالت مریلندامریکاموس  
اشرف غن  انمدزی کوچ ، در واشنگت  دی س  موس  خلیلیزاد 
ناجوان )برعک  نامش زلم  است، گویا برعک  نهند نام زنیگی  
کیییافیییور ( ازکیییانیییادامیییوسییی  زاخیییییییلیییوال واظیییالم 
بسیارازسایرکشورهاوسورخلقیهای ب  دی  ونوکر شوروی ملیعیون 
ومدفون بودند، و ازهزارهاراه و روش به جنایتکاران طالب سیالح 

 وپول وخوراک  هن  را فراه  م  آوردند.
اما ومگر، ای  نمله وایلغارچهارم  که برمردمان کابل وشمال  و 
شمالشرا وشمال وشمالغرب وغرب ومرکزکشیور درراه اسیت، 
ازهرنگاه غیرقابل قیاس با نمالت گذشته م  باشد، وبرهمی  مبنیا 
باید صدا وندا در انداخت که: یا ایهاالناس  ن  عل  الدفار، نی  

 عل  الدفار، ن  عل  الدفار  
ابوالخبایث ملک سعودی وآلش، شیخ های دیوس خلیل ، سازمان 
های جاسوس  انگریز وامریکا وپاکستان وایران وروس وکلاهای 
دیگردست در دست زی های چندگانه ازکیرزی وانیمیدزی، ام 
الخبایث روالغن  انمدزی و ستانکزی و اممیرزی، وردکیزی، و 
خرم زی وخلیلزی )که به غل  خلیلزادش خواننید ( میحیب زی، 
اصول  زی وافع  زی وگژدم زی وغندل زی وصدها زی و خیییل 
دیگر داده اند، گلۀ طالبان والقاعده وداعش ودههاگروه مردارخور 
وجنایتکار پاکستان  وعرب وعل  دیگر راپیش انداختیه، ثیروت 
بیکران رادر اختیارشان گذاشته، همه نور وسایل قتالیه ومیخیابیره 
ونقشه های ستالیت  را نثار مقدم شان ساخته اند، و ونییسیه پیالره 
گفته آنان را بر سرمردم بینوا  ب  دفار کشور میا اورکیش کیش 

 کرده راه  هستند  
ای  درنالیست که غن  کوچ  انمدزی را ده سال پیش دستیگیاه 
های جاسوس  انگریز وفرنگ مسئول دی دی آر یاخل  سالح عیام 
ومام شمال ومرکزوغرب کشور ساختند، وای  ناک  ه  بیه زور 
فرنگیان چش  سبز همه انگورهای ماک ها را مارا  کرد ومیفینیگ 
موش کش  ه  به آنان نگذاشت، ما درچنی  ایام نحس  در سرزمی  

 خود از ناموس خویش پاسداری کنند.
ازاینلاست که باز به پشتونهای وطندوست وملت دوسیت وهیمیه 
اقوام مظلوم ومحکوم کشورم میگوی : ن  عیلی  الیدفیار  خیدا 

 بامظلومی  است و ظالمان روزخوش  نخواهند داشت  /
 

 معرفی یک جوان هنرمند
یاسر جان نورى، پسرم که سال اخیرکال  رادرنال ممام نمودن 
است، بخیر از جمله کیبورد نوازان ورزیده و موفق با اثر 
هنرمندان بزر  مى نوازد، در أمریکا مولد شده، زبان مادرى 
فارسى را مى داند، برأى هنرمندان در استدیو موسیقى اش ثبت 
اواز مى نماید، اکثر هنرمندان بزر  را م  در طول زندگى 
مطبوعامى ام مصانبه نمودی  و یا منزل ما امده برسرش دست 
کشیده، نزد استادغالم محمدخان هندى ه  شاگردى نموده، و 

 موسیقى را مکتبى میداند.
شب بزم معنوى نورى هاى بزر  ه  فرشتهء اواز أفغانستان را 
نوازندگى میکرد دربخش کیبورد، إز هفت سالگى رسما به نواخت  

سال فعال دارد و به چندی   ۸۹و همکارى هنرمندان اغاز نموده، 

 آلت موسیقى دسترسى کامل دارد.
طول عمر وموفقیت هایش راکه ازمزایاى اخالقى فرهنگى هنیرى 
برخوردار است إز بارگاه الهى خواهانی . ای  یادداشت کیومیاه بیا 
عک  براى نشر به جریدۀ امید مقدی  است. مشتاا انیمیدکیریی  

 نوری
 آهسته بیا ماه من

به م  گفت که یک نابینا ازخداوندچه میخواهد طیبیییعی  
است که دوچش  بینا. چون موق  طالبان درسطح جهیانی  خیییلی  
باالرفته وبهمان اندازه موقف نکومت افغانستان پایی  آمده، علیت 

آقای خلیلزاداست. ایی   »آهسته بیا وماه م  آهسته بیا«آن همی  
پروسه بایددوام کندمااشرف غن  ازطرییق انیتیخیابیات شیفیاف 
یاغیرشفاف دوباره بقدرت برسد وازبدنام  دست نشاندگ  نلیات 

 یابد   
ازجانب دیگرطالبان به اعمال ونظیرییات وپیییشینیهیادات 
خلیلزاد مشکوک اند زیرا میدانندکه سیاست پیدرومیادر نیدارد. 
امریکا در دو جهت فعالیت دارد، یک  کمکهای مال  به افغانستیان 
ودیگرکمکهای مال  به پاکستان. امریکاه  به میخ میکوبد وه  بیه 
نعل   سیاستهای کشورهای خلی  ه  دوپیهیلیودارد، ازییکیلیانیب 
دوست  وهممهنگ  ظاهری خودرابه امریکانشان میدهد وازطیرف 
دیگربه القاعده، داعش ونت  طالبان مساعدمهای مال  ومیعینیوب 
میکنند. دری  شک  نیست که بلیونهادالربه افغانستان مساعدت شده 
که اکثرای  پولها دوباره از کشورخار  وبه دوب ، مرکیه، امریکاو 
کشور های اروپای  وخلی  سرمایه گذاری شده است. آنچه که بیه 
افغانستان ماند، مصارف مفتخوران شورایعیالی  صیلیح، مشیاوران 
ار ، مشاوران دفتر روالغن ، مشاوران خارج  وزارمخیانیه هیاو 
غیره رسانده شده ومیشود. سطح زندگ  مردم مغییرنیکیرد، فیقیر 
وغربت به او  رسیده، بیکاری بیداد میکند، جوانان که سیرمیاییۀ 
واقع  اند ازکشورفرارمیکنند، امنیت مامی  نشد، بیگیفیتیۀ ار  
ندودشصت هزارانسان بکام مر  فرستاده شدند، مبعیض زبیانی ، 
قوم  وسمت  به باالمری  سطح خودرسیده، وضی  شیورای میلی  
راببی   فساد درماروپود دوایردولت  دوانیییده شیده، نیارامیییهیا 
وجنایات در شهرکابل به نور ب  پیشیینیه بیلینیدرفیتیه، عیدالیت 
وجودندارد، قضات هیمیه بیه فسیاد غیرا انیدر دادگسیتیری 
ودیگردوایر مربوطه همه مانندقضات غرا چوروچااول انید. می  
نم  گوی  که طالبان فرشته های آسمان  اند، آنیهیاهی  ازبیییرون 
مقویۀ مال  ومعنوی میشوند، کمک کنندۀ درجه اول آنهاپاکستان، 
ایران وکشور های خلی  میباشند. ماازینها انکار کرده نم  موانیی ، 
روسیه ه  ازقافله عقب نمانده نشست هابرپامیکند، ازطالبان دعوت 
میکندکه به مللیل ازمراس  صدمی  سال رابطۀ افغانستان وروسیییه 
اشتراک کنند. گرچه ای  کارموقف طالیبیان راجیهیانی  وقیوی 
میسازد، اما مرس ازآن دارندکه مبادا روزی طالبان موفیق شیونید 
ایدیالوژی خودرابا همدستان دیگیران چیون داعیش والیقیاعیده 
ازطریق شمال افغانستان واردکشورهای مشترک المناف  خودسازند 
وباعث نارام  آنها گردند. م  بصرانت میگوی  که طالبان هییی  

 خطری رابرای روسیه موجب نمیشوند.
باالخره دوست  گفت: موبگو که طالبان چیطیوربیاچینییی  
نکومت دست نشاندۀ ب  اختیار، ضعیف ونابکار گفتگو کند؟ می  
راست  گی  شده وکدام پاسخ روشن  نداشتی . اگیرشیمیا داریید، 

 لطفادری  جریده بنویسید  /

 حیّ علی الدفاع
ونشیانه وطاقت فرسا قرار داده بودند. محمیدگیل خیان هیمیان 
شخص  است که به روایت میرغالم محمدغباردرکتاب افغانسیتیان 
درمسیر ماریخ، درجنگ استقالل درمحا  دکه فرارکرد ودر اواخر 
عهدامان اهلل خیان درجیالل آبیاد عیلیییه اوکیارمیییکیرد. پی  
ازورودمحمدنادرخان به افغانستان، محمد گلخیان درجینیوبی  بیه 
اوپیوست و به امفاا شاه ول  خان واردکابل شد وبه مقام وزارت 

 داخله منصوب گردید.
خاصیت بارز او دوچیزبود: یک  دشمن  باممام ملتهای غیر 
پشتون در افغانستان وزبان وفرهنگ آنان، و دییگیری دشیمینی  
باممدن عصری   درقسمت اول وی به درجۀ غلو میکردکه میتیوان 
اورا بان  اول  نرکت مفوا پسندی پشیتیونیهیادرکشیوردانسیت. 
ازجملۀ مظاهر بسیار زنندۀ ای  مفوا خواه  اویکی  آنسیت کیه 
هنگامیکه بحیث رئی  منظیمیه درمرکستان افغان  اجرای وظیییفیه 
میکرد،درنالیکه در قانون اساس  هردوزبان فارس  وپشتوبیحیییث 
زبانهای رسم  قبول شده بود، وی اعیالن کیرده بیودکیه مینیهیا 
عرایض  رام  پذیردکه به زبان پشتو محریرشده باشد. دری  وقت 
یکهزار ماجیک واوزبک عریضۀ بزبان فارس  به اوفرستادند. وی 
بدون آن که آنرامطالعه کند ویا راج  به محیتیوای آن هیداییت 
بدهد، در  یل آن به پشتو وبه معقیب یک دشنام رکیک نیوشیت: 

 »پشتو زده کره «
درکوهدام  ه  محیمیدگیلیخیان)میومینید(سیعی  داشیت 
مازمینداران و روشنفکران ماجیک را بنام سیقیاوی ازبییی  بیرده 
امالک شانرابه مهاجری  پشتوزبان بساارد. چون به اثربیدادگرییهیا 
طاقت مردم طاا شد، به یک قیام جدید دست زدندکه نکومت را 
سخت پریشان ساخت وعالوه براعزام قوای نظام  به آن سیمیت، 
قبایل جنوب  را برای سرکوب  ملدد مردم کوهدام  دعوت کیرد 
وبه ایشان دست آزاد داد ما مردان کوهدام  را قتل نموده وزنیان 
واموال شانرا غارت کنند. به اثرای  دعوت هزاران می  ازقیبیاییل 
جاج ، انمدزی، منگل وغیره به سوی کوهدام  سرازییرشیدنید. 
اهال  که ازپیش خل  سالح شده بودند ماموانسیتینید دربیرابیرایی  
مهاج  مقاومت کردند اماعاقبت مغلوب شدند، و قبایلیان پی  از 
قتل عام مردان کوهدام  هزاران زن و دختررا بااموال شان باخیود 
به جنوب  بردند وبه ای  طریق صحنۀ هلوم عبدالرنم  خان را بیر 

 »هزاره جات یکبار دیگر مثبیت کردند...

خوانندگان ارجمند مطلبی  کیومیاه ازسیومییی  هیلیوم 
وایلغارقبایل جنوب  برشمال ، یعن  سیاست زمی  سوختۀ طیالیبیان 
وممام نابکاریهای آن ونشیان قرن بیست ویک را درباال میطیالیعیه 
کردند. دراینلا ریشۀ ای  افکار غیرانسان  چنی  اعمیال را بیایید 
دردماغ ومخیلۀ کثیف بنیاد گذاران فاشیس  قوم  در افیغیانسیتیان 
جستلو وپیدا کرد. اگرازشخص انمدخان دران  کیه ازنیوکیری 
نادر قل  پادشاه ایران شرور بکارکرد وپ  ازکشته شدن نادرشیاه 
افشار، به برکت اموال وثروت چااول شدۀ مردم هندوسیتیان کیه 
درراه رسیدن به مشهدنزدآن شاه کشته شده بود، ازسوی انمدخان 
دران  غارت وچااول شد واسباب به نکومت رسییدن وی را در 
قندهار فراه  آورد، بگذری ، چراکه انمدخان قیوم پشیتیون را 
بطورعام و قبیلۀ سدوزای  و ابدالیان رابصورت خاص امیتیییازات 
ویژه بخشیدوازآنچه غارت ثروت واموال نادرافشاربیدسیت آورد 
وبعد ازهربارچااول هندوستان فراچنگ میمورد میان آنان مقیسییی  
میکرد، بزرگتری  جفاهاوقتل و غارت را امیرعبدالرنم  در نیق 
هزاره هامرمکب شد. اینها بصورت مکتب  و فرمیولیبینیدی شیده 
جنایات شانراعمل  نساخته بودند، مگرنادرغدار بان  وایلادگرقوم 
پرست  ونژادگرای  وجنایت درنق ساییراقیوام کشیور شیمیرده 
میشود، که هیئت ظلمه وسیاهکارش شامل محمدهاش  خیونیخیور، 
شاه محمود متکبرو ظال ، شاه ول  محیل بودندکه فیاسیداالخیالا 

 آدمخوری بنام محمدگل مومند نلقۀ شان رامکمیل کرده بود .
اینه  الزم است بخاطرآورده شودکه قبل ازآنیان، میییالن 
قوم پرست  مالیم  ازمرنوم شاه امان اهلل ه  گاهگاه  دیده شده، 
ول  آنچه درمخلیق برمری قوم  وزبان  ازسوی میحیمیودطیرزی 
درکشور آغاز شد، بسیارخطرزا ومشئوم بود، یعن  برکشیدن )زبان 
افغان ( به اصطالح اوکه بصرانت میگفت فیارسی  زبیان اییران 
است، و دولت مردان ماباید بکوشند مازبان افغان  رامقویت ورشید 

 بدهند،  
در نالیکه خودآن بدبخت کلمه وسطری به زبان افغان  اش 
ننوشت وبیان نداشت آنهمه داستانهانوشت ورومانهامرجمه کردوبه 

 نگارش مقاالت پرداخت اماهمه به زبان ایران    ه  دراینلا


