
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

البته حکومت مرکزی میتواند درقسمت تقسیمات اتنینین  
هایی چون نورستانی وبلوچی راه خوبتری را اتخاذ نماید. نامناناینی 
که درفوق داده شده به هیچ صورت قاطعیت نداردومیتواند نامنانای 

 باتروقانع کییده گذاشته شود، واییاا تیاا پیشیاادت می باشد.
درباال افغانستان رابه هفت ایالت تقسیم نمودم چونکه ازنناناه 
قیاعت مردم تقسیمات باال باتراست. اما اگر ایالنت بنزرگنتنربناشند 
ومعموال ایاالت هم باید بزرگترباشد، افغانستان درآنصورت میتنوانند 

 به سه ایالت تقسیم گردد:
/ )خراسان( یانام دیار: ازهرات وفراه وننینمنروز،  نور 1

 0وارزگان،  زنی، بامیان، زابل تاکابل وکاپیسا وپروان )ی  ایالت(
/)ترکستان( یانام دیار: بدخشان، تخنار، قنیندوز، بنغن ن 2

وپلخمری، سمیاان، بلخ، جوزجان، سرپل، میمیه وبناد نینی )ین  
 ایالت(.

/)پشتونخواه( یانام دیار: هلمید، قیدهار، پکتیکا، پکنتنینا، 3
 خوست، لوگر، وردک، نیارهار، کیرهاولغمان )ی  ایالت( .

باترین سیستمی که فع  همه اقوام ذکرشدۀ افغانستان راقاننع 
میسازد، همانا نظام فدرالی یا ایالتی است، چه این نظام اگربه منعنینی 
حکومت مردم توسط مردم بییادگذاری شود وجنامنعنه ومنردم بنه 
حقوق شان برسید، دیارمشکلی از جیااا وخونریزیاا تصنورننمنی 

 گردد.
همه میدانیدکه اییامه خونریزی وتعرضات اقنوام بنراقنوام 
دیارفقط به مفاوم تفوق طلبی وکیترول وحکومت کردن ی  قوم 
برمردم واقوام دیار میباشد، ورنه اگرهرکی بتواند حق خویش را 
 بدست بیاورد سئوال درآرامش واعتماد مردم برحکومت پیدانمیشود.
این رهبران ضعیف الیفی بودندکه ازحرص زیاد ونناتنواننی 
های سیاسی خود موضوعات ومسایل قومی ونژادی رابلیدساخنتنیند. 
ورنه هیچااه دین اس م قومی را برقوم دیار، زبانی رابرزبان دیانر، 
جایی را به میطقۀ دیارترجیح نداده وبر همه اب غ نموده اسنت کنه 
)باترین شما متقی ترین شماست(. یعیی شخص صادق، قوی االراده 
وبشرخواه. اگرشاهان عادل وامرای باکفایت وپاکیفنی منینبنودنند 
هرگز مشک ت وجیااای خانمانسوز بروزنمی کرد. واین دیار دیر 
است وآزموده را آزمودن خطاست! که رهبران بناهنمنه پنولناناینی 
اندوختۀ خود هوای امارت یاحکومت بیمایید یا بازبه خانۀ کعبه رفته 

 قسم راستی وصداقت را برملت مظلوم افغانستان بخورند!
حاالکه افغانستان دری  فضای دموکراسی اس م قنراردارد 

 باید این نکات را در نظرداشته باشیم: 
اول/ افغانستان دری  حکومت شاهی مطلقنه اداره منینشند 
ونتیجۀ آن بجز از یأس وناامیدی چیزدیاری سراغ ننمنی گنردیند، 
زیرادرشاهی مطلقه بجز از دکتاتوری وکشتارمردم وبرقراری قدرت 

 ی  فامیل درراس مفاد دیاری را نمی توان ازآن بدست آورد.
دوم/ مندتنی رادرافنغنانسنتنان شناهنی مشنروطنه اعنن ن 
گردیدوهماان آگاهیدکه این عیوان ی  عیوان وموضوع  یرعملی 
بودوبه هیچصورت نتوانست بجزازگفتنار، عنمنل راپنیناده سنازد. 
زیراقانون اساسی آن برروی عدالت اجتماعی واقعی اسنتنوار ننبنود 
ودرآن نظام مشکل قومی وزبانی وطبقاتی حل نشده والزم بوکه سنه 

 زبان عمدۀ کشور فارسی، پشتو و ترکی درنظرگرفته میشد.
سوم/بابه میان آمدن دموکراسی کاذب وبیام شاهی مشروطه 
ی  نظام جماوریت مایل به کمونیسم ودکتاتوری ایجادشد ورئینی 
دولت روبه روساا ی کمونیست آورد. چون این فضای جنمنانوری 
دکتاتوری مایل به کمونیسم مخالف خواهشات مردم بود، ازآن سبب 
ناکام ماند، ودرحقیقت بانام بزرگ )جماوری حکومنت منرکنزی( 
ناکام شدواین جماوری نتوانست هیچ دردی را درافنغنانسنتنان دوا 

 نماید.
چاارم/ درافغانستان آمدن نظام خاص دکتاتوری کمونیستنی 
هم نتوانست کاری به نفع جامعۀ افغانستان عملی کید، ویکی ازرژینم 
های کام نامطلوب بود ودرتاریخ کشورثابت شد که نظام کمونیسنم 
هرگز هرگزنمی تواند و نخواهد توانست میحیث نظام سیاسی قبنول 

 گردد وباالخره مردود وبدنام شد.
پیجم/ بعداز ختم کمونیسم نظام خیالی مردم افغانستنان بنینام 

 جماوری اس می پدیدارگشت که درچیدهفتۀ)صفحۀ هشت(

 

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  
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 روحانیون زیرکترین تاجران تاریخ اند
کاالیی را می فروشند که کسی ندیده ، تاریخ تحویلش پس از مرگ 

 است و معاف از مالیات اند 

 بلومیاتن ، اندیانا                      داکترعیایت اهلل شارانی

راه حل مشکالت سیاسی افغانستان 
 نظام فدرالی می باشد

برادردانشمیدومحترم جیاب آقای محمدقنوی کنوشنان بنه 
یادخواهیدداشت که درآ از برسراقتدارآمدن آقای کرزی که بینام 
دموکراسی واردافغانستان شد، ناارندۀ این سطورمقالنۀ رابنعنینوان 

جریدۀ وزینن  555)نظام سیاسی آییدۀ افغانستان( نوشتم ودر شمارۀ 
 امیدبه طبع رسید.

درداخل افغانستان ملیوناا شخص ع قمیدموضوع وسینسنتنم 
فدرالی گردیدند والبته زیادی ازمردم مان که اکثنرا  ازین  قنوم 

 برادربودند مخالفتاای مذبوحانه نشان دادند.   
تاریخچۀ فعالیتاای این جانب کنه ازپناکسنتنان آ ناز وبنه 
امریکاوافغانستان صورت میارفت، قابل شرح نمی باشد. یکنتنعنداد 
محدود دوستانیکه به نفع فدرالیسم وبه تایید نوشتۀ بیده نناناشنتنیند 
بسیارزیاد است، فقط جات آگناهنی ینکنتنعندادمنحندود رادرینن 
مختصرنام میایرم: پوهیوال محمدقاسم هاشنمنی، سنلنطنان عنلنی 
کشتمید، خلیل اهلل امین، عبدالواحد زدران، عبندالنخنالنق خنلنینق، 
داکترسخی اشنرفنزی سنیندکنا نذ، منحنمنداکنبنر انندخنوینی، 
پروفیسرداکترلطیفی، محمدسعید نسفی، سوده شیر، محمدهمناینون 
سرخابی، عبدالعلی نوراحراری، پروفیسرداکتر سیدامیرشناه حسنن 
یار، محمدنعیم کبیر)دومقاله(، نجیب اهلل ضنیناحرحنمنان، داکنتنر 
عبداالحد وفامعصومی )دومقاله(، مقالۀ دوم عیایت اهلل شنانراننی، 
محمداکبر همت فاریابی، داکترعبداهلل رحیمی، کریم پیکار پامنینر، 
رضا خیجی وده هاصاحب نظردیار، که اکنثنرا  درجنریندۀ امنیند 
 وسایت ها، ماهیامۀ کاروان ونشریه های دیاربه طبع رسیده بودند.

م درشارمزارشریف به ننفنع 2003دریکی ازسمییارهادرسال
پیاده شدن فدرالیسم ازطرف جمع  فیری ازمردم صفحنات شنمنال 

 ی  قطعیامه صادرشد و صدها امضا درآن دیده میشود. 
این مقاله که اکیون بچاپ میرسد درسالاای اول حنکنومنت 
کرزی بود. در احصاییۀ اصلی افغانستان وهمچیان دربنارۀ ضنعنف 
اداری کرزی ومصارف بیجا ی بودجۀ ملت افغانستان، تنبنعنینضنات 
ونیزکار های بدرئیی جماورموجوده ذکری به میان نیامده بود. این 
مقاله بخاطری هم اکیون بایدچاپ شودکه ایی  درین بیسنت سنال 
همه شاهد حکومتاا شدند. درقسمت نام ایالت هابه صورت قطع بنه 
اختیارمردم می باشدوآن اسما تیاایادآوری وازنااه شخصی میباشد. 

 باعرض حرمت، شارانی.
 نظام سیاسی آیندۀ افغانستان

 بیا تاگل برافشانیم و می در سا ر اندازیم  
 فل  راسقف بشکافیم وطرح نودراندازیم
افغانستان ی  مملکت تاریخی ودارای تمدن بسیارقدیم بوده 
ومحاط به خشکه میباشد. نفوس اصلی مردم تاکیون مشخص نشنده 
ودرحدودبیست ملیون تخمین میاردد.باشیدگان آن عبارتید از اقوام 
ذیل: پشتوناا، تاجیکاا، هزاره ها، ترک ها)اوزبی ، ایماق، ترکمن، 
قزاق، قر زر اویغور وتاتار( بلوچاا، نورستانی ها، هیدوها، عرباا و 

 پشه یی ها و یره .
مردم افغانستان مسلمان واکثریت بزرگ آن حیفی منذهنب 
ویکتعدادکثیر بعداز حیفی ها، شیعه وپیروامام جعنفنرصنادق )رح( 
وگروه دیاری پیرو طریقۀ اسماعیلیه می باشید. همسایاان افغانستان 
عبارتیداز پاکستان، ایران، چین )ترکستان شرقی(، تاجنینکنسنتنان، 

 اوزبیکستان وترکمیستان. 
% بناسنواد نندارد ودرصنینعنت 15مردم افغانستان بیش از

وتخیی  ازپسمانده ترین، دراقتصاد به سطح پاینینن تنرینن وسنط 
زندگی مردم به درجۀ پایین قرار دارد. هیوزوضع صحی مردم کنه 
ازمامترین مسایل بشمارمیرود خراب وساالنه هزاران نفربه امنراض 
گوناگون وفات می یابید وتعداداطفالی که ازمرگ نجات می یابیند 
کم است. چون افغانستان درزمان حکومتاای سابق بنه دوره هنای 
شاهی وجماوریت مرحوم محمدداؤودخان یکی ازپسمانده بحسناب 

 میرفت، بعد ازییکه جلوحکومتاا بدست دکتاتوران کمونیست، 

مجاهدین کم تجربه در حکومتداری ونظام امارتی طالنبنی رسنیند، 
سال درافغانستان جیااای خانمانسوز رخ داد، وطورینکنه 23دستکم 

گفته آمد افغانستان ازعقب مانده ترین کشور های جاان بوده وبعند 
ازجیگ ده هاچیدعقب ماننده تنرشند، وهنینچ ین  رژینمنانای 

 باالنتوانست به درد مردم دوا باشد.
ولی درهمه حال مردم آزادیخواه وباشاامنت افنغنانسنتنان 
درطول تاریخ مجزا از حکومتاای خودکامه و وابسته ودر ورای زد 
وبیدهای سیاسی دست اندرکاران  سست عنینصنر وجنینره خنور، 
همواره برای حفظ استق ل ونوامیی ملی وخود ارادیت عینعنینوی 
خویش مقابل مااجمین ومتجاوزین واستعمارگران ودشمیان خناک 
مقدس وطن ازحمله آوران ویورشاران اسکیدر وچیایز تاانالیساا 
و روساا وباالخیر گروه بییادبرانداز طالب وتروریستان بین الملنلنی 
ومداخلۀ بی شرمانۀ همسایه ها باالخص آنطرف سرحدجیوبی ما، به 
مبارزه وجانبازی پرداخته وقیام کرده ودرفنرجنام اجنینبنی هناو 
گماشتاان شانرا ضربه های کاری زده وازسرزمین مادری با تلفنات 

 سیاین که همه نقش تاریخ میباشد، برون رانده است. 
بادرنظرداشت معلومات فوق، جامعۀ افغانستان به سیستنمنی 
ضرورت داردکه حیات مردم راازحاالت بسیاربد وپایین بنه سنطنح 
باترارتقا دهد وآن نظام باید همه جیبه های حیاتنی ومنلنی وبنینن 

 المللی رادرنظرداشته باشد.
نظام آییدۀ افغانستان به درجۀ اول باید اقوام مختلف راکنه 
مساویانه صاحب حقوق افغانیت میباشید موردتوجه قراردهند، چنه 
افغانستان ی  مملکت کثیر الملیتی بوده ومردم آن ازنناناه زبنان، 
رسم ورواج وعیعیات، فرهیگ وحتی مذهب ازهم متفاوت میباشید، 
ازآن سبب اگرموافق شرایط حیاتی ومحیطی آن هناحنکنومنتنانا 
رفتارنمایید طبعامردم نیزباحکومتاا رفتارنی  خواهیدکنرد، واگنر 
آرزوهای مردم برآورده نشود وحقوق آنااداده نشنود، طنورینکنه 
عم  دیده شده جیااای داخلی به کمکاای مستقیم و یرمسنتنقنینم 
خارجیاا بروزمییماید، زیرا که هری  ازاقوام باممال  هنمنسناینه 
ودورترآن قرابتاای مذهبی، اتییکی و زبانی دارند. ایرانیاابا هنزاره 
هاوتاجیکاا ارتباط زبانی ومذهبی دارند)تاجیکاا اهل سنینت ولنی 
فارسی زبان وهزاره درنسب تاجی  نیستیدولی درمذهب اکثنرینت 
هزاره جات مرکزی اهل تشییع میباشید.( اگرچه هزاره ها تاجین  

 نیستید ولی عموما به زبان دری صحبت می نمایید.
تازمانی که حکومت وسیستم آییدۀ افنغنانسنتنان ننتنوانند 
خواهشات این اقوام را ازنااهاای سیاسی، اقتصادی، اجتنمناعنی و 
فرهیای، زبان ومذهبی برآورده سازد جیااا واخت فنات جنرینان 
خواهدداشت. همه خنواهشنات وآرزوهنای منردم زمناننی حنل 
میارددکه حکومت افغانستان یامرکزکابل به مردم حقوق مسناوی 
راقایلاردد واین حقوق مساوی به معیی اختیاردادن به مردم هرقوم 
وقبیله و میطقه درمیاطق خودشان است، که هرایالت بتوانند والنی 
و یره اعضای اداری را ازبین خودانتخاب نمایید. بنادرننظنرداشنت 
اییکه همه اقوام بامرکزکابل ارتباط خاص وحتمی داشته بناشنیند، 
سیاست خارجی بدست مرکزتعلق میایرد. منثن اگنر افنغنانسنتنان 
رابتوانیم به هفت ایالت تقسیم نماییم وایاالت به اساس قنوم، زبنان، 
فرهیگ، تاریخ وموقعیت جغرافیای باشید قیاعت جنامنعنه بندسنت 

 خواهدآمد به این شکل :
/هرات، فراه،  ور، باد یی ونیمروزبیاماای ایالت )خراسان(1

 )که حتی میتواندنام مملکت باشد( یا هرات یا ایالت  ربی.
/بلخ، میمیه، سرپل، جوزجان وسمنینانان بنه ننام هنای 2

 )ترکستان( )شمال( یا )بلخ(.
/بدخشان، تخار، قیدوز، بغ ن وپلخمری بیاماای )قطنغنن 3

 وبدخشان( )شمال شرق( یا )تخارستان(.
 / وردک، لوگر، کابل، کاپیسا وپروان بیام )کابلستان(.1
/ قیدهار، هلمید، پکتیکا وگوشه هایی از زنی وارزگنان 5

 بیام های )پشتون زمین( یا )جیوبغرب(.
/پکتیا، نیارهار، خوست، کیرها ولغمان بنینام )پشنتنون 0

 حدود( یا)نیارهار(.
/  زنی، ارزگان، بامیان ومیاطق هزاره نشین که درسنابنق 5

به والیات دیار ارتباط داشت، همنه بنینام هنای)زابنلنسنتنان( ینا
 ) رجستان( یا )بامیان( .

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

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

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

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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Ahmad  شد. بعدأ با کوم  آ ا خان سوم یناSir Sultan Ahmad 

Shah  مدرسه را به دانشااه اس می علیار یکی از دانشااه مشنانور
)آموخت انسنان را آننچنه  «علم االنسان ما لم یعلم»هید با شعار 

پیام نور(اسنت ارتنقنا  -30جزح  5العلق آیت  30نمیدانست سورۀ
 بخشیدند. 

هدف سیاسی جوانان این کالج جدایی مسلمان ها ازهنیند 
از طرف بعضی ها برای شنان  «گاوارۀ جدایی مسلماناا »بوده نام 

لقب داده شده است. ولی درپیشرفت علوم بشری و سائییی و طب 
درجامعۀ هید خدمات بی مفید به عمل پیاده نموده و از قسنمنت 
 .دوم آیت متبرکۀ فوق از قرآن مجنیند پنینروی کنرده انند: 

وهرکه زنده بدارد اورا  پی چیان است که گویی زنده کنرده ...
  .«مردم را جمیعأ

یعیی آناائیکه در قدم اول نوکران اناریز معلوم میشدنند 
باسیاست عالمانه به هدف جداساختن مسلماناا از هید کوشیدنند و 
پاکستان ساختید و میسازند و به بشریت هم به خدمت خنود دوام 
داده بین هیدو و مسلمان و مسیحی و بودیست و یره فرقی قناینل 
نشذه زیرنام بشریت و انسان دوستی بکار خود دوام منیندهند. و 
آناایی را که فکر میکردیم برای احیای اس م و فارسی و عربی در 
هید مبارزه داشتید امروز از انسان کش های درجه اول و بندننام 
ترین اند و عرادۀ کراچی دهشت و وحشت اناریز ها را در هید به 
جوامع اس می در قرن بیست وی   به پیش میبرند. این روش ننه 
خدمت به اس م است و نه به مردم، در حقیقت در بدنامنی اسن م 
که هدف اناریزها و متحدین مسیحی و یاودی شان است هر روز 

 کم  مییمایید.
م یکی از اعضای کنمنونسنتنان در 1323در ماه فروری 

هانوی از طرف ی  محصل کشته شد )قتل علی اکبر خیبر قبل از 
انق ب ثور( وقتیکه پولیی به تجسی پرداخت یکتعداد زیاد اسیاد 

جبنانه »و ازV.N.Q.D.Dرا که مخفف آن   «حزب ملی ویت نام»
که از ویت کانگ است متفاوت است. حزب ملنی  «ملی ویت نام

م منینحنل 1355اپنرینل  30م تاسیی و در 1323دیسمبر  25در
گردید ولی میاویید هیوزهم در تبعید فعال هستید( میباشد بدسنت 
آوردند و میتج به حبی تعداد زیاد اعضای شان گنردیند )حنبنی 
اعضای حزب دموکراتی  خلق افغلیستان توسط حکومت سنردار 
داوود خان( و حزب ملی ویت نام تصمیم گرفت که از شنورش 

 مسلح کارگیرد )انق ب مسلح حزب خلق افغانستان(.
امپراتور جنوان بنعند از  Bảo Đạiم 1332سپتامبر  1در 

تحصی ت از فنرانسنه بنرگشنت. در حنقنینقنت اینن اولنینن 
امپراتورتحصیل یافته درتاریخ ویت نام بود که میخواست ویت نام 
را مدرن سازد. شاهی مشروطه که مردم آمر باشید بییان گنذاشنت 
)اهداف  ازی امان هلل خنان هنم بنعند از بنرگشنت از اروپنا 
همییطوربود(. ی  صدراعظم هم داشت اما همه قدرت حنکنومنت 
داری بدست خودش بود و به کسی دیار حق نمیداد که درقدرت 
شری  شود )در افغانستان این کار را هاشم خان میکرد(. بنخخنره 

Phạm Quỳnh  را که زمانی در جریدۀ خود از امپراتورانتقاد میکرد
صدراعظم مقرر کرد و خود به شکار و عنیناشنی و شنرکنت در 
اجتماعات فرانسوی مشغول گشت )ظاهر خنان هنم در فنرانسنه 
تحصیل ناتمام کرده پادشاه شد و در وقت سلطیتنش افنغنانسنتنان 
قانون اساسی پیداکرد و دانشااه ها افتتاح شد وامنینینت وآرامنی 
بود. اما تا دیر سال ها کاکاها از حکومت داری بررسی میکردند و 
از ظلم زیاد و محبوس ساختن وشکیجه کردن مشروطه خواهان و 

 دانشمیدان، همه شارت بد کمایی کردند(.
پیروان تروتسکی )لیو تروتسکنی ینکنفنرد اننقن بنی، 
مارکسیست، تیوریست و سیاستمدار روسنینه شنوروی بنود کنه 
نتوانست با ضدیت بمقابل ستالین موفق بدر آید. تروتسکی بنروز 

م در مکسیکو سیتی، مکسیکو به قتل رسیند( در 1310اگست  21
م درسیاون تحت قیادت ی  محصنل جنوان کنه از 1332سال 

شارت داشنت،  (Tạ Thu Thâu)فرانسه برگشته بود و بیام تا توتاو 
جمعیتی تاسیی نمودند ولی درهمان سال از طرف پولیی مسندود 

م بنا ین  آجنیندای 1333گردید. ی  سال بعد در فروری سال 
تنعنلنینم »رسمی حزب قانونی را تشکیل دادنند و هندف شنان 

یا منبنارزینن نشنر  «La Lutte»بود وهفته نامۀ زیر نام   «کارگران
م دو نفر از حنزب شنان 1333میکردند. در انتخابات بلدیۀ سال 

موفق شدند )در کابل یکی از مشروطه خواهان داکترعبدالرحنمنن 
محمودی بود که با میر  م محمد  بار در دورۀ هفتم شورا وکینل 

دوام  «ندای خلق»شدند داکتر محمودی مبارزات دامیه دار با نشر
داد که به مذاق دولت برابر نبود  و بعد از سی و چنیند شنمناره 
مسدود گردید. محمودی  ی  هفته قبل از مرگ او درشفناخناننه 
علی آباد زمانیکه محصل طب بودم بستربود فکر میکیم در شفاخانه 
جان به حق سپرد و مردم کابل را سوگوار ساخت، حکومت به جز 
فامیل محمودی دیاران را اجازۀ شرکت در مراسم تدفین و ترحیم 

 وی نداده بود(.
م دری  ا تشاش گرفتار و بنا 1315تا توتاو، در اکتوبر 

م(. در ی  روایت دیانر 1315  –  1300صدها نفر به قتل رسید )
 رای را گرفتید اما چوکی برایشان در قونسل میسر نشد. 15

 برومفیلد، کولورادو                     داکتر   م محمد دستایر

 ۰6و 4۱مشابهت اوضاع سیاسی قرون 
 ویتنام با افغانستان امروز

 ای دل مرو سوی خطر، گرمیروی لرزان مباش
 از رهزنان  افل مشو، از دشمیان ترسان مباش
 چون باکسی همراه شدی، ازنیمه ای ره برنارد

 چون ازپی مردان روی، دیار ز نامردان مباش )رازق فانی(
در قسمت اول، از تاریخ کان ویت نام مثل آریانا و اولینن    

پادشاه شان چون یما یا جمشید ما یاد شد. از هجوم اروپنائنی هنا و 
اهداف شان مخصوصآ فرانسه که ویتیام راکالونی خود درهید و چین 
ساخت تماس گرفته شد. جاپانی ها برای تصفیۀ  ربیان از شرق دور 

را در راس منمنلنکنت  «باودای»به ویتیام حمله بردند ولی امپراتور 
نااه داشته و تا شکست جاپان در جیگ عمومی دوم درآنجنا دسنت 
باال داشتید. از جیااای متعدد ویتیام با دشمیانش و از افغنانسنتنان بنا  
دشمیانش یادی شده است. ویت کانگ و جباۀ ملی با آیندینالنوجنی 
کمونست تذکر یافت. از برادران تی سن که سر کردگی شورشنینان 
ظالم را مانید برادران ظالم آل یحیی بدوش داشتید ذکر بعمنل آمند. 

 21و  20قسمت اول، باچیدین مثال که روش طالب ظالم را در قرون 
در افغانستان مشابه دهشت ویت من جلوه میدهد و گوینی از آننانا 

 پیروی کرده اند، پایان یافت.
فرانسوی ها ازحرکت ملی خواهانۀ سری جواننان وینتنینام 
یکیوع تشویش داشتید. برای اییکه آناا و اجنتنمناع را بنه جنبنانۀ 
دیارمتوجه سازند طرح مذهب جدیدی را توسط ی  وینت ننامنی 
دوستدار فرانسوی ها آ از نمودند. طوریکه، حاکم ی  ناحیه تصدی 

در کوچنینینچنینن کنه  Ngô Vǎn Chêinفرانسوی بیام ناو وان شیین 
باترین ع قۀ تجارتی برنج است و فرانسویاابه شغنل هنای منتنعندد 

 Cao Đàiدرآنجا مصروف بودند الاام میایرد که او چشم منقندس 

م دینده 1320عالیترین قدرت، خالق کائیات و رب الیوع را در سال 
م قلمداد نمود . بعندآ 1321است و خود را  از اولین پیروش در سال 

قنونسنل »م مردی که قراردادی فواید عامه و عضنو 1320در سال 
بود این سکتور مذهبی را تعمیم بخشید   Lê Văn Trungبیام  «کالونی

نام گرفت. در ظرف چاار سال اینن  Caodaistو پیروانش کاودایست 
لنو  »مؤسسۀ مذهبی سه صد هزار پیرو پیدا کرد. ولی بعد از مرگ 

م آن اورگیایزیشن مذهبی بنه ین  گنروپ 1331در نوامبر  «وان
فعال سیاسی و نظامی به مفاد فرانسوی ها منبندل گشنت. در سنال 

م یعیی بعد از امضای صلح پاریی اورگیایزیشن کاوداایست ها 1355
هزار پیرو یا ننوکنران زرخنریند  30  –  20لغو گردید. )طالب ها با 

(missionary)  داشته که به نام ی  اورگیایزیشن مذهبی هستید اما ننه
مذهبی! چون از قرآن مجید و احادیث نبوی پیروی ندارند. رهیمنای 
شان پاکستان ، اناریزها، روسیه، چین، اعراب و امریکایی ها بنوده 
این ها اند که امور مالی تسلیحاتی و سیاسی شان را اننکنشناف داده 
تیظیم می بخشید. این گروه مردمان صلح نه بلکه قارماننان قنتنل و 

 دولت در بین دولت باشید(. «امارت»کشتار اند و میخواهید با اسم 
اناریزها با برقراری در سرزمین هید در مقابل فعالیت هنای 
ترقی خواهانۀ شاه امان اهلل ازتوطئه مذهبی کار گرفت و افغانستان را 
به تباهی کشانید. همییطور وقتیکه علما و مدرسین مدرسۀ اس می در 

م بعد ازکشتن اناریزها توسط ی  عسکر بیا دیشی 1155ا تشاش 
شرکت نمودند که متآسفانه ا تشاش با قتل عام و ناکامی شان پناینان 

م سیسنتنم تندریسنی 1100یافت. بعدأ با دارالعلوم دیوبیدی در سال 
اس می را شروع کردند تا ازنفود مسینحنینون تنازه وارد و روش 

السنینه و »زندگی  ربیان مسلمانان را به امن ناه دارند؛ شعار شنان 
بود. از پیروان این مدرسه که درکشتن وخونریزی انسنان  «الجماعه

همانا هرکسی بکشد نفسنی را »مصروف اند و خ ف آیا ت قرآنی 
بدون ارتکاب  قتل یا فسادی در زمین پی چیان اسنت کنه گنوینی 

پنینام   - 30جزح  32المائده آیت  30کشته مردم را جمیعآ: سورۀ 
که ارشاد شده است عمل دارند؛ لشکر جیاوی، طالب، تحری   «نور

 طالبان پاکستان و سپاه صحابه را نام برده میتوانیم.
طبیعیست که این فعالیت دیوبیدی سبب تشویش انانرینزهنا 

انالیسی را  (Royalist)شد و بیام سید احمد خان ی  مرد شاهیدوست 
 «مدرسۀ النعنلنوم»درعلیارازایالت اولترا پردیش هید برای تاسیی 

حمایت نمودند که درآن با ذکر نام اس می مضامین عصری را ننینز 
  Sir Sayedشامل ساخته به تدریی شروع کردند و سید احمد خان، 

به چنینن  «حزب ملی ویت نام » 1331/32بین سال های 
عقب نشییی نمودند و تحت نظارت کومییتانگ در نانکییگ جابجا 
شدند. این دو کمونست برای ی  مقصد با هم یکجا شده بودند: تا 
از فرانسه نفرت داشته باشید )مانید نفرت طالب از یی و ننفنرت 
مردم از طالب(. بیاح مراکز تعلیماتی و تبلیغاتی در طول سرحدات 
شمالی تونکین  تاسیی نموده با وجود تعقینب پنولنینی بنا اینن 
محراقاا در تونکین به فعالیت خود دوام میدادند )ننفنرت عنلنینی 
پاکستان از تاجکان و ایجاد مراکز جاسوسی و سنرمناینه گنذاری 

 درطول سرحدات شرقی افغانستان با ترویج پول کلدار(
 22م جاپانی هابه اساس موافقتیامه 1310دسمبر  25بروز 

نمودنند کنه  Hai Phongدسمبر شروع به حرکت  بصوب هیفانگ 
جاپانی ها در هیدو چین بود )مانیند  «تااجم خموشانه»در حقیقت 

نفوذ آی اس آی از طریق طالب در افغانستان که صورت گرفته و 
)هوچی منن(  Nguyễn Ài Quốcم 1311سپتامبر  1میایرد(. بروز 

 در محضر عام در تونکین اع م نمود که
جیگ با فاشیست های جاپانی و  »ی  حرکت ملی جات 

وینت منن »تا به وقت آزادی ویت نام  بصورت ساده   «فرانسه
Viet Minh»  25گفته میشود، تیظیم داده اسنت. وینت منن، در 

اکتوبر اولین اع میه عمومی خودرا بسمع همای رسانید که حاوی 
متحد شدن تمام احزاب اجتماعی، همنه واحند  »مطالب ذیل بود: 

های انق بی، همه اقلیت هاییکه بضد عیاصر فاشیستی فرانسه با هم 
همکاری دارند، ویت من توقع دارد. زیراکه اهداف فرانسوی هنا  

هدف هوچنی منن  .«تخریب، استثمار و امپریالیزم فاشیستی است
بنود.  «جماوریت دموکراتنین  وینت ننام»)ویت من( تاسیی 

ینا  Bac Boبود:  Boدرییوقت ویت نام متشکل از سه مملکت یا سه 
یا کوچنینن چنینن. )و امنا  Nam Boیا انام و  Trung Boتونکین، 

زمامداران خاین ملی افغانستان پاکستان را که از مردم منا ننفنرت 
داشتید برادران نامیدند و از نفوذ شان چشم پوشی کنردنند و بنه 
طالب موقع  دادند تا ادعای امارت اس می در مملکت جنمنانوری 

از طنرینق  1311دسمبر  1اس می افغانستان نمایید(.  فرانسه در 
جیگ اول هنیندو »داد که  «جاپان اع ن جیگ»کمیتۀ لیدن به 

 است.   «چین
 Phamساله بنینام  33تحت رهیمایی ی  قانوندان جوان 

Ánh  که وزیر جوانان مقرر شده بود و معاون او کهTa Quang Bu 

نام داشت فعالیت های جوانان را مخصوصآ در کوچییچین تنحنت 
)امروزتحت اینن  Phạm Ngọc Thạchرهیمایی ی  داکتر طب بیام 

نام دانشااه طب در هوچی من سیتی وجود دارد( انکشناف داد و 
را بخود کنمناینی  «جوانان عاقبت اندیش»اورگیایزیشن شان اسم 
بود })حزب خلق در افنغنانسنتنان در  T.N.T.Pنمود که خلص آن 

ی  کیارۀ حزبی به اثر پیشیااد داکتر نجیب به حزب وطن تبدیل 
  «جوانان پیشآهیگ»و «سازمان جوانان»شد و بعد برای جوانان 

بوجود آمد )تماس شخصی(، وزارت اط عات و فرهیگ شنعنبنۀ 
جوانان داشت که در راس آن ی  معین مؤظف بود ولی جنواننان 
راه گریز در پیش گرفتید و عدۀ کثیر شان  رق دریای مدیتنراننه 
شد و یا در ایران به باانه های مختلف بدارآویزان گردیدند. امیند 
است جوانانی برخیزند و راستی افغانستان عزینز راسنتنارۀ آسنینا 
بسازند({. در هر دفتر جوانان ویتیام مقرر شد در مکاتب آمنوزش 
زباناای فرانسوی و انالیسی نسبت با لسان جاپانی تشویق منینشند. 
درییوقت دانشمیدان چیز فام همه محبوس بودنند بنه اسنتنثنینای 
احزاب کمونستی و احزاب سیاسی مربوط به آناا )خلق و پرچم تا 
توانست، متعلم، محصل، دانشمید و استادان دانشااه را بنه قنتنل 
رسانیدند(. کابییه از یکسومشکل عدم موجودیت مردان مجرب و 
با استعداد و کار فام  داشت )خلقی ها و پرچمی ها این مشکن ت 
را نداشتید زیرا مشاورین متعدد روس آناا را درامنورمنلنکنی و 
نظامی و اکادمی  کم  و رهیمایی میکرد( و از جناننب دینانر 

نام داشت و  Kempeitaiمشکل پروپاگیدهای استخبارات جاپان که 
دامن  «زرد و سفید»طرفداران شان بضد فرانسه بوده نفرت را بین 

میزدند )مثل تفرقه اندازی پاکستان بین پشتون و یرپشتون( روبرو 
 بودند. 

م قدرت به ویت منن رسنیند و 1315اگست  20در روز 
اگست کمونست ها در قریه ها و شارها عمارات دولنتنی  21بروز 

را متصرف شده سیاست را بدست گرفته با انجمن محصلین یکنجنا 
 Bảo Đạiم در اثرفشارکابینینه  1315اگست سال  21شدند و در 

  Phạm Khắc Hòe)امپراتور(  مخصوصآ به مشورۀ مشاورارشدش 

تصمیم به تبعید گرفت تا در برابر حصول خودارادینت کشنورش 
مانعه ای ایجاد نشود )ظاهر خان بزور شوهر همشیره اش سنردار 

 داوود خان در ی  کودتا مجبور به تبعید شد(.
تغییر رژیم به آسانی صورت گرفت و تعبیۀ رژیم اننامنی 
مردم را نوید آرامی و آزادی میداد. ولی با تغنینینر رژینم عصنر 
انق ب آ از گردید. در همین ماه فروری بود که ویت من تنمنام 
کدر های خود را برای تقویت جیگ گوری یی از بنینن بنردتنا 
درمقابل فرانسوی ها آمادۀ دفاع از خود باشید. وامنا واحندینکنه 
بقدرت بود یکیواخت نبود. کمیتۀ آزادی خواهان متشکل از یونت 

و  «محافظین قندینم»های مختلف بود. یکی گروه کمونست های 
رفقای هوچی من  کسانی بودند که سالاای زیاد در چین، روسیه و 
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 هفته نامۀ امید  4601شمارۀ  صفحۀ سوم

اسنتناد دانشناناه                     انجییر عبدالصبور فروزان
 نیوجرسی

توطئه های احمدزی و کرزی 
 علیه قوای مسلح کشور

دری  پوستۀ پلیی ملی والیت هلمید گماشتۀ طنالنبنان  »
نفوذ کرده بود، او چیدین ماه رادرآن پوسته سپری کنرده ولنی 
کسی از پ ن وتوطئه اوآگاه نشد. سرانجام درپیجم اکتوبنرامسنال 
درحالیکه همه عساکرخواب بودند وآن طالب نفوذی مسنئنولنینت 
ناادای پوسته راداشت وبه اصط ح نوکریوال شب بود، به طالبنان 
دیاراط ع داد، آنااداخل پوسته شدندوهرکسی که درآننجنابنود 
بامرمی نه بلکه با برچه وقیداق تفیگ به قتل رساندند وآنچه بنود 
ونبودی که درآنجا بود باخود بردند. آناا بابنرچنۀ تنفنینگ اول 
چشماای عساکررایکای  کشیدند، دهن ایشان راپناره کنردنند، 
گوشاا وبییی واناشتان شانرا بریدند وبعدهمه را از عنقنب گنردن 
ح ل کردند. همۀ آن عساکر بجزآن طالنب ننفنوذی، ازوالینات 

 «بدخشان، تخار، فاریاب، سمیاان وبغ ن بودند.

این حادثۀ تراژید ودردناک رایکی ازدوستان من ازکانادا 
برایم حکایت کرد که خواهرزاده اش درجملۀ آن عساکنرشنانیند 
بود. این داستان  م انایز و حادثۀ دلخنراش رابنخناطنری پنینش 
ازآ ازمقاله آوردم که خودچون مشت نمونۀ خروار بیانار واقعنی 
حالت قوای مسلح کشور ونشاندهیدۀ چارۀ خشنن و خصنومنت 

 ددمیشانۀ طالبان مزدور میباشد . 
درمقاالت قبلی بروی دالیلی صحبت کرده بودم که چنرا 
نودهزار سرباز قوای مسلح کشور فقط درچاارسال اول دولتنداری 
اشرفغیی احمدزی بدست طالنبنان خنوننخنور شنانیندشنده انند. 
قراراط عات دست داشته ازماه جیوری الی اکتوبرامسال بیش ازده 
هزارعسکردیاربه شاادت رسیده اند وسلسلۀ شنانادت سنربنازان 

 کشوربطور بیسابقه جریان دارد. 
یکی ازدالیل دیارافزایش سرسام آورکشنتنارعسناکنرمنا 
بدست طالبان بازهم به عملکرد خائیاننه وطنرزدیندقنومنانرایناننۀ 
اشرفغیی احمدزی ارتباط میایرد. او اییبار به باانۀ جنوان سنازی 
قوای مسلح، همه صاحب میصبان سابقه دار و افسران ورزیده راکه 
که سن پیجاه وپیج وباالتر داشتید به تقاعدجبری سوق دادکه لطمۀ 
شدیدی به توانمیدی قوای مسلح بود، چه آنااییکه درآن سنن و 
سال قرارداشتید ازجملۀ افسران مجرب، باداننش عنالنی حنربنی، 
تحصی ت عالی مسلکی درشقوق مختلفۀ عسکری وسنینانرداران 
جااد ومقاومت بودندکه در واقع ستون فقرات وجوهرقوای مسلح 
کشوررا تشکیل میدادند وایشان بودندکه قوای مسلح را عنظنمنت 

 بخشیده بودند. 
هدف اساسی احمدزی ازین پاکسازی آن بودکه اول اردو 
راضعیف سازد و عیاصری راکه برضدطالبان بودند وتنواننمنیندی 
طرحاای حربی رابرعلیه آنان داشتید ازبین ببرد، دوم آناایی راکه 
خودمی خواست بخصوص آناایی راکه ازگماشتاان طالب بودند، 
درپست های حساس قوای مسلح نصب نماید کنه تنعندادآنناناهنم 
اکیون به هزارها تن درداخل اردو میرسد. ایشان باطالبان ارتنبناط 

 دارندوهرچه طرح وفیصلۀ که میشود به آناااط ع میدهید. 
یکی ازدوستان من که اهل والینت فنراه اسنت وفنعن  
درجرمیی بودوباش دارد وازجملۀ صاحبمیصبان گذشتۀ اردوسنت، 
از اقارب نزدیکش که اکیون در قوای مسلح افسر است، شییده که 
دراوایل ماه سپتمبر درولسوالی اناردرۀ والیت فراه هیئت بلیدپاینۀ 
ازقوای امییتی بنرای کندام وظنینفنه ازکنابنل آمنده بنود و 
درمرکزولسوالی ترتیبات مجلی باتمام احتیاط گرفته شنده بنود. 
کسی ازآن مجلی عکی گرفته به طالبان فرستاده بنود ومنعنلنوم 
نشداین شخص کی بود. ولی هرکی بود عضوآن مجلنی بنودکنه 
باهمه تدابیرامییتی درآنجاحضور داشت. چیدی بنعندآن عنکنی 
درفیسبوک طالبان نمایان شدکه باالی بعضی ها چلیپنا وبنر روی 
بعضی دیارحاضردرمجلی دایره کشیده شده بود. این افسنر بنه 
دوست من گفت که ماحیران ماندیم که چطورکسی ازمجلسی کنه 
بسیارتحت تدابیرامییتی شدید بود، عکی گنرفنتنه وبنه طنالنبنان 
فرستاده است، هرچه فکر کردیم وجستجو نمودیم آن شخنص را 
نیافتیم وندانستیم که چرا روی یکعده چلیپا وروی عدۀ دیاردایره 
کشیده بودند. هرچه رمز ورازی که بود پیش خودطالبان وهنمنان 

 شخص بود. 
گزارشات حاصله ازنقاط مختلف والیات کشنورحناکنی 
براییست که نفوذ طالبان واشخاص طالبی بداخل قوای مسنلنح بنه 
اندازۀ است که هرحرکت نظامی یاهرطرح محاربوی یاهرتصمیمی 
که درمقامات مختلفۀ عسکری درسطح وزارت دفاع گنرفنتنه النی 
قطعات وجزوتاماای عسکری گرفته میشود، درهمان لحظه وهمنان 
ساعت وازچاونای مجلی، افراداشتراک کییده، فیصله های اتخاذ 
شده به طالبان احوال داده میشود، وهیچکی نمی داندکه این چنه 
کسی است که چیین کاری رامی نماید ؟! البته حمایه حامدکنرزی 
و یی احمدزی از طالبان وضعیت قوای مسلح رابنه اینن سنرحند 
رسانده که زمییۀ وسیع نفوذ طالبان را درقوای مسلح مساعدساختنه 

 است.
 واقعیتی که ازآن نمی توان انکارکرد اییست که این کار

بدون موجودیت افراد طالبی درمقامات بلیدپایۀ عسکری وملنکنی 
کشورعملی شده نمی تواند. پر واضح است که هنمنه منقنامنات 
بلیدپایه ملکی ونظامی راخودرئیی جماورتعیین میکید. اطن عنات 
واصله ازکابل وازدرون حکومت مؤیداین واقنعنینت انندکنه در 
دروزارت بشمول وزارت دفاع وزیریاکدام منعنینن وزارت حنق 
تقرراشخاص را ازرتبۀ سه)مدیریت عمومی( باالتر راندارد وهنمنه 
اشخاص ازبست باالتر باید ازطرف شخص رئیی جماورتقرر حنال 
نمایید ودروزارت ها معموال کسانیکه ازرتبۀ سه پایین تراند شامنل 
کدر رهبریوتصمیم گیری شده نمی تواند، و اشخاص نفوذی که به 
نفع طالبان درداخل دولت فعالیت میکیید بایست در حنلنقنۀ کندر 
رهبری وتصمیم گیری باشید تا فعالیت شان مثمرواقع شود. چنون 
اشخاصی که شامل این حلقه انند، مسنتنقنینمنا ازطنرف رئنینی 
جماورتعیین میشوند لذا ثبوت بیشتری ازاین بوده نمی تنوانندکنه 
خودرئیی جماوردرنصب افراد ارتباطی طالبان درداخنل دولنت 

 دست نداشته باشد !
تاجاییکه معلوم  یی احمدزی درمقامنات رهنبنری اردو 
جوانانی رانصب کرده که نه تیااگرد میدان نبرد راندیده اند بلکنه 
ازساده ترین اساسات وفیون حربی ونظامی آگاهی ندارندو حنتنی 
اکثریت شان بااصط حات عسکری آشیایی ندارند، مشق وتمنرینن 
نظامی ندیده اند. ی  صاحبمیصب عسکری که تعلیمات عسکنری 
میظم داشته وهمۀ عمرش رادرقوای مسلح سنپنری ننمنوده اسنت 
واخیرا  به اساس فرمان رئیی جماورجبرا  متقاعندگنردینده اسنت 
میاویدکه  یی احمد زی همه افسران مجرب وپخنتنه کنار اردو 
رامتقاعدساخته وبجای آنان جوانانی رانصنب کنرده کنه داننش 
عسکری شان به سطحی است که فرق تعرض وکمین راکرده نمنی 
توانید، مفاهیم ستر واخفا و یره برای شان نامأنوس اسنت. بنرای 
ی  نظام درست عسکری، تجربه ودانش نظامی وعلیم عسکری امر 
ضروری است که این جوانان هیچی  آنرا ندارند، همنینن عنلنت 

 است که قوای مسلح مؤثریت خود ازدست داده است. 
این افسرسابقه دار وباتجربۀ کشورمیاویدکه معیارمقرری 
هادراردو نزد  یی احمدزی قرب ونزدیکی اشخاص به خوداو، چه 
ازنااه فکری یاقومی و دانستن زبان انالیسی وآشیایی باکامپیوتنر 
میباشد. صاحب میصب سابقه دار دیاری که تازه به تقاعدجنبنری 

جوانانی که ازطرینق منقنامنات بناالی »سوق داده شده میاوید: 
دولتی درپستاای رهبری اردو نصب شده اند، خنودشنان مشنکنل 
بزرگی برای اردو میباشید، چه آناانه تیاادانش وتجربنۀ ننظنامنی 
ندارند آنان به میظوردفاع ازوطنن وننابنودسناخنتنن دشنمنن در 
اردونیامده اند بلکه هدف اساسی شامل شدن آناادر اردو اینینسنت 
که ازین طریق باصاحب میصبان امریکایی خودرانزدی  بسنازنند 
ودقیقه شماری مییماییدکه چه وقت میتوانیدخودوفامیل خودرا بنه 
امریکا ببرند، اییاا به درد اردوی کشورنمی خورند ودلبستای بنه 

  «خاک وکشور ندارند.!

اومیاویدکه یکی ازعوامل تلفات سرسنام آور دراردو  
همین نوع صاحب میصبانی اندکه بعوض اییکه به عسکر باندیشیند 
وسطح دانش نظامی خودرا بلید ببرند، پشت جیرالاای امرینکناینی 
راگرفته وبرایشان قشله های عسکری دروازۀ به امریکا رفتن اسنت 
ودروجودآنان ایثار وجان سپردن درراه حفظ خاک و وطن وجود 
ندارد. ایشان به اندازۀ مطیع وفرمانبر جیرالاای امریکا اندکه بدون 
اجازۀ آناا آب نمی نوشید! بجای اییکه درفکر وکنلنۀ شنان اینن 
باشدکه چه طرحی برای دفع حم ت دشمن باید رینخنت وازچنه 
تکتیکی برای ازبین بردن طالبان استفاده کرد، درخینال پنلنوهنای 
زندگی کردن درامریکا رق اند، اییاا به دردنمی خورنند وبنرای 

 اردو مضر اند.
کاستی دیاری که درقوای مسلح بصراحت مشنانوداسنت 
وزمییۀ تلفات سیاین رادربین عساکر مساعدساخته است، ننبنودن 
انایزۀ جیگ است. دادن انایزه برای عسکر ی  امرضنروریسنت 
وعسکررا آمادۀ ایثارمی نماید و هدفمید می سازد. عساکنری کنه 

 دارای انایزه اند درمیدان نبرد پیروز اند .
بااییکه وزارت دفاع ریاستی بیام عقیدت سیناسنی قنوای 
مسلح موجوداست ولی فعالیت چیدانی نندارد وطنی سنال هنای 
موجودیتش کارشایستۀ نکرده است! امنروزدرقنوای مسنلنح منا 
درمورد جیایات طالبااکمترصحبت میشود، دربارۀ شرارت وظنلنم 
آنااکمترحرف زده میشود، ارتباط آناارا باپاکستان به اندازۀ کافی 
تشریح نمی نمایید. اسیاد وشواهدموثق درموردظلم وبیدادآننانابنه 
عساکر داده نمی شود، ظلم واستبدادآناا برافرادملکی درمیاطنقنی 
که چه درمکاتب و دانشااهاا، چنه درشنانروبنازر وشنفناخناننه 
هاومساجد ومحافل عروسی که همه ضد احکنام قنرآن وفنرمنان 
خداوندی اند کمتر تشریح میاردد. اییکه چرادرین راستا به اندازۀ 
کافی کارنشده از دودلیل خالی نیست، اییکه ممکن این کار عمدی 

 است یا اییکه اهمیت آن بدرستی درک نشده است.
ی  افسرنظامی که درزمان حکومت داکترنجیب درقوای 
مسلح فعالیت داشت وازجملۀ صاحب میصبانی است که درحنمنلنۀ 
مشترک قوای مسلح پاکستان وگلبدین درجن ل آبناددرسنالنانای 

 ماهرروز دوساعت  »اخیرنجیب دربرابرآنااجیایده، می گوید: 

وحتی چاارساعت برای عساکرتبلیغ میکردیم و به آننانااننانینزۀ 
جیگ میدادیم که گویامجاهدی اشرار اند، قریه هناراوینران منی 
کیید مکاتنب را در منیندهنیند، منردم منلنکنی راقنتنل عنام 
میکیید.اگرعسکری بدست شان بیاید تنوتنه تنوتنه منینکنینیند، 
امریکاوعربستان سعودی وپاکستان حماینه گنر آننانا هسنتنیند، 
وحرفاایی ازین قرارکه برعساکرسخت تاثیرمیکرد وبه آناا انایزه 

 «نبرد میداد وبادل وجان می جیایدند. 

این صاحب میصب سابقه دارکه اکیون درآلمان زنندگنی 
میکید میاوید : کارمل، تره کی وحفیظ اهلل امین هرچه که بودنند 
آنرا یکطرف می مانیم ولی برای ماصاحب مصبان این انانینزه از 
طرف حزب داده شده بودکه ماراهی راکه تعقیب مییماییم بنرای 
پیشرفت کشوروبابودزندگی مردم است. درفکرما هنرگنزهنوای 
جای دیار ووطن دیارنبود. همین انایزه نزدما بودکه درهنمنینن 

 «خاک می میریم یا زنده میباشیم. شعارما وطن یا کفن بود.

اشرفغیی احمدزی وضعیت اردو رابه حالتنی آورده کنه 
ثبات درآن دیده نمیشود ودرراس مقامات حسناس آن صناحنب 
میصبانی را نصب کرده که اکثر مطلق آن برای رفتن به امنرینکنا 
دقیقه شماری می نماییدووضعیت رابرای جیرالاای امریکا چنینان 
وانمود میسازندکه گویا زندگی آنااوفامیل شنان در خنطنراسنت 

 تاپروسۀ ویزه گرفتن آناارا سرعت بخشید.
تاریخ ملل نشان میدهدکه ی  کشور زمانی صاحب اردو 
میشودکه صاحب میصبان وافراد نظامی آن به این عقیده شوندکنه 
چارۀ دیاری جزایثار درراه وطن ندارند و مرگ وزندگی برایشان 
وطن است وبااین انایزه عیارباشید که اگروطن زنده بود من زننده 
هستم و اگروطن بمیرد من می میرم. دراییجامطلبنی را ازتنارینخ 
ذکرمیکیم که بجاخواهدبود، وآن اییکه زمانی طارق فنرمناننروای 
لشکراس م به جانب اروپا باهمه مشقات آباای مندینتنراننه راطنی 
کرد، چون به اندلی پیاده شد همه کشتی هارا آتش زد، نتیجه آن 
شدکه مسلمانان در هسپانیه قرناا فرماننرواینی کنردنند، عنمنران 
وآبادیاا کردند، علم ودانش پنخنش کنردنند، آرامنش وراحنت 
آوردندکه آثارآن تاکیون باتمام حرمت واحترام ناه داری میشود 
وهیرو ثقافت ایشان مایۀ حیرت جاانیان شده است وشاعری آننرا 

 چیین بیان کرده است:
 طارق چوبرکیاراندولی سفییه سوخت   

 گفتیدکه کارتوبه نااه خرد خطاست
 دوریم از سوای وطن باز چون رسیم   

 ترک سبب زراه شریعت کجا رواست
 خیدیدودست خویش به شمشیربردوگفت 

 هرجای مُل  ماست که مُل  خدای ماست
این حکایه عزم متین ی  فرمانده رانشان میندهندکنه بنا 
سوختاندن سفییه ها امیدبازگشت را از سییۀ عساکرخود محوکرد و 
عساکر چارۀ نداشتید بجزاییکه ایثارکیید وقربانی دهید ونتیجه آن 
شدکه امپراتوری های اس می برای چیدین قرن یکی بعددینانری 
درهسپانیه باهمه شکوه وج ل وباهمه نیکی وخوشیامی بنه وجنود 

 آمدند.
مث  اگرمابه احمدشاه مسعود سپاساالر بی ننظنینرتنارینخ 
بیاریم که چرادشمن را شکست داد، به این نتیجه میرسیم که اوبنه 
جز عزم متین وارادۀ قوی چیزدیار نداشت، راز موفنقنینتنش آن 
بودکه او ازوطن و وطن از اوبود، آناادوچینزبنانم سنخنت گنره 
خورده وازهم جداناشدنی بودند، تا پای جان ازوطن دفاع کرد وبر 
علیه دشمیان وطن مردانه جیاید. در دل بجزمحبت وطن و درسنر 
ایثار و فدا کاری درراه آنرا داشت، وهمین خصلت او را جاویدانه 

 نمود و زییت تاریخ مردان مبارز جاان ساخت.
صاحب میصب دیاری که دوسال قبل  نینی احنمندزی 
اوراجبرا  به تقاعد سوق داد واوبه کم  اقاربش به کناننادا سنفنر 

تعلیمنات ننظنامنی  »کرد و فع  درآنجازندگی میکید، می گوید:
درسراسر قوای مسلح به اندازۀ ضعیف است که میتوان گفت هینچ 
وجودندارد وعسکربه آنااآشیایی ندارد، اگرصاحبمیصبان سابقه از 
آن حرف میزنید، آناایی که درمقامات رهنبنری قنوای مسنلنح 
قراردارند به آن التفاتی نمی کیید. وقتی که منادرقنوای مسنلنح 
مسئولیت بدوش داشتیم نه تیاا برای عسکرانایزۀ قوی منیندادینم 
بلکه به اندازۀ باالی آنااکارمیکردیم و تعلیمات نظامی میدادیم که 
عسکر درقطعات وجزو وتاماای عسکری ی  لحظه هم بیکارننمنی 
بود. حرف قبول شده درآنزمان این بودکه درمیدان تعلنینم عنرق 
بریز تادر میدان نبرد خون نریزی! اکثرصاحب میصبان که درزمان 
حکومت داکترنجیب دراردو بنودنند بنه اینن عنقنینده انندکنه 
عساکردرآنزمان واقعا  هم انایزۀ کافی داشتید وهم مشق وتمنرینن 

 نظامی شان به سطح عالی بود. 
ایشان به این نظراندکه درآنزمان ی  قوای مسلح آمناده، 
قوی وآبدیده موجودبود، چیانکه دراواخرحکومت ننجنینب کنه 
روساابرآمدنید ووظیفۀ محاربوی بدوش قوای مسلح ماند، نظامیان 
پاکستان به این تصورشدندکه چون روساا رفنتنه وقنوای مسنلنح 
افغانستان چیزی نیست، لذابای  فوج خیلنی عنظنینم کنه سن ح 
ومامات مدرن امریکایی داشتید باهمراهی افرادگلبدینن)صنفنحنۀ 

 ششم(
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 بلومیاتن ، اندیانا                    داکترعیایت اهلل شارانی 
 استاد داکترمحمدحیدر

 چه می فرمایند ؟ »افغان«دربارۀ کلمۀ
ی  مقالۀ پرمحتوا ازاستادگرامی جیاب داکترمحمدحیدر رئنینی 

ای( یاجاد پنینرامنون   –ی  )ایی  »سابق پوهیتون کابل باعیوان 
، درحالی برایم رسیدکه یکی ازکنتنابنانای «اسمای افغان و پشتون
 درکابل به طبع رسیده بود.  «افغانستان»تالیفی شان باعیوان 

دانشمیدبزرگوار جیاب داکترمحمدحیدر، یااین شخصیت عالیقندر 
ودلسوز به مردم افغانستان که ازجمع برادران پشتون واز سنرداران 
بارکزایی میباشید، میحیث ی  عالم باعمل ازتبعیض وتفوق طلبنی 
کام   نفرت دارند وناارندۀ این سطور بارهاجیاب شناننرا عناشنق 
 وطن، ماربان به هموطیان وصاحب وسعت نظر پسیدیده یافته ام .

مقالۀ پرمحتوای شانرا که دارای متن عمیق ومدلل بود، اوالآنرا بنا 
تردد و ش  مطالعه کردم، ولی چون به اتمام رسانیدم دانستم کنه 
میظوراستاد بازهم به معیای اتحاد، برابری، یکرنای وهنمنآهنینگ 
ساختن جامعۀ کثیرالملیتی می باشد. استادمثالاای زیادی را درزمییه 
ازممال  جاان آورده اندکه هری  از آن مثالاا نشاندهیدۀ وسعت 
نظر وآگاهی شان درموضوعات سیاسی افغانستان وبینن النمنلنلنی 
میباشد، که میخواهیدافغانستان یاجامعۀ ما مثل آن کشورها زندگی 

 مرفه داشته باشد.
افغانستان امروزی پیش ازامیرعبدالرحنمنن خنان بصنورت کنل 
صاحب ی  نام مشخص نبوده واین ناماای قدیم آریانا وبنعندازآن 
خراسان رامی آورند، چون سرحدات معین ومشخص نبنوده، لنذا 
قابل تامل است. کلمات کابلستان زابلستان و یره بخوبی میرسانند، 
هرجای بیام خوداستق لیت وبیام خود یاد میشده،  زنی را منلن  
 زنی وگاهی هم عروس الب د یامل  محمود زنوی مینانفنتنیند، 
ودرهیچ جایی آنرامل  خراسان یاآریانا نیاورده اند. هرات راکنه 
مرکزامپراتوری بود هرات وگاهی هم خراسان مییوشتید. خراسان 
عبارت از هرات، نیشاپور ومشادبود که گاهی هنم بنلنخ و منرو 
رابدان اضافه میاردد. وایی  ی  دوست ایرانی بیام داکتراحمند 

نوشته ونیم آسیا رامنربنوط  «خراسان بزرگ»رنجبر کتابی رابیام 
خراسان ساخته، وی هیوزهم درهمان خیال مبالغات بزرگ وعظمت 

 طلبی ایرانیان است !
ایران نام قدیم ایران نیست، حکمات نیشاپور، سنبنزوار، فنارس، 
آذربایجان، اصفاان و یره هری  دارای اداره های کنوچن  بنه 
شکل مستقل قرارداشتید. پیش ازاس م زیر اثریوناییاا بنعند ازآن 
اعراب،  زنویان، سلجوقیان، مغوالن، صفویان، قاجاریان وپالویان 
قزاق نژاد درسرزمییی که اکیون ایران نامیده میشود حکنمنراننان 
بودند، واز رورهای بیجا وعظمت طلبی های ناعاقبنت انندیشناننۀ 
آناابود که درافغانستان مسالۀ پشتو وفارسی بمیان آمد، وفارسی را 
به نام دری مبدل ساختید، که درمقالۀ )دری یازبان درباریان( اینن 
ناارنده تماس مفصل گرفته ام. الزم بنه ینادآوریسنت کنه اینن 
 حرکات ازهمان افکارفاشیسم و برتری جویی هیتلری می باشد. 

تقریبا بیش ازشش صدسال زمانیکه تیمورکورگان بخاطرفتح هنیند 
آنجا می رفت، کابل را کابلستان وقیدهاررا بیام اسکنیندر آورده، 
درحالیکه مادرهرات این نام راداشتیم، قیدهار بیام های تاین آباد، 
رخج )به فتح خ( وزمان کوتاهی به اسم نادرآباد وشایند ننامنانای 
دیاریادشده باشد، که درین باره ی  مصاحبۀ تنلنوینزینوننی را 

 اییجانب انجام داده بود.
امیرتیمور زمانیکه ازراه )اسکیدر( به هیدقدم میانذارد وبنه درۀ 

یادمیکیندکنه  «پاتان ها»خیبرنزدی  میشود پشتوناای آنجارابیام 
همان کلمۀ پتان امروزی است که درزبان مردم نیمقاره میباشد، وما 
اکیون آناارابه اسم پشتون خطاب می نماییم. ولی به قرارفنرمنودۀ 
استاد عالیجاه داکترمحمدحیدر، طوریکه گفته آمدکه خود ازجمع 
پشتونااست، میاوییدکه عموما  پشتون هاخودرا پشتون میاوینیند 

 چون پشتونوالی و یره، مار افغان نمی گویید. 
اییکه اکیون یکعده خودرا افغانستانی میاویید کلمۀ افغنان درآن 
شامل می باشد. پشتوناا تقرینبنا ازسنه صندسنال بنه اینینطنرف 
درافغانستان کیونی حکومت مییمایید. کلمۀ افغانسنتنان کنم کنم 
اززمان امیرشیرعلی خان مروج شد ودرزمان امیرعبدالرحمان خنان 
این نام به کم  انالیساا رسمیت یافت. درزمان امیر شیرعلیخان به 
استیادکتاب سراج التواریخ صنفنحنات شنمنال امنروزی رابنینام 
تورکستان صغیر آورده است. امیرعبدالرحمان خان بعدازفتح میمیه 
ومیاطق شمال شرقی خودرا پادشاه افغانستان وتورکستان میخوانند 

 والبته درین باره اسیاد زیادی موجودمی باشد.
یکی ازدالیل عمدۀ که مردم  یرپشتون خودرابه جات نسبت دادن 
 یر پشتون، افغانستانی میاویید، فقط وفقط اعمال زشت وتفنرقنه 
اندازی سردمداران یابه عبارت دیار زعمای وطن، که بجزشاه امان 
اهلل خان، همه ایجیتاای بیاانه بوده اندکه به فرمان آننانا تنفنرقنه 
اندازی میکردند، وازآن است که مردم بیچارۀ افغانستان ازتنفنوق 
طلبی هاخسته شده اند. اگردرحقیقت مامردم افغانستنان منتنوجنه 
شویم این پادشاهان متأخر به جات اییکه ایجیت بیاانه هابودند نام 
 یرت پشتوناا وپشتونوالی را برزمین زده انند وبنه زوربنیناناننه 
 هاحکومت می نمایید نه به زورخود . واگراندکی سخت ترباویم 

 هفته نامۀ امید   4601شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 فلشیگ، نیویارک                      مشتاق احمدکریم نوری
 پاسداشت زبان مادری

 وحرمت فرهنگها مورد تایید وتاکید یونسکو وملل متحد
قسمت نزدهم این سلسله راکه دراواخرماه نومبنرنشنر منینانردد، 
ازروزجاانی محو خشونت علیه زنان آ ازمی نمایم. آ ازدهۀ هشتاد 
شروع خیزش هاوجیبش های آزادیخواهی، نضج مقاومتاا، بیداری 
وپویایی ملتاا وایجاد حرکت های ملی پیداشته منینشنود. درسنال 

 25سازمان ملل وناادهای وابسته به آن چیبرۀ بزرگ جاانی  1311
نومبر رابعیوان روزجاانی رفع ومحو خشونت علیه زنان اننتنخناب 

 نمود. 
علت وانایزۀ هسته گذاری همچو روزی درسطح جناناننی، بنرای 
همبستای عمومی ومی ن هماانی برای مبارزه باخشونت علیه زنان 
بوده که به انواع و اقسام مختلف وگوناگون دراقصای نقاط گیتنی 

ین   21وشروع قرن 20اعمال میاردد. سازمان ملل در اواخرقرن
سلسله ریفورماا وتحرکات رادر)دهکدۀ جاانی( براه انداخت وبنه 
تصویب رسانید تابا تدبیر وطرزالعملاای جدید پابه هزارۀ جندیند 
باذارد، زیراقرن گذشته جاان باپشت سرگذاشتن جیااای جااننی 
ومیطقوی وانواع واقسام خشونتاا رادرقبال داشنت، کنه هنمنینن 

 موضوعات ومسایل باعث تشکیل سازمان ملل متحدگردید.
لاذا آ ازقرن جدید راباشعارصلح برای همه درتمام عرصه هنا بنه 
فال نی  گرفتید وی  سلسله تصمیمات وتصویبااینی ننمنودنند 
تاکرختی وی  نواختی این چیبرۀ جاانی رابشکینیند. روی اینن 

این روز  1333اکتوبر15اصل وملحوظات دراسامبلۀ عمومی روز 
راتصویب کردند. شایان یادآوریست که این تاریخ تذکنارینافنتنه 
بخاطرقتل وحشیانۀ سه خواهر میرابال فعاالن سیناسنی جنمنانوری 

توسط  1300نومبر 25دومیییکن انتخاب گردید. این خواهران روز
 دولت دکتاتوری بطوروحشیانۀ به قتل رسیدند.

ازناادهای بین النمنلنلنی  1333مجمع عمومی سازمان ملل درخزان
وموسسات  یر دولتی )انجی اوها( خواست تادرین روز بناطنرح 
نظریات وبرنامه های ویژه به رُشد آگاهی زنان درین زمییه مبنارز، 
مشوره، نظریه وبرنامه ارائه کییدوبه زنان که آسیبانای فنراواننی 
رامتحمل شده اندکم  ومعاونت نمایید، وآنان هم با تعاد وتاکید 
وتایید که ازخشونتااجلوگیری کرده وبه آگاهیاا بیفنزاینیند، در 
مادۀ اول بیانیۀ جاانی رفع ومحو خشونت تذکاریافته که هرگنوننه 
خشونت و بی پروایی علیه زنان به مفاوم هرگونه عملی که مبینای 

 جیسیتی داشته باشد قابل پیارداست.
گفت خشونت علینه  2005نومبر 25یادم است فقید کوفی انان در

زنان درجاان به مثابۀ میراث بطور سیستماتی  وگسنتنرده بناقنی 
مانده، وافزود جاان بطرف این آماده شنده منینرودکنه بنزودی 
هاسرمیشی ملل متحد ی  زن تعیین گردد. هکنذا بناننکنی منون 
تعدادزنانی راکه در راس قوای اجراییه کشورها قنرارگنرفنتنه از 

نفر ارتقا نموده یادآوری کرد. وتازه هم سنرمنینشنی 13نفر به 11
آقای آنتونی گوتراش که اهل کشورپنرتنانال اسنت و مندتنی 
صدراعظم کشورش بود وبعدهم دربخنشنی ازکنمنینسنای عنالنی 
پیاهیدگان وظیفه اجراکرد، یادآورشدکه کشورها و حنکنومنتنانا 
درجابجاسازی زنان در راس قوای ث ثۀ اجراییه وقضاییه ومقنینینه 
مساعی خالصانه انجام بدهید. قابل ذکنراسنت کنه کنوفنی اننان 
ازکشور گانا بود، بانکی مون ازکوریای جیوبی کنه مندتنی هنم 

 وزیرخارجۀ کشورش بود.
بامه حال درحالیکه جاان بصوب مونوفکتور ودجنینتنالنی شندن  

واوج تکیالوژی معلوماتی قدم برداشته، وتعریف ازآدمنی انسنان 
بودن وانسانیت است، وهیچ فرقی بین زن ومرد نیست،ولی هنینوز 
که هیوزاست درجوامع مردساالر وسیتی کالبدهای یخزدۀ وحشت 
زده یی قراردارندکه قوانین واحکام رابه عیعیات و فرهیگ وآیین 
درحصۀ زنان مرعی االجرا میسازند، وضرب المثلی راجامۀ عنمنل 
پوشانیده ) زن را بزن، اگر بمرد دگر زن وگر نمرد دگر زن!( تنا 
همواره زنان دستیار وجیب نارباشید، وپشتوانۀ شخصی اقتصادی 
وحتی جسمی وجانی نداشته باشد. درهمچنو هنوا وفضنا منردان 
باتفوق وبرتری، احساس  رور واستغیامییمایید، لاذا زنان تنحنت 

 کیترول وقیمومت آنان پیداشته میشود.
هرچیدبسا کشورهای شامل نقشۀ هستی وشامل چیبرۀ جاانی منلنل 
متحد ازجمله افغانستان درپای اع میۀ جاانی میع خشوننت عنلنینه 
زنان امضا نموده اند، اما در پی عملی نمودن آن نبوده اند، هنکنذا 
برنامه های انتباهی وتوضیحی نداشته و حرف وحدیث ها که فقط 

 باامضای روی کا ذ باقی ماند.
بخشی ازعیعیات مردم ما خیلی عقب ماننده و زن سنتنینزاسنت. 
دربعضی میاطق دختران را ازکودکی به مکتنب ننمنی گنذارنند، 
بدترکه تولد پشت درپشت دختر رابه )ماده پُشتی( وضعف مادران 

دربعضی جاهااگردختران را ازجازۀ تحصیل داده اند امنا  نسبت میدهید. 
اجازۀکار نمی دهید. اگر احیانا به کارگمارده شوند مود تازه شده وکلمه  
ها و واژه های دیار ابداع شده )مانید رشوت جیسی!(  اگنر در اردوی  
ملی یاپلیی ملی وامییت دولتی بپیوندند، ازطرف ضددولتی هنا شن ق  

سنالنه منورد  5سنالنه و 3میخورند ومحکمۀ صحرایی میاردند. کودک  
ساله که به شوهرداده میشودبنه مناه  15تجاوز جیسی قرارمیایرد و دختر 

د! هادرتاکاوی میزل شوهر توسط شوهروخانواده اش حنبنی منینانرد 
 )پایان ستون سوم( 

 الکسیدریه، ورجیییا         پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
 تصحیح بعضی اشتباهات درقصیدۀ ایوان مداین 

 مطالعین فرزانه وگرامی جریدۀ مردمی امید !
درشمارۀ گذشته دربخش معرفی دوکتاب پرمحتوای استاد داکنتنر 
محمد حیدر، درپراگراف اخیر درنشرچیدمصراع انتخابی قصنیندۀ 
خاقانی برسرخرابه های ایوان مداین چید اشتباه تناینپنی رخ داده 

 است، که ایی  باتصحیح الزمه مجددا  به شما تقدیم می شود :
 هان ای دل عبرت بین از دیده نظرکن هان

 ایوان مداین را آیییۀ عبرت دان
 ی  دم ز لب دجله میزل به مداین کن
 از دیده دوم دجله بر خاک مداین ران

 خود دجله چیان گرید صد دجلۀ خون گویی
 کاز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان
 از آتش حسرت بین بریان جار دجله

 خود آب شییدستی کاتی کیدش بریان ؟
 دندانۀ هرقصری پیدی دهدت نو نو 

 پید سر دندانه  بشیو ز بُن دندان
 ما بار گای دادیم این رفت ستم بر ما

 برقصر ستمکاران تا خودچه رسد خزالن
 خاقانی ازین درگه دریوزۀ عبرت کن
 تا از در تو زین پی دریوزه کید خاقان

جات یادآوری به مطالب بعضی ابیات قصنیندۀ خناقناننی اداره : 
ومطالب عبرت آموزآن، میتوانید بخش منعنرفنی اننتنشنارات را 

 مراجعه بفرمایید. 1003درشمارۀ پیشین 
وفات حسرتبار یک طبیب آزموده و 

 خدمتگار صادق مردم افغانستان
روزجمعۀ گذشته مرحوم داکتر سیّد امام الدین بنانرامنی، ینکنی 

ازاطبای الیق وخدمنتنانارصنادق 
جامعۀ افغانی در داخنل وخنارج 
افغانستان، بعند ازین  منریضنی 
طوالنی پندرود حنینات گنفنت. 
روحش در پیاه رحمت ایزدی شاد 

 باد !
داکتربارامی بیش ازهفتاد سنال، 
نخست همصیفی بیده درلیسۀ عالی 
استق ل و بعد همدوره در فاکولتۀ 
طب کابل ودوست فرزانه وناایت 
عزیزم، عمری را درمعالجۀ مریضان 
خاصتا  در بخش جراحی کنه خنود 
متخصص آن بنود، بنا فنداکناری 

 وصداقت سپری کرده است. 
ع وتا  داکتربارامی عزیزسال ها در ایاالت متحندۀ امنرینکنا ننه 
تیاااسیستانت بخش جراحی شفاخانۀ الکسیدریه بود، بلکه تصندی 
حضیرۀ باغ فردوس را در افغان اکادمی به عاده داشت وهمچنینان 
عضو بورد هیئت مدیرۀ اکادمی و عضنو بنورد اننجنمنن صنلنح 
ودموکراسی برای افغانستان و عضو بورد انجمن داکتران افغانی در 

 ورجیییا نیز بوده است . 
شادروان داکتر بارامی درداخل افغانستان درتشنکنین ت وزارت 
صحت عامه با همسرعزیزخود مرحومه آمیه بارامی که خودننرس 
آزموده بود، دراکثر والیات کشور و در دوردست ترین منحن ت 
وقریه جان وطن درمعالجۀ مریضان اجرای وظیفه کرده و زحمنات 

 شباروز مسافرت های مربوطه رابدوش داشته است. 
ایی  با عرض تسلیت به فرزندان برومید و اقارب ودوسنتنان او 
یکبار دیار روحش را درسایۀ رحمت خداونندمنتنعنال شناد منی 

 خواهم . اناهلل واناالیه راجعون/
ادارۀ امید: اداره وهمکاران قلمی جریدۀ امید وفات جیاب مرحوم 
داکتر سیدامام الدین بارامی را ضایعۀ بزرگ علمنی شنمنرده، بنا 
اتحاف دعابه روان مبارکش، به همه وابستنانان وبنوینژه فنرزنند 

 برومیدش آقای جاویدبارامی صمیمانه تسلیت میاویید./
**************** 

این نامردان بایددرجمع پشتون های شریف ونجیب افغانسنتنان بنه 
شمارآورده نشوند .به همان دالیل میباشدکه مردم بیچاره وبیینوای 
افغانستان بیام اییکه زعمای پشتون خودهارا افنغنان گنفنتنه انند، 

 درمقابل کلمۀ افغان ع قمیدی نشان نمیدهید.
استاد دانشمیدوشخصیت اصیل وطن داکترمحمدحنیندر بناآوردن 
مثالاای زیاد درخصوص کلمۀ افغان که باید تبعۀ افغانستان خنودرا 
افغان باوید طرفداری مییمایید ومیاویید که دربسی ممال  مردم 
بیام اصلی وملیت خودخطاب نمی شوند. واز آنست محترم جیناب 
داکترمحمدحیدرکلمۀ افغان راکه به پشتوناا نسبت داده شده اسنت 
نفی می نمایید، وطرفدارآن میباشیدکه مردم افغانسنتنان خنود را 

باویید عیبی ندارد، وهدف استادهمآهیای وهنمنوطنینی  «افغان»
 است وبی ./**************

بییی دختری توسط شوهرش بریده میشود. نادیه انجمن راشوهرش 
به جرم سرودن شعر میکُشد. قاضی شرط ط ق زنی راازشنوهنرش 

 روی این اصل وشرط میاویدفیصله میکید)صفحۀ پیجم(
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 اهلل بازاد روح
 زوی چیست؟ برنامۀ تصفیۀ سلطان

بنه  «سناز دولنت»زوی، عضو ارشد ستاد انتخاباتی  داوود سلطان
رهبری محمداشرف  یی اخیراً در ی  مصاحبۀ تلویزیونی تلویحاً 

را مخاطب قرار  «ثبات و همارایی»ویژه اعضای تیم  مجاهدین به
بنه قندرت  «فنرینب»و  «تذویر»داده و گفته است که آنان با 

هنای گنذشنتنه  گوید که در سال رسیده اند. او در این مصاحبه می
آنان از بدنۀ حکومت و قندرت  «تصفیۀ»های زیادی برای  ت ش

 ها ناکام بوده است. صورت گرفت، اما این ت ش
ها در چااریکار جلنسنه  یکبار این»گوید:  او در این مصاحبه می

به کابل آمدند و قدرت را بنه دسنت  کردند و به فریب و نیرنگ 
های مردم فشار آوردند که طالبان از آن  قدر برگرده  گرفتید. آن
برای ی  مدت کوتاه قدرت  B52سال قبل بازور  11ظاور کرد! 

را به دست گرفتید. چیدین سال است ما ت ش دارینم تنا دواینر 
 .«تواننینم ها تصفیه کییم، تصفیه کرده نمی دولتی را از وجود این

کنیند کنه در  زوی در این مصاحبه چیین وانمود منی آقای سلطان
هنای  ساز در انتخابات، چنانره صورت به قدرت رسیدن تیم دولت
سناز در  هایی که از تینم دولنت  یرمتحد و در مجموع تمام چاره

انتخابات به طور مستقیم و  یرمستقیم حمایت نکردند، در حکومت 
زوی، امنا در  و دولت جا نخواهید داشت. این سخیان آقای سلطان

برانایز شد.  های اجتماعی جیجال روزهای اخیر میان کاربران شبکه
سناز  تینم دولنت «مانفیست»زوی را  های آقای سلطان برخی گفته

عیوان کردند و برخی هم از او قارمان ساختید. در این میان، حنتنا 
هنای  شماری از اعضای دستۀ انتخاباتی محمداشرف  یی هم گفنتنه

 زوی را نکوهش کردند. آقای سلطان
نانار در واکنینش بنه  محمداکرام اندیشمید، نویسیده و تاریخ

زوی در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است  های آقای سلطان گفته
، توضیح برننامنۀ «ساز دولت»که این نظریات از سوی نماییدۀ تیم 

این تیم و اشرف  یی است. آقای اندیشمید برنامۀ آقای  نینی و 
زوی  خوانده و افزوده است که سخیان سلنطنان «تصفیه»تیمش را 

او را در  « یی و تنینم»از آدرس  «پراکیی عمق کییه و نفرت»
اینن »سازد. به باور اینن ننویسنینده:  جامعۀ افغانستان میعکی می

  هاچه افنکنار جنیناینت زوی نظریات حکایت از آن داردکه سلطان
 .«پرورانید یی را برای افغانستان در سر می گرانه

ساز در صفحۀ رسنمنی  برنا صالحی، عضو دستۀ انتخاباتی دولت
 «سرچنپنه»زوی تاریخ را  فیسبوکش نوشته است که آقای سلطان

خوانده است. آقای صالحی در یادداشنتنش گنفنتنه اسنت، اینن 
را در ارایۀ  «های ک نی  لط»زوی  بار است که آقای سلطان دومین

زوی  شود. برنا صالحی داوود سلطان مرتکب می «دیدگاه خودش»
این حنرف خنوینش شنمنا »را مخاطب قرار داده و نوشته است: 
گیریدکه فکرکیم این نشنان  عظمت قیام ی  ملت را به سخره می

دهیدۀ نوعی عقدۀ محرومیت شما از این افتخار ملی و تنارینخنی 
 .«است

وقتی از جلسۀ چنارینکنار »ساز گفته است:  این عضو تیم دولت
کیید، میظورتان مقدمات فتح کابل به واسطۀ نیروهنای  صحبت می

ظفرآفرین ملی به قیادت احمدشاه مسعود بزرگ است که ننه بنه 
واسطۀ کدام معامله و سازک بازک؛ بلکه در پایان ین  منبنارزۀ 

در عین حنال، فنانینم .«گیر ملی واس می حاصل شده است نفی
های رقیبِ انتخاباتنی حنق  ناار نوشته است که تیم دشتی، روزنامه

دارند در برابر یکدیار موضع بایرند، از یکدیار انتقاد کینیند و 
زوی پا را از اینن داینره فنراتنر  حتا بر یکدیار بتازند؛ اما سلطان

گذاشته و به مسایل تاریخی پرداخته واین مسایل رابا انتخابات ربط 
هنا سنر از پنا  داده است. وقتی امثال او در بنارهنا و کنابناره

کردنند  شیاختید، مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ جااد می نمی
اهلل و بنه وجنود  و نتیجۀ آن جااد، فروپاشی حکومت داکتر نجیب

آمدن حکومت مجاهدین بود و گروهی که این جیاب از آن یناد 
توانست به تیاایی قندرت را در اخنتنینار  کید، درحالیکه می می

های جاادی محول کنرد و بنر  بایرد، تصمیم را به رهبران تیظیم
بییاد تصمیم آن رهبران، حکومت مجاهدین به وجود آمند.فنانینم 

زوی را مخاطب قرار داده و افزوده است: این جیناب  دشتی سلطان
قدر فام داشته باشد  داند، باید این که خود را ی  شاروند آگاه می

که اگر مقاومت در برابر طالبان نبود، او و امثالش دیانر خنواب 
که صنوبنۀ  توانستید ببییید؛ مار این برگشت به افغانستان را هم نمی
 کردند یا حاکمیت طالبان را. پیجم پاکستان بودن را قبول می

عبدالمیان دهزاد، نویسیده و استاد دانشاناه ننینز در صنفنحنۀ 
زوی، پنرده از ین   فیسبوکش نوشته است که داوود سنلنطنان

برداشت. آقای دهنزاد در ادامنۀ  «خواهی روایت ک نِ تمامیت»
روایتی کنه از »نویسد:  یادداشتش در مورد این روایت چیین می

رأس تا قاعدۀ این مملکت را ملکیت شنخنصنی و قنومنی خنود 
زوی اولین کسی نیست که خبر از تصفیۀ قومی در  دانید. سلطان می

دهد، نزده سال پیش از امروز طنرح بنینرون  ادارات حکومتی می
ها از قدرت توسط انورالحق احدی، حنامندکنرزی،  کردن تاجی 

زاد، اشرف  یی احمدزی و علی احمد ج لنی منطنرح  خلیل  زلمی
نماییدۀ ملنل منتنحند  «جان آرنو»ها این طرح را به  شده بود. آن

ها  ها در تبانی با امریکایی آدم  سپرده بودند که طی نزده سال همین
 ».قدم آن را پیاده کردند به قدم

ساز تاهیوز به رسمی در این زمییه دیدگاهی به دسنت  تیم دولت
زوی ی  دور به عیوان عضنو منجنلنی  نداده است.داوود سلطان

 همین صفحه( 3نماییدگان فعالیت کرد و در دوردیارکه )ستون 

 پاسداشت زبان مادری
میکیدکه آن خانم بعداز ط ق بااو عروسی کیند، وبنعندازآن بنه 
دخترآن خانم که درحقیقت دختراندرش میشود تجاوز منینکنیند. 
پدری به دخترش)خاطره( بعدازبارها تجاوز دخنتنرش راصناحنب 
دوطفل میسازدوبعد سارا مانی فلمسازافغانستانی این واقعیت رافنلنم 
میسازدوخاطره هم به اروپاپیاهیده میشود. گراف ط ق بناالرفنتنه، 
خودکشی وخودسوزی همه بحیث چالشاای عمده ولکه هنای داغ 

 ونیگ فرا روی بساکشورها قراردارد.
کودکان خیابانی وعدم توجه به توصیه های رهیمای خانواده، بنه 
تکثرمی پردازند ودهاا وصدها موضوعاتی که ملل منتنحندبندان 
اشاره نموده، ولی باوجود بسامشک ت دربسا کشورها زنان بنه بنه 
اقتدار رسیده اند درشیلی سالاا خانم باسلت کنه از دکنتناتنوری 
پییوشه خانواده اش متواری بودند، رئیی جماورشد. درارجیتناینن 
چیدی قبل زنی رئیی جماور شد. درآذربایجان رئیی جماور خانم 
خود را معاون رئیی انتخاب نمود. درجرمیی خانم انان  منرکنل 
ملقب به زن آهیین برای چیدمین بار صدراعظم میباشد. هنرچنیند 
درین اواخر آن زن آهیین خانم مرکل درچیدین دیدارهای رسمنی 
اش بارؤسای جماورکشور ها رعشه دراندامش آمد ولرزید، ولنی 
طرفدارانش بدین نظراندکه مرکل بیدی نیست که به این لنرزشنانا 

 بیفتد! 
سال قبل درآستانۀ روزجاانی محوخشونت خانم سالومه زورابشنینو 
بحیث رئیی جماورگرجستان انتخاب شد وبه اولین زنی تنبندینل 
گردیدکه به این مقام برسد، اوکه حتنی درفنرانسنه تنولندشنده، 

 % رای رابر وبر گریکول  لبه کرد. 53اما
شایان یادآوریست که دربارۀ خشونت علیه زنان ازبسا موضوعنات 
که در حقیقت نوع خشوننت وعندم آگناهنی اسنت، ینادآوری 
میاردد. ازجمله در بعضی کشورهای که نمی توانید ازتعدد اوالد 
جلوگیری نماییدوهیچ بدان توجه نمییمایید. دربساکشورهاازجملنه 

 21گزارشی در Abortion surveillance United Stateایاالت متحده 
انتشاردادکه درآن آمده که ساالنه ی  ملیون جنینینن  2000نومبر

درامریکا سقط میشوند، جیین هایی که محصول روابط ننامشنروع 
میباشید، به آنان توصیه میشودکه )به کسی که تشنینه اسنت آب 
شیرین باید داد نه آب شور !( همچیانکه به کسی که گرسیه اسنت 
 ذا باید داد نه اییکه سفرۀ تزیین شده ازانواع واقسنام  نذاهنای 
گونه گون. کافیست ی   ذای صحی وپرکنالنوری کنه وجنود 
اوراتقویت کید، کسی که نیازجیسی دارد باید ازدواج کید وهینچ 
راهکار ورهیمابجز راه مستقیم که خداوند)ج( رهیمون شده، وجود 
ندارد راه حق وشیوۀ ح ل نکاح وازدواج. فرویدمینانویند بنرای 
پیداکردن همسر، همسفر، همبستر وهمدم خوب الزم نیست میتظر 
و معطل الیق پیداکردن شد. اولویت اییست که اول خنود خنوب 

 والیق شد.
گزارشاای صحت جاانی وناادهایی که درراسنتنای خناننواده و 
کودکان کار میکیید ازبسا موضوعات ومشک ت خانوادگنی یناد 
آوریاا می نمایید، حتی از کوتاهی های جیسی ونرسیدن وننبنودن 
ارضای خاطر ویاجادۀ یکطرفه، عدم آگاهی کسانیکه بالغ شده ولی 
عاقل نه ! بعضی هاهم ازمسایل خانوادگی بوی نمی برنند وواقنف 
نمیباشید پیشبرد زندگی رادرحد آرامش نفسناننی خنود ودرحند 

 گذاره کافی می پیدارند. 
امروزتعداد ط ق خواهان درسطح جنانان وافنغنانسنتنان اضنافنه 
ترازط ق دادن مردها شده، درصف های والیت کنابنل روبنروی 
محکمۀ فامیلی روزانه صفوف زنان کشیده شده که خواهان طن ق 
اند. درگذشته دراین محکمه ممکن پیج ط ق صورت نمی گرفنت 

درخواست میرسد، که همه کنوتناهنی  150امااکیون به روزحدود
وعدم مراعات حقوق دوجانبه راعلت خواست جدایی میشمنارنند، 
بسیاری ازهمسران جانب مقابل راانسان ندانسته وصرف به ارضنای 
خاطرخود میپردازند. البته مسایل اقتصادی ولت وکوب وخشونت 
ومداخلۀ فامیلی نیز شامل علل درخواست طن ق اسنت. دننینای 
دجیتال، وضاحتاای رسانه های گروهی ومنیندینای اجنتنمناعنی 
وتلفوناای همراه وچشم وگوشاا بازشدن بسا موضوعات راازحالت 

 سکوت وسکون وانجماد بیرون کرده است. میاویید:
 گوهر دل رامزن برسیگ هر ناقابلی

 صبر کن تا پیدا شود گوهرشیاس قابلی
به امید اییکه این آگاهی نیزبیشترناادییه گنرددکنه زننان لنبناس 
شمااند وشما ازآنان، همه موضوعات مشترکا مدنظرگرفنتنه شنود 

 وقسمت گردد. 
 1100صوفیا تولستوی خانم تولستوی که هفت بارپینش ننوینی 

صفحه یی اثرمعروف جیگ و صلح شوهرش راپاک نویی نمنوده 
وهربار شوهرش بدان اضافات می نمود، گفته میشودکه باحوصلنه 
وبرده باری همۀ اموررا پیش میبرد. البته که شوهرهم موضوعنات 
رامیدانست. صوفیا درموقعی که تنولسنتنوی مصنروف ننوشنتنن 
ومطالعه می بود متوجه شوهر میبود تااگر کار وضرورتی داشنتنه 
باشد مرفوع نماید. اوچاارده اوالد ازتولستوی بندننیناآورد. روی 
همین میاویید درکیارهرمرد موفق ی  زن موفق وانیی ومونسی 

 ضرور است، در  یرآن به فرمودۀ حضرت سعدی : 
دو صاحبدل ناه دارند مویی        همنیندون سنرکشنی و آزرم 

 جویی

 مشابهت اوضاع سیاسی 
که آماده است با لطف و ماربانی از قشون فرانسه استقبال می نماید. ی  پیمان  
متمم به این موافقت نامۀ مقدماتی اضافه خواهد شد تا وسیلۀ که چاونه توسط  

 آن عملیات عوض نمودن قشون اجرا گردد، بمیان آید. 
 تصریحاتی که در باال طرح گردیده است فورا مرعی االجرا خواهد بود. به -3 

مجردیکه امضا بین گروه های عالی مقام موافقت کییده، رد و بدل  
شد همه معیارات ضروریه جات توقف خشونت ها در حوزه، دوام عساکر در  
مواضع مربوطه فعال شده، ی  فضای رفاقت آمیز وصمیمی جنانت آ ناز  
مننذاکننرات کننه ضننروریسننت، بنناینند ایننجننادشننود. ایننن مننذاکننرات  

 مخصوصآدرمواردذیل بحث میکید: 
 روابط دیپلوماسی ویت نام با ممال  خارجه.   -الف  
 قانون آییده هیدوچین.   -ب  
 ع یق کلتوری واقتصادی فرانسه در ویت نام.   -ج  

 هانوی، سایاون ویا پاریی برای کیفرانی انتخاب شده میتواند. 
 م 1310 مارچ    0 محل امضا: هانوی  

 امضا کییدگان: سیتییی) از طرف فرانسه( 
 هوچی من و فو هانگ خانه ) ازطرف ویت نام(. 

 از ذکر ضمایم مترافق نظز به طوالت موضوع صرفیظر شد. 
مارچ عکی العمل ها پر آوازه بنود.    5 در حوالی شفق دم صبح روز  

اع میۀکه هیاام شب بین هوچی من و سیتییی فرانسوی امضا شده بود از طریق  
رادیو پخش  ودفعتأ  ویت نامی ها را سرسام از خواب شیرین بیدار نمود. این دو  
نفر نزد مردم با مورال دشمیان توجیاه شدند. اب  یه از مردم تقاضا داشت تا از  
عساکر فرانسوی دوستانه استقبال نمایید زیرا آناا قرار پیمان بین المللی جنانت  
خلع قشون چین در ویت نام آمده اند )این نوع تصامیم برای مردم افغانستان هم  

 بارها گرفته شده است(. )ادامه درشمارۀ آییده( 
***************** 

کنانندیندا،  11درجریان انتخابات ریاست جماوری هم درجنمنلنۀ
بسیاربه ندرت دیده میشدکه نامزدی باهمسرش کمپاینن ننمنایند، 
بعضی آنان حتی نمیتوانید نام خانم خودر برزبان بیاورد ! بیشترشان 
ازهمسرخود به نام مادراوالدا ! کوچ ! یا مادراحمدیامحمود یادمی 
نمایید! اما آنچه درین اواخردیده میشودرهبران و لیدران یناخنرده 
رهبر ولیدر درمصاحبه هاوصحبتاای شنان خنودرا درمنکنتنب و 
دانشااه اول نمره جا میزنیدوحتی اول نمرۀ عمومی ! امناجنالنب 
بودکه تازه وزیرمعارف داکترمیروس بلخی با عکی ومکث بنینان 
داشت که بعدازین در سطح معارف کشور، اول نمره ودوم ننمنره 
وسوم نمره نخواهیم داشت بلکه شاگردان ی  صیف بعدازین کنه 

 ABCDدرجه بیدی های الف ب ج د، معادل دیار کشورهنا بنه 

تقسیم بیدی میشوند وهکذا بجای )ناکام(، )تکرارصینف( گنفنتنه 
 میشود.

 SUPPORT PERSIAN LONGUAG FORمیکیمبارحال، من پیشیااد 

KDP SIGH THE PETITION,  ASK KINDLE DIRECT 
PUBLISHING (AMAZON) TO SUPPORT FARSI (PERSION) 

LONGUAGE 
بای  دستخط وتایید وتاکید تان خدمت بزرگی برای زبان مادری 
تان انجام میدهید. درین درخواست از امازون خواسته شدکه زبنان 
فارسی رادر دستااه کییدل خود پشتیبانی وهمکاری کید. اضنافنه 
شدن فارسی کییدل واقعا درعرصۀ زبان وادبیات وصحنت السنینه 
وزباناا ودسترسی درباز دهم رایج دنیا، فارسی دری وبنه کنتنب 
و یای جاویدان فرهنینانی منان ین  تنحنول بنزرگ اینجناد 

 میکیدودست آوردبزرگی پیداشته میشود.
گید قومی راکه بعضیاا دامن میزنید واخیرا  اخبارشده که خینراهلل 
اسپلیی سفیرافغانستان در آذربایجان درسفارت لوحه هنای دفناتنر 
راکه به فارسی نوشته شده برداشت وحتی بابیحرمت شکسته وباطل 
نموده وبه پشتو وانالیسی نصب نموده وحتی پاجلنوتنرگنذاشنتنه 
دشیام داده است ! بایدگفت بافحشاویی هینچ گناهنی بنه زبنان 
دیارخدمت نمی توانید، تفاهم وهمزیستی مسالمت آمیز و تمکین 
به دهکدۀ جاانی و زبان هاو ادیان ومذاهب، درمراعات اصل اصیل 
 احترام کن تامحترم باشی، نافته و مضمراست وبی !/)دنباله دارد(

*************** 
به عیوان نامزد از والیت  زنی درانتخابات شرکنت کنرده بنود، 

دهنی  ناکام ماند، اعتراضات زیادی را در پی از ناکامنی سنازمنان
 کرد، اما بعداً معلوم شد که اعتراضات او واهی بوده است. 

ها به عینوان منجنری  وی پی از این ناکامی در یکی از تلویزیون
به عیوان نامزد وارد شد  2011کرد و در انتخابات  ایفای وظیفه می

و بعداً به تیم تحول و تداوم به ریاست محمداشرف  یی پینوسنت. 
زوی بنه  گیری حکومت وحدت ملی، آقای سنلنطنان پی از شکل

عیوان مشاور ریاست حکومت وحدت ملی در امنور هنواننوردی 
گماشته شد و خانمش به عیوان یکی از مشاوران خانم محمداشرف 

  یی آ از به کار کرد.
زوی در زمان مشاوریتنش، اننتنقنال  یکی از مسوولیت های سلطان

حجاج افغانستان بودکه بعدها سیدهایی از وجنودفسناد اوتنوسنط 
ها افشاشد. سلطانزوی تا هیوز راجع به این پرونندۀ فسنادش  رسانه

زوی بنه     میزان آقنای سنلنطنان 0چیزی نافته است. در انتخاباتِ 
عیوان سخیاوی دستۀ انتخاباتی دولت سازمسوولیت گرفت و تنا 

کید./ روزنامۀ منانندگنار  ها صحبت می هیوز از این سمت با رسانه
 چاپ کابل
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 هفته نامۀ امید 4601شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سدنی، آسترالیا                                نصیراحمد رازی
 دریچۀ به نثر پیشینیان

ای عزیزان عمر  ییمت شمرید، وقت از دست مدهید، سخن شیخان 
باور مکیید تاگمراه نشوید وبه دوزخ نروید. ازهمساینانی زاهندان 
دوری جویید تابه کامل دل توانید زیست، خودرا ازبید نام وننینگ 
برهانید تاآزاد توانید زیست، در پنینری اززننان جنوان پنینروی 
مخواهید، طعام و شراب تیاا مخورید کنه اینن شنینوۀ قناضنینان 

 وجاودان باشد !
 درخانۀ مردی که دو زن دارد آسایش وخوشدلی وبرکت مطالبید !

راستی وانصاف ومسلمانی از بازاریان مطلبید. حج مکیید تناحنرص 
برمزاج شما  لبه نکید وبی ایمان وبی مروت ننانردیند! )ازرسنالنۀ 

 صدپید عبیدزاکانی(
: درب خانۀ حجی بدزدیندنند، او بنرفنت ودرب حکایت 

مسجد برکید وبه خانه می برد، گفتید چرا درمسجد بنرکنینده ای، 
گفت درخانۀ من دزدیده اند و خداونداین در دزد میشنیناسند، دزد 
رابه من سپارد ودر خانۀ خود بازستاند! ) از رسالۀ دلاشنای عنبنیند 

 زاکانی(
: آدم تا درباشت بود ریش نداشت من ینکنه اورا حکایت 

سجده کردند. چون ریش برآورد م یکه که هنرگنزرینش نندینده 
بودند آ از ریشخیدکردند. مسکین از انفعال از باشت بیرون جسنت 

 وبه صحرای دنیی گریخت وبه زحمت گرفتار شد !
 گر ریش را بدی به جاان در فضیلتی

 اهل باشت راهمه دادی خدای ریش     )ازریشیامۀ عبیدزاکانی(
: شیخ االس م عبداهلل انصاری قدس روحه باخواجنه  حکایت

اسماعیل ادیب تعصب کردی وبارها قصداو کرد وکتب او بسوخت 
واین تعصبی بود دییی که هرویان درو اعتقادزیاد کرده بودند کنه 
او مرده زنده می کید وآن اعتقاد عوام را زیان میداشت. مار شینخ 
بیمار شد ودرمیان مرض فواق پدیدآمد وهر چید اطباح ع ج کردند 
سود نداشت ناامیدشدند. آخربعداز ناامنیندی قنارورۀ شنینخ بندو 
فرستادند واز او ع ج خواستید برنام  یری. خواجه اسماعیل چنون 
قاروره نارید گفت این آب ف ن است وفواقش پدیندآمنده اسنت 
ودرآن عاجزشده اند و اورا باوییدتای  استار پوست مغنز پسنتنه 
بای  استار شکر عسکری بکوبنیند و اورا دهنیند تنا بناز رهند 
وباوییدکه علم ببایدآموخت وکتاب نبایدسوخنت! پنی از اینن 
دوچیز سفوفی ساختید وبیمار بخورد وحالی فواق بیشست وبنینمنار  
برآسود. )چاارمقالۀ عروضی، تالیف احمدبن عمر بن علی الیظنامنی 

 ه ق نوشته شده است.( 550العروضی السمرقیدی. حدودسال 
 اندر باب سخن گفتن

بایدکه بسیار ناوید وسخن دیاری به سخن خود قطع نکیند 
و هرکه حکایتی یا روایتی کید و اوبرآن واقف باشد وقوف خودرا 
برآن اظاارنکید تاآن کی آن سخن به اتمام رساند، وچینزی راکنه 
از یر اوپرسید جواب ناوید واگرسئوال ازجماعتی کیید که داخل 
آن جماعت بود، برایشان سبقت نیماید. و اگنرکسنی بنه جنواب 
مشغول شود و اوبرباترجوابی ازآن قادر بود، صبرکیدتاآن سنخنن 
تمام شود، پی جواب خود باوید بروجای که درمتقدم طعن نکیند 
ودرمحاوراتی که به حضور اومیان دوکی رود خوض نینمنایند. و 
اگر ازاوپوشیده دارند استراق سمع نکید وتنا اورابنا خنود درآن 
مشارکت ندهید مداخلت نکید، وباماتران سخن به کیایت ننانویند 

 وآواز نه بلید دارد ونه آهسته بلکه اعتدال نااه می دارد.
واگر درسخن اومعیی  امض افتد دربیان آن بنه منثنالنانای 
واضح جادکید و اال شرط ایجاز نااه دارد، والفاظ  ریب وکیایات 
نامستعمل بکار ندارد. و سخیی که با اوتقریر میکیید تا تمام نشود به 
جواب مشغول ناردد. وآنچه خواهد گفت تا درخاطر مقررنارداند 
درنطق نیارد، وسخن مکررنکید مارکه بدان منحنتناج شنود ولنق 
وضجرت نیماید، وفحش وستم برلفظ نایرد واگربه عبارت ازچیزی 
فاحش مضطر گردد برسبیل تعریض کفایت کید ازآن ومزاح میکنر 
نکید. ودرهرمجلسی سخن میاسب آن مجلی گوید ودراثیای سنخنن 
به دست وچشم وابرو اشارت نکید مارکه حدیثی اقتضای اشنارتنی 

 لطیف کید، آنااه آنرا بروجه پسیدیده ادا نماید. 
ودرراست ودروغ با اهل مجلی خ ف ولجاج نورزد، خاصه 
باماتران و سفیاان، وکسی که الحناح ننکنیند واگنر درمنیناظنره 
ومحاورت طرف خصم را رجحان یابد انصاف بدهد، وازمنخناطنبنۀ 
عوام وکودکان ودیواناان ومستان تا تواند احتراز کنیند، وسنخنن 
باری  باکسی که فام نکید ناوید ولطف در محاورت نناناهندارد.  
وحرکات و اقوال وافعال هیچ کی رابه قبح محاکات نکید وسنخنن 
های موحش ناوید. وچون درپیش ماتری رود ابتدا به سخن کنیند 
که به فال ستوده دارند، و از یبت و نمامی وباتان ودروغ گنفنتنن 
تجیب کید، چیانکه به هیچ حال برآن اقدام نیمایند، و بنااهنل آن 
مداخلت نکید واستماع آنرا کاره باشد وباید که شییدن او ازگفنتنن 

 بیشتر بود. 
ازحکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق زیادت است؟ 
گفت زیرا که مرا دوگوش داده اند و ی  زبان، یعیی دوچیدان که 

 میاویی می شیوی. )اخ ق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی(/

 توطئه های احمدزی و کرزی
برج ل آبادحمله کردند.درآن جنینگ کنه بنه جنینگ جن ل 
آبادمشاور است، قوای مسلح برنظامیان پاکستانی چینان ضنربنات 
محکم واردکرد که هزاران عسکرفوج پاکستان ونفرهای گلبندینن 
کشته شدند ومرده های شان بارطرف افتاده بود و فوج پاکسنتنان 
چارۀ بجز فرارنداشت وچیان شکست سیاین خوردندکه تنا زمنان 
طالبان جرئت نکردندکه پای کثینف شناننرادو بناره بنه خناک 

 ماباذارند.
اکثریت  صاحبمیصبان سابقه داراردو که فنعن  درقنوای مسنلنح 
برحال اند یا متقاعد شده اند، درموردتعلیم وتربیۀ مربیان ننظنامنی 
امریکایی میاوییدکه تعلیمات نظامی ازطرف امریکاینی هنابنینام 
است وهیچ موثریت ندارد، چه عسکر ما زبان آناناراننمنی داننیند 
وآناازبان عسکرمارا نمی دانید، صاحبمیصبانی که ترجمه میکینیند 
یاترجمان های اجیر اکثرا خود درافاام وتفایم مشنکن ت دارنند. 
همه این هیاهوی تعلیم وتربیۀ نظامی ی  چنینزبنینام اسنت وبنه 
وضاحت گفته می توانیم که اص  امریکا نمی خواهدمای  قنوای 
مسلح موثروتعلیم یافته وآماده باش داشته باشیم، آنناناین  ننوع 
روزگمی میکیید. اگرآنا از دل وجنان منی خنواسنتنیند امنروز 
مابایدی  قوای مسلحی میداشتیم که درمیطقه بی نظیر میبود کنه 
توان جیایدن علیه طالبان چه بلکه علیه بزرگترین لشنکنراجنینبنی 
رامیداشت. ولی هژده سال گذشت وماآنچه که داشتینم آننراننینز 
ازدست دادیم وحاصل همۀ این همکاریاا وت شاای خارجیان فقنط 

 «بوجودآمدن ی  قوای مسلح عاطل و یرموثر می باشد.

به تایید طرزدید این صاحبمیصبان، قوای ناتو ازآ از اشغنال شنان 
کدام تعادی برای ایجاد ی  قوای مسلح نیرومید بومی نداشتنیند، 
چیانکه آوانی که بارک اوباما بخشی ازعساکرامریکا رااز افغانستان 
خارج کرد، همه س حاا و مامات نظامی راکه دربارکاای نظنامنی 
شان درافغانستان بود، بعوض اییکه به قوای مسلح افغانستان بدهند، 
به نظامیان پاکستان تسلیم کرد، نظامیان پاکستان آناارا بندسنتنرس 
طالبان گذاشت که ازآن برای کشتن مردم وعسناکنرمنااسنتنفناده 
نمایید. درواقع این عمل  اوباما تقویۀ طالبان وتضعیف قوای مسلنح 

 ما بود. 
جای تأسف است که اشرفغیی احمدزی وحامدکرزی درآن زمنان 
صدایی نکشیدند وپرسشی نکردندکه چرا برقوای مسنلنح منااینن 
اعتمادنشد، درحالیکه هردو برسرحم ت شبناننۀ قنوای امنرینکنا 
برطالبان هیاهوی رابه سطح دست و گریبان وجنینگ وجندال بنا 
نظامیان امریکابرای توقف آن براه انداختید. عساکر مادرقنطنعنات 
عسکری ودرخطوط اول جباه ازس حنانای دسنت داشنتنۀ شنان 
شکایت دارند ومیاوییدکه حین انداخت س حاای مابعدازچیدفینر 
به اندازۀ گرم می آییدکه دیار ازکار می افتید وما دیارفیرکرده 
نمیتوانیم وباید میتظر باشیم تاس ح سردشودکه این نقطاع س ح بنه 
طالبان موقع میدهدکه تیراندازی بیشتر بسوی ماکینیند وتنلنفنات 
مابیشترمی شود.ی  عسکرمیاوید طوری معلوم میشودکه امریکنا 

 س حی رابه مامیدهدکه روساابه نوکرهای نمی دادند.
دربخش مدافعۀ هوایی کشورعمل موثری صورت نارفتنه اسنت. 
ی  پیلوت نظامی که ازقوای مسلح برآمده وفع  درکانادا زندگی 

قوای مدافعۀ هوایی رابه باانه های منخنتنلنف »مییماید میاویدکه 
ازبین برده اندوآنچه راکه بجایش گذاشته اند  یرموثر وننمنایشنی 
میباشد. درواقع میتوان گفت که چیزبیام مدافعۀ هنواینی وجنود 

  «فزیکی ندارد.

درزمانیکه قوای مسلح بدست احمدشاه مسعود بود یکصد وبینسنت 
فروند جت بمب افان میگ درکشوروجودداشت، که درمنحن ت 
خاصی نااداری میشدند. احمدشاه مسعود هرگزازآنانابنر عنلنینه 
قوت هایی که دربرابردولت اس می می جیایدند استفاده ننکنرد، 
برعکی عبدالرشید دوستم ازآن بمب افان هاییکه در دهدادی بلخ 
بود علیه شاروندان کابل استفاده نمودکه بعضا برنواحی مسکوننی 
اصابت میکرد وصحیه های دلخراشی رابوجودمی آوردند. دولنت 
اس می تیااازطیارات باربری نظامی برای حمل وننقنل اسنتنفناده 
میکرد. زمانیکه طالبان درکابل سرازیرشدند ایشان ازآن طنینارات 
بمب افان به همکاری قوای هوایی پاکستان دربرابرمردم وقوتاای 
مقاومت استفاده کردند. مث درنخستین روزهای که طالبان کنابنل 

دوفروند طنینارۀ جنینانی  1330رااشغال کردند، دراواسط نومبر 
درفضای شارچاریکار نمایان شدکه یکی آن بمب بزرگی رادری  
خانۀ نزدی  مرکز والیت انداخت که آن خانه را باباشنیندگناننش 
بکلی میادم ساخت و دومی آن درناحیه شارکایۀ چاریکار اصابت 
نمودکه چیدین میزل را تخریب کردوتعدادزیادی شارونندان آن 

 شار را شایدوزخمی ساخت.
این زمانی بودکه مردم پروان علیه تجاوزگران طنالنب وبناداران 
پاکستانی شان قیام ملی نموده بودند. مردم پروان با بیل وکلنینگ 
وبا هرچه که دردست داشتید برطالبان که تعمنینروالینت وننقناط 
حساس شاررا اشغال کرده بودند حمله کردند وقسمت اعظم آناارا 
نابود ساختید ومتباقی آن فرارنمودند. درآنروزها مرده های طالبان 
از سالیگ شمالی الی جبل السراج وشارچاریکار بدوطرف سنرک 
افتیده بودند وبعضی ازآناانیمه جان بودند. ولی این قیام ملی چون 
 کدام رهبرمشخص نداشت ومردم نمی دانستیدکه پی ازشکست 

دادن طالبان چه کیید، لذا هرکی به جایی پیاان شد وحتی 
عدۀ درچاارراهی شارجمع شده بودند. برای سه چاارروز وضعیت 
به همین میوال بود ودرسراسرشارچاریکار خاموشی مطلق جرینان 
داشت وشارخالی ودوکاناا بسته بنودنند. پن ن وطنرح بنعندی 

 وجودنداشت وقیام خودجوش بود.
جای تأسف است که درآن آوان عندۀ ازنناقنلنینینی کنه 
درشمالی بودند با طالبان همدستی وهمکناری ننمنودنند واحنوال 
اوضاع میطقه رابه طالبان اط ع دادند. طالبان باآگناهنی ازاوضناع 
مطمئن شدندکه قوی رهبری وجودندارد وقیام خنودجنوش بنود 
وقاید ورهبری برای قیام وجودندارد. فوج عظینمنی ازپناکسنتنان 
خواستید وازهوا وزمین برمردم شمالی حملۀ برق آساننمنودنندکنه 
مردم همه  افلایرشدند. طالبان تعداد کثیر اهل چاریکنار وجنبنل 
السراج وسالیگ رابه قتل رساندند، خناننه هنارا بشنمنول خناننۀ 
بشیرسالیای ومرکز وشاروالیت راآتش زدند چنینان قنتنل عنام 
کردندکه خانه به خانه زن، طفل، مرد، پیر وجنوان راتنینربناران 
کردند، وتعدادزیاد زناا ودخترهنای منعنصنوم رااسنینرگنرفنتنه 
درموترهای کاماز و موترهای سازمان ملل که درشارچاریکار بنود 

 انداخته بسوی کابل آوردند.
همه راچیدین شبانه روز درسفنارت روسنینه درداراالمنان 
زندانی ساختید وبعد بطرف ج ل آباد روان کردندکه هدف ایشان 
آن بودکه آن زنااودخترهای معصوم رابه پاکستان برده وبندسنت 
باداران عربی وپاکستان خودبفروشید. حاجی قدیر جلوآن طالبنان 
بی ناموس راگرفته وهمه زنااودخترهارادر دشت گبیری درخینمنه 
ها جابجا ساخت. عدۀ اززناا ودختنران درعنرض راه خنودرا از 
موتربیرون انداختید که اجساد بیجان شان درعرض راه دیده میشد. 
وقتی طالبان خون آشنام ازآن آگناه شندنند جنلنواینن کناررا 

 بازنجیروریسمان گرفتید. )دنباله دارد(
************** 

 مشابهت اوضاع سیاسی
فروری ویت من اع ن کرد که مواد میدرجۀ منوافنقنت  20بروز 

 نامه را بعدأ نشر میکیید.
رئیی جماور هوچی من امکان منذاکنرۀ  1310فروری  25بروز 

مستقیم بین فرانی و ویت نام را با نماییده فرانسنه بنحنث کنرده 
خنود ارادینت و »خاطر نشان ساخته بود که: موقف وینت ننام 

است. نماییده فرانسه اظاار داشت: فرانسه به شنیناخنت  «همکاری
حقیقتی که ویت نام حق حکومتداری، ی  پارلمان، ی  سیسنتنم 
سرمایه گذاری، اقتصادی و نظامی را که به اتحادیه فرانسه پینونند 
داشته باشد معتقد است. )پاکستان میخواهند از طنرینق طنالنب، 
افغانستان را با شرایط فوق جزح لر و بر خود سنازد( هنمنچنینینن 
موضوع نماییدگی در ممال  خارج را تحت بحنث قنرار دادنند. 
هردو جانب موافقه کردند که ضروریست تا ی  فضای رفناقنت 
آمیز و دوستانه قبل از شروع مذاکرات بعمل آید تا مذاکرات منا 
بی  نتیجه خوب بیانجامد. شرط دیار بنرای شنروع منذاکنرات 
اع ن آتش بی از طرف همه جباات بود. )طالب عنوض اینجناد 
فضای دوستی با امریکا با کشتار خود دوام داده عسکر امریکنا را 
به قتل رسانید. امکان دارد در حالیکه مذاکره صلح در منینان بنود 

ISI  پاکستان این حمله را قصدأ بر عسکر امرینکنا طنرح رینزی
نموده باشد تا صلح و آرامی در افغانستان که به مفاد شان نیست بنه 
میان بیاید. بدیایست که پاکستان در ظاهر همکاری و صلح بنرای 
افغانستان در جوامع بین المللی بیان میدارند که راستنینن ننینسنت 
وطالب نباید به آناا اعتماد کید. حال ی  فضای شیاخنت طنالنب 
تولید شده از موقع استفاده نموده فقط با دولت افغانسنتنان داخنل 
مذاکره شوند وآتش بی اع ن کینیند وبنه مشنوره هنای پنوچ 

 پاکستانی وقعی ناذارند(.
امضا  «موافقت نامۀ چین و فرانی»م 1310فروری سال  21بروز 

شد. فرانسه قیمت زیاد پرداخت تا حاکمیت او بنر وینت ننام از 
طرف چین شیاخته شود. فرانسه از امتیازات خود در شناننانانای، 

را  «کنواننگ چنینو»تیییتسین، هانکو، وکانتون گذشت. فرانسه 
را به چین به فروش رسانیند  Yunnanتسلیم نمود، خط آهن یونیان 

وبرای چین درهیدوچین فرانسوی تسای ت قایل شد. . . )ایینسنت 
راه داد و گرفت در مذاکره و فرانسه همۀ این تسنانین ت را از 

منارچ  31خاطر موفقیت پ ن عملیات ننظنامنی شنان قنبنل از 
 پذیرفتید(. ولی به اجیت ها اعتماد شده نمیتواند....

هوچی من که حمایت چییایی ها را تمیا داشت واز طرف اجنینت 
چین از موافقتیامه چین وفرانسه اطمییان داده شده بود فکر میکرد 

ویت نام از طنرف  «خود ارادیت»ستاف چین زمییه را تا موافقت 
فرانسه برای فرانسویان مشکل میسازد ولی عکی العمل چنینیناینی 
چیین بود که: آناا کیترول همه چیز را در دست ندارند ) وعنده 

بنرای  «کیفرانی مقدماتنی»های آی اس آی به کرزی و طالب(. 
م آ ناز 1310منارج   0موافقت نامه فرانسه و ویت نام بنروز 

گردید. هنینأت هناینی ازدوجناننب درکنینفنراننی شنرکنت 
نمودند:ازطرف حکومت جماوری فرانسه نماییده شنان منوسنینو 

Sainteny  در ویت نام، هیأت کمشیرعالی فرانسه تحت کمشیرعالی
که رسمأ از جنمنانورینت فنرانسنه  d’Arginlieuفرانسه ادمیرال 

 (1نماییدگی )دنباله درصفحۀ
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نظامی ومردمی تفوق فرانسوی را برقرار سازد. ) پاکستان هم  ضرورت با قوای 
ی  ب ک ضد مردم افغانستان با گروه طالبان تشکیل داده و از آناا بنه منقنابنل  
وطیداران و خواهران و برادان شان استفاده میکیید، اما کجاست شعوریکه درک  

 کید؟(. 
هم رسید. اناریزها قرار وعده وسایل ترانسپورتی   Jaques Massuگروپ کلونل  
شارک ن درمرکز سری النکاست( تحویل دادند و خود  )   Kandyضروری را در  

از صحیه خارج شدند. لوکلیر، پ ن چیف آف ستاف خود را که تایه کرده بنود  
پسیدید و تائید کرد. این پ ن دو هدف؛ یکی اییکه مقر کمیتنه وینت منن در  
کمبودیا اشغال شود تا مواد ضروریه به سیاون بدون مشک ت برسد و هدف دوم  
به تصرف در آوردن مرکز کاودایست ها که سبب مختل شدن فعالیت جباه ملی  

ننوامنبنر    1 شده میتوانست، در بر داشت. ب  تأمل عملیات آ از گردید. بنروز  
 کاودایست ها از مقاومت صرفیظر کردند وراه بطرف کمبودیا باز شد. 

مردم طرفدار فرانسه بودند و آرزو داشتید    51۷ در انام جیوبی    1315 در ماه نوامبر  
خود نایل آییند.   «خود ارادیت »که با عدم روش خشونت آمیز زودتر به هدف  

)درافغانستان احصائیه صحیح در دست نیست اما از شواهد بر میآید که اکثنرینت  
 مردم طرفدار امریکا و ناتو اند تا از شر پاکستان و طالب وداعش به امن باشید؟؟(. 

رسید. مردم آن کنه  )؟(   Moiقوای ماسو بطرف شمال بحرکت افتاد وبه سرزمین  
درعمق جیال پیاان شده بودند  و هر روز بیشتر حیات خود را دانسته و یا نا دانسته  

 Moiکوتاه میساختید. در روز اول دسمبر حرکت بسوی حوالی دور دست مویی  

)بزرگتربنن   Ban Me Thuotکه میبع ذخایر تسلیحاتی  ویت من بود آ از یافت و  
شار سرزمین های مرکزی ویت نام جیوبی( را به تصرف درآوردند که به انام و  

 کوچییچین پیوست. 
م در شارهانوی )درشمال(  قانون نبود مبارزات  1315 در حوالی دسمبر  

دوامدار تسلیحاتی بضد ویت من )کمونست( ها و متحدین شان ظاور نموده بود.  
هر حزب قوای نظامی خودرا مایا می ساخت. هر حزب قوای ضربوی، چنورو  
چپاول و زورگویی خود را داشت )گلبدین، وحدت، دوستم، ستر جیرال عنطنا  
محمد نور، وک ، سیاتور ها و طالب همه تاکیون قوای دهشت افان زیر نام بادی  
گارد و یره دارند که از بودجه دولت و مالیات مردم زحنمنت کنش منعناش  

جاییکه   Nha Trangم  قوای پیاده نمبر شش به  1315 دسمبر    13 میایرند(.  بروز  
نیم ملیون فرانسوی سکونت داشتیدد و معروض به خطر ویت من بودند جنانت  

)سواحل مرکزی    Khanh Hoaحمایت شان مواصلت ورزید. واما قوای ماسو در 
به جاپانی ها که اکیون تحت نظارت فرانسوی ها   Dalatدر جیوب( ناکام بود. در  

بودند وظیفه داده شده بود که از فرانسوی ها معروض به تادید حمایت نمایید که  
 وظیفۀ خوب انجام دادند. 

محاصره فرانسوی ها توسط ویت من ازهم دریده شد و ولوکنلنینر از  
چورو چپاول جاوا  جاییکه اندونیزیایی ها متحدین را در حبی نااه میکردند جان  

)والیتی است در دلنتنای   Vĩnh Longبس مت برد. درجیوب، قوای پیاده ششم از  
حمله بردند و شارها را یکی بعد  )؟(   Transtasacدریای میکانگ( شروع نموده بر  

جینوری    5 آخرین استحکام ویت من در  )؟(   Camauدیار به تصرف درآوردند.  
 م به تصرف درآمد. 1310 

ویت من مجبور شدند که متفرق شده با گروپ های خورد من قنات  
نمایید. درین  وقت قادر به جیگ رویاروی نبودند. جیگ های گوری یی را آ ازو   
با عمل انتحاری پل ها سرک ها را سبوتاژ مییمودند )به عبارۀ گلبدین به استشناناد  
شروع بیمودند(. چیف های احزاب محتلف مانید حزب استق ل را ازبین بنردنند  
)طالب ظالم و القاعده جیرال داوود، پریزیدنت استاد برهان الدین ربانی...و دیاران  
را یکی بعد دیار ترور نمودند(. ویت من، حتی در بین آب های مزارع برنج پیاان  
میشدند و از طریق پایپ ها هوا میارفتید. اسلحه و  ذا نداشتید.  ذای خود را از  
طریق  ذا های زباله که از تایلید میآمد و یا از محلیکه در جیال  اسلحه میساختیند  

که میطقه جیوب شرق ویت نام   Đông Nam Bộتایه میکردند. کمیته عالی نامبو یا  
 است هم به ی  جزیره رفتید و تیاا کمونستاا باقی ماندند. 

با وجود هدایت هانوی که به مقاومت دوام داده شود ده هزار ویت من  
اسلحه بر زمین گذاشتید )ی  تعداد بسیارکم طالب این کار را    1310 در جیوری  

 »م  جیرال لوکلیر فرانسوی اع ن نمود کنه:  1310 فروری    5 کرده اند(. بروز  

ولی اص  پرابلم سنیناسنی و   .«آرام ساختن کوچییچین و جیوب انام تکمیل شد 
نظامی درهانوی بود که باید حل میشد...) پرابلم اصلی افغانستان در پاکستان است  

 که بایددرآنجا حل وفصل گردد نه در روسیه، هید، ایران، چین یا قطر(. 
ویت من، حاضر شد که به فرانسه امتیازات کلتوری و اقتصادی بدهند  

یعیی مطلقأ ضروریست که در مقابل برای ویت نام حق خنود   sin qua nonولی  
ارادیت قایل شوند. اگر پذیرفته شود ویت من حاضر به مذاکره میشود )طالب بنا  

امارات اس می داخل مذاکره شد ولی تا حال موفق نیستید   sin qua nonامریکا با  
 زیرا این تقاضای مطلق شان مورد پسید مردم نیست(. 

رئیی محکمه مرافعه در سیاون مقرر شد وی   Maurice Weilزمانیکه  
را بیابر عیعیه سکاتلیدی تاسیی نموده بود   «کونفوچیوس »قبل از جی  اقامتااه 

که در آنجا انامی ها و فرانسوی ها م قات میکردند )امریکا اقامتااه قطر را بنرای  
 م قات های طالب وامریکایی ها تاسیی نمود(. 

گروپیکه از کمونست های قدیم و پیشقدمان حزب بودند و از جنمنلنۀ  
رفیقان اول هوچی من هم بودند برای ازبین بردن رژیم موجوده وقت هدف داشته  

م یعیی امپراتوری را دوباره رویکار آورنند  1111 میخواستید پروگرام ها و نظام  
)طالب هم میخواهد به نظم  قبل از اس م برگردد؛ انتخاب نباشد، به زن احترام قایل  

 نشود. و ستدیوم سپورت برای کشتار زن ها استفاده شود نه  برای سپورت...( 
هوچی من و حزبش برای آرامش مردم وبرای اتحاد در مملکت اقندام  

خود که حزب را تاسیی نموده بود  عقیده    1330 نمودند. هوچی من مانید سالاای  
)طالب فکنر   «تاسیی حکومت با قوای  جابر و ظالم ناممکن میباشد »داشت که:  

 میکید با کشتار مردم بر آناا امارت تاسیی میکید وحکومتداری مییماید( مردم  

 مشابهت اوضاع سیاسی
هیدوچین فعالیتاای سیاسی داشتید و اکثرأ جیجال برانایز و ضد 

نفر  00فرانسه بودند. آناائیکه از ماسکو امده بودند تعداد شان به 
میرسید.  گروه دومی، معلمین مکاتب و کدرقانونی حزب 

بودند؛ این گروه  در بارۀ ویت  Popularکمونست جباه خلقی یا 
نام معلومات کافی داشته بسیار کم خارج از وطن فقط هیاام 
جیگ در چین سپری نموده بودند الکن برای جیگ های دوامدار 
و سری آماده نبودند. گرچه که اکثرأ مارکسیست بودند ولی در 

 کلچر فرانسوی تربیه شده و فرانسه برایشان دشمن ارثی نبود.
)طالب هم میخواهد موقعیت خود را بدون قطع رابطه با 
پاکستان، روسیه و چین دوام داده در صورتیکه همه عساکر امریکا 
و ناتو از افغانستان خارج نشوند بضد امریکا جیگ را دوام دهید(. 
و سومی گروپ محصلین بود که یکتعداد شان تکیالوجست بوده 
تحصی ت فرانسوی داشتید ومربوط حزب دموکرتی  هوچی من 
بودند. ولی این سه گروپ باهم مساوی نبوده همه قدرت بدست 

 کمیتۀ عالی مرکزی و پولیتبورو قرار داشت.
م بود که چییایی ها با چاار 1315در اواخر اگست  سال 

قشون عسکری خود و با ستون های پیاده وسوار چون قشون 
چیایز داخل شار تونکین شدند. ویت من آناا را دوست خود 
گفته استقبال نمودند. هوچی من پ ن داشت تا توسط چین اول 
جاپان را خلع س ح کید، بعد توسط فرانسه چین را از ویت نام 
خارج سازد و در اخیر از فرانسه به تعقیب خود ارادیت استق ل 
بدست آرد. )قشون روسیه را کمونستاا نیز رفیق خود میافتید که 
به مرگ حفیظ اهلل امین تمام شد و اگر خداناخواسته امارت طالبی 
موفق شود پاکستانی ها را چون دوست خود در داخل خاک 

 افغانستان استقبال خواهید کرد(.
در زمان تااجم چییایی ها در ویت نام فقر و فاقای بحدی 
رسید که مردم جواهرات و کاال های خود را برای ی  قرص نان 
میفروختید. تمام سرکاا با ع مات و کرکتر های چییایی مستور 
بودو هوتل ها ، سییماها تجارت و هر چیزمورد ع قه شان قرار 
گرفته بود. هانوی روز بروز مانید ی  شارچییایی شکل میارفت 
)گرسیای زمان جیگ های داخلی که مردم طفل خود را 
میفروختید و پروفیسرها گدایی میکردند. اکیون شار های 
سرحدات شرقی و جیوبی روز به روز مانید شارهای پاکستان 
میشوند. حکومت بیکفایت نظر به مفاد شخصی مانید فرانسویاا در 
کوچیچین هیچ اقدامی جات جلوگیری ازین تااجم نکردند حتی 

 در زمان کمونست ها این نوع طرزالعمل وجود نداشت(.
شخص مشاوریست که } Siao Wenاجیت سیاسی چین 

م نزد چییایی ها قابل تذکر واهمیت 1311 – 1312فعالیت های 
هدف »است. این مرد قصیر االندام وظیفه داشت تا هرچه زودتر 

را براه بیاندازد تا ویت نام تحت نفوذ چین درآید   «حرکت ملی
)برای پاکستان این کاررا ی  تعداد لیدران پشتون کردند و خان 
عبدالغفارخان رول عمده داشت(. برای رسیدن به این هدف 

بحیث چیف خدمات سیاسی سری قشون متااجم چین مقرر  «وین»
زمانیکه پیمان به »به هوچی من مشوره داد:  «وین»گردید{. 

مرحلۀ اخیر رسید، باید از طرف ی  حکومتی که نظریات سیاسی 
تمام اقشار را  نماییدگی کرده بتواند امضا شود نه فقط توسط چید 

)اگر طالب هوشیار میبود و استادان زیرک  .«نفرهیأت ویت من
میداشت اول موضوع را با  یی که تا کیون به ساز شان رقصیده 
بود ی  جا تصمیم میارفت و بعد با امریکایی ها مذاکره را 
شروع مییمود.  یی در وقت دولتداری خود با طالب کم  های 
فراوان بشمول رهایی صدها محبوسین شان نمود و برای میع 
عملیات قوای امییتی برمواضع عملیاتی شان، اوامر صادر میکرد. 
طالب مانید داکتر نجیب به افغان و پشتون خود اعتماد نکردند و به 
چه سرنوشتی سر دچار شدند. طالب بافته های استخبارات 
 پاکستان سرخم شدند وباختید. اگردوام دهید بسیارتر میبازند(. 

در اثر سال انااری جاپانی ها که مسؤول ناابانی موقعیت 
فرانسوی ها بودند صد ها نفر شورشیان انامی در ساحه نفوذ نموده 

به تصرف   Heraultمحل رهایش اروپایی ها رادر ارج،  شار 
 Eurasiansم سه صد نفر 1315سپتامبر سال  25درآورده در روز 

نفر را به قتل رسانیدند )دراثر سال انااری  150را اختطاف نموده 
حکومت  یی داعش و طالب این نوع اعمال ظالمانه را بارها 

 مرتکب شده اند(.
ک تلفظ  ) Le clercم جیرال لو کلیر 1315اکتوبر 5بروز 

نمیشود( فرانسوی به سایاون رسید و با استقبال گرم پذیرفته شد. 
او در جریان گفت و شیودی که بین کمونست ها و فرانسوی ها 
در جریان بود اعتیا نکرد. این جیرال عقیده داشت که ویت نامی 
ها آنقدر به فرانسوی ها ضرر رسانده اند که برای صلح جای 
نمانده است )طالب ها هم آنقدر ظلم و ستم وضرر مالی و جانی 
ومعیوی به افغانستان رسانیده اند که جای برای مصالحه نمانده اند. 
حتی در حین مذاکره با امریکایی ها عسکر شان را به قتل 

 رسانیدند(.
جیرال لوکلیر پ ن داشت تا از مردم انام ی  ب ک 

 طرفدار فرانسه جات مقابله با ویت من مایا سازد و هیاام 

برای پذیرش چیین حکومتی که بر اساس عیعیه و روحیه آن باشد 
آماده نبودند )عیعیۀ دهشت و وحشت با پیراهن و تیبان 
کوردیپلوماتی  مورد پسید مردم نیست(  ولی ویت نام آهسته 
آهسته بسوی سوسیالیزم که فکر میشد با بییاد دموکراسی عیار 

 شده بود، روان بود.
هوچی من برای اییکه اتحاد ملی را استحکام بخشد با کتولی  ها 
از در همکاری پیشآمد نمود. در وقت هوچی من جامعۀ کاتولی  

نفوس(  10۷انکشاف یافت تعداد پیروان شان به دو ملیون  )
رسیده بود. وطیدوستی کتولی  ها آشکار بود. بیشاپ ها 

کاتولی  ها نه تیاا حق دارند بلکه مسؤولیت دارند که  »میافتید: 
برای مملکت خود مبارزه نمایید و درعین حال به حضرت مسیح و 
هم مملکت خود صادق بمانید. هوچی من با قدرت بزرگ چرچ 
انام، قدرت بزرگ روحانی به مردم بخشید و بروز کرسمی به 
مسیحیون پیام میفرستاد )اگرحزب کمونست افغانستان این روش 
میداشت و طالب هم با مردم هزاره واهل تشیع با سر بریدن ها 
رویه نمیداشت، ممکن موفق میبودند. نه با ظلم وستم و نه با قتل 
عام ونه سوختن مساجد و مکاتب و ویرانی پایه های برق  امکان 
دارد که قلب مردم بدست آورده شود. مردم افغانستان بارها قتل 
عام شده امد اما باز از زیر خاکسترها و ویرانی ها به مراتب مدنی 
تر سر بلید نموده اند(. اصول های مشکل بر مردم وضع گردید و 
بیشاپ درین باره از عاقبت ناهیجار آن بحکومت هوشدار داد. 

خبر داد: هر کسیکه مراکز کلتوری چرچ ها . یا  31فرمان نمبر
میاره آن صدمه برساند شدیدترین سزا میبیید )طالب ظالم این تظلم 
و صدمه رساندن ها را به مراکز و مساجد اهل تشیع مملکت انجام 

 میدهد، میسوزاند، تخریب میکید و به قتل می رساند(.
ویتیام کلمه به کلمه و  –برای هفته ها جات طرح پیمان فرانکو 

جمله به جمله بحث و مذاکره صورت میارفت ولی اکثرآ بی 
نتیجه میماند زیرا طرفین به عین لسان سخن نمیزدند. نماییده فرانسه 

 «خود ارادیت»از سایاون هدایت می خواست. دو طرف با کلمه 

به توافق نمیرسیدند )و با طالب کلمه امارت(. نماییده خاص 
م به سایاون به م قات نزد 1310فروری  11فرانسه بروز 

فروری به  11کمشیرعالی سر پرست آمد. نماییده قبخ بروز 
پاریی تیلفون زده جریان را راپور داده مشوره داده بود که برای 

فورأ در  «خود ارادیت»رسیدن به توافق ضروریست که کلمه 
پیمان داخل شود. قسمت بزرگ موافقتیامه در پاریی به ادمیرال 
تیلاراف شد تا آنرا به حکومت تقدیم دارد )خلیلزاد رفت و آمد 
های زیاد به امریکا و دیار ممال  دارد و پیام ها به وزارت 
خارجه امریکا میفرستد(. چون زمان زیاد را جواب در بر میارفت 
سرپرست کمشیرعالی به نماییده مخصوص فرانسه درقسمت  
مذاکره هدایت داد تا پیمان را قبل از ماه مارچ تکمیل نماید 
)فرانسه پ ن حمله بر ویت من )کمونست ها( داشت و میخواست 
پیمان تا قبل از فصل بارش و طوفاناا که برای سوق واداره کشتی 
های قوای بحری مساعد نمی باشد هرچه زودتر تصمیم گرفته 

 شود(.
چین در  «قصرموزیم ماورای بحار»م در 1310فروری  21بروز 

)نماییده چین( موافقت نامه بین فرانسه و چین  Siao Wenحضور 
را بریاست  «حکومت اتحادیۀ مقاومت»تصمیم گرفته شد. 

با ده عضو کابییه تاسیی نمودند و وزیران کابییه  «هوچی من»
هم تصمیم موافقتیامه را امضا کردند. وزارت خانه ها بین ویت من 
و حزب دموکراتی  و گروپ بیطرف تقسیم شد. ی  گروپ 

 Bảoامپراتور ) Vinh Thuyمشاوریت تحت ریاست مشاور ارشد 

Đại)  به شامل  مردمان شایر و مجرب که استعداد مشوره  به
حکومت داشتید، به میان آمد )فکرمیکیم کرزی آرزو داشت به 
این مقام مشاورارشد تعین گردد و چون وی به این توقعش موفق 
نشد با رئیی جماور  یی سردی نشان داد. کرزی به ضد 
محمداشرف  یی به پروپاگید شروع و از داکتر عبداهلل در 
انتخابات طرفداری کرد(. درعین زمان، نشیلست ها هم به ویت 
من، پیوست )داکتر نجیب کوشید با مجاهدین ی  جا شود اما 
موفق نشد. وی م قات های سری با  نماییده های مجاهدین در 
شارهای مختلف لبیبا و عراق داشت. به احمدشاه مسعود وزارت 
دفاع را پیشیااد نمود که نپذیرفت. نجیب میخواست مجاهدین در 
چوکات حکومتش با او یکجا شوند و یکجا روند مملکت داری به 

 ( 0تماس شخصی(.)صفحۀ -پیش ببرند
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اگراین حکومت فعلیه به شکل کیونی باپ ن دست داشتۀ خود بنه 
پیش میرود ودرآییده به تفکی  سه قنوای قضناینی، اجنراینی 
وقانونی خودرا عیارمیسازد و احزاب سیاسی راآزاد میسازد طبعاکه 
باترازرژیم های قبلی خواهدبود، ولی بدون تردید نمی تواندجنای 
نظام فدرالی راکه واقعا ح ل مشک ت آییده کشنورمنی بناشند، 

 بایرد .
بادرنظرداشت همه مشک ت متذکره یاانه نظامی که برحق 
میتواند همه را قانع بسازد ، نظام سیاسی پیشیانادشندۀ )فندرالنی( 
میباشد، زیراحقوق مردم به خود مردم داده میشود وهرایالت والی 
خود راازطریق انتخابات خودشان تعیین می نمایید وتمام تعیینینات 
مطابق قانون فدرالی صورت می یابد، وچون به مردم وحقوق آناا 
درین سیستم احترام صورت میایرد ازآن سبب سئواال کمتر بنروز 

 می کید.
درسیستم های گذشته وحکومات منرکنزی هنینچ وقنت 
احصاییه های مملکت ما درخصوص نفوس باشیدگان گرفته نشنده 
ودلیل آن این بودکه میخواستید قوم بنرسنراقنتنداررا اکنثنرینت 
بشمارند. ازآن سبب تاجی  تاجایی به کام خود رسیدند ودوزبنان 
پشتو وفارسی میحیث زباناای رسمی شیاخته شد، امناین  گنروه 
بسیارزیاد که ازطایفۀ اتراک میباشید وبه لاجه های مختلف ترکی 
صحبت می نمایید، هیچ وقت نتوانستید به زبان مادری شان تحصیل 
نماییدو از آنست که این گروه تحصیلیافته کم دارند. اینن منردم 
ترک )ترک، اوزبی ، ترک ترکمن، ترک قزاق، ترک قنر نز، 
ترک اویغور و ترک تاتار( درحال حاضربای  اکثریت زیناد بنه 
زبان ترکی صحبت میکییدوی  ترکی درمیان الزم می افنتندکنه 
بایدبه زبان شان تحصیل نمایید، والزمۀ این سخن آنست که بنایند 
زبان ترکی هم مانید دوزبان عمدۀ افغانستان رسمی شود. مثلی کنه 
اکیون درکشور سویی سه زبان عمده رسمیت دارد. درحنقنینقنت 
نفوس ترک هادر افغانستان با دوقوم پشتون وتاجی  برابری منی 

 تواند بیماید.
زبان ترکی که گوییدگانش زیاد انند ینکنی اززبناننانای 
انکشاف یافته ومترقی نیز میباشدکه درممال  ترکی زبان برآننانا 
کار های زیادی صورت گرفته و مشکل ترکی زباناای افغانسنتنان 

 رادرزمییۀ کاوش هادراین زبان حل میسازد. 
بارسمی ساختن زبان ترکی مشکل عمدۀ دیارافغانستان رفع 
میشودوجمعیت های کثیر ترکان کشورازآن استقبال می نماینیند. 
داشتن حقوق مساوی سه زبان ترکی، تاجنینکنی وپشنتنو فضنای 
صمیمیت  مردم رادرافغانستان باترو خوبتنر منینسنازد. ازجناننب 
دیاربه زباناای کوچ  دیارازقبیل بلوچی، نورستانی وزبان های 

 پامیری پروگراماای عادالنه درنظرگرفته خواهد شد.
درقسمت موقعیت حکومت یامرکز وپایتخت افنغنانسنتنان 
چیین پیشیااد میاردد که باید دری  محندودۀ ینکنی ازایناالت 
مخصوصا کابل تعیین شود ونام آن از ترکینب حنروف والینات 
یااقوام گذاشته شودوبه هیچی  ازایاالت تعلق ننانینرد. رئنینی 
جماورکشور ازقدرت زیاد برخوردارباشد وتوسط انتخابات تعیینن 
گردد برهمۀ ایاالت امر اونافذ باشد، معاون یامعاونین نیزبه شکلنی 

 که جماوری فدرال اجازه میدهد تعیین گردد. 
موضوع دفاع ملی باتمام معیی به مرکزحکومت جمانوری 
فدرال افغانستان تعلق داشته وشخص رئیی جنمنانور بنااشنخناص 
موظف طبق قانون فدرالی ازآن به دفاع ازتمامیت ارضی استنفناده 
نمایید. ادارۀ امییت ملی ومصونیت وحفظ سرحدات نیزازوظاینف 

 عمده واساسی حکومت درپایتخت میباشد.
افغانستان باید دارای ی  بان  مرکزی بوده وبسی مسایل 
اقتصادی ملی وبین الملل به آن ارتباط داشتنه بناشند. بناننکنانای 
شخصی وفدرالی باید ازخود دارای ص حیت هایی باشنیند. هنمنه 
عایدات ایاالت ومسایل اقتصادی به روی ی  عدالت فدرالنی بنه 

 مانید نظام پیشرفتۀ ممال  جاان باشد.
درقسمت مذهب نیزعدالت درنظرگرفته شودودو منذهنب 
عمدۀ افغانستان سیی و شیعی مامتنرینن واسناسنی تنرینن بنوده 
ودیارمذاهب هم احترام گرددچون اسماعیلیه وهیدو و یره. چون 
جامعه مای  جامعۀ عقب مانده ومذهبی میباشد تبلیغات بنعنضنی 

 مذاهب  یراس می باید درداخل افغانستان اجازه داده نشود.
درافغانستان یاجماوری فدرال دوقانون عنمنده واسناسنی 
بایدنافذ گردد که به درجۀ اول قانون اساسی افغانستان که برجملنه 

 اهل کشورنافذ باشد. وبعدازآن قانون فدرالی باشد که هرایالت

خود قانون مطابق شرایط محیطی داشته باشید و قوانین ممنلنکنتنی 
 شان به مرکز یاپایتخت تعلق بیابد.

درختم این مقاله چیین نظرداده میشودکه ننظنام فندرالنی 
درافغانستان بصورت قطع خطر تجزیه را واردنمی سازد وعلینر نم 
آن اگرحکومتاا بصورت سابقه وبا نظاماای یادشده پنینش بنرده 
شود، درآنصورت خطرتجزیه احساس مینانردد کنه درآننوقنت 

 تجزیۀ افغانستان فاجعه برانایز خواهد بود.
بعضی هابرآنید که باید اول ی  حکومت مرکنزی قنوی 
بمیان بیاید وبعد فدرالی شود. جواب این ساده است زیراحکومنت 
قوی مرکزی خودراناه می دارد وخنطنرات کنودتنا دارد، منا 
ازحکومات ضعیف خاطرات نی  تجزیه نشندن رادارینم. منثن  
درزمان حکومت ضعیف مجاهدین دیده میشدکه هر رهنبنردرهنر 
گوشۀ والیات خودمختاری هاداشتید وحکومت مرکزی بنرآننانا 
قدرتی نداشت، ولی خوشبختانه هیچ رهبری وهنینچ قنومناننداننی 
تجزیۀ افغانستان راتقاضانیمود. مفکورۀ تجزیه را به جز ازتنفنوق 

 طلبان، کی دیاری برزبان نمی آورد!
اگرسیستم فدرالی که درافغانستان آییده بمیان بیاید ودرآن 
تقسیمات ایالتی طبق شرایط محیطی، قومی وزبانی درنظرگنرفنتنه 
شود، این گونه سیستم بخاطری پایدار ومحکم مینمنانندکنه منردم 
خودهارابخوبی میشیاسید ومسئولیتاای والیتی و مملکتنی خنودرا 
درک نموده ازحکومت مرکزی که حق آناارا ادا ننمنوده اسنت 
پشتیبانی مییمایید. این سیستم فدرال پیشیاادشده کام  مشابات بنه 
جماوری فدرالی پاکستان داردکه براساس زبان، قوم و منینطنقنۀ 
جغرافیایی تشکیل یافته و هیچ وقت خطرتجزیه محسوس نانشنتنه 

 است . 
یکی دیاراز دالیل اییکه خطرتجزیه را درننظنام فندرالنی 
ازبین میبرد اییست که بسی ازایاالت نسبت داشتن اقتصاد ضعنینف 
نمی توانیدبه پای خودایستاده شوند ومربوط بنه ایناالت دینانر 

 ومرکزحکومت می باشید.
اییکه میاویید مردم افغانستان آمادۀ فدرالیسم نیستید، قابل 
تردیداست زیرا به همان شکلی که در دوردست ترین نقطۀ کشنور 
وک ، روسای بلدیه هاو یره از روی انتخابات تعیینن منینشنونند، 
درموضوعات انتخابات والی و یره نیزمی توانید سانم بنانینرنند 
وحتی به آسانی میتوان گفت که انتخابات را ازقریه به شانر بنرد 

 وآ ازآن از پایین بطرف باال میاردد.
فقط تاجایی که دالیل باال بخاطرتحقق پنذینری سنینسنتنم 
فدرالی ارائه گردید، راه اساسی وبی خطرمیباشند چنون اکنینون 
مردم همه بیدار وبه سیاست آشیاشده اند وهر قوم وقبیله نیزموقف 
خویش را دربرابراقوام وقبایل دیارمیدانید. پی بانتنراسنت کنه 
حکومت عدالت درمیان بیایدوحقوق مردم به مردم داده شود. در 
آنصورت نه تیااجیااای داخلی ازبین مینرود بنلنکنه منمنلنکنت 
ازخطرتجزیه نیز خ ص میشود ودرآییده افغانستان میحینث ین  

 کشورپیشرفته درقطار ممال  جاان قرار میایرد./
امید: نظرجیاب داکترشارانی فوقا به نشررسنیند. هنرگناه 
هموطیان دانشمید خواسته باشیدموضوع را پی گرفته وننظنرینات 
خویش را بیویسید وبفرستید، البته باکمال میل بنه نشنرخنواهنینم 

 رساند./
************ 

 شباهت اوضاع سیاسی
داشت. از طرف ویت نام  به نماییدگی از پریزیدنت هوچنی منن 

حصنه گنرفنتنه  Vῡ Hống Khanhوهیأت مخصوص شورای وزرا  
بود، روی موضوعات مورد ع قه بحث نموده مسوده ای به امضای 

پینمنان بنینن فنرانسنه و »هیأت عالی رتبه تایه نمودند که بیام  
موافقت نامه هنوچنی »و هم  «جماوریت دیموکراتی  ویت نام

 نیز یاد شده است شامل ماده های ذیل بود: «من و سیتییی
حکومت فرانسه آزادی دولت جماوری ویت نام را میشنیناسند -1

که دارای حکومت، پارلمان، عساکرو سیستم سرمایه گذاری خنود 
بوده جزئی از فیدیریشن هیدوچین واتنحنادینه فنرانسنه بناشند. 

یعیی کوچیینچنینن، اننام و  «سه میاطق انامی»تذکرباید داد که 
تونکین باید باهم یکجا شوند. حکومت فرانسه خنود را منتنعناند 
میداند تا تصمیمی که ازطریق مشورۀ آرای مردم در رینفنرینیندم 

 کید. (ratify)حاصل میشود، پیمان را تصویب 
حکومت ویت نام باید زمانیکه به اساس موافقت نامه بین المللی قشون  -2 

 پیجم(فرانسه جای قشون چین رامیایرد اع ن کید)دنباله درص  

 راه حل مشکالت سیاسی
اول این حکومت اکثریت قاطع مردم مسلمان از آن اسنتنقنبنال 
کردند، ولی دیری ناذشت که رهبران این نظام قاطنعناننه از راه 
اس م تخطی کردندواخت فات مذهبی، میطقوی وقنومنی رابنروز 
دادند، وعلت اساسی آن هم بیکفایتی ها، خودخواهینانا، ضنعنف 
نفسانی درامور اقتصادی و ارتباطات شان به خارج بنود. زینرااینن 
گروه وگروه کمونیستاا ازخودص حیت نداشتید واگرص حنینت 
هم میداشتید به هیچصورت نمیتوانستید حکومت عدالت رابه مینان 

 آورند.
همین نظام جماوری اسن منی بنودکنه بناعنث هنجنرت 
صدهاهزارافغان به والیات کشور ودیار  یرگردید. دلینل عنمندۀ 
مااجرتاای زیادبه دوران حکومت مجاهدینن نناامنینی درکنابنل 
وزدوخورد بین مجاهدین بود. ازجانب دیارفیر راکتاا ومنداخنلنۀ 
بیشرمانۀ پاکستان بما چیین بازگومیکردکه نمی خواهید افغانستنان 
درآییده دیارصاحب نام بوده وبیام مملکتی دوباره قدعلم نماییند. 
هیچ همسایه وباهم همسایۀ مسلمان درتاریخ اییقدر بد روادار نبوده 
که پاکستان برافغانستان این خیانت را رواداشت، والحمدهلل اییامنه 
بدنیتی های همسایاان نقش برزمین شد وافغانستان سربلید ومیحیث 
ی  مملکت با عظمت دوباره سربلید کرد. ناگفته نبایدگذاشت که 
هیچ فرزند بااحساس و با ادراک افنغنانسنتنان کناررواینی هنای 

 بدهمسایاان رافراموش نخواهدکرد.
ششم/ باسقوط جماوری اس منی کنه گناهناناهنی الف 
ازخ فت اس می وامارت اس منی منینزدنند، گنروه بندکنردار 
ونامطلوب بیام طالبان مملکت رابدست آوردند که نامش را)امارت 
اس می( گذاشتید. این گروه متعصب بنحندی ضندحنقنوق بشنر 
کارهایی راانجام دادندکه اس م وحکومت اس می رابدنام کردند، 
وچیانچه این بدنامی ازآ ازجماوری اس م شروع وباختم حکومت 
ناروای طالبان به پایان رسید، ولی جاانیان ازنظام فاشیستی قنومنی 

 ومذهبی این گروه بدکردار به نام اس م بدبین شدند. 
هفتم/ باسقوط رژیم فاسد وبدننام طنالنبنی، )جنمنانوری 
دموکراسی( بمیان آمد و این برخ ف جماوری دکتاتوری مایل به 
کمونیسم مرحوم محمدداؤودخان میباشد. این نظام ورهبرینت آن 
بخاطری نزدمردم خوبی نسبی داردکنه ازدسنت ننظنام طنالنبنی 
آزادشدند، ورنه همه شاهدند که سئواالت زینادی درهنمنۀ امنور 
مملکتداری ازقبیل تفوق طلبی، تعصنبنات قنومنی ومنینطنقنوی 
پدیداراست، اگرتا کیون درلفظ خوب میاویید ودرعمل خنراب 
می کیید! لذا نمی توان آییدۀ روشیی رابدان تصورکرد. ضنعنینف 
ترین کابییه برسرکاراست و اقوام مساویانه وظیفنه واخنتنینارات 
رابدست ندارند واین مشکل باالخره شکل عقنده رابنارمنی آورد 
ومخالفتاا آ ازمی یابد. اگربعضی هابرآن باشیدکه قانون اسناسنی 
کارهنا را اننجنام خنواهند داد، اینن ین  فنکنرخنام اسنت 
زیرادرکشورقانون اساسیی که بتوانند هنمنه خنواهشنات منردم 
رابرآورده سازد، به آسانی تایه نخواهدشد، چون که مملکنتنداری 
سه زبان عمده وچاارقوم عمده وچیدقوم فرعی میباشنیند وبنایند 

 حقوق حقۀ آناا داده شود.
ازجانب دیارباداشتن ی  نظام دموکراسی مرکزی تحنت 
نام جماوری امکان آن موجوداست که دریکی ازانتخابنات کندام 
دکتاتوریا فاشیست جلوحکومت را بدست گیروباداشنتنن قندرت 
مرکزی امکان ضرر رساندن به اقوام دیار را خواهدداشت، و نینز 
درحکومت مرکزی امکانات کودتاوجود داردکه درآن صنورت 

 مردم به مشک ت زیادمواجه خواهید شد.
دلیل عمدۀ عملی نبودن این نظام سیاسی درافغانستان هماننا 
داشتن ملیتاای مختلف میباشد ومملکت ماکثیرالملیتی است ویاانه 
راه آن عبارت ازقیاعت بخشنیندن بنه اقنوام واخنتنیناردادن بنه 
آناامیباشد. چون هفت نظام گذشته راکه در باالمشاهنده کنردیند 
شادمدعای ماست، وهرگزهیچ ی  آناابه مفاد مردم تمام نشندنند 
وتکرارآناا اشتباه بزرگی است که دوباره کشوروآینیندۀ آن بنه 

 قاقرا کشانیده میشود.
البته این نظام آخری که رهبریت آنرا جیاب حامندکنرزی 
بدست دارد امتحان بدنداده است وفع  شنکنل منوقنت رادارنند. 
باآنکه این نظام ازآییده امیدواری میدهید، ولی هینوز هنم دینده 
میشودکه در جیوب وشرق همسایۀ ننامنرد دسنت بنه تنخنرینب 
حکومت کرزی زده و این چیدمین باراست که توطئه هاومداخنلنه 
هااز آنطرف سربراه میشود، پ ن ترورکرزی ازهمین نوع مداخلنه 

 هاست.


