
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 برومفیلد، کولورادو              داکتر غالم محمد دستگیر
چرا مردم افغانستان به نوکران انگریز و 

و دشمنان جان  ISI ،CIAامریکا، همکاران 
 و مال شان اجازۀ حکومت داری داده اند؟

 ای کابل  حزین  بر سخت  جانیت حیرانم  
 در فقر و زجرت کشی و بیکاریت حیرانم  
 دانم!  ز حکمرانانِ مفسدِ  نابکار  دلگیری  
 بر  خموشی و صبر و رنج  بریت حیرانم  

سئوالیست که باید به دقت بحث شوود، مووعوود جودی 
گرفته شود و نخبگان افغانستانی اعم از مرد وزن، پیرو جووان، در 
داخل و یا خارج مرز در پاسخ به این سئوال شریک شده وطون را 
ازین حال زار، رقت آور و زجرت ده؛ مدبرانه، عالمانه، صابرانه، با 
اتحاد و اتفاق همه اقشار با شهامت کامل، مهد آبایی را که نزدیک 
به ورطه هالکت است وازهر سو تحت محاصرۀ نامرئی قرار گرفته 

 وطنداران واعحأ مختنق گردیده اند، نجات دهند! 
بلی مردم رنجبر، فقیروبیچاره افغانستان تحوت موحواصوره 
مفسدین، استخبارات ودزدان انگریزی، اموریوکوایوی، روسوی ، 
پاکستانی، ایرانی، هندوستانی، قَطَری، اتحادیه ای اروپایی، مولول 
متحد و مارهای آستین خود قرار گرفته انود  موتوأسوفوانوه موردم 
افغانستان هیچ وسیله ای دفاد به مقابل این متهاجومویون، دزدان و 
مفسدان خارجی نداشته دربین خود به زخم های ناسور اخالقی در 
تجارت، در روابط فامیلی، دردین و مذهب، در نژاد وهویت مبتوال 
وبا مامورین و دولت مردان خاین و وطنفروش روبوروشوده انود؛ 
لیدریکه براین زخمها مرحم بگذارد وجود نداردتا مردم را ازیون 
اختناق و ورطه هالکت نجات دهد  مردم با وهم، فقر، ناتوانی، و 

مملکت درگیر اند  تا جاییکه اجنت هایشان دربیون  ۲۳استخبارات 
حزب قوی جمعیت نفوذ نموده در شکست مقاومت به سرکردگی 

 کرزی ساعی اند 
مردم مسؤولیت خود را به جا آوردند  ساعت هوا انوتو وار 
کشیدند تا دربرابر صندوق رای گیری بیومتریوک بورسونود وبوا 
انگشتی که طالبان ظالم آنرا هنگام رای دادن دور بیشوتور بوریوده 
بودند دوباره در قطار ایستاده شوند و صابرانه انت ار نووبوت خوود 
باشند تا رای خود رابه صندوق رای گیری بیاندازند  اما متقلوبویون 
هرزه، فقط برای دوام چسپیدن به کرسی های قدرت وتطبیق پالن 
های پشتونیزه ساختن افغانستان با همدستی گروپ دشمنوان وطون 
که در باال از آنها نام برده شد به این جنایت اختناق برمالی موردم 

 دست زده میروند نه برای خدمت به مردم افغانستان  
یک وکیل سابق پارلمان که پشتون اسوت در پوروگورام 

حزب ائتالف »هنگام بحث براعالمیۀ ATNتلویزیون  «پیک روز»
بیان داشت )معلومات ازرسانۀ اجتماعوی:  رئویو   «ملی افغانستان

جمهور پشتون، قاعی القضات پشتون، رئی  امنیت ملی پشوتوون، 
وزیر دفاد پشتون، سارنوال پشتون، سفیر پاکستان پشتون، سوفویور 
هندوستان پشتون، سفیر ایران پشتون، سفیر امریکا پشتون، سفویور 
روسیه پشتون، سفیرفرانسه پشتون  ووقتیوکوه تواجوک، اوزبوک 

میشوند  آیا این پشتونویوزه  «مالمت»وهزاره شکایت میکنند، آنها
نیست، پ  چیست؟ در حوقویوقوت ایون لسوت طوویول اسوت 

موقعیت ارشدسیاسی، امنیتی، عسکری واکوادمویوک ۳۲۲درحدود
 پشتون اندکه دررسانه ها، درگذشته بچاپ رسیده است 

چرا در مقابل حمالت ظالمانۀ طالب خوامووش انود؟ چورا 
اجازه میدهند که پاکستان و پروکسی شان طالب ظالم مسواجود را 
ویران کنند و قرآن کریم را باآتش نا مسلمانی و بی دینی خود به 
خاکستر مبدل سازند؟ آن نوزاد که دویا سه دقیقه عمرداشت چوه 
گناه داشت که کشته شود و مادرش بی عزت گوردد؟ چورا ایون 
مسلمانان وافغان ها به مقابل سفارت پاکستان م اهره نوکوردنود و 
جبران خون ان نوزادان را نخواستند، مثلیکه در مقابول بوه آتوش 
کشیدن وطنداران ما در مقابل ایران به پا ایستاد شدند و دادخواهی 

 : 6کردند؟ متأسفانه درکشوریک بام ودوهوا روش )ص

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

2701 

 خانه، موتر، صحت 
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 کهازدهانــــــشبهدرمیکننددندانی رسدبهکسیایکهچهسختیهمیندیده

 کهازوجودعزیــــزشبهدررودجانی قیاسکنکهچهحالتبوددرآنساعت

 رح(–)ازبابضعفوپیریدرگلستانسعدی

 انتیاک ، کالیفورنیا                            امیر کیفی

 کارد به استخوان رسیده
 ۳۲۳۲جوون ۳2رئی  جمهورغنی احمدزی روزپنجشنوبوه 

دریک مصاحبه بایک نهادخیریۀ غیرانتفاعوی  9۲11سرطان 2مطابق 
طالبان بخشی ازمردم افغانستان هستند، ونموی  «گفت که  TEDبنام 

او همچنان اظهارکردکه به گونوۀ اوسوط  شودآنها رانادیده گرفت 
و مجمود تلفات در افغانستوان  ۲2تا  ۲۲هرروزتلفات ن امیان افغان 

 »نفر می رسد    0۲روزانه به 

نوفوروسواالنوه  ۳9۲۲اگراین احصائیه را باورکنیم ماهوانوه 
ن امیان کشته می شوند، واینکه به چه تعدادغیرن امی کشته ۳2۳۲۲

وزخمی میشوند، معلوم نیست! تعداد زخمی های ن امی هم موعولووم 
نیست، تعدادکشته هاوزخمی های طالبان، این گروه متحجر نابوکوار 
هم معلوم نیست  احصائیه هایی که ازطرف حکومت به خوردموردم 
داده میشوند، همه دروغ وفریب وخاک زدن به چشوم موردم موی 

 باشند 
آقای غنی احمدزی هیچگاه به مردم افغانستان راست نگفتوه 
وصحبت هایش همه عوامفریبی ومبالوغوه آمویوز و دروغ اسوت  
بارهاگفته که درتقلیول فسواد اداری جودیوت بوخورج مویودهود، 
کمسیونهاساخت واوامر پی درپی صادر کرد، اموا هویوچ نوتویوجوۀ 
ملموسی نصیب مردم کشور نشد  وزیران ومشواوران نوازدانوه اش 
چون اکلیل حکیمی، داکترقیومی، زاخیلوال، جواد پیکار، رئویو  
بانک مرکزی، وحید عمر وغیره که دست شان آلوده بوه رشووت 
وفساد مالی اند واکنون به زندگی اشورافوی شوان درغورب دوام 

 میدهند، کسی نپرسید که چرا ؟!
آقای ارغندیوال که تازه بحیث سرپرست وزارت مالیه مقرر 
شده، در کوشش است که آن وزارت را ازوجود فساد وفسادپیشگان 
تصفیه کند، چنانچه سه نفر معینان وشصوت وچوهوارنوفورموامووران 
راممنود الخروج اعالن کرد، که باعث انعکاسات مثبت ومنفوی در 

 رسانه هاو میدیا گردیده است  
آقای غنی احمدزی، این مغزمتفکرکودن، عیاامرخیل راکه 

شهرت پیداکرده، بوحویوث  ۳۲92درانتخابات «گوسفندان چاق»به 
وزیرپارلمانی توعویویون مویوکونود  آقوای امورخویول زیوردسوت 
داکترمحمدیوسف نورستانی درآن انتخابات کوارمویوکورد  آقوای 
نورستانی عوض اینکه مجازات شود بحیث سفیردر هسپانیوه وبوعود 
عضو انتصابی مجل  اعیان تعیین شد  این شخصیت کووتواه فوکور 

: در شهرسندیاگوی ایالت کالیوفوورنویوا بوه ۳۲۳۲دراوایل امسال )
دروغگویی وسوء استفاده از کمکهای دولتی متهم شد، وقرار بودبه 

به محکمه کشانده شود، اماباشویوود ویورو   ۳۲۳۲مارج92تاریخ 
کرونا ومحدودیتهای وعع شدۀ آن، محکمه باآقای نورستانوی چوه 

 معامله کرده است، معلوم نیست  
تقررمحمودکرزی بحیث وزیرشهرسازی که سیگار هم به آن 

گور  بوحویوث سورپورسوت  »اشاره کرده است، به ن رمن تعیین 
را افاده میکند ! آقوای چوخوانسووری کوه  «ونگاهبان گوسفندان

سخنگوی ریاست جمهوری اوالً بحیث سرپرست وزارت امورخارجه 
مقررمیشود  آقای طاهر زهیرکه بواداشوتون دوسویوۀ فسواد اداری 
دروالیت بامیان، بحیث وزیراطالعات وفرهنگ گماشته میشود، اینها 
نمونه هایی ازکارنامه های غنی احمدزی درتقرروزیران مویوبواشود، 
دیده شودکه عبداهلل عبداهلل درحصۀ پنجاه درصدی خود چه گلی به 

 آب میدهد !
ن ربه خبرتلویزیون طلود وتاییدسخنگوی وزارت داخولوه 
یک کودک سیزده ساله درقندوز که ازطرف طالبان تربیۀ انتحواری 
دیده بود، خودرابه پلی  تسلیم کرده وپرده ازجنایات بویوشورموانوۀ 
طالبان میبردارد  این کودک که اسمش سید مختاراست، مویوگوویود 
پنج سال قبل طالبان پدر ومادرش رادرمقابل چشمانش در ولسووالوی 
چهاردرۀ قندوز کشتند، ودوخواهرش رایکی هشت ساله ودیوگوری 
پانزده ساله باخود بردند وتاکنون ازآنها کدام اطالعی نودارد  ایون 
کودک عالوه میکند دوبرادر وخودش راطالبان درکمپ آمووزشوی 

 امام صاحب میبرند و زیر تربیۀ انتحاری می گیرند   

دو فکاهی تاریخی از زبان حلیم تنویر 
 نابغۀ حزب اسالمی

جنوری حلیم تنویرنابغۀ حزب اسالمی گرداننوده  99شب 
بحیث شرکوت کونونوده ،  وحبیب اهلل رفیع نابغۀ حزب افغان ملت

دریکی از برنامه های تلویزیون ملی، افاعاتی فورموودنود دربوارۀ 
زبانهای افغانستان و وحدت میان آنها  ازبخشوهوای دیوگورش کوه 
بگذریم، حلیم تنویردرباب وحدت زبانهای دری وپشتو با لوکونوت 

تاریخوی  درافشانی فرمودیابه عبارت دیگریک فکاهی   زبان چنین
 بیان داشت  بدین گونه البته با تلخیص  

رستم دستان و سام نریمان هوردو بورای وحودت مولوی 
کشورکار کرده اند   زیرا وقتی رستم به سمونوگوان آمودبوا شواه 

زبوان بوود  سمنگان هیچ مشکل زبانی نداشت، یعنی رستم که پشتو
 وشاه سمنگان دری گوی !!

واقعآبایدآقای خرم برخودش ببالدکه چه نوابغی را باخود 
دارد ! واقعاٌ وزارت فرهنگ به چنین آدمهوای بوافورهونوگ اشود 
عرورت دارد ! ولی من وشاید عدۀ دیگرندانستویوم ایون کشوف 
چگونه حاصل آمده است  چون تنویر جز این فکاهی دیگر چیزی 

 نگفت  !
فردوسی بیچاره نیزنمیدانسته که قهرمان داستانش پشتوون 
بوده است   شایدهم میدانسته ولی بخاطرگل روی محموودغوزنووی 
)یاهم گل روی خودحلیم جان تنویر:که پشتونمیدانسته، داسوتوان 

  رابه زبان دری شرح داده است )چنین است نه آقای تنویر؟: 
و اما فردوسی، کک کهزاد را میشناختوه و از سویور و 

رابوه   پودینه واصل ونسب او و همتبارانش آگاه بوده که رسوتوم
جنگ اومیفرستدوآن دزدپتیاره را گوشمالی میدهد وبه زابل نوزد 

 پدرش زال می آورد   اینهم یک معمای دیگر!
نابغۀ دیگر درکار است تا ما سیه رویان رادرین عرصه هوا 
روسپید سازد  شاید آقای)سیستانی:)کاندیداکادمسین دراکوادموی 

امویود:   -علوم دوران کمونیستها، معاون آن دستگاه جهنمی روسی
    به داد ما درماندگان برسد

ولی خداکنداین فکاهی درنشست علموارا، طونوزنوویسوان 
ماچون آقایان دهزاد و احسان سالم وجوالل نوورانوی ودیوگوران 
نشنیده باشند  چراکه نیم کتاب برایشان آمواده مویوگوردد بودون 

 احترام ،گل رحمان داغدیده  / زحمت سوژه یابی  با
**************** 

دوبرادرش که از وی کالنتر بودند، برای ماموریت انتوحواری بوه 
کابل فرستاده میشوند وخودش رادرقندوز نگه میدارند  او میگوید 

به من گفتندکه خودرا دریک جای مزدحم یا مجل  عوروسوی  «
شمواخوود  ».انفجاربده ! من ترسیدم وخودرابه پلی  تسلیم کردم 

قضاوت کنیدکه این جانیان چه کارهای غیرانسانی نیست که نموی 
 کنند !

آقای عمرخطاب گرداننده تلویزیون پیام افغان که ازال  
طالبان برای آزادی »انجل  ایالت کالیفورنیا نشرات دارد، میگوید 

آقوای  «افغانستان ازاشغال امریکا و ناتومیجنگند وجهادمی کنونود 
خطاب که خودرا ژورنالیست باتجربه معرفی میوکونود، آیوانوموی 
داندکه طالبان بیشعور وفرمانبردار آی ا  آی پاکستان با کسانیکه 
علیه شان جهاد میکنند، که عبارت ازامریکایی هاباشند صلح کرده 

درشوهور دوحوه  ۳۲۳۲فبروری ۳1اند، وقراردادصلح شان بتاریخ 
 امضاشد، پ  موعود جهاد مطرح نیست !

وعع کشورعزیزمان نهایت غم انگیزاست، فقر ونواداری، 
فساد اداری، رشوت خوری وکارشکنی بشمول مرض کرونا ملوت 
م لوم افغانستان رابه پرتگاه نیستی قرارداده، کاربرای جوانوان در 
داخل کشورنیست، عدۀ به امید زندگی بهتربه موهواجورتوهوا موی 
پردازند، ولی درآبهای مدیترانه طعمۀ ماهیان میشوند  درایران هوم 
به دار آویخته وموترشان آتش زده میشود یابه دریا غرق سواخوتوه 
میشوند   درهیچ جای نیست که اینهابه مشکالت عودیوده موواجوه 

 نشوند 
غنی وهمکارانش چه نارواییهای نیست که درحق موردم بویوچوارۀ 

 : 8ماانجام نمی دهند ! ازیکطرف جوانان رابه جنگ طالبان)ص

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

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

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

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند

 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 

22150 
Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 
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Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct. # 202 

Woodbridge, VA 22192 –7075 U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

پشت الری رابازکردم ودست دخترم راگرفتم وبه عجولوه خوودرا 
پایین انداختم، زنهای دیگرمرادیده همین کاررا کردند، بسورعوت 
داخل ازدحام مردم شدیم تاشناخته نشویم، حرکت کوردیوم وبوه 
امیداینکه خانۀ خویشاوندم رازودتر پیداکنم، ازب  که وارخطا و 
دهشت زده بودیم عوض این که بطرف خیرخانوه بورویوم بسووی 
دیگررفتیم، هرچی رفوتویوم آن نشوانوی هوای خوانوه وسورک 
خویشاوندخودراندیدیم، سه روز بهمین گونوه گوذشوت ومواموی 
پالیدیم، پاهای ماآبله کرده وخون ازآن جاری بود، درفکرسووزش 
ودرد آن نبودیم، شب را درتعمیرهای ویرانه سپری می کوردیوم، 
ماچهارنفربودیم نمی دانم زنهای دیگرچه شدند، ازتور  ازکسوی 
پرسان نمیکردیم تاشناخته نشویم باالخره بجوایوی رسویودیوم کوه 
زمینهای زراعتی بودومردریوش سوفویودی درآن کوارمویوکورد، 
ازاوپرسیدم کاکایک خویشاوند مااین نوام دارد ودرسورک اول 
حصه اول خیر خانه خانه اش است، اورامی شناسوی؟ مورد ریوش 
سفید گفت شماغلط کدین اینجه بیمارو ، چون لهجۀ ماراشناخت 
گفت ازشمالی هستی؟ به گریه شدوماهم گریه کردیوم وداسوتوان 
خودرابرایش گفتیم، کمی تسکین شدیم مارابه خانه خودبورد، آل 
وعیالش بسیارعزت داری کردند، فردا خودش به خیرخانوه رفوت 
وخانۀ آن خویشاوندماراپیداکرد، اوآمد ومارا باخوودبورد، هوموۀ 
مابیمار شدیم، تب شدید، دلوبودی، دهون ودامون وهوزاران درد 
دیگرسردچارماشده بودکه شب تاصبح خواب کرده نمی توانستیوم 
واز خوردن ونوشیدن مانده بودیم  دخترم هم مریض شد ومرعش 
شدیدترشد، چویوزی نوموی خوورد وازگوپ زدن موانود، توب 
دوامدارداشت، یک شب تبش بسیارزیادشد، هوموه شوب درتوب 

 ».سوخت وفردای آن جان به حق سپرد 

 «قربانی دیگری که اکنون جوان رشیدی اسوت گوفوت 

یازده ساله بودم که طالبان به قریۀ ماهجوم آوردند، خانه هاراآتش 
زدند، درهرخانه پترول می پاشیدند وبوااعضوایوش درمویودادنود، 
مردهاوجوانهارا که مقاومت کردند قتل کردند وزنوهواودخوتوران 
راباخودبردند  مادرخانه سالح نداشتیم، پدرم راکه بابیل با طالوبوان 
میجنگید وچندطالب رازخمی ساخته بود، گرفتارکردند وبالنوگوی 
اش دستهاوپاهایش رابسته لت وکوب کنان درپشت موتورپویوکوپ 
انداختند، من گریه و واویالمیکردم که پدرم رانبرید مراببریود و 
بکشید، خودرادرپشت موتر که درحرکت بودآویزان کرده بوودم 
که یک طالب باقنداق تفنگش بشدت بر فرقم زد، ازموترافوتویودم 
سرم پاره شد ودیگربخود نفهمیدم  بیست وچنودسوال اسوت کوه 

 »درجستجوی پدرم هستم اگرمرده یازندۀ اورا پیداکنم   
جای تألم وافسو  است که درآن هنگامیکه طوالوبوان بوه 
شمالی حمله کردندو قتل عام وبی ناموسی نمودند، پشتونهای ناقل 
درشمالی باآنهادرین جنایات همکاری نمودند، ودربوی نوامووسوی 
مردم شمالی ازآنهاحمایه کردندو با آنها هوموکواری وهومودردی 
هانمودند، که همۀ مردم شاهد آن انودومودارک زیواددر موورد 

 موجود است  
البته این باراول نیست که پشتونهای ناقل باموردم شوموالوی 
خیانت کردند، بلکه درزمان قتل عام مردم شمالوی بودسوتوورنوادر 
سفاک ومفلوک نیزباقوتهای پشتون درقتل عام وبی عزت کوردن 
نامو  آن مردم همدستی وهمکاری نمودند  در آن زموان حوتوی 
پشتونهای ناقبل درتگاب نیزجهت همکاری با قوتهای چوپواولوگور 
حشتری به دندشمالی ریختند، قتل وچپاول وبی ناموسی کوردنود  
این ناقلین که اززمینهای غصب شدۀ مردم شمالی صاحب جوایوداد 
ساخته شده اند، ازحیات بدوی وکوچیگری بیرون شده صواحوب 
مال ومنال شده اند، درحقیقت وظیفۀ مارآستویون رابوازی کورده 

 باهرغارتگر دربربادی مردم شمالی همکاروهمدست میشوند 
حقایق نشان میدهدکه درهرجایی که ناقلین جابجاشده اند، 
زمینۀ قتل عام، بیعزت وبی آبروساختن مردم بووموی آن تووسوط 
قوتهای چپاولگر مساعد ترمیباشد  مثال خوب پنجوشویور وهوزاره 
جات است که باوجودحمالت شدید باالی آنها، ازقتل عام وبیعزت 
وبی آبروسازی توسط قوای داعش وطالوب و قوبوایول حشوری، 
نادرسفاک به تناسب شمالی وقطغن کمترمتضرر شده انود  چوون 

 ناقلین درآنجاها وجودندارند   
آقای مولوی فضل باری، هنگامیکه شماطالبوان وحوامویوان 
پاکستانی وعربی تان راولینعمت شوموا ازکوابول رانود، توعودادی 
ازعربهای القاعده که شماطالبان بی نامو  زنان ودختران شوموالوی 
رابه آنهافروخوتوه بوودنود، بواشوموایوکوجوافورارکوردنود، و آن 
زنهاودخترهاراکه باایشان ازدواج کرده بودند، درجالل آباد وتوره 
بوره با اوالدشان بی سرنوشت وبی سرپورسوت گوذاشوتونود، کوه 
خبرنگارهای نیویارک تایمزدرآنوقت ازآنها راپورهاتهیه کوردنود 
که تاهنوزدرآرشیف آن روزنامه موجوداست   شنیدن این وقوایوع 
المناک برای هرانسان بجزشماطالبان مزدور، سخت دردناک است، 
وانسان رابه فکرآن انسانهایی می اندازدکه این بیعدالتی هاوجنایات 
رادرحق آنهاانجام داده بودید شماطالبان هوزارهواطوفول رایوتویوم 
وهزاران زن شمالی را بیوه وبی سرپرست کردید، به عزت هزاران 
زن ودختر تعرض کردیدو آبروی آنانرا ریوخوتویود، آنوهوا رابوه 

 عربهاوپاکستانیهافروختید 

 استادیونیورستی نیوجرسی                انجنیر عبدالصبور فروزان

نامۀ من به یک مولوی طالبان در 
 :۳)زندان سردارمحمدداؤود )پلچرخی(

جناب مولوی فضل باری! جنایات شماطائفۀ جنایتکار بوی 
نامو  در شمالی وبرمردم شمالی هرگزفراموش مردم نمی شوود، 
شمااین اعمال زشت وشنیع را زیورنوام اسوالم کورده ایود، خودا 
وبندگان خدا رافریب میدهیدکه همۀ اینها را از بورای خوداموی 
نمایید   اعمال زشت شماطالبان انسان رابه یادآن می اندازدکوه در 
زمان یات مبارک پیامبر)ص: شخصی بودکه اخن  بن شریق نوام 
داشت، او با زبان فصیح قرآن میخواند وچونوان وانوموودمویوکورد 
وطوری صحبت میکردکه مسلمانان وپیامبر)ص: متاعودشوونودکوه 
گویا اویک مسلمان صادق وباایمان راسخ است   اما وقت شبهنگام 
دزدانه ازخانۀ خودمی برآمد ومزارد مسلمانان را آتوش مویوزد، 
درختان خرما وتاکهای انگور راریشه کن میکورد وحویووانوات و 

 چارپایان آنهارا قتل می نمود یامعیوب میساخت  
هرصبح که مسلمانان برمیخاستند، مزارد خودرا سوخوتوه، 
درختان راازبیخ کشیده وحیوانات خویش رامرده وزخوموی موی 
یافتند، همه بهت زده بودندکه این عمل کیست ؟ برمسلمانان ظنوی 
نبود، کفارومشرکین هم اکثراً برمال بر مسولوموانوان آسویوب موی 

سورۀ بقره  ۳۲6الی  ۳۲۲رساندند، تااینکه خداوند)ج: آیۀ مبارکۀ 
را نازل فرمودکه آن آسیب رسان اخن  ابن شریق است واو چون 

 طالبان منافق بود !
وقتی شماطالبان ملعون بدستووربواداران توان در رکواب 

به شمالی حمله کوردیود، هوزاران  9116ن امیان پاکستانی درسال
هزار انسان بیگناه رابقتل رساندید، ریش سفیدان واشخاص مریوض 
را درچاه هاانداختید، ازکوتل خیرخانه الی جبل السراج خانه هوا، 
شهرهاودهات راآتش زدید، که خرابه های آن تاکنوون مووجوود 
است  مزارد راازبین بردید، تاکستانهارا محوکردید، وازخیرخانه تا 
جبل السراج هزاران هزار دخترمعصوم، زنهاومادران مردم شموالوی 
رادرموترهای کاماز انداخته اسیرگورفوتویود، اول هوموۀ آنوهوارا 
درسفارت شوروی واقع داراالمان محبو  کردیود وبوعود دسوت 

 وپابسته درموترهاانداخته به پاکستان روان کردید 
وقتی مرحوم حاجی قدیرازبی ناموسی شومواآگواه شود، 
درجالل آبادجلوشما راگرفت ونگذاشت شمابه هدف زشوت توان 
موفق شویدوبرای آن زنهاودختران بیگناه دردشت گمبیری خیموه 
هابرپا کردوآنهابرای ماههادرآن دشت سوزان باقی ماندند تااینکوه 
به فامیلهای خود پیوستند  ولی شماطائفۀ بی دین توانستید که عدۀ 
ازآنهارابه پشاور واسالم آبادببرید وبه عربها بفروشید  هم اکونوون 
هزاران هزاردختر وزن بیگناه شمالی موفوقووداالنورانود، موادران 
وپدران آنها ازغم وغصه جان داده اند وبیونوایوی چشوموان خوود 
راازدست داده اند  تعدادزیاد زنها ودخترها ازعقب موترهای الری 

 خودرا بیرون انداختند ودرروی شاهراه هاجان دادند  
وقتی مردهای ماراکشتونود،  »یکی ازین قربانیان میگوید 

به خانه های ما هجوم آوردند، همه هست وبود رادزدیدند، خوانوه 
هاراآتش زدند، مافرارکردیم ودر نیمه راه گرفتارشدیم، مارا لوت 
وکوب کنان درموترهای الری انداختند، موتر هاسرعت گرفتنود، 
من باخودگفتم مر  بهتراز زنده ماندن، وخود رااز مووتوربویورون 
انداختم، تعدادی زنهاودخترهای دیگرهم اینکار راکردند  من بخود 
نفهمیدم، ساعتهاگذشت وقتی بهوش آمدم نیمه هوای شوب بوود، 
دست وپای خودرابلندکرده نمی توانستوم، سوراپوای بودنوم درد 
شدیدی داشت، درخانه محقری در بسترافتیده بوودم، دراطورافوم 
زنهایی بودکه نمی شناختم ولی در روشنایی هریکین میدیدم چهره 
های همه گرفته وبعضاگریه میکنند  زن پیچه سفیدی که اشکهایش 
راباچادرش پاک میکرد برویم دست کشیود وگوفوت آرام بواش 
دخترم همه ازخودهستند  ازآنروزبع بعد دوپا ویک دستم ازکار باز 

 «ماندند  

زنوهواودخوتورهوای خوردسوال  »قربانی دیگری میگویود 
راقمچین زده درپشت الری هاانداختند، ساعتهاگذشت نمی دانستیم 
مارا کجامی برند، سرانجام الری جایی ایستاد که بویوروبوار موردم 
زیاد بود، چیزی گپی شده بود وموترهاحرکوت نوموی کوردنود  
ازکسی شنیدم ده کیپک خیرخانه، به مجردشنیدن نام خویورخوانوه 
بفکرم آمدکه درسرک اول حصۀ اول آنجایکی ازخوویشواونودان 
مازندگی می کندواین را آهسته به زنهای دیگرگفتم، منت رمانودم 
 که طالبان درسماوار نزدیک به نان خوردن رفتند، به مشکل پلۀ  

آقای مولوی، درکدام سورۀ قرآن شریف گفته شده کوه 
باعزت وآبروی یک زن یادخترمسلمان رابریزید؟برعک  درقرآن 
شریف به مسلمانان امرشده که اگر زنی یادختری راکه شماموحورم 
شرعی اونمی باشید، روبروشدید، چشمان خود راپایین بینودازیود  
پیامبر)ص: وقتی موجواهودیون رابوه هورغوزوۀ موی فورسوتواد 

درراه تان اگرزنهاواطفال آمدند باآنوهوابواعوزت  »دستورمیدادکه 
رفتارکنید و پشت تانرا به آنهادور دهید تاآنهااحسا  خطرنکننود  
بامردم مسن ومریضان بامروت باشید، کسی که به کمک عرورت 
داشت همکاری نمایید  به درختان خرما، مزارد وتاکستانهای دشمن 
صدمه نرسانید، حیوانات آنهارا اذیت نکنید، جویبارهوای آنوهوارا 
ازبین نبرید، چاههای آب راملوث نسازیود  فوقوط بواکسوی کوه 
باشماجنگید بجنگید، به دیگران آسیب نرسانید، ازخدابتورسویود و 

  «بدانیدکه بازگشت شمابسوی اوست 

شماطالبوان بورخوالف قورآن عو ویوم الشوأن وخوالف 
دساتیرپیامبر)ص: عمل کردید به زنهاودخترهای مسلمان بیعوزتوی 
وتجاوز کردید، شماجانی، قاتل، بی نامو ، وبیغویورت هسوتویود 
وتر  ازخدا ندارید ! بااین اعمال وصفات پلید اگر شمارا کسوی 
مسلمان بگوید گناه است وبدنام کردن دین اهلل وآییون موحومودی 
است  اعمال شماعین آن اعمال بودایی هایی اندکه در برما دختران 
وزنان مسلمان را بیعزت وبی آبروکردند، مردهاوفرزندان آنهارقتل 
نمودند، خانه هایشان رابا اعضای خانه آتش زدند، مزارد ودرختان 
وحیوانات آنهارانابود ساختند، و ایشان را ازمأوا ووطن شان اخراج 
کردند  فرق بین اعمال شماو بودایی های مذکوورهویوچ نویوسوت، 
تنهافرق اینست که آن بوداییها فقط بت می پرستند، اماشما اعمال 
شنیع آنان راانجام میدهد وبازمیگویید مسلمان هستیم وخودا موی 

 پرستیم!
شماطالبان بیخدا زن ودخترمسلموان رادرزیورنوام جوهواد 
بیعزت میسازید، به حق مردم تجاوزمیکنید، انتحاری وقوتول عوام 
مینمایید، خانه هاومساجد راویران کرده آتوش مویوزنویود  پو  
شماچیزی بجز ازمنافقین نیستید، وآن بوداییهاباالی شوموا شورف 

 دارند چون تنها بت می پرستند ومانندشما منافق نیستند !
بخاطردارم وقتی شماطالبان درکابول درقودرت بوودیود، 
تاکهای انگورمردم شمالی راازبین بردید، سال بوعودآن تواکوهوااز 
سرنوده ونشو ونمو نمودند، شمواطوالوبوان خوودرا دوبواره روان 
کردیدکه آن تاکها راازبیخ وبن ریشه کن نوموایونود  ایون عومول 
شماکامالمخالف قرآن وهدایات پیامبر)ص: بود و نشان داد کوه 
شماچقدر سفاک، چقدرلعین وبی عاطفه هستیدکه انسانهاچه حوتوی 
نباتات ودرختان وتاکستانهارا مجازات کرده ایود ! نوفوریون بوه 

 شماگروه بیخدا، بی دین!
آقای مولوی فضل باری، تو وهم زنودانوی دیوگورت بوه 
روزنامه نگاربی بی سی گفتیدکه وطن راآزادمیکنیم   مگرعقل تان 
راازدست داده ایدواصل ونسب خود رانمی شناسیدکه خوودشوموا 
برده وغالم هستید، حتی دین وآیین ندارید، دین شمادالر وکلودار 
وآیین شما قتل وفساداست  مگرفراموش کردیده که شماجنرالهای 
پاکستانی رادر ار  آوردید، امورکشورواداره رابه آنهوا دادیود، 
کلداررابعوض پول افغانی رایج کردید، حمویودگول پواکسوتوانوی 
وقاعی حسین احمد درقصر دلکشا دفتورداشوتونود وحوکومورانوی 
میکردند ، حتی داکترنجیب اهلل کمونیست راکه فریب پشتونوالوی 
شما ووعده ووعیدپاکستانیهاراخورده بود، همین حمیدگل وقاعی 
حسین پاکستانی درصحن ار  درزیرمشت و لگد عذابکش کردند 
وبه شمانوکران خودامر کردندکه جسد او وبرادرش را در پشوت 
پیکپ بسته چهارطرف ار  کشانیده بعد درپایۀ ترافیک بوه دار 
بیاویزید، وشما هوموانوطوورکوردیود ویوک پشوتوون وهومونوژاد 
خودرابدست چندجنرال پاکستان به آن رسوایی کشیدید وحوتوی 
تنبانش را ازبدنش کشیده بودندکه نه تنهازنده اش بلکه مورده اش 
رابیعزت کرده بودید )من خودشاهدآن صحنه هستم:  شومواخوود 
غالم ومزدورپاکستان هستید، خودوطنفروشید، چطوور از آزادی 
وطن حرف میزنی؟شمااگرغیرت دارید اول خوودرا ازنووکوری 
 وغالمی پاکستانی آزاد سازید وباز ازآزادی وطن حرف بزنید 
 »مولوی فضول بواری، پویواموبوراکورم)ص: فورموود 

امیدبخشایش هرمعصیتی ازسوی خداوند است، مگرآنکه مشورک 
وقتیکه من ایونوهوموه  «بمیرد یامومنی راازروی قصدبقتل برساند 

اعمال پلید واین جنایات نابخشودنی شماطالبان رامیبینم و مینوگورم 
که چطوربا بی تفاوتی درمیان جمعیت بیگناه مومن اعم ازمرد وزن 
و کودک وبرنا وپیر ونمازگزار وعزادار را دریک چشم بهوم زدن 
باانتحاریهای تان توته وپارچه میکنید، حتی اطفال نوزاد وموادران 
حامله راقتل می نمایید، قطاد الطریقی و رهزنی می کنید، امنویوت 
مسلمانان را برهم می زنید،  اوالدوطن را از کسوب عولوم ودانوش 
بازمیدارید، وباهزاران اعمال ناشایست دیگر، البته واعح است کوه 
هرگزنمی توانم ونمی خواهم که شمارا مسلمان وپیروپیامبربدانوم، 
بلکه اکثراً به این فکر میروم که آیااین گروهی که بنام طوالوبوان 
یادمیشوند انسان هستند یا حیوان، البته هیچ صفت نسانوی درشوموا 

 : 0دیده نمیشود  )ص
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 هفته نامۀ امید  2701شمارۀ  صفحۀ سوم

 شمال کالیفورنیا                        مشتاق احمد کریم نوری

 پاسداشت زبان مادری و حرمت فرهنگ ها 
 و سلسلۀ مقاالت بقیه دار از این قلم

 آدمی مخفی ست در زیر زبان    این زبان پرده ست بردرگاه جان
دوستان گرامی وعالقمندان محترم این بخش که تابه حال 
این نوشته های دنباله دار راطی بیست ونه قسمت مطالعه فورمووده 
اید، ازلطف ومهربانی هریک شما سروران گرانمایه اظهوارسوپوا  

 وامتنان می نمایم   
این نوشته درروزهای رخصتی )خوداداد: کوه روزهوای 
کرونایی اش میخوانند، به خدمت شما مشتاقان دانش و خووانوش 
وپژوهش پیشکش می گردد  بلی ! امروزباآمدن ویرو  کورونوا، 
همۀ جهانیان رادر الک )قرنطین: فروبرده که باید )قرنتین: نوشته 
شود  زبان شناسان نیزبیشترروی قرنتین نوشتن تاکویود و توایویود 
دارند   هرچندامروز واژگان ویرو  کرونا نیزدرزبوان وادبویوات 
مان مدغم شده وگوینده ونویسنوده آرام وسواده بوه اسوتوفوادۀ 
همچوکلمات مبادرت می ورزند  )قرنتین: اصال اززبان ایتالویوایوی 
گرفته شده وجالب است اینکه قرنتین با ط )قرنطین: عوربوی هوم 
نیست، چونکه درآن زبان قرنتین یاقرنطین را)حجور الصوحوی یوا 
حجرالصحه: میگویند، که با ط را شاید به احتمال اینکوه فوارسوی 
نیست وعربی است، کسی اینطورنوشته باشد ! بهرحال امروز کرونا 
قرنطین یاقرنتین و ویرو  و اپیدمی و    به واژگانی در آمده انود 

 که بدون مکث مورد استفاده قرارمیگیرد 
درمورکوز  ۳۲91دسمبر 91اصال کرونا برای اولین بار در

صحت جهانی نبت شد که کویدز نزده هم میخوانندش، و برخاسته 
وشیود یافته ازشهر وهان کشور چین شناخته شده، امااموروزهوموۀ 
جهان رافراگرفته، هرچندملت ما در حقیقت قبل ازآن تاریخ حتوی 
چهاردهه میشودکه این نود ویروسها وانتی ویرو  هوا سوردچوار 
بوده اند ! کجاست انصاف ؟ ویروسهای کوچک رادر ملک ما سم 
پاشی نمودند، با ویروسهای خیلی کوچک جنگیدند، ولی باسوپور 
 ویرو  ها معامله نمودند وتوافقنامۀ دوستی دستخط میکنند  

گاهی همدیگر رابغل میکردند وزموانوی هوم درموقوابول 
همدیگر)پوز بند:یعنی ماسک میزنند  امروزوسط ماه می که ادامۀ 
این سلسله نوشته هارادنبال میکنم کنفران  بین المولولوی صوحوت 
جهانی در ژینو بود، بلی سازمان بهداشت جهانی که موخوفوف آن 

او: است، کنفران  بزرگی داشت، که مون نوقواط   –اچ  -)دبلین
ن رآن کنفران  و نکات مهم آن نشست چنبرۀ صوحوت جوهوانوی 

 راباشما قسمت می نمایم  
داکتر ته روسی رئی  سازمان صحت جهانی وداکترمایک 
رایان مدیر و مسئول اموور اعوطوراری حووادث آن سوازموان 
گفتندکروناحامل مریضی کووید نزده، که باعث اپیدمی جهوانوی 
شده وهمۀ گیتی راتهدیدمیکند، ممکن هرگز ناپدید نشوود  بولوی 
داکتررایان افزود  مهم است این موعود راموطورح کونویوم ایون 
ویرو  ممکن است تبدیل به یک هوموه گویوربووموی )انودموی: 
درجوامع شود، و هرگز نابود نگردد، چنانچه مرض ایدز )اچ، ای، 
وی: ناپدیدنشد  اماما آموخته ایم کوه چوگوونوه وچوطوور بواآن 
کناربیاییم  او عالوه نمودکه باورنداردکسی بتواند که نمی تووانود
)بجز خداوند ج: که زمان نابودی این ویرو  راپیشبنی کند  البته 
فعال سعی وتالش بشری وانسانی برای ساختن یک واکسن باالوقووه 
در جریان است  داکتر رایان اشاره نمودکه مریضی های دیوگوری 
ازجمله سرخکان وچندتای دیگر باوجود واکسین هنوزریشه کون 

 نشده است  
درآن نشست داکترگبرسیون تدار  رئی  سازمان صحت 
جهانی نیز صحبتهای جالبی داشت وگفت بسیاری ازکشورهاموایول 
اندبا لغو تدابیر و مقررات جداگانه ومختلف بپردازند، اماتووصویوه 
وتاکید مااینست که هوشیاری وتدابیر وقایوی بایود دربواالتوریون 
سطح ممکن باشد  اوافزود یک تفکری وجود دارد مبنی براینوکوه 
مقررات قرنتین ومنع عبور ومرور جادوکرده وتصور می شودکوه 
 حاالممکن بابرداشتن قرنتین همه چیزبخوبی پیش خواهد رفت 

درحالیکه چنین تفکروایده پرازخطور وچوالوش زاسوت، 
درگردهمآیی، همۀ اعضابخاطرحمالت انتوحواری اخویوردرکوابول 
وننگرها ولغمان وپکتیا لح ۀ سکوت نموودنود، شوورای امونویوت 
سازمان ملل نیزحمله به شفاخانه هاومراسم تدفین وفاتحوه گویوری 

 ودرمجمود به مردم ملکی رادرهمه جاونقاط محکوم نمود  
درکنفران  ماه می سازمان جهانی صحت خوانوم مواریوا 
کروکوف اپیدمی شنا  ادارۀ یادشده گفت باید ازن رذهنی قبول 
کنیم که خارج شده ازاین همه گیری زمان کواردارد، وموجوادلوه 
ومبارزه ومقابله درهمه حال تاحدممکن غفلت نشود وازعقوالنویوت 

 کارگرفته شود   
این کنفران  درحالی تدویوریوافوت کوه بسواکشوورهوا 
ازکاهش تدریجی وتدابیر شان میکاهند  هرچندبعضی هاهنوزهم به 
منع تردد ترکیزمی نمایندورهبران بوعوضوی ازکشوورهوا درحوال 
بررسی چگونگی بازگشایی چرخهای اقتصادشان هسوتونود، طوبوق 

 هزارنفردر انراین مریضی ۲2۲گزارش سازمان مذکور، درحدود

ازبین رفته اند، چهار ملیون وسه صدهزار هم به این مریضی مبتوال 
شده اند  این درحالیست که ملل متحدبه نقل ازگزارش یونیورستی 
 2۳جان هاپکنز درگزارشی حدودمبتالیان کرونا رابه سه ملیوون و

نفربیان داشوتوه اسوت  مولول  ۳99۲2۲هزار وتلف شدگان راهم 
ملیون نوفوررا در جوهوان 2۲۲متحددر راپورش افزوده که کرونا

 بسوی فقرمیبرد  
کرونا وقتی سفرۀ زهرپاشی جهانی اش راپهن نمود، بقول 
دانشمند مسن و کارکشتۀ جرمنی آقای یورگون هوایورموا  کوه 
درهمین تازگی درمصاحبۀ گفت کورونوابوه جوهوانویوان فورصوت 
اندیشیدن راآموخت  اوافزودکرونا آگاهی انسان را نسوبوت بوه 
نادانی افزود، وبه انسان مجال اندیشیدن وتجدیدن ور در رفوتوار، 
گفتار، کردار وروزگار راپدیدآورد، تا درخود تغییور، حورکوت، 
تمکین، سرعت ودقت رانهادینه سازندوبه همگان یکسان ن رداشتوه 

 باشندوفکرکنند وحرمت بگذارند 
به همین ترتیب نوشتۀ آقای هنری کیسنجر تحلیلوگورکوار 
کشته ووزیر خارجۀ اسبق امریکا ون ریه پوردازکوهون درتواریوخ 
معاصرایاالت متحده مقالۀ تحلیلی را درنشریۀ وال ستریت ژورنوال 
نشرگردیده، که بیان داشته ن م جهانی پ  از بحوران کورونواهوم 
تغییرخواهدکرد  اوبایک تحلیل تحقیقی، زنگ خطر نسوبوت بوه 
تغییرکلی ودگرگونی نو وم جوهوانوی در واپسوای کورونوا بوه 
صدادرآورد  او به ععیف شدن روابط ملتهاودولوتوهوا بورانورایون 
ویرو  وفروپاشی پیوند های اجتماعی منطقوی وبیون الومولولوی 
هشدارداد وخاطرنشان ساخت که واقعیت این اسوت کوه جوهوان 
بعدازکرونا هرگزهمانگونه که بود نخواهد بود، وبه مدت طوالنوی 
وتانسلهای آینده ادامه خواهدیافوت، وبوحوران هوای سویواسوی، 
اقتصادی، فرهنگی واجتماعی ناشی ازین بیماری مدتهواموحوسوو  
وملمو  خواهدبود  من خواندن این مقاله رابه مودیوران دولوتوی 
وحکومتی کشورم بخصو برای مدیران بخش دپلومواسوی کوه بوا 
اجراات وتعیینات شان بالنگش وچالش توأم است، تووصویوه موی 

 نمایم   
چامسکی نویسندۀ معوروف وسوالوخووردۀ اموریوکوایوی 
نیزدریک ابرازن ر بیان داشته که اکنون این سئوال مطرح نویوسوت 
که زندگی پ  ازمر  چیست، بلکه پرسش اینست که آیواپویوش 
ازمردن زنده هستید وواقعازندگی صرف برای خوردن وخوابیودن 
است، وایجاب آنرامی نمایدکه درخود تغییربایدآورد  دنیا جوای 
مناسبی برای زنگدیست امانه بخاطراشخاص شرور ونیز کسانیکه با 
شرارت خلط میشوند  همچنان بخاطرکسانیکه شرارت رامی بینونود 
ولی نمی گویند ونمی نویسند واقدام به رفع ودفع آن نمی کنونود  
متوجه بایدبودکه غرق نشویم، کسی که غرق شود قطعامی میورد، 
چه در دریاوچه دررویا وچه در کورونوا ! چوه در دروغ، چوه 
درمعامله، چه درگناه، چه درخوشی، چه درقدرت، چه درنوروت، 
چه درجهل، چه درحسد وعقده وبخل، چه درانتقام و    موواظوب 
باید بودکه غرق نباید شد  انسان بودن وبه انسانیت التزام داشوتون 
خودبه تنهایی آیین خاصی است که پیروانش باید روبه فزونی رود 

 وباشد، نه روبه کاهش 
دیل کارنگی راقم کتاب آیین دوست یوابوی مویوگوویود 
بیادداشته باشیدکه خوش بختی انسان به موقوام ولوبوا  ودارایوی 
اوبستگی ندارد، خوشبختی تنهابراندیشۀ مثبوت اوبسوتوگوی دارد  
ماهمه بشربودیم تااینکه نژاد ارتوبواط موارا بوریود، موذهوب از 
یکدیگرجدایمان ساخت، سیاست بیون موادیووارکشویود ونوروت 
ازماطبقه ساخت  کرونا چطور بورود وموهوارشوود درحوالویوکوه 
)کروناهای: هستندکه به غارت اموال مردم، حق سرنوشت ودست 
درازی به فرهنگ زبان شان وهکذا به زدودن عدالت وامنیت شوان 
مبادرت میورزند  ویرو  گرشنگی ویرو  دیگریست که روزانه 
جان هشت وپنجصدنفررامیوگویورد، ودوایوش غوذاسوت، چوون 
گرسنگی نروتمندان رانمی کشد، اماکرونا همۀ اغنیا وغربا راموی 

 کشد !
ناکرده گونوه چونویون   –دانی که چرا دارمکافات شدیم 

در بند واسیرصد  –کشتیم خرد دار زدیم دانش را  –مجازات شدیم 
مصیبات شدیم ! دراوعاد واحوال موجود فقرآتشوی اسوت کوه 
خوبی رامیسوزاند ونروت پرده ایست که بدی را میپوشوانود، بوه 
احترام داشته هایش ودیگری رامی سوزاند به جرم نداشته هایوش، 
که یاالهی منجی مان باش   قابل ذکراست که منجی بوه موعونوای 
نجات دهنده و ناجی به معنای نجات یافته، که بوعوضوی موغوالوطوه 

 مینویسند 
جزنام خودانوام خوداهویوچ   –بیدل اگرآفاق بودزیرنگینم 

ندارم  گفتن بسم اهلل دل را پرنورکند، سر را مسرورکند، طاعت را 
 مبرور کند وگناه را مغفورکند  بلی 

 بیدل به سجودبندگی توأم باش     تابارنف  بدوش داری خم باش
 این عجزکه درکارگۀ طینت توست   اهلل نمیتوان شدن آدم باش

بهرحال )شکرگزاریم وسپاسگزاریم: ازلطف الهی که تافی 
الحال خوب وسر حال هستیم واین )تانیرگذاری واسا  گوذاری: 
تانیرخودرداشته، شایان یاد آوریست که )گزار: از )گزاردن: بوه 
 معنی اداکردن، و گذار از)گذاردن: به معنی نهادن وقراردادن 

است، که درکتاب نگارش فارسی گوزارش یوافوتوه اسوت  ایون 
رابخاطری نوشتم که بعضی اوقات شکرگزار رابه غلط می نویسنود 
شکر گذار، ویاگزارشگر را گذارشگر یاپایه گذاری واسا  گوذار 

 رابرعک  پایه گزاری واساسگزار می نویسند  
بهرحال، سلسله مقاالت بنده که طی بیست ونوه شوموارۀ 
مسلسل امیدنشر شده، با ترکیز روی کارروزنامه نگاری تحقویوقوی 
وتطبیقی موعوعات رادرقالب همان علم وفن وبا بوهوره گویوری 
ازشیوه های کاری وعلمی ژورنالیسم پیشرونده و فوروزنوده بووده 

 است   
توما  وایت ساید پدرروزنامه نگاری تحقیوقوی درسوال 

درامریکاوفوات یوافوت   9110درانگلی  تولد شدودرسال  9198
باعنوان انری را نوشت بنام )کارمنودان درموحول: 9109اودرسال 

وبیان داشت که این کارژورنالیستان پژوهشی و تحقیقی میباشدکه 
برای محاف ت ازخاموشان وبی صدایان، بااستفاده از دموکراسوی، 
به افشای مافیای سیاسی بپردازندکه دربسانهاد های مهم واسواسوی 
رخنه نموده اند  او تذکارمیداد ورطۀ سیاست غیرشفواف را زور، 
زر و تزویر فراگرفته راهیست، وروزتاروز منافقان، دروغگویوان، 

 دزدان وحقه بازان درآن نفوذکرده میروند  
اگر اولویت کاری خبرنگاران بصورت عام وژورنالسوتوان 
تحقیقی بصورت خاص درین راستا متمرکزنباشد، موردم سواالری 
نیست که اگرهم تحقق یافته باشد دوباره بصوب دکتاتوری سقوط 
میکند  زیراآنان وجوداهل کارومسلک را سد راه وموانوع بوزر  
برای پیشبردمقاصدشان می انگارند  هورچونود درزبوان از موردم 
ساالری گپ میزنند امابجز بلی گویان وچاپلوسان اهل قلم وکوالم 
واقعی را درسیستم های کاری دولتی برنمی تابنود، ولوی شوموابوا 

 جسارت وسماجت تان به وعاحت ادامه بدهید  
اگرژورنالستان مکتبی ازسنگرقلم وکالم به مقابل آنوانوی 
که درهمه عرصه ها بجز چنگ ودندان چیزدیگوری نشوان نوموی 
دهند، کوتاه آیند، آنان آخرین فانه هارا به تابوت دمووکوراسوی 

 ومردم ساالری می کوبند ! 
متوجه باشید بسا ازسیاستمدار)ی: هاکه درواقوع واصول 
مداریی بیش نیستند و واردکارزار سیاسوت شوده انود  گوذشوتوۀ 
زیادشان مملو ازاختناق وعده بوود حوتوی از دوران کوودکوی 
باناهنجاری ها، کوتاهی ها ونابرابری هابزر  شده اند، و عوقوده 
وتعصب درذهن وعمیرشان نهادیه شوده، بواهوموچوو کوموبوودی 
هاوکوتاهی ها وعدم تکامل شخصیت به اجتماد سپرده شده اند، و 
این استر  هارادست کم گرفتند، وحال هم اگر برایشوان گوفوتوه 
شودکه بخاطر استر  هاوتشوشات روحی وروانی به روانشونوا  
مراجعه کن، قسمی توجیه می نمایندکه برو به کدام دیوان بگو)او 

 دیوانه نیست: !
اینکه سرملت کی هاراجا زده اندکه دیووانوه و لویوونوی 
راگویا امیرآهنین معرفی میدارند ویاهم بابا و دادا وتویووریسون 
شرقش می انگارند، همه ازخمودی و جمودی ملت هابوده، وگرنه 
درهمه اوعاد واحوال وعاحت گرایی، از مشروطه خواهان گرفته 
تااصالح طلبان قلم بدستان وعاحتها وایستادگی ها و رهونوموایوی 
هاداشته اند  چطورامکان میداشته باشدکه میرغضبی راکه مردمش 
را تبعید نموده باشد ودرمقابل خواست وخواهش او بیچاره هواکوه 
آرزوی وطن را داشته اند، بنویسندکه )چون گرسنه شویود چوون 
شگ شوید وآنگاه شدید سیر بدر  شوید:! که درتاریخ هم نبت 

 است !
اما هنوزهم مثال آورده شود وحتی در انر)فرستاده: شوان 
ودیگرنوشته جات شان هنوزهم مثال می آورند که برای شورایوط 
فعلی افغانستان امیرآهنین مثل امیرعبدالرحمن خان کار ونیاز است! 
حتی خودآقای زلمی خلیلزاد اورا هیرو و الگویش درفرستاده اش 
بیان داشته، و باهمچویک ایده ون ریه بیست سال میشودکه هورآن 
ن رپُرمرض که داده، ممد وکارساز نبود وفقط کلوخ رامانوده توا 
ازآب بگذرد  چون کارفرمانبوده ونخواسته کاررا کارفرمانوموایود 
چون از جملۀ کسانی بوده که کت کتش یکجا وتخم دادنش جوای 
دیگربوده، چون در )گنگ بیروت: فقط داشوتون دمووکوراسوی 
رابرای دخترهمسایه فراگرفته ولی برای قرن جدیود ودهوه هوای 
تحول وبرای آرامی وبرابری وآبوادی موکوانوی کوه روزگواری 
آنجاتولد شده، همان نسخه های تاریخزده وتاریخ تیرشده را از گاو 
صندوق حرمسرای میکشد وتوصیه میدارد، که بهیچ وجه موطوابوق 
مریضی درد وواقعیت های عینی مردم مانبوده ونیست ! درحالیکوه 
در پرتودموکراسی یعنی حقوق مساوی وجمهوریت یعنی فرصوت 
مساوی وصلح واقعی ودایمی کارها واقوداموات خویورانودیشوانوه 

 وعامالنه راانجام نداده اند  
موعع وموقف ما ازروزنۀ عمومی وازچنبرۀ منافع علیوای 
مردم به مثابۀ منادیان واقعی ملت وانسانیت بوده، بقول شواعور دل 
سوی مهر میکشد ومهر سوی دل، و اجتناب ازمردم فریبی ومولوت 
آزاری وترکیز روی خیرهمگانی ومشارکت ملی وبویورون رفوت 
ازبحران های امنیتی وجنگی وتعاطی افکارباالی ونیقۀ ملی و تبلور 

 روی قانون اساسی می باشد   
نلسن ماندال میگفت صلح واقعی وپر ازحسن نیوت وهوموه 

 :8جانبه نیازجامعه وجهان وابنای بشراست  امنیت تنها در)ص
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انتباه ازبیانات ونوشته های سیاسی بورخوی صواحوب  -۲
ن ران وتحلیلگران خارجی وافغان، خاصتاً داکتر رنوگویون دادفور 

جوموع آوری  -2سپنتا دربارۀ رویدادهای فاجعه ناک افغانستان، 
وتدوین مقاالت شخص داکتردستگیرکه در جریدۀ وزیون موردم 

 امید به چاپ رسیده است  
پژوهشگرژرف بین و روشنگر داکتردستگیر درقسوموتوی 
ازپیشگفتارخود که چندصفحه را دربرمی گیرد، چنویون نووشوتوه 

در عین زمان بخاطرم گذشت که یک مریضم بنوام پوال  ...»است 
و یک افسراموریوکوا در جونوگ  (Paul E. Giguere)ای جیگویر 

عمومی دوم در رول جمع آوری اطالعات، کوتوابوی زیورعونووان 
تالیف نمود و یک کاپوی آنورا کوه  «تاریخ دیپلوماتیک ویتنام»

م بمن تحفوه 9111اکتوبر  ۳8خیلی ها معدود چاپ شده بود بروز 
م یعنوی 9122داد  این انر برای معلومات مقامات ذیصالح در سال 

جنگ دوم هندوچین یا »یک سال قبل از شرکت اعالد متحده در
م تالیف شده بود  فکر میکنوم چویوزی 9122در  «جنگ ویت نام

میدانست و می خواست با این کتاب مرا هوشداری دهد  متأسفانوه 
تا دوماه قبل کتاب در یک گوشه ای از رواق کتابخانوه ام قورار 
گرفته بود تا اینکه دلچسپی درین موعود در رسانه ها سربلند کرد 
و مرا بسوی خواندن این کتاب برد و غرق در جوهوان بویوکوران 
برخورد ها ساخت  از مآخذ متعدد بشمول این کتاب استفادۀ مزید 
بعمل آوردم  آنوقت، بعد از معلومات عمیق خواستم مون هوم در 
کلب دانایان تاریخ ویت نام سری بزنوم و چویوزی بونوویسوم توا 
اگربتوانم قدری در موعود روشنی بیاندازم   متأسفوانوه، تواریوخ 
تکرارناشدنی تکرار می شود و این بارمردم ما باز میدان توجوربوۀ 
سیاسی و ن امی ابر قدرتان قرار میگیرد  پال، بروز چهارم اپوریول 

م در ایست النگمیدوی مسه چوسیت  وفات یافت، روحوش ۳۲9۲
 شاد 

میخواهم خاطرنشان سازم که این مقاله نه بورای توبولویو  
کمونیسم  است و نه من کمونست هستم و نه از کمونیسم خووشوم 
می آید  الکن ازهر منبع و هرتجربه ای که بیاموزیم وبدانیوم کوه 
دیگران از آن می آموزند و در  میگیرند حتی االمکان تحوقویوق 
میکنیم و بخدمت وطنداران تقدیم میداریم  اینکه تا چه حد موورد 
استفاده قرار میگیرد مربوط به سویۀ درک و دانوش خووانونودۀ 

 عزیزاست 
این نوشته را میخواهم مختصرأ با تاریح کهن ویوت نوام 
شرود نموده با پیشرفت زمان، با استفاده از تاریخ طوالنی سیواسوی 
ویت نام تنها موعوعاتیکه به حالت سیاسی افغانستان تشابهت دارد 
مخصوصأ رویداد هائیکه در رابطه با فجایع ظالمان طالبوی توموا  

 میگیرد چند سطری تقدیم کنم  
    ویتنام به مقصد رسید و دولت کمونستی یک حوزبوی 

اموارت اسوالموی یوک »را تاسی  نمود  طالبان هم می خواهند 
را  رویکار آورند  کمونست های ویت نام مووفوق شودنود «حزبی

چون مردم با ایشان بود، طالب ها تاهنوز موفق نیستند زیرا موردم 
تجارب تلخی را که بعد از عقب نشینی ستراتیژیک دولت شوهویود 
پریزیدنت ربانی و بقدرت رسیدن طالبان ظالم در کابل و اطوراف 
مملکت به یاد دارند، فراموش نکرده به آنها اعتماد ندارند  موردم 
نمی خواهند ستادیوم سپورت دوباره ستادیوم زن کش هوا شوود  
گمان نمی رود که به جز از بعضی پشتون های طرفدار پاکسوتوان، 

 دیگر اقوام و اقشار افغانستان به امارت شان تن در دهند 
تا حال امریکا در قسمت امضای موافقت نامه موحویوالنوۀ 
طالب ظالم و باداران پاکستانی و اجنت های شان فریوب نوخوورده 
مقاومت کرده اند؛ یعنی تا حال امریکا در میدان کوار زار قورن 
بیست ویک با دشمن مردم افغانستان، پاکستان و طالب های ظالوم، 
شکست نخورده است  بعد از جنگ ویت نام امریکایی ها شکسوت 
خوردند وحاعر به موافقت نامۀ صلح شدند کوه توا حوال موردم 
امریکا  مخصوصأ عساکر مسن آن دوره از آن شکست رنوج موی 

 برند؛ امید این کار در افغانستان تکرار نشود 
م گفت و شنود فامیلی اتحاد ویت نوام را از 90در قرن 

هم درید ) در افغانستان پسر کاکا و شوهر همشیرۀ شاه اتحاد فامیل 
م بر اریکه ای قدرت 92۳8که از سال  Leرا از هم درید:  سلسلۀ 

تکیه زده بودند و یکتعداد شاهان مقتدر عرعه داشتونود در سوال 
م، یک جنرال باغی ) مانند سردار داوود و بعد موال عومور: 92۳0

)جوموهووریوت و بوعود  (Macs)یک سلطۀ جدید را به نام ماک  
حکومت طالب: رویکار آورد ولی همیش از طرف مردم بوه نوام 
زورساالر که سلطنت را به زور تصرف نموده بوودنود بوا ایشوان 
برخورد می شد و به دوام حکمرانی طالمانۀ خود مووفوق نشودنود 
) حکومت سردار داوود و بعد طالب ظالم هردو ناکام شدند:  ولی 

دوباره قدرت را بوه دسوت گورفوت  «لی»م سلسلۀ 921۳درسال 
)طالب شکست خورد و پای امریکا داخل خاک افغانستان شود و 

 ظاهرخان دوباره قدرت بدست نیاورد  : 
سور کوردگوی Tây Sonم برادران تی سن  9009در سال 

 بدوش گرفتند )مانند  Binh Đìnhشورشیان ظالم را به عد متصدیان 

 هفته نامۀ امید   2701شمارۀ  صفحۀ چهارم 

عنوان کتاب: مشابهات اوضاع سیاسی 
 ، ویتنام باافغانستان 17-21قرون

 مؤلف: داکترغالم محمد دستگیر
 گر بایدت همی که بینی مرا تمام

 چون عاقالن به چشم بصیرت نگر مرا
 شکرآن خدای که سوی علم ودین خود

 ره داد وسوی رحمت بگشاد در مرا
چندمصرد فوق راکه ازکلیات ناصرخسرو وابراهیم خلیل 
اقتبا  گردیده بخاطری تذکردادم که درصفحوۀ صودم کوتواب 
تحقیقی هم مسلک نهایت عزیزو فرزانه ودانشمنودم داکوتورغوالم 
محمد دستگیرتحریریافته، و کرکتر وروش زندگی پربار طبوی و 
نویسندگی او راتمثیل میکند  اینک شمۀ از بیوگرامی ویرا که در 

پشتوی اخویورکوتواب جولوب 
 ن رمیکند به شما ارائه میدهم  

داکترغالم محمد دستوگویور  «
در گذرسه دوکوان عواشوقوان 
وعارفان)د: تولد یافته، پدرش 
که شغل توجوارت داشوت بوه 
صوفی غالم دستگویورشوهورت 
یافت  بافراغت از لیسۀ حبیبیوه 

م 9120به درجۀ اعلی درسال 
شوامول شود، درسوال  PCBبه

به درجۀ اعلی فارغ و بوه 9128
دانشکدۀ طب به توحوصویوالت 

از 9162خود دوام داد  درسوال
فوارغ MDدانشکدۀ طب با دیپلوم

شد  در تعلیمات خانگی، تفسیور 
 قرآن پاک و

 علوم دینی را از استادان محل بیاموخت  
به کور  احوتویواط شوامول شودوبوعوداز  9162درسال

گذشتاندن موفقانۀ اموتوحوان کوانوکوورطوب ولسوان پشوتوو، در 
کدرجراحی فاکولتۀ طب ننگرهارپذیرفته شد  در جوریوان قودم 

برای تحصیالت عالوی  9168علمی به رتبۀ پوهنمل بود که درسال 
در رشتۀ جراحی به انگلستان سکالرشپ گورفوت، وپو  ازاخوذ 
دیپلومهای از لندن ودیپلوم تخصص درجراحی عومووموی)بوطونوی 
صدری: ازکالج جراحی هند نبره بدست آورده باگذشتاندن امتحان 

 بوطن مراجعت نمود  9108درماه اکتوبر
درامریکاپناهنده شد وبعودازگوذشوتوانودن 9101درنوامبر

به اخذالیسن  پرکت  طبابت  918۲درامریکا درسال FLEXامتحان
درنیویارک و مسه چوست  موفق گردید  سی سال بعودازخودموت 

 ۳۲9۳درموسسات مختلف طبی امریکا ازشفاخانه ویتران درسوال 
باتقاعای رعاکارانه وبرای پیشبردآرزوی نویسونودگوی در بوارۀ 
 حالت زاروطن، ازشفاخانۀ ویتران موفق به اخذ تقاعدگردید  

  داکتردستگیرانجمن داکوتوران افوغوانوی سایرفعالیت ها 
سال سیویوم     ۳۲91را بنیاد گذاشت، که درسال AMPAAدرامریکا یا

 : راتجلیل نمود ۲۲)
به نشریک میتودبرای جراحی انگشت درمجلۀ کالج آف 
سرجنر امریکا که دربلجیم، باستون، لندن وششمین کنگر  بویون 
المللی جراحی دست در پاری  تقدیم گردید، یک پانتینت بورای 

کسور -جراحی امعای غلی ه بدست آورده است، ونود سوم خولوع
 درزاویۀ)لوئیی: ع ام قص را درمجلۀ تروما معرفی کرده است   
باامیدهفته نامۀ مردم افغانستان، سایت آریایوی وسوایوت 
خراسان زمین با نشراعافه ازدوصدمقاله به زبانهای فوارسوی دری 
وانگلیسی درموعوعات تاریخی، طبی، اجتماعی وسیاسی همکاری 

رابه قسوم ده  «کریستوفر»داشته، ده فصل تکست بوک جراحی
به چیوف  ۳۲۲۳جلد باتحریرقلمی اش تهیه وترجمه نموده، درسال

جراحی دانشکدۀ طبی کابول اهودانومووده اسوت  دوانوردیوگور 
، تورجوموۀ لوکوچورهوای «صدری ناروغیو مختصره جراحی»شان

 »پروفیسرداکترشاه امریکایی وکتاب اخالق طبابت میباشند 

حال انگیزه هایی که داکتردستگیر رابه تتبع ونگارش این 
احسا   -9کتاب وا داشته است، مختصراً به شما یادآورمی شوم  

دردمندی وعواطف انسانی ووطنپرستی دربرابررویدادهای فاجوعوه 
ناک وتراژیک افغانستان، که در طول تاریوخ چونوددهوۀ اخویور، 
مانندویتنام، رویدادهای بدتر وپرماجرا وپرآسیب را سپری کورده 

قضاوت بیطرفانه وتحلیل اوعاد چنددهۀ اخیرافغانستوان  -۳است  
درمسیر مداخالت همسایگان خاصتاً پاکستان وایوران وسویواسوت 
امریکابه اصطالح هم پیمان افغانستان، وجان باختن پی درپی موردم 
ملکی وعساکورافوغوان واموریوکوا دریون رویودادظواهوراً توموام 
ناپذیرجنگهای تحمیلی وحمالت تروریستی، دررأ  آنها القواعوده 

 وطالبان وداعش وامثال آن    

برادران آل یحیی که بضد غازی امان اهلل خان توطئه ها بستونود:  
 Trịnh)گوین تلفظ میشود: و  Nguyễnبرای چندین سال با قبایل 

که چین ترینهه ها را کمک می کردند جنگیدند  )برادران نوادر 
تی سن »غدار تصدی ظلم و کشتار بر قرار ساختند:  برادر مقتدر

 Nguyễn Quangنام داشت و بنام  Nguyễn Huệکه گوین هیو  «ها

Bình  نیزیادشده لقبQuang Trung   داشت خود را اموپوراطوور
م وفوات یوافوت 901۳اعالن  نمود ولی قبل از وقتش در سوال 

) برادرمقتدر آل یحیی نادر خان  نام داشت با عرب گلولۀ یوک 
متعلم به نام عبد الخالق هزاره قبل از وقتش به خاک غولوتویود و 
کشته شد:  ولی بازماندگان  برادران  تی سن به مقابل نگوین هوا 
مقاومت نتوانستند وآنها قدرت را دوباره بدست گرفتند )موردم 
افغانستان میخواستند ازطریق انقالب قدرت را از چنگ آل یحیی 
بدست بیاورند اما وقتیکه دانستند که روسیۀ شوروی قصد تسخیر 
مملکت ما را دارد از انقالب صرفن ر نومووده بضود آن اقودام 

 کردند: 
مجبور ساخته شد کوه  Hiệp Hòaم شاه 9882    در سال 

پیمانی را امضاکند تا فرانسه بتواند همۀ ویت نام را بوه توحوت 
سال بعد امیرعبد الرحمان پیمان دیورند را با  1الحمایگی بیاورد ) 
م امضا نمود و زمین های حیاتی مملکوت 981۲انگریزها در سال 

را به انگریز ها واگذار شد وبعد این خط سرحد بین المللی بویون 
 افغانستان و پاکستان شناخته شد: 

م در هانوی یوک حوزب سوری از 91۳0در شرود سال
م، پوروفویوسووران، 91۳0طرف جوانان رویکار آمد  تا نوامبر 

سکرتر ها و ژورنالیست ها با آنها پیوستند و در را  شوان یوک 
 (Nguyễn Thāi Học)پروفیسور جوان به نام  نگوین تای هوو  

 Sunبود  هدف شان شناسایی مردم به ن ریات جدیدمخصوصأ از 

Yat-sen  سیاستمدار، طبیب، و فیلسوف چینایی است که اولویون{
حوزب  Kuomintangرئی  جمهور چین ولیدر کوومویونوتوانوگ 

میدانند  ارنیت فلسفه سیاسی  «پدرملت»نشنالست چین بوده اورا 
 سه پرنسیپ مردمی بود   »او عبارت از  

نشنالیزم یا آزادی ازاسثمار امپرالیست خارجی، حق مردم 
یا بعضی وقت دیموکراسی وامرار معاش مردم، که بعضی اوقات 
سوسیالیزم نامیده میشوند، بود  این گروه جوانان خود را بونوام 

مسما ساخته ومیخواستند حزب شوان بوه  «حزب ملی ویت نام»
اسا  مودل حزب کومنتانگ چین باشد  ) طالب های ظالم هم به 
اسا   پرنسیپ وهابیون ظالم حزب خود را تشکیل داده فلوسوفوۀ 
سیاسی شان، انتحار، تخریب و اسالمیتی اسوت کوه خوود بواور 

نام داده اند، ن ریات خورافواتوی  «امارت اسالمی»ندارند وآنرا 
داشته اعضای شان مردمان جاهل بیسواد و اعضای استوخوبواراتوی 
پاکستان و انگریزها و امریکا و عرب ها بوده بضد ن رات جدید 
و مدنی اند،  پالن پیشرفت برای مملکت و مردم نداشته انتخابات 
را نمی پسندد، به قانون اساسی باور ندارند، ستادیوم سپوورت را 
برای قتل زنان بیدفاد بکار میبرند  وبرمردم جبرأ ریش با موعویوار 
قطی کوکاکوال تقاعا دارند و نماز به زور می خوانند چون نموی 

 «دانند که )ال اکره فی الدین:    

معرفی مختصرکتاب تحقیقی وپرمحتوا ازدوست فرزانوه 
که نسبت معاذیرصحی ام نتوانستم بوه  -وعزیزم داکتر دستگیر را

تحریربیشتر بپردازم، با آرزوی صحت وسعوادت وانوتو وارآنوار 
روشنگر دیگرمؤلف، با ذکرچندعنووان عومودۀ آن بوه پوایوان 

پیمانهای قدیم تا پدرملت چین)سخنرانی احمد عولوی  -9میرسانم 
ویوتونوام شوموالوی -۳کهزاد درهزارمین سالگردتولد ابن سینا   

پیمان فرانسه وجمهوریت دمووکوراتویوک  -۲)ازنشریۀ انترنت، 
 -2خطابۀ گباب تا رفراندم تقلبی در ویتنام جنووبوی، -2ویتنام، 

موافقتنامه  -پیمان پاری  -6ازجنگ ویتنام تاپیمان صلح پاری ، 
از مابعدپیموان  -0جهت ختم جنگ وبرگردانیدن صلح درویتنام، 

 صلح پاری  تا درد دل باجوانان   
ودر اخیرذکرشعرندائیۀ شادروان محمدکوریوم نوزیوهوی
)جلوه: به نقل ازکتاب افغانستان درمسیرتاریخ، شهکوارتواریوخوی 
مورخ فقید میرغالم محمدغبار، که دوست ومبارزهم اندیشه اش 
درهمان ایام سرود، می آورم که وصف الحوال اوعواد فوعولوی 

 کشورنیز می باشد  
  تا کی از جور و ستم شکوه و فریادکنید

 سعی برهم زدن مــــتشاء  بیداد کنید
   دست ما دامن تان باد جوانان غیور

 که از این ذلت احوال همه آزاد کنید
  صدهزاران چومنت آتش بیدادبسوخت

 نه نشینید ز پا دمبــدم ارشاد کنید
   فتنه انگیخته تبعیض نژادی در خلق

 فکــر آینده ملک خود و اوالد کنید
   خانمان کرد تبه تا شودآباد خودش

 خانه ظلم و ستم یکسره برباد کنید
   تا شود بر همگان امن وعدالت قایم

 عالمی را زمساوات وحق ایجادکنید
   آشیان همه مرغان ز ستـم آتش زد

 قصد آتش زدن خانه صـــیّاد کنید
   ندهند ارزش کاهی به حقوق بشری

 تکیه به، برخودوبازوی چوفوالدکنید
   هر کجا الله رخی با قد سروی بینید 

 یک نفس یاد ازین جلوۀ ناشاد کنید 
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 هفته نامۀ امید  2701شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 داال  ، تکسا                                رحیم شنسب
  جی حکیم ازین عالج نسخهء یک
ف چیوزی به گیرنمیتوان همه وبحرانی ناگوار شرایط درین

َ ا کرکرد اجتماع و سیاسی مشکالت و مصایب اینکه مگر نوشت وَ
أ مذاکرات که است معلوم نباشد  تأمل اندیشه  سرخط ما جامعه ی

حکوم تشکیل ،بحث شدنیست  شرود   باطالبان کابل یندهحکومت
ت 

  با ولی بود خواهد ها اولیاینبحث ازمسائل هم اساسی موقت،قانون
  

عصربعد وآمدنی حتمی تغیرات و موجود شرایط ، گذشته تجارب
اساس قانون که است ،معلوم است اهمیت قابل مطلب چند ازکرونا 
مدت در که مشکالتی و طالبان خواست اسا  به کشور موجود ی
ا ، است تغییر قابل رسیده ب هور سال بیست ین در آن تطبیق زمان 
اساس ساختارقانون امر در را آتی موارد مسایل اندرکاران دست گر

س أیندۀ های ،استراتیژی بعدی عرورت طرف ومقررات ی،قوانین
جامعه،تعلوی اساسی ساختارهای  به مرتبط پالیسیهای خارجی، یاست
 رفع شوند، متوجه    جامعه وحیاتی عمده ومسائل وتربیه،مذهب م
ا اند عبارت رامقدورخواهدساخت واجتماعی سیاسی مشکالت همه
     ز

  افغانستان ساختن منسلک غیر اعادهء و بیطرفی -9
اعادهء و ریاستی غیر متمرکزو غیر حکومتی =تشکیالت۳

  والیات ساحات در مردمی حاکمیت نسبی وتامین صدارتی ن ام 
 پهلوی در حنفیت وعقالنی رو میانه مذهب دوبارۀ اعاده۲
افراطی تالشهای از جدی جلوگیری و هندو ،پیروان جعفری مذهب
  کشور در سلفیزم ت

وتربیه،وطردتع سواد،تعلیم وگسرش وسیع جهادفرهنگی2
 ومذهبی قومی صبات

 وابستگی روحیهء دوستی،طرد ملی،وطن عرق گسترش2
تبا به را سیاسی و اجتماعی شالودهء که فروشی  وطن و ،جاسوسی

  است  کشانیده هی
افغانها هویت  میگوید  سویسی شنا  لیور،مردم زوگسان

راتغیی فرمول این است باید ودرآخرملی اسالمی قومی،سپ  اول  
ک همان و بود خواهد آش همان افغانستان در شرایط درغیرأن رداد
 اسه  

پیشنهاد پنج این حتمیت و اهمیت،مزایا،عرورت مورد در
 تجوارب از ، أورد ،مثال کرد ،استدالل نوشت آنقدر توان می باال 

 مجموعه که کرد مراجعه کارشناسان  ن ریات به کرد، یاد گذشته
   است باالتر مدان هیچ این صالحیت و مقاله یک حوصله از أن

امریک و طالبان نامهء توافق غیرمنسلک باامضای افغانستان
 تلقی افغانستان در امریکا شکست شدن پزیرفته أنرا سیاسیون که ا
تواف این مخفی و سری های زدوبند گمانهای و حد  و میکنند می
 عمیق    تحوالت با ، است امریکاوپاکستان بین اصل در که نامه ق

ام سورد آغازجنگ وبا درجهان پساکرونا حتمی اجتماعی و سیاسی
دراف متعدد کشورهای استخبارات پنهان و پیدا دستهای ، ریکاوچین
– تاافغانستان بحیث امرحتمیست یک ،این نیابتی وجنگهای غانستان

شناخته رسمیت به جهانی کنفران  یک در کشورغیرمنسلکبیطرف
های هزینه همواره ویاکشورخاص سیاسی قطب یک به اتکا شود، 
ه تنش محور به را کشور این و دربرداشته افغانستان برای سنگینی 
اس کورده تبدیل جهانی و ای منطقه های قدرت نیابتی جنگهای و ا
   ت

از  جلوگیری برای وتالش متوازن خارجی سیاست بنابرین
راهبردمونره ، نیابتی جنگهای تنشهای میدان افغانستنبه شدن تبدیل
افغانست در پایدار صلح و سیاسی نبات تامین برای بیطرفی اعادۀ مانا
   است ان

   نوین داری دولت
ت طول جنگهای کشور،مرکزگریزی، چندهزارسالۀ شرایط

دول وسیع تجربه قدرت، تصاحب هدف به فقط سرزمین درین اریخ
نوی سازی دولت حتمی تاامروزعرورت ازگذشته افغانستان تداری
شرایط،ایجابات،مشک مقتضای به دولتی تشکیالت قدرت تقسیم ، ن
م دالیل و ن رباشدتفاصیل بایدمطمح امروزی علمی واساسات الت
  گنجد   نمی نوشته کوتاه درین اصل این به رتبط

ف مذاهب ترین قدیمی حنفی، حنفیت مذهب مذهب اعاده
جد است  نابت بن نعمان ابوحنیفه آن، گذار بنیان و سنت اهل قهی
یاف دست آزادی به درکوفه پدرش و بود کابل ازاسیران زوطی ش
 ومودت گشوود جهوان به دیده درهمانجا  ق  هو 8۲ سال در او ت 
 فراگیری به ه ق:  9۳۲ سلیمان ابی حمادبن در  درحلقه سال 98
استادش   درگذشت از پ  که پرداخت نخعی ابراهیم روش به فقه

شاگردان پدیدآورد  نوینی فقهی مکتب زد، اوتکیه جای بر حماد، 
دراواخورد نعمان گردآوردند  درمجموعۀ اورا فتاوی ازوو پ  ش
حااله ، قرارگرفت بجزخوارج مسلمانان همه موردتوجه اموی وره
مذهب بااین وهابی تندرو های جدیداندوسلفی خوارج که طالبان م
خ وزندگیاجتماعی ازنقافت الن روبرخاسته وسیع گرا معتدل،عقل 

 واکثر دینی علمای قراردارند ودشمنی درمخالف،عدیت راسانیان
تندو بصوب ساخته بیگانه حنفیت واالی مذهب ازاساسات را مردم
  اند  داده سوق وخوارج سلفیت ری

خراسا سرزمین دامان از برجسته وصوفیان عرفا بزرگترین
تار شهرت و اند رشدکرده حنفیت مصفای روحانیت فضای ودر ن
وا دوستی،صمیمیوت به پیرومذهبجعفری برادران با که دارند یخی
وپیرو وسلفیت افراطیت با مبارزه اند، کرده زندگی متقابل حترام
بایوددر تصوف و پروری عرافان با توام حنفیت اجدادی مذهب ی

 شود / حاصل رهائی کنونی های بدبختی یابدتاازین راه کشور

 رئیس دندان طالیی مطبوعات !
    بیشترمشترکین انی  واصوالح را بوقوال هوا، خورده 
فروشهاو عطارها تشکیل میدادند، چه هیچ کاغوذبواطولوۀ ارزانوتور 
ازکاغذاصالح وانی  نبود ونرخ یک سیرآنهادربهتوریون شورایوط 
ازهشتادافغانی باالنمیرفت ! درعمن اگرخدا گوردنوم رانوگویورد، 
تاجاییکه بخاطردارم، ازسرکاتب به باالهمه مجبورومکلف بوودنود 
که مشترک روزنامۀ اصالح باشند تادرساعات بوکواری دردفواتور، 

 عوض مگ  پرانیها، آنها را ته وباال نمایند !
داکترمحمدان  خان یکی ازوزرای بذله گو وتویوزهووش 

کوابول »مطبوعات، سالها بعد هنگامی که روزنامۀ انگلیوسوی زبوان
نیزبدنیاآمد، درتوصیف آن رقیمه های همقد وهوموقوواره  «تایمز

وهمان انو   !! «اصالح+ انی + کابل تایمز= صفر»چنین گفت 
خان خودش هنگامیکه وزیرمطبوعات بود، درپای پیشنهاد رئویو  
باستان شناسی که درچندنقطۀ تاریخی اجازۀ حفریات خواسته بود، 

هیچ الزم نیست، همان خاک صدباربوهوتورازموا،  »چنین نوشته بود 
 ! «آنار مدفون باستانی را حراست می کند 

واما رئی  دندان طالیی مطبوعات که سروکارش باوزیور 
تیزدندان مشاور افتاده بود، آدمی چمچمه مست، خیله، خودخوواه 
وشکم سیر بیسوادبود! دلش شاعری ونویسندگی میخوواسوت، اموا 
استعدادش رانداشت   شبهای زیادی برای ساختن چندبیت موهومول 
وبی قافیه چندان زورمیزدکه ر  پیشانی اش شخ موی ایسوتواد ! 
وصبح هاآن غزلوارۀ ناموزون وخندآور رابرای دوشاعرمطبوعاتوی 
که یکی م لوم ومتواعع ودیگری پورخواشوگور وجسوور بوود، 
میخواندوتلویحاً به آنها افاده میدادکه اگرعیب ونقصی درسوروده 
اش می بینند برطرفش نمایند  آندو شاعر بیچاره ساعتهاباهوم موی 
نشستند وباتصحیح اشتباهات عروعی ودسوتووری آن غوزلوواره، 
سرانجام غزل تازۀ انشامیکردند که رئی  راخوش می آمودوآخور 
یگان ماه، از اوتقدیرنامه وبخشش هایی دریافت میکردند  به ایون 
صورت سرانجام رئی  مستقل مطبوعات یا نیم مستقل مطبوعوات، 
 صاحب دیوان شد و کتاب من ومش به زیور طبع آراسته گردید  
اتفاقاً درآنروزها رهی معیری غزلسرای نامدار ایوران بوه 
دعوت شماری از دوستان شعرشنا  افغانش ازجمله )محمدسورور:
گویااعتمادی بکابل آمدو شبهای زیادی باگویوا و)غوالم احومود: 
نویدطبع آزمایی کردوباشماری ازخانواده های فرهنگدوست کابل 

 نان ونمک شد   
رهی که )استادمحمدحسین: سرآهنگ را ازسالهای پویوش 
ارج مینهاد، به رسم افغانهاچهارزانودربرابرسرآهنگ نشست وگوش 
به صدای آسمانی اوداد  وقتیکه سرآهنگ غزلی ازسنایی، حوافوظ 
وبیدل رامیخواند، هم اوهم رهی از شوق نیم خیزمیشدند، وهمینکه 
غزلی ازرئی  رامیخواند، هردوافسرده وپرموچ ورندانه بسوی هوم 
میخندیدند  درپایان مهمانی که شب ازنیمه گوذشوتوه بوود، رهوی 
آهسته به مهماندارش که اونویوزشواعورشویوریون سوخونوی بوود، 

قربان همه افغان های شعرشنا  سخندان بوروم، سوئووالوی »گفت 
دارم که امیدوارم اسائه ادب تلقی نکنید  مهماندارگفت  بفرماییود 
درخدمت هستم  رهی پرسید  آیادر اسطبل کابینۀ شما خری ازایون 
بهترنبودکه وزیرش میکردند؟ مهماندارجواب داد  آقوای رهوی! 
سالهاست که افسارفرهنگیان مابه دُم خربسوتوه شوده وتواایون دم 
ودستگاه وجود دارد، خرخری هم ادامه دارد  رهی گفوت  موثول 
مشهوری است که خرازخرپ  بماند، بینی اش ازبریدن اسوت! در 
دربارما هیزهمین حال وروزحاکم است، غصه نخورید، درهویوئوت 

  «وزیران ما االغهای فربه تری برمسندنشسته اند!

رئی  مطبوعات گاهی دربرابر پر  وجوهای باالدسوتوش 
کوتاه میآمد و ترشرویی وپیشانی ترشی میدید  آنوگواه عواصوی 
وکفری به دفترمیآمد وحق و ناحق برزیردستانش بهانه میگورفوت، 
 تاآنجاکه بعضاً مدیری راسیلی میزد و کاتبی را کسرمعاش میکرد 
روزی پ  ازآنکه یکی دونفرازمدیران دفاتر رابوی آب 
میکند، به صحن سرای ریاسوت موی بورآیود وبور گولوکوارهواو 
مزدورکارهاکه مشغول ترمیم شکوسوت وریوخوت پویواده خوانوه 
هامیباشند، فی میگیرد وباهمان زبانی آنهاراتوبیوخ مویوکونود کوه 
مادونانش راسرزنش کرده بود  یکی از گلکارهای چپه شاخ ! وبوی 
باک، بی حوصله میشود وازلب بام صدامیزنود  او مویورزاگوک! 
توچندکی ملک که غُرغُر میکنی؟ هرکسه کارش، توبه گلوکواری 
چی میفامی؟ رئی  از زیرصدا میزند  احمق گپ زدنته بفوام، موه 
وزیرهستم، عضوکابینه ! گلکارصدامیزند برو میرزاگک! هورلولوو 
وپنجو وزیرنمیشه، سروکلیت به وزیرنمی مانه، اگه پایین شدم ده 

 گل گورت می کنم !
رئی  قلوه سنگی رااز پیش پایش برمویوگوردوبوه گوردۀ 
گلکار میکوبد و گلکارکه دم دستش سنگ نمی باشد، سطل مصالح 
آبگین را یکجا برسررئی  خالی میوکونود وروش را ازدنویواموی 
گرداند ! بدوبدو شرود میشود وچندتاپیاده به بام برمیآیند و بونوا 
رازیرمشت ولگد میگیرند ودستهایش راپشت سرش موی بونودنود  

 ساعتی بعد پلی  هامیرسند و خاطی رابه بندیخانه می برند 
 :0چندهفته بعد وقتی که رئی  ازقهرمی افتد)ص

 سدنی، آسترالیا                            نصیراحمد رازی 

 دریچۀ به نثر پیشینیان
مفسران درمعنی رحمان و رحویوم ؟معنی رحمان چیست 

سخنان دامنه داری دارند، که مجال بازگویی هموۀ آنوهوانویوسوت  
حضرت جعفرصادق )د: رحمان ورحیم رابه روشنی معنوی کورده 

 وتفاوت این دو را واعح ساخته است  
رحمن ورحیم هردو ازصفات خداست، ولی رحموان آن 
رحمت گستردۀ خداست که شامل موؤمون وکوافور، نویوکووکوار 
وبدکارمیباشد  چه رحمتی باالتر از اینکه همگی را ازعدم ونیستوی 
به وجودآورده، وبه همه وجود وهستی، علم و قدرت، حویوات و 
زندگی، رزق و روزی بخشیده است   ولی رحیم آن رحمت خاصی 
است که تنهاشامل حال افراد باایمان میشود، واز اینوکوه آنوان را 
دراین جهان به کارهای نیک موفق میسازد، و درآخرت بامغفورت 
وآمرزش وبهشت گرامی می دارد، رحیم میگویند ولذامیگویونود  

 الرحمن بجمیع الخلق، والرحیم بالمؤمنین خاصه  
آغازنمود  «عبادالرحمن»چرا خداوندسخن خودرا بالفظ 

، زیرا بندگان خداتاخودرابااین صوفوات «عباد الرحیم »و نفرمود
نیارایند عبادالرحمن خواهندبود اما موقعی که دارای چنین صفات 
وخصایص گشتنود، مشوموول لوطوف بویوشوتورخودا بووده ودر 

 خواهندبود    «عبادالرحیم»عداد
لذا قرآن پ  ازبیان این نود نشانه هاکه هوموه تشوکویول 

چهرۀ رحیوموی خوود  02دهندۀ ملکات عالی انسانی است، درآیۀ 
رانشان داده میفرماید  اولئک یجزون الغرفه بماصبرو اویلقون فیها 
تحیه و سالما   )پ  ازطی این مراحل و داشتن این صفات: غورفوه 
های بهشت در پرتو صبروبردباری )که الزمۀ تحصیل هرنود کمال 
است: به آنان به عنوان پاداش داده میشود وبوا توحویوت و سوالم 

 روبرومیگردند  )سیمای انسان کامل درقرآن: سجادی  
 درتفسیر اذا جاء نصراهلل الی آخر

مفسران ظاهرچنین تفسیرمیکنندکه مصطفی )ص: همّتها داشت که 
عالمی را مسلمان کنم ودر راه خدا آورم  چون وفات خودبودیود، 

حق تعالی گوفوت غوم  «آه نزیستم که خلق رادعوت کنم »گفت 
مخور، درآن ساعت که تو بگذری، والیتها وشهرهارا که به لشکور 
و شمشیرمیگشودی، جمله رابی لشکرمطیع ومؤمن گردانم و اینک 
نشانش آن باشدکه درآخروفات تو، خلق رابینی ازدر در میآیونود، 
گروه گروه مسلمان میشوند  چون این نشان بیوابودبودانوک وقوت 
 سفرتورسید اکنون تسبیح کن واستغفارکن که آنجاخواهی آمدن 
واما محققان میگویندکه معنیش آنست آدمی می پنودارد 
که اوصاف ذمیمه )ناستوده ونکوهیده: رابه عمل وجهادخویشوتون 
دفع خواهدکردن  چون بسیارمجاهده کند وقوّتها وآلتوهوا رابوذل 
کند، نومیدشود  خدای تعالی اوراگوید که میپنداشتی که آن بوه 
قوّت وبه فعل وعمل توخواهدشدن؟ آن سنّت است که نهاده ام   
یعنی آنچ توداری درراه مابذل کن، بعدازآن بخشش موا دررسود  
دراین راه بی پایان تو رامی فرماییم که به این دست وپای ععیوف 
سیرکن، ما  رامعلوم است که به این پای ععیف این راه رانخواهی 
بریدن، بلک به صد هزارسال یک منزل نتوانی ازاین راه بوریودن، 
الّاچون دراین راه بروی چنانک از پای درآیوی وبویوفوتوی وتوو 
رادیگرهیچ طاقت رفتن نماند، بعدازآن عنایت حق تو را بورگویورد 
چنانک طفل را مادام که شیرخواره است، او رابرمیگیرند وچوون 
بزر  شد اورا به وی رهامیکنند تا میرود  اکنون چون قواهای تو 
نماند، در آن وقت که این قوّتهاداشتی ومجاهده هاموی نوموودی، 
گاهگاه میان خواب و بیداری به تولطفی مینمودیم تابه آن درطلب 

 ماقوّت میگرفتی وامیدوارمیشدی 
این ساعت که آن آلت نماند، لطفها وبخششهاوعنایتهای ما 
راببین که چون فوج فوج برتو فرو میآیندکه به صدهزارکووشوش 
ذره ای ازاین نمیدیدی  اکنون فسبح بحمد ربوک و اسوتوغوفورهُ، 
استغفارکن از این اندیشه هاوپندارهاکه میپنداشتی آن کار ازدست 
وپای توخواهدآمدن و ازما نمی دیدی  اکنون چوون دیودی کوه 

 ازماست، استغفارکن  انّهُ کانه توّابا   / )فیه مافیه:
 در یادکردن پندهای نوشین روان

اول   تاروز وشب آینده ورونده است، ازگردش حوالوهواشوگوفوت 
 مدار 

دوم   چرامردم ازکاری پشیمانی خورندکه ازآن کوار دیوگوری 
 پشیمانی خورده باشد؟

 سیم  چرا ایمن خسبدکسی که با پادشاه آشنایی دارد؟
چهارم  چرا زنده شمردکسی خویشتن را که زندگانی اوجوزبوکوام 

 بود؟
پنجم  چرانخوانی کسی رادشومون، کوه جووانوموردی خوویوش 

 درآزارمردمان داند؟
 ششم  چرا دوست خوانی کسی راکه دشمن دوستان تو باشد؟

هفتم  بامردم بی هنردوستی مکن که مردم بی هونورنوه دوسوتوی 
 راشاید ونه دشمنی را  

 هشتم  بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد  
 نهم  داد ازخویشتن بده تا از داور مستغنی باشی  
 دهم  حق گوی اگرچه طلخ باشد   )تلخ:  /
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 هفته نامۀ امید 2701شمارۀ  صفحۀ  ششم 

شان پهلویست، هم کلتور ما نیستند کلتور شان داریوشیسوت، هوم 
مذهب ما نیستند مذهب شان تشیع است، هم فرهنگ ما نویوسوتونود 
فرهنگیان ما را میدزدند رودکی سمرقندی، سویودجوموال الودیون 
اسعدآبادی و ابن سینای بلخی بخارایی و دیوگوران را موال خوود 
میدانند در حالیکه ازانرژی آب هریرود افغانستان زنده مانده انود  

کوموک  «بوموب هوای جواده»از طالب هرا  دارند و آنها را با 
مینمایند، از جنایت شان حمایت کرده اندومتاسفانه شیعه و سونوی 
هردو را توسط شان به آتش میکشند که روش هوموسوایوۀ خووب 
نیست  ولی خوشبختانه جوانان دانشمند ومبتکرشان عورض انودام 
کرده اند که آنار ارزشمند تقدیم نموده اند؛ امیودِ داشوتون یوک 
همسایۀ غربی، از البالی ابرهای تاریک خصومت با سنی ها که بوا 
روشنی دیانت و بشردوستی تجلی نماید در افق تاللو دارد، دو بواال 
گردیده است  بآنهم ایران در محاصرۀ نامرئی افغانستان و اختونواق 

 نمایان افغانستانی ها بصورت مرموز رول عمده دارد 
هندوستان، برخالف پاکستان دوست عنعنوی افغانستانی ها 
بوده اند  سرک، پل، شفاخانه، بندیخانه، مکتب، عمارت باشوکووه 
پارلمان، تربیۀ راستین و علمی جوانان افغانستان در دانشگاه هایشان 
را مهیا ساخته اند  بلندترین وباشکوه ترین بیرق افغانستوان را بور 
فراز تپۀ بی بی مهرو به اهتزاز در اورده اند که خار تیز و زنونوده، 
به چشمان دشمنان افغانستانی هاست  خوالوصوه ایونوکوه راسوتوی 
هندوستانی ها برای پیشرفت، صلح و امنویوت و خوود کوفوایوی 
افغانستان ن رنیک دارندودرعمل پیاده کرده میروند  چون کموک 
هایشان برای بهبود افوغوانسوتوان چویوزیوکوه پواکسوتوان قوطوعوأ 
درعمیرخودبرای افغانستانی ها نودارد طورح شوده، پواکسوتوان 
تقاعاهای بیخردانه ای خود را دامنه دار ساخته است  توأنور آور 
است که هندوستان سرک و پل میسازد و پاکستان با اردلوی هوای 

 طالب ظالم خود آنرا تخریب میکنند   
جنگ های نیابتی پاکستان همه زیر بنای افغانستوان را بوا 
آنار باستانی و مزارد ودرخت های مثمر ازبین بورد  از قونودهوار 
یورانیم و سنگ مرمر و از بدخشان طال و الجورد ودیگور مونورال 
های قیمتی وبا چین معادن م  ما را به ارزش بلیونها دالر به تواراج 
برده اند  بذر خاشخاش افریدی را به هلمند و قونودهوار بوکوموک 
انگریزها انتقال داده رایج ساختند  ازطرق طالب که قواچواقوبوران 

 اوپیوم وهیروئین اند جهان را متضرر ساخته اند  
متاسفانه که سخن زیاداست ونمیتوانیم درین مختصرهوموه 
رابیان کنیم ولی آنچه هویداست پاکستان پالن نداردکه افغانسوتوان 
ازصلح وامنیت برخوردارگردد  بدین ملحوظ، در دوام موحواصورۀ 
نامرئی افغانستان و اختناق معلومدار افغانستانی هوا بوا فوعوالویوت 
البیگران خوددرامریکاوانگلستان خیانت بزر  درحق افغانستوانوی 
هارواداشته اند  به فکرمن، چون اکثردولتداران افغانستان مورهوون 

همکار اند به آنها درین خیانت شریک میباشند  باز هم  ISIشان وبا 
به قانوندانان افغانستانی عرورت است تا این  پاکستوان بوا قووای 

 ذروی را به محاکمه بکشانند 
قَطَری ها، عربهایی اندکه دوست مردم افغانستانی نیستونود 
واز روزاول طالبان یکی ازمعدودممالک عوربوی بوودکوه دولوت 
نامنهادمالعمراجنت پاکستان را بضد اهوداف عولویوای اسوالموی 
وشریک با گروه تروریستهابرسمیت شناخت و طالب را به اشوارۀ 
امریکا در قطر دفتر داد  بین امریکوا و طوالوب رول داللوی در 

قدم برمیداشت  وزیر خارجه پواکسوتوان  ISIپیشگرفت و به اراده 
قبل از امضای موافقنامه منحو  و فریبندۀ طالب با امریکا بر ایون 
موفقیت خود مباالت ورزید  مراودۀ داللی پاکستان بوا اموریوکوا 
زمینه را برای موافقتنامۀ طالب ظالم باآن کشورمهیاساخت؛ یعونوی 
امریکایی کشته نشود و به کشتن مسلمانان تان دوام دهویود! ایون 
جنایتیست نا بخشودنی و بضد تعلیمات قرانی و رهونوموایوی هوای 
پیامبر اسالم  گرچه قطری ها در تصامیم رول نداشتند اما با دزدانی 
که درپی تباهی افغوانسوتوانویوهواهسوتونوددهون جووال گورفوتونود 
وخودراشریک این فاجعه ساختند  بناءدرمحاصرۀ نامرئی افغانستان 
واختناق معلومدارافغانستانیها باحمایت وطورفوداری ازیون گوروه 

 تروریست رول بنیادی داردکه بخشودنی نیست  
اتحادیه اروپا، را من دوست افغانستانی ها مویوشوموارم  از 
احمد شاه مسعود پذیرایی شایانی نمودند و به وی یک پولوتوفوورم 

القاعده نه تنها بورای »دادند که از آنجا به امریکا پیام داد وگفت  
موتوأسوفوانوه بوه  .«افغانستان بلکه امریکا و جهان خطرناک اسوت!

رخداد وبوعووض شونواخوت  1/99سخنانش گوش ندادند و واقعه
ژورنالستان  موفقیتهای اودرجهاد برایش توطئه هاتاقتلش رابکمک  

پاکستان و دوستان دور و نزدیک امرصاحب شوهویود  ISIالجزایر،
قهرمان ملی افغانستان، طرح ریزی نمودند  کمک های جرمنی بوه 
افغانستان قابل قدر است  اما حمایت جرمنی از طالب در موافوقوت 

روسوی، ازطورف -امریکایی  -نامۀ امریکا و طالب ظالم پاکستانی
اتحادیۀ اروپا که امروز این موافقتنامه که جهت فریوب اموریوکوا 
ومردم جهان طرح شده بود ناکام است، تانرآور است  موا فوکور 
میکردیم، اتحادیۀ اروپامستقل است نه تحت انگشت امریکا  بونواء 
جرمن ها هم درمحاصرۀ نامرئی افغانستان و اختناق معلومدار مردم 
آن با حمایت از اهداف شوم دیگران و حکومت متقلب و موفوسود 

 :8غنی حصه گرفته است  )صفحۀ

 چرا مردم افغانستان
روزانه است  چرا یک جوان با دو ماستری دست به گدایی میزند؟ 
چرا یک پشتون با نمرات بسیار کم به وظیفه راه میآبد و یک غیور 
پشتون مخصوصا هزاره پ  زده میشود }داکتر سیدهاشم هاشوموی 

نمره در رشتۀ طب راه پیدا نوکورد  ۲۲۲نژاد از غزنی نوشت که با 
نمره در پوهنوتوون راه پویودا 98۲ولی اشخاص )پشتون: دیگر با 

کردند{؟ یک کوچی یا داعش چه حق دارد که بر مراتوع هوزاره 
جات با اسلحه هجوم برد و بخواهد ملکیت گلی و زمینک بخور و 
نمیر مردم را غصب نماید ویا به آتش بکشد و مردم اصیل آنجا را 
با دزدان معلوم الحال خود تهدید کند؟ اگر طالب ظالم مسلمان قتل 
میکند و جهاد می نامد و اگر با امریکا پیمان میبندد که قوای آنها 

 ومتحدین شان را متضرر نسازند، اکنون میدانیم که چرا  
 CNNقرار راپور نیویارک تایمز، واشنگوتون پسوت و 

روسیه به طالب پول داده بودکه عساکرامریکاوانگوریوزوموموکون 
م موایوکول ۳۲۳۲متحدین شان را به قتل برساند  بروز اول جوالی 

شوارتز، راپورترنیویارک تایمز هویت دالل این معوامولوه رایوک 
سالۀ قندوزی بنام رحمت اهلل عزیزی معرفی کرد )که از  2۲جوان 

طرف مردم تائید شده است:  شش ماه قبل برادرش بانیم مولویوون 
دالرپول نقد گرفتارشد  وقتیکه میخواستند خودش را دستگیرکنند 

توسوط «پول خون»گریخت ونیم ملیون دالر از اطاقش یافتند  این
 سیستم حواله وگذشت چندین مملکت به او میرسید  

به فکرمن به اسا  همین تر  بودکوه اموریوکوا هورچوه 
زودترباطالب ظالم قرارداد بست تادیگرنوتووانونودبواپوول روسویوه 
امریکایی رابه قتل برسانند  اینکه گفته میشودقصرسفیدخبرنداشت 

را نشنید، مارابوه رئویو   «نژادیان سفید»وترمپ صدای واویالی
جمهوری روبرومیسازدکه نه میشنود و نه میبیند ونه سخن صحویوح 
به زبان میآورد، گفته میشود بهترین صحت داردوبه گوموان شوان 

است که غویور صوحوی  «نورمال جدید»کری و گنگی و کوری 
 شمرده نمی شود!

این گروه طالب ظالم با پشتیبانی از استحبارات گروپ های 
فوق هر بالیی که بخواهند بر مردم بی چارۀ ما وارد مویوسوازنود 
وپالن های چندین سالۀ شان که دانشمندان و نخبگان از بین بورده 
شود، بیکاری تولید گردد تا جوانان به خارج پنواه بوبورنود، آنوار 
فرهنگی با پشتونیزه سازی به باد فنا داده شود، حوتوی حویووانوات 
وپرنده های نایاب ومعروض ازبین رفتن ازدست این ظالوموان بود 
اخالق این جانیان وطنفروش به امن نیستند، برکرسی عمل توکویوه 
دهد  در مقابل، این توطئه شان مردم را به حدی مغزشویی نومووده 
اند تا با نان خشک فی قرص دیده میشود مردم برای یک لقمه نان 
خشک تا حدی مصروف استند که نمیتوانند در بارۀ نجات خود و 
وطن فکر نمایند و رئی  جمهور متقلب و مفسد شوان، لویودران؟ 
شان، وکالی شان، سناتورهایشان، وزرای شان غرق عیش و نووش 

 افغانی؛ سال دزدی طیارۀ جت، قانع باشند  9۲60خود 
فلهذا، با سفرۀ طویل مملو با غذا های رنگارنگ و کوبواب 
های متنود و ماهیچه پلو ها و نوشیدنی های موخوتولوف و چوای 
هیلدار، خوب توغوذی مویوشوونود و خووب شوکوموهواراکوالن 
وکالنترمیسازند؛ ولی از حق نگذریم! به اصطالح وطنی، فوقوط از 

 گاو غدود به فکر مردم بوده اند و ب !!!
سرک با یک باران به دریاچه تبدیل میشود، سوالونوگ توا 
هنور برف کوچ دارد، فاکولته بدون استادان مجرب مانند آنسوت 
که کورهای علمی شاگردان کورهای تدریسی را رهنمایی دارنود  
اختطافها ودزدیها وکشتار ها دوام دارد  پیراهن و تنبان بوه ایوزار 

در محضر عام همه جا رایج  «دست به آلۀ تناسل»بندهای کشال و 
شده است! جای عیاران و کاکه های کابل را دزد و قواچواقوبور و 
نوزاد کش و بیرحمان ظالم گرفتوه اسوت  لویودران طوالوب کوه 
پاسپورت امریکایی دارند! و رئی  جمهور به مقابل نوموایونودگوان 
ممالک کمک کنند سرخم میکند  ونمی داند که عزت موردم بوا 
شرف و با شهامت افغانستان را جهت خوش نگه نمودن دلقک های 

 باداران خود زیر پا می گذارد  
آنچه گفته آمد جریان داخل یک موحواصوره ایسوت کوه 
نامرئی، خطرناک، کشنده و تباه کننده بوده از سالها بویوش طورح 
شده بود و حال در کرسی عمل تکیه داده شده تا ریشۀ افغانستانوی 

 ها را از بیخ برکند 
انگریزها بعد از جنگ پانی پت که احمدشاه درانی زمیونوۀ 
گسترش شان را در هندمهیاساخوت پشوتوون رادوسوت انوگوریوز 
وغیرپشتون مخصوصا تاجک رادشمن شان میدانند که توا هونووز 

و  »طالب از شموال مویوآیود«قلدر هایشان چون کرزی میگویند  
، یعنی بیکوفوایوتوی و »تمام متحدین شمال به عد من فعال اند   «

منافقت ازین بیشترنمی شود، ولی امروزدرلبا  بره گگ معصووم 
و وطندوست، گر  مخوفیست که سرنوشت مردم افغانستان را به 
جهت کامیابی پالنهای پاکستان سوق میدهد تا آب خِت سوازد و 
 ماهی خود بدست گیرد  اگر دوستدار مردم میبود و اجنت انگریز 

مکتوب تسلیمی مال عمر را به کاغذ دانی نمی انداخوت  «نمی بود 
دالر فی نفر همرای محافظ، به آن سووی  2۲۲۲و مصاحبینش را با 
انگریز ها عنصر عوموده در ایوجواد ایون  .»سرحد نمی فرستاد!

 محاصرۀ نامرئی و اختناق معلومدار افغانستانی ها در منطقه میباشد 
امریکافقط برای اهداف خودکه رسویودن بوه سورحودات 
ایران، روسیه، چین، مراقبت اتومی پاکستان و پروگورام اتووموی 
ایران است از یکسو، و دزدیدن معادن زیرزمینی افوغوانسوتوان از 
جانب دیگر، قوای عسکری خود و متحدین خود راپیاده کورده و 
طالب را برای کشتن افغانستانی ها اجاره گرفته است  قسومویوکوه 

دقویوقوه  ۳بجه و ۲م به ساعت ۳۲۳۲جون  ۳1ترمپ درتویت روز 
بعدازظهرخود که به همه صفحات رسانه ها پخش شد اقرار کورده 

طالبان قاتالن برای کرایه و اجاره اند  هر ک  بوه ایشوان »است  
پول دهد آنها برای شان وظیفه اجرا خواهند کرد، اما حوقویوقوت 
اینست که؛ آنها امریکایی را نه کشته اند ولی تعداد زیاد افغانهوارا 
به قتل رسانیده اند  پ  روسها بایدپول خود را پ  بگیورنود! مون 
آنهارا اجاره گرفته ام که برای ماکار کنند و برای مومولوکوت موا 
خدمت خواهند کرد  آنهاپول رادوست دارندوبرای بدست آوردن 
آن آمادۀ هرکارحتی انتحار خود اند  در حقیقت آنها در دهشت و 
قتل فوق العاده اند تا کنون صد ها و هزاران افغانها را کشته اند و 
هنوز هم  به قتل میرسانند  آنها از کشتن مردم حظ میبرند و ما آنها 

؛ «به قتل برساننود -بهره برداری ما  -را  اجاره گرفته ایم تا برای 
این گفتار برای پشتون ها توهین است  این طالب ظالم اسوت کوه 

 این تحفۀ بدنامی را برایشان اهدا کرده است 
شود  پو   retweetبوار  228۲۲۲به مجرد نشر این تویت 

طالب ظالم قاتالن قسم خوردۀ مردم مااند که باامریکوا وانوگوریوز 
متحدین خود فرزندان افغانستان را جهت خووشونوودی بواداران و 

به قتل می رسانند و خون میریزند کوه  «پول خون»بدست آورن 
دیوار محاصره ای حیاتی را بر مردم بی چاره خواهران و بورادران 

 ما تنگ و تنگ تر میسازند 
رو  ها،  با همکاران کمونستی افغانستانی خود که اکثوراً 
بشمول لیدر شان پشتون بودند مسؤولیت همۀ ایون هورج ومورج 
کنونی را بدوش دارند  بفکر من اگر روسیه با داکتر نوجویوب اهلل 
احمد زی که دراخیر طرفداران زیاد پیدا کرده بود ازتوعوهودخوود 
برنمی گشت وکمکهای اقتصادی و ن امی را قطع نمیکرد به کمک 
مجاهدین، امروز افغانستان درمنطقه یک قوۀ بزر  بدون اسلوحوۀ 
ذروی می بود  درین دو روز نشریات متعدد می نگارد که روسویوه 
به طالبان پول میدادند که امریکایی ها ا به قتل برسانند که رسوانوه 
ها و کانگر  و ن امیان امریکا را به شور در آورده اسوت؛ دیوده 
میشود که  این طالبان چادری پوش شوهران متعدد دارند؛ رو  و 
انگریز، پاکستان و اعراب! روسیه، با حمایت و کمک ازطوالوبوان 
یکی از بنیادگران پ  پرده محاصرۀ حیاتوی و اخوتونواق موردم 
افغانستان است  با فروش گاز ما بلیون ها دالر درجنگ افغوانسوتوان 
مفاد برده اند  امید روزی از طرف جوانان تحصیل یافته درمحکمۀ 

 بین المللی به محکمه کشانیده شوند 
پاکستانی ها، به کمک ماستر شان انگریز عامل عوموده و 
مبتکر این محاصرۀ نامرئی افغانستان و اختناق نمایان افغانستانی ها 
اند  القاعده ، طالب/ داعش و یازده گروه تروریستوی دیوگور را 
اعاشه و اباته نموده مجروحین شان را تداوی میکنند  با چویون در 
یک بستر اند، امریکا را بلیونها دالر فریب میدهند، فرزند ناخلوف 

قول هوو »انگریز ها هستند، از محمد علی جناح تا وزیورش کوه 
را خوانده نمیتواند از مسلمانی راستین خبری نودارنود، بوه  «اهلل   

چاکری عرب می رقصند، بر اجنتهای خود درداخل افوغوانسوتوان 
افتخار دارند  اجنتهای شان بشمول طالب ظالم برای تباهی اخالقی، 
اقتصادی، اجتماعی، دینی، سیاسی آستین یرزده اند  از کشوتوار و 
تبعید جوانان حظ می برند  به تعلیم وتربیۀ مدرن، قانوون اسواسوی 
احترام قایل نیستند  بی احترامی به خانم ها، شعله ورساختن مساجد 
و قران مجید، کشتن طفل نوزاد وبی عزتی مادران در حال زایمان، 
بنیاد بداخالقی پاکستانی دارد، تشویق وحمایت میشوونود   اموروز 
پاکستان دشمن قسم خوردۀ افغانستان تا که ازسوارشدن برخر شوق 
و تقاعا های منحو  خود پایان نیاید، از تمدن و بشر دوسوتوی و 
احساسات اسالمی و پیروی از تعلیمات ارزشمند پیوشووای جوهوان 

پیروی نکنند نه ایون موحواصوره  «همسایه خوب باشید»اسالم که 
میشکند و نه این کشتار و اختناق کشنده ای افغانستانی هوا پوایوان 
میآبد! پ  بیدار باید شد وبرای رد این طلسم انگریزی و نویوابوت 
پاکستانی متفق شد، پالن سنجید، ماهرانه قدم برداشت و بوه ایون 
دشمن، خود اقرار، درسی داد که پدران شما به باداران شوان داده 

 اند    امید به توطئه گران موقع داده نشود  
ایرانی ها، هم به نعل میزنند و هم به میخ! به ار  ملیون ها 
دالر رشوه میدهد و مردم ناتوان و فقیر ما را زنده میسوزانند، بوه 
دریا میافگنند و جوانان را بوا بوهوانوه هوای غویور انسوانوی بوه 
 دارمیآویزند  راستش اینست که ایرانی ها هم زبان ما نیستند زبان 
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 غمدرون 

 اشرف غنی کرونا بگیرد !
 نشاط وطرب درجهان پابگیرد اگرخرمی روی دنیا بگیرد
 زلؤلؤی تر روی  دریا بگیرد سهاب سخاگوهرآرد پدید
 چمن رونق حسن عذرا بگیرد  صباخنده آردبه لبهای گل
 وطن راهمه طشت حلوا بگیرد  فراوانی آیددرین بوم و بر
 شودشادمان هرکه سودابگیرد  متاد دکانهاشودافزون وارزان
 که مجنون درآغوش لیلی بگیرد دل سنگ خوبان شودنرم وبینی
 رۀ آشتی و مدارا بگیرد    همان ماهرویی که برده دلم را 
 درآن نرگ  والله مأوابگیرد  شودروی کابل چوخرم بهشت
 صداقت به دلهای ماجابگیرد   فسواداداری شودگم زکشور

 نیابدبه نزدمن خوشترازآن  که اشرف غنی راکرونابگیرد!
******************** 

 دولتی نصب کرد ودرین امرهیچ پروای ملت ومردم رانکرد !
راستی که بسیارحق ناشنا  ونمک حرام هستیود، حوتوی 
پروای پشتونوالی راهم درمورد اونکردید، نه قول وقرار دارید نوه 
ایمان واعتقاد ! شمابابیگانگان که بقول خودآنهارا)کاپر: میگویید! 
نشستید ولی باهمه زحمات وجان نثاری که غنی احومودزی بورای 
شماکشید وکرد، گفتیدکه نه تنهابااوحرف نمیزنید، حتی اوبوایود 

 درگرد ونواح شمادرقطرهم نباشد !
دلم برای آن بیچاره بسیارمیسوزدکه اگربگویم که اورا بویوعوزت 
کردید، درست نیست زیرا او عزت ندارد ! واگر بگویم کوه اورا 
شرمنده ساختید آنهم صحیح نیسوت زیورا اوشورم هوم نودارد ! 
شماباکسانیکه بقول خودتان کاپراند دریک میز نشوسوتویود، نوان 
خوردید، صحبت کردید وخوش خلقی کردید، ولی ایون غونوی 
گک احمدزی کم بخت را گرچه ازدین اسالم اطالعی ندارد وهمه 
عمرش در فرنگ تیرشده، اما ازروی زمانه تسبویوح مویوگوردانود، 
پیراهن تنبان میپوشد، ریش مانده، حتی بوخواطورایونوکوه خوودرا 
دیندارتر نشان دهد امام حسن وامام حسین را که نواده های پیامبر
)ص: هستند، نواسۀ خدا میگوید تا اگر شماخوش شوید! شما بوه 
اوهیچ محبت نکردید ودرمذاکرات راهش ندادیود، ودر نوزد از 
خود و بیگانه او را به یک پیسه ساختید ! آفرین تان باد ای پشتانوه 
های بی غیرت و بی حمیت و بی هوموت و نوامورد و موزدوران 

ونیز  »گوشت خر و دندان سگ«دوران ! زیرا از قدیم گفته اند   
چون کوه تور شود   –سگ به دریای هفتگانه بشوی «فرموده اند  
 پلیدتر باشد !/ 

 رئیس دندان طالیی
عجوزی عریضه بدست اجازۀ مالقات میخواهد، رئی  بار میودهود 
ومیپرسود  چوی داری موادر؟ عوارض عوریضوه اش راپویوش 
میکندورئی  به محض خواندن القاب بازمنقلب میشودوبا تبختربوه 

هم داریم! و ننه به موعونوی سوخون  «ج»پیرزن میگوید  ننه مایک 
رئی  نمیرسد، اما مدیرتحریرات که بلد باریکی کاربود، عریضوه 

د ص رئویو  صواحوب »راازدست پیرزن می گویورد وعووض
 «د ج رئی  صاحب مستقل مطبوعات! »مینویسدک «مطبوعات!

وعریضه رادو دسته تقدیم مافوقش میکند  بادیدن حوروف د ج 
رئی  مستقل مطبوعات ازسررعامندی اهوم میکند وبعدازخواندن 
عریضه زیرش مینویسد  من ازسر تقصیرغالم نبی گلکارگوذشوتوم 

 / ! »وازماموریت محترم پلی  میخواهم که نامبرده را رها نماید 

کووچوۀ «جلداول کتاب  ۳۲۳تا۳۳1برگرفته ازصفحات (
 رومان بزر  از شادروان داکترمحمداکرم عثمان:   »ما

****************** 
توا 9۲2۲مرکزساین  وسمعی وبصری وزارت معارف بین سالهوای

 ش  خدمت نموده اند   9۲61
استادحضرت قل خان دلیل درزمان ریواسوت خوود بویوش ازآن 
خدمات بنیادی را درمعارف انجام داده اسوت  مووقوعویوت ایون 
مرکزبسیارمهم معارف درساحۀ یونیورستی کابل بوود، کوه ایون 
شاگرد شان بارهابه آن مرکزمیرفتم وبه زیارت استادان، خواصوتواً 
مرحوم استاد غالم محی الدین شوبونوم غوزنووی، کوه نوقواش و 
الستریترمرکز ساین  بود، ودیگر دوستان خوود مویورسوانودم   

 9۲0۲استاددلیول بوعوداز خودموات زیواد درموعوارف درسوال 
 بنابردرخواست خودش تقاعد کرد 

استادپ  ازمدت کوتاه دوباره بخودموت حواعورشودودر 
مربوط ملل متحد درکابل ومزارشریف  UNCHS-HABHTATادارۀ 

زیادتراز پنجسال منحیث معاون اداری وسورمشواور توخونویوکوی 
وطن راترک گفته، اوالً  9۲00کارمیکرد، وباهجوم طالبان درسال 

درپاکستان وبعد وارد امریکاشد ودرقطارمهاجرین دیگرافغانسوتوان 
حیات بسرمی برد، که خداوند آن استادعالیقدر وخدمتگار بوزر  

 معارف کشور را درحفظ وپناه خود داشته باشد   
آنارگرانسنگ استاددلیل یکتعدادشان به طبع رسیده است، 
کتابی درهزلیات، کتاب دیگر درتدری  شطرنج درمکاتب، کتابی 
درعلم هندسه ومضامین زیاد دیگراست  استادبزرگوار بایک خانوم 
دانشمندبه اسم حبیبه جان ازدواج کرده وصاحب پنج فورزنودموی 
باشند به سالمتی استادمهربان وخادم اعالی معارف وطن حضورت 

 قل خان دلیل وخانوادۀ محترم شان  /

 نامۀ من به یک مولوی
شماطالبان چیزی جز ابلی  درلبا  انسان نیستید  
خداونددر قرآن شریف به مومنان میگویدکه حیات دنیا لهو ولعب 
است، نشایدکه شمارا فریب دهد، وبه پیامبرخود 
دستورمیفرمایدکه مثال بیاور حیات دنیا رابه بندگان من که مثل 
آب است که ازآسمان فرستاده میشود، وتوسط آن نباتات مختلف 
می رویند وبعد خشک وپاشیده میشوند وبه کاه بی ارزش تبدیل 
میشوند وبعد بادی می آیدوآنهارا باخود می برد وخداوند باالی 
همه غاور است  ازبی ارزشی حیات دنیا درقرآن شریف 
بارهایادشده وخداوندحیات عقبی راستوده و جاودانی توصیفش 
کرده است  اما ماوهمه مردم جهان دیدیم که شماطالبان درآن 
روزهایی که دردوحه با امریکایی ها نشستهاداشتیدوآنهارا 
بخاطرفریب مردم، مذاکرات صلح نام نهاده بودید، قتل 
وکشتارراشدت بخشیدیدتاامتیاز بگیرید وآذوقۀ تانرا بیشترسازند  
چقدر انسانهای بیگناه راقتل کردید، فرق پیر وجوان وزن ومردم 

 وطفل ومریض نکردید  
دیگران فقط به این راعی بودندکه شماقتل مردم راکاهش 
میبخشیدکه حتی همان رانکردید، ودرآن روزهابیش ازسه 

نابودی دنیا  »صدانسان عادی وملکی راکشتید  پیامبر)ص: فرمود 
  «برای خداوند پذیرفتنی تراست ازاینکه مسلمانی به قتل برسد 

انگارکه باداران تان شمارا بازدرار  بنشانند، چقدردوام 
خواهیدکرد؟ چند سال درار  باقی خواهیدماند؟ مگرهیچ نمی 
میرید؟ مگرایمان نداریدکه کل نف  ذایقه الموت؟ آیاکشتن 
انسانهای بیگناه این ارزش راداردکه چند روزی درار  باشید 
وآنهم باید کفشهای باداران تان راببوسیدتا برایتان نان بدهند! 

اگراهل آسمان وزمین درریختن خون یک  »پیامبر)ص: فرمود 
 «مومن همدستان شوند، خداوندهمۀ شانرا درجهنم خواهد ریخت 

شماازسرنوشت مال عمرخیالی تان هم در  عبرت نگرفتیدکه 
خداوندبه چه سرنوشت شرمساری مبتالیش کرد، باداران پاکستانی 
تان اورا مانندیک موش کشتندوجسد ناپاکش را مانندجسد یک 
 سگ درگودالی انداختند! خداوند اوراالیق جنازه و فاتحه ندید !
مولوی فضل باری، شماهم انت ارچنین سرنوشتی رابکشید، 
زیراچون او ظالم و وطنفروشید  حقیقت اینکه اصالمالعمری 
وجودنداشت، انگلسی را آوردند به سرش چادرانداختند، نامش 
رامالعمرگذاشتندوبرای فریب مردم خرقۀ مبارک پیامبرگرامی 
)ص: راباالی شانه های کثیف او انداختند، که بی حرمتی و جفای 
بزرگی به پیامبرگرامی)ص: بود ! من باسه ژورنالیست برجستۀ 
جهان به قندهاررفتم تااین ملعون رامالقات نماییم، هرچه تالش 
کردیم، هرچه پول دادیم کارنکرد، همه میگفتندکه نه کسی اورا 
دیده ونه کسی اورامی شناسد و نه کسی میداندکه او 
درکجاست !!! عقل حکم میکند که اگرکسی اورا ندیده وکسی 
 نشناسد وکسی نداردکه درکجاست ؟ پ  وجود فزیکی ندارد !

مولوی فضل باری، عجب اینست که درآن مذاکراتی که 
بین شماو باداران شما دردوحه صورت گرفته بود، باسه نفرکه 
باالی شماحقوق داشتند و شما باید مدیون احسان آنهاباشید، 
بابیعزتی برخوردنمودند  البته یکی ازاین سه نفرازین مبراست ولی 
بادونفردیگرش که یکی حامدکرزی ودیگرغنی احمدزی است، به 
اندازۀ بیعزتی وبی حرمتی کردیدکه حتی گفتیدباآنهانه 
تنهامذاکره نمیکنید بلک آنهارابرسمیت هم نمی شناسید ! که 
ناسپاسی بزر  ونمک حرامی برمال بود  دلم برای این سه 
نفرخیلی ها می سوزد زیراشاهد هستم که آنها برای تقویت 
وبرسمیت شناختن امارت شما، برای گرفتن پول از خارجیها برای 
شما، برای ساختن سفارت برای شما در قطر، برای آزادی جانیان 
شما چقدر زحمت کشیدندکه ازصدق دل بود، ولی شماطالبان 

 پاداش زحمات و جانفشانی های آنهارا ندادید !
درزمانی که شمادرکابل به قدرت رسانده شده بودید، همۀ 
جهانیان اعمال زشت وجنایات شمارا دیده ازشما نفرت داشتند  
ولی این سه نفر بودند که در دهلیزهای وزارت خارجۀ امریکا ودر 
محافلی در اسالم آبا وپشاور ازسر صبح تا شام ازین در به آن در 
میرفتند، عذر ها می کردند، دروغ ها می گفتند تا اگر دولت 
امریکا، مردم امریکا و مردم جهان شما را به رسمیت بشناسند ! این 
بیچاره گک ها به اندازۀ ته و باال می رفتندکه کف کفش هایشان 
پوست سیر شده بود واز تشنگی زبان شان یک بلست برآمده و 

 نفسک می زدند !
دلم بحال این سه بیچاره بسیار می سوزد که چه کارهایی 
نبودکه به نفع شما نکردند ! حتی حامدکرزی شمارا برادرخواند، 
جانی های شمارا اززندان و انتحاریهای شمارانه تنهاازاعدام نجات 
داد، بلکه بروی آنهابوسه زدوسرآنها دست پدری کشید! غنی 
احمد زی بیچاره شما راخونشریک خود، از قبیلۀ خود، از قام خود 
وهم زبان خود میداند ودردل ازشماآرزوهایی دارد، چه خدمات 
وزحماتی نبودکه برای شمانکشید، حتی برای شما دردهنۀ 
دندغوری حکومت ساخت تامستقل باشیدوهرچی دلتان 
میشودهمانطورباالی اهالی آن نمایید، اوهزاران هزارجنایتکار 
وانتحاری شمارا اززندانهاآزادکرد، افرادواشخاص بلندپایۀ 
 شماراباوجوداینکه میدانست جنایت کرده اند، درمقامات بلند 

 اندیانا –بلومنگتن            داکترعنایت اهلل شهرانی
 استاد حضرت قل خان دلیل

 به سلسلۀ معرفی نخبگان معارف در افغانستان
دریکی ازشماره های گذشتۀ جریدۀ وزین امید عرض گردید که 
مغزهای متفکر، دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان 
ودیگرشخصیتهای عمدۀ معنوی کشور بالدیده ازظلم وبیداد 
رهبران بیغیرت وبی همت، وهمسایگان غالم صفت خاصتاً 
پاکستان، درهرگوشۀ دنیا آواره شدند، وجامعۀ فرهنگی و تاریخی 

 ما را با فرار مغز ها خالی ساختند  
نگارندۀ این سطور باهم صنفان خود شاگردان صنف هفتم مکتب 
متوسطۀ ابن سینای کابل بودیم، واین زمان دهۀ پنجاه مسیحی قرن 
گذشته بود  کسانیکه زبان مادری شان اگر پشتو یافارسی میبود 
بایدآنهاچهارزبان رامیخواندند، یعنی فارسی، پشتو، عربی 

وانگلیسی، و آنهایی که زبان 
مادری شان غیراززبانهای رسمی 
کشور یعنی تورکی، بلوچی، 
نورستانی، شغنی، واخی، پشته یی 
وغیره میبود، باپنج زبان مقابل 

 میشدند  
درآنزمانها گرچه نصاب تعلیمی 
بصورت غیرعلمی ومسلکی بر 
شاگردان تحمیل میشد، ولی باهمۀ 
نواقص آن غنیمت بزرگی 
بشمارمیرفت، چونکه فارغان 
صنف نهم میتوانستند درصنوف 
ابتداییه منحیث معلم به شاگردان 
تدری  کنند، وفارغان صنف 
 دوازه اکنون نمی توانندآن کاررا

 انجام دهند، که دالیل آن به همگان واعح است    
درآن سالها استادان ورزیده والیق ومهربان داشتیم  چون حضرت 
استادواال نشان سیدمحمدایشان الحسینی الحنفی االفغانی، که 

کتاب رابنام نامی  «خوش نویسان»نویسندۀ این سطور در کتاب 
آن خطاط شهیروطن هدیه کرده ام، استادمحمداسحق بدیعی نقاش 
بلندپایه، استادمحمداع م حنفی خطیب بلندآوازه محمدغازی 
سالک شاعربدیهه سرا، استاد حضرت قل دلیل، ساینتست وریاعی 
دان وده هااستاد دیگرکه تعدادزیاد شان مرحوم شده اند، 

 وخداوندهمۀ شان را غریق رحمت خود فرماید 
یکی ازآن مرحومان استادمحمداشرف خان معلم دینیات مابود، که 
به انروفات یک هم صنفی فراهی ماکه عالءالدین نام به انرتصادم 
موتر وفات یافته بود، چنان گریه میکرد واشک میریخت که 

 گویی فرزند اصلیش باشد   
جناب استاد دلیل ازجملۀ استادان پرمغز وباکفایت تام وصالحیت 
عالی در مضامین ساین ، خصوصاً ریاعیات بود، که به شاگردان 
تدری  نموده و نتیجۀ عالی رابدست می آورد  درآنزمان استاد 
دلیل بسیارجوان وصاحب صفات عدیده بود، خوش لبا ، خوش 
صورت، جدی وبسیارالیق درمضامین ساین ، و سخت گیرنده 
درامتحانات  همۀ شاگردان ازتر  ناکامی وجدیت او درامتحانات 

 در  ریاعی رادسته جمعی می خواندند   
یکی ازاستادان ماکه اکنون به لقب پروفیسرداکتر بنوال شناخته 
میشود، گفته بودکه حضرت قل خان درریاعی، هندسه ومثلثات 
آیتی است  استاد حضرت قل خان دلیل بعدازخدمات زیاد 
درمعارف کشور باپاکنفسی تمام، فعال درشهرنیویارک باسن 

 پیشرفته حیات بسرمی بردوخداوندنگهدارش باشد 
استادحضرت قل خان دلیل فرزند سوانح مختصراستاد دلیل  

شمسی درقریۀ  9۲92روانشان قلیچ خان ولد موالن بیردی، درسال 
عربشاه باالی عالقه داری خان چهارباغ اولسوالی اندخوی تولدشد  

به اتمام 9۲۳8در سال  «خان چهارباغ»مکتب ابتدایی رادر
فارغ  9۲۲2رسانیدوبعد ازلیسۀ دارالمعلمین عالی کابل درسال 

 گردیده است   
استاد دلیل دردانشگاه کابل به فاکولتۀ ساین  دررشتۀ فزیک 

ماستری رادرمسلک  9۲2۲وریاعیات درجۀ لیسان  را ودرسال 
تعلیم وتربیۀ ریاعیات از چلسی کالج لندن انگلستان بدست آورده 

 است   
  معلم مکتب متوسطۀ ابن سینا، معلم کارکردگی های استاد دلیل 

فزیک و ریاعیات درخان آباد والیت قندوز، عضوریاست 
مرکزساین  وزارت معارف، آمردیپارتمنت ریاعیات درمرکز 
 :  ۳ساین ، معاون ریاست مرکزساین  وباالخره منحیث رئی ) 
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 استاد حضرت قل دلیل



 

 

خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

مشروط بر اینکه توطیه به عد منافع مردم در پ  پورده مسوتوور 
نباشد؛ خدانا خواسته! اگر چنین باشد دو خاین ملی تواریوخوی را 
مردم روبرو اند  اگر از نوشته های قبلی من بخاطر داشته بواشویود 

اگر بوا فورانسووی هوا »وزیر دفاد هوچیمن گفته بود   «گیاپ»
مقابله مسلح کنیم قهرمان میشویم اما به قیمت مال و جان مردم موا 

در عین زمان نباید کومور موقواوموت  .«می بود )مقصدگفتارش:
شکستانده شود که بد نامی ابدی با خود دارد  با صالح الدین ربانی 
از در بحث و مذاکره پیشآمد شود وبه دشمنان افغانسوتوان مووقوع 

 سرور و خوشنودی داده نشود  
فیول درگول »ولی مبارزه باید دوام یابد، افغانستان به یک 

، )فیل درگل مانده را «شاه فیل»که برای کشیدن ان  «بندرا ماند
شاه فیل می بایدکشد: بکار است واین شاه فیل امروز قوت جوانان 
الیق، ورزیده، مبارز، مصمم با صبر و حوصله است که با قدم های 
متین پیش بروند و آمادۀ هرچیز باشند  چان  های طوالیوی را از 
دست نداده قربانی و شهامت مجاهدین فی سبیل اهلل، نه فی سبویول 
قدرت و دالر، را فراموش نه نموده از روش قهرمان ملی در زموان 
جهاد قدم به قدم پیروی نمایند؛ مردم توطئه چینان را میشنواسونود!  
این خاک مقد  افغانستان را از تهاجم استخبارات انگریز، امریکا، 
رو ، پاکستان، ایران، هندوستان، قطریها، اتحادیۀ اروپوا، مولول 
متحدومارآستینها نجات دهندومحاصرۀ نامرئی افغانستان را مورئوی 
ساخته در پی از هم گسیختن أن ورفع اختناق مردم م لوم خودجد 
وجهد نمایند تا نفسی به آرام بکشند و به زودی با وجوود مووانوع 

 دشمنان وطن آنرا ستارۀ درخشان آسیا تجلی دهند! 
من که دراخیر جادۀ پرازخم و پیچ ونشیب و فراز زندگوی 
قدم بر میدارم برای افغانستانی های خود زیر هر نام نشانی که باشد 
و برای صلح، امنیت، ارامی و ارتقاء صادقانۀ وطن ساعی انود سور 
احترام خم دارم و شما مردم با شهامت و رنجبر و ستمدیده جمالت 
فوق را به دقت بخوانید آنچه درست به ن ر تان میآید بپذیریود و 
آنچه برخالف مفکورۀ تان است بنویسید توا بوتووانویوم در یوک 
دیالو  افغانستانی با هم شرکت کنیم و راه حل بورای مشوکوالت 
پیدا کنیم و در اخیر از گفتار طارق بن زیاد پندگیرید که گوفوتوه 

 بود 
ای سربازان من! اگر شما از صحنۀ نبرد گوریوز اخوتویوار »

کنید! در عقب تان بحر )و کشتی های سوخته: و در مقوابول توان 
دشمن میباشد  بخدا! برای نجات شما به جز شجاعت و مقاومت تان 
راه دیگر وجود ندارد  به حال خود بونوگوریود! دریون جوزیوره 
)افغانستان: شما مانند یتیمانی پهلوی همدیگر ایستاد هستید که در 
جهان تعداد زیاد اینگونه یتیمان موجود است )بیک  هستید ولوی 
یکدیگر را دارید:  به زودی با یک دشمن قوی که از همه جوانب 
چون امواج خروشان طوفان غضبناک هجوم مویوآورنود، روبورو 
میشوید  تعداد شان بی شمار است  همه در فوالد مغروق اند  انواد 

 «مختلف سالح و ذخایر متعدد گوناگون برایشان مهیاست 

میخواهید فاتح باشید ویا میگذارید فرزنودان ایون خواک 
درآتش جنگ نیابتی پاکستان، تومور خبیثۀ منطقه، همه خاکسوتور 

 شوند   تصمیم ازشماست  
 من نمی گویم زیان کن یا به فکرسود باش

 ای زفرصت بیخبر، درهرچه هستی زود باش      
 بیدل: 9028)گنجور، غزل شماره 

 نوت  ن ر به اهمیت موعود دررسانه های مختلف قابل نشراست /
***************** 
    پاسداشت زبان مادری 

درنبودجنگ درکشورها ومحالت نمیباشد، بیعدالتی یکی ازنقیصوه 
هاوچالشهای اصلی واساسی عصرحاعرپنداشته میشود، وعودالوت 
واقعی زمانی تحقق می پذیرد که عشق به میهن واحترام به موقوام 
انسان ونود بشر، حرمت به فرهنگها، زبانهاوالسنه وتمامیت ارعوی 
کشور ها وپاسداشت حق حاکمیت ملتها بدست خوودشوان، بودون 
نشان دادن زر و زور و تزویر، وهکذا بدون درنو ورداشوت رنوگ 
پوست ونژاد وآیین وزبان، فقط به پا  انسان بودن وانسان مانودن 

 مدن رگرفته شود، تاعدالت نهادینه گردد 
دردملت هایی که درزیرچکمه های نو وامویوگوری خورد 
وخمیرشده اند، وقرن قبل رابه میدان چندین جونوگ ومونوازعوه 
کشانیدند، وهزارۀ جدید رانیز بااختناق، حقه بوازی ونشوان دادن 
چنگ ودندان ونادیده انگاشتن حق ملتهاودولتها آغوازیودنود، وبوا 
 غرور واغفال از تکنالوژی مدرن ودست باالداشتن برهمه ک  

وهمه چیز از یاد خدا و زورخدا غافل شده بوودنود، درحوالویوکوه 
اپیدمی جهانخور کرونا اش رابه تازیدن آغازنموده بوود، یوعونوی 

شایع گردید، ولی دست  91: که تازه کووید۳۲91اخیرسال قبل )
کم گرفته شد  همه )عاقل: ها )غافل: ماندند و )گول: خووردنود، 
درحالیکه انتی ویرو  و اپیدمی جهانخور کروناشرود شده بوود، 
همه غافل ازقهرخدا دست به بیعدالتی دیگری زدند، وباکتمان حوق 
حاکمیت فلسطین وامتیازدادن بیحد به اسرائیل، باعدول ازمویوثواق 
های قبولشدۀ بشری، انسانی وبین المللی با پیموان دیوگور ودوراز 
عدالت واقعی وبا امضای معاهده که بایک چشمه نوگوری ودسوت 
بازگذاشتن اسرائیل برسکوی ارتفاعات گوالن که به )معاملۀ قرن: 
شهرت یافت، یک تخطی آشکار ازحیطۀ عدالت خواهی صوورت 

 گرفت   
درافریقاهنوزهم دربسا نقاطش مردم ازگرسنگی میمیورنود 
وواکسین آن غذا می باشد  درکشورهای کم رشد یا روبوه رشود 
قرن جدید رابازهم باجیب نگری و دستنگری ونهادینه شدن اینکوه 
)هرکی نان داد فرمان داد: کروناها برگردۀ ملتها تحمیل وتمویول 
می نمایند  ) ابرکرونا: آمدتا جهل وجفای بشرقاصر و خوودخوواه 
ولجوج رابرجسته سازد تابخود آیید که درمقابل قهرکوچک ازاهلل 
بزر  هیچ هستید، بخودآیید وعدالت راتامین نمایید وازتوفورقوه 
ولجاجت و خیره سری دست بردارید، که خالق تبارک وتوعوالوی 

 درهمه اوعاد واحوال حاعر وناظرمیباشد 
من ازنقش روزنامه نگاری تحقیقی وتطبویوقوی یوادآوری 
نمودم، که نف  ژورنالسم تحقیقی که ن ارت وتحوقویوق بوادقوت 
است، که چه موعوعات برای واژگونه جلوه دادن کار را غاصبان 
انجام میدهند، وچه بایدکرد وچطور باید با یک قولوم بوه نوبورد 
باکسانی که تادندان مسلح اند، رفت   این بخش یکی ازمهم توریون 
وحسا  ترین بخشهای دنیای ژورنالیسم ونقطۀ اوج کار روزنواموه 
نگاری حرفوی پنداشته میشود، که به تعبیردیگر وبه عبارت سواده 

 آنرا روزنامه نگاری تحقیقی نود ژورنالیسم عمقی گویند   
شرایط دو دهۀ اخیر ومشکالت وتهدابی راکه درکنفران  
بن معماران ساختمان دموکراسی نوپای افغانستوان کوج نوهوادنود، 
تانریاهم کج خواهدرفت! فعال انتخابات درافغانستان بواکوارغولوط 
ناکام مانده، برای افغانستان وکشورهای کثیراالقوام یک جمهوری 
پارلمانی، که رئی  جمهورازطرف لویه جرگه انتخاب شود ومقوام 
سمبولیک داشته باشد، ازجمله تعیین سفرا وقبول اعتمادنامۀ سوفورا 
وسرقوماندانی اعولوی، وموقوام صودارت کوه ازپوارلوموان رای 
اعتمادبگیرد، هرکی اکثریت پارلمانی رابدست آورد حوکووموت 

 رابسازد  
انتخابات چندین دورۀ ریاستی درافغانستان نواکوام بووده 
وازپول بیوه ویتیم و صغیر وبیت المال وجامعۀ جهانی بورای یوک 
چیزناحق که به مصرف رسید   این پیوشونوهواد رابورای اول بوار 
درجریدۀ وزین کاروان که به همت دوست گوراموی وبوزرگووار 
استادشکراهلل پیروزمند کهگدای نشرمیگردید، به تفصیل صحوبوت 
شد، که دروقت وزمانش کواپوی آنورا بوه داکوتور اراموکوورا، 
داکترهول، محمودمستیری، لخضربراهیمی، یاماماتو نموایونودگوان 
ملل متحد سپرده شده که درمقال ومجال دیگر ویا در پوروگورام 

 تلویزیونی ام دریچۀ سخن بیشتر روی آن گپ خواهم زد  
نوشته ام دراین شمارۀ جریده امید رابه دوست دیرینوه و 
پارینه وهمکار سابقه دارمطبوعاتی واستادپوهنتون کابول جونواب 
استادشکراهلل پیروزمند کهگدای اهدا می نمایم، و ازبارگاه الوهوی 
برای شان، که یک عمر درخدمت مطبوعات و دانشوگواه بوودنود، 

 ابرازسپا  وامتنان می نمایم   به قول حضرت مولینای بلخ 
           بجوشید بجوشید  که ما اهل شعاریم

  به جزعشق به جزعشق دگرکارنداریم
 درین خاک درین خاک درین مزرعه پاک   

 به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم 
 چه مستیم چه مستیم ازآن شاه که هستیم  

  بـــــــیایید بیایید که تا دست برآریم
 چه دانیم چه دانیم که مادوش چه خوردیم   

  که امروز همه روز خمـــیریم و خماریم
 مپرسید مپرســـــــید ز احوال حقیقت    

  که ما باده پرســـتیم نه پیمانه شماریم 
 شما مست نگشتید وزان باده نخوردید        

  چه  دانید چه دانید که ما در چه شکاریم
 نیفتیم برین خاک ستان مانه حصیریم         

  برآییم برین چرخ که ما مــرد حصاریم

 کارد به استخوان رسیده
میفرستند وهدایت میدهندکه حمالت تعرعی انجام دهند، ازجانب 
دیگر طالبان دستگیرشده درمیدان های جنگ را به عزت واکرام و 
جیب خرجی ولبا  نو اززندانها رهاکرده ونام این اعمال خود را 

میگذارند، امااین حرکت غنی احمودزی راجوانوب  !»حسن نیت«
 مقابل به استهزا میگیرد وهم اعتنایی به آن ندارد  

سئوال اینست که جنگ تاکی؟ کشت وکشتاروقتول عوام 
هاتا کی؟ دروغ و فریب و نیرنگ والف واعافه گویوی وگولوون 
پاره کردن وچی  زدن تابه کی؟ چرا مردم افغانستان اینقودر رنوج 
بکشند؟ مردم باید فکرکنند باادامۀ این حالت چه بدست می آیود، 
وباید برای ختم اینهمه نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی وسیاسوی 
اقدامات عملی انجام دهند، یعنی به پا خیزند واین گروه نابکار را 

 از ار  بیرون بریزند وخود اختیاررا بدست گیرند  /
****************** 

    چرا مردم افغانستان 
ملل متحد، که باید از امنیت و حقوق بشر اعضوای خوود 
حمایت کند و مسقل باشد دیده میشود که آهسته آهسوتوه ازیون 
منشور خود دوری میجوید و خوشی امریکا را برتری داده اسوت  
ملل متحد معلوم میشود بطرف هر عضوی که نفوذ و پول بیوشوتور 
بدهد به آنسو لول میخورد  از قتل عام مردمان روهنگیا در میانمار 
که راستی، مار در میان اند، ملل متحد تائید نموده که مسلمانان این 

قر بانی کشتار شکنجه، تجاوز و آتش افروزی عمودی  و »منطقه 
اما هیچگونه تحریم مفید و سرزنش کننده به اسوا   «مداوم بودند

چارتر حقوق بشر تا حال زخ نداده است  در بارۀ مسلمانان اویغوور 
ایالت سن کیانگ که یک ملیون نفر را در یک اردوگاه که مولول 

نامیده جمع نمووده انود و بوا وجوود  «بازداشت گاه»متحد انرا 
مملکت! بحث بازداشتی عاجل چین به تعویق  ۳۲تقاعای اعافه از 

افتاده است؛ چون چین این ادعارا رد میکند ومیگوویود آنوهوا در 
که ممکن چند نفر معدود برای نمایش  «مراکز آموزش حرفه ای»

چنین باشد، جا داده شده اند  ویت من ها هم بعد از فتوح ویوتونوام 
جمع نموده بود، صد  «کمپ تادیب دوباره»حنوبی مردمان انرا در

ها نفر آنها را اعدام و دیگران را فاقه و گرسنه نگاه کورد و بور 
 ایشان کار شاقه تحمیل میکرد   

باآلخره با حمایت شورای امنیت ملل متحد این موؤسوسوۀ 
جهانی بر منشور خود پای کذاشت  از یک گروه تروریسوت کوه 
برای امریکا و روسیه کار میکنند، بضد امنیوت وحوقووق بشوری 
افغانستانی ها به این ظالمان روحیۀ قویتر بخشید؛ تا دوباره به قوتول 
مردم بیگناه و پیشبرد اهداف یک مملکت تروریست پورور موثول 
پاکستان دوام دهند  همچنین، با بنین سوان نمایندۀ دیگرملل متحد 

  «تصامیم موغورعوانوۀ بون»که امنیت مردم را زیرپاگذاشت وبا 

امروزافغانستان را به این مرحلۀ نزدیک به تباهی رسانیده اند  بنواء 
ملل متحد بیک مؤسسه نوکر برای اجاره مبدل گشوتوه اسوت  بوه 
عوض کمک به مردم افغانستان وحموایوت ازرای بویووموتوریوک 
درفسادو محاصرۀ نوامورئوی افوغوانسوتوان و اخوتونواق نوموایوان 
افغانستانیهاشریک بوده رول عمده بازی کرده است  در مقابل دفاد 
ازحقوق بشر تاامروز کسی رابه محاکمۀ ها  نفرستاده است کوه 
ممکن تنها از افغانستان ده ها نفر مستحق آن محاکمه باشند  امویود 
روزی ملل متحد، از طرف جوانان با این خیانت هایشوان در حوق 

 افغانستانی ها موقف محاکمۀ قانونی اتخاذ نمایند  
خالصه اینکه آنچه درباال ذکرشد بیان طرح پالن هوایسوت 
که مردم افغانستان را به اختناق چندین بعدی روبرو ساخته و مون 
فقط برای روشنی اذهان مردم ، بیدارشدن شان ونجات مومولوکوت 
بدون کدام هدف سیاسی و اجتماعی با احسا  مسؤولیت ایمانی و 
 وجدانی و مقید به آزادی گفتار و بیان، قلم به دست گرفته ام  

مردم افغانستان مشتی اند که در موقوابول دَرَوش )جووال 
گفتوه  «برابر نیست»دوزکالن: قرارگرفته اند ومشت و دَرَوش را 

اند  از راه قوت و جنگ با وجودیکه علم مبارزه برداشته شده بود 
نه تنها به جائی نرسیدند بلکه اگر دوام میدادند بدست خود تباهوی 
خود را تاپه میزدند چون طرف مقابل بی نهایت ظالم، خوونوخوور، 
دوستدارکشتاروخونریزی اند  ازین نگاه تصامیوم سوتور جونورال 
استادنوروالی سابق بولوخ وداکوتورعوبوداهلل بواوجوودیوکوه بورای 

 اکثرخوشآیند به ن رمی خورد، بفکر من منطقی بوده است 


