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یادآوری

صفحه یی را که اکنون با نام "فیسبوک" می شناسیم، دریچۀ دیدارهای گسترده تری را 
گشوده است. سخن گفتن پیرامون دیدارِهمه مطالب و موضوعات، انگیزه های صفحه داران 
ونتایجی که نوشته ها و تصاویر برجای می نهند، می تواند دریک عنوان ویژه، زمینۀ بحث 
ونقدی را بیافرینند وکمک کننده باشد. اما یادآوری من از چارچوبی است که کوتاه نویسی 
را نـیز فرا خوانده است. تجربۀ سه سال روی آورد به "فیسبوک"، برای من کوتاه نویسی 

را درچند سطح مطرح نمود:
 نخست، برداشت هایی را انتشار داده ام که عصاره وفشردۀ نوشته های مفصل بوده اند. 
دو، برداشت ها ونقطه نظریاتی را که نیاز به تحقیق و ورق گردانی بیشتر داشته اند. و سوم، 

یادداشت های کوتاهی را که از منابع دیگر گرفته ام.
خارج از آنها، اگرنوشته های حامل بارتحقیق و وقتگیر برای خواننده، در تارنما ها ویا 

بقیه نشریات روی انتشار دیده اند، خبر آن را در فیسبوک گذاشته ام.
 وقتی به موضوعات انتشاریافته نگاهی انداختم، این نتیجه حاصلم شد که آنها می 
توانند در یک مجموعه، مکمل همدیگر و حامل پیام وسخنی دربارۀ اوضاع دردآمیزمیهن 
ما و یا مسائل منطقه وجهان باشند. اما آنچه از نشِرآنها در یک کتاب، از یک بُعد صورت 
"فیسبوکی" می کاهد، نبود عکس ها است. زیرا در بسا موارد، پیوستن یک عکس با یک 
نوشتۀ فشرده، به گویایی بیشتر موضوع می انجامد. کتاب کوچک کنونی جز چند مورد، از 

داشتن عکس ها معذور است.



کوتاه نوشت های بخش نخست که اکنون دراین مجموعه انتشاریافته اند، همه از روی 
گرفته شده اند. معلوم است که ترتیب وتنظیم آنها برای انتشار دریک کتاب  "فیسبوک" 
همراه است با صرف وقت و شکیبایی بیشتر. پذیرش چنین زحمت را مدیون نویسندۀ 

ارجمند، عتیق اهلل نایب خیل هستم.
البته قدردانی و ابراز امتنان از بنگاه شاهمامه وبانوی عزیز، نویسندۀ ارجمند منیژه نادری 
که با شکیبایی این کتاب را نیز برگ آرایی نموده وزحمات کار چاپ آن را متحمل شده 

است، همواره طرف توجه من است.
                                         نصیرمهرین، 
هامبورگ. قوس 1395 خورشیدی. دسامبر 2016 عیسوی
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شرح پریشانی ما

                                   دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
                                  داســتان غـــــم پنـهانی من گــوش کنید
                                   قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
                                  گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید
                                                                        ) وحشی بافقی(

زودترکدامین غم و پریشانی را با دوستان باید درمیان نهاد؟ غم و پریشانی هر روز دامن 
می گسترد. آنچه در افغانستان روی می دهد، در کجا دیده شده است؟: 

طیاره یی در میدان هوایی هرات وقندهار فرود می آید، چندین موتر و مواد بسیار از آن 
تخلیه می شود، اما حکومت افغانستان ومسؤولین والیات خبرندارند، که کی آمد وچـــه 

کرد.  
با آن هم گرداننده گان اصلی، در غم "وزیرستان از ما است"، می باشند!! 

وای!
"شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی؟ 

سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی؟"
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یک یادآوری کلی

درپیش بیدردان چرا فریاد بــی حاصل کنم  
                             گرشکوه یی دارم ز دل، با یار صاحبدل کنم

امید دهنده، در  نارضایتی، غم واندوه، واندکی کوشش های  احساس نفرت، خشم، 
پهنای جامعه دامن گسترده است. فراموش ما نمی شود که اندوه آفرینان و نفرت زایان به 
مراد رسیده، احساس دیگری دارند با نماد تبسم بر لب ومسرت در دل. مردم بی شماری، 
تروریست  و  تبعیض، دروغگویی  فساد،  علیه  ویژه  به  را  نارضایتی خویش  تا روز  روز 
دوستی حکومتگران ابراز می دارند واین حکومتگران هم در برابر اعتراض وشکایت دیگران 
با تمام دیده درایی و پررویی به وظایف تبهکارانۀ خویش ادامه می دهند. برخی از هموطنان 
که بسیار حق برجانب هم هستند، در کنار اعتراض بر حکومتگران، منتقدین را نیزمالمت 
وسرزنش می کنند که چرا از حوزۀ سخن وقلم پای فراتر نمی نهند و کاری نمی کنند. 
به نظر می رسد که اعتنا واحترام ورعایت عملی این شکایت واعتراض، کار را به سامان 
برساند. شاید یکی از راه های به سامان رسیدن چنان اعتراض، در گام نخست مشخص 
نمودن آن مسائل اساسی باشد، که دامنگیر جامعۀ ما است. بلند نمودن صدای برداشت 
مشترک، باید رهنمودی باشد برای برداشتن گام های نسبی میسر ومقدور مشترک. اجزای 
کوچک و بزرگ با رعایت احترام دگراندیشانه به رفع این کمبود بپردازند. رفع کمبودی 
را  آمیز  مدنیت  گزینۀ  انسان،  وتعالی  رشد  به  باورمند  مردم  از  وسیع  جبهۀ  ایجاد  با  که 
وبی  دوستی  تروریست  منشی،  مزدور  ساالری،  چپاول  تعصب،  تبعیض،  برابرجهل،  در 

مسؤولیت های کنونی و موجود، قرار می دهد. 
پس آنانی که تنها به شکایت از حکومتگران بسنده می نمایند و یا آرزوهای خویش را 
درجناح های حکومتی جست وجو می کنند، سزاوار اعتراض استند. حساب میان دوچوکی 

نشینان و عناصر اپورتونیست نیز با رسم چنان خط ونشان واضح، آشکار تر می شود. 
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در اندوه جان باخته گان جالل آباد

تروریست ها جالل آباد ومردم دردمند کشورما را در هرجایی که استند، اندوهگین 
نموده اند. این مصیبت انسان های انسان اندیش رابه سوی چاره اندیشی وامیدارد.

وحشت تروریسم در افغانستان و گسترش فعالیت های تروریستی، دور از پیش بینی 
نبود. روی آورد به شیوۀ انتحاری از طرف تروریست ها هم شناخته شد. واین که یکی 
از بزرگترین چالش های دامنگیر جامعۀ ما است هم وضاحت الزم یافت. اما این سران 
حکومت فاسد بودند واستند که جاده را هرچه بیشتر برای ورود تروریست ها وخونریزی 
هایش هموار نمودند. چرایی اش هم در آنجا چهرۀ خویش را نشان می دهد که دلبستگی 

ها وعالیق آنها ودنباله روان شان را با تروریست ها  در نظر آوریم. 
همبستگی ذهنی وعملی میان تروریست ها و موجودیت اختالفات نیز، دیریست که 
شناخته شده است. حاال اگرپیروان "دولت اسالمی" نام نهاد البغدادی وحشی در جالل آباد 
خون می ریزد. در اجرستان غزنی و ده ها جای، وحشی های دیگر با نام طالبان خون می 
ریزند. خون ریزی در ادامۀ خونریزی. از موضع گیری های طالب دوستانۀ محمد اشرف 
غنی بر می آید که برترورها و وحشیگری های طالبان آب تطهیر می ریزد. نباید فراموش 
نمود که انصراف از مبارزۀ ضد تروریستی را که گروه یاران حامد کرزی و حکومت معیوب 

کنونی در پیش گرفتند، حوزۀ کارکردهمه تروریست ها را گسترش داد. 
بسیار اندوهبار است که مردم یک جامعه، هر روز خبری از کابل، غزنی، زابل، خوست، 
کنر، بلخ، بدخشان، جالل آباد و . . . می شنوند که حاکی از مرگ بی گناهان، کودکان، 
این مرگ آفرینی، طالبان  . است. و در   .  . زنان، مامورین، عساکر، دکانداران، متعلمین  
تروریست و شاخۀ خراسان البغدادی و دیگران سهیم اند. حکومت فاسدی زمینه را برای 
رشد آنها مساعد نمود وحکومت فاسدتر و دلبستۀ طالبان، سعی دارد که توجه را از دهشت 

و وحشت طالبان دور نگهدارد.
 تأثیر"دولت اسالمی" خلیفه البغدادی وحشی، بر طالبان پاکستان وافغانستان وبرخی 
دیگر گروه های افراطی اسالمی منطقه واضح است، اما چه آنانی که مانند الظواهری امارت 
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مزد بگیرالقاعده و "آی اس . آی" مال عمر جاهل را پذیرفته اند و چه کسانی که خالفت 
اسالمی البغدادی را، و چه هم آنانی که در زیر نام بوکوحرام والشباب و . . . در برخی 

کشورهای افریقایی فعالیت دارند، تروریست استند.
خطرسیاست طالبان دوستی گروهی را که محمد اشرف غنی با زیرکی سخن گوی 

ایشان است، باید بسیار جدی تر طرف توجه قرار بدهیم.

برای قربانیان تروریسم

 درافغانستان، پاکستان ودرهرجای دیگر

 باید متأثر بود

 سرخیی خون قربانیان تروریستان درمهترالم لغمان برزمین بود که هنگام دفن آنها، 
انتحاری دیگری 12 تن را کشت و ده ها زخمی برجای نهاد. انتشار خبر آن هم بازتاب 

شایسته نداشت. 
در شکارپور پاکستان گروه تروریستی جنداهلل، با انجام عمل انتحاری – تروریستی در 

یکی از مساجد شیعه ها، 60 تن را به قتل رسانید وتعدادی را زخمی نمود.
گروه داعش "حکومت اسالمی "، سِرکنجی گوتو، خبرنگار جاپانی را از تن اش جدا 

کرد.
ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان  ونواز شریف طی برنامه های ویژه نه تنها به 
محکومیت شدید عمل تروریستی پرداختند، بلکه از نتایج طرح عملی وپیشرفت ایجاد 
گروه های ضربتی در عرصۀ مبارزه با تروریسم خبر دادند. تردیدی نیست که در پاکستان 
تصمیمی حضور دارد تا در داخل خاک آن کشور جلو عملیات دهشت افگنانه را گرفته 
ها  تروریست  بقیه  و  طالبان  از  گیری  بهره  کنار خویش، همواره  در  که  شود. تصمیمی 

درافغانستان را نیز دارد. 
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وقربانی  مقتول  بهوتوی  نظیر  بی  خاطرات  کتاب  مطالعۀ  پیش   چندی  که  هنگامی 
تروریست ها را به پایان رسانیدم، به یاد سیاست های در پاکستان افتادم که به تروریست 
زایی منتهی شد. اکنون حکومت نواز شریف اگربه بازنگری آن سیاست هم نپردازد، به 
نیاز مقابله با دهشت افگنی تروریست ها پی برده است. نیازی که در افغانستان، برخالف 
پاکستان، به آن وقعی نمی گذارند. حتا آشکارا تقویۀ تروریست ها و نازدهی آنها دردستور 

کارحکومتگران است. 
در پیوند با ترور ها در پاکستان شایان یادآوری است که بارها شنیده و یا خوانده شده 
است که برخی ازهموطنان ما از رویداد های تروریستی در پاکستان ابراز دلخوشی نموده 
اند. دلیل آن چنین گفته شده است که مقامات پاکستان در حق مردم و وطن ما جفا کردند، 
خوب است که خودشان هم روی اذیت بار آن را ببینند! اما همۀ مردم پاکستان که بی نظیر 
بهوتو نیستند.  حتا در مورد او نیز ضرورت نکوهش تروریسم مطرح است نه استقبال و 

دلخوشی ازمرگش .
 می نگریم که قربانیان تروریسم واعمال جاهالنه و وحشت آمیز، مردم بی گناه وعادی، 
کودکان مکاتب وزنانی هستند که برای خرید به بازارهای کویته و یا بقیه مناطق رفته اند.  

ازینرو بهتر آن است که تروریسم در کل و درهرجایی که است، محکوم شود. بهتر 
آنست که آن عده از حکومتگران در افغانستان که دلبستگی های عیان ویا پنهان به طالبان 
دارند، سر عقل بیایند. هر طرح وبرنامۀ بلند باال و پرطمطراقی را هم که در زمینه های 
مختلف علم کنند، اما برنامۀ شفاف ضد تروریستی را در پیش نگیرند، کار به جایی نمی 
رسد و روزی دست تروریسم طالبان در گلوی خود ایشان نیز می رسد. زیرا تروریسم 
طالبان وهمفکرانش برای برهم زدن امنیت ومرگ آفرینی، جهالت، ترساندن وفراردادن . . 

. پای به میدان نهاده است.

انسان کشی در جلریز، هوشدار باش بیشتر

از  تعدادی  بازهم خون  پیشینه،  تروریستی  اعمال  ادامۀ  در  طالبان،  تروریستی  گروه 
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عساکرمظلوم را در جلریز والیت میدان / وردک ریخت. زیرا آدم کشی پیشۀ این گروه 
جاهل است. از آنها که توقع دیگری جز تبارز جهالت و کشتار انسان ها نمی رود. بر این 
بنیاد کار آخر آنها نیز نخواهد بود. اما جزئیات موضوع با وضوح کامل آشکار می نمایند که 
گروه تروریستی پیش از اقدام به عمل خویش، اطمینان الزم را از عدم سهمگیری نیروهای 
کمکی به قطعۀ محاصره شده، داشت. وقتی بیش از 24 ساعت عساکر محاصره شده، طلب 
کمک می کنند، ولی کسی به داد ایشان نمی رسد، معلوم است که شبکۀ پرنفوذ طالب در 

ارگ، درهماهنگی با آی.اس.آی، زمینه های کشتار را مساعد نموده اند. 
نگارنده هنگامی که واکنش های دولتمردان را می دیدم و می شنیدم، با دل آزرده گفتم 

شرم تان باد!
رئیس جمهور گونۀ کشتن را نمی پسندد، یعنی بکشید ولی گردن های شان را نبرید. 
معاونان و دور و برشان، شکایت می کنند که کسی به کمک قربانیان نشتافت. ویا این که 

وحدتی در حکومت وجود ندارد. 
وزیر داخله اش که بارها درنکوهش "انتقام" به عذر و زاری نیز پناه برده است، پای 

انتقام را درمیان می آورد.
گفتم شرم تان باد!

 زیرا این ها گویا منتظر استند که  خون های دسته جمعی ریخته شود، پس از آن چند 
گپی را بگویند که پیشتر همه آن ها را می دانند. ویا با توسل به انتقام، کجای خطر انسان 
کشی طالبی از طرف وزارت داخلۀ بی کفایت که آمادۀ مبارزه با دهشت افگنی طالبان 

تروریست نیست، اصالح می شود.
 مگر شما گودی گک های کوکی وبی جانی استید که هیچ آگاهی واطالع از اوضاع 

ندارید؟
 مگرشما به عنوان دولتمردان پرططراق نمی بینید که گروه طالبان تروریست است ودر 

سر تا سر کشور خون می ریزند؟
برنامه های ضد  به موقع  تروریستی را جدی نمی گیرید. چرا  به موقع خطر   چرا 
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تروریستی را مطرح نمی کنید؟ 
شکایت شما دور و بر رئیس که فریاد وفغان بیشتر سردادید، خودتان را نیز به عنوان 

همکاران خواب آلود ومقام پرست درمعرض اعتراض وانتقاد می گذارد. 
پس نباید وقت بیشتر را از دست بدهید، خطرتروریسم ومقاطعه با تروریست دوستان 

را در پیش گیرید. 

تروریسم در افغانستان

 همه با شنده گان کشور را تهدید می کند

اینک سالها ست که مردم  ما در همه جای کشور، آماج وحشیانه ترین وخونبارترین 
حمالت تیر زهر آگین تروریستی قرار گرفته اند. مردمی که چشم در راه نشسته بودند تا 
بر زخم های پیشین ایشان مرهمی نهاده شود. این مردم ، اما خونبارترین رویداد ها را می 
نگرند، عزیزان وهستی ناچیز فقیرانۀ خویش را از دست می دهند. شیرازه های نسبی و 
متزلزل کشور نیز درحال فروپاشیدن است. تروریست ها به ویژه گروه طالبان، )که خواهان 
امارت اسالمی( است و مصیبت توحش بار دیگر، "داعش"، "دولت اسالمی" )که خواهان 
خالفت اسالمی( است، اهداف و مرام واضح دارند. برای تحقق آن اهداف نه تنها از سالح 
تروریستی استفاده نموده اند، بلکه دلبستگی، مماشات، انصراف از مبارزه با آنها از طرف 
دولت فاسد افغانستان ) که همه جناح های فساد خوی را شامل می شود(، همچنان همیاری 
های منطقه یی وجهانی، بیش از هرکشور درمعرض خطرتروریسم، کارد را در افغانستان 
بیشتر دراستخوان مردم رسانیده است. حکومت فاسدی که در پی گسترش مفاسد حکومت 
متعفن پیشین نشسته است، قصد وارادۀ مبارزه در هیچ یک از ابعاد مبارزاتی با تروریسم 

را ندارد.
 پس موجودیت این ابعاد مصیبت، مستلزم تأمل بیشتر و مشارکت  آنانی است که 
برای مردم خویش چنان مرام های شوم وجاهالنه را نمی خواهند. اتخاذ موضع مسؤالنه 
وپاسخگویی به این نیاز حیاتی، همه نخبه گان اجزای تشکیل دهندۀ افغانستان را  به درک 
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وظایف انسانی و وجدانی شان فرا می خواند.
رهایی میدان مبارزه فرهنگی، هنری، سیاسی و . . . علیه  تروریسم و در مقابل اتخاذ 
های  گروه  پذیرد.  نمی  که جبران  است  غلطی  رفتارهای  از  ستیزانه، حاکی  قوم  موضع 
توحش آمیز "طالبان" و "دولت اسالمی"، سعی در راه پهن نمودن سایۀ جهالت در تمام 

کشور دارند. جهالتی که همراه است با پشتیبانی بد خواهان کشور ومردم ما
کابل،  در  ساله  خونبارچندین  های  رویداد  است،  گسترش  به  رو  خطر  هموطنان، 
بدخشان، پکتیا، پکتیکا، کنر ونورستان، مناطق مرکزی، کندز و . . . تکرار می شوند. با 
حضور تروریست ها وحامیان بی آزرم شان، تداوم  دل آزاری ها وغمبارترین روزگار را 

در چشم انداز می نگریم.

با کدام اشک ز شما یاد کنم

مسافۀ جای بود وباش من با وطنم، بسیار است و فرسنگ ها دور. اما دیریست که 
سرعت دریافت گزارش رویدادها به کوتاهی چند لحظه رسیده است. 

شما نیز گواه هستید و می بینید که بیشترین گزارش ها حکایتگر رنجی اند طاقت سوز 
و اشک آور. با این همه رنج و فشار، با این همه روی آوردِ دل به سوی گریه وریختن اشک، 

اگر سنگ هم باشد می ترکد ومی نالد و چشمه هم می خشکد. 
من پیهم خبر مرگ شنیده ام. من روزها وسالها است که در رسانه های تصویری، خون 
دیده ام وپیکرهای متالشی شده. و آنگاه که چهرۀ مکاران سیاسی به دنبال آن ظاهر شده 

اند، احساس کرده ام که برزخم هایم نمک پاشیده اند. 
هزاران فرسنگ دوربودن از میهنی که تبهکاران می آیند وبرزخم های تن بیماراش می 
افزایند، دور بودن از آتش وخطر مرگ نیز است. خطرمرگ ناگهانی، ناشی از بالی عظیم  
انسانکشی متوجه هموطنانی است که آنجا با دشواری و در فضای نبود امنیت  ومحافظین 
زیسته اند. نمونۀ حکومتی را که آنجا می الفد؛ و  توطئه، دروغ، مکاره گی، دزدی، همسویی 
وهمدلی با تروریست ها را می بافد، نه در هیچ برگی از تاریخ نگریسته ام ونه در اوضاع 
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کنونی سایر کشورهایی که با چالش تروریبسم روبه روی اند. رفتار خائنانۀ این حکومت در 
برابر میهن ومردم، به ابعاد تشویش و نگاه های دقیق و ژرفتر می افزاید.

خبرهای دل آزار و اشک آورِ روزهای پسین کابل دردمند را که شنیدم، اشکی برای 
گریستن نیافتم. شاید گریستن هم به عنوان دوایی که کارساز نبوده است، راه خویش را 
گرفته و رفته است. زیرا دوای دردما، در پیش گرفتن راه مشارکت عملی و میسر در حوزۀ 
مبارزه با تروریسم وسایر همزادان نکبت بار آن است که حکومت فاسد کنونی  را نیز شامل 

می شود. 

خشونت را محکوم نمائیم

مردم دردمند ما از اشکال وانواع خشونت ها آزار دیده اند. فرهنگ خشونت طی سالیان 
پسین نیز بیداد می کند. خشونت را باید محکوم نمائیم. به تقبیح گستردۀ نهادها، مراکز 
وافرادی بپردازیم که مبلغ خشونت اند. آنانی که می دانند خشونت چه بالیی بر سرمردم 
آورده است، اما از نهادهای خشونت گستر ومردم آزار جانبداری می نمایند و یا سکوت را 

پیشه نموده اند، نیز سزاوار اعتراض می باشند.
"ما رفتارهای خشن انسانها را نسبت به یکدیگر "حیوانی" می خوانیم،    آنتونی استر:  

ولی به کار بردن چنین تشبیهی توهین به حیوانات است..." 
سالروز قتل فجیع فرخنده فرا می رسد. تروریست ها هم هر روز با رفتار خشن خویش 
انسان می کشند وحکومت آنها را دوست می دارد. آنانی که به این موضوع می اندیشند، 
خوب است که اندیشده گی های خویش را درمیان بگذارند. برداشتن قلم وقدم در راه 

مخالفت با خشونت، بی تأثیر نیست.
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ـُـری نشانۀ رشد تروریسم گروگان گیری وسرب

از  ناشی  ناامنی  که  یابیم  می  توجه  رنجور،  میهن  از  دریافت شده  اطالعات  درادامۀ 
فعالیت های تروریستی وبی کفایتی حکومت سرتاسر کشور را فرا گرفته است. در حالی که 
سران حکومت، آشکارا ویا پنهانی به سیاست دوستی در قبال تروریست ها ادامه می دهند، 
تروریست ها به فعالیت های دهشت افگنانۀ خویش ابعاد دیگری بخشیده اند. گروگانگیری 

وسربریدن ها را شاهد هستیم.
گروگانگیری با انگیزۀ دریافت پول چندین سال است که بیداد نموده است. اگر پای آدم 
مهم ویا رابطه دار با قدرتمندان درمیان بوده، برای رهایی او جدی اقدام شده است. عوامل 
وزمینه های رویش چنان گروگانگیری هم شناخته شده است: بیکاران، به ویژه عده یی 
از جوانان سرگردان و واخورده؛ قصرهای بلند، موترهای قیمتی، آرگاه وبارگاه زراندوزان 
و وضعیت فالکت بار خود را می نگرند، در نتیجه روی به اختطاف یا این راه نکوهیده 
وزشت می برند. این گونه اختطاف نیز مواردی با مرگ دل آزار اختطاف شده همراه بوده 

است. 
اما تروریست ها درادامۀ انفجارهای انتحاری؛ که جان بی گناهان و افراد ملکی بی شمار 
را ستانیده اند، درماه های پسین، به گروگانگیری افرادملکی، به منظور رهایی همکاران 
خویش دست یازیده اند که موفقانه نیز بوده است. به دنبال گروگان گرفتن 31 تن در زابل، 
اکنون در ولسوالی سیدکرم پکتیا، تعدادی از افراد ملکی را به عنوان گروگان در دست دارند.
می نگریم که تروریسم در افغانستان به رشد خویش ادامه داده است. به ابعاد فعالیت 
دهشت افگنانه افزوده است. افغانستان جای امنی برای رشد تروریسم منطقه یی وجهانی نیز 

شده است. اسباب بی امنی و نا آرامی های مختلف رابرای مردم فراهم کرده است. 
زیرا: سران این حکومت، بیش از هر نوع معیوبی وناقص الخلقه گی، این عیب ونقص 
را دارند که نه تنها در قبال تروریست ها  دارندۀ برنامۀ مبارزاتی نبوده ونیستند، بلکه به رشد 
آنها، کمک رسانیده اند. واین سیاست غلط وزیانبار، سیاستی که خطر تروریسم را جدی 

نگرفته است، با همکاری حامیان جهانی این حکومت اعمال می شود. 
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یک سال پس از حملۀ طالبان پاکستان به یک مکتب در پشاور

                         درپاکستان ارادۀ مبارزه با تروریست ها عمل می کند
                                          

خبر  که  بود  خورشیدی(   1393 قوس  وپنجم  )بیست   2014 دسامبر  روزشانزدهم 
تکاندهنده ودل آزاری در سطح جهان انتشار یافت. هفت تن از اعضای طالبان پاکستان وارد 
مدرسه یی شدند و یکی از خونین ترین صحنه های اعمال تروریستی را به نمایش نهادند. 
طی آن عملیات، تروریست ها در مدرسه یی که بیش از هزار شاگرد و کارمند داشت، جان 
حدود 150 تن را ستانیدند و بر تن بیش از صد وبیست تن زخم نشاندند.  این رویداد در 
حالی بود که حکومت پاکستان وطالبان با نمایش سیاست جنگ و مذاکره، سازش گذرا 
ورفتارهای توطئه آمیز؛ بن بست سیاسی- نظامی را به ویژه در وزیرستان در پسمنظر روابط 
خویش داشتند. حملۀ طالبان بر مدرسه، تعامل بحران آمیز وبه بن بست رسیده را برهم 
زد. گروه طالبان از انتقام و ادامۀ فعالیت های هم مانند، سخن گفت و نوازشریف  با عنوان 
فاجعۀ ملی کار وحشی ها که بدون انتقام نخواهد ماند، موقف جدی را ابراز کرد. اقدامات 
عاجل نظامی در مناطقی که زیر نفوذ طالبان وپایگاه های آن قرار داشت، همچنان طرف 
توجه قرار گرفتن موضوع در رسانه های دولتی وغیر دولتی، اعالن ماتم سه روزۀ ملی و 
نیم برافراشته بودن بیرق پاکستان در آن روز ها، حاکی از آن بود که دولت پاکستان، به این 

نتیجه رسیده است که علیه طالبان وارد مبارزۀ جدی تر شود. 
در آستانۀ سپری شدن یک سال از آن رویداد خونین، Hasnian Kazim خبرنگار 
مجلۀ شپیگل آلمان، گزارش مستندی را در شمارۀ اخیر )12-12-2015( انتشار داده است 
که برخی نتایج استراتیژی حکومت نواز شریف را در این یک سال طرف توجه قرار می 
آلمان درس خوانده  آنکه در کشور  با  یادشده،  یادآوری است که خبرنگار  دهد. شایان 
وبزرگ شده، اما بیشتر سالهای کاری خویش را در پاکستان وهند سپری کرده است. گزارش 
اخیر او نیز بیشتر از صحبت با شاهدان عینی ومطالعۀ اوضاع از نزدیک تهیه شده است. 
دراین جا از گزارش مبسوط او، موارد طرف نظر در حوزۀ مبارزه با تروریسم را می آوریم:
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پس از حملۀ طالبان به مکتب، ارتش پاکستان حمالت گسترده یی را علیه پایگاه های 
آنها انجام داد.

چند روزی از حمله به مکتب نگذشته بود که فیصلۀ سال 2008 مبنی بر مهلت اجرای 
حکم اعدام، لغو شد و چند تن "افراطی" اعدام شدند. طی یک سال اخیر 300 تن به دار 

آویخته شدند.
منظور  به  بودند،  مستقر  هند  با  در سرحد  که  پاکستان  ارتش  عساکر  از  تن  هزاران 

سرکوب پایگاه های تروریست ها فرستاده شدند.
اقدامات سرتاسری نظامی در سطح تمام کشور به اجرا در آمد. در نتیجۀ اقدامات نظامی 

وسرکوبگرانه 2700 افراطی کشته شدند وهزاران تن دیگر به سوی افغانستان رفتند.
در سطح ملی، اقداماتی روی دست گرفته شد که نظارت جدی مدارِس آموزش قرآن، 

منابع تمویل آنها و جلوگیری از آموزش های خشونت زا ونفرت آمیز را شامل می شود.
محکمۀ اختصاصی نظامی برای پرونده های آنانی که متهم به فعالیت های تروریستی 

استند، در زودترین فرصت دایر می شود.
حسنیان کاظم، پس از برشمردن نکات باال، از تأثیر مثبت این استراتیژی چنین می 

نویسد:
تا اوایل دسامبر سال جاری ) 2015( در پاکستان 875 تن غیر نظامی از طرف تروریست 
ها کشته شده اند. در حالی که در سال 2014 تعداد کشته شده گان از طرف تروریست ها 
1781 تن و در سال 2013 به  3001 تن می رسید. )وی این آمار را از این منبع گرفته است: 

) Soth Asia Terrorism Portal

کمتر مدرسه یی را می توان سراغ داشت که با دیوار ها ویا سیم خاردار محافظت نشود.
در بسا جا های شهرها کمره های ویدیویی نصب شده است.

پسته های نظامی ارتش در چهار راهی ها وجاده ها چندین شهر به مراقبت جدی می 
پردازند.

اکنون شهرهای پاکستان ومردم آن در فضای با امنی به سر می برند. از هراس  مردم 
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برای رفتن مردم به فروشگاه ها، رستوران ها و سینماها، کاسته شده است.

با تمام  موضوعات باال که در گزارش وی آمده است، این پرسش وابراز این نگرانی را 
نیز مطرح می کند که آیا آن تروریست هایی که به سوی افغانستان ویا در سایر نقاط پاکستان 
رفته اند، برنخواهند گشت؟ او این پرسش و زمینه های بازگشت آنان را با توجه به عقاید 

مذهبی تعداد زیاد مردم پاکستان، مطرح می کند که شریعت را می پسندند.
از سوی دیگر، فراز آمدن ارتشی ها وبه ویژه جنرال رحیل شریف، طی این سختگیری 
ها بر تروریست ها، مایۀ نگرانی مطبوعات آزاد وآنانی را فراهم آورده است که از نقش 

ارتش در پاکستان خاطرات نگران کننده یی دارند.
***

هنگامی که گزارش مجلۀ اشپیگل را خواندم و اندوه خونریزی های همه روزۀ تروریست 
ها در افغانستان مرا همرایی کرد، ارادۀ حکومت پاکستان را در نظر آوردم. حکومتی که در 
داخل خاک خویش موانع جدی را ایجاد می کند، اما برای افغانستان از پرورش آنها دست 
بردار نیست. این اخالق نکوهیده و غلط را نبود ارادۀ مبارزه با تروریست ها و درمقابل 
حضور سیاست تمکین و دوستی آشکارا و پنهانی حکومت افغانستان، موقع تعامل و تداوم 
تبهکاری های خونین وروبه گسترش می دهد. تعامل ناشفافی که بازهم پاکستان ومردم آن 

را در اشکال دیگری متأثر خواهد کرد.

 ...........................
      Der Spiegel .Nr.51/12.12.2015 :منبع
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بسیار بگفتید ونگفتید آن را

فرهنگی  وسخندان،  وسخنران  دست  به  قلم  هموطنان  آن  آمیزم،  شکوه  سخن 
وسیاسی،"روشنفکر" را در نظر دارد که از همه جای جهان و افغانستان وازهمه جای انسان 
که دل شان بخواهد می نویسند ومی گویند، اما از لطف خویش در زمینۀ توجه به انسان 

کشی در میهن درد وخون گرفته، دریغ می دارند. 
که  ادعاهایی  همه  به  انسانکشی،  ویرانگر  و  موجود  بر خطر  توجهی  بی  هموطنان، 
ـُهر"روشنفکری" را نیز حمل کند، خط بطالن می کشد. در حالی که همه روز شاهد جان  م
گرفتن بیشتر پیکر جهالت و بی حرمتی به حقوق انسانی هستیم، دست تبهکار تروریسم، 

جان عزیزان بی شمار را می ستاند.
لطف نموده به ندای وجـــدان، به فریادی که از نیاز مبارزه با تروریسم برخاسته است، 

پاسخ صادقانه وفعاالنه بدهید.  

با قرآن چـــه می کنند ؟

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن سوزند*

حدود دوسال  پیش بود که طالبان تروریست، در لوگر بمب کوچکی را درمیان قرآن 
گذاشتند تا هنگام سخنرانی والی لوگر منفجر شد. امروز، چند ساعت پیش در شهر جالل 
آباد، تروریستی در محفل ختم قرآن با عمل انتحاری خویش، قرآن وقرآن خوان ها را به 

آتش کشید.  
در پهلوی ده ها موضوعی که در این پیوند سر بلند می آورند، این پرسش هم ابراز 

شدنی است که آن  "شورای علما" کجاست تا پیرامون این رویداد ها موضع بگیرد. 

* اصل مرصاع شعر حافظ: دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
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"شورایی" که اگر از تقبیح خشونت علیه زن سخنی می رود، فریاد مردساالرانه اش 
کشور را فرا می گیرد؟

نیز دهن بگشاید  باره  انداز حرفه یی کجاست که در این   آن استخاره چی و رمل 
واز کرامات پیرانه سخن بگوید که عاقبت کار خلق خـدای را در کشور خونین کفنان 

تروریست زده، چه سان می نگرد؟

تاریکی آفرینی تروریست ها

 از ریشۀ فرهنگ تاریک نگهداری برخاسته است

رنج بی برقی، مشکل ارگ نشیتان وسپیدار نشینان نیست.
رنجی است که مردم افغانستان بر دوش می کشند. حکومت فاسد و دغلباز حامدکرزی 
پول های هنگفتی را که برای تهیه برق به دست آورده بود، حیف ومیل نمود، اما مشکل 
مردم از این ناحیه که می توانست با امکانات داخلی  رفع شود، طرف توجه نبود. اکنون 

تروریست ها با سهولت به ویرانی پایه های برقی دسترسی دارند، که از خارج می آید.
انتحار، انفجار وگردن بریدن، اختطاف، گسترش مواد مخدر، تبلیغ جهل و فریبکاری، 
دردست بیگانگان بدخواه افغانستان بودن و . . . ازنیاز های حیاتی تروریسمی است که 
هر روز اندوه دیگر می آفریند. اگر پایۀ برق را منفجر کرده اند، ودست به دهشت آفرینی 
واختطاف یازیده اند، پایگاهی در دهنۀ غوری در اختیار آنها نهاده شد تا با بهره مندی از 
زمینه های مساعد مانور وعمل، تبهکاری را گسترش دهند. اگر یک پایه را ترمیم کنند، 

تروریست ها نیاز به ویرانی پایه وپایه های دیگر دارند.
"داعش")"دولت  تبلیغات  پایان  نیز  در شرق کشور  "رادیوخالفت"  برداشتن  میان  از 
اسالمی"( وبقیه تروریست ها نیست. ده ها رسانۀ دیگر، هزاران انسان تربیه شده برای تبلیغ 
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طالبان وداعشی ها، حضور فعال دارند. 
قصر نشینان با اتخاذ سیاست آشکاراخیانت آمیز به مردم وآیندۀ کشور، همچنان سرگرم 

توطئه چینی وتشویق تروریست ها استند.

طالبان دوستی محمد اشرف غنی در مونشن

آقای محمد اشرف غنی، در"کنفرانس امنیتی مونشن" حقایِق تلخ وحاضر در افغانستان 
را نگفت.

وی در پنجاه و دومین دور کنفرانس امنیتی مونشن، تاکید بیشتر را بر روی خطر "داعش" 
)دولت اسالمی( والقاعده نهاد. وپیهم درخواست کرد که با این گروه های تروریستی مبارزه 
شود. محمداشرف که مانند بقیه موارد از ساده لوحی ظاهری ولی زیرکی و هوشیاری در 
کارطالبان دوستی خویش، بهره گرفت، با آنهم غافل بود که پیش از این درخواست او، 
دیگران با ساز وبرگ وسیع برای سرکوب "داعش" روی آورده اند. این حکومت فاسد 
غیر وحدت ملی افغانستان است که انسان کشی گروه تروریستی طالبان را نه تنها پنهان می 
دارد، بلکه برای آوردن تروریست ها در قدرت جانفشانی دارد. جای ابراز تأسف بسیار 
بر موقف وی است. مردم کشوری که از نبود بی امنیتی و آن هم بیشتر ناشی از اعمال 
تروریستی طالبان رنج بسیار می برند، "رئیس جمهور" اش درکنفرانس امنیتی مونیخ، از آن 

عامل دهشت افگن وجاهل نام نمی برد.
گمانی نتوان داشت که هنگام سخنرانی محمد اشرف غنی، دیگران سخنرانی فردی را 
می شنیدند که چندی پیش دستگاه دولتی اش، بازهم به عنوان یکی از فاسد ترین های 
جهان شناخته شد.  شهرتی که بدون پیوند با طالبان دوستی گرداننده چرخ مفاسد وخیانت 

نیست.
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جوانانی که در کشورهای اروپایی
 شکارتروریست ها می شوند،

 باید مطلع شوند

چندروزپیش،یک تن ازدوستان، گزارشی را فرستاد که فشرده اش چنین است: 
عده یی از آن جوانان که از کشورهای اروپایی به سوی گروه "دولت اسالمی" رفته 
بودند، با مشاهدۀ رفتار وحشیانۀ این گروه، فرار وبازگشت به سوی کشورهای اروپایی را 
درپیش گرفتند. در گزارش گفته شده است، که گروه "دولت اسالمی " 100 تن از آنها را 

در سوریه دستگیر و اعدام کرده است.
رسانیدن این خبر به جوانانی که در کشورهای اروپایی و بقیه کشورها، شکار شبکه 

های تروریستی شده اند، ویا در معرض جلب وجذب قرار دارند، بسیار مهم است.
گزارشی را که باید جدی گرفت. 

با گروه  آنها  نزدیک وعملی  اروپایی وهمنوایی  از کشورهای  تعدادی جوانان  رفتن 
تروریستی "دولت اسالمی "، چنان زنگ خطر جدی است که در شنیدن صدای آن نباید 
اهمال ورزید. طبق گزارش منابع رسمی آلمان، تنها از این کشور 550 تن به سوی سوریه 
وعراق شتافته اند. از آن جمله 60 تن کشته شده اند که 9 تن آنها در عملیات انتحاری به 
 Hamburer قتل رسیده اند. 180 تن آنها دوباره به آلمان برگشته اند. )به نقل از روزنامۀ
تصمیم وهم  اروپایی هم  داخلۀ کشورهای  Abendblatt . 6-7 دسمبر2014( وزرای 
امکانات آن را دارند که تدابیر جدی امنیتی اتخاذ نمایند. اما، آیا چنین خطری از جانب دیگر، 

حیات برخی جوانان هموطن ما و فضای خانواده های آنها را تهدید نمی کند؟ 
آیا به این پرسش ها توجه شده است، که:

 کجاها، کدام منابع، وکی ها مسؤول پرورش و تأمین ارتباط این جوانان با گروه های 
تروریستی وگسیل آنها به عراق وسوریه می باشند؟ نقش خانواده ها درجلوگیری از چنین 

مصیبت چه خواهد بود؟ 
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در گسترۀ مبارزه علیه تروریسم و دهشت افگنی

عملیات تروریستی و دهشت افگنانه در پاکستان وافغانستان، افزون بر پیامدهای تأثربار 
و سزاوار تقبیح، حاکی از ادامه ی سیاست های غلط حکومت های دوکشور در پیوند با 
تروریسم است. پاکستان در کنار برخی از کشورهای عربی و گروه تروریستی القاعده، طالبان 
افغانستان را که از افغانستان بودند، سازماندهی نمود وبه کار گماشت. حکومت کرزی و 
رئیس جمهور بی کابینه ی محمد اشرف غنی، از ادای مبارزات ضد تروریستی علیه طالبان 
و گروه های مشابه، طفره رفته است. کشورهای غربی به تأمین امنیت بیشترکشورهای 
خویش اندیشیدند، ضرباتی رابر القاعده وارد کردند و با سیاست غلط در قبال طالبان مشوق 

حکومت افغانستان شدند.
قلع وقمع النه های تروریستی در دو کشور، مستلزم تجدید نظر بنیادین در سیاست 
های پیشینه است. باید طالبان و بقیه گروه های تروریستی با همین نام وبه صورت رسمی 
و مشخص نام برده شوند. علیه آنها مبارزات جامِع سیاسی، فرهنگی، نظامی در پیش گرفته 
شود. منابع تمویل امکانات مادی و نظامی آنها معرفی وقطع شود. حرکت های وسیع ضد 
تروریستی هماهنگ شوند. در غیر آن مردم هر دوکشور، شاهد تداوم رویداد های خونین 
وخونین تر خواهند بود. بسیار مهم است که همه بدانند که طالبان وگروه های هم نظر آنها، 
با نیازهای مادی ومعنوی انسان های دو کشور نیز آشنایی نداشته پسمانده ضد مدنیت و 

انسان ستیز استند.

تقبیح ویژۀ تروریسم

میزان و گسترۀ دردهای هموطنان  به  تروریسم،  کــارد جفـــاآمـــیز  که  دیریست 
مـــا مــی افزاید. انسان کشیی را که تروریست های مصیبت آور در پیش گرفته اند، قوم 
ومنطقۀ معینی در هدف آن ها نه نشسته است. در همه نقاط کشور درد دیده وزخمین ما، 
بذرخونین، جاهالنه و اندوه آور آن در حال رویش است؛ ودر جای نیازمبرمی که مردم ما 
به ایجاد زمین حاصلخیز وباغستان ها دارند، تروریست ها هدف بنیاد ماتمسرا را دنبال می 
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نمایند. بنابرآن چند آرزو را مطرح می نمائیم:
- در راستای پیشبرد وتداوم مبارزات ضد تروریستی به این موضوع توجه بیشتر وجدی 

تر شود.
- با آن که تعدادی از هموطنان قلم در دست، به جوانب پرمخاطره ویا تقبیح افکار 
واعمال تروریستی پرداخته اند، وبا آنکه تروریست ها هر روز اندوه می آفرینند؛ صمیمانه 
پیشنهاد می شود، که به تاریخ هژدهم )18( دسامبر 2014- مطابق بیست وهفتم قوس) 
27( 1393 خورشیدی (، در نخستین هفته یی که از عمل دلخراش تروریستی در لیسه 
استقالل سپری می شود، برگه های فیس بوکی خویش را به گونۀ ویژه به جوانب مختلف 
اند،  تروریسم شده  قربانی  که  افرادی  از  انتشاراطالعات  بدهید.  اختصاص  این مصیبت 
پخش اطالعات ازحال و روز خانواده های آنها، تأمل پیرامون مواضع گوناگونی که در قبال 
این بالی عظیم و یا درموافقت با آن وجود دارد، پیشنهادها وتحلیل های در دست داشته، 
همچنان بازتابی را که این موضوعات در شعر شاعران وادبای ما دارد؛ در این تقبیح ویژه 

سزاوار انتشار اند. 
- به عنوان یک تن از خواننده گان بسا نبشته هایی که تا حال علیه تروریسم انتشار یافته 
اند، صمیمانه تمنا دارم که از کاربرد کلمات وجمالت فحش آمیز خود داری شود. استعمال 
کلمات وجمالت حامل بار فحش، دشنام دهنده ونکوهیده؛ تا این که مشت کوبنده بر چهرۀ 
تروریسم حواله کند و داغی بر آن بنشاند، به سخن و به پیام وموضعگیری خود نویسنده 

آسیب می رساند. . .  
کسانی که تروریست ها را کمک نمودند، محاکمه شوند
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) در حاشیۀ مرگ جوان نامراد زبیر حاتمی (

واژه های اشکباری را که مرگ جانسوز زبیر حاتمی، می خواهد کنار هم بریزیم، از 
بافت سخنان شکیبایی طلبانۀ عادت وار به دست نمی آیند. تنها این نیست که مرگ او نا به 
هنگام است. مرگی که پیران مانند افتادن برگها، طی سالیان جنگ نظاره نمودند، نیز نیست. 
سالیانی که بیشتر پیران جوانان را گاهی بی سر و گاهی بی دست و پای درخاک سپردند  

و زمانی حتا توته گوشت واستخوان فرزند را را نیز ندیدند . 
  مرگ زبیر حاتمی نامراد، در ادامۀ مرگ زن ومرد وپیر وجوان وکودکانی روی داده 
است که مرگ آوران، پیام ها و راه ورسم انسان کشی آنها شناخته شده استند. درد انگیزی 
مرگ او در این هم است که مردم در حالی که خروش بر می آورند که کارد مصیبت انسان 
کشی طالبان تروریست، در گردن خلق خدای فرو می رود، اما، کرزی ها واشرف غنی 
ها وجماعت های تا استخوان سیاه درجهالت وتعصب وتنگنظری؛همکاری باآنها را زمینۀ 

تضمین داشتن قدرت و مایۀ مباهات پنداشته اند.  
مرگ زبیر، زبیرهای پیشین و آنانی که در هر کجای جامعه، روز وشب در معرض 
چنین مرگی قرار دارند؛ نخست از همه محاکمۀ حامد کرزی را مطالبه می کند. همچنان 
محکومیت متحدانه و مصممانۀ سیاست تروریست پرورانۀ همۀ آنانی را مطالبه می نماید، 
که اکنون بر اورنگ قدرت تکیه زده و با وجود مشاهدۀ چنین وضع تأسف بار سعی در 

جهت تشریک مساعی با طالبان تروریست دارند
ازاینرو هنگام یاد از آن جوان عزیز ونامراد، نباید به فرستادن واژه های مرسوم و مروج 
بسنده نمود. گروه طالبان تروریست وهمفکران متعدد جهالت پسند آن سعی در جهت 

تحقق انسان کشی دارند. خطر را باید جدی تر گرفت.
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"برادران - مخالفان سیاسی" بازهم در پکتیکا

 اندوهی گسترده آفریدند

" شماری از کشته شدگان و مجروحان، کودک هستند. "   

عصر امروز ) 23 نومبر2014(، تروریست های وطنی، در اجتماعی از ولسوالی یحیی 
خیل والیت پکتیکا بازهم جنایت آفریدند. در آنجا مسابقۀ والیبال جریان داشت وبیننده 
گان با عالقه آن را می دیدند. در نخستین خبری که در سرویس بخش فارسی بی. بی. سی، 
به گونۀ عاجل انتشار یافت، رقم کشته شده گان 40 تن و زخمی ها بیش از 80 تن یاد 
گردید. مسلم است که به تعداد زخمی هایی که جان خواهند داد، افزوده می شود. حدود 
یک ساعت پسانتر این خبر هم انتشار یافت که "شماری از کشته شدگان و مجروحان، 

کودک هستند. "
 خبر را که می شنویم، عالوه بر ابراز انزجار علیه تروریسم و تروریست ها، پرسش 

های فریاد آمیز و خروشنده سر برمی آورند که: 
تا کی "برادران - مخالفان سیاسی" به وحشت وجنایت ادامه بدهند !؟ 

تا کی مردم ما شاهد حوادث و وقایع خونریزانۀ  نازپرورده گان ارگ نشین، القاعده، 
پاکستان وحامیان آنها باشند؟. 

تا کی با معامله گری، با عالیق اجتماعی – قومی، از مبارزه با تروریبست ها سر باز زد 
و تروریسم را رونق داد؟.  

آنانی که خبرهای دل آزار و نفس گیر را همه روزه می شنوید، اما برای تدوین برنامه 
های جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی علیه تروریسم در افغانستان نمی اندیشید 
وحاضر نمی شوید جنایات آنها را محکوم کنید، شرم تان باد! خون هایی که همه روزه می 

ریزند، بر دامن شما نیز لکه ننگ آن پایدار می ماند.
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اما، دولتمردان افغانستان

 وحشت تروریسم طالبان را 

برادروار نگریسته اند

دو روز پیش )18نومبر 2014( برخی رسانه ها از قول مؤسسۀ امور اقتصاد وصلح که 
مقر آن در    

   لندن است، گزارشی را پیرامون تروریسم درسال 2013 اطالع دادند. نشریۀ آلمانی 
زبان "دی ولت" 

  Die Welt. 19.11.2014 فشرده یی از آن گزارش را چنین به نشر سپرده است: 

در سال 2013 ده هزار حمله تروریستی انجام پذیرفته که 44 درصد افزایش را درمیزان 
به سال پیش )2012( نشان می دهد. در نتیجه ی حمالت باال 18000 انسان جان خویش 

را از دست داده اند.
بر بنیاد لستی که در آن از مناطق و رقم قربانیان تروریسم جهانی تذکر رفته است؛ 
66 درصد حمالت از طرف 4 نهاد تروریستی اسالمی عملی شده است، که عبارت اند 

از:  
"1- دولت اسالمی عراق وشام " ) داعش ( 

2- بوکوحرام، در نایجریا 
3- گروه تروریستی القاعده،  
4- طالبان افغانستان وپاکستان

همین گزارش می افزاید که 80 درصد حمالت مرگ آور تروریستی درعراق، افغانستان، 
پاکستان، نایجریا و سوریه روی داده اند. 

برادروار  افغانستان، وحشت تروریسم طالبان را  اما درد آوراین است که دولتمردان 
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نگریسته اند، درحالی که بقیه دولت ها خود را برای جنگ با تروریسم و چالش های ناشی 
از آن، بیش از پیش آماده می نمایند. 

خطر تروریسم را جدی بگیریم

از چند سال به اینسو، وقتی یک عمل تروریستی، جان هموطنان ما را می ستاند، معمول 
از شاعران، نویسنده گان، فعاالن  شده است که برخی واکنش نشان می دهیم. عده یی 
اجتماعی و مدنی . . . ، احساس آزار دیده یی خویش را ابراز می دارند. تروریست ها را به 
نکوهش می گیرند و برای عزیزان از دست رفته همدردی می نمایند. چه بسا هزاران تن 
دیگر که دست درقلم و راه در فیس بوک و تارنما ها وتلویزیون ها ندارند، نیز سخنان درد 

آمیز خویش را می گویند. 
کلیت چنین واکنش ها را که در نظر آوریم، حاکی از فرهنگ مخالفت با عمل جاهالنه، 
انسانکشی و ددمنشی شرم آمیز تروریسمی است که در کشور ما روز تا روز دست فعالتر و 
درازتر یافته است. واکنشی که بسیار خوب است وسزاوار تحسین. اما نباید غافل شویم که 
چنین واکنش ها در میزان با ضرورت مبارزه و داشتن موضع فعال علیه چنین خطر و ابعاد 
آن، نه تنها بسنده نیست، بلکه یک گام کوچک است. وهنگامی که به همنوایی های آشکار 
ونهان با تروریست ها در بین تعدادی از مردم و حکومتگران کشور خویش بیندیشیم، 
گسترش فعالیت های تروریست ها واندوه آفرینی های پیهم آنها را درنظر آوریم، یک 
نیازجدی تر، یا اندیشیدن همه روزه و پرداختن به ابعاد چنین خطری، ما را به خود جلب 

می نماید.  
ما به مبارزه متشکل، هماهنگ وگسترده ی فرهنگی، نیاز بسیار داریم. 

آیا دشواراست که بیشتربه چنین نیازی توجه نمائیم؟
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مصیبت تروریسم، یکی از چندین خطر جدی است

مصیبت تروریسم، یکی از چندین خطر جدی است که مردم افغانستان را می آزارد. 
نتایجی را که این خطر تا اکنون برجای نهاده است، تنها با ریختن خون مردم معرفی نمی 
شود. ایجاد دهشت ، وحشت وبی امنیت آفرینی آن نیز فضای روان سوز را برای مردم 
همراه داشته است. سیر رشدآن، به ابعاد نگرانی ها وجدی تلقی نمودن می افزاید. وهنگامی 
که تروریست های طالبی وهم باوران آنها، مورد الطاف گوناگون قرار می گیرند، هنگامی 
که آدم قدرت طلبی، به رهایی تروریست ها از زندان ها می کوشد و دفاع از آنها بیشتر 
ادامه می دهد، و رئیس جمهورکشور به نیاز جلوگیری از این خطر خیانت آشکار ورزیده 
است . . . جای دارد که زنان ومردان هم میهن ما، این خطر را برای حیات خویش و برای 
کارنامه های  از  اگر سعی شده است که  بگیرند.  بسیار جدی  جوانان وکودکان خویش 
جهالت آمیز پیشینه ی آنها سخنی درمیان نیاید، آدمکشی های همه روزه ی آنها را چگونه 
می توان نادیده گرفت وعادی تلقی نمود. آن سوی دیگر را نیز باید نگریست. " داعش " 
را) دولت اسالمی عراق وشام،که در این اواخرنام " دولت اسالمی " را بر خود نهاده است 
( . وحشت آفرینی ضد انسانی را چنان به نمایش می گذارد که می توان در آیینه ی آن 
،قامت سیاه وتبهکارانه ی طالب تروریست را دید. تروریستی که به زنان ودختران از اعماق 
جهالت، رفتار تبعیض آمیز و ضد انسانی دارد. مکاتب را می بندد، از نیاز های ابتدایی انسان 
های جامعه ی جنگ زده ومحتاج مرهم برای زخم هایش به کلی بیگانه است. موسیقی را 
حرام می داند. به هر آن چه که نشانی از تمدن وپیشرفت د ارد، کینه ورزی دارد. . . این 
هیوالی وحشی را که مدعیان جهانی مبارزه با تروریسم نیز ناز و پرورش داده اند، باید 
جدی گرفت. اگر در کنار عوامل خارجی رشد دهنده ی " داعش " به زمینه های مساعد 
نیرو یابی آن توجه نمائیم، سیاست های غلط نور المالکی را می یابیم. همان سیاست های 
که زمینه های استفاده سؤ "داعش" را فراهم آورد. فراموش ما نشده است که جنگ های 
تنظیمی وفرسایش دهنده در کابل، برای تروریست های طالب- القاعده و حامی پاکستانی 
وعربی آنها ، جاده را صاف نموده بود. اما در گونه ی بسیار درد انگیز وضعیت در افغانستان 
مخاطره آمیز تر ازعراق است. در عراق نور المالکی به داعش دل نبسته بود. درحالی که 
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در افغانستان،کم نیستند، خائنینی که در حاکمیت هستند ویا برای گرفتن آن مصمم شده 
اند، ولی همدلی های بسیاری با تروریست ها دارند. امریکا به ویژه پس از قتل یک تن از 
اتباع اش به دست گروه داعش، به فرستادن طیاره های نظامی بدون سرنشین پرداخت، اما 
با سیاست غلط خویش ، برای کشورما سیاستمداران تروریست دوست وتروریست پرور 
فرستاده و از آنها حمایت نموده است. در مقطعی از تبارز یکی از بحران ها که برای امریکا 
احتمال درد سر آفرینی دارد، به گونه ی عاجل دوباروزیر خارجه اش را می فرستد، اما، 
تهدیدی را که تروریسم برای ملیون ها انسان رنجدیده ی کشورما در قبال دارد، به مردم ما 

حواله می کند.  
این است که همواره باید از این خطر بگوئیم، آنرا جدی بگیریم و راه ها وابعاد مبارزاتی 

علیه تروریسم را بیابیم و در پیش بگیریم.

به یاد آن کودک هلمندی و فرانسوی هایی که

 در فاریاب کشته شدند

روز جمعۀ گذشته ) 8قوس1392(، کودکی در اثر عملیات شناخته شدۀ نیروهای ناتو 
در هلمند کشته شد. گمانی نتوان داشت که شنیدن این خبر، به رنج وتأثرکسانی افزود که 
از سالها به اینسو، چنین مرگ هایی را با تمام غم انگیزی اش، شاهد بوده اند. مگرنه این 
است که خبر ازمرگ نا به هنگام انسان ها، به ویژه کودکان وجوانان، یکی از صدر نشسته 

گان خبرهای چند دهۀ پسین کشور ما بوده است؟
این که میزان واکنش چه اندازه بود، پاسخ روشن در دست نیست. اما می توان به بذر 
نشستن نفرت؛ خشم وانزجار در دل والدین آن کودک معصوم ودنیا نه دیده وخویشاوندان او 

پی برد. زیرا در گذشته نتایج عملیات مشابه، از چنان واکنش ها سخن گفته اند.  
از واکنش سریع رئیس جمهور جناب حامد کرزی نیز شنیدیم. به زودی اطالعیه داد و 
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آن را محکوم نمود. ولی به زودی آن خبر را پیوندی داد با انصراف خویش از امضأ "پیمان 
امنیتی" با امریکا 

گویی مرگ آن گل ناشگفته، سخن دیگر در دهان جناب کرزی نهاد.  
تردید در شفاف بودن واکنش جناب کرزی زمانی بیشتر فراز می آید که او هر نوع 
انسان کشی واعمال جفا آمیز را به تقبیح نمی نشیند. این است که تصور استفادۀ سؤ وابزاری 

او از چنین مرگ ها پذیرفته می شود.
شاید هنوز اشک در چشمان مادر آن کودک روان بود که آدمکشان در فاریاب چند تن 
از اعضای یک نهاد فرانسوی )غیر دولتی( را در فاریاب کشتند. وروز های پیش از 8 قوس 
نیز خبرها حاکی از تالش های تروریستی در برخی از مناطق کشور بود. اما جناب حامد 
کرزی در چنین موارد، یا خاموشی اختیار می کند ویا با واکنشی که دل "یار وبرادر" نرنجد، 
چیزکی می گوید واز کنار این خطر روبه گسترش در افغانستان ومنطقه بازیگوشانه کنار می 

رود. 
درست آن است که همۀ این اعمال را به سرزنش گرفت ومحکوم نمود. وبه محکومیت 
آنها در مسیر  به  ایجاد کمیسیون ها وسپردن وظایف مشخص  با  بلکه  نیز بسنده نکرد، 
جلوگیری از رشد آنها رفت. امریکا از نیروهای هوایی بیشتر استفاده می کند. زیرا نمی 
خواهد بیشترسینۀ افراد پیاده نظام اش، آماج آتش مخالفین قرار بگیرد. ونیروهای هوایی 
اش، چندان اعتنایی به اطمینان پیشین برای انجام عملیات ندارند. امریکا، شاید روزی بار 
وبسترۀ چنین عملیات را ببندد. اما، وحشت آدم کشی آنانی را چه باید گفت که برای سهم 
گیری در قدرت دعوت می شوند، ولی تیغ بی رحم ایشان همه روزه سر می برد و رشد 

می یابند؟
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سرهای بریده سخن گفتند!

چون شمع وجود ما، قربان شما گردید
روشنگر شمع ما، شاید که شما باشید.
                            )شادروان محمد اسماعیل بلخی(

پیکرهای با خون آغشته و سرهای نازنین بریده شده، دادخواهی هزاران تن قربانی 
تروریسم را نیز فریاد کردند. پذیرنده گان فریادهای آنها، جمعیت گسترده وخروشانی که 
مقصرین وجاده صاف کن های انسانکشی را نیز به درستی نشانی نموده بودند، بابرداشتن 
گام های سنجیده، افق جدیدی را در حوزۀ مبارزه با قلدری، بی اعتنایی به مرگ انسانها 
و رشد تروریسم گشوده اند. حرکتی که پشتیبانی صدها هزار انسان دلسوز مردم میهن 
را همراه داشت. این حرکت و پاسخ به فریاد سرهایی که سزاوار بوسیدن بسیاراند، تأثیر 
چشمگیری در فرایند اوضاع کشور ما برجای می نهد. جلوه های متبارز آن را نگریستیم. 
تداوم حرکت، با نشانه گرفتن همزادان نکبت بار وشوم تروریسم مانند فساد پیشیه گی های 
مافیایی دسته های اصالح ناپذیر وتیکه دار قدرت، ره به سوی تحقق آرمان های انسانی 

می برد.
پیش گرفتن راه مستقل، گسست از راه رفتن در پشت ارگ نشینان، تن ندادن به فرهنگ 
مزدور منشانه، همسویی وهماهنگی اجزای جدا افتاده، برداشتن گام های تکمیلی، احترام 
مدنیت آمیز به دیگراندیش؛ ضامن اطمینان بخش نجات مردم عزیز ومظلومی می تواند 

باشد، که با خطرها وتوطئه های بسیاری مواجــه شده اند.
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حرکت دادخواهانه

این گزارش فشرده را در پیوند با حرکت داد خواهانۀ امروز بخوانید:

"دولت بی  کفایت، جنایت جنایت. غنی و عبداهلل، استعفا استعفا"
 "سکوت در برابر جنایت، جنایت است"

 انبوهی از جمعیت، در زیر باران در حالی  که پیکرهای هفت تن از قربانیان زابل را بر 
دوش داشتند، این شعارها را سر می  دادند. این جمعیت حوالی ساعت 7 صبح، در غرب 
کابل گرد هم آمدند و »داد خواهی ملی« را از این جا شروع نمودند، با پای پیاده و بردوش 

کشیدن پیکرهای گلوبریده  ی قربانیان، به  سوی ارگ در حرکت شدند.
شام روز گذشته، پیکرهای سر بریده  ی دو خانم، یک دختر 9 ساله، دو پسر و دو مرد 
دیگر، با اصرار مردم، برای داد خواهی، از والیت غزنی به کابل منتقل شدند. مردم با بر 
افروختن شمع، تمام شب را در هوای سرد در کنار تابوت  ها، صبح نمودند و برای ریختن 

در جاده  ها آماده شدند.
مردان، پیکر دو مرد و دو پسر را بر دوش کشیدند، بانوان پیکرهای سربریده  ی دو زن و 
دختر 9 ساله را بر شانه گرفتند و مسیر پیمودند. مردم دسته دسته در صف داد خواهان می 
 پیوستند. دکانداران، دروازه  ی دکان  های خود را نگشودند، دانشجویان به دانشگاه نرفتند، 
کارمندان دولتی نیز در صف داد خواهان پیوستند. باران هم  چنان می  بارد اما مردم همه اراده 
 ی قاطع دارند که »تبسم« بریده شده  ی شکریه  ی 9 ساله  را در پیش ارگ برسانند. موجی 
از دادخواهی به  سوی چوک دهمزنگ در حرکت می  افتد. همه شعار داد خواهی امنیت و 
عدالت سر داده  اند. برخی از وکیالن مجلس نمایندگان نیز پالکارت  های داد خواهی در 

دست می  گیرند و در صف »داد خواهی ملی« می  پیوندند.
دیری نمی  پاید که از شمال کابل نیز موج داد خواهی بلند می  شود و به سوی ارگ در 
حرکت می  افتد. موج خود جوش داد خواهی در میان مردم بلند شده است، از هر سو در 
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جمع افزوده می  شود. همه بدون خستگی در زیر باران مسیر می  پیمایند و شعار سر می  
دهند. جاده  های کابل، از همه  جا فریاد عدالت سر داده  اند. در صف داد خواهان از تمامی 
اقشار اجتماعی، متعلق به اقوام گونگون کشور دیده می  شود. سر انجام، حوالی ظهر، داد 
خواهان خود را به دروازه  ی ارگ می  رسانند. دروازه  ی ارگ بسته است، از ارگ صدایی 
شنیده نمی  شود. تا هنوز دولت هیچ واکنشی را از خود در برابر فریادهای داد خواهان 

نشان نداده است.
در نزدیکی ارگ، صدای داد خواهان بلند تر می  شود و جمعیت بی  شماری گرد هم 
آمده  اند. دشوار است که شمار این جمعیت عدالت خواه را حدس زد. قطع نامه  از سوی 
معترضین صادر می  شود اما ارگ هم  چنان در خاموشی کامل به  سر می  برد و هیچ پاسخی 
در برابر داد خواهان ندارد. جمعیت معترض به دیوارهاي ارگ هجوم میبرند که با شلیک 
نمایندگان تظاهر  بر میدارند.  از معترضین زخم  محافظین ارگ مرعوب میشوند. ده تن 
کنندگان به داخل ارگ دعوت میشوند. مذاکرات جریان دارد. رئیس جمهور غني با دست 
پاچگي در تلویزیون بیانیه میدهد اما تظاهر کنندگان بر خواسته  های شان اصرار دارند و می 

 گویند تا پاسخ قناعت بخش به دست نیاورند، متفرق نمی  شوند.

دامن امیدواری را از دست ندهیم 

هموطنان عالقمند سرنوشت میهن ومردم! 
رویدادهای خونبار ناشی از فجایع جنایت آمیز تروریسم، که در چند سال پسین برای 
بخشی از مردم ما یأس انگیز بوده اند، با رویداد امروز ، با واکنش گسترده یی که شاهد آن 
بودیم، حکایت از امیدوار بودن و نشانه های بارز غلبه بر یأس ونا امیدی دارد. این حرکت 
داد خواهانه از یک سو؛ و گریختن ومخفی شدن تیکه داران قدرت در ارگ از سوی دیگر، 

با وضوح تمام نشان داد که به این جبون ها و معامله گران نباید دل بست.
هموطنان، حکومت تروریست دوست کنونی که در گسترش مصیبت ها تقصیر بسیار 
بر گردن دارد، با بی حرمتی که ناشی از ظرفیت اش است، با قربانیان تروریسم و حرکت 
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مدنی ضد تروریستی رفتار نموده است. حضوراین حکومت، تداوم سربریدن های بیشتری 
را در چشم انداز می گذارد. مصمم بودن علیه فجایع ضد انسانی تروریست های طالبی 
و"داعشی" و حامیان ارگ نشین آنها، سعی درجهت تداوم مقاومت ،همبستگی و رفتارهای 

خرد آمیز ومدنی ضامن گشوده شدن راه امیدوار بخش برای رهایی از این اوضاع است.

طالبان رخشانه را سنگسار کردند

زیرا آموزش سنگسارکردن دیده اند. 
حکومتگران ومدافعان علنی، منافق، پنهانی وشرمگین تروریست ها، جهل وخشونت را 
به نکوهش نگرفتند. به تقبیح عادات، افکار واعمال وحشیانه نپرداختند. برخالف راهی را 

در پیش گرفتند که جهل در کله ها وسنگ در دست ها بماند و جای بگیرد.  
حاال مواجه هستیم با جهل وسنگ.  

رخشانه های بسیاری را جهل وسنگ تهدید می کند. 
هموطنان!

باید بسیار اندوهناک و چاره جوی بود، زیرا همه روزه مظلوم وناتوان سنگسار می شود.

شکوه های اعتراض آمیز
 ششم مارچ 2016 

چهره هایی را در نظر آورید که در وقت داشتن قدرت، دست درچــــرخ فسادآور، 
مافیا زا، معتاد آفرین، جهل گستر، تبعیض آلود و تروریست پرور داشتند. در آن هنگام با 
خوشرویی ومشارکت با بقیه همکاران وگرداننده گان، ملوس و دروغگو بوده و زر اندوخته 
اند. وقتی نارضایتی مردم وفریاد معترضین ومنتقدین، بلند شده است، با بی اعتنایی شرم 
آمیز، چشم وگوش بسته در کمال بی ننگی در سایۀ قدرت لمیده اند. اما همین که به دلیل 
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جنجال های درونی، از قدرت برکنار شده اند، ویا حکومت عوض شده است، در شاخی 
نشسته مانند بلبلک خوشخوان به نغمه سرایی پرداخته واز زشتی ها نالیده اند. واگر بازهم 

دهن شان را شیرین کردند و مقامی دادند، الل و کر و کور شده اند.
میهن دردمند ما، طی بیش از یک ونیم دهۀ پسین رفتار وفرهنگ این چهره ها را بسیار 

آزموده است. 
هموطنان راهجوی، جوانان چاره اندیش ودلسوز، دست اندرکاران ایجاد حرکت سالم 
وگسترده؛ به منظور داشتن اطمینان برای قدم هایی که برداشته شده وبرداشته می شود، این 
فرهنگ وچهره ها را در نظر آورید. آنانی که در دور این گونه عناصر فرصت طلب ومعامله 

گرجمع شوند، سزاوار اعتراض می باشند و به زودی پنجۀ ندامت در دهن فرو می برند.

در اندوه قربانیان عمل تروریستی،

در اندوه قدسیه

 
جمالتی از خبرنگار آژانس خبری پژواک را می آورم: 

"دستان قدسیه به جای خینه با خون رنگ شد" 
" . . .محمد انور پدر این محصل با سر وریش سفید؛ درحالیکه مامای قدسیه بازوهای او 
را محکم گرفته و اشک در چشمانش خشکیده بود؛ گفت: "ازای دولت چه خاطره خوش 
داریم که همراه تان مصاحبه کنم، دخترم رفت چه به درد میخورد مصاحبه... "                 

این پدر داغدیده عالوه کرد که هیچکس در فکر غریب نیست و در فکر چوکی و 
بیچاره قربانی حمالت  افراد غریب و  آنها در موترهای زره میگردند و  منصب هستند، 

انفجاری و انتحاری میشوند. 
وی با سیمای نگران کننده، چهار طرفش را نگاه کرده گفت که میخواست که تمام 
اوالدهایش تحصیل یافته شوند، تا به مملکت خدمت کنند؛ امااینک مرگ دختر جوانش 
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کمرش را شکست. 
مسیح اهلل 18 ساله برادر قدسیه با چشمان سرخ شده و سراسیمه، در حالیکه باالی 
جنازه خواهرش زار زار میگریست، گفت که خواهرش دیروز ساعت 10 کشته شد؛ اما 

جسدش را ساعت 6 شام از شفاخانه وزیر اکبر خان یافتند. 
وی شاکی بود که کسی برای انتقال جنازه، یک موتر نمیداد و آنها با استفاده از موتر 

تکسی، جنازه را به خانه انتقال دادند. 
هدایت اهلل مامای قدسیه گفت: "یگانه گله ما از دولت همین است؛ در این راهی که 
)17 نوامبر   " .  . باید چند نفر را موظف میساختند.  پارلمان رفت و آمد دارند،  وکالی 

 )2014
 

علیه فرهنگ خشونت

19 دسمبر2014

شوهر جفاکار ستاره، بینی و لب او را برید.
وقتی این خبر را می شنویم؛ اندک زنان ودختران دیگری نیز به یاد مان می آیند که دستان 
بی رحم با کارد ستم، گوش وبینی ایشان را بریده است. گفتم اندک. زیرا پذیرفتنی نیست 
که ما از همه جفا ها وخشونت های اعمال شده در خانواده ها وهمه مناطق کشور،مطلع 
باشیم. این سخن را با تحکم می گویم. زیرا در خالل صحبت ها؛ هنگامی که از سخن، 
سخن روئیده است، بار ها از خفه کردن ها، از مشت ولگد زدن ها، استفاده از بشقاب نان 
ویا گیالس چایی که بر روی زن زده شده است . . . گفته شده است. پس بسیار اند آنانی 

که قربانی خشونت شده اند، اما، کسی از فریاد وفغان در گلو خفتۀ آنها نشنیده است.
وقتی می بینیم که چنین مورد استثنایی نیست، بلکه در سرتاسر جامعۀ ما بیداد گری آن 

سایه دارد، راه جویی بیشتر وبهتر یا تأثیر گذار تر را ایجاب می کند. 
این خشونت که مایه هایی از تربیه وپرورش مرد ساالرانه وزن ستیزانه دارد، از پرورش 
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خشونت آمیز گسترده تری نیز تغذیه می کند، که دیریست کلیت فضای جامعۀ ما را متأثر 
نموده است. بنابرآن کاهش وجلوگیری از آن به اتخاذ برنامه های آموزشی، حقوقی وامنیتی 
نیز نیاز دارد. دولت ملزم است که در چارچوب مبارزۀ عمومی با خشونت؛ قوانین مدنی را 
طرح وتدوین ورعایت کند. اما، هنگامی که دل در بند برادری و دوستی با محافلی باشد، 
که با فرهنگ بی احترامی به زن اخته شده اند، ناگفته پیدا است که به بازگشت خفقان زای 
پیشینه خدمت می شود. زیرا یکی از ابعاد زشتی های طالب، اِعمال تبعیض علیه زنان است. 
واگر طالب در قدرت نیست، دارندگان ذهنیت مشابه با او، امروز صدای نفرت انگیز تحقیر 
زن را کم بلند نکرده اند. در چنین اوضاع مسلم است که مرد پرورش یافته با فرهنگ تحقیر 
زن، دست وپای باز دارد که گوش وبینی، لب و گلوی زن را ببرد. واگر کار به محکمه می 

کشد، چه بسا جناب قاضی چشمک رضایت آمیز نثار مرد خشونت کار نیزبکند. 
خشونت  با  مبارزه  درعرصه  مشخصا  توجه،  طرف  مراجع  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
رفتار  راه و  استند که  فرهنگی واجتماعی، وشخصیت هایی  ،نهادهای مدنی،  خانوادگی 
مدنیت آمیز را پذیرفته اند. ایجاد رشته های همکاری و هماهنگ نمودن فعالیت های قلمی 
وعملی میان آنها، به این امیدواری می افزاید که زنان کشور از زیر بار چنین فشار طاقت 
سوز رهایی بیابند. واکنش هایی که همیشه واز جمله پس از عمل ظالمانۀ شوهر ستاره، از 
طرف تعدادی ازشعرا، نویسندگان ومدافعین حقوق زنان، تبارز یافت جای تحسین دارد. 
بازتاب موضوع در شعر بعضی عزیزان وبرخی رسانه ها،همه حاکی از شکل گیری مؤثر تر 

مقاومت علیه عاداتی است که جامعه و زنان ودختران کشور را می آزارد.

رشد فرهنگ خشونت

اول سال جاری،  ماه  که در شش  اطالع رسانید  به  افغانستان  بشر  کمیسیون حقوق 
خشوت علیه زنان 25 درصد نسبت به شش ماه سال پیش افزایش داشته است. 

شنیدن این خبرتأثرانگیز ونگران کننده است. به ویژه که چهره های دیگری از رشد 
خشونت را در جامعۀ خویش نیز می نگریم. خشونت انتحاری، درد سر جدی مردم ما و 
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منطقه شده است. ژرفای فاجعه بار رشد خشونت زمانی قابل درک خواهد بود که به نبود 
فرهنگ تحمل، و دیرینه گی عادت پناه بردن به خشونت و تفنگ برای حل مسائل جامعه 

نیز عطف نماییم.  
 

اندکی از رفتارهای شکنجه آمیز

 در پیوند با کودتای نام نهاد میوندوال

در خالل ورق گردانی ها ویا بررسی مسائل تاریخ کشور، به ویژه هنگامی که جلوه های 
متبارز مردم آزاری را باز می یابم، وقتی رنج انسان های زحمت دیده و اعمال آزاردهنده ها 
مشغولم نگه میدارند؛ بیش از هر آرزومندی، ابرازاین نیاز در دلم جای می گیرد، که روی 

فرهنگ مردم آزاری و ساختارهای شکنجه گر انسان ها از جامعۀ ما گم شود. 
آری، از رنجی که انسان دیده و می بیند، سخن می گوئیم. تأمل بر موضوع شکنجه از 

این منظر، انسان را فرا تر از هر ویژه گی دیگری د ر نظر می آورد.
عبدالرزاق خان قوماندان پیشین قوای هوایی افغانستان، در سال 1377 طی مصاحبۀ 

ویدیویی )که در اختیارنگارنده نیز است( با جناب داؤود ملکیار، چنین گفت:
"شام بود که چند نفر با موترجیپ آمدند. سه تن پولیس که با صمد ازهر یک جا بودند، 

به وسیلۀ موتر جیپ ما را به وزارت داخله بردند. . . 
در تحقیق ازمن پرسیدند که میوندوال را می شناسی؟ گفتم طبعا ً، صدراعظم مملکت 

را کی نشاخته؟
برخی ازصاحب منصبان رانام گرفتند، که می شناسید؟ گفتم بلی. بعضی از ژاندارم ها 
را نام بردند، عده یی را نمی شناختم. نام مولوی)سیف الرحمان( را گرفتند. گفتم، این ها 

را من ندیده ام ونمی شناسم .
بعد آنها گفتند که شما می خواستید کودتا کنید. گفتم، کودتای چی؟  
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من گفتم، ما درهیچ گروهی وحزبی شامل نیستیم ونه کدام پروتوکولی به امضأ رسانیده 
ایم .گروهی را که اینها ) هیأت تحقیق( نام بردند، همه را درکودتا شامل می دانستند. من 
درجواب آنها گفتم، که اگرما کودتا میکردیم، شما بگویید که به کدام ساعت وبه کدام دقیقه.
آنها حتا هیچگونه سندی نتوانستند به مقابل ما ارایه کنند. اگرآنها اقال ًیک سند هم 

میداشتند، یک تن از ما را زنده نمی گذاشتند.
حین تحقیق ما را با میوندوال شهید و خان محمد خان مرستیال شهید روبرو نساختند 

وما آنها راندیدیم. 
گروه تحقیق دایم ما را لت وکوب می کردند و می گفتند، آن چی را بگویید که ما به 
شما دیکته می کنیم. ما می گفتیم، وقتی ما مرتکب عملی نشده باشیم چه چیز را می توانیم 

بگوییم ؟ 
 گفتند، بگو! در غیر آن ترا می کوبیم . بگو که می زنیمت!

 من گفتم، اگر شما انسان هستید، با انسان طورانسان رفتار کنید. ما که هیچ کاری انجام 
نداده ایم  و از هیچ چیز خبرنداریم  و نمی فهمیم. 

در همین وقت بود که هشت تن از هر پهلو به کوبیدن من توسط کوتک، توسط مشت، 
توسط لگد وبا دنده های برقی وسیلی های محکم آغازکردند  . . . 

گفتند، اگر می خواهی که نجات پیدا کنی، بگو که کودتا می کردیم. 
دیدیم که بی آب شدیم. بی آبرو شدیم. گفتیم که بس است دیگر. زندگی ارزشی ندارد.   

گفتیم بگویید هر چه می گویید . . . 
این شکنجه ها در طول تمام مدت تحقیق دوام داشت.  به ما می گفتند که اگر می 

خواهید نجات بیابید، چیزی را که ما به شما می گوییم بنویسید".
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شادروان محمد آصف آهنگ

 انسان عزیز و رنج آشنایی که با وضاحت سخن گفت، با نیک نامی زیست و رفت

بیا تا شام غم را چاره سازیم
گریبان شفق را پاره سازیم
                       )شادروان محمد آصف آهنک، دفترچۀ ساقی نامه(

"در پنج سال وچند ماه زندان، ما حق نداشتیم ناخن های دست وپای خود رابگیریم. 
موی سر و روی ما آنقدر زیاد شده بود که در گرما ازشدت عرق می پوسید ومی ریخت. و 
جان ما چنان چرک وکثیف بود، مخصوصاً در گرما، که وقتی  آنرا با ناخن های دراز می 
خاریدیم، خراش، خراش می شد. حق شستن را نداشتیم. تنها دست و روی خود را بخاطر 

وضو می شستیم وبس.
در زمستان ها کسی بخاطرگرم شدن اتاق ها به ما چیزی نمی داد و در گرما دروازه 
را باز نمی کردند. از کتاب واخبار حتی از خواندن قرآن هم منع بودیم. . . " )م.آ.آهنگ. 

برخورد با زندانیان سیاسی- صدارت سردار محمد داؤود خان- متن قلمی(

عبدالخالق را این گونه کشتند

به روایت سراج الدین مامور زندان ارگ

»اجع به اعدام نفری قاتلین نادرشاه، وزارت عدلیه فیصلۀ خود راصادر کرد وبدائرۀ قلعه 
امراعدام آنها رسید. دیروزهمراه یک تولی عسکرعبدالخالق را با دیگرنفری که حکم اعدام 

شان برآمده بود، بردیم.
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از آنجا )وزارت عدلیه( قاضی ها ومفتی ها آمده امراعدام را خوانده... در دهمزنگ 
ازطرف قوماندان طره بازخان ترتیب گرفته شده وغرغره ها را ایستاده کرده بودند. به هزارها 
نفر از مردم جمع شده بودند. وقتی که ما رسیدیم نفری)" محکومین "( را تسلیم قوماندان 
طره بازخان کردیم. جالدهای فخری بسیار بودند. اول پدرعبدالخالق، ماما وکاکای اورا پیش 
چشم اش غرغره کردند. عبدالخالق هیچ به طرف شان ندید. هرقدرکه همراه برچه او را 
زدند وگفتند که پدرت را تماشا کن !مامایت را ببین !کاکایت را سیل کن!عبدالخالق هیچ 

نگفت وچشم خود را اززمین باال نکرد. 
را  او  ببین!  را  رفیقت  که  بدار کشیدند و گفتند  را  او  رفیق  آن محمود جان  از  بعد 
مکتب  مدیر  ایوب  محمد  ومولوی  خان  جیالنی  غالم  های  بچه  باالخره  ندید.  هم 

ومیرعبدالعزیزومیرمسجدی ومیرزا محمد را به دار آویختند... 
را هم غرغره  )عبدالخالق(  قاتل  پرسید که  زندانیان(  از  تن  پاینده محمد خان )یک 
کردند؟ مامور گفت، نی بابا، چند نفرمثل سید شریف خان سریاور وچند نفرمنصبداران 
سمت جنوبی همراه خود چاقو های تیِز کمان دار آورده بودند. سیدشریف خان انگشت 

دست راست او راکه همراه آن فیر کرده بود، برید.
یکنفر چشم راست او را که همراه آن نشان گرفته بود، همراه چاقو ازکاسۀچشم اش 
بیرون کرد. یک نفر جاجی بینی او راهمراه چاقو برید. یکنفر دیگر که او را نشناختم،یک 

چاق سیاه چهره بود که هر دو گوش او را بریدند. 
خون مثل جوی از وجود اوجاری شد ومثل یک گنجشک،جر جر می کرد. سپاهی های 
گارد شاهی با برچه های خوداو را پاره پاره کردند وبه شکل یک پارچه گوشت خون آلود 

در خون شورمی خوردتا آخر کم کم جان داد... 
پایند ه محمدخان پرسید که مرده ها را چه کردند؟ مامور گفت : پیش ازپیش جــــر 

کنــده بودند. مرده هاراسربه سر، درجرانداحتند... «
 

) نقل از سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعۀ ارگ. تألیف شادروان عبدالصبورغفوری. ص 277(
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مناجات بابه گلذار درزندان ارگ

جهان زندان وزندانی برای ما کمتر شناخته شده است. جای افسوس است که هنوز هم 
با وجود تعداد بی شماری که از آن جهان دیده ها داشتیم و داریم، تصویر جامع سیمای 
زندان وزندانی درکشور ما ارائه نشده است. از این رو بسیار الزم است که همان حدودی از 
کتاب ها ویا نبشته های مختصرانتشار یافته از زندان دیده ها را بخوانیم ویا در پای صحبت 
های آنان بنشینیم. و ای کاش فلم وفلم هایی از جهان زندان دیده گان کشور ما تهیه شود. 
داستان های زندان دیده ها، جهان پنهان نگهداشته یی را آشکار می کنند که زورمندان 
زمان در پی انکار آن بوده اند. وقتی زندانی از دنیای خویش ویا از دنیای همزنجیر خویش 
صحبت می کند، اندک، اندک از حال واحوال آنان آگاهی می یابیم. در یادواره ی امروز 

گوشه یی از دنیای بابه گلذار مظلوم را می آوریم:
بابه گلذار )از مردم سنجد دره ی شمالی(، در زندان ارگ، تشناب وآفتابه های آب 
زندانیان را آماده می نمود در مقابل آن چیزکی دریافت می کرد که نان بخورد وجایش نیز 
در تشناب بود. هنگام فراغت، شب و روز به مناجات می پرداخت. دریکی از نیمه شب ها 

خداوند را مخاطب قرار داده واین سخنان را با او درمیان نهاده بود:
" » خداوندا! تو دانای حال بنده گان خود می باشی ومی دانی که گلذار بیچاره در گوشه 
گک خانۀ غریبی وبیچاره گی با عیال واوالد خود مصروف غریبی و درحال نامرادی مشغول 
عبادت ذات پاک توبود . . . شب و روز خود را به دهقانی وچوپانی گذرانیده، به عیال خود 
خوشحال وبه دوطفل صغیر مشغول بود. خداوندا! تو دانا وبینا هستی که گلذار بیچاره از 
پنج روپیه باال را ندیده است. به جز یک کارد کند که به واسطۀ آن پیاز را پوست می کردم، 
دیگر اسلحۀ، تفنگ وتفنگچه را ندیده بودم. خداوندا! خودت دیدی که خانه گک غریبی مرا 
َدر دادند، زن بیچاره ام را در بدر ساختند، دو طفل صغیر ونادان به میدان وخودم در زندان .
خداوندا! تو می دانی که از وقتی که در این گوشۀ زندان افتاده ام، از حال آنها هیچ خبر 
ندارم که چه شدند، ُمردند و یا زنده هستند، گدائی می کنند ویا از گشنه گی هالک شدند؟

خداونداً من آنها رابه تو سپرده صبر می کنم.
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یارب، تو مهربانی، وعده داده ای که برای بنده های مسلمان خود، حور وغلمان، و 
قصرها در جنت می دهی. عوض آن حور؛عیالم وعوض غلمان؛ پسرکان ریزه ومقبولم و 
عوض باغ بهشت؛ گوشۀ باغچه خرابه وعوض قصر، خانه گک سوخته ام را به من عنایت 

کنی. یارب! . . . «
از شنیدن مناجات بابه گلذار در آن وقت شب مو براندامم ایستاد واز سوز دل گریستم . 
. . با )بابه گلذار( در حین مذاکره بودیم، که یک نفر از محبوسین از دهلیز به طرف تشناب 

آمد و آوازۀ شرنگس زوالنه اش در دهلیز پیچید . . . "
) شادروان عبدالصبور غفوری، سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعۀ ارگ. زیر عنوان 

مناجات بابه گلذار(

دیدارشادروان سعدالدین بهأ وقوماندان طره بازخان

هنگامی که یک زندانی پس ازسپری نمودن سالهای کم ویا بیش در زندان ودیدن گونه 
هایی از آزار، آزاد شده و پس از آن اتفاق افتاده که با آمرین زندان، با مستنطقین ویا شکنجه 
گران دیداری صورت بگیرد، دریافت واکنش های دو طرف بسیار دلچسب می شود. برای 
من که با تاریخچه ی زندانها، روزگار تعدادی از زندانیان و مستنطقین نیز مشغول بوده 
ام؛ این موضوع هم از جهات مختلف طرف عالقه ام قرارداشته است. نتیجه ی تشبث و 
دریافت خاطره های هموطنان زندان دیده در اکثر موارد این است که شکنجه گر، چنان 
رفتاری ازخود نشان داده است که مار ژست مور می گیرد. این موضوع نبشته ی جداگانه 
ومفصلی را می طلبد. ازاین رو تهیه ی آن باشد برای فرصت مناسب از این قلم ویا از قلم 
هموطن دیگری. در اینجا از دیدار و واکنش کوتاه شادروان بهأ که 18 سال عمر خویش را 

در زندان سپری نمود با قوماندان طره بازخان مشهور می آوریم:
"پس از سالها زندان روزی پدرم با دژخیم زندان قوماندان طره باز خان رویاروی شد. 
طره باز برایش گفت: » یادت هست که تو را در زندان شیرماهی می گفتند، از بس که 

الغراندام بودی!«
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پدرم گفت: »بلی یادم هست، ولی یادتو هم هست که چندین بار مرا سگ ماهی ها 
بلعیدند، اما بازهم از حلقوم شان زنده برون جهیدم.« "*

این کوتاه نگاری پیرامون شادروان بهأ را نیز با آوردن چند سخن دیگر از او به پایان 
می برم. شایان یادآوری است که یادواره هایی که در اینجا می آیند، برای تداوم آشنایی با 
شخصیت های یادشده مانند شادروان سرورجویا و دیگران در هیچ صورتی بسنده نیستند. 

- "صاف وپوست کنده حرف بزنیم . . . .
- چون درسلسلۀ اسباب و موجبات تفرقۀ ملی، امتیازات قومی ونژادی بمرتبۀ اول 
عوامل ناکامی ما را فراهم ومساعی ما را در رسیدن به هدف عقیم میسازد، فلهذا ما باید 

خود را ازین گونه لغزش های ملی پاک ساخته واز آن اعراض نماییم .** 

نکاتی از قلم شادروان سعدالدین بهأ

پیرامون ریاست بلدیه ) شهرداری( کابل و رئیس آن
یکی از ویژه گی های جوامع عقب نگهداشته شده، سخن ناشنوی واصالح ناپذیری 
اداره چیان امور است. چنان است که هزاران مورد محتاج تغییر وتحول واصالح، با وجود 
گذرزمان تغییر نیافته برجای مانده اند ویا اندک تفاوتی دیده اند. نبشته هایی از شادروان 
بهأ را که ورق گردانی نمودم، به ویژه آنچه را که در باره ی ریاست بلدیه ی کابل )دوران 
حکومت شاه امان اهلل خان(، دیدم، بارها چنین تصوری برایم دست داد، که آن بزرگوار 
تصویری از وضعیت وچالش های زمانه ی کنونی را نیز در نظر ما مجسم می نماید. غفلت 
ها و بی مسؤولیتی هایی که به ویژه از شروع ریاست آقای کرزی به اینسو در شهرکابل 

وبقیه شهر ها به کار رفته اند، همه روزه انواع دشواری ها وتلفات انسانی را همراه دارد. 

* )ثریا بهأ. رها درباد ص 49 (

Gefällt mir ،1330 جریدۀ ندای خلق پنجشنبه 5 ثور **
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فرازهایی از سخنان شادروان بهأ را که در پایان می آورم، حاکی از ارزش های تاریخی 
و گواهی حضور منتقدین در پیشینه ها نیز است: 

 "هر چند می خواهم که بعلت بعض موانع خودم را از جامعه کنار کشیده، آینده در 
اجتماعیات مداخلت نکرده . . . و کاله خود را به اصطالح نگاه دارم، ولی چون نیک مینگرم 
بعض تجاوزات بلکه چنان بی انصافی ومظالم قابل غیر تحملی را در پیشگاه مشاهداتم 
مجسم می بینم که اگر عالوه برآن خود داری کنم، گویا خودم هم در زمره و ردیف همان 

مملکت فروشان و . . . خواهم بود....
- آبرو ها وخس پوشک هائیکه از طرف ریاست بلدیه در سال گذشته بگذرها حفر وتعمیر 
شده بود واز ناقص بودن آن عموم اهالی کابل فریاد می زدند وفغان بر آورده میگفتند که 
برای خدا این آبروها ناقص است. این مجرای آب نیست. فقط این دام و تلک هائیست 
که ریاست بلدیه برای شکار کردن آدم وموتر وگادی- خس پوشک کرده ونهاده وهم 
مقصد رئیس صاحب بلدیه از رفاهیت ما اهالی نیست. کوچه های ما را صفایی کردن 
نمی خواهد . . . یک لحظه روی آرامی ورفاهیت را ندیده، ساعتی هم از تکلیف خرابی 

راه ها، هر روزه کندن کوچه ها وباز خراب وتعمیر شدن آن فارغ نیستیم. 
- پول ما بیچاره ها که بنام صفائی تحویل خزانۀ بلدیه می شود برباد رفته فدای تجربه ناقص 
رئیس صاحب بلدیه شده، صرف جیب اجاره دار ومهندس صاحب ومخصوص عیاشی 

فالنی خان وفالنی خان میگردد  . . .  
- بلی پول میدهیم وعذاب دائمی برای خود میخریم. 

- آیا عابرین جوالی های مندوی را کرایه نکرده به پشت آنها از آن کانال ها عبور نمی 
نمودند . . .

- اگر انصاف را شهید نکرده وبرای معلوم ومعاینه نمودن اجراآت بلدیه یک هیئت عادله 
بطور تفتیش بکوچه ها سیاحت مختصری فرمایند، باز خواهند دانست که ریاست بلدیه 
بکدام اندازه ملت را کور کرده، بکدام پیمانه اسباب تکلیف شان را فراهم آورده، متیقن 

خواهند شد که بواقعی پول دادن وعذاب دائمی خریدن! . . . " 
انیس.1307  وپنجم جریده ی  ویازدهم شماره چهل  دهم  از صفحات  یی  فشرده   (

خورشیدی/1928 ع(
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از شادروان سعدالدین خان بهأ می نویسم

اگر از پیشکسوتان اصالح جوی امور، دارنده گان افکار روشنگرانه و استبداد ستیز و 
پیشینه هایی چنان کوشش ها، سخنی درمیان می آید، اگرسراغ پیشینه ی نشر شبنامه در 
افغانستان گرفته می شود؛ واگر از ادبیات طنز آمیز، منتقد تخلص های قومی، نژادی . . . 
اگر از نخستین محکمه مطبوعاتی آگاهی حاصل مان می شود؛ و سرانجام وقتی اطالعات 
خویش را ازسرنوشت غمبار و دلسوزجمعی از عزیزان جامعه ی ما می نویسیم؛ نام گرامی 
سعدالدین خان بهأ را صدر نشسته گان متبارز می یابیم. بنابرآن طی چند یادواره از آن 

گرامی انسان می نویسم.    
در یادواره ی یکشنبه چهارم نوامبر، پیرامون توقیف جریده ی انیس نوشتم، اکنون نبشته 
یی را به نشر می سپارم که از یک سو به آن یادواره چهره ی تکمیلی می بخشد واز سوی 

دیگر، پیشینه انتقاد ناپذیری مامورین اصالح ناپذیر و مرتجع نشان می دهد.    
" در شماره 27 زیرعنوان پاسبان بیدار خواب، مقالۀ بقلم آقای سعدالدین خان وکیل 
والیت کابل درج شده بود. اداره جریده مقالۀ مذکور را از حیث نوع یا باب موضوع ادبیات 
اعتبار داده قبول کرده است. بحکم تصادف چون نویسنده مقاله ساکن توپچی باغبان است، 
در استعمال استعاره های خودنام وقوع بعض دزادزدی را درتوپچی باغبان گرفته است. 
جناب مددخان که مامور پولیس همان سمت است این مقاله را موجب کسر اعتبار خود، یا 
معرفی از اهمال خود پنداشته بسلسله مراتب به محاکم عدلیه عارض گردید. اینجا از زمان 
شروع شدن شکایت آقای مددخان تا زمان رؤیت دعوی به محاکم عدلیه یک سلسله سؤ 
تفاهمات غیرمنتظر وغیر محتمل روی کار آمد که در نتیجۀ همان سؤ تفاهمات که تا حال 
کشف نشده است، اجراآت تشدد از قبیل مهر والک کردن اداره جریده یا بعض جریانات 

دیگر واقع شد که تا حال علت اصلی آنها معلوم نشد... 
هیئت محکمه نظر به نوعیت قضیه اعالن داشت که صورت جریان دعوی تحریری 

باشد ) والحق میتوان گفت( نظریه خوبی بود.  
این ذواتیکه اعتراضات گذشته را نموده اند گویا از همان ذواتی بودند که تا حال این 
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روح و مطالب بانی این دور نهضت در آنها ندمیده وهنوز طبائع وخصال استبداد به دوره 
های سابق در کله هایشان جا دارد..." ) ص8- 9 شماره 30. مجلد دوم. انیس. جریدۀ ملی 

آزادمؤید وخادم نهضت. سال 1307 خورشیدی(

یادی از "سودا"   

)خونین جگری که سیر گلستان ندید(

اشعار شادروان محمد  بیشترین  در  را  آن  اوصاف  نماداِلله و  از  استفاده  که  هنگامی 
ابراهیم صفا بازنگریستم،  در موارد بسیار با داغ الله ویا الله ی داغدار و . . . برخوردم. 
دریافت منظور او، انگیزه های روی آورد به الله و تأمل بیشتر روی چنان نماد، مراجعه ی 

بیشتر به حیات او، اعضای خانواده، و  اوضاع واحوال زمانه اش را مطرح نمود. 
نتیجه این بود که این الله ی آزاده و داغداراست که با داغ ها و درد های صفای ی 

مرحوم آشنایی دارد.
بدون گمان می توان پذیرفت که یکی از داغ هایی که بر دل او جای گرفت، مرگ 

جانگداز برادرش محمد اسماعیل سودا بود.  
سودا )زاده ی سال 1286 خورشیدی( در سال 1300 به منظور تحصیل بیشتر وبهتر به 
آلمان فرستاده شد. اما، به دلیل مصاب به مرض سل ) توبرکلوز( به افغانستان برگشت. از 
آنجایی که طی دوسال، زبان آلمانی را فراگرفته بود، در کابل در تعلیمگاه حربی به ترجمانی 
پرداخت.در سال 1311 زندانی شد. مدتی را در زندن ارگ و سپس تا وقت مرگ) 1317( 

در زندان دهمزنگ با دشواری های طاقت سوز سپری نمود. 
جسد او را خدیجه همسرجوان اش با کودکان خانواده ی محمد ناظر سفر، در قول 

آبچکان دفن نموده اند. زیرا کالنساالن همه زندانی بودند. 
شادروان سودا انسان کوشا وبا استعدادی بود. اعضای خانواده اش گفته اند، که دیوان 
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های شعرای کالسیک زبان فارسی را به دقت مطالعه نموده بود وشعرمی سرود. جناب کلیم 
اهلل ناظر، اشعار او را زیر عنوان "بیاض سودا" به نشر سپرده است. 

نمونه یی از اشعار او

امــروز بــاز دیدۀ گــریانــــم آرزو ســــت 
طبعی چــو زلــف یارِ پریشـــانم آرزو ســت

اخگـر صــفت ز ســـوز جگـر خاک گشــتنـم 
و آنگاه در رکــاب تــو جــوالنــم آرزو ســــت

زخمــی بــه ســــینه از دم تیغ تغــافـلــت 
مــرهـم از آن تبســـم پنــهانـم آرزو ســــت

شـبنم بروی الله بسی دلکش اسـت از آن
عمریسـت عارضت عرق افشـانم آرزو سـت 
بســـیار تلــخ کامــی هجــران کشــــیده ام

قــنــد مــکــرر لــب جــانــانــم آرزو سـت
آشفته سر چو سنبل و خونین جگر چو گل

"سـودا " بخویش سـیر گلسـتانم آرزو سـت

یادی از شادروان محی الدین انیس  

  آنچه اسباب توقیف جریده ی انیس را فراهم کرد، مضمون فشرده یی بود از قلم 
بهأ، باشد. او یکی  سعدالدین خان وکیل ) به گمان غالب که شادروان سعدالدین خان 
ازبرجسته ترین چهره های سیاسی ترقیخواه کشور بود، که رنج های بسیاری را متحمل 
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گردید. نبشته های ما پیرامون او، درآینده به نشرمی رسد. مضمون او چنین است:
"الهی! پروردگارا، خود میدانی که گذر توپچی باغ کابل را سارقین و قماربازان زیر 
بمباردمان خود گرفتند، ساکنین آن را مورد حمله تباهکن خود قرار داده از طرف روزها 
جمع آوری جنود و از طرف شبها امواج و اجناس غریبانه شان را جنان چپاول و تاراج می 

نمایند. 
... الهی! اگر دیگران گناهکار بودند، خلیفه سلطان محمد خیاط چه گناه کرده بود که 
جمله مال و نقد و جنس و هستی بیچاره به تاراج رفت، هیچ گوشی به استماع فغان و 
ناله اش هم متأثر نشده، بلکه گلویش را نیز فشاردادند که به دیگر جاها اظهار نه نماید. 
این بیست و چهار شب است که خواب نکرده، تا به نزدیکی های طلوع شفق پاسبانی و 

نگهبانی خانه خود را می نمایم...
خدایا تا حال کشف این معما را هم کرده نتوانستم که قمار بازها چرا لباس سرخ در 

بردارند. آیا این لباس رسمی هنگام قمار بازی شان است؟ 
یک یک سوته هم به دست شان است. خدایا اگر بگویم که خود اینها مانند پولیس 
استند به آتش غضب مرا نخواهی سوخت. بازکه فکر میکنم مطلق در این موضوع حدسیاتم 
هدر و شب ام مضاعف می شود. زیرا پولیس مخصوص جلوگیری این امور و تشکیل قوه 

انضباط است...«
در نتیجه نشر این مضمون، مدد خان مامور پولیس توپچی باغ شکایت نموده و » انیس 
« به تاریخ 24حمل به ساعت 11 قبل از ظهر) سال 1307 خورشیدی ( به محکمه کشانیده 
شد . مامورین موظف دفتر جریده انیس را مهروالک نمودند. این مصادره تقریبأ سی ساعت 

دوام کرد.) از رساله ی جناب کریم روهینا نقل شده است(

بازهم یادی از غالم محی الدین )انیس(

اگر ازبا سوادان جامعه، حتا در هرسطحی که هستند، پرسیده شود، که انیس را می 
آنها  انیس در نظر  بیشترین موارد جریده ویا روزنامه ی  شناسید؟ برای پاسخ دهی، در 
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ظاهرخواهد شد. تعدادی هم خواهند گفت، که منظورشما محی الدین خان ناشر انیس 
است. وشاید هم فراتر از این گستره با نام او آشنایی توانند داشت. 

زیرا، نام جریده وبعدتر روزنامه ی انیس درکشورما بسیار شناخته شده است. به رغم 
هر نوع تغییراتی که درحکومت ها رونما شده، نام انیس همواره از مطبوعات به دور نبوده 
است. حتا درخارج کشور نیز نشریه یی با نام انیس انتشار یافت. دلیل اصلی تداوم نام انیس 
این است که با نیات آزادانه به عنوان نخستین نشریه ی مستقل، خصوصی ویا غیر دولتی 
شروع به نشرات نمود. شهرت محی الدین خان با صفت انیس نیز از همین نام جریده ی 
انیس ناشی شده است. زیرا پیشتر از آن از طرف خود او به عنوان تخلص در جایی نوشته 
نشده است. انسانی که مؤسس وناشر آن جریده ی با شهرت نیک بود، ویژه گی هایی را 
در زنده گی خویش به نمایش نهاد، که در تاریخ سده ی پسین کشورما بی مانند است. به 

موارد چند اشاره می نمائیم: 
غالم محی الدین، دوران کودکی وبخشی ازجوانی خویش را درمصرسپری نمود. پس 
از کسب استقالل، درحالی که تسلط وتوان الزم برای خواندن ونوشتن به زبان فارسی 
ودر هرات جای گرفت.  برگشت  به وطن  دانست،  می  عربی  زبان  وبیشتر  نبود  دارا  را 
با شادروان غالم سرورجویا آشنا شد. درپی فراگیری بیشترزبان فارسی همت گماشت. 
ازگرفتن وظایف دولتی انصراف جست وبیشتر خود را به امور روشنگری نسل جوان و 
مامورین حکومتی معطوف کرد.)1 ( برای این منظور نخست کتاب " ندای طلبه معارف" 
)2( را درسال 1302 خورشیدی درهرات به نشرسپرد، سپس راهی کابل شد. مطبعه ی ساده 

یی را پی افگند و جریده ی انیس را انتشار داد )15 ثور 1306 خورشیدی( 
محتویات جریده ی انیس حاکی از موضع اصالح طلبانه و نقادانه است. موضع انتقادی 
اش از طرف اصالح ناپذیرانی که دستگاه امانی را به فسادگستری بیشتررهنمون می شدند، 
تحمل نمی شد و جریده را به تعطیل می کشانیدند. باری محمد ولیخان کفیل سلطنت بود 

که به یاری او شتافت وجریده ی مظلوم را از عذاب توقیف رهانید. )3(
با پیروزی شورش های مخالف نظام امانی چندی درکابل بماند و کوتاه مدتی مدیریت 
جریده حبیب االسالم را عهده داربود. ازکابل فرار کرد و روی به سوی جبهه یی برد که 
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محمد نادرخان، با هزار رمز و راز در رأس آن قرار داشت. به کابل برگشت و کتاب "بحران 
ونجات" را نوشت. در این کتاب در چارچوب محدودیت های استبدادی، توفیق یافت که 
برخی برداشت های بحران شناسانه ی خویش را از عوامل بحران و شورش های زمانه ی 
امانی بنویسد. اما، آنگونه که حکام تازه نفس آرزو داشتند، به فحش وناسزا گویی هایی که 
بقیه فرصت طلبان روی آورده بودند، متوسل نشد. و درحالی که سخت بیمار بود واز مرض 
سل رنج می برد، مسؤولیت انتشار انیس را شادروان جویا به عهده گرفت. محی الدین خان 
مانند بسیاری از نخبه گان وچیز فهم های جامعه به زندان سپرده شد. در زندان دهمزنگ 
کابل درنیمه شبی ازسال 1317 خورشیدی، درحالی که سر بر زانو های شادروان صالح 
پرونتا نهاده بود، جان بخشید. مطابق قولی "انیس را نیمۀ شب با دو تن دیگر در حضیره، 

پردیسی ها )مسافران( عقب زندان وحشتناک دهمزنگ دفن کردند..."  
پسرش )فرید( گفته است: "... مادرم می گفت، روزی به خاطر دیدن پدرم، مرا با خود 
به زندان برده بود، ولی کوتوال ها نگذاشتند که من ومادرم، پدرم را ببینیم. آنها حتی حاضر 
نشدند قبرپدرم را نشان بدهند. فقط همین قدرکردند که سه قبر را برای ما نشان دادند و 

گفتند یکی از همین هاست."
توضیحات	ورویکردها	

1-  این موضوع را پس از مطالعه کتاب " ندای طلبه معارف " به وضاحت می توان یافت.

2-  کتاب "ندای طلبه معارف" درسال 1302 خورشیدی درهرات به نشر رسید. یادآوری های 
امتنان آمیزی که محی الدین خان دربرگهای نخستین کتاب از شجاع الدوله خان غوربندی 
وامداد او آورده، حاکی ازموافقت شجاع الدوله غوربندی با محتوی کتاب است. شجاع الدوله 
درآن وقت" رئیس هیأت تنظیمه ی هرات و وزیر عمومیه امنیت" بود . اینجانب چند سال پیش 

کتاب نامبرده را برای چاپ دوم آماده نمودم که در انتظار چاپ ونشر به سرمی برد.       

3-  انیس به تاریخ 24حمل به ساعت 11 ) 1307( قبل ازظهر به محکمه کشانیده شد. مامورین 
موظف دفتر جریده انیس را مهر و الک نمودند . این مصادره تقریبأ سی ساعت دوام کرد. اما به 
دستور محمد ولیخان کفیل سلطنت آزاد شد. مراجعه شود به رساله "محی الدین انیس" نوشته 

جناب کریم روهینا، چاپ سال 1367 کابل، مراجعه شود. 
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انیس و دشواریی نوشتن
»ادبیات بالشی پر قو و گردش در مهتاب نیست«

به نظرنگارنده، نخستین شخصی که در کشور ما به گونه ی جامع، برا ی پی افگندن نظام 
مبتنی بر دموکراسی به روشنگری و تدریس پرداخته، شادروان انیس است.  

از روي فهرست عناوین و موضوعاتي که انیس در کتاب "نداي طلبۀ معارف" به آنها 
تمرکز کرده است، برمي آید که او بیش از هرکسي، به ضرورت روشنگري و آشناسازی 
قشري که باید وظایف ساختمان یک نظام قانونمند را به دست مي گرفتند، آگاه بود. باور 
انیس که از ضرورت رویکرد به نظام قانونمند ناشي مي شد، قانون و ابعاد آن را معرفي مي 
کند. درهمین راستا از نیازهایي چون بهره مندی از مجلس شورا، وکال و انتخابات؛ سخن 
هاي توضیحي و بسیار مورد نیاز جامعه را مي آورد. آن همه معلومات ارشادی را همزمان با 
تأکید بر گسست از بدنۀ نهادهای استبدادی یا آنچه خود با عنوان حکومت دستوری آورده 

است، براي پرورش و آگاه سازي دست اندرکاران آن روز و نسل جوان نوشت. 
آنچه از قلم وي در بقیه اجزا در زمینه ی باال تراویده است، درتاریخ کشور ما بي همتا و 
منحصر به فرد است. او در بارۀ آزادی قلم، فضیلت انتقاد، سواد آموزی، حقوق ملت، آزادي 
فردی، منورکردن مردم و ... سخن ها دارد. مي شود گفت که انیس در واقع کسي است 
که صدای دانش آموخته ترقي جو و نوآور را به ویژه برای آماده شدن جامعه به پذیرش و 
فراگیري فرهنگی که براي انتخابات حیثیت آب حیاتی را دارا بود، نمایندگی نمود. اگر آن 
کوشش انیس را با توجه به مقیاس هاي زمان و نیازهاي تاریخي و فرهنگي جامعه ی وقت 
در نظر بگیریم، براي کشور ما کاری نموده که در حد ژان ژاک روسو، مونتسکیو و شخصي 

در ایران با اسم میرزا یوسف خان تبریزي انجام داده اند. 
به سرنوشت ومرگ غمبار او وبقیه غنیمت های عزیز وقلم در دست جامعه که اندیشیده 
ام، این سخنان نزار قبانی، یک تن از فرهنگیان برجستۀ عرب، بیان حال آمده وبر دل نشسته 

است : 
» چون هر چیز شکسته یی همواره از خود با فریاد و سر و صدا دفاع میکند. نوشتن، 
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بخصوص درکشورهای عقبمانده، که زیر لحاف خرافات و رسوم قدیم می خوابند، جنگ 
واقعی و تن به تن است. میان پتک شکننده و شئی درهم شکسته. از خونی که بر چهره و 
جامه ام جاری است، دریافتم که ادبیات بالشی پر قو و گردش در مهتاب نیست. دانستم 
که ادبیات گلی نیست که بر سینه ی جامعه مان بزنیم. بلکه صلیبی از دشواری هاست که 

آن را بر دوش میکشیم «

به یاد استاد قسیم اخگر

رفتن به عیادت استاد قسیم اخگر همراه بود با دنیایی از احساس احترام. احترام به 
زحمات مطالعاتی، پشت کار، روشنگری ها، نه گفتن ها . . . احترام به شخصیتی که تمرین 
»ریختن آب بر دستان بزرگان« را در پیش نگرفت. راه اش را با تعهد و وفاداری به قلم 
وآزادگی در پیش گرفت. هنگام دیدار با او و پس از خدا حافظی، سنگینی اندوهی را 

احساس می نمودم که بر دلم نشسته بود. 
یاد آنانی را نیز نکو می دارم که همواره به دیدارش می روند، ومرا نیز همراهی کردند

طلب اعادۀ صحت استاد قسیم اخگر در سینه ام النه نموده است...

هنگام عیادت استاد قسیم اخگر همراه با شاعر ونویسندۀ ارجمندجناب پرتو نادری
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شعری که سرچشمه ی آگاهی از ستم ها است

هنگامی که دربرگهای ادبیات پیشینه ی کشور خویش می نگریم، در بسا موارد چهره 
و فریاد مظلومانه یی را می بینیم ومی شنویم که روی به سوی ما دارد. شعر عزیز و آمیخته 
با ناخشنودی های اجتماعی را می نگریم که سده ها است بار چنان فریاد ها وپیام ها را بر 

دوش کشیده است. . . 
شعری از طرف مرحوم محمود طرزی با عنوان شعر هزاره گی در سراج االخبار به نشر 
رسیده که از شاعر آن نامی نیست. منظور طرزی، نشان دادن ویژه گی های محلی و حسیات 
مختلف در مناطق مختلف است. از راه این شعر، با سیمای رنج آمیز مردم خویش بیشتر 
آشنا می شویم. تصویری را که این شعر در ظاهر ساده از وضعیت مردم وعمال حکومت 
ارائه نموده، از طرف بقیه منابع تاریخی تأئید می شود. از آن رو است که با حمل چنان 
درون مایه غنامند، سرچشمه ی آگاهی تاریخی ما نیز است. بازتاب فشارهای طاقت سوز 
ناشی از مالیه ستانی ها ورفتارهای ناروا و ظلم آمیز با مردم هزاره ی کشور، در این شعر، 
درواقع شرح مفصل دردها وناخشنودی های گسترده تر می باشد. از خالل روایت شعر بر 
می آید که به احتمال بسیار مربوط به زمانه ی امارت امیر عبدالرحمان خان ویا فرزندش 

امیر حبیب اهلل خان است.  
لطف نموده این شعر را بخوانید:

ای خدا سینۀ مو قاقروق شده، دق دق موکنه 
ناظر از ما طلب مال بناحق موکنه 

موصالنش ز سر قار و غضب آمده بود 
غر زده، فش زده و اوقره را ابلق موکنه

مو گومش: روغون صاف و جو وگندم ندوریم 
موگه غلغل تو نکو ، بوزک تو بق بق موکنه.*

روان  جناب  کننده  تهیه  بیهقی. 1355 خورشیدی.  انتشارات   . کابل  طرزی. ص 741.  محمود  *مقاالت 
فرهادی.
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ستم مضاعف بر زن

از میان خبرهای امروز) 23 اکتبر2014(، که گونه یی واکنش های آنی مرا همراه داشت، 
چند خبر را با تبصره های فشرده خدمت شما می نویسم:    

وزندانی  محکوم  القاعده  با  همکاری  اتهام  به  سعودی  درعربستان  زن  چند    -
شدند. 

دولتی را که در پرورش وحمایت نهاد های تروریستی نقش فعال داشته ودارد، چه 
باید گفت؟

-  مقامات دولتی جمهوری اسالمی ایران، گفتند که اسیدپاشی روزهای پیش باالی 
دختران دراصفهان، انگیزه های شخصی داشته وبا مخالفت وتصامیم آمرین "نهی از منکر" 

ارتباطی ندارد.
در حالی که اسید پاش ها، بابرنامه ی از پیش تعیین شده و دارندۀ وجوه مشترک، 
دخترانی را نشانه گرفته اند، که پیشتر با انگیزه های زن ستیزانه ومتحجر، تهدید نیز نموده 

بودند.  
-  گروه تروریستی بو کوحرام، که هم اندیشی های بسیار و نزدیک با القاعده، طالبان 
و "دولت اسالمی" )داعش( و چند گروه جاهل دیگردارد، در ادامه اختطاف دوصد دختر 

دانش آموز، بازهم دختران وزنان دو روستا را ربود. 
وقتی همه را درمجموع در نظر آوریم، این بارستم مضاعف بر زن یا انسانی که در بسا 
جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارد، واکنش بیشتر انسانی و دادخواهانه را 

ایجاب می کند
.

کاتب بزرگوار انسان چند ُبعدی بود

بیشترین آشنایی ها با کاتب فیض محمد ارجمند این است که او مؤرخ بود. در حالی 
که او در گستره ی وسیعتر و امور دیگری نیز صاحب صالحیت بود. 
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که  است  این  اهلل خان  امان  امیر  پادشاهی  زمان  در  کاتب  در حیات  نکته ی جالب 
او همچنان کاتب بماند. درآن زمانه یی که افغانستان با قحط الرجال بیشتر مواجه بود، 
دراوضاعی که اشخاصی در سطح کاتب کم بود و مردمان دارنده ی اندک سوادی را تا مقام 
وزارت یا سفارت فراز می آوردند؛ ویا به بقیه وظایف و مقام های دولتی می گماردند، اما، 

کاتب همچنان کاتب بود. 
و چگونه کاتب؟ 

مشوره  برای  را  کاتب  دولتمردان،  وبقیه  شاه  که  است  نهفته  نکته  درین  جان سخن 
روی مسایل مهم فرا می خواندند و در وزارت خارجه ویا امورعدلیه نیز از او مشوره می 

گرفتند. 
این نمونه ها را ببینیم:

- " نامۀ مؤرخ پنج دلو 1298 نظارت خارجه بیانگر این است، که کاتب با هیأتی به 
غرض اجرای مسایلی به هزاره جات رفته وباید راپور اجراآت خود را به حضور امان اهلل 

خان تقدیم نماید.
- در نامۀ مورخ 13 دلو 1298 به امضای محمود طرزی از کاتب تقاضا شد که به روز 

پانزدهم دلو جهت مذاکرۀ بعضی از مسایل به نظارت خارجیه حاضر شود. 
- در نامۀ مورخ پانزدهم قوس 1299 به امضای محمد سرور یاور اعلیحضرت امان اهلل 
خان از کاتب خواسته شده است که در گلخانۀ ارگ حضور یابد که از او ویک نفر معلم در 

باب مسالۀ کنیز استفسار به عمل آید.")1( 
در واقع می نگریم که صالحیت های سیاسی، معنوی و دانشی او در سطحی بود که 

میبایست به صورت رسمی مقام مشاوریت شاه وچند وزیر را می داشت. 
هنگام دریافت چرایی موضوع، این نتیجه نیز حاصل مان می شود که تعصب و زیر پا 

نهادن اصل استعداد ساالری با وضاحت تمام پیشینه گی دارد.
)1(- حسین نایل. یادنامۀ کاتب. مجموعۀ مقاالت ص 23 . مرحوم نایل متن نامه ها را 

دیده و منبع آنرا آرشیف ملی نشان داده است.
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 چند سخن دیگر
 پیرامون موضوع مؤرخ ارجمند کاتب فیض محمد

نخست مخالفت ومقاومت خردمندانه در برابر تصمیم غلط حکومت مبنی بر برداشتن 
نام کاتب فیض محمد مؤرخ نستوه واندیشمند را از جاده یی که با نام گرامی او یاد می شود، 
می ستایم. مقاومتی که به زودی به ثمر نشست. اما همانگونه که در مباحثات میان هموطنان 
ما بیشتر رایج است، هر سخن، سخنان بی شمار دیگری را می آفریند. سخنانی که در بسا 
موارد از اصل موضوع فاصله می گیرند. و دربرخی موارد چنان با تشنج در هم می آمیزند 

که خواننده گان بسیاری را نیز می آزارند. 
- به نظر من موضوع حذف جفا آمیز نام آن مؤرخ ارجمند، افزون بر دریافت چرایی 
چنان تصمیم، درِ پرسش وبحثی را بازهم می گشاید که معیارها برای گزینش نام ها در 
چنین موارد کدام ها اند؟ تاکی معیارهای ذوقی وسلیقه یی ودارنده ی بارهای اجتماعی 
وسیاسی را نظاره نمود؟ مسلم است که دنبال نمودن این بحث نیزشکیبایی در تبادل نظر و 

رعایت سطح خردمندانه را ایجاب می کند.
در حاشیه ی موضوع، پرسش هایی نیز از طرف چند هموطن عنوانی اینجانب مطرح 

شد که خدمت ایشان فشرده می نویسم: 
- درچاپ نخست جلد اول و دوم سراج التواریخ )سال 1331 هـ. ق(، از طرف امیر 
حبیب اهلل خان، اسم کاتب گرامی چنین تذکر رفته است : " فیض محمد کاتب بن سعید 
محمد مغول معروف بهزارۀ محمد خواجه . . . ". در چاپ های بعدی، برخی از ناشران 
هنگام وضاحت دادن نام مؤلف، پسوند هزاره را مشخص تر نمودند. واگر چاپ جلد سوم 
از طرف انتشارات امیری آن پسوند را نداشت، سب ساز ابراز نارضایتی وروی آورد به 
بحث علنی واز جمله در رادیو فرانسه بخش فارسی شد. موضع اینجانب این بود که هر 
آنچه خود کاتب در نسخۀ اصلی نوشته است، رعایت شود. همچنان باید درک نمود که او 
مؤرخ بزرگ وپرکاری است که بسیار فراتر در نظر می اید. بزرگی یی که از هویت قومی 

او اندکی هم نمی کاهد.  
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از سوی دیگرنمی توان فراموش نمود که پیش از آن تحریف و اشتباهی که در معرفی 
کاتب به کار رفته بود، همچنان تبارز دیگر گونه شعور قومی در کشور، چنان پسوند قومی 

را مطالبه می نمود. تحریف، اشتباه و بی انصافی را بنگریم:  
فرمان  به  التواریخ  سراج  نگارش   .  .  .  ": مینویسد  چنین  حیدرژوبل  محمد  مرحوم 
)چرا  وتشویق وتصحیح امیر حبیب اهلل خان شهید بوسیلۀ میرزا فیض محمد- غوری" 

غوری ؟( 
وبی انصافی وقتی چهره می نماید که می نگریم آثار کاتب از انظار پنهان و در واقع در 
معرض سانسور بود، اما آن را چنین معرفی می کند : " . . . جلد چهارم که مشتمل برتاریخ 
دورۀ سلطنت خود امیر موصوف بود، چون میرزافیض محمد مأیوس شد نگاشته نیامد. این 
سه جلداز نظر اسلوب نگارش تاریخ دارای نقایصی است . . . " معلوم است که نوشتن جفا 
آمیز همین است. زیرا کاتب نه مأیوس شده بود ونه ژوبل می گوید که کجایش نقایص 

دارد. 
- کاتب بدون تردید از نظر قومی ومذهبی شناخته شده است. اما دیدار با او در هنگامی 
که آثار وارزش او همچنان در معرض جفا وستم قرار می گیرند، تنها به قوم ومذهب هزاره 
وشیعه نباید محدود بماند. اینجا با دفاع از حق وحقانیت و مخالفت با خود رایی های سنتی 
وبی بندوبارانه یی مواجه هستیم که همه مدافعین حق وعدالت را به دفاع از او می طلبد. 
خود رایی های ستم آمیزی که بسا چهره ها وکسان دیگر را نیز آماج حمله قرار می دهد.

من در این صفحه نمی خواهم همه سخنان پیرامون او رابیاورم. دوسال ونیم پیش نوشته 
ی مفصلی را انتشار دادم زیر عنوان " آب در کوزه وما تشنه لبان می گردیم - بارجفاهای 
دیرینه برمال فیض محمد کاتب و فراورده های قلمی او را برداریم ." خواننده گان عالقمند 
را به مطالعه ی آن نبشته در وئبالگ دمی با تاریخ دعوت می نمایم. ) این نوشاه درکتاب 

سنگ هم دلی دارد، نیز انتشار یافته است.(
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بازهم جفای دیگر در حق کاتب بزرگوار فیض محمد 

وقتی خبر تغییر نام جاده یی را شنیدم که نام مؤرخ ارجمند، فیض محمد را داشت، به 
زودی باورم نشد. هرچند در جامعه، آن جفا ورزی و تبارزجفا های دیگر، خاستگاه خود 
را دارد و می تواند پذیرفته آید. پس از اطمینان از آن تصمیم وعمل ناشی از بی اعتنایی 
به فرهنگ ارزش گزاری ها، بار دیگر جفاها یی در نظرم آمد که در حق آن عزیز وآثارش 

چندین دهه اعمال شد. 
عمل ضد فرهنگی کنونی، به کاتب بزرگوار وفراورده های او آسیبی نمی رساند، بلکه 
توجه بیشتر به او و مظالمی را معرفی میکند، که او دید وآثارش چندین دهه دیده اند. او 
حق بسیاری دارد. نه تنها الزم است که آن جاده دوباره با نام کاتب یاد شود، بلکه مراکز 

علمی وفرهنگی دیگر نیز در کابل و والیات، باید با نام پاک وزحمت آمیز او یاد شوند.

یادی از جسارت شادروان رحیم وردی خان

تا آنجایی که اوضاع واحوال زندانها وزندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی طرف توجه قرار 
گرفته است، ُحکام انسان آزار که خود جبون وترسو نیز بوده اند، فضای مختنق، شکنجه 
ـُرد وخمیر" نمایند. یکی از  آمیز وترس آور را در زندان ها آفریده اند، تا زندانیان را "خـ
ابزار تحقق چنان نیاز مستبدانه وجاهالنه، در تحقیر ناگسست کرامت انسانی زندانی واِعمال 

گونه های آزار وشکنجه از طرف عمال زندان ها، چهره نموده است.  
در بسا موارد وقتی زندانی در معرض فشار طاقت سوزوتحقیر وتوهین قرار گرفته 
است، مهر سکوت بر لب نهاده حرفی نزده است، که مبادا به دشواری های او افزوده شود. 
کسانی گریسته اند. کسانی، اندک چون وچرایی گفته اند. آری، پرنده ی اسیری را که در 
قفس از چهار سوی بیازارند، چه تواند کرد؟ هرگاه برگهایی از زندانها و روزگار زندانیان 
سیاسی کشورما، در مجلد مستقلی فراهم آید، تمامی مظاهر اوصاف یاد شده را مستند تر 
وجامع تر توانیم یافت. اما افرادی هم بوده اند، که در اشکال مختلف مخالفت ومقاومت 
خویش را ابراز کرده اند. در راستای دریافت چنین چهره ها، شخصیت جسور ومظلومی 



64

را داریم که رحیم وردی خان نام داشت. وقتی مکتب حبیبیه را در زمان شاه امان اهلل خان 
به پایان رسانید، به منظور تحصیل در رشته ی تیلگراف به هند بریتانیه یی اعزام شد. پس 

از برگشت به وطن، به کار پرداخت. در زمان حکومت محمد نادرشاه او نیز زندانی شد. 
آن چه را درپایان می آوریم حکایتی از رفتار او با یک تن از آمرین زندان است:

خان  هاشم  محمد  سردار  معتمد  یاران  از  که  دهمزنگ  زندان  ظالم  مدیر  سیدکمال 
صدراعظم بود ودر انگلستان تحصیل نموده بود، به وظیفه دیگری گماشته شد. قصد خدا 
حافظی ومعرفی مدیر جدید را با زندانیان سیاسی نمود. پس زندانیان را از اطاق ها خارج 
ودر صفی قرار دادند. سید کمال به سوی زندانیان سیاسی رفته با هریک دست می داد. 
مسلم است که نیاز طلب دعای خیر را نیز داشت! هنگامی که نزدیک رحیم وردی خان 

رسید، گفت:
رحیم وردی خان، به امان خدا!

رحیم وردی خان در جواب اظهار داشت:
برو به خداوند قهار و جبار می سپارمت!

سید کمال خان بار دیگر پرسید:
چرا به خداوند کریم و رحیم مرا نمی سپاری؟

رحیم وردی خان گفت:
نه ، هرگز! ترا به خداوند قهار و جبار می سپارم، تا داد مرا قهراً و جبراً از تو بستاند.")*( 
شایان یادآوری است که در زندان همواره با ظلم آمرین به مخالف می پرداخت که در نتیجه 

متحمل کارهای شاق وشکنجه می شد.
- )*( خالد صدیق چرخی، برگی چند . . . جلد اول . صص 486-484. 

عنوانی  وردی  کریم  انجنیرمحمد  جناب  ایشان  فرزند  ی  نامه  از  سطری  چند 
نگارنده:  

"... پدرم بعد از 18 سال حبس، از زندان رها و به والیت قندهار تبعید گردید. هنگام 
تبعید درقندهار هرروز صبح و شام به ضبط احواالت قندهار حاضری می داد. 18 سال از 
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جوانی خود را در دهمزنگ سپری کرد و باقیماندۀ عمر خویش را در تنگدستی و بیکاری. 
گاهی به حیث معلم کار می کرد وگاهی به حیث ترجمان زبان انگلیسی؛ تا نفقۀ حالل 

رابرای فامیل خویش پیدا کند..."
-  معلومات بیشتر را در پیوست " زندان دهمزنگ" آورده ام که در وئبالگ "دمی با 

تاریخ" به نشر رسیده است. 
 

از آخرین لحظات حیات محمد ولی خان

"... 24 سنبله 1312 خورشیدی.

دیدم که مامور سراج الدین از اعدام محکومین فراغت یافته، زوالنه های آنها را در 
اطاق خود گذاشته ونشسته، لنگوته ی خود را کشیده تنبور می زند. گرچه دیدن این منظره 
ی بی رحمانه روحا" عذابم نمود، مگر به نسبت این که از احوال بیچاره گان آگاه شوم که 
چطور کشته شده اند، به اطاق مامور رفتم. مامور برخاست وگفت: بادار تقدیر هرچه باشد، 

می رسد. از همان روز اول قسمت بیچاره ها همین بود که غرغره شوند! 
بادار، مه رفتم محمد ولی خان وکیل را ازبرج کمپونر بردم. بیچاره وکیل از مرگ خود 

بسیار خوشحال شد وگفت:  
" پایم کوتاه شده ومریضی دایمی دارم. مرگ مرا از این همه غم وتکلیف نجات می 

دهد."
گفتم، مامور صاحب ، محمد ولی خان در جمله ی این نفر ها کشته شد. گفت: بلی، 
بلی . همراه وکیل پنج نفر غرغره شدند. گفتم، مامور صاحب در کجا غرغره شدند. گفت، 
در حویلی محبس دهمزنگ. گفتم، در همانجا که خواجه )خواجه هدایت اهلل خان( غرغره 
شد؟ ، گفت، نی خواجه را دربین محبس غرغره کردند، مگر این پنج نفر را در داخل 
محبس، درحالی که دروازه ی داخل محبس را بسته بودند؛ ومحبوسین در داخل اطاق 
های شان بودند، اطراف محبس عمومی را یک تعداد عساکر احاطه کرده بودند، به دار 
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آویختند. گفتم، اجساد آنها چه شد؟ گفت: جسد وکیل را یک نفر از نوکرهای او وجسد 
فقیراحمدخان را پدر ریش سفیدش وجسد مهدی جان را یک تعداد از خویشاوندان او 

بردند. . . " *
" سید شریف خان سریاور نظامی شاه ) نادرشاه ( در زیر دار به محمد ولی خان تکلیف 
کرد که خودش ریسمان دار را بگردن اندازد. محمدولی خان استنکاف کرد وگفت: » به 
نادرخان بگوئید که آمده ریسمان را بگردنم اندازد«. سید شریف با یک حرکت وحشیانه، 
پیش شد و گفت: » من این ریسمان را بگردنت می اندازم « وهم انداخت. محمدولی خان 
بازگفت: » به نادرخان بگوئید که اگر تو هزار آدم مثل مرا بکشی، بازهم روزی رسیدنی 
است که ملت افغانستان ماهیت اصلی ترا خواهد شناخت وحساب خود را خواهد گرفت 
« سید شریف خان سر یاور مجال بیشترنداده، ریسمان را کشید وحرکات بی ادبانه اجرأ 

نمود" ** 
ارجمند  پدر مشروطه خواه و مؤرخ   ( یادآوری است که محمد مهدی خان  شایان 
جناب محمد آصف آهنگ( در مجاورت پایه ی داری که برای محمد ولی خان آماده کرده 
بودند، درحالی که انتظار به دار کشیدن خویش را داشت و این صحنه را می نگریست، آن 
سخنان شکوهمند وتاریخی را بر زبان آورده بود: " اول مرا بدار بزنید تا مرگ چنین مردی 

را باچشم خود نبینم" *** 
اوالد ناشناسی

از زبان محمد یعقوب خان مشهور به یعقوب خان وزیر دربارامان اهلل خان، گفته شده 
است که: 

*  قتل های سیاسی در تاریخ افغانستان معاصر. نصیرمهرین. ص 66 ، چاپ هفتم. به 
نقل ازسرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعه ی ارگ ، خاطرات ویادداشت های شادروان 

عبدالصبورغفوری، به اهتمام ن.مهرین
** میرغالم محمد غبار، افغانستان در مسیرتاریخ ، جلددوم. ص 66.

*** منبع پیشین، ص 67
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روزی امیر حبیب اهلل خان"سراج الملۀ والدین" به وسیلۀ موتر از ارگ بیرون می شد. 
کارکنان ارگ طبق معمول صف بسته بودند. در فاصله های نزدیک تر، چند طفل مشغول 
وبا چیزی بازی می کردند. امیر امر توقف داد و پرسید:  اینها ) اشاره به اطفال( اینجا چه 

می کنند؟ کسی آهسته درپاسخ به پرسش امیربه گوش او گفت: 
" نورچشمی ها هستند". بچه های خود امیر بودند. 

پرستاران زوالنه دار

در چندین منبع ازموجودیت شفاخانه در زندان دهمزنگ نام برده شده است. یادآورمی 
غبار  بودند. شادروان  درپای  دارندۀ زوالنه  و  زندانی  پرستاران شفاخانه، خود  که  شویم 
هنگامی که در زندان "سرای موتی" زندانی بود، به مرضی که به " تب بندیخانه " شهرت 
داشته، دچار گردیده و به شفاخانۀ دهمزنگ فرستاده شد. وقتی که اندک توان سخن گفتن 
و راه رفتن در اطاق شفاخانه را بازیافته، با پرستاران به صحبت پرداخته که گزارشهای جالبی 
را از آن صحبت ها و چشمدید ها برجای نهاده است. در زمینۀ معرفی پرستاران می نویسد:
 "نرسهای شفاخانۀ ما عبارت ازمحبوسینی بودند که زنجیر درپا داشتند و بیچاره ها نام 

پرستاری را هم نشنیده بودند."  

دفن زندانی با زوالنه

معلوم است که شاه امان اهلل خان پس از گرفتن قدرت توسط محمد نادرخان، مدتی 
آرام ننشست وبه تشبثات مبارزاتی علیه حکومت او مصروف بود. ازجمله، نامه هایی برای 
دوستان و آشنایان پیشین خود می نوشت و توسط افراد مورد اعتماد خود به افغانستان می 
فرستاد. یک تن از اشخاص مورد اعتماد اومیرعبدالعزیز نام داشت که درترکیه تحصیل کرده 
بود. میرعبدالعزیز پذیرفته بود که نامۀ شاه پیشین را به پکتیا برای َملِِک یکی از قریه ها انتقال 
بدهد. اما ملک یا گیرندۀ نامه، پیغامی به حکومت فرستاده و میرعبدالعزیز را تحویل شخص 
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رئیس ضبط احواالت وقت کرد، که برای این منظور و با شتاب از کابل بدانسوی رفته بود. 
درنتیجه او را محبوس و به کابل آوردند.

میرعبدالعزیز بعد ازدیدن قین وفانه وزنجیر وشکنجه ها، "ُمــرد و با زوالنه بردند ودر 
قول چکان دفنش کردند."

اثرهای عادت با زوالنه

5 اکتبر 2014

به دلیل این که زندانی با زوالنه عادت میکرد، پس ازشکستاندن آن، هنگام راه رفتن 
بدون زوالنه مدتی دچار مشکالت می بود. 

ازاستعفای سردارهاشم خان ودرایام صدارت سردارشاه محمود خان، وضعیت  پس 
که  بود  شده  نوشته  وانیس  دراخباراصالح  شدند.  آزاد  عده  ویک  دید  تغییری  زندانیان 
افغانستان  های  زندان  تمام  از  وزوالنه  زنجیر  رسم  که  است  امرکرده  جدید  صدراعظم 

برداشته شود.
نباید پذیرفت که استفاده اززنجیرو زوالنه به کلی ازتمام زندان ها وبرای همیشه از 
زندانهای افغانستان متروک گردید. اما دورۀ حکومت سردارمحمد هاشم خان با استفاده از 
چنان تعذیب، زندان وزوالنه کار خود را کرده بود. بدون اینکه دردورۀ شاه محمود خان 

وپسانتراز آن، شکنجه و استفاده از زوالنه از میان رفته باشد.
می  را  زمانی  مرحوم  سخنان  از  یی  فشرده  زوالنه،  با  عادت  اثرهای  زمینۀ  در 

آوریم: 
زندانیان که ماه ها وسالها با زوالنه عادت کرده ودر اطاق ویا دردهلیز زندان راه می 
رفتند، پس ازابالغ رهایی از کوته قفلی وشکستن زوالنه ها، آهنگران زندانی که مؤظف به 
شکستن زوالنه ها بودند، با دیدن فرزندان خانوادۀ ما اشک ازچشم می ریختند وبا گفتن 
افسوس، افسوس برای ما ابرازهمدردی می نمودند. شادروان هاشم زمانی می نویسد که 
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پس ازشکستن زوالنه از پاهایش، بقیه زندانیانی که پیشترتأثیر زوالنه را در راه رفتن دیده 
بودند، او را خاطرجمعی داده اند. درمیان آنها یک تن زندانی ترکمن که اسمش اهلل قل بود، 

به وی گفته بود که:  
من دوازه سال با زوالنه در پای، راه رفتم. سه سال پیش پس از شکستاندن زوالنه 
ها، همین که از سندان آهنگر فاصله گرفتم، به روی زمین افتادم. برخاستم وقدم دیگر 
برداشتم، بازهم به روی زمین افتادم. آهنگر برایم گفت که شما با زوالنه ها عادت کرده 
اید، زوالنه موازنۀ قدم ها را برهم می زند.آهسته آهسته عادت می کنید که بدون زوالنه راه 

بروید. 
)از خاطرات شادروان محمد هاشم زمانی صص90-84(

                به یاد شادروان غالم سرور جویا

هنگام بازشناسی شخصیت های چند دهه ی پیشین، این نتیجه بارها حاصل مان می 
شود که بسا ازعناصر آگاه، دانشمند، غمخوار مردم و کشور، به اعدامگاه ها ویا به زندانها و 
تبعیدگاه ها برده شده اند. دربرابر آنها، اشخاص مستعد برای سرکوب، عناصری که جامعه 
را در مسیر منافع شخصی، خانواده گی و گروهی و رجعت های زیانبار سمت وسو داده 

اند، فراز آمده اند.  
تعدادی از شخصیت های ترقی خواه چند بُعدی بودند. استعداد وتوان روزنامه نگاری، 
شاعری، تفکر گستری و سازماندهی را برای ایجاد تحرک در جامعه با خود داشتند. هنگامی 
که ساختارسیاسی جفا آمیز مانع سهم مثبت آنها در حیات جامعه می شد و می خواست آنها 
ـُعد مقاومت را در برابر تمایالت  را به تمکین وتسلیم وادارد، این شخصیت های گرانقدر، ب
وآرزوهای شوم نیز به نمایش می نهادند. در بسا موارد، وسیله ی تبارز مقاومت، شعر یا آن 
یار صمیمی زندانیان، نزدشان شتافته است. در زیر، نمونه یی را می آوریم از شادروان غالم 
سرور جویا، انسان شریف، دلسوز مردم و ترقی جویی که سالهای طوالنی زنده گی پاکیزه 
اش با آن ابعادِ یاد شده مشخص شده ومقاومت و فاداری صمیمانه به عزم پاک تا واپسین 
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لحظات حیات او را همراهی نموده است. آرزو می رود حیات افتخار آمیز شادروان جویا، 
هر چه بیشتر طرف آشنایی نسل جوان وآینده قرار بگیرد.

 
کـرد آشـــکار بــر هـمـــه عــزم متـین مــا

دیوار و ســـنـگ و پـنــجـــرۀ آهـنـــین مــا
آمـد ز دهر بر ســر مـا ســختی هـر قـــدر
غـم جـا نیافـت بـر دل و چـین بر جـبین ما
با این سـتم ز زنده دالن شـکوه برنخاســت
بنشــست غیر هرچـه ز کین در کمین مـا

هســـتـیم مـا چـو عـاشــــق آزادی وطــن
ســربـازی اســت عـزت و آئین و دین مــا
غـم نیسـت گر ز خاطـر یاران شــدیم محـو
تـاریخ دیده خــاطـــرۀ بــس حــزین مــا
جویا شد هر که محبس و زنجیر و زنده گی

شـــد معــترف ز دل کـه هــزار آفـرین مــا

ماجرای دلخراِش شادروان نادرشاه هارونی                

که  یی  نامه  به  پاسخ  در  هارونی  نادرشاه  شادروان  فرزند  هارونی،  داوودشاه  جناب 
اینجانب عنوانی ایشان فرستاده بودم، مطالبی را نگاشتند که از نظر می گذرد: 

"...خوشحالم که با شما معرفی می شوم. جای افتخار است که روشنفکرانی چون شما 
حاضر شده اید که اذهان مردمانی را که هنوز هم از حکومت های اسبق پشتیبانی می کنند، 
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با نوشتن واقعیت ها، روشن می کنید. 
مطالعۀ قسمت اول »کودتا ها در تاریخ افغانستان« خاطره های آن روز هایی را دوباره 
برایم زنده کرد، که پدرمرحومم در بسترمریضی، قصه های اندوهبار دوران زندان و شکنجه 

های غیر انسانی را که دیده بود، برای ما با آواز شکسته بیان می کرد.
جریان کودتا ها در تاریخ افغانستان و زندانی شدن پدرم را با مادر عزیزم در میان 

گذاشتم، که اینک خالصۀ آن را برای تان دراینجا می نویسم: 
نادرشاه هارونی ولد محمدشاه هارونی درشهرکابل تولد یافت و در سن بسیارجوانی، 
احساس وطن دوستی و عدالت خواهی برایش دست داد. . . در حالی که در حزب وطن ) 
به رهبری مرحوم غبار ( فعالیت می کرد، به حیث وکیل یکی از نواحی کابل انتخاب شد. 
قسمی که مادرم می گوید، پدرم مانند بقیه دوستانش به خاطر دور نگهداشتن آنها از مرکز، 

در والیات مختلف افغانستان تبعید شده بودند.
پدرم هم به مزار شریف به حیث مدیر عمومی ترانزیت سمت شمال مقرر شد. بعد 
اید، راهی زندان  بیان نموده  از تقریباً شش ماه، همانطوری که شما در نوشته های تان 

شد.  
بلی، چنانچه مادرم قصه میکند، شب عید بود که َدرِ خانه زده می شود و پدرم بیرون 
می رود . بعد از چند لحظه دوباره بر می گردد و به مادرم می گوید که غرض کار فوری، 
باید به سمت شمال برود و به موتروان هدایت میدهد که اوالد ها را در روز عید به این 

طرف و آنطرف ببرد.
روز سوم عید کاکایم از کابل می آید و ما را با خود به کابل می برد. مادرم زمانی که به 
کابل می رسد، از دستگیری پدرم و دوستانش باخبر می شود. بلی، قصۀ غمناک ما ازینجا 

آغاز می یابد. 
فامیل به شمول مادرم، بعد از تقریباً هشت سال، قادر بر آن شدند که بازدیدی از پدرم 
در زندان بکنند. داستان روزهای زندانی شدن پدرم به چند سطری خالصه نمی شود که 
چطور او توان کوته قفلی، زنجیر زدنها، ناخن کشیدن ها و دیگر زجرهای غیر انسانی را 
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داشته و تحمل نموده بود.
قصه های زندان، طوالنی و متأثر کننده است که اگر خواسته باشید، در آینده برای تان 
خواهم نوشت. ناگفته نباید گذاشت که مادرم ازغفار )ملک غفار( قصه می کند، که شاید 
شما از زبان کاکای محترمم آقای آصف آهنگ نیز شنیده باشید. پدرم وقتی از زندان خالص 
شد، فامیل مرحوم غفار نزد پدرم می آیند که احوال او را بگیرند. پدرم به آنها می گوید که 
او در شش ماه اول توقیف در اثر شکنجه وفات یافت. ولی مردمان ظالم تا به آخر لباس 
های پاک او را از فامیلش می گرفتند و هفته ی بعد لباس چرکین را برای فامیلش تسلیم 

 . می دادند 
بیچاره فامیل ملک غفارخان، به امید این که روزی او را خواهند دید، در انتظار بودند. 
پدرم بعد از رهایی از زندان، به کار شخصی مشغول بود، اما نظر به تقاضای دوستانش، 
مدت کوتاهی در وزارت مالیه اجرای وظیفه نمود، مگر نظر به مشکالت صحی که از دوران 
زندان برایش میراث باقی مانده بود، متباقی عمرش را در بستر مریضی سپری نموده و در 

سال 1360 خورشیدی چشم از جهان بست."  
)داوود شاه هارونی، کالیفورنیا،12 اپریل سال 2010 میالدی( 

• شایان یادآوری است که شادروان هارونی وتعداد دیگر از مشروطه خواهان وتحول 
طلبان و افرادی که طرف غضب حکومت قرار گرفته بودند، در سال 1336 خورشیدی، به 

اتهام واهی اقدام به کودتا، سالهای متمادی رنج بسیاری را متحمل شدند.

 به یاد شادروان عبدالغنی خان ترجمان
  "عبدالغنی خان ترجمان در توقیف سیاسی، مورد احترام همه ی زندانیان بود. . . او به 
سختی از سلولش بیرون می شد، آنهم به خاطر گرفتن آفتاب.  در روز های پائیز و اوایل 
بهار، همین که هوا مالیم و آفتابی می بود با قِدخمیده ، آهسته آهسته قدم برداشته و در 
گوشه ی آفتابی می نشست. زندانیان تک تک آمده، گردش می گرفتند واز هر در سخن می 

گفتند...  
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روزی عبدالغنی خان ترجمان گفت : " قانون دو لب مقامات است وتجربه زورگویی 
است که باالی ما حکومت می کند. یک دسته از شیادان ومنفعت جویان و به اصطالح 
بشقاب چین های کاسه لیس، به دور آنها حلقه بسته و با هزار نیرنگ و دسیسه باالی مردم 
مظلوم وستمدیده ی ما بیداد می کنند. و هر کی را که ادعای فهم کند ویا در کار دولت 

خرده بگیرد . . . به زندان می اندازند که فراموش گردد.
ای وای بر اسیری کزیاد رفته باشد 

در دام مانده صیدی ، صیاد رفته باشد 
مانند من که درسال 1308 از خارج برگشته بودم وجوان ِ جوان بودم. دلم از خوشی 
وسرور ماالمال بود . . . من به سه لسان خارجی در آن عصر که کسی سواد نداشت، آشنایی 
داشتم وانتظار موفقیت های خوبی را می کشیدم . . . سر و کله ی کوتوال پیدا شد ومرا 

بردند. سیزده سال در زندان بودم.)1(
باالخره به فامیل ها اجازه دادند، که در ایام عید از محبوسین دیدن کنند... 

مادر وهمسرم با دوطفل من آمدند. نمی دانید که از دیدن آنها چه اندازه شاد بودم واز 
خوشی چنان گریستم که نمی توانم شرح بدهم. . . . پسرم می گفت: پدرجان چرا خانه نمی 
آیی؟ . . . سوال های او مادر وهمسرم را به گریه انداخته بود. . . . سال دیگر که آمدند، مادرم 

با ایشان نبود. . . نمی دانید که با از دست دادن مادرم چه اندازه متأثر شدم..." 
از شنیدن این حکایت رنگ از چهره ی خورشید پرید و دامن از زندان چید. ترجمان 

سکوت کرد وبا قد خمیده راهی اتاقش شد واین شعر را زمزمه می کرد: 
بروز بیکسی همسایه ی من سایه ی من بود 

ولی آنهم ندارد طاقت شبهای تار من  
. . . روزها گذشت، ترجمان از سلولش بیرون نشد. روزی به اتاقش رفتم، او سخت 
بیمار وعلیل بود.از شدت ضعف نمی توانست از بسترش بلد شود. . . . گفت: آه که مرگ 

با همه تلخی اش برای من لذت بخش است. . . گاهگاهی سری به اتاقم بزنید...
از مریضی او به دیگران اطالع دادم. زندانیان به نوبت از روی همدردی خبر او را می 
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گرفتند. دوسه روز به همین وضع گذشت وهریک از محبوسین به مداوای او پرداختند. 
همان لحظه یی که نوبت من بود به اتاقش رفتم، باشی عالم باالی سرش نشسته بود. آهسته 
سالم کردم. باشی کلمه ی شهادت را ادا کرد و او زیر لب زمزمه می کرد. . . لحظه ی بعد 

عرق سرد از سرو و رویش ریخت. چشمش را بستم. دیگر او جان داده بود.")2(
 )1(- بار نخست 13 سال و بار دوم 14 سال در زندان بماند تا وفات یافت.

)2(- فشرده یی از دست نویس های دوست گرامی وبزرگوارم جناب آصف آهنگ که 
قصه ی زندانیان نام دارد.

پیشینۀ شعور دادخواهانۀ زنان در کشورما

                                   عمر بگذشت وبمردیم دراین کنج قفس
                                   آه، افسوس کــــه راحت نکشـیدیم نفس

دوهزار وچهارده
گردهم آوردن اسناد ومدارِک حاکی از کوشش هایی که در گسترۀ قلمی وعملی برای 
دسترسی به حقوق زنان برجای مانده، همچنان دریافت سطح کیفی کوشش ها، مستلزم 
پذیرش زحمت، ادای احترام وبررسی بسیار است. در اینجا فشردۀ نکاتی را از یک مثال که 
به 86 سال پیش )جریدۀ انیس. شمارۀ 43. سال 1307 خورشیدی( برمی گردد، می آوریم:
". . .  در قلبم یک بارقۀ امید می تابد. این صفحۀ کاغذ را بکف گرفته میخواهم منویات 
قلبی خود را با الفاظ منکسر وکلمات شکستۀ زنانه اظهارنمایم. اما، بدبختانه سلیقه ی مردانه 
یکی از نزدیکترین محارم من در تغییر لباس بعضی در وضع نگارش من دست درازی 

میکند. . . .
 هر شخص عاقل میداند که ترقی هر ملت بسته به ترقی و دانش نسوان آن ملت است. 
اگر زن که نصف عده ی یک مملکت راتشکیل میدهد، نادان باشد، آن ملت از کجا میتواند 

درمیدان زندگانی قدم گذاشته ومقابل سیل بنیانکن حوادث ایستادگی نماید. . . . 
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سرمایه داران، متمولین وملیونرهای ما که بسا پارک های قشنگ وقصرهای مجلل دارند، 
کدام یکی از کیسۀ خود پولی در راه تعلیم و دانش ما صرف کرده اند. بلکه بعضی از رجال 
جاهل و نادان ما در این قرن بیستم،  درین قرن طالئی، دراین قرن فوتافون ها ودکتافون 
ها؛ ما را از تمام حقوق بشری محروم گذاشته، زنده بگور وبه سیاه چاه نموده، همچنانکه 
مصری های قدیم زنان را آرایش نموده، عوض گوسفند به رود نیل می انداختند . . .  این 
زادگان قرن بیستم نیز از آنها پس نمانده، چنان اعمالی را مرتکب می شوند که اکنون قلم 

من از نگارش آن شرم دارد.
روی همرفته زنهای افغانستان آماده ی هر گونه ترقی وپیشرفت استند. . . .

 آی آنانی که آرزومند ترقیات افغانستان هستید، از همه اولتر تربیت وتعلیم نسوان را 
از فرایض ایمان و واجبات وجدانی خود دانسته به توسعه وبسِط معارف نسوان بکوشید. 
چنانکه پیولبرت میگوید: »تربیت زن بسیار مهم است. زیرا از تربیت کردن یک پسر فقط 
تربیه شده  فامیل  تربیت کردن یک دختر یک  واز  میشود  افزوده  بر وطن  عالم  شخص 

وسعادت مند تشکیل می یابد."
 فقط )عذرا خانم. یکی از خانم های کابل(" 

 
شش جــدی

 ) بیست وهفتم دسامبر( ازچــه سخن می گوید؟  

ازدست  امین،  اهلل  بارحفیظ  فضیحت  وقتل  ازبرکناری  شوروی،  نظامی  ازتهاجم   -
باال دادن پرچمی ها درحکومت زیرادارۀ  ببرک کارمل و دست  نشانده گی رسوای 

شوروی. 
 - از دروغگویی ودیده درایی دست نشانده گان، که آوردن خویش را از طرف قوای مهاجم 
پنهان می نمودند. از دروغگویی هایی که حفیظ اهلل امین سفاک و وابسته به شوروی را 
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وابسته به "سی.آی. ای." معرفی می کردند. 
 - از تداوم ظلم وجفا درحق مردم افغانستان. از تشدید جنگ ها، از حضور سایۀ شبکۀ 
مخوف "خاد" درهمه جا، ازافزایش زندان ها وزندانیان، از رنج های بسیاری که مخالفین 
در زندان ها وبه ویژه در زندان پلچرخی دیدند. از ادامۀ اعدام ها در ساحۀ "پلیگون 

پلچرخی"، از افزایش روز افزون مهاجرت از کشور. 
- از گسترش مخالفت درسطح جامعه، منطقه وجهان علیه آن تجاوز، که با انگیزه های 
منفعت طلبانه ومصالح خود کشورهای مخالف شوروی) امریکا، اروپاس غربی، چین، 

برخی کشورهای عربی، پاکستان  . . .( همراه بود.  
 - ازتالش های جنایت باری که حکومت استبدادی وابسته به شوروی را بر مردم افغانستان 

تحمیل کند. از اقتصاد، سیاست وفرهنگ مورد نیاز چنان هدف. 
 - ازتالش های مشتی بلی گوی وپذیرندۀ این اهداف خائنانه که به خلقی ها وپرچمی 
ها شهرت یافته اند. تالش هایی که هرنوع همکاری بی شرمانه را با باال دست های 
شوروی الزام می نمود و قلم به دستان مداح سرکوب ها و مداح ماسکو، نمونه های 

شرم آمیزی از کارنامه های فرهنگی خویش رابرجای نهاده اند. 
شش جــدی، یادآورابعاد بسیاری از تأثیرات وپیامدها در حیات سیاسی، اجتماعی افغانستان، 
منطقه وجهان است. سیمای وحشت آمیزی را که شش جدی در ادامۀ حکومت سفاک 
تره کی وامین رسم نمود و در پهلوی ادامۀ سرکوب ها همراه با لطایف الحیل نا کارساز 

نجیب جنایت پیشه ادامه یافت، سزاوار محکومیت است.
 اگر جامعه در پیشینه ها روی بی عدالتی ها ومردم آزاری ها را دیده است، اگر پس 
از سقوط محتوم خلقی ها وپرچمی ها، میهن ما روی ناگواری های دیگری را دید؛ در 
هیچ صورتی محکومیت آنانی را منتفی نمی داند که از بطن شش جدی بیرون آمدند وبه 

جنایت پرداختند.
شش جدی از این نیاز مردم دردمند ما نیزسخن می گوید که:

به حقوق بشری، و  احترام  اندیش،  به دیگر  احترام  بربنیاد  محکومیت آن سیاه روز 
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حضور  وضاحت  و  صراحت  با  باید  انسانی؛  کرامت  ضد  اعمال  اشکال  محکومیت 
بیابد. 

 - هرگونه انصراف از محکومیت افکار واعمال رژیم سرسپرده یی که آشکارا ملیون ها 
انسان را با تبهکاری های خویش آزار رسانید، حکایت از همسویی با آنانی دارد که در 

پی احیأ حکومت های استبدادی می باشند .  
 - در این میان برای عناصر بی بند وبار و فرصت طلب مطبوعاتی، سیاسی- فرهنگی، نیز 
شایان یادآوری است که با درهم آمیزی های معامله گرانه ومانع شدن طرح انتقاد ونیاز 
محکومیت آن دوره ،نمی توانند سد راه نقد ومحکومیت آن دورۀ سیاه شوند. در بهترین 

وضعیت فقط می توانند نفرین فرهنگ نقاد را حاصل نمایند.

شش جدی فراموش نمی شود 
وقتی از فراموش نشدنی بودن شش جدی سال 1358 خورشیدی )27 دسمبر1979( 
صحبت می شود، دوسیه دارانی که از قبــِل آن به امتیازات رسیدند، بیشتر می پندارند که 
ـُعد فجایع بار آمده از تجاوز شوروی ودست باال یافتن جناح پرچم در میزان با لگد  فقط ب
خورده گی جناح "خلق" منظور است. فجایعی که در سیمای بمباردمانها، شکنجه گاه ها، 
تداوم سفاکی های امین وتره کی در پلیگون پلچرخی و افزایش تعداد مهاجرین . . . معرفی 
می شوند. اما، آنچه از آنها نام برده شد، رئوس برخی نکات همزاد کودتای ثور و شش 
جدی است. شش جدی با توجه به پیش زمینه ها و پیامدهایش، با توجه به تأثیراتی که 
در منطقه و در روابط بین المللی بر جای نهاد، تأثیربیشتری را که در رشد نیروهای بازهم 
خشونت خوی وتبهکار برجای گذاشت، و سر انجام عواقب آن هم زنده گی "خپ" ها را 
متأثر نمود، معبری است که همه جوینده گان ناهنجاری های چند دهۀ پسین، باید آن را 

دریابند. 
من یاد همه شهدایی را گرامی می دارم که قربانی تجاوزشوروی شدند. 

یاد زندانیانی را گرامی می دارم که تاهنوز از همه رنجها ودرد ها و شکنجه هایی را که 
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دیدند، تصویر جامع ارائه نشده است. شهدا وزندانیانی که " گناه" ایشان، مخالفت با تجاوز 
شوروی بود؛ وچه بسا با خواستگاه های فکری مختلف.  

با یاد از شش جدی، برای جوانان وبرای مردم ما بسیار مهم است که با آن شکل ستم 
نظر  قلمرو گسترده تری چنان در  را در  بیابند و نکوهش آن  آوری وستمگری آشنایی 
بگیرند که نیاز گسست ازهرگونه ستمگری، بی عدالتی، انحصار طلبی و مداخلۀ اجانب را 

پاسخگو باشد.
 

شراره بلخی چه نوشت

خواننده گان ارجمند، امروز درجای موضوع در نظرداشته )در فیس بوک(، نگاره یی را 
می آورم که بانو شراره بلخی در پایان نبشتۀ " شش جدی فراموش نمی شود، نهاده است.

) ن.م(  
"دلم می لرزد، قلبم می زند، دلهره دارم، می ترسم، دختری 9 ساله ام، با پدرم در باغچه 
گل می کارم، آفتاب داغ است،  پدرم کار گل کاری باغچه را تمام کرده، نشسته لب سفه، 
روی رایزینه، مادرکالنم، همسرعالمه)سید محمد اسماعیل بلخی( صدا می زند، علی جان 
بس است، بیا خانه، افتاب داغ است، دستانت خاکی شده، مادرم صدا می زند، علی جان بیا 

خانه هوا گرم است، شراره را هم خانه بیاور. بیایید خانه.
 آخر چرا شب شد، چرا پدرم خوابید، چرا باید صبح می شد.

 آخرین بار پدرم را دیدم رفت فاکولته. می گویند آن روز 22 جوزای 1358 بود. نمی 
دانم، نمی خواهم بدانم. پدرم رفت دیگه بر نگشت، منتظرش بودم، تا پارسال. ولی پارسال 
قیامت شد. نام 5000 نام شهید را کشیدند، نام پدرم نبود. همه گریه کردند، من گریه نکردم. 

چرا باید گریه می کردم، شما می دانید چرا باید گریه می کردم.
 فاتحه؟ 

نمی دانم چیست، می گویند خداحافظی است، نمی دانم شاید، خدا حافظی از کی، 
چرا خداحافظی،یک بارخداحافظی کرد رفت فاکولته، باید برگردد، بهش سالم بدهم، باز 
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خداحافظی می گیرم. حتما، قول می دهم. چشم.
 دوستانم می دانند مثل مرد سر قول ام هستم، فقط یکبار اسمش باشه، ببینم، همان برایم 
سالم است. به خدا قسم می خورم، خداحافظی می گیرم، یعنی فاتحه، بله فاتحه، فاتحه. تا 

آن وقت منتظرش می مانم. سر قولم هستم."

پیرامون "سوم حوت"

دوهزارو پانزده
بیش ازسی و شش سال ازتهاجم گستاخانۀ اتحاد جماهیرشوروی فروپاشیده سپری 
شده است. همه آگاه هستیم که پیرامون این تهاجم، کودتای ثور وبرخی روزهای دیگر 
مانند سوم حوت سال 1358 خورشیدی، موضعگیری های مختلف اتخاذ شده و نبشته های 
بسیاری انتشار یافته اند. هنگامی که نگارنده در خالل تهیه و انتشار نبشته های خویش بر 
این موضوع نگریسته ام، در پهلوی بقیه جوانب سرزنش آمیزتهاجم شوروی و ذلت پذیری 

"ح. د. خ. ا"؛ هر بار طرح این نیاز نیز سر برآورده است، که:
-  کاش زنده مانده های آن حزب متالشی شده، به واقعیت موضوع، به واکنش مردم علیه 
ظلم وستم نظام تک حزبی وابسته به بیگانه ودست نشانده گی ودست نگری الزامی آن 

بیندیشند. 
-  بیندیشند که رسیدن پای آنها به ارگ و سرکوب مظاهرۀ مردم خطای عظیم بود و جفای 
بسیار همراه داشت. خطا وجفایی که تداوم مصیبت های گسترده دیگری را نیز در پی 

داشت. 
کشور،  مناطق  وبقیه  کابل  در  تنظیمی  های  جنگ  های  مصیبت  که  بیندیشند  کاش    -
شالقکاری ننگین طالبان بر پیکر جامعه، بازهم هجوم نیروهای خارجی و آوردن حامد 
کرزی، اهانت به انتخابات و نشاندن تمسخرآمیز محمد اشرف غنی وعبد اهلل عبداهلل از 
طرف وزیر خارجۀ امریکا و . . . نمی تواند تهاجم شوروی، شکنجه وآزار مردم، واز 

جمله سرکوب خونین سوم حوت را برائت بــدهد. 
-  در چند دهۀ پسین، نیروها ونهاد های مردم آزار، هر کدام با توجه به خواستگاه سیاسی- 

فرهنگی خویش، شیرۀ جان مردم دردمند را کشیده اند. 
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-  سی وشش سال پس ازتکانۀ مردمی سوم حوت، برای صدمین بار وبیشتر از آن شما 
مقصرین در معرض آزمون قرار می گیرید که به آن دورۀ خونبار وشکنجه آمیز خویش 

توجه نمائید.

آقای محمد اشرف غنی،

 آیا شما زمینۀ ظرف شویی را در داخل کشورمساعد کردید؟

"از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. . ."

رنجی را که مهاجر در بغل گرفته وخویش را به اروپا رسانیده، ویا در کام بحری فرو 
رفته است، نه محمد اشرف غنی می داند ونه حکومت فاسد "وحدت ملی" اش. موضوع 
وعوامل مهاجر کننده، نه در گذشته ناشناخته بود ونه حاال مبهم وپیجیده است. عده یی با 
ایجاد شبکه های مافیایی غم خود ونزدیکان و وابستگان را خوردند. در فکر امنیت، کاریابی، 
نهادن مرهم بر زخم های دیرینه و . . . نشدند. گمانی نبود ونیست که ملیون ها انسانی 
که در فقر به سربرده اند، تشنۀ کار وامنیت بودند و این آرزو را حاال هم دارند. اما، زمینه 
ها را حکومت دروغگوی مساعد نکرد. حاال که تعدادی با پذیرش رنج های طاقت سوز، 
توانسته اند به اروپا برسند، دولت های اروپایی تصمیم دارند که عدۀ وسیعی را به افغانستان 
بر گردانند. چند ملیون را نیز برای غنی نشان داده اند . تا "زمینۀ اشتغال زایی را فراهم کند!" 
و این محمد اشرف غنی و حکومت اش که ظرفیت توجه به بی کفایتی و ناتوانی حکومت 
را ندارد و از رنج مردم، از دردهای مهاجر نیز نمی خواهد آگاه شود، عقب مانده گی وبی 

مسؤولیتی خویش را در برابر مهاجر نیز نشان داد. 
او اگر انسان با خرد وبا عقلی می بود، با استفاده از فرصت به درد دل مهاجِرهرَدم شهید، 
نا آرام وسرگردان گوش فرا می داد. اگر حامدکرزی وحکومت فاسدش، اگر اشرف غنی 
وحکومت به اصطالح وحدت ملی اش، زمینه های ظرف شویی را در داخل کشور فراهم 
نموده بودند، نه تنها که ده ها هزار جوان ره به سوی اروپا نمی آوردند، بلکه مهاجرین چند 
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دهه پیش نیز به وطن بر می گشتند. 
بیشتر چه بگویم: از کوزه همان تراود که در اوست. ظرفیت بی مسؤولیتی در برابر مردم، 

هذیان گویی هایی را برا آورده است که نمک بر زخم های مهاجر می شوند.
 

مهاجرت ها از چه سخن می گویند

موج هایی از مهاجرت ها به سوی اروپا در حرکت اند. بیشترین مهاجرین از نگاه سن 
وسال، جوانان استند واز کشورهای سوریه، افغانستان وشمال افریقا. موج مهاجرت سالیان 
پسین وبه ویژه در این هفته ها، پیوند ناگسستنی با اوضاع بی سرو سامان وحضور دشواری 

های طاقت سوز ونا امید کننده دارد.
ویرانگرانۀ  مداخلۀ  تروریسم،  تبهکاری  کشورها،  این  های  حکومت  کفایتی  بی   
کشورهای "دولت ساز" ومنفعت جو، غم ها واندوه های دیگری را بر شانه های مردم این 
کشورها نهاد. این است که هر حکایت درد آمیز واندوهبار وسرنوشت وسرگذشت گریه 
آوری را که مهاجرین می بینند، سخنی از بی کفایتی حکومت مصیبت زای کرزی، حکومت 
بی غمباش ومردم آزارکنونی افغانستان دارد. مظالم حکومت مستبد اسد در سوریه،  و . 
. . مداخالت کشورهای دارندۀ غرض های شوم مختلف و سیاست های تباهی آور را به 
نمایش می گذارد. عامل تروریسم چه طالبی وچه داعشی آن که به ژرفا وپهنای مصیبت 
های اجتماعی وتشدید مهاجرت ها نیز افزوده است، به نوبه حضور جهالت بومی- منطقه 

یی و بهره های سؤکشورهای مداخله گر را توضیح می دهد. 
مافیایی  حکومت  مانند  ملی"  "وحدت  کفایت  وبی  معیوب  حکومت  حال،  این  در 
کرزی، دارندۀ هیچ نوع برنامۀ غم خورانه برای جلوگیری از مهاجرت ها نیست.  در بقیه 
کشورهایی که عوامل مهاجرت سازی را دارا اند، نیز شاهد تغییری نیستیم.  کشورهای 
اروپایی که با اتخاذ سیاست های غلط در ایجاد این پدیده نقش دارند، چون می نگرند که 
هزاران انسان خود را به دروازه های اروپا رسانیده اند، با همان راه وروش محیالنۀ شناخته 
شده، سرگرم بحِث پذیرش تعدادی از این مهاجرین شده اند. واز سوی دیگر، فاشیست ها 
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با آتش افروزی وحمالت پیهم خویش، خواب بی قرار را نیزاز چشمان مهاجرین ربوده اند.
شایان یادآوری است که تعداد اندکی از خانواده ها و جوانان می توانند ره به سوی اروپا 
بیابند. در حالی که زنده گی ملیون ها انسان را در افغانستان وبسا کشورهای دیگر، عامل 
بیکاری، بی امنیتی، هراس افگنی های تروریستی و دست مداخلۀ ویرانگرانۀ کشورهای 

قدرتمند هم چنان با دورنمای تهدید کننده روبرو نموده است.

برای مهاجرین هموطن ما که درایران هستند، چاره جویی کنیم

بیست وششم نوامبر2013

بارک اوباما، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، آرزو داشت که گروه 1+5 باایران از 
طریق مذاکره به موافقه برسند. جلوه های موافقه مشهود بود. صدراعظم اسرائیل شاید در 

بیداری وتب به سر می برد که چرا زمینه های حملۀ نظامی بر ایران ازدست برود. 
آیت اهلل حامنه ای، درفکر آن بود که پس از رسیدن آقای روحانی به مقام ریاست 
جمهوری؛ خالصگیری وارد میدان شود و ایران با "انعطاف پذیری قهرمانانه" از شِرتحریم 

های کمرشکن وحمالت احتمالی، رهایی بیابد. 
اما، هیچکس در فکرانبوهی از مهاجرین افغانستان درایران نیست. از زندگی طاقت 
سوز آنها، از سالها به اینسو شکایات بسیاری است. چه خوب است اگر از اوضاع وشرایط 

زندگی آن دردمندان اطالعات دقیقی انتشار بیابد.

با پناهنده گان هموطن خویش همنوایی نمائیم

24 دسامبر2013
در پهلوی انواع درد ها ومشقاتی که مردم ما دیده اند، آواره گی وپناهنده گی نیز از 
مظاهر آن رنجهای پایان نیافته چند دهۀ پسین آنها است. درد ورنجی را که بخش قابل 
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مالحظۀ پناهنده گان در مسیر راه خروج از افغانستان تا رسیدن به مقصد مورد نظر ویا نا 
مسکن گزین شدن ناخواسته در یک کشور دیگر، دیده اند، بسیار است. تا آنجا که می دانم 
اندکی هم از حوادث و رویداد های طاقت سوز آنها چهره ی انتشار ندیده است. نیرنگ 
های قاچاقبران، توهین وتحقیر دیدن ها، جان دادن در دل آبها، فشار های روحی ناشی از 
درد دوری از وطن، دیدن فرزندان پس از چند سال در میان دو فرهنگ وآثار دل آزار آن، 
به سر بردن در زندان های پاکستان، ایران و شاید بسا کشورهای دیگر . . . از مظاهر فشار 
ها وناهنجاری های مسلط چند دهۀ پسین است که با زنده گی مهاجرین گره خورده است.
متأسفانه معامله گری های سیاسی نیز در کشور میزبان مهاجر چنان بوده است که از 
آن ها به عنوان وسیلۀ فشار وبقیه بهره برداری ها استفاده نموده اند. دوکشور )پاکستان 
وایران(، نمونۀ واضح آن اند. به ویژه در ایران اِعمال تبعیض و زیر فشار قرار داشتن مهاجر 

افغانستان، به دل آزاری خود ادامه داده است.
کشورهای اروپایی،امریکا و آسترالیا . . . نیز از روی منافع ومصالح خویش به مهاجر 
نگریسته اند، نه از روی وضعیت دشواری که دامنگیر مهاجر شده است. ونه برمبنای رعایت 

کنوانسیون های جامعۀ جهانی در بارۀ مهاجرت.
در تداوم دشواری های موجود در افغانستان که خود مهاجرساز است، سرازیرشدن 
مهاجر به بیرون، نشان می دهد که اوضاع در افغانستان خراب است. کار نیست، امنیت 
نیست، احساس امنیت برای فردا نیز نیست. پس گزینه برای تعدادی از هموطنان فرار است. 
عده یی با قرض ویا فروش دارایی های ناچیز راه ادامۀ زنده گی را از طریق ترک افغانستان 
در پیش می گیرند. این واقعیت از یک سو از بی کفایتی ها، از حیف ومیل نمودن ملیارد 
ها دالر، حکایت دارد. واز سوی دیگر، مهاجرینی را به غم خواری وهم نوایی می طلبد 
که برخی از دشواری ها را پشت سرنهاده اند. مثال در روز های اخیر، تعدادی از مهاجرین 
کشور ما، با وجود سردی هوا ومشکالت اذیت بار، در کشوربلژیک از شهری به شهر دیگر 
راه رفته اند تا محدودیت ها وتهدیدهایی راکه زنده گی و روح وروان آنها را زیر فشار 
قرار داده است، به گوش مردم بلژیک وحکومت آن کشور برسانند وبتوانند در آنجا اجازۀ 

اقامت بگیرند. 
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آرزوی نگارنده از کلیه نهاد های فرهنگی، اجتماعی، و شخصیت های دلسوز به وضع 
مهاجر، این است که به جلب توجه نهاد های مسؤول بکوشند. در هر جایی که هستند، 

خواسته های برحق مهاجرین را مطرح واز آن پشتیانی کنند.
گمشدۀ  "بهشت"  درافغانستان  زراندوزی  و  ناپاک  قدرت  داشتن  برکت  از  که  آنانی 
نیستند. زیرا خود مسبب فرار  اندیشیدن به وضع مهاجر  اند، در پی  بازیافته  خویش را 
مهاجرین استند. آنها در پهلوی فراردادن مردم، سرمایه های حرام خویش را به دوبی ویا 

کشورهای اروپایی وامریکا فرار داده اند.  
پس دفاع از حق اقامت در بلژیک و رفع خطر وتهدید بازگشت به افغانستان، وظیفۀ 

همه هموطنانی است که از دریچۀ کمک انسانی به مسأله می نگرند.
هموطنان برای کمک به مهاجرین کشور در بلژیک، صدای خویش را رساتر وگسترده 

بلند کنید !

بیکاری، دردیست که مداوای عاجل می طلبد

شاید توضیح واضحات باشد، اگر پیرامون پیامدها وعواقب زیانباربیکاری سخن بگوئیم. 
همان پدیده یی که افغانستان دردمند شاهد آن است و کارکردهای دستگاه ونظام بیکاری 

آفرین و بالتبع اندوه گستر را می نگرد. 
کتله های وسیعی ازمردم فقیر، باررنج بیکاری و پیامدهایی آن را که همه جوانب زنده 

گی ایشان را متأثر نموده، همچنان بردوش خویش حمل می کنند. 
ده ها هزار جوان پس از پایان دوران تحصیل بیکار و بی سرنوشت استند. 
تعداد کمی که پیوندی با حلقه های قدرت دارند، دارندۀ کاری می شوند.

تعدادی که به سوی وزارت دفاع ونظامی شدن روی می آورند، خطر مرگ ناشی از 
حمالت تروریست ها ونفوذی های آنان را در فاصلۀ چند قدمی می بینند.

فرارجوانان و چگونگی راهجویی فرار وآنچه پس از بیرون شدن از وطن می بینند، خود 
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گویای جگرخون کننده یی است از برگهای اندوهبارمهاجرت تحمیلی.
های  سازمان  های  پول  که  )داعش(  اسالمی"  "حکومت  و  طالبانی  های  تروریست 

جاسوسی بیگانه را دراختیار دارند، برای شکاربرخی جوانان دام های مهلک نهاده اند.
بیکاری تعدادی از جوانان را به سوی معتاد شدن، خود کشی  و . . . با انگیزۀ رهایی از 

دردهای بیکاری کشانیده است.
 . . . 

اما سران حکومت معیوب وآغشته بامفاسد، تقلب ودزدی، درادامۀ سیاست های غلط 
افزون  آرزوهای  تعمیل  به  زدن، وعالقمندی شدید  مشغول چانه  کرزی، همچنان  زمان 
خواهانه ومصیبت زای قومی می باشند. گویی گرداننده گان چرخ فساد انگیز این حکومت 

بویی از داشتن برنامه های نبرده اند که به نیاز انسان ها بیندیشند.
در چنین اوضاع واحوال، هر حرکت اعتراضی مدنی، هرفریاد وگامی که خارج از دایرۀ 
چنین دستگاه سربرمی آورد، در واقع روزنۀ امیدی را برای رهایی مردم می تواند بگشاید.

حرکت اعتراضی جوان بیکار، فریاد دلها و گام های نسلی است که باید راه گسترش 
دامنۀ اعتراض وحرکت مستقل خویش را بپیماید. 

از این حرکت باید پشتیباتی جدی به عمل بیاید.

استخدام کودکان برای کار

نهم اکتبر 2014  

درهفته های پسین بود که شنیدم: "مجلس نماینده گان افغانستان" قانونی را به تصویب 
رسانیده است، که استخدام کودکان وجوانان زیر 18 سال را در ارتش و قطعات امنیتی منع 
می کند. یادم آمد که دراین زمینه، چند بارشکایت هایی را از طرف نهاد های مدافع حقوق 
کودکان خوانده وشنیده ام. حتا در سال 2011 میان حکومت افغانستان ومؤسسه ی ملل 
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متحد، توافقی به عمل آمده بود، که حکومت افغانستان از کودکان آسیب دیده ازجنگ، 
حمایت نماید و ازاستخدام کودکان زیرسن قانونی در ارتش و درقطعات امنیتی جلوگیری 
کند. اما، شواهد حاکی از آن بود که تائید ها مانند صد ها مورد دیگر، بر یخ نبشته هایی در 

آفتاب نهاده شده اند.  
بربنیاد مدارک زنده، عامل مراجعه ی کودکان پیش از سن قانونی به سوی مراکز نظامی 
وامنیتی ،ازفقراقتصادی آنها وخانواده های ایشان ناشی شده است. یادما است که با شایعه 
ی بازگشت قوای خارجی ازافغانستان ومتعاقب آن خارج شدن برخی ازآنها؛ تقاضا از 
حکومت افغانستان این بود که به تشکیل ارتش سعی نماید. تقاضایی که مراجعه ی جوانان 
بسیاری را برای دریافت کار به سوی ارتش درپی داشت. چنین آرزومندی هنوز ادامه دارد. 
تردیدی نیست که در کشورآغشته با کم مانند ترین فساد اداری ورشوت ستانی ها، کودکان 
بی شماری با تادیه ی رشوت می توانند، سن وسال بیشتر را در روی کاغذ وتذکره های 
خویش به دست بیاورند. وتا هنگامی که برنامه های اقتصادی مؤثر و راه های کار یابی 
گسترده، گره مشکل بیکاری جوانان را نگشایند، مراجعه نه تنها به سوی ارتش ونیروهای 
نظامی ؛ بلکه به سوی تروریست ها که پولدارنیز می باشند، کاهش نخواهد یافت. این 
چالش موجود درجامعه از دشواری بسیارفراگیردامنگیرحال کودکان وکارکودکان سخن 
دارد. چالشی که سزاواربحث و راهجویی های بیشتراست، اما، مرا با شنیدن موضوع سن 

وسال، به یادسخن بزرگواری برد، که حدود دو دهه پیش درهامبورگ شنیدم: 
ازعزیزان  یکی  زاده  بسمل  نعیم  محمد  که جناب  داد  پیامی  محمد حیدراختر  آقای 
خانواده ی ایشان از کانادا تشریف آورده است. رفتم به دیدن ایشان. ازقصه های ایشان که 

به یادم مانده است و شاید با جمالت متفاوت بیاید، این بود: 
صنف هفت مکتب بودم که پس از واقعه ی کشته شدن محمد نادرشاه، همراه تعداد زیاد 
اعضای خانواده زندانی شدم. هنگامی که سپه ساالرشاه محمودخان، جزا ها و مدت حبس را 
تعیین می کرد، برایش گفتند که سپه ساالرصاحب، این بچه ) محمد نعیم بسمل زاده( هنوز به 

سن قانونی نرسیده وصغیر است. سپه ساالر سردارشاه محمود خان "غازی" گفت:
سن اش را زیاد نوشته کنید که "کبیر" شود! درنتیجه امر و دستور او بود که 13 سال را 
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درزندان سپری کردم. بعد از رهایی که با مشکالت کار یافتم، اما زودتر ازموعد قانونی به 
رویت سنی که سپه ساالر تعیین نموده بود، مرا تقاعد دادند.

 
درحاشیۀ موضوع گدایی

درچهرۀ عزیز، اما اندوهبارمیهن رنجدیدۀ ما، به ویژه در شهربسیارغمدیدۀ کابل، داغ 
گدایی نیز برجسته تر جلب نظر می نماید. حضور چشمگیر و روبه افزایش گدایی گران، 
در همه نقاط شهر بارها سبب بازتاب های آن در رسانه ها شده است. ازگدایی گران حرفه 
یی، از گدایی گران خارجی ) که پاکستانی ها مورد نظر اند( ، از موجودیت شبکه های که 
به استخدام زنان وکودکان برای گدایی گری اشتغال دارند، از جمع کردن گدایان وحتا قانون 

منع گدایی سخن رفته است. 
کمترکسی را هم توان سراغ داشت که نداند این فاجعۀ اجتماعی، در پهلوی حضور 
معتادان، وبسا ناگواری ها وناهنجاری های دیگر، از بیکاری، از فقر، از بی کفایتی، از بی 
توجهی به مسائل بسیار مهم وحیاتی جامعه ناشی شده است. بر بنیاد چنین عوامل اساسی، 
فقرزا وگدایی گستر است که اگر اندک پولی در دست گدایی می گذاریم، فقر او را از میان 
نمی بردارد. چنان که تا حال به فقر آنان پایان نداده است. اگرکسانی به لت وکوب دست 
یازیده اند، اگرآنها را جمع کنندو برخورد به اصطالح قانونی، در بهترین وضعیت سخن از 

رفتارهای بروکراتیک خواهد داشت، نه عالجگر درد فقر. 
من هر باری که با گدایی ویا با موضوع گدایی گری مواجه شده ام، خاطره یی از 

سال1997 دلم را می آزارد. این خاطره را با شما در میان می گذارم:
دوستانم از موترپیاده شدند که به دفتر تکت فروشی بروند. گفتم من در موتر منتظرمی 
باشم. صدای موترها و ریگشاها، ازدحام و گذر انبوهی از مردم، حواسم را مشغول می 
داشت که صدای  تک، تک را در شیشیۀ موترشنیدم. دیدم چادری پوشی اندک دست پیش 
آورد وکمک می طلبد. شیشۀ موتر را پایان آوردم ومقداری پول در کف دستش گذاشتم. 
با آهستگی سخنانی را بر زبان آورد که آنها را درک نتوانستم. پسانتر احساسم این بود که 
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شاید با گلوی گرفته ابراز تشکر می نمود. لحظۀ کوتاهی گذشت ،پس ازفاصلۀ چند قدمی 
برگشت وبازهم درجای قبلی ایستاد و با صدای لرزان گفت: من در افغانستان معلمه بودم. 

به این روزگار رسیده ایم. حاال نان می خرم وبه خانه می برم . . .

در آرزوی یک توته نان  خشک

که  کرد  حکایت  برایم  بود،  شده  آلمان  وارد  تازه  که  مهاجری  هموطن  پیش  سالها 
در ایستگاه قطار بودم، دیدم یک پارچۀ کوچک نان خشک بر زمین افتاده است. نان را 
برداشتم،بوسیدم  وبر سبیل عادتی که در وطن بود، حرمت اش را به جای آوردم وبا احترام 
در جایی نهادم که زیر پای نشود. اما چند تن از جوانان که مرا نگاه می کردند،  خندیدند 
وبه سوی همدیگر نگاه پرسش انگیز داشتند. چون با زبان آلمانی آشنایی نداشتم نتوانستم 
سبب خندیدن آنها را جویا شوم. اما حاال می دانم که در آلمان وبسا کشورهای دیگر، 
موجودیت ویا عدم حضور نان خشک در میزهای نانخوری، دارندۀ آن اهمیتی نیست که 

در وطن خویش برای آن قایل هستیم.
چنان تصور می شود که نان خشک، برای اکثریت عظیم هموطنان ما ومردمان بسا 
جوامع فقیر دیگر، همزادشیر مادر باشد. کم نبودند وبسیار استند مادرانی که با چند لقمه 
نان خشک صدای معده را خاموش می کنند و اندکی شیری برای کودک شیرخوار خویش 
فراهم. کم نبودند وبسیار استند، شاگردان مکاتب که با یک پارچه گک نان خشک، به نیاز 

چای صبح ونان چاشت جواب می گویند! 
نان خشک عزیزمان، حکایتگر وضعیت معیشتی مردم ما است. دردمندانه باید گفت 
که اکنون خبرهای دریافت شده حاکی از آن اند که در بسا نقاط کشور مردم به آرزوی 
دسترسی به لقمه نان خشک نیز نمی رسند. وقتی کشورهای "پول دهنده" از کاهش کمک 
خویش گفتند، حکومت در بسا زمینه ها، روی به افزایش مالیات نهاد. از آن جمله نانوایی 
ها را زیان بسیار رسانید. زیانی که بارش بر شانۀ مردم فقیر است. این است که توان خریدن 

نان خشک هم از دست عده یی از مردم رفته است.
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چه روز گارعجیبی آمده است. مردم ما حتا توان تهیۀ نان خشک را برای سفره های 
غریبانه واندوهبار خویش ندارند.  

هفده هم اکتبر روز مبارزه بافقر

امروز )هفدهم اکتبر 2014- بیست وپنجم میزان 1393( روز جهانی فقر ویا ریشه کنی 
فقر نام گرفته است. در حالی که در گستره زمین صد ها ملیون انسان با فقر وتنگدستی 
و عوارض آن مواجه استند، در افغانستان، چهره ی درد آمیز و تأثر بار آن بیش از پیش 
تشخیص می شود. با آنکه چپاولگران ارگ نشین حامد کرزی هر گز گزارش دقیقی از 
وضعیت فقر آمیز جامعه ومردم فقیر، ابعاد وجوانب آن انتشار ندادند، اما، فقر را در همه 
جا می توان دید واز بسیاری انسان ها خبرهای تکاندهنده واشک آور را شنید. در بستر 
تداوم اوضاع غمبار و فقر آمیز پیشینه که دامنیگر اکثریت مردم ما بود، 13 سال پسین، با 
سرعت کم مانند، مرز فقیر وثروتمند را تبارزداد. دزد ساالران مافیا پیشه، با درپیش گرفتن 
راه های ثروت اندوزی، ملیون انسان محتاج توته نانی را با تنگدستی مزید مواجه نمودند. 
تشدیدفقری که با چنان عامل یا مناسبات غیر عادالنه ودستگاه ضد مردمی، چپاولگر وفاقد 
برنامه دلسوزانه به حال مردم، چهره نمود، عوارض نا گوارتری را نیز برجای نهاد. بیکاری، 
مراجعه به سوی فعالیت های غیر اخالقی ومنفی یا گونه های مختلف مفاسد، گسترش 
مرگ ومیر، گدایی، و . . . به عنوان شاخص هایی از پیامد آن اند. این است که مردم ما تنها 
قربانی تروریسم وبی امنیتی ها و استفاده های سؤجاهالن نشدند؛ بلکه قربانی نبود برنامه 
های فقر ستیزانه، نبود برنامه های رفاهی وغمخوارانه نیزشدند. و این رنج ودرد، امروز یکی 

از بزرگترین چالش های موجود کشورما را معرفی می کند. 
شایان یادآوری است که نباید تنها در چنین روز از فقر مردم سخن بگوئیم. شایسته آن 
است که در معرفی سیمای فقر آمیز، ارائه مدارک واسناد، و شرح روز گار غمبار مردم فقیر 

همواره بکوشیم.
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وای برحال معارف کشور

چگونه می توان امروز از کنار خبری بی تفاوت گذشت که حاکی از خیانت به معارف 
و معلمان کشور است. اسداهلل حنیف بلخی، وزیرمعارف کنونی افشأ کرده است که طی 
با  او  اند.  نداشته  که وجود  است  گرفته شده  مکاتبی  برای مصارف  پول  پیش،  سالهای 

وضاحت گفته است که:
 ". . .  هیچ مکتبی در بخش های ناامن افغانستان باز نیستند، اما مقام های پیشین آمارها 

را دست کاری و پول را اختالس کرده اند."
 "سیگار")بازرس ویژه ی ایاالت متحده ی امریکا برای بازسازی افغانستان( یا منبع پول 
دهنده نیز چنین احتمالی را پذیرفته است. اما فاروق وردک، وزیر پیشین معارف آن خبر 

را رد نموده است. 
راه دریافت حقیقت کدام است؟

راه درست آن است که هیأت تحقیق موضوع تعیین شود.  تا سیه روی شود هرکه در 
او غش باشد.

هنگامی که این پیشنهاد را نوشتم، خواننده گانی را به یاد آوردم که به زودی خواهند 
گفت که: کسی پشت تحقیق نمی گردد!روی این موضوع نیز خاک می ریزند. 

زیرا بارها از دزدی ها درهمین وزارت وبقیه وزارت ها خبرهای انتشاریافته ولی مقام 
ونهادی موضوع را طور شاید و باید دنبال نکرده و نتیجه را برای مردم نگفته اند.  

متأسفانه ساختارهای حکومتی را حلقات زورمند با چنان بافتی شکل دادند که افراد 
رازدارونزدیک باهم، در اختالس، چور و چپاول وتصمیم گیری های مافیا گونه، همنوایی 

ومماشات رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، وحامیان جهانی اش را نیز با خود داشت
.
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نیازهای معلمان را دریابیم

وظیفۀ معلم شناخته شده است. به اطفال، نوجوانان وجوانان وحتا بزرگساالن آموزش 
می دهد. باغبانی است که نهال می نشاند تا روزی درخت به ثمر آید و جامعه میوه اش 
را بچیند. اما، وای برحال روز و روزگار آن آموزگاری که نان الزم برای خوردن نداشته 
باشد واز رنج بی سرپناهی، نداشتن توان تادیۀ کرایه، وهمزادان زندگی فقرآمیز؛ به سوی 

مکتب برود. 
مکتب! هنوز که هنوز است و ملیارد ها دالر حیف ومیل شده است، بسا مکاتب از 

داشتن ساختنمانی که بر آن بتوان نام ساختمان مکتب نام گذاشت، بی بهره اند.
به  تا  اند  زده  اعتصاب  به  بیشترین والیات کشوردست  در  معلمان  که  چندی است 
وضعیت بهتر معیشتی و تدریسی دست بیابند. آنها می خواهند به معاش شان افزوده شود. 
زمینی می خواهند که سرپناهی ) که مسلم است غریبانه می باشد نه مانند ساختمان های 
زمین های غصبی زور آباد( بسازند. در گذشته ها معلمان مانند مامورین بعد از هر چند 
سال ترفیع می کردند و همزمان با آن معاش بیشتر به دست می آوردند. اما از چندی به این 
سو، معاش ثابت برای آنها تعیین شده است. آنها می خواهند که این چارچوب تحمیلی 

وزیانمند برداشته شود. 
حیات پرمشقت معلمان در افغانستان از چالش بزرگتری خبر می دهد. در بسا مناطق 
بیشتر نا امن می روند تا از شر بیکاری در امان بمانند. آنجا شمشیر جهالت آمیزتروریست 
ها را از نیام بیرون شده می نگرند. معاش شان به موقع تادیه نمی شود. بروکراسی، واسطه 
بازی، نبود وسایل الزم تدریس و . . . نیز آنها را می آزارد. توجه نمائیم که دختران وزنان 

معلم با چه دشواری سوی انجام وظیفه می روند.
با چنین وضعیت، چه انتظاری را از میوه های آینده، از پرورش نسل بعدی می توان 
در چشم انداز قرار داد. زر اندوزان و قشری که از برکت بهره مندی ازگونه های مختلف 
امتیازها، فرزندان خویش را به سوی چنین معلمان و مکاتب نه فرستاده ونمی فرستند، 
وشوربختانه امروز چرخ ا دارۀ کشور را نیز در دست دارند، از این همه رنج ها وچالش ها 
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سر در نمی آورند. وعده سر خرمن می دهند وبا رفتار روزگذرانه، سیاست کلوخ روی آب 
گذاشتن وگذشتن ادامه می دهند.

چه خوب است که اگر از راه همنوایی خویش با معلمان و مطالبات بر حق آنها، صدای 
معلمان را پر خروش تر نمائیم تا به حقوق حقۀ خویش دست بیابند.

من بر ایجاد "مرکز اسالمی درکابل" اعتراض  می کنم 

بیست ویکم نوامبر 20104

در حالی که مدارس هم اندیش با "القاعده"، "داعش" وطالبان، با تمویل مادی ازطرف 
دولت عربستان سعودی در کشور ما، روبه گسترش نهاده وفاجعه آفریده اند، وبرای آینده 
مردم نیز اسباب زحمت را فراهم می آورند، اینک اعالم شد که مرکز بزرگ دیگری در کابل 
با نام ملک عبداهلل ایجاد می شود. مرکزی که گنجایش 5000 طلبه ی دینی ) البته مسلم 

است که مطابق به تعلیمات رسمی عربستان سعودی( را دارد. 
عجالتاً طی این یادداشت فشرده ابالغ می شود که:  

نبوده  افغانستان  مردم  شدن  نامسلمان  افغانستان،  در  اصلی  های  چالش      -
ونیستند. 

-    برخالف ادعایی که از "تدریس اسالم معتدل" ، در آن مرکز، به عمل آمده است، 
عربستان سعودی پشتیبان خشن ترین افکار واعمال تروریستی بوده وبا رعایت اعتدال 
پیوندی ندارد. آن مرکز نیز در ترویج وگسترش افکار مغایر نیازهای جامعه ی ما، نقش 

خطرناکی را در اینده ایفا می کند.
-   ادعا شده است که ایجاد این مرکز سبب جلوگیری از رفتن عالقمندان تعلیمات 
اسالمی به پاکستان می شود. سزاوار یادآوری است که پاکستان بهترین نمونه ی آزموده 
شده وپیشینه از چنین مراکز است، که با پول وتعلیمات عربستان سعودی، در ترویج خشن 

ترین افکار ورفتار درمنطقه منجر شده است.
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-   مردم ما به امنیت، به کار، به قانونمداری، به رعایت حقوق بشری، به پایان دادن به 
تبعیضات وتبعیض علیه زنان، به پایان دادن شبکه های مافیایی، به مفاسد تعفن آمیز؛ ومقاطعه 
با رفتارهای خشن نیاز دارند. تشبثات عربستان سعودی در کشورهای مانند افغانستان، نه 

تنها در رهایی از چنان چالش ها کمکی نمی رساند، بلکه به دامنه ی آنها می افزاید.
-   ایجاد این مرکز افراطی آموزی، سؤ استفاده واضح حکومت پادشاهی عربستان است 
از اوضاع ناهنجار افغانستان وبه ویژه وضع اقتصادی افغانستان. و حکومت فعلی افغانستان 
درادامه توافقات زمان آقای حامد کرزی، پولی را برای پروژه های دیگری به دست خواهد 

آورد، اما دورنمای غمباری را در چشم انداز می گذارد. 
-   واضح است که نبود سیاست اقتصادی سالم و اتکأ روز افزون به بیگانگان، نبود 
های  دولت  تطمیع  سهولت  با  که  دولتمردانی  یابی  حضور  و  غمخوار  های  شخصیت 
پولدار ومخالف شدید حقوق بشری می شوند؛ به چنین مهلکه ی جفا آمیز زمینه بخشیده 

است.  
-   این مرکز تشنج زا، افزون بر بُعدداخلی زیانبخش آن برای مردم ما، رقابت های پنهان 

و آشکارشده ی جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی را تشدید می نماید.

  مرکز اسالمی ملک عبداهلل ؟ نــــه!

به منظور گسترده گی وهماهنگی مخالفت ها

بیست وهشتم نوامبر2014

نگرانی ومخالفت جمع بزرگی را می نگریم که بر بنیاد شناخت، تجربه و آگاهی از 
کارکردهای زیانمند چنین "مرکزی"، به مخالفت های مقدماتی دست یازیده اند. با ارزیابی 
از نظریات این گروه ازهموطنان خویش، می بینیم که نشان دادن نیازهای اقتصادی، معیشتی، 
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امنیتی، فرهنگی؛ ودرکل، نیازهای عاجل مردم است که چنین رویکردی را بارآورده است. 
در واقع این جمع ازمخالفین، افزون بر این که با وضاحت وصراحت می گویند که این 
"مرکز"، از مصیبت ددمنشانه وجاهالنه ی انتحاری وانفجاری نه تنها جلوگیری نمی کند ؛ 
بلکه فضای تحقق آرمان های انتحاری را مساعد می نماید. نه تنها قطره اشکی ازچهره ی 
انسان های گرسنه ومواجه با هزار ویک درد ورنج دور نمی کند؛ بلکه قشری را تولید و 
پرورش می دهد که در خدمات اجتماعی و تولیدی جامعه سهمی نداشته، ولی با کاهلی 
پردازند. واین  از مقدسات مردم می  استفاده ی سؤ  به  ومفت خواره گی و صدرنشینی 
مصیبت ها پایان کار نیست، آنها در راستای لزوم دیدهای منطقه یی ومسلماً جهانی جبهه 
یی از مردم تربیه می شوند که جلو آهنگ رشد جامعه و روی آوری های مدنیت آمیز را می 
گیرند. قشر ممتاز، عیاش وخوی گرفته با زراندوزی وعیاشی که مقدرات عربستان سعودی 
را دردست دارد،اما برای زن کوچکترین ارزش الزم را قایل نیست وحتا زنی را که راننده 
گی کند، محکوم می داند، قشری که سینما را منع می کند، اما خود بیشترین " سینما " را در 
حرمسرای خویش دارد، قشری که در ایجاد فجایع القاعده، طالبان و رشد" دولت اسالمی 
" سهم چشمگیری دارد؛ آری این قشر با ایجاد"مرکزملک عبداهلل" به ابعاد دشواری ها در 

افغانستان می افزاید.  
پس کاماًل به موقع و درست است که برابر این گونه تشبثات ، دست اندازی ها و معامله 
گری ها، صدای مخالفت رساتر ابرازشود. صدایی که پیام محکومیت دولتمردان افغانستان 
را نیز به گوش های پنبه نهاده شده ی ایشان برساند. زیرا معامله گری های دولتمردان بی 
مسؤولیت واندوه زای افغانستان، همواره راه را برای فاجعه آفرینی های روز و فردا هموار 

نموده است.

مکتب های دختـران بسته می شوند 

در کشور بی امن افغانستان، هرجا که سنگ بی امنی بیشتر ببارد، سر و تن زن ودختر را 
زودتر وبیشتر نشانه می گیرد. تجارب حاصله از بی امنی ها و پیامد های زیانبار آن نیز این 
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گواهی را داده است. وجالب است که تیرها به زودی در نشانی می نشینند.
هفتۀ پیش بسته شدن دوازده مکتب دختران در والیت لوگر نیز زنگ دل آزار خطر را به 
صدا در آورد. واین درحالی است که زخم اختالس، ومکتب های "خیالی" وزارت معارف، 
هنوز تازه است. از یک سو پول می گیرند و مکتب نمی آورند واز سوی دیگر مکتب هایی 
بسته می شوند که با خون دل تهیه شده و تعدادی اطفال و نوجوانان، با چهره های ترسیده 

و نا اطمینان صبح گاهان روانۀ آن می شوند، تا درسی را فراگیرند.
 عامل بسته شدن مکتب ها را هم تهدیدات تروریست ها به ویژه طالبان گفته اند. می 
دانیم که درهیأت فکری طالبان، جایی برای درس خواندن و بیرون رفتن زن و دختر برای 

آن منظور وجود ندارد. 
وتا چه اندازه غم های ما بزرگ است.  

)25 نومبر(، روز مبارزه علیه خشونت با زنان  

گونه  که چه  است  این  نماید،  می  مطالبه  را  واضح  پاسخ  که  هایی  پرسش  از  یکی 
خشونت علیه زنان به صورت مشخص در افغانستان، رفع تواند شد؟ 

ودختران  زنان  از  بخشی  که  است  بسیار خوشی  نظرمی رسد، جای  به  از یک سو 
بازان وآماتوران( در  کشورما، همچنان برخی مردان )نه مذکران خشونت خوی ، شعار 
سطح دریافت چنین حقی رسیده اند. آنها می توانند علیه تبعیض جنسی، علیه فرهنگ 
تبعیض پسندانه، علیه افکار وعادات مبتنی بر تحقیر زن، به افشأگری و روشنگری بپردازند. 
آرزومندی ها وکوشش هایی را که در اشعار، نبشته ها و تالش های تحسین برانگیز ایشان 
می نگریم، چنین خوشی را بار می آورند. موازی با آن مطالبه ی وضع لوایح وقوانینی که به 
چنین مطالبات، ضمانت های قانونی وحقوقی می بخشد، روند تحقق حق طلبی وخشونت 

ستیزی را سمت وسو می دهند. 
با دشواری های موجود و  با جگرخونی می نگریم. جامعه  اما، یک سوی دیگر را 
آشکارشده و موانع در حال رشد وبسیار پرمخاطره دیده می شود. در این حوزه، چالش 
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های موجود که شناخته شده اند، در وجود ومواضع افراد ونهادهایی تبارز یافته اند که همین 
اکنون دارنده ی قدرت وبی اعتنا به حقوق زنان می باشند. اشرف المدارس ها، وگونه های 
مختلف تبلیغ که تحقیر زن را از طرف زن در پیش می گیرند؛ وفرهنگ زیردست بودن 
واطاعت گری را موعظه می نمایند، در حال رشد وتجهیز فکری وسازمان یابی ونفوذ 
گستری خویش اند. همچنان حکومت بر سرکار مانند حکومت پیشین نه این که با فرهنگ 
تحقیر زن بیگانه است، )مراسم و مسافرت های نمایشی وسخت اغفال کننده را یک سو 
بگذاریم( با طالبان تروریست، دلبسته گی برادری و "صلح جویی" بسته است. درحالی که 
آن گروه شالق وحشت را برای تحقیرزن در دست داشت که هنوزآن را بر زمین نگذاشته 

وبه کار کرد آن وفادار است. 
هنگامی که خطرات ناشی ازاهداف اصلی "ایجاد مرکز اسالمی" عربستان سعودی را نیز 

به آن بیفزاییم، به ابعاد دشواری بیشتر پی می بریم.    
ولی شایسته آن است که فریاد حق طلبی وخشونت ستیزی را نه تنها در این روز و نه 
تنها در هشتم مارچ، بلکه به عنوان یکی از نیازهای بسیار مهم جامعه ی خویش در مطالبات 

روزمره در پیش گیریم.
پیرامون هشتم مارچ، روز جهانی زن معذورم بدارید که من از مبارک نویسی و تبریک 
گویی، برای هموطنان خویش به این مناسبت انکار نموده وگسسته ام. به عنوان فردی 
که روز گار زن را اسفبار می نگرم، به عنوان فردی که دارنده گان فرهنگ بی احترامی به 
انسانیت واز جمله بی احترامی وحق تلفی حقوق زن را دارای توانمندی وامکانات بسیار 
هراس افگن یافته ام، و . . . سخنی برای مبارک گفتن ندارم. سخنم جلب توجه جدی تر 

به سوی شب تاری است که دامنگیر زن، خواهر ومادر شده است.

گزارش ها از تجاوز بر بخشی از زنان زندان ها خبر می دهند

مردم آزاری در کشور ما هر روز دامن می گسترد. آزار دیده گان هم مظلومین و زیر 
فشار و ستم قرار داشته گانی می باشند که هیچ منبعی در فکر تأمین مصؤونیت ایشان 
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نیست. از اوضاع غمبار زندان های زنان نیز که بار ها گفته شده است، اکنون خبری حاکی 
است که کارمندان زندان ها وقاضی ها مرتکب عمل جنون آمیز علیه آن بیچاره ها شده اند. 
دولتی های اصالح ناپذیر ودروغگو همواره چنین خبر ها را تکذیب می کنند ویا با رفتار 

دفع الوقت کردن از تحقیق دروغین سخن می گویند. این خبر نیز بسیار دل آزار است.

سخنی پیرامون مخالفان نو روز

در ادامۀ روزگار اسفبار و اندوه گستری که اکثریت بزرگ مردم ما دیده اند، روزگاری 
که دزدان اندک خنده و گاهگاهی نشسته برلبان را نیز ربودند، حاال مشتی از آن دزدان، 
جسورتر و بی باک تر کمر بسته اند تا نوروز، این شاد روز دیرینه و پیشینه را از میان 
بردارند. هنگامی که به ابعاد نیت پیام آوران غمگینی و افسرده گی و دشمنان نو روز می 
اندیشم، این تصور نیز دست می دهد که شاید یکی از علل دشمنی این قشر طفیلی در این 

برداشت نهفته باشد که منفعتی عاید ایشان نمی شود. 
اما پیروزی در این راه نکبت بار نتوانند داشت. روزی را نشانه می گیرند و می خواهند 
نابود کنند که از دشواری های بسا زمانه ها با سالمتی ره پیموده و داغ ها و تبسم هایش با 

ما سخن می گویند.
در حاشیۀ فرا رسیدن نوروز

اینک صدای خوش آهنگ گام های پیرکهنسال نو روز، تازه و جوان، بازهم نزدیکمان 
شده است. احساس می کنیم که با لبخند ملیح، دستان پر گل و با عطوفت اش را نوازش 

کنان، بر سر ما می نهد.
احساس ما در برابر چنین پیام آور خوبی ها، جز این نتواند باشد که پیام ها و گام های 
ستوده اش را بار دیگر بستائیم، دستانش را ببوسیم و خبر آمدن اش را به دوستان مبارکباد 

بگوئیم. 
پیام ها و آرزوهای پیشینیان را که در پیوند با قدم های ستره اش سروده اند، نیز به یاد 
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می آوریم که:
"خوش باش و دمی به شادمانی گذران". 

ویا
"نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی 

که بسی گل بدمد، باز و تو در گل باشی". 
حتا سخنی از مرد خونین دل و شاهد خونریزی های "قتیبه" را داریم، که چنگ برگرفته 

بود و می سرود که:  
"با این همه اندوه 

در خانه ي دل 
اندکي شادي باید  
که گاه نوروز است."  

آری، از این منظر که می نگریم، چرایی برای تجلیل وگرامیداشت نو روز، درکار نیست. 
جز این که عقل، فکر و سویۀ ذهنی- فرهنگی کسانی از جهالت آمیخته شده باشد، تجلیل 

نو روز را زیر پرسش می برند. 
چنین جاهالن را نیز داریم. آنانی که نو روز را با کوله باری از افکار"نا حالل" خویش، 

"حرام" می نامند.

 با توجه به چنین ذهنیت جاهالنه است که چشمان مان به سوی واقعیت دردناکی نیز 
ره می برد که خوشی را از چهره ها دزدیده است. 

هنگامی که تن نازنین نو روز را می نگریم و باز به چهرۀ کریه و سیاه جاهالنی می بینیم 
که حکم اعدام نو روز را در فکر و دردست دارند، آرزوی خوش باشی و خوشی طلبی ما 

با چالشی تأثر بار مواجه می شود. 
تأثرما زمانی فراخ دامن می شود که چهره های قربانیان روزانۀ انسان کشی در نظر ما 
ظاهر می شوند. کودکان و زنان و مردانی که دیروز شاید به سوی بازار فاریاب رفته بودند 
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که برای نو روز عزیز خویش چیزکی بخرند، اما انتحاریی که نوروز ستیز نیز است، او را 
به کام مرگ فروبرده است. به یاد کسانی می افتیم که سخن نو روزی خیام و حافظ برای 
او، ریختن نمکی بر زخم هایش تلقی می شود. مادران، همسران و کودکانی را به یاد می 
آوریم که وقتی نوروز فرا می رسد، آن "گم گشتۀ" مظلوم را به یاد می آورند که رفته بود، 

میوه و نان و جلیبی بیاورد، اما، برنگشت.  
این است که من از سالها به اینسو، در حالی که به دست وچهرۀ نو روز بوسه می زنم، 
قدم های دلنوار و معطرش را گرامی می دارم و اشعاری را می خوانم ،اما هنگام مبارکباد 

آن، نمی توانم برداشتی را پنهان بدارم که ازچنین ناسازگاری حاکی است.
 

کلوخ های "جان کری" آب می شوند

خورشیدی،   1393 سال  انتخابات  بحران  و  تقلب  رسوایی  اوج  در  که  است،  یادما 
وزیرخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا وارد کابل شد و طی چند دیدار، آقایان عبداهلل عبداهلل و 
محمد اشرف غنی را به خاموشی دعوت کرد. چارچوب شتابزده یی را مهندسی وایجاد 
نمود و نام "حکومت وحدت ملی" را بر آن نهاد. پست ریاست اجرائیه را بر بنیاد نیاز منطق 
چنین "مصالحه" افزود، که به زودی تعبیر وتفسیرهای مختلفی از آن رونما شد. اما بحران 
پایان نیافت. نا امیدی وسرخورده گی بیشتر مردم که برجایش. مظاهر بحران را در حکومت 

بی کابینه بهتر می توان نگریست. 
جان کری چهرۀ اصلی بحران را پنهان نمود. تقلب در انتخابات که نشانه یی از فساد 
تعفن آمیز و غرق در بی کفایتی رژیم حامد کرزی بود، طرف بررسی و محکومیت قرار 
نگرفت. جنبش ضد تقلب چه در اثر حمل نارسایی داخلی وچه به دلیل ترفندهای بیرونی 
به خاموشی گرائید. تردیدی نبود که کار کرد زور وفشار، نشان دادن قنِد ونبات مقام از 
طرف مقامی که کشورش دست باال را در سمت وسو دادن اوضاع افغانستان دارد، در 
تعیین هدف عاجل کسب موفقیت می نمود. اما، آن کارکرد ورفتار وزیر خارجۀ امریکا سر 
پوشی بود بر موجودیت اختالفات. چنین بود که می دیدیم که در پشت تبسم های ظاهری 
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و" بغل کشی" های غنی وعبداهلل، موجی از اختالفات ره می پیمود.
 اکنون این موج اختالفات، کلوخ هایی را که جان کری بر روی آب نهاده بود تا ازروی 

آن بگذرد، آب کرده است.   
واین در حالی است که دست فقر وفساد و تیغ تروریسم، بیشتر به سوی گلوی تشنۀ 

مردم دردمند ما فشار می آورد. و دلهای هم پیمان با درد مردم، می سوزند.
 

ازمصیبت ها سخن بگوئیم 

دپلومات ها، سفرا و مبصرین سیاسی وابسته به دولت هایی که در افغانستان دارندۀ 
نفوذ ونقشی اند، وقتی در سیمیناری پیرامون اوضاع افغانستان حضور می یابند، پای احتیاط 
را از گلیم لزوم دید مصالح ومنافع ملی فراتر نمی نهند. واین همان موقفی است که با 
موضعگیری آزادانه و وارسته از قید وبندها بسیار مغایرت دارد. چه بسا دل انسان آگاه 

ومطلع از اوضاع وآن خود سانسوری های سیاسی را به خروشیدن وا می دارد.  
کانون  ابتکار  به  فرانسه  اشتراسبورگ  پیش در شهر  بسیار جالبی که چندی  سیمینار 
فرهنگی افغانهای شهر اشتراسبورگ دایر شده بود، برای من چنین استنباطی را در دست 
نهاد. من تردیدی نداشتم که سفیر پیشین فرانسه درکابل اطالعات بسیار موثق وجالبی از 
کجروی ها، رفتار های غلط واشتباهات کشورهای غربی و دستگاه آغشته با فساد وبی 
کفایتی حامد کرزی در اختیار داشت. اما جانب احتیاط را رعایت می نمود. "احتیاط" 

واغماضی که از طرف من، گونه یی از نارضایتی وجدانی را همراه می آورد.
من با صراحت و وضاحت آن مطالبی را گفتم که در خالل مسافرت ها گرد می آورم 

و یا پس از جمع آوری مدارک در نبشته ها بازتاب می دهم. 
من از نقش عنصر قومی ومذهبی در افغانستان گفتم. عنصری که وارد وصادر نشده 

است، بلکه در درون جامعه حضور داشته و دارد.
 من از همنوایی حکومتی ها وشخص محمد اشرف غنی ) که آن وقت احمدزی نیز 

بود( با تروریسم گفتم.
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 رگه های قوی ضدیت با حقوق بشری و زن ستیزانه را یادآوری نمودم. 
از مداخلۀ کشورهای خارجی- منطقه یی وبازتاب تضاد های آنها در افغانستان گفتم .

 از رنج ودرد ملیون ها انسان وجوانانی گفتم که با بیکاری وسرخورده گی روز وشام 
را سپری می کنند. 

از مصیبت بی مانند معتاد شدن به مواد مخدر گفتم. 
رشوت ستانی و مردم آزاری های کم مانند را یادآوری نمودم. . . .  

من اکنون بیش از پیش به حقانیت این برداشت ها رسیده ام. 

به یاد قربانیان انفجار مین ها

شانزدۀ حمل 1394 خورشیدی

دیروز) 4 اپریل 2015( که یادداشت های ویژۀ روزها را می نگریستم، چشم ام به  "روز 
بین المللی آگاهی از خطرات مین" افتاد.  

 به یاد هزاران هموطن مظلوم ومعیوب خویش افتادم که در وقت های حضور وآزار 
قوای شوروی در افغانستان، جنگ های دل آزار تنظیمی درکابل  و یا در زمان طالبان و 
بعدتر موجودیت قوای خارجی، معیوب شده اند. تعداد کمی از آن معیوبین چیزکی از 
کمک ها دریافت می دارند. نگاه های گریه آور آنانی که از روی ناگزیری دست به گدایی 
دارند، به دامنۀ رنج ها می افزاید. هنگامی که به سرنوشت و تغییر احتمالی حال معیوبین 
و قربانیان مین اندیشیدم، نتیجه حاصله این بود که یک حکومت ناقص الخلقه ومعیوب، 
حکومتی که با خود کامگی  درغم عربستان سعودی است و سرگرم جنگ قدرت، حکومتی 
که تروریست ها را ناز می دهد وآزاد می کند، اما سرنوشت اسیران در بند تروریست ها را 
با خاموشی استقبال، حکومتی که سیمین غزل حسن زادۀ اشتباه کار را برکنار می کند، ولی 
زلمی زابلی، نیازایازی و عبدالرحمان رحیمی را در آغوش می گیرد، حکومتی که دستگاه 

هایش هرچه بیشتر با فسادآلوده تر می شوند، حکومتی که . . . 
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این حکومت فاسد، فاتحۀ معیوبان و فرخنده ها و آرامش وامنیت را نیز می خواند. 
 من دلم به حال مردمی می سوزد که مین های قرار داشته در ذهن وفکر ایازی ها؛ 
اسباب قتل و رنج بیشتر شان را فراهم می آورد، اما روز آگاهی از خطرات، زمینه ها، عوامل 

و زیان های جبران ناپذیر تروریسم را برایشان به رسمیت نمی شناسند.
افتادم که این حکومت   یاد قربانیان تروریسم هفتۀ پیشین درخوست، لوگر و کنر 

معیوب و دوست تروریست ها، در واقع شریک جرم وجنایت علیه آنها است.

فقر در افغانستان

پس از جنگ عمومی دوم، طرح و کار احداث پاره یی از پروژه ها از جمله وادی 
هلمند و بند کجکی روی دست گرفته شد. شادروان محمد ابراهیم عفیفی طی خاطرات 
خویش، از دیده گی هایی می آورد، که با اعضای یک هیأت  به سوی چخانسور رفته بود. 

می خوانیم که:
". . . در بعضی جاها اهالی اجتماع کرده وعرایضی را تقدیم داشتند  که از قلت سهمیۀ 
آب شکایت می کردند. این عرایض را آقای شالیزی به انگلیسی ترجمه وتایپ کرده به 
اعضای هیأت تقدیم می نمودند. چیزی که خیلی رقت آور بود وهمه را به گریه آورد، 
مالحظۀ حالت فالکت بار اهالی بود. به هر قریه ومحل سکونت اهالی  که می رسیدیم، 
مرد و زن، صغیر وکبیر، در طول راه ایستاده می شدند. تقریباً  همه برهنه وپای لچ وسرلچ 
بودند. درچشم بعضی اطفال رنگ قرمز برای عالج وطنی انداخته بودند. مثل آن بود که از 
مغازه ها برآمده باشند. کسی تصور نمی توانست که مردم به این اندازه فقیر ومحتاج باشند. 
البته یکی از عوامل تولید این حالت، تولید مصیبت جنگ عمومی هم بود که تورید پارچه 

های نخی قلت یافته بود . . ."
هنگامی که شبیه اطالعات باال را از بقیه نقاط کشور نیز بارها بازنگریسته ام، سخنی از 
شادروان دکتور فاروق اعتمادی به یادم می آید که می گفت: افغانستان را از روی چهرۀ 

شهر نو، کارته و صنف های فاکولته نبینید. 
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جای تأسف است که دامن فقر گریه آور درکنار بقیه اشکال مصیبت ها، هنوز هم در 
کشور ما گسترده گی دارد.

محمد ابراهیم عفیفی.پیغام جاودان)برخی نوشته های شادروان محمد ابراهیم عفیفی (. 
ص 220 انتشارات شاهمامه.هالند. 2014

"ریش وقیچی، هر دو در دست شماست"

از پشت عینک ریش نباید به مسائل نگریست

گذاشتن ریش ویا نگذاشتن آن در روی، باید موضوع شخصی وبه ارادۀ فرد تعلق 
داشته باشد. آنانی که "خوبی" های اشخاص را با معیار ریش می سنجند و روی آن پای می 
فشارند، اگر اندکی به کارنامه های تبهکارانه و دل آزار تعدادی از ریشمند ها بنگرند، بسنده 
است که دیگر آن سخن را نگویند. این را نیز نباید فراموش نمائیم که چه بسا ریشدارانی که 
زشت کار نبوده ونیستند و ریش ندارانی هم که مصیبت وآفت کشتند و اندوه درو کردند.

 
 رنج بی سرپناهی 

 هنگام مراجعه به جریانات وحوادت مختلف بیش از یک ونیم دهۀ پسین، موضوع 
دریافت دوبارۀ خانه ها و زمین ها وپیامد های آن نیز جلب توجه می کند. تعدادی از 
هموطنان که پیشترها مهاجر شده بودند، در این سالها اگر خانه وزمینی در وطن داشتند که 
در اختیار کسان دیگر افتاده بود، راه سفر و عزم پس گیری آنها را در پیش گرفتند. مراجعۀ 
این هموطنان به شعبات مسؤول در داخل ویا به سفارت ها وقونسلگری ها، داستان هایی 
را فراهم آورده است که سزاوار شناسایی اند. چــه بسا پیکر منفور رشوت ستانی، از این 

راه نیز به فربهی رسید.
در خالل یکی از مسافرت هایی که چند سال پیش به سوی وطن داشتم، هموطنی 
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خواهش کرد که نزد شخصی مراجعه نمایم که مدت ها می شود درخانۀ ایشان زنده گی 
دارد. و این پیام را برسانم که در آیندۀ نزدیک به وطن آمده، تعمیر را ترمیم کاری وبرای 

فروش آماده می نمایم. 
وقتی به سوی نشانی در دست داشته مراجعه نمودم، مردی را دیدم که پیرنشده بود، اما 
پیرتر به نظر می آمد ودر دکانک ساده یی نشسته بود. پس از آن که برای او پیام هموطن 
خویش را گفتم، رنگ از رخش پرید، تن اش را لرزه یی فراگرفت که توان سخن گفتن 

بیشتر را از من می ربود. . .  

در نیویارک تعمیر "مرکز تجارت جهانی" بلندتر شد

در کشورما، ناهنجاری ها ژرفتر وگسترده تر

گفته شد که کار بازسازی مرکز تجارت جهانی به پایان رسیده و نام "برج صلح" را بر 
آن نهاده اند.

 تعمیرهایی که در نتیجۀ اعمال تروریستی 11 سپتامبر2001 فروریختند، در واقع صفحۀ 
دیگری را از برافروخته گی در سیاست خارجی و داخلی ایاالت متحدۀ امریکا، با شتاب 
آلودگی های زورمندانه به نمایش گذاشت.ازجمله پیامدهای آشکارا وبسیار پروسروصدا 
وپرمصرف، دورکردن طالبان از قدرت، گسیل محمد حامد کرزی به افغانستان، نشان دادن 
باغ های سبز وسرخ و رویکرد جدی در حوزۀ مبارزه با القاعده بود. به این لحاظ است که 
صفحات تاریخ حدود چهارده سالۀ پسین افغانستان، پیوندی با آن عمل تروریستی و واکنش 

های مرتبط با آن یافته است. 
 وقتی به نتایج آنها می نگریم، امریکا و همه متحدین جهانی اش، دستاوردهایی را در 
عرصًه با مبارزه با تروریسم، نصیب شده اند. به ویژه اگر تروریسم منافع آنها را آماج حمله 

قرار داده است.
 اما وای بر حال کشورما!
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مشتی زراندوز، کاخ های بلند اذیت باربنا کردند. بانکی را دزدیدند. ملیون ها انسان چشم 
به راه دریافت کار و دست یافتن به مرهمی را  که برزخم های پیشینه وموجود بگذارند، 
به فقر بیشتر و سرگردانی مواجه نمودند. . . برخالف منافع بزرگ انسانی نیازمندان؛ گروه 
مغرور، خودستا، بی کفایت وآلوده با انواع تعصب، ادارۀ امور را به دست گرفتند. گروهی 
که قدم های تروریسم را گرامی داشتند و از تسلیم نمودن افغانستان به دست حامی شناخته 

شدۀ دهشت افگنی نیز شرمی را بر خویش راه ندادند.
 در امریکا اگر در اثر آن عمل تروریستی حدود سه هزار انسان جان دادند، در کشور 
مظلوم ما، تروریست ها در ادامۀ انسان کشی های خویش، گام های خویش را در نزدیکی 

تصرف قدرت می بینند و کاخ قدرت ترورییستی بنا می کند.
امریکا  متحدۀ  ایاالت  که  نیست،  بسیار  واندیشیدن  تأمل  وسزاوار  انگیز  تبسم  مگر 

ومتحدین اش، در بنای چنین کاخ فساد زا وتروریست پرور دست باالتر دارند؟
مگر جای سرزنش بسیار و غمخواری شایسته ندارد، که هنوز هم در کشورما، جای 

نیروی الزم برای سمت وسو دادن وضعیت در جهت متفاوت خالی است؟
  

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)دهم دسامبر(

فشرده یی از یک نبشته ی پیشین را می آورم:
از جمله دستاوردهایی که بشریت در دست دارد؛ و می توان بر آن بالید، یکی هم 

منشورحقوق بشر است. برای اثبات سخن خویش، مادۀ نخست آنرا می آوریم:
تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند، واز لحاظ حیثیت وکرامت حقوق باهم برابر اند. همگی 

دارای عقل و وجدان هستند و با ید با یکدیگر با روحیۀ برادرانه رفتار کنند.  
هرگاه این جمالت خردمندانه را در سطحی توضیح دهیم، که برای بیسوادترین انسان 

نیزقابل فهم شود، آیا تبسمی رضایت آمیز برلبان او نخواهد نشست؟
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میزان کشش و پذیرنده گی آن به ویژه باید دربین انسانهای جوامعی بیشتر باشد، که 
ساختار وفرهنگ عدم رعایت حقوق وکرامت وحیثیت انسانی بر آنها بیدادگری نا گسسته 
یی دارد. انسان هایی که در معرض تبعیض، بی حرمتی، توهین و تحقیرهستند، با شنیدن 
وآگاهی از جوهر این پیام، احساس می کنند، که دوای دردی را یافته اند. دوای دردی را 
که نیاکان او نیز با رنج آن مظلومانه زیستند و رفتند. داروی دردی را می یابد که او را رها 

نه نموده و فرزند و خانواده اش را هم تهدید می کند. . .
: من نوشتم وپیشنهاد نمودم که  

کتـــاب درســی حقـــوق بشـــر در مکـــاتب افغــانســـتان تدریس شود. کتابی 
که نه تنها در دسترس شاگردان مکاتب به منظور تدریس گذاشته شود؛ بلکه برای ادارات 

ومؤسسات مختلف توزیع گردد، کاری تواند بود، کارستان.
ـُـعدی، در زمینۀ آگاهی بخشیدن وآگاه نمودن  آری، اگر نیاز به کاری دوام دار و چند ب
مطرح است، یکی از آنها همین مورد می تواند باشد. اما، اگربا نقض دوامدار وناگسستۀ 
وازنهادهای  بمانند؛  مند  قدرت  توانند  بهتروآسانترمی  یی  عده  بشردرافغانستان،  حقوق 

موجود، به عنوان ابزارنمادین وسؤ استفاده کننده بهره بگیرند، کار دیگری است.

 روز جهانی معلولین

دوازدهم قوس )سوم دسامبر(، روز جهانی معلولین بود. می دانیم که وزارتی هم با 
نام وزارت شهدا ومعلولین در افغانستان وجود دارد. امسال بازهم در این روز گپ های 
پیرامون معلولین کشور گفته شد. مانند کلوخی که روی آب بگذارند وعبور کنند. اما، به 
تعداد معلولین ورنجهای آنان افزوده شده ورقم آن بیشترمی شود. زیرا افزون بر معلولینی که 
مادرزاد با نقایص ومعایبی به دنیا آمده اند، جنگ های پیشینه و سالح خشم تروریسم انسان 

های بی شماری را به قطار معیوبین ومعلولین فرستاده وبیشتر می فرستد.
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 امسال نیز یک گزارش جامع از حال وروز معلولین، اسباب و عوامل و عدم غمخواری 
آنان انتشار نیافت. الزم است که نهادهای بشردوست، رسانه ها و نویسنده گان وشخصیت 
با  های دلسوز، همواره از آنها یاد کنند تا بیش از این به فراموشخانه ی دستگاهی که 

فسادآلوده است، سپرده نشوند.

کنفرانس لندن برای افغانستان

"کنفرانس لندن برای افغانستان" دو آرزومندی را مانند کنفرانس های پیشین بازهم از 
چند طرف تبارز داد: 1- سران حکومت افغانستان آرزوی به دست آوردن پول را همچنان 
نماینده گی نمودند. آرزویی که از ناتوانی امکانات داخلی، بی توجهی پیشین برای کاهش 
ویا رفع آن وگزینه ی اتکأ به خارج حاکی است.2- افراد ونهاد هایی که اگر درحکومت 
دستی ندارند، اما، دارنده ی چنین مواضع استند و هوش وگوش شان تکیه بر بیگانه است 
بدون داشتن برنامه یی که چنان وابستگی را پایان دهد و بدون تعمق بر کارکردها، نتایج، 
انگیزه ها وعواقب آنچه از خزانه ی"خارج" در جیب ها فرو می ریزد. 3 - "خارجی ها" 
هنگام چانه زنی، پیهم ازحکومتداری خوب و پایان یافتن فساد در افغانستان سخن گفتند، 
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بدون این که بپذیرند که تاچه میزانی در شکل دهی وشکل گیری دستگاه غرق در فساد 
ودفاع ازسران آن، دخیل بوده اند.

این است که به رغم همه آرزومندی ها برای پایان یافتن اوضاع جفا آمیز و مردم آزار، 
به دشواری می توان پذیرفت که ازهم جوشی امکانات خارجی با دستگاهی که حامل 
فساد است وبیگانه با مبارزه با مفاسد و همزمان با آن با تروریسم سرمخالفت ندارد، تغییر 

محسوسی رونما شود.

خبر افزایش تریاک وکشت مواد مخدر همه ساله انتشار می یابد 

امسال بازهم خبر کشت تریاک تکاندهنده بود. 90 درصد کشت آن در جنوب وغرب 
کشور است که نا امن اند و طالبان نیز در آن مناطق نفوذ دارند. افزایش آن در هلمند، قندهار 
و جالل آباد چشمگیر است. اما آنچه به گزارش سال جاری ویژه گی بخشید، درسخنان 
صریح و گویای وزیرسرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر) به تاریخ 12 نوامبر2014( 
مشاهده می شوند. وی از مقامات دولتی، از والی ها، ولسوال ها، از قوماندانی امنیه والیات، 
از قوماندانی قول اردو، رئسای وزارت مبارزه با مواد مخدر و سهم آن ها در افزایش وقاچاق 

مواد مخدر یادآورشد. 
در واقع نقش مافیای اقتصادی را می نگریم که حمایت دولتمردان را با خود دارد. 
نقشی که آسیب های بسیار به زمین ها ومردم کشور ما، مردم منطقه وجهان رسانیده است. 
هنگامی که شخصی در مقام سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر، حاضر می شود که از 
چهره وسهم آن مافیا پرده بردارد، اکنون بار دیگر پای محک تجربه در میان می آید. آیا 
گروه خائن وحریص به زر اندوزی در حمایت دولتمردان ونفوذ در دولت ادامه می دهند 
ویا ادعای وزیر موصوف به کرسی می نشیند. تصور می شود، دایر شدن محکمه علنی در 
باره چنین باندی، یکی از نیازهای مهم مبارزه با مفاسد و شبکه های مافیای افغانستان باشد.
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خبر تکاندهنده واندوهبار 

13 نوامبر2014 

 بر بنیادخبری که )رشد اجنسی Roushd Agency( وبه نقل از منابع والیت تخار و 
وزارت داخله افغانستان انتشار داده است، سه تن بر یک طفلک سه ساله تجاوز نموده، بعد 

او را برهنه در باغی گذاشته اند. 
هنگامی که این خبر را خواندم و به بقیه موارد تجاوز ملتفت شدم. تجاوزهایی که برخی 
به احتمال بسیار پنهان می مانند. جنایتکاران وابسته به حلقات قدرت از محکومیت معاف 
می شوند. در اینصورت به آینده ی کودکان، دختران وزنان بی شماری با تمام دردمندی 

هایش بایداندیشید که از امنیت الزم بهره مند نیستند .

تعداد زندانیان درسال 1318

  اکتبر2014
شایسته است بدانیم که چه شماری زندانی طی سالهای متمادی در زندان های کابل و 
والیات به سر برده اند. درحالی که آشکار شدن هویت زندانیان و تعداد آنها پاسخگوی بسا 

پرسش ها تواند بود، سوگمندانه تصویر الزم وروشن از آن در دست نیست.  
اما از روی یک خاطره ی دردست داشته، با یک رقم از زمانه ی صدارت سردار محمد 

هاشم خان آنهم از سال 1318 خورشیدی، اطالع می یابیم. 
منبع موثقی که از تعداد زندانیان دهمزنگ درسال 1318 ویا در روزها وهفته هایی از 

آن سال، خبر می دهد ، حاکیست که تعداد زندانیان 4250 نفربود.*  
پیرامون دریافت رقم باال چنین روایت شده است: 

* خالد صدیق چرخی . کتاب ازخاطراتم. ص 88. چاپ اول. چاپخانۀ مرتضوی. کلن / جرمنی 
2007
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اتفاق دونفرسپاهی، محبوسین را به داخل اطاق  عصرهرروز ده باشی عمومی به   "
های شان سرشماری می کرد. هنگام سرشماری هیچکس ازاطاق خارج شده نمی توانست 
و در آخر اگر حساب سرمی خورد، وتعداد زندانیان پوره می بود؛ یک نفر از اشخاص 
مؤظف سرشماری به آواز بلند توسط بلند گو خیریت را اعالم می کرد. در آن وقت تعداد 
محبوسین در این زندان 4250 نفر می رسید، که به این ترتیب جهرزده می شد:"چارهزار 

و دوصد وپنجاه نفر، خیرخیریت است".«
اما، اگر درحساب اشتباه می شد، دوباره حساب شروع وبعضی اوقات این عمل سه 
چهارمرتبه تکرارمی گردید. تا این که حساب برابر می آمد. بعد ازآن، زندانیان می توانستند 
از اطاقهای شان به کریدور زندان به درآمده، از مستراح زندان که نوبت می گرفتند، استفاده 

کنند." 
 

امروز 11 سپتامبر است 

یازدهم سپتامبر2014

سیزده سال پیش در چنین روزی، ایاالت متحده امریکا شاهد رویداد تروریستی وتکان 
آورسیاسی بود. رویدادی که واکنش های ایجاد شده علیه آن، دورکردن دست القاعده، 
طالبان، ونفوذ پاکستان در افغانستان را نیز درقبال داشت. وعده های بسیاری در سطح 
جهانی برای افغانستان داده شد. ساختار و دورنمایی که بر بسیاری از دل های شکسته 
می نشست، در بن جمهوری فدرال آلمان روی کاغذ آمد. حامدکرزی از امریکا به سوی 

افغانستان فرستاده شد و نشست بن بر آن صحه نهاد. 
می دانیم که آن همه وعده ها وکارنامه ها را، سیزده سال پسین به قدرکافی آزموده 

است. 
ازجمله خشمی که یازدهم سپتامبربار آورده بود، ادعای مبارزه با تروریسم همه جا 
امنیتی،  وسایل  کاربرد  به  دیگر  وبسا کشورهای  اروپایی  ،کشورهای  امریکا  رافراگرفت. 
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مراقبتی و تدابیری افزودند که امنیت آنها را در برابر احتمال دگر باره چنان عملیات تضمین 
می کند. اما بنگریم که تروریسم در افغانستان، یا جایی که زمینه های آسایش و پرورش 
تروریست ها را فراهم نموده بود، همچنان در برخی کشورهای دیگر چگونه است. پاسخ 
را می توان به زودی، با توجه به مصیبت بزرگ یا رشد تروریسم در افغانستان، نایجریا، 
سومالی، سوریه، عراق، پاکستان . . . ارائه نمود. پاسخی که از واقعیت بسیارآشکار شده 
سخن دارد وبه همان میزان از شکست ادعای مبارزه با تروریسم. اگر کشورهای قدرت 
مند در محدوده جغرافیایی خویش جلو آن را گرفته اند، در بقیه نقاط جهان شاهد سیاست 
های تروریست پروری آنها نیز بوده ایم. دستی که برسر"دولت اسالمی") داعش پیشین( 

و رشد آن ،نوازش کنان نهاده شد، پنهان نمانده است. 
به منظور دریافت چرایی رشد، دریافت عوامل داخلی وخارجی تروریسم وآن همه 
خشونت های هار، الزم است که اوضاع هر یک از این کشورها در نظر گرفته شود. با 
تمام نتایج به دست آمده، یک ویژه گی افغانستان را از بقیه متمایز می نماید. ویژه گی 
طالب دوستی، خیانت به مردم وامنیت الزم از طرف رئیس جمهور و تیم طالب دوست 

آن.  
اگر درچنین روزی، به یاد پیشینه ی گسیل جناب حامد کرزی و نقش عامل بیرونی یا 
کشورهای خارجی در کوتاه نمودن دست القاعده و طالبان و ایجاد ساختار متفاوت و زمینه 
های داخلی ناهنجارمی رسیم، سیاست های توطئه آمیز، معامله گرانه وخیانت آمیزی را 
نیز با وضوح کامل می یابیم که به تقویه تروریسم، افراط گرایی و خشونت های وحشیانه 
منجر شد. حامد کرزی و گروه همکاران ومشاوران وی از پاسخ به این مسؤولیت گریزی 

نتوانند داشت.
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"خوب این کثافت ها اعدام شدند، بعد چی ؟"

از یک نامه وپرسش:  
"...محمد علی نام، دخترک بیمار خود را به شفاخانه غزنی آورده بود. مگر خودش حاال 

زخمی شده است.
شاید جریان عملیات سه روز پیش طالبان درغزنی به اندازۀ الزم انعکاس نداشته است. 
طالبان از لباس های پرسونل عملیات سریع استفاده کرده بودند. تمام راه ها، اطاق ها، افراد 
واشخاص را معرفی بودند. . . . خوب در آخر کشته شدند. هر روز کشته می شوند. بن 
الدن هم کشته شد. مگر چه شده که به تعداد پرسونل آنها، به استفاده های آنها، به وسایل 

آنها رشد چشمگیر آمده است... 
دزد و رهزن زیاد شده، تجاوز به ناموس در مسیر راه پغمان دفعه اول نیست. دفعه آخر 
هم نخواهد بود. دولت طالبان را برادر میخواند، عساکر و آمران که میخواهند زنده گی کنند، 
در وقت حملۀ طالب به دفاع وسرکوب می پردازند. مگر باز قتل عسکر وطالب جاهل 
و مردم بی گناه است. میگویند کثافت های تجاوزکار به ناموس را اعدام کنید. خوب این 

کثافت ها اعدام شدند بعد چی ؟. وتاکی؟
 پاسخ. 

" . . . هنگامی که از یک عمل فجیع وتکاندهنده وضد انسانی آگاه می شویم و احساس 
انسان جریحه دارهم می شود، صدور حکم جزای بزرگ یا اعدام در نظر می آید. اما، 
هنگامی که پای اصالح درازمدت یک جامعه و نیاز اساسی تِرمقابله با پلشتی در میان است، 
فکر عقالنی وکار ساز ومؤثر با جمیع ابزار، وسایل وراه ها درمیان می آید. نتایج اعدام ها 
در کشورهای جهان تا حال مؤثر نبوده اند. در ایران جزای اعدام برای آنانی که با خرید 
وفروش وانتقال مواد مخدر سر و کاری دارند، در هیچ صورت نتیجه مثبت بار نیاروده 

است... 
جامعه ی ما به تحول در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی . . . نیاز بسیار دارد. 

به کار آفرینی ،کاردهی و آموزش های اجتماعی نیاز بسیار دارد...  
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بعد نظامی مبارزه با طالب تروریست، آنهم برخالف میل وتصمیم دولتمردان، رئیس 
آنها و بخشی از مردم جامعه، و از طرف افسران وآمران آنها، و در زمانی که ابتکار حمله را 
نیز تروریست ها دارند، نتیجه ی مطلوب نداشته وندارد. منظوربه مبارزه ی وسیع به کمک 
همه رسانه ها وبا تبلیغات گسترده، افشأگرانه، نشان دادن فجایع آن نیاز دارد و با قاطعیت 

می تواند به سامان بنشیند...  
موافق هستم که تجاوزهای رنگارنگ و کشتار انسانها سیر صعودی می پیماید. زیرا 
جامعه را از بسا جهات با ظرفیت ویرانگرانه آماده نموده اند. انسان هایی برای سمت وسو 
دادن جامعه قدم نهاده اند که با برنامه های عقالنی ومبارزاتی سرو کاری ندارند. . . یار 

زنده صحبت باقی"

 ساعت 10 صبح 14/9/6

به یاد معتاد شده گان با مواد مخدر 

اگر پیکر رنجور و دردمند افغانستان از چند دهه ی پیشین نشانه های دل آزار دارد، 
اکنون داغ هایی هم برجسته ترجلب توجه می کنند، که از مصیبت حکومت جناب کرزی 
وهمزادان او نقش یافته است. تقویه وتنظیم محیالنه وشیادانه ی تروریست ها، پدید آیی 
فاصله های اقتصادی واجتماعی میان اقشارمردم، بیکاریی که امراض مختلف وآسیب های 
بانک  بازی،  دارودسته  ستانی،  مفاسد، رشوت  های  گونه  ترویج  آورد،  بار  را  اجتماعی 
خوری، تشدید وترویج گسترده ی تبعیض های قومی و زبانی، گسترش مهندسی شده ی 
کشت کوکنار وآغشته نمودن ومعتاد کردن صد ها هزار انسان به مواد مخدر و . . . همزادان 
نکبت بار این رژیم اند. دریافت خصوصیات مشترک وپیوند های تکمیلی آنها را زمانی 
می توان به د رستی دریافت که بطن پرورش دهنده وغذا دهنده اش را بازشناخت. به طور 
مثال، شکل گیری دستگاه آغشته با فساد، پیوند ناگسستنی با حمایت حامیان جهانی اش 
دارد. وآنها همه در ایجاد و کارکرد شبکه های مافیایی سهیم اند. از جمله ی آن داغ ها بر 
تن جامعه، سرنوشت وروزگار پرمشقت وگریه آور صدها هزار مرد وزن را باید نگریست 
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که قربانی وضعیت ناسالم اجتماعی و روی آورد به مواد مخدر شده اند. در شروع تابستان 
سال پیش بود که خواندم : 13 در صد زنان معتاد شده اند. هنگامی با دوستی در کابل سراغ 
معتادان را می گرفتیم، گفت: به یک شرط که از دور آنها راببینیم. زیرا نزدیک شدن با آنها 

بیش از اندازه تأثر باراست. نیازی به گرفتن عکس نیز نیست . . . 
در  و  معتاد شده  انسان  ملیون  که 1.6  را خواندم  دیگری  گزارش  بازگشت  از  پس 

وضعیت بسیار بدی به سر می برند.  
با آگاهی از این گزارش ها ، دو موضوع دیگر نیز در نظرم می آیند: 1- مانند جنگهایی 
که فابریکه داران سالح سازی به راه می اندازند، مافیای مواد مخدر که اکنون در افغانستان 
را  ها  انسان  و  ها  زمین  آن،  است، گسترش کشت  اقتصادی وسیاسی  قدرت  دارنده ی 
درافغانستان به کام مرگ می کشاند. ومی دانیم که با آتش گشودن هر تفنگی، دالر ودالرهای 

جیب و بانک فابریکه داران را چاق می سازد.
2- سخنان "شرعی" رهبری طالبان از زبان عبدالرشید رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر 
آنها در قندهار که گفته بود: »کشت چرس حرام است زیرا توسط افغانها ومسلمانان استفاده 
از  استفاده یی که کفارغرب  به دلیل  )بته های تریاک(  می شود. ولی کشت خشخاش 
 Ahmad Rashid. Taliban Afghanistan(»  .آن به عمل می آورند، اجازه است

) 205.Gotteskriger und der Dschihad S

و امروز، آن مجوزشرعی، همنوایی وهمکاری حکومت کرزی، فراهم آوری تسهیالت 
این  منطقه یی وجهانی، کشت مواد مخدر و مرگ صدها هزار دیگر را مطالبه می کند. 

خطرنیز همه روزه قربانی می گیرد...

انگشت های بریده ام چه شد؟ 

اقتصادی  آن، فضای سیاسی،  پیامد  دارد.  ادامه  "انتخابات"  اذیتبار  و  سریال مسخره 
و معیشتی یی را که بار آورده، به دلهره ها، نگرانی ها و تشدید دشواری های مردمان 
بسیاری افزوده است. شاید گوشمالی ها و دهن شیرین کن های آن باالدست خود کرده، با 
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توصیه ی تقسیم قدرت، ریاست جویان را به گونه یی راضی کند. شاید هم شاهد تشدید 
اصطکاکات باشیم. زیرا شاهد بحران زایی های یک رژیم بسیار بی کفایت بوده ایم. رژیم 
فاسدی که بسا ازعناصر شریر و فاقد درک انسانی وسازنده گی را گرد آورد، سرنوشت 
انتخابات را به دست آنها داد. عناصرفاسدی که تا پایان کار سریال، چهره های رنج آمیزشان 
مردم رااذیت خواهد کرد. زیرا در این سریال، محکومیت عناصر فساد پیشه ومقصر، در نظر 

گرفته نشده است.  
وقتی به سریال انتخابات و چهره های کراهت انگیِزسمت وسو دهنده اش از روی 
ناگزیری، نگاه می کنم ویا می شنوم، حواسم به سوی آن پاکدالن، آن زنان ومردان، پیران 
وبیمارانی نیز معطوف می شود که جنگ و آثار آن را دیده؛ و با شروع انتخابات پندار ایشان 
این بود که رأی بدهند که جنگ تبهکارانه همراه با خون، آتش و بردن فرزند وکاشانه ی 
ایشان . . . روی برنگرداند. دلم بسیار می خواهد از آنها بدانم وبه صدای گریه ی دل 
آنها گوش فرا دهم. می خواهم بدانم که این پرسش خویش را برای کی مطرح خواهند 

کرد: 
انگشت های برید ام چه شد؟

وقتی آسمان بلند 
                 و 

                زمین هم، سخت است 
  بازهم خبر دل آزاری است. نخست آن را از زبان دوستی شنیدم و بعد به منبع انتشار 
آن، به تارنمای آژانس خبررسانی پژواک سری زدم وآنرا خواندم. احساسی که برایم دست 
داد، مانند موارد هم مانند، گونه یی از تأثر بود. پس از آن در فکر و اندیشه ی چه باید کرد 
فرو رفتم. کاری که از دستم برآمد، خبر را با شما در میان نهادم. ببخشید. فشردۀ خبرچنین 

است :
خانم گلجان 38 ساله ،) آقچه- جوزجان ( دارندۀ 8 فرزند، در حالی که شوهرش از 
دوپا وچشم معیوب است، به دلیل شدت فقر وتنگدستی خود را حلق آویز نموده است. 
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عامل نزدیک چنین اقدام، مرگ خشویش است. زیرا وی نتوانسته بود از عهدۀ مصارف 
تدفین او برآید. منبع اصلی انتشار این خبر افزوده است که در سال جاری 25 دختر و زن 

به قتل رسیده ویا خود کشی نموده اند.

 امیدواری ها و ترس ها  
 پس از بازگشت از وطن، در یکی  از محافل خواهش شد تا در بارۀ اوضاع وطن 
صحبت نمایم. من از آرزوها و هراس های مردم ما نیز برداشت های خویش را در میان 

نهادم. اندکی را می آورم:  
... وقتی صبح گاهان، کودکان، نوجوانان، جوانان و انبوهی از مردم را در حال حرکت 
می بینیم، وقتی به بکس ها وکتاب های آن کودکان وجوانان نطر ما می افتد، وقتی گذاشتن 
سنگ تهداب خانه یی را تماشا می کنیم، وقتی باغ های به ثمر نشسته را می بینیم، وقتی 
بیمارانی را می بینیم که به سوی شفاخانه و معاینه خانۀ داکتری مراجعه نموده اند تا صحت 
بیابند و زندگی کنند، وقتی در پای صحبت جوانانی می نشینیم که با مغز خویش می اندیشند 
. . . و دریک جمله، هنگامی که بیننده، مردمی را با تپ وتالش برای بهزیستی و آماده شدن 
برای دسترسی به خوبی ها نگاه می کند؛ امید واری ها در نظرش تجسم می یابند. آبادی 
هایی را که نبود جنگ میسر نموده است، به این آرزوی شریف مردم صحه می گذارد که 
کاش امنیت مورد نیاز جامعه تأمین شود و مردم رنجدیدۀ ما چهرۀ زشت جنگ را دگر باره 

نبینند؛ تا آرزو های نیک و تداوم زندگی عادی تحقق بیابند.
اما، نباید غافل شد. زیرا در آن سوی دیگر، ضمانت های محکمی که برای تحقق چنان 
آرزو ها شرط اند، دیده نمی شوند. دولت را فساد در آغوش گرفته است. اعتماد واطمینان 
در برابر حکومت وبسا از نهاد های دولتی شکسته است. خطر روز افزون انتحاری یا رشد 
تروریسم، که امنیت را برهم می زند، بی کفایتی هایی که به رشد ناهنجاری های مختلف 
در جامعه کمک می کنند، سیاست های ناشفاف دول خارجی مؤثر درافغانستان، مداخلۀ 
کشورهای همسایه،عرض وجود شبکه هایی که با کارکرد های مافیایی خویش شهرت یافته 
اند، زر اندوزی وفقرزایی، شیوع اعتیاد به مواد فرساینده وکشندۀ نسل جوان، حضورنگرش 
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ها ورفتار های آسیب زا در گسترۀ مسائل قومی، زبانی ومذهبی . . . عواملی اند که ایجاد 
ترس می کنند وهوشدار باش می دهند.

به نطر من، دو وضعیت باال در افغانستان سایه دارند.
 

درس هایی از "لویه جرگۀ مشورتی"

لویه جرگه هایی را که در زندگی خویش شاهد بوده ام، بر لزوم دیدها، تصامیم و فیصله 
های قدرت های وقت، صحه نهاده اند. لویه جرگه هایی را که در کتاب ها خوانده ام، 
دارندۀ چنین روحیه ورویه بوده اند. آن چه باستایش ها پیرامون آنها گفته شده است، مبالغه 

آمیز، سزاوار تأمل و بازنگری به نظر رسیده اند.  
لویه جرگۀ پسین که زیرنام لویه جرگۀ مشورتی دایر شد، دو تفاوت را با رویه های 

پیشین نشان داد:
1- این بار قدرت در حال بحران در کابل ) ایاالت متحدۀ امریکا و حلقۀ یاران جناب 
کرزی(، در بستر بحران داخلی روابط خویش، تبارز جلوه هایی از تشنج و کاربرد سیاست 

های ناشفاف، به سوی لویه جرکه روی آورد:  
 جناب حامد کرزی، تا حال عطای فیصله لویه جرگه مشورتی را به لقای آن بخشیده 

است.
2- نمی توان به سهولت پذیرفت که جناب کرزی، ازتۀ دل خواهان مخالفت با آن بوده 
است. همچنان که رد موافقت او را نیز نمی توان به آسانی نشان داد. زیرا وی با بحران به 
سر می برد وبا خود نیز مشکل دارد. اما، در هر حال این موقف او را تا حال بیان داشته 
است که به مشوره وفیصلۀ یک نشست پرمصرف وپر سروصدایی اهانت نمود که خود از 
طرفداران دایر نمودن آن بود. با توجه به ویژه گی ساختار قدرت پس از جلسۀ بن )2001(، 
در افغانستان، ترکیب اجزا یا جناح های مشغول در کشاکش پنهان وآشکار، تبارز چنین 

بحران دور از انتظار نبود ونیست.  
 به نظر می رسد که با داشتن پارلمان در کشور، بسیار خوب بود که موضوع قرارداد 
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امنیتی، با ایاالت متحدۀ امریکا وبقیه کشور ها، در آن جا مطرح بحث می بود. رویکرد 
جناب کرزی به لویه جرگه، حاکی از دلبستگی های پیشادموکراسی و خوار زبون تلقی 
نمودن نهاد هایی )مانند پارلمان( است . در حالی که مردم کشور ما باید در جهت آشنایی 
پارلمان ( به آگاهی وتجارب  با مسمی شدن خود این نهاد)  به نقش آن، همچنان اسم 

خویش بیفزایند. 
لویه جرگۀ مشورتی نشان داد که بهتراست از رجوع دگر باره به چنان نهادی انصراف 
جست و در عوض به تقویۀ نهادهای مدنی و رشد آنها توجه نمود. زیرا لویه جرگه نقش 

مانع شونده را برای رشد چنان نهادها ایفا می نماید. 
گونۀ گرد آمدن افراد، محتوی جلسات، سطح درک شرکت کنندگان برای ابراز نظر 
وبحث، مصارف... جوانب دیگری اند که نباید از منظر انتقاد ونکوهیدن آن نادیده گرفته 

شوند.  
شد، این سخن  در بارۀ دایرشدن بی جا و مصرفی که برای "لویه جرگۀ مشورتی" 

خوشم آمد که 
کاش عوض مصارف "لویه جرگه" یک شفاخانه ساخته می شد." 

در"لویه چرگۀ مشورتی") از سی عقرب الی سوم قوس 1392 خورشیدی( در کابل، 
دوهزار وپنجصد تن اشتراک نموده بودند.

 )تبصرۀ هفته، 25 نومبر، تارنمای رنگین(

نیاموزی جهل زا

فرصتی دست داد رفتم به سوی یادداشتی که چند روز پیش با نام " جهل وتعصب 
جنرال طاقت" نشانی شده بود. سخنان غیر مسؤالنه، تحریک آمیز وآمیخته با بدترین تعصب 
آدمی را شنیدم که از بسا جهات سزاوار نکوهش است. جنرال "طاقت" که تفنگ را از 
دست داده است، با استفاده از زمینه های مساعد تعصب آمیز وتعصب دوستی تلویزیونی 
سخنانی را علیه ملیت های غیر پشتون وطن ما برزبان راند که هزار بارخطر  "ژوندون" 
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آمیزتر از تفنگ او است، بدون هیچ کمکی برای پشتون های جامعۀ ما. این بدبخت جاهل 
نمی اندیشد که تاریخ سازی هتلر مآبانه واندرز تصفیه های قومی وملیتی، دیریست که با 
کوله باری از نفرین بردوش به زباله دادن تاریخ فرورفته است. اما وی هنوز هم از آن تغذیه 

نموده است.
 آری، کم نیستند، مقصران جفا های سترگ که وقتی تفنگ را از دست دادند، به قلم ویا 

جفنگ ویاوه سرایی روی آورند. 
مشغول دیدن یادداشت هایم بودم که خبر مرگ نیلسون ماندیال را شنیدم. همزمان با 
ایجاد تأثر، گفتم کاش جاهالن اندکی از فرهنگ ماندیال و شخصیت هایی که به رشد وتعالی 
انسان ها، زیست احترام آمیزاجزای تشکیل دهندۀ جوامع اندیشیده اند، روی بیاورند، در 
آیینۀ اندیشید گی های آنان افکار واندیشه های جاهالنۀ خویش را بنگرند، شرم کنند و 

پوست اندازی فکری.
یادی از یک کودک با شهامت

رفتن به مزار شریف، افتادن نگاه به نام جادۀ رابعۀ بلخی، زنده شدن نام بلخ و بلخی 
های بی شمار را با خود دارد. مسافران و زائران به سوی روضۀ مبارک می شتابند. شهرمزار 
در چند دهۀ پسین هم هر چه دیده است، کبوتران اش در فضا دوره می کنند و اخالص 
مندان نوازش کنان برای آنها دانه می ریزند. گدایان و خیرات طلبان، حضور همیشگی 

دارند. 
اما، دیدار وسخنان کودک 11 ساله یی برایم بسیار احترام برانگیز بود. او ترازویی را در 
زمین نهاده بود. به سوی عابرین نگاه می کرد وترازو را نشان می داد. یک روز دو بار پای 
روی ترازو اش نهادم. خندید وگفت : . . . از برکت همین ترازو نان پیدا می کنم . . . مکتب 

می روم وتنها با مادرکم زندگی می کنم. 
                  یادش بخیر.
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اما پدرم مــرا فروخت

عزیزان، گزارش پایان را خواندم به تأثرم افزود. می 
نتواند کرد. چاره  تنهایی کمکی  به  تأثر پذیری  دانم که 
جویی چه خواهد بود؟ و کدامین درد از دردهای موجود 

در آن دیار زخمی وعزیز را فراز بیاوریم. 
اسماء 5 ساله:  

می خواهم مکتب بخوانم، اما پدرم مرا فروخت

دل کس به کس نسوزد به محیط ما به حدی  
که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد.
پنج ساله در شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان توسط پدرش در بدل  یک دختر 
3 جریب زمین للمی فروخته شده است. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات از قضیه را در 

گزارشی آماده کرده است:
وقتی به دفتر سازمان حقوق بشر شهر شبرغان رفتم یکی از کار مندان این دفتر برایم 
گفت که در این شهر دختران خورد سال زیادی را به شوهر می دهند، یعنی در حقیقت 
می فروشند. این موضوع را با خانم مغفرت صمیمی رییس سازمان حقوق بشر والیات 
جوزجان، فاریاب و سرپل در میان گذاشتم که خانم صمیمی با تایید این موضوع وضعیت 

حقوق بشر در والیت جوزجان را وخیم خواند.
خانم صمیمی شایع ترین نقض حقوق اطفال را در این والیت ازدواج های اجباری و 
فروش دختران خورد سن دانست که به پیمانهء وسیع صورت می گیرد. خانم صمیمی به 
دختری اشاره کرد که پنج سال سن دارد و توسط پدرش در بدل 3 جریب زمین فروخته 

شده است: 
» پدر این دختر از اینکه کرایه نشین و خودش هم در این شهر مسافر بوده از این سبب 
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دختر هفت ساله اش را در بدل زمین فروخته و حاال مادر دختر فریاد می زند که دخترش 
را نمی فروشد. ما تالش داریم هرچه عاجل به این مشکل رسیده گی نماییم. چرا که این 

طفل تا هنوز به سن قانونی خود نرسیده نباید با این دختر نکاح صورت بگیرد. « 
در این حال اسما دختر پنج ساله که پدرش او را در بدل زمین فروخته است با تبسم 
می گوید، او می خواهد مکتب بخواند و در آینده داکتر و یا هم معلم شود. اسمای کوچک 

آرزو دارد به مکتب شامل شود:
» من می خواهم مکتب شامل شوم و داکتر شوم، نمی خواهم شوهر کنم از پدر جانم 
می خواهم که مرا نفروشد. خواهرم را پدرم فروخت هر روز گریه کرده به خانه می آید. 

و ما را هم گریه می گیرد. «
مادر اسما که اشک در چشمانش حلقه زده و 3 طفل قد و نیم قدش که دامن او را 

محکم گرفته و کمتر صحبت می کند گفت: 
» یک دختر 7 ساله ام را هم، چندی پیش شوهرم به یک جوان 25 ساله فروخت. هر 
روز از خانهء داماد فرار کرده به خانه می آید. حاال دخترم دیوانه شده می گرید و می گوید 

که او بچه مرا می زند و پیش می کند، گپ زدن خود را نمی فهمد.« 
رمضان پدر اسمای 5 ساله می گوید او به علت فقر و تنگ دستی دخترش را در مقابل 
نامزد کرده است که پس از گذشت مدتی فامیل آن جوان خواهان  زمین به یک جوان 
عروسی با دخترش شده که سر انجام وی از عواقب ناگوار این عملش ترسیده و به ریاست 

سازمان حقوق بشر پناه آورده است:
» من برای آنها قو ل داده بودم که هر وقت دخترم کالن شد برایش می دهم نه همین 
حاال، اما جانب مقابل برایم سر زوری می کنند و می خواهند دخترم را همین حاال نکاح 

کنند. « 
مسووالن سازمان حقوق بشر می گویند، اکنون پیوند نامزدی این دختر خورد سال را 
با آن جوان می خواهند فسخ نمایند. و تالش دارند تا زمین که پدر دختر از نزد پدر جوان 

دریافت کرده به کمک مردم دوباره برای شان بر گردانند. 
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دفتر سازمان حقوق بشر در شبرغان همچنان افزایش ازدواج های قبل از وقت در 
جوزجان، فاریاب و سرپل را نگران کننده خوانده و عامل آن را بیکاری و فقر اقتصادی 

خانواده ها می دانند. 
گزارشگر: محمد عالم رحمانیار، برگرفته از وئبالگ گزارشنامۀ افغانستان  

دوشنبه 20 عقرب 1392 هـ.ش
عکس ها وخاطره ها

از اشخاصی که سالها شاهد رویداد های گوناگون بوده اند، بسیار می توان شنید و 
آموخت. پیر مردی را در پلخمری دیدم، خربوزه و تربوزمی فروخت. بعد از این که پرسیدم 

زندگی چگونه می گذرد، پاسخی جز این نداشت که: با دشواری.  
تمام آرزویش این بود که پس از این روی جنگ را نبیند. وقتی از جنگ یاد می کرد، در 
سیمایش نفرت علیه آن به وضاحت هویدا بود. و هنگامی که از امنیت یاد می کرد، دست 

به دعا داشت. . .  

عکس ها وخاطره ها
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سالح فروشان خونریزی می خواهند

چهاردهم دسامبر 2015

گویند تعدادی ازمردم، جنازه یی را به سوی آرامگاه می بردند. شخصی یهم  دعا می 
کرد که خداوند برکت بدهد. یک تن درگوش اش گفت:

متوجه نشده ای که جنازه را انتقال می دهند و تو از خداوند آرزو داری که برکت بدهد.
آن شخص در پاسخ با خونسردی گفت:

قربانت شوم، من قبـــر کن هستم.
/ سویدن،  پژوهش های صلح ستهکلم  که SIPRI بنیاد  )14 دسامبر 2015(  امروز 
گزارشی را پیرامون تجارت سالح در سال 2014 انتشار داد، من به یاد آن قبر کن افتادم و 
در این اندیشه فرورفتم که تاجران سالح، برای رونق بازار خویش چه طرح های مشخصی 
درسر دارند. جنگ ها تا کجا دامن خواهند کشید. زیرا منطق سود آوری صنعت اسلحه 
سازی، جنگ می خواهد. بر بنیاد چنان منطق، هرتفنگ به دست و بمب گذار وبمب افگنی، 
ـُعد از وظیفۀ خویش، دالر و یورویی را در جیب سهمداران فابریکه های  با اجرای این بـ
اسلحه سازی و تاجران سالح می ریزد. گمانی نتوان داشت که کاهش سود مؤسسات 
بزرگ تسلیحاتی، ره جویی های مشابه با سایر حوزه های تولیدی وتجاری را در دستور 
کار قرار نمی دهد. اگر VW یا شرکت بزرگ "فولکسواگن" با افشأ استفاده از مواد زیانبار، 
ناگزیر است خسارۀ هنگفتی را متحمل شود، به رهجویی های اصالح کارانه وترمیمی روی 
می آورد. اما اندوه حاصله ازتالش های مؤسسات صنعتی اسلحه سازی در این است که  

افزایش سود را در پیوند با  ریختن خون انسان ها می بینند.
گزارشی که اکنون انتشار یافته است، حاکی از آن است که 100 مؤسسۀ بزرگ مشغول 
به تجارت سالح، در سال 2014 کاهش5/1 در صد سود در مقایسه با سال پیش داشته 
اند. و این درحالی است که در سال 2014،  به قیمت 401 ملیارد دالر از فروش سالح به 

دست آورده اند.
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 Wirtschft از کاهش فروش سالح داشت. مجلۀ نیز حکایت  پیش  گزارش سال 
Woche به نقل از گزارش بنیاد پژوهش های صلح  ستهکلم، در تاریخ 31 جنوری 2014 
خبری را از همان صد شرکت بزرگ جهانی انتشار داده بود که سالح کمتری را به فروش 
رسانیده اند. ارقامی که از سال 2013  انتشار یافته است، 402 ملیارد دالر معادل 358 ملیارد 

یورواست.  
این است که حواس انسان های مخالف خشونت وخونریزی، به سوی سرنوشت ملیون 
ها انسان زخمدار، به ویژه مردمان آسیا وافریقا وامریکای التین؛ متمرکز می شود که نیاز 
به مرهم دارند، اما سود جویی فابریکه های مرگ آور، دست آنها را از رسیدن به صلح و 
فضای عاری از خشونت باز می دارد وبه سالح می رساند. می دانیم که این صد شرکت 
) بدون چین. البته چین با فروش پیهم سالح،  افزایش سود را برخالف کشور های اروپای 
غربی وامریکای شمالی نصیب شده است(، سالح مرکبار را برای کاربرد آن در کشورهای 
خویش تولید نمی کنند. میدان کاربرد آن مناطقی است که هنوز ازمشکالت متعدد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و ناهنجاری های بی شمار نه رسته اند. فرهنگ خشونت، تروریسم، 
کودتاها، جنگ های منطقه یی و سرحدی، نظام های سرکوبگرانه ومحتاج ابزار سرکوب 
مردم، همه وهمه دست به دست هم داده زمینه های داخلی را برای پیروزی تاجران سالح 

و منطق خونریزانه فراهم کرده اند. 
شاهد هستیم که قذافی، صدام و . . . از کشورهای خویش ذخیره گاه بزرگ سالح ایجاد 
نموده بودند، آن سالح از بین رفت. اما منابع زیرزمینی به ویژه نفت آن کشورها با توجه 
به خصویات حاکمان وقشری که بلی گوی لزوم دیدهای مؤسسات بزرگ تولید وفروش 

اسلحه می باشند، در خدمت خرید سالح جدید سمت می یابد.             
گرداننده گان 100 شرکت بزرگ سالح فروش، سیاستمداران خدمت کنندۀ آنها، که به 
"افزایش عاید ملی" خویش از راه صادرات، بسیار می اندیشند، با بی قراری به رهجویی می 

پردازند. راهجویی هایی که پیام آور تداوم ویرانگری های بیشتر است. 
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فشردۀ گزارش:
"Sales of arms and military services by the the SIPRI Top 100—the world’s 

100 largest arms-producing and military services companies (outside Chi-

na), ranked by their arms sales—totalled $401 billion in 2014."   

 بخوانید و ژرفای فاجعه را دریابید!
سندی که حاکی از تروریست دوستی است. 
دولت معیوب وفاسد چه دستور داده است:

"وزارت ها وادارات دولتی مکلف اند تا با آنعده کارمندان رسمی دولت وبعضی منسوبین 
قوای امنیتی) که (در تظاهرات تاریخ 20و 2 1 عقرب 1394 شرکت و موارد اثباتیه موجود 

باشد، مورد بازپرس قرار داده و اقدامات قانونی نمایند."  
)امضأ عبدالباری جهانی( 

واین دستور درحالی داده شده است که: 
-  ستون پنجمی ها در ادارات دولتی در آسایش ومصؤونیت به سر می برند. 

-  تروریست ها گروگان می گیرند و گردن می برند. 
-  طیاره یی را مردم می نگرند که برای داعشی ها در غور سالح ومهمات نظامی می 

رساند. نمایندۀ شورای والیتی غورفریاد می کشد. 
-  گروه تروریستی طالبان در حالی که دهشت وجنایت می آفریند، با نازدهی مواجه 

می شود. 
- ظاهر قدیر از همکاری وپشتیبانی شورای امنیت ملی اتمر ازتروریست ها در شرق 

کشور، چیغ می زند.
-  خائنان رشوه گیر از پاکستان در قدرت استند. 

-  خائن به معارف کشور، دزد مشهور فاروق وردک "مسألۀ قندز" را تحقیق می کند! 
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اگر تروریست دوست نبوده ونیستید، چرا با مظاهرۀ ماه عقرب سِردشمنی گرفته اید که 
مهر ونشان مدنیت و دفاع از انسان های مظلوم را داشت.

طالبان ومحمد اشرف غنی 

                                         

                                       "مکر و ترفندت کنون از حد گذشت 
                                        شرم دار اکنون، از این ترفند چند؟" 

از سال ها به این طرف، شاهد هستیم که تروریست ها با عهد وپیمان و آرمان جاهالنه 
کرزی  زای  مافیا  و  پرور  تروریست  اما، حکومت  اند.  افگنانۀ خویش، صادق  ودهشت 
فاسد کنونی، در حالی که زمینه های رشد  "وحدت ملی"  ادامه دهندۀ آن، حکومت  و 
تروریست ها را فراهم آورده اند، هنگامی که زیر فشار افکار عامه قرار گرفته اند، سخنان 

محیالنۀ "بچه ترسانک" ومخالفت آمیز به کار برده اند.
دیروز که محمد اشرف غتی در راستای هدف سر پوش نهادن بر واقعیت های تلخ 
ناشی از غلبۀ چند روزۀ طالبان تروریست، به قندز رفت، طالبان چندین توپ شلیک کردند. 
در واقع با زبان همیشگی خویش، زبان خشم وخون وآتش، که همواره با آن وفادار بوده 
اند، با محمداشرف غنی سخن گفتند. زبانی که مردم سرتا سر کشور ما از زشتی آن رنج 

برده اند.




