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  ينبسم الرب العالم
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داده بوديم براى آنان بخوان كه از آن عارى و خبر آن كس را كه آيات خود را به او 
خواستيم قدر او را  و اگر مى) 175( آنگاه شيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد  ؛گشت

گراييد و از هواى نفس خود ] دنيا [= اما او به زمين  ؛برديم باال مى] آيات[ آن ءبه وسيله
از  كه به او حمله هم كني زبان خود راسگ است ل آن َث م؛ش مثَل از اين رو . پيروى كرد

؛ چنين است مثَل كام بدر ميكند و اگر رهايش هم بسازي زبان خود را از كام بدر ميكند 
حكايت كن ] براى آنان[پس اين داستان را ؛  كه آيات ما را تكذيب كردند همگروهى 

  قرآن مبين )ـ االعراف176(به فكر آيند  باشد
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] چرا كه[ايم  براى دوزخ آفريده] گويي [ در حقيقت بسيارى از جنيان و آدميان را و 

بينند و  نمى كنند و چشمانى دارند كه با آنها دريافت نمى] حقايق را[دلهايى دارند كه با آن 
] آرى [؛ تر  بلكه گمراهاند و آنان همانند چهارپايان  ؛شنوند  گوشهايى دارند كه با آنها نمى

  قرآن مبين )ـ االعراف179(ماندگانند   همان غافلآنها 
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  )ميرزا عبدالقادر بيدل                                                                                                     ( 

  واهد گشت ؛ ليك   انسان نخآگهياز ؛ گاو  و خر 
  !يشود  م خـر ؛  كند فلت ؛ گر  اندكي  غآدمي 

        

        واهد گشت ؛ ليك واهد گشت ؛ ليك واهد گشت ؛ ليك واهد گشت ؛ ليك   انسان نخ  انسان نخ  انسان نخ  انسان نخآگهيآگهيآگهيآگهياز از از از ؛ ؛ ؛ ؛ گاو  و خر گاو  و خر گاو  و خر گاو  و خر 

        !!!!ميشود ميشود ميشود ميشود         خـرخـرخـرخـر كند ؛  كند ؛  كند ؛  كند ؛     فلتفلتفلتفلت؛  گر  اندكي  غ؛  گر  اندكي  غ؛  گر  اندكي  غ؛  گر  اندكي  غآدمي آدمي آدمي آدمي 

  
    انسان نحواهد گشت ؛ ليك آگهي از ؛گاو  و خر

  ! ميشود خـرفلت كند ؛ ؛ گر  اندكي  غآدمي 
  

  ک واهد گشت ؛ ليانسان نخ آگهی   از؛گاو  و خر

  !میشود   خـر؛ فلت کند ؛  گر  اندکی  غآدمی 
  

    انسان نخواهد گشت ؛ ليك آگهيگاو  و خر از 
  !ميشود   خـرفلت كند ؛ ؛ گر  اندكي  غآدمي 

  !ميشود  خـر   
  

  !ميشود  خـر            

  !...ميشود  خـر            
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  ردـبه نـام خـداونـد جان و خ                         

  كزاين برتر انـديشـه بر نگـذرد                                                                    
  
  
  

  طاليه و مدخـل       
  
  
  

  اختيار نها و جبر و افغا           
  

،  ، خانواده ، ا نسان در انتخاب پدر و مادر و زمان و مكان تولد  جبر و اختيار و قضا و قدرءهدر داير   
،   و بنابرين همسايگان نيز بخصوص در مقياس اجتماعي و كشوري، ملت و كشور خود مخير نيست قوم

، غير منتخب و اجباري بوده كشور ها و ملل به طور قطع در تخته بند جغرافياي  واقعيت هاي غير اختياري
  .  ، محكوم اند معين و زيستن با همسايگان مسبوق و موجود

ولي . دف با ميالد آدمي همراه اوستبنابرين خوش شانسي و بد شانسي ، حسن تصادف و قبح تصا
، استعداد ها و توانايي هاي معيني  خوشبختانه ا نسان بويژه در وجود اجتماع بزرگ و جامعه ملي اختيارات
، فضا و ما حول زندگاني خويش را  در دخالت به شانس و تصادف ازلي و طبيعي و ديگرگون ساختن زمينه

  .و پر ارزشي استداراست و اين واقعيت چيز بسيار بزرگ 
در دور تسلسل قانونمندي هاي حركت و سكون در طبيعت نيز زندگي همانا حركت است و تپش      

  .و مجاهده و مبارزه
، بهره گيري از  ، رفع و دفع حوا يج و نا ماليمات زندگي به معناي تكاپوي غريزي براي بقا      

يد مثل ميان انسان و حيوانات عالي و حتي متوسط ، كسب التذاذهاي معين و تول نعمات و هداياي طبيعي
ولي انسان داراي استعداد و فضيلت انحصاري است كه مدام به مثابه مولود بدوي .  همسان و مشترك است

باقي نمانده به موجود و شخصيت نوعي ، جمعي ، ملي و جهاني عروج و تكامل ميكند و با لنتيجه به 
قه و حتي خارق العاده يي كسب  ويش توانايي ها و مهارت هاي خالدگرگوني جامعه و جهان پيرامون خ

  .مينمايد
، كه مقدم بر همه ا نسان ها هستيم در چنبرة تمامي اين جبر ها محصور و بالمقابل از  ، افغانها ما      

نيستيم اگر فطرتاً بيشتر از ديگران و ديگرتران .  تمامي اين اختيارات و استعدادها و فضايل بهره منديم
  . مسلماً كمتر از آنان هم نبوده و نبايستي باشيم
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، خراسانيان پارين و آرياييان  مثابة افغانهاي امروزين ، فرزندان افغانهاي د يروزينه ، ما ب و اما
و باالخره تاريخ و  ، پيروزيها و شكست ها ، افتخارات و حماسه ها پيرارين بوده وارث اساطير و تمدن ها

ما .   ، جغرافيا و فرهنگ مولود خرد و نبوغ ، وسواس و هراس و كار و آفرينش آنان هستيمهويت اجتماعي
، كوهساراني كه گويي خود تنديسي از  وارث كوهساران پر دره و دره هاي پر فراز و نشيب آنان هستيم

 شيب ها و دره ها و.  ، مناعت و مقاومت ، آزاد گي و تسليم نا پذيري آنان است بلنداي غرور و شهامت
  .پيچاپيچ هايكه عيناً خطوط سر نوشت و سرگذشت آنان را به ترسيم گرفته و به فرياد نشسته است

را بر آن بنا نهاده و چند تا از عظيم ترين جبال ) بام دنيا(در تقدير ما جغرافيايي است كه خداوند          
سلسله جبال هندوكش، .  و افگنده استگيتي آفريده ، بر ا) زلزال( خود را كه براي توقف بخشيدن به 

كه رويهمرفته سه بر چهارم حصه .... ، سفيد كوه ها و سياه كوه ها ، كوه هاي سليمان و  كوه هاي بابا
  .ساحت سر زمين ما را فرا چسپيده اند

ا قضا را همسايگاني ما را بوده و هست كه يا خود درندگاني بوده اند تيز چنگال و وحشي و سيري ن      
ا قصاي گيتي و الجرم در حمالت و  پذير و يا طـعمه هايي بوده اند براي چنين درندگاني در دگر حصص

، دره ها و راه ها و كوره راه هاي ما را پايمال و خون آلود و كثيف  كمين گيري و اطراق و اطعام خويش
  .كرده و خودمان را لگد كوب و سركوب و منكوب نموده اند

  

  ودي و ملي كمبود سيا ست خ
  

تاريخ سرزمين ما بيشتر تاريخ  تجاوز ها ، اشغال ها ، نفاق افگني ها ، بجان هم اندازي ها ، تحميالت 
 مقاومت و. يقه و بايكوت و تحريم بوده است ذايا محاصره و م مذهبي ، ايديولوژيك ، سياسي ، فرهنگي و

فرهنگي بيگانگان  تحميالت سياسي و ها  وتسليم ناپذيري هموطنان شجاع و سلحشور ما در برابر لشكركشي 
 ، جهانبيني هوشيارانه و ديپلوماسي علميتاريخي حتي تا همين اواخر در غياب سياست  به علل طبيعي و

تعقل و مانور و محاسبه و  تدبر و انديشه و بالنتيجه جاي فكر و تداوم يافته و  ملي  به ظهور رسيده وةزيركان
كه  شمشير و نيروي فزيكي  رزمجويانه ميكرفته است و از آنجا گزير خون ومصالحه و معامله را هم نا

خداوند عالميان هر نعمت را بر وفق حكمتي آفريده و هيچگاهي  يكي صدفيصد جاي ديگري را پر كرده 
ناحق به مراتب بيش از حد  نياكان و حتي همنسالن ما حق و نميتواند ، بخصوص در قرون اخير پدران و

ماحصل  ويراني شده اند ولي در مقابل نه تنها خونبها ها و  داده اند ، متحمل آتش و خاكستر ولزوم خون
قادر به صيانت آن نشده اند بلكه  كاشانة خود را به طرز شائيسته به كف نياورده و تباهي خانه و ويراني و

احياناً  س از دريچه داخل شده وتبديل لبا دسيسه و دشمنان مكار كه مجبوراً از در بيرون رفته اند با حيله و
 حكمروايي بر گرده هاي مردم و مخرب تر از پيش به سيادت و استيال و لشكر حتي خطرناكتر و با تغيير ال و
  .هاي شهيدان و گورهاي هردم شهيدان پرداخته اند  تاز بر مزار تاخت و

  

    ؟تكرار اشتباه  آموزش از تاريخ يا
  

دفتر « تبختر غير انتقادي بر گذشته و با عدم بررسي تحليلي و انتقادي ازهيچ فرد و ملتي  از تفاخر و 
كوره راه هاي زندگاني  است ، توشه اي براي طي راه ها و» تاريخ « خود كه نام فشردة آن » اعمال 

،  را تفكيك نكرده از قهرماني ها منفي خود آيندة خود برداشته نميتواند و در نتيجه تجارب مثبت و
 ، رشادت ها ، حماسه ها و كارنامه هاي مثبت خود نميتواند ، به نحو شائيسته اي سرمشق گيرد و ابداعات
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تحميق شده گي هاي  حتي ناروايي ها و تباهي هاي ناشي از فريب خورده گي ها و ناگزير اشتباهات و
گز حاسدان هم هر ن ودشمنان و معاندا. جبران ناپذير تر تكرار ميدارد  خود را  به اشكال فاجعه آميز تر و

غلط كدام ، راه كدام است و چاه كدام و حتي خير انديشان  به وي نميگويند كه صحيح كدام است و
تكفير و  ي مبادرت نمايند تخطئه ميكنند و»نهي عن المنكر امر بمعروف و« خودي يا بيگانه ايرا كه به چنين 

نگي پرست محشري برضدش مي انگيزانند كه پناه به وسيلة از خود راضي هاي خشكه غرورِ عقل بيگانة ديوا
  :شايد به همين دليل است كه لسان الغيب خواجه حافظ شيرازي  ميفرمايد ! بر خدا 
  

   تا بيخبر  بميرد  در عين  خود پرستي      يبا مدعي مگوئيد اسرار عشق و مست 
  

دنيايي از حكمت ، ـ فتخار ما  اين عارف سترگ مشرقزمين ـ جد معنوي پر اهالبته در سخنان غيب گون
الهام نهفته است و اگر آنرا از ديد زندگاني و تاريخ ملي خو يش تفسير كنيم چنين ميشود  دانش ، تجربه و

در صدد از خود  جدل داشته و كه مد عي  يعني كسي كه بر دارايي و ملكيت مادي يا معنوي ما دعوي و
باال خره  گواه و ه با ارزش سنديت ، سجل ، وثيقه ، شاهد وساختن آ ن است ، بائيستي از سلسه اسراري ك

در اوج غرور و  انحصار ماست ، قطعاً آگاه نشود و رنده نزد ما موجود است و در اختيار وب منطق برَنده و
بطالن خود به پيش تازد تا بدون اينكه بتواند به مقصد  منطق قابل دفع و تكيه بر اسناد جعلي ، شواهد و

اگر اين كالم را از ديد دشمنان ! باطل خود دست يابد ، بميرد يا در هم شكند و آرام گردد  شوم و
غرض افغانستان سوز و افغانستان بر انداز ، نوكران زرخريد  تاريخي  ، غاصبان ، اشغالگران ، اهل هدف و

مربوط را  آنان حتي منافقان داخلي تفسير نماييم ، چنين حاصل ميدهد كه فرمول  آنان و ساير خائنين  و
 مرد صاحب اين سرزمين و ثروت ها و مؤفقانه تر بكار ميگيرند و از هر آنچه مردمان ما ، فرزندان ما و زن و

معنوي  فرصت هاي آنرا قادر به تحقق استقالل ملي ، تماميت ارضي ، تصاحب بالمنازعة هستي مادي و
بي بهره نگهميدارند   بالطايف الحيل ابليسي  بي خبر وآيندة وطن شان ، ميسازد ، ايشان را حاليه و گذشته و

در غرقاب جهل مركب و باورهاي ديوانه  و» بي خبر بميرند  در عين خود پرستي «  تا گويا آنان همچنان 
شگوفايي و سر ا فرازي آن ژرفتر فرو روند و  بازسازي و تعالي و وار ضد ملي ، ضد وطن و ضد ترقي و

ن غارت و چپاول دزدان و ددان و بهشت عيش ستمباره گان  و خيانت پيشه گان را هيچگاه قادر نشوند جش
  .برهم زنند

  

  چهل سال آموزش و تجربه  
  

نويسنده طي چهل سال حيات آگاهانة خو يش  به كپسول بزرگي از پرسشها ماننده بودم  كه نه فقط 
 پرسشهاي دگر بر حجم اين كپسول نيز هيچگاه اندكي از آنها به درستي پاسخي نمي يافت بلكه  با افزايش

  .مي افزود 
جهان مصادف گرديد  هم خوشبختانه و هم بدبختانه اين چهل سال با چنان برهه اي از تاريخ كشور و

ساير ملل  رويداد هاي  متضاد و متنوع شايد در تاريخ گذشتة ما  و تعدد حوادث و كه از لحاظ توالي و
خيلي از پرشس هاي من توسط حوادث و رويدا د ها .  سراغ گردد جهان كمتر همتا و هموزني با آن 

در حاليكه امكانات . فكر ميكنم مهمتر اشغال نمودند  پاسخ يافتند و البته جاي شانرا پرشس هاي جديد تر و
جمعبندي انديشه هاي  هست كه حتي براي نگارش ، تصنيف و شخصي و اجتماعي براي من طوري بوده و

جهانيان تصوري هم   هاي جدي بوده و اساساً در بارة نشر و پخش آن براي هموطنانم وخود دچار پرابلم
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 نميتوانم داشته باشم معهذا  وضع من بويژه اكنون به آن سرباز بسيار دوستدار ناپليون  و عاشق فرانسه و
 خيلي دور ها مسلكش ، ميماند كه با قلب تير خورده از ميدان جنگي كه پيروزي در آن محرز شده بود ، از
! اعليحضرتا : با تاخت خودرا به مقر ناپليون رسانيد ، با كمال آداب نظامي رسم تعظيم كرد و عر ض نمود 

زخمي كه نيستي :  وقتي پرسيدند . نقش زمين شد  و.  آمدم كه مژده و تبريك فتح بدهم . ما فاتح شديم 
  :جواب داد ! ؟

  !..اصالً مرده ام  ... ـ من 
در همان جبهه مسلم بود ولي عشق نيرو و منطق خود را داشت » پايان « در واقع اين . فت و پايان يا

بود كه نقطة پاياني را كه مرمي در قلب سرباز عاشق آرمان و ميهن » عشق « و لذا اين نيرو و منطق 
  !گذاشته بود، نپذيرفت و حماسه باالتر از نيروي مرگ را رقم زد

گيرم تا به هر ترتيبي شده  سوزم و از يك چنين عشقي الهام مي ميدر يك چنين آرزويي  من نيز
دد روزگار بلكه حتي  اين يافته ها نه فقط براي ديو و. وطن و هموطنانم نمايم  يافته ها ي خود را تقديم 

معهذا حياتي .  ما زياد شيرين ، گوارا و افتخار آميز نيست هءود هموطنان به تباهي  كشانيده شدبراي  خ
   جغرافيايي ملت افغان و هم براي همكيشانم ـ مسلمانان اسير وهءهم براي هموطنانم در محدود! ت اس

  !!محصور تخدير و استبداد و استحمار در شرق ميانه ، جنوب و مركز آسيا و سراسر جهان حياتي است 
خت مظلوم ، دليل آنرا هم ندارم كه در قبال هموطنان س من در حاليكه هرگز مابل نبوده كلتور و

 خويش  تفاخر و بلند پروازي نمايم ابداً هم حاضر نيستم با مجامله هءجفاكشيده و مخصوصاً فريب داده شد
 خود را  مخدوش و هءعقيد و تظاهر به شكسته نفسي و خود كهتر شماري عشق و انديشه و» ديپلوماسي «  و

ـ   نه شخصي (مخالفان و اكثراً دشمنان ملي به  ناخواسته و مشوش جلوه داده  به دوستان تر ديد غير حق و
و راه را براي تذليل و تخطئة حقايق اينهمه سرسخت برايشان  چوبدست بدهم !) من دشمن شخصي ندارم 

  .بگشايم 

  

  حقايق از آمون بدر شده  
  

ه، آزمايش و تجربه ، مشاهده و مطالع خالصه چهل سال انديشه و وسواس ، كنكاش وآموزش ، تفكر و
هكذا در مورد اطرافيان  بزرگي در مورد سرگذشت و سرنوشت خود ، مردم و ميهنم ويل مرا به حقايق تحل
 اخير قرن بيست سرزمين هه داين حقايق در البراتوار هاي دوزخي كه در دو. جهانيان رهنمون گرديد  و

  .ون به در آمد دقت خلل ناپذيري محك خورد و از بو تة آزم صحت و ما به آن مبدل گردانيده شد، با
درد بايد اعتراف كنم كه دشمنان ـ مردم،   من حقيقتاً انسان ناتواني هستم ولي با تأسف و دريغ و

مضاعف چنان مستأصل كرده اند كه پيرامون اين حقايق  جوانان مارا تحت  فشار متزايد و روشنفكران و
يا همانند گنگ خوابديده  علي  نميرسانند وسرزمين ما يا اصالً تفاهمي بهم  روشنتر از آفتابِ وطن، تاريخ و

  . را مرجح ميدانند ... انتظار و حتي توانايي به مراتب بيشتر از من ، سكوت و الرغم دانايي و
بيشة ما در مجموع  كوچه و كاشانه و  وحشتناك است ، صرف نظر از گذشته ها بيست سال تمام خانه و

انواع مردن ، در وقت مرگ  فرياد در ر امتحان تون آواز والبراتوار ي بود كه بمانند مسلخ ـ به خاط
زنده بركلة وي  گردن زدن و رابدست برادر رقصيدن ، چگونه در چهرة مرگ نگريستن ، چگونه  برادر

همزاد عفت ربودن ،  در ناكرده ترين  خانم وي سينه بريدن ، از همشيره و ميخ فرو بردن ، از خواهر و
 مردم ما در هيكارد بلند ثبت كردن ـ يكسره توددن و در ناشنيده تر ين فجايع  رجنايات داد قهرماني دا

آن سالخي ميشد ، آنهم از پنجصد تا هزار تن در روز ، اما اينك همه چيز گويا خواب پريشاني بود ، در 
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 و نجاتت دادند» نمايندگان خدا بر زمين« به فراموشي بسپار و سپاسگذار باش كه باالخره  آب بگو و
مسلول ، زن هاي  نزديك به رحم آمدند ، اينك بر كودكان يتيم گرسنه و تباهكنندگان و قاتالن  دور و

 جوش ، دست و پا بريدگان و چشم و گوش پريدگان ، به خاك نشستگان و به هبيوة سياهپوش و خوناب
  ...؟!تفقدي خواهند كرد  غرقاب فرو رفته گان احتماالً توجه و

دريافت هاي خود كسي را  نه به خود حق ميدهم  كه بخاطر عدم همسويي با افكار ومن نه ميتوانم و 
همكاري شايد جرمي نباشد ، ولي وقتي ناميسر است و يا من قادر  مالمت و سرزنش كنم ،  انتظار همراهي و

  : طبيب دلسوزي خويشتن را تسلي دهم هءبهتر همينكه به فرمود. آن نيستم به جلب 
نا گزير به پرابلم عدم   به دنيا بيايند و" زمان خود " افتاده كه كساني خيلي پيش ازبعضاً اتفاق«  

تطابق با محيط و عدم درك متقابل با ديگران  روبرو باشند ، در حاليكه نه توانند ، به طريقي اين تناقص 
 قبال و همانند هاي وي در» صادق هدايت « ژرف و درد آور را تحمل نمايند ، راهي جز خودكشي 

  »! ندارند 

  

  !پيش آمده از زمان يا عقب مانده از زمان؟ 
  

به دنيا نيامده ام ولي مصيبت در » زمان خود« اين را هم قبل از هر چيز ميدانم  كه من پيش از
شايد چيزي . عقب نگهداشته اند » زمان خود « مردم مرا منحيث المجموع به مر اتب از اينست كه وطن و
رمق افتاده   و در همين حال  دو سرطان خبيثه ايكه من در وجود اين  پيكر از روح و.مانند سه صد سال 

كشف كرده ام  با شدت در جهتي عمل ميكنند  كه آنرا هزار سال ديگر هم به عقب بر گردانند كه معناي 
ديگر سخن هما ن انهدام مطلق هويت و حركت در آن خواهد بود و مسخ كردن  و مضحكة فاجعه انگيز 

ساختن اين سرزمين كه تقدس و تهور تاريخي آن پيوسته بر فراعنة زمين و زمان گران ميĤمده است و  تر
  !!!يا هم شاه ساول دوران  يزيد و» با ستيل « تبديلش به 

  

  :» سرطان«  ضرورت افشاي تشخيص 
  

  شخص بيان و ابالغ واقعيت تشخيص سرطان در وجود واضحاً توصيه هايي وجود دارد كه گويا از
حقيقي يا حكمي كه  مصاب به آن است ، خويشتن داري كردن مفيد تر  و يا حتي مطلقاً ضروري ميباشد ، 
زيرا چانس نجاب يابي از سرطان متأ سفانه در روزگار ما هنوز بينهايت كم است و اكثريت مطلق مر يضان 

  . سرطاني در يك مدت معينه محكوم به سرنوشت محتوم اند 
  :  من  به چند دليل  قاطع اين توهم  نادرست  است ولي به عقيدة

ـ در هر مرضي براي شفا يابي  اصل اولي موجوديت ارادة مريض است ، مريض به خاطر اينكه بتواند 
براي در عمل در آمدن اين اراده تدابير بيانديشد  بايد  در جهت بازيابي صحت خود  اتخاذ اراده نمايد و

  .ت از چه قرار است دقيقاً بداند كه ابعاد آف
جهل و  آگاهي و دانش ميتوان كرد ، بخصوص در عصر ساينتفيك كنوني  ديگر با ـ كاريكه با علم و

  .  منتر نا ميسر است  و جادو 
بدانمعني كه  در آستانة اين قرن اطلس ژنتيكي انسان با كشف . عصر ژينوم است )  21(ـ يك نام قرن 

دة  تعامالت بيولوژيكي ، فيزيولوژيكي و رواني بشر  تكميل گرديده و تقريباً كامل سلسله ژن هاي سازن
انتشار يافت كه بر مبناي آن منجمله اين امكان ميسر ميگردد تا ژن هاي سرطانزا در نسل ها ، نژاد ها  و 
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به همين گونه . مجموعة اعقاب خوني انساني  تشخيص و به طور ريشه اي و ارثي مورد مداوا قرار گيرد 
د ، جريانات ، عناصر ، اشعات و ساير اسباب و عواملي كه موجب تخريب ژن ها و سير آنها به جهت رشد موا

  .انساج و تومور هاي سرطاني ميگردد ، شناسايي ، دفع وعقيم گردد 
نسلي وي انطباق كامل دارد و اما در مورد  مالحظات باال در مورد فرد انساني و  اعقاب خوني و

ابالغ به  ي مهلك آن هنوز براهين بيشتري مطرح است كه نه فقط تشخيص دقيق  واجتماع و سرطانها
نجات بخش  ميسازد بلكه اساساً همين تشخيص درست ، به موقع  وبا  حتي ضروري  و موقع آنرا  مفيد و

  .فكتور اصلي تداوي ميگرداند  مميزات آنرا خود زمينه ساز و خصلت ها و تفكيك ابعاد و
سل انساني  موجود بيولوژيكي است ، جامعة انساني مخصوصاً در واحد ها ي بزرگ ـ اگر فرد يا ن

جامعة جهل . است كه الزمة نخستين آن آگاهي و مشاركت ميباشد » قراردادي « موجود » ملت « چون 
افتخار  دسيسه و توطئه ـ جامعه ماندني ، پايا ، رشد يافتني و صاحب فضيلت و ساخته و مبتني بر فريب و

فرمايه تر از جوامع بردگي در  تشكيل دهند گان آن  بيچاره تر و» جهلِ « متكي بر » جامعة« . يست ن
جز برده  زيرا بردگان در بافت اجتماعي  جوامع مذكور ازاين واقعيت كه برده اند و. دوران قديم است 

  .بودن گزيري ندارند ، در آخرين تحـليل آگاه بودند 
 زمان آگاهانه بوده و تشكل آن در هر حال مبتني بر مقتضيات منافع  ويك سا» ملت «  ـ مخصوصا 

مصالح  آگاهي از آنچه كه تهديد كننده ، تضعيف كننده و حتي زايل كنندة اين منافع و.  مصالح ميباشد 
فراتر از آن حق مسلم و خدشه نا  حياتي  و است ، نه فقط  امر زيانبار براي ملت نيست بلكه امر ضروري و

  . يرش ميباشدپذ
رساي آنها به مريض مستقيماً حكم  ابالغ كامل و ـ در طب و روانشناسي نيز پاره اي از تشخيص ها و

تداوي را دارد و تشخيص امراض ملي و اجتماعي  بيشتر در حدود نود فيصد به معناي تداوي مرض و 
  !عرض است 

 از مسايل بسيارحساس  و بحث بر انگيز  برخي) غير مجاز و غير قابل مباحثه ساختن ( تابو قرار دادن 
از اهم آنهاست  ، و اتفاقاً امراض سرطاني جامعه نيز بر همان » مذهب و قوميت « كه در كشور ما مورد 

زمينه ها رشد و دامنه يافته است ، صرف نظر از نيات و تحكمات خائينانه وابليسانة خود ميكروب ها و غدد 
مصلحت آميز باشد كه محدوديت هايي براي ا فراد غير طبيب و غير حاذق سرطاني  ، تا آن حدي ميتواند 

سواي اين مورد نپرداختن بر امراض حاد و وخيم اجتماعي و ملي به معناي جنايت . در طبابت رايج است 
 .است و به معناي اينكه آگاهانه مريض را رها ميكنند تا به فجعترين حالت بميرد و بپوسد 

  

  

  :  سرطان فوق العاده خبيث   جامعة ما و دو
  

جامعة ملي ما  مصاب به  خال صه كه نه فقط از امروز بلكه از روزگاران مديدي است كه وطن ، مردم و
سرطان خبيثة اولي  كه دراين كتا .  دو نوع سرطان فوق العاده خبيث و مؤجد عذابي باالتر از مرگ است 

بررسي و مكاشفه قرار ميگيرد ، در ربع اخير قرن  ه ومورد مطالع» جنگ صليبي « ب تحت عنوان اختاپوت 
كه ( تكثر يافت  كه در صورت عدم تحقق جراحي قاطعانه و به هنگام   بيستم  چنان زمينة مساعد رشد و

  .چرا در پي دارد  مرگ به غايت ننگين و ذلتبار جامعة ملي  مارا بيچون و!) احتماالً هنوز دير شده است 
به تحقيق » فاشيزم قبيلوي  ـ مانع ملت شدن افغانها « ه در كتاب زير عنوان  دومي كهسرطان خبيث

»  اختاپوت جنگ صليبي « گرفته شده است ،  از لحاظ عاميانه در بسا اعراض و تبارزات با سرطان خبيثة 
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 وجوه اشتراك دارد كه بخصوص كا ر تفهيم تشخيص را دشوار ميسازد ، معهذا ميان اين دو سرطان  پيوند
هاي تاريخ ،آنها بصورت كامالً  و خويشاوندي الزامي وجود ندارد  و در بسياري از مناطق جهان و جدار

  .مجزا از هم ديده شده و به ثبت رسيده اند 
كشيش ها در  سرطان خبيثة اول الذكر كه در اروپاي قرون وسطي  بيداد ميكرد  و توسط پاپ ها و

 تحكيم ميگرديد ، از قضاي روز گار  در قرن بيستم نيز تو سط جوامع آنروز تزريق و تكثير و تجسيم و
دو برادر كاتوليك امريكايي وارث » جان فوستر داليس و الن داليس « كشيش زاده هايي به نام هاي

پاكستان و ( در جوامع اسالمي و مقدم بر همه در منطقة ما »  جنگ صليبي و انگزيسيون  « صديق  
  .ير گرديدتزريق و تكث) افغانستان 

اين دو برادر كه از سياستمداران متدين تاريخ امريكا محسوب ميشوند گويا معتقد به نقش بزرگ دين 
آنها . دين هويت شرق را تشكيل ميدهد: آنها ميگفتند . ي بشر و خصوصاً در جوامع شرقي بودند اندر زندگ
اس دولت امريكا قرار داده شدند كه تازه آغاز يافته بود ، بخاطري در مقامات حس» جنگ سرد « زمانيكه 

درين . تاكتيكي خود را اساس ميگذاشت و تدوين مينمود  اياالت متحده بايد طرح هاي استراتيژيك و
»  بزرگ براي تحوالت د موكراتيك هشرق ميان« صوص سرزميني كه امروز طرح ها سرزمين شرق و بخ

صنعتي ديگر جهان شمرده ميشود ، به مثابة عرصة  مورد نظر امريكا به پشتيباني هفت قدرت بزرگ مالي و
 اصلي مقابله با شوروي ها در نظر گرفته شده بود كه داستان هو ساح» جنگ سرد«گرم ترين صحنه هاي 

  .ماجرا را در متن كتاب خواهيد يافت 
 باد و بخار و برنشيت و َگرگ زدگي دوران حيات شباني ر زمينة برخي اما سرطان خبيثة دومي ب  و

بويژه با ظهور سرطان فاشيزم هيتلري در اروپا  در جامعة ما طور خزنده تجسم و تورم يافت و زمانيكه با 
هر دو سرطان ياد .  اختالط كسب نمود ، وخامت بيش از پيش پيدا كرد » جنگ صليبي « آفت سرطان 

ديگر توانايي  ميشوند وشده بيشتر مغز را  آسيب ميرسانند و مصابين به در جة اول از عقل سليم محروم 
ابداع و اختراع و تخليق سياسي ، هنري و فرهنگي را مطلقاً از دست داده به مرورِ نه چندان بطي به جنون 

هردو سرطان فوق . بي سابقة ساديسم مبتال ميگردند  انواع با سابقه و تخريب و تخدير و تفنگ و جنگ و
نالة يتيم و بيوه و دست و پا تكيده ، بوي  گ ضجة و است و صرف فوارة خون انسان ، آهنواگيرالعاده 

و انهدام  اندكي تسلي بخشاي اين گونه مرض زدگان  سوختگي گوشت و پوست آدمي و غريوها ي انفجار
ميباشد ، فقط با تحمل استبداد و دسپوتيزم بي چون وچراي آنان ميتوان  صرفاً براي لحظاتي با ايشان 

 اين آفت زدگان به مالحظة خطرات هبنابرين سخن گفتن در بار.  داشت ديدار كرد و احياناً همزيستي
است مگر براي طبيب ، اينكه بر سر طبيب مسكين چه خواهد آمد ، از ايجابات » تابو « فوق العاده زيا د 

  !!!بس فرض وظيفه شمرده خواهد شد و
  

  !!ما  غروبِ   غرورِ ما و
   

پلنگ   عقاب و شير و  كوهسار خود بطور مداوم همانند باز ورويهرفته افغان به مقتضاي طبيعت سرزمين
بلند  احوال غرور و درتمامي اوضاع و مغرور و بلند پرواز بوده است ، ولي از آنجا كه براي هميشه و

ملكة  پروازي لزوماً به نفع نيست ، دشمنان از هر رنگي كه بوده اند  ، ضعف يا فقدان عدم ده ها خصيصه و
حتي خود مرگ را در انسان  مرك و بلند پروازي و بي پروا بودن در برابر خطر غرور وانساني سواي 

از اولين ها در مناعت خود ييوسته  سرزمين ما نشانه گرفته و سر انجام از مردمي كه ميبائيست حسب غرور و
  .كردند ست ا معذرت مفلوك پرو بال سوخته  درحتي ب  واپس مانده و جا افتاده وهدنيا باشند ، كتل
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 افغانها  سخن غرور نواز ولي سخت پر هاز متفكران نسبتاً بي غرض قرن هژده فريدريك انگلز در بار
جنگ نزد افغانها حيثيت تفريح و :  مينو يسد » افغانستان « او در اثري به نام . عبرت انگيز  دارد  معنا و

  ! ليدر شيپ سياسي اند آنان  كتله اي فاقد: ورزش را دارد  و اندكي پس تر  ميافزايد 
اگر از حقيقت نگذريم  اين سخنان هردو درست ، تائيدشده توسط تاريخ  ، در ظاهر افتخار آفرين 

فكركنيد در طبيعت براي كدام .  سرافگندگي هناي علمي متأسفاته عيب است و مايولي در عمق و ژرفا و مع
مثليكه مصداق واقعي . ميباشد » ورزش «  ،  منطق البته بدون ضرورت و» جنگيدن « آفريدة ديگر خداوند 

آدمي هرقدر انسانتر شده ميرود ، ورزش هاي انساني تر سواي .  صرف در جنگل طبيعي بهتر پيدا ميگردد 
جنگ هاي بيمفهوم انسان با انسان و حتي جنگاندن وحشيانة حيوانات بيزبان با يگديگر، براي خويش دست 

پرهيجان ورزش هاي المپيك جهاني افتخار آميز است يا  پرشمار ، پرشور ومگر اين انواع . و پا مينمايد 
  !خود را بطور بيمعنا و جاهالنه به كشتن دادن ـ جنگ آدم با آدم و افغان با افغان ؟ آدم كشتن و

البته بايد جداً در نظر داشت كه هدف انگلز كه يك پيشواي سياست انقالبي عصر خود بود ، از نگارش 
. چنانكه از مجموع مقاله مربوط مستفاد ميگردد ، برداشتي نيست كه ما از اين سخنان نموديم سطور فوق 
شجاعت و تسليم ناپذيري افغانها بخصوص در قبال متجاوزان انگريزي را مورد تمجيد قرار  انگلز  شور و

كند و معتقد است كه آنرا به مثابة الگويي براي مردما ن مستعمرات آنزمان  الهامبخش وانمود  مي داده  و
نيز ميداشتند  ، حاصل شهامت شان بينهايت » ليدر شيپ سياسي « ناترس  اگر اين  جماعت تسليم ناپذير و

  .زياد ميبود 
  دشمنان داخلي وهتجليل هايي از اين رديف آشكارا طرف سوء استفاد ولي رفته رفته توصيف ها و
آدم خواري مانند ادلف هيتلر آنرا به سطوح كامالً  يي وديوانگان جهانگشا. خارجي مردمان ما قرار گرفت 

چيز هايي نظير آنرا قايل شدند  به شجاعان سرزمين ما فقط حيثيت بازِشكاري خود و انحرافي كشانيدند  و
تباهي و  از اين حسرت مردند كه لشكر سياهي و ميباشد و» مفهوم عسكر اجير « كه به مراتب ذلت بار تر از 

  .ت شان چرا با جنگندگان افغان مجهز نبود جنايت و وحش
» ساكنان اين كوه هاي بلند دندانه دار« عالوه بر ژور ناليستاني مانند لوول تامس امريكايي  كه يكسره 

همتا درمقياس سراسر جهان به قلم كشيدند ، متأ سفانه شماري  از درسواره  رهزن هاي بي را  وحشي ها و
 رانه هايي كه معموالً طي دو سه قرن گذشته به خورد اطفال معصوم ، جوانان وت ها ، اشعار ، منظومه ها و

رويهمرفته كمتر . عامه مردم ما داده شده است ، نيز غالباً افغان را شاخ كبر و سلطان جنگل وانمود ميكند 
  : ست افغاني خصوصاً كه به سرطان فاشيزم قبيلوي مصاب باشد ، به درك  معاني چنين حكمت ها  قادر ا

   آ وري  چرخ نيلوفري  رار دانش بگيرد         به زيردرخت تو گر  با      
  :غالباً جوانان ما ميان اين شعر رحمن بابا كه  

  كه  بهار لكه  ونه  مستقيم  پخپل  مكان  يم       كه خزان را  باندي راشي  
  :منطقي پيدا كرده نميتوانند  و اين مثل پر حكمت  رابطـة

  » ! نهد شاخ  پر ميوه سر بر زمين «                    
  

  ؟!ند دها غار موش ميپا لي» شير « 
  

بي ليدر «  دفاع از انقالب در سرزمين هدو دهة اخير قرن بيستم چه در جبهدر ساليان جنگ ، ساليان 
 احيا شده  جنگ صليبيِيعني»  جنت « ويزاي  و چه در جبهة جهاد و بگيربگير پاسپورت  و» شيپ سياسي 
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بودن بگونه هاي عبرت انگيزي آفتابي شد ، غالباً خود » پلنگ  شير و باز و« تو سط برادران داليس  ارزش 
عقاب تر بيت ميكردند ، براي فرزندان دلبند خود يك غار  پلنگ و باز و آنانكه فرزندان افغان را شير و

بيدفاع  ميكه فرزندان مردم مستضعف وموش را مطابق بضاعت به چندين سكة طال ميخريدند ، در هنگا
روس ها مقابله و مقاتله داشتند ، فرزندان  كشور در اين يا آن جبهه عليه همديگر به قوماندة پاكستاني ها و

 اهل مكنت و زبده سرمايه داران و ساير كالن تاجران و روحانيون بزرك و خوانين و ناز پروردة حكام و
هاي نازنين » باي فريند « و   ها»گرل فريند«ود وآتش جنگ در آغوش بضاعت هزاران كيلومتر دور از د

جمال زندگي بودند و گويا غيرت شير افگن نياكان خود در تمامت  كمال و شرقي و غربي مصروف عيش و
يروت كشيده آهنگ وطن  ميگرفتند و اگر ساليان بعد ريش و(!) قرون را به نيكوترين وجهي جشن 

كرسي هاي عالية ديگر  مستقيم ميĤمدند و بر وزارت ها و ميفرمودند و راست و» حجي « ميكردند ، سرِ راه 
تكيه ميزدند و با كرو زينگ ها و باديگارد ها تردد ميفرمودند و بدون اينكه حتي كيكي گزيده باشد شان، 

مادر بريدجنرال نيز ازشكم  و! پلنگ ها و عقاب هارا به گردن ميĤويختند مدال ها ونشانهاي اعاظم شير ها و
  !ها و دگر جنرال هاي قندول به دنيا ميĤوردند 

  

  ؟! يا گال دياتور  يا جنرال مادر زاد 
  

( خالصه دشمنان داخلي و خارجي اينكشور بخصوص انگليس ها و ميراث خواران شان ـ پاكستاني ها 

لب با ريموت كنترول به واشنگتن و لندن نهي كه بطور اغ امر و ثروت و قومانده و فقط پاكستانيهاي صاحب امتياز قدرت و

و اخيراًً وهابيون و سيه مستان پطرو دالر با همدستي اقشار و اصناف حاكمِ ) !وصل اند ، مورد هدف ميباشند  

و ) و در ضمن پشتونولي ( افغاني نه فقط از دين و افغانيت  غالمِ غالم باصطال ح داخلي و محكوم و
 شنيع بعمل آوردند بلكه مقام افغان را نزد بشريت و  بهره برداري كامالً سوء واحساسات و غرور ناشي از آنها

جهان به سطح گالدياتور هاي مفت باز و ُگشنه پر زور پائين كشيدند البته فقط به اسثناي  تاريخ كشور و
  .»!خداداده « وزرا و جنرال هاي مادرزاد و 

وسف پاكستاني  ظيم جهادي  يعني دگروال محمد ي بگونة مثال به فرمايشات سرقوماندان اعلي هفت تن
 حقايق ناگفته و راز هاي  ـ انكشافات تكاندهندة"شكست روس" تلك خرس قرن ما ـ هفاجع(( مؤلف كتاب 

  :دقت فرمائيد ))  مقا و مت افغانستان هپشت پرد
� ا��از� ����� ه� ������ ا��ن ه��� « �
	� ����ل و( ��  ��  در ه� ���� ا

���ر� ��در و ��دم ��د و�	� � ���
���ر� �#ر �	&+�* ا()�'	&�ن ����$# و "�!�ً� �ش ه- از 
و ه��ز ��/�ب ) ؟(+�� �*  و� در ��ا�� &ز��ن %$� �  #� "�!� )  !!��0م ��� ه��'	/ 

�?� از  در �<��= >�رو� ه� ای���د;� :�د�61980ری4  در !�ل ). ؟(���1 ا!0   : ��
�� ه�*���  ا����ز�  را��ز� &�D� را در ��ل :�B� C�ر ه01 !�ل A<@ و . �D��  ه� E�ل &

��دن >�ن ��FD  ا!0  G!ن در را�ت >�ه�B�<د� ، ا�B�  J�Kق ا�5�� ، را23  (��  �'
�80��7 ا3/ �� �6 از  9�� ای	&�د;�5: �0 7 �=�� ����دن ا$&��� '�	/ ، زی�ا را23 ��دن 

�� �=��� و�@�ی	� و $=�5/  �?��3� و در< وA�  #$���� :ن �80�- ، ا�C0ذ $#�  �DE� ی�'�ت��
 G&�'7 ��� ه	7 د!#ِل ���ِد �����- و $�	�اِر I=0 /J7ِ هAان ا�#'���K ب�&� و!7 از (?�ا

 ا()�ن �5د ا�Mً از �NO=� �� /3ا » -��80 Q5رت ا#K «و S'دا ���=S  �?�وم اT /3� ر#3 �
� )  !و SN=3 و �?��3� ���ا��ن :ن �����ا �� ((  ;�ا�� او را �ء ;N�ن �� Kزم ا!A 0� "�ا

...((  
���  دور &RA +�ب �QN >�� و در E�ل �B�PE  و ا!��Kل ��د �D� ����F ا ��+ ) .

�# ، ا()�ن و U���J��  از ���ن !)و :'�- در ����ت ���	&�'7 ه� » ���
X� وا3&#9ل ؟؟ « �Vر;�ار
��T ای�4  د �� ��B� �F��0D اBV�ت ای� .  >��ع :��0 �  �1���� ا��د��  وای�D� دو 

�  �/� �4A  زد�!!)��\�ع ���
X� و ا3&#9ل ( ���Wع  �F� Xی  RA& ="را دا R�!و د 
��ا او د. ��Nد  & 0<�; RA& ��ی4  >?/  ه�E �A 0�; RA& در  FYون و��!0 "�د را 
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�� ��Zو ری����14، در .  ���ر ]�ای 1<0� \�E� 4�T  ده�ن را ���4 ��]�ف %/��[� ر
�6  ����  +�1 ه� را ����د ]�ف ا   ��; ���" K ��� �Tزش در ��زوا �R ف :

�ی` &��ن و� �� درد و. �1N�ه�� ر!��  ��و� در �bEر . %aاب ��د  ای� هN  دال 
���ون :��1 !�خ و  4���و ��د و  ز�� RA& ن در�را +� Rد!0 "�ی J/��   �1; داغ

��Nد . �ر� ��د و ��ی?�ت از &ن � 0��V رت "�را�0 و ��%��< eZ< �ای C�A�A �ی�� .  
�� در ای=`� �E!* را3/ ���Oی# و ای=`� از ایG '��'� ه� در �_�ر �� و ��Kی� �3ی� �=�^[ ( 

�- و!7 از :'�N �� '�ی	=#� یa روی#اد وا7�K را =`���S ����د ��د� ��&�ا'# ، �0دی# '����ن �- و 
��� دQ0 /K��ر ��#اد  �د ، $��ت �`�����K cAن و ا(�اد 
��b وروای/ ��#ارد 9زم  V�'��b در �?=� را '

   )�0 روای/ در 
# ا(	�'� ��ا ��د��ن 3@�ط '�7 '��د
� ا!0 ����  یX "$�]�0 ا]�= ا��N�� 0%��< �D�. ( &ر� ، >��%0 و &

� ا()�'7 ی�=7T 7 ؟ ��O 5#او'# �� ا()�ن �)�V '#اد� ا� /3� ��N$/ �	��'7 ـ �85��/ ا�
$��N/ �	��'7 را �� ��=7 دی�O :ن ��0�3� ;7 ��ورا ا'	�'7 ا3/ ، �� $M@� /��Nی7 ، 
��ا'� ، ��د9'� و دور ا'#ی_�'� ��#ل �3زد و ��ا زرا'#وز ، �@#� ;_�ی�Af� ، 7 :$=�ی7 ، #�

�	7 و رو73 و ��ب و �J0ج ���	&�'7 و �J0یg وAO'ن  ا��ی`�ی7 و ا�&	� ��3 �Oدی ��؛ دو �� د'
�� �&J� M;دی��0ر و ���Aان در'#ة �V� 7د  » k� 7&_�ٌ «دد ؟؟�O' �روی�اد �ق واY?�ًً رخ ) !!�0#ی

 �<�B�� ��g ا�ا6�N� Xی �داد� ا!0 ، ;�+  ای .�A��و� . س �ی` ��د ای� ��د ی<��ً� 
�  ویjة د�N� XیB�4< @ً��: 0T �E اب درa% درد و =N�A ���0 ی?����ی�، ���T ا

��ا� یX ا��ن در ]�ر4�A  ��ا0E >�ی�� ��دا>�  . �E]/  را �1�ن داد "���>� و
� ����دد  ��>� ]�ا :��1ن و>/A  �ای� در . �ی�د �� +�k زدن یN% X= [�� ��دا

��  و #�ورش و� �A RZ� Xی l���>Z$�0 و� از وA 0�T�F6 0Y/<�� ;�دی�� و 
��� !�ی�  ا��ن را 0T و:�ب �N�ی� او ��T ا;� :�� یX #�� #���� . ����ب ����دد 

 �& mی�ًا زد� >�د ، ه��<  T �! 0Fه ��# Xا;� ی �4�T  ن "�اه� :�د�;�ی �ه  *�
��Zاه� :��1 و "�ی�1� را �QN "�اه� :�د  . J:د ه�n��B�>� در  ��T 4  د��: )

��n�ر ا!0 و +��� یeZ< X ��رد ا  )!���	&�'7  ��8Cص 'Vد ��$#ان ���7 و ) ��
  . �N< 0�#د� ���1د  ه�Nار� E<�� و)$��N/ �5د را در ���	&�ن ��\# و^G �5د !�Mم '`=#

 �N"ه� ز���) o!ل "�د د;�وال ی��Y  �� ـ B�/[ ������!   (  �[�ض �Aاو� 
�N� و ی� در E� 0T . #�:���ن &ورد� ���1  ��:nA n�+ ام�: �K��� را �K�6 �F! Xو� ی

1# ��  ���� ه�F  ه� راهN�t�ی�  +�� روز و� و ���Bر ��د 0 ا!N��� s= ;�دی��E
� ا��ن.( �N�ی� B�/[ �ه�ی�ای�4  در ]�رت ) �� �� ��B� �[�?� ��از >��� اردو ه

�  زود� از ���ان ��v ذ 0Eا�� �دا>����  دور د�"�F<  �!0 ا��<�ل ری?g ه�/���#�4 
 ��� ���وم ا/4��� �&�ب ه�! ا�J(&3اo .( ]�رت ;��د، $�
�G در =T ن��A	� ا()�ن �� �#���' 

 #$����Oدد  » !�?�g $��دت« "�!�ً� در :'�8رت ا�� ���د از ���ن ر(&� و . ا�`�'�70 دا$&� � �^��
 !! #='��� �ً=� !!!)اش '�V ا!��س '�ب ا3/ » دی�'/ 0@�ی� « �5د در» $��N/ �	��'7« ا()�ن �

�A . QwYاو� در!�D� 0� ;�دد  در %�ض +�� د�Y<  +��ی� روز �  :�ر ا!A 0� �?��T  و
��د  �T�N?� ا�� Xی �<�D�� =N% ون����ن   �b% X0 از . :�دن یN�Y ی�ن�� 0D�

��� ر�g #�� از +� �Y و  �1��  ���n :�ر ;� �BA از ��E .  �� ه� N"ز ���1 +����%�ة 
 ��� ور3�# ل ! ی� ی�  (ه�N� %/0 از ��� ر#'���g $��دت ?� �� .'�&=� � ��دو او داد

  وی�ر#'��! ( �A د�: C/6 ارة :�ام ��اح را �ً��� �A  :  د دارم�ی  ���ان را  ���Y Xی �� 
���Bً� &رام ، ��ون "���ی�n زی�د و �Eا�� =N%  /�!ی�����  ا��ا >�د  �NT �y ��] . ��

 Rاه�" Xی �ای�4  +�� CT » � �F$�� «  �  : 0� ]�رت ;����ا ���Y C�« از �� 
 >�Dت دا>0 ی?�� ای�4  و� �0D ا%�ام :�دن ا%b�� د!���� >�ة "�د »Y$�ب 

�D� را& ��/; �ً$Z<  ر� ���4د�و # QwY .«  
�� z�W�A ����� در� :��ب، ������ی���� �  �@ ����م دا:�� �P�ر ا�N[ �NE ـ ا>�ر  

� در وKی��Y 0ه�ر ا!0 B�/[ �ه�ی��� `B!ن ا����ا���Y از �  . �/�v ی4
  

  جنگ صليبي و جنايات جنگي  مسابقه در 
  

همين قوماندانان قبل از همه پس از عزيمت شوروي و سقوط رژيم باصطالح كمونيستي نجيب اهللا ، 
 اشرار بيوطن و« درمسابقه با مجاهدين صليبي مسلط بركابل و اطراف آن حقانيت تاريخي اسم با مسماي 

نه ساز ورود دومين مودل مجاهدين صليبي نقش كل الحجر دردل تاريخ نموده زمي را تسجيل و» لومپن 
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اينجا نويسنده به .  به نا م طالبان از گودال كثيف پاكستان در وطن خاكستر شده ولي مقدس ما گرديدند
اداي ) بريدن گلوي اسيران جنگي ( يا مال ملنگ » قصاب« عنوان شاهد درجه اول به جنايات جنگي 

حقيقت رويداد ها در پيش چشم نسل هاي كنوني مشعر است ، چنانكه سراپاي كتاب وي و . شهادت ميكند 
نهي  اكثريت مطلق قوماندانان و دارندگان صالحيت امر و. مال ملنگ در جنايت جنگي كدام استثنا نيست 

  .كاربرد سالح در جنگ صليبي پاكستاني حتي در جنايات جنگي با يكديگر مسابقه ميدادند  و
  

   ميپوش          من  از طـرز  خـرامـت   مي شناسم به هر  رنگي  كه خواهي  جامه 
  

مگر نه اينست كه !  آنها كه نتوانستند خلق خدا را بفريبند ، چگونه ذات خدا را خواهند فريفت ؟
  :امر مسلم اينست كه . آقايان اساساً خدا ناترس و حتي خدا ناشناس تشريف داشتند 

  
  ! ) د  ، كجا  ما نـد مسلمـا ني ؟چو  كفر  از  كعبه  بر  خيز  (           

           

  »تقريري «             مسلماني فاجعه انگيز 
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  منافع پاكستان در نا بودي افغا نستان          عزايم و
  
بحيث « از اعتراف بر اينكه مجاهدينِ دست پرورده اش » تلك خرس « مجبوريت نويسندة : دوم    

علي الرغم اينكه حتي در همان حد »  ياد گرفته بودند تقريريمسلمانان ديندان يا ديندار قرآن مجيد را 
عقاليي نيست ، معهذا با در نظرداشت اينكه مجموعه داليل ، براهين ، انگيزه ها و عوامل  حقيقت ندارد و

فرضيت و قدسيت جهاد و مخصوصاً مشروعيت رهبري آ ن توسط پاكستانيها ، سازماندهي آن توسط 
غانستان بين المللي از اين فاجعة قرن در اف پاكستان و باالخره نيابت و نمايندگي پاكستان درسطح جهاني و

فقط با احساسات ديني توجيه ميشود ، فاكت بسيار بزرگي نه تنها براي محاكمة رهبران مزدور اين جهاد 
نامنهاد  است ، بلكه برهان قاطع براي محاكمة پاكستان به عنوان مسبب قتل هاي هستريك تروريستي و 

جير كردن لو مپن هاي كامالً محروم دسته جمعي در افغانستان و به عنوان سازمانده جنايت عليه بشريت با ا
 رهبرِ جهاد هه اعمال پاكستان و نوكران فروماياين فقر. از خرد و عقيدة سياسي و مذهبي شمرده ميشود 

ساخته اش را عيناً با اعمال اسامه ابن الدين ، زرقاوي و ديگر جنايتكاران عليه بشريت منطبق و يكسان 
  .  ميسازد 
امثالهم جز گنجينة جهل ديني اجيرا ن خود كه تا سرحد انتحار به پيش رانده  مگر اسامه و زرقاوي و  

  ! ميشوند ، چه دليل و متكايي براي شبكه ها و برنامه هاي خويش دارند ؟؟
چرا با ختم   شوروي آغاز شده بود وه مداخلهدر افغانستان مدت ها قبل از بهان چرا جهاد پاكستان  

اكنون به بهانه امريكا و ائتالف  چسپيده و مسلماً با پايان اين . پايان نمي يابد مداخله شوروي پايان نيافت و 
  !بهانه ها تغيير ميكنند ولي استراتيژي پا برجاست و لهذا جهاد برپاست . بهانه ، بهانه هاي ديگري پيدا ميشود 

تا . ، افغانستان نابود گردد  براي آنكه پاكستان زنده بماند ، بايد با هر بها نه و با هر جنايتي كه ميشود 
بازسازي ، ترقي ، اعتال ، . آرام را از پاكستان ميگيرد  افغانستان است ، مخمصة ديورند الين خواب و

.  شدن افغانستان براي پاكستا ن زهر هاليل است  » مسلمان تحريري« دانشمندي ، نيرو مندي و حتي 
 فراهم كنندة تمامي بهانه ها و جهاد ها كه به معناي قتل ها پاكستان مسؤ ول درجه اول  ويراني افغانستا ن ،

سيستماتيك ذخاير و ثروت هاي ملي مردم  چپاول و محوِ كشتار هاي سيستماتيك مردم افغانستان ، چور و و
   . ، ميباشدضد بشري ديگر است  تحريك نسل كشي ها و هزاران جنايت جنگي و افغانستان ، سازماندهي و
 هزار مليون دالر غرامت به افغانستان است كه حسب 240به پرداخت كم از كم پاكستان مكلف 

محاسبة بانك جهاني طي يكربع قرن دسيسه و مداخلة عملي در چوكات جنگ مخفي و جنگ اعالم نشده 
  !!!امريكا و ديگران در مقام معاونان جرايم پاكستان اند  عربستان سعودي و. عليه افغانستان به بارآمده است 

  

  »!زه پور غوارم ـ دي نور غواري  «                
  

زه  پور : ((  در زبان ملي پشتوي افغانستان ضرب المثل بسيار زيبا و بسيا ر رسايي وجود دارد كه 
!)) هنوز بيشتر مي طلبد ) مديون من ( ـ من  قرض  خود را ميخواهم  ولي او ! غوارم ، دي نور غواري ؟

ر مورد خائنين ملي مدعي جهاد  هزار فيصد صادق است كه مردم افغانستان محاكمه و اين امر به واقعيت د
برابر به  مجازات آنانرا  مي طلبند ولي آنان هنوز دعاوي رهبري و رياست و وزارت بيشتري  را دارند و

ين حتي به قول بارنيت روب.  خود مدعي مقامات و امتيازات بيشتر و بيشتر ي اند ي وطنفروشيهپيمان
آنان مدعي باصطالح انتقال امتيازات  جهاد به اوالد واعقاب خود افغانستان شناس معروف معاصر امريكايي 

  !نيز ميباشند 
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 خورشيدي طي يك مصاحبة اختصاصي با دكتور 1383 بارنيت روبين در آخرين هفتة برج جوزاي 
  :انستان  از جمله گفت دري راديو بي بي سي براي افغ ظاهر طنين سردبير برنامه هاي پشتو و

مجاهد كسي است كه در جهاد شركت داشته ، اما اين لقبي نيست .  در مورد اصطالح مجاهدين ... « 
كه بتوان مادام العمر آنرا حفظ كرد و اين، لقب و امتيازي هم نيست كه از پدر به فرزند مانند سلطنت 

مثالً تعدادي رهبران بعضي از . د ، مجاهد نيستند بسياري از كسانيكه مدعي شركت در جهاد ان. انتقال يابد 
همة مردم افغانستان كه براي آزادي وطن شان .   احزاب بودند كه قسماً اعضاي آنها مشغول جهاد بود

رهبراني كه ميخواهند ادعا كنند كه جهاد ملكيت شخصي آنهاست ، فقط . جنگيده اند، مجاهد بوده اند 
آنها از بركت همكاري با ائتالف بين المللي پول . وامل مختلف متكي است قدرت دارند و قدرت آنها به ع

باقي مانده بود و  1980 برخي از آنان پول هايي را در اختيار دارند كه از سالهاي. به دست آورده اند
 بعضي از اين رهبران امروز پول هايي دارند. آنان اين پول ها را نگهداشته در جهاد به مصرف نرسانيدند 

  ». كه از مدرك فروش الجورد، مواد مخدر، عوايد گمركي و يا تجارت شخصي به دست ميĤورند 

   

  »؟!شنيده كي بود مانند ديده  « 
  

با حفظ حرمت و احترام به آقاي بارنيت رو بين ، بايد تصريح كرد كه افغان وطنشناس و غير افغان 
شنيده كي بود مانند : ((   ما تفاوت دارند كه افغانستان شناس درست به اندازة محتواي اين ضرب المثل

جنايت  درين حكم حتي آن افغانهايي هم شامل ميگردند ، كه در هنگام توفان و آتش و خيانت و)) ديده 
 جهاد صليبي رخت به ساحل عافيت كشيده بودند و با صطالح در مهاجرت تشريف يو چپاول و وحشيگري

ارب و اندوخته هاي فني ، فرهنگي و جهانبيني معيني كسب نمودند اين در ست است كه آنان تج. داشتند 
كه براي افغان جامانده و پامانده غير ميسر بود ، ولي به همان تناسب درك و احساس شان از ژرفاي 

  . مصيبت اين سرزمين و مردم آن ناقص ميباشد 

  

  : وظايف بسيار حياتي و تاريخي و جهاني 
  

خاطره   كافة اهل قلم و هنر تصوير  و رناليستان ، خاطره نگاران  وآرزو منديم نويسندگان ، ژو
 ديده گي ها ، دانستني ها  و ياد داشت هاي خود را در باره فرد فرد رهبران ، قوماندانان ، همجموع

جواسيس ، عمال دو طرفه ، فتنه انگيزان دستوري ، پرونده سازان ، شكارچيان ، وند گيران ، لومپن ها ي 
لقب  دايه ، بزم آرا  و الله و حشم ، باديگارد و د و بي القاب ، دزدان ، راهزنان و انواع ديگر خدم وقدرتمن

. و جنايت و طنسوزي و وطنفروشي بنويسند و به تصوير بكشند  پيرا ، چاپلوس و كيسه مالِ سلسله جنبانان شر
در بارة مال ملنگ ، مال راكت ، مال دهشكه داستان ، فلم ، نمايشنامه و حتي روايات بسيط و فاقد انشا پردازي 

  :يا پنديده تر از آنها   ، عصمت مسلم ، رسول پهلوان ، غفار پهلوان و صدها جرثومة الغر تر و
تاريخي فوق العاده  است بخاطر اينكه يك كشور ، يك ملت ، يك  فرهنگي و اوالً كار هنري و

يم تمدن هاي متعدد بشري ، يك برهة ترقي و فضيلت ، يك موزيم عظ فرهنگ ، يك گنجينة اخالق و
ساينس و تكنالوژي و ارزش هاي بيشمارة ديگر عالوه بر جان هاي عزيز  پيشرفت ، يك فصل آموزش علم و

  !فراوان فرزندان افغانستان كه هركدام شايد گاليله اي ميبود ، با دستان اهريمني همين ها تباه شده است 
شنيده است كه علي «  فوق العادة جهانشمول است بخاطر اينكه  دنيا ثانياً يك كار علمي و معرفتي

قانه ميگويند كه مجاهد بين و ديگران صادشايد بارنيت رو» !وانه خانه است آباد شهر ميباشد حال آنكه دي
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حاليكه اين افسانه را مدت هاست كه باد  در.  وطن است و تمام مردم افغانستان مجاهد اند هآزاد كنند
مجاهدين سه دهة اخير قرن بيست حتي سال ها قبل از ظهور بهانة اشغال نيرو هاي شوروي . است برده 

 در افغانستان  اين كشور را به دشمن عالج ناپذير آن پاكستان و كارتل بين المللي شريك آن فروخته و
ا شدگان و فريب صرف حساب اغو. مليشة پاكستان مبدل شده بودند  تقريباً بال استثنا به سرباز اجير و

  !خوردگان جداست 
   

  

  !  مردم فقط گروگان و قربا ني 
  

همين اكنون  پا بسته اي بيش نبودند وتا مردم افغانستان در دوران جهاد صليبي گروگانان دست و
مردم افغانستان از جهاد صليبي كه هفت تنظيم . دهان بسته اند  پا و اسيرِ دست و ن گروگان وهمچنا

سازمان استخبارات عمومي نظامي پاكستان  كنترول وهدايت رهبري و سوز به قومانده ووطنفروش و وطن
)I.S.I (آتش بياري استخبارات عربستان سعودي و  و)A.I.C (مپن هاي مخوف و امريكا  و با شركت لو

فته و شبكه انجام گر ! )متجاوز از يكصد هزار رأس ( افريقايي  زندانيان جنايي عالج ناپذير  كشور هاي عربي و

  .  مغز روح و استخوان نفرت دارند  هاي تروريزم بين المللي را در متن خود پرورده است ، براي ابد و تا
به   ثور و7 هسرطان داود خان ، نه در سانح) 26(در واقع مردم بيدفاع و بيگناه افغانستان نه در حادثة 

شد روس ها و اداره هاي مؤقت  ، نه در آمد و ) امين ـ تره كي( اقتدار رسيدن پولپوت ـ ينگساري افغاني 
و انتقالي كارمل ـ نجيب ، نه در جنايات انقالب اسالمي رباني ـ سياف ـ مسعود ـ گلبدين ـ حقاني و مزاري  

و بن الدن  (!) ، نه در حاكميت نود فيصد مستقيم پاكستان در وجود تحريك و امارت اسالمي طلباي كرام 
زة يك تماشاچي آزاد هم سهمي نداشته و در تمامي اين دوره هاي شوم كه به بازي حتي به اندا هر گز و

بد ترين اسير و  بيرحم ارتباط ميگرفت ، اولين و بيباك و هاي بيرحمانة جيوپولتيك بيگانگان  زورمند و
 باالترين هم آنان بودند چنانكه در باالترين رقم ها در تاريخ بشريت كشته شدند ، در آسيب پذير زنداني و

تيت و پاشان  معيوب و شل وٌشت گشتند و در باالترين ارقام به مقياس تمام جهان آواره و رقم ها معلول و
نا م مذهبي جنبش و قيام استقالل » جها د«ذواتي مانند بارنيت روبين اگر واقعاً بپذيرند كه . گرديدند 

تاز  جنايت مشتي لو مپن مزدور  و تاخت و نت وطلبي افغانها نبوده بلكه دقيقاً نا م يك برهة وحشت ، خيا
شرق » جنگ سرد « ، يك فاز وحشيانة )پاكستان( بند بازماندة استعمار انتقام جوي بريتانيا بيباكانه و بي قيد و

حتي در قاموس  تطبيقات تروريست هاي بين المللي بوده  و غرب و يك مرحله آزمايشات و آمادگي ها و و
تركيبات كامالً جديد خلق گردد ،  تعريف آن بايد گنجينة لغات و تشريح و  تحليل وزبانهاي بشريت براي

نام دادن  به » مجاهد « و » جهادي « را با  دهان بستة افغان محكوم و دست وپا و هيچگاه مردم مظلوم و
  . اين سختي و نفرت انگيزي توهين و اهانت نميكنند 

  

   وثيقة نجات مردمان منطقه 
   

نه افشا ي حقيقت در زمينه ، نجات بخشاي هزاران فرد ، گروه و ملت در سراسر جهان بهمين گو
بخصوص در كشور هاي اسالمي ميگردد كه از جهاد صرف توهم مثبت در ذهن دارند و به گناه تبليغات 

وار حيثيت » رامبو «  شان هقوماندانان مجاهدين در مخيل رهبران و»  دوران جنگ سرد« بين المللي 
نجات بخش يافته اند گه گويا امپراتوري شوروي را درهم شكشتند و ديوار برلين را  رمانان معجزه گر وقه
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همين رسانه هاي بين المللي كه چنين افسانه هاي كاذبانه . فرو ريخته سرنوشت اروپا را دگرگون كردند 
ويل المدت فجيع را هر چه را به خورد بشريت داده اند ، امروز مجبور ند اين اشتباهات داراي عواقب ط

تمام بشري مبارزة ريشه اي با  بدون چنين كار عظيم و. ماهرانه و مدبرانه تصحيح نمايند  زود تر آگاهانه و
زرقاوي و  بخصوص در اذهان مردمان عقب ماندة دنيا  اسامه و. تروريزم بين المللي سخن مفتي است 

انِ شوروي برانداز و افغ» مجاهد « و » جهاد « ني  با آسمانخراش هاي تجارت جهانامنهاد برهم زنندگان 
  !جهان هيچ تمايزي ندارد   تاريخ اروپا وهدگرگون كنند

 مردم كشور هاي آسياي ميانه به طور خاص در معرض خطر ابتال به سرطان جنگ صليبي يا جهاد قرار 
  .دارند و چون گرفتار مصيبت نشده اند ، قدر عافيت نميدانند 

  
  حور خوش است      جنـت و گويند جهاد و             

  چور خوش است  و» غنيمت«      زان نسيه همين         
  كشته گان  مي شنو يـم                » ادـجه« از گورِ             

  !كاواز دهـل شنيدن از دور خـوش است              
  

  اه جهاد ميشدند؟ مردم چگونه راهي كشتارگ
  

نشسته   خود ما كه در ُغندي هاي خيرهچل ترم بارنيت روبين ، دكتور ـ پروفيسور هاي چاق وبراي مح
بدون حتي  يك ذره شرم هنوز ازجهاد بهمان  باصطالح جهاد مردم شان را تجليل و تقديس ميدارند و

شد  ي االرض با ارث همان مفسدينِ فمفهوم سخن ميگويند كه گويا لقب مدام العمر و امتياز قابل انتقال به
، احتراماً ياد آور ميشويم كه مردم افغانستان و اوالد بيوسيله و بي پناه آنان چگونه راهي كشتار گاه هاي 

  اين جهاد ميگرديدند ؟
هجري خورشيدي يعني پنجسال پس از خروج شوروي ها و پنجماه پس از فتح ) 1371(اواسط سال 

قريه داران ،  ل پهلوان  وارد شهر ميمنه گرديده ملك ها ورسو! مجاهد كبير. انقالب اسالمي بود! مبين
  . موسفيدان و مال هاي مساجد را مؤظف ساخت تا عاجالً  صد  تن مجاهد آماده كنند 

افراد احضارشده و در واقع دستگير شده طي » !خليفة اسالم « فردا به تعداد خيلي بيشتر از هدايت 
رواز كردند تا بدون حداقل تعليمات و آمادگي هاي نظامي راست  پهب را  در ميدان هوايي ميمنه آمادش
  . مستقيم به جبهة مورد نظر برده شده و ديسانت گردند  و

در برابر » عاجزانه« تشريف آورد و گردن خود را » سان ديدن« قوماندان ارشد رسول پهلوان براي 
  :بندگان خدا خالص نمود 

ض جهاد روان استين ، بازهم اگر كسي مريضي يا مشكل ديگه ـ اگرچه شما به امر خدا براي اداي فر
  .داشته باشه ، بگويه كه رخصتش كنم 
صرف . را آرام گرفتند  قصاب ميمنه بلد بودند ، خود خصلت  جالد و تمام حاضران كه به خوي و

  :يك جوان سادة  غير عادي چند قدم پيش آمد و به زبان ازبكي گفت 
تا صغير هاي خورد برادرم  باز ده خانه غير يك مادر پيچه سفيد و چند ومه مريض هم هستم ! صاحب 

  ...كه پيش خودتان  پارسال شهيد شد ، ديگه كس ندارم 
  :را قطع نموده گفت  پهلوان بالطف سخنان او

  :بعد دوباره به حاضران خطاب نموده گفت و!  بالكل صحيح ، آفرين ، اي طرف  ايستاد شو 
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ولي ديگران معناي الطاف جالد را !  يضي و مشكل داشته با شه ، بر آيه  اگر كس ديگه هم مر
ده كل : پهلوان روبه جوانك جداشده نموده گفت ! ديگر از سنگ صدا بر آمد و از جماعت نه . ميدانستند 

ه خطاب به ديگران گچة خود را به سينة وي خالي نمودو شاهجور تفن!... ميمنه فقط تو مريض هستي ها 
   :فرمود

  ؟!او كه جهاد كده نتانه ، زنده بودنيش چه معنا داره ! جهاد استن   اينطور شي ها ننگ اسالم و
بعداً پرواز ها شروع شد و خود پهلوان يازده جوان را از ميان ديگران جدا نموده و باال خره مرخص 

ابر استفهام يكي از بر اساس روايت يكي از باديگارد هاي قوماندان هيبتناك جهاد ، وي در بر.  كرد 
  :نزديكانش مبني بر اينكه پس از چنان حادثه بايد به كسي رخصت داده نميشد ، گفته بود 

 اينها بچه هاي ننه استن ، كي جنگ كده ميتانن ، مگر مه عوض اي يازده نفر سرِ پدر هايشان يازده 
  !صد مجاهد تيار خواد كدم 

 رسول پهلوان مجاهد تيار ه؟ مگر سايرين جز به طريقفرمايند جهاد پرستانِ خودي و بيگانه چه مي
  !را به پيش ميبردند ؟؟» !!! جهاد في سبيل اهللا«  ميكردند و

  

  !تروريزم بين المللي دو چيز نيست  جهاد صليبي و
  

جنايات جنگي ، جنايات عليه  ثالثاً افشاي تمام و كمال  ماهيت و جريانات حقيقي جهاد صليبي  و
عليه امنيت داخلي وخارجي كشور صاحب حاكميت افغانستان و جرايم عديدة ديگر كه بشريت ، جنايات 

 هداگانه دارد ، و در جريان سي سالبين المللي نياز به تعريف و تصنيف ج حتي در نصوص حقوقي ملي و
 قضايي و يك فريضة اجتناب هنيز جاري است ، يك كار فوق العادگذشتة آن انجام گرفته و هم اكنون 

  . ذير ديني و مذهبي است ناپ
جهاد جهاني القاعده  شركا در افغانستان  و البته بر هيچ كس پو شيده نيست كه جهاد صليبي پاكستان و

 ناخن از هم جدايي ناپذير است ، اينكه سياست ها و ، وهابيت و اخوانيت بين المللي مانند گوشت و
آن مقطع  دگرگونه و پراز رمز  ن مربوط را در اين ياجهاد گرا آن جهاد و ماسي ها برخورد با اين و يادپلو

و راز ميسازد ، سخن ديگريست ولي از لحاظ علم و نتايج تحقيقات البراتواري  حجرات خبيثة همه داراي 
  !عين عاقبت است  عين ساختمان و عين تاريخچه و عين آفت و

   

  ! جهاد صليبي وخيمتر از جنگ صليبي قرون وسطي 
  

قبل از همه در افغانستان به راه انداخته  له جنگ هاي صليبي جديد كه به نام اسالم  ولهذا اين سلس
ديده ميشود ـ به تناسب  بين المللي كسب نمود ، قراريكه ديده شد و باالخره حالت قاره يي و شد و

ت و سوانح امكانات گستردة تكنولوژيكي و مكانيزم هاي بسيار پيشرفته شستشوي مغزي و تعديل رواني  جنايا
به مراتب ويرانگرتر ، تباهُكن تر و هول انگيز تر نسبت به قرون وسطي را بر بشريت و تمدن كنوني جهان 

ولي سرانجام نتايج و پيامدهاي آن براي دين مقدس اسالم نيز بسيار فجيعتر ، بدنام كننده ؛ تحميل ميدارد 
هيچ كس نبايد حتي ذره يي در اين . تر و منزوي كننده تر از مسيحيت در قرون وسطي خواهد بود 

  !حقيقت شك داشته باشد 
امپرياليزم امريكا ، اشغال افغانستان ، عراق ، كاپيتال سوسيال امپرياليزم شوروي ، صيهونيزم اسرائيل ، 

خطه هيچكدام  توجيهي براي جهاد  فلسطين و حضور نظامي اين يا آن قدرت در اين يا آن خاك و
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نظامي آزاديبخش ملي ، انقالبات اجتماعي ، ريفورم ها  جنبش هاي سياسي و. واند صليبي جديد شده نميت
نياز مردمان كشور ها هيچكدام نه به ايديولوژي جهاد وهابي و اخواني و بن  تحوالت مورد خواست و و

تقاطي و نه با اين ايديولوژي هاي ارتدادي و ال الدني و زرقاوي و طالباني و پاكستاني وغيره نياز دارند و
  . شنيع راه به جايي ميبرند  عمالً شوم و

  

   ! ميباشدمنافقتفقط سياست ديني   شدن سياست ناممكنست و مقدس
  

ار دادن در نام ملكوتي و رفيع آن بايد به طور قطع از استعمال و ملعبه قر اساساً دين مقدس اسالم و
  سياست حتي پليدترين پليدان هم خود ودر دنياي.  سوا و منزه نگهداشته شود سياست و اهداف سياسي 

از آنجا كه مقدس و ملكوتي ساختن سياست  . اهداف خويش را برحق و مقدس ميدانند و وانمود ميكنند 
راه حقيقي اعالي . دور نگهداشت  مطلقاً ناممكن است لهذا عقايد قدسي و ملكوتي را بايد از آن بسيار بسيار

دينفروشي  ترور و آتش جهاد و از اينسو ست نه ازسوي دلدلزار خون و) ج( اهللا و دين مبين او تعالي ةكلم
  .  و نعوذ باهللا خدا فروشي 

مسلمانان جهان بايد طرقي را جستجو كنند كه هيچ جنايت كار ، تروريست ، مفسد في االرض ، 
مثابة اسم مستعار ساديست و معتاد به منكرات قادر نگردد كه از قرآن لباس بپوشد و دين مقدس اسالم را به 

  .و حتي يگانه اسم خود قرار دهد

  

  ! سرطان جهاد صليبي مولود اسالم نيست 
   

چنانكه كامالً مبر هن است سرطان جنگ صليبي جديد مولود دين پاك و مبارك اسالم و محصول 
بكه شبكه هاي جهنمي جاسوسي غربي مخصوصاً شان نبوده اساساً ابداع و اختراع اراده و خواست مسلمان

امريكايي است و از قراريكه ياد آور شديم كشيش زاده هاي  جنايت گستر انگليسي و هاي فتنه پرور و
امريكايي جان فوستر داليس و الن داليس وزير خارجه و قدر قدرت سازمان سيا ي آنكشور و بعد ها هنري 

  ، جنرال ضياءالحق  و ديگران  كسينجر  ، مارگريت تاچر  ، رونالد ريگن ، زبگنيو برژينسكي ، تركي الفيصل
پيكر . گسترش دادند كه  باالخره از كنترول همه بيرون شد  اين تومور خبيثه را پديد آوردند ، رشد و

دنياي  اسالم كه طي دو سه قرن اخير بوسيله تحميل مستبدين بيخبر از دين و از خدا و از مردم ، توسط 
نيروي مقاومت چنداني در برابر اين كانسر خبيث نداشت و   بود ، انتي بادي وشدهكوفته كوفته  غرب ،

   .هنوز ندارد

  

  » !عقل غالم بعد از چاشت  « 
   

 به خاطر پديد آوردن و تقويه چنين انتي بادي و سيستم معافيتي از ؛ ظاهراًغرب  امروزه امر يكا و
ي ما ضرب لي دردر زبان م. حبت مي فرمايند  بزرگ صهرت تحوالت دموكراتيك در شرق ميانضرو

يك معناي اين ضرب المثل آن است كه غالم  پس » ! عقل غالم بعد از چاشت « : المثلي است كه ميگويد 
 نياكان ما صد فيصد به هتخار بايد گفت كه اين طنز حكيماناف غرور و از اختتام فرصت به ياد كار ميافتد و با
  . حال غالمان سرمايه و زر تطبيق ميكند 
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هزار مليون دالر سرماية ...شكم گنده ايكه هر كدام غالم چهل ، پنجاه ، شصت   انبار وغول هاي گر
 دوپاي روي زمين را سيال خود و مسأله اي براي همليون جنبد... هل ، پنجاه ، شصت خود اند ، طبعاً چ

به لحاظ خود نميدانند و صرف با عظيمترين انفجارات تروريستي اندك تكاني ميخورند و از جمله آنهم 
نبوغ غرب در افغانستان  ولي چنانكه تجربة بلوغ و!  به ياد شرق ميانة بزرگ ميافتند ) نفت ( طالي سياه 

  .نشان ميدهد بازهم عقل غالم سرمايه سرِ فرصت به جايش نيست 

         

  »! بام  از سستي تازي ـ روباه سرِ        « 
   
از « : يا  و رساي ديگري وجود دارد و آن اينكه ل گو افغانستان ضرب المثي دريي در زبان ملي   

در يك كلمه ائتالف بين المللي عليه تروريزم در افغانستان با » ! سستي تازي است كه رو باه سر بام است 
مجاهدين همريشه و همزاد تروريزم كه منتها تاكنون هدف ترور شان ظاهراً از مردم افغانستان فراتر نرفته 

. ف  و مجبور به ائتالف است و حتي جناب بارنيت روبين هم به طريقي آنرا توجيه ميدارد است ، در ائتال
در حاليكه همين ها دو نيم سال پيش حتي جرئت نشستن در صف اول لويه جرگة اضطراري را نداشتند و 

ام مردمان صحراي جهان بيابند تا از انتق مرتباً در وسواس بودند كه غار هاي مصؤوني را در كدام كوه و
رند علي  افغانستان چند صباحي در امان باشند ، زيرا فقط آنان كه جان مردم را ميگيهآزاد شونداحتماالً 

جان كندن را فقط   بهشت و شهادت و امثالهم از مرگ ميترسند ، تلخي مردن وهالرغم ارشادات شان دربار
تروريست هاي انتحاري كالنتران و   وجبونترين مجاهدين بدينجهت زبونترين و. از قصاب بايد پرسيد 

  !!القاعده است و نه االستثنا : رهبران ايشان ميباشند ، اين 
   

  !  دين فرا ملي است و جهاد غير ملي 
  

حقيقت اظهر من الشمس ، مبرهن ، مستند و مسلم  كه هيچ عاقل و حتي ناقص العقلي هم منكر شده 
عقايد  اديان و.  است واقعيت فراملي و جهانيلكوتي نميتواند اين است كه دين ، مذهب و عقايد م

نيم مليارد  وجداني به مرز هاي ملي محدود شده نميتوانند ، مشخصاً دين مقدس اسالم دين  حدوداً يك و
 زمين است كه در بيشتر از پنجاه كشور مستقل بصورت ملل جداگانه و در بيش از صد كشور هانسان در كر

ملت هاي بزرگ چون امريكا ، انگليس ، . كيل دهندة ملل آنها به سر ميبرند ديگر بصورت واحد هاي تش
فرانس ، جرمن ، ايتالين ، اسپاني ، روس ، چين ، هند و غيره هركدام داراي نفوس معتنابه مسلمان ميباشند 

يشترين و در عين حال ملت هاي داراي ب. و هكذا پيروان اديان و عقايد ديگر را نيز در تركيب خود دارند 
در خيلي از  عقايد وجداني فراوان ديگر را در تركيب خود داشته و نفوس مسلمان نيز پيروان اديان و

  . بارزي از آنهاست هانان تشكيل ميدهند كه لبنان نمونموارد حتي نيمة نفوس اين ملت هارا غير مسلم
جه تضعيف ، تخريب  و مذهب براي سياست  متو رويهمرفته پنجاه فيصد منافقت  در استعمال دين و

، اهداف و استقالل ملت ها بوده مخصوصاً براي توجيه و حتي مشروعيت بخشيدن اختن هويت مغشوش س
تعرضات فراعنة پطرو دالر ، سرد مداران وهابيت و اخوانيت و مليتاريست هايي مانند  به مداخالت و

مصالح بخصوص ملل كشور هاي اسالمي   ومنافع پاكستانيها  عليه استقالل ، تماميت ارضي ، امور داخلي و
  .هدفگيري شده است 

بدينجهت جهاد يا جنگ صليبي به هيچوجه به معناي جنبش ، قيام و رستاخير آزادي  نبوده عالوه بر 
فرهنگ  يك شيطنت وخيم است از لحاظ تئوري و اينكه از لحاظ ديني يك منافقت ، يك دروغ بزرگ و
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خارجي   امنيت داخلي وهباد دهندالل ملي ، تماميت ارضي و آشوب بر عليه ملت ، استقهملي يك دسيس
  .سرزمين ملي است 

اخواني هاي خارجي و وطني ما ارائه ميگردد ،  تعريفي كه توسط وهابيون و در مفهوم و» جهاد « 
 همثابمحتواي مشروع باشد ، زيرا كه اسالم به  صرف در زمان حيات پيامبر اسالم  ميتوانست داراي مفهوم و

ات و عقايد باطل مورد تهديد از طرف پيروان اديان كهن و دين و دعوت جديد تازه ظهور نموده و
  . تعرضات امحاكننده قرار داشت 

ال اكراه في الدين « اسالم كه اساساً . لشكر پاسخ داده ميشد   اسالم با سالح ويارشادي دعوت تبليغي و
 ارشاد نه بلكه با جنگ و  آميز و مسابقة آزادانه در دعوت وبود از جانب ديگران به همزيستي مسالمت» 

مقاتله روبرو بود ، در نتيجه مسلمانان كه تا آنزمان اصالً مصروف امور ديني بودند ، به  تعرض و مجادله و
بنابرين معناي جهاد . جنگ مذهبي مجبور ميگرديدند  دفاع از خويش و بالنتيجه به جهاد و بسيج و مقابله و

  .  است نه چيزي فراتر از آن جنگ بالمثل مذهبي سالم دفاع ودر ا
وجود مبارك ذات مقدسي چون حضرت محمد  مشروعيت و سالميت جهاد هدرعين حال الزم

بود كه مسلماً هيچ وهابي و اخواني و شيخ و مولوي لي العزم اسالم در رأس مسلمانان مصطفي پيامبر او
  .  قبول جانشيني آنحضرت را كرده نميتواند  وسيافي اصالً و ابداً حتي دعوي قابل

 مذهبي و به دليل پيرو دين اسالم هاز مسلمانان كه صرف از لحاظ عقيددفاع  دفاع از حريم اسالم  و
بودن مورد حمله و تعرض قرار ميگرفتند يعني اينكه جنك مذهبي عليه شان به راه انداخته ميشد، در زمان 

ياد با احتياط جهاد خوانده شود ولي لشكر كشي ها براي كشور گشايي ها به خلفاي راشدين نيز ميتواند ، ز
جهانگشايي به راه  متعارف محسوب ميگردد كه هر سلطه جو و هيچ وجه جهاد نبوده جنگ عادي سياسي و

نين تحركات مي انداخت و مسلمان بودن سرلشكر و قوماندان  ماهيت آنرا تعويض نميكرد و اگر احياناً به چ
   !در همان زمان نيز همان قدر منافقانه بود كه در زمان ما منافقانه استشد ،  جهاد داده شده بانام

جهاد در اسالم زماني به طور مطلق و برگشت ناپذير پايان يافت كه دليل آن به طريق جهاني و بين 
اهب در جهان به مذ  اديان وهو احترام متقابل المللي از ميان رفت يعني اينكه همزيستي مسالمت آميز

امروز اسالم و هيچ دين ديگر در معرض تجاوز  قرار ندارد و .  عمالً ضمانت يافت  رسميت شناخته شده و
شبكة ديگر به كشتار انسان به گناه پابندي به اين يا  جز تروريست هاي وهابي و اخواني هيچ نيرو ، دولت و

  .آن دين نمي پردازد 

   

  !مسلمانان نيستمانع جنگ ميان ؛ اشتراك دين 
  

تمام  سياست ها چيز هاي ديگري اند و جنگ ها به داليل تضاد ها و دشمني هاي سياسي درالبته 
دشمني هاي سياسي  تضاد ها و. طول تاريخ بشر وجود داشته و متأسفانه هنوز پاياني براي آنها پيدا نيست 
ارد و لهذا خطر جنگ ها ميان ميان پيروان هر كدام دين واحد به شمول دين مقدس اسالم وجود  د

  . آنجا جريان دارد  چنين جنگ ها اينجا و ًعمال مسلمانان هم منتفي نيست و
نيرو  نميتواند با شد، لهذا مسلمان بودن كشور ها و چون سياست و منافع سياسي عين دين نيست و

  .در آينده نيز شده نميتواند  هاي متخاصم سياسي مانع جنگ ميان آنها نشده و
الوتاً اگر به فرض محال چنين احتمال دهيم كه مانند نخستين روز گار ظهور اسالم بازهم از جانب ع

از  كدام شخص يا گروه متعصب و مجنوني خدا ناخواسته برضد اسالم اقدام متعرضانه مطرح گردد ، و
هاد در زمينه كه  اعالن جهي مقابله با آن محال باشد ، الزمنظام ارشادي و سياسي و طرق عادي تبليغي و
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هر مرد و زن مسلمان فرض ميسازد ، وجود مرجعيت با اعتبار،  آنرا به صورت اتو مات در سراسر عالم بر
 هزوزه كش ابله و ديوان سطح جهاني است و هر صالحيت فتوا در داراي قدرت و حقيقتاً انتخاب شده  و
 بن الدن و و گروهك تروريستي و هردولت  دينفروشي و حتي هر حزب و تنظيم و سياست و وطنفروشي و

اهليت و صالحيت  زرقاوي و مالعمر و مولوي فضل الرحمن و مالگلب الدين و مالسياف وغيرهم را يارا و
  . چنين امر عظيم فرا ملي و همه جهاني نيست 
اي همانند ه در عملكرد سازمانهاي تروريستي القاعده و طالبي و جز اين چنانكه تجربه در افغانستان و

جهاد نيست ، به حكم رساي خود دين جهاد صليبي ؛ لحظه به لحظه ثابت ساخته ميرود ،  آنها ثابت كرده و
فريضة مسلمانان هم در قبال مفسدين في االرض مقابله بي امان  است و)) فساد في االرض (( مقدس اسالم 

  !بس  با آنان تا نابودي كامل و يا اصالح اطمينان بخش ايشان ميباشد و
با » استراتيژي ملت شدن افغانها «  اميد واري فراوان است كه اثره اين فاكتها و حقايق مايههم بنابر

جنايتكارانه ايكه همچنان دست  وخنثي ساختن منافقت جنگ صليبي و در عين حال ناسيوناليزم كور و افشا 
مورد تحقيق و » شيزم قبيلوي فا« ميباشد و با عنوان  بي نهايت عذاب كشيدة افغانستان و پاگير مردمان

 تحليل قرار گرفته است ، درين برهة بسيار با اهميت تاريخ كشور براي جنبش هاي جوان سياسي و تجزيه و
  .آينده ساز كشور خدمت متوقعه را انجام داده بتواند  جوانان بالنده و

ب را اوالً به ملت بالقوه بزرگ ، اين كتا)) تحاًً قريبا ف نصرُ من اهللا و(( با ايمان كامل به وعدة الهي 
 دماغ و قلم و قدم بلكه سر و مرهون ايشانم و نه فقط فكر و غني و پرقدرت افغان كه خود فرزند مديون و

 هكاف ثانياً به تمام ملل برادر شرق ميانة بزرگ ، آسياي وسطي و اوالدم فدايشان است و جان و هستي و
  .  به زندگي و آزادگي و سعادت  اهدا ميدارم عاشق  مردمان مؤ من به رب العالمين و

  

   ميالدي  2004تموز    /رشيديوهجري خ1383   تا بستان /   شهر ا بن يمين                                         

  محمد عا لم افتخار                                                                                                                             
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  جلد اولفهرست داشته های 

  

 به حضرت محمد مصطفي پيامبر عربي قريشي:  اهدائيه *         

   طرح اوپراتيفي مسأله *               
  

  منظر تاريخ نگا هي شتا با ن به پس  –     فصل اول 
  
  ا'�#ام اM@&3ل �داد و&ا3 -
   ا'@Mب �Dر ـ ���K'#ان ��0ه7 �_�ر���K'#ان -
- �;���3: �AK ر و ز5- '��3ر��   
�G ـ �J3ه/ �5رق ا!��د� -O=' 2�0ری���#ن !�� 
�Vرگ «  -  '@K S#م ا��tا�0ر ا
�#$�� و» ��ز
-  /	�T 7��A� u=؟� 
��7 ������ءA3�3	A» 0?�یa ���	&�ن «  -A�   �=u ه�
  

  » مجا هد« و » جهاد« تلك بي نجا ت » تلك خرس  « -فصل دوم 
 
 ))ـ �=�ال \��ءا!?[ ! ا()�'	&�ن ��ی# :ه	&� :ه	&� �	�رد ((  -
  »�=7JC� u « د�3ی6 (�ق ا!��د� �?���'�  و  -
� « ره��ان ���د :رزو�=# دی#ن  -�'�� «S�5ی  
�� �#ر ���د و -�� oا��8' Gه#ی�N� G�&	C' 
�yی# ی� ُ�ـ�غ ؟ -� ���� د' /	C' -C0 
- N� -و �=�ال دو;�ل ه �&� !�ه# ��د'# ��ر$�ل 0
 ���د ـ درس ���	&�ن �� داؤد �5ن -
 ���	&�ن  -�@� ���د ��ا �=�(} و 
 !ره��ان دریa ا�0ق ��ه- '�7 '_	&=#  -
��ء ه#ر ��د  -\ 7'��� ���د �#ون �_&
���'7 ا��ی`� ���وز '�7 $# -&_� 7� ���د 
-  �O!و�tTر��ن  ���د ـ: ! 
��7 ا�N� « /3ه# «  -A� �NO=�! 
-  )A.I.C ( ���`�د���د (�3 7� oا  
�	&�ن ��3د و �#ی�ن ا��ی`� و ) A.I.C( ���د ��ه�ن  -�� 
 ِاM0ف �=��} ه=JO/ ��ل در ���د �� (	�د -
� و -�@D حM3 �� �� ی�N� Gه#�ء�#رن ه#ف ��# '
- -Iا� Gه#ی�N� دن�� !�ـAـ*  و �Tب د'ـ#� ��ا را� ُ
- )I.S.I ( اد#��- ه� ا�f5ر �I=0 ره�� �� 
- )I.S.I ( و �=&�ول و S�&J0ه� و -�I=0   ا'�ن#'���K 
�S در �@�م (�ق اول  3��ف و -�I=0 
  ���A.I.Cش ره��ان از ��ل  -
3��ف �3�0 ��ب ه� ���O' �A#ا$&� ��_#�ءV5ا' -  
��ن ���	&�ن را ه��_� دا5� ا()�'	&�ن (�3&�د� ای-  -��I' 
- )��K ����ن ���	&�ن ��I'ء�#'#_�  ��Nه#یG :را3&� �
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 ���	&�ن  ���'# ار;�'�u ���د و -
3��ر :��ز;�ران ���	&�'7 دا5� ا()�'	&�ن0 - �- ه� 
- #?�A� ب ��رسV
  :��ز7$ ���Cا3&=# �ء�� ��Nه#یG ه� 
-  ... #'#_' �Tر�t`ی ��O�� !��N� �Oه#یG ه
-  �K: ارQO3�t3 �ً�AK &�ن	دی�ر'#« ��� « G�
 و ا��� ��#ا!�
�- و \��ءا!?[  ) A�)I.S.I	�ت '��&7 �3ان  -I=0 /Jه ، 
 �د� و د!�	� ��� :وار� ;�نارزش ه� (�ق ا!� -
  

  مما ثل آن  تحجر جامعة ا فغا نستان ـ عوامل و-فصل سوم  
 
 و -�A��K u=� 3رن ا#� u=� &���ر
- �'V" ن �?��د�fA3 ل��K ل دا'� در�A�� /�`
  
  ا3/ ؟))  رب ا!��!���T )) Gا  رب  اM3م   -
- ��)�� ))  Gدی � در ا()�'	&�ن )) ��
 3/؟ ��اط ا!�	&@�- �K:ن �#ام ا -
-  /�I� و /�`
 ، �=�� ))-�
�	- اo ا!�
�G ا!�(( 
 !�=�(ـ[ �# �0  از ��(ـ� ا3/  -

`�/  �@�8د و - )) -� ))ا��ذ ��G� o ا!_�Gf ا!��
  دی=ـ7�ء�=�(@�' :��زش  ه�  ^�^7 وار و -
- ?A3ءا�ا3&?��ر;�ان ��ا M^ از �&��  �J/ و!7 
 ا��ن اo '��د  �� از 7��5 20 اول �Kن ء�(��� -
- 7K�0 �ِ?� 7'ِد \# ا�����  ����'�ار ا()�'	&�ن 
 ����ن ، �0ری2 ، �3ا'g و ��_�(/ ه� :ن -
 �0 از ��� ه� ا0 -�K 70��A� �� ...��7ا()�'	&�ن در ;
�?� اM3م «  - «-�`
 و 
`�/  !@��ن  
��OT  6 '�  �@#س  ��_�د؟ -A� !ا
-  �  ��0ه7» 0@�ی� « دی=#ارA�!ا /A� 
 ��ن ـ  -M� ���^ ���� ای��ن'M� M� ����' 
�# » !�	��� 5#ا «  -'�_`� S0: ��� را ���! 
 »  �	��� 5#ا« �@#� ;_�ی7 ه� (�ض  -
-  Gه#ی�N� رت ره��ان�@
  �@#� ه�
 !��Gt ه� ُ�� �@#� و �3دی	/ ـ ����K'�ن ���د -
- 7��A� u=� ی� ا5&���ت  -Iان ا��O0ر�" �_K 
 در ���ن » ا()�'	&�ن ���د « �@�م ه� اول  -
- � ا�Vا� ���	&�ن در ا'�#ام  ����  ا3&�ا0
 ���د  �`&� �3زان = ���د ���	&�'7   -
�`�دی- ، ��دم �5د�3ا'�  ��ُ��د'#  -�'  �� ا'#ا5/  ��#
��ر و 3��ف �� �Mن  �=�ال  ا5&�  -&�`
 7O&J�$ 
- ���� ���ن  '���< ا3/ "@�  !از ���	&�ن ، 
-  ��Oژور�« ا'�#ام ��ی  « � �5س ��دن $�رو� د!
��ا ��K SC:ن ه� ���د  -)A.I.C (��:  در :'	�
-  �A� Gء��� !Vوم �?���» $��دت « ادا=U�5 � 7 
- � ! ���د \- ا()�'	&�ن �� ���	&�ن ����د�7��وز '��ی
 »داA5� ��M" »ن 
��	�ا  وزارت �5ر��  و -
 ! ����K #��@0ن ـ ��Jی7 ��  ;�ی�  ��yورد -
�# وK/ از ا()�'	&�ن  ر(/  -    !$�رو
�� �5وج  -#'#$ 73��3 *K�� �`) �� $�رو ه�� 
-  �?A3ا -�I� �tر دی�NJ'ا  ��ر� #� »  »او��
- AN��و ���80
� �=/  �=�ال ا5&�  در  �=�ال \! 
��ر $`	/ �=��T uر ��ه -� #�  �Mل :��د �ء
�� '�م  اo « ..... و - �ً+?� !« 
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   سرزمين جها د  ا ندر جهاد–فصل چهارم 
 
  م ا()�'	&�ن ���Nر �� ای=��� ���د ا'# ؟�Tا ��د               - 
-    V���� �?�   اM3م و ا
&��ل '�Jذ ��X(�ت در :ن ء�      
  اM3م  و ا��M3ار�  ه� ای#ی� !�ژیa زور :وران -
�?� اM3م از :9ی=#� ه�ء�(�ی+ - ���f0   
 �@�م اM3م  در �0ری2  و ���ن �3ی� ادی�ن  -
��د'#�� از �=V�Nار �3ل ��S  اه�  �0 ا()�' - #�
 
�@/ دیG اM3م ��#ًا �=��ن '�O#ا$&� ��_�د  -@
  
 ا3/ -�� ا�3س 0_&/ و 0_�� در اM3م  ا"�اض  د'
-  /���� ی�  وه�JA3  د��ت 
-  7 ( ���	&�ن ��3د� ) :وه�
 LAWRENCE OF ARABIA:9ر'6 ���	&�ن            - 
- /���G  ا�3�3ت  وه�O=' و a�0اژی #�  ـ ��
- $ Gی�J'  /�#�  /��  »��VNات ������« #� در وه�
-  /�� ا()�'	&�ن» ا'@Mب  ا7�M3  در ���د و« وه�
 »ارزش ه� ���د « �� ر3�7  و
_/ از '@# و -
 )1382( 0#وی�K G'�ن ا73�3 �ء ��- در :3&�'ءی�N0 aب -
-  �� دیG اM3م در �K'�ن ا73�3 ( ^�ح ��_=��د �'9 E	� �5رد��( 
- ��ه�	J0 �`A�  �&+�د از :'	/ �_`� ، �5د  اM3م '7 ، 
��د«  -  a_� 7 �0'�ا=���#وی# ��  !« 
�� د'�� '�7 :ی#  ا'	�ن �� $=�5/ 5#ا و - ���(�� 
- #�Af��  #
 دیGِ دو!/  0#ویG و :��زش  �3ا�3 وا
-  ��د 0?@�@�ت ���رف دی=7 و ا7�M3 ( ^�ح ��_=��د=� )ای�Nد 
  

  و فا شيزم قبيلوي» ملت «  جنگ صليبي ، سرطان –فصل پنجم 
  
 :0?`- در �	�!�  �0@� و ��� و ا5&��ر و           -
  از دی# دی�Oان» �A/ ا()�ن « و » ا()�'	&�ن «  -
- ����?�7A� ت#
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   : هاپيوست

  
���ء $��ر� اول ؛�\  

  

قاضي ( شانس استعمار  در  تجزيهء هند و  به خاك نشاندن افغانستان  : اقبال 
  )دادگر 

  1بخش 
  2بخش 
  3بخش 

  
���ء $��ر� دوم ؛�\  

  

تحقيق و تأليف ژورناليست معروف و »  بازي شيطاني « قسمت هايي از كتاب 
تان  و  جهاد و جنايت  در آن  معتبر  بين المللي  رابرت درايفوس كه  به افغانس

  .مي پردازد 
  

 
  �	JO&�ر  و  '&�N�ء ���د9ت  ��fح 
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   : ئيهاهـدا

  را  به  پيشگاه حضرت محمد عربي قريشي پيامبر خاتم  ؛  پايان دهندهء دوران دين  و اين  رياضت و  عبادت  درد مندانه
 علم  و  منطق بخردانه كه پيامد طبيعي ي   به  اساسمند سازي ي دوران  سواد و، » جاهليت «  دعوتگر  بشر  به  طرد  اسطوره  و

ميبايست مي بود ؛  هديه ، صلح و آبادني و سرافرازي بي نظير  امت اسالمي و جهان بشري آن  وصول  به  ساينس و تكنولوژي 
  . ميدارم 

ر نيست  و به توفيق آفريدگاري كتاب  و  شايد كتاب  جاي  بحث و فحص  و بازشناسي ي محمد و قرآن  و اسالم  در اين اث
  . هاي جداگانه وقف آن  شده است و خواهد شد 

 يا  اديان كه پيامبران خوانده ميشوند ؛  به داليل  و تعاليم ايمان محورتا جائيكه  توانسته ام تحقيق كنم  و  دريابم ؛ داعيان 
 ثمر  دعوت هاي شان را  به  چشم  ديده اند ؛  مگر  اقبال عمومي  و  پيروزي  و بدواً خوش درخشيده  و  اسباب فراوان ؛ حتي اگر

باز هم  بال استثنا  در معرض آتش كين  و انتقام  ارباب  جهل  و حاكميت  ها و امتيازات  غاصبانه  و حيواني  قرار داشته  از اين 
  . متحمل شده اند را ناحيه  ضربت هاي خورد كننده  

طفي به  مقياس خيلي  از تناسب ها در جمع پيامبران ؛ همانقدر كه بزرگترين  و معاصر ترين است ؛ با حضرت محمد مص
 ؛آغاز  شده است  » فتح مكه « بحبوحهء اين فاجعه  از .  كمال دريغ  و درد ؛ مظلوم ترين  و حتي اهانت شده ترين مي باشد 

به  خوانده شده ، اجرا گرديده و ميگردد ؛ » ! جهاد في سبيل اهللا« نچه و يك فراز شوم و شنيعش  را  در آكماكان ادامه دارد 
  . بدترين و زننده ترين شكل ممكن نمايان ساخته است 

اً به زانو درآمدند و تسليم شدند ؛ ولي ظاهر  محمد و دعوت او  به رياست و قومانداني ابوسفيان؛ دشمنان مكه  فتح  در
پذيرا شدند و »  يگ گام به پس « كشتهء  دوران خود  بودند ؛  اين شكست و تسليم  را چون آنان كه  نظاميان و سياسيون كار

  .گذاشتند »  به  پيش «كه چندين گام  نظامي ـ سياسي  » دو گام« متعاقباً  نه 
اه گام ديگر ر.  نخستين آن از ميان برداشتن سخت ماهرانهء خود حضرت محمد  در ظرف كمتر از دو سال بعدي  بود 

 به جنگ داخلي گرفتار ساختن جامعهء نو پاي اسالمي  و گام عمدهء سومي  به مظنه  و  مشكل گرفتار  و» ارتداد « اندازي جريان 
  .كردن  وحدت نظر  روي آيات قرآني  

فهء دوم   اينكه در زمان حضرت ابوبكر خليفهء اول قرآن  تدوين گرديد   و به علت مرگ او ؛  كار تكثير آن  به  دوش خلي
  .افتاد  ؛  حقيقت مسجل تاريخي است 

 جالب اين است كه حضرت عمر خليفهء دوم ؛ خود  در زمان سلف خود  با  حرارت و جديت در پئ تدوين  و تكثير قرآن  
 چه  كنند ؛  بود  و  بر آن چنان عشق از خود  بروز ميداد كه حتي  وقتي از مصر  هدايت خواستند كه  با كتابخانهء بزرگ اسكندريه 

  : فرمان داد 
 آن كتاب ها يا مطابق قرآن است كه درين صورت قرآن براي ما كافيست و يا مخالف قرآن است كه در اين صورت  قابل 

  !پس همه را  محو  سازيد . نگهداري  نيست 
 شش ماه كامل ده  طبق همين فرمان آنقدر كتاب و نسخ نفيس فرهنگ بشري در مصر سوختانده شد كه صرف قسمتي از آن 

  .ها حمام  در اسكندريه را  به جوش در مي آورد 
ولي سؤال فاجعه انگيز غير قابل حل اين است كه جناب خليفه عمر ؛ برخالف عجله ايكه براي تكثير قرآن  پيش از خالفت  

. وشيح  نفرمودند كه تكثير شود خود  داشتند ؛ ظرف ده سال خالفت خويش نسخهء تدوين شده را زير بالشت نگه داشتند و گويا  ت
تا  اينكه ايشان هم  مردند و نسخهء  متذكره را حضرت حفصه دختر شان  و خانم حضرت محمد  برداشت  و ساليان ديگر هم  نزد  او  

  . محبوس  بود 
مي  توسعه يافت  ؟ حضرت محمد ؛  به همان  پيمانه كه بالد اسال رويهمرفته با گذشت  دو دهه يعني  بيست  سال از  رحلت

 متضاد  در هر گوشه پيدا  شدن گرفت  و  مروج گرديد  و در نتيجه فشار  نسخه ها  و  روايت هاي دست نوشته و نانوشتهء مختلف و
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ها  بر خالفت حضرت عثمان  باال گرفت تا نسخه واحده اي از قرآن آماده شود و در سراسر بالد اسالمي رعايت و قرائت آن 
؛ كه باالخره  نسخه اي آماده  و  روي  پوست دام  هاي  سالخي شده  تكثير گشت ؛ چون هنوز كاغذ  و چاپ  در اجباري گردد 

  . دسترس خالفت اسالمي  نبود 
و حكميت ؛ توسط لشكريان معاوية ابن !  نمونه از همين نسخه هاست كه در جنگ صفين به عنوان پرچم صلخواهي500

  !  اشته  ميشود   بر سر نيزه ها  افرابوسفيان
مؤرخان بزرگ اسالمي و بشري متفق القول اند كه بخصوص دربار حضرت عثمان تحت نفوذ  سنگين ابو سفيان ، قبيله و 

معهذا . با  اينهم حكم  بر اينكه آنان توانسته باشند بر قرآن هم اثر بگذارند ؛ آسان نيست .  مربوط به  او قرار گرفته بود  » حزب«
سش الينحل باقي مي ماند كه چرا نسخهء تدوين شده  در زمان خليفهء اول كه از نزد حضرت حفصه گرفته شد ؛  با  ال اقل اين پر

  امانت آرشيف نگرديد  و در قطار ساير نسخه هاي باطله  به آتش كشيده  شد ؟
ر آن در ده  سال خالفت حضرت  آيا  اين نسخهء تدوين شده  در  روز هاي  اول اسالم  ؛  چه اشكال داشت كه اوالً از تكثي

  عمر ؛ خود داري گرديد  و ثانياً  به حساب  نسخه هاي ضاله در كام آتش رفت ؟
 از نظر عقل سليم  مي بايستي نسخهء نخستين ؛ معتبر تر و اصيل تر باشد و هم ميتواند نباشد كه درين صورت  فقط 

  . قرار گيرد موجوديت آن  در آرشيف خالفت ؛  ميتوانست حالل  پرسش ها 
به هر حال آن نسخه نميتواند  در جمع  هزاران  نسخهء ديگر شمرده  شود ؛ چرا كه رسماً  و در مقام خالفت اسالمي  و  

 پيامبر و حافظان معتبر تر قرآن تدوين گشته  بود  و  بزرگترين  سند رسمي ي تاريخ اسالم  به  شمار  توسط صحابي  معتبرتر
  .ميرفت 

 ء؛ عليه خليفه)  جنگ صفين( پسر ابوسفيان جناب معاويه  ا  عصيان علني  و  باالخره  رويا رويي جنگي ي  بچهارم گام 
    .  داد حضرت علي  برداشته  شد  و  مانند  موارد  ديگر  به  سهولت  ثمر چهارم 

 درز   جامعهء اسالمي  ميان بلكه ل كرد به خاندان ابوسفيان انتقا مستقيماً  و كامالً  تنها  قدرت   سياسي  نه  گام  اين   با
   .افتاد  نيافتني   خونين  و التيام

حضرت محمد  به  حيث پيشواي برده گان و زحمتكشان ؛ هنوز فرصت نيافته بود  بساط اقتدار طبقات حاكمه را دگرگون كند  
 و طراران   نافقان ـ حريف كاركشته گانو پيروان كم تجربه و كم دانش و كم استعداد شان ـ گذشته از دسته هاي خطر ناك م

 نگرديد  و لهذا تصرف  قدرت  توسط  حول بنابر اين هيچگاه  پايه  هاي حاكميت  و جايگاه طبقات مت.  ابوسفياني نبودند و نشدند 
  !ابوسفياني ها  چندان مهارت  هم كار نداشت 

ن  و توجيه جنايات هولناكي كه  مرتكب  ميشدند ؛ به طرح  ، دوام  اقتدار شا» مشروعيت « اما آنان  براي كسب و نگهداشت 
براي اين منظور گذشته  از نويسندگان  اجير درباري ؛ علماي يهودي  هم  به  .  و  تدوين ايدئولوژي ي شكالً  اسالمي  پرداختند 

 ها و  تجارب  و  امكانات خود  را  در اختيار انگيزهء اشتراك  منافع  با  ابو سقياني ها  و  نفوذ  در دستگاه هاي اسالمي  ؛ استعداد 
  !) »مذهب عليه مذهب« به فرمودهء دكتور شريعتي  جهت ساختن . ( خالفت  معاويه و جانشينانش گذاشتند 

البته در قرآن ؛ ديگر نمي شد  به  طور مستقيم  دست برد ؛ لهذا به تفسير هاي من در آوردي از آن پرداختند  و  بر آن 
  .  تعليقات تخدير كننده ، تحميق كننده  و گمراه كنندهء توده  ها را چسپانيدند حواشي  و

جادو  و  تدابير .  به موازات آن ؛  به طرزي سرسام آور  به  جعل حديث  يا  سخنان منسوب  به حضرت محمد پرداختند  
تمامي طامات و شطحيات و خرافات روي  د و قريباً سياسي  مبتني  بر  روانشناسي جادو گرانه نيز  به  مدد  اسالم  ابوسفياني آم

  . زمين را در اسالم ابوسفياني تزريق نمود 
مبدل كرد ، » تابوت عهد «   به كتاب رمز و راز  ؛ به نوعي دانستني و ياد گرفتني و خواندنياين آفت  قرآن را از كتاب 

تا  مبادا كس  متوجه . ني و چيز هاي فوق بشري تعويض نمود پيشوايان اسالم  به  خصوص حضرت محمد را  به  بت هاي  پرستيد
  ؟! ابوسفياني  سرا پا  ضد محمد و اسالم محمدي است  شود كه دم  و دستگاه و اسالم

ياد كس مي رفت و در جريان يك نشست  و ختم  و خيرات و » صلوات«ديگر بايد به دنبالِ گرفتن نام حضرت محمد مبادا 
بايد  درود هاي ملغلق  و  بي معني  ولي  ... تي  همخوابگي  و جماع  و حتي حتي حتي  رفع حاجت كردن رده خاك كردن  و حم

 بائيست چيز هايي از شكم  مجانين و منافقين برآمده چون   مردم اوالدهء بدبخت.... از لحاظ جادو  بسيار مؤثر  ؛ خوانده  ميشد 
 به گردهم آيي هاي   و مرافقت و حل المسايل نماز جلسات تعليم و تعلم ! ... را ميخواندند و  باور ميكردند» منظرهء مرگ « 
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 ءو خشك و تشريفاتي محض بدل شد و ساير مناسك عبادي همچنان از محتواي وحدت بخش و بيداري بخش و ارتقا دهنده جبري 
  ...اخالقيات و فضايل تهي گردانيده شدند 

 همه چيز از محمد و آل محمد و اصحاب صديق محمد چون   در قبال گرفتندر يك حساب  سر انگشتي طراران ابوسفياني
روز مولود  .  و انواع كشدار تر آنرا  بخشيدند » ! صل اهللا عليه و اله و اصحابه اجمعين« ابوذر ؛  به آنان  ورد  اجباري  و تكراري 

  ؛ به نعت سرايي ها و  رجز خواني هاي شده توسط قرآن   و  وفات  براي حضرت محمد  تعيين  كردند ،  شعرا و ياوه سرايان تلعين
  معجزات  و  شفاعت  هاي  ضد قرآن  و  ضد  سيرت  عيان   هاي فراوانِ  تهمت  . پرداختند... و جعل و تفتين  پر از غلو  و اغراق 

  !...اضي نگهدارند را  شاد  و  ر» عوام كاالنعام « تا ... حضرت محمد  را  به  پايش  بافته  و  بسته رفتند 
تمامي طبقات حاكمهء تاريخ ؛ طرح  مفاهيم و بيان تضاد  ها و تفاوت ي  ابوسفياني مانند ايدئولوژي  در ايدئولوژي اسالم

  فراتر  لته و 7به پوش  آن را حاوي چنين مفاهيمي بود باالخره طبقاتي تحريم و تكفير شد و چون قرآن » زمين تا آسمان « هاي 
  !!ه گويا ثواب  هر پوش لته  چند  طبقهء جنت  خواهد  بود رسانيدند ك

 و تعويذ و  تمام  ثواب و علت  وجودي ي قرآن  به  تالوت كردن  و ختم كردن  و قرائت  در نماز ها  و مرده خاك كردن
ا مبادا حرفي از مسابقات  تالوت قرآن چون المپياد هاي ورزشي  و هنري ي جهاني رايج گرديد ت.  منحصر گشت  ... طومار

را  در  واقع همه چيز  » بسته شدن دروازهء اجتهاد« گپ به جايي هم رسيد كه تحت نام .  قرآن  مطرح گردد  فهميدن و   دانستن
 كند ؛ كافر است و مباح فهم قرآنمهر و الك كردند و  و قيحانه اعالم گرديد كه قرآن در حد فهم  بنده نيست و كس كه ادعاي  

  !!الدم 
؛  چون اساسات قدرت سياسي همچنان پا بر جا   هم مستقيم خاندان ابوسفيان  پس از  يك  قرن    با  اسقاط حاكميت عنيي

بود ؛ اين ايدئولوژي ادامه يافت و اسالم ابوسفياني بدون ابوسفيانيان ؛ سلطه  بر روح  و  روان مسلمانان زحمتكش  و  بي امتياز  و  
  .  ادامه  داد  و ادامه  ميدهد بهره  ده  و  بهره كش  را

 اساساً جهت مبارزه  با  اسالم ابوسفياني  به وجود آمد و شاخ و پنجه پيدا كرد ؛ اما  منجمله به دليل  معامله  تصوف وتشيع
ن الوقت كار چنداني از پيش نبرد و مخصوصاً  تشيع نتوانست از همان كاناليزيشن و هاي سياسي پيشوايان بي كفايت و اب

در لذا شيعه گري كه ايدئولوژي اسالم ابوسفياني  پديد آورده  و  نهادينه كرده بود  پا  فرا تر  نهد  و ) چوكات بندي ( ورماتينگ ف
  . مقياس تاريخي  به  تكاپوي  مرغان اسير  در داخل  قفس صياد  شباهت  يافت 

اسباب عريض شدن و غليظ ؛ شان پيهم پرت و پوست شدن اين  مرغان  با  يكديگر و  ي »هفتاد و دو ملت جنگ «  رفته رفته  
با  اغراق در مقامات و كرامات حضرت علي ؛  دشمنان اسالم محمدي كه از همان آغاز . شدن ديواره هاي قفس را  فراهم كرد 

 روي جباران وارد  عرصه تشيع نيز  شده بودند ؛ آنرا به بيراهه هايي كشانيدند كه به ويژه  در عمل حين قدرت سياسي ؛
  . ابوسفياني و جهال و بيماران روحي ي خادم آنها را سفيد كرد 

 محمد و دعوت عظيم او ؛ مظلوم  منطقي و عقالني و علمي ؛ بدينگونه و نيز  بر اساس شواهد و اثباتيه هاي متعدد تاريخي و 
به كلمهء رهء عالم  بشري  ؛ گويا  اين  شد كه و مهجور و حتي مدفون گرديد و در آخرين تحليل ماحصل خيزش  اين  ابر مرد  ناد

  :تا شام  خوانده بروند  بام » بله « جمعي خودش ؛ 

صلی علی محمد ـ صلواة بر محمد ـ برکات بر محمد ـ  
  !...رحمات بر محمد

م حتي در چين و  فرد  اسير  و  زنداني ي با سواد  نبود و جستجوي عل  شرط آزادي يك نه تنها ديگر  باسواد ساختن ده نفر
 باسواد را بيسواد و خود ! چنين ايدئولوژي و اسالميزن و مرد مسلمان  فرضيت  و حتميت و مبرميت نداشت بلكه  ماچين  ؛ بر 

  . آدم را حيوان ميكرد 

****  
  گر بمانديم  زنده  ؛  بردوزيم     جامه اي كز فراق چاك شده

  آرزو  كه  خاك شدهبپذير    اي  بسا   بمرديم  ؛ عـذر  ما   ور 
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  :طرح اوپراتيفي مسأله  
 

  بر زمين اساساً مدعيان خدايي اند ، منتها بنابر ملحوظات و ضرورت هايي داعيه خود گي خداه مدعيان نمايند  
واضحاً منافقت و شيطنت در همچو حالت نسبت به . گونه قابل هضم و برداشت عامه ارائه ميدهند ه را تعديل شده و ب

مدعيان ملت تراشي قبيله آنهم در . است  تحميق در آ ن گسترده تر مستقيم آن  بيشتر و خطر اغفال و ك ورمنوال 
 ابليس ها – بر زمين يعني فرعون  بدوي ترين و منحط ترين مقياس ها  نيز دست كمي از مدعيان نمايندگي خدا

  .نداشته و ندارند 
. دوي اين لعنت و بالست   به سختي گرفتار هر21 بحبوحة قرن در امروز و  ما ءهم پاشيده بدبختانه كشور از 

 يهستي ملي نبود وطن و  بود يا ممات ،  بر سر حيات و احالم صوفيانه نيست ، مسأله  مسأله بر سر اوهام شاعرانه و
  ! ماست 

  با گاهي همزمانگاهي با آن و   اين و تسليحاتي كه دارند ، گاهي با  امكانات مادي و ثروت و  با  شرق غرب و
مقاصد خويش را حاصل ميدارند يا  كنار ميĤيند ، منافع و دو بلية ملت برانداز و افغان تباهكن سازش ميكنند و هر

شوم و  افغان هاي بد بخت برجا ميمانند و سرنوشت ناخواسته و جوش مي افتند و جنب و نميدارند ، واپس از تحرك و
 ي در پيش رو سياه ميداشته باشند و هايي از كشته ها و ويرانه ها ي سوخته ودر عقب خويش ، پشته . نكبتبار شان 

  .بي تدبيري    بي تصميمي و دلهره و  هراس و تاريكي و  سياهي و
بيشك ( ه همگان در زمينه البت . ولي خدا بودن محال است انساني دعواي خدايي محال نيست ءمسلماً درجامعه

خدا بودن « براهين اينكه در بشر     به داليل و.نيست   كافي  ؛ اين مگر براي بحث ما  .و آمنا ميگوييم  قناو صد!) 
  . دقت نمائيم  بايستي غور و »محال است 

  : حسب معتقدات دين مقدس اسال م
حتي از توانايي درك و دريافت   ندارد و را بزرگي او  هيچ موجودي عظمت و . خداوند ذات اكبر است -1

و خالصه در تناسب با ... بشر   بودن خداوند در تناسب  با مور و مگس و  »اكبر  « . مطلقاً عاجز است كامل اين عظمت 
  !اينكه در تناسب با چيست ؛ واهللا اعلم . نيست و نميتواند باشد  هيچ آفريده و موجود مادي و عيني 

و اقتدار  ، احياناً قدرت زر و زورها  درحاليكه انسان مدعي خدايي ، در هر حال موجوديست همانند ساير انسان
 نيز در هر حال در جوامع مماثل انساني ، چه هم اكنون و چه در طول تاريخ داراي همانند وي اجتماعي  سياسي و

  .هاي فراوان است 
« درك و  جنس قابل تصور و انس و  از فرشته و  بندگان اعمنزد  خداوند ذات واجب الوجود ، غير مادي و -2
مادي ،  در  حاليكه انسان مدعي خدايي موجود كامالً .   نيست  احساس لمس و   قابل ديد و است و اما » شناخت

  . ميباشدلمس و احساس  داراي ابعاد و قابل ديد و
 مخلوقات است ،  به اطوار منوط و مربوط   بطور كلي اوصاف و  بشري و خيم   خداوند ذات منزه از خوي و-3

در . مفهوم است  نا موجود و  در ذات وي نا مرض و امثالهم مرگ ، صحت و پيري ، تولد و ومفاهيمي مانند جواني 
 .باشد   مي محكوم و مقهور خصو صيات  صفات و خيم ها و   تمامي اين خوي ها و حاليكه بشر مدعي خدايي به
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در .  مصداق ندارد  و، معنا بدايت و نهايتي در مورد او.  خداوند ذات كبريايي الزمان و ال مكان است -4
 ، موجوديست متولد شده و جاللي كه داشته باشد دبدبه و جاه و قدر حاليكه بشر مدعي خدايي علي الرغم هر

  ....ميرنده
اسما و اوصاف خداوند عالميان در هر حال عبادت  جمال و  بخصوص ذكر جالل و  است و  مسلماً سخن حق تسبيح

جليل او را ، به   در مورد ذات قديم و معيار ها توان گرفت كه ما مصداق ها و نمي بنابر اين هيچگونه ايرادي  . است
انند م كه  همطان فاشيزم قبيلويسرپهناي وخيم   دريافت هموطنان خويش از ژرفا و گونه استعاره يي جهت درك و

 تمثال آورده و   ، در مقام مصيبت بار است موهوم ولي معصيت بيخرد و گمراه چرند دعاوي خدايي انسان فرو مايه و
  . خويش فيض گيريم ةسخت جفا كشيد   و و جامعه مظلوم  وطن  رستگاري  و  براي فالح  از آن

  موهوم و  ناسيو ناليزم كور و  بر متكي بر آن  و» ملت «  بر مفهوم  چون اساس ايديو لوژي فاشيزم قبيلوي
فاشيزم قبيلوي در البراتوار ها » ملت ، ملت « به محك زدن   ينجهتدب بي مصداق استوار است ،   بي زمينه و ابلهانه و 

اسالم « چنانكه سنجش  .  برخور دار ميگردد از اهميت درجه اول  20عيني ربع اخير قرن  و آزمايشگاه هاي تاريخي و
  . اسالم داراي عين اهميت است  پيشوايي جهاد و   نمايندگي خدا و  مدعيان كذاب »، اسالم 

 ءمقوله«   در مورد  شيطنت ، بيريايي و طينت پليد را دروغ ، صداقت و ناسره ، حقيقت و   سره و كه هاييمحك 
  :به طور اعم عبارت اند از  ،   ثبوت ميرساند  به عمالً در كشور ما » ملت 

  . مصداق نام و هويت ملي – 1
  . مصداق احساس و شعور ملي – 2
  .هاي ملي   مصداق حدود و مرز– 3
  . مصداق منافع و مصالح ملي – 4
  .دشمن ملي   مصداق دوست و– 5
  . استراتيژي و آرمان ملي – 6
  . تاريخ و فرهنگ ملي – 7
  . جغرافيا و سر زمين ملي – 8
  .حاكميت ملي   دولت و– 9

  . انتظام و سلسله مراتب ملي – 10
  . منابع و ثروت هاي ملي – 11
  . مناعت و غـرور ملي – 12
  . و دفاع ملي  ايثار– 13
  . وحدت و همبستگي ملي – 14
 . روابط و ضوابط با ملل و مردمان دگر – 15

را مشخص » دام تزوير كردن قرآن «  دينفروشي و منافقت و و اما مالك هاييكه ديانت و خدا پرستي حقيقي و
قناعت   بطور كامالً روشن وتاريخي  مينمايد ، اندكي توأم با ابهام و ايهام است ولي در آزمونگاه عمل اجتماعي و

 قرباني هاي بيحد و  به دليل تباهي ها و درد  بسيار دريغ و با بدبختانه و درك شدني است ، اوالً  بخش دريافتني و
 به گرانترين قيمت ، اينك   بسيار دشوار فهم  البته ثانياً خوشبختانه به دليل افشاي كامل حقيقت بيش از اندازه و

 به نام  معامالت پليدي اعمال و  تجارت ديني و ،  از نادر مردمان جهان اند كه منافقت ديني  تقريبا  مردمان افغانستان
تعصب   تعبد و   عقيده و فاقد بشريت ديندار يا   نتيجه را به همه مردم مسلمان گيتي و و در پناه دين را تجربه كرده و

  . ميدارند   تقديم ديني
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 مجمع  به  رهنگي بسيار گسترده  متأسفانه سرزميني بنام افغانستان شباهتف طبيعي ،  تاريخي و به علل
 ديوار هاي سنگي غالباً فلكسا و قسماً صحاري خشك و جزاير آنرا كوه ها و» آب بحر « الجزايري دارد كه به عوض 

  .هويت مي بخشد  سوزان احاطه كرده و
اعتالي تمدن معاصر رفته رفته  اينس و تكنالوژي ونتيجه پيشرفت هاي شگفت انگيز س  در شرايطي كه جهان در

 درازا  ها و قرن ها  بشري از سالء ه فاصله هاي گوناگون ميان جوامع جداگان خود ميگيرد وه ب حيثيت يك دهكده را 
 ات و تمامي جريان  بسيار پيشتر از چشم خورشيد ثانيه ها كوتاه گرديده و چشمان انسان حتي   به روز ها و ساعت ها و؛

زاويه و انحنا و رنگ و ته رنگ آن   كيف و تمامي كم و   با كره زمين را ميتواند» شب« و جنب » روز « مناظر جنب 
بلكه   سر كوتاه شدن ندارد   نه اينكه  در مجمع الجزاير افغانستان  تا جزيره  بدبختانه فاصله هاي جزيره ؛ ببيند

   ها جاري و لجاجت  تالش ها و » حجردوران « ي هيستر ي  با   ها  نيز تعميق اين فاصله   تحكيم و جهت آشكارا در
  . ساري است 

 مراحل فراملتي و گلو باليزيشن ميگردد ،  حواليكه دنياي بشري از هزاران استقامت جبراً وارد اتحت اوضاع و
پس از ددمنشانه  –ل هاي تاريخ احالم و اجسام و فوسي و اوهام و خرافه ها  عتيقه ها وء اين موزه-در افغانستا ن  

تازه سخن از ملت شدن ، وحدت ملي ، حزب وحدت ملي ، حزب متحد ملي، حزب ترين ليالم دين و عقايد ملكوتي ، 
همچنان  و ملي و تشناب و بيت الخالي ملي ءهبيش  تا كوچه و ...اتحاد ملي ، جبهه متحد ملي ، دولت مركزي ملي 

ملي  ...ملي ،  ... با وحدت ملي  و اتهام خيانت ملي و ضديت   نام و به.... ابودكردن و ن راندن و  زدن و  كوبيدن و
  . هاي ديگر است 

امثالهم ناميده  دولت ملي و ملت و وحدت ملي و حزب ملي و فرهنگ آنچه كه ملي و فحوا و مفهوم و مراد و
 فهم و دريافت و  مقبول و قراردادي و قابل درك و  معقول و منشور نسبتاً  بينش و طريق انديشه وه  ب ميشود ، مخصوصاً

  .  ندارد   باشندگان اين سرزمين جادو شده وجود  اكثريت اقل ال  يا همه برداشت 
 ستحمارا  ارتجاع و»  اسالمي « اصطالح  جنايتكارانه ترم و  منافقانه و چه بسا خائينانه و  با كار برد نانكه ديروزچ

اين خطه ستراتيژيكي جهان بود و هنوز  تروريزم در صدد تحميل خويش بر  سيطره و فاشيزم و   اشغال و و استعمار و
فاشيست يعني  - يك حد كامالً مشخص و برهنه  تا-بي معني و   بي مصداق و هاي موهوم و» ملي «  اينك  ؛  هستهم 

گي ه  نگهداشته شد تان ، مسؤول عقبگي افغانسه  از هم پاشيد مسؤولِءهاي قبيلوي و وارثان استبداد وحشي دو قرنه
مردمان محروم ،    مجرم حقيقي در افتادن اين سرزمين و ترقي بشريت  و  افغانستا ن در خروشانترين دوران تكامل و

و ) اشغال شوروي ( الي خرس قطبي ي خونين و هالكتبار چپروي هاي كمونستي و استةورط مظلوم آن در   محكوم و
 تبديل شدن كشور   ابر قدرت ها و همزمان ة، تقابل وحشيان» جنگ سرد « ر مهلكه هاي فاجعه انگيز متقابال  فرو رفتن د

جيش مرتد   و- بريتانيا تر از خرس استعمار  اين ميراث خوار بد– پاكستان ةتاز بي نهايت شريران  به عرصه تاخت و
                                                  . تحميل و تثبيت خود اند   در صدد، اخوانيت وهابيت و

نفرين  نرادي و شيادي  واقعاً ننگ و جراري و اين انداز و طراري و  با  ملي خواني و ملي تراشي و ملي بافي
دره هاي هاي  ها و دشت ها و محروم و مصدوم اين كوهستان ديگريست كه تحويل باشندگان فوق العاده مظلوم و

به سنگ ، محاط به عتيقه ، محاط به سنت ، محاط به مصيبت ، محاط به خشونت ، محاط به محاط به خشكه ، محاط 
  . تجاوز ميگردد   توطئه و  دسيسه و محاط به مداخله و تاريكي و 

 بر سر اين نيست كه در افغانستان ملت هست يا نيست ، ملت خوب است يا بد ، ملي بودن مطلوب است يا   سخن
سنگين براي اين  بي نهايت ننگين و  و عملكرد هاي فاجعه بار ر سر اين است  چنانكه تاريخ وسخن ب....  نامطلوب 

 پوشش دادن به عمليه   دهه گذشته و ماقبل آن جز در دو» اسالمي« ، همانگونه كه شعار هاي  سرزمين ثابت كرد
 باشندگان و صاحبان آن ،  اردادن خود با وسيله قر غالب به طور  افغانستان  توسط خبيث ترين دشمنان آن وي تباهي 

  مبهم و مخصو صاً آشكارا  ضديت داشت ، شعار گنگ و  بيگانه گي و بنياد بيخ و با دين مقدس اسالم از  چيزي نبود و
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  گ وـ فرهن وري ،ـئـت فه ، ـ با حقيقـت فلس ،» ملت « حقيقت  با     نيز غالباً كنوني» ملي « و » ملت « فاشيستي 
  .در تعارض است   در تضاد و» ملي  « منطق 

 پيش ملت  بايد دو قرن  بايد ملت شوند ، اساساً   شوند و قبل از هر چيزتـلـم بايد  باشندگان افغانستان
 ملت -بدينسو» استقالل «  از باصطالح –ميشدند ، طي دو قرن گذشته ملت ميشدند و كم از كم طي يك قرن گذشته 

 تجاوزات   تا مداخالت و حاكميت در كشور گرفته دولت و رد بي پايان كه همه چيز ازشدند ولي با دريغ و د مي
 برضد ملت شدن شان بود ، مانع ملت شدن شان بود و دريغا گوناگون و دسايس و مطامع همسايگان و ابر قدرت ها 

مدني  ي و حق انساني وآرمان ملت شدن باشندگان افغانستان كه ضرورت حيات  پروسه و دريغ كه هنوز هست ، هنوز
  .  قرباني طلب ميباشد   بالنتيجه رنجبار و موانع و  پر از  تأسف كه دشوار ،  با چراي آنان است بيچون و

 ة پروس   است ، تاريخيةپروسملت شدن .  نيست    پيامبرانه هوس و احكام جامد و  آرزو و ملت شدن شعار و
 آن مدرنيزم  با مبنا ، عاقالنه ، ةالزم.  ، سياسي ، حقوقي ، فرهنگي است بنيادي اقتصادي ، اجتماعي  تحوالت عميق و

   آنةالزم. است » حكومت عدد«  آن دموكراسي واقعي و عاري از تقلب و منافقت و ةشجاعانه است ، الزم مدبرانه و
 محو   آن طرد وةزمال.  استعداد هاي مادي و معنوي كشور  است ةبه كار گرفتن و بكار افتادن متوازن و مساويان

. مقررات ، قضا و محاكمات است  برنا مه ، قانون و   پالن و سياست ، سكتاريزم در انديشه و عمل ، اداره و فاشيزم و
   آن تشخيص وة باالخره الزم عدالت اجتماعي است  ور  ب منطبق منش كادري متكي و  آن سياست ، روش وةالزم

 به تشريح و تحليل ، كالبد شگافي  در فوق است كه در آتي ده گانه فورموله شده  پانز شاخصه هاي تحقق مصداق ها و
  . پرداخت  حقايق  حتي الوسع خواهيم ها  در البالي فاكت ها و و حقيقت يابي آن

 از ديد هكذا  وتاريخ ة اندكي در آين خود ، سرزمين خويش و باشندگان آنرا ضرور است تا سرگذشت قبالً
  : خويش نظاره كنيم ة بيرون از خاك و خط اوشگرانانديشمندان و ك
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                                                                 =$  اول 
  

            ،   نگاهي شتابان به پس منظر تاريخ       

محترم  ويت و دموكراسي و مؤرخ مسلم راه مشروط حسب تتبعات مبارز نامدار 
  :قرن بيست كشو ر شادروان مير غالم محمد غبار

          
كه از نه (   حجر جديدءبوده و تا دوره  بيست هزار سال قبل از ميالد موجود  رويهمرفته جامعه افغانستان از
، طايفه وي و  مراحل مختلف تكامل را طي كرده و از يك جامعه بدوي اشتراكي) هزار سال قبل از ميالد شروع ميشود

و )  به استثناي زمين( ، مالكيت خصوصي  ، زراعت مادر شاهي داخل مرحله فلزات گرديده با انكشاف مالداري
به حيات زمان پدر شاهي منتقل و ) توسط مواشي( نيز تبادله و حمل و نقل صنعـت هايي چون كوزه گري و مسگري و 

در سلسله .  ، بر خوردار شده است با وادي هاي سر سبز و شهر هاي پر نفوس از غناي طمع بر انگيز در زمان خود
ن پنجم ميباشد كه كانو) افغانستان و ايران( مراتب هفت گانه تمدن هاي اوليه بشري فالت آ ريان و دوطرفه هندوكش 

از دو تا سه هزار سال قبل از ميالد داراي زراعت و آبياري پيشرفته و شهر هاي توانگر و پر نفوس بوده و از يك هزار 
  .  ، نساجي و فلز كاري داشت ، نجوم ، طب سال قبل از ميالد صنايع دستي، مسكوكات

ي صفحات باختر افغانستان هميشه مورد حرص و مركز اقتصادي و سياس) بخدي، بلهيكا(مخصوصاً شهر قديم بلخ 
آ ز و تجاوز و تعرض توريايي هاي سوار كار و چادر نشين آسياي مركزي قرار داشته و لزوم دفاع در برابر يغماي 

  .، در افغانستان قديم گرديده است توراني ها يكي از عوامل تشكل دولت پر قدرت
تر افغانستان بوده منجمله تاخت و تاز چند هزار سال پيشتر  ي دوره ها و اسطوره ها حاكي از يك گذشته خيلصق 

يعني سر سلسله  ) ياما(دشاهي جمشيد پا بر بلخ و سقوط) ازي دهاكا يا ضحاك ماران ( پادشاه سامي بين النهرين 
دت پادشاه ديگر دولت پيشدادي يا پارادات هاي افغانستان را مي نماياند كه با حماسه كاوه آهنگر و قيام مردم به قيا

  . غلبه ا ش در بين النهرين و كوبيدن ضحاك ماردوش انجام ميابد) فريدون يا تريتونا ( پيشدادي 
و اسپه ها داشته كه در دوران آنها ) كواني(  بر همين مباني ، افغانستان سلسله دولت هاي قديم ديگر بنام كياني 

 ميتالوژي عبور و در مرحله  تفكر و خالقيت مذهبي تكامل نموده مردم افغانستان از مرحله اساطيري و عناصر پرستي و
  .به ظهور رسيده است) اويستا ( ، در يكي از قديمترين كتاب هاي جهان   آن در هزاره اول قبل الميالدءكه نتيجه
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 اقالً  مجلد بواسطه زردشت يا زرتشتراي بلخي21 فصل و 815، كتابي بوده است بسيار عظيم كه با حدود  اويستا 
  . در يك هزار سال قبل از ميالد به وجود آمده است

، تحت شرايط تاريخي گوناگون    البته اويستا در طول چند هزار سال با زبان و ترتيب و تدوين مختص به خودش        
،  كه هيچكدام براي حفاظت كتب و نسخ خطي آن هم به روي پوست گاو ها و حيوانات امكانات فراهم نمي كردند

، ا ز سرود هاي اويستا كه داراي شعر منظوم هم بوده و سينه به سينه حفظ  نميتوا نست دستخوش اتالف و تغييرات نشود
  . هاي متفاوت تدوين هاي مختلف به عمل آمده است ، چندين بار در زبانه و نسل به نسلي منتقل ميگرديد

با اصالت پنداشته ميشود و از آن معلوم ميگردد كه ديانت بيشتر ) گاتها(       امروز قسمت كوچكي از اويستا بنام 
، ميزان و حساب سخن ميزند و بر ضد  ، صراط ، برزخ ، دوزخ زردشتي مبتني بر توحيد و يگانه پرستي بوده از بهشت

 ، مالداري و راستكاري تشويق ، زراعت ، به شهر نشيني ، چپاول و شر شعار ميدهد ، بيابان گردي ، رهزني دروغ
  در اين تعاليم اورمزد يا.    عالي ترين معراج تعاليم اويستاست“ پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك”  مينمايد 

مبداَ شر و به همين سان فرشتگان فراوان داراي علت ) شيطان ( مبداَ خير و اهريمن ) يزدان و پروردگار ( اهورامزدا 
  .است) ايريانا ويجه(  كشور ما در اويستا نام.  وجودي و وظايف گوناگوني اند

،         اويستاي بزرگ و حتي همين قسمت كوچك كه از دستبرد جفاي زمين و زمان رسته و به ما رسيده است
  . ، قلب و روح بزرگ عالم بين و جهان بين نخستين نسل هاي نياكان ما است ، خرد روشن مظهر نبوغ

 330، از سال   از ميالد مورد تاخت و تاز هاي دولت هخامنشي فارس      افغانستان از قرن ششم تا قرن سوم قبل
  . قبل از ميالد مورد هجوم و تسلط دولت يونان به رهبري اسكندر مقدوني قرار گرفت250تا 

، ولي يونانيان از اينكه         گرچه هخامنشي ها هم در افغانستان مصدر كار هاي داراي اهميت تاريخي گرديدند
، تاثير بسيار عميق و وسيع در جامعه ما به جا گذاشتند كه با انحالل  نيت غني و پيشرفته زمان خود بودندنماينده مد

استيالي نظامي ايشان از آميزش مدنيت يونان و باختر، مدنيت يونانو باختري و دولت مستقل يونانو باختري در اين 
  . سر زمين ظهور نمود

و يفتلي در افغانستان مراكز اقتدار سراسري قرار گرفتند و حد اكثر گستره        پس از آنان دولت هاي كوشاني 
 تشتت ملوك الطوائفي و تقسيم كشور به ء به تعقيب يك دوره ؛جغرافياي طبيعي و سياسي كشور را تامين نمودند

 به استيالي عرب ، نوبت ، ورود عنصر ترك و نفوذ تشكيالت تركان ماورالنهر و دولت ساساني ايران حكومات جداگانه
  . رسيد

،         تا  اوايل قرن هفتم ميالدي اكثر مردم عرب در سر زمين كم آب و علف عربستان زندگئ قبيلوي داشتند
تنها .  اعراب سوريايي تابع امپراتوري بيزانس روم شرقي و اعراب وادي فرات تابع امپراتوري ساساني ايران بودند

  . مهم ترين مركز تجارتي آن نيز بوده رونق مادي و معنوي قابل مالحظه يي داشت،  شهر مكه مركز مذهبي عربستان
، از همه بيشتر لزوم مركزيت و نظم   قبيله قريش كه در رأس اداره اقتصادي و مذهبي شهر مكه قرار گرفته بود

، ضرورت  نان را ميديد، زيرا اختالف عظيم سطوح زندگي و تضاد شديد بين قبايل و شهر نشي  احساس ميكرد اداري را
جلوگيري از تجاوز ايران و روم و هم جلوگيري از جنگ هاي قبيلوي عامل ديگري براي ايجاد يك دولت متمركز 

  .  ، در نظر آنان محسوب ميشد عربي
 در سراشيبي – ايران و روم شرقي –از طرف ديگر در جوار عربستان هر دو امپراتوري بزرگ و مجلل جهان 

 امپراتوري ، روز تا روز هر دو را تضعيف و زمان سقوط آنان را  و جنگ ها ميان اين دو.   گرفته بودندانحطاط قرار 
 از ظلم و فساد و عياشي هاي آنها به ستوه آمده و راه  مليون ها انسان تحت سلطه اين امپراتوري ها.  نزديك ميكرد

  . نجات ميجستند
ارجي در اوايل قرن هفتم ميالدي ديانت اسالم در كشور عرب اعالم  اجتماعي داخلي و خ         در چنين شرايط

زيرا دين اسالم ،  گرديد و در ظرف ده سال طرف قبول و پشتيباني قبيله قريش و بعد ها ساير قبايل عربي واقع شد
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.  نها ميبخشيد، امنيت عمومي و استقالل ملي به آ ، دين واحد مركز واحد. خواسته هاي مادي اين قوم را تأمين ميكرد
، به سمت ) كلمة اهللا(، با شعار اعالي  بر عالوه نفوس روز افزون اين كشور فقير را كه اقتصاد عمومي شان حقير بود
  . امپراتوري هاي مجلل و ثروتمند دنياي قديم براي فتح  و اغتنام رهبري ميكرد

   نمود و حدود  اجتماعي كهن را لغو ، نظام بود ، يك عنصر مبارز  ، در برابر دنياي قديم  با تعاليم خود  اسالم  
، دموكراسي اسالمي از دموكراسي مدني يونان در  اختيارات دولت را طوري مشخص كرد كه در نيم قرن اول خود

  .رژيم بردگي ، برتري داشت
ليم و  كه با تفاوت هاي كمي به تعا- خلفاي راشده اربعه–پيامبر اسالم ) ص( جا نشينان حضرت محمد    

، قلمرو آسيايي امپراتوري بيزانس   در مدت سي سال661 تا 632، از سال  اخالقيات آن حضرت وفادار مانده بودند
، مصر و افريقاي شمالي را تا دروازه قرطاجنه و عراق و كشور ايران را تا حواشي افغانستان داخل  را تا دمشق شام

  :  مقتدر تا اين وقت عبارت بود ازخاصيت اين دولت.  دايرهء خالفت اسالمي نمودند
، مساوات در   تقوا در قول و عمل بر مبناي قرآن و سنت پيغمبر ، سادگي دربار ، بزرگان در امور  با  مشوره
  .  قانون اسالم

، اصول تعاليم اسالمي روز تا  ولي اين خاصيت دولت عربي ديري نپاييد و با افتادن حاكميت به دست اموي ها
قرائت هاي گوناگون و متضاد از آن به وجود آمد و در مقام قدرت سياسي خال فت .   فاصله گرفته رفتروز از عمل

  . ، مرعي نميشد ، جز پوسته اي از اسالم اموي و سپس عباسي به استثناي موارد اندك
راشد ين، به   به گواهي تاريخ تا همين امروز واقعيت دوره حيات پيغمبر بزرگ اسالم و دوران سي ساله خلفاي 

  .مثابه روياي دست نيافتني و تكرار نشدني باقي مانده است
 خلفاي راشدين نيز نظاميان و مبلغان اسالمي مخصوصاً براي تعقيب يزيد گرد ء الزم به تذكر است كه در دوره 

 چي و تجمالت حيرت ، دو هزار بازبان و شكار كه با يك هزار آشپز، يك هزار سراينده و نوازنده( سوم شاهنشاه ايران 
از مقابل سپاه عرب فراري شده بود، وارد افغانستان گرديده ولي با مصالحه ها و عدم  جبر و اكراه در ) انگيز ديگر 

تحميل دين جديد و نهايتاً تعيين خراج و وجايبي با حكومت هاي محلي افغانستان كه در اين زمان به هفده عدد 
  .  پي ميگرفتند، راه ها و اهداف خود را  ميرسيد

رويهمرفته جنگ ها و مقاتله هاي زيادي بين افغانها و اعراب در اين زمان پيش نيامده و مردم فرصت يافتند تا 
بيشتر به شعار ها و تعاليم اسالم آشنا گرديده دعاوي اعراب را در عمل شان بيازمايند و بنابر اين عده قابل توجهي 

با قرائت ها و عملكرد هاي بسيار  ، ولي افغانها در دوران خالفت اموي ها.  يدندداوطلبانه ديانت جديد را پذيرا گرد
متفاوت از لشكريان مدعي اسالم نسبت به زمان خلفاي راشدين مواجه شدند و از اينجا بود كه علي الرغم مشرف شدن 

، تلفات و كشتار هاي سنگين و  ، مقاومت ها و قيام هاي شان در برابر لشكريان اموي ادامه يافت به دين مقدس اسالم
، فراوان كله ها از گردن هاي افراشته شان قطع و بدارالخالفه دمشق فرستاده شد و فراوان  مخوفي را متحمل شدند

  !زنان مظلوم و دختران باكره و معصوم شان نيز 
و منافق اموي را كه   ولي سر انجام به رهبري سردار كم نظير تاريخ ابو مسلم خراساني بنياد خالفت متفرعن  
اما متأسفانه عباسي .  ، بر انداخته عباسي ها را به خالفت برداشتند  بود بر برتري طلبي و فاشيزم نژاد عربمبتني

، اقوام و اقشار متفاوت اتباع نسبت به اموي ها عاقال نه تر و محتاطانه  ها نيز با اينكه  در مردمداري و مدارا با طبقات
، دينداري و سياست را به عهد خلفاي راشدين و به سطح انتظارات و توقعات خلق اهللا  نتوانستند،  تر عمل ميكردند

، منجمله خيانت وحشيانه آنان نسبت به باني و مؤسس حقيقي خالفت عباسي يعني سردار ابومسلم  انطباق دهند
خدعه رذيالنه منصور عباسي بود كه خراساني كبير ، لكه ننگ و رسوايي ابدي به دامن اين خاندان باقي گذاشت و آن 

، ا و را به عنوان مهماني و  پس از تحكيم و تامين خالفتش به يمن نبوغ نظامي و رشادت سياسي ا بومسلم خراساني
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ش نمود و با سكه هاي زر و سيم پارچه هاي پيكر اين قهرمان بي بديل اسالم و خراسان را  ، قطعه قطعه ااعزاز فريفت
  .  لشكريانش انداختبه محل فرماندهي

    Eن ���5 �� ��ا�	از دا cdد ef�� ن��c     
  �ب راـ� �Nـ� ه�ي دا	ـ�gE ��ـ�0 �ـ  د                      

، زندگي   بعضاً حتي مشابه او ادامه دا ده و بومسلم را در اين سرزمين نيز راه و آرمان ا   مردان بزرگ ديگري 
بوم ابومسلم ثاني يعني  و ويش نمودند تا اينكه پس از هفتاد سال تاريخ اين مرزرا فداي امر حق و استقالل مردم خ

 از استيالي عرب مسجل  استقالل افغانستان را طاهر فوشنجي را به صحنه آورد و با نبوغ و شهامت سياسي و نظامي او 
  .محقق نمود كه منجر به تأسيس دولت ملي طاهريان گرديد و 

   ��  ا��NE  4�!  ه�ي ��دم ��  ���<��Y�دت ا����/� "�ا!��� و 6�ه� 
�  %/�  :�1ر ;1���ن �B/6 ي ا!�<@ل�د ه�B�د!�N: 0 از NE�!  ه�ي [�ز��ن �� در 
�|�دا>0 اوW�ع و ا �Eال  ��  4/���� و ا�A�د >�روي ��ارد �����+���nي، ا��tا�Aري ه�ي 

 �!��! 0�1A و �> ا��N�%� >�ا�� –ا��N�%� &ن ز��ن، D�A��� و �DA د!�� و 
 X� ?  از��و !�اد � vه�� ����# zw! و �Tدا�� =BY �� و �Tدا�� �Fا��wTا ��/�

0 ه�ي  �6ف، ا��Yار �|���، !��!� ، ���T ، د��� و �  ا]w@ح او�T ا��Kي "@
 ،�An����� ا ����A ،�A د��?Tرق ا�" ،�A�!&  ����ا��ي و %B�!� از �6ف د���، 

��n ا!0[�ور&���An و &��ز ��1Z�  .  ش 
، با مدعيان كذاب اين دين  ، دين مقدس اسالم را با عرب و استيالي عرب پدران ما از همان نخستين روز ها

،  ، معنويات در عين اينكه عقايد! ، يكي ندانسته و به دقت حساب هر كدام را جدا ميكردند  بزرگ از هر قوم و قبيله
را مؤمن به خويش قرار داده به  سالم را پذيرفته قرآن مجيد كتاب مقدس آن دين مقدس اياخالق و محتواي روحاني
زي آغازيده و  را كه با اين دين بزرگ با، منافق و متفرعن سياست پيشگان طماع و مستبد،  تقدس و حرمت گرفتند

 دفع و طرد نموده و آنرا وسيلتي براي نيل به اهداف استيال جويانه و رهزنانه خود قرار داده و ميدادند عندالموقع
  .   بسيار زيبا و عادالنه به كيفر اعمالشان رسانيدند آنان را غالباً

، سلجوقي و نيز  ، ساماني و غزنوي  ميالدي با دولت هاي مستقل طاهري و صفاري13 تا قرن9 افغانستان از قرن 
وري ي خالفت خواندهء بغداد  نه  ؛ معروف است كه امپراتخوارزمشاهي بسر برد و آنگاه دچار غايله چنگيز گرديد 

 اساساً  آرادمنشي ؛حمايت نكرد بلكه به انتقام ) افغانستان امروز ( تنها  در اين غايله  از گشور اسالمي ي خراسان 
  .مشوق و محرك چنگيز در تباه ساختن اين سرزمين گرديد 

م تيمور باالخره با تأسيس و ادامه ، مگر هجو  به هجوم امير تيمور گورگاني دچار آمد14 در قرن افغانستان
  .   سير كرد16 اوايل قرن  اقتصادي كشور منجر گرديده و تا دولت گورگاني به نوعي احياي مجدد حيات سياسي و 

،   باز مورد تجزيه و انحطاط قرار گرفته به عرصه تاخت و تاز دولت شيباني ماورا النهر18 تا 16كشور از قرن 
، آزاده و تسليم نا پذير ما به مبارزات سخت  اما مردم شجاع.  ت بابري هند تبديل گرديددولت صفوي ايران و دول

،  قرباني طلب و دشوار به اشكال و طرق گوناگون ادامه ميدادند از جمله جنبش هاي رزم آورانه مردمي در اين زمان
 قيام مردم در جبهه جنوب به ، جنبش و باالخره ، جنبش به رهبري خوشحال خان ختك جنبش به رهبري روشانيان

رهبري ميرويس خان كه به تاسيس دولت هوتكي در قندهار انجاميد و تا قسمت هاي بزرگي از ايران نيز گسترش 
، مبارزه آزادي خواهي مردم در غرب به تأسيس حكومت ابدالي در هرات منجر گرديد و باالخره هر دو دولت  يافت

  .  نادر شاه افشار كشانيده شد  بنابر اين افغانستان در قلمرو  و شدندمذكور توسط نادر شاه افشار منقرض 
بود ،  ، احمد خان ابدالي كه قوماندان قطعات ابدالي و ازبكي اردوي نادر   در وقت كشته شدن نادر شاه افشار       

زت و فرماندهي به سر برده با  ذلت تبعيد و اسارت و هم با ع  با همين مدت عمر را هم او .  بيست و پنج سال عمر داشت
طبقات مختلف اجتماعي محشور گرديد، عروج و سقوط دولت هاي افغاني و نادري را در هرات و قندهار و خراسان و 

در عين .  تمام اين حادثه ها در هوش و قضاوت و طبع و اخالقش توازن و پخته گي ايجاد كرد.  ايران به چشم ديد
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، حتي  ، در زبان هاي دري و پشتو صاحب سواد گرديد  نيز غافل نبودموزش و مطالعهتحصيل و آزمان احمد خان از 
با مرگ .  ، سوار كار مقاوم و سپهساالر دليري بود زيكي قوي و متناسب االعضاياو از نظر ف.   در پشتو شعر ميسرا ييد

 هزار غلجايي و دوازده هزار ابدالي قشون افغاني كه مركب از چهار. ، اختالل در اردوي بزرگ او پديد آمد  نادرشاه
 احمد خان ابدالي به طرف قندهار حركت  ، به صوابديد قوماندان عمومي نور محمد خان غلجايي و و ازبك بود

  . كردند
 بين اهالي قندهار و مبارزات دوامدار مردم عليه استيالي خارجي زمينه   در اين زمان سير تكاملي فيوداليزم در

،  در قندهار كه مركز بين اال قوامي افغانستان بود.  مركزي قوي را در افغانستان مهيا كرده بودتشكيل يك دولت 
 پيشنهاد كرد كه جرگه اي تشكيل و  ، بلوچ و تاجيك ، هزاره ، ابدالي ، ازبك نورمحمد خان به سران اقوام غلجايي

  . پادشاهي انتخاب شود
  در داخل قلعه نظامي نادر آباد منعقد گرديد و نه “ر شير سرخ مزا” در عمارت1747 اين جرگه در اكتوبر سال 

تنها كسي .  چون موضوع مهم و هر خان مقتدر طالب سلطنت براي خود بود.  روز دوام كرد ولي اتفاق آرا ممكن نشد
د تا هر سر انجام جرگه يك نفر را حكم تعين نمو.  ، احمدخان ابدالي بود كه در اين جرگه راجع به خود گپ نميزد

 از اهالي كابل “اليخوار ”و اين حكم همان صابرشاه پسر متصوف استاد .  كي را او بر گزيند ديگران به وي بيعت كنند
، احمدخان ابدالي را به  اين صوفي با كياست برخاست.   ارادت و اعتماد داشتند  او  به بود كه طبقات مختلف قندهار

بالنتيجه سايرين همه خواسته و .   نصب نمود  او  به كاله را عوض تاجحيث پادشاه معرفي كرد و خوشه گندمي 
  .  اين مرد جوان گرديدند  سلطنت  تصديق  به مجبور ناخواسته 

در اين برهه اتفاقاً قدرت هاي پيرامون افغانستان دچار ضعـف و اختال فات ملوك الطوايفي بوده در ايران  

، در بخا را و ماورالنهر و هندوستان اشراف فيودال به جان هم افتاده به شمول  امپراطوري بزرگ ا فشار از هم پاشيده

  .  از كف داده بودند ، همه توان مداخله در افغانستان را دولت بابري هند

وضاع و امكانات داخلي و خارجي در حاليكه تقريباً همه فضايل وان با لياقت ، درايت ، محاسبه ا احمد شاه ج
 واليات خراسان و سيستان تا   از نست ا ز جيحون تا عمان و ، در كوتاه زماني توا در خود جمع داشتيك زعيم و قت را

  .  افغانستان را وحدت سياسي بخشد ؛رودبار سند و سواحل بحر عرب
 احمدشاه خط مشي ميرويس .  سال سلطنت احمد شاه، در تحكيم بنيان وحدت ملي ارزش بخصوصي يافت25  

، به  ه نخستين قدم را براي تشكيل مجدد افغانستان پس از تجزيه و تقسيم دو نيم قرنه برداشته بودخان هوتكي را ك
مثابه يك طرح نا تمام تكميل نمود با لياقت نظامي و سياسي ، مساوات نسبي حقوقي را بين اهالي افغانستان در نظر 

در حاليكه خودش خالي از .   تفاوت كمتر شناخت، تبعيض و گرفت و ا ز لحاظ مذهب و زبان و نژاد و منطقه و قبيله
، عادل تر از قول و خوي و خيم شخصيتي اش يافتند و ديدند كه  و را ، اما در عمل مردم اتعصبات قبيلوي و ديني نبود

در مثالً واليان مقت.  ، در امور دولت واقعاً شريك هستند ، مذهب و زبان اشخاص  با كفايت بدون تبعيض از لحاظ نژا د
  : احمدشاه اينها بودند

، در واليت قالت اشرف خان  ، در واليت نيشاپور عباسقلي خان بيات  در واليت هرات درويش علي خان هزاره
، در واليت كشمير خواجه عبداهللا  ، در شكار پور دوست محمد خان كاكر، در واليت مشهد شهرخ ا فشار غلجائي

، در واليت  ، در پنجاب زينخان مهمند ـ ، در واليت بلوچستان نصيرخان بلوچ، در پتياله امير سنگه سيكه خواجه زاده
، در   موسي خان، در واليت ملتان شجاع خان ابدالي-، در ديره اسمعيل  سند نور محمد ملقب به شهنواز خان سندي

 اعلي ميرزا علي رضا ، مستوفي ديوا ن ، ميرزا هادي خان قزلباش پايتخت افغانستان هم رئيس داراالنشاي احمد شاه
  .  به التفات خان بودند  يوسف علي ملقب خان قزلباش و خزانه دار كل هم يكنفر هندي بنام

 البته تا قرن هژدهم هنوز استعمار مغرب زمين در كشور هاي شرق رخنهء عميق نكرده و براي ايجاد نفاق و  
، طوري كه پسانتر كشور هاي نامبرده از  ي نشده بوداختراع اقليت و اكثريت تجزيه و تقسيم ملل و ممالك شرقي كار
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،  اين زهر خطرناك چشيدند و در نفس هر يك انشعاباتي از نظر نژاد يا دين يا مذهب يا زبان خلق شده تماميت ارضي
  . گرفت ، استقالل سياسي و اقتصادي آنان در معرض تجزيه و ا نهدام قرار هويت ملي

خشانش در احياي مجدد و تامين كامل و شامل جغرافياي سياسي و طبيعي و مسلماً احمدشاه كه توفيقات در
، هنوز در زمان و مكاني بسر ميبرد كه پيشبيني  ، غـرور معيني را نيز برايش پديد آورده بود تاريخي افغانستان

ريخي قابل مالحظه متأسفانه دچار يك خبط سياسي و تا از اينجا بود كه.   استعمار برايش دشوا ر بودءخطـرات آينده

نيز گرديد كه به برداشتن سنگ بسيار بزرگ از دم راه استعمار انگليس منجر گرديده و نتيجتاً به دچار آمدن بعـدي 

 و اثرات باقي مانده 19خود افغانستان به مصايب ناشي از پيش قدمي ها و مطامع شوم استعمارگران بريتانيا در قرن 

  .  ياري رسانيد20آن در قرن 
 سواحل   تا  سند در تماميت كشور حق دفاع در برابر قواي توسعه طلب سكهاءلبته احمد شاه از نظر حفظ حوزه ا

 شايد براي نجات  بود ولي حمله در قلب هند براي در هم شكستن قواي ملي مرتهه اين طرف درياي سند را دارا 
 نه ارتباطي با منافع افغانستان يا هندوستان نداشت، اشتباه بود و هيچگو دولت فاسد شده و محكوم به مرگ بابري هند

 استعمار كه  ، به نهنگ صرف با درهم كوبيده شدن قواي ملي هند كه ضايعات قواي افغانها هم بي نهايت سنگين بود. 
  ! ، كمك ستراتيژيك رسانيد تازه براي بلعيدن اين سرزمين طاليي دهن باز ميكرد

ش براي تشكيل مجدد افغانستان و نيز بيست و پنج سا ل دولت مداري مؤفقانه و  با خدمات مهم  احمدشاه  معهذا 
از  ، دست كم ده سفر پيروزمندانه نظامي براي تأمين تماميت افغانستان تاريخي و سامان بخشيدن اوضاع داخلي

مد شاهي كماكان خاطر نشان ميگردد كه قلمرو اح. (  ، باني و مؤسس افغانستان معاصر است مردان بزرگ تاريخ ما

ساير عرف  خراسان ناميده ميشد و افغانستان كنوني كه يك بخشي از آن بشمار ميرفت ، از لحاظ سياسي ، حقوقي و

 پسرش   احمد شاه بابا و نيز تيمورشاه اما شخصاً. معيار هاي جهانشمول وارث و جانشين آن محسو ب  ميگردد  ها و

  .) نموده اندمسمي ن» افغانستان « كشور را  به نام 

، رويهمرفته در  نهاده بود» دراني « تيمور شاه پسر و جا نشين احمد شاه ابدالي كه بعداً كنيه خانداني خود را  
.  بهبود نظام اداري و سياسي افغانستان و حفظ استقالل و تماميت ارضي آن لياقت و كفايت شاياني ثبت تاريخ كرد

جود كثرت اوال د او كه همه در سياست و امور دولت دخيل بودند و وليعهدي ، و ولي متاسفانه پس از مرگ تيمورشاه
 ، افغانستان را به تشنجات روز افزون روبرو كرده به طرف ضعف كشانيد و مخصوصاً  نيز از جانب پدر تعيين نشده بود

چنانكه در قرن .  ساخت پيشروي در داخل كشور را فراهم  به استعمار گران بريتانيايي زمينه هاي مساعد مداخله و
 از جبهه  نزدهم با انحطاط دولت ابدالي و استقـرار دولت محمد زايي حدود كشور اففانستان از هر طرف مخصوصاً

شرق و جنوب قيچي شده رفت تا در شكل كنوني از سواحل بحر و رود سند عـقب زده شده محاط به خشكه گرديد كه 
  : ترتيب وقوع اين مصايب حسب آتي است

  : در دورة شاه محمود ا بدا لي                  
  . به دست حكومت قاجاري ايران افتاد) 1803سال ( واليت خراسان در شمال مغرب افغانستان  - 
  . به حكومت سيكهاي پنجاب گذاشته شد) 1812سال (  رود سند ءقلعه اتك در كناره - 
  

  : در دورة حكومات محمد زا يي                    
  . به دولت پنجاب ملحق شد) 1819در سال ( كشمير واليت  - 
 .به پنجاب واگذار گرديد) 1820در سال ( واليت ديره غازي خان  - 

 .به دست سكها افتاد ) 1821در سال ( واليت ديره اسماعيل خان  - 

 . اشغال نمود حكومت سكها ) 1823در سال ( را  واليت پشاور - 
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 . گرفتدولت انگليس ) 1843در سال ( واليت سند را  - 

 .حكومت انگليس تصرف نمود ) 1876 - 1854در سالهاي ( واليت بلوچستان را  - 

 . دولت تزاري روس گرفت ) 1884در سال ( واليت مرو را  - 

طبق معاهده گندمك از طرف  ) 1878در سال ( ، كورم و لندي كوتل  عالقه هاي شال، فوشنج تا گوژك - 
 . دامير محمد يعقوب خان به حكومت انگليس داده ش

طبق  ) 1893 سال در( ، داورچاكي و چمن  ، وزيري ، چترال و عالقه هاي ارنوي ، باجور واليات سوات - 
 .ز طرف امير عبدالرحمن خان به انگليس ها تسليم گرديدمعاهده ديورند ا

 .به دست دولت تزاري روس افتا د) 1885در سال ( عالقه پنجده  - 

 .ز طرف هيات حكم انگليسي به ايران واگذار گرديدا ) 1872در سال ( يك قسمت واليت سيستان  - 

         
  

  :استرداد و انهدام استقالل                 
  
  

 شمالي افغانستان امپراتوري ءهمسايه ) 1919در سال (           دوسال قبل از تحصيل استقالل سياسي افغانستان 
.  زمين طاليي هند كبير، آنرا دشمن و حريف خود ميدانست فرمانرواي سر –، كه امپراتوري بريتانيا  تزاري روس بود

 امپراتوري تزاري با انقالب اكتوبر به رهبري حزب بلشويك و به زعامت لنين سر نگون گرديده بر خرابه 1917در سال 
با اختتام جنگ جهاني .  هاي آن دولت انقالبي روسيه شوروي و سپس اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پديد آمد

 ضد فاشيزم آلمان و  متفقين   اتحاد شوروي با  از كشور هاي اروپاي غربي يكجا   بسياري دوم كه در آن امريكا و
))  جنگ سرد ءمرحله((، مرحله يي در تاريخ روابط شرق و غرب آغاز گرديد كه بنام  متحدين آنرا تشكيل ميدادند

  . معروف است
آن بود و بر نقش ستراتيژيك پاكستان ي  پاكستان و حامي ءورنده، به وجود آ         يك جانب اين جنگ سرد

اتحاد شوروي از .  در شمال كشور ما قرار داشت)  و متحدين آن (جانب ديگر اتحاد شوروي .  د بيش از حد بها ميدا
ر سراسر همان آغاز پيروزي انقالب اكتوبر خود را مدافع جنبش هاي آزادي بخش ملي و انقالبات ضد سرمايه داري د

 به رهبري اعليحضرت امان اهللا خان 1919 بالطبع قيام ضد استعماري مردم افغانستان در سال   اعالم ميداشت و جهان
، استقالل سياسي افغانستان را به رسميت شناخت و   به مثابه اولين دولت در جهان طرف استقبال گرم آن قرار گرفته و

  . و تخنيكي نيز مبذول داشت، نظامي  حد معيني از كمك هاي اقتصادي
، محبوب القلوب    امان اهللا خان كه با تحصيل استقالل سياسي افغانستان و ويژه گي هاي شخصيتي برجسته اش

  مساعد و  شرايط عيني و ذهني نا به ، بي توجه  احساسات خام وطن پرستانه  ، توام با مردم افغانستان شده بود
، عليه  اعتقادات مذهبي و باورهاي عتيقه فرا مذهبيسايس استعماري كه به اتكاي ز د بخصوص غافل از طيف وسيعي ا

، پروگرام  ، به هدف اين كه درخت استقالل را به ثمر بنشاند شخص وي و دولت مشروطه خواهش به راه افتاده بود
س فرنگي كه خود  اجتماعي معيني را رويدست گرفت كه با مقاومت متعصبين مذهبي وطني و جواسي–هاي اصالحي 

، مواجه شد و دريغا كه بدون استفاده از حد   به حركت در آورده بودند  همرنگ متعصبين ساخته و حتي آنها را را
 مردم را   ميهن و ، تاج و تخت و ، افشا و خنثي كردن آنها سركوبي غايله هاي عمدي ،   ايستادگي الزم استقامت و

  .        ترك نمود
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ويداد مدت درازي كشور دستخوش اغتشاش و خالي دولت كار آمد و امنيت قابل اطمينان گرديد   پس از اين ر  
پيشرفت  بلكه حتي كشور هاي قرب و جوار ما سريعاً    امريكا و اين زماني بود كه نه فقط اروپاي غربي و شرقي و

  . ند ميكرد
، نوبت به سردار محمد داود  شاه وقتي در سلسله مراتب حكومات خانداني سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر

، او نشان داد كه به سير شتابان ترقي و تمدن جهاني و بالمقابل عقب مانده گي خفت بار و شرم آور ميهن  رسيد
،   امكان هيچ كاري ميسر نبود چون بدون دريافت كمك هاي مالي و تخنيكي جهان پيشرفته تقريباً.  خودش اعتنا دارد

ف  ، براي تمويل پروژه هاي پالن انكشا  احسان امريكاييان كه ال اقل اهل كتاب بودندسردار به طمع مرحمت و
ولي امريكاييان كه .  ، كريديت از آنان مطالبه نمود  اجتماعي پنج ساله ايكه براي افغانستان مد نظر داشت–اقتصادي 

تراتيژي اش براي خوار و ذليل نگهداشتن و س! ) نو به دنيا آمده ( به پاكستان   گوشه چشمي هم  ؛ضمن ساير مالحظات
  . ند  را شكستاند  او ، خواست سردار را رد و دل نا عاقبت انديشي تمام ، با بي مروتي و  افغانستان داشتند

، به قطب متقابل يعـني اتحا د  د غالباً علي الرغم ميل باطني خود و خاندانشؤ بود كه سردار محمد دا   اينجا
، در گام اول حدود صد ميليون دالر كريديت براي سردار   اتحاد شوروي ضمن استقبال شايان. شوروي روي آورد

  .پيشكش نمود كه اتفاقاً با شرايط اضافي نيز توام نبود
بيش از سه صد .   اجتماعي را در كشور تطبيق نمود– رويهمرفته سردار دو پالن پنج ساله انكشاف اقتصادي  

،  ، تاسيسات نفت و گاز شمال راه كابل ـ مزارشريف ـ هرات ـ قندهار و تونل سالنگپروژه خورد و بزرگ چون شاه
، شفاخانه چهارصد  ، فارم ها و تاسيسات عظيم جالل آباد ، فابريكات جنگلك و خانه سازي كابل فابريكات كود و برق

 از مساعدت هاي اتحاد شوروي ، انستيتوت ها ، تخنيكم ها و ساير مؤسسات صحي و تحصيلي با بهره گيري بستر اردو
ايجاد گرديد و در عين زمان كشور هاي ديگر به شمول اياالت متحده امريكا نيز به ميدان رقابت كشانيده شده و با 

، پروژه   قندهار ، ميدان هوايي بين المللي قندهار–كريديت هاي آنان نيز جمعي از پروژه ها مانند شاهراه كابل 
  . اث گرديدغيره احد  ووادي هلمند

و ) از باال ( در مقابل بر بوغ و كرناي دموكراسي  ، سردار مستعفي و خانه نشين گرديده    ولي پس از اين
رويهمرفته پالن .  ، گامي به پيش بود ، اين البته شكي نيست كه منجا نب سلطنت.  حكومات غير خانداني نواخته شد

، طرح و تا حدود معيني تطبيق   مكمل و منبعث از دو پالن اولي بود اجتماعي هم كه–پنج ساله سوم انكشاف اقتصادي 
 به سقوط  ، حكومات غير خانداني يكي پي ديگر ه، به انارشي پهلو زد اما رفته رفته مشق دموكراسي شاهان.  شد

  رفته و، آخرين امكانات سلطنت به تحليل  طبق پيش بيني همان وقت روزنامه فايننشل تايمز لندن.  مواجه شدند
  .  نداشت  براي وضع الترناتيف ديگري

هجري شمسي طي   1352 سرطان 26نوان مسافرت ترك نمود و صبحگاه ـ شاه اگاهانه يا تصادفي كشور را به ع 
، سلطنت را ملغا و رژيم آينده كشور را جمهوري اعالم  ، سردار محمد داود قدرت را تصاحب نموده كودتاي سفيدي

)) سوسياليزم افغاني و اسالمي (( ستراتيژي آرماني را طبق مد روز تا . د و بلندتر به پرواز در آمداين بار بلن.  كرد
، با چپ و  و تا زمانيكه اهرم هاي قدرت را يكي پي ديگر فتح مينمود ، پالن هاي پنج ساله را هفت ساله كرد باال برد
 وسوسه هاي شيطاني اين و آن  اسير  ، اما پسانتر.  ت، با همسايه و همخانه طبل رفاقت نواخ ، با شرق و غرب راست
  .  گرديد

، ميوندوال و جمع ديگر   بود  زمانه هاي دور در رگ هايش  به امريكا و تريند آن از چون زهر بد گماني نسبت
، جمعي  شبه جاي آن كتله اهل  كار و دانش و بين متمايل به غرب را مقدمتر از سر راه و بغل و كنار خود برداشت و 

، منجمله به اثر شيطنت هاي همين جمع بي  بيشتر به خود چسپانيد بيكاره و بي دانش و متملق و مفتن را بيشتر و 
، سردار نسبت به ياران چپ و بسياري اهل كار و دانش و تخصص خموش و بي رقص و  عرضه و بي مسووليت و فتنه گر

  و  آزردن و رنجاندن آنان شد و خود در محاصره مشتي شياد بدنام بي هياهو نيز بد بين و وادار به تصفيه و طرد و
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آرمان هاي سوسياليزم اسالمي و افغاني و پالن بلند باالي هفت ساله با .  بد طينت و بي كفايت گرفتار آمد  بدكار و
  .پروژه هاي نان آور و كار آور و وطن ساز و دوران ساز يكسره خاك و دود گرديد

، تنهايي  ، در روز امتحان استا د بيرحم روزگار ، در روز آزمون بي امان تاريخ ه سردار بزرگ       تا جاييك
، كفاره تملق دوستي و چاپلوس پرستي و تفرعن شخصي و تكيه بر نا  مرگبار و از دنيا بي خبري فجيع خود را دريافت

 منحصر به خودش نمانده تمامي سر نشينان اهل ها و بي كفايت ها را در بد ترين حالت پرداخت و دريغا كه سرنوشتش
  . ، يعني كشور و مردم ما را در بر كشيد كشتي شكسته ايرا كه هدايت ميكرد

 پوشالي بودن قدرت سردار و اطرافيانش به علل خود خواهي ها و خود 1357 ثور 7، با كودتاي         به هر حال
  .رژيم سر نگون و گردانندگان معدوم گرديدند، به اثبات رسيده   از مردم و ضد مردم سري هاي جدا

، سخت بحراني و خونين گرديد كه در عين حال سخت         از اين به بعد افغانستان وارد يك مرحله بسيار مرموز
متأسفانه تا همين امروز .   اكادميك ميباشد در خور تفكر و تأمل و تحقيق و شناخت بي طرفانه و بي غرضانه و واقعاً

 در علت يابي و كالبد شگافي اين بحران به ويژه جريانات و عناصر تهدابي آن هيچكاري صورت نگرفته مخصوصاً
  . داده اند و خالص شعار و دشنامعناصر چپ و راست عمدتاً در مورد آن

  :        توجه بفرماييد
در .  تان متحد ميشوند شاخه هاي با هم دشمن حزب دموكراتيك خلق افغانس–      ماه ها قبل از وقوع كودتا 

، از   نا سازگار بوده بازي با سرنوشت ملت  مير اكبر خيبر كه بعضاً شنيده شده، با حركات دسيسه آميز و –آستانة كودتا 
روزگار عاريت گرفته )) ضحاك (( قيام عليه )) درفش كاوياني (( ميان برداشته شده و جسد خون آلودش به مثابه 

و در سال هاي قدرت تمام جناح هاي حزب دموكراتيك خلق افغانستان ديگر )) نقالب ثور ا(( ميشود و اما پس از 
  . نميشود تـذكار و تجليليهرگز از او

        در پي اقدام دولت داؤد خان به عنوان عكس العمل در برابر نمايشات بسيار وسيع و تند سياسي كه براي 
 ، كودتا  به رت از دستگيري وسيع رهبران و كادر هاي حزب بودتدفين خيبر صورت گرفته بود و ميدانيم كه عبا

، معهذا همه  گرچه ابعاد اين معما بايد بسيار گسترده باشد. نده و سازماندهي حفيظ اهللا امين به وقوع مي پيونددقوما
 تكبر و تفرعن ، ، عمدتاً به علت غرور ، كه حريف ناشي و تازه كاري مانند امين در يك قمار چيز حاكي از آن است

، از قبل بريده  محمد داؤد عيناً مانند مال نصرالدين شاخه درختي را كه بر آن نشسته.  ، برنده ميشود حريف كهنه كار
  !! است

       

   كشور يقوماندان انقالب ثور ـ قوماندان تباهي  
             

، از همان آغاز با انقالب ثور و اصل حاكميت  است)) قوماندان سپيده دم انقالب ثور ((  حفيظ اهللا امين كه خود  
او بعد ها در .  گام اول چگونگي برخورد با سردار محمد داود است.  ، برخورد و بازي عجيبي را مي آغازد حزب

، چيز تعيين كننده در امر تحقق  داده و اين  او قتل محمد داود را دستور  به اينكه  به كرات و مرات؛  بيانات خود
در مخالفت با )) صداي كريهي (( بالمقابل به قول خودش از بلند بودن   اقرار و مباهات ميكند و   ثور بوده استانقالب

  .  اين قومانده و البد براي زنده گرفتار كردن محمد داود سخن ميگويد
يلي جدي هم صداي ببرك كارمل بوده و خ)) صداي كريه ((  اين  ناظران تقريباً به اتفاق آرا عقيده دارند كه

  – عالي ترين ارگان قدرت -كارمل معاون رئيس شوراي انقالبي  هنوز  زمانيكه باشد كه امين حتي در   بوده  بايد
  .  نثارش ميكرد ، طعن و لعن مربوط را بود
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 ))شاگرد وفادار (( حفيظ اهللا امين كه خود را .   ميدانيم كه رئيس اين شوراي انقالبي نور محمد تره كي بود 
، نابغه شرق و يك عالم صور  ، رهبر كبير انقالب كبير ثور)؟(، بسيار سريع از اين مرد ساده دهاتي  تره كي ميناميد

، در سطح كشور و جهان جشني چنان با شكوه   بهانه گرفته  سالگي او را60افسانه وي و اسطوره يي مي سازد و حتي 
  . و جالل مي آرايد كه نپرس
  از را تصفيه و تبعيد نموده)) پرچمي ها ((  شطارت  عجيبي جناح اشراف زادگان حزب  بر عكس با مهارت  و

، خلقي   با خلقي ها و خلقي شده ها  تا وزير دفاع را يكسره ، از خورد ضابط عالقه دار تا رئيس شوراي انقالبي
 به  و.   اكمال ميدارد  بي شاخ و بي سواد و شاخدار  ، با سواد و  نا اهـل خوانده ها و خلقي پنداشته هاي اهـل و
، اشرافيون ، عمال  ، ناسيوناليست هاي تنگ نظر به نام هاي اخوان الشياطين ساير نيروهاي سياسي و اجتماعي كشور 

، شكنجه و باالخره اعدام هاي فردي و  تعقيب و گرفتاري.  اعالم جنگ ميدهد..... ، جواسيس امپرياليزم و  سلطنت
  .  به راه مي اندازد دست جمعي شان را

، قومانده كشتار بي دريغ و سيستماتيك هموطنان  سراپاي دولت)) خلقي سازي ((  پروژة   اكمال  با  همزمان 
   به نام مشوره روي مسايل امنيتي و منجمله مردم عادي نيز گروه گروه از جمله.  در سراسر كشور را صادر مي نمايد

 ءپس از ضربه هاي عجوالنه ساً كنار جر هاي بزرگ برده شده أ آوري و رگردالهم در واليات و ولسوالي ها امث
، كه به حد كافي كشته و عميقاً زير  تعدادي از اينگونه افراد.  كالشينكوف و ماشيندار هاي ثقيل زير خاك ميگردند

  . به اين فجايع شهادت دهند  به جامعـه بر گشته و  توا نستند مخفيانه ، خاك نشده بودند
، كه هنوز مردم عامة ساده دل افغانستان منحيث المجموع از انقالب ثور شادمان   تازه اينها زماني رخ ميدهد

در مقياس كشور استثناءات ناچيزي شمرده  كنند و حرف هاي قيام و جهاد  بوده و به قدر توان از آن حمايت مي
  .ميشود

از    براي ما  ابراز ميدارد كه  بار ها ستفسار همرهان و امر برانش امين در برابر استفهام و ا    نقل ميكنند كه      
  !!مجموع اتباع كشور دو مليون نفوس كافي است

 به جريحه دار كردن احساسات مذهبي  ، خود  و دنباله روانش به حركات معطوف  به همين اعمال    درست موازي     
در شروع اولين بيانيه اش كه ) بسم اهللا الرحمن الرحيم ( قدسية بازي ريشخند آميز امين با آية .  مردم ميپردازند
  . با بيانات و اداهاي كفر آميز توسط پيروانش در سراسر كشور دنبال ميگردد ،  پخش ميشود شايد طور زنده

ده اند و از مدت ها پيش در آنسوي ديورند الين مكاتب جهاد و غزا و مقاتله باز كر، در شرايطي است كه     اين      
طور .   ديده شده است  پنجشير نيز جمله در لغمان و د از سردار داؤحتي آثار صدور جهاد مسلحانه در زمان حكومت

  . نوميدتر و هراسناكتر و مخالفين قويتر و جري تر ميگردند  مردم  بدتر،  بد و بسيار طبيعي اوضاع

ا سرنوشتش را درك ملتيكه نتواند معـناي اين همه بازي هاي تباهكننده ب   
  ! ، مسلماً استحقاقي جز نابودي ذلت بار از روي جغرافياي عالم ندارد كند

 شدت عقب نگهداشته شده است معهذا در كوره   به  سواد و دانش  اينكه از نعمت  با         ولي مردم بزرگ افغان
ديوار هاي (( به تمامي رموز عقب  و  اعتالي چشمگيري يافته  شعور سياسي آن هاي آتشين تجارب تاريخي فهم و 

 اگاهانه  را  در پرتوي آن خطوط سرنوشت خود كشف و هاي سر گذشت خود را  معما  دسترس يافته باالخره )) آهنين
  . و مدبرانه رقم خواهد زد

ي در در گرد آوري اسناد و حقايق) خواجه بشير احمد انصاري(         منجمله كار يكي از فرزندان اين سرزمين
ت و در ، يك دليل مؤثق اين اميد واري اس  باز تاب يافته است)افغانستان در آتش نفت(همين راستا كه در كتاب وزين
  .تي خواهيم داشتصفحات بعـدي به آن مراجعا
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 لومري وزير و وزير امور خارجه در   اعالم شده است كه حفيظ اهللا امين         باالخره با وصف اينكه قبالً
، گفته ميشود كه رهبر كبير شخصاً تصميم   هاوانا شركت خواهد كردءنس نوبتي سران دول غير منسلك منعقدهكنفرا

  . گرفتند و هاوانا رفتند
دو  به  بريژنيف مالقاتي دو–، در مسكو توقف و با رهبر شوروي         بدين گونه تره كي در بازگشت از هاوانا

  غده سرطاناز ريشه دوانيدن يك نموده  ع محصلين افغاني در آن شهر شركت متعاقباً در يك اجتما.  انجام ميدهد
،   از شر اين غده در حزب دموكراتيك خلق و دولت خلقي حرف هايي بر زبان مي آورد و وعده ميدهد كه عنقريب

  ! حزب و دولت و وطن را خواهد رهانيد
بيرق ها و گل ها و شعار ها و عكس  ش ميگردد و با  فر       ميدان هوايي بين المللي كابل به حد افراط قالين

 نابغه شرق از مهمترين سفر خارجي اش پس از عهده دار شدن  و.  هاي بزرگ و بزرگترين رهبر كبير آذين ميبندد
 ......مشايعت و ! )) خانه خلق (( به حرمسراي ارگ   استقبال ميشود و   با شأن و شكوه؛   بر ميگردد؛  كشور (!)زعامت
خير و خيريت است فقط تبادله چند فير از پشت ديوار ها .   اعالم و حفيظ اهللا امين جا نشينش ميشودمريضو فردا 

  !!!شنيده شده است 
 تره كي كه وقتي از او سخن ميرود ؛ سخن از حزب است و وقتي از حزب سخن مي رود ؛ مقصود  هموست ؛      

قعيت جديد خود و عادت دادن اهالي در زندگي بدون رهبر كبير پس از روزي چند كه امين براي استحكام مو
   !!!مي فوتد،  ضرورت دارد

سر نوشت رهبر كبيري كه از مردم .   ادبيات جهانء يك شهكار ادبي بزرگترين نابغه فراتر ازاي         كميدي 
  !!! دل بسته و سر سپرده است ))خلق ((  نام آن   يك كلمه  به فقط

  !بغ تاريخ ما چه ميفرمايند ؟         نوا
 پس برابر با نيت.   خبر ميدهدهوشياري در حد نبوغچون عملكرد هايش حتي از .   امين كه مسلماً ديوانه نبود

بايد به كشيده شدن پاي شوروي   اين همه سرعت در جهتي ميتازيد كه الجرم  با   در خرابي و وخامت اوضاعكي

  ؟! د كه انجامي در كشور بيانجامد ها
، و روي كار آوردن يك حكومت مصالحه   به دست تره كي        شايع بود كه شوروي ميخواست با كنار زدن امين

 به وضع اين چنين دراماتايز شده توسط امين پايان   به صدارت نور احمد اعتمادي  وسيع از جملهء با قاعده ملي
 از ميان برداشت امين با همان مهارت كه داؤد خان را .   گرديد بدتر و از كنترول كامالً خارج دهد ولي وضع از بد هم

  .  به ديار عدم فرستاد ، هم نور احمد اعتمادي را كه در زندان نگهداري ميشد ، هم تره كي كبير و 
، با حمايت   به تره كي و كارمل وفادار بودند        بعد تر هم شايع شد كه جناح هاي حزب دموكراتيك خلق كه

 امكانات صرفاً   با تالش هاي نا مؤفقي براي ا ز ميان برداشتن امين و تحول اوضاع ي و دپلوماتيك شوروي ها سياس
 نام كريم ميثاق كه تشخص نسبي داشت و رهبري يك گروپ انشعابي از   به  با آدمي  بعمل آوردند و از جمله ملي

، ولي قرار   رهبري يك حركت ملي را بر عهده گيرد، متوسل شده و او را تشويق كردند تا حزب را عهده دار بود
امين در ميان گذاشت كه منجر به اعالم حالت اضطرار و   با   جريان را؛  بود مسموع ميثاق كه مرعوب امين شده

  .  بيشتر گرديد  بيشتر و  سركوبي هاي تعقيبات و
بسيار گفته و نوشته شده و نيز بنابر ،         چون در مورد آمد و رفت شوروي ها در دهة اشغال افغانستان

در » جنگ صليبي « و » جنگ سرد « هيستريك و دراماتايز شده توسط مجموعة شاغلين ي موجوديت حالت روحي 
نظامي در زمينه   به علت مدفون بودن اسناد طبقه بندي شدة سياسي و استخباراتي و عرصة داخلي و خارجي و هكذا

از طوالت كالم مي پرهيزيم ولي بخاطريكه  خي را در مورد تقريباً غير ممكن ميسازد ،كه بالفعل مباحثة علمي تاري
  .  بر موارد آتي هستيم ناگزير از مرور مختصر  بر جسته كرده باشيم  درس تاريخي اين مرحله را

  : ميخوانيم)  افغانستان در آتش نفت (        در كتاب 
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تا فيروزي نظام طالبان استراتيژي مشتركي را در قبال كشور ما در  آغازامريكا و پاكستان از همان ...        ((
، ابزار  استراتيژي اي كه ارتش و اطالعات.   دو طرف در آن گره خورده بود استراتيژي اي كه منافع هر . پيش گرفتند

بي   از فضاي كشور فقير و  استفادهء غير قانوني هاي اطالعاتي در ميان آن دو كشور و  قرارداد عقد.  اصلي آن بودند
  . به جمهوريت هاي آسيائي شوروي يكي از جلوه هاي اين استراتيژي بود دفاع افغانستان در راه رسيدن

، حقايقي را افشا          چندي ميشود كه آقاي زبگنيو برژنسكي مشاور امنيت ملي امريكا در زمان جيمي كارتر
 بوديم كه شوروي  او ميگويد كه اين ما.  پژوهشي افگنده است ت سياسي و نموده كه هنگامهء بلندي را در ميان حلقا

  .  پاكستان رفيق راه ما بود؛ تجاوز نظامي نمايند و در ين پروژه به افغانستان   تا   تشويق نموديم ها را
 بوريس يلتسين  كه به امر– )KGB(افشا شده اي كه از دفاتر          اگر اين اعتراف برژنسكي را در كنار اسرار

  . ميگردد ، چهرهء كامل حقيقت رونما  بگذاريم  بدست آمده-گشوده شد
 به   بود و اولين اشاره )سيا(        در اين اسناد آمده است كه حفيظ اهللا امين يكي از عناصر دستوري سازمان 

  . كر شده بودنمايندهء سازمان جاسوسي شوروي در كابل ذ) ليونيدشيبارشين(اين موضوع در ياداشت 
ها به خاك  دعوت روسي         وثايق و اسنادي كه در دسترس است ميرساند كه حفيظ اهللا امين مبتكر اصلي 

توسط )  به افغانستان ها دعوت روس( اين تقاضا : ((   نبي عظيمي در كتاب اردو و سياست ميگويد . بود  افغانستان
ها را  امين كه دعوت روس:  عظيمي به تعقيب آن ميافزايد.)) ته استحفيظ اهللا امين هـژده بار رسماً صورت پذيرف

، ميخواست اين نيرو ها را در مناطق  بردن مورال ارتش افغانستان و اعتماد به نفس عـنوان ميكردال  با تحت نام
فغانستان خود آيا عالقهء امين در زمينهء بكار برد نيروهاي شوروي در مرزهاي بين المللي ا(.  سرحدي بكار اندازد
  !) ؟ سوال بر انگيز نيست
افغانستان   تاريخ جهاد  به هاي مربوط  ياد آوري ميدانم كه چند سال قبل در يكي از كتاب  به زمال        در اينجا 

( كه از طرف يك نويسندهء غربي نگاشته شده بود خواندم كه حفيظ اهللا امين از همان آغاز فعاليت سياسي اش با 
 به مصرف   او را در حزب تقويت كنند  پول آن سازمان را در راه جلب  و جذب اعضايي كه جناح  داشت ورابطه) سيا

 با مطالعه همه جوانب موضوع و تاريخ  اين منطق گرچه در آغاز عجيب و مضحك به نظر مي آيد  ولي.   مي رسا ند
  . نمي رسد   نظر  به  بعيد  نظامي جهان امكان آن-تجارب سياسي

بوده و اكنون در لندن زيست ميكند ، در )  KGB( بلند بايهء  ديمير كوشكين كه در گذشته يك عضوال        و  
  . بوده است) سيا ( نمود كه حفيظ اهللا امين عضو سازمان  افشا  1982نومبر سا ل 

وي هم اخيرا در  اتحاد شور ندة نيروهاي زميني و معين وزارت دفاع  جنرال والنتاين وارينيكوف فرما      
 پخش گرديد افشا نمود كه به 1997آن تلويزيون در ماه اگست)جنگ سرد(ء  كه در برنامه) CNN(مصاحبه اي با 

ما تصور ميكرديم كه حفيظ اهللا :  ا و ميگويد.  اساس معلومات در دست داشته ، امين رابطه تنگاتنگي با سيا داشته است
  . بي اساس نبود ور، اين يك تص امين روابطي با سيا داشت

، اما اين كدام مسئلهء  امين مخالفت ميكردند بخاطر اينكه او يك تحصيل كردهء امريكا بود        بعضي ها با 
او بازي اش را آغاز كرده بود و با .  بود  اساسي عملكرد هاي امين و نتايج كارهاي او؛   مسئله.  مهمي نيست

  .مالقات مينمود بصورت منظم   نمايندگان حكومت امريكا
و در آن ميگويند كه )) حقايق ناگفته پيرامون جهاد افغانستان ((   سليك هريسون و كوردويز كتابي دارند بنام

  . نموده بود   بار با حفيظ اهللا امين مالقات14نمايندهء امريكا در كابل 
 ها باشد ، هدف امريكائي هدف روسها در باتالق خونين افغانستان بيشتر از آنكه  كشانيده شدن پاي روس       

  .ها بود

ها داخل افغانستان شدند ، برژنسكي به پاكستان رفت و همراه با فرماندهان نظامي و          پس از آنكه روس
از اين ديدار فلمي در دست است كه چندي پيش . از كمپهاي مهاجرين ديدن نمود ) آي -اس-آي(سازمان 
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)CNN ( برژنسكي در . نشان داد   افغانستان آنرا بار ديگردر يك بازنگري تاريخي )براي مجاهدين خود) موعظهء   
 : اطمينان ميدهد كه  ها به مناره هاي مساجد به آ ن  سپس با اشاره   شان حرف مي زند و رسالت ديني و تاريخياز

  .با شما است ) ج( باشيد كه خداوند در راه انجام وظيفهء ديني مطمئن

 در برابر رقيب نيرومند آنزمان يعني اتحادشوروي مجاهدينت خارجي امريكا حكم ميكرد كه از         سياس
  پياده است كه هر لحظه ميتوان  در بازي شطرنج ارزانترين  مهره . گان عرصهء شطرنج استفاده شود ه بحيث پياد

  . نمود  براي داشتن موقعيتي بهتر آنرا قرباني
با .  بسوي مجاهدين جريان پيدا كرد  هاي نظامي به خاك افغانستان ، سيل كمك    با داخل شدن ارتش سرخ  

درآنجا دخيل بوده ولي باز هم كمكهائي كه   بيشتر از هر كشور ديگر منافع استراتيژيكي امريكاوجود آنكه پاي
ي كمتر از اين بخش.  پاكستان سرا زير ميشدند  صوبه  بهاي عربستان سعودي  بانكها از  بيشتر آن صورت گرفت

  )كه دركتاب دوم خواهد آمد . ( ها كه از طرف امريكا صورت ميگرفت خود قصهء عليحده اي دارد  كمك
ت متحده در كابل و معاونش ريچارد هوگلند ، آخرين ال، سفير ايا   با بر قراري حكومت مجاهدين در كابل  

 بدينوسيله افغانستان در فاصلهء   انجام دادند و رات متحده در كابل ال به عنوان مقامات رسمي ايا ديدار مهم خود
عده يي اين عملكرد را دليلي بر بي اهميت بودن . يك انزواي بين المللي قرار داده شد   در1994 تا 1992سالهاي 

پاشي  افغانستان براي امريكا ميدانند ، اما به توجه با حقايق ديگر ، اين نتيجه بدست ميĤيد كه افغانستان پس ا ز فرو
شوروي ، هميشه براي امريكا اهميت داشته و دوري از آن و يا كشيدن پرده بروي آن كشور ، جزء استراتيژي دقيق 

 ميالدي بود 80ايلي كرا كوسكي  كه مامور وزارت دفاع امريكا و مسئول بخش افغانستان در دهه. اين كشور بوده 
  :ميگويد
اين كشور در تقاطع راهي قرار دارد كه قلب دنيا را به شبه . است اهميت داشته  افغانستان هميشه براي ما    

 موقعيتي كه در مرز دريا و خشكه   از موقعـيتش كسب ميكند ، اين كشور اهميت خويش را. قارهء هند پيوند ميدهد 

ذشتند و بازي ها و سكندر كبير از همين راه گ مغول. هاي جهاني تاريخ بوده است   نقطهء تالقي قدرت قرار گرفته و

 ميالدي هم ، افغانستان مرز دو قدرت 20در قرن .  در همينجا صورت گرفت 19هاي قرن  ها و انگليس بزرگ روس

هاي گرم واقع شده اند ،  ها دور از آب آزادي جمهوريت هاي آسياي ميانه كه همهءآن با.  بزرگ جهاني بود

  .نستان واقع ميشود بر همه دنيا تاثير خواهد افگند آنچه در افغا. افغانستان محور استراتيژيك منطقه شد 

 پايان يافت و دگر چيزي نبود كه خواب برژنسكي را آشفته سازد ، بازي        وقتي كه شوروي از هم پاشيد ، 
از چهرهء حقيقت چنين   نشريهء فرا نسوي نوول ابسرو اتور 1988 برژنسكي در مصاحبه اي با شمارهء پانزدهم جنوري 

  : بر ميدارد  و ميگويد  هپرد
شش ماه قبل از پيا ده شدن نيروهاي ارتش سرخ در خاك افغانستان با زمينه چيني هايي براي ارتش   «      

 1979ي الدر سوم جو. سرخ دام گستردند تا داخل افغانستان شده و شوروي هم ويتنام را خودش را داشته باشد 

همان روز يادداشتي به  ي پنهان به مخالفان دولت كابل امضا كرد ، من درجيمي كارتر اولين فرمان را براي كمك ها

به نظر من اين كمك موجب دخالت شوروي خواهد شد ، او ميگويد كه ما دانسته  :  نوشتم و در آن گفتم  رئيس جمهور

  ))».  افزوديم  ها بر احتمال انجام دخالت روس

  

  :    گرة كور و زخم ناسور قلب آسيا      
             

افغانستان را چون مرغ نيمه بسمل پيوسته در  كه طي قرن بيستم كشور ما             يكي از عمده ترين عواملي
پر افتخار  و  را به گره كور و زخم ناسور منطقه مبدل كرده و حتي دست آورد عظيم  ، آن تپاند خون خويش مي
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 مبدل   به استيصال كشور و مردم  بي محتوي و مترادف ، تي ناكام را به واقعي– استقالل –نياكان غازي و غيور ما 
  .  است»ديورند « خط منحوس  شمشير داموكلس  ، همانا نموده

، از پيشتر آن  ، اجتماعي و فرهنگي افغانستان اگر ، اقتصادي  است كه سر نوشت سياسيديورندالين       با وجود 
  . ويتو ميگردد  در آنجا سانسور و   يا  رقم ميخورد اسالم آباد پنجاب در اساساً  يا ،   پس از تشكيل پاكستان ، بگذريم

به زندگي و  ، نتوانند  ساير زنده جان ها نيستند كه با دو نيم شدن  لزوماً مانند آ دم ها و        گرچه كشور ها
هم  نين شرايطي هم زندگي و  توانسته است تحت چ؛   كوچكي مانند قبرسء چنانكه حتي جزيره؛ حيات ادامه دهند

، اگر يك استثناي مطلق  معهذا مورد افغانستان.  باشد  اروپا ءعضويت جامعه كه اينك داوطلب   تا جا يي رشد كند
پيكرش جدا   از   را نيمة افغانستان بزرگديورند الين آن قسمت از.   مسلماً يكي از استثناءات نادر است؛ نيست

بحر يعـني دانيم كه   مي  بيستم قرن  مدنيت  در فرهنگ و   ميدهد  و  پيوند ميداده  بـحـر  به  اين خطه را كرده كه

  !؟چه
 كه توسط سر هنري مارتمر ديورند فارن 1893 ماه نوامبر 12 ة به معاهد  ديورند الين اساساً؛    گفتني است     

ة وي باالي امير عبدالرحمن خان به امضا سكرتري دولت هند برتانوي ترتيب و توأم با نقشه حاوي خط ترسيم شد
جيوا ستراتيژيك اين  آن نيز صد سال بود اطالق ميگردد ولي افا ده و معـني جيوپولتيك و(!) رسانيده شده و اعتبار

  .  به مراتب فراتر از مواد مندرج آن ميباشد معاهـده و خط تحميلي آن
امير محمد يعـقوب   با   چه در وجود معاهدة گـندمك كه به اين معـني كه بريتانيايي هاي مسلط بر هند قبالً

خان به امضا رسانيدند و چه از طريق اشغال هاي متناوب نظامي مستقيم و چه از طريق تصاحب قطعات ارضي و 
، منطقه عظيمي از پيكر طبيعي و تاريخي  اي پنجاب افتاده بودـ هواليات معيني از افغانستان كه بدست سكه

 برهه هاي تاريخي سرحد   از سواحل بحر عرب و سراسر حوزة رود سند را كه سرحد طبيعي و نيز در بسا ؛ افغانستان
،  ، به وسيلة خط منحوس  استعماري خويش در آورده بودندء، تحت سلطه سياسي افغانستان با شبه قارة هند بود

، به اصطالح  روز و امروز جهان نيز استمحكوم و غير قانوني ديورند كه مخالف نورم ها و موازين بين المللي دي
  محاط   اين سر زمين را  پيكرش قطع و  ا ز طبيعي و تاريخي را نيمة افغانستان   بدينگونه   نمودند و تسجيل و تحكيم

  .  مردمش مبدل نمودند  به زنداني براي به خشكه ساخته و
 بلكه يك ستراتيژي مرموز   فرضي جغرافـيايي نبوده يك خط ز همان آغاز صرف ا؛   ديورندالين؛        بنابر اين

  مجموعة با   نه فقط   بريتانياي كبير  خونين استعمار و اين ميراث شوم .   و مخوف جيوپوليتيك و سوق الجيشي است
  ندين، كار برد و عملكرد آن چ  مفهوم بر غناي معني و  پاكستان  و تعلق گرفته   به پاكستان  ستراتيژيكي اش ابعاد

بلكه در آخرين تحليل  پاكستان  منجمله به خاطر  حفظ و تداوم آن  به وجود   ؛   است برابر افزوده
  !!!آورده  شده است 

رين  عللي  كه  با  تجزيهء غير طبيعي ،  خونين  اقل يكي از عمده ترين و مقدمتال 
« ام  ننگين  هند ؛  دولت صيهونيستي ي ديگري درين بخش جهان ـ به نءو  وحشيانه

ديورند « و فوق استراتيژي ي   به وجود آورده شد ؛ آيديا ، استراتيژيـ » پاكستان 
  !!! و هست  بود » الين 

اثر گسترش   در ؛   متبارز ساخت  و عمدتا ربع اخير آن20 بي نهايت تلخ و سهگين قرن          چنانكه تجارب
 ؛ متجسم گرديد   باال خره  در وجود خط ديورند  استعماري كه ذو جوانب دة  نه چندان مرموز و خزن استراتيژي

جادة « گاه روم شدن افغانستان از امتياز گذرمحي پيامد هاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي   با  همراه
 به  طله ، كشوري محاـيـ به قب  به كشوري محاط  به خشكه بلكه به كشوري محاط  نه  تنها  اين سرزمين» ابريشم 
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 به كشوري   اخيراً  و » هليت جا«  به  به خشونت ، كشوري محاط   به سنگ ، كشوري محاط سنت ، كشوري محاط
  .مبدل شد   مافياي مو اد مخدر به  به كشوري محاط  و هكذا » تروريزم بين المللي « به   محاط

 نه ؛   بر افغانستان نازل گرديده  ن سر زمين از اي  پاكستان  مو جوديت  زمان          آنچه طي  بيش از نيم قرن
جداً  ماجرا و يك فصل پر بلكه  ظلمت بار تاريخ افغانستان را ميسازد فقط يك فصل بزرگ ، فاجعه انگيز ، خونين و

 تحوالت جدي در  متاسفانه علي الرغم.   تشكيل مي دهد  ريخ آسيا ، اسال م و جهان راسزاوار تدقيق و تحقيق در تا
 .   نيست  بسته شدن اين دفتر شوم  پيدا  شرايط جهاني  هنوز اثري از  و ع اوضا

   سردار داؤدي »گي ه ديوا ن«  در افغانستان  زماني   پاكستان و شركا  پروژه هاي  پروسه ها و  تداوم        براي
 تجاوز قشون سرخ و اشغال بل ، زمانييالوژ ي و حكومت كمو نيستي در كابهانه و پرچم و شعار است ، زماني  ايد

لشكر « قهرمان و  مجاهدان سابقاًً » شر و فساد « عليه آن ، زماني » جهاد مقدس« اية ـحم  تو سط شوروي و افغانستان
 دست   اروپايي و  اينك جهاد عليه كفار امريكايي و  افغانستان  توسط پاكستان  و يبراي توجيه ا شغال طالباني » خدا 

 . ها گان آنه نشاند

متضاد مي   درجه متفاوت و180 خط ؛ از همان يك           بهانه ها دگرگون ، پرچم ها رنگ به رنگ و شعار ها
  ! بر جاست   بدون انحراف و حتي بدون مختصر تعد يل  پا  بال تغيير و  استراتيژِي شوند ولي هدف و

 با سالحي  مجهز ( پيامبرانة گاندي بزرگ   رهبري به  كه قيام ضد استعماري مردمان هند           ميدانيم زماني
 بيچاره   بريتانياي كبير استعمارگر را )  يعني مقاومت مسالمت آميز توده ها؛   استعمار از آن تهي بودءكه زرا د خانه

ز  قسمت هايي ا  اسالم ، پرچم علم كردن   با ؛   به استقالل هندوستان در عين گردن نهادناهريمن پير ،  كرد
 با   منجمله آن قسمت از افغانستان بزرگ كه قبالً؛   پاكستان ناميد از پيكر آن بريد و  برتانوي را  امپراتوري هند

 قرار گرفته  ))مسلمان  يا  هندو(( شيطنت بار انتخاب ءنيز در مخمصه ،  بريده شده بود)) ديورند الين (( شمشير  
  . نوان گـرديدجزء پاكستان و قسماً قبايل آزاد عـ قسماً

، در آخرين تحليل اين بود كه   از تحميل خط ديورند  بريتانيا ستراتيژي جيوپوليتيك استعمار كهن       ا
 بپوسد و  پيله در خود بتند و در خود  چون كرم  ؛ به زنداني براي خود تبديل شود  تسليم نا پذير افغانستان سركش و

 ميان   منطقه و خندق حايل–)) بفرستيت ((  نقش   منجمله . عمار داشته باشد براي است چه بسا كه ثمر ابريشمين نيز
  .  نمايد  ايفا روسيه تزاري را  برتانوي و  مستعمرات

ي  باكتري   با كاشتن ،  ايجاد پاكستانءپروسه        به همين سلسله ستراتيژي جيوپوليتيك بريتانياي كبير در 
، نيز اين بود كه باالخره از ايجاد و قد بر افراشتن هندوستان   عمق زخم كارددرست در))  كشميرءمعضله((سرطاني 

تاريخچة مختصر عمر .  پر قدرت و رقيب آقايان آنروز زمين و زمان حد اقل در كوتاه مدت پيش گيري شده بتواند
عرض افغانستان  و ر ضد هندوستان  ب  استعمار كهن  به مثابة ژاندارم  پاكستان  نشان داد كه  به تاكيد بار ها و پاكستان 

   اهميت  پاكستاني نقش ژا ندرمري » جنگ سرد« در زمان تشديد  به چشم سر ديده شد ؛  چنانكه بود و  اندام كرده
  .  به دست آورد  به افغانستان جا و مقام خاصتري در رابطه بيشتري يافت و  هم  باز

فقط گذشته از افغانستان اين   –، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي   يك قطب جنگ سرد        اوالً به دليل اينكه
  .  ميزد  در نوار شمالي پاكستان پهلو - سوي ديورندالين

 با در نظرداشت اينكه  ويژهه ، ب         ثانياً به دليل اينكه تاريخ صد سالة خط تحميلي ديورند رو به اختتام ميرفت
 استفراغ كرده و خود كشور مستقل بنگله  پاكستان را( ! ) نام مقدس  ميت مطنطن و  نموده حاك  نيز قيام بنگال شرقي

 پاكستان حتي معـني   سرحدات شمالي و شمال غربي، ديگر با اتما م ميعاد قرارداد ديورند ،  ديش شده بود
خود موجوديت   و به مفهوم زير سوال رفتن معـني داد كه طبعاً   مي  نيز از دست تحميلي و استعماري خود را

  .  ميبودپاكستان
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به  با كشور هاي ثروتمند عربي نقش ستراتيژيك پاكستان را         اياالت متحده امريكا و اروپاي غربي همراه 
 تدابير   بر تداوم يافته عالوه بيش از اندازه مهم ) لقوه گرم احتمالي و جنگ با( ز جبهات مقدم جنگ سرد مثابه يكي ا

  .  پرداختند  فراواني طبق مقتضيات جديد  به سرمايه گذاري هاي جنگ طلبانه  بريتانيا اريكالسيك استعم
  راه حفظ ديورند الين كهبه اين نتيجه رسيدند كه   بيش از پيش       در همين حال ستراتيژيست هاي پاكستاني 

 در   حكومت مسخ شدة دست نشانده ايجاد افغانستان و به معـني تحفظ پاكستان است ، ويراني ، تخريب و تضعيف 

  .  پاكستان است به يك ايالت آن و حتي در صورت امكان تبديل آن 
، كارگر و امتعه   براي بازار نسبتاً بزرگ مصرفي ا فغانستان و منابع موا د خام  پاكستاني ها       البته مطامع

  . رسيد  نمي ل الذكر به اهميت دو نكته او  معهذا ؛ بوده  نيز مطرح  ارزان اين كشور
 مردمان افغان  ، پهناور و مخوفي براي در هم شكستن مقاومت عمالً موجود        بنابر اين ستراتيژي غامض

 بر زمامداران وقت   تطميع ها ، تحميالت و  اول اعمال انواع فشار هاء در قدمه  مطرح و طرفين خط ديورند
 يك ساعته ء نشرات محافظه كارانه امداران مرعوب مسأله را در حدود تا جاييكه اين زم . افغانستان مرعي گرديد

 مهمانداري از  و) روز پشتونستان  (  در سال بنام)  سنبله 9( تجليل ساليانه يك روز ! )  دا پشتونستان زمونژ( راديويي 
 اقتصادي و فرهنگي كه – ارتجاع و استبداد سياسي  .  خالصه كردند؛  بزرگ آنسوي ديورند الين چند زعيم خورد و

 بر وفق  گرديد خود  بر روشنفكران كم عده و جوانان كشور اعمال مي به ويژه بر مردم ما   اين زما مداران ءبه وسيله
  . بوده و طرف تشويق و ترغيب آن قرار داشت پاكستان  مراد 

 در زمينه با ملي پاكستان به ا صطالح  ي ستراتيژي وخيمتر شده رفت كه         ولي پروسه زماني وخيم و
جنگ رواني قبل از همه  » جنگ سرد« چون .   در هم آميخت »جنگ سرد« طرف غربي و سرمايه داري ي ستراتيژي 

  .  استحكامات ايديولوژيك در پاكستان گسترش يافتن گرفت ، سنگركني ها و  بود و ايديولوژيكي
 از ميان توده هاي فقير و عقب ماندة  ربازگيري گسترده پاكستاني جهت س        نيروي هاي ضد شوروي خارجي و

به   ))ديوبند  (( ء استعماري مدرسه  تأمين و تعميق تجارب  با ، ، افغانستان و كشور هاي قرب و جوار ديگر پاكستان

ها  آن.   به اصطالح مذهبي در پاكستان آغاز نهادند تأسيس و تجديد سازمان شمار بي حد و حصر مدارس
حاكم در اذهان توده هاي مردم ي ديني  خرافات فرا را در التقاط با وهابيت و سلفيه  انحرافي چون  مذاهب

 افغانستان مبدل ءانتي كمونستي ولي در واقع نابود كننده اسماًبه سيستم نيرومند ايديولوژيك  قبايل در واقع 
 اميد خادم واقعي دين   به  قسماً نگيزه هاي گرسنگي و ا  به  يا  به طريقه هاي قاچاق و  يا به خورد جواناني كه نموده 

  .   ميدادند؛   مي آمدند اسالم شدن فراهم
 همه  ، بلكه ضد  انتي كمونيزم نبود  محضاً ، اين سيستم ايديولوژيك چنانكه تجارب مهيب تاريخي ثابت كرد ،

 احزاب و سازمان هاي مذهبي عجيب و غريب كه  از آن جمله اند كه .   مي آراستند  اردو  تمدن ترقي و   تنور و گونه
 افغانستان   بلوچستان و مناطق قبايل آزاد يعني همان بريدة ،)  پشتونستان ( به صوبه سرحد  فقط و فقط مختص

  . باشند و كشمير مي ديروز
.  ديگري نيز داشتبستر هاي  شگرد ها و ) پاكستان( قلعة اسالم   نيز ستراتيژي استحكام        مسلماً جنگ سرد و

 استخدام و اعزام و ادغام جواسيس و عناصر استخباراتي ميان احاد و اجزاي مختلف جامعه   اجينتوري و از جمله
، سنت   اقشار عقب گرا مخصوصاً   – مذهبي -تشكيالت سياسي   نهاد ها و   تا گرفته  اردو   از صفوف  دولت و–افغاني 
  .... اجتماعي –از لحاظ شعور سياسي   ، خرافاتي و عقب افتاده پرست

 مقاله اي است تحت  ي زبده ؛  تحقيقاتي  كار هاي از  يكي  موارد  بيشتر اين  سازي ي  مال بر  افشا و براي ( 
 با دانش ديني و  اثر قاضيي با شرف و»   به خاك نشاندن افغانستان  شانس استعمار در تجزيهء هند و: اقبال « عنوان 

دادگر كه  در انترنيت وجود  دارد و بنابر  اهميت و  انطباق فوق العاده  بر موضوع  . د.ر  به اسم  سمدني ي كشو
  . )  اين رساله ميگردد 1  ءضميمهء شماره
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 پاكستاني عملي   نظاميگرانء به وسيله  تدابيري كه در پاكستان و  ، اقدامات و  تاكتيك ها ،       البته روش ها
 تدابير   از همان  در كليت عبارت نبوده پاكستاني ها   اختراع  و  ابداع   به فرد و حاصل ز منحصرصد فيصد چي ميشد 

 شان جمع ) حكومت جهاني (  پاسداري از حريم   از مستعمرات و  براي حراست فرنگي هاي دور انديش معمول شدة 
در )  اقمار آن  اتحاد شوروي و( دوگاه شرق  ار  با  غرب  اردوگاه يا رويي  در رو جنگ سردهاي روش ها و اسلوب 

ها  توجيه شده عليه اعماق نهاد هاي جامعة ما در آن منحصراً ضد افغاني و شديداً  منتها جهت  .  بود سراسر جهان 
  .  بود  اختصاص بخصوص يافته ويژه گي و

  :  گزيده يي از هزاران حقيقت فاش شده       
 در كتاب 1988 تا سال 1981خاص پريز دوكيويار سر منشي ملل متحد از سال         ديگو كوردويز نماينده 

تاليف نموده )) آ نسوي افغانستان ((  روزنامه نگار معروف امريكايي تحت عنوان نبا سليك هريس خويش كه مشتركاً 
اين است ) ستان در افغان(  هد فش از راه اندازي جنگ ((مينويسد كه ضياءالحق در يك مصاحبه به وي گفته بود 

در صف بندي هاي ستراتيژيك   بياورد و  به وجود )افغانستان( يك رژيم دست نشانده پاكستان را در آنجا . كه

  ))...در آسياي جنوبي تجديد نظر صورت گيرد
  : شود در اين اثر جاي ديگري از ضياءالحق نقل قول مي

ما به حيث يك .  بوجود آيد  رژيم دوست ماستان يك را به دست آورده ايم كه در افغا ن ما حق آن        (( 
به شكل ) افغانستان (  كه حاالت در آنجا هرگز اجازه نخواهيم داد.  كشور جبهه مقدم خطري را متقبل شديم

 .  وجود داشته باشد بر قلمرو ما دعويطوريكه اتحاد شوروي و هند در آنجا نفوذ داشته باشند و.  سابقش برگردد
 فعاليت جنبش احياي اسالميحيث جزئي از ه  ب  خواهد بود وواقعاً اسالمي يك حكومت نستانحكومت افغا

  . ))  نمايد به خود جلب و جذب هاي اتحاد شوروي را  خواهد كرد و روزي خواهد رسيد كه مسلمان
رسي دري         جورج آرني محقق و سابق گزارشگر معروف راديو بي بي سي در يك اثر خويش كه به زبان فا

، افغا  سياست پشتونستان داؤد: ((  در پشاور چاپ شده مينويسد)) گذرگاه كشورگشايان : افغانستان(( تحت عنوان 
 مسأله فرصت طاليياكنون ضياء آرزو داشت كه با اغتنام از اين .  نستان و پاكستان را تا لبة جنگ كشانيده بود

هدف  .   شكل نوي بدهدنقشة آسياي جنوب غربي   در نتيجه به د و به نفع خود حل كن براي هميش و  را پشتونستان
طريق  با كمونست ها سقوط رژيم كابل نبود بلكه او ميخواست كه ا ز » ! جهاد في سبيل اهللا « از جنگ نهايي او 

اري از  بر سبيل سپاسگذ نوبه خود  به  حكومتي را در كابل مستقر سازد كه آن حكومت »! في سبيل اهللا« مجاهدين
 قدرت پاكستان بيشتر گرديده و ءبه اين وسيله تا   به آن ملحق گردد  كنفدراسيون اسالمي پاكستان در يك  كمك

  . ))  با شرايط مساويانه داخل معامله گردد  استرداد كشميرءبتواند با هند حتي در مسأله
.  بود) آي . اس. آي ( استخبارات نظامي  اصلي مداخله و جنگ در افغانستان اداره ء       سازمانده و گرداننده

  : جورج آرني ادامه ميدهد
 تدريج بين رهبري مجاهدين   به ،  تنها در برابر جنرا ل ضياء جوابده پنداشته ميشد استخبارات نظامي كه       (( 

نها اسلحه فراهم  استخبارات نظامي نه ت .  اختيار نمود در پشاور نقش برادر كالن را » ! جهاد في سبيل اهللا« 
   افغانستان را– ميكرد و ضمناً   استخباراتي را تنظيم ، بلكه تسهيالت تربيوي و همچنان تسهيالت لوژستيكي و ميساخت

  .   مورد استفاده قرار ميدا د  استعمال سالحهاي جديد  ارتش پاكستان و كارهاي عملي  تخته مشقبحيث
 به صورت روز  بدرقه و) ؟( را تا خط مرز » ! في سبيل اهللا«   )اهدين مج( ، جنرال هاي پاكستاني  بر آن عالوه 

وقتيكه راكت هاي .  طرحريزي ميكرد » !  في سبيل اهللا «افزوني برنامه هاي استراتيژيك را در غياب  مجاهدين 
بات تربيوي آنرا ، استخبارات نظامي پاكستان ترتي  فرستاده شد » !  في سبيل اهللا «ستنگر بار نخست براي مجاهدين

  . گرفت
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 مربيون سابق امريكائي صورت   افسران پاكستاني و  توسط  اين تربيت نظامي در قرارگاه هاي نظامي پاكستان و
  )) مي گرفت 

  نقش و موقعيت استخبارات فوق محترم جورج آرني در بارة  چنانكه در اسناد و وثايق بعدي خواهيم ديد نظر
  . از حقيقت است  حاوي شمة ناچيزي  خيلي سطحي و زمينه پاكستان در نظامي 

بازي « به عبار ت بهتر نتايج  تحميالت استعمار كهن انگليس و جدلي دسايس و دعوا و بدون هيچگونه شك و
اساسي عقبماندگي فجيع و   امپراطوري  بريتانياي كبير و امپراطوري روسيه تزاري در آ سيا  مسبب اصلي و»بزرگ

 در پاي ما با دست خود ما  صورت  در سرزمين ماست ولي مسأله در اينست كه استعمارگران در هرعواقب متنوع آن 
 پارچه  را ما غازيان پاكباز  به اصطالح از خود ما سرزمين نياكان و شخصيت ها ي زوالنه انداختند ، توسط زعما و

  . فه ساختند  خرا  به اختناق و استبداد و ارتجاع و  به خشكه و محاط محاط  پارچه و
 تيمور شاه دراني را  يعني دوران مابعد احمد شاه بابا و قرن اخير كشور  ننگين دو  بسيار شوم و وقتي تاريخ 

بي  تاز چنين رجاله هاي فرومايه و اندوه و وحشت در ميابي كه كشوري در معرض تاخت و  با حزن و ؛ورق ميزني 
تاريخ خفت بار كشور  در تحليل اين برهه از. ( ، زياد است  ي مانده همينكه هنوز در جغرافياي عالم باق؛فرهنگ 

 بيش از اين  ، ولي عجالتاً»  بازيچه هاي كوچك  بازي هاي بزرگ و« عنوان   با مكملي خواهم داشت بررسي مبسوط و
  !) برآنند  ، قوليست كه جملگي نه ضرور  نه مقدور است و مربوط شدن وارد بحث شرم آور

سرزمين ، جنايتكار ملت كش كه از   به وطن و خاين. تيره و تبار مطرح نيست  قبيله و  قوم وء لهاينجا مسأ
 گان وحشي كه براي قدرت كذايي شخصي نه اينكه هموطن وه  بلد است ، ديوان آباداني فقط كله منار ساختن

  بندند و تير مي به تيغ و  كنند و  كور ميعزيزان را نزديك ترين  ا قارب و  برادر و  پدر و  بلكه   نمي شناسند سرزمين
 زد و  ناموس مردم در  دين و پليدترين دشمنان خاك و   با فرزند برادر و  مادر و پدر و عليه   پليد   به عزايم براي نيل

شرعـاً    ، عـقالً ، عـرفاً و ويزند آ به گردن مي  غالمي دشمنان راةفراتر ازآن كثيف ترين حلق گيرند و بند قرار مي
  . اند  خلق او قبيله و  ملعون خدا و قوم و عا ق والدين ، طرد جامعه و

  نوكران دشمنان وطن و استعمارگران غربي و يك تصادف است كه چنين خاينين و جنايتكاران و اين ، كامال 
   شرم و؛غانستان است شرقي از اين يا آن قوم و قبيله بوده اند و مخصوصاً جاييكه دعوي از ملت بودن باشندگان اف

نسبتاً   همه چيز اينجا   تا  . يكسان سايه مي افگند   به همگان بر ها  پليدي آن  ائت وند  ناشي از خفت خواري و ننگ و
  . بري نيست  اوباش كامالً  اراذل و مردمي از همچو  بي شغال و هيچ كشور و متاسفانه هيچ جنگلي  عادي است و 

  

  گين ـ سفاهت خارق العاده  باليدن بر تاريخ نن
  

باشكوه تراشيدن و   ظفر مند  و  مقدس و پرافتخار و خائينانه  را  ننگين و  تاريخ ذليل و خونين و ولي چنين
» حاكميت ملي  طبيعي قدرت سياسي  و دولت و حاكميت طبيعي اكثريت ، سرچشمه حقيقي و« دعوي هايي نظير

آن (!)  برگذشته وآينده  ابديت ابلهانه  ارث و ازليت وء تركه حصر وراثت و ء به راه انداختن و اقامه پيرامون آن
به  براي افاده آن   مناسب ءهاي بشري كلمه كنون در قاموس لغات زبان  تا قايل شدن  ، سفاهتي است كه فكر نميكنم

  . باشد  ميان آمده
 نشان جمعي عجيب الخلقه استاد نما و و خط ومتن بيان  نبات ورد زبان و  چيزيكه متأسفانه هم اكنون مانند نقل و

تاريخ  د نيا و نا آگاه و از پيروان   شاگردان و   فاشيزم قبيلوي وءپروفيسور هاي طاعون زده  عالمه خوانده و دكتور و
    .  بردار نيست  به هيچ وجه شوخي حقيقت بي خبر آنان است كه و
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 وش و ملت كش آنان كه در  دوران شوم و شنيع فرمانروايي وخا ين و وطنفر شداد و ها و مؤرثان جالد و  اين
وارثان  باشندگان شجاع و مالكان و   ملت شدننعمات   بر همه جميع امكانات ، فرصت ها و قلدوري خويش مقدم

ور را مليت كش  بيست قوم و  بيش از  ازبيك ها و  تاجيك ها ، هزاره ها ، از پشتون ها ، نجيب افغانستان اعم   شريف و
 و» ملت «  از پيش از همه   بيش از همه و بدينسو هيتلر ي   زمان ظهور فاشيزم   از  اصوالً برباد كردند ، امروز و  تباه و

حتي اندرين باب براي هيچ  اساساً خائينانه و منافقانه دم ميزنند و  بي محتوا و بي مصداق و  گنگ و» وحدت ملي « 
  .چرا قايل نيستند  چون و براز نظر و ديگر كشور حق اةتبع شهروند و

  و مرحلة ملت بودنافغانستان ازبال اين در حاليست كه ننگين ترين تجارب پرت بودن باشندگان مجمع الج
 تاريخ گرديده كه عبارت است از شكار شدن گوسفند وار  دهة اخير ثبت  در دو ناسيوناليستياحساس و غيرت تفكر و

   . يبي جنگ صلمافيايآنان در دام 
دريافت روشني از اين واقعيت خفت بار حتي نزد گل هاي سرسبد اين جزاير  هنوز هيچگونه عاليم وقوف و

 با دعاوي   اين حقيقت تضاد مبرهن پروا و هراس و وسواس از  بدون ديده نميشود و مناديان فاشيزم قبيلويقبيلوي 
 با آن   معامله گري هاي ضد ملي قصدبه م  وقبيلوي  اشيزم مافياي ف  يبا هراس از نيروي اهريمني  فقط  ؛ و خود شان

، مصلحت ملي و  به بهانة تدبير ازجمله (  بر عكس   بلكه  دست نمي يازندافشاي آن بررسي و  نقد و  به نه فقط؛ 
 .  خائينانة آن نيز مي پردازندتجليل و تقديسبه ) فرا قومي بودن  شخصيت فراگروهي و

  

 يست ؟چ» جنگ صليبي  «  
  
مذهب و   به نام دفاع از دين و  به راه انداختن عمليات مسلحانه عبارت است از جنگ مذهبي و» جنگ صليبي « 

  . گسترش آن   با شعار احيا ، توسعه و يا
 به شكل رسمي ، سيستماتيك و طوالني توسط ارباب گليسا هاي   براي نخستين بار از آنجا كه اينگونه جنگ ها

  باشد ، عالمت مي  مقدسترين سمبول و» مسيحيان«  نزد  كه» صليب «   نشان  انداخته شد عالمه ، نام و به راه مسيحي
براي  راه مسيح و  تعريف روشنتر جنگ صليبي همان جهاد في سبيل اهللا و جهاد در .  تشخص بخشيد بر اين جنگ ها

 )  و قئودال در طول تاريخ  به همين نام  ساخته اند برده دار البته ديني كه طبقات حاكمهء  ( اعتالي دين مسيح مصلوب
   .ميباشد

 يعني دوران حاكميت ديني و مذهبي مبتني بر  كليسا مگر جنگ هاي صليبي كه در زمان حكمراني پاپ ها و
  تا اواخر قرن سيزدهم ميالدي به راه انداخته شد ، كامال مسجل ساخت كه در عقب كار 1096از  مسيحيت در ارو پا 

باشد  نهفته  وحشيانه يي ميتواند  و چه شيطنت و منافقت وخيم؛ احساسات مذهبي در سياست و جنگ  رد عقايد وب .    
 خوانده شده ، فريضه الهي  نهاآ پاپ ها صورت ميگرفت  ، شركت در  اين سلسله جنگ ها كه  به فتواي

گرچه هدف و شعار عمده اين .  سركوب ميگرديد  مواجه و تكفيرمخالفت در برابر آن با چماق كوچكترين اعتراض و
 شمرده ميشد اما ) كه نزد صليبيون كافران بودند ( جنگ ها فتح بيت المقدس و خارج كردن آن از تصرف مسلمانان 

  مردمان منجمله شهر قسطنطنيه  چپاول ساير مناطق و  غارت و  به به هيچ وجه در حدود همين شعار مختص نمانده
  .گسترد بيزانس دامن ميي توري پايتخت امپرا

 قوماندانان اعلي    پاپ ها و كه چهارمين جنگ صليبي را به راه انداخت از معروفترين» اينوسان سوم «            
  رحم و  بي  به غايت  مردي ؛بيگناه معني ميدهد يا  مش كه معصوم  نا  بر خالف وي. مسيحي است » قدس جهاد م« 

يكي از .  بر لب ديد  تبسمي را   ؛ بر دنياي مسيحيت تر كسي در طول هجده سال فرمانروايي او بود و كم عاطفه بي
در حدود پنجاه هزار كودكان كم  اعزام   سربازان خدافتوي ها و قومانده هاي اين  باصطالح پيشواي دين و سپهساالر 
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به فلسطين گسيل   از طريق شمال افريقا 1212  بود كه در سال (!)سن و سال و نا آگاه از فنون جنگي  در جهاد مقدس 
  . گي افتادنده  برد اسارت و گرسنگي در راه ها جان دادند و متباقي به   بيماري و شدند ولي جمعي از

 "واقعهء مهم ديگرى روى داد كه سر آغاز دوران مخوف » پاپ اينوسان سوم « در دوران فرمانروائى            
هاى صليبى را يك  اينوسان كه شركت در جنگ.   به شمار مى رود  مسيحيت  در تاريخ  عقايد يا تفتيش"انگيزيسيون

 پيشبرد   براى  بيشتر  تحت سالح  از افراد  بود پرداخته  به سرباز گيرى تحت اين عنوان   خوانده وتكليف الهى
  . توسعه مى داد  استفاده مى كرد و امپراتورى خود را مقاصد جاه طلبانهء خود

 نظرى را برخالف رأى   به هيچوجه تحمل شنيدن عقيده و  بود و  بسيار لجوج و سرسخت اينوسان در عقايد خود         
 ابراز  كنند از سالطين وقت   نظر او رأى و نظرى مغاير  به همين جهت كسانيكه جرأت مى كردند  خود نداشت ، 

  .  افراد عادى تكفير مى شدند  تا  گرفته
   حكومت او در ايتاليا و مسيحيان ساير كشور هاتمى كه در دوران فرمانروائى اينوسان بر مردم قلمروِظلم و س

  .   بيرحمى سركوب شد  با شدت و  بروز مقاومت هائى در نقاط مختلف گرديد كه اعمال شد موجب
اشتن عقايد تعصب آميز  در جنوب فرانسه كه با د"كاتارى" فعاليت هاى يك فرقهء مذهبى به نام  1204در سال 

فيليپ او  "مذهبى به فرامين پاپ گردن نمى نهادند اينوسان سوم را خشمگين ساخت و ضمن صدور فرمانى به عنوان 
 تكفير   با اينوسان به اينهم اكتفا نكرده و.   پادشاه فرانسه از وى خواست كه پيروان اين فرقه را سركوب نمايد"گوست
  نداشت مأمور تشكيل  او  را كه در خشونت دست كمى از خود"آرنو" نام  كشيشى بهپيروان فرقه كاتارى كردن 

  .   نمود"انگيزيسيون " تفتيش عقايد يا  نخستين محاكم
 به  فرستادگان پاپ در فرانسه و رؤساى محاكم تفتيش عقايد براى اجراى مقاصد خود نيرو هاى غير منظمى را

 انگيزه اى جز استفاده از قدرت و غارت و چپاول  بودند واش و اشرار اوببيشتر ازدور خود جمع كردند كه 

.   در جنوب فرانسه بود"بزيه" بزرگترين فاجعه اى كه در اين زمان روى داد حمله به شهر  .  نداشتنداموال مردم
ها به شهر  تصميم گرفتند از ورود آن  اهالى بزيه كه از فجايع مأموران پاپ در شهر هاى ديگر مطلع شده بودند

 و مأمور جهاد در راه "صليبيون " اوباشى كه در اطراف اسقف ها جمع شده و خود را ولى . جلوگيرى كنند

اعم از زن و   مى خواندند از حصار شهر باال رفته پس از كشتار قريب بيست هزار تن اهالى شهراجراى فرامين الهى
  . ها شهر را آتش زدند مرد و كودك و غارت اموال آن

 طى فرمانى 1215او در سال .  اينوسان سوم در اواخر عمر خود بيرحم تر و سرسخت تر از هميشه شده بود           
، يعنى هر "ملحدين"در سر كوبى همهء سالطين و فرمانروايان سرزمين هاى مسيحى اروپا را مكلف ساخت كه 

گرنه خود ملحد و سزاوار عقوبت خواهند  د ، وهمكارى كنن  با مأموران او   سرپيچى مى كنداوكس كه از اوامر 
اوج تازه اى يافت  در اجراى اين فرمان در آخرين سال حيات اينوسان سوم فشار و ستم كشيشان در سراسر اروپا .  بود

  .  بود1216آغاز طغيان و نافرمانى مردم در برابر كليسا پس از مرگ او در سال ؛ و عكس العمل اين ظلم و فشار بيحد 
 هم راه سلف خود را دنبال مى كرد ولى توانائى او را نداشت و به "انونوريوس سوم"،  جانشين اينوسان سوم          

) گرگوار نهم( با عنوان "اوگولين" اشراف زاده اى به نام 1227 اينكه در سال  ، تا اندازهء سلف خود هم بيرحم نبود
  .  به حد اعلى رساند  بيرحمى را  نروائى خود خشونت و نشست و در مدت چهارده سال فرما پى  پابر تخت

 سال داشت و كمتر كسى 96 ساله بود و هنگاميكه در گذشت 83 گرگوار نهم هنگاميكه به مقام پاپى انتخاب شد 
دوران فرمانروائى گرگوار نهم اوج .  مى توانست تصور كند كه مردى در اين سن و سال اينقدر شقى و  سنگدل باشد

 در اروپاست و سالطين و شاهزادگان و حكام محلى از بيم تكفير كه حكومت مذهبى ها و استقرار پاپقدرت 
 فراهم   نمايندگان او را  به فرامين پاپ گردن مى نهند و رضايت فرستادگان و  به قيمت جانشان تمام شود ممكنست
ها وضع مى  وار نهم مقررات خاصى براى آن گرگ  در همه جا مستقر مى شود و هاى تفتيش عقايد دادگاه.  مى كنند

ها   در اين دادگاهكه در واقع همان فرامين پاپ است فرامين الهى كسانيكه به اتهام الحاد و سرپيچى از.  كند
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ست و مجازات كسانيكه محكوم مى  آراء محكمه قطعى و الزم االجرا.   ندارند محاكمه مى شوند حق داشتن وكيل را
  . درهء اموال مى باشدشوند اعدام و مصا

اغراض و اميال شخصى خود را  در مورد   اساسا اداره مى كردند  ها را كشيشان و رهبانانى كه اين دادگاه    
يكى از معروفترين  . ها و هوى و هوس آنها نشده بودند به كار مى بستند تعقيب و مجازات كسانيكه تسليم خواست

  "روبر لوبرگر" به نام   دستور او زنده زنده سوزاندند كشيشى  به  نفر را انتفتيش عقايد كه هزار مأموران محاكم 
تفتيش عقايد اين كشور   به سرپرستى محاكم   از طرف پاپ گرگوار نهم"بازرس كل كشور فرانسه"بود كه با عنوان 
  . منصوب شده بود

سوزاندن قربانيان   شخصاً در مراسم  مى برد و  بود كه از كشتن هموطنان خود لذت بيمار روانى  اين مرد يك 
بر اين محاكم چنان فضيحتى به  زمان سرپرستى او  ولى فجايع محاكم تفتيش عقايد فرانسه در.  خود شركت مى كرد

  . كنار و زندانى كند  بر ناچار شد او را بار آورد كه گرگوار نهم
  ادامه مى دادند و پاپ به كار خود ا كمال قدرت  نيز ب زمان جانشينان گرگوار نهم  در هاى تفتيش عقايد  دادگاه

 ثروت خود مى   بر قدرت وها در دل مردم افگنده بودند ها و كشيشان در سايهء رعب و وحشتى كه اين دادگاه
  . افزودند

ها صادر شده مربوط به دوران پاپى نيكوالى سوم   يكى از مهمترين فرامينى كه در بارهء نحوهء كار اين دادگاه
 صادر 1280نيكوالى سوم در اين فرمان كه در سال .  اين مقام را بر عهده داشت 1281 تا سال 1277ت كه از سال اس

 مستحق كنند و مأمورانش اطاعت نمى واقع همه كسانى را كه از اوامر او   و در"مالحده"نه فقط همة  شده 

به .   را تجويز مى نمايدد مجازات حبس ابدفار مى كننغتوابين و كسانى هم كه است، بلكه براى  مرگ مى داند
  ها را طبق شعائر دينى فراهم آورند كه مالحده را پناه دهند يا  ترتيب كفن و دفن آن موجب اين فرمان كساني

 كه آن  دفن شده بايد به دست كساني  بقاياى اجساد مالحده ايكه به اين ترتيب مستحق مجازات هاى سختى هستند و
   ». شود   به دور افگنده و  بيرون آورده  ه اندها را دفن كرد

ها  نه با جنگ هاي صليبي و  احساسات و وجدانيات انسان   با تأسف كه بهره برداري سوء و شنيع از دين و  
از گذشته هاي بسيار دور وجود . . مسيحي آغاز شده بود و نه با آن پايان گرفت » محاكم تفتيش عقايد « انگزيسيون يا

  . ادامه دارد   استيالي جهالت و خرافات در جوامع بشري ، هست وء درجه  به بسته  وداشت 
 است كه از هر جهت ادامه » اسالم«   جنگ هاي مذهبي به نام مورد نظر اين كتاب عبارت ازجنگ صليبي

ه هاي مردم  احساسات مذهبي تودبه منظور بهره گيري از پتانسيل عقايد و همان جنگ هاي مذهبي صليبي بوده و
 ميراث خواران شان در   بريتانيايي و استعمار گران توسط   بي خبر از حقايق اسالم من به اسالم ولي بيسواد ومؤ

 تمام   با شدت  برآن اصرار    و لج هنوز  به راه انداخته شده و باالخره در كشور ما   و)  بديتسو 19از قر ن ( منطقة ما 
 همه آنچه است   پليد آن  در جغرافياي سياسي ي منطقه ؛ پاكستان و  مولود سخت شوم  و  منجمله  يك . جريان دارد 

 ! نام  اين ابليس مجسم  پيوند دارد   به  دهه ء گذشته6كه طئ 

منافع « و » ملت «  تضاد و تباين حتي آشتي ناپذير آن با مفهوم تباين  جنگ صليبي ـ برجسته ترين تضاد و

، گرچه  ي علي الظاهر جنگ براي مذهب و تحميل مذهب با قوة قهريه و زور شمشير ميباشدجنگ صليب . است» ملي 
   و20 در قرن   ما در البراتوار هاي مسلخ مانند كشورخود مردم   به ثبوت رسانيده ، چنانكه ما و چنانكه تاريخ

 بطور روز افزون مشاهده مي ه وثايق  افشا شوند تجربه كرديم و چنانكه در اسناد وآن  دهة اخير  بخصوص در دو
ها و عزايم اعالن شدة آن تطابق بهم  در عمل با شعاربه طور استثنايي هم جنگ صليبي   كنيم ، حتي در يك مورد و

  .نرسانيده و نميرساند 
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 شعار جنك صليبي به خاطري غير ملي ، متضاد با مفهوم ملت و ولي صرف نظر از اصالت حقيقت ، خود داعيه و
 ملت  امروز  پيداست كه در هيچ كجاي دنياي  ناگفته البته. ملت  نه بر لي است كه بر مذهب متكي است ومنافع م

  . نمي باشد مذهب تماماً يك ملت  همان يك مذهب نيست و
 در   اند ومتقابل و مختصات متضاد  مذهب داراي منافع و  ملت هاي داراي عين دين و بال استثنا تقريباً

 به طور قطع  اما جنگ صليبي. نان وحدت منافع  و عزايم نيستند كه مرز هاي ملي را درهم شكند هر حال داراي چ
مالحظه لگد كوب ميكند تا جاييكه  بي   بيرحم و شناسد و ايده آل هاي ملي را برسميت نمي حريم ملي و منافع و
پتانسيل   انهدام مؤسسات و ثروت ها و ج تارا معنوي و  براي نابود كردن ملت ها ، منافع مادي و اساساً جنگ صليبي

جنگ صليبي  پاكستان در افغانستان و خود . به راه انداخته ميشود   عنوان ميگردد وها هاي ستراتيژيك آن

  !جهاني است  ثبو ت اين مدعا در مقياس تاريخي وترين  بر جسته  ؛پاكستان كه يك مولود جنگ صليبي ميباشد 
 انگريزي كار كشته   بوده و استعماگران  پيوسته معمول  پيروان مذاهب مختلف تقريباً يبا اينكه به جان هم انداز

تحريك انگليسي تجزية  شده اند ولي به مثابة يك آغاز و نقطة عطف جديد ه  اين عرصه شمرد ترين فعاالن

شرق ميانة  در سلسله جنگ هاي صليبي دوران معاصر سر» اسالم « پاكستان از شبه قارة هند تحت پرچم 
 . است   در حوالي افغانستان بزرگ  و

        
 

  » تحريك پاكستان «               
  سرسلسلة جنگ هاي صليبي معاصر      

 
 

 : به مثابة يك نا م » پاكستان« اوالً 

  : كلمة اساساً فارسي دري است  پاكستان تركيبي از دو
  . كشور   زيست بوم ، ميهن و ستان يعني سرزمين وا= » ستان «  مقدس و دوم يعني منزه و» پاك « اول
 اين تفاوت كه   با !! به عربي معادل بيت المقدس   .كشور مقدسان و  پاك ها سرزمين پاكستا ن يعني  بر اين بنا

 نيست ، بلكه هدف اماكن مقدسه   ا نسان پاك يا مذهب   نژاد و  نسل و  بيت المقدس  هدف قدسيت كدام در مفهوم
  !ست  ها»  !نسانا«  هدف قدسيت »پاكستان «  بيت المقدس انگليسي  ولي دراست 

  :هويت ملي   كشور وءپاكستان به مثابه ثانياً 
امپراطوري هاي عظيم . به انجامي محكو م است  بشري هر چيز كه داراي آغازيست ناگزير  در جهان مادي و

عقيده جاويدانه  ، تصور و ابلهانه ترين فكر. چنين هستند  در مجموع چنين بودند و هم  الشان قديم و جديد عالم 
امپراطوري عظيم الشان بريتانياي كبير نيز كه چند صباحي حتي آفتاب در . ميباشد  بودن امپراطوري ها بوده و

دانگي آن پايان افسانة جاو  پروسة زوال و   نهاد و اتفاقاً طبل آغاز  به زوال رو  سرانجام؛  نميكرد  مستعمراتش غروب
  . نواخته شد   ما  ي تاريخي بوم توسط حماسه آفرينان مرز هم 

 - هندوستان - بزرگ طاليي خودء  تا مستعمره  نا گزير يافتند بريتانياني خويشتن را استعمار گران   رويهمرفته
 براي   بازهم  كه شرايط نبود و جهانخوران احتمال ميدادند مطبوع  اين واقعيت چيز مطلو ب و و اما. ترك گويند  را 

 ؛ بود   بيش از سه مرتبه تجربه شده  آنان چنانكه در افغانستان.  به شكلي از اشكال فراهم خواهد شد  استيال در هند
 استراتيژيكي عـقبه هاي سوق الجيشي و   استقالل هند ، مصمم شدند ي به پذيرفتن ظاهري شدن در قبال حاضر

  .را رويدست گرفتند » پروژة پاكستان«  درين جمله  خويش تدارك ببينند وي  بعدي  ةتاًمين منافع غارتگران  براي
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 و عشاير قبايل و مذاهب و ميان اديان و بطور طبيعي و تاريخي  اختالفات و نقاضت ها اينكه پاره يي از 
 چنانكه گفتيم يايياستعمار گران بريتانمن الشمس است ولي   واقعيت اظهر؛دارد  امثال آن هميشه وجود داشته و

   . ميباشند تنازعات بودند و  بهره گيرندگان از همچو تضاد ها و ماهر ترين و مؤفقترين
به دو كشور جداگانه  تحريك  اسالمي پاكستان يعني تجزية هندوستان را ي نهضت قالبي  اصطالح ه بنابرين ب

 به اصطالح  محمد علي جناح.  سري و پنهان هم نبود ها توطئه آنقدر  به راه انداختند و از قضا  مسلمانان هندو ها و
 از درون ادارة استعماري هند برتانوي وارد كار زار نفاق افگني در هند كبير  ياران ديگر رأساً  با مؤسس پاكستان

آتش جنگ هاي خونين را  هند ،  توانايي هاي امپراطوري انگليس در كليه امكانات و برخوداري از با   گرديدند و
 و» جناحي ها « استقالل هندو ستا ن ي  تسليمي   با اينكه همزمان مسلمانان شعله ور ساختند تا  ميان هندوان و

سند در شمال هندوستان  شرق و پنجاب و  بنگال در- هند ء استعمار گران قسمت هاي كامالً جداگانه و دور افتاده
 تحت   تجزيه و در جغرافياي كشور ها  ؛  بي سابقه   عجيب و  به طرز كامال افغانستان  راي يكجا با خاك هاي اشغالي 

 اسال ءجمهوريه« جداگانه  پدر كردة خود كشور مستقل و سابقه دار و غالمان تاريخي و گان وه دست پرورد زعامت 
  . ناميدند  »  پاكستانءميه

 جنگ طلبي نژادي و و تضاد ومفهوم خصومت مذهبي   ترينيالنه حاوي تند ترين و  رذ» پاكستا ن « بدينگونه
 ناگزير  و هندوستان است و ناپاك بودن هند ، هندو   نجس و به معناي در مفهوم پاكستان » پاك « . فرقه اي است 

 درينجا منحصر به اسالم و» پاك «  چون  .  شامل ميگردد  را نيزمجموع غيرپاكستاني هاي همسايه و فراتر ازآن
دف استراتيژيك در عقب اين نام گذاري شعاري و شيطنتبار اساس گذاشتن سلسله ه بدينجهت  مسلماني است ، 

 استعماري عبارت ءدر نهايت غايه  وغيرپاكان است يا جهاد مسلمانان عليه هندوان و و» جنگ ها ي صليبي « 
  . ديگران از فراعنة فرنگي  عقوبت هندوستانيان استقالل گرفته و  پر  مجازات رسانيدن به  از  است

نيم قرن حيات  سه جنگ گرم ويرانگر توسط پاكستان عليه هندوستان در كمتر ازچنانكه راه اندازي 
آشوب در آن  فتنه و صدور تروريزم و و تداوم الينقطع جنگ سرد و  با شعار آزادي مسلمانان كشمير شوم آن

وقيح است كه حتي   بي پروا و اسالم پاكستان چنان در ملعبه قرار دادن  .مدعاست  مسلم    مطلق و شاهدسرزمين 
 بمب اسالمي  بمب اتمي اسالمي يا. ( مسمي گردانيده » اسالم « به  بمب هستوي يعني سالح كشتار جمعي  خود را 

  !)پاكستان

  :و اما پاكستان در برا بر افغانستان 
پي استقالل نيم   رف داشتند  دركه در تص استعمارگران برتانوي خاك هاي اشغالي افغانستان را اينكه          با 

 با  همزمان .  افغانستان نيز گماشتند  به عين سوية هندوستان  بر ضد  پاكستان را تقريبا ؛ پاكستان نمودند  قاره تسليم
و تحت فشار آنان دولت » ديورند « پرداخت پاكستان مردمان افغان دو طرفة خط منحوس تحركات در راه ساخت و 

 با جديت مطرح  بلوچ آنسوي ديورند الين را   مسأله ديورند و حق خود اراديت مردمان پشتون وآنوقت افغانستان
   پشتون ها و اكثريت غالب تو سط  قالبي كه  ريفراندوم  نام   بود كه به   اين  ابليس پاكستانساز نمودند ولي پاسخ

 عده يي ساده و  اينكه با   صندوق ها گذاشتند و رب  را  قرآن و كتاب مذهبي هندو ها؛   بود تحريم گرديده ها  بلوچ
اعالم نمودند گه گويا آنان بر ادغام خويش به پاكستان رأي  ؛ انداختند  صندوق قرآن در چند ورقپاره مستعد فريب ،

  .دادند 
 دن پشتونكشور مستقل ش« در ريفراندوم  كه عبارت اند از  وريانت اساسي  اينكه دو  با رذيالنه ي  اين دغلبازي 

مطلقاً مطرح در آن » بازگشت شان به پيكرة كشور اصلي شان افغانستان  «و يا » هاي آنسوي ديورند الين  بلوچ ها و
  . نيست   بر اين سرزمين ها  پاكستان حكام  اقتدار ممثل مشروعيت  نيز   حتي در همان حال؛ نبود 

چون پاكستان بر خالف  . پاكستاننه به  أي داده اند و ر قرآنبه   اقليت ناچيزي كه رأي هم داده باشند  زيرا
 بلكه حقيقت  محفوظ است  موجود و  ديگر هم  وريانت دو  قرآن در هر؛  پاكستان سازان عين قرآن نيست  عقيدة
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خواهد داشت ، در دار  بلوچها وجود دارد و قرآن با آن اطمينان كه در افغانستان و يا كشور مستقل پشتونها و
نمي توانست از متصرفات انگليسي  كه پاكستان نمي خواست و  به هر حال از آنجا . ندارد   پاكستان وجود قتالمناف

 ؛يا ظهور مستقالنه شان باشد  ها به افغانستان و شاهد پيوستن مجدد آن  بگذرد و افغانستان در اينسوي درياي سند
 همان از پنجم ءافغانستان در پاكستان به مثابه صوبه  حتي ادغام ، ذليل كردن و ويران كردني ستراتيژي بنابرين 

  .  در معرض تطبيق گذاشته شد  آغاز مرحله طرح و
 قيام نموده پاكستان شرقي بنگال يعني باصطالح  اين استراتيژي بخصوص زماني مبرميت كسب كرد كه مردم

تهوع هرچه تمامتر  ، با تنفر و  گذشته غذاي كثيف به مسموميتءبه مثابه؛   پاكستان را(!) نام فوق العاده مقدس
بنگله « سربلند   نموده  كشور مستقل و از سرزمين خويش محو را  بساط آن   بيرق و استفراغ كردند و لعنت شوم

  .  افزودند  به جغرافياي آزادگان عالم  را»ديش
طرز مدرن تر نقش ه ب   و امريكا گه ديگر ابر قدرت مسلط جهان شدهءدنبال آن اياالت متحدهه  ب  انگليس و

 پاكستان همنوايي و   با اين استراتيژي؛ به ايفا گرفته بود   نيز  ساير مناطق جهان را  امپراتوري كهن انگليس در آسيا و
  .   پيدا كردند تشريك مساعي

، مسابقات » ...سينتو ، سياتو« ، جنون پيمان بستن هاي دا ليسي  »جنگ سرد«   درگيرامريكا و دنياي سرمايه كه

منتقدان  تروريستي عليه اتحادشوروي سوسياليستي و مجموعه مخالفان و تسليحاتي و مبارزات مخوف جاسوسي و

محكوم در زنجير عقب ماندگي قرون وسطايي  خشكه و  افغانستان محصور در-اول فاز  در؛  جهان بودند  درخويش
 كمونيست آن در وجود خاندان نادر شاه به آغوش اتحاد و انتي مستبد اراده حكام مرتجع و را علي الرغم تمايل و

 براي ماجرا آفريني هاي كمونيستي  شمول سرمايه گذاريه  ب با دسايس متنوع  -فاز دوم   پرتاب كردند و در شوروي
تلك « تطبيق نمودند كه   طرح و»ويتنام شوروي «  به  تبديل افغانستانرا براي  شركا  و»پالن عالي برژنسكي « 

  .   برهان قاطع آنست  در حقيقت يك  گوياترين سند اين واقعيت و »خرس 
 تشكيل » جنگجوي صليبي«  نقش   با  در منطقه جديد پاكستان كه منحيث  ژاندارم استعمار گران قديم و

ان مذهب در مي نداشت ، چون اختالف و تضاد دين و پرابلم  با هند علني گرديده بود ، در لشكر كشي هاي سري و
داني ـخان اد اداري وـبه نام فس  جنگ زرگري ؛ مواجه بود جدي ترين پرابلم با   به افغانستان  اما در رابطه؛ بود 

غايله اي را پديد آورد  انگيزة تحريكات عظيم در بسيچ هاي مذهبي شود وتوانست  در سلطنت افغانستا ن نمي
 با آن و جنجال تاريخي خط  ، پرابلم سرحدي نبطرز مطمين از شر افغانستا  كه موجب رهايي پاكستان 

   . گردد ديورند
 نيرومند در تحريك احساسات مذهبي ء يك انگيزهتحقق استراتيژي پاكستان نيازمند موجود شدن  لذا 

جانب غربي   اياالت متحده و  با  وـ سياتوو ـسينتي  نظامي   پيمان هاي پاكستان از طريق  .  بود در افغانستانمردم 
 ساختند را مي پاكستان  ته بناي قدرت  استخبارات كه از طريق ارتش و   پيوند تنگاتنگ داشت و»  جنگ سرد جهاني «
  .بستان بود   بده و  ساواك ايران در مليتاريستي غربي ، عربي ، اسرائيلي و هاي عظيم استخباراتي و  با سازمان؛ 

 چند مرحله يي بين المللي براي از پا در آوردن افغانستان  لهذا در بستر جريانات جنگ سرد در يك ماستر پالن

  . با ديگران  كنار آمد 

. مات با اتحاد شوروي بودند   جنگ سرد سرگرم كشت وءپروسه متحدان شان در   درين زمان امريكايي ها و
امريكايي ها  .ن بود همي  در اروپا» ناتو«   و در آسيا سينتو وـ  سياتو ـ پيمان هاي نظامي بغداد  يعلت وجودي

 اصطالح وه ب  را به طريقي در يك باطالق كشانيده حريف شوروي در جنگ ويتنام بودند كه  صدد آن عالوتاً در
  . بگيرند   از او را»  در ويتنام  انتقام شكست امريكا« عقيدة خود 



 58 

امپراتوري روسيه تزاري كه جانشين حريف سابقه اش شوروي را  پاكستان ـ يسازندة اصليخالق و انگليس ـ  

، عالوه بر  ساير مستعمرات كمك هاي ممكن را به استقالل طلبان ميرسانيد در استقالل افغانستان ، هند و بوده و
  . به خود مينگريست  خصومت مختص كينه و  با »جنگ سرد«مالحظات 

هاي پطرو دالر وهابي عربستان سعودي و نيرو   را داشت و مهمتر از همه  ايران شاهنشاهي تدابير خود

 و پاكستان را به همين  اتحاد شوروي عزايم جنون آميز داشتندجهت ترويج وهابيت حتي در داخل قلمروِ
 را درآن تربية وهابيون  مدارس تعليم وء شبكه همان مرحلة طرح جدايي آن از هند حمايت نموده منظور  از

 . بود   به زيان  افغانستان  اين عزايم تمامي  بد  بخت  از  متأ سفانه . ميرفتند  گسترده

هرگونه مساعدت سياسي ، مالي ، تخنيكي و حتي كمك هاي بشري و  امريكا حسب ماستر پالن استراتيژيك از

شرقي ـ  فصل مسايل سرحدات جنوبي و و  به حل  همه چيز را گشودن سفارت خانه در افغانستان خود داري كرد و

   .ط ساخت ميل پاكستان مشرو  به مطابق
اين . اين كشور اعمال شده رفت   شمول بستن راه هاي ترانزيتي تعرض ناپذير افغانستان  بر  به  انواع فشار ها

با آن  عالقه مندي آشكار  همكاري ها  به داشتن بهترين روابط و گي افغانستان ه كه شوروي در همساي در حالي بود
نتيجه افغانستان به مساعدت هاي اتحاد شوروي حتي   در .  نميكرد ا ردهيچ در خواست افغانستان ر تقريباً   داشت و

كدام منفعتي را براي خود كه   اعالم داشته بود علناً  امريكا   متكي گرديد زيرا تجهيز اردو تربيه و   در ساحه تعليم و

 . در تقويت اردوي افغاني نمي بيند

 به مرحلة بهره  فرهنگي در افغانستان را مهم اقتصادي و وژة  پر300 بيش از  تحاد شوروي طي دو پالن پنچسالها
 در افغانستان   به مقداري حضور  سرانجام وادار »ناز هاي فتيري«   پس از گرچه اياالت متحده هم .برداري رسانيد 

  هوايي  و ميدان هير مندي سؤال برانگيز وادي  لي بي ثمر و  وپروژه هاي گرانقيمت  با  مخصوصاً   اما؛ شد 

  . »  تيز ميكند  با كلوخ داس را«  چنان نشان داد كه بين المللي قندهار 
وضع در اذهان عامه و روشنفكران نو ظهور كشور به منفعت وجهة  اخالقي هنوز  در عرصة رقابت سياسي و

ساير  ظامي پاكستان وني  پشتيباني كوركورانه اش از ديكتاتوري  برعالوه اياالت متحده با حمايت و. شوروي تمام شد 

بار با كليه نهضت هاي آزاديخواهي و عمدتاًً جنبش آزاديبخش  ستيزه جويي بي بند و ديكتاتوري هاي جهان و

  رشد  ناگزير احساسات ضد امريكايي .  بود  عدم اعتماد افكار آگاه افغانستان و جهان  فلسطين مورد سوء ظن و

  . ميگرفت  فلسفه اش قوت ايديولوژي و  د شوروي و بر اتحا اعتماد  ميكرد و عالقه مندي و

منفور عربي گويي به نقطة عطف ماستر پالن  دولت ها ي مرتجع و همپيمانانش در سينتو و سياتو  و  امريكا و
شعار هاي    به فقر ايديولوژي و  ثروت خويش به  سرمايه داري غرب كه متناسب    امريكا و؛متفقة خويش گذار نمودند 

 شيفتة ايديولوژي  ؛و قناعت بخش براي مردم و جوانان دنيا محكوم بودند بي توجه به عواقب فاجعه بارجذاب 

بعدها  اعمال تأثير رواني و   تشكيالتي ،   گرديده  تمام تكنالوژي و داشته هاي مدرن پيداگوژيك ،پاكستان و وهابيت
  .انداختند   جهادكيش  و» جنگ صليبي  « مافياي  پاي  به  بيدريغ  را  اقمار مصنوعي وغيرة خود حتي كليه خدمات

به . را در افغانستا ن فراهم كردند » دموكراسي شاهانه « اصطالح زمينة ه  ب اعمال فشار هاي متنوع با  مشخصاً 
   ماجراجويي هاي كمونيستي به سازماندهياخواني و وهابي يا لشكر جهادمنظور گسترش آرايش هاي 

 به صورت  بسيار دراما تيك زمام رهبري جريانات چپ را متصرف  )A.I.C(گان حتي شناخته شدة ه ، گماشت پرداختند
  بهم زدني در اينسو  توسل جسته  چشم  مرگبار تيپ پولپوت ـ ينگساري  استقرار رژيم دهشت انكيز و به حتي  و شدند

  !گرديدند  به وفرت آماده مي از مدت ها قبل  اجيران جنگي؛  در آنسو كه   پختند و  رابهانة جهاد
را وادار    باالخره آنبه آسياي ميانة شوروي  بشمول صدور كيش جهاد   با انواع تحريكات در عين حال  و

 متحقق گرديد و»  حريف در باطالق«  فرو كردن يبدينگونه آرمان آمريكايي  به عكس العمل نظامي نمودند و
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شكست "تلك خرس « مات آغاز نهاد كه تفصيل گوشه اي از آنرا دركتاب تباهي افغانستا ن در كاملترين مفهوم كل

  : ميخوانيم  »راز هاي پشت پردة مقاومت افغانستان  انكشافات تكاندهندة حقايق ناگفته و"روس
               

  
  

$= دوم                
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  ـ  »تلك خرس«                           
  »مجاهد« و »جهاد«تلك بي نجات  

           
نظامي پاكستان و جنرال   به دوزخ رفتن جنرال ضياء ديكتاتور  تعقيب مختصراً ياد آور ميشوم كه به    

  جهنمي استخبارات مركزي پاكستان كه وارث جواسيس وء مؤ سسهةعبدالرحمن رئيس هشت سال چهارستاره اختر
I .S.I»  افغانستانبخش« گروال محمد يوسف  افسر  در د؛ ماست ةدر منطقن رنگارنگ استعمارگران انگليس گاه گماشت

جهاد في «  عمليات سوقيات و و ساير  س هفت تنظيم أ در ر  پاكستاني در وطن ما  كه طي چهار سال زمان اوج جهاد

  ابه هر دليل و انگيزه يي كه بود قسمتي از خاطرات خود ر  و  گرديد سبكدوش از وظيفه ؛  قرار داشت  » ! سبيل اهللا
 بمب  يافت در زمانش مانند  به زبان انگليسي انتشار مخصوصاً كه  اين اثر . نشر سپرد   به دست نگارش داد و

را  » جهاد افغانستان عليه شوروي و كمونيزم« توهمات در باره  بسياري از  نيرومندي در جهان منفجر گرديد و
  .  داد   را  بربادA.I.C و I.S.I كذايي اجيران جنگي ي  قهرماني دگرگون كرد ،

منتشر ساختند   ترجمه و  به دري شهامت ورزيده اين كتاب را بعد ها هموطن محترم ما دكتور نثار احمد صمد 
براي نخستين «   اما  و– نه كامالً –حدود ي  تا بوده و معروف ترين كتاب هاي سياسي امروز    پرفروش ترين و كه از

  كه برخالف ادعا ي ابلهانه و» افشا ميسازد پولي  عصر حاضر را ، سياسي و ظاميهاي ن بار يكي از عظيمترين راز
  .  ندارد  افغاني درآ ن وجود  هيچ ارزش ديني و ؛خستگي ناپذير

 ) ��ا �'�@$�� �- �� ای=GC3 �N از ����K'7 ، از�5د ;Qر=� gی# �80ی���� درد و �D�0 ��'	�ز 
��0ی* ���Oدد، از   ���Jم و �#!�ل وا�A� 7�K� T=�'`� اد�� و��» ���د « �� '�م و^G و 
&7  و^G و

 /	�' �� >�&_� G��- '��Qی� �3ز�A	0 و /���$ ��دری� �� ا;�  دری)�. ^�ف ��د��ن ��"�ور ، 
�� ا$)�!�Oان و A� �5'��� �#ران و '����ن "�ز و $��# �� در '��د ه� '�'����K� T=# ���0� ا

�0'� را ر��!������A� ;� 3#وزای7 و �?�# زای7 �� '�م ا��� و �fA3ن و  � ه� �5یG و�&�Nوزان 
�} �0یG وN) �� �Oر دی���Mم ;Qا$&=# و ���0 ��د'# ، �0ری2 ! �� 7O'�) G�^��$  $�Vاد� در ��

�_�ا  ��� و '`�&��ر �0یG ��رت 0`�ار ;�دی#� ای=��ر 
&7 از ه��ن :"�ز (���� ا��� و ره�� و�] �� ���
�#ی�I=� Gر :��د� و $�G دیG و"7�M د /�!�J^ 7 از&
�	&� و ی�  G^د'# و �� �#$ ����0 [ ،

��م وK ، �3��
�A� و ��'J_�'7 ه��^=�ن ��$�ر و ���د و ی`	�� 
(�ی�  ��"�ور و!7 �7 ��5 از 
�=�ن را ��8Cص در ���	&�ن !�Mم ��د'# د$�=�ن وU�5. (   

ها  برخي پراگراف  أانش اندكي در طرز است و از كتاب مزبوري هاي  قسمتةيد فشرد آآنچه در سطور زير مي
منهاي اينها متن با . يك پارا گراف تلخيص شده است  خيلي نادر چند پاراگراف در موارد در بهبود داده شده و

  . نمايد  تفصيل موضوعات دركتاب مراجعه نقل شده و خواننده ميتواند به اصل و   تام  ي امانتداري
  : د يوسف مينويسد  دگروال محم

ها در مورد حمايت دولت پاكستان از مجاهدين در عرصه هاي تربيه ،   براي بار اول واقعيت  درينحا « 
  بوده و  تذكر اشخاصيكه هنوز در كارزار  زا...  بر مال ميشود  » ! جهاد في سبيل اهللا«   عمليات جنگي ولوژيستيك 

 نيز  ادامه ميدهند) بر ضد افغانستان در افغانستان و( را  » ! في سبيل اهللاجهاد « زير نقاب عمليات   اينكه در يا
  ...نگردد  شهرت و خطري متوجه زندگي آ نها   به بدينوسيله ضرري  تا  خود داري ميشود

 اخراج شوروي از پيشروي به كابل قاصر  در هفته هاي ما بعد » ! في سبيل اهللا« اين راز كه چرا مجاهدين  
  .   به نزاع هاي داخلي نسبت داده ميشود  هميشه ؛ اين علت  . نزد من هنوز مغشوش است  آمدند
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ها يعني اياالت  آ ني  پشتيبان اصلي ةهم متعلق به فيصل ولي باز.  بس من معتقدم كه اين يگانه جواب ميباشد و
   نظامي  پيروزي كامل  در را » ! جهاد في سبيل اهللا« مجاهدين   تا  نميداد بوده كه شايد اجازه  متحده امريكا 

 نزاع هاي  ، فتح علي الرغم  با منافع امريكا ميبود  هستم كه اگر مؤفقيت مجاهدين موافق من بدين عـقيده. ببيند 
 افغانستا ن   با  بلو چستان يعني ايالت سرحدي شمالغرب و) پاكستان ( دو ايالت ... ها ميشد   نصيب آن داخلي حتماً

 به داخل مرز  مقدم جبهه محسوب گرديده و قسمت اعظم قواي پاكستاني را  اياالت  ةمثابه  ب ها  اين . ندمرز ا هم 
  . هاي خويش جا داده اند

 به مرز ها غرض جمع آوري   تهديد بودند در صورت كدام  نموده و قادر   اين افواج سرحدات را مواظبت
   در جناح شرقي آن  هند .  بود  نا مطمئين پاكستان هميشه چنانچه .  پيشروي كنند   به جلو اطالعات از وضع دشمن

به طرف غرب  .   بود كه پاكستان با آن سه با ر جنگيده است  واقع هاي متخاصم هشتصد مليوني هندو  عظيم  با كتله 
  ارد كوهستاناتافغانستا ن شوروي ها موقعيت داشتند  يعني ابر قدرت كمونيست كه قواي آن به آساني ميتوانست و

اتحاد شوروي هم  ، هند و پاكستان شود كه بطور بالفعل يك موقعيت بسيار حساس و ستراتيژيك را احتوا ميداشت
 پاكستان در برابر يك آينده  شكننده و  رو ازين.  به هم ميدادند  ، ممكن بود در مقابل پاكستان دست پيمان بودند

  .  نابود شونده اي رو ياروي بود
 پالن هاي نظامي من نيز همانند ساير افسران واقف بودم كه . ها آگاهي داشتم   تهديد اين ه كلي از ب من

ه  ب نگراني ما اضطراب و .  نقشه بندي شده است   با شوروي ها1979 ما براساس نبرد با هند و بعد از ةآيند
ميداد ، در   ارتقا خويش راي مي  اتوهند قابليت مي بود ويافت كه اتحاد شوروي يك قدرت اتو خاطري تزئيد مي

  .بوديم   )جهاد   منجمله خلق  (ناگزير در تالش رقابت  از خود  بر وجوهات روشن دفاع  بنا حاليكه ما
در  آرامي هاي متهيج   نا نسبت  ؛ هند سر كشمير در قسمت شمالغرب  با  نزاع طويل بر موقعيت پاكستان نسبت

بي    سرحدء ثبات چند قرني در صوبه باالخره نسبت عدم  دايي خواهانه اي بود وچستان كه عبارت از نهضت جبلو

 حكومت مركزي را ء بوده كه اداره صوبه سرحد هميشه منحيث يك منطقه قبايلي. . .. شده بود اندازه بغرنج
   . نپذيرفته است 
نام ه  ب  نمود كه  تعيين  جديدي را يك مرز »سرمور تيمور ديورند«  بنام   يك مامور دولتي بريتانيا1983در سال

 اين خط برتري . از هم جدا مينمايد  امروز افغانستا ن و پاكستان را  مسما گرديد و» خط ديورند «  وي يعني

 دفاع  و مستلزم ) بود  قسمتي از هند  كه قبالً ( پاكستان ميدهد   به  به كنترول ارتفاعات  بنا  استراتيژيك را

خط ديورند .  كلي چشم پو شيده  ب اين خط از واقعيت هاي قومي ، نسلي و كلتوري. گرديد   ميامپراطوري قلمداد

  .   نمود  پارچه پارچه پشتون ها را بوم  مرز
 نواحي كوهستانات   سازد حتي اينكه را مطيع خود  اقوام جنگجو   ابداً سعي نورزيده كه اين قبايل و بريتانيا

   مسلح  يك كمپ براي برتانوي ها   سراسر صوبه سرحد . بود  ها واگذار شده به آن   نيز واقع در شرق خط ديورند
خاطر عمليات ه ب بعضاً   علت اين سوقيات آموزش اردو و  . بدينجا سر ميزد   ضرور  مستقر در هند بود و هر كندك

  . د بيكراني ميگردي  درد سر هاي بود كه موجب   پشتون ها برابر شديداً متقابل در 
تحت فرمان برتانوي ها   پشتون ها هيچگاه در .  نيز جر يان داشت  بعداً در برابر پاكستان  ها  عين همين انگيزه

را حسب دلخواه آزاد گذارده است  ها  دسترسي يافته و آن ها  به آن در حالت استقالل پاكستان قسماً  در نيامده و 
   .  نمايند اداره   به اين يا آنسوي مرز امور شان را خود كه

؛ مسايل تجارتي و خصومت هاي خويش بدون مداخله حكومت ه ب را بكلي آزاد گذارده ايم تا  ها ما آن

 مناسب براي ةاين يك وسيل. ) !بپوسند و كماكان در شرايط عقبماندگي دوران حجر ( خودشان رسيدگي نمايند
  »... بود  پاكستان شده   بعداً براي وي ها وتانبر
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به مهر  يعني چه ؟؟ فقط جان مطلب و سر نخ تمامي راز هاي سر يعني كي و. پاكستان ! آري 

  ! سـت افغانستا ن برانداز درينجا

  
  !افغانستان بايد آهسته آهسته بسوزد  
  

1� ا!0 :  در A& ن�Nن را !�"�  و ����زد ؛ ه������1� :  اA&
�z �4  « !�ل دوم « �bE ا:�م  ا!@م �B���# ن��  �  �Fw$� �N�� ت

� ا��ن �6  دو !  روز "�:��� :�د �ا�و"�  >� و &ن ���ب را  �  �6ز  
  ! ���/�  !!!؛ &RA دروغ ، د!��  ، "���0 و !�ء Y$� ا

��ن و &د��nاد� ;�ن "�د��� �N/�� ��ه ! ��� �Z! �؛ ای ������ 0Yد
� ��/Nً�  ا��وزT0 و��� �F�ه��  ژرف  و  ده01   ���1ی�  �   Y�در 

  .�Bی�  �ا���n &ن  #� 
�����« از �&�ب � « /�	K ره=�� ـ Gی#�از ��ی7 ـ  �0٣٣!�* زیG ا!��

��Cا'�- �� در ��_�'7 اش '�$&� ا3/ � :  
���ی��  A� ه�A   m� و]�0 :��  ���وری�  ��ای�  Y/� و دوات«  �E�< و 

  »ـ ���N و�N; 0Yا�  ��1ی� 
�  ؛ �?/�م ا!0 :  در ��ا�� ای� "�ا!0 :��ً@ ه�K���� و  �>��را

��م �bEت %��F�� �N�ی�   � �Kزم ���0 ؛ �bEت CA دار�� ؛ ��ا� : :�
 0��   !!!!!�� :��ب ا� :�

�  ه�E�ل ��ی���ت ��گ #����B ا!@م +��� ا!0 :  
� دا>0 و ����ی�« NT�! اجn� دو ر!�ل "�ا �>� را <�"��� او 

� ا>�D�ی� ی4� در !�ل >�1 ه��ت. �N "�د دی� ��BA  در %� :  د+�ر 
 ��  .>� و >�Dت ی�0 :  ی�Dدی�ن او را ��دو :�د

در !�ل ه��F ه��ت :  زن ی�Dد� ;�>0 زه� ا�Tد �  #����B . وم��ر د
  ...داد ؛ او را ��ی� !�"0 :  ��+�ر �  �E��0 ;�دی� 

 �< 0T��: �+د �B:ا \E از J# ��� ر�D+ ولKا Q��ی�# . X���B در ��� ر
��;D�ن از  C< ن���N/�� ن��!�BY ��!  ���nل "�رج >� و �� [@م "�د 

 0��;D�ن ای���د و ]�ا� او �� ای� :/N�ت ... #����B در ���ن �BY!��ن ... ر
 �< ��/�:  

 �?Wو �ای  �!@م �� >N� ا� اه= �BYر ؛ ��ی� �  >N� 0F; 0��DA و 
 =��:  >N� #��ا :�د� ای� ؛ در �<�?Wدم :  و�� ��. ��د  ؛ درود �!دار

�  !! دا��� :  "�او�� >N�را از &ن ���ت داد� ا!0  �
 ���  ه� ����� 4A  #�ر� ه�� ا�� >DB�� A�ریX رو� �  ه� &ورد� ؛ ی4

�  د�B�ل دی��� روان ؛ و �< ��"& R��� از Tا!0 او!   
 0... یX روز :  RBA >�ی� >� . از �دا� &ن >CA C او >�ت ی�

���ورد�� و �� او ری���Zه�y 0Fف &ب از +�: د!��ر داد  o/�Z� ��+ �.   
1� ��Bل (A&  ���>� :  زه� ��ض در و��د �bEت  ���+ 0�����

 ���Y�A ��� و دا>0 ���"�! �� =N�A �E از R��  . >�� و او را 
+��� ��0���N >�ی� ��ا� "�/� ��دم و �  "$�ص اه= C6 و 

�n�+ 0 :��@ &>�� و :o1 >�� ای�0 �B6 . �K�� 0�N! ��E ت����1و
� و +�س و ا�P�ل &ن >eZ را د+�ر ه�N� E�0T ����زد /4Tا.  
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��ون ��ل و ا!�Z�ر� ��Bه� ا!0   Tد�?�  ���� .  ��  و �NE��� �B���#
  !��1: 0D� ���Nم !�"�  >�� ��د 

 �� R�# ��+ X&ب از ی ��در :��1ن ده= ه  : ��B� ��ه ��"�A اaT
Z� اد�� &�� ؛ a# =N�Aی� ��Bد ؛ ��ی��0D ا� o/�Z� ��ه ��+  � o/�
 �!�� �B���#  � +��ان ٧رو� ا� د�T= %�د . دوی��� A� &ب !�د زود زود 

� اش �NW م�DF� ا در��&  4�� &ی� ؛ ��� &N� �|�  � �>w�� )ر�N1�� (!
�|� ;��ی� ��.  

 ��وQW او از . ��ی����  !�Z�ن #���w" �B�ب �  ��د� ;�ن �?�� �� ی�
���T :  هnاران "�����0دم و در واQY از  �� ��E ن��+  � R��nدی4� 

��  ه� ����� 4A  و �N@ت . ��BA  ��د� ;�ن را �  ای1�ن ر���ن ���ه� 
�  د�B�ل دی��� روان ؛  �#�ر� ه�� ا�� >DB�� A�ریX رو� �  ه� &ورد� ؛ ی4

� ا!0 Tاز او R��!�ء ای�  ای� �?�� را در �� دارد :    ؛ �nی�ًا!و >� &"�� 
���" �$Y  ����0 و !��<  دا>�  ؛ ���D� ؛ �� ��Tای او�ی� a#�� ��BA  ا��ن 

  !و BA�ه����4 ا!0 
1� ه�ی� �٢#���4E `B6 �B�ی�ت در �N;رn���د ؛  ����?� :  ز 0%�! 

 ��: Kً�N�Eه� و ا��N��JF "�د را از د!0  �BW  �"�! رز�B�� از "�د
�� او در ���ن ��D و ی� را ه� !nاوار و Kی` &ن ���Nا�� :  ای� راز ��Zف را 

 ��:  N�Eً� ه� +��� :�ر� را �  زی�ن ا�0 و ���? ء ��#�� ا!@�� ���ا
 ���� ���ود ؛ ��ز  �� دوش دی��ان � :  ا�� در &"�ی� ��ر� . +��� ��د 

���Yت �A و ر!��A از &�*  را :  "w�ب ��E �A�N/:  ���د     �F; ن�د� ;�� 
�N�ز ;aار ا��ا 0%�N�  �  :ز ���ارد ؛ "w�ب 

�وزان &RA! ـ ا� ��دم  �< C< �� و ��  ه� ����� 4A  #�ر� ه�� ا
�[A�ریX رو� &ورد ����*  را :  �Y&ن ]� ای� ��R از ای� �� ��Zاه� ��د  & 

  !�ام :�د �� ه� �Eام :�دم �E� E@ل :�دم و &�*  را :  �Y&ن E@ل :�د 
�Bه� �A ����زد ؛ >�اه� �اوان �?�� از روی�اد ه� ه�N� E<�<0 را �

 ����A و ���D;�A 0���B$%  /N��� ��P:ا ��ی0 ��دم :  ا!@م &ورد� ��د
�� #����B ا!@م ؛ ;�ی� از و [ ��|% ���+ ����� ا�E�س و در� "�� �ًBT�
��� »ا!@م«�A���� » ���A «  و رو� �< .  

�N�� از ا!@م و �ًBT�] ن���  و &   4/�رو� از د>�N�ن ا!@م و ���<�ن  
 ����د  ��A�� . ����د !�"�  >������ !�:�ب و �� ���� زور و !��  �Tو! 

ی?�� :  ه�ف �D�د� �Yار ;���� :  +�ن و +�� و :� و :�RF را ا��وز 
 ����� ��  1�Nاز ه ���  )!%�ی�

   : را مرور ميكنيم» تلك خرس « 
مورد )  ذوالفقار علي بوتو( بق  در اثر اعدام كردن صدراعظم سا1979 كه درسال ءرئيس جمهور ضيا« 

  ؛ به شدت لكه دار و تجريد شده بود  پاكستان خارج نقش وي در داخل و تقبيح جهاني قرار گرفته و   برآشفتگي و
در مقابل ابر قدرت كمونيستي مورد همدردي جهان غرب    جهادباني غير رسمي ازي پشتء تا در نتيجه سعي ورزيد 

با   از درگيري مستقيم  اء انتخاب عامل نهايي يعني توسل به جنبه نظامي مسأله طوريكهنزد ضي... واقع خواهد شد
   . افغانستان بايد آهسته آهسته بسوزد بدين معني بود كه  ؛ اجتناب گردد شوروي ها
يك حيثيت زيادي را بحيث   بين كشور هاي عربي شمرده شده و  درقهرمان اسالميك  بدينوسيله منحيث ءضيا

   . بدست آورد  جهان غرب كمونيستي در ن عليه تجاوزقهرما
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تجاوز   عليه  قهرمان   به حيث بين كشور هاي عربي و  در   »قهرمان اسالم«  به حيث   بكني  بايد نفهميدي ؟ چه( 
  ؛ وافغانستان را آهسته آهسته سوختانده برويفقط ... به دست مي آوري ؟  » حيثيت «  در جهان غرب   ؛كمونيستي

  !!!! )من اهللا التوفيق
 ! )محافظت شده با تير ها و تير اندازان شهاب ( دفتر بسيار محافظت شده ه  ب1983 اكتوبر 18بار اول در من 

نيز  من    .  راپور دادم؛ گرديد افغانستان هدايت مي» !في سبيل اهللا « آي يعني دفتريكه از آنجا جنگ .اس.آي
لباس  ين وظيفه  در كدام وقتي  ندارم كه  ياد به  بودم و  مي ملكي لباس   در »اني  افغءشعبه«  ساير كاركنان  مانند

    .   تن داشته باشم  به رسمي
اين بزرگ و آن  تنبان و چپن   تن نمي كنند و  مجاهدين  هرگز لباس رسمي  به»رهبران«كه چرا ! بدان ( 
  )؟ ! هميشه كشال است  چراسترگ ؛ 

 كيلو متري 12 لپندي يعني در  شمال راوةحوم  ايكر زمين در 80  - 70 ساحه وسيع يك قرارگاه من واقع در
 به داخل ديوار هاي  . آي قرار داشت.اس.هاي اصلي آي جنرال اختر در عمارت جاييكه دفتر.   بود اسالم آباد

في  « سلحه براي مجاهديناتمام    فيصد70 تقريباً  كه  بود  مستقر انتقال محرمانه يك ديپوي نقل و خشتي دفاتر و

 زمين   ايكر مساحت چندين ه ب  ها گاراج   با   الري شخصي همراه300 به تعداد   .  ميبود  درآن موجود» !سبيل اهللا 
يك   بعد ها   نفر و 500ظرفيت ه ، سالون غذا خوري ب ، سربازخانه ها جنگ رواني، يك يونت  جهت آموزش نظامي

نام اينجا   . استقرار يافت» !في سبيل اهللا « از انظار عامه  پوشيده  در آن كامالً  نگر يهاي ست كورس آموختن  راكت

   . بود» كمپ اوجري « 
در اينسوي سرك يك كمپ قواي پاكستان و .  اسالم آباد قرار داشت در كنار آن سرك عمومي بين راولپندي و

طياره هاي ملكي .  راولپندي را تشكيل ميداد ةمدر قسمت هاي مقابل آن خانه هاي مسكوني پراگنده بود كه حو
  تعداد صد  به  .  داشتند پرواز مي ميدان هوايي اسالم آباد   به   باالي آن جهت رسيدن در كشور هاي جهان مستقيماً 

 چشم ها اهللا تعالي  چون( ؛   بدون اينكه متوجه آن شوند دندكر مي  گشت و گذار كزمر در كنا ر اين   هزار عابرين  ها
 قرار گاه  در حاليكه اين)!!و  تا هنوز هم اين مهر و موم برداشته نشده است  لب هايشان را مهر و موم كرده بودو ق

  )!!! قرارگاه مركزي هدايت جهاد في سبيل اهللا( . بود  در افغانستان» !في سبيل اهللا « هدايت جنگ  مركزي 

   
   »جنگ مخفي«  دسايس فوق العاده محرمانه و

  
گان مجاهدين پناه ه  اگر چه اين بخوبي هويدا بود كه پاكستان به آوار؛  بي نهايت محرمانه بود  نقش شعبه من

  ...گرديد اين ادعا رد مي  ليكن رسماً  تدارك اسلحه از قلمرو آن جريا ن داشت  داده و
خانه اصلي اولين بار تكان سري به دفتر هاي موجود زدم و با مشاهده تحويل)  كارم( من در خالل روز اول 

به  ، شما ما يك جنگ مخفي را به پيش ميبريم جناب ، « : جواب افسران لوژستيكي در مورد چنين بود . خوردم 
  ».  به آن آشنا خواهيد شد زودي

، شما به زودي به آن آشنا خواهيد ما يك جنگ مخفي را به پيش ميبريم جناب ، « 
  ». شد

، شما به زودي به آن آشنا  را به پيش ميبريم ما يك جنگ مخفيجناب ، « 
  ». خواهيد شد
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، شما به ما يك جنگ مخفي را به پيش ميبريم جناب ، « 
  ». زودي به آن آشنا خواهيد شد

  

، ما يك جنگ مخفي را به پيش ميبريم جناب ، « 
  ». شما به زودي به آن آشنا خواهيد شد

به ده ها مراتب  » ! جهاد في سبيل اهللا«  جنگ چريكي عد اينآي ب.اس.مدت زمان اشتغال من درآي در
 بسط دادن آن صالحيتي  ر مورد  به من د  لذا  تحت فشار در آورد را سنگيني كار شعبه ما  ازدياد و  .  وسعت يافت

ما ي در كمپ هاي آموزشي  » ! في سبيل اهللا«   هشتاد هزار مجاهد  بيشتر از1984 تا 1978 از  . داده شد

 واليت 29 عمليات فعال در ها توزيع گرديده و تجهيزات به آن مقدار ده ها هزار تن اسلحه وه ، ب ت شدتربي

  .  قرارگاه من سه شعبه فرعي داشت   .افغانستان منظماً پالن و بمورد اجرا در آمد
 همچنان يك دگر وال قرار داشت كه » ! جهاد في سبيل اهللا« »  به راه اندازي عمليات شعبه « در رأس 

،  اين شعبه مسؤوليت كنترول طرح ريزي عمليات روزانه.  استخبارات را نيز به عهده داشت مسؤوليت آموزش و
 ! في سبيل اهللا«    مشخص كردن وظايف براي مجاهدينو ) پاكستان( برگزيدن اهداف مطابق به استراتيژي كلي 

منابع مختلف و همچنين  هنگ ساختن اطالعات عملياتي ازهما وظايف ديگر اين شعبه توحيد و.. بر عهده داشت را  »
 شعبه دومي  . بود  غير منظم  بسيار محدود و اين دم  تا  كه  بود به كورس هاي آموزش مجاهدين نظارت و رسيدگي 

  . عهده داشت   بر  مسؤوليت لوژستيكي را  نيز توسط يك دگروال قومانده ميشد كه
جهاد في سبيل براي «  تخصيص و فرستادن اسلحه و مهمات جنگي   تجمع ،اساسي اين شعبه  وظايف عمده و

 ار داشت  ك سر و » ! جهاد في سبيل اهللا«  جنگ رواني   با دگرمن گي يك ه سركرده  سومي  بء شعبه . بود »  ! اهللا
  ترتيب دادن مچنان ه  توزيع شبنامه ها و  چنانچه سه پايه راديو ستيشن سرحدي را در اختيار داشت و انتشار و ؛

  ... به پيش ميبرد مصاحبه ها را
   

  خويش » كرنيل « رهبران جهاد آرزومند ديدن  
  

با پرسونل   من واقف و» شعبه« گي ه  كردر از كا  تا شخصاً  پشاور شدم  عازم  به تعقيب مقرري ام من چند روز
و مامورين عاليرتبه    » ! جهاد في سبيل اهللاي « هابا رهبران تنظيم  ، از همه مهمتر اينكه خواستم  خويش معرفي شوم

 در ؛ خويش بودند» كرنيل « ها آرزومند ديدن  آن. نمايم  هاي ايشان در صورت موجوديت مالقات ها  و قوماندان
  ». به شناسايي ايشان آغاز نمايم  حاليكه من ميخواستم

T�>� oی�?A  ����!BY  0@ ازی�4   � ���ه� ، ��RB ، �<�و�D� 0�د ، «  ء       "�/
 ای� <�� را از روای0 یX  ء��aری� !��<» �Y�م �/� « ا�B�ر و در ]�رت اnTام و» 

���1ی� ، #���41ت دی�� �����ن �D�د #�:������� ��4 از ���$��ا�   BE�$� 
ا�� ا!�<��0  !��ا0��j�A ه�ي ���B4 #�:���ن  :  E�وي ا%��ا�ت "�/� ;��� در 

  :ه�!0 
 ! جهاد في سبيل اهللا« ���nي ��m	 g	�Oو	c ا%"��/�Lن .  �dال 	/��E �� �ً�(OL راJj اi cd  -س

  ؛ا�u ا � 	+��	�ت را ��ه)� �p ا%�اد ��cs اrd	g ��اي ��ر ��O�  .c/q ,ً� از �L/p�nن ��oز 	)*�د  »
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�� �nو�uام �� �)�x ��ز �vw.  ��د�Eن در ا � �j �	�0 ��د��  � ذوا��OKر g�4 ���� د�4ت �Eن �pد0 ��د
        آيا، چنين كاري مداخله در امور داخلي افغانستان نبود؟    . ���ن ���u 3(mد �

،  ، سلطنت بود  نخست يك سيستم قانوني و نظام قانوني روان بود ؛  اصل سخن اين است كه در افغانستان-ج
ليكن زمانيكه سردار داود كودتا كرد .   پسرش پادشاه بود و همين گونه تسلسل ادامه ميافت؛  اگر ميمرد ،اعليحضرت 

 نا آشنا   تماماً مردمان )در دولت افغانستان(اين بود كه پس از اين    ما ، چوكات درك آن تسلسل در هم شكست
 امنيت  در آن است كه آنجا) !منافع ما(، منافع ما  باشيم  افغانستان ميء همسايه چون ما.   بي امني ميايد ، ميايند
  . باشد

  
  نصيراهللا بابر پدر جهاد و نخستين مجاهدين   
  

، انجنير حبيب  ، خدا بيامرز ، نزد من ، در اكتوبر همين سال داود خان كودتا كرد 1973پس از اين كه در اگست 
) پشاور( حصارالبا من كه در آن وقت در .  با من صحبت و مطالبه نمود كه مرا نزد بوتو صاحب ببر.  الرحمن آمد

من نيز  بود و مهمند آمده  از راه دنباوگي به منطقهء )بوتو( وي  بوتو صاحب صحبت كردم ، با ودم ، ب برگيدير
  . بسازيم   سركي  بودم كه  مهمند رفته به همزمان 

 براي  داود خان . خواستار كمك شد حكومت داود خان را بيان كرد و مرحوم حبيب الرحمن برايم وضع كابل و
 با  ها هم روس.   مي آمد)خطر براي پاكستان( ميكرد كه از آن بوي خطر چنان صحبت ها و ما شناخته شده بود

من به بوتو صاحب .   برسانند  به آب هاي گرم خود را  به مرور ها مي خواستند كه روس. داود خان در توافق بودند 
چي پيشامدي ) دارو دسته اش   الرحمن وحبيب (!)انجنير (  اينها  با گفتم كه)  بسيار گسترده بود  او  ديدگاهاًمسلم(

  .  به اوضاع دقيق شوم كه منطقه را عميق مطالعه كنم : برايم گفت   او ؟ بايد كرد
هم در حالت مرگ بود ، پس قيادت و  ماؤ رد وم ؛ ما يقين داشتيم كه در چين چاو.   ما مطالعات خود را كرديم

از آخرين  ؛ در روسيه هم. د پروگرام هاي ويژه خود را ميداشت ، طبعاً با خو ها مي آمد جديدي كه بعد از آن
ديناميكس خاص خود را   مسلماً   مي آمد كه  تغيير  بود لهذا عنقريب در قيادت آن باقي ، يكي دو تا  ايديولوگ ها

ادر به كنترول ق كه پس  از بيماري يا مرگ شاه  ، در ايران هم شاه را در بارياني احاطه كرده بودند.  دارا ميبود
معرض  ما در  از چهار طرف لهذا تهديد ميكرد ،  را  ما چرا ، خطرات  بي چون و در هندوستان كه. اوضاع نبودند 

 به !خراب براي پاكستان(  . شودخواستيم كه حاالت خراب  لهذا در افغانستان ما نمي . تهديد خطرات بوديم

  ) !مانداحمق در جهان باشد مفلس در نمي كه   تاراستي
داخل افغانستان   بزرگترين مساله اين بود كه روس ها ميتوانستند ازحالت هاي تازه بهره برداري نموده و 
  .گردند 

 مجاهدين را كه نگذارند حاالت در افغانستان براي پاكستان ( نهضت را به اين لحاظ من نخستين مجاهدين

تعليمات   ترنينگ و 1977  تا1973 راز اكتوب ) از را، مجاهدين نهضت پاكستاني افغانستان بر اند خراب شود
   نظامي دادم

تعليمات   ترنينگ و 1977  تا1973ر از اكتوب نهضت را  نخستين مجاهدين) نصيراهللا بابر ( من 
   نظامي دادم

  ترنينگ و 1977  تا1973ر از اكتوب نهضت را  نخستين مجاهدين) نصيراهللا بابر ( من 
   تعليمات نظامي دادم
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  تا1973ر از اكتوب نهضت را  نخستين مجاهدين) نصيراهللا بابر ( من 
   تعليمات نظامي دادم  ترنينگ و 1977

از  نهضت را  نخستين مجاهدين) نصيراهللا بابر ( من 
   تعليمات نظامي دادم  ترنينگ و 1977  تا1973ر اكتوب

ون ها ي كابل پسران جوان را مي پوهنت   آنان از يونيورستي و . بود  شان همين جا در آن زمان قيادت  و
فرستاديم تا در آنجا به ديگران تعليمات  پس به واليات مربوط شان مي داديم و ما برايشان تريننگ مي وردند وآ

 را مينويشت و ل آنامثا  شبنامه ها ورباني  . سپاريديم  مي به هر كدام كارهاي جدا جدا ما در اينجا   .بدهند 
به  ضياءالحق بدبخت  ميان رفت و  از حكومت ما 1977 جوالي 5  ليكن در . ميداد  ي انجامطباتار امور حكمتيار

   :گفت  كمك را قطع كرد و) مجاهدين نهضت اسالمي( بر آنان ؛  او.  داشت   افكار خود را صحنه آمد كه
   همنطور  بوده و يا هنوز ساده گك( .  بدهيم  نگي ترين براي افغانستان افرادي را  نيست  كه اينجا  اين كار ما 

  )؟!پوز ميداده 
  هم چند  » ! جهاد في سبيل اهللا«  )مجاهدين نهضت( قطع شدن كمك ها آنان   با را بند كرد  همه چيز او 

  . پارچه شدند
ج تن  چهار پناًمتعاقب.  آمد احمد شاه مسعود  ، بعداً گلبدين حكمتيار ، باز انجنير عبدالرحمننخست  ؛ اينجا 

 دهيم و كاميابي تان را مي  مي  ترينينگ برايتان  ما  مطابق خواست شما  كه  براي شان گفتيم  ما  .ديگر آمدند 
 نوجوانان   شما كه ؛حاالت را كي كنترول خواهد كرد   ؛شديد  ولي سوال اين است كه وقتي كامياب . خواهيم 

  ؟ استيد) هلكان (
  : گفتيم .  است  بزرگان موجود   و كادر ها  با ما  آنان گفتند كه

  ! بداريد  معرفي
  .  بودند ربانيگروپ از) در آنوقت(آنان همه . بر زبان آوردند   را استاد رباني   نام وآنگاه

  
   تخم ، نخست به دنيا ميĤيد يا مرغ ؟

  
� !�B= ا�(  آنان 1977ولي پس از قطع كمك ها در برج جوالي ���ه�ی��4  ! ���ه�ی� 

����ن :1���ا!����?� #�� >�رو� را �  ا �DT�! ن�داران >���ی� ;و  !ً� ��د &��ن و 
  ��  د��� ���ی�  �  را!�� �ZA ،.  ��1و0�% ���1Z >�ن ر!0�N و» �D�د «  0�Z�

  :   نزد من آمده گفتند1978در !) ی� ��غ؟
  .  توقعاتي دارند  ما  منسوبين هم از؛  حال هستيم بد  و در   نداريم كه پول و هيچ چيز ديگر

الحق همه چيز را قطع ء، ضيا ترينينگ داده ايم  پيشنهادي فرستادم كه براي اينان كه ما شاه ايرانبه  ، اوالً  من
  .   با آنان كمك كنيد ، كرده
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يران شاه ا .  هم در اين زمينه نشستي داشتم) نصرت بوتو (  بي بي   با  اكتوبر من فكر مي كنم در ماه سپتمبر يا
 به زندان فرستاد كه يك سال محبوس   مارشاال مرا  فرستاد كه طي سه روز كاري خواهد كرد ولي حكومت پاسخ

  .   نيامد  از ايران چيزي بدست  اين ترتيبه ب . بود  رفته   ميان از  ايران  بر آمدم شاه زندان  چون از .  ماندم
 ؛  نمي توانستم  شده سرحد خارج از صوبه  در حاليكه خودم  م  ساخت راجعامريكاييان   به  ، آنان را آنگاه من
و   مي كردم   منزل وي اعزام به من اين مجاهدين را   لذا ساختيم   با هم خانه مي  در اسالم آباد كه دوستي داشتم

 ،  آمد)  برقي ( بيجلي واال –، چون مي گفتم   بود حكمتيار، هدف  آمد) گلكار (  برايش مي گفتم كه   به شفر چون
مجاهدين مخلوق و مولود پاكستان را (  1979 سفارت امريكا در ماه مي .... منظور مي بودمسعود احمدشاه

 براي من هم   بسازيد و  پروگرامتان را  اجندا و  به ايشان گفتم كه  من.با ايشان كمك ها را شروع كرد  )شد  پذيرا
  !  بده  ايشان  به  پروگرام خويش را  هم  تو گفته شد كه

 1979در دسمبر ) !!پاكستاني ر  و نصيراهللا باب  هاي مجاهدين طبق پروگرام و طبق انتظار( روس ها 
  . ندآمد

   .  آمدند1979در دسمبر  روس ها 

   .  آمدند1979روس ها در دسمبر 

     .  آمدند1979روس ها در دسمبر 

  .  آمدند1979روس ها در دسمبر 
آي و . اس. مگر آي ؛   بودند به مجاهدين شروع كرده به كمك هاي مالي وغيره   ماه مي ها در امريكايي اما 

  وارد آي فشار . اس. الحق و آيءبه ضيا  امريكا ؛ كه روس ها آمدند وقتي.   نداشتند  اين كار  به ضياءالحق كاري
لعنت اهللا (  .  نمودند ه كمك ها شروع ب آي. اس. بعد از آن ضياءالحق و آي  نمايند و   به مجاهدين كمك  تا نمود

  !)لي لكاذبين ع
به آنان  كه   ما در آن زماني)!افغانستان داريد  ببينيد، اي كسانيكه دعوي اسالم و شما هم  و( ،  ببينيد شما

 با داود خان مذاكره مي كرديم و با  در عين وقت  ترينينگ ميداديم  » ! جهاد في سبيل اهللا«  )مجاهدين ( 
 از راه هاي سياسي حل گردد ولي ضياءالحق نمي )! كدام مسئله؟( يحضرت مذاكره مي كرديم كه اين مسئلهاعل

  ؛كه جنگ در افغانستان جريان دارد تا زماني؛    داشت  اعتقاد  زيرا؛ به گونه سياسي حل شود  اين مسئله  خواست كه
  .  ه ميدارند نگ امريكاييان وي را در قدرت) !؟  ده كجا و درخت ها كجا(

، به  ، ازت كار مي گيرند ، تا هنگاميكه به كارشان باشي ، چنان مردمي اند امريكاييان) غافل از اينكه ( 
) ، مست از باده قدرت( ، ضياءالحق  در ماه اپريل) چنانكه . (  ، ديگر ختمت ميكنند مجرديكه كارشان پوره شود

  شما را  برايم گفت كه   من آمده و  نزد مهم امريكا مقام  ، يك  ر ماه جون د  مگر ؛  اعدام كرد  را ذوالفقار علي بوتو
  . را خواهيم آورد) سوار  (  يا ) چشتي (  در عوض   و  ميدهيم  نجات از شر ضياءالحق

، جنرال تيكه خان و من  ، يحيي بختيار ، محترمه بينظير بوتو  در كويته جلسه اي داشتيم كه در آن بيگم بوتو
  :  به من گفتند آنان....  نجات ميدهيم  از ضياءالحق  شما را  امريكايي به من گفت كه  يك :  به ايشان گفتم . يمبود

به  در اين كار را ) بهبود (  مسووليت  ، به امريكايي بگو كه  برو !؟  بين يك جنرال و جنرال ديگر چه فرق است
  : سوار خان هم گفت) جنرال ( متناع كرد و جنرال چشتي ا) باالخره ( عهده مي گيرد يا خير؟ 
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  .  نمي توانم انجام دهم  اوالد كوچك كوچك دارم كاري
الحق واقف شد كه ء ضيا1979كه چون در اگست ) در ميابيد (  ، دقيق شويد  به پس منظر اين امور ، اگر شما

 به  متعلقـ ! ر الجهاد اهللا ـ قلعه اسالم و دا خلع رئيس جمهور پاكستان (  ؛امريكا مي خواهد خلعش كند

مطلب اين است كه در ) ورق بر گشت . (  ، روس ها آمد فوراً چشتي را بر طرف كرد و در دسمبر)  !امريكا بود
  !)ضت اسالمي چي ميشود ؟؟هخير ؛ جهاد في سبيل اهللا و مجاهدان ن(  . منفعت طلبي است) اصل ( سياست 

 يا  در ماه مارچ اعدام كرد ولي در جون) ضياء الحق ( دست وي ه  ب  را بوتو صاحب) امريكا ( ؛   مالحظه كنيد
،   باز هم ضياء الحق ، مگر در دسمبر از ختم كردن ضياء الحق سخن در ميان بود) ـ نزد امريكا همان سال ( جوالي 
  )براي امريكا ؟؟؟  اهللا بود يا براي براي امريكا  يا  براي  اهللا ؟؟؟ جهاد (  .  شد امريكا  براي   بهترين  از همه دوست
  

  
  !مارشال تيتو هم مجاهد بودند   جنرال دوگول و

  
 امريكا و ضياء الحق براي مجاهدين حكومت جالي وطن  ها ضرورت اصلي اين بود كه به مجرد آمدن روس

 عين ؛ ش ساخته بود براي انجام داده و حكومت در تبعيد) ديگول ( براي   انگلستان  چنين كاري را.  درست مي كردند
���ال دو;�ل و ��ر>�ل ��وز ���A ه� �D�د ( .   براي مارشال تيتو انجام گرفت كار در يوگو سالويا
� "�B ُ�! :�د� ��د��؟� 0>�>E �ازای �ر� ه�*���  "�ا �?/�م :  ���ه�ان  ، ���د

��ن را از ��0 ، ��ای1�ن & �D! ��براي (  را  ر اين كا ها مگر آن )؟! ی� �  �ه����#�:���
  .  باشند  متفرق » ! في سبيل اهللا«    بودند كه مجاهدين  به اين خوش نكردند و) مجاهدين 

«  در ��E ��4 ه3 در 	)�ن 	]�ه� � .  ���K� cd�(d �� ��E ا%g�v ^)�ء ا��e ا�Eر�p 0د � –س 
در ��>�Nfر �nورش ، gLf در �ن ه��vم ه��E �p 3 	��ود g��/p را  ا�rLف ��د »  ! في سبيل اهللا

  ، �w c�4 ��د؟ 	)�اد �
منشاً آن اختالف چنين بود كه .   بودم من در آن وقت گورنر.   بود اختالف  ميان مسعود و حكمتيار واقعاً –ج 

آن اشيا ) توسط تعدادي از رفقاي مسعود ( به افغانستان فرستاده مي شد  چند شب نامه و چيز هاي ديگر از اينجا 
  .  افتاد) حكومت داود ( غلط بدست اشخاص 

مسعود و (    هر دو چون.   با حكومت رابطه دارند  اين افراد  و  قصداً شده حكمتيار مي گفت كه اين كار
 رفقاي  در مورد محكمه شرعي داير شد و قاضيان بر.   اختالفاتشان شروع شد  از همينجا؛   بودند جوانان) حكمتيار 
  لذا مسعود را به همين جا خاتمه دهيد و  اجراءات را  : به ايشان گفتم   من .  كردند اعدام صادر مجازات مسعود 

  )!!برسد    به مسعود! ت جهادعي نگذاشتم دست شر (. نجات دادم
فرانسويان او را در دست خود .  به فرانسه رفت  ؛  پس از آن مسعود؛   حكومت ما منحل شد1977زمانيكه در 

:   به روس ها گفتند گذشته از اين فرانسوي ها  با روس ها تفاهم داشتند و.  وي آغاز نمودندگرفتند و دروس را با 
  .  مي كند تفاهم  با شما  نُكشيد وي مسعود را 
.   كاروان هاي روسي چگونه موفق مي شدند كه عمليات انجام دهند؛  اگر تونل سالنگ بند ميشد؛  ببينيد شما 

 به روي   اين راه را  به افغانستان رسانيده نمي توانست ولي مسعود  نوع كمك وروي هيچ ش؛  اگر سالنگ بسته مي بود
  . بود  نگه داشته  باز روس ها

��E �� 	/+�د از �,5 ه��E� 3 ��د � و ار�,�|��g �� ه3 داLE)�، � � از �ن ز	�ن �)
 (�w� iE  –س 
 ��E د
        ��د؟ه� g در 	�رد c(NqE وي و  � در 	�رد ار�,�|�ت وي �
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  !    جهاد ـ درس پاكستان به داؤد خان 

  
  بوديم در حكومت  ما   هم آن وقت.   بسيار پسان واقع شده  با روس ها  پروتوكول وي ها و  اين چيز ! ببين –ج 

، مخالفين ما را در  آن وقت داود.   به داود يك درس بدهيم  مگر در وقت داود ما چنان كرديم كه مي خواستيم؛
 بمب گذاري ها را سازمان ميدادند  در پاكستان ، اعظم هوتي و آنان اينجا   نگه ميداشت مانند اجمل ختك انافغانست

  :  بدهيم  پيغام  يك! )في سبيل اهللا (   به داود و لذا ما هم خواستيم كه
   ! به آن هستيم  قادر ، ما هم ، تو اگر كاري مي تواني  ببين

اجرا   » ! جهاد في سبيل اهللا«  بااليش عمليات  ، ير فرستاديم و در پنجشير به پنجش  ما احمدشاه مسعود را
  » ! جهاد في سبيل اهللا« آن عمليات .   نشان دهيم كه اين افراد چقدر ورزيده گي يافته اند تا ) 1975در ( كرديم 
  .  پرداخت  به مذاكره ))ند ديور((  اينجا آمد و در مورد   پس از آن داود .  به حد كافي خساره رسانيد به داود
 شريعت و دين و  براي ��p~ ا{ ،  براي اعالي  اهللا  به  مذاكره  نپرداخت ؛ جهاد كه  براي اهللا چرا در مورد ( 

  !! جهاد في سبيل اهللاآرمان  است و !آرمان اهللا هم مثل پاكستان ؛  »ديورند «  ها ؛ راستي ... بود ، نبود ؟؟اهللا 
  )؟!گر شوي ؛ سؤال است دي» خر فهم « كه  تا  ببخشيد ؛

 سردار ديوانه (( بود   عنوانش بوديم كه نوشته   نيز   يك كتاب  عليه داود خان  باالي گالب ننگرهاري قبل بر آن 
(  !! بر گردد) به پادشاهي ( داديم كه ظاهر شاه واپس   مي خاطري انجامه  ب ها را  اين  تمام ما )  ) ليوني سردار–

  !!!) بر گردد  خدايي به   اهللا : باشد كه   بايد  غلط چاپي است ؛ يدشا
، ا���د ��Eل  �  � � %�� ��g[��w �(�p g از �p <�f .��E F��j ا�s�(�4ت �	�0!  �/)�ر ��ب –س 

ا	� �� 	�j�L وي �)/c؟ �O� ��E و اه�)c او را  ���vw	g �)�)�؟ � � �p �u�j	)�ب ��اه� �E و ��ه� 
  ��اه� �ورد ؟)  �� ��رت (0�E را 
 اعليحضرت قابل ؛  كه ما حمايت مي كرديم  زماني؛ ، هر چيز يك وقت دارد اشاره كردم  پيشتر هم   من–ج 
 1984اگر وي در .  حاال وقت زيادي گذشته است.   بود ها قابل قبول  تمام افغان ، حكمتيار و  براي رباني . قبول بود

  از وي خواسته بوديم كه بيايد و  1993، ما در  گذشته از اين.   افغان استقبال مي كردند تمام مهاجرين؛  هم آمده بود
   .  بود  بدل شده مردم) روحيات (  نشد كه   به دليلي كامياب  موصوف . فرستاد  سردار ولي را  ؛  او

 نه ظاهر   است اهللاسر  كه گپاست  باشد معلوم  ! همان حضرت جبرئيل  مي بايد از فرستادن سردار ولي كه( 
  !! )به مؤمنان سخن نمي گويد  شت پرده  پ  از  يا فرستاده توسط  شاه ؛ چرا كه اهللا جز 

  با  قبايل و سيستم ملكي ختم شده است يعني قوت.   پيش افتاد مشر قوم از الم   در قبايل تغيير آمد ! ببين
، بعد ها تنظيم و قوماندان نمي  ا كه سابقاً صاحب قدرت بودكي رلم.  برابرش عاجز اند تنظيم است و ديگران در 

   .   درهم شده است برهم و  تماماً   افغانستانءخالصه كه معاشره.  توانست تحمل كند
) شوراي نظارت ( آنان يك كميته به نام .  خود را ايفا كرده نمي تواند) عنعنوي (  نقش  به نظر من لويه جرگه

تركمن .  له دارد كه اين جرگه ناقص استگعالوتاً هر قوم  .   لويه جرگه را كنترول كند  پا ر تا تا س درست كرده اند
 پشتون ها مي  . مد نظر گرفته نشده ازبك مي گويد حقوق مان كامالً .  مي گويد كه حقوق ما در آن نا چيز است

هر آنكه در جايي قدرت .  رگ معلوم نيست بز  از نظر افتاده و ديگر اينكه در اين جرگه خورد و سهم ما: گويند 
 نگه   اسماعيل خان را ، آنجا  امريكا چرا  نمي دانيم كه ما برعالوه  .  دارد  باال  در جرگه دست  دارد  نظامي و سياسي

  .  دارد» لين و دين « با دوستم  ، آنجا داشته
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بوط به هر قوم و نسب بر آن راضي مي هاي مر بهتر اين مي بود كه سيستمي به وجود مي آمد كه تمام افغان
، نماينده گي ميسر ميشد ولي معلوم مي شود كه در اين لويه جرگه  به تناسب نفوس آن واليت به هر واليت .  بودند

  ) !كاروان هم ميگويد و» !خدايا«هم   دزد (. ندارند نماينده گان حقيقي ملت جا 
 گذشته است مبني بر اينكه اساس نهضت اسالمي در جايي يك ادعاي قاضي حسين احمد از نظرم –س 

  افغانستان را وي گذاشته و نخستين كسان هم در ارتباط وي به پاكستان آمده و به شما معرفي شده است؟
به   نداشتند كه   اينان آنقدر همت  زمان بوتو صاحب در .   اند اخوان المسلمين واال  تماماً  ها اين!  ببين –ج 

 همان   تدارك ايشان مرد .   شد  تايپ رايتر ضرورت  فارسي– پشتو   يك ها  براي آن . كمكي كنند ) مجاهدين(  آنان
آنان هميشه تاييد .  جماعت اسالمي به اشارهء ضياء الحق و امريكا كمك به مجاهدين را شروع نمود.   نشدند هم

 بابر  اصالً  همين   ؛  نكند  اهللا  ما  و نصير اهللا امريكا ،اامريك و اينهمه جهاد في سبيل اهللا(  . اند پاليسي امريكا   ةكنند
  ) ؟ !امريكاست 

        )))) پلوشه  پلوشه  پلوشه  پلوشه ةةةة جريد جريد جريد جريد1382138213821382 اسد  اسد  اسد  اسد 25252525از شماره هفت مورخ از شماره هفت مورخ از شماره هفت مورخ از شماره هفت مورخ                     (                     (                     (                     (                                     

            
  بقاي پاكستان   جهاد براي منافع و

  
  :ه ميتوان گرفت عبارت اند از  نتايج عمده تاريخي كه ازاين مصاحب

  ديگرءبه عباره  گرديده است و  پاكستان آغاز از  » ! جهاد في سبيل اهللا« ـ  پهلوي نظامي مقاو مت افغانستان 
 نه پس از تجاوز و  همان پاكستان است » جهاد« مافياي  يا  »جنگ صليبي « نماي اختاپوت  و  نشو  ولد و جايگاه زاد و

پيش از   هم سال  6و   ) 1973در (  سال قبل 7كم از كم  و  در سطح ـ   آنهم ـ بلكه   1979 دسمبر اشغال شوروي در
(  .سردار محمد داؤد و اعالم رژيم جمهوري در افغانستان   پس از قيام  درست و 1978 اپريل »!كمونيستي«كودتاي 

  .)  نصيراهللا بابر در همين حدود است شهادتاداي البته 
 طي ماه اكتوبر» مرحوم انجنير حبيب الرحمن « نخست   » ! جهاد في سبيل اهللا« د نهضت اسالمي ـ از افرا

 پشاور بريگيدير   نصيراهللا بابر كه در باال حصار  نزد  به  در پاكستان؛  يعني طفل است »هلك «   درحاليكه  1973
   با كاكايش صميمي و خود ماني است ،  حداقل ماما و يا  پدر و از نصيراهللا بابر كه مانند  و؛ مراجعه ميكند ؛ ميباشد

 نزد عاليترين مقام كشور ؛ آزرده خاطر است » سردار ديوانه «  بچه ننه را كه از ؛ ناز غير قابل وصفي تقاضا ميدارد 
  . اين تقاضا فرفرك اجرا ميشود .   ببرد – ذوالفقار علي بوتو –پاكستا ن ي چند مليون نفري  يكصد و

» ماشومان«  ديگر نهضت اسالمي ـ طبعاً   افراد– )!  1973 اكتوبر  :غلط نكنيد   (– 1973  اكتوبر –ذالبرج  در ه
در باال حصار پشاور  برق به پشاور  ميرسند و  ايشان است ، مانند باد وپيشو» هلك«  انجنير حبيب الرحمن كه مرحوم

   . مييابد  مهادا  1977تا   شوند كه  نظامي گرفته مي تحت ترينينگ 
مساوي به امنيت : به فورمول رياضي (  امنيت ملي پاكستان   برخالف  منافع  بدبخت ميĤيد و  بعد ضياءالحق

كمك ها را به مجاهدين »  تهديد خطرات است   در معرض طرف ازچهار« كه  ! )اهللا تعالي ي عرش و كرسي 
بر عليه   نيست كه اينجا اشخاص را  اين كار ما« : د و ميگويد قطع ميكن ! )منافع اهللا ( =   پاكستان  سرسپرده منافع

  !ميشوند » چند پارچه « كه در اثر آن مجاهدين في سبيل اهللا » بدهيم  افغانستان ترينينگ 
بزرگوار مشفق نصيراهللا بابر كه  »  پول و هيچ چيز نداريم  «كنند كه   تلخي مي اوقات»  هلكان « 1978ـ در 

 به وعده خود عمل   مگر او؛  بخورد  را  بچه ها كند كه غم  عين از شاهنشاه ايران تمنا مي؛  نيست  رتعجالتاً در قد
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كه مجاهدان في سبيل اهللا را به حال ! لعنت  به  شيطان (  .شود   مي بختش چپه   چونكه تخت و؛تواند  كرده نمي
  !)نمي ماند  خود 

 سفارت امريكا در ماه ؛هم خانه ميسازند   با   آباد بر كه در اسالم نصيراهللا با  به مساعدت يك دوست  باالخره
است كه در دسامبر همين  ! )تقدير الهي ؛ نه نه (  پالن قرار و، چون  به ايشان شروع ميكند را  كمك ها 1979مي 
  !!  پيدا شود اشد ضرورت »  ! في سبيل اهللا«   به مجاهدين   بيايند و به افغانستان  روس ها سال

را ترينينگ » مجاهدين« همان حال كه   ديگر درء         البته بسيار جالب است كه نصيراهللا بابر و ارواح خبيثه
ولي » .راه هاي سياسي حل گردد « از ) ؟(! فرمايند كه مسأله   مذاكره هم مياعليحضرت و خان داؤدميدهند ، با 

؛  مسأله از راه هاي سياسي حل شود  خواهد كه  نمي ؛ كرده استمجاهدين قطع   به  را  تما م كمك ها ضياء الحق كه
   .دارد   مي نگه را در قدرت  او ! )اهللا ( =    امريكا  ،باشد  در افغانستان جاري  جنگكه   تا زماني داند چون مي
    )!و آمدن روس ها در افغانستان جريان دارد ! كودتاي كمونيستيازپيش    اساساً يعني جنگ و جهاد( 

راضي بوده و حتي از تداوم  »  اعليحضرت« پاكستان از  اين تناقض ، يك موضوع صراحت دارد كه گذشته از
 به  كه ه براي اينـچـ است ، چنان داؤد خان  وقت تا آن ؛  معضله  .   دارد  او طمانيت خاطرءسلطنت در ميان اوالده

«   باالي گالب ننگرهاري   به راه مي اندازند و » ! بيل اهللاجهاد في س« باشند ، در پنچشير يك  داده »  درسي«  او
 بعد تر نقش  اما  .  نشر ميكنند   تحرير و  هم  يك كتاب »ليوني سردار « با عنوان   »قلمي كرده  ! جهاد في سبيل اهللا

برهم  هم ومعاشره قبايل افغانستان در شتاب جهاد  شكٌوه و   چون در اثر؛به پايان ميرسد  اعليحضرت هم 
  !مشر قبيله پيش ميافتد  ميشود و مال از ملك و

تلك خرس «  پشت ورق كه از البالي  ه بابر نقيض نصيرالل  ـ علي الرغم اين در فشاني هاي خود ستايانه و ضد و
ن  استعمارگرا–هم بخوبي هويداست ، بيانگر رخ كاملتر حقيقت است و آن اينكه مدت ها قبل از تشكيل پاكستان » 

 به حقيقت   نسبت از عصبيت هاي ديني و مذهبي در عين بيسوادي و جهل عمومي بهره برداري ها  انگليسي به اهميت 
شبكه هاي جاسوسي و خرابكاري خويش را در بين قشر    پي برده كامالً ؛مندرجات متون اصيل ديني  در افغانستان 

عليه نهضت مشروطه و دولت ممثل استقالل   نفوذ داده و مدارس ديني و اپارات مساجد وسيعاًءاداره مال ها ، 
  .  بودند  نيز گرفته   به كار  بسيار مؤفقانه  شاه امان اهللا غازي  يعني امارت افغانستان

 نظامي و استخباراتي آن با انحصار بيست و چند  ، و قدرت واقعي سياسي ،  تشكيل شد  پاكستان زمانيكه
 نيز   انگليسِ پنجابي طور نه چندان غير مرئي به امپراتوري بريتانيا و بعداً اساساً  ند و ثروتم خانواده فوق العاده

 آخوند و مولوي و مير و لباس مال و خدام انگليس درميراث مذكور يعني ؛  اياالت متحده امريكا وابسته ما ند 
بر اين زماني كه استخبارات بنا.  دقيقتر به استخبارات نظامي پاكستان تعلق گرفت  به پاكستان و...سيد

آفرين و   عالمت دهد ، بصورت خيلي طبيعي شبكه گسترده جهاد  تا مصمم شد) I.S.I(نظامي پاكستان 
  .قوماندان  به حركت در آمدند رهبر و جهاد فرما و اهل فتوا و

 داخلي   حتي مشكالت– منطقه   از اوضاع  نصيراهللا بابر  هم  دگروال محمد يو سف و  هم ـ اين اتفاقي نيست كه
  توهمي نزديك و  ناماليمات واقعي و خطرات و تفصيل كافي صحبت نموده و  دقت و  با  بر پاكستان  تأثيرات آن  و–

����ن �� ای� #�D� و +�ا #�:���ن �  �D�د و  بر پاكستان را دليل اينكه ها دور آن�� ���ه� ا
0 ، �?�� ���ا�;  Y@% ب�و %�/  و >� �در ]�0B ه� و اDy�رات . ر�� ;���د;

�<�� #�:���ن ا!��ار ا!0  ���Q و دو �nر;�ار ای�4  ا]= و ا!�س  �D�د �� ه�
��م ���Q و  � �n�+ ًا������ن درو �<�� �$�zT  و ا��&ن ��wح ���0 ،  ا

� دارد B��% �;����از.  
  و تر برجسته   نيز ها آن نظاير و »  ملت«و  »  جهاد« تعريف و حقيقت  تاريخي البالي اين اسناد  مسلماً در

  .  ميگردد ترمالبر
  :سر گيريم   از را»  تلك خرس «بر  مرور 
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بوده و مانند كوئيته هميشه يك شهر مرزي ) يعني ايالت سرحدي شمالغرب(  پشاور مركز ايالتي صوبه سرحد« 
جنوب ، در سر راه اصلي به  نند كوئيته در نظامي واقع بوده است ، پشاور نيز ماءيك ساحه همواره در مركز تجارتي و

 تا هنوز مردم ، مناظر  .  خيبر صرف چهل كيلو متر از شرق افغانستا ن فاصله داردءافغانستان قرار گرفته ، چنانچه دره
  .  است منوط به افغانستانهاي اينجا  داستان بو ي و  ، خوي و

آنها بدو طرف خط ديورند .  ميگذردها  م پشتونبو  مناطق قبايلي ِيعني مرزواز پشاور سرك غربي بسوي
 جايداد اند و ميان اين دو كشور طوري رفت و افغانستان داراي زمين و آنها در پاكستان و. زنده گي ميكنند

در انتهاي   پشاور . آمد دارند مثل اينكه يك امريكايي در بين كاروليناي شمالي و جنوبي در رفت و آمد است
 واقع بوده كه در زمان هند بريتانوي از عقب راولپندي شروع و از الهور تا به ) and TrunkGr(   بزرگهشاهرا

   از ساير ها بين كمپ هاي آواره گان افغاني تحديد شده كه شمارش افغان  درپشاور فعالً.  دهلي امتداد داشت
  .  تشكيل ميدهد جنبش مقاومت افغان در حال تبعيد را ءهسته  پشاور.  باشنده گان متزايد است

مصروف  فعاليت   مستقر و   رهبران شان در ينجا  رسمي و و هاي اداري  سياسي اين نهضت ، كار دفاتر احزاب 
 البته بعد از   به سرحد منتقل و  از اينجا ينجا واقع بوده و اكثر اين اسلحه مستقيماًا ها در سالح كوت هاي آن .  اند

همين پشاور .   مجاهدين غرض اكماالت و خبر بدينجا ميĤيند ها و قوماندان.  ددگر  به افغانستان ارسال مي تجمع
،  هركس جهت آخرين و تازه ترين شايعات.  است كه خبرنگاران و جواسيس را مانند مقناطيس بخود جذب ميكند

، جبه خانه  ي هاي تنظيم هاكوئته نيز داراي نمايندگ.   به پشاور مراجعه مينمايد سك ها س پ پ يا افواهات ، راپورها و
  ... پشاور كوچكتر اند  سالحكوت هاي دفاتر و با  آي است كه در مقايسه .اس.ها و دفاتر آي

  

  
  !رهبران  در يك اتاق با هم نمي نشستند 
  

به دليل اينكه (  يك اطاق باهم نمي نشستند من با رهبران ديدار هاي جداگانه اي ترتيب ميدادم چون ايشان در
 در غير آن بايد ؛  نمايم محتاطانه گفتگو تا   من مؤظف بودم  . !!!) جداگانه اي جهاد ميكردند اهللام  براي هر كد

شدم علي الرغم اينكه   اشخاصي داخل صحبت مي من با.  به اين يا آن تنظيم كدام وعده اي را ميدادم  حتماً
 تعصب  ، بودند ولي با وصف آن غرق مخالفت ها) پاكستان  براي ! في سبيل اهللا ( به جهاد  متعهد مسلمانان ديندار و

خاطر ه  ب بايد  من  . بود ود ـعملكرد ايشان هم مشه انزجار شخصي بودند و اين واقعيت اكثراً در نطق ها و ها و
ي بعد ، در قدم )  !!منظور دگروال كدام جانور كامالً ويژه است ( ها   اول افغانءبه درجه ها  ميداشتم كه آن

   .بودند   » ! جهاد في سبيل اهللا«  ؟ راه اندازان جنگه  ب قدم سومي سياستمداران جاه طلب و در
افغانستان  » ! جهاد في سبيل اهللا« آي پنجاه فيصد وقت خود را به .اس.جنرال اختر بحيث رئيس آي

به  وشش مينمود كه تاهفتاد فيصد آنرا صرف اين ك جمله اين فيصدي به گمان من تقريباً  از. وقف ميكرد 

مبارزه   سعي و وي هفته ها ...ايجاد گردد » ! جهاد في سبيل اهللاي « گونه اي هماهنگي بين اين رهبران تند خو
  .  متقبل گرديد) براي شكل رسمي كدام ائتالف  (  » ! جهاد في سبيل اهللا«   جهت حصول موافقت رهبران راسختي

جانب حكومت خويش كمك  عين حال از خبارات عربستان سعودي كه درشهزاده تركي الفيصل رئيس اداره است
 با   زمينه  در تا   پاكستان دعوت شد به )از خانهء اهللا تعالي (   نمود نيز نظارت مي را  » ! في سبيل اهللا« مالي جهاد 

 نمي) راي خدا هاي گُنده جهاد گران ب(  بنياد گرايان اسالمي  . نمايد ليكن اين همه هيچ اثري نكرد  ها مذاكره آن
  . تشريك مساعي نمايند  !! )جهاد گران براي خدا هاي كوچولو (   ميانه رو ها   با خواستند
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   جهاد بدون پشتيباني ضياء هدر بود 

  
جلسات ديگري داير گرديد و بعد از مذاكرات طويل تا دو .   نمود باالخره مجبوراً رئيس جمهور ضياء مداخله

و در حالت عصباني چنين امريه را صادر   به آخر رسيد  نيز حوصله ضياء و صبر. وافقه حاصل نشد بجه شب كدام م
   :نمود 

زودي يك ائتالف هفتگانه را بوجود آورده و بدين ارتباط در ظرف سه ه  تنظيم ها مؤظف اند كه ب«

   ».روز اعالميه مشتركي را صادر نمايند 
زد رهبران ـ ولي ن؛   شد به چه خواهد  متوسل  زـويـجـد شدن اين تنساخت كه در صورت ر وي اين را واضح 

 به هدر   باالخص همه چيز ضياء باالعم و باني پاكستان ي پشت بدون خوبي تثبيت بود كه ه ب  » ! جهاد في سبيل اهللا« 
با وجود   !)مطرح نيست؟ الً  اص براي اوست ،   و  به نام  كه گويا جهاد محضاًاهللا پشتيباني  مالحظه كنيد( . رود  مي

  ...              يك رهبر حتي درآخرين دقايق از امضاي آن خود داري ميورزيد؛  تشكيل گرديد » ائتالف « اينكه چنين 
يكي از   به   بايد وابسته » ! جهاد في سبيل اهللا«  حيث اصول جدي در آمد كه هر قوماندانه ب  ؛معذالك اين 

، تجهيزات  آي هيچ چيز مانند اسلحه.اس.آن وي از نزد آي  در غير ؛  باشد » !  في سبيل اهللاجهاد« احزاب هفتگانه
   بايد وجود  بدون چنين كار اصالً » ! جهاد في سبيل اهللا«   يك قوماندان ؛ و آموزش نظامي را در يافت نخواهد كرد

  .مي پيو ست  )آي . اس . زاب آياح(   يكي از اين احزاب  به حتماً   بايد   اينرو   از .نميداشت 
��د ، ه� روز، روز ���1ا!0 (  ����  !)دی�� ;� 

 جهت غور بر مسايل  » ! جهاد في سبيل اهللا«  اين رهبران آي با .اس. در آي من در مدت زمان خود
 » بولت هاي  نت و« ليكن اكثر  لوژستيكي و آموزشي و هماهنگ ساختن عمليات جنگي جلسات زيادي داشته ام 

 بر مشاور نظامي و يا مامور   مشتمل  اين اعضا .صورت داده ام   اعضاي كميته هاي نظامي ايشان   با خويش را
 ؛ ميداشتم ها  رسمي مالقات از موقف نسبتاً كم  » ائتالف«   ايشان قبل از صورت بندي من با .  بود  تنظيم هر عاليرتبه 

  . شدم   مي  پشاور  عازم ها   با آن ديدارغرض   بار ماه يك از آن اقالً   بعد ليكن
سه نفر .  سيدندنظر ميراينها اشخاصي بودند كه يا تجارب نظامي داشتند و يا اينكه درين ساحه موزون به 

، جنرال يحيي نوروز سابق اركان حرب ، دگروال رحيم  افسران اسبق اردوي افغاني در ين كميته عضويت داشتند
مستقيماً » دهره دون «  بعد از فراغت از اكادمي نظامي هند واقع در   تورن موسي كه ، شدوردك سابق قوماندان ار
صفحه هذا نشان داده شده   به شكل ترسيمي در مجاهدين» قومانداني عالي « وضعيت . ( به مجاهدين پيوسته بود 

  ».) است 
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  برخالف ادعاي   پاكستاني ديگر  مقام  نه كدام   نه جنرال اختر  و نه ضياء الحق ، شود  چنانكه ديده مي

نميتوانستند چنين پاليسي   پاليسي نفاق افگن نداشتند و  قبال ليدرشيپ مجاهدين و هكذا قوماندانان نصيراهللا بابر در
 اهداف و « تا اين وسايل و ذرايع پيشبرد  خرچ ميدادنده مفرط ب مساعي متداوم   برعكس آنان ؛  داشته باشند

هاي پاكستانساز   تا پالن عمل كنند يكپارچه تر باشند و ديگران هرچه منسجمتر  و» واالي پاكستانستراتيژي ا
  به راستي در  اين خيال باطل كه اين نوكران  با  زعماي پاكستان. عاجلتر متحقق گردد   بر انداز دقيقتر و افغانستان

براي    كعبه برده وة به خان را » ! في سبيل اهللا«   مجاهدين  حتي ليدرشيب؛  پابندند  معتقدات ديني ادعايي خود
يعني قرآن عظيم الشان در   مسلمانان جهان   به مؤمن به تشريك مساعي در زمان دولتمداري در كابل  وحدت و

         .   دادند سوگند  اسالم ءقبله يگانه   محرم و همان مقدسترين مكان
�ً>�N% ن�د���  ��� دی��0 و ا��س ، هnاران ا��س    �ً�>�>E ا #�!0 و�"

<� دری� ��ه  �/4  در ��ه  ه�� ��Bد ��  !/��1ر و  �����ن :  ���ا:�ر ا
� و/� ��Bره Q����n در ���و��0  �� ]�ی` !�"��� و  �A�وز;�ان ��ی�����ی!��!

��ی= >�ن �  د!0 "�ی��� �/� و "��DB�� !��گ و #��وز� و ��و ای�د� د>N� دی�  
<� "�� وو6� >�ن   ��  �$�یnE Cن ا���n;�دی� دود     4/���ر� ��Bل    ?��و 

���� >�;�دا.  
  :بخوانيم 

  
   جهاد بي پشتيبا ني امريكا پيروز نمي شد 

  
 بدين  و غور رسي و ضمناً مداخله نمايد به مصرف رسيدن پول خود را   تا طرق امريكا شعوري خواست... «

 ها  ، آن  نكرد بي اعتنايي بنيادگرايان را متأثر   اين استدالل خونسردي و .نمايد   عقيده شد كه حق دارد چنين كار
  بود  براي امريكا مناسب ، پس تحرك سياسي است راسخ ماندند اينكه مساعدت امريكا صرف يك  بر  خودءدر عقيده

.  فكر كسان ديگري شود  به  امدر ويتن حقارتجبران  بر شوروي ها و حتي بخاطر   ديگرةخاطر وارد سازي ضربه  ب كه
  ) !هست  بود واين عاليجنابان   در سراسر كرة خاكي نظير مگر كسان ديگري!  استغفراهللا (

 معتقدم كه ارزيابي  دو جناح را ميشناختم  مقامات ارشد هره به اين مخمص فردي كه راجع يك   به حيث  من
عمل  يك   بر عقايد خويش   اين حد  تا ها  ارجگذاري آن بوده ليكن  درست  انگيزه هاي امريكا بنياد گرايان در مورد 
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و حتي  شد نمي پيروز   امريكا ةباني همه جانبي بدون پشت  » ! في سبيل اهللا«   ، چنانچه جهاد  به نظر ميرسيد ابلهانه
  !)نصر من االمريكا و فتحاً قريباً ( ... نخواهد شد
تشريك مساعي بين   بود كه  اين به آن پي بردم  اشتغال من كه در ضمن ماه هاي اول   ديگريءنكته

حسادت جزئي  رقابت معمولي و.  نيز به ندرت مالحظه ميشد» ائتالف«  القوماندانان در جبهه حتي بعد از استقرار
دانان وخامت ميگرائيد چنانچه قومانه ب پيش   بيشتر از نشد ، اين مشكل بعضاً ايشان در اثر تشكيل ائتالف مرفوع 

،   بيشتر دهند  اتساع را  نواحي تحت تسلط خويش تا خواستند  ، مي  ناحيه مختلف از تنظيم هاي گوناگون در عين يك
ماليات محلي منحصر  باني قريه جات وييك قوماندان خويشتن را فرمانرواي منطقه خويش ميدانست و ميخواست پشت

 به چنين  نيل  معذالك جهت  چپاول مينمود را چور و تي آن حكومة پوست كدام  بر ، وي ضمن يورش به وي باشد
بر قدرتش بيشتر   نتيجتاً   برده و  ثقيل بود كه اين خود چانس مؤفقيت و حيثيت وي را بلند  سالح نياز مند هدف 

  به   نمودن و  گذاره؛  صورت داخل شدن در  مقابل ساير قوماندان ها  به   بعضاً  چنين اشخاص . ميشد افزوده 
  ... نشان ميداد ند  عكس العمل خيلي شديدي  ايشان  در قلمرو دزدكي شكاركردن

  

  چپاولكري آرمان جهاد بود 
  

  بود تا بين دره هاي نسبتاً دور ولي دركنار قريه جات مي  هر قوماندان داراي پايگاه ويژه يي بود كه عموماً  در
 325چنانچه از جمله .  داشته باشد يافت پول در موقف بهتري قراربعضاً در ، اعاشه ، پناهگاه و از درك تجديد قوا

 به تعداد چهار هزار نفر   پايگاه محلي بود كه در آن شبكه اي  داراي يك ولسوالي افغانستان هركدام آن اقالً
دام هدف مجاهدين آن جهت به راه اندازي عمليات بر ك ، راكد و  ليكن پايگاه هاي قوي تر از اين. گنجايش داشت 

، ماه ها در جنگ سهم  كرد نمي كه كدام اشتغال ناگهاني بروز  ، مجاهدين نواحي دور دست تا وقتي بي ميل بودند
  .  گرفتند نمي

ها صرف در صورت  خورد و آن نمي  به چشم   بارز فعاليت شانء  نمونه كدام  در چنين صورت پالن جنگ و
و يا هم ) !آرمان جهاد است   چپاولگري جزء الينفك جهاد و(لگري  به چپاو در موقع نيازمساعد شدن فرصت يا 
  .  تالش نموده اند  تپ و در صورت ياري چانس

ارگون مشاهده   در شهرك هاي نظامي خوست و1983من نمونه چنين يك حمله تصادفي را در اواخر سال 
 اينكه خوست اصالً  علي الرغم؛   نمودند  شهر حمالتي دو  بر هر  نوامبر– تعداد زياد مجاهدين در اگست  .كردم 

، سرك را در مقابل عمليات   به حمالت متقابل زد سقوط پذير نبود ، قواي حكومتي نيز قبل از شروع زمستان دست
  زعم ايشان گويا آنجاه  چون ب ؛  ترجيحاً عازم ارگون شدند  مجاهدين اكناف خوست . ناچيز دو باره افتتاح نمود

   !  محروم خواهند ماند غنيمتاز نمود و  وط خواهدبدون ايشان سق
بود كه بخاطر !!!) جهاد في سبيل اللهي و في سبيل الپاكستاني  : !ببخشيد ها(  جنگيدن قبايلي ءاين يك نمونه

  .... انتظام داده شد   استراتيژيك نداشت  ناحيه ايكه چندان اهميت  يك  محسوس و فوري درءفايده

  
     

 
  !  است جنجگوي  صليبي: جاهد م          
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مجاهدين بدين .  گرديد  مي  براي جهاد محسوب  تكيه گاه اداري بسيار وسيع پاكستاني مناطق سرحدي 

آموزش و مداواي طبي   بخاطر تعليم و ، در كمپ ها  مناطق جهت حصول اسلحه ، استراحت ، جابجا سازي خانواده ها
  . روي ميĤوردند

حيث ه  ب؛ كرديم   خوب رئيس جمهور ضياء را قدرداني نميءآي اين معامله.اس.نان آي در آن زمان ما كارك
  تحت فشار  بر پاكستان رهبران سياسي خويش را  نمي آمد كه قومانداني اعلي شوروي جهت حمله  باورم يك سرباز

ها  ويتكانگ«  پايگاه مصؤن  وديا كهكمب س ووبه الو ويتنام   از   جنگ راة دامن چنانكه امريكايي ها.  باشد قرار نداده 
ليكن رويهمرفته اتحادشوروي از مبادرت به چنين صعب العبوري  . داد نيز گسترش داده بودند   تشكيل مي را» 

�� ا�A�د >�رو� ��v .   بر نمي انگيختيم  اين اندازه تا را  ها  بودم كه آن  من مطمين؛  اجتناب ميورزيد ��
NA�" ���?�  �� ���1 #�:�� ء��D� v�� Xوز ی�� C��� ن و� .  

  
 پاكستان و موجب بروز يك جنگ هءجنگ ما با اتحاد شوروي به معناي خاتم

  . جهاني ميشد

 پاكستان و موجب بروز هءجنگ ما با اتحاد شوروي به معناي خاتم 
  . يك جنگ جهاني ميشد

 هءجنگ ما با اتحاد شوروي به معناي خاتم 
  . نگ جهاني ميشدپاكستان و موجب بروز يك ج

  
�A�وز >�رو�  ....متوجه آن بودم   يك مسؤوليت عظيم شمرده شده و من در آن زمان عميقاً   ازينرو

�  A?�اد هnار ه� A� ا>Z�ص �/4� و  : ��1Z� �Y�A ن��+ �D4ی�+  � 
�  �D�د و!?0 داد  ��v را � ه� #��!�  و !���ز �  ]�Fف &ن�P�  .ا� 

����1Zر!��ن :F�ر ی� �/��ی�  ��، ی?�� یX ������    �<�و�0 یX &ر��
 �B�/[ ������ 0T���  »...در &ورد) ی?�� ���ه� ( +�ی4� را 

  
�  A?�اد   : ��1Z� �Y�A ن��+ �D4ی�+  ��A�وز >�رو� 

ه� #��!�   هnار ه� A� ا>Z�ص �/4� و !���ز �  ]�Fف &ن
��  �D�د و!?0 داد  و ��v را �P�  . �ر ی�F: ا ر!��ن�

����1Z/��ی ���  �<�و�0 یX &ر�� �  ������ Xی �، ی?�
 �B�/[ ������ 0T���در ) ی?�� ���ه� ( +�ی4� را 

  »...&ورد
  

 ��1Z� �Y�A ن��+ �D4ی�+  ��A�وز >�رو� 
�  A?�اد هnار ه� A� ا>Z�ص �/4� و !���ز   :

�  ]�Fف &ن ��  �D�د   ه� #��!�  و ��v را �P�
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�ا ر!��ن :F�ر ی� �/.  و!?0 داد  ���ی� 
��1Z� ��، ی?�� یX ������  �<�و�0 یX &ر��

 �B�/[ ������ 0T���ی?�� ( +�ی4� را 
  »...در &ورد) ���ه� 

 )  : ������F��  ��A » ه��د و ���D� «¡ ل�!  @ًP� R�# �DT�! و
» �D�د و ���ه� « ه� ـ ! /��bZت ـ %$� ا%در دوران �D�د �K ��Dم 

��د  . Xای� �Tه� « و�د و ���D� « 0Y�6  � و ا]ً@ ١٠٠ و ١٠
��D! 0B�م ��0 ا�NTوا +�ر ;01 و  ��Nه  �Kی���ه� >� و 

  !)�E�ب د��� و ا"�ت ��ه� و دره� >� 
 «طبعاً    وجنگجوي صليبي يعني   »مجاهد« ؛  تعريف شد   » مجاهد« باال خره  خوب است كهبه هرحال ؛ 

 بشريت   تاريخ  منشاء گرفته و در  از كجا چه بوده ، ،  ليبيديد كه جنگ ص  پس بايد   !جنگ صليبي يعني   »جهاد
  :ثواب دارد  ، تكرار احسن است  ،  مقامي است ؟؟؟ مهرباني كنيد دارا ي چه

� �p در ز	�ن ���fا�� �nپ ه� و« ,(�� �  x�j ه��L,	 �� دوران c(�p�f د �� و 	2ه,�+  �/(�p

ده 3	r(د �� را0 ا��ا��p ، �E �L	 r	�p c��d 5[/   �� اوا�� ����١٠٩٦ 	/)�)c در ارو�n از (d ن
�  ا�d�/fت 	2ه,� در cd�(d و c�'(E �w x�j و 	��%cO و�)3 و در �p FO4ر ��د �O4 � و  ���(*fو

�E�� �LK�� ا���L(	  .  
� « را  �� ��|�  ا � x�j ��/�d ه�,(�� ��	)�0 ا��  �L% �� ����4 �pا �nپ ه� » x�j ه�

	�q�cK در ��ا�� �ن  ��� %� �s ا��� ��ا���L�w�p ، 0�E 0 � ا�L4اض و�)c%�v  و cp�E در ��رت 	
�w�u ه�ف و E+�ر 0��4 ا � x�j ه� %c(� �L ا���Oس و .  �p�dب 	)�vد � �� ��wق ��K)� 	�ا�j و


د ��),)�ن �p%�ان ��د�� ( ��رج �pدن �ن از ��Nف 	/�����ن � �p (jه)� و �� �	)*� ا	د0 ��E در �
	�د	�ن 	�]��� �f  cqL �n �(�'�'/� ��Eود ه�)� E+�ر 	�o �� 0����� MLqرت و��wول  � �d	��e| و


ا�X دا	� 	)�L/vد(�   .ا	��ا��ر
� را �� را0 ا��ا�c از 	+�و% �L� �nپ ه� و » ا ���dن �dم «            ,(�� x�j �(	ر��w �p

  �+�� 	)�ه� ، و. 	/)�� ا��j « cdد 	�Oس « ��	���ا��ن ا�4	0 ��v(� �  م�N+	 �p �	 �� فr� �� 
� در |�ل ه]��d 0ل %�	���وا � او �� د�)� 	/)�)c ،  	�د �� 3f�(� c �o و/p �L�p د و�� �K|�+(�

  . �� �F د �  �,/�� را
 ه� و ��	���0 ه� ا �  ���'rح n)*�ا د � و ��d/�>ر ���dزان ��ا ا4
ام در �L% از �� 

�[�n ود�f س�O	 د��j در  �v�j 0 از %��ن�u� �� ل و�d و �d 3p ن�pد�p ار
��د �p در �dل (!) 0 ه
� از �)��ر و١٢١٢+�j �� در را0 ه� �jن   از |� ��E eل ا%� ('/�% �� �O� ���E 5(/u و�v�d�u

� ا%�Lد��uرت و ��د�dا �� ���,L	 داد�� و.  
            Aوا����	در دوران %� »�d ن�d�� پ ا�n ز » م�o� �d ى روى داد آ��v 3 د�	وا�+�ء 

 /)�ن"دوران 	�qف (vرود" ا� A	 ر��E �� c(�(/	 . در ��ر � �O4 �(LK� �  . در cآ�E ن آ��d�� ا

 c�� د از ا%�اد�� �Lدا��n ��4ان �ا  c�� ى�(u ز���d �� ا��0 و�� A��ا �(�$� R  را A,(����v�jى 
| 0�j ���O	 د�,*(n اى�� �L*(� حrdداد A	 �+d�� ا��رى ��د را��	آ�د و ا A	 0د�KLdء ��د ا���,�.  

ا ���dن در �O4 � ��د �/)�ر �]�ج و cqd�d ��د و �� ه)���E 5��� �j)�ن O4)�0 و          
��mى را ���rف رأى ��د ��اcE، �� ه�)� c�j آ/��)$� �jأت 	A آ�د�� ��mى 	"� � رأى و ��m او 

cو� �(|rd ا��از  آ��� از���E A	 �(K$� ا%�اد �4دى �� �L%�u   .  
 � �d /)�)�ن	و  �(��L او در ا c	�$f دم ����و�	ن �� �d�� ا Aوا����	آ� در دوران %� A�Ld 3 و��
�E آ�ب�d A�f�(� ت و�E �� د � آ��u ��Lq	 ط�O� در Aه�� c	و�O	 وز�� Fj�	 �E آ*�ر ه� ا��4ل .

در ��jب %�ا�/� آ� �� داLE� �O4 � " آ���رى"� ��م   %+��)c ه�ى  R %���ء 	2ه,A �١٢٠٤در �dل 

 	2ه,A �� %�ا	)� �nپ �uدن ��A ���د�� ا ���dن �dم را �*�(v� c��d و ^�� ��ور (	� FN+�

از وى ��اcd آ� n)�وان ا � %��� را �dآ�ب ؛ �nد0�E %�ا�/� " %)�)� او �%"cd�u	��A �� ��4ان 
� ���  .  
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�$� �KLن �� ا ��3 اآ�d�� م ا�� �� A*(*وان %��� آ���رى آ�(n �(K$� �� را آ� در " �ر��"د0 و
 �  � �O4 �(LK� 3آ��	 �(L/q� 5($*� ر�	-	 cEاز ��د او ��ا Aآ� cdد c��*�"ن�(/ 
(vد" ا���� .

 A�m�	 �(o د �)�و ه�ى�� ���O	 اى�jاى ا�� � �O4 �(LK� 3آ��	ى �dپ در %�ا�/� و رؤ�n ن�uد�Ld�%
j رت را �� دور ��د�o د0 از ��رت و�KLdا 
j 0 اى
(vار ��د�� و ا��Eاز او��ش و ا �L*(� آ�د�� آ� J�

��LEدم ��ا�	ال �	ول ا��w و .  
 ��E �� ���f ن روى داد�	ز �اى آ� در ا  �+j�% � �Luر
� "� 
اه��A .  در ��jب %�ا�/� ��د" �


 � آ� از %]� J 	-	�ران �nپ در ��E ه�ى د  �v	0�E J�' ��د�� � ��E �� ���� از ورود ��L%�u 3(�N�
و 	-	�ر ��jد در " ��),)�ن"u��j)�ى آ���، و�A او��AE آ� در ا|�اف ا�Od ه� 0�E J�j و ��د را 

 A�اه� �ار �
را0 ا�jاى %�ا	)� ا�� A	A ��ا���� از �Nfر ��E ��> ر%Xn �L از آ*�Lر �� c/(� F ه
  .��E را ��� زد����Eا34 از زن و 	�د و آ�دك و �oرت ا	�ال ���� 

او در �dل .  ا ���dن �dم در اوا�� ��4 ��د �)�3f �� و cqd�d �� از ه�)*� 0�E ��د           
١٢١٥ �d آ� در c��d ��$	 را �nارو A�(/	 ه�ى �)	ز�d وا �ن���	و %� �(|rd ه��ء A��	�% A| 
 A"آ��� ���	را"�	-	آ�� ��  A	 A�(n�d او �	آ� از اوا Xه� آ A�+  ،د  ن او ه�$�رى آ����� ���uو ،


اوار c��O4 ��اه�� ��دd و ���	3 .  Ld م %*�ر و�d ن�d�� ت ا�(f ل�d � ��� ن در�	%� �اى ا �jدر ا
 A��	�%�� ز |")�ن و�o� ��(� 3 و %*�ر�� �+�5 ا �ا X$4 و c%�  اوج ��ز0 اى �nارو �dا�d آ*)*�ن در

  . ��د٢١٦١	�دم در ��ا�� آ�)/� Xn از 	�گ او در �dل 
ه3 را��d 0 ��د را د�,�ل 	A آ�د و�A ��ا���A " ا����ر �س �dم"��j*)� ا ���dن �dم،            

 ا�Eاف زاد0 اى �� ��م ١٢٢٧، �� ا �$� در �dل  او را ��اcE و �� ا��از0ء ��d ��د ه3f�(� 3 �,�د
"�(��u��4ان " او ��)ار ��3�u�u (d 0رد��w ت�	و در  c/*� An�n cq� �� c��*� د�� Aوا����	ل %��

���dر A�4ا �f �� را A�f�(� و .  
 �E ب�qLا� An�n م�O	 �� �$(	�vار ��3 ه��u�u٨٣ cE2u در �$(	�vد و ه��� ���d و ٩٦ cEل دا�d 

�E�� ل�v�d  و AOE ر�O� ل ا�d و �d � دى در ا�	ر آ�� آ� �N� c/ا��� A	 A/آ �Lدوران .  آ�
رت ��n�n و ا�OLdار �$f	c 	2ه,A در اروcd�n و rd|)� و �Eه
اد�uن و %�	���وا��u�u Aار ��3 اوج ��

 c �^و ر ���� A	 دن�u پ�n �(	د �� %�ا�E ن ���م�*��j c�(� �� c/�$�	 آ� �(K$� 3(� از A��	 م�$f
  .%��Ldد�uن و ��� ���uن او را %�اه 3	A آ���

� 3	�Oرات ���A ��اى ���� و^J  داد�uه��ى ��O4 �(LK � در ه��  �j	 �OL/	�E Aد و �u�uار �
آ/��)$� �� ا���م ا���د و A�(n�d از %�ا	)� ا��A آ� در وا�J ه��ن %�ا	)� �nپ اcd در ا � .  	A آ��

�راء 	�$�� �'+A و >زم ا>�jاcd و 	]�زات . داد�uه�� 	��آ�� 	ef ���E A داLE� وآ)5 را ��ار��
  . 	�E�� Aآ/��)$� 	�$�م 	���E A ا�4ام و 	�Nدر0ء ا	�ال

ا�oاض و ا	)�ل ANqE ��د را  ا�d�d         آ*)*�ن و ره,����A آ� ا � داد�uه�� را ادار 0	A آ�د�� 
��L/� A	 و ه�ا و ه�س ���� �*�0 ��د�� �� آ�ر ��Ld]�زات آ/��)$� �/�)3 ��ا	و  F(O+� رد�	در   . A$ 

 د�Ldر او ز��0 ز���d 0زا���� آ*)*A از 	+�و%�L � 	-	�ران 	��آ�O4 �(LK� 3 � آ� ه
اران ��K را ��
از |�ف �nپ �u�uار ��3 �� " ��زرس آ5 آ*�ر %�ا�/�"��د آ� �� ��4ان " رو�� �����u"�� ��م 

  . ALd�n�d 	��آ�O4 �(LK� 3 � ا � آ*�ر 	��Nب 0�E ��د
 ا � 	�د  R �)��ر روا�A ��د آ� از آ*L� ه��|��ن ��د �2ت 	A ��د و NqEً� در 	�ا�d 3dزا��ن

ز	�ن ALd�n�d او �� ا � 	��آ3  و�J �[% A 	��آ�O4 �(LK� 3 � %�ا�/� در. �����)�ن ��د �Eآ c	A آ�د
  .��wن %AL�(s �� ��ر �ورد آ� �u�uار ���w�� 3ر �E او را �� آ��ر و ز��ا�A آ��

 ادا	� ز	�ن ��j*)��ن �u�uار ��3 �)
 �� آ��ل ��رت �� آ�ر ��د           داد�uه��ى ��O4 �(LK � در
	A داد�� و ��n�n و آ*)*�ن در �d �ء رF4 و وAL*f آ� ا � داد�uه�� در دل 	�دم ا%0��v ��د�� �� ��رت 

  . و ��وت ��د 	A ا%
ود��
0�uداد �آ� در ��ر0ء ���0ء آ�ر ا  A�(	ا�% � �L��	 از A$   An�n ط �� دوران���	0 �E در��ه� 

  .   ا � 	�Oم را �� 0��4 دا١٢٨١cE �� �dل �١٢٧٧)$�>ى �dم اcd آ� از �dل 
��در �O% �� 0�E ه�� �١٢٨٠)$�>ى �dم در ا � %�	�ن آ� در �dل  "0�fr	 "ه��  و در Jوا�

، ��$� ��اى ��ا�)� و  آ/��A را آ� از اوا	� او و 	-	�را�� ا|�A�� c4 آ��� 	/e�L 	�گ 	A دا��
 A	 
  .  ��� �آ/��A ه3 آ� ا�K"Ldر 	A آ��� 	]�زات X,f ا�� را �]� 

 A� د ���+E e,| را ���� �و د% �Kآ F(���  �  0 ده����n 0 را�fr	 �$(��/ن آ�	%� �ا  Fj�	 ��
 � �� 0�E �%د F(��� � 0 ا $� �� ا�fr	 د�/jى ا� �O� و ��L/ه ALqd زات ه�ى�[	 e�L/	 اه3 �ور���%

E 0��v%آ�د0 ا�� �)�ون �ورد0 و �� دور ا �آ/��)$� ���� را د% cdد�� د� .  
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و �jا�)�ت ا�/����  �� �� x�j ه�   �� ���p �d ���0 ��دار �dء و J(�E از د � و ا�d�/fت و

 /)�ن  �vو ا� �,(��  » � �O4 �(LK� 3p��	 « c%�u ن� �n 0 ��د و �� �� �ن�E ز�o� �از . . 	/)�

 ��j�c و ��ا%�ت در �LE2u �j ه� �/)�ر دور و�jد داcE وr(Ldا �jدر �� �L/� c/ه ، �*� J	ا
� (  . دارد  و ادا	�d�(d J	�j xه��%(«  

  
  ! جنك صليبي نهءآئي»  تلك خرس «  
  
  :مشاهده ميكنيم » تلك خرس «  آنست كه ما در ء همين ادامه ؛ يك استقامت در  
 كشتن امريكايي ها خاطر جنگيدن وه شوروي ها ب.  به يك ويتنام  شوروي گردد  بايد مبدل افغانستان ...«

 مجاهدين  ةواسط ه  ب را ها  شوروي  نموده  بايد چنين  نيز اكنون امريكا رو  ازين؛  نمودند   تسليح مي را ويتكانگ ها
  .  سازد نابود نيست و  » ! في سبيل اهللا«  

چنين .  اي بخصوص رئيس آن ويليام كيسي بخوبي متداول بود.آي.بين افسران سي همچنان در  اين نظر
 تشكيل   نظامي ابر قدرت جهاني را عظيمترين شكست  ويتنام كه  از ناكامي خويش در ها  م كه آناستنباط ميكن

جهاد في سبيل « ميورزم كه اكثر مامورين عاليرتبه امريكايي ، اين   تاكيد  برين ... بودند  اندوهناك عميقاً   ميداد ،

  به كه آسيبي   بدون اين ها ر اثر آن شوروي  د نمودند كه  تلقي مي يك چانس خدا دادهمنحيث را  » ! اهللا
  .  بگذرند  تيغ دم از ، بر سد  امريكايي ها
��ا� #�:���ن +��J هnار ؟ و!+��J "�اداد� ��ا� ا��ی4�(    BA�� ا داد��" �A !!
�?�ذ  �>�0Z و ��� ای� ���nد "�اءی� >�ی� ��Fی� >�� ��دم   : ������ن ��د��   ا
��ا>���>� ���� و   : ���+ �� �ً! �4?� ، mاز &ن ی���4   ه� �<��@:0 ه��  

�$�C >�ن ��د !!!  
Kً�[ن و ا�������0Z ا�� &ی� �  را!�� "�ا� ا��ی4� و #�:���ن دی�� و "�ا� ��دم 

  !ه� ��د�� ؛ دی�� ���0 ؟
 ��Aر�ن و [nدزد و ره ��و ه��� "�ب و �Aا��... aTا &ی� "�ا� #�:���ن و ا��ی4� و !�ی� 

��ار و %��= ا!0 ی� "�ا� ��دم ا��ن و ��د��ن دی�� و  و Kی` و ���� دو!0 و
  ....�|/���ن و ����4�ن دی�� 

&ی�� "�ا� ����4�ن و �|/���ن ����� "�د &�D� ���4م و �|/�م ���0 ؛ ا;� ه�0 
  ) +�ا ؛ و ا;� ���N: J# 0�ل و �N�ل &ن در :��!0 ؟؟؟

  
بر   ديگر اين ؛ آري .  است   امكان پذير به كلي )خداداه گي ها (  اين كار  كه  بود متفق ها   با آن  جنرال اختر

 مرز   بدان سوي سرپناه را  ، اكماالت و   تازه دم  نفرات چريك هاي ويتنام... بخشم   تحقق را  تا آن  بود  من ةعهد
در  اينگونه سهولت ها   » ! سبيل اهللا في «  براي مجاهدين  حاليكه  در؛  در اختيار داشتند كمبوديا  س وودر الو

   منحصر  كه بود  برنده   ازين جهت نفر پياده يعني يك چريك  هر   بود كه  اين عوامل ديگر مشابه... بود پاكستان مهيا 
ول من مسؤ. ..  ميساخت   منفجر را راكت ها   بمب ها و كنار كشور  در كنج و  بدين ترتيب. پوسته نبود   به يك نقطه و

؛ ! اينهم صورت ديگر جهاد في سبيل اهللا  ( . بودم  » خونريزي از هزار جناح«   بشيوه يك جنگ چريكي جنگيدن در
  !!!)جهاد في سبيل اهللا تر ؛ جهاد في سبيل اهللا ترين 

  ها ،  بند  نيروي اكماالتي ،  طياره بروي زمين ،  شاهراه سالنگ ، آسيب پذير دشمن مانند  به نقاط حساس و  من
 تا ... به كابل پي برده بودم ها تمام اين  ةها و در هست يا كاروان افتاده و پوسته هاي دور ،   پايپ الين ها ، پل ها

   .  است كه موجب صلح يا جنگ شده ميتواند) و نه اهللا ( جاييكه من مشاهده نموده ام اين صرف پول 
  

   . ا جنگ شده ميتوانداست كه موجب صلح ي) ...و نه اهللا ( پول اين صرف 
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 است كه موجب صلح  است كه موجب صلح  است كه موجب صلح  است كه موجب صلح  ............))))و نه اهللا و نه اهللا و نه اهللا و نه اهللا ( ( ( ( اين صرف پولاين صرف پولاين صرف پولاين صرف پول    

        ....    يا جنگ شده ميتوانديا جنگ شده ميتوانديا جنگ شده ميتوانديا جنگ شده ميتواند
        

است كه  ) ...و نه اهللا (  اين صرف پول 
  . موجب صلح يا جنگ شده ميتواند

  
  ي ديگر ة انگيزكمك مالي   بجز دريافت  مجاهدين  )زيرا! نعوذ باهللا نه خدا ، نه دين و نه چيز ديگر  ( 
   .آوردند   نمي بدست



 82 

؛  ت ؛ اسالم تقريري ؛ آن شهامت هاي بي نظير افغاني ؛ پشتو و پشتونوليانگيزهء جن ( 
ها به آسمان   از آنرا» تلك خرس« هاي ديوار كه خود تان ... و ...و. ..ايمان به خدا و

   )؟؟؟!!!رسانيده ايد ؛ كجا شدند ؛ آقاي دگروال ؛ آقاي كرنيل رهبران مجاهدين 

 خزينه حجيم يك   بودن  بر ميسر  اجراءات متكي  بلكه متبلور گردد  حد  چه  نبود كه استراتيژي من تا اين مهم
  . گرديد  سوق مي تربيه و  ،  تسليح  من بايد  قواي مسلح  آنء ذريعه  تا بود

  ، I.S.I د;�وال ���N ی�!o ا��- �Yا� ��/z �� !&ر�(
��ان ا%/! &ر� ���Y z/�� ا��Y��������  !  #�:���ن  �� ���ه�ی� ا
 ����د حجيمءخزينه ��  &ن ��4  �>� !�B= ا�   !! :  �D�د  

 �W�وی�ان ری�ا]�ل � `B6:  
ا!0 ��  ا� ؛ �� دی� ؛ �� ا!@م ؛ �� �Y&ن ؛ �� ��0 ؛ �� [��ت ، �� �D�د ،  = خزينهء حجيم

/�/! ��Nو از ه �Tا����1# �� ، ��1# �� ، 0������ ا �<�B�� ر�$A =��Y  +ه�  !!!(  
را  شد در حاليكه متباقي آن  سرازير مي  يعني امريكا عمده   پرداز  ماليه  پول از جانب نصف اين  تقريباً 

  . پرداخت   مي  عرب  اشخاص متمول يا و !) صاحب خانه اهللا ( حكومت عربستا ن سعودي 
 )���� #�wو دا�T ؛ &ن +�ن ا��ی4� و %�����ن !?�د� و ا>Z�ص ���Nل ی?��� 

�� &ورد� را �  و��د �خزينهء حجيم  Tد�ء �? ����و هN  &ن +�n و اهللا خدا �� �  "�د ؛  ؛ در 
� ه�� !�Y  ی= ����دی���  )؟ !

  
  !اي جهاد في سبيل اهللا ميكرد.آي. سي

  
  

   پرواز هاي  نسبت يزن  و» طوفان«  به   ملقب برابر كمونيزم  دراش تهيج طبيعي   نسبت  ويليام كيسي كه
��ا� �6ح ، �  را� ا��از� و(  اكناف جهان  مكررش در اطراف و  =�B! ��?�ی�  �D�د ه�� 

 وي  . ميكرد   ترين كشور روي زمين را رهبري  پرقدرت سازمان استخباراتي ،  شده بود» سياح «  به   مشهور!)ا�
 امنيت   براي كميته راپوردهي مركزي آمر اطالعات و ريگان ،باراتي مشاور اصلي رئيس جمهور خ مسايل است مورد در

  .   بود اي. آي.سي   استخبارات مركزيءء  رئيس عمومي اداره  اطالعاتي اياالت متحده و  بورد ملي ، آمر عمومي
ان اي به پاكست. آي. قومانداني مركزي سي شرق دور در  معيت مدير شعبه افغانستان و   به ساليانه يكبار او 

 �� در . ميخوانم  » A مستر«  مستعار  بنام را   لذا من وي  و ميدهد  به وظيفه خويش دوام   اين مدير فعالً . ميĤمد

�  ��]�ف ;aارش ���ادی�  » ! جهاد في سبيل اهللاز جريانات « &� .اس . &�   .  
 با  او.  جهيد  ظالمانه مي  نه و بيباكا جنگ عليه شوروي ها  به  بود كه متفكري    تند و مغز كيسي داراي 

. آي .   افسران سي  از نند عده كثيري  ما و)  !لذا جهاد في سبيل اهللا ميكرد و ( داشت  هستريك   ةكمونيزم كين
   .بكشد  )  !جهاد في سبيل اهللا  با( را در افغانستان   در ويتنام  شكست امريكا  انتقام تا  بود   بر آن اي

  شمالي ست هاي ويتنام يني شان از كمون بايت پش  يتالفي جا در  بايد خون خود را درين  ها به نظر وي شوروي
 تخليص فلسفهء جهاد  و(  ».او ي  جنگي ة تخليص فلسف  بود اين »  ! شود  بايد ريختانده خون حرامي ها« بريزانند 

  !!)في سبيل اهللا 
� ارز>� ا!0، و��D� :  ا]ً@ ;��� �Tش ���= �E "�ن ا�Y ن &ن�< �����Zری �

 0���� اش �Wر ����4 ؟ ی� ی�د&ور� از &ن �  ا��!ی�د &ور�  D/Tا =�B! �  !!و �Vاب 
  : است كه ميگويد  و  پاكستانساز اتفاقاً شاعر پاكستاني
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  خدا آن ملتي را سروري داد          كه تقديرش به دست خويش بنوشت                         
  !به آن ملت سر و كاري ندارد         كه دهـقانش براي ديگرا ن  كشت                        

 سر  قبيله اي هم به قوم و ، مسلماً  ميباشد» اعلم با لصواب «   خداوند كه ذات خبير و؛است   درست  اگر اين تعبير
استراتيژي ويتنام « ستان و پاك  ي»استراتيژي ملي « كاري ندارد كه رزمندگان و تنظيماتش براي ديگران ، براي  و

  ! بجنگند  امريكاي » ي شوروِ
تحميق  گي و اغفال وه  فريب خورد عذر ناداني ، كبريايي او آيا   ذات اكبر و پيشگاه  به راستي نميدانم كه در

  خير ؟ يا شده گي پذيرفتني هست 
 حدس و  باور و  انديشه نادانيكه در  ي آنانبراي(  استغفار  توبه و  هنوز درِ  به هر حال فقط همين قدر ميدانم كه

   خود وة بر عملنام نظاره؛  ر استغفا توبه وي قلبي  نيت صادقانه و   با ! نشده استبسته ) شده اند  شوم مرتكب  و عمل 
  : ادامه دهيم  رهبر گرفته گان خود را

 سريع ءاي قرار داشت كه حاوي بودجهدر رأس اداره   بود و ويليام كيسي در برابر سياستمدار ها كم حوصله« 
 مليون دالر از 30000 مبلغ 1978  در سالA.I.C.  بخش هاي حكومت اياالت متحده است   تمام   به  نسبت التزايد

  .  صد فيصد افزايش نشان ميدهد  دو1980 به سال   نسبت كه اين رقم درك وجه اختصاصي تسليم شد
 ، انگوال و همچنان افغانستان دامن مي را در نيكاراكوا ! )  في سبيل اهللاجهاد( وقتيكه ريگان عمليات مخفيانه 

اين جاي خوشي بود كه ما شخص ...قرار داشت ، ) ! جهاد في سبيل اهللا ي( كيسي در رأس چنين فعاليت ها  ؛دز
   . ميگرفت   صورت در شب مراجعت وي هميشه  مانند   اسالم آباد  عزيمت كيسي از...  داشتيم  پهلوي خود  وي را در

  ! )باطل هميشه محتاج شب بوده است و خواهد بود ( 
با همتاي خويش شهزاده ) با خود اهللا ديدار داشته و (  تا   وي طبق معمول به عربستان سعودي مراجعت ميكرد

 من به رفتن ليكن.  نمايد  مذاكره ؛  به جهاد  سعودي در سال آينده  حكومتي تركي الفيصل در مورد امداد مالي 
�  . (بود   امريكا  عملي در بالك شدم ، وي يك دوست مقتدر و وي متأسف مي ��E ، ز:�ل��+  دو!0 

� >�ن دو!0 "�د ���!o ���1د؟��E(!   
اينكه در افغانستان كدام  در مورد   بحيث عساكر داراي معلومات محرمانه  ماي وي در مورد قضاوت مسلكي 

  مي  نيز چنين وي  زير دستان   اگر فقط چند تن از . ارج فراوان قايل بود  اممكن است ، ن كدام ها كار ها ممكن و
 خيلي ( .يافت   نجات مي !) ؟از جنت رفتن(   بيشمار مردم ء پس انداز و عده  امروز چندين هزار مليون دالر كرد

  )؟!بوده جنتي 

  
عربستان  مديون امريكا و  وA.I.C جهاد، مرهون 

   سعودي

  
 مناسبت   بعضي  به در طي ماه هاي آينده راجع  صورت پذيرفت و1984  با كيسي در سال ستين معرفت مننخ
 ! ) جهاد في سبيل اهللا( نمودم چانس مؤفقيت   احساس   به زودي  طوريكه من ؛  با وي مالقات داشته ام  ها مكرراً

مجاهدان في سبيل (  بدين ارتباط ما  .نموديم   مي نوع اسلحه اي بود كه ما حصول به مقدار و در افغانستان منوط 

بانان خويش يعني حكومتين اياالت متحده و عربستان ي پشت از طريق آن مديون  وA.I.Cهميشه مرهون )  !اهللا
  . گسترش يافت ؛  بودم  I.S.I با   ساليكه در چهار  A.I.C از  من   تجارب  .  بوده ايم سعودي
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همواره موجب كدورت  اين امر.  خرچ كردن پول بود) !  في سبيل اهللاادهج رد( ) A.I.C(مهمترين كار 
يعني اينكه آنها به سرني چي پول ميدادند توانستم ،   پي برده مي ها  نظر آن شد و من به نقطه امريكايي ها مي

ردازان امريكايي  پول ماليه پ مجاهدين را از طريق صرف نمودن) A.I.C (. ليكن آهنگ وي را شنيده نميتوانستند
 بدين جهت خريداري  وسايل را  مهمات و  دالر اسلحه ،   بليون ها به ارزش ها  باني ميكرد چنانچه براي ساليپشت

مواصلت به  پس از  پول و اسلحه  توزيع  ابداً در  بود كه امريكايي ها پاكستان  بركت مشي  مگر اين از... نمود 
بي   باعث  آموزش نه تنها قسمت اكماالت و مستقيماً در ها  آزاد گذاردن امريكايي... نداشتند  و كاري  پاكستان سر

باالخره صحه گذاشت يا چطور ؟ و منجمله (  .ميگذاشت   نيز صحه تبليغات كمونستي  بر  بلكه نظمي كامل ميشد ،
   )؟! صحه گذاشتن اعظمي نيست » تلك خرس « همين 

نزديكان مجاهدين را به  حاميان و  تا د كمافي السابق سعي ميورزيدندعمال افغاني ايشان در خا شوروي ها و
، بلكه بخاطر امريكا كار پليدي به راه انداخته و كشته  آنها جهاد نميكننداين دليل سرزنش نمايند كه گويا 

بيل اهللا تر از اين ؛ في س نمي فهميدند  شوروي ها و عمال آن ها  بد ميكردند ؛ آنها جهاد في سبيل اهللا را(  . ميشوند
  )!!جهاد ؛ كه  ديگر در كون و مكان  وجود  ندارد 

دار جنگ ابر قدرت ها  به گروگاني  گيرو  نبوده بلكه در هم در نزاع ها با ها كه گويا افغان  اين تأكيد آن
 .  پرداختند ت ميفعاليه  ب مستقيماً در داخل پاكستان ها   امريكايي  ميبود كه غير قابل تكذيب وقتي؛ درآمده اند

اگر ديروز قابل تكذيب بود ، ! پناه ميبريم به تو از شر ابليس !  خداوندا–اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم (

  )!  نيست تكذيب قابل مطلقاً اكنون كه ديگر
ه يك دالر از طرف اياالت متحده  تهي  اگر .بود  به طور نقدي   تمويل پول  )A.I.C(اساسي كمك   قسمت عمده و

 فراهم مي ! )  اهللا تعاليءلك اهللا و خانهصاحب و ما( جانب حكومت عربستان سعودي   دالر ديگر از؛  ميشد
به حساب ها ي  )A.I.C(طرف  ، از  بر چندين صد مليون دالر بود  بالغ اين وجوه آميخته كه  ساليانه. گرديد 

ه  اين مبالغ از پوليكه جهت خريداري اسلحه ب، شد انتقال داده مي) I.S.I( تحت كنترول   پاكستان مخصوص در
   ... بود عليحده و  بكلي جدا؛ رسيد  مصرف مي
 منجمله به همين دليل پاكستان  (! نيست   ساخته پاكستان   بالخصوص در كاري  پول هيچ بدون)    آري

  )!!مقدسان است  سرزمين پاكان و
 در عربستان سعودي كمك مي اشخاص متمول عر بي عمدتاً   وها    از جانب سازمان ها دالر ديگر          مليون

  تقريباً  كه ! ) استغفراهللا ؛ تنظيم هاي برگزيده تر اهللا تعالي(  تنظيم هاي دلخواه   به مستقيماً  اين هزينه ها  ، شد
من دليل آورد كه رئيس   به  )A.I.C(ارشد  يك مقام . ...  شد گرفت انتقال داده مي بر مي  هميشه بنياد گرايان را در

 بر افغانستان آ گاه شده   به واسطه عكس هاي گرفته شده از هوا در مورد حمله قريب الوقوع شوروي جمهور كارتر
«   اين هم ثبوت ديگر آن حقايق كه در كتاب (نپذيرفتليكن حرامي تمامي اين شواهد را « بود و اضافه نمود 

 -  پاي شوروي طبق پالن امريكايي ها به افغانستان كشانيده شد تاحسب آن آمده و» افغانستان در آتش نفت

 روي س ، اگر خواست عكس العملي  نشان دهد  بخاطر اينكه وي نمي )!شوروي هم ويتنام خودش را داشته باشد
  ». نميبود گريبانگير شما  ! )جهاد في سبيل اهللا (  مشكالت   اينهمه  درآنصورت؛ كرد  وقت عمل مي

 )امريكايي ها(  ها آني گي ه يك ويژ  من صرف در مورد  )مالحظات ديگر كه دركتاب آمده  تمام فساد و  با  (
 و افغانستان و( بايد حرامي ها«  بودند  به عذاب كشيدن شوروي در افغانستان مشكوك نبودم كه ايشان خواستار 

  )! جهاد في سبيل اهللا يعني  (  »A.I.C يمزاجي بود جمله هاي است چنين»  بسوزانيم  را زنده زنده) افغانستاني ها
دقيقتر و حتي » افغانستان را بايد آهسته آهسته به آتش كشانيد«   جنرال ضياءالحق كهة اين فرمود  آيا(      

ن  اميران و قوماندانا رهبران ،«  توسط همان  خرهباال  به آن تعبير  چه  به اين و فاجعه ايكه چه !  نيست ؟ مردانه تر
  ). بشري گرديد   تاريخ  ثبت   عامدانه انجام گرفت و  معامله هاي آگاهانه و طرف » !  ارشد
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 : به پيش ؛ مهرباني

 افغانستان در اختيار قرار دادن ) ! جهاد في سبيل اهللا  ؛ بهنه خير  ( به جنگ) A.I.C(مهمترين كمك « 
.  مترصد مخفي نبوده است   زمين از قمر مصنوعيدر روي  بود ، هيچ چيز   بشكل عكاسي اطالعات قمر مصنوعي
 ساير خسارات وارد   نهر ها و ،  پل ها  عراده جات ، ،  تانك ها ة نشاندهند بلند ارتفاع  از يك  عكس هاي گرفته شده 

  ز مصنوعي  چي راستي قمر(  . ..شد   مي اينجانب  تحير   بود كه موجب  يا حمالت راكتي  بمباري ةواسطه  ب شده
  ! )  االعالم ايهالعلماء شيطاني ؟ مسألتن ؛ يا    يا الهي است

  مبهوت كننده  بسيار  مخابراتءساحه اين امر خصوصاً در.  بودم   تخنيكي امريكايي ها  لياقتةمن همواره شيفت
پيلوت شوروي را در   كدام ءمكالمه توانند   مي  در امريكا ي ما به من گفته ميشد كه كمپيو تر ها به طور مثال .بود 

را   چنين كار  في سبيل اهللا   امامان جهاد  واولياي اسالم (  … نمايند  ثبت طياره حين پروازش حتي در خود مسكو
  )؟! االعالم ايهالعلماء؛ يا   ميتوانند  ميتوانستند و

، بند  پل مانند  يم ببر بخوبي از بين  ما همچنين از نظريات فني ايشان در مورد اينكه چگونه هدف مشخص را 
 نوع  به  ماهرين تخريبكاري شان راجع   در حاليكه .پايپ الين ، مستفيد مي شديم   يا  آب ، ذخاير مواد سوخت و

 گذاشته مي آن كار  بايد در محل دقيق كه اين مواد  پول مورد ضرورت ، طرزالعمل درست انفجار و  مواد منفجره ،
 در  بارها ؛  )؟( پر ارزش ترين معلومات در باره پالن بندي.  دادند  مشوره مي  ما  به اندازه خسارات احتمالي با  شد 

 ... فطرء صدقه عشر و  ،مس و زكات  پوست قرباني ، خ،  نان وظيفه جهاد ، غنيمت  مانند (  . شد اختيار ما گذاشته مي
  )!يزيكه عوض دارد ؛ گله ندارد تقديم شان  ميكرديم ؛ چ !  جهاد قي سبيل اهللا  ؛ و در مقابل ما!!! 

  
  فساد   اتالف منابع هنگفت پول در جهاد با

  
)A.I.C ( يك امر سخاوتمندانه بوده و  ؛ اين .   ميداد ما   به  مخابره هاي بيسيم را ةبازدارند همچنان وسايل

ت ـفـبع هنگ منا...ساخت تازه ترين معلومات منابع مخابره اي شوروي و افغاني را نزد من فراهم مي  مؤثق ترين و
����ن(  پول در جنگ افغانستان��قسمتي ازين .   ضايع شده كه تقريباً هنوز هم جريان دارد)؟!+�ا، �D�د ا

اشتباهات در   فساد و ( بود كه در پاكستان و افغانستان رخ ميداد  اشتباهاتي  فساد و ف بدون شك در اثر اتال

،   آن در جيب حكومات بي اعتناة به عقيده من قسمت عمد  ليكن)؟!هللا سرزمين مقدسين و مجاهدين في سبيل ا
 از  ها دالر را خيانت مليون  با بي كفايتي  و ناپديد گشت كه) A.I.C( دالل هاي اسلحه ، سياستمدار ها و آنعده عمال

بدون در ) معهذا(  .د  ميديدن  تدارك  غير مقتضي را مهمات  اينكه سالح ها و  بدل ضايع نمودند و يا طريق رد و
گرديد و اگر عمال آن  بسياري جنگ هاي افغانستان بايد به شكست مواجه مي) A.I.C(اختيار قرار دادن اطالعات 

 پيش  مسلح دندان نا  ابر قدرت ، هراسان و را آموزش نميدادند در آنصورت مجاهدين نيز با  معلمين پاكستاني ما
جهاد  به جنت كه رفته ميتوانستند ، مگر هدف اصلي  ( .توانستند  داده نميرا شكست نيز باالخره آنميĤمدند و 

  )!همين نيست ؟في سبيل اهللا 
 سفر آن مرمي تلقي ء اين به مثابه آخرين نقطه؛  يك مرمي را داخل ميله تفنگ مينمود  وقتيكه كدام مجاهد

،  طريق موتر الري  از دين هزار كيلو متر مسافه را، كه چن  بود تخليه شده   بارگيري و مرتبه پانزده  ميشد كه اقالً 
طرف خود ايشان باالي  ، از  فير توسط مجاهدينة تا رسيدن به نقط باالخره  باره موتر الري و كشتي ، ريل ، دو

مسلما در سطح  ، آي نباشد.اس.سطح تمام آي وظايف دگروال لوژستيكي من اگر در... حيوانات كرايي طي مينمود
  .  خيلي ماهرانه بودشعبه من 
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، قلت  يا طياره مواصلت ورزيدن كشتي و ، نگراني در مورد رفت اكماالت دشواري هاي عمده مانند آمد و
 بر همه مسأله  ، ركود هاي تخنيكي و مقدم بارگيري توسط ريل ، كمبود عراده جات ، به تعويق افتادن  نيروي انساني

نمود كه ممكن بود   از منفذ هايي جلوگيري مي  بخش امنيتي . يشد كار يكنواخت او محسوب مةامنيتي در زمر
.  باز گردد  عمال دشمن ال اقل ژورناليست هاي بيحد كنجكاو خارجي و اسرار مسأله مقابل انظار عمومي و  ةبرگستر

) !!، مجاهد كه سراپا معجزه است  هم مجاهد بود   آخر او(،   توسط وي  معجزه محض بود تسليم گيري اشيا
 هيچگاه عريان و ) به خود  گرفته  حكم پردهء اسرار غيب را(  1987 – 1984 هاي  اين طرز العمل در طي سال چنانچه

  و  تن اسلحه 10000 تقريباً  1983 درسال.    نگرديد داخل پاكستان مورد هدف خرابكارانه واقع و هرگز در  نشد افشا
  .يافت    تن ارتقا 65000   به1987 اين مقدار درسال  .  نموده است ورمهمات جنگي از طريق اين چينل تداركاتي عب

) I.S.I( مشي ثابت ، به صالحديد ةمثابه ب) I.S.I(مت رياست عمومي  جنرال اختر بر سةتمام مدت هشت سال در
 بر  اء نيزحتي رئيس جمهور ضي) I.S.I(هيچكس بدون ...كدام نوع اسلحه را ميدهد  ، چقدر و مربوط بود كه به كي

  در راولپندي و كوئيته اكمال مي  ماة از جبه خان  لوژستيكي كه بر ديپو هاي مشترك  تخصيص اسلحه و مهمات و
رئيس جمهور وصدر اعظمي معنا I.S. I با موجوديت (كنترول داشته باشد  توانست نظارت و  نمي؛  گرديد

تبديل ميشود، يك تظاهر عوامفريبانه است،  و توسط رئيس جمهور تعيين I.S. Iندارد، اينكه گويا رئيس 
 ازمنابع تغيير ناپذير منشأ ميگيرد و به مراتب مافوق ضياءالحق هاست كه فقط بااشاره دكمه I.S.Iقدرت 

   ...) يي خاكستر ميشوند
 در دست داشتن ابتكار در يك منطقه بيس از  من كه مسؤول هماهنگ سازي حمالت بر اهداف  استراتيژيكي و

 ورده ميقوماندانان را تحت اثر خويش در آ  يگانه ذريعه ايكه بر طبق آن تنظيم ها و  ميل مربع بودم ،000260
 . بود  آموزش يا دريغ داشتن اكماالت و   همين تخصيص و ؛ دادم به خط سير مطلوب سوق مي  ها را توانستم و يا آن

  )!.نوكر نوازي ميفرمايند! زيباست شكسته نفسي ك ي(

  
   كسب سالح مدرن وثقيل هدف عمدة مجاهدين     
  

� ا!/�  ، (   تشكيل ميدهد گي يك افغان راه اسلحه هميشه يك بخش حياتي زند�ی?�� ��د 

��ان &ن ا��ن ��د� ����Nا�� ]/��� ی� �����;� ه�ِف ��v و���Y و �Bه�0ِ ره�؟!�(  ،
، كسب سالح هاي ثقيل و  برد باال مي را  ن موقف مرد حامل آ)! ولي نه انديشه و معارف عصري  (تفنگ عصري

تشكيل ميداد كه براي آن حاضر    را)!مجاهدين جنت هدف غير عمده خدا و  و(مهمات زياد هدف عمده مجاهدين 
تعهدات و ضمانت هاي داده . هدايات را بپذيرند  ، به حرف گوش فرا دهند و گونه انعطاف نشان دهند  تا هر بودند

يا   بدنبال خواهد داشت و راكت هاي بيشتر اسلحه و)  مورد نظر و نياز پاكستان ( بعضي عمليات  هشده مبني بر اينك
اكماالت زيادي را بدست خواهد آورد ، بعضاً يگانه ) عمليات مطابق هدايت پاكستان(عمليات  اينكه طرف فاتح در

��ا� "� ه� را  ( يك دست  علف رمعذالك د. نمودم  وسيله يي بود كه بر طبق آن همكاري ايشان را جلب مي ( 

يعني دريغ داشتن از ) ای� ����ران را (  به خاطر پيشكش داشتم و در دست ديگر چوب دنده بخاطر راندن
   .  بودم  اسلحه را دارا
   بكلي نو ميد كننده صورت وظايف من  در آن؛ داشت   نمي را  فوق العاده  آي چنين امتياز. اس.  اگر آي

  ». ميبود 
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 ردن مجاهدين اعظم علف و چوب دنده براي راه ب !  
  

�  "�R41�# �6 در یX د!0 و +�ب د��� « ، ��XT و ��Z�ری[   4�CE ا����ز o/%
�Z��6 را��ن در د!0 دی��«  R/��>� � �1Aیo دارد �C:�� n +  ����د ی� �$��%

�  :/N  ی?�� "� !�  T���  ا!��N�ر در ��DFم  �Yار "�اه� دا>0 ؟� "� �"�� و%�
���ی�0 :  #�:���ن �� &ن ��–;�� ��B/6ن �� �� 0Tذ v�ی ������ن  �6ی<  ����B� ا

�� ر�v "�ن �ز��ان "�دش XE :�د� ا!0 !  
  : ادامه دارد » علف و چوب دنده« حكايت  

ن بايد  هر قوماندا ، ميشد  تخصيص داده   به تنظيم ها  بعدي تمام اسلحه و مهمات غرض توزيع هشتاد فيصد « 
 از آن طريق اسلحه را دريافت ميداشت ، يگانه استثنا درين مورد وقتي بود كه آن  تا  بود مربوط به كدام تنظيم مي

، ليكن در چنين صورت  غرض براه انداختن كدام عمليات ويژه براي كسب آموزش روي ميĤوردند) ها قوماندان( ها 
اين نيز يك مبادرت مهيب .  ، از جمله سهميه تنظيم خودش ميبود شد ينيز اسلحه ايكه در اختيار قومانداني گذاشته م

  قو ماندان رقيب كه هر ها شدم ،  با صد  مي  احزاب هفتگانه وارد معامله  با جز  بهتر  به خاطر كسب نتايج  اگر بود
كار ) ! است  همان جهاد في سبيل اهللا و خواهشات نفساني شان ( ،  يك در فكر خواهشات نفساني خويش بودند

زار جنگ از خود كهالت و عدم رگاهي سهميه حزبي كه در كا...شد  مرج و بي نظمي مطلق كشانيده مي به هرج و
 به   به تعقيب اخطار شفاهي ايكه بطور تدريجي و شد ، چنين كاهش ها  داد عمداً كاهش داده مي شايستگي نشان مي

  ».  گرديد ، عملي مي شد رهبر تنظيم داده مي

  
I.S.Iبه رهبر تنظيم ها اخطار ميداد   
  

�  ره�A �B|��  &ر� ، ا"w� ر  !  
  4��» ا"w�ر « ��/� ا!0 &� @ًBY ، ���� اوا�� دری�0 دا>�  aDTا ����ر ا!0 ،  

�� �nد و ���ن �4E و ا4E�م در ی�0 ���ا>�  aDTا ���4م ا!0 و +�ن ا��ا� ا�� و   
�  و ���A  :    ا ��� ، +�ن ]�ف �|�  ا!aDT 0ا �nدور ا!0 و ا��ر� ه�Nا��D�از 

�  �� و >�ر�T�ن :� ���0 ه�*����D� ه��� و  ��N|�ر �  &RA :��1ن و6� و  ، ��ا� 
 "�ی� �   ا��� د>N� ا!0 ، ���ن ���Bد ، �nدور و ا�� و ه�6�N�ن ء���E Q�ل و &ی��

  !&ی� �6ر دی��� ه� ��د� ����ا�� ؟! و6� ا!0 
  : بازهم عملنامه 

 شايستگي   به كرديم كامالً وابسته  تدوين مي اين فيصدي هاي واقعبينانه را  بر وفق آن ما  كه محك و معياري« 
  طوره مثالً حزب يونس خالص ب. بحث نبود   مطرح   در مورد صفوف حزب  اعضا و  تعداد . ميبود در جنگ  آنان 

كه هئ (   مجددي مانند بزرگ   تنظيم   با آن د ر  مقايسهي   رزمي  كاركردگي و  ليكن مؤ ثريت  ؛   بود نسبي كوچك
  .   بود  بيشتر مراتبه  ب! )استخاره ميكرد 

، اكثريت آ نان در بيرون   مهم گشته بود  بسيار  در افغانستان يك موضوع باش قوماندانان هر حزب  محل بود و
��دن (  كردند ، نمي، جنگ  شان نيز ميبود  خودةاز محل خويش حتي اگر در داخل در 0/� =�Tد  �ی��

 �D�����ا��ن درای� ٌ+�ت ��! یt4�ر+�� در ��ا�� �A�وز–ا���Y  ���د�� :   ؟ >�ی� ای���
��A R4 و���  �A ، ا�:�B�� ،�A  دا���# ،�A  >��!�# CAا�N��  �A�وز >�رو� �� �A�وز  

�A از������ن ��ا���  �  #�:���ن ، !?�د� و ا��ی4� از ا��+ K�N�E0 ؟ اF; G!�# ان���
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 به چنين قومانداناني كه  ها  ارسال داشتن سالح  فلهذا!)���ه� ه� �?bً� اه/��4FA 0 "�اه� دا>0 
نيرو مند تر در اطراف كابل فيصدي زيادي   هر حزب  . بود  بيهوده   بيجا و؛  استراتيژيكي مي جنبيدند دور از اهداف
يا خطوط اصلي ارتباطي   پايگا ه هاي هوايي و  كه در نقاط  حساس مانند اييه ، درست مانند آن شد را تصاحب مي

  .  ميزدند   عمليات به دست 
بلكه تناوب حمالت مؤفقانه در آن  ،   نه همانجا  بيشتر مجاهدين در  تعداد» نيرومند تر «لفظ   از  مقصد من

ت گذاري مسموعات مخابره يي بودم كه ارزيابي اين موضوع مرهون خدم    بخاطر تشخيص و من. ساحه است 
 از  ما  به همين تر تيب  . تصديق مينمود  من تثبيت وه احزاب را دال بر فعاليت ايشان ب  ادعا هاي قوماندانان و همواره

  . تصديق ميگرديد   ادعا شده نيز مستفيد ميشديم كه بر اساس آن صحت خسارات) A.I.C(عكس هاي فضايي 
  پي برده  خوب ) ! جهاد في سبيل اهللا ( اغراق گويي قوماندانان    مبالغه و  به خصلت  من افسران   من و

ي  باال خره وارسي  و) G.I.M(و ) A.I.C(، راپور هاي هفتگي استخباراتي  كسب اطالعات انفرادي.   بوديم
د مبني بر اينكه اصالً كي مي  كليه اطالعات واصله از منابع گو ناگون بهترين راه هاي تصديق كننده مي بوةمحتاطان

  ! )كي مي جهاديد و كي نمي جهاديد (  .جنگيد و كي نمي جنگيد 

  
    )I.S.I (قوماندانان و كنترول وتفتيش تنظيم ها و  

  
   من .  افگنديم مي سپس ما به كنترول حزب بر فعاليت هاي مشكوك مانند فروختن غيرقانوني اسلحه نظر

   قوماندان خويش را اگر كدام حزب.   اختصاص داده بودم  ه جمع آوري چنين اطالعات ب اكثريت وقت كار خويش را
 فروش اسلحه را  به هر حال محكوميت. شد   در آنصورت سهم آن قطع مي ، توانست  نمي بدين ارتباط كنترول كرده

 نداشته  يد در افغانستان وجود به گمان من هيچ قوماندان شا نمايم كه  به اين گفته اقامه   مجاهدين بايدةبه واسط
��د ه� روز، روز ���1     (يا تبادله نكرده باشد  باشد كه كدام وقت اسلحه را نفروخته و ����+�1 ا;� 

  ، داخل پاكستان صورت مي گرفت  اگر چنين فروش بخاطر متمول شدن و آسايش شخصي قوماندان در )!ا!0
 بر شايستگي و   اطميناني قضاوت  راه .  شديم ير شديداً وارد عمل ميتقص  مقابل اين قانون شكني و در درآنصورت ما 

  . بود  بر رسي منظم سالحكوت آن  لياقت حزب عبارت از معاينه و
،   باقي مانده  همچنان مملو  براي ماه ها حتي بعضاً  هر وقت و دادند كه فالن ديپو  اگر افسران من راپور مي

 اينكه آن و ! )در جهاد في سبيل اهللا و تجارت في سبيل اهللا ( مايل كمتر آنان در جنگ ت اين داللت ميكرد بر اشتياق و
 ؛   بود  مولوي محمد نبي مورد حزب  بيشترين مقصر درين  .  انسجام داده نميتوانند  بيشتر اسلحه راةها ديگر سهمي

 جنرال اسبق اردو و ، صفوف بيشتر وي بهه، قوماندانان بر جسته در ج قامات ارشد وي عليرغم داشتن قوت زيادم نبي و
  احتماالً همين نبي كه با آب و (. بودند  نظامي  بازهم از بهبود بخشيدن مؤثريت خويش قاصر ة نمايند منحيث

  )!هواي افغانستان حساسيت داشت، اندكي مسلمان بود 
قرار داشت كه  ! ) اصيل  اهللا پروفيسور استاد عبدالرب رسول سياف نمايندهء  اصل و( طرف مقابل سياف   در

، گرچه وي يگانه كسي بود كه مساعدت هاي مالي بسيار  ديپوهاي وي هميشه داراي كمترين مقدار اسلحه ميبود
 !!!)به اهللا قرض ميدادند  كه براي اهللا انفاق ميكردند و (  پشتبانان عرب خود   از هم مستقيماً ) برعالوه ( هنگفتي  را 

  ». ميداشت  دريافت 
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  تنظيمش در مقام فوقِِِ اول   سياف و          

    

    

  يي فردا؛  از پي امروز بود ؛ گر مسلماني همين است كه حافظ دارد        واي اگر  
   

  از A.I.C  وI .S.I بر چينل هاي معمول عالوه» مساعدت هاي مالي بسيارهنگفتي «  نه فقط  استاد سياف
 افريقايي   اصطالح داوطلبان عربي و به يا  بلكه قواي بشري  ؛   در يافت ميداشت خودي  عرب و وهابي  پشتبانان

 از همان خطرناكترين زندانيان  آنان غالباً عبارت  برابر ديگران در اختيار داشت و نيز چندين را في سبيل اهللا جهاد 
افغانستا ن از زندان ) في سبيل اهللا ( جهاد در   شرط شركت   به بودند كه معتاد   متكرر و جنايي يعني جنايتكاران 

مقابل  در و  .   جناب سياف ساخته شده بودندة تحت قوماند افغانستان منجمله عازم   هاي كشور هاي خود رها و
كميتي از «  منجمله  منجانب حضرت عبدالرب رسول سياف رحمت اهللا عليهسپاسگذاريو به عنوان شيريني  احتماالً 

 از  كثيري نشين هاي خليج فارس به فروش رفتند و ون سده هاي ميانه در بازار هاي برده فروشي اميرزنان افغان چ
   »بدينطرف پوسيده اند   اه  از سال  آن خليجء اطراف ستمباره   در حرمسرا هاي شيوخ زنباره و ها آن

  : اعما ل ء نامه  بازهم
شد  مي  به احزاب داده  )1987 ( درسال  )ل اهللابراي جهاد في سبي (  تخصيص عمده ايكه يفيصدي    « 

  :ازين قرار بود 
فيصد ،  15-13فيصد ، نبي  15-13فيصد ، خالص  18-17فيصد ، سياف  19-18 ، رباني   فيصد20-18 حكمتيار

  .فيصد   5-3 فيصد و مجددي 11-10گيالني 

    
  
  
  A.I.Cمعاش رهبران از پول    
  
)A.I.C (ماه بودجه  هر )اين پول  آي جابجا مينمود.اس.را در بانك تحت كنترول آي )ي سبيل اهللا جهاد ف ،

 معاش رهبران (، مدد معاش رهبران  ، خريداري البسه و آذوقه بمنظور دفاتر احزاب ، احداث و نگهداشت ديپو ها
ج سحر كاين هنوز از نتاي*  باش تا صبح دولتش بدمد  ـ !! A.I.Cفي سبيل اهللا از پول ي جهاد اسالمي 

 اخير يعني ترانسپورت مشتمل ة فقر. شد   ترانسپورت پرداخته مي ، معاشات بلند رتبه ها و كارمندان احزاب و )!است
دادند  به داخل افغانستان انتقال مي كه تداركات را   قراردادي هايي  به پرداخت پول  بر خريداري عراده جات و  بود

پرداخت شامل  پول آنرا  مي  خود) A.I.C( كه ) از ارجنتاين  اسپ هاسپس  و(  ليكن خريداري قاطر از چين  ،
؛ از قاطر چينايي و اسپ ارجنتايني را في رأس    نشده است كه سي آي ايلذا معلوم( .  گرديد بودجه يادشده نمي

  )؟!يمت تر  قيا   است   في سبيل اهللا  ارزانتر خريده   جهادفي رأس رهبر
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 را در ظرف ده الي دوازده روز مصرف مي )جهاد في سبيل اهللا ( پولي  ن درآمد  بطور عادي اي هر تنظيم
يا  پشاور و  در شد كه وارد ديپو هاي احزاب  به جز پول نقد از طريق خطوط اكماالتي فرستاده مي تداركات. نمود 
  . ميگرديد  كويته

ها  در افغانستان ماليه محلي  جمله قوماندان هم در اختيار داشتند ، من ها  منابع مالي ديگري احزاب و قوماندان
  بعضاً خريداري سالح ها و ها ي غنيمت جنگي ، مجاهدين عالوه بر سالح.  را در دره هاي خويش وضع نموده بودند
 اين  پول عرب اندازه زياد  تا . ارزانتر يافته بودند  افغاني را مساعدتر و مهمات  از پوسته ها ي نظامي شوروي و

هاي خصوصي جهان   يا سازمان اشخاص ثروتمند و  به   منوط چنين پول نقد  از  مقصود من . نگهميداشت   را سيستم
����ر �41A از ای� ��W�A�ت �A:��� ، ! د;�وال ]�CE (  حكومت سعودي ءعرب  ميباشد نه هزينه

�nد� ��>� +N1�ن >���ا  ا���ا!0 &ن ه�6�N�ن �� :  "�او�� ;�ش ه� و =FY  ،
/w� ��������ا �A C(!  . مراتب ه  ب  به مجاهدين اصالً  اسلحه مينأدالر ت بدون سرازير شدن اين مليون ها 

  .ميبود  محدود 

  
   خزانة سياف توسط عربها مملو نگهداشته ميشد

  
  شد بنياد گرا داده مي  ةاحزاب چهار گان  به   نه بلكه  به ميانه رو ها  مشكل اين بود كه تمام اين منابع

علم و عربستان ! خدايا ( بود   وابستگي زياد شخصي ، مذهبي يا علمي در عربستان سعودي  سياف داراي بالخصوص 
ايشان .  بود   همچنان است كه(. شد   مي نگهداشته ، فلهذا خزانه وي  هميشه مملو  ) ؟! ؛ و  باز سياف سعودي
 به عهده دارند   هم ، رسالت ترويج وهابيت را اهللابر جهاد في سبيل  عالوه   به روايت احمد رشيد ، منجمله

  ). به همين جهت رسول سياف اند و
ها جهت حصول   قوماندان ،  داشت را به شوروي ها  درياي آمو  مجاهدين عين اهميت  براي  خط مرزي ديورند

 اين جايي  باالخره  شد و  مي تخليه كويته  از پشاور و ، درينجا الري هاي رسيده نمودند  مي جا رجوع تداركات بدين
  . شد  مي بار گيري  آن متمركز و در! ) حيوانات دو پاي و چارپاي (  قطار هاي حيوانات كرايي  بود كه

 نفر جاسوس پاكستاني در كابل مقاله اي   دوة به محاكم  راجع1987انگاستان در اوايل اپريل  » تايمز« روزنامه 
  ها شناسايي آن گرديدند و سفارتخانه پاكستان باالجبار از   سال حبس محكوم 16  و81 به چاپ رسانيد كه بالترتيب به

، ليكن يقيناً ميدانم كه ما در   اتهامات چيز ي گفته نميتوانم من در مورد درستي يا نادرستي اين. ورزيد  انكار 
!  آري.    اعزام داشته ايم تانداخل افغانسه ب همواره   1986 – 1981  از آي پرسونل نظامي پاكستان را.اس.آي

 شان متوجه ةدر مورد امور محول برگزيده و   اشخاص زبده را  بود كه وظايف من  كامالً ميدانم ، چون اين يكي از
   .  يافته است   ادامه   همچنان  اردو  از تعقيب انفصال من  به   اين فعاليت هاي شديداً محرمانه  به گمان اغلب ميساختم

 ها آن)  دگروال محمد يوسف –بخش مربوط به نويسنده  يعني  ( ما  كه  سازم  كه اشخاصي بايد واضح  با آنهم
بودند كه ) ! عـذر بد تر ازگناه ( بلكه نظاميان ارتش پاكستان  جواسيس نه داشتيم  داخل افغانستان اعزام ميه را ب

 به مجاهدين ضمن برخي عمليات  توظيف آنها پيوستنهدف از .  نزديك داشتند  همكاري I.S.Iدر » شعبه افغاني « با
 ها را حين اجراي وظايف شان همكاري مي قوماندان بحيث مشاور عمل نموده  و ها   همچنان آن . بود هاي ويژه 

 تشديد حمله راكتي بر پايگاه هوايي و يا  صورت دادن  يا  انفجار دادن كدام پايپ الين و اين ماموريت ها.  ندنمود
  .  بر ميگرفت ن  وغيره را دركمي
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 نظاميان پاكستان را هميشه داخل افغانستان 
  ميفرستاديم 

  
اكتوبر مصروف  ماه مي تا   در افغانستان از  هميشه دو تيم پاكستان همزمان  اشتغال من درطي مدت زمان

جهاد في ( لي سه ماه را در جبهه يك ا مدت   فاصله منطقه  به  نظر  هر تيم . ميبود   )!جهاد في سبيل اهللا( فعاليت 

 اين فعاليت ها در سال. داشت  مورد فعاليت گروه دومي اطالعي نمي  تيم در هيچكدام .سپري مينمود   )!سبيل اهللا
 !جهاد في سبيل اهللا(  ارتش پاكستان مصروف عمليات   تيم يازده ، چنانكه در آن زمان كم ازكم   به اوج رسيد1984

 سرگرم   نواحي جالل آباد  ديگر عليه  دو تيم تيم عليه ميدان هوايي شيندند و هفت تيم عليه كابل ، دوبودند ، يعني   )
 خدا كند پاكستانياني كه بدون اطالع از يكديگر جهاد ميكردند و ( .بودند   )!جهاد في سبيل اهللا(  فعاليت 

دچار غلط فهمي و كشمكش نشوند كه ، در آنجا  مجاهدين افغاني به جنت رفته اند يا ميروند همراه با

  )!ملجايي ندارند   همانجا مأوا و مسلمانان در نهايت جز
 بخش هاي گوناگون  كارمنداني از  افسران و . بودند  I.S.I  پرسونل من در  پاكستاني ها داوطلباني از  اين تمام

ميان ايشان   و از م هاي مختلفي استخدام به مقا را ها جنرال اختر آن. شدند    گماشته ميI.S.I ارتش پاكستان در
 من مي   سه سال نزد– دو  آنها براي مدت .   توظيف ميداشت » افغاني ةشعب« افراد زبده و برگزيده را نزد من در 

  )!جهاد في سبيل اهللا(    لوژستيك  يا خود  در وظايف آموزش ، عمليات و  به صالحديد  را نظر  من ايشان و ماندند
    . شتممي گما

 مطلوب و  از ميان داوطلبان اشخاص   افغانستان را دارد ؟ و به من همواره مي پرسيدم كه كي خواهش رفتن 
 يك   بر  بايد مشتمل  بطور عادي  يك تيم . گزيدم   بر مي  )!جهاد في سبيل اهللا(  ويژه غرض ماموريت  را  مؤثر 
 افسر پائين رتبه ميبود كه از ميان ايشان   يك  باالخره رتبه معمولي و به   يك افسر ،)  به رتبه جگرن  عموماً(  افسر
به تأكيد ميورزيدم  كه  جداً   بر حذر ساخته و را در مورد خطرات احتمالي من ايشان.   ميبود پشتو زبان  بايد يكي
حكومت ، چون اين كار موجب افشا سازي پشتباني مخفي  صورت بايد از دستگير شدن اجتناب ورزند هر

  .  خواهد گرديد  )!في سبيل اهللا ( پاكستان از جهاد
 متحمل   دستگيري ها در صورت ، ليكن آن توانستيم منكر شده مي ها   شناسايي آن  حتي از  از هر چيز  ما

  ضعيف ة نقط  اينكه هر كس داراي  از . )!؟  جهاد چه شرم دارد( گرديدند شرم آوري مي شكنجه هاي طويل و
  مي برداشته  تبليغاتي ة شيو به ما ) ! جنايت قرن( از عمليات   پرده   علنيةشايد ضمن كدام محاكم رو   ازين ، ميباشد

   توزيع  نيز  راتابليت سمي  كدام و  ننموده   تشويق خود كشي به   در عوض دستگيري  ما هيچ كس را . شد
 اصرار  ولي مكرراً) !  جنايات ديگر عين اسالم است گويا تمامي(. نميكرديم ، چون اين كار مخالف اسالم است 

جهاد في سبيل ( روي  يا نبرد رو  ناچار در  اينكه به  يا  نمايند و  فرار منفذه  از كدام   به گونه يي  تا ورزيديم مي

 اگر كدام   به عين تر تيب . كشيدند  صحنه مي  از  در چنين صورت مجاهدين جسد را حتي الوسع . كشته شوند  )!اهللا
  . شد  مي ساخته صحنه خارج   از   ترتيبي  به ، نيز  بر ميداشت پاكستاني جراحت

  
   نظاميان پاكستان به قيافة مجا هدين آراسته ميشدند 
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 مجاهدين همسفر خويش وقت ةقوار به شكل و تمام افراد من كه عازم افغانستان ميشدند جهت آراستن خود 
، در آنصورت تيم مذكور   انتخاب قوماندان تصميم گرفته ميشد هيأت و  به رفتن كدام  اگر  .كافي در اختيار داشتند 

 كورس از همراهي ة، گرچه اينها تا ختم دور قوماندان مورد نظر و مجاهدين وي را تحت آموزش قرار ميدادند
 در افغانستان ريش  اسالم زيرا كه (آموز گاران از همين وقت ريش ميگذاشتند .  شدند  نمي استادان خويش واقف

چريك  از بدين ترتيب  تا  ملبس ميشدند   )!جهاد في سبيل اهللا( و همانند مجاهدين )  !دا شت و در پاكستان ، ني 
   .   باشند نداشته هاي همرزم خويش فرقي 

 ايفاي   يا و  عمليات نظامي ة وظايف شان راهنمايي همه جانبة در زمر و  مشاورين نظامي  ة بمثاب  نقش ايشان
، همكاري با  ، آموزش دادن مجاهدين در ارتباط به مواضع ، مساعدت در مسايل تدافعي مواضع نقش قوماندان

  در صورت   با الخره و   )!جهاد في سبيل اهللا(  در آوردن پالن عمليات   بمورد اجرا قوماندان در قسمت طرح و
(  يعني اينكه در جبهه ؛  بودم  ايشان متكي مي  بر اطالعات اين من بر  عالوه  .  بود شامل  در نبرد  اشتراك ضرورت 

  ؟ چه ميگذرد  )!جهاد في سبيل اهللا
چنانچه اطالعات ايشان نه .   تشكيل ميدادند حياتي سازمان استخباراتي من را  بخش خيلي مهم و  اين تيم ها

 ها  و قوماندانان آن  )!جهاد في سبيل اهللا( هدين  عملكرد خود مجاة بلكه در بار  فعاليت هاي دشمنةتنها در عرص
و جواسيس بيگانه  I.S.Iفرداً زير تعقيب   بنازيم به جهاديكه مجاهدينش فرداً( نيز اهميت بسزايي داشت ،

 ثور ـ  بزرگداشت گردد و يك 10 و 9و  8 بايد جشن ياد بود اين جهاد ساليانه كم از كم سه روز ـ !باشند 

    )!  شود I.S.Iوقف تجليل از روز فقط و فقط 
 مجاهدين  ي از كمزوري كردند و  نمي  مبالغه  اغراق گويي و  داشتم كه اين اشخاص اعتماد  بر  به خاطري من

هاي   در پالن  نقش بسزايي  اطالعات آنها . ورزيدند  ها چشم پوشي نمي نقص آ موزش آن و يا    )!في سبيل اهللا (
و يا چگونگي پروگرام ) ! پاكستان مقررنمودن قوماندانان مطلوب! آري  ( مطلوب  اندانان نمودن قوم مقرر  ةآيند

،   به پاكستان ميشدم  بايد منتظر عودت ايشان ليكن من قبل از كسب اطالعات  آموزش نظامي داشت ، ةهاي آيند
 بدليل اين ترس انتقال داده  را   كدام دستگاه بي سيم    )! جهاد في سبيل اهللاي( اين تيم ها چون هيچ يك از

  . نمايد  را  كشف  امواج آن نميتوانست كه دشمن مبادا

       
  

        پيوند ارگانيك  جهاد  و پاكستان 
  

مخالف درگيري پاكستاني ها در عمليات ) I.S.I( در  از آ وان اشتغال خود بايد بپذيرم كه من   اين را           
 تمام شده و  من دريافتم كه خطر دستگير شدن خيلي ها گزاف .   بودم در افغانستان   )!جهاد في سبيل اهللا( فعال 

و  !في سبيل اهللا جهاد (گرداند   مي   )!في سبيل اهللا ( ادـهـ بدينوسيله متوجه ج پاكستان و مصايب زيادي متوجه 

 قرار مي تحت الشعاع   به شدت  ا باالخره چنين رخداد انتفاع تكتيكي ر و) !؟ پاكستان چه پيوند ارگانيكي دارد
  من رد مي  ليكن خواسته هاي مناقشات جدي را داشتم بحث ها و و  با جنرال اختر جر  بر سر اين مسأله من.  داد

    )! جهاد في سبيل اهللاي( ها تيم  بايد چنين   مينمود كه  من ايجابة اين را مي پذير فتم چون وظيف ، من بايد گرديد
در مدت همان شش سال   اين گروپ ها  . نيز افزودم   بر تعداد چنين تيم ها ع سازمان دهم ، در واقعرا حتي الوس

يا  نيز هيچكس دستگير و نداد و  تقصير جدي رخ  هيچگونه غلطي و.  انجام دادند وظايف خوبي را ) 1986 - 1981(
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هاي مهارت  ها مدال  چنانكه به فرد فرد آن . دبودن آبروي ارتش پاكستان  اعتبار و  ة اين اشخاص ماي . كشته نشد 
صليب «  يا  و  اياالت متحده  » نقره ةستار«  تفويض گرديد كه معادل نشان )و قباله و كليد بهشت (  شهامت  مسلكي و

  ».    بود )لكوتي ي كليسا هاي جهادي ي قرون وسطي مو اسناد (  بريتا نيا » نظامي
 اصالً !!  افغانستان گذارد كه جهاد جدلي باقي نمي ونه ديگر هيچ جاي بحث ويسنده بدينگتشكر از اينكه نو

 رسوايي بي نظير مدعيان خاين و   بالمقابل ماية سرافگندگي و  افتخار آن و ماية  ارتش پاكستان و  از آن جنگي 
چوب « و » علف «  كه نشان  مقايسه ميكرد  اين را هم كاشكي نويسنده . بود  !)افغاني( جهاد في سبيل اهللا  منافق 
 نشان افتخار كدام كدام  فرموده معادل كدام كدام   ارشد مجاهدين اعطا  قوماندانان كه براي رهبران و» دنده 

  ؟ ! بيان است  به  چه حاجت شايد آنچه عيان است  !كشور هاست 
 : » تلك خرس « بازهم 

اسلحه ، رويدست گرفتن عمليات و آموزش دادن  زيع تو در تا  خواستند   از همان ابتدا مي امريكايي ها« 
  » في سبيل اهللا جهاد«  ابتكار عمل رهبري  انحصار( خويش  بر پا ليسي  ما ليكن  ها سهم فعال داشته باشند  چريك

 A� د"�ل  :��= !�  "�� د;�وال ]�CE (  افغانستان  شوروي  از تا خروج آخرين سرباز   )بدست پاكستان 
���ان �� ه� : ���ن  �  درون  ���ه�ان و &�ا!B�ب #�: R��F;  !!!����Y 0ه��ز ه� :�ر 

   امريكائيان  با  ارتباط مستقيم از  ها   تنظيم كرديم كه مي بخاطري چنين  ما   .  ورزيديم  اصرار مي پيروزمندانه! ) 
� (  رسوا خواهد شد  ها  بودند كه چنين فعاليت  دريافته آنها .   ميدادند  نشان  شديد حساسيت+ �؟ ی?�
� !�B= ا� ��دن  !  ر!�ای� دارد + %B�دت � !�B= ا� ر�� و  ر!�ای� دارد + ؛ 
اين جنگ را جهاد ) خود مردم افغانستان نيز  مسلماً جهانيان و(خاد  را كه رسانه هاي شوروي و اين و )؟؟؟؟؟

 اكنون ثا بت ( .  ، ثابت ميساخت نمودند  تلقي مي مونيزمسرمايه داري عـليه كي بخشي از مبارزه جهاني  بلكه  نه

  )؟!ه است يا چطورساخت
بدون حصول   ما   بود كه  ثابت   )!جهاد في سبيل اهللا(  مجرب منحيث سپاهيان  جنرا ل اختر   و  من             نزد
به افزايش بود ، به   مقادير اسلحه رواينكه انواع و   از . به سياه چال ميفرستيم  مجاهدين را  اصالً  آموزش درست

گرديد و رويهمرفته در ارتباط جنگ  نيز جدي تلقي مي   )!جهاد في سبيل اهللا( به آموزش   نياز مبرم  همان اندازه
  . داشت  افغانستان مسأله آموزش در رأس همه قرار   )!جهاد في سبيل اهللا( چريكي 

  
   افغانستان تيم هاي سيار آموز گاران پاكستاني داخل 
  

ما همچنان رؤس مطالب و ديگر .   بارها وارد افغانستا ن ميشدند  پاكستاني نيز تيم هاي سيار آموزگاران
 I.S.I بود اگر بگويم كه تا زمان انفصال من از اين مبالغه نخواهد.  فراهم ميساختيم  مساعدت هاي آموزشي را

حاليكه تعداد  هزار مجاهد درپاكستان تربيه نظامي ديده در در مدت زمان چهارسال كم از كم هشتاد يعني 1987در
  .خود افغانستان تحت چنين آموزش قرار گرفته اند  بيشتر از اين در

داديم در  تن در مي را بسته بود ولي اگر به رعايت آن  پاي ما  دست و» شرايط امن « موازين  اصوالً ضوابط و
 از خدا ميخواستيم  نموديم و  مي  انداخت معذالك ما .  نموديم غن مي درصد انداخت خويش را بايد قد 95آنصورت 

خداي (  »...خداي متعال و جنرال اختر مهربان بود.  ندهد   نيز رخ  ناگوار پي نبرد و كدام رويداد  تا كسي به آن
  )!!؛ خود ميفرمايند ... دزد ؛ دزد است و خداي مجاهد جنرال اختر 
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آن  را به ياد مياورد و بي نهايت پرمفهوم و عبرت انگيز مردم ما  بسيار شيرين وه لطيف ترتيب جمله واپسين باال 
را  دلك تنگ خود؛  با شرفيابي به حضور پير  ، روزي  به پير خويش ارادت بيحد داشت دهاتي بسيارساده كه : اينكه 

  :پرسيد  كسب اجازت   با خالي كرد و
  !شما كالن ا ستين يا خدا ؟! جناب (  -
 :بر آشفتگي گفت  با  پير ظاهراً  -

 ؟  از خدا كالن شده ميتوا نم  مه آدم خاكي چطو . الحول بگو كه كافر شدي! بدبخت نادان  -

 : ، گفت  ناباوري به سخن پير  با چرت و؛  ارادتمند  مريد ساده و قوياً -

 !!!)شكسته نفسي ميكنين مگه  استين ، ، كالن خو! ، صاحب  هي -

ولينعمت خود   مربي و  بلكه آگاهانه؛ گي آن دهاتي ه  از روي ساد خدا پرستي نه ه دينداري و ب ناتمام متظاهر
از روي مصلحت منجمله نام خدا را پيشتر از ولينعمت مگر  ، فقط براي احتياط و را از هر بزرگي بزرگتر ميدانند

  را به خدا و او يكسان بكار»مهرباني «مترادف و بال فاصله با ولينعمت ياد ميكنند و بدينگونه صفاتي مربوط چون 
   . ميشوند واند فراوان مرتكب شده   اين كفر را   امرا چاپلوسان سالطين و  يوسف مداحان و  بر دگروال عالوه. ميبرند 

  :به پيش
  

   زبان آموزشي كمپ ها پشتو بود    
  
نفر پرسونل   دوازده –و ده  هفت نفر صاحب منصب عادي –، شش هركمپ آموزشي داراي دو سه نفر افسر« 

.  بودند  امنيتي ده تن عسكر نيز در آن گماشته شده   بخاطر امور اداري و نظامي يا خورد ضابط ميبود و همچنان
،   با لسان دري نيز آشنايي داشتند  ليكن چند تن معلمين ) I.S.I  زبان جهادي( پشتو ميبود زبان تدريسي معموالً 

 بكلي به  زبان  ها چون آن.   ازبك ميداشتيمةاشتراك كنند تي بروز مينمود كه اگر ما مشكل در قسمت  لسان وق
به زبان پشتو    در چنين صورت آموزگار مطلب خويش را ؛ داشتند   نمي بلديت   )!جهاد في سبيل اهللا( آموزش 

  . ترجمه مينمود  كي به ازب را  ديگر آن بك  از  سرانجام كدام ميشد و  ترجمه  سپس به دري ميگفت كه 
   )!جهاد في سبيل اهللا( صفوف مجاهدين  جذب در  طويل المدت ، كورس هاي جلب وة كورس هاي مخابر

� ه�� ���ه� !�ز� را (  .ها و مجاهدين ارشد اختصاص داشت  صرف براي قوماندان�E ؛ �D�����:�#
��ا��ن ار>����Y ان و�Bره  ����ن  و اه= ��� وز���  ��  ای� ��%��ن �N�ی��;� "�ا-

 �DTا !�� ������"��&(!  

   
 به مجاهدين هر حزب كورس آموزشي علحيده 

  ميخواستند
  

اول .  با دو مشكل عمده مواجه بوديم  ها  احزاب و قوماندان  با   )!جهاد في سبيل اهللا(  ما در مسأله آموزش
. عين كمپ نبود  در   )!جهاد في سبيل اهللا( به آموزش مشترك  حاضر   )!جهاد في سبيل اهللا(  هيچ تنظيم  اينكه
 ملي (.   داير گردد   )!جهاد في سبيل اهللا(   بايد كورس عليحده  براي مجاهدين هر حزب  تاكيد ميورزيدند كه آنها

  )!وي كه نه ؟به  بيا جهادي اخوت همداسي  يو والي او
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    )!جهاد في سبيل اهللا(  ندان ها براي آموزش قوما  برگزيدن برطرف نگرديد كه در ارتباط مشكل دومي قطعاً 
 ،   برگزينند  بايد خودشان قومانداناني را  بودند كه  جدي   )! جهاد في سبيل اهللاي(اكثريت رهبران تنظيم ها .  بود

 مطابقت  )!جهاد في سبيل اهللا(  اساسات عمليات   با  ندرت  به درحاليكه من بخوبي واقف بودم كه انتخاب ايشان
   .ميكند 

ممتازي را در اختيار وي  رد و، من اسلحه دور ب  مينمود سپري تنظيم كورس را اصرار رهبر  به  قومانداني كه
 از تجارب 1985 سال ةمن تا نيم. واگذاري و تخصيص اسلحه كنترول ميداشتم  ، چون بنده شخصاً بر قرار نميدادم

چنانچه دريافتم كه  .   نتيجه خوبي حاصل نمودم   )! سبيل اهللاجهاد في(   برانتخاب قوماندان شائسته خويش دال
 ژنده پوش   بود ، در حاليكه چهره خموش و  ندرت قابل اعتماد به  حراف شخص جلوه گر ، شيك پوش ، چرب زبان و

كاري  ر وفيصد اليق ، مؤث  90 ...)دمكشي آبراي وطنسوزي و  (  بار ميĤمد و  مؤثر شخصيت  تمجيد و  قابل عموماً 
  ».  گرديدثابت مي

����1   � یX ���?  ه���� :  �»t� �T� ه�« ا!�!ً� در +��� ا�Eال ، ای� CAا��
� "�ر�� ه�� �  درد ه4B< �*N  ه� و %N/��ت � ��Nاه�ی . o!د;�وال ی� o1: �ای

 0������1 ا!0.  Gری�A 0>�>E  . ���� ���Zا !��! Q��� vه��  :در 
 » �t��T–ا�   دزدان و د یX ���?  از �BY= او��ش و �A 0�#ی� ا�E ن�1: �Y�+
�1��» t��T�« و��Tد  %��]� وازد� و ا� و�� ���ای� �BY= ا�اد در ���� K��Aت .  "�ا

 mاز ه� ����<���ز� �����4 و در "��0 ;�و� ه��  �:�� �w" R>� �%�Nا�� Qی�!
���: �N��و ;aار  �� . ���ی����<�� +�ن #�:���ن و و او��Tا ( رژی� ه�� ���<�

�R  ای��د;�ان و����E (و C%?  ر��اد در ��ه�اس ای��د :�د� و در  �  د!0 ه�N� ا
  » وN��� 0��4E 01E�ی�� ���� �Aور و

����ن  و B6?� ��ا"@ت و �A�وزات "�د را ��� +�ن ا!�ز��ن داد� ��n %/�  اه�ا
�Z$�ص » �FZ� ��ه v��« )جهاد في سبيل اهللا!(   Rد!0 "�ی  � �ً����A و �ًA�N% را

���B�� R�#  � ��1� o6و ���وم از %�ا �E���   . ه�N� t� �T� ه� و او��ش 
 :» تلك خرس « وا پس 

:�ام ا!@م ؟ ( ه� ی?�� ا!@م  ه� ��ون در �|� دا>0 &��� ����1 &ن  ا��ن «
�  �<�]� و  ، ��/��  "�ا��� ا� ، �  >��"�  ا� ، �  A�ریRZ را   : �n�+ ت�ی���

  ا!��4ر ;��  A�  ]�ف در ا�V�� ه��م ی?�� از g/NE) ؟؟؟... ��%��ن ر���ر��R را 
. یt4�ر+  >�� ا��    و �� ه� ���� در �Yن ���0  در �Yن �nد� و >�رو� ه�  ا��/�J ه�

��D ا#�ی=– ،R���  /�� 1990«   

  
  مگر مجاهدين هيچگاه يكپارچه نشدند .... 

  
من ديگر به عمق اين .  بود   )!جهاد في سبيل اهللا( مت هاي ذات البيني مجاهدين نگراني من از ناحيه خصو

 باالخره يك  وسعت روز افزون اين خصومت ها.  صدد امحاي جوانب ويرانگر آن شدم در مسأله لجوجانه پي برده و
في سبيل  ( سال جهاددر طول يازده  .  بخود گرفت  را   )!جهاد في سبيل اهللا(  بين مجاهدين  شكل جنگ داخلي

( هاي رقيب  توسط قوماندان يا   از احزاب مختلف و  به دست رفقاي همرزم   )!في سبيل اهللا( صدها مجاهد     )!اهللا

  . )! او جنتونو ته والرل (كشته شدند   )!جهاد في سبيل اهللا
  .   به دار آويخته شدند ي عاممال در پارك شهر تالقان  چهار تن در 1989  دسمبر سال 24  به تاريخ  طور نمونه

 اسالمي ء يك محكمهةذريع برادرش و دو مجاهد عمده حزب گلبدين حكمتيار بودند و جالل و  از سيد اينها  عبارت
مردم  تن از هزار متهم به كشتن مجاهدين حزب احمدشاه مسعود گرديده و درحضور بازماندگان كشته شدگان و

  .اعدام شدند  محكوم و
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دوستان  شش تن از افراد مسعود بشمول هفت مقام ارشد حزب و  سي و بعد  اعدام ها چندي  ي اين به تالف
  او نورو پسي پر( .  به هالكت رسيدند  جالل معدوم مذكور صميمي وي طي يك كمين افراد سيدجمال برادر سيد

 مسعود )رارسيدلي نديءمندي كرل او مخكنيو سره ونشتل ، خو تر اوسه پوري ورستي راپور باندي جنتونو 
  به كسيكه سيدجمال و ؛ برزن تاختند هر كوي و  هزار تن از افراد وي بر .  در صدد انتقام جويي شد نيز بال درنگ

(  متمرد ءدسته  بود كه سبب كشف سر همين انعام.  ، يك مليون افغاني انعام وعده داده شد نمايد را سراغ  برادر او

  .  شهر تالقان گرديدءدرون يك زير خانه زا   )!جهاد في سبيل اهللا
 مواد مخدر نيز محرك ةساير علل ، انگيز  بر و مناطق ديگر كه مزيد ر و ديگر قوماندانان قندها مسلم عصمت

نيز   پاكستان ي ها در داخل قلمرو خورد  براه مي انداختند حتي بعضي ازين زد و  نزاع هاي خونين فراوان شان بود
  !) پاكستاني و شرمساري ؟ دروغ ؛(  ....گرديد شرمساري ما مي ه موجب دستپاچگي وگرفت ك صورت مي

  
  :پاكستان   

    اميرعبدالرحمن  و» ديورند«  قلباً سپاسگذارآقاي
  

 قلباً سپاسگذار  ين دليل مامتيژيك در قسمت پاكستاني مرز واقع است و به هاتمام نقاط مر تفع و عمده استر
بصيرت تاكتيكي رقم    با چنان خرد و  قبل اين خط مرزي را شخص اداره كننده ايكه خيلي هاآقاي ديورند هستيم  

  &"� از ،  ���N زای� ه� ی�د� :���ء!@T » ا��� &ه���« از ا��� %�BاNE�T� (  !زده است 
�n�Z�Nد ����ارد !! یX د!0 :  ]�ا  ���د ؛ :��ر ��دار �<�� �:��از ��ا� "�ا ؛ .  +  ؟ او 

�bE ح�ل ... ت ���BYا  �@% ��E و ... �Nه =P�  : ه� �:�� ����د!!!(  
برخي قوت ها ي مهم . افغانستان مطرح بود    )!جهاد في سبيل اهللا(  در جنگ  انحرافيةزاوي   يك معذالك

در )  بسيار عمده ءيك قشله( لحاظ اعاشه و امكانات منجمله در بريكوت  افغاني كه در موقعيت بسيار دشوار از
  . شدند  پرورده مي   قبايل محلي از داخل پاكستان اعاشه وة به واسط؛   قرار داشتند مجاورت سرحد

 بذل   مجاهدين  با  تن ا ز راه جهاد دو جناح دست داشتند ، چنانچه هزار ها  بيشتر قبايل پاكستاني در هر
 .  نمودند  با دشمن نيز مي  ممكنه را عدتدر حاليكه همين مردم نظر به منافع شان عيناً مسا.  كردند مساعي مي

�  ( .   ابعاد گوناگوني بخشيدند  جنگ راكسب پول بيشترايشان جهت !  0D��1  و���   :�C ا!@م  
�nر;��   ����1  و "�ا�  ... !! ��<���?�� ه�� ��B4A  در �D�د  ا�$�ف دا>�    ND�&  �؛  

��د�� ؟؟؟  +  CT�6 ن��&  : ���:  ��A( !!!   
،  دال ، آرد.  بود  افغانستان   سرحدي  بر قشله هاي  جهت فروش غذايي  قاچاق مواد  يك مورد عبارت از

 پوسته هاي   اينة به واسط يا چراغ ها  بخاري ها و ، برنج و مواد سوخت مانند پترول ، ديزل و تيل خاك براي روغن
  .  بود  زيست اين قشله ها گرديده  بقا و ع  باعثدر حقيقت همين منب. شد   مي  منظماً خريداري تجريد شده

 از پاكستان  سيخي كه مستقيماً  از سمنت و  ها نيز اين پوسته حتي اينكه سنگر كني هاي كانكريتي بعضي از
مهمات جنگي فراهم    به قبايل اسلحه و  اكثراً در عوض اين مواد  متذكره قشله هاي.  تعمير ميگرديد  شد آورده مي

 از مناطق همين قبايل عبور   تداركاتي مجاهدين   نبوديم ، چون راه هاي گرفت  توقف اين داد و قادر به ما. ت ميساخ
  . ميكردند   مسدود مخالفت آنرا  بروز كدام   ايشان در صورت مينمود كه

مچنان يك بس ها ي فراوان خويش به قواي سرحدي افغاني اين قبايل ه  بر به كرايه دادن الري ها و عالوه
اين بحيث يك   .   دريافت ميداشتند  از عما ل خاد را  دايمي فروش اسلحه را در پاكستان رايج ساختند كه آنءپيشه
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 ازين جنگ را همين قبايل بدست آوردند   بيشترين سود  بايد گفت كه .  بزرگ ثروتمند شدن قبايل در آمد منبع
  ). !روي دروغگو سياه(

( چنانچه دولت پاكستان از مجاهدين . بحساب ميĤمد   چنين يك جنگ غير معمولي ءهاين يك حالت فوق العاد

وسايل  مواد و) پاكستان (  اتباع آن  باني همه جانبه مينمود ، در حاليكه به هزار هايپشت   )!جهاد في سبيل اهللا
  .ها مي افزود  رزمي آنبر توانايي  ميساختند كه اين خود   فراهم  آني  افغاني  به دشمنان لوژستيكي را 
 باني نمييرا بدينطريق پشت  اگر اين قبايل پاكستان دشمن ما  نظر نظامي ، من بدين عقيده هستم كهء  از نقطه

ای� از (  . نميتوانست   باقي مانده سرحد حتي پنجاه كيلو متري  ة پوسته هاي افغاني در محدود  از يكي  هيچ ؛ كرد
: v�� �ای �Tو ، ���|�� « و » �D�د«   �T�ظ DTا  bی� « ���ی� از �T�ظ دی������د ، 

� &ی� BY�ی= ���F: C4A و وBهa�  ن و�:���دا%�  # �!ً�ا! �ی ��<0 >�� ا���
��Bا��F: R و�����د� ا!0 ؟؟   0>��� (!!  

 ت ترين منفع  پر تجارت مواد مخدره   بعد از فروش اسلحه  مسأ له خريد و  شك نيست كه  در اين جاي البته
. بوده است ) !!عمال خاد برابر عمر (صد ساله اي   دوة سابق داراي  تشكيل ميدهد كه  پيشه را در مناطق سرحد

 بازار هاي آزاد سالح و مهمات در  بزرگترين بحيث يكي از    پشاور واقع جنوب) دره آدم خيل( » دره« رك ـشه
  . جهان تلقي ميگردد 

جود دارد كه مشتريان ميتوانند اسلحه مختلف النوع از تفنگچه تا هاوان را درينجا كم از كم يكصد دكان و
 ).!! عجب(بمالحظه ميرسيد   ؛  ميگرديد  دريافتI.S.Iتوسط  ايكه   بيشتر آن اسلحه  درينجا. خريداري نمايند 

  
 ، هفت تنظيم و I.S.I جلسات نوبتي سران 

  ضياءالحق 
  

جهاد (  »گردهم آيي سران «  برطبق آن تاريخ   تسليم ميشديم كه يامي راپ هر چهار ماه  مدت زمان تقريباً  در

(  با آمرين هفت تنظيم   در هر ربع سال اين بدان معني كه رئيس جمهور ضياء . شد   باز گو مي   )!في سبيل اهللا

 يكنفر  اينجانب و، )اكثراً(، وزير امور خارجه  جلسه اي ميداشت كه در آن جنرال اختر   )!جهاد في سبيل اهللا
درآن رهبران سياسي .  شد مخفي داير مي !)حتي از خدا ( اين نشست مطلقاً  .  ميورزيد  اشتراك  نيز ترجمان 
.  مذاكراتي ميداشتند   )!في سبيل اهللا ( اشخاص هدايت كننده جهاد   به همراه مشاورين نظامي خويش با پاكستان

 تحت انتقاد قرار داشت كه  ، چون پاكستان همواره ئيات اين مالقات نبود تقرب و دسترسي به جزء به هيچكس اجازه
  مسلسل را   ليكن دولت ما آن؛   ميفرستد به آن اسلحه افغانستان را كنترول و     )!جهاد في سبيل اهللا(  جنگ

  . دگردي  اتخاذ مي  بخاطر انعقاد چنين مالقات ها دقيق امنيتي   تدابير اكيد و . تكذيب مينمود
ايشان را در حاليكه پرسونل . بودم   در موتر ها   )!جهاد في سبيل اهللا(  من مؤظف به آوردن اين رهبران

I.S.Iموتر هايشان   راولپندي جهت تبديل نمودن  در محل امن  به يك ؛  بودند   منحيث گارد امنيتي توظيف مي 
  را  ، جنرال اختر ايشان  رسيدند  همه مي وقتيكه ي و رهنماي  جنرال اخترة سپس به خان ها آن. نمودم  هدايت مي

 در چنين گردهم آيي ها   همواره ضياً  .  برد  نيم كيلو متر مي  تقريباً ة مقر رئيس جمهور  در فاصل به  موتر خويش  در
 نزديك خويش وي حتي به اشخاص و دستيار.  رسيد يا وغيره مي يا سكرتر نظامي و   باديگارد و  بدون كدام  تنها و

!�ی� �nدی4�ن ��د��  زی�ا :  ذوات �6ف �@Y�ت �nدی��4 از(  .رود   مي  بديدن كي نيز نمي گفت كه
 . 0!�"�� �N�A ، ��& ی�4  &ب��(!  
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في (  طي آن رئيس جمهور تأكيد ميورزيد كه جهاد  چون در؛ بسزايي داشت   اهميت چنين گردهم آيي ها

   به مؤفقيت خواهد  بين التنظيمي همكاري  مفاهمت و صورت  در  اني وي صرفبي علي الرغم پشت  )!سبيل اهللا
 پيروزي در  با ارتباط مستقيم   بين بردن كينه ها  نمود كه از مي مصرانه بازگو   اين حقيقت را  همواره ضياً  . انجاميد 

  . دارد    )!جهاد في سبيل اهللا( نبرد 
همتاي شوروي خويش در   با  را در ارتباط پيشرفت مذاكرات   )! اهللاجهاد في سبيل( رهبران ؛ وزير خارجه 

 مساعي حزب  به راجع    )!جهاد في سبيل اهللا(  رهبر  هر.  تبادل نظر ميكرد   در مورد ملل متحد آگاه ساخته
ضيافت  مهور و رئيس جة امتناني ة با بياني جلسه معموالً.  داد دشواري هاي مربوط راپور مي يا  و  خويش در جنگ 

  .  مي يافت  از طرف وي خاتمه چاشت
 به  همچنان اطمينان كمك و همنوايي پاكستان  اول مسايل سياسي وةاگرچه اجنداي اين گرد هم آيي بدرج

عبارت از  ميداد كه همانا   تشكيل   نظامي را مسايل ، ولي محور اصلي آن  داشت  را   )!جهاد في سبيل اهللا( رهبران
  . ستگي تاكتيكي ايشان در جبهه ميبود تأمين همب

قرار ميداشت    )!جهاد في سبيل اهللا( اينجانب در جمله رؤس پروگرام اين رهبران    با جنرال اختر و مالقات
اوضاع و احوال  البته بيشتر بر. يك اجنداي خاص صحبت ميشد  كه هر ماه يا شش هفته يكبار منعقد و طي آن بر

  .  شد مي بحث   لوژستيكي  و چگونگي مسايل  آينده پالن هاي ،  عمليات ها
 يكبار جداگانه نيز مالقات مي  دو ماه   تقريباً  در مدت زمان   )!جهاد في سبيل اهللا(  با هر رهبر عالوتاً من

(   ، چون ايشان در ضمن گرد هم آيي سران گرديد  بيشتر طرفين مي اعتماد بازديد ها موجب   اين ديد و .  داشتم
  . نميتوانستند   پيشكش كرده بعضي مسايل مختص را   )!جهاد في سبيل اهللا

  
   ارزش هاي فوق العاده و دلچسپ كمپ آواره گان

  
كه در افغانستان مصروف   درينجا خانواده هاي آن كساني بدليلي بود كه  به كمپ هاي آوارگان  دلچسپي ما

  كه خويشاوندان آن دلجمعي بود  ة اين ماي ها چون نزد آن.  دبودند زندگي داشتن   )!جهاد في سبيل اهللا( پيكار 
غرض    )!في سبيل اهللا ( جاهايي تلقي ميشد كه مجاهدين ةاينها، همچنان به مثاب. ها از انتقام دشمن درامان اند 

  . نمودند  مي  به آن عودت   بدون احساس هيچگونه خطر  هايشان ديدن خانواده استراحت و
 نو  هزار ها.  سهيم ميشدند   )!في سبيل اهللا (مركز تجمع آنعده كساني بود كه در جهاد  خره  باال كمپ ها

 ( نبرد  برادران خويش در پدران و  با   بزرگ شده و سرانجام؛ جوان به اين كمپ ها منحيث آواره گان پناه آورده
  ».  ميورزيدند   اشتراك  عليه دشمن   )!في سبيل اهللا

D� ��ه sN: ��E �ً>�Yن ه� د�:���# ��از� ه�����ی� و �  ا]w@ح �ND�ن 
� �F�د� >�� و�� دارد ارز>�����E 0 و %/0 و��د�D� �از+��ی �D�در +��ی�  ، &

  .ا!�<��0
  : مكث كنيم   بر خواهيم گشت ولي اندكي در حقايق تاريخ هم باز » تلك خرس « به 
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$= !�م                                                
       
ن و عوامل و تحجر جامعة افغانستا   

  مماثل آن 
                                           

     !باش  ، جلوه گر   زمان جلوه دارينگ ، ميخواهي شرر باش        ستو خواهي      

     
ويژه   تجلي  )الم ـاس  مسيحيت و   (  ابراهيمي  در اديان كه  مخصوصاً  بشري  زرگـ ب  اساطير يكي از           

  .» اصحاب كهف «   يا  »مـردان انجلس «  اسطوره  از عبارت است     ؛ دارد اي
به  در اين اسطوره گروهي از موحدين و خدا پرستان مسيحي  كه در دربار شاه دقيانوس تشكل كرده و           

ت پرستي ، دعواي  ب ستيز عليه  در عرصه سياست و  رومء فاسد شدهيفرعـن  امپرا طوريـمبارزات عليه استبداد و ت
 مورد   ، افشا و  نيرو  تشكيالت و  ضعـف   در حالت ؛ پرداخته اند  ؛ ديانت ة در عرص  ساير خرافات خدايي امپراتور و

حتي اين  .  دن گير  مجبور ميگردند  به غاري در يك كوه  پناه  تا آنكه باال خره  . ميگير ند  قرار  پيگرد و خطر امحا 
 قابل   فجيعترين  سر نو شت  با  موحدين خداپرست ميگردد و جواسيس دقيانوس كشف   ة نيز  بوسيل ه پناهگا آخرين
  . ميشوند  روبرو تصور 

كند و   مي  پيدا  دست نيافتني ار حالت سحر آميزـ غ؛ اق مي افتد ـفـ خداوندي اتةزـمعج         اينجاست كه 
  به سنگ مبدل  ، تحجر ميكنند و  ايشان است با  هم  سگ وفاداري  يا همان اصحاب كهـف  كه» مـردان انجلس « 

  .ميگردند 
 مـر دان كه ةسركرد. انجامـد  د مي به بيداري مجد  سال ادامه يافته و 300  خواب سنگيةاين معجز         

 پي   تا شود  مي  ناگزير ياران  بر جبر احساس گرسنگي  خود و   بنا  ،  دقيانوس معروف است  نوس ياتيا ديو كليا داماد
 با ة دفين  به ميشود كه وي  دچار  به اين ظن به نانوا ميدهد ،   دقيانوس را   عهد ة وقتي سك؛ رود   بيرون به نان 

  قاضي  سر و  مستنطق و  داروغه و امنيه و  با  در نتيجه  .   دسترس يافته استسه صد سال قبل    قديم ارزش دوران
  .مي انجامد  سال  300 طي   خداييء معجزه  سايرين از  به آ گاهي خود وي  و كه مي يابد   كار

   شباهت  درد آوري  و فجيع  ة به گون؛ لطيف و خيال انگيز   ةاسطور  اين  با  ما  مردم  سرنوشت كشور و               
 مطرح    ابليسي استعمار گران كهن انگليس  نبوغ؛   در آن خدايي  ة معجز  به عوض  اين تفاوت كه  با  مير ساند بهم

  .است 
» بازي بزرگ«  را   پيرامون آن در افغانستان و  19  نظامي  قرن-  مؤرخان فراواني رويداد هاي سياسي           

   امپراتوري تزاري روسيه و  متصرفات ةميان خوانده اند كه در سرزمين داراي موقعيت جيو پولتيك حساس واقع در
 معيني از صحت اين تلقي ترديدي   بدون اينكه در حد . انجام گرفته است  هند  ة بريتانوي در شبه قار مراتمستع

  ! نمود   توجه  حقايق دگري نيز  به واقعيت ها و  الزم است؛ داشته با شد  وجود
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ـر گامي كه بر ، درست با هسرزمين طاليي هند پا گذاشت  كه در        غـول استعمار كهن انگليس ، زماني
هاي   مي يافت نه نقش گام  را پيشاپيش خود) افغاني (  نقش قدم هاي امپراتوري احمد شاه دراني  ؛ميداشت

   بود  احتمالي  و توهمي امكان رسيدن امپراطوري تزاري روس در سر زمين هند   خطر و  .امپراطوري تزاري را 
  .به شده  تجر  واقعي و »قدرت افغان « بالقوه  ولي خطر 
جوان خيلي   يك قوماندان عادي وة  اين در ست است كه به قدرت رسيدن احمد خان ابدالي به مثاب         

بيشتر  به   بود و احمد شاه   تصادفي يك رويداد  تاريخ   در مقياس ؛ در افغانستان  ؛ امپراتور افشار  اردوي عظيم
   فاقد و پهناور  در سرزمين  جمله   از  بر انگيز  اهداف طمع  به غانيبدوي اف  قبايل متشتت و  خاطر مصروف نگهداشتن

 نه   اين و  نه  ولي .مي نمود   اغتنام  و فتح  مي آرا ست و آهنگ  چند گاهي لشكر   هر  ، هندي  قوي دفاعي  ةبني
   هند ،ي  سرزمين طاليي عدي ب فرمانرواي   غاصب و  سر سخت را منتفي نمي سا زد كه اين حقيقت؛  دليل ديگر ي  هيچ

   روس  امپراتوري تزاري  حتي جدي تر از خطر  را  افغانستان  در خود  سوم و امپراتوري افغاني دوم   ةبالقو خطر 
  .بر نيايد   با آن  مقابله در صدد    پندارد و نه

  وسواس استعـمار گران انگليسي  و   انديشه  به  توجه  تمامي  مسلم  و انحصار          ناديده گرفتن اين حقيقت
ها   رويداد ي واقعي  كشف علل  و  تاريخي   تحليل  كار؛ تزاري  ةروسي در   استعماري رقيب شان  دور دست  قدرت  به
  . است   كشانيده  چنانكه  ،  ميكشاند  بيراهه  به  را  مسايل و

 پالن ها و   معناي طفره رفتن از به ها   خود افغانء ناحيه هراس انگليس از  انديشه و           طفره رفتن از 
 اطمينان بخش خطر  بخاطر خنثي كردن و   افغانستان   عليه منحصراً  آنانةعمليات بيحد ويرانگر و تبا هكنند

 ميراث خواران  همان استعمار گران و  از طـرف  جعـل  تاريخ تحميل عمدي  يك   بوده و حتي ميتو ا ند  افغانستان
  .  باشد  ان ش

وي  دودمان   پيش از   هند ، سوابق تاريخي داشته و  به  دراني سوقيات احمد شاه  لشكر كشي ها و  خاصه كه
شاه زمان جانشين   از قرار معلوم   بودند و  اقتدار حكو مت كرده  با  بسيار  حتي؛هند  در   مختلف از افغانستان  هاي

تحت نام  انگليس   استعمار كه  درست زماني ؛هند   در   لشكر كشي هاء  ادامه ايبر  را  هايي  پالن  نيز تيمور شاه
  . داشت   رويدست؛  شمرد  مي  از آن خود را  شرقي  شبه قاره  كمپني هند

�ن �A م�در : X�A�رت درا��$� �ًBی�>A ن�ز� ��0 >�w/!  : 0�?Yوا �ا ایaDT         
�  ���ن  ><�ق "���� و  �F�ق و��1EدوKءاو� ����� Kً�N�Eو ���ود ، ا� �N�Aر>�� 
����ن �Yن ����� ��� یX  ء��ا"/����ا� » !+��J "�اداد� «  >�رو� در ا

���� ن ��� :�دن ��CA وKی�ت و ���6` ا*�Y  4ای� �N: ، د����Zاه�  J�/��ا!�?N�ر ا
 `�BwA �V4  در ا/��J "�اداد� ��Bد� �+ Xی �ًb�� از #��4 &ن   ��Aی� د!�یJ ��ه�ا

 ���w�< 0�?Yوا  �   .   ا!0  #�� !� 
  مي نتايج عملكرد ها شواهد و  قراين و  ؛ تاريخي عميق  و   دقيق  تتبعات  تحقيقات و  ضرورت          با حفظ

 و  زد تفرقه ها و امكانات  ، زمينه ها و  داشتند  قدرت دور انديشي ايكه درايت و  با   ؛رساند كه بايستي استعمارگران
  يا حد اقل  و  فراهم  تيمور شاه  ة ادالد  ميان ساير ذرايع  در  اجينتوري  و از طريق نفوذ  ذات البيني را  خورد هاي 
   .   داده باشند  انگيزه به آن قوياً

ر د مداخالت استعماري در قدرت حاكمه و  نفوذ و ريم حقيقتبنگ  بعد تر   به زما نشاه  روزگار  ولي هر چند از
   سدوزايي و  تا جاييكه اميران بعدي  ميگردد عريا نتر  تخت افغانستان افزونتر و و  مدعيان رنگارنگ تاج   به رابطه

 انگليس نيستند و حتي  غالمان حلقه بگوش استعمار گران جز دست نشاندگان و) با حفظ يكي دو استثنا ( محمد زايي 
�Z$�ص [ Rن "�ی��6�Nه X�A�N���! ���:�! n�  و  ��زی�ن ��Bد ه�� &زادی�Zاه�

� B/6�ن  و !�ی� %�ا0T "�اه�ن Y�A    ]�]و د  F�yو   ����ار �  . ی
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   جنگ  قبيلوي  و جنگ  مدرن استعماري            

  
هر  حقيقت انكار ناپذير است در هر مبارزه ، مسابقه ، پهلواني ، دوئيل وغيره به مقياس انفرادي و در              

 از پا در انداختن رقيب ، خصم و   مقياس اجتماعي هدف مغلوب كردن و  به  نبرد جنگ و ، كشمكش و وييرويار
 مسابقه و مخاصمه   سراپاي مبارزه و  تقريباً عقب مانده كه   قبايل بدوي و ، خاندان ها و  افراد  برخالف .دشمن است 

با ابزار بسيا ر عقب  زيكي ، هماوردي مسلحانه آنهم ف  برخورد  و» ميرانه« ، » توره « همان  در نبرد را  و

 پهناي جهانبيني ، علوم   با جهانخوار و  قدرت هاي مدرن استعماري ، سلطه جو   ميدانند ،غير مؤثر جنگي مانده و
مورد  اردوي طرف و  نيرو و؛  پيوسته جانب مقابل ؛ ر اختيار دارند  تجارب عملياتي فراواني كه د فنون پيشرفته و و

 ضعف  قوت ونقاط   تمامي  قرار داده شناخت    و بيرون  مورد مطالعه   از درون و طور همه جانبهه ب را  هدف خود
 تطبيق قرار   موردا نعطاف پذير   ماهرانه و  طرز كامالً به   طرح و  راپالنهاي عملياتي ميكنند و آنگاه  آنرا  كشف 

   . ميدهند 
  از لحاظ اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، فني و فرهنگي زمانيكه آهنگ تصرف و  استعمارگران انكشاف يافته

ماقبل  مناطق عقب افتاده و مطيع ساختن قبايل و عشاير و جوامع متشتت فئودالي و ها و مستعمره ساختن كشور
   طبعاً قبل از همه، را ميكردند ها  بدوي در آن نظام سياسي و دولتي دامداري و  فئودالي و حتي داراي اقتصاد و

يا غير   ضربت مستقيم  نمودند و  مي دريافت  را جستجو و  آنان به اصطالح پاشنه هاي آشيل نقاط ضعيف  و
  . ميĤوردند   نقاط وارد  در همان را نا مرئي خود  يا   مرئي مستقيم ،
  :بودند از عبارت   معموالً   پاشنه هاي آشيل و ضعف   نقاط  اين

قبايل و طوايف و   ميان اقوام و  ، خصومت ها و حتي التهابات انتقام جويي و كينه هاي آتشفشانيــ  اختالفات
  .خانواده هاي ملوك و اشراف و شاهان و سالطين 

  . منطقوي   فرا كشوري و  جغرافيايي و و  منازعات و كشمكش هاي سرحدي   مسايل و ــ
معيار ها   ساير شاخصه ها و   بدوي و خرافي و  باور هاي ايد و مذهبي و عق نقاضت ها ي ديني و  اختالفات و  ــ

  . در اين استقامت 
ه  ب  مؤثر بومي و  زعامت هاي استوار و كارا و مؤسسات و  هكذا  دا نش سياسي و ــ ضعف شعور ، بينس و

 ...اصطالح ملي 

طاليي هند طبعاً چنانيكه در مورد  تصاحب سرزمين  تصرف وي  پالنگذاري   با  بريتانوي همزمان استعمار گران
تاكتيك ها ي   سترا تيژي  ها و در داخل هند ؛ بالفعل  قوت هاي   مستعمره و  درين  رقيب  فرانسويان و هالندي ها

بالقوه از    بالفعل و  برابر چلينج هاي  همچنان در؛   زمانبندي كردند  طرحريزي و  جانبه همه  مطالعات   با را خود
  .نمودند   حيل و دسايس مخوفي اتخاذ   بسا تدابير و چه   ديگر نزديك   و دور  رقيب  هاي قدرت   و مسايگان ه ناحيه

ميان   تيمور شاه سدوزايي ، در ةميان اوالد رقابت هاي دهشتبار خانداني و قبيلوي در البته وجود اختالفات و
 افغانستان در آن زمان پاشنه آشيل  ضعف وةنقطچنان  حكمران و قبايل رقيب آن واقعاً ةشاخه هاي قبيل  و سران 

پارچه پارچه كردند و   تصادفي احمد شاهي را   امپراطوري اساساً  نه فقط  نشانه گرفتنش با بود كه برتانوي ها 
كف  در  )؟( اخير   تا را  تلون هاي ظاهري  آن با  نموده و تصاحب  را حسب د لخواه   افغانستان سياسي در حاكميت 

��ا��BY Q/�� »  رگ ��گ « افغانستان در شرق   با  فراتر از آن همراه  بلكه؛ داشتند   محفوظ  با كفايت خود

nو "�د ;�ی n��! R� فشردن آن  عندالموقع  در دست گرفتن و   با  پيدا و  راا!��Bا د زد� ��t/Dور ، دا
   .  نيازمند است  »رستاخيز الهي «  و» سور اسرافيل«   به  گويي ها بر آن غلبه   دفع و  فجايعي آفريدند كه رفع و
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 رهبري و تعليم ونامرئي   كامالً خزنده ودست گرفتن در از  بود  بنيانكن عبارت  مرد افگن و   مورد  اين

  مال ها و استخدام و اجير كردن  هكذا  جاسوس آفريني و هاي جاسوسي و  توسط سازمان  درين مناطق تعلم ديني
  .تسليم ناپذير   هاي صديق و   مال امحاي علما و  تخطئه و  و  تكفير   طرد و مساعد و مازان  ن پيش

 متمادي   بود كه طي قرون  در افغانستان چنان جمله حياتي از و مهم   بي نهايت   درين عرصه واقعيت وضع
 به  ش عقايد بيش از همه تفتي شان در يك چوكات خاص سيستم  امارت هاي ، حكومات و جبار حاكمه طبقات 

 بدين جهت   پرداخته توده هاي عقب مانده  فرا ديني   بدوي ديني و  باور هاي  از  سوء استفاده  با ايديولوژي سازي
  N��A  از  هميشه  به طور   در مقابل تقريباً  بهره جسته و  فراديني  روايات ديني و  آيات وة پاره هاي جداگان از تكه

��Bي و A?/�� و A?/� &ن ��Y =N4�o&ن >�  ���[ lد��Eا ،  �Eدري وا�ي ��ن ه���  ز 
����ن ��E ز��ن ه�ي %��N :�1ر ��"�د داري و ) #��1 و دري ( ه�ي ا�4��A ��دم ا

QYت �/�;��ي در وا�<  �  .  ميكردند   
 بي دين   فاسق و فاجر و  اينكه كدام صرف نظر از (  سلطان ؛ رويهمرفته وحشيانه  در اين ايديولوژي التقاطي  

 و   حشم  و پاي خدم  سلطان و سرا ، اطاعت   "�ا ءy= ا� و !�� ) بود وحشي و جالدي  ال مذهب و  و
  و  قلمداد  ))اطيعو اهللا و اطيعو الرسول و اولي االمر منكم ((  امر شرعي   محصلش شامل  مامور و و  دولت  دستگاه و

�� و ، شده و غصب شده و حرام طبقات حاكمهدارايي ها و جايداد هاي غارت �N!& ي "�ا داد و�ه n�+  

  فاقه و فقر و  ،  محسوب گرديده   >�ن ��ل ���ت ��X و %B�دات و "��ات و �BA%�ت و E\ و ذ:�ت
شخصي محروم شدن توده   ملك پدري و حتي دسترنج  از مال و ،  غارت شده گي ،  دربدري  بيچارگي و  مرض و

��>� از �0�1 "�او��ي  ،  محكوم  وهاي مظلوم 0<��، و >��4 و  ، "� ازA �T<��� و !�
 C��� اد و�Aو ار �>����B�ح ا�Tم و (( >4��0 و 6���ن در ��ا�� &ن :�F و �� د��� و ز

 =�>Tا C)) وا��و��A ن�ميگرديد>�ن ا�1  .  
 بي چون و  ، بود معمول و مرسوم   و  مشروع  در كشور20 اوايل قرن  ر عالوه غالمي و كنيزي نيز كه حتي تا ب

 ، همين  به اصطالح علماي دين؛ طور اغلبه  ب؛  ديگر .   ميشد  خوانده�0�1 و اراد� "�او��يچرا 

   اقتدار ارباب  توسط   اجراي آن  تعميل و كردند و مي  بر   از  مي آموختند و؛    گرفته دين به جاي  را ايديولوژي
  . بخشيدند  مي  قدسيت  و  مشروعيت  محكوم خدا را  و  مظلوم  بندگان بر

 اين   بر ضد  در قرآن آياتي بود كه زنديق كسي .  شد منكر مي  ؛  به اين ايديولوژي بود كه الجرم كافر كسي 
   !!!مي آورد  مردم   در ميان را  ايديولوژي كشف و آن

  
   حكمت بهلول دانا در قبال سلطان محمود غزنوي 

  
، داراي تعصب ديني جاهالنه يا  في است، سلطان محمود غزنوي كه در كنار محاسن شخصيتي اشروايت معرو

از براي قدر عباسيان انگشت در كشيده بود و در تمام ساحت قلمروش قرمطي (( منافقانه شديدي بود و به قولي 
 به   مينمود و را غصب اش  ميكشت و يا هستي و دارايي ؛  ميافت ؛ميجست و هر كي را كه سرش به تنش مي ارزيد

زماني فرمان داد كه اهل هنود و سكهـ مقيم در غزني و الجرم ساير مناطق ))  اهل ذمه اش ميساخت  اصطالح
 براي بودن و كثيف كردن ديار اسالم   را ترك كنند و ديگر حقي  سلطاني و امپراتوري)) داراالسالم (( قلمروش 

  . مششع همايوني ندارند
، تصوف و تقوي كه هيچ و  دانا و اهل تدبير و حكمت ، درويش و  برادر ناتني اي  بود ن محمود را از قضا سلطا

  .  بود ))بهلول دانا ((  نام   را  نداشت و او  اعتنايي  و  كاريخوانده  سلطنت برادر  عنوان و  نام   به سفره و هرگز
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ها و دلهره ها و  لبته پس از تفكرات و ترس، ا بيچاره سكهـ ها و هندو هاي مفرور وطن و مغضوب سلطان
  .  در ميان گذاشتند  او با  متوسل شده و حكايت را   بهلول  حضرت  به  باالخره هاي فراوان وسواس

 ولي چون تاريخ ؛  به خط زر نوشته شود  اسالم  در تاريخ سزد  مي  به كار برد كه  تدبير با شكوهي؛  بهلول دا نا
  . فرمايند  نمي  انكار كردن آن كاري پنهان كردن و  جز   الجرم؛   انحصار منافقان است در عجالتاً اسالم 

را   مردم   تا ، هدايت داد  نشر اخبار ، به جارچيان و اهل پخش و ، بر وفق آن تدبير سترگ بهلول بزرگ
 بر  بهلول دانا  امامت   به ماز جماعت ن؛   نمازگاه غزنه  يا  مسجد و  بزرگترين  در ؛   پيش رو ةآگاهانيدند كه روز جمع

    .  نماز شركت و كسب فيض كنند در اين توان دارند  در  كه  تا حدي  مردم  گردد و گزار مي
   پذيراي آن توا نست  نمي  پادشاهي نيز جبراً و كرهاًء  اراده  بود كه به حدي  بهلول   معنويت محبوبيت و

، شعرا و دانشمندان و   به شمول سلطان محمود و اراكين دولتش  بي سابقه و يم  با جماعت عظ  نماز موعود . نگردد
  .  بر وي اقتدا كردند  همه گان  محراب ايستاد و  به  بهلول .  برگزار گرديد ،  بيرون از آن دربار و روحانيون 

  : بدينگونه پرداخت  الحمد شريف ء تالوت آيه بهلول به 
  :  بر آوردند  فرياد؛  مقتديان ذيصالح...... )) الحمد اهللا رب المسلمين(( 

  ! خطا 
  .... ))الحمد اهللا رب العالمين (( 

 باز همان  .  نيت كردند؛  از نو  تقاضا كرد تا  از نمازگذاران معذرت خواهي نموده؛  با سالم گشتاندن؛  بهلول
از  ، مجدداً   بهلول تكرار شد و)) لعالمين الحمد اهللا رب ا(( و تصحيح آن )) الحمد اهللا رب المسلمين (( تالوت 

 چون ؛ بود  نيز غضبناك   اما سلطان محمود كه از قبل .  نمايند  نيت مجدد  و بر وي ببخشايند  تا  حاضران خواست
  : به غرش در آمد و خطاب به بهلول گفت  شير

  !  بي تميز  ةملنگ ديوان -
نازل  غضب خدا .  دين را صدمه زدي جد را ترك كن كه  مس  محراب و!؟  مسلمين كجا  امامت  تو كجا و -

  ...... ! شد و  خواهد
   : داد  پاسخ   بلند  صداي  با  متين و  و  آرام؛  غضب سلطان  بر عكس غيظ و ؛ بهلول دا نا

رب  ((  اين سلطان بزرگ غزنه است كه رب العالمين را.  رب المسلمين:  ميگويد   بهلول نيست كه؛  اين
  يا نميداند   مسلمان   هر فرد و جماعتي را كه ، و  شعور قاصر خود عقل و و آنهم در حدود .  ساخته است )) مين  المسل

 و   ميدهد  اخراج  و  تبعيد حكم)) رب العالمين  ((   از ديار  يا و  محروم  ،  بخشيده از حق زندگي كه رب العالمينش
  . سخن گفت)) هندو ها و سكهـ ها (( ان ـست دا و ها )) طي جويي ـقرم ((   از آنگاه

  و  بردن   پناه براي  زمين  چاك شدن  به حسرت   چنان شد كه؛  پر شوكت غزنه  پرجالل و و سلطان اولي العزم 
،   خود اعتراف و منجملهة ناروايي هاي جاهالنه و ظالمان  به  ناگزير  ! بود   نا ميسر راحتي كه.   افتاد ؛ پنهان شدن

  .  داد اهل هنود و سكهـ  فراري دادن هموطنان  و  تبعيد   فرمان  لغو به كم ح
است )) كتاب آسماني ((  قرآن مجيد كاملترين   اسالم كاملترين دين و؛   در سلسله اديان  مؤمنيم كه ميدانيم و

   عندالموقع  را  كبير محمود   سلطان  مانند  شاهنشاهاني دارد كه هم   جاللي چنان ؛  اين كمال ديديم و چنان كه 
   .  ميكند  ذليل چنين

؛  بحيث كتاب جادو  و  اسرار   دريافته شود  و  قرآن   معناي آن  اسالم  در بر اينكه مشروط   البته  البته و صد
  !باور نگردد ...  كس مدان  و  صفحهء  نت موسيقي  و  تغني و  بانگ و آوا  و  نوا و  تالوت محض 
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  است ؟ » رب العالمين« اسالم چرا رب  
  
، رب   رب العرب، رب المسلمين((  نه  است)) رب العالمين (( اسالم   دين مسلمانان است ولي رب  ؛اسالم 
، رب  ، رب السني ، رب الپشتو ، رب الفارسي ، رب القبيله ، رب الملت ، رب االمت ، رب الرعيت ، رب السلطان العجم

   ....... )) رب المجاهد ،  رب الطالب ، رب الپاكستان ،عه الشي
 به   نپرسيده و از خود ، وارثان پيامبر در كدام عصري از اعصار استبداد ، روحانيون عظام گويا مجتهدين كرام

سبع المثاني يعني و چرا تالوت .  نه رب المسلمين ، رب العالمين است  خلق اهللا تشريح نفرموده اند كه چرا رب قرآن
 نوافل و انواع  ،  نماز هاي جمعه و اعياد ،  پنجگانه  نماز هاي در تمامي)) الحمد اهللا الرب العالمين ((  ة كريمةآي

 تكرار   باران  ستارگان و قطرات ء بيشتر از شماره حتم است و شبانه روز شايد فرض و  ،   نماز هاي اسالمي ديگر
  ؟ ميگردد

منان يا يا ايهالمو( و ندرتاً ) يا ايهالناس (  كتاب مقدس عمدتاً  اين سرا پاي در   نيز  قرآن و آنگاه خطاب 
  . در عامترين مفهوم كلمات است) منون ؤم

 آيا تالوت قرآن مجيد كه زبان عربي شرف  :   نپرسيده ا ند كه از خود غير عرب گويا  همچنان علماي اعالم 
   ؟  استيك برابر  »عجم « و   عرب   براي؛    دارد اصالت متن آن را

در )  در سطح ترجمه تحت اللفظي براي غير عرب  حد اقل( معاني آيات  ،   عرب وقتي قرآن تالوت ميكند
 بخصوص كه زبان عربي نفهمد جز موسيقي و آهنگ كلمات و جمالت ؛  ميگردد ولي عجم  تداعي و تكرار ذهنش

  .  چيزي دستگيرش نميشود
  نبوده فيوضات روحاني آن   بركات و   و  تقدس  تبرك و  صرف ، تالوت قرآن  از  هدف فكر ميتوان كرد كه

   بايد؛  فيوضات  تالوت آن در عين ساير ؛  رهبري است  رهنمايي و   ارشاد و  هدايت و  كتاب؛  قرآن  از آنجا كه بلكه
   .   رهبري خدمت كند  رهنمايي و  ارشاد و  يعني هدايت و  اصلي كتاب  هدف به

  تدبيري منظور و   يا بدانند و درجه زبان عربي   عاليترين  در) غير عرب (  عجمي سامع و يقار  خالصه يا
   .  تحكيم شود  تكرار و  مستمع تاكيد و نيز در ذهن  قاري و  معاني آيات   ؛معمول گردد كه در عين تالوت

 ا��ی4  �  دE =�T�0�N: ه�� ا!��Bاد� و �Wورت ای�ی��Tژ� !�ز� &��ن در +�:�ت
�Y&ن از �Yن ه�  ����ا� دی� و #�!�  ه�� ��� دی�� و در [��ب دا�R ��دم از ��� و

��aری� از ��ر!�ی� ه� و . �?/` ��د  ��N% ���; ��Dم �?�ق و !�F�W  ودر !zw ا
� :  در %�]  ���FA و A?�رW�ت ����ع و� �Aوی= و ا�P��DT در %�ب و ;�Nا� :���� �اوا

�  ی�4�ن >��ع دا>0  ��%.  
   

  نستان ـادر افغ» جهل دين  « ةفاجع 
  

 توده  عدم سواد همانا )) جهل دين (( وخيم   و   هاي ضخيم ترين بنياد  افغانستان يكي از نيرومند در سرزمين
 در حاليكه حتي ه و ميباشد ؛ بود  زبان پيامبر   زبان قرآن و  يعني  زبان عربي به  نسبت  هاي ميليوني مسلمانان

  ؛ نيز بازار آموخته ا ند  محيط كوچه و  از مادر و از  عربي را  پيش پا افتاده  محاوره وي عادي و ناعراب كه زبا
 بلكه   بازار نيست ، زبان عربي كوچه و زيرا زبان قرآن.  ميشوند بي سواد و جاهل شمرده  به زبان قرآن  نسبت 
زباني  .   بشريت است ت عاليترين و غنيترين زبان عاليترين ادبيا در سطحـ علي الوصف محاوره اي بودن ـ زباني 

صنايع   انواع   استعاره و  تشبيه و  و  تصاوير معاني و رموز و  ر از   سر شا و پر بار    ادبيات غني و كلمات  داراي چنان
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 ءاز دو كلمه  مركب  ءحتي جمله  است كه  بار هاي  افسانوي و اساطيري:   و مهمتر از همه ظريفه  و  بدايع هنري و 
  .  بر گيرد  معاني را در و مفاهيم  بحري از   ميتواند ؛  كوچك آن

  ))الحمد اهللا رب العالمين  (( ء مباركهءهمان آيه  به  گرديم مثالً بر مي
  :همين قسمت آيه چنين است  ؛  بهتر است بگوييم   يا  تحت اللفظي اين آيه ءترجمه

  . گار عالميان استپرورد كه  خداوندي  بر سپاس و  حمد
خضوع و اداي سپاس در   براي افاده خشوع و ، فقط ادعيه  اوراد و  دارد كه  مبرهن مي علم دين و علم قرآن
�  +��� %N=   نبوده عبوديت و امثالهم  بندگي و   مراتب ، ابراز برابر نعمت هاي خداوندي ��، در ا]= "�او

�����;�ن "�د  C�رهنمود   ارشادي و   بسياري تعاليم  بلكه ، �زي ��ارده� و ���!X و ��ا!� از ��
مناسك ادا و اجراي   و   مراسم بر حكمت الهي در متون همين اوراد و ادعيه مندرج گرديده است و   بن  عمل هاي

��اي A�:�� و �4Aار و &��زش و �NbA� و ��4�A روز اnون &��ز�  �Aا���ي  آنها منحيث المجموع
  .ا!0ه� و &��"��� ه� 

 دستوري   رمزي و طور ضمني وه  ب را....  بي حدود و   بي حد و بيكران و كه بي پايان و ( ، حمد و سپاس  آري
  ! پروردگار عالميان   بر ) شامل است  ادبي نيز حامل و و 

،  ، صحت و عافيت بخشنده ، رزق و روزي دهنده  تكامل بخشنده ، رشد و پروردگار يعني آفريننده - 
 ....مجازات و    ترفيع  تخفيف و  صاحب عفو ، ،   فضيلت دهنده  قوت و ،   هدايت كننده ،  سكون دهندهحركت و 

 حواس و عقل و دانش بشر  با  يعني تمامت هستي كه  ))عالمين ((  به همان حالت اصلي  يا عالميان  - 
 )علوي ـ  ملكوت (  باال  عالم  ناقص خود  و عقل قاصر با  بشر  كه  عالم هاييءمجموعه .   نيست يا قابل شناسايي هست 

...... ، عالم جنس و  ، عالم انس ، عالم آخر ، عالم حاضر ، عالم معنا ، عالم ماده) سفلي ـ ناسوت (   عالم پايين ،
 . مينامد

اشرف (( گان تا ه ، از فرشت  ابد  به  تا  از ازل  موجودات خلق شده و خلق شوندهةعالمين يعني كاف - 
 از خود  )و چه بسا غالباً (  بعضاً  ودهـ به وي ارزاني فرم عالم كه خداوند  بر اختياراتي بنا سفانه أ مت كه )) قات مخلو

ذره   تك سلولي و   موجودات ريز  دريا و  ماهي  هوا و  تا مرغ ، كند  مي درست كرده و هم  )) ارذل مخلوقات (( 
  . بيني

بي حسابش كه   با كهكشان هاي بي حد و   تا كليت كائينات اعماق آن  و) اتوم (  ذره  عالمين يعني از - 
 .  پهناي آنرا كشف كرده است ،  سال نوري ها  فواصل ميليارد  به  فقط تا كنون   بيچاره  ناتوان و بشر

  از  فراتر  بشر و   مكان قابل شناخت زمان و  از   بيرون  كه  هستي و آفريده  همه  عالمين يعني  باالخره و
  . ، است بشر  براي  صورـ قابل ت كائينات

  مرتبه طي ) 32( بايد   شبانه روز حد اقل در يك )سني ( مسلمان   مؤمن   به ميان مي آيد كه چرا فرد سوال
  حمد و سپاس بر((  بگويد كه  اگر بگويد و چه تفاوت ميكند )) رب العالمين ((  حمد و سپاس بر  پنجگانه  نماز هاي

   بر پروردگار ، ملتم دولت و  پروردگار   بر  ،   قريه و قبيله ام  بر پروردگار ،  پروردگار عايله ام ، بر دگار خودمپرور
   پروردگار آدميان ؟   بر  نهايت  در مسلمين و
 اين   وهزار ميليون اند  6 بيشتر از   آدميان كه؛  كم باشد؛ ميليارد جمعيت دارند   و نيم يك  مسلمانان كه اگر 
 اند كه طرف خطاب كتاب هاي   اين آدميان  در مجموع؛   زمينءروي كره  در   ظاهراً  تازه .  نيست چيز كمي
  .   دارند  نعمات وي را و  عنايات  و توان ادراك خداوند  شعور و عقل و  ؛    بوده آسماني

 به   او تعاليء به فكر و ذكر و انديشه ن  مسلما بزرگ اراده كرده است كه فرد ولي علي الرغم اين حقيقت خالق 
نا مربوط   مربوط و  و  نا معلوم  و  معلوم   عالم هايء مجموعه  يعني  عالمين  كه  معلوم  فقط عالم  نه  پروردگار حيث
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  ها آن تمامي   پروردگار او كه خداوند )) عالمين (( برابر   در   ذره كوچكي  بايد خود را  در نتيجه . باشد به وي 
  .   بيابد؛  است

مسووليت هاي   و  صالحيت ها ،  رابطه ها ،   پيوند ها ))عالمين  ((   واقعيت هاي و  مفاهيم   مجموعه در برابر
به   بر كنار بوده   بر حذر و  بر خويشتن  هاي شيطاني و نفس اماره  ارادهةسيطر از   در نهايت   دارد و مد نظر خود را 

رب ((  راستين به   پوچي و ياس و دلمردگي كه خالف ايمان  بر عكس به هيچي و فرعونيت وخود گم كردگي و 
 فقط   همرفته  از آيات قرآن عظيم الشان كه روي  يك آيه  چنين است حكمت عظيم .   دچار نيايد ، است )) العالمين 

 بدون اخذ   ميليون بار هم 32ر و  هزا32 بار 32، اگر عوض   حرفي نازل شده است و اال4 – 3 كلمه خورد 4در 
  و  ريايي   منافقانه و محض و  تالوت  به قلب  و   روح  و  تمامي وجود  با هم   و حكمتش آن  درس و  الهام  و مفهوم 

 رؤساي   سالطين و امرا وةبه طريق ، نعوذ باهللا  گيرد و خداوند بزرگ  نمي را نه اينكه جايي  ،   بپردازي دروغين
��0 + ،    شد  وبال نيز خواهد  موجب گناه و بلكه گردد   نمي ، خوشنود س پرستچاپلو�Bدر ا!@م  روه   

   !��دود ا!0

   !!اسالم محمديالبته در 
  ولي اسالم  هاي  ابوسفياني  و  وهابي  و سلفي و  كليني و الرنسي و  پاكستاني و جهادي و طالبي و  بن الدني  

يايي  در ظاهر چيزي  نيست كه  باطن  پليد تر ين  سياست هاي شيطاني ي حتي جز  يك رهبانيت خشك و  ر
  !!!پيغمبركش را  پوشش داده است 

  

  صراط المستقيم  قرآن كدام است ؟ 
  

  ! به راه راست  هدايتم فرما –)) اهدنالصراط المستقيم (( 
هر آن جاده صاف و راست و )) ط المستقيم صرا((  مسلماً  . است پر پهنا    بزرگ و نيز همچنان  مباركه  ةاين آي

  .   راه پيمايي كني  بر آن؛   دهشت  وحشت و  و  ترور  به هدف جنايت و خباثت و غارت و همواري نيست كه تو
و  روشن و آشكار زندگاني دنيوي  ، همان راهي نه چندان صاف و هموار و مستقيم و  صراط المستقيم قرآن

   .   ميدارد  مقرر ليم قرآني مجموعه تعا اخروي است كه
در شبانه روز   خود   ذرات وجود  تمام  با  اخالص و صدق دل و حضور قلب و  با آگاهي و  مسلمان اگر فرد واقعاً 

محال گردد   بايد   ديگر ! هدايتم كن  ،  قرآني  همان راه  به ميكند كه عالميان استدعا   از خداوند   مرتبه32الاقل 
   ريا و  اگر؛  اما.   فرو غـلتد به راه هاي ابليسي و گمراهي و ضاللت ،  منحرف شود))  صراط المستقيم ((كه از اين 

 تمام گذاشته كنار   نيمه  نماز را  از همان قرار است كه؛ باشد  ابليس مĤبي مطرح   مردم فريبي و  منافقت و تذوير و
   ))!رب العالمين ((  عبادت  نماز و   به باره دو  ميزدند و  گردن  را   مظلوم  و همنوعان محكوم  هموطنان و  ، مصحف

  !! ميدادند  ادامه
يا  بر عكس اگر عالمي  تباه و  برباد مي شد و  ممكن بود ؛  با تأخير نماز ؛ چنان نشود ؛  بربادي  و  فاجعه را 

  ؟!ناديده  مي گرفتند و  هئ كج و  راست  شده مي رفتند 
ي كه وقتي جاللتمĤب  ظلمت الباطل رئيس جمهور  پليدستان  به  افغانستان مي آيد  و در داستاني است واقع

پغمان  با  رؤساي طرف افغاني  در حال مذاكره  است ؛  بانگ آذان مي شود ؛  جناب  مذاكرات را  نيمه  تمام گذاشته 
  نماز  مي ايستد و قصداً نيز  آنرا چند  در حضور  جمع  پاكستانيان و  افغانستاني هاي  حاضر مصحف مي گسترد و  بر

  . برابر  دراز  ميكند و كش ميدهد 
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اينكه مردم  نميدانند و  به  مردم  ندانانده  اند ؛ حرف  ديگر يست  ولي در اسالم  مظلوم و مغبون و عجالتاً 
 مذاكرات واقعي  پيرامون حل و  مانند !) و غير مسلمان( معدوم  محمدي ؛  اصالً  از امر خير  توده هاي مردم  مسلمان 

فصل مشكالت دو كشور همسايه  ؛ امر عاجل و  عبادت  مبرم وجود  ندارد و مي توان و  بايد هزاران  نماز و چيز هاي 
  !ديگر  را  براي آن عند االيجاب كناري گذاشت 

  
  

  
  » بسم اهللا الرحمن الرحيم « معنا ، حكمت و عظمت  
  
 70بايد مؤمن مسلمان كما بيش  )) الحمد اهللا رب العالمين (( حد اقل  تالوت   ذكر و  مرتبه32تازه در برابر   

  :  نمايد كه مرتبه تالوت
  . نام خداوند كه بي حد بخشاينده و نهايت مهربان است  به –)) بسم اهللا الرحمن الرحيم ((          

بسم اهللا  (( ذكر    زندگي اش باةهر امري را در حيط است كه   مرد الزام زن و  از   مسلمان اعم مؤمن عالوتاً بر 
 ارجح   اين آيت اول و  تالوت  ذكر و هر نفس مؤمن مسلمان  با   بدين گونه تقريباً شروع نمايد كه)) الرحمن الرحيم 

 در هر ،  در هر كار؛  نهايت مهربان است  بخشاينده و  بي حد  ياد خداوند كه . گردد مي  تكرار   تاكيد و؛  قرآني
  !!!، در هر نفس  لحظه

 مباركه را چنين مفروض ةناموس خلق اهللا عمالً هدف اين آي مال و ثروت و جان و   مسلط بر قدرت و منافقين
 ، استبداد و دين فروشي و   و غارت ميتواني جنايت  تا  ، لهذا ، كه خداوند بخشاينده و مهربان است نده اداشت

 كن و  سوء استفاده مردم  پاك   از ساده گي عقايد  ، غصب و حيف و ميل نما  را  مال يتيم  ، حق بيوه و وطنفروشي كن
   زن؛  روايت ديني اختراع كن  است   منافق يافته  تو به نسبت   عقيده كاذبي كه  و  اخالق   از  استفاده  با حتي

 ةبيم  عفو گناهان و   عنوان ضمانت به قبولش را  م  طاهره و  پاكيزه و  دختر ،   از خود نما زيبايش را مطلقه ساز و
 خود آدم   در صورت لزوم   تازه  بكن و  ميخواهي هر چي  ملكش را  مال و  بگير و  نذرانه  بهر خود  ،  برايش بهشت
  به   را  خبربي و   بي گناه   مجبور مسلمان ساده و   در عوض و  جان بگير  مال و  بندگان خدا را  جالدا نت با  يا  بكش 

   و فساد هاي   ريكارد   پرده آن  در  و  بده ))دولت اسالمي  ((   نام ، حاكميت وحشيانه ات را بفرست اعدام  زندان و 
   صدور انبوه و  بندگان خدا  بر فرق )) ميخ كوبي ((  و )) رده رقص م((   تزوير و   جعل و وحشت و  جنگ و  جنايت و

   بدن را فروش اعضاي  و   قاچاق انسان مراكز  ساير  نشين هاي عرب و   شيخ  به وطن نا بالغ   و   بالغ  دختر  و پسر
 به راه   مخدر قاچاق مواد مافياي توليد و  ،  درست كن))  زمين   و خانه((  مافياي  ، ببر تر   بلند و   تر  بلند روز هر 

 بر   مصرف كن و  قصر سازي ها  به  تبرعات خارجي ها را ت و، خيرا كن غارت   را  بيت المال  بانك و  ، انداز
، ��4 دو  ��ز +�� �N�ز ��Zان.   بخوران  قاتالن كمر بسته ات بلي گويان و رهزنان و مزدوران و چاپلوسان و 

��و \E ري ه����?�ذ ���(،  "�� و "��ات �� >��4 را� ا��از و  (  : ���� "�او 0���E– 
�����1Z و  0��D���ن ا!0 �D� �E �–�1د�� ��# ��با حور و غيلمان و شراب  بهشت  باغ   ،  #

  مي قباله شرعاً   برايت  ، تخيل  تصور و   باالتر از بي حد و حساب و نعمات   و عسل و  شير  جوي هاي  و هاي انتهور 
  كن جنايت و  غارت  ،  تازه تر و   نو تر   هاي ريكارد  در  و  مهارت قوت و  با  و  باره   ديگر  و باره ديگر  گردد و آنگاه 

 فرصت هاي  و مردم   ملكيت  ، دارايي و و اندام و خون   امكانات و حيات  و شرف  و  تواني ناموس   مي ، آنچه
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  و ن  بخوا  نماز  باز و  ده  بر باد  بفروش و   را مرض  جهل و  و  فقر   از  نجات خلق اهللا وطن و  بازسازي  آبادي و
  !!!!  بهشت قباله كن و برو   حج  و خيرات كن 

 ((،   است داده  نشان  لي غزا كه جايي در همان   جز  طي قرون  حاكم كرام  و ه ها و علماي اعالم ي، فق مگر

�� در;�� !/w�ن  �T�%  : �A �4� ����!0 &د� �� J��((!  توانستند  نمي نشسته بودند كه  ،
  با  بايد   مسلمان را كه به آن بخشيدن  مراد و حكمت خداوندي از اين همه عظمت   تعمق و  ه اين آي اندكي در مغز

   منش و كنش خلق و خوي و به   باالخره   و وجدان  به عقيده و ؛  بيان دارند  كشف كنند و ؛ هر نفس تكرارش نمايد
  ؟ ! مبدل سازند مسلمان

�� �P�ل &ن، ��� �  ا�� ا!0 :  #�ورد;�ر %��NT�ن �� ا� ��:�A �4ار وA و  �& �
��� ;�رش  ���Zاه� ��/N�ن& ����� n�  : ده� ��/?A JF��1Z����� و (( را �� ه� 

��ن �D� (( �<�B�  ؟!
  دهان كثيف و از   هر لحظه  و  هر دم   صفات خود است كه  نام و  َعاشق  فقط  خداوند ؛  باهللا اً العياذ ؛ مگر
  !؟  بشنود را  ارذل آن  ابليس و  و ديستسا  و  جاني  متعفن هر 

��ن (( &�� ��/N�ن �D� ���1 وZ���ن )) و ���?  ��/N�ن (( �D� ���1 وZ� ((  :
 ���� �ً?B6 )) ������D� و �A ���1Z� ((�<����ن �N/�� ��] ان و�، +<�ر دار��؟  از :�

د ��/N�ن ��/��رو ��� ، در �Z�  X$�]ً� در :�!� ه�ي �Yرت و ���� ه�ي bY�وت
  روي ز��� �$�ي &�D� A ��+� ا!0؟

.   مهربانترين است بخشنده ترين و ،  بي نيازي و   در كمال بي هراسي  ، جبروت و  قدرت   در كمال   ما خداوند
، صفت زورمند و تفنگدار و صاحب جاه و   نيست  معذور  مجبور و مريض و نادار و  بخشندگي و مهرباني صفت گدا و 

  ! منال و خدم و حشم است مال و  مقام و 
���� او�T� و ا!�!� ��A� 0F[ و ُ" �����D� ��1;� وZ�/` و "�ي و :�R و 

  !&�� ه�0؟؟.  ��>��/N�ن ��% R��T د�� و ره�B و #��1اي �
  

لق و خوي و كنش و منش عالم دين و رهبر و بخشندگي و مهرباني بايد اولين و اساسي ترين صفت و ُخ
  !آيا هست؟؟.  باشد سلمان پيشواي م

  

لق و خوي و كنش و بخشندگي و مهرباني بايد اولين و اساسي ترين صفت و ُخ
    !آيا هست؟؟.   باشدسلمانمنش عالم دين و رهبر و پيشواي م

  

بخشندگي و مهرباني بايد اولين و اساسي ترين 
صفت و ُخلق و خوي و كنش و منش عالم دين و 

  ! هست؟؟آيا.  باشد سلمانرهبر و پيشواي م
  
  ! منافق بد تر از كافر است  
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و خير   آيا جهاد عليه كافر و غير مسلمان صلحجو  ؟مراتب بد تر از كافر است به   منافق  مگر نه اين است كه
 :  د�� و د��� و  %/�  ���`   فرض است يا ))بخشنده و مهربان ((  مساعدت كننده و حتي  انديش و

A ن را���N/�� ت و &"�ت�W�E و ا!@م �د� �د� و ����4 و "���: ��B ��� ��  از  را ��
�!��!  �0 ا���1  رذ�@�P: ه� و�از !� ����  و  ���DA n و +  ����  w/! ،

�� #� :�د� ا!0؟�%�!  
بسم اهللا الرحمن ((   ة مبارك ةآي  بر  مقدم حتي را )) اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ((   ة مباركةآي ؛ خداوند

  .  است  فرموده الزام  تاكيد آن  و  به تكرار   همانند آن تقريباً   و   قرار داده ))يم الرح
  .  از شيطان رانده شده  ؛ بر خداوند  پناه ميجويم : ترجمه تحت اللفظي

ه  خدع و  منافقت   ضاللت و  شر و  مبداء  كه شناسند  مي  مسلمانان ،  مجرد عام و مفهوم   يك  شيطان را منحيث
  ها  آنة نتيج  آن اموريست كه درة هم  مصدر  شيطان . بندگان راستين خدا ست  با خداوند و   دشمني  فريب و و

 از  ،   شود راه  بي  و بد نام   بي محتوي و   ،   فرو افتد ؛ جالل  عظمت و   جذبه و  رونق و كشش و ، از  دين الهي بايد
   بيگانه  غافل و و منكر   خداوند   ذات  از  نعوذ باهللا كه آفريده گان خداوند حدي  به تا  تهي گردد   محتوي  وعمل
    .  شوند

   در هياُت ها و ، مشخص  صورت   به را  شياطين  و  شيطان ،  ما  روزگار روز و به خصوص در همين   آيا ؛ اما
 سر و كنار و  بر باالي ،   حوش خود در حول و ما  قاضي ن ، عالم نما ،  رهبر نما ،   مقدس نما هاي كامالً  قبا عباها و

  ؟  يابيمي  نم  نزديك خويش جوار و دور و
  ترين  دشمن  اين  است كه  نداده  تعهد  وعيد و  هرگز  هم داشته باشد و خداوند م  د  شاخ و ،   اگر شيطان باهللا 

  . گيرد  معرفي   به  بنماياند و  مسلمانان به )) م شاخ و د ((   با را دشمن خود 

  
  » اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم « مقصود وحكمت  
  

است )) اعوذ باهللا  (( ة مباركه كلمة در اين آي؛  مقصود ما  بي نهايت زياد است ولي عجالتاً   ؛ سخن در اين راستا
 از   نيرو توكل و كسب ته با  رهانيدن الب نجات دادن و  در نتيجه خود را  ، خطر كردن و ، حذر كردن يعني پناه جستن

�� دوش "�ا ا���ن  �  ا]w@ح ، :��ً@ %�6= و ��6= و  �� "�د را ؛نه  ؛  به خداوند ايمان .  

   زمين و آب و خاك و ، گرد آوري و حصول آن از  به اكتساب ما دهد ولي   مي  ما رزق  به  اينكه خداوند كما
رزق   توليد   فنون  علوم و  بكار بردن همه  و  پروژه سازي  و به پالن گذاري ملي   در سطح و مكلفيم   باران   و باد

، از استعمارگر و  ، از دزد و غارتگر و مفت خوار از مور و ملخ صيانت رزق خود   حفاظت و   به ،  داريم احتياج خود 
  .  مجبوريم  و مورأ م  ها  فداكاري  عاليترين و  به جانبازي   خودي حتي و استثمارگر اجنبي 

و�T    ميكند  نصرت  ما  به  دو منافق هر  و  از شر شيطان  ما ي رهايي به عين طريق خداوند بدون شك در
��0 و %N= و ا�Yام A� N�A �E�!= &"��� زNE�ت و �ا:�ري ه� و ���B�زي ه�  �  "�د  – 

�  :�ر;��ي ���N%  �?�رف و �A�رب ��1ي ��  �BTا �Y و ا!@�� و �/� ، ��اي %<@
  . "��R در ز���  ���ز�����

 بسيار غليظ و خطرناك از جهل و خرافه و قرائت  منافقت مركبي.  است  منافقت  ،  جز اين  اين است و  اسالم
، روشنترين و   مستور كردن اساسي ترين  و ، در عين پنهان داشتن مذهب هاي مغرضانه و وارونه از دين و 

  ! زش هاي ديني است ار نيرومندترين اساسات و
افغانستان و  و حكومتداري و كشور داري در(!)  سياست و كياست حاالت   با   فرنگي اگر         استعمارگران

بدين   با وضعيت هاي دينداري عمدتاً منافقانه و گمراه گرانه   بودند  به گونة آنچناني مواجه شده كشور هاي مماثل
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   براي تمتع  نا پيداكران بي بديل و گسترة غنيمت  اين واقعاً   ازين ها روبرو شدند و  حتي غليظتر و سخيفتر گونه ها و
سواحل خليج   مخصوصاً در افغانستان ، شبه قارة هند و ، ميكرد  بهره گيري سلطه جويانه و غارتگرانة شان فراهم  و

�N/� از   و حاكم  سراپا  رايج ي وادعاي » مسلماني«  در وجود»  عيبي  به ذات خود ندا رد اسالم كه « فارس 
»C�% «ت >�م و���د و ه�� ���<0 و "�ا Q��<  ، ���! =D� اد� و���� ��ه�Nا� 
�  ا!�رت �/���D� ا���ن زR4�NE ، ���4م و» �D= دی�«����|/�م در +���ل ��ور  ه� 

�  و�W��� ��و ای�� ه �ه w!ون و�Y م�4E ب و �/�� و ا>�اف و ا��ا و��� ار/�N�A ��ی
� ز0NE و ��د &ورد� ����ب ���1�  . و ���Y =BYون و!w�ی� �nی�� ��%/0 و !�د 

  
  منافقانه ديني  آموزش هاي طوطي وار و 
  

 داشت  همفرهنگ لطيفه اي ضرب المثل گونه وجود  همزبان و ساير بالد از قديم ها در ميان مردمان كشور ما و
  :بدين نهج 

   ! خواني ، خركاري هم درياي عـلم استاين ماليي نيست كه پر پر ب...«   
  پيشوايي ديني و مذهبي را پيش نمازي و   ، ماليي و خان و خاوند ملك و مير و سركار و به راستي كه دربار و

به طالب ديني   اهميت ديني و مذهبي   با ارزش و   با  پاره هاي قرآن و كتب .  بودند در يك چنين سطحي تنزل داده
   به طوطي ها و  تيا تر جانوران در دنياي قديم و جديد ميشد كه ارباب ارس چنان آموختانده  مشموالن مد و

  .  ادا ها و حركات بشري را ميĤموزانند  پرندگان و جانوران ديگر سخن گفتن و قابليت تقليد
، »  ظل اللهي«ثغور را اراده هاي  حدود وبود ،  تحليل و تفسير مطرح   ومفاهيم   و معاني جاييكه الجرم 

  چپاول گونه گونه مردم زحمتكش غارت و اقشار صاحب امتياز و آنانيكه از طريق  مطامع و منافع طبقات و
تثبيت مينمود و يك وجب فراتر  ، تعيين و نيدند آقايي مي چال  باداري و  بلكه ميخوردند نه اينكه مفت 
  .زم دهريت و زنديقي و بعد ها الحاد و كموني ازآن كفر بود و

اشراف بحدي مشمئيز كننده و  اطراف دسترخوان ملوك و لم دين بودن در دربار و اصطالح عاه  ب ماليي و
 بيكراني در تنفر ژرف و   تلعين و  نثر با حقيقت در شعر و دين و   نادره هاي سوخته جان علم و  بود كه مفتضح شده

  .  آن سخن گفته اند ءباره
برايشان  خانمان  ندار و و دار  پاكباختن   از سر گذشته گي و  معناي به  دقيقاً  ا اينكه اين سخن ه علي الرغم

  :نويسد   امام غزالي در كيمياي سعادت مي  از جمله. است بوده 
  »!بر درگاه سلطان  مگس بر نجاست آدمي نكو تر كه عالم « 

  كفايت عجيبي به كمال و  همين حال  درعبرت انگيز و   بسيار شنيدني و روايتي از امام ذكرياي فخر رازي نيز
   بيسواد و  مذهبي توده هاي  بدوي ديني و و سوء استفاده از باور هاي گنگ و» دينداري« بيانگر اوضاع و احوال 

  : است  خطا   تفكيك صواب و قدرت   مطالعه و  از دانش و محروم
 بر   يا تأويل احكام ديني و  در تفسير و   اختالف  انگيزة  به  يا نماز جمعه ، در خطبة  معروف است كه امام 

   به اًـ مسلم  كه تكفير كرد  را   اسماعيليه كشور  پيروان شيعة ،  اشراف صاحب امتيا ز منافع حكام و مقتضاي خواست و 
   . بود  ها بودن آن»  واجب القتل  و مباح الدم « معناي 

   او و  بر امام فخر رازي يورش برده  اسماعليه  شيعة   شمشير دار ان دلير مرد  از  تعقيب اين واقعه عده اي  به
   ازآسيب رسانيدن عجوالنه  پس خواهد گرفت ، خطبة بعدي  در  فتواي خود را  اينكه  تعهد  با  گروگان گرفتند و را

   .  نمودند بر وي احتراز
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 داد  بودن اين فرقه »  مسلمانان  اصيل ترين ن وبهتري«  بر   داير  منبر از كشف خود  بر  بعدي امام  روز جمعة
  .  بودند   نماز گذاران حاضر  در جمع- ردا  شمشيرها زير  -   مردان مسلح  در حالي بود كه سخن داد و اين

  فقط  نه  اينك  را يك هفته پيش  چگونه فرقه تكفير كردة خود در  امام  كه به اعتراض گشودند  عده يي لب 
   مي بخشايد ؟  مسلمانان   از ساير  برتر  مقام  بلكه ـند ميك تبرئه

  :فرمود   در پاسخ  امام
  ! دارند   در دست  »سند اصولي«  ايشان  ،  آخر

 قبيلوي  و  قومي  نفوذ قدرت سياسي و    زر و و  سالح  زور يعني  امام فخر رازي  » سند اصولي «  همين  اتفاقاً  و
  :�F و ا!@م  و  هست كه  بوده و جهانگشايان استعمار گران و جها نخواران و كلدار   و پوند   دالر و ها  بعد  و

� و ه��� و �ه��� را �Z$�ص  ا�T�د  ��E �A وN/% و � در جوامع در :�J ه� � !��!
   ! مي دارد  تعيين   تعيين كرده و  افغانستان  منجمله شرقي  جهالت پيچيدة   زده و بال

  

  
   استعمارگران رايلي طاليي باسلحه مفت و 
  

ارزان و حتي  مفت ولي سخت پر ارزش و  اين وسيلة  از  بصيرت   با همين درايت و استعمارگران بريتانوي
تفرقه بيانداز و «   به عـنوان مشهور شان و استراتيژي » سياست «   در »دين«   ابزاري ازء  يعني استفاده گرانبها

آثار تحليلي  ، فـلمنامه ها و نگارش كتب   تحقيقات گسترده و را گرفتند كه سزاوار  هاعظيمترين بهره  » !مت كنحكو
   . است   زمينه در  فراوان ديگر  تصويري  تجسمي و و

 بسيار ارجمند رابرت درايفورس ژورناليست  تحقيق و تأليف » بازي ي شيطاني«  عجالتاً  در اين زمينه كتاب  
باشد ؛ خوانش و دانش و ارزيابيي آن   مي  تا جائيكه مكلفيت هاي ديني مطرح مت است وشهير  بين المللي خيلي غني

   .استبر هر زن و مرد مسلمان فرض عين 
 وحشيانه و يعني سركوبي» امان  افغان « ال درال عليه  يكي از نمونه هاي بر جسته درين عرصه  دسايس متكاثف و

امحاي ماهوي حاكميت مستقل افغانستان در دهة   و   افغان هايهيمشروطه خوا  يستي نهضت استقالل طلبي وساد
 سخن رفته است   هم  مطبو عات نسبتاً زياد پيرامون آن در كتب مؤرخين و نوشته هاي  ميباشد كه   بيستم سوم قرن

  گستره و اين تجربة بزرگ تاريخي ، چگونگي آغاز ، ادامه ، ءتحليل همه جانبه هنوز از ولي به عقيدة نگارنده 
  . به دوريم  بازيگران آن خـيـلي ها هويت هاي مشخص مجموعه    سلسله مراتب و ، تثبيت جايگاه ها مخصوصاً 

   

ي  خامي ء ما نتيجه20 اول قرن ةفاجع        
  امان اهللا نبود 
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گي هاي امير امان  شتابزد  سياسي ، اشتباهات ويبيشتر افرادي كه معموالً درين زمينه داد سخن داده اند ، خامي
 استعمارگران و ايادي ي نقش اهريمني  ناگزير  فاجعه انگيز تاريخي  را علت العلل پنداشته و اهللا غازي درين رويداد

 جامعة ا�اد t��T� ا1Y�ر ��N�ز E�N:  و ��nداوطلب و زرخريد ايشان و هكذا نقش بسيار خطر ناك 
   افسانه هاي دروغين و  در هالة هم كامالً وارونه يا انداخته اند و   نظر  از  اصالً يا  بسيار كمرنگ كرده  و آنروزي را يا

  . پيچيده اند  بي بنياد
 بود كدام  جهان  يكي از چهره هاي نادر در تاريخ افغانستان و  امير امان اهللا كه مسلم اينست كه امري كامالً 

 در تصرف قدرت  »نامشروع «  محصول  توطئه  ودتاچي كه افسر ك يا » رعيت« ميان  از  برخاسته   تصادفي و آدم 
امير « و در سلسله مراتب خانداني دومين جانشين )  امير حبيب اهللا خان( و وليعهد امير شهيد   پسر او. باشد ، نبود 

  . بود   افغانستان آنروز» ايوان مخوف « ا صطالح پطر كبير و ه ب  اميرعبدالرحمن خان  يا» آهنين 
+ قبيله + دين(  ديني و مذهبي يا همان ايديولوژي مختلط   باور هاي رايـج مبتني بر اوالً  ، امان اهللا امير 

بر آ ن اتوريته ، صولت ،   بود و مزيد  فرمانرواي مشروع و واجب االطاعة عمومي اولي االمر و)  سلطنت =سياست 
  بغاوت و هرگونه ،   بود مجهز شده  با آن   پادشاهي مقام هيبت و صالبتيكه در اثر قدرقدرتي امير عبالرحمن خان 

  .ميساخت  مبدل   دهشت انگيزي   تصور  به  برابرش در  سركشي را
 قانوني ملي و هويت حقوقي و  ممثل آزادي و محصل و  نبرد استقالل و  قهرمان غازي و   امير امان اهللا ؛ ثانياً

 به اثبات  وطن خود را چيز ديگر سازش ناپذيري خويش  با دشمنان دين و بر هر مقدم   بود و بين المللي افغانستان 
  . بود  رسا نيده

   وطنش  مردم براي ترقي خواهانه    بهيخواهانه و برنامه هاي  با آرزو ها و استقالل را    و او آزادي ثالثاً 
ثروت و   به  هتر شدن سطح زندگي ، دستيابي ب مرد كشور اميد   و زن  كبير و  صغير وء به كافه تقريباً ارتباط داده و

  . بود  بخشيده  را  عدالت
 مقياس چندين قرن در كشور   به  اهل دربار گان وه  در ميان شهزاد ناياب  تقريباً   اخالق و فضايل رابعاً داراي

ملكه ( به يك زن   فقط  نه . نداشت  بخصوص ناموس مردم  مال و  برابر جان و در  نيت سوء    بد و  هرگز چشم. بود 
 و حق تلفي ها  شعار ميداد و  ديگر بيعدا لتي ها ستمباره گي و  عليه   بلكه عليه زنباره گي و هكذا قانع بود) ثريا 

نداشت و در   توشه يي براي خود بر كشور  ترك سلطنت و  به  مجبور شدن حديكه علي الرغم تا  .   ميكرد مبارزه
 شهزاده بي ؛اين محصل بزرگ استقالل افغانستا ن :  از جمله  به سر برد و تي كامالً عيانتنگدس   عسرت و غربت با
 به   بايسكيل سوداي خانه را در غربت  با سواري  پنجهزار ساله تاريخ افغانستان  پرافتخار   پادشاه كمنظير و بديل و

   در حاليكه؛  ميداد  دور از شأن خو يش نيز  ه وبه امور شاق منزل ميرسانيد و مسلماً بخاطر قوت اليموت خانواده تن 
  !! ميداشتند   در افغانستان از وي دريغ شخصي و خانوادگي او را هم» عين المال « به قول خودش   از جمله

 گرفتن  معناي  به پالن شدة سلطنت امير غازي امان اهللا خان كه  اضمحالل عمدي و اغتشاش و  بغاوت و تحريك
به پاخاستة افغانستان بخاطر نبرد استرداد استقالل كشور و كاستن تأثيرات بين   و دمان آزاده انتقام از مر

، به ويژه در مستعمرات بيشماره و بيحدود بريتانياي عظمي بود  ها  ضد استعماري افغان المللي قيام 
  . نخستين فاجعة قرن بيستم تاريخ افغانستان است 

 انكشافات تكاندهندة حقايق –شكست روس  تلك خرس يا« مد مترجم كتاب اينكه محترم داكتر نثار احمد ص
 ؛  ناميده اند  »فاجعه قرن ما « اين كتاب را  مندرج در سوانح  »  مقاو مت افغانستان   پشت پردة  راز هاي ناگفته و

بلكه   نبوده   ما  فاجعة قرن تنها و يگانه» تلك خرس «  اين تفاوت كه تراژيدي  با  صرفاً ؛بجا و رساست  سخن كامالً 
� :  ای� دو��� ��n ادا�ـ  و A� �Eود ،   بيست افغانستان محسوب ميشود دومين فاجعة قرنTاو g?��

�� %B�رت ا!0 از ���ی0 ا�/�J و زی�د� �4Aار &ن ا!0�N0  ، هT0 و دوbD�  �/% J�/��ا
� و��nرگ ���:�ن ��DY ��ان ا�� ��DB�0 :��1ن "��P: و ��"  � ��[�ز�  �ن �� و �ز

��!0 &��)  ا�>�� ا��ن(  ای1�ن ��  . ��D� �ءی?�� ا!�<@ل 
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ضد   بر آشوب  (–  نخست قرن افغانستان فاجعة دست اندر كاران  ايكاش از جمع طراحان ، رهبران ، مجريان و 
 پيدا   ،قرن افغانستان  فاجعة دومقوماندانان اعلي   مانند دگروال محمد يوسف يكي از كسي)  حكومت امان افغان

  . آورد   تحرير در ميءبه رشته» تلك خرس «  مانند   را  از جريانات  شمه يي ميشد كه
،  افغانستان است  مردم   قاتالن  سركردة عمدة  اينكه پاكستاني علي الرغم اينجاست كه از دگروال محمد يوسف 

   .  بود  سپاسگذار  بايد  اش نسبتاً صادقانه و خاطره نگاري  علت اعترافات   به ولي
 مسلم  باشد و جهان مي  معاصر افغانستان و  ننگين تاريخ  بسيار خونين و  يك فصل  كليتي از» تلك خرس  « 

 تاريخ كشور  يدورة اماني يعني اسقاط    در افغانستان  مدرنيزم  مشروطيت و ضد استقالل ، بر غايله است كه فصل 
    . دارد» تلك خرس « از   فراتر  يمحتوايي حت  و نيز مضمون 

���0 :  ارواح "P�B  >��= در �  ا ]w@ح  �Y�FAو�  ا mه�  �و » X/A "�س « 
� A<�یBً� در ���Nع از یNY X�ش  در واQY :�ر� &د���ز� ا��ن�ه� و ا[�1�ش �W ا��

  .از یX ا!�<��0 �  �E:0 در���ی��  ا�� ، از یQB�� X و
  
  
  

   واركشوري  جاپانيترق ي محوِامان ضد »جهاد«
   

  
تعالي افغانستان در سطح  ترقي و ميان رفتن امكانات رشد و يك معناي فاجعة اول قرن بيست افغانستان از

برنامه  طرح   استقالل كشور ما و  با پيشرفت جاپان همزمان  رشد و.  نزديكي به جاپان  است  در شباهت و  يا جاپان و 
 نقطة عقب مانده تر از افغانستان  ترقي طلبش حتي از   مشروطه خواه و  ياران  غازي و امان اهللاءهاي ترقيخواهانه

 از جمله استعمال وحشيانة دو   و  در جنگ جهاني دوم   برداشتن صدمات شديد علي الرغم  روز آغاز گرديد و آن
مروري  .  ادامه يا فت  ه و شكوهمند بسيار آموزند  به طرز بزرگ آنكشور  پيشرفته و  شهر باالي دو بمب اتمي امريكا 

 اول قرن بيست افغانستان  تا كجا   پهناي فاجعة تا دريابيم كه   ؛ تحرك اعجاب انگيز بر اين تجربة استعداد و  ميكنيم
  ! كجا ها ؟؟  تا عتيقه پرست  و ده  انگليس پرور  مسلمان نما ي  ابليس  شناعت جنايت و اعماق   و  هاست

  
 

        ::::نح و پيشرفت های آن نح و پيشرفت های آن نح و پيشرفت های آن نح و پيشرفت های آن     سواسواسواسوا    ريخ ،ريخ ،ريخ ،ريخ ،جاپان ، تاجاپان ، تاجاپان ، تاجاپان ، تا 
  

 جنگي  با پهلو گرفتن يك ناو1854ِتا اينكه در سال .  منزوي بود جاپان تا قرن نزدهم كشوري عقب مانده و
اين تاريخ يك   تا  جاپان.   جهان خارج گشوده شد  با  اين سرزمين ارتباط مردم امريكايي در سواحل جاپان راه 

ولي با رويكار آمدن  .هايي را بر ميانگيخت   مقاومت  با خارجيان بالطبع  ارتباط  وفئودالي بود جامعة سنتي و
  بر امريكايي ها عالوه  دنياي خارج گسترش داد و  با جاپان ارتباطات خود را  1867درسال » موتسو هيتو« امپراتور

 قدرت متمركزي در جاپان 1880ا سال ت  نيز رابطه برقرار كرد ، موتسوهيتو  ها ها و روس انگليس  فرانسويان و با
  .   تشكيل داد منضبط يك نيروي نظامي قوي و   و بوجود آورد
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در سال   .   نخستين پارلمان جاپان تشكيل گرديد  نخستين قانون اساسي جاپان نوشته شد و 18 89 در سال
«   جانشين او  در گذشت و1912ر  د  پس از جنگ هايي  فكر كشور گشايي افتاد و به   موتسو هيتو  امپراتور1894

  به همراه  براي جاپان   امتيازاتي متفقين در جنگ  پيروزي  .در جنگ اول جهاني به متفقين پيوست » يوشي هيتو
ماجرا جويي   به   براي دست زدن نظاميگري در جاپان  بر آورده نشد و  به طور كامل داشت ولي خواست هاي جاپان 

در   هرچند زلزلة ويرانگر توكيو ؛   ها آغاز شد نيز در همين سال رونق اقتصادي جاپان  .  يافت تازه   اوج هاي تازه
  . ساخت   مدتي متوقف  را  پيشرفت  اين 1923سال 

نظاميان . تحت نفوذ نظاميان قرار گرفت » هيرو هيتو«  در گذشت و جانشين او 1926 در سال  »يوشي هيتو« 
  .  داد  از دست  پارلمان اختيارات خود را  دست گرفتند و  به  قدرت را عمالً 1930جاپاني از اوايل دهة 

 بست   پيمان اتحاد  المان هيتلري و ايتاليا  با  جاپان1940سال   در  همسايگان  با خورد ها  پس از يك سلسله زدو
  .  تصرف نيرو ها ي جاپاني در آمد  به   فرانسه  هندو چين1941در سال   و

 نيروي  پايگاه به   بعد فرمان حمله  به صدر اعظمي جاپان منسوب شد و دو ماه » تويو«  مارشال 1941بر در اكتو
 امريكا رسماًً وارد جنگ دوم ؛ در آنجا  گان امريكا  ناو  با انهدام  . را صادر كرد پيرل هاربور  دريايي امريكا در 

 بخش اعظم   ادامه داده و  پيشروي خود  به  جبهه ها  تمام در ها  جاپاني1942 اواسط سال   تا  ولي جهاني شد ،
هندو چين  اندونيزي و سنگاپور و ماليزي  و   از جمله فليپين و كشور هاي آسياي جنوب شرقي و جزاير اقيانوس آرام

نيرو   1942 سال  بهار در.  پيش رفته بودند   ما  بر  قلب  تا  درآورده  تصرف خود  به را) الؤس  كامبوج و ويتنام و( 
 پيشروي جاپاني  همين سال  در پايان  و  متقبل شدند  امريكا  نبرد هاي دريايي با   در را هاي جاپان اولين شكست ها

  .  ها در جبهه هاي زميني متوقف شد
گست  ماه ا  تا  ولي جاپاني ها  در تمام جبهه ها آغاز گرديد1943 متفقين از اوايل  متقابله نيرو هاي حمالت 

 هنوز سرزمين  ها را وادار به تسليم نمود ناكازاكي آن  بمب اتمي در شهر هاي هيروشيما و پرتاب دو   كه 1945
  . داشتند   تحت اشغال خود جزاير اقيانوس آرام كوريا و در آسياي جنوب شرقي و چين و وسيعي را 

به موجب . اشغال كردند  ي اين كشور را تسليم شد و نيرو هاي امريكاي  رسماً 1945جاپان روز دوم سپتامبر 
 جاپاني كشته شده و 1200000انتشار يافت در طول اين جنگ بيش از   امريكايي ها  از طرف  بعداً  ارقامي كه

 زمان جنگ جاپان  صدراعظم » تويو« مارشال   امريكايي ها  . بود  مليون دالر رسيده  56000 بر  خسارات مالي بالغ
.  محاكمه كردند  به عنوان جنايتكاران جنگي   و دستگير  مقامات دولتي جاپان را   و  نظامي  قومانانان  از  بسياري و
  .  شدند   دار آويخته  به  و  محكوم  به اعدام  محاكمه  قوماندانان در اين  از  شش تن ديگر و» تويو« 

 تخليه   نيرو هاي امريكايي اين كشور را  و به امضا رسيد  قرار داد صلح امريكا يك  بين جاپان و1952در سال 
به   جاپان 1956 به امضا رسيد و در سال  جاپان بين امريكا و جانبه دفاعي   دو قرارداد  يك 1954در سال . كردند 

  . پذيرفته شد  عضويت ملل متحد
 تمام   ساخته و  محدود را نيروي نظامي خود   امريكا ،  با پيمان صلح  در   تعهدات خود در اجراي  دولت جاپان 

 از جنگ عمومي   بعد  طي سال هاي در واقع جاپاني ها .  اقتصادي كشور نمود  توان خويش را صرف توسعة    و نيرو
 ابر قدرت   به يك به دست آوردند و اگر نتوانستند به چنگ نياوردند ، با اقتصاد   آنچه را كه به وسيلة جنگ ؛دوم 

 بر   مقابله به  با كشور هاي فاتح جنگ دوم جهاني  يك ابر قدرت اقتصادي  اكنون در نقش ؛ شوند   تبديل نظامي
   . خاسته اند

 كيلومتر در برابر 2200جاپان امروز پيشرفته ترين كشور آسيايي است كه در غرب اقيانوس آرام به طول 
وسعت تمامي خاك . بزرگ است    و قرار گرفته و مشتمل بر سه هزار جزيره كوچك كوريا سواحل سيبري و چين و

 مليون نفر تجاوز 123  از 1990جمعيت جاپان بر اساس سرشماري سال .   كيلو متر مربع ميباشد377657جاپان 
  .هستند   بودايي   يا )مذهب ملي جاپان(  شينتو   پيروي مذهب مردم جاپان  اكثريت  .كرده است 
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 زيادي  اتور با اينكه به عنوان يك مقام روحاني از احترامنظام سياسي جاپان سلطنت مشروطه است و امپر
   .  نميكند  مداخله  در امور سياسي  برخور دار است

 به   »آكي هيتو« پسرش   در گذشت و سال سلطنت  63 پس از قريب 1989امپراتور جاپان در  سال  » هيروهيتو« 
  .نشست    تخت  بر پنجمين امپراتور جاپان  بيست و   يكصد و عنوان

 نيز 1991، در انتخابات پارلماني   به دست داشت  قدرت را1955 از سال  حزب ليبرال دموكرات جاپان كه
  .  دست آورد  به پارلمان را اكثريت كرسي هاي 

آيد كه از حيث   شمار مي  به  نظر اقتصادي جاپان يكي از پيشرفته ترين و ثروتمند ترين كشور هاي جهان از
در  ناخالص ملي جاپان   توليد   ارزش .قرار گرفته است   پس از اياالت متحدة امريكا  بالفصله  لص ملي ناخا توليد
برابر    دو  به  نزديك؛  به كشور هاي صنعتي ديگر جهان   در مقايسه بود كه  مليون دالر 2940 بيش از 1990 سال 

 بيش از   بوده كه  دالر23810 مردم جاپان در همين سال  سرانة در آمد  .   برابر انگلستان است  سه و المان متحد 
  .شمول اياالت متحدة امريكاست ه   ب تمام كشور هاي صنعتي ديگر جهان

صورت ه  ب؛  آباد آن  در جنگ دوم جهاني و اصابت دو بمب اتمي بر دو شهر بزرگ و  پس از شكست جاپان كه
 تدريج   به همت مردم آن   به بركت تالش و  بعد  به 1960دهة  اي ه   از سال؛   درآمده بود  ويران و فقير  كشور 

 ناخالص   توليد .  به پيشرفت خود ادامه داد شتابي حيرت انگيز  با  1980 دهة  هاي تجديد حيات كرد  ولي در سال
  .قياس نيست هيچ كشور ديگري قابل  با   اين سرعت  برابر شده كه سه   تقريباً   اين دهه در طول ملي جاپان 

هاي   بر اساس آمار  به چند نمونة زير كه اشاره  ؛  موقعيت جاپان در اقتصاد جهاني پي ببريم   به براي اينكه
  : نظر ميرسد   به  شده است كافي تنظيم  1980دهة   سه سال آخر  به مربوط 
  يكصد   تا  نود بين   ساالنه1990 تا 1987 سالهاي  ءفاصله  تجارت خارجي جاپان در  مازاد متوسط - 
 صادر كرده   به خارج  كاال؛   خود  واردات  بيش از  تا يكصد مليارد دالر  نود بين  بوده يعني هر سال   دالر مليارد
 موازنة  پنجاه مليارد دالر كسر يكصد و  به طور متوسط يكصد و  در همين فاصلة زماني  امريكا  در حاليكه .است 

  .داشته است  تجارتي 
 بانك 9)  نظر ميزان سرمايه و ارزش پس انداز ها از (  ده بانك درجه اول دنيا   از1980 سال  رد - 

 !بودند  درجه اول دنيا جاپاني   بانك  ده  هر1990 ولي در سال   بانك جاپاني بود  يك امريكايي و

ده يعني چهل  به چهل درصد رسي1980 بين المللي در پايان دهة  هاي جاپاني در سيستم بانك سهم  - 
 سپرده   ارزش سرمايه و به ارقام رسمي مربوط . هاي بين المللي در اختيار جاپاني ها ست  درصد كل سرماية بانك

 : بود   زير  شرح به  1988 سال   در  بانك هاي جهان هاي

  در صد2/38هاي جاپان   بانك - 

  درصد 6/14هاي امريكا  بانك - 

  درصد4/8هاي فرانسه  بانك - 

  درصد 7/7 المان هاي بانك - 

  درصد2/5هاي سويس  بانك - 

  درصد 2/5هاي انگلستان  بانك - 

  درصد4/20كها  ساير بان - 

 با رقابت موتر هاي خارجي بخصوص موتر هاي جاپاني 1980 از آغاز دهة  صنايع موتر سازي امريكا - 
شاركت در كار خانه هاي موتر  م  به  به امريكا  بر صدور مستقيم موتر هاي خود ها عالوه جاپاني. دچار بحران شد 

هفت كارخانة موتر سازي  هر  بازار موتر در امريكا و صد  پنجاه در1990در دهة   و  مبادرت كردند   امريكا سازي
 . بود   ها  به جاپاني متعلق خارجي در امريكا 
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 كمپيوتر ، ، وسايل الكترونيك ،  بر موتر و ماشين آالت صنعتي به خارج عالوه صادرات عمدة جاپان  - 
 نفت و سوخت مورد نياز خود را از خارج وارد  در مقابل جاپان تقريباً تمام. انواع لوازم خانگي و منسوجات است 

 تشكيل ميدهد كه  مواد غذايي  فراورده هاي كشاورزي و   را كل واردات جاپان  بيست درصد  به  نزديك  .ميكند 
  به  1980هاي اخير دهة   سال  در  امريكا  به  ارزش صادرات جاپان اين د  با وجو؛ شود   از امريكا وارد مي عمدتاً

امريكا را ي بازرگاني خارجي   بخش مهمي از كسر موازنة   مليارد دالر افزايش داشته و50 تا 45طور متوسط ساالنه 
 .بود  به خود اختصاص داده 

  
 لياتي قوي تر از بمب هاي اتمي افغانستان در گير ب 

        
و ساير ) فئودالي  سنتي و( كلتور   زعامت سياسي ، ايديولوژي ملي ، عنعنات و   چنانكه مشاهده ميكنيم

 در  .روز ندارد   به افغانستان آ ن بر تري قابل اعتنايي نسبت   امتياز و20مميزات جاپان قبل از آغاز قرن  مشخصات و 
به سامان تر است و عالوه بر   جاپان  نسبت به افغانستان نا استرداد استقالل افغانستان حتي وضع برهة مصادف با

 زعامتي ؛ميĤورد   براي آنكشور  به ارمغان   مصايب عديده يي را نظاميگري كه باالخره به فاشيزم ارتقا يافته  و
افغانستان    به فرد  منحصر  امتياز روشن انديش وي درين زمان   ياران مشروطه خواه و  امان اهللا و همانند غازي

   .است 
عالوتاً زلزلة ويرانگر توكيو ـ عمده ترين شهر و پايتخت جاپان كه قريب نيم افغانستان نفوس دارد ، در سال 

تاكنون بي نظير بشري يعني بمباردمان   بر ساير ويراني هاي جنگ دوم جهاني دو فاجعة عظيم و مزيد  و 1923
 بلياتي است كه خوشبختانه افغانستان از 1945در ) ناكازاكي  يما وهيرو ش( كشور  بزرگ ديگر آن هستوي شهر هاي 

  . بوده است  مصؤون   و دور به  ها كامالً  آن
.  باشد  مي  برابر افغانستان نفوس اضافه تر از ده  از لحاظ   نصف افغانستان و  جاپان از لحاظ مساحت عمومي

����ن از ولي در مقابل��� ه1�N    ه��  >4B: اFZر و��N?�!ل ا�?   �BY/؛ا!��N�ر  
�@  >���ار� «  ، � �6ار»ه�و #��:��1�� ه� Kر�J « ، و E$�ر   در ا��w�ط ه��
، » [�ار« "�د#�!0 ه�� ، ��� C/6 » >�ر ��زاره�� �bEت « � ا>�ار ، »ه�

كس كنون   تا كه( .... � �4�ر»ه� �@� :�ر « ، »  ه� �@� !  t!  ، »v�T�Kر �نو�F�6و>
  ) بدهد   نشان نخواسته است  اصالً  نداده و  نشان  »عنعنات دوران حجر«  از   دين را خرما و تميز خدا را  از ان رايشب

� هnار ��BA  از زTnT  ه�� �E Cی�$� �د� و �?/�م ا!0 :  ای����B1ع و !�>�ر 
��د :�د  �� :  ه��و>�N� و�و �CN ه�� اA؛ :  BA  ��:�A�ه4� ����:�زا:� را  �A ���، وی�ا

����ن +��� ا!0 و  و�� !!!روز ��#�ن +��ن  BA�ه4� NA �A�م ;�دی�� :  روز ا
   تجارب مثابة عظيمترينه  ب ما   قرن بيستم كشورءدو فاجعه  نتايج هر باشد كه  سزوار تأكيد فوق العاده مي

 وحشيگري هاي   بيداد كليسا و دوران فراتر از   بشريت براي تتبعات جهانشمول است و   و  سزاوار مطالعات  بشري
  . باشد   مي عبرت انگيز  و  ارزشمند   قرون وسطي در اروپا  تفتيش عقايد محاكم

 دوران تاريكي از  در تفتيش عقايد شان محاكم    پاپ ها و طرازي فرعونيت    و  بازي  سياست  فجايع ؛ چه 

 مشعشع ترين و بيست در افغانستان طي  گانة قرن  فجايع عظيم دو رسيده ولي  ظهور  به  تاريخ بشريت

 مدعيان   بيدريغ  زعماي ممالك متمدن و حمايت  ترغيب و  با  پيوسته و  به وقوع متكاملترين دوران تاريخ جهان
  بيخبر افغانستان روا  بيگناه و  مغبون و  بر مردمان محصور و حقوق بشر  عدالت اجتماعي و دموكراسي ، آزادي ،

  !! شده است داشته
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 همانند يخاطرات به هر حال اگر در شناخت ابعاد و جريانات نخستين فاجعة قرن كشور ، جاي اعترافات و
 -» تلك خرس «  فراواني   داليل به معهذا   ؛وي خاليست » تلك خرس«  شبيه كتاب  دگروال محمد يوسف و چيزي

   نيز  كشور  درين  نخستين فاجعة قرن  بيانگر  نمودار و ؛قرن كشور   دومين فاجعة  تراژيك   سناريوي هااين كوت
 عوامل رويداد زيرا ميتود هاي قياس و استقرا در منطق به سهولت راه شناخت پديده ها ، جريانات و.  ميتواند باشد

  .گشايد  مي   ديگر مرحله  تا   مرحله  از يك را  متقارن  متشابه و هاي 

  
  قمان حكيم و حكمت ل»  بحراسالم «      

  
. دايم الخمر يونان باستان بود   قمار باز و دبدبه ،  پر پروفيسوري  غالم – فرزانه زمانه ها –لقمان حكيم 

نقدينه ها ،   مجموعه  پس از آنكه   ؛ بسيار شديد قمار ي سرگرمي  از شراب و  مستي ناشي  در عالم پروفيسور روزي
 بدينگونه انداخت كه  ؛ داشت   بردي خواهد  اينكه گويا  به هدف را د آخر نر؛ باخت  جايداد ها و حتي زن خود را 

  .باخت  هم  باز  نوشيد و از قضا   خواهد  را  تمامي آب بحر  باخت در صورت
 بردند تا آب   بحر را كشان كشان كنار   او ؛ تضرع وي  ندبه و   زاري و همه گونه عذر و  حريف ها علي الرغم 

  !بنوشد  را  آن
روي ه ب  رو  حتمي را در مرگ بي مغز ، زماني كه به ژرفاي غلط و اشتباه خويش پي برد و  پروفيسور مدمغ و

   يعني حضرت لقمان حكيم  سيرت خود  زشت صورت ولي آفتاب غالم  بر  كهيي ناروايي ها  علي الرغم ، خويش ديد 
را بساط عذر و زاري در قبال لقمان حكيم     داشت ؛وي وقوفعقل خارق العاده  بر دها و  از آنجا كه  روا داشته بود و

  . بنماياند   رانجات از اين فالكت راه   مگر  تا  گسترد و از وي مدد جست
  اشراف زاده   اشرافي و  متفرعن ولي  پروفيسور و  بادار كٌور كرده   اين  به  تا واپسين لحظات حضرت لقمان

  :مي گفت 
  ! بنوش   را  بحرپروفيسور ؛  - 

طينت دد منشانه  حيواني وي  به هيچ وجه سنگدلي ؛ شرف   مجد و  و معرفت ولي از آنجا كه اهل دانش و 
 در واپسين  ؛ابلهانه و زبونانة دشمنان خود نيز باشند گي حتي شاهد مرگ احمقانه وه  به ساد  نميتوانند ندارند و
را گوشه    او  حضرت لقمان حكيم؛ بود  نوميد و آمادة مرگ شده  ديگر كامالً پروفيسور نامنهاد   در حالي كه ؛لحظات 
  : ارزاني كرد   نجات بخش خويش را  برايش حكمت كرده و
�  &ب دری� ، #J &ب دری� ه� -  �F/4� �����>��ن &ب   � �� ، �����ن &  �را از &ن  

  !!��ا :��� 
طريقة عادت و اعتياد ، چه به مقتضاي خود در جادو سراي جهالت تنيده و خشونتمدار افغانستان ، چه به 

، هي تالش ميگردد تا   تخدير و تحميق بردن خلق اهللا در منجمال ب قصد فرو عمـد وه  چه ب  احتياط و سانسوري و
مكلفيت آن آقاي  مجبوريت و جوانان ساده و كم بضاعت مادي و معنوي اين كشور مداوم در مخمصة  مردم و

    . وند ش  نگهداشته پروفيسور
 از آنجا كه مردم ؛  بود انجام  حال طرح و يا در انجام شد و » دين و اسالم «  تحت نام  بدين معني كه هرآنچه

��ی� ��ون :�+��4ی� +�ن و +�ا ، ا��<�د  ؛ عقيده اسالمي خود پايبند  به ايمان و  افغانستان مسلمان اند  و
`�>�A ، و  و ا%��اض  >w�� و �N/% X< ، �� !~ال و�� ر!�E و ���ی� &ن  R!�# 

 ������» &ب ��� « را ��n����>�� و دم   .  /�/! ،�����ا �DTا gbی�هN  را %B�دت و 
ی� �Y!�� و  #�وژ� ه�� ����ط را از اA oT� داران و #��1ای�ن و زور&وران در #�و!  ه� و

���N�ی��;�ن "�ا �� ز���  ���tار  . ، �!��! ، �%�Nت ا����� ��ی���NA  �/: ر� و��/:
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�دا را <�  "�رج :�1ر ، در ا��وز ، دی�وز و ا�اد ، ;�و� ه� و �D�د ه� در دا"= و  ، �>و 
 ����ار =N% ن�Nه ��b�>� ����ن �����B و & X��% از دی� و �ً$T�" و �ًb��!!  

  :به عبارت كوتاه تر  
  
 اسالمي ي خود از آنجا كه مردم افغانستان مسلمان اند  و  به ايمان و  عقيده  

همه گونه فرمايشات و تحميالت ابليسان بايد بدون كوچكترين چون و چرا ، پايبند ؛ 
  !زور گوي را بپذيرند و دم نزنند 

  

از آنجا كه مردم افغانستان مسلمان اند  و  به ايمان و  عقيده   
همه گونه بايد بدون كوچكترين چون و چرا ، اسالمي ي خود پايبند ؛ 

  ! تحميالت ابليسان زور گوي را بپذيرند و دم نزنند فرمايشات و
  

از آنجا كه مردم افغانستان مسلمان اند  و  به ايمان و  عقيده اسالمي   
همه گونه بايد بدون كوچكترين چون و چرا ، ي خود پايبند ؛ 

  !فرمايشات و تحميالت ابليسان زور گوي را بپذيرند و دم نزنند 
  

/�Lن 	/���ن ا��  و  �� از ��]� �p 	�دم ا%"��  
 ��د �n ,�� ؛ �� � ��ون  �	rd0 ا�(O4  ا ��ن و
 �L�w�p� �wن و �wا ، ه�� ���u %�	� *�ت و 

 ���
 را ��2 ��� و دم ��u ت ا��)/�ن زورr(���!  
  

 داعية   .محصل بزرگ استقالل افغانستان   قهرمان و؛  امان اهللا خان غازي  »!كفر«   داعية جهاد عليه؛ چنين بود 
 ارشد سازمان استخباراتي امپراتوري انگليس عليه امان افغان و حكومت نو  عضو  افسر و »الرنس« پيركرم شاه  جهاد
مالي لنگ  عامل ديگر اين دستگاه جهنمي در همين استقامت و جهاد حضرت شور بازار  جهاد .  مستقل ملي وي  پاي

 » دين خدا و«  نام   به را)  بچه سقاو(  نام حبيب اهللا   به  كه لومپن معروفي بريتانيا  ي ديگر امپراتوريينوكر خانداني
   با را  عندااليجاب حتي همو   ريخت و  را درهم ترقي افغانستان  استقالل و  كاخ   دست او به   ظاهراً  بست و كمر

  !رد  ب به قتلگاه فريفت و  » آدم اصلي«  توسط  هر شده م قرآن
مسلمان    مال نما و نوكران   ساير ماموران و ها و  به همة اين بايد خت افغانستان قرون وسطايي بدب مردمان 

سازمان » موساد « ها و حتي عمال  نماي شبكه هاي جاسوسي استعمارگران انگليسي ، ميراث خواران پاكستاني آن
:B�ر و ا]��ب  ��]F�� �bE 0�P�Eت ���# �N���B ا!@م ، +D�ر ی�ر  بايد عيناً  جهنمي اسرائيل

 جزاي كفر  به دم   در  ؛ شد كه خير بي نصيب خواهند از جنت المأوا   مسلماني خالص و  از اال را قايل باشند واو 
  . داد   دست خواهند  از  خاندان عيال و  مال و   سر و و  رسيد  خويش خواهند
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  ابليس  چگونه مقدس  ميشود ؟ 
  
فقط  ها كه  شوروي  عليه كمونيست ها و  )A.I.C(   و )I.S.I (»  ! في سبيل اهللا«    داعية جهاد  همچنين است و
 ـ آنهم  با  عالمي  از  تراش و  سانسور و  پاكستاني دگروال محمد يوسف » تلك خرس« را كتاب  آن  كوچكي ازءگوشه

 لشكر  عين حال متعرض شده و  در  بيدين و  بي كتاب و  بخصوص كه شوروي ! مال ساخته است  بردروع و  تلبيس ـ 
 مقام   به حتي ميشود و  مقدس  در پناه آن   هر ابليس هم  ديگر؛   است مطرح  برهه   افغانستان درين  به كشيده
  .عروج ميكند !  خدايي
  

�  ��  	�Oم ��ا �  	�Oس  د �v ا��)X ه3  در 0��n �ن Lf )*�د و	�4وج !   
 ���(	 .  
  

!   ميشود و حتي  به  مقام خدايي  مقدسر پناه آن   ديگر  ابليس هم  د
  . عروج ميكند 

  

  ���1د و  �<�سا�/�J ه�  در #��� &ن  دی��   
 ��   �<�م "�ای  ��E ! ��4�� وج�% .  

  

  ميشود و  مقدسديگر  ابليس هم  در پناه آن   
  . عروج ميكند ! حتي  به  مقام خدايي 

  
��t��T  %�N� ه� ، �اRE ،  است كه مقدس؛   و قياسآن حد غير قابل تصور  در اين جهاد

�� ، ��ی� و !�دی�0 ه� و�E ران�ی�4�و �� �!�ز�� �د ای�دی�� �?� ���1ره: 
�>�  ��Bل ����زد  � ��� و ا�ی<�ی� را ��ا� ا��%!!  

  

مجموعه لومپن ها ،  است كه  ؛ مقدساين جهاد  در آن حد غير قابل تصور و قياس
 معتاد اين سرزمين و جنايتكاران حرفوي ، مريض و  ها وفواحش ، ساديست

  !!عربي و افريقايي را براي ابد به فرشته مبدل ميسازد كشورهاي ديگر
  

مجموعه لومپن  است كه  ؛ مقدساين جهاد  در آن حد غير قابل تصور و قياس
 معتاد اين سرزمين و جنايتكاران حرفوي ، مريض و ها ، فواحش ، ساديست ها و

  !!عربي و افريقايي را براي ابد به فرشته مبدل ميسازد رهاي ديگركشو
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 ؛ ا � ��jد  در �ن �N� 5��� �(o �fر و �)�س
	]���4 ��	�� ه� ، %�ا�f ،  ا �p cd	�Oس

 ، 	� � و 	+�Lد �%�f ران��L ��j ه� و c/ د�d
� را  �O �%و ا ���4 �v د ا � �dز	)� و p*�ره�

  !!/�زد��ا ا�� �� %��LE 	,�ل 	)
  

 انكشافات " شكست روس"تلك خرس «  خيلي بجاست كه كم و كيف اين جهاد را نخست در همين كتاب 
     : بخوانيم »  پردة مقاومت افغانستان  راز هاي پشت  تكاندهندة حقايق ناگفته و 

 آن. بود   »كفار« ها عليه   به گفته آن نمودند كه يك جنگ مذهبي  را دنبال مي"جهاد"ها جنگ مقدس  آن« 
  .  بودند  ياد گرفته تقريري   قرآن مجيد را ها منحيث مسلمانان ديندار تعاليم

 را دنبال مي نمودند كه يك جنگ مذهبي  به "جهاد"آن ها جنگ مقدس « 
آن ها منحيث مسلمانان ديندار تعاليم قرآن مجيد . بود »  كفار« گفته آن ها عليه 

  . ياد گرفته بودند تقريريرا 
 را دنبال مي نمودند كه يك جنگ "جهاد" ها جنگ مقدس آن« 

آن ها منحيث مسلمانان . بود »  كفار« مذهبي  به گفته آن ها عليه 
  .ديندار تعاليم قرآن مجيد را تقريري ياد گرفته بودند 

 را دنبال مي "جهاد"آن ها جنگ مقدس « 
« نمودند كه يك جنگ مذهبي  به گفته آن ها عليه 

 آن ها منحيث مسلمانان ديندار تعاليم .بود »  كفار
  .قرآن مجيد را تقريري ياد گرفته بودند 

را د�,�ل 	� ���د�� " ��jد"�ن ه�  x�j	�Oس « 
»  �Kpر« x�j i  �p 	2ه,�  �� �LKu �ن ه� �4)� 

�ن ه� 	��)T 	/�����ن د ��ار �+��)3 ���ن 	])� . ��د 
  �د �L%�u ��د�� � �O� را.  
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 دين ،   مردم مؤظف اند كه بجنگند و ازء، در آنصورت كافه سوي رهبران ايشان اعالم جهاد شود اگر يكبار از 
    . حراست نمايند  خويش دفاع وءخانواده  استقالل كشور و  ناموس ، شرف ،

اگر يكبار از سوي رهبران ايشان اعالم جهاد شود ، در آنصورت كافهء مردم 
ف ، ناموس ، استقالل كشور و خانوادهء مؤظف اند كه بجنگند و از  دين ، شر

  .  خويش دفاع و حراست نمايند 
اگر يكبار از سوي رهبران ايشان اعالم جهاد شود ، در 
آنصورت كافهء مردم مؤظف اند كه بجنگند و از  دين ، 
شرف ، ناموس ، استقالل كشور و خانوادهء خويش دفاع و 

  .  حراست نمايند 

يشان اعالم اگر يكبار از سوي رهبران ا
جهاد شود ، در آنصورت كافهء مردم مؤظف 
اند كه بجنگند و از  دين ، شرف ، ناموس ، 
استقالل كشور و خانوادهء خويش دفاع و 

  .  حراست نمايند 
  مرد  سالگي و14 يا 13 هاي جوان از  پسر .  بحث نبود جهاد كنندگان مطرح   به صفوف موضوع سن در پيوستن

  ».  شانه جنگيده اند  به ها شانه  بار شان  نيمه سفيد   با ريش هاي هفتاد ها در سنين شصت و
  

پسر هاي .  موضوع سن در پيوستن  به صفوف  جهاد كنندگان مطرح  بحث نبود 
 سالگي و  مرد ها در سنين شصت و هفتاد  با ريش هاي  نيمه سفيد  14 يا 13جوان از 

  ».شان  بار ها شانه  به  شانه جنگيده اند 
  

.  موضوع سن در پيوستن  به صفوف  جهاد كنندگان مطرح  بحث نبود 
 سالگي و  مرد ها در سنين شصت و هفتاد  با 14 يا 13پسر هاي جوان از 

  ».ريش هاي  نيمه سفيد  شان  بار ها شانه  به  شانه جنگيده اند 
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موضوع سن در پيوستن  به صفوف  جهاد 
ي جوان از پسر ها.  كنندگان مطرح  بحث نبود 

 سالگي و  مرد ها در سنين شصت و هفتاد  14 يا 13
با ريش هاي  نيمه سفيد  شان  بار ها شانه  به  شانه 

    ».جنگيده اند 
 معادل جنگ  نشان كرده است ، اساساً خاطر ) 68(ء جمله در صفحه  بار بار و از چنانكه نويسنده خود» جهاد « 
ثبت تاريخ  تمام ابعاد ، امكانات ، احتماالت ، نتايج و فجايع خود    با كليسا يت ومسيح تاريخ  قبال در   بوده و صليبي
  .  بشريت گرديده است  اروپا و

«  دسته جمعي مسلمانان ء مسلحانه  و عمل قهرآميز )ص(  زمان حضرت محمد مصطفي در تاريخ صدر اسالم و
   .  ميشود   ناميده »غازي « غزوه است كه  و در غزا   چنانكه شركت كننده ؛شد خوانده مي » غزا و غزوه 

ه اند خوانده شد»  ها  خندق و امثال آنء اٌحد ، غزوهء غزوه ،  بدرءغزوه«  نبرد هاي زمان حيات پيامبر اسالم 
  . »جهاد خندق  و غيره بدر ،  جهاد اٌحد ، جهاد « نه 

  
  علت العلل تباهي » تقر يري « دينداري  
  
ايمان ،  شناخت كفر و و»  قرآن مجيد   ياد گرفتن تقريري تعاليم« سخن عبارت است از هرحال جالبترين به

صواب    و خطا حالل و و ، حرام » ...و از دين ، شرف ، ناموس ، استقالل كشور  دفاع  « و سقم   صحت رهزن ،  و رهبر 
    ... . غزا  يا جهاد و 

 ،  هندسه   ،   رياضي  ،  ، كيميا زيكيف  مثالً   يا دقايق است   و ظرايف غوامض و پر از   بزرگ و؛  قرآن مجيد آيا 
  شاخه هاي ديگر علوم ؟  بيولوژي و 

  ؟  ياد گرفت تقريري  ميتوان را  اين علوم  از يك آيا كدام 
  جز تلف كردن مريض چه توقعي نزد عقال  ؛  بگيرد   يادتقريري   راابت طب   بيولوژي و علوم آيا از طبيبي كه 

   باشد ؟  داشته  تواند وجود مي
 در  كسي كه بدون سواد آنهم.  بيسواد گفته ميشود ؛    نداند را استفاده آن رد وطرز كارب شخصي كه الفبا و

كسي . است » بي علم «  نه بلكه  چنين كس عالم.  ميگويد  دروغ  فقط  ؛  داشتن علمي سخن بگويد ياد سطح عالي از
   علم  طبيب بودن كسي كه سواد و چنانكه.   دين است  ،  جاهل عالم دين نيست  دين كند وي علم دع  نداشته كه سواد

   كلمات و  شناخت از بي بهره حتي    بيسواد و آگاهانة كسي كهنا است ، اسالميت   بلكه جرم  و  دروغ  ندارد ، طب 
    . تجليل گرفته است  به را  آن» لك خرست«  ندارد كه   را توصيفي به هيچصورت آن   ؛  است قرآني معاني 
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  منفعت جباران وء تامين كننده  مورد خواست  و  طي قرن ها كه    همان چيزيست درست» تقريري « مسلماني 
    . ميباشد  واست    بوده زمان  و  شياطين زمين   و راهزنان  غارتگران ،

 ���N/�� ��Nی�� «  ه�>A «ری�A Qی��� �/R: 0 وا!0 :  �  +��ن Z  �6و 
�  ری�� و روا ل  ��ا��از و ��E » ��%�>Tا «  �� �A 0�1ی����ه� �  BA�ه� �D�ن و �Nو ه
       .   ����دد

خواندن يا ساده لوحي است يا ) داناي اسالم و قرآن ( » مسلمان ديندان « اسالم را   دانش دين و شخص فاقد
چنانكه وي استعمال جنگي پسر هاي . است تر صادق   تعبير دوم  ه محمد يوسف متأسفان  دگروال در مورد و  منافقت 
   ميكند  بزرگداشت تأئيد و   تقريري قرآن  دانندة  جهاديون ساله را هم در جمع) 14 - 13(از دنيا بيخبر  نابالغ و

  . نمايد   احساس شرمي  خودي  عسكري  مسلك   از  افسر  به حيث يك  اينكه حتي بدون
  مالبارهء   حكم حكيمانة خود را در  از قديم االيام   ما  مردم بگذاريد كه قرآن را ي  تقريري  نياد دارندگا

  :  درخشندگي  صادر نموده اند  قاطعيت و صراحت ، به    بسيار هاي كم دانش و طبيبان كم علم

  » !!ال بالي ايمان  نيمچه م–نيمچه طبيب بالي جان  « 
  :  دهيم  ادامه  را   مجاهد  جهاد و ء باره  در واال» ...تلك« درفشاني هاي 

 و   اقوام   تمام  بود كه عاملي يگانه    تجاوز گران كافر و  مقابل كمونيست ها   در داشتن اسلحه  بر صداي« 
  .   ساخت  متحد هم  با را مليت ها
ل وحدتش  باشد ؛ چه رسد  به  توده و يگانه عام»  صداي برداشتن اسلحه « بدا  به  حال  گله و  رمه  ايكه  فقط ( 

  ! )كتلهء  بشري 
  اين .   گذاشتند  سر پشت مشترك   عليه دشمن  يكجا شدن خاطر ه  ب را  داخلي خويش  مجاهدين اختالفات 

بين  در   بغض ها ، كينه ها و  اثرات نفاق افگن قبيلوي  بلكه  يافته  ايشان خاتمه  نزاع هاي گه گويا بدين معني نبود 
  يعني)  ! ؛ آن هم اسالم  ابوسفياني به اسالم تقريري  : بخوانيد  (  اسالم به   رجوع   در صورت مؤقتاً صرف ايشان 

  .   ميشد طرف بر  ؛ »  ! في سبيل اهللا«  مطلب اصلي جهاد
 «ه� ا!@م A<�ی��   &ن-» !!�  ا!@م « ه� ]�ف در ه�N� ه���م  ی?�� ای�4  &ن( 
� » ر��ع� ���    !!!��د

��ارد ؛ &ی� #���1 در ا����n ه�� �D�د   |�E ��]ی� ء  #�ل�?/�م ا!0 :  دروn"
���E  فا و�wTن�:���و  # �ول و +� ر و ا��ی4�t+ 0 وN��] ت و��T�� ی  وn� از ��دم  ...

��1 ؟؟ ����&!(  
صرف بودند كه  ...)مريكا و در عين حال اجير جنگي ي پاكستان و ا(  عساكر خدا   به معناي مجاهدين اصالً

جنگ عليه كفار  در...) و  باداران  و  به منظور چپاول و غنيمت و جاه و مقام  و  قدرت سياسي (  جهت رضاي خدا
  .  بوده است   پذيرا قلب صميم   از را  هر مؤمن صادق آن  هست كه مسؤوليتي و   ويژه  امتياز   اين يك .  مي رزميدند

  :فرمايد  مي  قرآن پاك .  شود  نمي مجاهد گفته  نورزد   اشتراك ر جهادد كه كسي  تا وقتي
� ؟؟(  ميباشد » شهيد  «  شود  كشته   در جهاد كه كسي w0 +  >�ای�A و �د ؛ در :��D� ام�:(.   

ين و   مظلوم تر؛ قرآن .  درست  نمي كنند    صافي لته هاييل  مخلوقات  از  قرآن  پاك  چه اراذكه   ! دريغا ( 
به آيات كريمه در   ... !» كاالنعام ها « ، ها  » كمثل الكلب « عالم  بشر نما ها  ؛   در  و  مشوب ترين  كتاب   مهجور ترين

  )! آغاز كتاب مداجعه و دقت كنيد
 گفتند  نمي  شدن  هيچگاه حرفي در مورد كشته – تقريري ياد گرفته بودند   كه قرآن مجيد را-ها قوماندان

�  (   بلكهI.S.Iداران  و�� ����: z�/�A ی= :���� و�NA ء، ��  ا��ی4�ی� چنين !!) و[���  %�
  .  »داديم  نفر شهيد  پنج  خواست خدا  به رضا و  ما«  عمليات  دادند كه در فالن راپور مي

� و<�" 0D� =ی�NA د�B���ة (   :�1  >�ن در ���Y و e�Z1A `B6.I.S.Iو  
A.I.C (و%�� "�ا �ازای��D<  :  0!0 ا�� �ا�BT  ای� . ، ��1ت �����د  �@ در�v راه
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���0 دری� د��� ه� �D� ��< C4A��  : ���; ر�Y  0F[  �در ]�رت ٌ��دن ، "�ا و� را 
��ایFE R©  ا!0  01D�  .  یX ���ه� �?�ف ���N�ی� و ��� "�ص در 

  

مردن ، خدا وي در صورت  قدر گناه كه مرتكب شده البته اين مهم نيست درين دنيا هر
  .  برايش حفظ  است   مينمايد و جاي خاص در بهشت معاف  مجاهد  را به صفت يك

   

���0 دری� د��� ه� �D� �ای  �BT:   ا ��ر ;��Y
��< C4A��  X0 یF[  �در ]�رت ٌ��دن ، "�ا و� را 

 Rای�� 01D����ه� �?�ف ���N�ی� و ��� "�ص در 
  .FE©  ا!0 

    
قدر گناه كه مرتكب  رين دنيا هرالبته اين مهم نيست د

در صورت مردن ، خدا وي را به صفت يك مجاهد  شده
  . معاف مينمايد و جاي خاص در بهشت برايش حفظ  است 

   

 �p 0��u د�)� ه� ��ر �در  c/(� 3�	 � ا �L,�ا
 cK�	���0�E F در ��رت ٌ	�دن ، ��ا و را �� 
 c*�� ص در�� �j )��� � و	+�ف 	ه� �[	 i 

�� cdا  ¡Kf � ا  .  
  
 زحمت را كم »  ! جهاد في سبيل اهللا« افريقايي حامي   در كشور هاي عربي و حتماً به همين دليل بود كه( 
جهاد « ساديست را  به جبهات  هاي جنايي را گشودند و خطرناكترين زندانيان جاني و ، دروازه هاي زندان كردند

  مردگانشان اكنون در جنت لميده اند و هم دالر بخشيدند كه   آزادي وافغانستان فرستاده ، هم»  ! في سبيل اهللا
  حتي  در صفوف و (!) متبرك اسالم   پرافتخار و  ماندگانشان غازيان  زنده شوند و  مرتكب جنايات گذشته نمي ديگر

 ، چيچينيايي وغيره اند و  پاكستاني ، كشميري ، ازبيكي  ، تحريك هاي جهادي طالباني   تنظيم ها و  ، رهبري القاعده
   )! دارند پيش رو  شانس هاي زيادي  فرصت ها و(!)  براي گرفتن ويزاي جنت

 در آن از بين   به تـن داشته و»  ! جهاد في سبيل اهللا«   در خالل جنگ كه در لباسي  شهيد  جسد خون آلود 
 به خاطر   چوننزد خدا ميروند ا مستقيماً آنه  .گردد  تابوت دفن مي  يا كدام  غسل دادن و   بدون رفته باشد

  مسلمان براي يك   .  بين رفته اند  از)  ... )A.I.C(و  )  I.S.I(به خزينهء حجيم (   شان  )رهبران  ( حراست ايمان
  .  ندارد اين وجود از  بزرگتر افتخاري ) ! نفتي  چون يونيكال  امپرياليزم پاكستان و  براي فاشيزم (  مبارز



 125 

پاداش به    اجر و  نه بلكه ،  بين رفته اند از»  ! في سبيل اهللا«   در جهاد  براي كسانيكه شادباش تنها رام واحت
 اسالم ( اسالم  و  غازي گويند چنين اشخاص را.  نيز محفوظ است  نمايند كه زنده مانده و جنگ مي هايي آن

كه يك شب   مجاهدي  بنابر فرمودة رسول خدا .  داده است در جنت وعده ثواب ال يتناهي    اجر و برايشان) !تقريري
"��، +�ا در #�!�ار� و ��ا0By ؟؟ +�ا در��v و در (   نمايد  سپري  مواظبت در پاسداري و
��ن و در وی�ان :�دن و در ا��F�ر :�1� و در��"�!  ���� ! ؟ دادن و در +t�ول :�دن 

�Z!  ����/� ثوابي است كه    معادل آن!) ���0 ؟؟ ���ن در  ا� �  ر!�ل  ����ب ��Aیo ا
   » .  نمايد  مي نماز كسب  عبادت و شب   در هزار  را  يك شخص عادي آن

 !است » قرآن مبين «  نيز  همان است كه  از كتاب خدا  بدبختانه سرنوشت رسول خدا

   ادامه دارد كه »تلك خرس « در »  ! جهاد في سبيل اهللا«   مجاهد  پيرامون جهاد و  اعلي   مرشد  موعظة البته
 ادا شده  حق مطلب  اينجا  تا  نظر ما  ولي چون از جهت مورد.   به كمال ميل به آن مراجعه نمايد؛ تواند  عالقمند مي

  . ميپردازيم   مهم ديگري است ،  به

  
   .كابل را به آتش بكشيد  ! »عساكر خدا«  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

   امريه اين  با  فصل  اين   مقالت و}كابل ، فتح الباب يا شهر كليدي{: عنوان دارد » ...تلك خرس« فصل نهم 
 به  كابل را بايد« : گردد كه  آغاز مي) 1987-1980( پاكستان) I.S.I(جنرال اختر عبدالرحمن رئيس عمومي  بريد

  :وانيم انگيزه هاي جنرال در زمينه  اينطور ميخ  در شرح   و!»آتش كشانيد 
   .  داشت   رواني  فطري وء  با كابل عقده جنرال اختر« 

  . جنرال اختر  با كابل عقدهء  فطري و  رواني  داشت  « 

  . جنرال اختر  با كابل عقدهء  فطري و  رواني  داشت  « 

  . جنرال اختر  با كابل عقدهء  فطري و  رواني  داشت  « 
«  شو ند ؛  مجاهداني كه درين جهاد كشته مي.   بود  رض شدهف»  ! جهاد في سبيل اهللا« جهت  بدين( 

در   باال  و   ادامه اش را در و»  !   از  بين رفته اند  ايمان شان چون  به خاطر حراست  مستقيماً  نزد خدا ميروند
  !)يد بخوانـ   تلك خرس  خود ـ

اگر كدام .   باشد خيلي جدي بود مالت ساير ح برابر  بايد چندين  در كابل  اين امر كه حمالت   به  وي
 وي حتي   ،  مينمود  ثقيلي طلب ء اسلحه نوع  به زدن كابل هر از وي در ارتباط»  ! جهاد في سبيل اهللا« قوماندان 
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جهاد در « را   ما  استراتيژي  اساسي  هدف  بر كابل فشار .   شد مي  صدور آن  به حاضر نيز  مخالفت من  در صورت

  .  تشكيل ميداد»   ! اهللافي سبيل 
 ما مقصود   سرمنزل   بود  اين . شد تلقي مي »  ! جهاد في سبيل اهللادر «  معني فاتح آمدن ما  به سقوط كابل 

 پاكستاني   بيشترين گروپ هاي مشاورين كابل بود كه) اولويت(  همين علويت  در اثر . »  ! جهاد في سبيل اهللادر « 
  . گماشته ميشدند »  ! هاد في سبيل اهللاجبه « بر عليه آن شهر 

  به  » ! جهاد في سبيل اهللادر «    پاكستاني ها در توظيف چنين من شخصاً   داشته ام  نيز اذعان طوريكه قبالً 
 ، در  بيشتر كابل  بر فشردن داير ) 1984(جنرال اختر   هدايت جدي   نبودم ولي در اثر  موافق  افغانستان داخل

  صرف   در آن سال  ما فرستاده شده  تيم   از جمله يازده تيم چنانچه هفت  .    نمودم  بيشترين سعي را ها گماشتن آن
جهاد از «  نوامبر حمالت متعددي   تا اپريل  از ماه  ها آن.  داشتند»   ! جهاد في سبيل اهللا« عليه كابل فعاليت  بر

  ».  ميداشت   براي شش هفته دوام  هر كدام كههدايت كردند   سازماندهي و را»  ! في سبيل اهللا
 متفاوت روايت مي  به گونه هاي   لهجه هاي مختلف  به  متن واحد ولي  با  لطيفه يك در ميان جامعه افغاني 

 ء  به افاده كنار مثال حكمت حضرت لقمان حكيم خيلي  بودن آن در  نامؤدبانه  به اصطالح اندكي  علي الرغم  شود كه
 : مينمايد   ما كمك  بحث  مورد  ننگين ولي بغرنج و  تلخ   بسيار قيقترساي ح

  پايان  در  . ميكرد  محقر دهاتي چكك  تنگ و خانه گگ گلي و.  توفاني بود  سرد و  تاريك و   باراني و شب 
ر همديگر جوا كنار و مرطوب در لحاف و توشك محدود و شب همه مجبور شدند ، زير ريزش چكك و با استفاده از

  : ناله آغازيد   شكوه و به  نوجوان دهاتي   دختر  بعد  ساعتي .بخوابند 
  !...د   ميده ، آزار ند  نمي ما  به خواب مرا چكك !  مادرجان  !ـ مادر

 با   حتي ؛ بود   نرسيده  مقصد شكايت دختر به خنك  رطوبت و خواب و  مادرش كه در اوج گنگسي ناشي از
  :گفت توبيخ   تهديد و

  ! ناشكري نكن آرام باش ، چكك رحمت خداست ،  ! ـ دختر
 بود   در آغوش فشرده  دختر را؛ لقب داشت   يا  نام ) چكك (  دور آنان كه  اقارب يكي از ؛   امر  در واقعيت و

  !در حال انجام  بود »  كار«و 
  : نيست كه  منوال همين   به  آيا

 پرسش   وطن است ،  فريضة الهي است ، رحمت خداست ، آزاديبخش دين و جهاد  جهاد است ، .  باشيد ـ آرام
  ؟! بر آن كفر است  ناسپاسي  – اعتراض كه خير  و

  

  » عساكر خدا « عقده گشايي ها فرض  
  

جهاد في  « تيم هاي مجاهدين . است ) I.S.I( سپه ساالر  »عقده فطري و رواني« جهاد ؛  لطفاً مالحظه كنيد 

دو اجنبي است ، دشمن تاريخي است ،  و جهاد فرما هر»  ! في سبيل اهللا«  جهاد  !!پاكستاني است  ، »  ! سبيل اهللا
اين درست !!   به ميراث گرفته است - انگريز – نيمة افغانستان است كه از آفريننده اش  قابض و در اشغال دارندة

 روز بدي هست ولي در بستر ناموس دين و خنك است و است كه آسمان باراني است و هوا توفاني ، چكك است و
اهرمن مجاهد نام ! نا م ناموس شكن است » چكك « چكك بام نيست كه ميچكد ، اين اهرمن  وطن ، اين صرفاً

پريشان و  هوا را   تمويل كنندگانش آب و   محركان و  متحدان و و افغانستان سوز افغا نستان برانداز است ، حتي همو 
 . نمايند   صيد  را خود  اهداف استراتيژيك   ماهي هاي  و  بگشايند هاي خود را» عقده «  تا  دگل آلود كرده ان

  :عقده هاي محرك جهاد و جهاد فرمايان را به معرفي گيريم 
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يعني شبكة  )I.S.I(رواني جنرال اختر عبدالرحمن رئيس عمومي سازمان قدر قدرت منطقوي  ـ عقدة فطري و
  .  پاكستان  مي نظاميجهنمي استخبارات عمو

سرحدات    مشروعيت رسميت و عدم رهگذر عدم   بيچاره گي پاكستان از ـ عقدة دمبريدگي و احساس حقارت و
غاصب و  ناقص الخلقه و درعين حال دزد و  به معناي مولود و موجود نامشروع و به جانب افغانستان كه طوالني 
   . بودن آن است  اشغالگر

كار برده و مصارف و ه علني ب  مخفي وءبي نهايت گسترده  مساعي   عمر شوم خود  تمام نطي دورا  پاكستان 
خط «  قرار داد تمديد –مسخره   توطئه آميز و   هر چند– به طريقي  تا سرمايه گذاري هاي فراواني انجام داده 

وخامت  ه امضاء رسا ند ولي عظمت و ب  نامشروع افغانستان  يا باالي اين يا آن زمامدار مشروع  را» ديورند منحوس 
 به چنين  كنون قادر  به حديست كه حتي ضعيف النفس ترين دستنشاندة خود پاكستان در افغانستان هم تا مسأله

   شمول  به  ندارد و مانند قبر مال نصرالدين  پاكستان حدود اربعه  نام  به  نتيجه كشوري  در  .  است جرئتي نگرديده
  .سه ديوار است   طرف و سه  هند داراي    با شديداً مورد منازعه در ساحه كشمير» ط كنترولخ«  اصطالح  به

ويتنام كه گويا مسؤول آن اتحادشوروي بوده و اينك  در  ـ عقدة شكست امريكاي ابر قدرت اول جهان
كشانيدن پاي شوروي در بنابرين .  مبدل گردد ، چنانكه مبدل گردانيده شد» ويتنام شوروي «  به  افغانستان بايد

مركزي   بخصوص شبكه جهاني استخبارات   امريكاءهاي عملياتي طويل المدت اياالت متحده  پالنءافغانستا ن نتيجه
    .است   نهايي آن  فاز »  افغانستان ! جهاد في سبيل اهللا« « بوده و ) A.I.C(آن 

بالك   ميان  غرب ، ميان شرق و » جنگ سرد « ايي  نه فاز »  افغانستان  ! جهاد في سبيل اهللا« در همين حال 
  .  بود   نيز سوسياليستي  بالك  سرمايه داري و

 به شمار  »جنگ سرد «   فازي از نيز »  !ويتنام  ! جهاد في سبيل اهللا«  =جنگ ويتنام « ها  نظر غربي البته از
 به ايجاد   بود ، چنانكه  انقالب ملي رستاخيز و   وقيام  تاريخ  حقيقت حكم علم وه ب در ويتنام  ميرود ولي جريانات 

  .  سرزمين منجر گرديد   در آن نظام سياسي ـ اقتصادي ملي
 نظامي  سوي استخبارات  از انداخته شده  راه   به»  ! في سبيل اهللا «  جهاد  اگر تحركات و  جريانات در ويتنام

 « جهاد مبارك« به سرنوشت   بايد اوالً ؛ بود   مي  اجيران جنگي آن  پاكستاني افغانستان ؛  مجاهدين مانند  و  شوروي
 پاشيدن امپراتوري اتحاد  هم  از با اقل  ثانياً حد  شد و  مي شوروي در افغانستان منجر  ضد »!» ! في سبيل اهللا

  . مي پاشيد  هم  نيز از شوروي ماحصل آن
 به تبار  پيامبر اكرم   قرآن مجيد و  دين اسالم ، حصار برخي از شؤونيست هاي عرب كه علي الرغم  ان ـ عقدة

تدوين فقه جهانشمول حنفي  بخصوص از    تمدن اسالمي و فراوان خراسانيان دري گي ه  برازند از رهگذر؛ عرب 
  بالد   بيرون از در مذهب تشيع    درخشش فقه و تحرك و  از   هكذا  اعظم ابوحنيفه بن نعمان كابلي و توسط امام

بر   تيپ فاشيستي در استيال   استراتيژي هاي سياسي با توأم   عرب عمدتاً ايران جاهالنه احساس حقارت ميكنند و
  .آسياي ميانه تالش هستريك و جنون آميزي دارند   اول افغانستان وء به درجه  بزرگ و خراسان

 عمده ترين ثبوت اين  باشد و مي پاكستان   نيز استخباراتي و ايديولوژيك آنان   نظامي ،   خيزء تخته  اتفاقاً
   تروريستي –جاسوسي   –نظامي   ولي اصطالح ديني  به ء  مدرسه باب يك هزار  بيش از   خيلي هامدعا موجوديت 

  از صد مليون دالر  تا چهار پنجا ه و   سه صد ء ساليانهءبودجه   با  است كه دين  ليالم   فحشاي سياست و درين ماركيت
 قماش  از  مليون طلبه را  يك  تا   هفتصد هزار از گردد و  شؤونيست ها و وهابيون عربي تمويل مي) پطرو دالر (  پول

  در ؛ نمودند   تمثيل تعميل و  راـ وهابي ـ سعودي  پاكستاني   شش سالة   تقريباً  در افغانستان حاكميت طالباني كه
  .  دارد پوشش
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  هدين عقده هاي حقارت رهبران مجا 
  

) I.S.I(جنرال اختر عبدالرحمن رئيس عمومي و فوق العاده مقتدر » عقده فطري و رواني « ولي در اين جمله 
در اقتدار بوده (!)   افغانستان»  !  في سبيل اهللا«  كه طي هشت سال تعيين كننده در تحميل و تكوين و توسيع جهاد

كم محا ويژه ه چنانكه در بررسي سردمداران جنگ هاي صليبي و ب. جالبيت استثنايي و عبرت انگيز خارق العاده دارد 
 به شدت   بر ابعاد فجايع  بيماري روحي و رواني  چنين ذوات و مقامات قده  ويم  عتفتيش عقايد در قرون وسطي ديد

  . تراژيدي هاي غير متعارف و غير قابل پيشبيني ميگردد   به افزايد و اساساً منجر مي
 شرح روند تشكل و تكامل شخصيت جنرال اختر عبدالرحمن را در اختيار  سرگذشت تحليلي و ا  م متأسفانه

مظلوم كابل  پي  قده هاي رواني وي عليه افغانستان و خصوصاً شهر معصوم وع تراكم   به چگونگي تبلور و  تا نداريم
 مناطق جغرافيايي كه پاكستان و همه  در روانشناسي  مردان در جوامع شرقي قبل از ببريم ولي علي القاعده

 از واقعيت هاي   تشكل كمپلكس هاي مرضي روحي محمل هاي عمده  از   يكي؛ بر ميگيرد  افغانستان امروز را در
  . بر ميخيزد   محروميت هاي جنسي ناشي از

 ليه دور ازلي اصطالح ه  ب به مدارس  اكتساب علوم ديني   اميد  به  كه» برهنه صورت«  نوجوانان   بخصوص
اين مدارس   تمناي جنسي بزرگتران  نياز و  آز و  تقريباً هميشه مورد حرص و ؛ يابندي فاميل هاي خويش شموليت م

 قرار  برند ؛  سر مي  به  مطلق جنسي  مذهبي در محروميت  قسماً داليل  اجتماعي و بر شرايط   بنا كه علي القاعده
 فريب  يا  به عنف و  نوجوانان ، ايشان  اين ي بيدفاعي درحاالت  دن نيروي شهواني و به غليان آم غالباً در اثر داشته و

  مي كين توزي  بيدرمان  حقارت و ي  روحيءعقده   قرار گرفته  دچار  جنسي  تجاوز  مورد هاي گوناگون  اجبار و
ساحات دگر اين  و متأسفانه دربه ليليه هاي مدارس منحصر نبوده  ها محضاً   اين رخداد ها و عواقب آن . شوند 

  . ميبرد   باال  مراتب  به را  اين سوانح   گراف جاري است ولي ليليه ها جوامع هم ساري و
 مقابله و   مبارزه و كه هيچ گونه امكان حاالتي  بخصوص در  هاي گوناگون خشونت هاي روحي از اعمال  عقده 

 طالبان   معموالً  اهانت آميز كه  برخورد هاي رسب ميكند و حتي از ت ، فروان ميسر نباشد هم  گريه   شكايت و حتي
 نيز  شوند ،  با آن روبرو مي  از ديگران ؛ »وظيفه «  غذاي   يا  نان طلب يا  اخذ   مدرسه هاي محلي هنگام  و مساجد 

  نموده كسب   تراكم  و ورم ،  ت  محيط در منزلت   احساس احترام و كمبود  و تكرار   تداوم و  با نمايد كه بروز مي
  . ميگردد   منجر ساديسم  مختلف   به انواع و حتي شخصيتي مي انجامد  تعادل روحي و  عدم  رفته رفته  به

مكاشفة عقدة رواني  اجتماعي گرچه از ارزيابي و  تمامي اين واقعيت هاي درد ناك فردي و در نظر داشت با
 تأسف و  با كمال  اما  گونة مشخص عاجزيم  به هموطنان خويش  برابر وطن و    پاكستاني در عبدالرحمن جنرال اختر

شماري از  پاكستاني عليه افغانستان منجمله در وجود  »  ! في سبيل اهللا «   پائين تر جهاد  قدمه هاي اينكه در تألم 
   .دارد  داشت و د رواني شديداً وجو  افغاني آن چنين عقده ها و كمپلكس هاي روحي و (!)رهبران معظم 

   ها  اينگونه عقده عوامل منشأ ها و  به طور مشخص از  نيست بلكه ايشان  نه اينكه شكي موجود  نزد مردم ما
نمايند و حتي اين   مبادله مي هم  با روايات خويش را نبات در مورد حكايات و   نقل و مانند   اطالعات كافي دارند و

تبديل « به قولي  ها و   قساوتكاري هاي آن بسيار قوي  هاي   از انگيزه يكي ن را شخصيتي آنا  تعادل روحي و عدم
  .ميدانند »  فساد   به جهاد

   

 يست قهرمانان جهاد دسا رعقده ولومپن هاي پ  
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و ديگر دست اندر كاران اين غايلة وحشيانة تاريخي و سناريوي ) I.S.I (، )A.I.C( اختر عبدالرحمن ،  احتماالً
 مهره ها و ابزار كار دقت و   در انتخاب؛  امين ـ تره كي= » پولپوت ـ ينگساري« افغاني ي  آن تراژيدي مقدم

گذشته از اين متأسفانه چنين عناصر مريض و پر .  انهماك سايكولوژيك و روانشناختي بخصوصي مبذول ميداشته اند
ثال آن قرار گيرند ، ناگزير از قشر لومپن هاي عقده و ساديست و لو در هر موقف اقتصادي ، سياسي ، نظامي و ام

   .  ميدارند ايفا را  توفاني اوضاع اجتماعي نقش مقدر لومپن ها   در حاالت بحراني و جامعه محسوب گرديده و
 دو سناريو  باالخره جالدان در هر چنانكه فيصدي آشكارا غالب قوماندانان ، فعالين ، جواسيس ، شكنجه گران و 

  ! بودند   سناخته شده  و به شهرت رسيده ي سابقاً لومپن ها
 دگروال محمد » تلك خرس«ء نويسنده  بهتر از   اختر عبدالرحمن كسي  مورد عقدة رواني جنرال البته در

 ما  حقپرست حقبين و مردم شريف و بهتر از پاكستان ما كسي  يوسف و در مورد عقده هاي رواني مقد سين ساخت 
  .  يتواند نم  داده شهادت

 . ، جاي بحث است  دقت ترجمه شده باشد با  مطلب نويسنده   اگر جنرال اختر ،»  فطري ءعقده« ولي در مورد 
  چون هيچ موجودي از فطرت و؛ندارد   فطري چيز ديگريست ، گرچه در مفهوم لغوي كلمه  مصداق علمي ءعقده

باالخره   خانواده و اقارب و از سرايت عقده  توارث و يق به طر نمي آيد ولي تا حدودي   به دنيا  طبيعت عقده مند
    . واقعيت كسب ميكند  جامعه معنا و

باب   از– به استثناي اينكه خويشاوندان ، اقارب و اقوام نزديكش در لشكر كشي هاي  بنابر اين اختر عبدالرحمن
در  چينل خانواده   تلخي از آن ازءخاطره فته ور قرار گ  شديد  ايزاي يا تعدي   مورد –مثال احمد شاه ابدالي 

  نخواهد   برابر كابل  آنهم بيشتر در–براي عقده مندي فطري   دليل ديگري  ، احتماال روانش منعكس شده باشد
    . داشت 

 تواند ، باالخره  كشوري مي تجاوز در سطح اجتماعي و تعرض و اجحاف و به هر حال عقده هاي ناشي از ظلم و
ه ها ب ابد و افغان يمي تداوم    تسري و تاريخ بيشتر توسط    نسل و  پي نسل  شود كه   محسوب قدة فطريبه نحوي  ع

نداشته اند چنانكه ضياءالحق ها ، اختر عبدالرحمن ها و  بر پاكستاني ها  تعرضي   ويژه كابلي ها چنين تعدي و تجاوز و
به ويژه   ها ، افغانستاني ها و مزدور شان عليه افغان ير و لومپن هاي افغاني اج  پاكستان و  لشكريان جواسيس و

شيخ هاي   پاكستان ، انگليس ، روس ، امريكا و ها عليه  عقده هاي فطري در افغان بدبختانه .   داشته اند  كابلي ها
 !اجتناب ناپذير است  سعودي   عربي و

، نواز شريف ، دگروال يوسف ، مولوي فضل  ذوالفقار علي بوتو  و اما آنچه اختر عبدالرحمن ، ضياءالحق ،
 بر ضد افغانستان و  بر پاكستاني  حميدگل ، اسلم بيگ و مليتاريست هاي عظمت طلب ديگر  نصيراهللا بابر ، الرحمن ،

   . نيست  رواني توجيه پذير  عقدة فطري و  با كدام  محضاً ؛ داده اند  ضد كابل انجام
به دست »  كابل  افغانستان وء به آتش كشيدن آهسته آهسته «  خونسردانة بسيار هوشمندانه وي  استراتيژي

   پاكستاني ها چه در مرتب تعقيبات  كنترول و  تحت فرماندهي ،  وقار بي ست و پ  لومپن و  ذاتاً  بي وطن و مشتي
 دو  كه همين امروز  تا آن بعد از  قبل از آن و  سال ها  چه داشت و  نه سال ادامه  زمان اشغال شوروي كه رويهمرفته

  بوده ديوانه زنجيري    نيست ، كار كدام مريض روحي و  پيدا  پايان آن بر گرفته و   اشغال را درءبهانه  چند زمان و
  . نميتواند 

بر دست ) I.S.I( قرن افغانستان دست ءاين دومين فاجعه در» تلك خرس«  متعدد همين  طبق مندرجات
)A.I.C ( تجاهل  پاكستاني » !قلعه اسالم « متوليان  برابر  ي هنوز كه هنوز است ساكنان قصر سفيد درحت باالست و 

    . به خرچ ميدهند  ذلت باري
به حد كافي استعداد و  فقط بد بختي مردم افغانستان در اين است كه براي تباه شدن وطن نياكان شان 

 ران ابليس صفت به حد كافي ساده گي  و براي گروگان شدن خود در دست جادو گ پتانسيل خيانت و
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  بلكه نروئيده   ما فرا  خاك آب و زمين و نيز از  استعداد ها   اين پتانسيل ها و. و تخدير داشته اند  استعداد تحميق
  ! بوده اند  قبل در جهت آن خيلي ها مؤفقانه داراي تدابير  از  متأسفانه نزديك   دور و رنگارنگ دشمنان 
  

  » جنگ صليبي « تگران اعظم يا اختاپوت قشر غار 
  

 تخدير ها ، شيطنت ها و تغلب ها ، جادو گري ها و انفعاالت ، تقلب ها و  اين فعل وء اكنون حاصل مجموعه
بيگانه پرستي ها ، نفاق افگني  مجامله گري ها ، خود كشي ها و ناتواني ها ، معامله گري ها و سفاهت ها ،  ويراني ها و

 بستن ها ، حرف شنيدن   به غالمي كمر مريد شدن ها و ني ها ، كيش شخصيت و كيش قبيله ، كور كورانه صف شك ها و
 ، به عيب تن ندادن ها  به لج بند ماندن ها واداي دانش درآوردن ها ،  عمل نديدن ها ، مكتب نخواندن ها و  ها و

دست هم  ي و آسماني ديگري از همين رديف دست در بليات زمين  تملق را دوستي انگاشتن ها  و انتقاد را دشمني و
 بيباكي را پديد آورده است كه روز تا  به شدت زورگو  و  اختاپوت وحشي ، ددمنش ، بي منطق وليداده

كشور را به جهت  برد و جان ناتوان مردم فرو مي در اعماق روح و خود راي روز چنگال هاي سرطاني 

  . فناي مطلق ميكشاند  نابودي و
افتادگي  اطمينان از استيصال و از پا   پاكستاني است كه  با  »جهاد « يا  » جنگ صليبي «  اين همان اختاپوت و

«  فرعونيت و پياده كردن كيش مردم افغانستان  در صدد گستردن بساط ابدي   يعني كشور و خودي قرباني 
پر افتخار اين سرزمين و درعين  نا و به عوض كليه معتقدات و فرهنگ هاي تاريخي ، پرغ ابليسي» جهاد 

 قديم حياتي ملت سازي و كشور سازي در افغانستان تاريخي و اصيل و حال به عوض استراستيژي علمي و
  . است 

 پاكستاني و اختاپوت طالبانيزم  »جنگ صليبي « مبر هن  ميباشد اين است  كه اختاپوت  آنچه فوق العاده عيان و
مافياي + مافياي مواد مخدر + مدارس هزار گانة تروريست پرور پاكستان  القاعده و + »ديورند الين « طرفه  دو

  نژاد  نسل و  از يك جنس و همه كودكان كشور  ها و  زن مافياي قاچاق+   تاريخي  جنگالت وآثار منابع طبيعي ،
  . هم اند   با  فشرده نهايت يا در روابط بي  بوده و

 اصطالح ه ب  رهبران و قوماندانان ارشد  متشكل از عبارت از مافيا هاي » اد جنگ صليبي يا جه« اختاپوت 
  :دالر مساعدت هاي گوناگون خارجي كه  غارت ميليارد ها  حيف و ميل و با جهادي است كه 

  ،   ـ به نام قيام ملي مردم افغانستان عليه اشغال شوروي1
  ان اسالميزم ، اخوان المسلمين جهاني و وهابيت ،  ـ به نام حمايت از بيداري اسالمي ، تقويه نهضت پ2
  ميان بالك هاي شرق و غرب ، » جنگ سرد « ء پروژه  ـ به خاطر تمويل آخرين فاز و3
 راي  ب90 ءبخصوص طي دهه » ويتنام شوروي «  پروژه  در) A.I.C( به جهت سرمايه گذاري امريكا و   ـ4
  .ازير گرديده است سر در افغانستان   ساخته شدهپا    بر محشر

هاي متشكل از رهبران و قوماندانان نه لزوماً ارشد جهادي  عبارت از مافيا » جنگ صليبي يا جهاد « اختاپوت 
غصب   به طريق غارت و  افغانستان را چهءبند و گروگان گرفته شده ندار مردم در است كه بيست سال تمام كليه دار و

بي رويه   حواله هاي سنگين و به طريق جريمه ها و كات ، چه  ز عشر و يل ماليات و به طريق تحم  چه  مستقيم ، علني و
 بي همه   لومپن  از  تصاحب كرده خود را ذريعة ديگر  هزار مرتبه يي پولي و ده ها به طريق ايجاد انفالسيون   چه  و

في سبيل « مصداق  ديده و آماسيدة پن درشت و  نماد هاي زشت و  نموده  حتي ملياردران مبدل  به مليونران و چيز
  . افراشتند  افالك  به اوج كف خاك  از  ابليسانه را جهاد» !اللهي 
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،  خروش توليد گسترش و جوش و جديد و در عالوه بر مافيا هاي قديم و» جنگ صليبي و جهاد « اختاپوت 
هاي غارت و چپاول و قاچاق ثروت هاي مواد مخدر عبارت از مافيا قاچاق هيروئين ، ترياك ، چرس و ديگر ترافيك و

ست كه  تمامي آنچه ههكذا كمنظير تاريخي و فرهنگي كشور و  بينظير و ها ، جنگالت ، آثار گرانبها و معدني ، كان

  تا چار  بلكه حتي نيرو هاي اشغالگر شوروي  تا خروج   نه تنها  شمرده ميشود وبه نام بيت المال ملت افغانستا ن
ها محفوظ ، در  اسناد مكمل آن سجل و با  در حد غالب  ختم حكومت داكتر نجيب استعفا و ني ساعت  يع  بعد سال

  .بود   برجا  ناخورده دست امان و 
عبارت از آن مافيا هاي متشكل از رهبران ، قوماندانان ، وزرا ، » جنگ صليبي و جهاد «  باالخره اختاپوت  و

امريكايي و ائتالف   تفنگداران و جنگساالران  است كه در معامالت  قدرقدرت و   عاليرتبه  و  كرسي داران واليان و
 عليه حاكميت طالبان و القاعده هم گاو صندوق هاي اجرت دالري نصيب   براي همراهي در عمليات ضد تروريزم

ت مؤقت و انتقالي اصطالح حكومه  ب مقدرات مردم نگون بخت افغانستان و مال و  بيش از پيش بر جان و  هم شدند و
 ترتيبات  آنچه را كه   سازمان و نظام و؛   بيرحمانه از اين چانس   نهايت هوشيارانه و  بي  بهره گيري  با  يافتند و استيال

  .  به كمال رسانيدند ناميديم » مافيا ها « و اتحاديه » اختاپوت « 
  
  

   در جهان »افغانستان جهادي«مقام هاي اول       
  

  : ن در خيلي اوصاف و اخالق مقام اول را در جهان داراست افغانستا
  توليد و قاچاق مواد مخدر ،  در

  مادران ،  مير اطفال و ترين ميزان مرگ و در بلند
  در پائين ترين مقدار عايد سرانه ،
  ناخالص ملي ،   در كمترين شاخص عايد خالص و

  در كمترين ميزان اوسط عمر ، 
  مهاجرت ،  گي و هبيشترين ميزان آوار در

   در داشتن شاخصة صفر ملت سازي ،
  در پائين ترين ارقام صادرات ،  باالترين ارقام واردات و  در

،   تساهل ، همگرايي يفقر افسانوي  در خشونت مذهبي و سياسي و تعصب ، تشعب و» راكفلري « در غناي 
  مخالف ،    تحمل منتقد و پلوراليزم و

   مواد منفجره ،  ذخاير اسلحه و ير زميني و ثروت عظيم ماين هاي ز در
    در غيرمرئي ترين جايگاه قانون و قانونمداري ، قضايي و  فساد اداري و در متعفن ترين درجات 

     بيگانه پروري و حتي بيگانه پرستي ، خود بيگانه گي و باالترين ميزان از در
  ،  پائين ترين شاخصه ها ي رعايت حقوق بشر  در

  قبيله ساالري ،  ، قوم ساالري و ين ريكارد مردساالريدر بدتر
  بودن ،  خرافه هاي همه زمانه هاي تاريخ  در موزيم عتيقه ها و

   كمترين زمين مزروعي ، دره و كوه و در داشتن بيشترين سنگ و
   علمي و ساينتفيك ، تفكر اجتماعي و دانش و باالترين ميزان فقر سواد و در

  مهارت سياسي ،  گي وه ر ، ادراك ، دانش ، خبردر بدترين وضعيت شعو
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 به مقتضيات عصر با  رقابت مطابق  همچشمي و عناد قومي و قبيلو ي بجاي سيالي و در باالترين سطح غرور و
   مرز ها ،  بيرون از سياالن و حريفان

صدق  عمل و و عبادت و از نم ترين شاخصة  پائين  تكبير وءنعره  شعار و  فرياد و  در باال ترين ميزان آذان و
    ايمان ،

به  نوكر شدن   معامله و باالترين ميزان سازش و  داخلي و اتحاد ملي و ترين ميزان وحدت ، ائتالف و در پائين
  خارجي ،  بيگانه و

استمالت از دوستان و   توقع و انتظار و بومي و باالترين حد  خودي و تدبر ملي و   تفكر و در كمترين حد
  ،   خارجيدشمنان

زنده ستيزي ،   معيار  عاليترين در  رده پرستي ودر باال ترين ميزان م  
 اقل گذشت مادي ، معنوي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و  عدم حد  از ديگران و ي توقعدر داشتن حد اعال

    ،فرهنگي از خود
  !!!شاخصه ديگر  و در همين رديف صدها 

 نيز مقام اول در جهان را دارد كه خائين ترين ، نوكرترين ،  ين حقيقتولي امروز افغانستان در ننگ  ا
بي مناعت ترين ، ذليل ترين و شريرترين اجيران جنگ صليبي يا جهاد پاكستاني افغانستان سوز افغانستان 

هن سر به كف اين مي جايگاه معصوم ترين اوالد پاكباز آگاه و برانداز نه تنها در مقام بهترين خدام ملي و
كثيف خويش ديگر بني بشر اين سرزمين را آدم  باستاني اخذ موقع كرده اند بلكه جز اجساد مردار، پنديده و

  . نه كه مستحق زيستن درين مرز بوم نميدانند حيات ملي شمارند و مستحق مشاركت در نمي

مردم   تاني عليه وطن وپاكس  يا جهاد – تلك خرس يا فاجعه قرن ما -اينها »  اعمال ءنامه«  بر باري ديگر
  :نويسد شده مي  محمد يوسف در فصل ياد دگروال .  مظلوم خويش رجوع كنيم  مصدوم و

  

   اجزاي استراتيژي پاكستان در انهدام كابل 
  
 استراتيژي غير افغان ، ضد افغان ، دشمن –پاكستان ي  استراتيژي –!  استراتيژي ما  آري ،( استراتيژي ما « 
به  ل ساختن و بي نيرو ساختن كابل ،  صيعني مستأ.   جهت منهدم ساختن كابل داراي سه جنبه بوددر)  !!!افغان 

  .  بر آن باالخره حمالت راكتي   و   كمونيستان افغاني و هالكت رسانيدن شوروي ها 
    :الف 

 همه راه هاي  بموجب آن تا حمالت همĤهنگي را سازمان دهم كه ورزيدم   سعي  مي ًمرتبا  خود ةمن در حص
 بصورت كمين  چنين حمالت.   بماند مسدود باقي   تقطيع و ، شود  بيرون وارد مي يا هر آنچه از اكماالتي كابل و 

 از يا  بروز قلت آن و   بخاطر   بند هاي آب ، منفجر ساختن  به كابل ميرسيد كه هايي  برابر آن كاروان  در گيري ها
  .  شد انداخته مي راه ه  ب  برق آن شهر بين بردن شبكه هاي

  :ب 
عمال خاد و ماموران ارشد  به قتل رساندن شوروي ها ،  ورزيدم همانا   مي  بر آن تأكيد  طرق دومي كه همواره

 با چاقو   اين حمالت زدن عساكر شوروي.ها در كابل بود  دولتي و همچنين تخريب نمودن دفاتر و ساختمان هاي آن
  .  بر داشت   مهم دولتي را درء اداره  در كدام  بمب  كار گذاشتن  تا بازار حين خريداري در 

 طور   در اثناي خريداري  مجبور شدند كه  بود كه در اثر آن عساكر شوروي  بسيار مؤفق  توسط كارد حمله
 بازار مي   مسلح واردةغير نظاميان شوروي نيز مجبوراً به همراهي دست.  نمايند  مراجعه  به شكل گروپي  مسلح و

  .  شدند
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 به ماركيت هاي   شد كه  هدايت داده  باالخره شان خانواده هاي  به شوروي ها و ، در اثر وقوع چنين حمالت
در جمله حمالت تخريبي يكي آن عبارت از كار گذاشتن بمب در تحت يك ميز . شهر حتي الوسع مراجعه ننمايند 

  .  بود ) 1983( پوهنتون كابل در اواخر ةطعامخان
 نفر شوروي كشته  نه  به اثر آن بشمول يك پروفيسور زن   منفجر گرديد كه  طعام  بمب در جريان صرف اين

آيا در انفجار بمب در زير ميز طعامخانة پوهنتون ! بندگان اوست    لعنت به شيطان كه دشمن خدا و( . شدند
 حتي اگر احياناً شوروي هايي در مگر نه اينست كه . فقط شوروي ها كشته ميشوند كابل شوروي ها و

   ).رفتند  هيچگاه در طعامخانة آن جهت صرف غذا نمي پوهنتون كابل اجراي وظيفه ميكردند ، تقريباً
  

   جهاد پاكستاني ـ جهاد مكتب سوزان 
  

 به شاگردان   بودند كه پرسونل كمونيست ها يي  تشكيل ميداد چون همه  مؤسسات تعليمي بهترين اهداف را
هدف . هست   جهاد پاكستاني حقيقتاً جهاد مكتب سوزان بود و(،  نمودند كسيستي تلقين ميريد ماعقا

. باشد تاريخي در افغانستان بوده و مي فرهنگ بشري و مجاهدين ساخت پاكستان امحاي كليه غناي علوم و
پاكستان » !مذهبي« ر و ساديست پرو در مدارس جهل آموز افغان صرف اجازه دارد ، از ديد اين جهاد گران ،
در كشوريكه طبق استراتيژي پاكستان بايد محو شود، . شك است شد كند كه آنهم در و مماثل هاي آن آمد و

مجاهدين اين عمل را بمثابه فاسد ساختن قشر جوان ) !بين برد فرهنگ را از  بايد سواد و دانش و قبل ازهمه
  .  بسوي الحاد كشانيده ميشوند كشور دانسته مدعي بودند كه جوانان ما بدينگونه
 نفر استاد زبان روسي در 105  متخصص شوروي و140 تقريباً 1982بايد جداً خاطر نشان ساخت كه در سال 

الودود قوماندان درئيس پوهنتون كابل و جنرال عب.  پوهنتون كابل و انستيتوت هاي تخنيكي آن مشغول تدريس بودند
 مسلماً كشته گان ( . ، نيز از جمله قربانيان حمالت ما اند رب گلوله كشته شدقواي مركز كه در دفتر خويش به ض

اين . بود خواهند پاكستاني ها و مزدوران شرير شان شهداي همپايه رزمندگان راه استقالل افغانستان بوده و
)A.I.C ( امريكا بود كه از)I.S.I ( ، پاكستان اطاعت كرد)I.S.I (يان چنين نفوذي پاكستان بر خداوند عالم و

 بايد گفت كه ازين جمله دو نفر  ،  هفت نفر افسران ارشد شوروي در كابل كشته شده اند1983طي سال   در)!ندارد
ها به قتل رسيده بود ، كشته   روسةصاحب منصب ارشد روسي توسط يك پسر هفده ساله ايكه والدينش ذريع

  پسران افغان كه والدين شان توسط پاكستاني ها و چقدر افسران ارشد پاكستاني كه بايد توسط(...شدند

  )؟!خون كشيده شده اند ، بايد كشته شوند اجيران اوباش آنان بخاك و
  :  ج

حيث تقريباً ه  ب اين شيوه .  با حمالت وقفه يي راكت هاي دور برد بود زدن كابل همانا   طرق سومي استيصال و
 راكت در مدت زمان اين جنگ بر كابل يا زواياي آن  تعداد ده ها هزار  به.   در آمد  عادي چنين ضرباتءيك وسيله

كابل يك .  نداده است ، وقفه چندان در حمالت راكتي رخ  به جز در روز هاي خيلي سرد  . ريختانده شده است  فرو
  .خورد  به هدف مي  نشانه همواره رو بر گرفته و ازين ساحه وسيعي را در

  

  ردند رديم، مردم خودسرانه ميم ما  انداخت عمدي نميك
  

يكسره نزده   به انداخت عمدي و هيچگاه دست ) مزدوران ها و  يعني پاكستاني( ولي بايد تأ كيد نمايم كه ما 
كنم كه افراد  من هيچگاه ادعا نمي.   مراكز دولت كمونيستي را تشكيل ميداد  يا ملحقات و  نظامي و اهداف ما. ايم 
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به كثرت  چنين واقعات .  به قتل نرسيده اند  مچنان هواخواهان مجاهدين در اثر حمالت راكتي مابيگناه و ه  ملكي و
  !رخ داده ولي به طور غير عمدي 

 خويش را   حمالت  ما اگر.  انداخت   به راه  بيگناه  تلفات افراد  بدون توان  نمي  به تأسف جنگ هاي امروزي را
بود  مي  اساسي ما  ي ترك گفتن استراتيژي  معني انصراف و  به ساختيم ، اين  مي قف ملكي ها متو تلفات به   توجه  با
  !) ولي استراتيژي پاكستان تطبيق گردد شود، شود قدرمردم بيگناه كشته مي  هر( .

وي ضمن .  باشد يك تعبير افشاگرانه قوماندان عبدالحق كه در زدن كابل سهم فعال گرفته ، مؤيد اين حقيقت مي
  :  چنين ميگويد» جنگ در افغانستان « نويسنده كتاب  » مارك اربان «  با  حبهمصا

حتي ...تحت ضربات من واقع شوند ، باكي ندارم  ولي اگر در...افراد ملكي نبود ) مجاهدين ( ها  هدف آن« 
شوم  ن كشته مي به خاطر اي اگر من.  را خواهم زد  نيز آن  خود من در مجاورت سفارت شوروي باشدةاگر خانواد

اعماق پليدي طينت پاكستان !  آفرين ، دگروال يوسف ( ».خانم من نيز بايد دچار چنين سرنوشتي شود  فرزند و
  !)اجيران آن منجمله بچه خواندة بيگم تاچر را چه رسا بيان ميكند  انگليسي و

  در...الت راكتي قرار ميگرفت بايد مورد اصابت حم  داشتم كه بالقوه  بيش از هفتاد هدف   من در ليست خود
 فرستاده شده  تيم  از جمله يازده   هفت تيم بيشتر كابل ؛ فشردن   بر داير  پس از هدايت جدي جنرال اختر1984سال 

براي (  هشت هدف عمده را  من اساسا... براي شش هفته دوام داشت  يك آن   بر عليه كابل فعاليت داشتند كه هر ما
هفت تيم  . رسيدن موسم سرما مورد حمله قرار نگرفت   ليكن هدف هشتم به خاطر فرا  بودم ؛ مجزا نموده) آنها 

  .  بودند  شده توظيف  اين هفت هدف  عليه  بر  به طور منفردانه كدام گماشتة ماهر
 ند نظر من در آن چيره دست بود  به مجاهدين سو جريان داشت و به هر  1985 به را ه انداختن عمليات درسال

چانه  پس ناگزير به نبرد و.   به عقيدة من جنگ را خيلي قبل ربوده بوديم هاي ستينگر ميداشتيم اگر ما صرف راكت. 
 بيشتر ما در اطراف كابل يعني هدف اساسي مان به  داديم كه بدينطريق نيروي حركي زني كما في السابق ادامه مي

  .  تحليل ميرسيد
 بيست  سته آن پوسته هاي دشمن را در اختيار من گذاشت كه در يك دايرةبر ج اي عكس هاي صاف و. آي.سي

  . بخشيدم   انسجام بعدي خويش را   به كمك آن پالن هاي جديد و من.  بودند كيلو متري كابل واقع 
 بر كابل صورت گرفته و   سريعي  موزون وء  تا حمله  اين شد به اين ديگر وقتي بود كه جنرال اختر معتقد 

  .   نمود بايد اشغال شش ساعت  را براي سي و متي از آن شهرقس
  .اثر فوق العاده زيادي مينمود  »! جهاد في سبيل اهللا «  مجاهدين  معنويات  بر مورال و اگر چنين ميشد

  

  شيفته گي حكمتيار و سياف به پالن جنرال اختر          
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 با حكمتيار و سياف نيز به طور   من جهت ارزيابي اين پيشنهاد وقت خواستم ليكن جنرال اختر اين تجويز را
مقادير زياد اسلحه ثقيل  پروگرام شده و در مورد خواستار  آنها شيفته و گرويدة چنين. جداگانه در ميان گذاشت 

  حكمت ذات اقدس الهي شايد.   گرويدة چنين پروگرام ها بوده و ميباشند  آنها هميشه شيفته و(شدند 

  . ) !بدل كرده است  را به نماد هاي چنين خباثت  براي عبرت بشريت آنان
.  بپردازم  مذاكره عاجلها در مورد رويدست گرفتن جزئيات پالن به  با آن  سپس به من هدايت داده شد تا 

در صورت .   به راه انداخته شود  بايد مشترك و اقالً از سوي دو تنظيم نتايج گفتگو هاي من اين بود كه چنين عمليات
مصروف  بايد حمالت همزمان و  ما  .  به مؤفقيت نمي انجاميد مهيا نبودن كدام راكت مؤثر دافع هوا حمله در طي روز

 به راه مي انداختيم در غير آن حراست و استتار پنجهزار  جالل آباد ، بگرام و اي هوايي كابلكننده را بر ميدان ه
اين . در اكناف كابل غير محتمل به نظر ميرسيد ) آنهم نود فيصد پاكستاني خالص(  »! في سبيل اهللا «  مجاهد

  .ند برآن تأكيد مينمود »! جهاد في سبيل اهللا «   رهبر دو  بود كه هر تعدادي
 بايست  ، داشت مي  ساعت كه جنگ صرف يك روزه را در بر36منظور ما اين بود تا در عوض اشغال كابل براي 

گرديد حمله   چنين حمالت گسترده فقط در يك شب اجرا مي .  تدارك ميديديم  حمالت متعددي از چندين جناح
جهاد في سبيل «  حتي يكي ازاين رهبران .گشتند  به مواضع شان مفرور مي آوران در همان شب قبل از طلوع 

   . بر آب گرديد  نيز نقش  نشد كه بدين ترتيب پالن ما  حاضر به عمليات مشترك »! اهللا 
اينكه قوماندان هاي مختلف را در    با . مؤفق نشده ام   بر كابل مشترك  بسيج دادن حمالت  در  من هيچگاه 

 از جناح هاي   اين عمليات مشترك  به دشمن بفهمانم كه گويا يخواستمم  ميكردم   بر شهر هدايت  همزمانء حمله
سازمان و همكاري و هماهنگي و گذشت  پالن و اهليت طرح و شرافت و  آنان كه استعداد و( ».مختلف است 

مناعت افغاني را زير پاكرده طوق  قناعت و بردباري و بزرگواري داشته باشند ، چرا ميمونوار غرور و و
  )؟!دشمنان پدران و نياكان خود را به گردن كنند ي  غالمي

  

  

  غير پاكستان بقيه جهان ناپاك است   
  

برجسته  و در ذيل آن با خط جلي و )حمالت خرس ( فصل دهم كتاب دگر وال محمد يوسف عنوان دارد 
  .»  مايد برآن حمله شود صرف خويشتن را دفاع مين  اگر اين يك حيوان خيلي منحوس است« : مينگارد 

كه عنوان كتاب نيز مشمول آن است ، تو ضيحي نميدهد ولي » خرس « هدف از باره مفهوم و  نو يسنده در
خرس لقب دولت شوروي است كه در اوايل دهة شصت خصوصاً در زمان : مترجم اشارتاً در پاورقي ميافزايد كه 

  . آن خطا ب شده است ه  نيكيتا خروسچف ب زمامداري
 پايان عنوان ءولي جمله. وي بايد بخشود   بر برين كوتاه قلمي را بنا  كتاب آدم نظامي است  نويسندة چون

 سرزمين و باشگاه (پاكستان ي نظر معتقدين ايديولوژي شيطاني   به   است و اساساً پاكستان مفهوم به  دقيقاً متوازي

س است و حيوان خيلي منحوس است بلكه خر  يا روس نيست كه  احتماال ملت شوروي اين تنها دولت و) پاك ها 
 چون غير پاكستان ،  .نجس است و منحوس است   ملتي ناپاك است و  دولت و  كشور و و چيز  پاكستان هر بيرون از

  پاك است و  پاكستان ، خالصه.  سوابق بشري را هم داشته باشد  بقيه جهان ناپاك است ولو مقدسترين اماكن و
  !!منحوس   نجس و ناپاك و ناپاكستان ، 
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   دليل خرس بودن شوروي  »ژوره« انهدام پايگاه  
  

 اختصاص دارد و  »ژوره« سرحد مجاهدين در اصطالح ه ب  به سقوط عمده ترين پايگاه كنار اين فصل عمدتا 
   :جمله در آن ميخوانيم  شكايت فراوان از ضمن حكايت و

 مورد اطالعات ضد و  و در شدهي از ميدان نبرد تضعيفانسجام مدافعه در اثر خارج شدن حقان هماهنگي و« 
.  نپذيرفت بدهد ليكن وي اين خواهش را   به جبهه را  اجازه رفتن درنگ   بال جنرال اختر خواستم از.  نقيض ميرسيد

 »هژور«  به   تا خويشتن را عاجل  ساختممؤظفرا  ها آن  احضار و  نظامي احزاب را  نمايندگان در عين حال كليه
 تحت ضربات   ميدان هوايي خوست  در جناح هاي عقبي و  سازمان دهند كه دشمن را  عمليات را طوري رسانيده و
  ميل هاي دهشكه ها بكلي فرسوده شدندشدت و سبعيت جنگ را اين حقيقت مبرهن ميسازد كه اندازه و.  قرار دهد

  .  به چشم خورد  هم  تن به تن  جنگ نيز مواردي از و 
 در كنار  دانستم كه بودن من  نمودم چون مي  تا سرحد را  تقاضاي اجازه صرف  از جنرال اختر كبار ديگرمن ي

نقش   » ! جهاد في سبيل اهللا«    توحيد و انسجام بيشتر عمليات  داشته و ازينجا در هماهنگ كننده  تأثير   يك جنگ
   نگران مورد  ما در پاكستان قرار داشت و ي سه كيلو متري   دشمن درين وقت در . توانستم  نموده مي ايفا مؤثري را 

  . عبور ننمايد  از مرز   بدينگونه  تا بوديم 
به مجرد   »ژوره« .   داخل افغانستان نخواهم رفت اجازه داد  به  بر اينكه بر تعهد من مبني جنرال اختر بنا

   تونل ها و  افغاني  كوماندو هاي شوروي و. به تصرف دشمن درآمد   ميرانشاه سقوط كرد و  به رسيدن من
جهاد في « معركه هاي جنگ  اين يكي از عظيم ترين  .  نمودند  با خاك يكسان   پايگاه ژوره را منهدم و استحكامات

 دست  با وصف استعمال همه سالح هاي»   !في سبيل اهللا«  مجاهدين  نتيجه  در   بود كه افغانستان»  ! سبيل اهللا
خالص   با حكمتيار و  در ميرانشاه .  شدند  عقب رانده  به  دشمن نيز  از هاي گرفته شده شمول تانك   به   حتي داشته

؛   بود  يافته  بهبود  زخمي شدن   پس از حقاني كه   با  بودند و سرحد رسيده به   ملحوظ   به عين  نيز ها كه آن
 ».نمودم  مالقات 

   بزرگ اين آرزوي  به  سوخت باالخره دافع هوا مي در حسرت راكت مؤثر م قوماندان اعلي كه چنانچه ديدي
ولي در فصل .   است» اسلحه حيرت آور ستينگر« تجليل  پا در وصف و فصل يازدهم كتابش سرا  نيز نايل ميگردد و

به  راي تحركات ب ميباشد كه   امرش مطرح  تحت»   ! في سبيل اهللا«   و مجاهدين   بازهم نبوغ خود او دوازدهم
 اتحاد شوروي مصدر قهرماني هاي  با كوبيدن هدف ها در داخل خاك  آغازند و فعاليت مي  نيز آنسوي درياي آمو

  : منجمله ميفرمايد  . جهادي ميگردند
را  ويليام كيسي ارسال داشتن كتاب ها«  به آنسوي درياي آمو »  ! جهاد في سبيل اهللاي «سلسله فعاليت ها در

  موصوف فرستادن كتاب هايي را  .  مذاكراتي انجام دادميك متخصص جنگ رواني   با من در زمينه و  نمود تجويز 
يك   كارشناس مذكور خودش نيز .  باشد  بر عليه ازبك ها  مظالم وحشي روس هاء برگيرنده  در  نمود كه توصيه 
  .  بود  شده گماشته ) A.I.C(  در سو  بدين1948از   ازبك و
  

   شوروي درون) A.I.C( هاد براي پخش قرآن هايج 
  

 به عمل آمد ولي در پهلوي آن ما خواستار گسيل داشتن  با وصف اينكه در ارسال داشتن چنين كتاب ها موافقه
 به  را وادار) A.I.C(ما  .   باشد  شده  ترجمه  به زبان ازبكي شوروي كه نيز شديم   قرآن مجيد   از جلد هاي زيادي
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اشخاص مجرب  هاي متعدد و  ما قوماندان ؛ ماداميكه چنين قرآن ها زير چاپ بود. ..  نموديم  ه هزار جلد آنتهيه د
  مردمان آنسوي   با  تا  شدند  دقت زياد متوجه ساخته با ها  آن.   فرا خوانديم  شمول ولي بيگ را  به سمت شمال

 جلد هاي   همه  بايد ما چنانكه...  نمود  پذيرايي قلبي خواهند  از قرآن كريم ها دريا ارتباط حاصل نمايند كه آيا آن
  بسته بندي و  در يك كارتن را  جلد آن300-200 تعداد   به تسليم شديم و را در موقع آن  ساير كتاب ها قرآن مجيد و

وبي هشت قايق هاي چ  عبارت از امريكايي كه  Zodiac يا كشتي زود يك  هاي كوچك رابري و سپس ذريعه قايق
  . ، گسيل داشتيم   بود  با ماشين هاي خوردتري نفري

 ليكن يع گرديد ؛در حدود پنجصد جلد قرآن شريف توز.   براي ما تهيه ديده بود )A.I.C( اين قايق هارا 
وحشيگري هاي   چون در مقايسه با مظالم و( » . زد  به دل نمي مظالم شوروي چنگي بازگو كنندة  هاي  داستان
فرو مايه ترين اجيران جنگي دين فروش  و» مجسمه آزادي«  جوار حرمين شريفين  و حاميانش در ان وپاكست

  )!اعتراف جانانه ايست .  بود  هيچ ها ، درحكم  و قرآن پوش آن
   : نيز خواندني است  سطور اين » تلك خرس« درين فصل 

يعني    از اين سوي درياي آمو  بيشماري مالتح.  به اوج خود رسيد  1986 در سال  حمالت ماوراي سرحد     « 
 عمليات   مؤثريت  بخوبي خود  شوروي هاءعكس العمل وحشيانه.   به راه انداخته شد  بدخشان  تا از واليات جوزجان

  . ميساخت   ثابت را  ما
 از   تهاجم را كه درياقريه جات كنار جنوبي  بر  توپدار   هليكوپتر هاي  ميگ ها و  وسيع  اصالً حمالت  تهاجم  هر

    . بدنبال داشت  شد آن به راه انداخته مي
بيخبر زير ضربات    بيگناه و  مردم تا روباه آسا ميگريختند  خائينانه ماجرا ميĤفريدند و  دزدانه و(

 كلبه هاي فقيرانه خود محروم شوند ، ناگزير راهي دامگه هاي گسترده در قرار گرفته از زندگي  و
رديده خواهي نخواهي به لشكر جهاد پر فساد پاكستاني پيوسته هيزم كوره جنگ ناخواسته و پاكستان گ

گان بشريت ه شركا در برابر ديد سپر ابليسي پاكستان و  به پرده و يا حداقل آن شوند وي تحميلي شيطاني 
ني شان در ستراتيژي پاكستاني و نوكران لومپن افغا اين منش ، روش و !جستجوگر حقايق مبدل گردند

  ). و ميباشد . بوده است -  به مفهوم حقيقي نه طالباني - فساد سراسر دوران شر و
بيشتر در »   ! جهاد في سبيل اهللا« به راه انداختن عمليات   غرض   را  تجربوي هاي  پالن1986 ما در اواخر 

جريان  ، در ها را زير تربيت گرفته به همين ملحوظ قوماندان دست گرفتيم و بعد روي  بهار ما  براي داخل شوروي
   رويداد تصادف دو  روي  از ... مهمات ضروري را در اختيار ايشان قرار داديم   اسلحه و  زياد  مقادير گذاشته و

  .  رخ داد1987 اپريل 25ناگوار  در  تاريخ 
 ديگر اينكه  زد و) پاكستان(  به وزارت خارجه   زمينه سري در  هاي خود   تهديد  با  نخست اينكه سفير شوروي

 صاحب   ما  به وزير امور خارجة . بريد جنرالي معوق گذاشت ء   برتبه را  اينجانب   ترفيع اردو دهندگان  بورد ترفيع 
تماميت    امنيت و  به وخيمي نتايج   شوروي ي  تكرار چنين عمليات در قلمرو زاده يعقوب خان تلويحاً گفته شد كه

  .داشت   به دنبال خواهد   نيز ن راپاكستاي  ارضي 
 بر وزارت امور  خوف  يك ترس و . بود   پاكستان  بر  شورويء معناي آشكاراي حمله  به  اصالً مذكور  تهديد

قرار   تمام عيار  نبرد  يك  در خط اول  پاكستان اينك   به صدراعظم اطالع داده شد كه .  افگند  سايه  ماءخارجه
  .  گرفته است

 هدايت  ؛  بود  را گرفتهI.S.I   از جنرال اختر زمام رياست  تازه  جنرال حميدگل كه به  درنگ   بال ذا وي نيزفله
 كميته نظامي   با  پشاور  در كه جنرال حميد گل در طي شب حيني .   متوقف سازد  فوراً را  اين عمليات ها همه تا  داد 

 فوري چنين   توقف  امر تماس گرفت و بودم »   ! جهاد في سبيل اهللا« طرح ريزي برخي عمليات   مصروف  تنظيم ها
  .  را صادر كرد»  !  في سبيل اهللا«حمالت 
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  قوماندانان  همه  با  چون  ؛  ندارد امكان    فعالً»  ! جهاد في سبيل اهللا « آني  توقف آني  كه گفتم   پاسخ  در
  چنين اوامر اصالً صدور و  ندارم   مخابره يي  تماس ،  اند  عمليات  اينگونه مسؤول كه  ي»  ! جهاد في سبيل اهللا« 

   .  دارد ضرورت به وقت 
بال تغيير قدرت در  مسلماً منابع اصلي و  و(صدر اعظم   سرپيچي اوامر  كه از  پاسخ من جنرال حميد گل را

بر اندام   نيز لرزه  )A.I.C(ينكه حتي  ا جالب .  خشمگين ساخت  ؛ بود در هراس مطلق ) اسالم آباد اسالم برانداز
 لطفاً جنگ جهاني سوم را با انجام دادن عمليات در داخل قلمرو «: به من گفت ) A.I.C(افسر مقيم .  شد

   »!شوروي آغاز ننمائيد
  پر ارج اين حمالت  به راه انداختن  طرح و.   قدغن گرديد»  ! جهاد في سبيل اهللا «  ديگر چنين عمليات بلي ؛

يگانه مرجع و ) I.S.I( بيروي من يعني شعبة افغاني در  . است   تشكيل داده را ) I.S.I( در   من ترين نقطة زندگي
سيله تروريزم و بانديتيزم  وو دام تزوير و(قرار گاه نظامي در طي چهل سال اخير است كه عمليات نظامي 

  .انداخته است  به راه   يستي طرح و ابر قدرت كمون در قلمرو را)  A.I.C( ساختن قرآن هاي چاپ
  

  لزوم محاكمة خائنين ملي  بر» شهادت «  اداي
  

در فصل  غير قناعت بخش بعدي اوضاع   پيامدهاي نامطلوب و  فرياد دگروال يوسف از افسوس وآه و حيف و
راز ها ي   ايق وبيانگر حق» دو فاجعه بزرگ«  و» جستجوي فرار خرس در«  با عناوين  سيزدهم و آخرين فصل كتاب

  .  بخصوص دارد  كه از جهات گوناگون اهميت مهيبي است 
 از  نويسنده ء رضائيتي عقده مندانه نا اوقات تلخي و با   الحاقيه آن   مبحث  فصل و  اين دو  مطالب از آنجا كه

 در استنتاج  مغالطه ها  ن و بيا ي  دچار آشفتگي  ناگزير اش  توأم است ؛ »كشته «   آزادانه و دلبخواه» درو كردن« 
باشد ولي اتفاقاً  از لحاظ مطالعه دلگيركننده مي حدودي دشوار فهم و  تا  رويهمرفته و منطقي گرديده   و مسلم 

تفكيك مبارزان  ها وثايق ثبوت و   از ديدگاه افغان فساد و   انگيزه هاي ريشه يي جهاد و  داليل و ماهيت ، اساس ، 
  . ناموس مادر وطن در همين جاست    به خاك و  خائنين وآزادي  براي وطن و

 اين   به  »جنايت قرن ما«  عمق   به هنوز» تلك خرس « اين بخش هاي   به  انهماك  قبل از  اعتراف كنم كه بايد
  مستند  منحيث شهادت » تلك خرس « تنها  نه   بود كه دريافتم  به اين بخش ها پس از دقت  . بودم   نبرده   پي حد

   بدون  بلكه ميدهد  دست   به  خائنين ملي مدعي جهاد راءعمده ترين طرح محاكمه  قضايا  يك شاهد درجه اول
 منحيث  ها استراتيژيك افغان  درايت آيندة سياسي و  آن درك و در دريافت حقايق مندرج   تحليل و درك و  تجزيه و

.   بود  افتادن هاي سياسي خواهند دامه ب   به مراتب وخيمتر تكرار حتي  ناگزير از   بوده و ناتمام  ناقص و المجموع 
    .   دارد  نياز بيشتري تفسير  تأويل و  شرح و  به هم شده بنابرين هرچند كوتاه 

  : مطالب شاخص نما ء فشرده نخست
 رياست  ني بود كه وينمع  بدا اين . نمود  فيع  تربه رتبه چهار ستاره  1987 مارچ  خرااو  جنرال اختر در« 

)I.S.I (باعث استقبال  وي   تر فيع  . نمود   مي  اشغال قوا را مشترك   يعني كميتة   باالتر  به ظاهر  مقام  ترك و را
  باعث خوشي خود و حتي  شخص خودم  ، »  !  في سبيل اهللا «  مجاهدين ،»  ! جهاد في سبيل اهللاي  «تنظيم ها

  .   نشد  نيز جنرال اختر
 كدام ( بود »  ! في سبيل اهللا «   اين جهاد ي استراتيژي طراح  هشت سال معمار و براي مدت جنرال اختر 

پروردة حكومت مؤقت و انتقالي اسالمي افغانستان كه  محكمه ملي و بين المللي بشمول ستره محكمه ناز
وراي علماي اميرالمؤمنانه هم داراي ش تنظيم وهابي او بوده و  غنيمت جنگي سهم رسول سياف وءبه مثابه
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 جنگي را كه معمار و طراح استراتيژي آن جنرال اختر رئيس و»  ! جهاد في سبيل اهللا«  ، ميباشد، ميتواند
جنگ ملي  ، قيام و وي بوده اند بعد از وي و  عمومي نظامي پاكستان و پاكستاني هاي قبل از استخبارات

  ).  ها حكم كند؟ افغان
« نظامي مجاهدين ي  پيروزي  به نقطه اي رسيد كه»   ! جهاد في سبيل اهللا« انبة وي جنگ تحت قيادت همه ج

 به  نخستين وهله توصيه هاي وي در   پيشنهادات و  اين صرف .  ميداد  نويد را» و  پاكستان  ! جهاد في سبيل اهللا
وي .   قرار داد»  ! اد في سبيل اهللاجه « پشتيباني اين جنگ چريكي   پاكستان را در عقب و  بود كه رئيس جمهور

همچنان در عرصة سياسي نيز مؤفق بود ، چون به گونه اي يك اتحاد نسبي را صرف جهت نيل به يك پيروزي الزم 
  . ايجاد نمود »  ! جهاد في سبيل اهللاي « نظامي در بين رهبران تنظيم ها 

 داد و اهداف نظامي قبل از شيوع  كسب  رت مبرم  به ضرو ها و همچنين روان افغان  به كليه خصايص و  موصوف
جهاد « ها و قوماندان»  !  في سبيل اهللا«  به عقيدة وي رهبران مجاهدين  .  بود فرياد هاي سياسي عميقانه پي برده

   . سياست تا   ترجيع دهند»  ! في سبيل اهللا«   جهاد به   به خواست زمان  بايد نظر»   ! في سبيل اهللا
في سبيل   «جهاد؛  سياسي   وقت  نداشت كه زور آزمايي هاي قبل از با وي درك اين را ر مقايسه هيچكس د

    . كرد   خواهد  محتوم زوال  يك   ناگزير همكنار  را»  ! اهللا
   وي؛ نفوذي   هم چندان  نه صالحيتي داشت و  نه اصالً كدام   ديگر به سمتي گماشته شد كه جنرال اختر!  بلي

 موضع آن   از  طي ساليان كه مقامي از  ديگر   به عبارة   يا  پاكستان و  اردوي  پرقدرت ترين مقام  از دينگونه ب را
 تشريفاتي تنزيل مقام  سمت صرفاً   يك   به  ؛ بود قدرت شوروي   ابر عليه»   ! جهاد في سبيل اهللا«  نبرد  سرگرم
در  اختر سرگرم نبرد با ابر قدرت شوروي در پاكستان بود يا، جنرال   قاضيان عالم چه ميفرمايند( . دادند

بود و هيزم آن هم مردم افغانستان و فرزندان گروگان  افغانستان ؟ مسلماً آتش جنگ در افغانستان مشتعل 
 جنرال اختر و يچگونه به قلمرو چه وقت و پس افغانستان از.  دنيا بيخبر ايشان بودند يا از گرفته شده و

چگونه نيروي رزمي بشري ، خريطه ها ، نقشه ها و اسرار نظامي  ؟ كي  ها و  ها مبدل گرديدپاكستاني
، آيا چنين كساني مليون و مبارزان  افغانستان را در تصرف جنرال هاي پاكستاني منجمله اختر قرار دادند

  ) آزادي افغانستان اند يا خائنين ملي افغانستان ؟
   محول  بريد جنرال حميد گل  به جانشين خود  ديگرء براي دو هفته ن رااختر مسؤوليت هاي بخش افغانستا

 كماكان   پست جديد  توسط وي حين اشغال  بر نگهداشتن اين وظايف در خالل اين مدت مذاكراتي داير. ننمود 
  ييروزي نهايي پ خواهش جدي وي را در امر مسلكي عالقه و   شخصي و  نظر داليل  نقطه  از  اين خود .  بود جاري
  .  ساخت ثابت مي ) .باره بيانديشيد لطفاً درين !  پيروزي نهايي جهاد (جهاد 

 بدينسو   از چندين سال  چنين تأكيد ها ؛فشار هاي اياالت متحده شدي بر عقيدة من قربا ني   بنا جنرال اختر
 هدف  . انطباق كامل يافت  ئيس جمهور ماخواهشات ر عزايم و  با   اپريل  در ماه  سرانجام  اينكه  تا  بود مشهود

از   يعني خارج ساختن شوروي ها  ؛  بود مشهود»   ! جهاد في سبيل اهللا«  جنگ   از همان آغاز امريكايي ها
  .  عيناً مانند امريكائيان در ويتنام  ها ذليل كردن آن افغانستان و

يك  صورت  چنانچه درآن.   تلقي گرديد  نيز آنانعليه خود   بر يك هشدار جدي حيث ه  ب  تفكر ليكن چنين يك
 دريافتند كه رهبراني چون  به زودي ها  آن.  گرفت مي  را در دست   بايست زمام امور دولت بنياد گراي اسالمي
ه  ب  را كابل آورده و  رويكار را ايران   نوع  يديكتاتوري مذهبي  يك   بالخصوص حكمتيار خالص ، سياف ، رباني و

 اياالت متحده  بود كه بر همين علت   بنا . مبدل خواهند ساخت   ضد امريكايي  روحيه كامالً با تهران ثاني   يك  حيث
  .  را خدشه دار سازد»  ! جهاد في سبيل اهللا« محبوبيت اين رهبران  شهرت و تا حتي الوسع كوشيد 
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، ديگراصالً رهبران   جنرال اختر ها اندقايد جهاد ، جاييكه معمار ، طراح و  نويسنده احتماال تب دارد(

  نفاق و ايجاد  سرگرم   به گونه اي ها آن) ؟  چه معنا ست كه تازه شهرت و محبوبيتي هم داشته باشند به
  .   بودند اختالف ميان تنظيم ها و قوماندانان ايشان 

طبعاً  به (  كي مذايقه شود از  و  اسلحه داده شود   بايد  به كي  تا بود در جستجوي اين  ) A.I.C(اداره 
   .!!! ! )رهبراني كه  في سبيل اهللا تر  بودند يعني في سبيل الپاكستان تر و في سبيل الديورند تر 

)A.I.C ( جهاد في «  ي بر استطاعت عملياتي صرف   ما   طريقة كار  بوديم كه ساخته ما واضح  با وصف اينكه  ؛

قبول   به  را) I.S.I(  تا  كوشيد  مي  درجه  منتها  به  بود و سيستم  تعويض اين  پي  در   استوار است»  ! سبيل اهللا
  .  وادار سازد  در آن   تغييرات داشتن

  صورت  در آن داديم مي»   ! جهاد في سبيل اهللا« دسترس قوماندانان ه  ب  اسلحه را مستقيماً ولي اگر ما
جهاد في سبيل ؛ و اغتشاش  فساد ، بي نظمي و« گرفت   را فرا مي ناغتشاش افغانستا موجي از فساد ، بي نظمي و

    .» ؟  !اهللا
 به   مستقيماً نتيجه توزيع سالح در(  و  شدند نايل به هدف خويش   1990در سال   سرانجام  امريكائيان

  (  . ميباشد  مسلط  كشور بر آن شرايط گفته شده   عين همان) » تلك خرس « زبان نگارش (    امروز !) قوماندانان
 باصطالح  و پاكستاني و دگران است ، رهبر و قوماندان) A.I.C(و ) I.S.I(در دست كه در هرحال اصل كار 

   )؟! چطور؛  بيش نيست   بوزينه واري  بي اراده وء وسيله افغاني ابزار و

 ظاهر شاه   تحت زعامت ي در كابل دولت آشتي ملايجاد  امريكائيان  داير برء زرنگانهء مفكوره با جنرال اختر 
  . بود  نيز جداً مخالف ؛ برد سر ميه  ب  تبعيد  در  بدينسو ها از مدت كه 

 پاكستان از خود نشان داد كه ء بر عليه امريكائيان و وزارت خارجه  جنرال اختر سپس مقاومت شديدي
  شورايي را  يك حكو مت آينده  مقدمات غرض تهيه » ! جهاد في سبيل اهللا ي« تا رهبران تنظيم ها ميخواستند

 در  ؛ نماينده هاي مساوي اشتراك ورزند  تنظيمي مؤثريت  نظر داشت كفايت و  بدون در  آن كه در تشكيل دهند
در غالمي ي پاكستان  و  تباه كردن افغانستان و (   توانايي كمتر يا ولي مؤثريت  چنين صورت تنظيمي كه صفوف بيشتر

ولي استطاعت شديداً جهادي زيادي  صفوف كمتر  تنظيمي كه  به  نسبت   سياست  ميدان در  داشت   مي)مردم  افغان 
    . شد  مي بر خوردار  بهتري  از موقف داشت  مي )در غالمي ي پاكستان  و  تباه كردن افغانستان و مردم  افغان ( 

 در عين حال   ما دوي هر.  خاستيم   پا  به  منصفانه غير مؤجه و غير  اين پيشنهاد عليه  بر دو هر جنرال اختر من و
جهاد في  «  ربودن جنگ  قبل از  ها از سوي تنظيم مؤ قت   دولت   كدام  برابر ايجاد در مخالفت جدي خويش را

 اشغال اب   از افغانستان و  شوروي ها  تعـقيب خروج  به  صرف نظر ما  به  چنين كار   داشتيم و ابراز   » ! سبيل اهللا

  . بود  مقبول مي مطلوب و  » !  في سبيل اهللا«  كابل تو سط مجاهدين
  

  ضم افغانستان به پاكستان ميبود »پيروزي نهايي« 
  

بايد قبل از كدام  » !  في سبيل اهللا«راسخ خويش مبني بر اينكه مجاهدين از عزم  جنرال اختر من و
  ( . نبوديم   بردار  دست ؛  باشند  نصرت رزمي خويش پي فتح و   افغانستان درءمسأله  براي  فورمولبندي سياسي

تصرف جنرال اختر و انديواالن پاكستاني بود لهذا فقط  قومانده و قيادت و سيادت همه در لشكر و چون ال و
 ، حسب استحقاق مي بايست همان معمار و شود  نظامي پيروزي نهايي ميتوانست متحقق ءاز همان راه غلبه

 به ثمر نشستن آرمان ء بعدي يا مرحلهءقايد آن تا آستانة پيروزي ، قايد در مرحله تراتيژي جهاد وطراح اس
درد دگروال محمد يوسف !! اسالمي رها شده از اشغال شوروي  ، قايد افغانستان جهادي و باشد جهاد نيز

  )!ت شده اس» تلك خرس«  براي نگارش   مباركيءاينست و اتفاقاً همين درد هم انگيزه
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 را قبل از  » !  في سبيل اهللا « ، جهاد  بود كه آغاز فعاليت هاي سياسي  به خوبي اگاه اين امر جنرال اختر از
 انقياد   به  منجر انجام  اينكه سر تا نمود   اندازه يي تضعيف خواهد   به )! جهاد را قبل از اشغال كابل( اشغال كابل
    .نظامي گردد ي  پيروزي  و اضمحالل

بر عقيدة من رئيس جمهور  بنا.  نمودند مي  توصيف   بدنام  بنياد گرايان  قهرمان  يك  به حيث را امريكائيان وي 
   يعني ضياءالحق  افتخارات جنرال اختر از آن خودش  همه  نمود كه تا تبديل  ترفيع داده و به دليلي  ضياء وي را 
   اين كه  در صورتي ؛ نمود  به طور چشمگيري تقويت مي ضياء راحيثيت شخصي  چنين كار اقتدار و.  پنداشته شود

! ) ببخشيد جنرال (  بايد ناپليون افغانستان ميشد و دگروال  بر اين همو  بنا. ( بود   مباهات متعلق به اختر همه

  )! به دنبالش يوسف 
  

  » داخله«   وزارت خارجه و غالمان حرمسراي
  

 به حيث يك سرباز فتح   من . بود  با خوف و هراس  توأم  )I.S.I(  از صال اختر به انف عكس العمل من در رابطه
راه ه ب  تالش من در سعي و  .دانستم  مترين آرمان خود ميمقد » ! جهاد في سبيل اهللا « نصرت را در كارزار جنگ و

 مرا تشكيل ءز زندگي روزمره بخشي ا نيز  در ميدان جنگ   از سياست بازي  ليكن استفاده ؛  بود انداختن عمليات
   . ميداد

(  . شده است » ! جهاد في سبيل اهللا ي« مجاهدين به   سد راه كمك  همواره سياستبه اثبات رسيده كه؛   اين 
آنهم كاربرد ابزاري  مذهب است و؛  سياست نيست  ؛، چونكه جهاد مجاهدين باهم آشتي ناپذيراند سياست و

جدي   بسيار  پيشبرد معامالت خويش وزارت خارجة ما در) !م كم فراستي نيستآد» تلك خرس« نويسنده ! مذهب
اگر چنين حقي ميداد، ( داد   نمي قطعاً حق ويتوي كدام موافقه را » ! جهاد في سبيل اهللا ي« به رهبران  بوده و

  )! دندبو» داخله«غالمان حرمسرا  اصطالح رهبران حتي بيشتر ازه چون اين ب. وزارت خارجه نميبود 
   صفر به  1986 در اواخر   ماءوزارت خارجه  و » ! جهاد في سبيل اهللا « بين رهبران  متقابل اعتماد   احترام و

  .  در زمينه موقف جدي اي داشتند) » ! جهاد في سبيل اهللا  «رهبران (آنها .   نمود تقرب
شك،   بي. ( بس  بود و  دولت اسالمي در كابل  به خاطر استقرار يك   و به نام اهللا محضاًپيكار ايشان  ستيز و

تا سيه روي شود هر درو غش *  بود گر محك تجربه آيد به ميان  خوش! به نام اهللا و به خاطر دولت اسالمي 
كابل بنياد كردند و به مردم   حكومت اسالمي در »اهللا« به نام  باشد ، آنها چندي بعد تر به تنهايي و

  به پاكستان  و ديگر اجانب ازء كه لومپن هاي نوكرشده به خود اهللا نشان دادند  و كافه بشريت افغانستان و
دگروال  منتها با دريغ كه جاي جنرال اختر و!  مراد دارند چه مقصد و» دين و اهللا و حكومت اسالمي« 

  ) ؟!موجوديت قايدين اعظم صورت حال طور ديگري ميبود  يوسف خالي بود، چه ميدانيم شايد با
 ها شهيد افغانستان تلقي مي  ميليون  قرباني  به خيانت عظيمرا ) در حكومت مصالحه ملي (  اشتراك  ها نآ
باره  ميليون ها شهيد دو(!) الللهي  ِبا تصرف نظامي كابل و استقرار حكومت اسالمي محضاً  شايد . ( نمودند

  ) ؟!ميشدانجام  ت عظيماخدمبرايشان  و زنده ميشدند
يك دولت ائتالفي   به    بصيرت سياسي در سهيم شدن از راه  ايشان را   تا هور ضياء نيز كوشيدحتي رئيس جم

افغان همان ! بلي ) . ! هيچ بصيرت سياسي نداشتند( ها هيچ اعتنايي نكردند آن ترغيب نمايد ولي براي وقت كم 
را با باروت ديگران منفجر   خانه خوداست كه» افغاني «  و چنين . (  باشد  انعطاف ناپذير بايد افغانيست كه 

افغانستان مسلماً تا . برباد ميسازد را به فرمان ديگران تباه و برادر خود خواهر و مادر و ميكند و پدر و
 رد، استقالل وبنه ميتواند آب ٌخوش از گلو فرو ب شود و» ملت« است نه ميتواند » افغان« زمانيكه داراي چنين 

  )!ت را كه بخواب هم نخواهد ديدآبادي و آرامي و عدال



 142 

  و » ! جهاد في سبيل اهللا ي«مبارزات داخلي ميان تنظيم ها ها و اصطكاك  از ابتدا جنرال حميد گل در
اين امر واقف نبود كه چنين  از.   آگاهي خيلي اندك داست » ! جهاد في سبيل اهللا ي«ها بين قوماندان همچنان 

  آمد ها رفت و  اكثريت قوماندان هنوز از دريافت اين امر كه و. اجتناب ناپذير است تا چه اندازه  اختالفات در جبهه 
   به چه رسد  بود  توانند عاجز  نمي  تحمل كرده  خودء را در منطقه ها ساير تنظيم  » !  في سبيل اهللا« مجاهدين 

در منطقه خويش   » ! في سبيل اهللاجهاد  ي« عمليات   انداختن به راه ها غرض   نيروي عظيم آن  به كدام اينكه
، في سبيل اهللا بودن و   به يكديگر داده نميتوانستند به نام اهللا چنين اجازه را  آنها صرفاً . (اجازه دهند 

  )!!! به نام اهللا جهاد كردن ، آخر كالن مسؤوليت است  صرفاً
  

   تقاعد قهرمان ـ جفايي كه  گريه ميĤورد
  

 به من 1987در اواخر اپريل . نمودم   نيز مشاهده  را از اردو  من عاليم تقاعد خوددر همين وقت بود كه! بلي 
. مايوس شدم  من با شنيدن اين خبر. را به رتبه بريد جنرالي پيشنهاد نموده است  كه بورد انتخابي شما گفته شد

 برداشت  .   باقي بمانم   خودسمت بر  براي چند ماه ديگر اينجانب را آماده نمودند تا غرض برگزيدن جانشين خود
 و اداره ميكردم را دستور داده و » ! جهاد في سبيل اهللا ي« جنگ مسلكي من كه  تمام افتخارات  من اين بود كه

من كامال دركت كردم ، زياد نگو كه !  برادر. ( ميرفت به هدر عقيدة  من منطقاً مؤفقيت آميز  بود ؛    به جنگي كه
 به وراثت جنرال اختر ديگر بايد فاتحانه بر   به استحقاق خود و هم د كسي را كه هممرا گريه گرفت ، در

را از وي ميگيرند ، شايد قله هاي   همه چيز  نام تقاعد  به نامردانه افغانستان فرمانروايي كند و كابل و

  ) !!نتواند  برداشت كرده  هم شمشاد 
  علي الرغم هدف آن   به ظن قوي   پاليسي مكشوف گرديد كه ر تغيي يكي   عمومي ي  من جو  نزد مهم تر اينكه

  . بس بود و  » ! جهاد في سبيل اهللا ي« تضعيف آرمان جهاد   نظامي فشار هاي زايد الوصف
 بوي يك اقتضاي  .  كاسته گرديد ؛احوال كه بازي اينك ربوده شدني بود من در چنين اوضاع و بر  از اعتماد 

 » ! جهاد في سبيل اهللا « رهبران   بر  نيز ضياء  حتي اينكه خود رئيس جمهور  . ميرسيد  شام م به سازش  سياسي و
 لعنت و يك اقدام   من چنين   نزد .  نمايند اشتراك  مؤقت   يك دولت  نجيب اهللا در  با تا ساخت  مي  وارد  فشار

»  !  جهاد في سبيل اهللاي«يدين حقيقي قعيت قا  موو  نقش  ميدانيد چرا ؟ بخاطر آنكه حسابِ(  . بود محض   نفرين
  .! ) در ميان نبود

 مي  يافته  خاتمه  به ضرر خود   نظر من امريكايي ها جنگ را  به  در آنصورت شد  اگر پيروزي نظامي نصيب مي
جهاد في  ي«اد گرابني  توسط تنظيم هاي   اشغال كابل  به گونه اي سد راه تا  بر آمدند   در صدد آن  فلهذا . پنداشتند

احتماالً .   بود به راه   تنظيم هاي بنياد گرا سر  با  معلوم است كه معامله قايدين دقيقاً...( شوند » ! سبيل اهللا

  ) ! داردبزرگ اهميت حين محاكمهء خائينين ملي ؛ اين فقره در احكام قضايي 
وعده دادم  » ! جهاد في سبيل اهللا ي«امي  نظء به كميته1987 ماه اگست 8  و ارتش درI.S.I  ترك من قبل از

  بر خواهم   باره دو)  به تعريف خود نويسنده  جنگ صليبي( به جهاد   به حيث يك فرد ملكي جهت خدمت كه
  به راه انداختن كدام  به اندازه اي تقليل يافته كه  ها   اسلحه تنظيم  تجهيزات و  ذخاير چون گفتند كه... گشت

ليكن  .   كمي صبر كنم   تا  تصميم گرفتم  ازينرو ؛  ساخته است را محال  » ! جهاد في سبيل اهللا ي«عمليات مناسب 
» اوجري «  كمپ   در من واقع  قرارگاه  در  مهمات   ديپوهاي همه كه گفتند  شنيدم   يك خبر مدهش را   بعد يك هفته

براي قيادت تنظيم هاي بنياد گرا و افغانستان تصرف  واقعاً . ( نابود شده اند  نيست و  يك انفجار قوي اثر به 

  )!چه عيبي داشت ؟» ملكي بودن« به وسيلة آنها  به نام و شده 
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  !  شوروي بد وقت از افغانستان رفت 
  

اواسط همين  در. ترين ماه هاي زمستان طويل بشمار ميرود   در افغانستان از جمله سرد1989ماه جنوري سال 
ميان  شعف زيادي در در كابل شور و.  خارج گرديد) ژنيو ) 1988( طبق موافقتنامه (ي شوروي ماه قسمت اعظم قوا

  .   پديدار گشت  حاميان مقاومت
   ديگر  توسط كه( اين اقدام  از.   بود  بسيار حيرت آور  من  نزد عزيمت امريكاييان در چنين يك موقع 

  طي سال را ها بودند كه آن پيدا بود كه گويا همين شوروي ها )   تعقيب گرديد شان نيز خانواده هاي دپلومات ها و
 بودند  در شرف ربودن جنگ  » ! جهاد في سبيل اهللا ي«نمودند ولي اكنون كه مجاهدين  محافظت مي هاي اخير 
كشتار  به كشت و  معتاد  و  متحدين اجرتگير. ( بوديم  متحدين ايشان  ما  در حاليكه هراسان گرديدند  متوحش و

ديگران اين حقيقت را از قبل  امريكائيان و. چپاول كردن لزوماً محافظين بوده نميتوانند  و آتش زدن و

  )!دانسته باشد  بائيست اندكي پس تر ميدانستند و دگروال يوسف هم
 1989فبروري   پانزدهم  به تاريخ ها  آخرين سرباز آن ؛ برنامة شان در وقت معينه خارج شدند شوروي ها طبق

واقع ) A.I.C( در قرارگاه   هزار ها كيلو متر دور تر  به  در عين روز . ترك گفت » ترمز«  به مقصد  پل حيرتان را
 شرابنوشي   يك محفل  بود ، جاي ويليام كيسي مقرر شدهه  ب  كه »ويليلم ويب ستر«  رئيس آن  لنگلي ويرجينيا

شكست  ،  شد  مي  برداشته » ! جهاد في سبيل اهللا ي « پيروزي قبال از است  به جام هايي .  ديد  تدارك  شامپاين را
مالي نُه سالة خود   تلفات جاني و شمردن  بر  مصروف شان  تعقيب خروج   به  شوروي ها در ويتنام تالفي گرديد و

  .  بودند
 مخالفان را در  روي ها انتقام آنچه كه دشمنان امريكائيان يعني شو .   شدند از افغانستان خارج شوروي ها 

 به چريك هاي   اياالت متحده مهمات  از جانب اسلحه و  ساختن   فراهم  با عيناً  اينك  ؛ نمودند مي  تسليح  ويتنام
  .   گرفته شد » ! جهاد في سبيل اهللا ي«افغان

اگر .  بود  در كابل بنياد گراي اسالمي   استقرار كدام دولت جلوگيري از) درعين حال ( مقصد اياالت متحده  
عرض   دشمن ديگري  بين رفت ولي در عوض آن   يك دشمن از  بود كه  اين  مفهوم  به  امريكائيان  نزد شد چنين مي

  .  اندام نمود
بودند چون آن دولت   برخوردار   پشتيباني شوروي ها  زمينه از  در  بايد خاطرنشان كرد كه ايشان طعنه آميز

 از   شوروي ها .  بود دارا در جمهوريت هاي آسيايي ماوراي آمو   ملي را  رستاخيز مذهبي و اس از هر  بيم و عيناً نيز
  نظامي   پيروزي آشكار  يك از  ابرقدرت  دو  نفع هر به   تا  از افغانستان شدند  به خروج همين هنگام حاضر

  .  نمايند پيشگيري  » ! جهاد في سبيل اهللا «مجاهدين 
 من كه   نزد  اين ادعا .  نشده اند   به شكست نظامي مواجه  در افغانستان عقيده اند كه شوروي ها بدين  برخي

 جنگيده ام غير موجه و » ! جهاد في سبيل اهللا طي« عليه آنان  براي مدت چهار سال كامل بر به عنوان يك سرباز 
مصلحت سياسي در  هيچگونه   نبرد  در كازار »  ! جهاد في سبيل اهللا «جهد مجاهدين   بدون جد و . ناگوار است

  . نمي افتيد   از افغانستا ن كارگر خارج ساختن شوروي ها
  قومانداني عالي شوروي با رسيدن راكت هاي ستينگر كه به طور اوسط روزانه يك فروند هوا پيما را سقوط مي

   » ! جهاد في سبيل اهللا «  برندهء اصالً . ( يتواند نم  ربوده را  اين جنگ كشنده   ديگر  رسيد كه  نتيجه اين  به  داد
  ) !!!!آورده ميرفت !  كه جبرئيل امين از لوح المحفوظ براي مجاهدان في سبيل اهللا !ستينگر بود 
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 بر خارج ساختن قشون   مبني خود  اقدام   با  نبود  افغانستان به گور باچف كه از همان آغاز طرفدار هجوم 
بي نهايت خدشه دار  حيثيت بين المللي كريملين به اثر اين هجوم  رسوخ و.  ستايش قرار گرفت وسرخ مورد تمجيد 

طرف غالب دگروال  و(   ؛ فصل گردد در جنگ حل و طرف غالب   دلخواه   به  با يد چيز  ليكن هر .  بود گرديده

 تا  خواستند   امريكايي ها مي مه  نه  شوروي ها و  نه  )بنياد گرايش   تنظيم هاي  بود و پاكستاني يوسف
  .   ببينند  نظاميءرا در چنين يك غلبه » ! جهاد في سبيل اهللا «مجاهدين 

   تسليحاتي  مساعدت هاي  متوقف ساختن  قرارداد  ها  شوروي  با   ژنيوء معاهده  در  امريكا  نظامي از ديدگاه
  قطع  » ! جهاد في سبيل اهللا « مجاهدين   به   يكطرفه را  نظامي   بود ولي كمك هاي  ننموده به رفقاي خود را

    .نمود 
   را  اين كاهش سريع تنها  نه   استخباراتيء كه رئيس كميته  لندن گزارش داد »تايمز « ءروزنامه  بعد  چار ماه

   نظامي  كمك هايارسال« نشان ساخت كه  بلند سن خاطر  آقاي انتوني .  كرد  نيز   از آن حمايت بلكه   نمود تائيد
   »  .  شده اند از آنكشور خارج  اكنون  ها  دليل اينكه شوروي   به نيست  ما   نفع  به به شورشيان افغاني ديگر

  نمي را  بيانيه  اين از  بهتر  مدركي امريكائيان  در مورد اثبات مشي جديد  توان گفت كه اطمينا ن خاطر مي با 
بر   بنا  نيز ).باشد   A غالباً اين همان مستر ( »چارلس ويلسن «  من  دوست ه اينك  جالب  . توان سراغ كرد

    . بود   داده دست  از جديت سابقه را  و  من آن اشتياق استدراك
   بيوروي ويژهه  ب ، رنجيده خاطر بودند) I.S.I( از   دست آورد من  بر بنا  امريكايي   ارشد  مامورين اكثريت

 در حاليكه امريكائيان  عمليات صورت گيرد ؛  يا  اسلحه و تخصيص  در  تشبث   كدام  تا نميداد   ه اجاز قطعاً من 
   . تحت كنترول مستقيم خود درآورند  تالش داشتند كه اين جنگ را  همواره

از   1990  اپريل  در ماه را اين مسأله   بود  ايالت فلوريدا  ء نماينده كه» بل مك كالم  «   پارلمان  عضو  يك
 نشده كليه  تحت كنترول در آورده ) I.S.I(تا وقتيكه  موصوف گفت .   به صراحت ابراز داشت طريق مجله بينش

 در   اياالت متحده كمك خارجي دريافت كنندة   سومين كشور   پاكستان كه  به  اياالت متحده  نظامي هاي مساعدت
  .صورت گيرد  نظر  تجديد ر آن د  اينكه   يا گردد و  متوقف   بايد  است جهان

  

  خروج شوروي همه بفكر موقف سياسي شدند   با
  

 تالش  در فكر موقف سياسي آينده و  شوروي ها   با خروج » ! جهاد في سبيل اهللا ي«تنظيم ها  ها و قوماندان
ه شوروي ها  جنگ مذهبي عليدر طي مدت  ايكه  جاه طلبي هاي سابقه حسادت ها و.   قدرت طلبي شدند بيشتر

 و مسايل جزئي داد روي  » !  في سبيل اهللا«  بيشتر مجاهدين  ؛  نمود باره عروج دو؛     ته نشين شده بود مؤقتاً
   .  ميكردند بيداد

سوي پشاور معطوف ه ب را   بيشتر شان  توجه قوماندان هاي ايشان و » ! جهاد في سبيل اهللا «اكثريت رهبران 
 اگر پاليسي امريكا تغيير (بود   تحقق  در جبهه قرين به ها  آني  پيروزي  تان كه در آنجاافغانس به  تا  داشتند 

متحدانه در جبهه » استقرار حكومت اسالمي «   و بخاطر»  اهللا  نام  به محضاً «، همه  شد  نمي ، چنين نميكرد
اقل با  ن شدن افغانستان حدماندند و آرمان جهاد و جنگ مذهبي يعني ايالت پنجم دولت اسالمي پاكستا مي

 بايد چنين » نام اهللا  به   محضاً«يافت و امريكا   تحقق مي»محضاً به نام اهللا«  گورنري دگروال محمد يوسف
  با ضياءالحق براي تصرف و هم قرار بود همراه خاصه كه جنرال اختر ! شد ناروايي را مر تكب نمي

  )!! گريه ميگيرد » به نام اهللا محضاً«  آدم را! ر ابدي بروند به سف جنت  چه زود تر سهم شان در تصاحب هر
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حتي  » ! جهاد في سبيل اهللا ي«به قواي مجاهدين   ندانسته مصمم گرديد كه به طور  جنرال حميد گل .. 
 ي با رهبران سياس  در مقايسه  تا آشكار خواستار گرديد طوره  ب  وي همچنان ؛ بدهد  االمكان رنگ يك قواي منظم

جنرال .   باشد  فعاليت سرگرم  » !  في سبيل اهللا« نظامي جهاد   مقامات  با  مستقيماً  » ! جهاد في سبيل اهللا ي«
   نيز ؛  اند  زياد  قدرت  تصرف  در صدد  داشت برخي رهبران  عقيده پشتيباني رئيس جمهور كه  از  حميدگل

  .   بود برخوردار
  
  

    » اوجري «  بد بياري انفجار ديپوي عظيم 
  

 به كساني مستقيماً   نمودن اسلحه  داشتند كه محول عقيده   بودم  )I.S.I( كه من در  در طي زماني امريكائيان
  اين  تلخي از  تجارب گذشته  در  ليكن ما .  موجب خواهد شد بهتر قوماندانان را  گي ه  اند كاركرد نبرد  درگير  كه

   . بود بي نظمي مطلق انجاميده    به فساد و )!حضاً به نام اهللا  م( االمر داشتيم كه آخر ميتود 
 اكماالت كوتاه ءپروسه از  را  » ! جهاد في سبيل اهللا ي « تنظيم ها  يقين كامل دست رهبران  به  اين سيستم

   مذكور سيستم .  گرديد فيمابين ايشان مي  بيشتر منجر به تناقضات) !محضاً به نام اهللا( ميساخت كه اين خود
   قوماندان چون  يك ، ميداشت در قبال ) !محضاً به نام اهللا(  نيز را  قوماندانان   ميان نزاع ها   ها و همچنان رقابت

چگونه  ) I.S.I( پس  . نمود غارت مي) !محضاً به نام اهللا ( را آن برده و  اكماالتي قوماندان ديگر حمله  بر كاروان
  رسيدگي كرده  و  اكمال  را مستقيماً » ! جهاد في سبيل اهللا ي« قوماندانان   از  تن  ها صد ) !محضاً به نام اهللا(

  ؟  توانست مي
اثر   شوروي ها  جريان پروسة خروج در » !  في سبيل اهللا« مجاهدين  اكماالت بر اين سيستم كه  نقص ديگر

 محموله هاي  چون  شد  ذخيره  اوجري مپدر ك مهمات خيلي زيادي    بود كه اسلحه و فاجعه آميزي گذاشت اين
 تنظيم ها  را به زودي در ديپو هاي ديگر در نظر نبود آن گرديد و  مي  سرازير در اوجري  سالح هاي متنوع  عظيم
) !محضاً به نام اهللا( ژنيو ء موافقت نامه  يعني صرف چند روز قبل از امضاي1988 در اوايل اپريل   نمايند و توزيع

   .  رفت  ميان از  تخريبي  انفجار اثر يك   او جري در  ويكليه ديپ
 نيم قبل از ظهر كه آسمان نيز آبي و  تقريباً ده و  به ساعت1988شهر راولپندي در يك صبح اوايل ماه اپريل 

ستان حمله  بر پاك  هند  فكر كردند كه  مردم بيشتر .   در آمد  لرزه  به انفجار خيلي قوي  يك  در اثر    بود ؛روشن
    . منفجر گرديد  ما ي  بمب هستوي   اينكه  يا نمود و

  راكت هاي خورد و  بارش  بدنبال آن .  فرا گرفت   را هوا فت آسمان و  به هزار ها   دود سياه  عظيم  يك كتله
   روز كماكانبراي مدت يك ) !محضاً به نام اهللا( اين وضع  . ميگرديد منفجر   ميشد و  پراگنده سو كه هر بزرگ
   . يافت  ادامه

   اينكه با وصف مردم .   به گوش ميرسيد ديگر نيز روز   دو براي صدا هاي مدهش حتي   ضمني و   انفالق هاي
  شدند ولي حتي در ساحه دوازده كيلو متري انفجار  نمي  منفجر  اصابت در موقع  نداشتند و  چارچ ها بسياري راكت

  .  قرار گرفتند مورد صدمه ) !محضاً به نام اهللا(نيز 
در كمپ اوجري انباشته بود و از ده هزار  جنگ در افغانستان  تداوم  خاطر ه ب) I.S.I(مهمات كه  كليه سالح ها و

  هاوان ،  بمب به هزار ها ،   ميل راكت هزار  در حدود سي . بين رفت  از ) !محضاً به نام اهللا (  تجاوز مينمود  نيز تن
، راكت هاي  ريكوليس  تفنگ هاي  مهمات ،   تانك  بيشمار ضد  ماين هاي ، مختلف النوع  عدد مرمي هاي  امليون ه ، 

    . است  نديده  را   نظير آن  هيچگاه پاكستان  كه شد   يك حريقي   طعمة چنان )!محضاً به نام اهللا(ستينگر وغيره 
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  روز در طي چند  شوروي ها .  بود  پيشبيني شده  مناسب  موقع  يك   به دشمنان جهاد  نظر   نقطه  از انفجار
 از  ديگر  » ! جهاد في سبيل اهللا «اينكه مجاهدين   اطمينا ن خاطر از با بعد آن   امضا و در ماه   را ژنيو معاهدة 

  . نمودند   به خروج  ، آغاز  شده اند ساخته  محروم   يك ضربه  با مهمات ذخيره شان   اسلحه و كليه
به ) !محضاً به نام اهللا(مهمات خويش را   اسلحه و  ذخاير كليه تقريباً   » ! جهاد في سبيل اهللا ي«مجاهدين 

 توقع   اين ديگر  بودند ولي   نموده  مصرف ؛ كرد خواهد مواصلت  بهار  رسيدن   با فرا اميد اينكه سهميه هاي شان
  .   نيافت  تحقق آنان

   طراح و مبتكر  يگانه  حيث ه  ب  بود  ولي نموده  ترك  را) I.S.I (  بود يكسال  از  بيش   اختر كه جنرال 
  .  شد مي پنداشته  »  !  في سبيل اهللا« خاطر جهاد ه ب  در اوجري  انباشتن اسلحه

 جنرال ضياء  .عميقتر ساخت   اردو   با را )پاكستان ( مخالفت حكومت ملكي ) !محضاً به نام اهللا(اين تراژيدي 
  سعي  صدراعظم   ساخت كه  منحل  وقتي را ايالتي   مجلسين ملي و و را مخلوع  هفته صدر اعظم  در ظرف چند 

  عامه  اطالع   به  بايد  تحقيقات  نتيجه تا  شد  نيز خواستار   داشته و  باز  ترفيع  از را از افسران   عده اي  ؛ نمود
درد ! درد دندان  نه ؛ دگروال صاحب (  .  شد  درمان  شقيقه  از رد دندان د  عزل صدر اعظم با صرف .   شود رسانيده

  !!)خيلي پائين تر از آن 
 عطف   نقطة  من به عقيدة  »  ! جهاد في سبيل اهللا « مجاهدين ي مهمات جنگي  اسلحه و  كليه ذخايري تباهي

   طور  به را  مهمات جنگي   ها و جنگ افزار  ها   شوروي موقعيكه  در عين همين  .  ميدهد  تشكيل را  نبرد  اين
 هرگونه   از )!محضاً به نام اهللا( » ! جهاد في سبيل اهللا « مجاهدين  ؛ نمودند مي  به افغانستا ن سرازير  بيسابقه

   . محروم ساخته شدند   ؛ مي انداختند  به راه را مديدي   و  بزرگ   عمليات  ذريعة آن وسايلي كه
)I.S.I( جهاد في سبيل  «مجاهدين   نظامي  فتح  به خاطر  متشنج گرديد چون ديگر  و  مدتي متالطم  براي

  موقع  يك   بدينگونه . ماند   عاجز ها  از خروج شوروي  بعد   قبل و هاي استراتيژيك  پالن توحيد  از طرح و  » ! اهللا
   .  از دست رفت )!محضاً به نام اهللا(حساس  و مهم 

 هماهنگ  ، ، آموزش خصوص پالنه  ب بودند  در انتظار آن  همه همه و  بوده   بسيار حياتي روزي كه پي  به  نيل
 نقش  )!محضاً به نام اهللا( افغانستان   نواحي مختلف در »  ! جهاد في سبيل اهللا « مجاهدين   ذخاير  تأمين و سازي 

   .كليدي داشت 
  ن موسمدبايست قبل از فرا رسي مي  دقيق نظامي انجام گرفته ويك استراتيژي  طبق   بر  بايد اين فعاليت ها

  . داده نشد قرار  مرعي االجرا   نيز   يكي از اين طرق  متأسفانه ولي گرديد   تكميل مي )!محضاً به نام اهللا(سرما 
  
  

  ! عجلة جنرال ضياء و جنرال اختر در تصاحب جنت
  

) I.S.I (را  جنرال اختر هردو  ضياء و  سانحة هوايي ايكه وعتا وق گي راه استطاعت چنين كار كرد ) محضاً به

تغييرات  در مدت زمان شانزده ماه .   بود  از دست داده  قتل رسانيدند  به  تبهكارانه  عمل يك  از طريق  )!نام اهللا
، رئيس   برده شدبين  ، كمپ اوجري از   شد  معزول )A.S.I(سمت رياست   جنرال اختر از و . ميان آمد به  عميق 
 پشتيباني   اثبات رسانيد كه به    عمالً  اياالت متحده  شدند و كشته  ارشد  ساير جنراالن   اختر و  با  ضياء همراه جمهور

  . نبود  )!محضاً به نام اهللا (  قلب  صميم  از  ديگر  جهاد  از اش
  بدون در نظر  حتي قوا » منظم «  مرحله   به تصميم گرفتيم كه عبور  1987 در اوايل        من و جنرال اختر

  )I.S.I(  از  انفصال جنرال اختر  از  قبل  ما .  است   خطرناكي  عمل جداً  نيز يك  نيروي زميني شوروي داشت
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شوروي ها  بعد خروج  ما قبل و  ماء يك استراتيژي عملياتي را روي دست گرفتيم كه در عرصه )!محضاً به نام اهللا(
  .شد   ميتطبيق

 دادند مي مقيم كابل راه ي  نيرو هاي افغاني  اگر اگر مردمان كابل و.   بود اين استراتيژي سقوط كابل  هدف 
  نمي  جستجو مستقيم  در حملة  را ولي امكان آن بوديم  ربايندگان جنگ ) !محضاً به نام اهللا ( ما  در آنصورت ؛

   با )!محضاً به نام اهللا مردم كابل (يعني   شد اصره كامل در آورده مي مح  يك  به حالت  بايد  بلكه شهر  ؛كرديم
 ند ؛ گرديد  مي  مواجه بايد وسايل جنگي   پرسونل و قلت   با همچنان مواد سوخت و غذايي و مواد ، آردي قحطي 
  ميرزميد  واسطة آن   به وسايلي كه از    شده و داده  انحطاط سوق   به  بايد) ارتش افغان(  عسكري  پرسونل روحيات

  .  شد محروم ساخته مي) !محضاً به نام اهللا(بايد 
 رهبران كمونيست   بر اينكه يا  و شدند  مي  تسليم  بايد ها كه آن  همين اقدامات بودءصرف در نتيجه صرف و

  »منظمي  « ء يك حمله ة آماد » ! جهاد في سبيل اهللا  « مجاهدين در فكر اين نبوديم كه  ما  . بردند  مي شان هجوم
محضاً (» مرگ از هزار جناح «  استراتيژي   بوديم كه  متفق  ما .  باشد  منظم الزم  در حالت ها درآوردن آن يا   اند و

  .همچنان ادامه يابد  خطوط اكماالتي آن   بركابل و  در تأكيد بايد  )!به نام اهللا
 اوقات خروج   تقسيم  به تمام آن توانستيم كه   نمي گرفته  تصميم   فوق الذكر  بر اجراي استراتيژي دليليه ب ما 

ه  بست معينة آن  مناطق   به  تداركات الزمه  به رسانيدن  رابطه  در ما استطاعت  و ) سرما( تأثيرات موسم  ، شوروي ها
    .گي داشت 

 اگست   در من منفصل و ) I.S.I(ز  ا )!محضاً به نام اهللا(  پياده ساختن اين استراتيژي جنرال اختر قبل از
فاجعة ) !محضاً به نام اهللا( 1988 در اپريل   به همين ترتيب . به تقاعد سوق داده شدم  )!محضاً به نام اهللا (1987

  . پيوست  وقوعه  ب كمپ اوجري
رئيس  اگست    در ماه .  مابعد آن آغاز يافت برج   نيروهاي شوروي در خروج )فاجعة ! محضاً به نام اهللا (

محضاً به (  توقف صدور اسلحه . طي يك سانحة هوايي كشته شدند) !محضاً به نام اهللا( جمهور ضياء و جنرال اختر

ه ب  1989-1988 زمستان  و آغاز گرديد » ! جهاد في سبيل اهللا « مجاهدين  به از جانب اياالت متحده  ) !نام اهللا
    . بود طاقت فرسا   بسيار سرد و )!محضاً به نام اهللا(خصوص 

جهاد في  «تكميل و مجاهدين )!محضاً به نام اهللا(  پروسة خروج را1989 شوروي ها در اواسط ماه فبروري

  بر  نه  بزرگ  يك حمله  به  متوسل )!محضاً به نام اهللا(  يك جنگ منظم  در چوكات ماه مارچ   نيز در » ! سبيل اهللا
  . دند ش عليه جالل آباد  بر  بلكه كابل

  

   ماهة جالل آباد4 بد بياري شكست جهاد  
  

 تعقيب خروج  ؟ چرا غرض خاتمه جنگ به  شد به راه انداخته ) !محضاً به نام اهللا( حمله  يك  چرا چنين
. ؟ پاسخ به اين سواالت خيلي ها مشكل است  نگرديد استراتيژي اي طرح  كدام  ) !محضاً به نام اهللا(شوروي ها 

جهاد في سبيل  ي« باال دستي مجاهدين  همچنين در قلمداد كردن  بي موجب و مشكل در شادماني  اين بخشي از

  .   بودند ها  قريب الوقوع آن فتح آسان و  در فكر )!محضاً به نام اهللا( همه  بود كه نهفته   » ! اهللا
 سقوط دولت كمونيستي در مورد  يقين كامل بايد گفت كه رهبران تنظيم ها و قوماندانان نسبت اينكه در به 
محضاً به  (حتمي است ) !محضاً به نام اهللا( گمان ميكردند كه وقوع آن در عدم موجوديت شوروي ها 1989 اواسط

  .  مرتكب اشتباه خطرناكي شدند) !نام اهللا
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 رمانورهاي سياسي در پشاو يكي از علل اين فضيحت سرگرم بودن اكثر مجاهدين به خاطر ايجاد كدام دولت و
 در  )!محضاً به نام اهللا ( تشكيل و 1988در ماه دسمبر )  !محضاً به نام اهللا(حكومت مؤقت افغان  . شود دانسته مي

 نشدند   شناخته رسميته  ب بين المللي جامعة   طرف   از اينكه  با وصف   اعضاي اين دولت .  شد اقامت گزين پشاور 
  . نمايند   اشغال در افغانستان  امور را زمام) !محضاً به نام اهللا(ماه    صرف چند  در ظرف  تا  بودند در پي اين

چنين يك .  نمود  به عمليات نظامي كسب  اهميت زيادي نسبت) !محضاً به نام اهللا(  سياست بازي در پشاور
 تأمين  يندهكدام مقام را در دولت مؤقت آ )!محضاً به نام اهللا( بود كه اقامت در پشاور  به وجود آمده احساس 

 با خطر مواجه  )!محضاً به نام اهللا ( ؛شد  مي فكر  شده  را در جنگي كه ربوده  خويشتن  بايد  پس چرا  خواهد كرد
  !ساخت ؟
محضاً به نام (بود   تشكيل داده  )!محضاً به نام اهللا(را  هفت حزب آن  اساساً  كه» دولت مؤقت افغانستان « 

 از خروج   بعد  ستراتيژي پيشبرد  بخاطر   دولت  اين . گرديد  پشتيباني مي )I.S.I(  پاكستان و طرف از ) !اهللا
  حمله  يك   ترتيب  بدين . نمود  انتخاب  منحيث هدف عمده) !محضاً به نام اهللا( شهر جالل آباد را  ها شوروي 

  .  راه انداخته شده ب) !ام اهللامحضاً به ن) (عوض شهر كليدي كابل  در ( شهر مستحكم   بر يك غير چريكي و منظم 
 مرز   در »منقار طوطي«  به اين دليل فريفتة خود ساخت كه موقعيت آن در درون رفتگي  ها را جالل آباد آن

 اكماالت   ها و  نيرو تقويت معني بود كه  بدان اين .  فاصله داشت  كيلو متر50صرف ) !محضاً به نام اهللا( پاكستان
 بدون وقفه صورت گرفته   با آساني و )!محضاً به نام اهللا(به خط مقدم جبهه  »  ! بيل اهللاجهاد في س «مجاهدين 
  .  ميتوانست
 تأ سيس  آن  مستقل اعالن نموده و حكومت را در ) ! محضاً به نام اهللا(ها در چنين صورت افغانستان را  آن

 به يك  )!محضاً به نام اهللا( سيد ولي تحقق آنر  مي  نظر  به  اندازه يي مؤجه تا  اين هدف سياسي.  نمودند مي
  .   بود  نظامي وابسته پيروزي صرفاً

) !محضاً به نام اهللا(برآن كدام حمله سريعي    را محاصره و اين شهر  » ! جهاد في سبيل اهللا « مجاهدين  آيا
 به شكست مواجه  )! به نام اهللامحضاً (ارتش افغانصورت  در آن شد آيا  ؟ اگر چنين مي توانستند مي  داده  انجام

  سقوط جالل آباد همه آيا  با آن . زدند  مي بمباري شديد   انداخت و به دست   باالجبار ها كه آن  اين يا ؟ و شد مي
يعني اينكه مجاهدين  ! ارتش افغانميگويد ؛ : توجه فرمائيد (  بود ؟ سقوط كابل مي  به مفهوم  )!محضاً به نام اهللا(
  پس چي بودند ؟.   نبودند و  نمي توانستند  باشند  حمله آور  بر جالل آباد ؛  ارتش افغان»  ! يل اهللافي سب« 

  !!!!!!!!! )ارتش پاكستان ـ 
  ، وسايط زرهي  نظر  نقطه يعني از  مورد   هنوز در سه)!اردوي ملي افغانستان :  بخوانيد(  اردوي افغان

  اگر هر نمودند و  كازار مي  وارد  نعمت را  سه  اين ها  اگر آن .  بود  بارز فوقت يك  قواي هوايي داراي  توپخانه و 
محضاً به (نيز  » ! جهاد في سبيل اهللا ي« در آنصورت شكست مجاهدين  ؛ساختند هماهنگ مي  به طور مؤثر سه آنرا

و  تدابير) !حضاً به نام اهللام(ولي  بودـ ارتش پاكستان ـ ابتكار عمل در دست مجاهدين . حتمي بود ) !نام اهللا
  . نداشت كافي وجود تاكتيكي الزمي و ارزيابي استراتيژيكي و

ـ بيشترين مجاهدين  .   بن بست گرديدء  مرحله  تدريج وارد  به )!محضاً به نام اهللا(لذا درگيري مذكور 
محضاً ( ساختن تالش هايشان هماهنگ ها از ، آن در حال محاصره درآمدند) !محضاً به نام اهللا(ـ ارتش پاكستان 

 ارسال   با دادند نتوانستند خالي مذكور را تلفات زياد مي) !محضاً به نام اهللا(اينكه  ، از شدند قاصر) !به نام اهللا
با وصف اينكه هشت قوماندان ورزيده و گروپ هاي آنان در .  پر نمايند  )!محضاً به نام اهللا(داشتن قواي تازه دم 

 پالن   به طرح كدام يا او قادر نمودند و  يك سرگروپي كه همه از او فرمانبرداري مي د ولي چنان بودن حال نبرد
  .  نداشت وجود ها   در ميان آن )!محضاً به نام اهللا ( بود مي تاكتيكي 
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 به تدريج  )!محضاً به نام اهللا (1989 جون  مي و  طي ماه هاي اپريل ، ـارتش پاكستانـ  موقف مجاهدين
 به يك حالت غيرقابل جبران  )!محضاً به نام اهللا( از سپري شدن صرف چند هفته   بعد قلت مهمات.  ر گرديدبدت

بلكه  بر جالل آباد شك بر انگيز است   استراتيژيك حمله ء مفكوره اينكه  نه صرف  ) !محضاً به نام اهللا... (رسيد 
  .بود   ناقص   نيز  شد خيلي زود رسوا  لوژستيكي كه   سيستم تاكتيك ها و

) !مقاومت سربازان اردوي ملي افغانستان در غياب مطلق شوروي ها:  بخوانيد (مقاومت سربازان افغاني 
 تو سط  كشتن عده اي از سربازان.  رزميدند ها به خاطر زنده ماندن خود مي ، در حاليكه آن ناچيز شمرده شده بود

 به مقاومت   از تسليم شدن منصرف شده ها  تا آن  باعث شد )!محضاً به نام اهللا(ـ ارتش پاكستان ـ مجاهدين 
 ، مواضع دفاعي شان مستحكم و از يك قدرت آتش مقتدري بهره مند بودند) !محضاً به نام اهللا(ها  آن.  بپردازند

  نبود و نيز كم )!محضاً به نام اهللا(بيش نبود ـ  ارتش پاكستان ـ  تعداد شان اگر از حمله آوران  ، مكفي بود
  . ميشد ساخته   مرفوع  حسب الوقت) ارتش مليي افغان (  لوژستيكي آنان  سرانجام حوايج

   

  »!محضاً به نام اهللا « .… و
  

جالل آباد را ) !محضاً به نام اهللا( نتوانستند   نتيجه اين جنگ چهار ماهه درـ  ارتش پاكستان ـ مجاهدين 
،  و كار داشتند  سر افغانستان  مشكل   مطالعه وضعيت  با كه كساني اين شكست ماية تعجب من و.  اشغال نمايند

   . گذاشتند جا بر مجروح  كشته و  بيش از سه هزار )!محضاً به نام اهللا(ـ ارتش پاكستان ـ  مجاهدين .  نگرديد
� دارد و 	)�� /�� 	3j�L در ا�Eر0 �� 	�^�ع �(*,��j �(^  : رچ�	0 �	در  ���f � ز  �١٩٨٩ا�o�  c% . ��E

 �d �� ل ���دrj)*� ١٧٠٠٠	د%�ع  �L	��f ��/4  .�L/(� ��p J���	 e,| "٠٠٠¦١ "  3�d ���f �  در �ه� �[	
c%�u  3p cdه�وان و٠٠٠§١، د ، cpد �  %)� را�u cا��ا� ��E �� ���f � ا ��  ؛��پ |L	��f ت�K�� و ٢٠٠٠ �+�اد 

  .) �� وا���د 0�E اcd ٨٠٠٠	]�ه� � 
 مصرف   به طي اين جنگ) !محضاً به نام اهللا(مهمات را  همه ذخاير دست داشته و  !) پاكستانارتش (ها  آن
همه گول شده گان   اي  نين ملي ؛اي همه خائ: بخوانيد (  ارتش افغان نفس   به  جالل آباد اعتماد  نبرد . رسانيدند

 و  افغانستان و افغانابليس هاي روز گار كه»  سالم اسالم ، ا« و » جهاد ، جهاد «  هات تُر فشار  تبليغات و   در  زير
 اجيران جنگي و  پاكستان و  پوز ـ مستقالنه و به تنهايي  بر جا و  بر پا  بودند و  بدون شوروي ها  همه  ارتش افغان

يشتر از  ب را! )  با شكوه و شرف آفرين  به خاك مذلت  ابدي ماليدند  ارتش منظم و مشخص آن را چنين قهرمانانه و
  )!محضاً به نام اهللا(هنوز ـ ارتش پاكستان ـ  جهانيان چنين فهماند كه مجاهدين   به  نيز گردانيد وافزون پيش 

  .   ندارند به كابل را قدرت پيشروي 
 نيز امروز تا  را آنـ ارتش پاكستان ـ  بود كه مجاهدين  ـ ارتش پاكستانـ   به جهاد  ديگر اين يك ضربة

درس عبرت ) !محضاً به نام اهللا( من گمان نميكنم كه رهبري ايشان از آن . اند  تالفي ننموده) !ام اهللامحضاً به ن(
  .  باشد گرفته

در واليت  نيرو هاي مسعود راـ ارتش پاكستان ـ  كه مجاهدين حكمتيار بود   در مراحل نهايي اين محاصره
در  موجب اعدام هاي انتقام جويانه ) !محضاً به نام اهللا( مورد كمين قرار دادند كه) !محضاً به نام اهللا(تخار 

 براي هميشه از  )!محضاً به نام اهللا( براي اتحاد مجاهدين در راه جهاد را  اين جنگ داخلي اميد.  محضر عام شد
  .نگرفت    رونقي ديگر) !محضاً به نام اهللا( جالل آباد ء تعقيب فاجعه به  ـ ارتش پاكستانـ جهاد .   برداشت ميان

. مذاكرت نمودم ـ ارتش پاكستان ـ ي  با رهبران تنظيم ها   پشاور شده من در اواخر يكبار ديگر عازم
رژيم نجيب اهللا را ) !محضاً به نام اهللا(ميخواستم جهادي را كه موجب شكست شوروي ها گرديد ولي نتوانست 

  ـارتش پاكستانـ   مجاهدين  افراد .  بود أ سف آوريديدار ت  يك   اين ؛ . نزديك ارزيابي نمايم   از سرنگون سازد
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 بر عليه دولت كابل   تحليل رفتن جديت آنان  به  موجب  نظامي ايكه  بيكران سياسي و نزاع هاي نسبت   گم و در سر
محضاً به (را  اكثر ايشان اميد  و رسيدند  مي  نظر  به  در ما نده يقيناً ها  آن.   بودند خشمگين بسيار خسته و شد  مي

   .ند بود از دست داده) !نام اهللا
 در مغزم خطور دادم   به وقوع پيوسته بود تا جاييكه به عقب نظري افگندم و رويداد هايي را كه طي سه سال

خواست   به طور عمدي نمي )!محضاً به نام اهللا(بود كه  به اين نتيجه رسيدم كه اين پاليسي اياالت متحده  باالخره 
  .  مشاهده كند  به چشم سر   در افغانستان نظامي را  پيروزي

يك بن   به خودي خود   انتقام ويتنام شان را گرفتند و )!محضاً به نام اهللا(شوروي ها   خروج   با امريكائيان
ي  نجيب اهللا و دست چپ  به اين راضي شدند كه )!محضاً به نام اهللا(دو ابر قدرت  هر.   وجود آوردند  به بست را
 با رخداد چنين  ثبات ابداً صلح و.  نمودند مي  دولت آشتي  دعوت   ايجاد كدام خاطره  ب را  ميانه رو ها هاي او

 . نخواهد گشت  باز ) !محضاً به نام اهللا(پاكستان   نواحي مرزي   يا  افغانستان و به انكشافات 

   

                                                       
 
 
 

 فصل چهارم       

      
  سرزمين جهاد اندرجهاد  

 
�  ا	� �� •  :�	�d cdد �� ���� �pام روز��.  cd �� دو�c ا	� ��� ه� ا	� �ر  � دا 	)�ا�� ��رت اLو� rًG	  �	

 :ن 	)�� /�   �wپ ��p ، ز � �) A.I.C(ر 	���� را��Kp را  �]� �� ر�)���j Xر ا	� �� و ر�)�d X�4  X	� � دا
  »! ��  ��Kp و دو �� از �� �pا را«               
�� ه)���c ز��0 د0 رو ز	)� ���  �/�L %"� ن  او �� اس �p ر�)���j Xر ا %"� ا! ��  ��و ��: ��  %"��/�L ا •


                  X(� ��Kp!                    ) ؟ %"�ن �� �nر را  ه� ا،��v. 	��� و 	�د0 د0 �,� �| �از �')�K ه�  �d�(d (  



 151 

 
  

  چرا مردم افغانستان مجبور به اينهمه جهاد اند؟
  

  :چرا مردم افغانستان مجبور ومكلف به اينهمه جهاد اند 
  .دولت مستقل ملي و اصالحات ترقيخواهانه اش  ـ جهاد عليه امير امان اهللا و

  .ـ جهاد عليه جمهوري سردار محمد داؤد 
  . نورمحمد تره كي  ـ جهاد عليه حاكميت خلقي حفيظ اهللا امين و

  .ببرك كارمل ي ـ جهاد عليه حاكميت پرچمي 
  .ـ جهاد عليه اشغال روس ها و شوروي ها 
  . نجيب اهللا  ـ جهاد عليه جمهوري مصالحة ملي دكتور

  .» شرو فساد« رباني ـ مسعود و سياف يا دورة » جمهوري اسالمي«ـ جهاد عليه 
  (!) .ـ جهاد عليه حاكميت اميرالمؤمنين مالمحمد عمر و طلباي كرام

  . تروريزم القاعده و اسامه ابن الدين  ـ جهاد عليه جهاد جهاني يا
نمايندگي هاي سياسي ، اقتصادي، فرهنگي ، تجارتي ، خيريه و قراردادي  ـ جهاد عليه سازما نها ، مؤسسات و

  .خارجي 
  .حامد كرزي ي انتقالي  ـ جهاد عليه دولت مؤقت و

  .اصطالح ضد تروريزم ه ائتالف ب ـ جهاد عليه امريكا و
  .اپارات ملل متحد  نيرو ها و و » آيساف « ـ جهاد عليه قواي 

  .فتوا دهند » جهاد فرمايان« هرآن فكر و هرآن شي كه  شخصيت و ـ جهاد عليه هرحزب ، هر تنظيم ، هر
ناگزير هركه به سهم   جهاد كنند وقاف قيامتپيغمبر تا  به حكم اسالم و خدا و و باالخره مردم ما مجبورند گويا 

 پاكستاني و هدفي براي جهاد بيابد و به اساس احكام اسامه ها ، علماي وهابي و براي خويشتن موضوعي و خود و
  باالي ر دنيا جهاددر دا  آخرين كافريجهادي افغاني تا پيروزي كامل اسالم در كرة زمين و محو(!) رهبران معظم

  !! است فرض عينشان 
به داليل مختلف كه هركس » افغانستان  افغان و« ها يعني   نام هويت ملي افغان  نام افغانستان و از قرار معلوم

 ظاهراً طرف اتفاق و اجماع ،» مجاهد جهاد و« در حاليكه . مناقشه و چون و چراست   طرف دعوي و ؛نزد خود دارد
نام اين سرزمين  احسن نيست كه  افضل و ارجح و ، پس آيا بهتر و به مراتب بهتر و و تسليم عموم استقناعت ، رضا 

 بي جنجال  ،  بي دغدغه ترين ،  بي منازعه ترين ، چنانكه  تعديل شود »جهادستان «  به  مصيبت اليتناهي سماجت و
 مكنده و گزنده و چوشنده و خزنده و فرد جنبنده و هر   نام نا پذيرترين چرا  ترين ، غير قابل تفكرترين و چون و

  ! است » مجاهد« اين سرزمين  كثيف كنندة  درنده و چورنده و خورنده و
  .والسالم» جهادي « يا  »مجاهد« باشد و ملت  » جهادستان « كشور 

ا رحل اقامت مي ه گان در آنه واقعاًً جنت المأوا ميگردد و فرشت»  پاكستان «در كنار» جهادستان«بدينگونه 
، ديگر مگس هم در كرة خاك  شراب ناب انتهور ميگردد عسل و غيلمان و جوي شير و و همه جا پر از حور و افگنند

حتي به اندازة حركت  « سؤالي شبهه و  شرك و محال است  كهكفر،   ميشودتسليم قادر به درك اسالم و

ملت « و آنگاه اندك اندك زمان اينكه  ماند قي نمي هم در جهان با»مورچة سياه بر سنگ سياه در شب سياه 
راه  برابري و يك  برادري و كرم و  رحم و احساس و عاطفه و و تدبر تعقل و تفكر و مدارا و ملت صلح و« به  » مجاهد
تلك « ر د  به قول پيشوا  ا بد تا تا هرگز و هم نخواهد رسيد و يا رسيد و فرا خواهد بدل گردد  » دوپا بودن  بودن و
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مردم مسلمان كشور   به آراي مجاهدين و  به هرحال موضوع را »!انعطاف ناپذير با شد« كه  همان خواهد بود» خرس 
  :ميگذاريم 

  !ـ آهاي هركه مسلمانست وا ايستد 
  .همه ايستاده يه ، تصويبه : ـ محسني صاحب 

  ؟!هم ايستاد شده ان ... عين هندو ها : ـ سياف صاحب 
  !!! ايستاد شده ان   به قدرت خدا عين كل درخت ها نه سيل كنين ، بيرو : ـ رباني صاحب

  !! ايستاد شد   بانين كه آوي جوي ها درختا ره! ـ صايب 
  . نعره تكبير ميگين  ها به گوش  ايستاد شده ، دست ها  گزنده خزنده و ملخ و كل مور و: ـ مارشال صاحب 

  په ضد جاري ساتو او گرده موضوگاني د فساد  د شر و مونژ خپل جهاد. دوكه ده . دا مطلق غلط دي : ـ مال عمر 
  . پري كوو   به شوراي علما له خوا

  ....يك اعتراض قانوني ! ـ صاحب 
  !بشي اينجه چه جاي اعتراض قانونيس ؟ كا فر ! ـ مجددي صاحب 

ه كه رباني صاحب ميگه  بود ـ از براي خدا، چطو جاي اعتراض قانوني نيس؟ همي درخت ها چه وقت خواو
  !حالي ايستاد شده ؟

  !ها گپ نزن  سر گپ كالن ،  بشناس  گفتم بشي ، حد خوده  :ـ مجددي صاحب 
برآ ، برو گمشو كه ! ... ره از تاالر بكشين  كافر ها... اهللا اكبر .... اهللا اكبر ... اهللا اكبر !!... ـ نعرة تكبير 

  ؟!نديدي مثليكه ... ملكه روده ميگيره ...   ميشي  پرخچه پرخچه  شد ،   صادر  فتواي جهاد اينحالي اگه
به نا م  را» افغانستان « يكپارچگي بينظير نام  با وحدت و ملت مجاهد ما  مجاهدين قهرمان و! ـ قانوني صاحب 

  ! بحث ختم است  ، ديگر  بدل كردند »جهادستان « زيبا و مبارك 
 تأثير ميكند ، خواهش جامعة   در تمام جهان م كشور است و اين موضوعنا چون مسأله : ـ نمايندة ملل متحد 

جهان در اينكه . مستقيم فيصله شود تا مشروعيت داشته با شد  بين المللي اينست كه موضوع با رأي سري و آزاد و
 وسكهـ و دهند ، اعتراضي ندارد ولي اينكه نمايندگان اهل هنود به اين موضوع رأي مي ها  جويبار درخت ها و

، مشروعيت اينگو نه رأي گيري   ايستاده اند  از ترس به پا دپلومات ها و عكاسان و خبر نگاران خارجي هم مهمانان و
  . برد مي  بين   از را

اون هيچ  فيصله كنه و در» عقد اهل حل و«  اسالمي ره شورايءهرچه ميگويم كه مسايل جامعه: ـ استاد سياف 
  ! پوره كنين  نميكنه ، حالي بيائين ،  توجه ، كس نباشه  نامسلمان موجود فرد 

. مجاهد پرور خود يقين داريم  بكف و ملت شهيد پرور و  مجاهدين سر  به عقيدة محكم  ما :ـ رباني صاحب 
  ! به صندوق ها  بروين

  !ها وازكده شمار كنين  اينه صندق هاره كتي نمايندة ملل متحد و سفير: ـ مجددي صاحب 
 بفرما ئيد نتايج شمارش آرا ره خدمت تان   توجه !مهمانان محترم  ـدين عزيز ، هموطنان گرامي وـ مجاه
  :تقديم ميكنم 

  . فيصد  5 رأي موافق -
  .  فيصد20 رأي مخالف -
   !!!! فيصد75 رأي سفيد يا مستنكف -

    *                      *                                               *                      
بضاعت از لحاظ علميت و آزادي هاي انساني در افغانستان با چنان كوه عظيم معضلة   تأ سف كه مردمان كم  با

  بايد از همه گونه امثال و تسريع نفوذ فكر در آن تسهيل فهم و درگمي مواجه اند كه نا گزير بخاطر در هم تنيده و سر
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محاسبه .  بهره گرفت  ها  انواع آن حليل علمي و مهارت هنري چون فانتيزي و تمثيل وت توانايي هاي منطق و حكم و
ما از   بود كه مردم  ايكه طي فانتيزي فوق تقديم گرديد ، به احتمال اغلب در عالم واقع نيز تا زماني چنين خواهد

 با روشني و »  ملت «و » دين« ي را در قبال مفاهيم و ارزش ها  موقعيت شايستة خود  سالمءانديشه  تفكر و لحاظ
. انجماد فكري درين عرصه غالب نيست  تا لحظه كنوني متأسفانه جز آشفتگي و حتي تحجر و.  شفافيت در يابند

 معنوي از موضعگيري پاك و محروميت هاي عديدة مادي و  سرزمينِ غرق در  اين  بال كشيدة   مردمان مخصوصاً
غم  به طرز  »  اسالميمنافقت«  و » دين مقدس اسالم « حقيقتنِ خاطر در برابر با اطمينا قاطعانه و دليرانه و

  باور هاي راستين شان  به گونة ارقام فانتيزي باالست ولي در برابر درحاليكه محتواي وجدان و.  انگيزي عاجز اند
  به پااهداف آنان ق نيات وتفنگ بدستان بيرحم نه فقط مجبور اند كه به عالمت تصدي هيأت حاكمه  و زور آوران و

   .كشته شوند بكشند و  بروند و معركه ها  به قتلگاه ها و  همانگونه بلكه ناگزير اند ايستاد شوند 

تفريط ها  اين مخمصة وخيم و مرگبار افراط ها و  براي رهايي از با در نظر داشت اينكه در دست و پا زدن ها
غارتگر از گذشته هاي بسيار دور درين عرصه  ه زورمندان صاحب امتياز و به اين حقيقت ك جه  تو با ناگزير است و

فعال نگهداشتن دايمي گروه هاي مزد   ها همانا تدابير زيادي داشته و تجارب فراواني اندوخته اند كه يكي از آن
عليه » چماق تكفير« بگير ماجرا آفرين سند ساز و سند تراش و گانگستر است كه منجمله براي وارد آوردن 

   ،باشند علمي مصروف زمينه چيني و زمينه سازي مي اشخاص ، گروه هاي اجتماعي و مخصوصا سياسي و
 نه  فردا تاريخيِ نسل هاي امروز و حكم منافع ملي وه ب نيست و   مسدود  عامالنه كامالً  عادالنه وءبا آنهم راه مبارزه

قرآن جالب   دين فروش وبه منافقان  تسليم پذيريِ مطلق عناي م  به  كه بود  محتاط  ها  عرصه آنقدر بايد درين
  به خاك و  بهانه اين سرزمين را با استفاده از هر زمينه و احوال و اوضاع و مانند قرنِ فاجعه بار گذشته در هر باشد و

  .خاكستر كنند   بكشند ، آتش بزنند و خون
  

  
   بحر پاكيزة اسالم و احتمال نفوذ كثافات در آن 

  
 مؤمن و مردمان  براي  حكايت پيشگفتة لقمان حكيم ، دين مقدس اسالم   با يك شباهت رساي نسبي در تقريباً

 خدا پرست افغانستان حيثيت همان بحري را دارد كه بسان ماهي در آن زندگي ميكنند ، كسب فيوض روحاني مي
   از  اعم ما ، جوانان   مردم ما  .  ميگردند ه مند بهر بي پايان الهي رحمت  از  ميِ اندوزند و  توشة آخرت ، نمايند

بزرگان ما   رهبران و  روشنفكر ما ، و عامي   مال و فقير ما ،  غني و قبايل ما ،  اقوام و ، خانواده هاي ما ، پسر دختر و
. زند سرحد جانفشاني سعي و مجاهدت ور  تا  بحر عظيم الهي  تقدس اين  و  به پاكي همه مكلفند كه همه و

 در ذات  منافقت   .در برابر منافقين و شياطين هوشيار و بيدار باشند نيازمند آنست كه   اول  در گام اين فريضه 
   .  ميگردد آن سرازير مرض در زهر و لوش و گند و از بحر اسالم نيست و مانند درياي پر

 توسط  نامرئي  كانال هاي مرئي وطريق نيست از  در ذات بحر اسالم تروريزم ارتجاع و خرافه و آشوب و 
  . ميشود  واريز ميگردد و  بحر هدايت  دشمنان اسالم درين

ها ، باكتري ها ، ويروس ها ، مواد زهري كيمياوي و هستوي در ذات بحر اسالم نيست ولي توسط   ميكروب
  .   ميشود  افشانده طيارات در آن دزدان دريايي ، كشتي ها و

آلوده  مكدر و  شدت   به  ميتواند زباله بر خشان است ولي توسط كشتي هاي نفتكش و در  بحر اسالم سفيد و
برابر صيانت پاكي و  زالل پاكيزه آن شناور و در ازلي اسالم مؤمن و در به بحر فطري و بنابرين ما .  شود



 154 

 پر از  و  هاي سيالبي در قبال دريا. مكلفيم  زيبايي و حيات بخشي و نجات بخشي آن مؤظف و صفايي و
ناپاك و نجس و  گناه آلود و  هاي مضرات مرگ آور و و منفذه كانال ها  گند و در برابر نقب ها ، لوش و

تقبل  كثيف كه به اين بحر بيكران واريز ميشود و واريز ميكنند، نه تنها تعهد و تكليف اعتنا و تصديق و
  !ها مأمور و مسؤوليم  دفع آن منع و له ومجادله و مقاب به مبارزه و عكس   بر  بلكه دقيقاً نداريم

  

  يولوژيك زور آوران  اسالم و اسالمواره هاي ايد
  

فساد كه چه در دوران اوجگيري سياست و حكومت ديني مسيحي در اروپاي قرون  عالوه بر مبحث جهاد و
ثروت   بشري ارباب اقتدار و يخافغانستان قرن بيستم تجربه شد ، تقريباً در سرتاسر تار نمونه پاكستان و چه در وسطي و

اقتدار و  زور و تحت ستم و  ساده ومعتقدات ديني و وجداني گروه هاي انسانيحكومت نه تنها از  سياست و و
مذاهب معتبر را به  اساساً حقيقت و محتواي واقعي اديان اصيل ونموده اند بلكه   سوء استفادهحاكميت خود 

 حقوقي ، قضايي و فلسفي تأمين كننده و نموده نظريات سياسي ،ذرايع گوناگون ماست مالي و مغشوش 
  به نام تعاليم و فرامين الهي مقامات و امتيازات خود را در پوشش دين و مذهب و محافظت كنندة منافع و

  .نمايند كماكان تحميل مي  نموده اند و مردم تحميل بر
ستبدادي مشرقزمين در طول تاريخ اسال م اين حقيقت را  از مطالعه قوانين  و اسناد تقنيني  حكو مات ا مخصوصاً

 منجمله قرن هاست كه در قانون اساسي و ساير قوانين مدني و  .كرد  به طرز مسجل و انكار ناپذير ميتوان كشف و افشا
 و منجمد و غير قابل فهم و تفكيك ولي قوياً سركوبگرانه مقررات اجتماعي كشور هاي مذكور احكام گنگ و جزايي و
  . تأكيد و تكرار ميگردد   دين و مذهب درج و  نام  به مستبدانه

 كه در قانون اساسي جديد افغانستان و ساير قوانين معطوف مغرضانه و هدفمندانه احكام دگم ويكي از اين 
كمافي  هيأت حاكمه مانند قوانين انتخابات ، مطبوعات ، احزاب سياسي و غيره نيز اقشار مردم و به روابط طبقات و

  : اين حكم است كه  تكرار كرديده همانا السابق تأ كيد و
 مخالف دين اسالم و يا  بيان ، كامپاين انتخاباتي و غيره نميتواند ،  فعاليت ، انديشه و و هيچ قانون ، كار

ثل  مرسايي در نظرداشت قوت و  ضعف ادبي با  پوزشخواهي از  با  .باشد   اساسات و ارزش هاي شريعت اسالم

  .  بناميم  »خر رنگ كن «  نصوص حقوقي  چنين احكام  را بايد
گراف هاي  هاي قلعه ها و يا تصاوير و  ديوار اساسات دين و يا شريعتدر نگاه اول چنين به نطر ميرسد كه

 بي غرض ، مدعي و ناكس ، با غرض و بي جنجال است كه هر كس و  بي تنازع و  معين و هندسي چنان مشخص و
مقتول ،  عفت شكن ، قاتل و زندانبان ، دزد و صاحب خانه ، صاحب عفت و محكوم ، زنداني و ليه، حاكم ومدعي ع
 حد كجاست  ميدانند كه  عين سويه  به  اضداد ديگر منافق و عجم ، مخلص و عامي ، عرب و  بيسواد ، عالم و باسواد و

  ؟!!و خط كجاست و ممنوع كجاست و مجاز كجاست 

  » ! بحر را بنوش  «معناي آنست كه   به  ت چنين احكامواقعي ولي در 
  

  بحر اسالم از آالينده ها   فريضة تطهير
  

 پيروي از احكام خود  همه به اند قبل از  ديگر سرزمين هاي مسلمان نشين مجبور مردمان مسلمان افغانستان و
اخروي خود سازند ،  زندگاني دنيوي و  نصب العين و خط مشي  درين راستا حكمت لقمان حكيم را دين مبين اسالم 
ها و جويبار هاي سيالبي و پر از لوش وگند منافقت و مجموعة منفذ ها ، معبر  كاناليزاسيون  دريا ها ، نه فقط راه ورود

 ه ب عالم فريبانه  پنهانكارانه و عوامفريبانه و  كه غالباًً سخت ميكروب را مرض و زهر و تونل هاي سم و ها ، نقب ها و
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 قرباني طلب ، زمانگير و ، سد نمايند بلكه فريضه متأسفانه سخت جانسوز و ميشود وصل شده و هدايت وبحر اسالم 
عوامل بيشمار مرضي كه در گذشته  را از كثافات و سموم و ، اعماق و سواحل آن اصل بحرتوانگير اينست كه 

هاي  دانند و بر عالوه در آينده نه تنها مجرادرآن سرازير و خلط گرديده است ، نيز بايد پاكيزه و منزه گر
 بستر بحر را فرشته وار مراقبت كنند بلكه احتماال ت ءاز سواحل و تمامي گستره ورود احتمالي آاليند ه ها 

  .  بدارند طرد نيز دفع و  آفاقي را فضايي و و خطرات آالينده هاي هوايي و

يض اجتناب ناپذير و انصراف ناپذير مسلمانان جهان و افغانستان توانايي در انجام اين فرا براي يافتن دانايي و
 بلكه  غش اسالم اشد ضرورت دارند عميق تعاليم حقيقي و بي غل و به آموزش همه جانبه ، دقيق و  نه صرفاً

 تاريخ مستند و متقن دين مقدس اسالم به طور  و  به طور عموم  به آموزش تاريخ علمي و واقعي اديان

   . نيازمند اند  اخص جداً
 ديانت همين امروز  تا  دارد  تاريخ به ياد   از آغازين زمانه ها كه قطعي تاريخ اديان اينست كه  عمده وءنتيجه
موقعيت هاي اقتصادي و سياسي  اساسي توسط اختالفات و تضاد هاي منافع و  طور عمده و به و مذهب 

   . نسخ  ميگردد حتي مسخ و دچار تشعب و تفرق و
 زور و جاه و خارجي ، ارباب زر و مذهب منحيث المجموع به اقتضاي اميال  و اغراض حاكمان داخلي و دين و

از   مذهب دين وبه طور يك قاعده  شود و  معامله واقع مي  مغالطه و  سوء تعبير ، سوء استفاده ، امتياز مورد  مقام و 
طغيان هاي اجتماعي چيزي  اگر در عصيان ها و  است و اپذيرآسيب ننمايندگان ايشان   جانب توده هاي مردم عادي و

 دادن دين و  ملعبه قرارعكس العمل طبيعي، يا  عنوان ميگردد  مذهبي ترديدات ديني و اختالفات وبه گونة 
توسط  سازماندهي شده حركات   اعمال و يا  است و مردم ضد بر   استعمار گران يا توسط اشراف حاكم و مذهب 
  . باشد  مي »چماق تكفير«توجيه   وسيله  به  سركوب توده ها   جهت  به  ايشان اجيران

ساختن هاي )) واجب القتل مباح الدم و((و  گردن زدن ها انگزيسيون و محاكم تفتيش عقايد و گيوتين ها و
ديخواهان ، مخالفان سياسي ، روشن انديشان ، كاشفان و مخترعان ، فالسفه و متصوفين ، مشروطه خواهان ، آزا

 به طبقه  سفانه هنگاميكه روحانيون و پيشوايان معين ساير اديان نيز يا خودأ مت؛ترقيخواهان  دموكرات ها ، منورين و
آمده  امتيازات استثمارگرانه و غارتگرانه در   ارباب  اشراف و  در خدمت طبقات حاكمه ،  يا حاكمه مبدل گرديده و

 زاويه ،  از اين  به ويژه  . تجربه و تكرار شده است  نند ، تقريباً هما  ماهيت هاي   با ولي  تفاوت هاي شكلي   با؛ اند 
 مشخصات انساني تر و  و  تعاليم  داراي  معروف و   بزرگ و  سرگذشت تمامي اديان و قبل از همه اديان و تاريخ 

  .است  مطالعه   تحقيق و   تدوين ،  بشريت قابلء براي كافه  عبرت ء به مثابه آئينه عادالنه تر ،
  

   مقام اسالم در تاريخ و ميان ساير اديان 
  

منجمله در قاره آسيا پنج دين بزرگ بودايي ، برهمن  تاريخ اديان  نشان ميدهد كه هم اكنون  نيم نگاهي به
   پيرو نفر ليون م )1300( بيش از   داريم كه جمعاً  را تائوئيسم  و) دين ملي جاپان(  ، كنفوسيوس ، شينتو) هندو(

 نزديك است و با وجود عقايد خرافي و آداب و رسوم ويژه اي كه   بيش به هم  اين اديان كم و ريشه هاي .  دارند
  .  العمل هاي اخالقي مشابهي هستند دارند داراي دستور
رواج  در هند  يح  مس از ميالد  هندوست كه در حدود هزار سال قبل   يا  برهمائي  دين  اين اديان قديمي ترين

قبل   پانصد سال  در حدود بودا   دين  .  مي كند  نفر تجاوز ميليون  650 از  پيروان آن در حال حاضر  تعداد  يافته و
 پيروان دين كنفوسيوس هم كه   تعداد  دارد و  نفر پيرو  قريب سيصد و پنجاه ميليون  به وجود آمده و از ميالد مسيح
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 بر  در چين عالوه .  تخمين زده شده است  نفر   ميليون350  تا  330 بين   يافته  چين رواج در مقارن همين تاريخ
  .   هستند» تائوئيسم « پيرو   نفر هم  پنجاه ميليون  بودا و كنفوسيوس در حدود پيروان دين

   بسياري ؛  دارد اعتقاد   تعدد خدايان به  فوق متفاوت است و   اديان با  تا حدي  » شينتو « ها  دين ملي جاپاني
 الوهيت   مقام  پشت دوازدهم تا  فعلي جاپان  امپراتور  اجداد  و  مي دانند   پسر خدا  امپراتور خود را از جاپاني ها

  . دارند
سال قبل از ميالد  1200 در حدود  است كه  اديان جهان   ترين  قديمي  از  ، يكي  دين يهود  بر اين ها عالوه

 نخستين   نهاده و  عرصه وجود  به  پا  بني اسرائيل در فلسطين  استقرار قوم  مصر و  موسي از حضرت هجرت   با مسيح 
  . بر خاسته اند  از اين قوم   شائول ، داؤد و سليمان  – سرزمين   اين نروايان فرما

پادشاه  خرين آ پادشاه بابل ،   مسيح كه قبل از ميالد  586سال   تا  داد و قرار  پايتخت خود   را داؤد اورشليم
،   يهوديان در فلسطين زندگي ميكردند ؛  تصرف خود درآورد شكست داد و ارشليم را به را  – سدسياس –اسرائيل 

قبل از ميالد   539 يهوديان در سال ؛  معابد آنان را ويران كرد   بيرون رانده و  از فلسطين  بابل يهوديان را پادشاه
 پس از   فلسطين يافتند و  به  بازگشتء  اجازه؛  پارس كه بابل را تصرف كرده بود  پادشاه آريائيتوسط كوروش كبير

  برداشتند  شورش   به ميالدي عليه روم سر  64 در سال ؛ رومي ها   تسلط يوناني ها و  سپري كردن  دوران هايي زير
 پس گرفته و   باز  از آنان را  اورشليم ؛  سركوب  ار  يهوديان  عظيم  با سپاه   سردار رومي- تيتوس –و چندي بعد 
ه  برد  به  نفر آنان سه صد هزار و هزار يهودي در اين جنگ قتل عام  يكصد    يك مليون و . ويران كرد  معابد آنان را

  . مسدود گرديد   هم  يهود  دين  پيشرفت  راه  ظهور  اسالم  با شد ،  پس از آن آواره   يهود  قوم  شدند و گي فروخته
 در مقايسه   است كه مليون نفر 18   در حدود  در جهان  دين يهود  پيروان  تعداد اكنون بر اساس آخرين ارقام 

 به  باالخره گي ه  تاريخي و حالت آوار  تجارب عديده  مصايب و ولي.  ميĤيد   به شمار  اديان بزرگ ، رقم ناچيزي با
 سياست و   قدرت و  نفوذ كالني در مراكز  نتيجه ثروت و  در گي كم نظير وه هم فشرد به  و ، وحدت  پيروان اين دين

  .   بخشيد اقتصاد جهاني
 در سازمان  كه  نفوذي كنند و با  يهوديان در امريكا زندگي مي  نفر از بيش از هفت ميليون چنانكه هم اكنون 

 بازي  را امريكا   سياست  ة نقش گردانند  عمالً ؛ رده اند دست آو  به  امريكا  وسايل ارتباط جمعي و هاي اقتصادي 
  . نمايند مي

 نهضت  با ايجاد  1897 براي تشكيل يك دولت مستقل يهودي كه در سال   پس از پنجاه سال مبارزه يهوديان
 در  ي يك دولت مستقل يهود ها  امريكايي گليس ها ون به كمك ا  ؛ ، سر انجام موفق شدند صيهونيزم آغاز شد

  .  فلسطين به وجود آورند
سياست   در اثر  يهود قوم  اينكه  است و   تا حدي مسلم  ،  دولتي شد  دين ؛ همان آغاز  از  ًتقريبا  يهوديت  اينكه

  تقديرات الهي   محضاً ممكن است    ؛شد تاريخي مواجه   فجايع وحشتناك  نوشت و چنان سر  با حكومت ديني و 
بنيان كن   افروختن آتش خشم   براي ، جرقه هايي  ديگران  بر  سلطه طلبي  برتري جويي و هاينباشد و انگيزه 

 است و   مسووالنه  علمي و  مطالعه و  تحقيق   سزاوار  باشد كه  گرديده  بسيار قديم  اين دين  پيروان  عليه ديگران
زور   سرنوشت   بشري  تاريخ  نيست ولي  معلوم  ؛ كشد  مي  ها به كجا  يعني صيهونيزم   دين يهود  فصل جديد اينكه

   ! است  نداده  نشان ، كم  را  استبداد  ناروايي و گويي و
   با شكوه  بزرگ و  بسيار دين اوالً ،    يعني دين زردشت ،  سر نوشت قديميترين دين جهان  سر گذشت و ، اما و 
 بعضي  گرفته  انجام   فراواني كه  تحقيقات  تاريخي و مستندات  به موجب  .  سخت عبرت انگيز است ، ما خود اجداد 

، منعكس شده و در  ، در دين يهود كه پس از دين زردشت كهن ترين دين جهان است  رسوم زردشتي از آداب و
 ميان دين زردشتي قديم ي شباهت هاي .  است بوده  نيز اثر گذار   بزرگ ديگر آسيايي  بسياري اديان مسيحيت و

  : است   همه  شگفت انگيزتر از  دين مقدس اسالم و دران ما پ
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 پادشاه   تاريخي كه كوروش كبير  از  به عمل آمده مختلف دانشمندان   طرف   از  تحقيقات كه  طبق البته
  و اجازه  ،  بودند  شده  اسير گرفته بابلي ها   توسط   اورشليم  از  را كه يهوديان  را متصرف و  بابل ،  آريايي قديم

، روابط حسنه ميان آريايي ها و يهوديان آغاز گرديده و اين روابط به داد و ستد  به آنجا داد  بازگشت  امكان
 و   دوزخ  و  بهشت  پل صراط و ميزان و  و   حساب  و قيامت   و  معاد((   به  اعتقاد  منجمله  انجاميده  نيز  فرهنگي

 اثر  »يهود   تصرف   تاريخ« استناد   به  داشت  از قبل وجود  زردشت كتاب)  يسينه مزده(  در اويستا  كه... )) برزخ
  .  منتقل گرديد  نيز معتقدات يهود و   به جامعه   موللر–محقق ا 
 بودن خاندان زردشت و  معصوم  به طاهر و  ، عقيده اعتقاد به خداي يكتا و شيطان كه منشاء شر است(( ،  اما

  )پوروچيستا(  با  )رض( بي بي فاطمه  مقام معنوي  في المثل حتي شباهت   از آن جمله و و) ص(حضرت محمد 
 اعتقاد  ،  مسلمانان ة پنجگان نماز هاي  با   موقع روز  پنج در) پنج نماز(پنج آفرينگان  ، شباهت  دختر كوچك زردشت

   اعتقاد ، )چينود پوهل (  پل صراط  و) فراشكرد  (  محشر  روز به  اعتقاد  ، )همستگان (   برزخ  و دوزخ  بهشت و  به 
 بيرون  زم زم  چاه   از كه) ص(ل محمد آ از  مهدي آخر الزمان  ظهور   به  باور و) امشاسپندان ( مقرب   ماليك  به

،  است ظ حف) چيچسته ( ة درياچ  در زردشت كه  ة نطف از  هوشيدر سوشيانس   ظهور  به  باور و) در تشيع  (  مي آيد
  .  است  شگفت آور ًو غيره واقعا

 حضرت   يمني آگاهان از دين يهود و  ماتع  بن  ابو اسحاق كعب  بن رباح حبشي و البته اين حقايق كه هالل
) ص( محمد   بسيار نزديك حضرت  ياران ،  زردشتي اطالعات كافي داشت  مزده يسينه اويستا و از  سلمان پارسي كه 

 قابل  ، بود  اديان جهان اطالعات زيادي اندوخته   از معتقدات و و  بسيار كرده   حضرت نيز سفر هايو خود آن بودند
  .  يي نداريم  چاره  عجالتاً ))و اهللا اعلم بالصواب  ((   بگوييم  اينكه  جز  معهذا ،  است  تعمق توجه و
  

  بودند » اهل تو حيد«  افغانها از پنجهزار سال پيش 
  

قدامت  بر دين مقدس اسالم   پنجصد سال   الاقل دو هزار و  دين زردشتي كه  است كه  اين حقيقت  مهم ، اما
 شرايعي  و  تعاليم   با  بوده  رستگاري در آخرت نبوده و فراتر از اينكه رهنماي عبادات و  كفر و ضاللت، دين  دارد

ه   ب  نيز را  براي زندگي دنيوي   اجتماعي اخالقي واساسات  )) ، كردار نيك  ، گفتار نيك پندار نيك((  بر  مبتني
   ناپذير انكار  سهم  مدنيت قديم جهان  ة مدنيت از كانون هاي هفت گان  پنجمين كانون  در تشكل دست مي داده و

 يط  عصر خود بر شرا  بنا ؛ رفته رفته گانيه زند  هاي   رهنمود  اخالقيات و ،  عقايدة اين گنجين ؛  اما . ايفا كرده است
  براي   ايديولوژيكيء طرف سوء استفاده  شده و  حكومت گرفته سياست و   خدمت  به  از مسيحيت   بيشتر حتي

   .  قرار گرفت  روزگار جباران  و  زورمندان ،  سالطين
 يستايي او  هاي  از آموزش  انسان  پذيرش ميليون ها  پس از استقبال و  كهمغ ها و ديگر روحانيون زردشتي 

  متضمن آزادي   كه را اوليه   مغز آموزش هاي   اصل و ،  يافتند  ممتاز  اشرافيون  طبقه حاكمه و  مقام  در  را  خود ،
   كناري  به  در واقع ؛ بود زحمت كش   مردم ء عامه و  شبان  و  دهقان   هاي  توده  حقوق و مساوات  عدالت و  و 

   در  مخصوصاً زردشتي  معتقدات   پوسته  در  را  بهره كشان و حاكمان  ايده هاي وبيان منافع  ،  نهاده خرافه ها
  .   به ايديالوژي رسمي و حاكم مبدل نمودند دوران امپراتوري ساساني ها

، كرتير و آذرپاد مهر  ، اردويراف  تنسر هاي به نام ) بزرگ روحانيون زردشتي ( كار چهار تن از مؤبدان مؤبد 
اين  چه  گر .   است  چشمگير بسيار  استقامت  در اين ،  مانده  جا   بر  كتيبه هايي و از هر كدام آثار   سپندان كه

 توفيقات چهار صد ساله   در دوام و ؛ آنة وحشيان ظالمانه و گاه  پيامد هاي  البته با ايديولوژيك  هاي  عملكرد 
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   باد  به  تحليل  در آخرين  را  زردشتي ديانت  حيثيت  و  اعتبار  ا ام ، گذاشت  جا   به بارز نقش  ساساني  امپراتوري 
   . داد

 از  ؛  رسمي ديني  ايديولوژي  با مخالفت  بسيار جدي و جالب مقاومت و   نهضت هاي  ؛  وضع اين مقابل   در 
   دين و  نموده  بارز ت مزدكيان مزدك و   » درست ديني «پر دامنه  و جنبش  ماني ي نهضت ديني  مكتب و  جمله 

 حاشيه  به  غم انگيزي   طور  به  باالخره و  تقسيم   متضاد و قرائت هاي گوناگون   فرق و  شعب و به  ابتدا  زردشتي 
  نفر  500000از  ،   ميكنند  ايران زندگي  در هند و بيشتر  زردشت كه   پيروان دين  امروز  نتيجه  در .   شد رانده
  .  نمي كند تجاوز

  

  حقيقت دين اسالم عمداً پنهان نگهداشته ميشود 
  

 مواجه  پيش  تفرقه بيش از   تشعب و  تشتت و  به به خصوص در قرون اخير  نيز  با كمال تاسف دين مقدس اسالم
گذشته از اينكه علي الرغم ايجابات و امكانات عصر سواد و علم و دانش و تكنالوژي و كمپيوتر و .  گرديده است

الي   در  عربي و قديم در غوامض زبان  مكرم آن  ، كما كان كتاب مقدس و  حيرت انگيز كنوني ارتباطات ات و مخابر
 از لحاظ شاخص هاي سواد و دانش منحيث المجموع در  بزرگ  اين دين   پيروان ، پنهان است قچه ها  ب پرده ها و

 ما   شمول كشور  به  ديگران  ؛  ايران  نفت خيز عربي و ور به استثناي چند كش پايين ترين سطوح جهاني قرار دارند و
 سر   بي  بي لباسي و ،  مرض ،  سوء تغذي  در چنگال مردم  ةتوده هاي عام  حساب   به  حتي و  فاقه  و  فقر  در غرقاب

  . پناهي گرفتار اند
 نگاه   تعبدي هاي  باور  سنتي و حالت به   هاي اسالمي جبراً  در اكثريت كشور  تقريباً  دين مقدس اسالم كه

  ،  ميشود  جلوگيري منازع آن  نسبت به اصول و اساسات بال خود آگاهي عامه مردم  از  شدت   به  شده و داشته
   قرار  امثالهم  انتخاباتي و ،  حزبي  مقاصد  براي  استفاده ابزاري  سياسي و  استفاده مورد  بيش  و  پيمانه هاي كم  به

   پيشبرد  به آلت كامالً  طالبان  و  مجاهدان   زمان  افغانستان و  ايران  و  پاكستان   در كشور هايي مانند وداشته 
با شعار اسالمي   و  نام   به  حتي ايكه  اهريمني   نيروهاي  شده و  بدل گردانيده اهداف دولتي سياست و 

 ةدر تراكم تجارب تقريباً شصت سال،  ازيدندكشورسازي كرده به خلق اختاپوت پاكستان در منطقه دست ي
متنوع   تشكالت   و»طالبانيزم   جهاد افغانستان و« بشريت در زير عناوين  از يك طرف و تجارب اندوخته پاكستان 
  به ترين ضربات را  شديد» قلعه اسالم«  اصطالح   به  اين  ناحيه  از  بين المللي و  ضد هندي  ،  ضد افغاني تروريزم

واليت ((  مورد  در  هكذا  .  مي كنند  كماكان وارد و  وارد كردند  حيثيت و اعتبار ديانت مقدس و منزه اسالم
 بر اساس   تعبير آن است كه  بسيار جالب   نكته  اين ؛ است)) حكومت خدا (( از   سخن ديگر عبارت به كه )) فقيه 
   به  باور غير مستقيم  انعكاس   واژه  اين ،  تشيع در  اما ميباشد ؛    غير قابل دفاع قرآني حتي  معتبر اسالمي و متون

 بنده خاص   بر  است كهايزدي نور    از  عبارت زردشتي  قديم ة مزده يسين  تعريف طبق است كه  ))  ايزدي ةفر(( 
  .  مي افرازد  بر  عليين عالا   به  را  او ميتابد و

 مشروعيت  نكرده و حكم )) حكومت خدا ((  نام   به وجه چيزي را به هيچ  رم آن  اك  پيامبر و اسالم             
 شورايي و  ،  حضرت  هدايت شخص آن   به ،  پيامبر اسالم )ص(، حتي جانشيني حضرت محمد   است نبخشيده

) ك( حضرت علي  ه ب  عده يي  در حاليكه  بر گزيدند ، حضرت ابوبكر صديق را ، چنانچه اكثريت اصحاب انتخابي بود
 اجماع  ، اما ، راغب بودند بود  حضرت پيامبر  به  نزديكترين كس  اينكه  برازنده گي هاي شخصيتي اش و  بر بنا

تعبير  ، كه  ، يكي از داليل بسيار قوي اين ميتواند باشد به نفع حضرت علي نشد ، حتي براي سومين بار هم  اصحاب
   پس از بد بختانه  امريكه  . نشود ميراثي   مركز قدرت اسالمي  نگيرد و بش قوت قارا   به انتقال جانشيني پيامبر
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 كربال آلوده ةچون فاجع  دهشتي  و  خون   با را اسالم   تاريخ   همان آغاز  از و  اتفاق افتاد  بن ابوسفيان معاويه
  . ساخت

، از  است  به مردم  ، متعلق   اسالم  بالمنازع و پاكيزه   اساسات قرآن و  از ديد  ، حكومت يك كالم در           
  نه اشراف مفتخوار و غارتگر  ـ آنهم تودة اصلي و اكثريت مطلق يعني زحمتكشان و  انسان ، ، خداوند ديدگاه اسالم

  .  ساخته است  روي زمين  خود درةخليف را 
  :ميفرمايد  ، كافي است كه  قرآن مجيد  در  القصص ةسور  ششم   تنها آيه  مدعا اين  ثبوت  براي         

 روي  در  ايشان را  و  وارثان سازيم   پيشوايان و نماييم و ايشان را  تفضل   بر ضعيفان و نا توانان اراده كرديم(( 
  . ))  دهيم شان  حكومت   سلطه و  و  مستقر گردانيم زمين

،  نه فقط در مسئله حكومت  باز و جهاد فرما اسالم علي الرغم دعاوي عجيب و غريب منافقين جهاد         
دموكراتيك   خصوصيت  ،  اسالم به خود  پا بندي   اصل عقيده و  دينداري و ، بلكه حتي در دموكراتيك ترين دين است

ي  آزادگي  .  باشد  خداوند  بزرگواري خود  ثبوت ، ميتواند  فقط   به حدي است كه  بزرگواري آن و  صدر ة سع و
 دموكراسي ديني و حكومتي  و  همين آزادگي   بدبختانه  ندارد و  نظير  در هيچ دين ديگر ، در اين عرصه م اسال

 در  و)) جهاد ((  توجيه  براي  مشتي اراجيف   جز  اسالم  از  ميرود كه  پنهان شده و توسط منافقين است كه  اسالم 
 عرضه   جهانيان  مسلمين و  به  بيشتر  هاي انگيزيسيوني چيزي  سيستم و  مذهبي   استبداد  تحكيم ،  تروريزم واقع

  . ندارد
تفتيش عقايد و سيستم وحشيانه و اساساً   و علت وجودي محاكم » الحاد « با  بدينگونه منطق مبارزه         

 جنايات آن تمامت   و» خدا در خطر است « و » دين در خطر است  « هاي  از شعار  بود  عبارت  انگيزيسون )كافرانه(
   ضبط و  ثبت   به قادر  تاريخ   اصالً يافت و تذكار    باالصفحات در ها  شمه يي از آن فقط   بيكران كه  بي حدود و

 «  و  » الحاد «  از  » نجات دادن خدا و دين «، زير عنوان  بگردد توانست هم   نمي  نگرديده و ها  شامل آن و كامل 
  به  ايمان ، آزادي خواهي و حتي تعلق خاطر و   روشن انديشي  جز  غالباً كه  » تمرد «  و  »ان طغي«  و  »ارتداد 

  .  ميگرديد  تفسير  توجيه و  مي آمد و  در  اجرا  به ، چيز ديگري نبود  مسيح دين  ة سياسي نشد و اوليه  اساسات 
 ارشادي خود را در خدمت  توان هاي تبليغي و ن و  كه دي(!) كرام  عظام و بدين ترتيب علماي اعالم و           

،   ديانت  جاي  به  مشران قبايل گذاشتند و  اشراف و ملوك طوايف و سياسي يعني دربار هاي سالطين و قدرت 
 قدرت  مشمول تمامي مخالفين  –فرض جهاد با ملحدين « ،  » اسالم در خطر است « شعار هاي  ،  پيشه كردند سياست

   ُنص  اصل و  كدام و  قرآن مجيد  از  اساساً  ، اصالً و  تفتيش عقايد را  قماش دادگاه هاي از  ترتيباتي  و» ه هاي حاكم
   اختراع و را ابداع  نكرده و حتي خود آن  اخذ  پيامبر اسالم  حضرت محمد مصطفي   تعاليم  ديانت و مبرهن

، بنيان   پيشوايان و سازمان دهنده گان جنگ هاي صليبيةشان بربر من ، وحشيانه و فقط از تجارب خونين نفرموده 
  .  نموده اند  اقتباس و استخراج   وسطايي   قرون  دادگاه هاي انگزيسيون  بر پا كننده گان گذاران و
         

  اساس تشعب و تشتت در اسالم اغراض دنيوي است 
  

نع ابن عماد الجهني مدير عمومي مركز عالمي ما. تأليف د» مذاهب معاصر شناخت اديان و«  دركتاب       
 امانت داري   با  نفرسوده عالم كنوني را  نمرده و  مذاهب عطايي كه مدعي است. ط. ترجمه م جوانان مسلمان ـ 

 به حقايق قابل توجهي از   معرفي گرفته است ، رويهمرفته به جانبداري و مخاصمت   بغض و   بدون حب و علمي و
 بهتر مواجه مي   برتر و ي اسالمابه دعو   و  اسالم  نام تحت   اكثراً خونبار تشتت  تنازع و   تفرق و و  تشعب  مسايل
  .شويم 
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  وهابيت و  تشريح گستردة دعوت سـلـفيه وي علمي و بيطرفانه بودن  به تجليل واكتاب كه در عين دعو   
داراي تحصيالت عالي و   هاي دانشمند ، متخصص و شخصيت   پرداخته براي جريانات و  اخوان المسلمين تحريك

 از  غيرهم و» )غربگرايي( تـغريب « تحت عناوين  معاصر   ژورناليزم   سيا ست و ساينس ، در علوم و تجارب رفيع 
سيدجمال (جهاني چون   بين المللي و وجهة  ذوات داراي شهرت و  و  بنام  نمايد چهره هاي  مذهب تراشي مي خود

 منحيث  اصطالحه را ب) امثال آنان  محمد حسنين هيكل و   طه ياسين ،  سعد زغلول ، فغاني ، محمد عبده ،الدين ا
  : مي نويسد   مذهب سلفيه  يعني  دعوت  باره  در .  ميدارد  تخطئه و  مذاهب  ريكالم   چنين پيروان
 در  جمود فكري   تخلف و  دوران  در  حركاتي كه ، باشد  اصالحي مي قدوهء حركات دعوت سلفيه پيشتاز و «  

دعوت  منابع و اصول صاف آن   به طرف  بازگشت عقيدهء اسالمي  به سوي  ،  اند  نهاده  ظهور به عالم اسالمي قدم 
 بعضي  . نمايد  ، مي  به آن خلط شده است اقسام شركي كه   انواع و  از تو حيد  پاك ساختن مفهوم   بر تأكيد نموده 
 مي  عبدالوهاب   ابن  مؤسسش محمد  سوي  به  اشاره  كه  ميكنند  اطالق را » وهابي«  نام  الي اين دعوتبا كسان 
  : مي افزايد و » .باشد 

در منطقه ) 1143( در )م1791-1703)  (هـ1206-1115( تميمي   مشرفي  ابن عبدالوهاب  محمد           شيخ
 اما   نمود  توحيد  سوي  به  دعوت علني  به  شروع يث قاضي كار ميكرد ،حه ب  پدرش در آنجا   كه بنام حريمال يي 

  طرف  به  نمود و  ترك  را  شيخ آنجا نتيجه   در كه  نمود ند  طرح را )  يعني مدعي توحيد ( او   پالن قتل اهالي آنجا
   را  دعوتش  امير ،  نمود  عرضه ) معمر  بن عثمان ـ  قريه دار (  قريه آن   امير  به را  خود  رفته دعوت عينيه 

) ؟( به آن اعتراف  زنا كرده و در سنگساركردن زني كه  قبه ها و و  قبر ها  ويران كردن   وي در  با پذيرفته

 به وي   امير عينيه فرستاده و  به مكتوبي) قريه دارـ عرير بن دجين  (  احساء  امير  ولي ، كمك كرد  بود نموده
   . نمايد   دعوت منع  از را شيخ   كه  داد  فرمان
 بطرف  )1158( در سال .  نمود  ترك  نيز  را ، شيخ آن قريه  نگيرد  قرار  عينيه زير فشار  امير خاطريكهه  ب
  . نمودند  اكرام  عزت و را  شيخ  در آنجا نمود و  حركت   آل سعود  مقر امارت درعيه

          

  هابيت     دعوت سلفيه يا  و          
  
خداوند زيرا  ،   نمايد حمايت  از آن  كه  باشد   داشته وجود  قوتي   بايد  پهلوي حق  در  بود كه معتقد شيخ     

  .امور را پيش ميبرد ،توسط قرآن نمي برد) !هر اهل قوت ديگر  شامل قريه دا ر و( آنقدر كه توسط سلطان
  ادامه دادند و عقيدة سلفي همراه حكومت سعودي تا سالشيخ به نشر دعوت خويش در نجد  امير آل سعود و  
 حكومت   با همراه 1219 در سال   عرب انتشار ميافت  جزيرة اطراف  تمام   همانطور كه در  به رياض رسيد 1187

 مگر به غيراز اين ( . نمودند بيعت   1220سال  اهل مدينه در  داخل شد و به مكه مكرمه و مدينهء منوره سعودي 

  )!شد ؟ معناست كه دين ديگري پيدا
   يا  دعوت سلفيه  يكي از خدمات مهم  يعني مؤلف كتاب  مسلمان عالمي جوانان          مدير عمومي مركز 

و چگونگي آن » جهاد«مرگ قبلي  خوانده ، با اينكه از تاريخ »فريضة جهاد« زنده ساختن  احيا ووهابيت را 
  اما  نميكند   تعريف است  يا مسيحيت چندمين ركن اسالم  نيست  را كه معلوم» ادفريضه جه «  و دهد  توضيحي نمي

را  و دعوت خويش   بالد ميرفت   براي فتح  كه ميدارد معرفي   يك شخص مجاهدالگوي    نمونه و را   شيخ خود
  .ميبرد ، از بين  به آن گرفتار شده بودند عالمات شرك را كه مردم  مظاهر و  نشر رسانيده  به

  : مي افزايد           كتاب
  :  است  داده  توضيح  چنين را  شرك   مراتب و انواع   شيخ 
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  . شرك محبت  و  شرك طاعـت  ،  شرك قصد   ،  شرك عبادت  از  عبارت است كه:    ـ شرك اكبر 1       
كه   ميگويد  نسبت داده )ص(  به پيغمبر خود نمايي و  ريا و كه عبارت است از:   ـ شرك اصغر 2       

  )).اندكترين ريا شرك است ((
  و باز قول پيغمبر خودش نميداندگاهي بندهء مؤمن در حالي به آن گرفتار ميشود كه:   ـ شرك خفي 3       

 باالي سنگ سياه در تاريكي شب   شرك در اين امت خفي تر از رفتار مورچهء سياه((ميفرمايد  خوانده ) ص(

  ! احيا شده است  ها  »شرك«   اينگونه بين بردن بخاطر از  » جهاد ةفريض« هذا  ل )).است 
نظريه پرداز   باني وهابيت ايديولوگ و  شيخِ  عربستان سعودي كه  نشين  يعني سلطان  تاكنون دربار آل سعود

 شيخ   طبق عقيدة ست ، ومركزي وهابيت ا  شمشيردار اصلي و و پرچمدار  بوده  اصطالح دعوت سلفيهه  ب در قالب آن 
 كه علي الرغم  عوايد ناشي از زيارت حج و اماكن مقدسه و ستان عربه نماي جزيرعوايد معادن عظيم نفت 

   قوص سال تا سال   وهابيون  و  خدام سعودي   مجاهدات  بر اساس  در جهان اسالم مسكنت فقر و بيشتر شدن 
،   ميرسانند بهم مليون نفر حضور   بيشتر از دو  فرضي خيلي راسم حج صرف در م حاال پيمايد و همين صعودي را مي

   . است» جهاد حق و « پشتوانة
عقيده   نه روي   به همين خاندان بوده هم اساساً وابسته  اسامه ابن الدن رهبر سازمان القاعده   معلو م  قرار  از

 براي تحقق درست و   پيدا كرده  و اين خاندان اختالف   با مسايل خانوادگي ديگر  وهابيت بلكه روي   ايديولوژي و
  .  يعني وهابيت  تالش دارد  كيش جهادحسابي  دقيق و

  دين مقدس  سر زميني كه خاستگاه   تاريخچةء  مطالعه به  مختصراً  كه راستي حتي افضليت ويژه يي دارد
هاي   قصر شايد  پيچانيده شده كه   توهم  در اين؛ لمانان جهان موجوديت قبلة مس  با  همچنان وهابيت است و و اسالم 

حرمتشان براي   كعبه در مكة مكرمه خانة خدا ست و پرستس وء مانند خانه نعوذباهللا عيناً  هم  سلطنت آل سعود
  : بپردازيم  ، باشد مسلمانان فرض مي

     

   :)وهابي(  عربستان سعودي      
  

مدينه  ل قرن هفتم ميالدي يك جامعه عقب مانده و بدوي بوده و مكه وعربستان تا قبل از ظهور اسالم در اواي
اهالي اين . شهر هاي مقدس كنوني دنياي اسالم بيشتر به عنوان مراكز تجارتي وگذر گاه كاروانيان شهرت داشته است 

 زايران مكهند و ميزيستند ، بت پرست بود) مدينة كنوني( سرزمين يه استثناي چند قبيله يهودي كه بيشتر در يثرب 
حضرت محمد ابن . در آن زمان بيشتر بت پرستاني بودند كه براي زيارت بت هاي خود به اين شهر ميĤمدند

پيغمبر اسالم در ده سال نخست رسالت خود از تالش براي مبارزه با شرك وبت پرستي ودعوت مردم به ) ص(عبداهللا
. يالدي با پيروان اندك خوداز مكه به يثرب مهاجرت نمود م621پرستش خداوند يكتا نتيجه اي نگرفت و در سال 

پيغمبر اسالم در مدت نزديك به ده سال اقامت در يثرب، كه ازاين تاريخ به بعد مدينه خوانده شد پيروان بسياري 
پيغمبر اسالم سه سال بعد وفات كرد و قلمرو . يافت و سر انجام درسال دهم هجرت مكه را به تصرف خود درآورد 

كومت اسالمي در دوران خلفاي راشدين در سرتا سر شبه جزيره عربستان و سرزمين هاي كنوني ايران و عراق تا ح
  .كرانه هاي مديترانه در غرب گسترش يافت 

منتقل كردند و خلفاي عباسي بغداد را براي ) دمشق( خلفاي اموي مركز خالفت اسالمي را از مدينه به شا م 
ربستان مركزپيدايش وگسترش دين اسالم در اين مدت  فقط بخاطر دو شهر مقدس مكه ع. حكومت خود بر گزيدند

  .ومدينه مورد توجه مسلمانان بود وخلفاي اموي وعباسي به پيشرفت وآباداني اين سرزمين توجهي نداشتند 
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مپراتوري  ميالدي مكه ومدينه وسر زمين هايي كه امروز عربستان خوانده ميشود، ضميمه قلمرو ا1517در سال 
عثماني شدوسالطين عثماني كه خود را خليفه مسلمين ميخواندند به هيچ قيمتي حاضر نبودند از حكومت بر اين سر 

به زمين دست بردارند تا اينكه در جريان جنگ اول جهاني حسين شريف مكه كه خود منصوب سالطين عثما ني بود 

.  پايان جنگ با پشتباني انگلستان به مقام سلطنت حجاز رسيد عليه عثمانيها قيام كرد ودرتحريك وتشويق انگليسها
در همين زمان خاندان ابن سعود نيز كه در جريان جنگ برضد عثماني ها قيام كرده بودند برشمال عربستان و مناطق 

ولي  ابن سعود نيز مانند شريف حسين وابسته به انگليسها بود.ساحلي آن با خليج فارس حكومت ميكردند 
  .ي حكومت بر سراسر عربستان به خصوص بر اماكن مقدسه را در سرداشت سودا

 خاندان آل سعود درين هنگام الرنس معروف انگليسي به مثابة محرك و  و مكهدرقيام حسين شريف
همو بود كه در غايله اغتشاش ضد دولت جوان اماني . سازمانده اساسي رول اعجاز انگيزي بازي كرده است 

مدت و فوق  اثرات دراز ولي نقش و . كرد نقش كليدي ايفا)) پير كرم شاه (( م زير نام مستعار در افغانستان ه
  . بخشيده است  »الرنس عربستان« تاريخي   در عربستان به وي لقب العاده كارنامه هاي او

  

  
  LAWRENCE OF ARABIA: الرنس عربستان 

  
 LAWRENCE OF ARABIA :تان يا الرنس عربي نام الرنس عربس  به كه بيشتر ، توماس ادوارد الرنس

شهرت يافته يكي از چهره هاي مرموز سياسي انگلستان در خاور ميانه است ، كه بسياري از اسرار فعاليت هاي پنهاني 
 متولد شده و پس از خاتمة تحصيالت در آكسفورد 1888الرنس در سال .  درين سرزمين ها هنوز فاش نشده است او

  .   باستانشناسي به خاور مياته سفر كرد  تحقيقات  به عنوان لندن
 به جده در عربستان   براي انجام يك ماموريت پنهاني از قاهره  در مصر به سر ميبرد  هنگاميكه1916در سال 

ارتش انگليس  الرنس كه بعداً معلوم شد در. ها فراهم ساخت  رفت و موجبات شورش حسين شريف مكه را عليه عثماني
 بخصوص در فلسطين شركت جست   در عمليات مهم نظامي جنگ بين المللي اول در خاور ميانه ؛ هنگي دارددرجه سر

  .   همراه نيرو هاي انگليسي وارد دمشق شد1918روز اول اكتوبر سال  و
الرنس پس از خاتمه جنگ در وزارت مستعمرات انگليس مشغول كار شد و در زمان تصدي اين وزارت خانه 

 به   بعداً  بود ولي فلسطين همراه او الرنس در سفر هاي چرچيل به مصر و.  بود  ل از مشاوران نزديك اوتوسط چرچي
  .   ميزيست  در گمنامي  نام هاي مستعار با داليلي كه روشن نيست 

هفت ستون ((  تحت عنوان 1926با موتر سايكل كشته شد و كتابي كه در سال   در تصادم 1935الرنس در سال 
را در  الرنس در اين كتاب صرف بعضي از اسرار فعاليت هاي خود. نوشته بود بعد از مرگ او انتشار يافت )) دخر

 شگفت   از  يكي  شده كه  منتشر  افسانه هاي زيادي  ماجرا هاي ديگر زندگي اوء  در باره . عـربستان افشا ميكند
 سپس   و او  زنداني شدن   دستگيري و  زمان سلطنت رضا شاه ،  به ايران در  داستان سفر پنهاني وي ها انگيز ترين آن

  .  است   سيد فرهاد  در ماجراي فرارش از زندان
   سيدء در باره كتابي كه بعد ها  و » مرد امروز«  روزنامه  اين داستان را نصراهللا شيفته نويسندة ايراني در

اسم   با  نيز مانند هميشه   در ايران ماموريت سري پنهاني و   سفر  الرنس در آن   .  فاش كرده است ؛  نوشته فرهاد

  . بود   ظهور كردهمستعار
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  :وهابيت  آل سعود ، اماكن مقدسه ، ثروت نفت و         
  

سرشار ناشي از  بخاطر عوايد  عمدتاً   بر اماكن مقدسة اسالمي را   سوداي حكومت ابن سعود چنا نكه گفتيم
   بدعتگر كه  ابن سعود  .كرد   حمله   مكه  به  دست آورد  به  در اولين فرصتي كه بنابرآن  اشت ؛  برسر دها زيارت آن

 1924 در سال  ؛ زده بود در خدمتش زانو  نيز از آغاز شيخ محمد ابن عبدالوهاب نجدي » سلفيه يا وهابيت « مذهب 
  .  در جنوب عربستان گسترش داد  يمن مرز هاي   تا  را حكومت خود قلمرو   1926 سال   تا فتح كرد و مكه را 

 سلطان   به  عنوان خود را1927در سال   سلطان حجاز خواند و   خود را  ابن سعود  عبدالعزيز1926در سال 
 سال   در  نمود و  تبديل »عربستان سعودي«  به   نام كشور خود را  ابن سعود1932 در سال  .نجد تبديل كرد   حجاز و
.  كاليفرنيا واگذار نمود)) استندارد اويل(( نفت   به شركت  در اين سرزمين از اكتشاف و استخراج نفت را امتي1933
اين  پنج سال بعد از  پرداخت نمود  ولي تا  به ابن سعود  ليرة طال35000 پيش پرداخت   به عنوان امريكايي شركت 
ابن  مد  ي در آ اصلي  منبع هنوز   درآمد ساالنة حج  و پيش ميرفت   به كندي  نفت استخراج كار اكتشاف و تاريخ 
  .  آمد  شمار مي  به سعود

موجب  صدور نفت عربستان سعودي در آستانه جنگ جهاني دوم آغاز شد و لي شرايط زمان جنگ  استخراج و
نفتي   بزرگ   شركت ند چ  با شركت استندارد اويل كالفرنيا  پايان جنگ   پس از  اينكه تا  عمليات گرديد  متوقف شدن

 تشكيل   است »و آمريكا شركت نفت عربستان «   مخفف كلمات  كه)) آرامكو ((  نام   به كانسرسيومي را  امريكا  ديگر
  .   دادند  توسعه عمليات خود را داده و 

   بعد هاي  سال در و  رسيد   بيست مليون دالر  به  نفت  از درآمد عربستان سعودي  بعد از جنگ  در اولين سال
 سالگي در گذشت 73سن   در   عبدالعزيز ابن سعود  كه1953كه در سال   به طوري ؛ به افزايش نهاد  به سرعت رو

  .  بالغ ميشدها مليون دالر صدبه   نفت عربستان سعودي ء ساالنه درآمد 
  و1982 تا  ملك خالد 1975تا   ملك فيصل ) 1964تا (  ترتيب ملك سعود   به  پسران او  بعد از مرگ ابن سعود

  صد مليون ساالنه چند   از  نفت عربستان سعودي طي اين مدت  درآمد  رسيده اند و  به سلطنت سپس ملك فهد
   .   است  شده  بالغ  دالر روزانه صدمليون حد متوسط  به  هاي اخير در سال  رسيده و دالر  ها مليارد  دهدالر  به

  در بر گرفته و  در جنوب غربي آسيا  شبه جزيرة عربستان را  حصه  پنجم حدود چهاركشور عربستان سعودي در 
   .  دارد بحر راه  به   فارس و بحبرة احمر از طريق خليج

 شهر مقدس  . شانزده مليون نفر است   كيلو متر مربع و جمعيت آن حدود2240000 مساحت عربستان سعودي 
 سكنة عربستان سعودي عموماً. سعودي واقع شده نيم مليون نفر جمعيت دارد مسلمانان جهان مكه كه در عربستان 

  . هستند اكثراً وهابي مسلمان و
يكصد مليارد دالر و   توليد ناخالص ملي قريب با ست  بزرگترين توليد كنندة نفت دنيا عربستان سعودي كه

 نفت   بخش اعظم درآمد د وليآي جمعيت اندك خود يكي از ثروتمند ترين كشور هاي جهان به شمار مي
چون به فرمودة شيخ باني (  صرف مخارج نظامي يا هزينه هاي شخصي اعضاي خاندان سلطنتي ميگردد

مقداري از »  . به پيش ميبرد توسط قرآن پيش نميبرد  را توسط سلطان خداوند آنقدر كه امور« ) وهابيت 
از ميان برداشتن مذاهبي مانند تسنن و تشيع و   وعوايد نفت و درآمد زيارت حج نيز براي ترويج وهابيت

چنانكه نيمة مصارف جهاد وهابي و پاكستاني در افغانستان را . ها خرچ ميگردد  تصفيه نسلي پيروان آن

  و آبادي و عمران   بخش اندك آن صرف  و) سعودي مي پرداختند (!) همين خاندان سطنتي باالتر از قرآن 
قسمتي از در آمد نفت عربستان سعودي نيز صرف واردات مواد غذايي از خارج .  شود  مي  عمومي تأمين رفاه

�: 	- �2 ".                                                                                                   ميگرددd�(d J	�j xه��% "  
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بوت هاي ريموت كنترول دار مجاهدين وهابي  توليد و صدور ر  در موارد  پس از عربستان سعودي و

است كه » جهاد و وهابيت « پاكستان در كنار بحر عرب لنگرگاه مهم ديگر ن سعودي ؛ پيش از عربستا حتي 
تلك خرس ـ  انكشافات تكاندهندة حقايق ناگفته و «  نامهء   از طريق جهاد ويژهه  ب ه پيشتر و  زمين در از تفصيالت 

   . نموده ايم كسب وقوف » دة مقاومت افغانستان پر راز هاي پشت 
با شد  از اسالم ،  كه عجالتاً متحقق شده است همانا عبارت مي  تا جايي راستين رسا و  و اما وهابيت واقعي و

  استقامته ب پاكستان و قسمت هايي از قبايل آزاد  قسماً در صوبه سرحد   شريعت و حكومت طالباني در افغانستا ن و
  . اد شمش

مكشوفة » پشتونولي «  بزرگ مانند   اين چنين  زمانش از گنجينة  اگر در ابن عبدالوهاب جناب شيخ محمد
   مسلم جهان  فتح   حاال خود ميكرد ؛ » دعوت سلفيه« ضميمه  را چنانكه شائيسته است طالبان آگاهي ميداشت و آن

 خواهند   برآورده در عين حال آرزوي هيتلر جوانمرگ را هم  و كنند  پر مي  را  ديگران اين خال اينك اسامه و. بود 
  !!  داشت  تمنا   يكجايي  را فتح جهان  و  ايده آل فاشيزم  سالح آلمان و  لشكر افغان و كرد كه
   

  ننگين   اساسات وهابيت ـ كميدي تراژيك و
  

  . بيائيد اندكي به اساسات وهابيت دقت كنيم 
   :فرمايد  نجدي باني اين مذهب ميشيخ محمد ابن عبدالوهاب 

قُرب سلطان  بدينترتيب مقام و.  خداوند آنقدر كه توسط سلطان امور را پيش ميبرد ،توسط قرآن نمي برد
 را  شرك پيامبر اسالم  به حضرت  تهمت آشكار همين عاليجناب كه با ! باال ست   برابر قرآن  نزد خداوند گويا چندين

به خاطر امحاي   معرفي ميدارد و بر سنگ سياه در شب سياه   حركت مورچه سياهمانند امت آنحضرت  نزد 
و   پيشواي اصلي وهابيون  فرموده است ؛ باره احيا دو   بوده  كه گويا وفات يافته  را فريضة جهاد  اينگونه شرك ها

  .باشد   ما مي (!)طلباي كرام  شمول مجاهدين عظام وه  ب  اخوان المسلمين شاخه هاي متعدد
 امثال و » دور باطل«  و» بي سرانجام«  و» ناممكن «  مورد   در از قديم االيام فولكلور ملل مختلف جهان  در

يكي از معروفترين  » فرستادن به دنبال نخود سياه « مثلِ  ما ي   در حوزة فرهنگي   از جمله  دارد كه حكمي وجود
  .ست  ضرب المثل ها

دقيقاً » سنگ سياه در شب سياه   مورچه سياه بر«گي تصديق خواهند كرد كه ه ساد  به   فولكلور شناسان
روايت (!)  به گونه ايكه شيخ اجل  پيامبر اكرم   هم كنيم كه قبول و حتي اگر  باشد  مي معادل مثل فوق الذكر ما 

شيخ « كه ميشود  نچه  معنايش در ست عكس آ  باشند  نموده ارسال المثل» شرك «در مورد    اين مثل را فرموده
  . از آن تعبير كرده است  » جهاد

  :  بداريد  را مطالعه  بار ديگر  آن  غور  به لطفاً
يعني اينكه  .)) باالي سنگ سياه در تاريكي شب است  شرك در اين اُمت خفي تر از رفتار مورچهء سياه(( 
چنانكه . محاالت است   ناممكنات و  از اين امت  در  »شرك «  نام   به  ثابت كردن چيزي يافتن و كردن ،  جستجو 

  براي   مخصوصاً  در ظلمت عميق شب   بر سنگ سياه  مورچة سياه  كشف حركت  ادراك و  احساس ، مشاهده ،
نه شرك خفي كه  بيولوژيك را  كيمياي  و زيك ذره ي ف تكنولوژي و   امكانات ساينس و كه   متحجراني و متعصبان 

  .  ميباشد   سياه  نخود  به معناي دويدن عقب  مطلقاً؛  دانند  مي » اكبرشرك« اساساً 
   در  نمايند كه  سياه غوطه  رنگ  منافقت نخود را در با است جز اينكه   ناموجود  ً شئ  اساسا  نخود سياه چه

  ! ماند   باقي خواهد سپيد گونه نيز عمق آن  صورت  همان
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 ،   به صدر اسالم  رويهرفته  سلف و  به  يعني دعوت است» دعوت سلفيه «  ابلهانه   ظاهراً اين مذخرفات نام   و 

امير قريه چرب شده  هم سلطان و   توسط سلطان آن  شيخ  ناف  وقتي .چهاريار كبار   حضرت محمد و زمان حيات 
 حضرت  نگرديده كه  هم كامالً عيان  بزرگ و فوق العاده  اين حقيقت   كه حتي متوجه  بوده  مست  شايد هم ست ،ا

  .  بود   روا ديده نه جانشيني خويش را به نظام سلطنتي بود و  نه خود سلطان  پيامبر اسالم) ص( محمد
منافقت   تجارت سياسي و  عاري از؛  اسالم كه گز تا زماني هر بودند و جانشينان حضرت محمد خلفاي انتخابي

قرار نشد و  بر چرا  بيچون و  به شكل اتومات و  به اوالده   پدر از  قدرت  انتقال  توارث و  نظام سلطنت يعني؛  بود
   .  يدفاجعه كشان  بيراهه و  به  را  اسالم  بود كه!) و حتي چيز هاي بيشتر از آن  ( تمايل سلطنت طلبانة معاويه درست 

 عربي چون   عبارات  شايد  .  نيست  مطرود مردود و  حقيقي  المـ در اس سلطنت  سلطان وء اندازه  به هيچ چيز
  !  باشد »شيخ مجاهد« پرداخته   ساخته و هم» السلطان ظل اهللا « 

   

   وهابيت ـ بدعت نفرين شده در معجزات پيامبر
  

، حكايت شگفت   تاريخي اسالم است  از منابع معتبر فقهي وخوذأكه م)) معجزات پيامبر اسالم (( دركتاب 
در مجمعي ) ص( روزي پيغمبر اكرم: روايت ميكند ) رض(علي ابن عبداهللا «  بر اساس آن ، انگيزي مندرج ميباشد و

 بركت  ما   يمن و ما  به شام !  الهي ؛  در خواست كرد ؛ نموده  ال با  درگاه آفريدگار جهان از اصحاب دست نيايش به
   نجد  بارهء  در تا كردند   مي  تقاضا از نبي كريم  مرتبه اصحاب   هر  در . فرمود   تكرار  را  اين دعا  سه بار و. بده 
 تقاضاي مكرر اصحاب   به )ص(الخره رسول اهللا ا ب .دعا نمايند )  بزرگ اسالمي بود  كه در آن وقت سومين شهر (نيز 

  :دادند  چنين جواب 
 هرج  شود و  مي  بر پا فتنه ها  به همدستي گروه شياطين   از اين جا  د ، چونكهن نيست  مستحق اين دعا  نجد  اهل

   ».ميĤيد  وجود ه  ب  مرج ها و
واقعهء ) ص(طبق پيشبيني نبي كريم .  مكرمه ةنجد موضعيست  در قرب مك« : شود  در همين كتاب اضافه مي

 مسلك   . پيوست  وقوع خواهده  ب  از اين ناحيه  ياجوج و ماجوج  ظهور دجال لعين و در آنجا رخ داده و جمل و صفين
  نجدء  به اين طرف در عينيه هجري قمري 1115از سال ) نجدي (باطلهء وهابيت كه به زعامت محمد ابن عبدالوهاب 

 به اين پيشبيني هاي رسول  ي هم متك؛  دارد   پيرواني از خود  پيوسته و  به ظهور نماي عربستان سعودي جزيره 
  » .الثقلين ميباشد 

كفر   شرك و  به مسلمان   مؤمن و  زن و  مرد قضايي متهم كردن  و عدلي   مشكلترين كار محمدي  در اسالم 
ثبوت   باشد و  مي به مجموعه جرايم كبيره ماسواي اتهامات    مافوق و؛ كفر   شرك و  به  اتهام  در شريعت اسالم .است 

ذو  سلسله مراتب محاكماتي متقاضي رعايت مالحظات مؤكد و  مراسم و و  بر مراعات مجموعة تدابير ين تهمت عالوها
غيرممكن است كه   تقريباً  شريعت بر دين و  مسلط  متعهد و  براي مسلمان واقعاً مؤمن ودر نتيجه  بوده و بيشتر  جوانب

به كفر مطلق   كسي را  ؛آواي كفرآميز و ثبت كردن ادا  م شنيدن وازواج جامعة اسالمي حتي علي الرغ  از اوالد و
 صحت   ماوراي حالت جنون آ ميز وي  تحريكات عصبي    فرياد ها  اداها و همچو  در عقب  معموالً كه  زيرا   ؛متهم كند
  .   قرار دارد؛باشد  غير جرمي  مي   و عمل جرمي  امر و تعيين كنندة هر  شرط  عقل كه
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قضايي كه در مورد فرد   شرايط و ضوابط عدلي و ساير شرايع و قوانين معتبر بشريت شريعت اسالم مانند    در
 قابل تطبيق و حقوقي مروج و  كلي شخصيت هاي حكمي و طوره  ب   اجتماعات و در مورد گروه ها ، مرعي االجراست 

  . تحقق است 
جوامع   در  در مقابل خود؛ است » جهادي « اصطالح    به يك ايديولوژي سياسي و ولي وهابيت كه محضاً 

حركت « كه گو يا حتي  به اندازة  بيند شرك مي  افراد مسلمان طرف سياست و جهاد خود فقط كفر و  اسالمي و
  .  مطرح است  »اعماق تاريكيِ شب سياه  مورچة سياه  باالي سنگ سياه و در

نيست    هست و  متباقي هرچه  مسلمان است و  غير مشرك و »فرد وها بي«   فقط  اسالمي بنابرين در جوامع
  دانند كه  نمي چون اكثراً خود هم.  ندارند  تهمت   لعنت و  براي رهايي از اين  هم  امكاني  هيچ مشرك و  كافر اند و

در  سنگ سياه   بر اه مورچة سي نه حتي خود ـ  حركت ـ و  مانند  مسلمه متملوث اند  زيرا كه شرك در اُ » شرك « به 
 توسط   قرآن بيشتر از  مراتب   به را   امور خداوند  به فتواي شيخِ سلطان كه گويا   لهذا همه گان؛ باشد  شب سياه مي

  !اند » مباح الدم و واجب القتل « ؛  برد   پيش مي وي
بر اين مشمول اين فرمودة قافله جهل مركب و جهالي از همين رديف است و بنا شيخ ، البته عالم نه بلكه سر

  !))  بر درگاه سلطان   بر نجاست آدمي نكو تر كه عالم مگس: ((  نميگردد   نيز  غزالي  امام حضرت
   

  افغانستان » انقالب اسالمي   وجهاد«  وهابيت  در 
  

خ هاي  شي پاكستاني و  اختر عبدالرحمن و دگروال محمد يوسف و پس از اينكه طبق آرمان جنرال ضياءالحق 
مردم افغانستان با تمهيدات نواز شريف   جهاد در افغانستان ـ البته قدري با تأخير ـ به پيروزي رسيد وعرب ؛ 

 در خانة كعبه  سابقة سوگند ها بي  تا مراسم   پشاور گرفته  از مذاكرات و مفاهمات خستگي ناپذير  پاكستان صدراعظم
   تنظيم  پس از اينكه  درست  و  ؛ برخوردار شدند »!دولت عدل الهي « و » انقالب اسالمي « از فيوض فتح المبين

�4�g  در هنگام حكومت   نمايش جهاد  وحدت در غرب كابلءاتحاد اسالمي استاد سياف و حزب شيعهD/Tرا ا   
فتح ي اني  انس صادرات اولين دسته غنايم و» ميخ كوبي بر كله ها « ؛ » رقص مرده «  هاي   انتر كت  نموده و اجرا

 روزي اكبر المجاهدين و اعظم  ؛رسا نيدند  به انجام  ابرده ـ به شيخ نشين هاي خليج  ر  المبين جهاد ـ كنيز و
به   را  خارجي  وسايل اطالعات جمعي داخلي و هوتل انتر كانتي نينتال كابل خبر نگاران  بالروم   در الوهابيون

  . پذيرفتند  حضور
به   مترادف   پيچيدن گرفت گه گويا  در غرب كابل  بر مفاخر جهاد از هر سو گاران  احمقانه خبر ن سواالت

  .  بوده است   بر حقوق و كرامت انساني  تعرضات شنيع  نسل كشي  و جنايات
يك سؤال احمقانه   پاسخ  زماني فقيد خروسچف رهبر وقت شوروي  در برابر همچو خبر نگاران گفته بود كه به

 منطق   نيروي پاسخ و  تنهايي برابر چهارده هزار دانشمند  مگر اكبرالمجاهدين به؛ماند   در مي ند هم دانشم چهارده
  : فرمود   ارائه دندان شكن وادار نگرديده جواب كامالً   هم   تأملي  به  حتي داشت ؛
ن عمارات كفري را مجاهدين بلدوزر ها ي انقالب اسالمي اند ، آنان هنوز هيچ كاري نكرده اند ، تمام اي« 

   نيستيم  متأثر  تنها نه  بتكده   ويران شدن چند  از ما! عبادتگاه ميسازند   مسجد و ها  به جاي آن كنند و ويران مي
  »! باليم   مي خود فريضة   اجراي  به بلكه 

 را كه ثبت  اين فرمايشات  ؛يا اهليت آنرا نداشتند  نادان كه به حكمت اين سخنان نرسيدند و خبرنگاران
 بودند كه  مانده» هك پك«  كابل در آن ءمردم ساده  سپردند و  نشر   به  بي معنا  تبصره هاي با تلويزيوني هم داشت 

   فصل است ؟؟  باب و از كدام اين فقره 
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ن  پيرامو  بيروني به توهمات دروني و » اهل حل و عقد « در تاالر شوراي  باالخره اشرف االشراف مجاهد اعظم 
تاراج و كشتار و  تداوم رخداد هاي بعدي كه راستي هم چندين برابر بلدوزر هاي خيلي قوي جهت   آن اظهارات و

  : چنين خاتمه دادند  ؛ پيش مي تاخت به ويراني 
غلغلي شار مور دري وري  د.  كلند اخيستي ؤ  او بتخانه مو ورانوله واتر اوسه پوري مونژ يوازي بيل ! ورونو (( 

ر پاتي وي كه چيري نوره هم كفري آثا.راوري  حو چي اسالمي معماران راشي او د مسجد نقشه له حان سره كر تر
  ...))اهللا اكبر ...اهللا اكبر ... اهللا اكبر...نعرة تكبير!... منحه ورو   له  به  انشاءاهللا دير ژر هم هغو 

چنانكه مي بينيد فرمايشات شيخ اجلِ  . بس بود و» وهابيت «  اين اظهارات متوازي به اقدامات مربوط فقط
هاي اشرف  و در فشاني)  عاليجناب محمد ابن عبدالوهاب نجدي خادم آل سعود(  سالطين وهابيت پطرو دالر

  ! همسان است  طابق النعل بالنعل يكي و المجاهدين ما 
سط پشتيبا نا ن عرب و  تو خزانه اش بصورت متداوم» تلك خرس « استاد رسول سياف كه به شهادت نويسنده 

توجيه ميكند كه شهر آبادان كابل را طي كمتر    بدينگونه آن فجايع جهاديون را ؛نگهداشته ميشود  وهابي اش مملو 
  تمامي  خاكستر نشاندند و خون و  دوم  به خاك و يآلمان در جنگ جهاني »درسدن «  شهر ء به اندازه يكسال از

 از  به طور دست ناخورده اشخاص را كه  تقريباً  هاي دولت و دارايي  وت ها وبيت المال مردم افغانستان ، ثر
كردند ، حدود هشتاد » غنيمت « اصطالح ه  ب چپاول و مانده بود غصب و  به جا كمونيست ها و اشغالگران كافر شوروي

 باروت و   بمب و راكت و  ك وتان   توپ و  با  مسلمانش را  معصوم كودك و جوان و پير  و مرد زن و  الي يكصد هزار
دربدر  را آواره و    برابر چندين  معلول و و  معيوب   را ، چند برابر  قتل و قتال نمودند چنگال سيخ و پنجال و تير و

  .ساختند 
  در مورد  ترديدي را  شك و مجاهدين ميداند و هرگز  عبادت و جهاد خود و  اوج  را ها رويداد تمامي اين  او 

خروج شوروي از افغانستان و فتح مبين انقالب اسالمي  جهاد را خاتمه يافته  با كه   بر كساني دهد و  نميه د رابه خو
  ها ، آثار و  تمامي افراد ، جوامع ، ساختمان  محو  تا »جهاد وهابيت « زيرا چنانكه ديديم   تف ميكند  دانند ، مي

  و مسلحانه   مطلقاً  عمل  مفهوم   به هم آن»  جهاد«  اصالً  و دارد امه اد گيتي   صفحة  از » غير و هابي« پديده هاي 
  ! است »  قاف قيامت   تا فريضه اي« قهريه 

و خفي تر از   باشد  بداند دچارش مي است كه امت اسالمي حتي بدون اينكه خود» شرك « سر  بر اصل سخن 
 به طور   انفجارات و راكت ها ، ها كه طعمه  لهذا همه آن.  در تاريكي شب است  سنگ سياه   بر حركت مورچة سياه

آثار   تقدير خود در  هم حتماً  اطفال شيرخوار اند و   شرك آلوده  به  ميگردند حتماً  مجاهدين  معروض جهاد  كلي
  !!  هستند  دارا شرك را 

سلفي » كفر و اسالم « و »  توحيد  شرك و« بين   سنگ محك  خودي  خودي   به » !في سبيل اهللا «  جهاد
  !! ميباشد

ي  بهشتي   مدينه هاي و  در پغمان   مجاهدين  مقدسين  استاد سياف و  مانند باشند كه از شرك عاري  آنا ن
 صاحب وثايق دالري  ؛ برند  به سر مي  از تمامي آسيب هاي زميني و آسماني در امان سفيد سرخ و چله و ديگر چاق و

  !!! اند   برترين  كرسي هاي و  قصر ها  گ وهاي كروزين مركب  و 
بيمعني  مطابق به عقيدة  باطل و (   به سلف ، دعوت به گذشته ، دعوت. وهابيت و دعوت سلفيه  چنين است 

  ! اسالم   از  قبل قرن تفسير چهارده    قرائت و و  زيست   طرز به )  وهابيون 
تعفن آن در سراسر جهان منتشر    ديگر گند و  اكنون  كه عمل  در عرصة منافقت  كاري و گذشته از كثافت

»  بنياد گرايي  يا سلفيت «   دين مقدس اسالم  تعقلي خود  منطقي و حتي از ديد  علمي و و نظري   از لحاظ  گرديده
   .  اسـت كميدي تراژيكي عجب 
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تقوي   صدق و   در عمل و  وهابيت  و سلفيت  با شعار دعوي و مفكوره و   نظر و  در وهابيت   اينكه سلفيت و با
 به  تشريف دارند ؛  لفيه در هركجايي كهتنظيم هاي س   افراد و  ، ندارد  همساني   تطابق و حتي به گونه استثنايي هم

 نمي  موجوديت خود  براي  دليلي  اساساً   بدون آن  كه  متكي اند  هاي عربي چنان  پطرودالر به طور يك قاعده 
  اگر هم  باز »  ! قاف قيامت  تا جهاد جاري « چپاول  ماليه و غنيمت و چور و كات و محصول  زعلي الرغم و  بينند

   ايديولوژي معهذا  ناگزير است   وهابيت هم  مرگ دعوي و دعوت سلفيت و؛ يابد   انقطاع   پطرو دالر  حياتي جريان
  اول  در جه  به   دانش عمومي و از محروم  صوص در كشور  بخ  استحمار  تخدير و  تحميق و يك وسيله سلفي منحيث 

  .  پيگير است  بررسي جدي و   نقد و  نيازمند ما ؛  يمحروم  از دانش ديني 
پرسش و اعتراض و    نقد  و سلفيه از آن هراس وحشيانه دارند ؛ و اين چيزي است كه  اكابر عاليمقام وهابيت و

  . بس   ميگويند و  پاسخ و آهن و آتش  تكفير   و  منع با  فقط   را موضوع  در   استدالل استجواب و
  

  »  هاي جهاد !ارزش « بر رسيي   وحشت از نقد و    
  

شت پرده پ  بده ـ بستان هاي  وحشت اخيراً در گفتمان و هراس و    اينء برجسته  شاخصه هاي يكي از داليل و
 به پيشگامي اكبرالوهابيون   با حامد كرزي  رهبران مجاهدين  از يشمار اصطالح ه صدا و مفتضحانة ب و سر  پرولي

  . مشاهده رسيد   به جناب عبد الرب رسول سياف
 از   بدل وعدة حمايت  مجاهدين به حامد كرزي در  رهبران معلوم الحال از گي ه به نمايند  سياف آغا 

ها  وق العاده جالب ارائه كرد كه در صدر آناتوري وي در انتخابات رياست جمهوري ليست پيشنهاداتي فيدكاند
  .  قرار داشت  »اسالم  ارزش هاي جهاد و«  عليه   انتشارات  تبليغات و جلوگيري از

 پس از  ويژهه ب  استاد سياف   ارزش هاي جهاد از  ساخت كه   بايد به جا  خاطر نشان   تحشية زيبا و به طور يك
 شماري ضرب المثل هاي   تزئيد پغمان  تخليق و  ين انقالب اسالمي در كابل ونزول اجالل ايشان در موكب فتح المب

  : منجمله  . افغانستان است   مردم  فولكلورء در عرصه  جهاد  وهابيت و؛  شخص ايشان   به  در رابطه جديد
   سياف ؟ يا ـ مسلمان استي 

�)3  � دو 	�)�ن  ا%/��� ��jد %�	� �ن i  �p وrjل و ��وت  در �)�ن 0�j و( !  جنت   از  بهتر به جنت ـ دعوت 
  .)%��Ldد0 ا�� » c�j « ا%"�ن را �� 

  !!رحم مجاهد = ـ ظلم روس 
  ! ! وطن  يا جنت  ـ يا 

  !! بخر   بفروش ، جنت ـ وطن
  . بي ايماني ره   مجاهد ـ شوروي مسلماني ره رونق داد و

� d)�0( !  باره   نمي ـ باران سر لونگي سيا هv���از ���,�d  » ن�,��|  «�ً, �O� �p cdدر ا   c(�p�f دوران �dا�d
���/�*� � �� � �E +�وض	ر �*p ن�E  د�� (.  

  ! پاكستان آباد است  ـ از جهاد است كه
،  به وهابيت و وهابي رابطه دارد   تعدادي از ضرب المثل ها كه بيشتر  خروار است و متأسفانهء نمونه  مشت اينها
 نشرات فولكلوريك جمع   در كتب و ولي بايد. توانيم   نمي  قلم آورده  به  ثقيل است كه در اينجا ظ و غلي آنقدر ها
  . درج گردد    ثبت و آوري ،

 باب شرايط عضويت در   اندر نفرت عجيبي داشتند و مردم افغانستان حتي قبل از جهاد و فجابع آن از وهابيت 
  ! ميكردند  بدل   مستهجني ميان خود رد و  ننگين و  ،  عجيب  العاده فوق  روايات و حلقات وهابيت حكايات 
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  سياف و كه آغا » اسالم «  است  ولي   معلوم  تاريخچة جهاد كه  تجربه و شكل و قيافه و رويهمرفته ماهيت و
 چيز   شان تعار خودمس  اسم   شان جز »جهاد «  مانند   از آن دم ميزنند ،  امثالهم و  مارشال فهيم  استاد رباني و

  .نيست  ديگري 
دسته هاي  باند  سر  ملوك و   اشراف و و  هيأت حاكمه  ساير اكابر   رباني و و  گلبدين  و سياف   فقط  اين اتفاقاً 

  اسم مستعارء  بمثابه را  اسالم  نيستند كه برده فروشي امروزه    برده سازي و  بهره كشي و مافيا هاي غارت و  ها و
  نيست و حتي آنان داراي افتخار  قلدوران جوامع اسالمي هم  به  منحصر  محضاً  مورد  اين و  برند  بكا ر ميخود

  . نبوده اند  نيز   باور زود   ساده و مردمان مقدسات   و  دين  نام  از  سوء  بهره اندوزي ابتكار اين  اهليت كشف و
  ساساني هاي  امپراتوري   در دوران  بيشتر  شنيع و  بدعت شوم   اين ياد دارد  به  تاريخ  حافظة   تا جاييكه

   اشراف و  توسط حكام  بعد ها   شد و  به كار گرفته  رسيدة زردشتي وسيعاً  امتياز  به يا روحانيون توسط مغ ها 
  و  به كمال  يسوي در سرزمين هاي ع كليسا  دولت و  سرمايه و   زمين و ممتاز  اصحاب  و  ارباب  هكذا   و يهودي
قرون   محاكم تفتيش عقايد   يا  انگزيسيون  يافت كه  فالكتبارتر اعتال تر و خونبار مراتب وحشيانه تر وه ب جمال 

  .  است   شده  بشريت  تاريخ  ثبت  برتر آن   همه  از  نردبان  مثابة  به   در اروپا وسطايي
دهان مطبوعات د در دورة آيندة رياست جمهوري حامد كرزي  باي كه)) اسالم  ارزش هاي جهاد و(( بنابرين 

به خاطر تحقق و تداوم   طبعاً  و زده شود  الك  در باره آن مهر و محققان و مؤلفان و مؤ رخان  مردم و و
گيوتين  زندان ها و  و مؤسسات ايجاد و دار ها و ساير ترتيبات  بايد محاكم تفتيش عقايد و الك  اين مهر و

امتيازات كنوني ،  ،  مقامات  منافع و  و  معلو م الحال مذكور   شخيص و  ذوات  جز خود واقع  در  ؛ گردد ا  برپ ها
عزائيم آيندة آنان نيست و اساساً به حقيقت دين مقدس اسالم هيچگونه تعلقي بهم   و  پالن ها  ، جنايات گذشته 

  . باشد حرمت آن مي  تقدس و اعتبار و  ارج وبر عليه سالمت  آن و ضد  بر   ماهيتاً بلكه نميرساند 
«   طبيعي ترين واكنش و عكس العمل مردم افغانستان و جهانيان در برابر دعوي جلبي ها مبني بر زيرا

 تنفر سيافي ، گلبديني ، جهادي ، طالباني ، بن الدني ،خانخاني و ملوك الطوايفي  بيزاري و» اسالم، اسالم 

  .  ود ب  خواهد بوده ، هست و
   چانته  در  چيز ديگر »اسالم ، اسالم  «  و » جهاد ، جهاد « همين  ها جز  اين  در اين  است كه  مسأله ولي 
   ادامه  شيطنت و  لجاجت  اين  به  ؛ شد   با مقدور  بيحيايي كه و  هر افتضاح   به و  هر قيمت   به ناگزير ندارند و 
  .ميدهند 
  

   تدوين قانون اساسي يك تجربة مهم در آستانة
  

ه  اهميتي انجام گرفت ، در ب  باء در اين زمينه در آستانه تدوين قانون اساسي جديد در افغانستان تجربه
تدوين آن شمار زيادي از روشنفكران و صحب  اصطالح كمپاين عوامفريبانة نظر خواهي پيرامون چگونگي طرح و

اخير   دهة  دو بخصوص تاريخ    يك قرنه و  تجارب  در نظر داشت  با خارج كشور نظران حقوقي و قضايي از داخل و
  نام  استعاري از   شعاري و كليشه اي و  بينهايت متعدد سليقه اي و اقسام  ها در انواع و  بدترين سوء استفاده كه با

دين مقدس ي حقيقي جايگاه   واقعي و  بر آوردند كه مقام  به حد كافي فرياد  ، شود مي  مشخص  دين مقدس اسالم
   راه  در آينده مشخص شود كه   تعريف و ضوابط حقوقي طوري  نورماتيف ها وءوسيلهه اسالم در قانون اساسي ب

   ابزاري وءراه هاي سوء استفاده   نموده و  باز شفاف حرمت دين مقدس اسالم را  بطور روشن و تعالي  حيثيت و 
   به گونة  اجينتوري  وغيره را  قضايي ،  سيا سي ،  قبيلوي ،  قومي ،  طبقاتي ،  شخصي ، گروهي ،  منافع به استحماري 

  منافع و  خاطر سياست وه مقدسات را فقط ب  نمايد ولي چون همين عاليجنابا ني كه دين و سد   بخش  اطمينان
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فرمول هاي  همان  الجرم  ،   بودند ملك   همه كارة ؛ دارند  خويش ضرورت » اسم مستعار «  مثابة   به مقامات خود
  . به كار رفت   شد و  غنيمت دانسته مانند زمان هاي سابق استعاري    انتزاعي و  مجرد و عام و

 اهل خبره  حياتي هموطنان و و پيشنهاد حقيقتاً مهم   نظر و هزاران  از جمع  مورد   همين   در  بجاست كه  كا مالً
 جمعي از اهل نظر و و در چوكات اسلوب حقوقي و قانوني تدوين شدة نويسنده و پيشنهاديه مشخص  ، جهان در زمينه

   . بگذاريم صالحيت در موضوع را در معرض داوري 
نشر در عمده ترين روزنامة آنوقت كابل يعني   اين طرح پيشنهادي كه پس ازءياران امضاكننده   نگارنده و

به اين   بين المللي قرار گرفت  وسايل اطالعات جمعي  نان ما واستقبال گستردة هموط  توجه و  مورد» آرمان ملي«
   : بودند كه  عقيده

، خردمند و با فضيلت   از طريق پدران و نياكان پر نبوغ اساساً مردمان متعلق به همه واحد هاي اتنيكي افغانستان
غناي مدنيت  ، تكامل و   عباسية تداوم خالفت هاي اسالمي مخصوصاً خالفت پنجصد سال سيس وأنه تنها در ت خويش 
  به  بلكه حتي  اند  نموده   ايفا  برازنده  بزرگ و  سهم اسالمي معارف   گسترش  و  فقهي   نظام  تدوين ، اسالمي

رحمت اهللا ( يعني حضرت سلمان پارسي ) سلم صلي اهللا عليه و( صحابي جليل القدر حضرت محمد مصطفي  بركت
 تاريخي و   تجارب  به اتكاي انبوه عظيم ، بوده اند مشرف   نبوت اسالمي  در خدمت دعوت و اساس  و از آغاز ) عليه 

   نه  اسالمي راء در جامعه  نهي  مصادر امر و  انارشي  گي منافقين وه ، برد  علمي خويش اندوخته هاي تحقيقي و
  .  براي ديگران  نه و پسندند   مي براي خود

 يك قرن اخير  در)) اسالم ((   نام ها زير  به سياست بازي ها و فتنه انگيزي در رابطه  ماي  تجارب ملي  به ويژه
 ما   ملت  به ،  از طرف ديگر  اخيرة ده  در دو  بي نهايت ننگين ما سفانهأپر از خون و آتش و مت تجارب   يك طرف و  از

 اتفاقاً   را كه ، در جنب حضرت پيامبر اسالم   بزرگوار ملي خود  پدر  حضرت سلمان پارسي كه روحانيت ميزند  نهيب 
 نياكان كبير   ارواح  همچنان  نصيب شده اند و  رسول مقبول نيز از مبارك را »  اهل بيت يعضو«  شكوه   با بسيار لقب 

 و  شهيد ايشان غازي و  همرزمان  مجموعه   طاهر فوشنجي و  ، ابومسلم خراساني  چون سپهساالر اسالم  ديگر خود
، امام غزالي  هكذا روحانيت فقها و علماي سترگ ما چون حضرت ابو حنيفه بن نعمان كابلي صاحب فقه حنفي

   ،  سنايي غزنوي ، قبادياني  ناصر خسرو  ، ، ابن سيناي بلخي ))معلم ثاني  ((  فارابي ،  ، ابو ريحان بيروني خراساني
 سيد جمال الدين افغاني اسعد آبادي را  تا  هزاران ديگر  حمن بابا و، ر  پير روشان ، نا جالل الدين محمد بلخي موال

حريم مقدس   بخشيده   نجات  ابليس لعين  تصرف  تملك و  از  ديگر  نفس خويشتن را  عقل و ناظر ساخته حاضر و 
،  گاني  فرديه درا چنان در زن اسالم ي  تعاليم حقيقي   خود را طوري صيانت و حراست نماييم ومردمديني و مذهبي 

 براي خود ما و  دارين  سعادت ة ماي  ببخشيم كه تحقق خويش ي  انساني   نهايت  در ملي و ،   قومي ، خانوادگي
  . گردد  زمين ة سراسر كر  در  مان  همكيشان  ديگر براي  فيض   كسب و و آموزش   الهام   اسباب و  مان  فرزندان
  

      ازين مشت رياست جوي رعنا هيچ نگشايد                                                               
     مسلماني ز سلمان جوي ودرد دين زبودردا                                                  

  
   به كم ايكه كم  پرده  پشت   تالش هاي مخصوصاً   واقعيت ها و  داشت جريانات و  با در نظر  پيشنهادي متن

 بنابر تقاضاي  روزنامة آرمان ملي انتشار يافت و 1382 سرطان30 )102(ميكرد ، حسب زير در شمارة   درز  بيرون
 پشتو   به زبان تا متن را  ادارة روزنامه وادار شد  براي دريافت نسخه هاي آن از طرف مردم انتظار  بيش از حد 

  : منتشر سازد   بيشتر  تيراژ با   تر بعد بار ديگر در شمارة   برگردان و
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  طرح پيشنهادي                               

    برخورد مسؤوالنه با دين اسالم در قانون اساسي
  
  

  .خرد و پروردگار دانش و وآدم             به نام آفريدگار عالم 
(( حسابش به  جبروت برون از قياس و و           به نام آن ذاتي كه در عين عظمت 

و زمان را فراموش نكنند و  مقتضيات عصر سوگند خورد تا بندگانش ارزش ها و)) زمان
  .جاهالنه از نظر نياندازند  خائينانه و

  
جادويي جديد تا جاييكه  كمپاين عجيب و سؤال بر انگيز نظر خواهي عامه پيرامون قانون اساسي سري و

تدقيق اين قانون در جالل آباد ، هرات و مزارشريف شنيده شد ،    و تسويد  رئيس كميسيون  از زبان مخصوصاً
زمان    عصر و  مقتضيات  ارزش ها و  از فهم  پرت بودن شان ها و  بودن اين كميسيون  ناتوان  مورد  در حدسيات

بر   نا آگاهانه شان  يا مدانه  پرواي عا نيز عدم اعتنا يا  ر ساند و  به اثبات مي  تقريباً افغانستان را مردم   تاريخ  كنوني
 با خاستگاه هاي جيو پولتيك و دام ها  دردناك جامعة افغاني  عوامل حد اقل سي سال تجارب خونين و شناخت علل و

هنوز  قوم و هر جزء متشكلة ملت افغان چيده شده و ، هر فرد  هر سر راه  از هر طرف  دانه هاي وحشتناكي كه  و
  .  ميباشد ن كننده، سخت نگرا گسترده است

 تمامي مصارف ملل  ، رود  احتمال مي  نوميد كننده است كه  به حدي برداشت از فرمايشات ياد شده متأسفانه
 دور از   مهمالت از پر  مردم افغانستان عاقبت كتابچه اي  ، هدر رفته متحد از كيسة ماليه دهندگان كشور هاي دوست 

 تحويل خواهند   شكوه  با هاي مماتي خود را از اين كميسيون حتياجات حياتي وزندگاني اجتماعي و ا  هاي  واقعيت
  .بود   طرف خواهند  زوالنه  زنجير و و  غل   با  اساساً  پيشبيني گرديده  مرز ها در خارج  يا طوريكه  گرفت و

 توده هاي مردم  ؛ نه منافق  باشيم و  است ولي اگر صديق   دهن پركني واقعاً چيز نظرخواهي از مردم 
 متأسفانه  در كنار  بلكه  اينكه مقنن نيستند  نه  – تفنگداران  استبداد گذشته از اسارت در چنگال جهل و -افغانستان 

كه  به دانش هاي عميق ديني و دنيوي در حدي ، چه رسد   اند  محروم   نيز  عادي  سواد  از  ديگر  محروميت هزاران
  .ويسند ن ب  اساسي خود را، اصل هاي قانو ن بتوانند

،   صلح آميز و  باشد ، وثيقة آيندة آرام  ها ساله  از فالكت وصف ناپدير صد  نجات  وثيقة  بايد قانون اساسي ايكه
هم پاشيدة ملت افغان ، وثيقة تضمين   معنوي هويت ملي و وحدت ملي از  مادي و تحكيم  تكميل و  وثيقة قوام ،

برادر كشي هاي   باز دارندة جنگ ها و خاكستر شدة ما ، وثيقة    سوخته و  سرزمين سريعترقي    مجدد و ساختمان
صورت الينقطع در ه  ب  پشت مرز ها  استخباراتي در  ايديولوژيكي ، سوق الجيشي و عظيم دوباره و چند باره كه مراكز

 ))افغانستان(( ، وثيقه ايكه -صيبتي است  م خود رسميت ندارد و  مرز هاييكه حتي قانونيت و  – ميكنند  جهت آن كار
باشندگان اين  دارايي كافة  را مال و معنوي نياكان ما و ارثية مادي و)) ملت افغان ((  ، ))دين مقدس اسالم (( ، 

، كه   يك دولت از  حتي  و مذهبي  –يك جريان فكري   از تنظيم ،  يك   از  يك حزب ، از  نه  ،  تسجيل كند سرزمين
 تشكيل ميشود ، وثيقه  معيني  مدت   براي  آنهم– بندگي  هاي داراي قصور  مشتي انسان  از  به هرحال نهايت ودر 

 تبديل  با   عادالنة جامعة ملي گرديده و  تمركز  ضامن ،  تخنيكي ، مالي و ناتواني اقتصادي  در كمال ضعف و ايكه 
حيثيت   شرف و ،   تماميت ارضي ، استقالل ملي حراست   حفظ وبه را قادر   به مشتي فوالدين ، ما كردن همه گان
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متقابل   منافع متضاد و داراي عزايم و  همسايگان   در چنبرة  محصور و  خشكه   به  محاط  در جغرافياي افغاني مان
  .سازد 

د با دين خور  داشت ، طوريكه محترم رئيس كميسيون قانون اساسي مسألة چگونگي بر  ياد اين نويسندگان 
 – مسأله  ، در حل همكاران شان  بلوغ و نبوغ خود و  بر   پيشتر از همه   يافته و  مهم اين قانون در را مقدس اسالم 

، ال اقل در  فرمايند  تظاهر مي  تفاخر و  بالتأكيد و  تأكيد – ندارد  نظير طوريكه در هيچ كشور ديگر اسالمي گويا 
 از تجارب  ، استنتاج  ملي  ديني و بر احساس مسؤوليت  بنا  اما و  ميباشند   متفق الرأي  ايشان  با مسأله قبول اهميت 

 مهمالت   كليات و  شان را ،  بيحد دانشمندانة  تجويزات  متأسفانه  ،  متكي بر مبادي معارف اسالمي  تاريخي و عظيم
  تعدد   و  تشتت  ،   انارشيزمقاطعانة  همه اختتام   از قبل  معتقد اند كه نموده تلقي  حتي مضر  بي نتيجه و  غير عملي ،

 از طريق قانون اساسي راهگشا و ما  اسالمي - مليء، هزار دسته گي و هزار فرقه گي در جامعه   نهي و  امر  مصادر
  . ماست  مردم  بخشاي ملت و نجات

 اصول  ميدانيم كه  خودسرزمين اسالمي  فرداي وطن و انصراف ناپذير امروز و   قطعي و ضرورت بر اين ، ما  بنا
تسجيل    افغانستان درج و ، علمي ، صالحيت ده و مسؤوليت بخش شفاف زيرين در قانون اساسي آيندة بسيار روشن

  :گردد 
                                          

   مقدس اسالمدين (             )فصل                                                  
   :مادة اول

، دين عمومي ملت افغان است و اساس زندگي معنوي و اخالقي باشندگان افغانستان را   دين مقدس اسالم-1
  . تشكيل ميدهد

به  (اصول و اركان فقه حنفي و فقه جعفري  ،   پيامبر اسالم  بال منازع ، احاديث صحيحه و  قرآن مجيد-2
 حيات ء قوانين تنظيم كنندهء تدوين  قانون اساسي و مجموعه باني اصلي و اولي طرح وم) استثناي موارد متنازع فيه 

  .  ميباشد ملي جامعه افغاني
  با شرع   اصول   بدين جهت . است  ملت   اجماع  تنها ، تنها و  مصدر انفاذ شريعت اسالمي در افغانستان-3
  .  ميابد تحقق  ملي عرصه   قوانين  ساير و در متون قانون اساسي   توشيح  و  تصويب  و اندراج 

  :تبصره
، پارلمان و نيز  ))لويه جرگه ((  به استثناي مراجع حقيقي و بالمنازع اجماع ملت يعني شوراي كبير –الف 

 به ايشان صالحيت و   در حدوديكه قانون اساسي و ديگر قوانين نافذ ملي شوراي وزيران و شوراي عالي منتخب قضا
 تحميل  ، هيچ شخص حقيقي و حكمي ديگر حق و صالحيت  تطبيق اصول حقوقي و قضايي را ميدهد ح ووليت طرؤمس

  .  ندارد  اسالمي و  اصول ديني  و  شريعت   نام  تحت به خود را  مختص   فتاوي و  احكام  ، تفاسير ،  قرائت ها
نافذ حكم  ه و هنوز قوانين مدونه نداشت كه مسايل مطروحه جنبه سياسي  فقط قضات صالحه در مواردي   –ب 
 والنه و مدبرانه احكام شرعي در موارد حقوقي و جزاييؤ، در تطبيق مس دست ندهده  ب  پيش بيني ضروري را صريح و

  .  ميدارند  اقدام  بالمنازع  فقهي  كتب  مندرجات اساس  به   تجارتي  مدني و ،
 برخورداري از   با ،  تاويل شرعي داشته باشند  تفسير و ،  نظريه ، پيشنهاد  حكمي كه  و  اشخاص حقيقي -ج

، تقديم و دفاع  ، استداللي و اقناعي از حق طرح ، به طريقه هاي صلح آميز امكانات و زمينه هاي قانوني و حقوقي
  . برخوردار اند  اجماع ملت  ذيصالح مراجع   تمام   پيشگاه در  تفسير خويش   نظر و ،  پيشنهاد آزادانه

 استقاده از مجموعه وسايل   مجاز اند كه با ،  عقيده و  فكر  و  بيان   حق آزادي همچنان آنان در چوكات
  نظريات خويش را  ، آرا و  مردم  دموكراتيك و  اجتماعات قانوني  و  تكايا  ، منبر هاي مساجد و اطالعات جمعي
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   قرار  غور ملي طرف صالح  ذي  مراجع در كه  تا زماني  تفسيري   تحليل و نظريه و ي و أ دارند ولي هيچ ر ابراز
، يكي يا  ، جماعتي از جماعات  تعميل بر فردي از افراد  تطبيق و  قابل ، نيافته است  نافذ  صورت احكام  نگرفته و

 بر  ، و احاد ملي بر افراد  موارد  تحميل همچو   به تعميل و اصرار و اجبار.  تواند نمي  بوده  مجموع احاد ملت افغان
قابل تعقيب  سسات ملي جرم ؤ، محاكم و ساير م ، مراجع اداري و امنيتي ارگان ها و سازمان هاي دولتي و اجتماعي

  . عدلي است
،  ، اكادميك ، محاكماتي ، قانون گزاري  اعمال تاثير هاي هيجاني و روحاني در محيط هاي انتخاباتي-د

  . ندارد  نظاير آن جواز و)) نعره تكبير (( ،  ))سوگند (( ق ارجاع  از طري ها  امثال آن تحقيقاتي و
  : مادة دوم

آن حكومت در  بوده و متكي بر)) تفضل الهي  ((مستضعفان  زمين براي مردم و حق پيشوايي و وراثت بر
  .است  مردم  به افغانستان متعلق 
  : ماده سوم

 آگاهي و اقناع ، ابالغ و ، ))ال اكراه في الدين(( قرآني عبادي در افغانستان بر اصول  اساس زندگاني ديني و
  .دانش استوار است

  :تبصره
 بوده  در كليه   عدول نا پذير جامعه و دولتءفريضه اعتالي معنويات عبادي مردم ، تامين آگاهي ديني و -الف

  . ب العين مي باشدفرهنگ نص  عرصه هاي اطالعات و  تحصيالت عالي و  ،  معارف ملي  انكشاف برنامه هاي
اسالم و  منازع  بال تفهيم اساسات    متكي بر  تعليم و ، در افغانستان سراسري ديني  آموزش ابتدايي و-ب          

                                                                                                                                                .  سازمان دهي مي گردد فرقه يي تعصبات مذهبي و بري از 
مسووليت وزين بوده  عاليه و  ، يك فضيلت  بودن و خدمت ديني و عبادي براي مردم در افغانستان  مال -ج
 اعتالي   عبادي و تكامل مي دهند كه متضمن صيانت تقدس حريم خادمان ديني و  تكوين و دولت سيستمي را جامعه و
  .  باشد  معنوي شان و مدارج علمي  متداوم 

  : ماده چهارم         
براي تبليغ و ترويج   ايديولوژي و پوشش ء، به مثابه  استفاده از دين و مذهب و قرائت هاي گوناگون آن        

  .سسات سياسي جداً ممنوع است ؤ م ، گروه ها و  احزاب  سازماني  سياسي و اهداف
  : تبصره
 پوشش   از خويش در قبال اتهامات و تبليغات سياسي ديگران كه در به معناي سلب حق دفاع  اين حكم –الف 

  . نمي گردد  باشد ،  شده مذهبي اقامه
  را كه)) اسالمي (( پسوند    بر نام خود ، تواند  نمي  شمول حزب و دولت به  سياسي  سسهؤ م نهاد و  هيچ -ب

  .  بيفزايد ،  است  ديگران  اسالمي بودن  رد  خود وبه به معناي انحصار آن 
  : ماده پنجم          
تواند  نهاد داراي خصلت سياسي و همچنان مطبوعات و وسايل اطالعات جمعي نمي سسه و ؤ، م  هيچ حزب        

  .  نمايد  اهانت را رد و منازع آن بال  اساسات  و دين مقدس اسالم 
  :تبصره 

مستند و   مستدل و   نقد و انتقاد  شخص حقيقي و حكمي از ونيت هيچؤ تقدس و مص موجب ايجاد اين حكم –الف 
، حال و آينده  مرتكبه اش در گذشته در قبال اعمال   قضايي وي   تعيين تكليف عدلي و محاكمه و در صورت لزوم 

  . تواند نمي شده 
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،  ، شعب ها و مذاهب ، كشور  تاريخ اسالم  عادالنه، علمي و  اين حكم همچنان مانعي در راه تحقيق انتقادي-ب
  .  نيست ، حال و آينده ول اسالمي در گذشتهسؤ نهي م و  ساير مصادر امر   مراجع تقليد و ، ، شخصيت ها فرق

   :ماده ششم 
 است ول ترين فرد جامعه اسالميؤ مس ،  ميشود  ارشاد ديني شمرده عالي ترين مقام عالم دين كه وارث پيامبر و

   با  در پيوند  معارف اسالمي  فقه و ،  تاريخ  پيرامون ها  دانستنيء بر مجموعه گردد كه  مي  بر كسي اطالق و
   . احاطه داشته باشد  دين مقدس اسالم   با همعصر بشريت   معارف  جهانبيني و

   .ردد پيشبيني ميگ ، مشخص و  توسط قانون  معنوي عالم دين  امتيازات مادي و حقوق و
  . ندارد  شروط حقوقي جواز و راي حكم قانون و)) عالم دين((  اطالق لقب-تبصره

محمد  محمد عالم افتخار ، غالم فاروق فردا ، غالم نبي پاكطين ، محمد اسماعيل اكبر، [ 
قسيم اخگر ، محمد نور سهيلي ، احمد شاهين ، محمود حكيمي ، اميرشاه كارگر ، عبدالحي 

 ] راشد رستمي  عيم نظري  واطرافي ، محمد ن

*                                *                                *                                   
اصطالح كميسيون ه  ب  امضا كننده گان اين طرح پيشنهادي خوشبختانه آنقدر احمق نبوديم كه توقع التفات ما
ما حتي به نشر بدون . را داشته باشيم  حتي لويه جرگة قالبي تصويب آن ي و قانون اساس تدقيق مسودة تسويد و

.  باور نداشتيم  ، زياد  نيز هست اكنون  بود و روز كه با بد ترين خود سانسوري مواجه سانسور آن در مطبوعات آن
   نشر آن تأخير در   ساعت48اما   اينكه از موضوع استقبال كرد  با چنانكه مديريت مسؤول روزنامة آرمان ملي 

محترم  » نبردگان دورة هفت شورا «  بازمانده از كسب اجازت از شخصيت   بعد از مشوره و از قرار مسموع ورزيد و
  . به چاپ  نمود  كلتور اقدام  نشراتي وزارت اطالعات و معين  مبارز عبدالحميد

  به همان   توشيح گرديد و  تصويب و  ملت نظريات  وء برخوردار از آرا اصطالحه  ب قانون اساسي سرانجام 
 به دين   بودند ، احكام مربوط  بر روند آن ذينفوذ خوان» اهللا«  رهزنان   پوشان  دين فروش و  قرآن پيمايه ايكه

  :  توجه بفرمائيد .  پرداخته شد مبهمتر ساخته و   مجملتر و قانون درين 
  مادة اول (( 

  .غير قابل تجزيه ميباشد ، مستقل ، واحد وافغانستان دولت جمهوري اسالمي 
  مادة دوم 

  .دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان ، دين مقدس اسالم است
  ماده سوم 

  .))احكام دين مقدس اسالم باشد  در افغانستان هيچ قانون نميتواند مخالف معتقدات و
 ط يكجملة چند حرفي از لحاظ صرف وارجح قانون اساسي فق سه ماده اول و چنانكه مالحظه ميگردد ، اين هر

 محدود  ماده در يك و ساختاري لحاظ فني  تواند از فقط مي باشد كه   يك حكم حقوقي مي در بهترين حالت نحو و
  : گردد 

  . ميباشد.....  اسال مي   دولت جمهوري ـ افغانستان كشوري داراي
  . ندارد  زوايد و ه حشو  به هيچگون نياز روشن است كه  تند و اين حكم چنان صريح و

اتباع آن دين   روشنتراست كه دين اين دولت و  پس از آفتاب هم .جمهوري اسالمي است ؛  دولت ـ در حكم ؛
 قوانين   لذا .  ندارد  معنا  اصالً  دين غير اسالمي  با  سرزمين غير اسالمي و  دولت اسالمي در  چه مقدس اسالم است

  .باشد   نمي كشور دين دولت و  مخالف  آن هم
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 نيز عين همين  قوانين انتخابات ، وسايل اطالعات جمعي ، اجتماعات و غيره در مواد ديگر اين قانون اساسي و
  !  نباشد مناقض ارزش هاي اسالم...  باشد  مسلمان.  ... ميگردد  تكرار كليات آفاقي

  اين ظاهراً . يدرمان حكمفرماست ب   هراس هستريك و در مجموع چنين مشهود است كه در افغانستان يك
  فراست خيلي با وضاحت و با هموطن   با هوش و  شود ولي خوانندة  دين اسالم وانمود مي هراس از سرنوشت

   بر  مبتني  دين  اسالم حقيقي ـ خطر است ؛ در معرض تهديد و  گوياكه » اسالم « درك ميكند ، كه اين  صراحت 
 »اسم مستعار«   عبارت است از »اسالم «  اين  . نيست  )ص(حضرت محمد مصطفي   سنت صحيحة  و  مجيد  قرآن

 ملت كشي نموده اند   وطنفروشي و ، جنايت   غارت و  به حدي و قرآن  نام اسالم  به جمعي قلدور معلوم الحال  كه 
 در عقب  ا نتران ايشاند بيوج  بر عالوه  بي نصيب شده اند و وجداني آرامش   راحت روحي و  از  براي ابد كه ديگر
وطنسوزي     دينفروشي و فساد و  جهاد و سيادت و عندالموقع چور و   هنوز دلبستة رياست و »!وا اسالما«  فرياد شعار و

  . اند  ملت مسلمان  خلق خدا و بيشتر   استحمار  تخدير و تحميق و  و
  

  اسالم ني، بلكه تفاسيرمتضاد ازآنست مشكل خود 
  

  مخالفت حتي به اندازه يك ذره با  با دين مقدس اسالم تضاد و مشكل مردم افغانستان در رابطه مسأله و
 مال حظات در مورد قرائت ها ي گوناگون ، :مسأله. نميتواند باشد   اسالم نيست و ي دين حقيقي ياساسات واقعي

بالنتيجه كشت  مترين كار شان كافر كشيدن و تشكالت متخاصم كه ك  تنظيم ها و فرق التعد ، ، شعب و تفسير هاي متضاد
 قبيلوي و مغالطة دين با خرافات قومي و  بيخبر است و  بيغرض و  برابر تباه كردن مردمان و ده ها و كشتار همديگر

  .داسالمي است  سليقه اي و با مشتي از باور هاي اساساً ض فرقه اي و
دهن  سايل قانونگذاران و قانون نويسان مغرض و جبون وو مي بينيم كه علي الرغم طرح و فرياد رساي اين م

 اساسي طفره ميروند و  اين مسايل كليدي و با  تماس و اشاره  زمان  حتي از دانش عصر و يا فاقد اهليت و پرآب و
ف غٌم  ساير قوانين صر  قانون اساسي و  نافذ شدة پاس شده و  اصطالحه ب  ماده هاي  زده  در چوكات مانند زنبور دود

  !بس   و  ودش ميشنيده غم انگيزي ازآنان    بي معني و غٌم
.  حل طلب فوري دارند با دين اسالم و حتي مناسك عبادي آن مسأله خيلي سنگين و مردم افغانستان در رابطه 

  . فرمائيد   توجه  به حكايت واقعي زيرين به خاطر تسهيل درك آن
چرا به ؛  مزار شريف مرد نسبتاً پخته سالي را توقف داده پرسيد طالب جوان ولي خشن قندهاري روزي در شهر

  ! شو كه جماعت اس   هله زود؛ نماز نميري 
 بچه   همزمان متوجه دو  نگريست و  بود تفنگ باالي شانه و كيبلي كه در دست طالب  به ؛  ايستاد   در جا مردك

  . خنديدند   مي گك شد كه آنسوتر
  : وضو ندارم و خواست حركت كند كه طالب  مانعش شد : گفت صرف همينقدر  دود كرد و

  . بسازم   توره مسلمان  به معروف كه  امرء  دايره  بريم !؟  نداري  وضو  نماز وقت
 دور كرد و  بدن خود قوت تمام دستان طالب را از بعد با گي اندكي متردد ماند وه بيچار ميان خشم و مرد در

  :فرياد زد 
  ؟! نميري   به جماعت خوديت چرا  تو نماز ؛ بي  مسلمان ساز وه

  :گفت   به دست گرفت و  تفنگ را هم طالب
  ! بخوان دعاي قنوته   توست ، وظيفة مه حالي مسلمان كدن

  : باشد ، خورجينكي را كه داشت دور انداخت و گفت  مرد ما نند آنكه از جان سير آمده
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  نمي  تو ره كه مه بخوانم هم او!  بود ؟  به مه ياد داده شوي ننه ايتكدام دعاي قنوته ميگي ، هموره كه !  بچيم 
  !! نبودي   ننه ايت هم  او وقت ده شكمفهمي ؛

 بر صحنه   تفنگ را از دست طالب گرفت و من كه از منزل دوم و عقب شيشه نسبتاً خيره  همزمان با اين سخنان
  . مرد روي سينه اش نشست   بر زمين افتاد و  نفهميدم طالب چگونه نگريستم مي

 جرئت يافته بيرون آمدند و صحنه  ؛نواح حسب معمول پنهان شده بودند كالن كه در گرد و افراد خورد و
  . تماشايي شد

  :مرد  ميگفت 
   بگو  به زاغ كور تواني  تو حرامي گك اگه مي  مگر باالي ده ؛خير اس ُنه .  نميما نين   ميدانم ديگه مره زنده

  .... و انگريز   نوكراي پاكستان شماي به مسلماني   ميگيره ، تف ، لعنت   باز امتحان م اول درس ميتهمعلكه 
خود  با را به زور از روي سينة طالب اولي بلند كردند و  تيوتايي پر از طالب سر رسيد و مرد . گريز گريز شد 

  .بردند 
مناطق مقاوم حد اقل حاوي يك  بيش آن در كم و وبدينگونه شر حاكميت شش سالة طالبا ني در مقياس كشور 

  : درك اينكه   از  عبارت است خير است و آن
چه ميدانم نامسلمان گذشته در  جالد و جابر و  رستگاري عقبي توسط حكام  دانش دنيا و به مثابة دين و اسالم 

بيسوادي عمومي آنان صرف    زمينة جهل و  بر  نگهداشته شده و  پنهان  شدت  به  عضو جامعه  از انبوه مردم كشور ما
  از سواد و بر مردم محروم  داده و  مردم   به خورد »اسالم «  نام   به مقامات خود را توجيه    امتيازات و و بيان منافع 

  دين و نه  بوده   شعار و  نام  صرف  در كشور ما   اسالم  در گذشته ها اين بر  بنا  . نموده اند   تحميل خوان نوشت و
  . فقاهت  و فهم   دانش و

ي در مدارس وهابي  اسالمي كه ي  هنهي عن المنكر طالباني نشان داد كه داعي مخصوصاً امر بالمعرف و
چيزي  تأسف مستهجن ساختن اسالم  حتي با كمال   جز جهل مركب ، جز مبتذل ساختن و؛ميشود   تدريس  پاكستان

  . نيست 
كه در برابر   پرابلم هايي فضيلت و پاسخ گوي تمامي آن سؤال ها و  بود و بل دانش ق  صد سال چهارده اسالم 

 بعد به چيزي انكار كنندة تاريخ و زمان و تحوالت و اكتشافات و  بشريت مطرح ميگرديد ولي اينك جهارده قرن
 خاطر كويا مسلمان ه ب21 هاي قرن   سلفي آدم  منحط  بر حسب عقيدة  مبدل گردانيده شده و  بشريت اختراعات

به شكم هاي مادر   پدران شان  يد جهاد كنند كه واپس به شكم مادر خود بر گردند و مادران شا ن وراستين شدن با
  !! هايشان نيز همينطور  پدر كالن ها و مادر كالن هايشان و   پدر كالن ها و كالن

 و آنگاه   برگردند دنيا يارانش هم واپس به  حمد وكه گويا حضرت م  تا  تا چهار ده قرن قبل ،  تا آخر ، باز گشت
كه حضرت شيخِ اجلِ   معلوم  از كجا چاه كدام و  بگويند كه راه كدام است و »نان جويده « سلفيه مانند  به جنا ب شيخِ 

شخصاً مسلمان كيست و  كنند كه كافر چيست و  قبول  هم باز  مال گلبدين افغاني  و عمر مال سياف و مال سعودي و
  ! اند ؟ آغايان از كدام گروه

   
  

  »! بدويد كه بيني تانرا پشك برد        « 
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 نداشته  بشريت   تاريخ جهان و مسلكي در مذهب و  عقيده و دين و شايد هيچ ؛سرنوشتي غم انگيز تر از اين 
اقد اين يا آن شائيستگي ملتي را در مجموع ف فلسفي مطلقاً نارواست كه جماعت و  از لحاظ علمي و گرچه.  باشد

قبايل سنتي چه صحرا   بدبختانه برخي از  درين عرصه  است و   متأ سفانه قوي تر از علم بعضاً حقيقت  معهذا؛ شمرد
  بي  ستاره گان  با بينند  را مي  وقتي آسماني ؛  دو هر  تقريباً  ،  دارند  قرار  نشين در يك رديف چه كوه نشين و 

 در آسمان  ها  اينكه آن  بپرسند كه آيا  ماليي و  از شيخ   تا تالش مي افتند  در نهند و نمي ت گردن  حقيق  به ؛شمار 
  ! يا خير ؟  منطبق است »كتاب« با  و  صحت دار د   ؛  اند  ديده شماره  بي ستاره گان

 پشت   يكسره؛)) !  پشك بردبيني تانرا  ((  فرمود كه  بيسواد غالباً   و مرموز  ي »كتاب واال« همين  ولي اگر
 شته هاي خود وبرند و از ُك مي  استفاده و سنگ و آهن و آتش كه ميسر گردد ؛ آن چوب  از هر ميدوند و پشك 

 بر   يا  رفته واقعاً» بيني«  نمي برند كه دست   به روي خود  هم  باز ميكنند ولي  درست  تپه ها   پشته ها و ديگران
  !  است  »اسباب كفر« كه گويا  كنند  نمي نگاه هم   به آئينه  جاست و
بيني «   انجاميده »فتح مبين  «  به  پشك   عليه »جهاد «  الحمداهللا  فرمايد كه  به رحم آيد و »كتاب واال«مگر   تا

  !! سبز كرده اند   يا برگشته و » ها
  

  به دنيا نمي آيد  انسان با شناخت خدا و پيغمبر 
  

 با دانش  مذهبي هم متعارض نباشد كه انسان دين و كدام   با  نداشته و عالوتا ت علمي منكري اين حقيق شايد
وي   روح  دماغ و گسترة  تمامي ساحت و .  نمي آيد   به دنيا  پيغمبر خدا و مادر و با شناخت پدر و مجهز  ديني و

  . منزه است   پاك و مانند كتابي سفيد
 عرصة  به درجة اول و اقارب   ، مادر و زبان و مختصات عقيدتي و روحي پدراين محيط خانوادگي ، خصايل ، 

  روان انسان را   دماغ و  صفحات  است كه به درجه دومو مسجد » تكيه « و منجمله محيط اجتماعي   بازار و  كوچه و
  انديشاري آدميزاده  رفتاري و  مختصات   شخصيت و  انفعاالت و مجموعه اين فعل    ميكند و پر مفاهيم    تصاوير و از
  .   مي دارد معين   ميسازد و را

  باور هاي حاكم و   عقايد و  مناسبات ،  روابط و  ،  نظام محكوم  بيدفاع   به طور كامالً خالصه نوزاد انسان
اي استبداد سرزمين ه بخصوص در  نظام اجتماعي حاكم  ها گريزي ندارد و  از آن  بوده و غالباً  مسلط بر اجتماع

به اتفاق   قريب  اكثريت   بوده   پيروي كور كورانه   تقليد و و  بر استبداد رأي   اكثراًً  متكي  نيز  مشرقزمين كوفته
  .  اند عاجز  ها    در آن  تأثير گذاري از مردم 

  مراتب   سلسله  از طريق ها باشند و آن مي  قلدور لهذا گردانندة اصلي اين نظام مشتي غارتگر و زورمند و
  و  ايشان   به  اعتنا احترام و  دوام   به كنند كه طبعاً  مي  مملو  از آنچه را  افراد جامعه  نظام اجتماعي دماغ

  . باشد    منطبق و  متناسب   شان  اعياني و  اشرافي   امتيازات  حاكمه و  قدرت استحكام
نيروي حاكم   اند و يعني گوسفندان  » رعيت « اصلي مردم  ه شباني تود   در جوامع قبيلوي و  مخصوصاً بدينگونه

  . شبانان   جامعه مالكان و
رعاياي  «  و » رعيت « رسماً   مردم ؛ظاهرشاهي  هاي سلطنت   تا واپسين روز  چنانكه در همين افغانستان شباني

  و  تعليم  سيستم  نتيجه   در . شدند   مي خطاب  خوانده و » !رعاياي عزيز « پادشاه  از جانب خود و» شعار شاهانه  وفا
  كنترول  تفتيش و   مراتب باور ها و  ترويجي عقايد و  تبليغي و مكانيزم  ] مدرسه اي خانوادگي و[ ء عمومي تربيه
ها  استراتيژي آن اصطالح ه  ب  استوار است و ) ـ گوسفند  چوپان(   نظام  مصالح  منافع و  مقتضاي   به  تماماً عقايد

 تصادفاً   بز ها  اين  اگر  نمايند ،  حركت بز  به دنبال يك چند   پيوسته  گوسفندانء توده  است كه  امر  اين به معطوف 
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  با غيرت و و  پيروي كنند  بي تأمل و  بي فكر ، چرا  بيچون و هم  رفتند ، گوسفندان  دره   عمداً  به پرتگاه جر و يا
  !   افگنند فرو مرگ  ژرفاي  در  هم  دنبال ه  ب  را خويشتن(!) خدادادي    و قهرماني فطري  شجاعت و

 كمال اخالق فقط   با؛ شانرا ميكشد  گوشه هاي پوست قره قل جگر  درد و را مي نيز اگر چوپان شكم شان  و
  چوپان  ديگرِ ايحتاج م براي جبران يا    است كبابي از ايشان در ست شود و  اگر الزم و! باشند   نوبت خويش  منتظر

  نصيب  را  »!صحيح شهادت  «   تا  عمل كنند خردمندانه  مؤدبانه و  شوند   فرستاده  هاي قصابان  سالخ خانه  به ها
  .گردند 

 است  همچنان  گوسفندان است و ) دين (  العياذً باهللا   بودن فرض گوسفندان و ها  منقاد چوپان و مطيع  خالصه 
  !  مشر قبيله  و ملك   رعيت  ياي وفاشعار شاهانه ودين رعا فرض و 

با   همراه  »سرف «  قول اروپايي ها   به  رعيت و كه ميĤيد   ارباب ـ رعيت  نظام؛   نظام  شبان ـ رعيت   پس از
عيت كه ر  درين است  تفاوت  فقط   دين همان ؛  است و همان  فرض  . شود مي  فروش  و فئودال خريد   ارباب  زمين

  . ميكند  درو و  كشت  و  ميزند   شخم  هم  را  مرحله زمين اين
 – نظام هاي اقتصادي   همچو تحت ها ـ دين مبين اسالم ـ   بهترين آن اديان منجمله كاملترين و  ديني از آيا 

 حقيقت و   با  ؛  دارد را منش خاص خود    كيش و و  فلسفه  و )يعني حاكميت چالني  ( سياست   هر كدام اجتماعي كه
  ! مطاع بوده ميتواند ؟  جالل خود مرعي االجرا و كمال و

  : دليل اينكه   . همينجاست اديان  در  شرايع  تعدد مذاهب و  تفرق و  تشعب و اساس مسلم و مبرهن راز

  به ذات خود ندارد ، عيبي        هر عيب كه هست در مسلماني ماست، اسـالم 
   پيامبران و  فراوان اديان  نسل آدميزاد  در طول عمر   اينكه خداوند عالميا ن  احتماال و! نيز در همين جاست 

 به ؛  است  دين و دعوتگر جديد آورده   و  منسوخ را  دين سابق ؛  پس  چند گاه  هر ولي فرموده   مرحمت  به آنان
 متأثر   عدالت و  حق  برابر  در   ايستاده  زمخت و  سخت   همين واقعيت از  حدودي   تا   ما بنده گي  قاصر  فهم

  )واهللا اعلم بالصواب (  . بود   خواهد
قبال احساس مجبوريت   به ارتباط حكمت لقمان حكيم  در تفصيالت مزيد كه قبالً  داشت حقايق فوق و با در نظر

 هاي  از شر آالينده »  بحر اسالم « تطهير  نياز هاي  راه ها و و» بحر«  نوشيدن   به  هاي مسلمان بيچاره گي توده و
 منافقت  كشور عاجل جامعه و  حل طلب   مسأله شفافيت آن در آتي آورديم  تضمين طهارت و  حفظ و گونه گون و

  :عبارت از مان زدة  
و  غارتگرانه كردن دين مقدس اسالم  اغراض سياسي و  از خرافات و   تجريد  تطهير از منافقت ، ـ تحقيق ،

  . است »  اسالمي  اسالم و«  هم  دينِ دولت كشور   نام و  اكنون  كه  مخصوصاً  بالمنازع آن ساساتتدوين ا
وهابيت ، سلفيه ، قادييانيت ،   پوشش مذهبي چون  داراي هاي   سياست   باطله و  مذاهب طرد ـ منع و

  . وغيره   پاكستانيزم  القاعده ، طالبانيزم ،
 نوجوانان ،   براي اطفال ،  تدوين شدة واحد اسالم  تلطيف شده و حقيقتي ي متوازن مل ـ آموزش سراسري و

  . قبال آن  در انحرافات   و  اضداد آن   افشاي و حقيقت   همان   ترويج و  تبليغ  و پسر   دختر و  از  اعم جوانان
  

  تدوين وآموزش سراسري واحد ميطلبد» دينِ دولت« 
  

 دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان ، دين مقدس اسالم است: شت آسان است كه در قانون اساسي نو
 بطور اجباري است كه مسؤوليت است ، الزامي و وظيفه و تقوي و ولي از آنجا كه دين دولت ،  راهنماي عمل و
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به يكسان در اختيار  شائيبه ها  تدوين و در تمام زبان هاي ملي كشور و عاري از ابهامات و بالمنازع و

   . حقيقت كه مسلماً مشمول كافة مردم افغانستان است ، گذاشته شود دگان علم وجوين
 نيستند وهابيت ، قادييانيت ، اخوانيت ، ايديولوژي پاكستان ، ايديولوژي القاعده ،  مردم افغانستان هرگز حاضر

ارزش   اصول و  بر مفردات كه  تا زماني  بپذيرند  دين دولت مطبوع خودبه مثابة خرافات قبيلوي و طالبانيزم را 
غير  غير قابل اجرا و  معلق وتحقق نيافته حكم اين مواد قانون اساسي   اجماع ملي چنين هاي دين مقدس اسالم

  . است  قابل دفاع
 :كرد   زيرين آغاز  قرار  به را  بايد كار   همه  قبل از  سترگ ملي  اين فريضة  مستدام  تحقق به منظور

  

ايجاد بنياد تحقيقات معارف  ي طرح پيشنهادي 
  : ديني و اسالمي

  
   بر انگيز  وسواس توجه طلب و  سخت  و بسيار مهم  ،   بنيادين شرايط يكي از    بر آنچه گفته آمديم عالوه

 اساسگذاري  ،  وحدت ملي  بلوغ ،  معنوي هويت ملي تمام و كمال رواني و  تسري   از جمله  ملي و  قوام ةپروس
و  معارف ديني   به عملي   علمي و  ،  اعتناي خردمندانه  هدفمند دولت ملي همانا و  تكامل منطقي  و درست 

  .  است اسالمي
 اهل دين و   با  ساينتفيك  احياناً و  جدلي   و  فلسفي هاي  برخورد ، عالم نمايي ها كه   قيد كرد  بايد بال درنگ 

  عواقب   ماجرا جوي يي داراي ،  اكادميك  تحقيقي و  هاي  محيط  در  جز  ؛  توده هاي مردم معتقدات وجداني
  اندوخته ملي   سطح   به  زمينه  در ، طي دهه هاي اخير  مالحظه يي   قابل  تجارب اينكه كما .   وخيمي است فجيع و

  . شده است
  پدر  و قبيلوي  ندگي ز  ةشيو  ة منگن در  تاريخي –اقتصادي ي  عقب ماندگي كنوني   واقعيت  از صرف نظر

، وجدان   است  منحط و واپس زده   منحيث المجموع  ها  رو بنايي آنء پوسته  ناگزير  نيمه فيودالي كه و ساالري 
  توكل به ماورالطبيعه و قضا و قدر نه فقط چيز هاي در خور بر خورد ،  ملكوتي و اساطيري   باور هاي ژرف   و ديني
،   جوامع بشري  پيشرفته ترين  تجارب  به اتكاي بلكه ،    نيست فروشانه  فضل  و انشمندانه  نيمچه د  سبكسرانه هاي

  .   بشري شمرده ميشودء، معنوي و رواني جامعه غنيمت هاي ذيقيمت فرهنگي
   منفور و  محكوم  ،  هاي فرهنگي و رواني  اين گنجينه از   غرض ورزانه  سوء استفاده سياسي وهمانقدر كه

خالصه در بهره گيري حد اعلي مثبت و   تعليم و تعلم و   نا بخردانه در تلطيف و تبيين و  برخورد ؛ است

   .  ميباشد  مردود و  مطرود  نيز   و انساني از آنها مطلوب ملي
 حقايق گنجينه هاي اساطيري و  و  در حال حاضر  اساسات   روشن كه  بسيار  اين واقعيت در نظرداشت با 
 در انبوه عظيمي از خرافات قبيلوي و   اصلي و حقيقي دين مقدس اسالم  مفاهيم  و  شمول نصوص  به مافرهنگي 

و ايديولوژي هاي   با تيوري ها  بر ميگردد و عالوتاً  به ماقبل التاريخ  شيوه هاي توليد و تفكري كه حتي

  داشت نظر  در  با  است وه و مغشوشميختآنوين غربي و شرقي در  التقاطي و ارتدادي مولود استعمار كهن و 
، ناب و نفيس وجداني و اخالقي ديني و اسالمي در بازسازي و  حقايق و ارزش هاي تلطيف شده  ؛اينكه

  بنياد   مركز و ، اكادمي ايجاد    ؛نوسازي مادي و معنوي كشور و ملت ما جا و مقام منيع و رفيعي دارد
  .  است  ما  سترگ ملي  و  بسيار جدي  ضرورت  اسالمي يك ديني و معارف  تحقيقات 
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 معاصر آن  و  علمي  مفهوم  بهترين  به  نيرومندترين اكادمي   در هر حال عاليترين و  بنياد كه اين مركز يا
  :  باشد استوار  بر مباني زيرين  نخست در گام   بايد  ؛  بود خواهد 
توليد و ساير مالحظات   در كار  و  الهام بخشي ، ي روان اهميت ملي ارزش معنوي و داشت   نظر در با  - 

   نظر  مورد  اكادمي  اين است كه  يك اصل مسلم  پيشنهادي در حد  ؛   باشد  بايد داشته تواند و  مي  عنوان  و  نام كه
بر اسالم  پيام )ص(  پر افتخار خراساني حضرت محمد  بزرگوار و  سخت  ، شگفت انگيز نامي صحابي   نام   به بايد

،  سر  )رحمت اهللا عليه ( ، شناخت دقيق و عميق حضرت سلمان   تازه خود . مسمي گردد)) سلمان پارسي (( يعني 
 مميزات زندگاني شخصي و   اخالق و ،  دين اسالم  پيروزي   تكوين و  تاثير وي در ، سهم و تاريخي وي گذشت 

  زندگاني  عرصه هاي   اثر گذار در كليه ، گرانبها و  پر ارج  بسيار و حكومتي اش چيزي  امارتي  همچنان حيات 
 .  معنوي و اخالقي جامعه ملي ما بوده و ميباشد

 بنياد( نام ه ي علمي بااكادمي يي با عاليترين مشخصات و محتو:  ، خواهيم داشت  انشا اهللا ؛  بدينگونه و - 
  . )  پارسي  سلمان  اسالمي و ديني   معارف  تحقيقات

 .  بنديم  مي   به كار را  نام   همين  متنء در ادامه ذاله  - 

)) بنياد تحقيقاتي سلمان پارسي ((  به اختصار  يا سلمان پارسي   اسالمي   تحقيقات معارف ديني و بنياد - 
 . صوصي سكتور خ  به سسه يي مربوطؤ م  نه هم  و  دولتيءسسهؤ نه م  ؛  باشد  ملي سسه كامالًؤم  بايست   اولتر از همه

بدون    مساعدت هاي مالي پولي كه  از طريق گشايش صندوق خاص   ترجيحاً  بايد  بنياد  اينء بودجه - 
   هكذا  بين المللي و و فرهنگي ملي   اجتماعي و   نهاد هاي سسات وؤ م ،   افغانها ة كافة و خالصانقيد و شرط

 به   اما ،  تامين شود  تدارك و ،  گردد  واريز  به آن هاندر سراسر ج  اخالصمندان  و  ساير عالقمندان  و مسلمانان 
 بگذار.   پذير فتني نيست  فراملي و  شخصيت ملي  يا سسه ؤ م ،  دولت ،  يك مرجع  تنها  از جانب  تمويل آن هيچ وجه

 . صرف نظر كنيم  زمينه   اين  در  براهين و  ادله ء اقامه  از  مختصر  در اين  الاقل؛ 

 و سيع ة اشاع و  اخبار   حد  بيش از  توقع  حتي نبايد؛  مادي  مساعدت هاي  بذل كننده گان؛  عالوتاً - 
   اعالم  با بنياد  بودجه وي  صورت حساب.  بزنند  دست   اشاعه به چنين اخبار و  خود   يا  داشته و  را كمك هاي شان

 به   درج و ، بنياد  ة موقوت  در نشرات ،  ضرر فاد و م و  بيالنس دخل و خرچ   تمويل  و چگونگي مراجع مساعدت و
 .  شود رسانيده  بايد   ديگر جهانيان و  دنيا   مسلمانان؛  افغانستان  مردم  اطالع

 بدين جهت   اسالمي است و  معارف ديني وة همه جانب  تحقيقات بنياد ،   پارسي  سلمان  تحقيقاتي بنياد - 
)) ديني . ((   باشد  ثبت تغيير ناپذير حك و  به طور مؤكد و  بايد)) ديني و اسالمي (( آن كلمات ي  اصلي   نام نيز در

  فقهي زواياي  تمامي   تا عناصر پرستي  نخستين مراحل ميتالوژي و  از  معارف ديني ةبدين معني كه پيرامون مجموع
   اديانء مثابه به  قبول شده ن اديا و تي  زردش ،  برهمني  چون  شده  ادعا  اديان  اخالقي و ، معنوي  تاريخي ، 

  ة استفاد براي تحقيقات را   ماحصل  .   عمل آورد به  ميتود هاي علمي تحقيقات  اسلوب ها و  با آخرين  آسماني
 در اختيار  و تدوين   آن ة طرز شايست به  مدارس  و  اطفال مكاتب  شموله  ب افغاني  ةجامع ني گوناگون  س طبقات

 ديني و  ة ويژة تربي و  تعليم   مراكز  مطبوعات و ،  مسلكي و  تعليمات عالي  ،  تربيه و  تعليم   ملي سساتؤ م ت ودول
 .  دهد قرار  مردم  و عه ـ مطال اهل عموم 

در   دين آسماني كه  و كاملترين  آخرين ة مثاب  به  دين مقدس اسالم  در مورد  بدين معني كه ))اسالمي (( 
،  ، روشنگرانه والنهؤ مس درجه  تاليفات آن انتها   تتبعات و ، تحقيقات ،   افغانستان است  مردم  دين عموم العين ح

   و  تمامي اديان  ميان در  مششع  و ، روشن   پاك و منزه  طور  به جايگاه اين دين بزرگ را.   بود عميق و دقيق خواهد
   متضاد  مباحثات  از را كه  اساسات واقعي آن ،  مبرهن خواهد كرد  و  مشخص بشري  جديد  و باور هاي ديني قديم 

 مباحثه  منازعه و  طرف   كه را  نصوصي   اصول و ،  نموده  تفكيك مشخص و ،   باشد مي فارغ   امروز   گذشته و در
   اوضاع ، تاريخي لحاظ  از   مذاهب گوناگون در اين ديانت واحد گرديده  فرق و  شعب و  ايجاد  به  منجر بوده و
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 بنيان گذاران قرائت هاي   پيشوايان و  پيرامون  مطالعات و  شخصيتي   تحليل ،   زمان  هر  سياسي و اقتصادي 
  ،  نظر مورد  ة زمان  ماورا ديني در فرهنگي مسلط   سنن  ،  ايديولوژيك ،  روانشناسانه در مسايل ، كشفيات  گوناگون

 بر عكس حالت هاي   ارباب اقتدار و با ، وابسته گي هاي مستقيم و غير مستقيم  )اتنيكي ( لوي باور هاي قومي و قبي
  ،   تبيين نموده و  تدقيق  ،  مكان مورد مطالعه زمان و  عيني و ذهني در ء  مؤثره  ديگر عوامل ، و اپوزيسيوني

   بالنتيجه  ارائه و  زمينه  در مشخص را  روشن و  ين براه  ادله و  بر  مبتني  مستند و ،   مستدل ،  علمي دريافت هاي
   عمالً و  علماً  – وحشيانه   بسا خونين و چه  -  تناقضات ها و تضاد ،   سوء تفاهمات  دود هاي ها و به رفع و دفع غبار 

 به وجدان  را و آن امين  ت را  حسنه  و  نيكو   ملت شمول اخالقيات  ديني و   معنويات  اعتالي ،  گذاشته  پايان  نقطه

  .  مبدل خواهد كرد  ما مردم  ملي
از تحقيقات و كاوش هاي  بنياد تحقيقاتي سلمان پارسي عبارت است ي  برنامه كاري   هزاران  از يكي - 

   كامالً  تاريخ  تدوين ،   در دين مقدس اسالم ))جهاد ((  مباني   پيرامون اصول و  ابعاد در كامل ترين گسترده و 
راشدين  خلفاي   خالفت  و گاني ه  زمان زند  در ،  بزرگ اسالم پيامبر  زمان حيات   در ))جهاد  (( ةوالنؤ مس علمي و

 به   در سراسر جهان  مسلمانان به منسوب   هاي   امارت  سلطنت ها و ،  خالفت ها  تاريخ ة مراحل مختلف  در  هكذا و
  .  طور اخص  به ما ي اجداد  سرزمين  و  در كشور  و طور اعم 

گ  جن سازماني  – سياسي  هاي  برداشت   ومتعدد   مذاهب   مورد  شامل در كامل و  تتبعات   تحقيقات و               _
((  قبيل   از  اسالم  به مافيايي منسوب تروريستي و   سازمان هاي  پيرامون در حقايق  ، اكتشافات   ها  از آن افروزانه
،  ها آني  فرهنگي  و  سياسي  ،   روان شناسانه و  اجتماعي   داليل  بستر ها و ،   انگيزه ها ،  علل ،  ))القاعده 

  و فردي  اهداف   داراي  ةيافت سازمان   تروريزم  ،  اسالم  به  تروريستي منسوب  جنبش هايءباره در  مطالعات 
 هاي   ميتود  اصول و ،  رموز و  ها  ، راز  در اسالم ))ار انتح((  اصل  ،  تروريزم انتحاري ،  نظامي جمعي ملكي و

  و  فوري   هاي برنامه يكي از  ،   بين المللي عاجل آن و بر اهميت و ضرورت ملي   بنا انتحاريون  تجهيز  تربيت و
  . باشد  مي و بوده   پارسي   سلمان  تحقيقاتي  بنياد  اول دست

، غير جانبدارانه و دور از احساسات و جذبات فضل  ، خونسردانه  همه جانبه ، تدوين مؤكداً علمي - 
در افغانستان معروف شده ))  ساله 14جهاد (( بنام  تاريخ آنچه كه   مذهبي   ملي و  تفاخرات مبالغه آميز فروشانه و

،  يژي هاي سياسي استرات  ايديولوژي و ،  نقش پاكستان ، تاريخي اين دوران  تحقيقات همه جانبه جيوپوليتيك و  با
 واحد هاي   نيرو ها و  تفكيك  با همسايگان هاي ساير   نقش  ، پروسه در اين   سوق الجيشي آن  ، مذهبي و نظامي
   خالصه  و  منطقه  در  ابر قدرت ها  رويا رويي و  »جنگ سرد«  نقش  ،  ها و غير دولتي آن  نيمه دولتي  ، دولتي

 ملي  ،  رساند  مدد   پروسه  به روشن شدن كم و كيف اين  داليل كه و  شواهد ،  اسناد ، ، حقايق تمامي آن واقعيت ها
 .  ميباشد  سلمان پارسي  تحقيقاتي  بنياد  رسالت ترين

 سوانح و  ،   لشكر كشي ها  سيطره و ،   طالبانيزم  كامل پيرامون  و  دانستني هاي جامع و تاريخ  تدوين  - 
   به  پاكستاني  مليشه هاي و القاعده   ةويژ  نيروهاي  با  همدوش   از همان آغاز  طالبان كه توسط ارتكاب شده فجايع 

ظهور ي تاريخي  داشت تصادف   نظر  در  با ،  ادامه دارد  نحوي از انحا به  شان ء  غايله  تا كنون تحرك آمده و
   تروريستي ة سانح  با سقوط شان  تصادف  و»  ديورند« استعماري   تاريخ خط  گي اعتبار صد ساله ختم با  طالبان 

مطالعه و  فصل   در اياالت متحده امريكا و عواقب آن 2001 سپتمبر 11 ة فاجع يعني  در تاريخ  بي سابقه انتحاري 
 . شود مي شمرده  سلمان پارسي   اسالمي   ديني و  تحقيقات  بنياد  يا  ديگر كانون  عاجل و تحقيق ويژه 

 تدوين  بالنتيجه مشخصات و  ، اوصاف و  ، ضابطه ها  مراتب آن و)) عالم دين  (( ةرامون مقول پي تحقيق - 
 ))عالم دين ((   عنوان   تثبيت براي  شرعي ة منز  مبادي  اسالمي و ةپاكيز  بر اساسات  مبتني  دقيقاً   مقررات اصول و

 سلب   سرحد  تا  مجازات آن  تنبيه و ، سووليت هاي آن م ، صالحيت ها و امتيازات آن ، حقوق و  ترفيع درجات آن ، 
   ديني وليتؤمس  احساس  اخالقي و  ةموضوع  از اصول   تخلف در صورت  آن ة تنقيص درج يا )) عالم دين (( عنوان 
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وري  ضر و الزم   مالحظات  و  اش   اثر گزاري و  امكانات كاري  صالحيت ها و  ةدر ساح  بشري  ، ملي و و مذهبي
  .   دارد قرار ) ر .ع( پارسي   سلمان   تحقيقاتي  برابر كانون  در كه  ديگريست   مذهبي و  ملي ة وظيف ، فراتر

 است از تحقيق و مطالعه   پارسي عبارت  تحقيقاتي سلمان  بنياد معنوي ديگر  بزرگ روحاني و  رسالت - 
 دفن  قتل و ، كشف و جستجوي محالت   اماكن متبركه  و مزارات ، و كيف زيارات دقيق مجدد در مورد كان  عميق و 

 فرعون صفت و  سلطه گر و  وحشيگري هاي اجانب   بنابر كه  ديني وطن ما  ملي و  نامدار   قهرمانان و سرداران 
  سته باي  شايسته و  عظمت و جالل  برازندگي و  يا  پنهان شده و  مغشوش و ها  وطني آن نوكران جاني تر و خايين تر

  ،   زنان ،  كودكان  ةبي روي ، كشتار هاي   دسته جمعي  قتل هاي محالت  تشخيص  و دريافت   هكذا   ندارد و را
 شرف و   ، استقالل ، آزادي و  وطن  از خاك و  مدافعه  به گناه ،  مغلوب اين سر زمين  يا  بي دفاع و  پيران جوانان و
 لرزاننده و   قرباني هاي و  اين سوانح   وسيع  توصيف دقيق و  تحليل و .  نياكان و پدران   معتقدات   احياناً ناموس و

  درسي تاريخنامه هاي  نگارش   و  حقايق تاريخ با متناسب   و آثار تجسمي  ، فيلم ها  يادگار  منار هاي سفارش تدارك
 . هنري  و  آثار ادبي  و ها   رمان ، ها  داستان ،

 دقيق   بسيار جدي و خستين محققان و اكادميسين هاي اين بنياد از طريق امتحان كانكورپيشبيني ميشود كه ن
  ، مؤرخين ،    علوم  اكادمي هاي ،  پوهنتون هاي كشور ملي از  ةوجه  داراي   معروف و استادان  تيم  تحت نظر
 تداوم  و  شوند   بر گزيده  داوطلبان ن ميا  از  فرهنگ كشور  علم و ةرسيد نام ه  ب  زنان  خالصه مردان و محققين و

   بنياد  داخلي  نظام .  يافت  خواهد  را  وسايل خويش  ، راه ها و  بنياد اصول  در چوكات خود كانون و ، البته اين امر
،   يافته  دموكراسي سازمان  با مانأتو  اصول مركزيت   يعني  بشري ة در جامع  مثبت  تجربه شده و بر مبناي اصول

،   اين كنفرانس ها  تسجيل در تائيد و با  و   علمي   كنفرانس هاي  در  مدافعه و  طرح  با  تحقيقات  و  مطالعات  نتايج
  ..  بود  جهان خواهد و  جامعه   به  عرضه و  نشر  قابل

هلي با به بن مسلم  قتي«  :آمده است )) تاريخ بلخ  ((   از  نقل  به قزويني)) بيست مقاله  ((  بنام در كتابي 
به  ماوراالنهر كشتار كرد و در يكي از جنگ ها  سردار معروف حجاج چندين هزار نفر از آرياييان را در خراسان و 

ها آسياب روان  به تمام معني كلمه از خون آن  بكشت كه  ، اينقدر از آرياييان  بود كه خورده(!)  سبب سوگندي 
 به  ها  دختر هاي آنان را در حضور آن و  زن ها  ،  نمود  تناول  پخته و نان ن آرد  از آ و گندم آرد كرد و گردانيد 

  » قسمت كرد   عرب لشكر
   براي شد و داده   قرار  پس از كشته شدنش زيارتگاه آنگاه قبر اين شقي ازل و ابد : ((   است اضافه شده و 

  . )) ميكردند زيارت   را(!) شهيد  تربت آن   قضاي حاجات  و خدا   به  تقرب
،    تيمورلنگ ها ،  هالكو ها ،  بر بريت چنگيز ها تاريخ جباريت و    ؛ي از مثال هاي كوچك و اتفاقي است يك ؛اين

 خونين طوالني مستقيم و غير مستقيم ة انتقام جويانه و سلط  لشكر كشي هاي ،..... ها و  عالوالدين جهانسوز
فرنگي ها   غير مستقيم  ً غالبا و  مستور  بي نهايت  تاكتيك هاي   ستراتيژي ها و با توام    فجايع ها و تازي  تئوكراسي 

دهة اشغال   فجايع  ،  افغاني  »پولپوت ـ ينگساري « جنايات   و است   ساري و جاري   بقاياي آن كه هنوز آثار و
،  ها رشادت ها  برابر آن در  هابي عرب وشيخ هاي و  پاكستان و ،» جنگ سرد« تاز اجيران جنگي   تاخت و شوروي و

 اوالد   مال و  سر و و  خون  ةنذران  مالي و   حصر جاني و و بي حد   تحمل قرباني هاي  و  جانبازي ها  ،  مردانگي ها
،   حماسية ارثي منحيث المجموع و آرياناي ديروز كه  خراسان   يا  »ملت افغان«  بنام  وطن و  پاي  به و هستي 

  بالنتيجه  تسليم نا پذير و  و  پر غرور  اما  معصوم  و مظلوم   نياكان   پدران و  ميراث معنوي  بي بديل و فتخاراتا
 عادل ديني اسالمي  زاوية وجدان بيدار و  از  شائيسته  تدوين  توثيق و  تحقيق ،  به ،  است  معظم ما مقدس و
  !خائينانه است   ناكافي ، مغرضانه و حتي كاذبانه و در زمينه  موجود   تاريخواره هاي . دارد   اكيد ضرورت

 تفكيك  ،   مطالعه و  تحقيق  ، روه بيني ذُ  ذره بيني و  كافت و كاو  و  جستجو ةبيكران  همه ساحت  همه و ها  اين

  ! است نا حق ها  و  حق ها   پااليش و  نا سره ها  سره ها و
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بودن، »مسلمان منافق« بودن و »مسلمان صديق« ،  »ضد ملي بودن«  و »ودنملي ب«  اتفاقاً اينجا آزمونگاه 
   !!! بودن است»ارباب آنها«  و »جهل و ضاللت«  بودن و يا مزدور و غالم »علم و حقيقت« من و فدوي ؤم

 آگاهي از علم و  به  ها افغان عقايد ديني ، كه  شود  مكمل  نميتواند زماني تا ،   »ها ملت شدن افغان«  ةپروس

 اول ة درج  به ،  بايد افغان . نگردد  شان مبدل ، پيشوايان و سخنگويان ديني ، به علم و آگاهي از روحانيون دين
 مسجد خود   پيچيده و در طاق خانه يا را كه الي هفت پوش ابريشمين  كتاب مقدسي   تا  باشد  داشته كاملسواد

  .  و شناخته بتواند ديده  از لحاظ حروف و الفبا، گذاشته است
مغز   به   بتواند  خود تا بياموزد   عاليترين ادبيات آن   با ،  عربي است  يا زبان قرآن را كه  بايد  دومة درج  به

 ةبر گردان و ترجم   يا  تميز كند و راستين الهي  احكام   با را  وسوسه هاي شيطاني  يابد و  وقوف  و متن قرآن

 را در   آندرك و فهمو فرهنگي و روانشناسانهء سواد ادبي   و  صاحب گرديده   را كالم اهللامطمئن و معتبر
  .  دارا شود زبان دوم 

   سواد  ملي  عمومي پروگرام  تحقق   نيازمند  زمان ميطلبد و  از خود آگاهي ديني  درجه  اين به چون وصول 
 تكوين و تكامل  ةبرجست مهم و  ضرورت   يك  اتفاقاً  همه گاني است و  تعليمات ابتدايي اجباري   تكميل آموزي و

ضرور اعتالي  حد    همان  به رسانيدن جامعه  هم   تكميل دولت ملي سيس وأ ت  به  نيل  وحدت ملي و هويت ملي و

 عاجل اين  و  به صورت فوري   هر افغان  اشد ضرورت ملي مهمترين و؛   استو مذهبي خود آگاهي ديني 

  .  ، مورد شناخت قرار دهد بسيار زياد را با شك و وسواس )) م دينعال((است كه 
اساساً   شهر و كوچه اش   مسئله گوي و مبلغ   خطيب و  ،   امام مسجد كه  بداند   سعي كند  تا  بايد هر افغان

 ه امام چهارد فضيلت مĤب جاسوس فرنگي و)) الرنس ((  مانند حضرت   يا  است مسلمان  ةاوالد  ة زمر افغان و از
 و در  .  امثال آن است  و موساد  ،  سيا  سرويس ، ، انتليجينت آي– اس – مسجد پل خشتي اصالً كدام اجينت آي ةسال

  غارتگران   منابع و  به مراجع  اينكه هست يا   جايش  سرِ آيا ايمانش  ،  مسلمان بودن  اوالد افغان و صورت 

  باشد؟؟   مي روگ  خارجي   استيال جويان و داخلي 
 از سياست و  پيشوايي ديني را  به طور كلي مدعيان ؛  تواند  نمي دموكراسي در عصر  هيچ قدرتي مخصوصاً 

 روزه   همه ايكه عديده   تجارب  و تاريخ   به حكم  است كه در اينجا   كند ولي سخن   محروم و  سياسي منع  فعاليت
   بعضاً  باشند و  داشته منفجره  پر از مواد   واسكت هايي توانند مي ،   اين رديف  ازي عناصر ،  ميگذرد  بر ما در دور و

،   ها ، آرمان  حاكميت ملي ، وحدت ملي  بنيان هاي  ، باشد ملت   فالح  به خير و  عوض آنكه  عمل سياسي شان
  .  مي كند  متالشي  متزلزل و را  غنايم ملي   ثروت ها و ، ها آزادي

   و  رهنمايي و  ارشاد  .  باشد جاپان دوم آسيا   امروز ؛   افغانستان؛  بود ممكن )) امان اهللا ((  يك  با          
 سياسي   امحاي  ولي انفجار دولت و؛ بود  ملت آن   نجات بخش افغانستان و ،  به وي  انساني و  اسالمي  واقعاً كمك 

 زمين و   اسفل السافلين  به ما را ، طوريكه ديديم   مواد منفجرهاز  پر  واسكت هاي هاي داراي مال نما دست ه ب ،  وي
  .  سر نگون كرد زمان
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  فصل پنجم          
  

  
  فاشيزم قبيلوي و »ملت«،»جنگ صليبي«   

  
  

شيطنت ،   دروغ ، صداقت و ناسره ، حقيقت و  محك هاييكه سره و   مباحث گفته آمديم          چنانكه در آغاز اين
  : به طور اعم عبارت اند از  ،  ميرساند  ثبوت  به  عمالً  در كشور ما » ملت ةمقول «   مورد  در  را و طينت پليد بيريايي 
  . مصداق نام و هويت ملي – 1
  . مصداق احساس و شعور ملي – 2
  .داق حدود و مرزهاي ملي  مص– 3
  . مصداق منافع و مصالح ملي – 4
  . مصداق دوست ودشمن ملي – 5
  . استراتيژي و آرمان ملي – 6
  . تاريخ و فرهنگ ملي – 7
  . جغرافيا و سر زمين ملي – 8
  . دولت وحاكميت ملي – 9

  . انتظام و سلسله مراتب ملي – 10
  . منابع و ثروت هاي ملي – 11
  .ـرور ملي  غ مناعت و– 12
  . ايثار و دفاع ملي – 13
  . وحدت و همبستگي ملي – 14
 . روابط و ضوابط با ملل و مردمان دگر – 15

   

، خط مشي دولت ها و همچنان متون  معموالً در طرح ستراتيژي هاي احزاب و سازمان هاي سياسي         
بدون اينكه .  و تماميت ارضي كشور عنوان ميشود قوانين اساسي بند اول و مادة اول همانا دفاع از استقالل ملي

 در افغانستان   بايد اذعان كرد كه؛ اهميت و اصالت چنين فورمول بندي حتي طرف كوچكترين شايبه قرار گيرد 
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   را  اهداف  پاره يي از طور اخص اهميته  ب اخير  دو سه دهة   و  به طور اعم هاي قرن اخير ويران ، متأ سفانه رخداد
ها حتي امر اول و ارجح   اولويت بخشيده است كه بدون رسيدگي كامالً علمي و عملي بدان ه اندازه يي مبرميت وب

يعني مسؤوليت ملي دفاع از استقالل و تماميت ارضي ، تأمين تام و تمام اين ايده آل اساسي ملي زير سؤال بوده و 
  .هست 

  :اهداف مذكور عبارتند از 
  .  افغانستانشمول هويت مليتامين، تحكيم و تضمين - 
  .تحقق وحدت واقعي ملي به مثابة نهضت عمومي وطنساز و كشور ساز - 
 . بازسازي ، احيا ، اصالح و استحكام دولت ملي - 

  . تشكيل و تكميل هدفمند و مسلكي اردوي سراسري ملي - 
  

  :جبر و اختيار و تعقل و تحكم در مسأ له 
  

. باشد ، ملت به مفهوم علمي و معاصر كلمه  ملت ه بايد مؤطن يك، قبل از هم افغانستان به مثابة يك كشور
مفاهيم التقاطي ، من درآوردي ، شؤونيستي ، قومگرايانه و مذهبگرايانه نه اينكه باشندگان افغانستان را ملت ساخته 

 ويت ملي  همعهذا تعيين كنندة.  وارد مي آورد  پروسة ملت شدن مردم افغانستاننميتواند بلكه اخالل جدي در
  . نيست   بد   نيات نيك و مفاهيم ، شعارها و

 بلكه اساساً توسط شيوة حيات اقتصادي   نبوده  يك چيز مجرد و قايم بالذاتوحدت مليبالنتيجه  هويت ملي و 
 . ميگردد   تحكيم  تثبيت و و فرهنگي تعيين ،

 فرد محصول رمه و حاصالت زراعتي خود  كه همينبازار   نميكند ولي  به فرد هويت ملي القا رمه و گاو آهن
سازد   مواجه مي تبادالت و مناسباتي به مقابلتاً مايحتاج زندگي خود را خريداري مي نمايد ، او را را در آن عرضه و 

» ملت«  كه باالخره پيوند هايش با اجتماعكه به توسعة دايرة ديد و فكرش منجر گرديده زمينه ساز درك و دريافت 
  . ود است ، ميش

 انديشه و عملكرد افراد متعلق به بدين جهت ضامن اساسي تثبيت و تحكيم افغانستانشمول هويت ملي در
هاي  ملي ، فارم ها ) با زار(گروه هاي اتنيكي و مذهبي گوناگون اين سرزمين ، همانا ، توسعه غناي ماركيت 

اً و با مجبره هاي طبيعي افراد اقشار ها لزوم  است كه در آنيدي و فكري ، فابريكات و ساير تجمعات كار
البته نقش تعليم و تربيه ، .  ، مي پردازند كار و زندگي با هم و آموزش متقابل و تبادل افكار و آراگوناگون به 

تبليغات و القاءات راديو تلويزيوني ، سينمايي و تياتري ، ساير وسايل اطالعات جمعي ، موعظه ها و كمپاين هاي 
 اساسات زير خاصه در زمانيكهتخريب از اين استقامت ها غيره نيز با اهميت بوده ولي علي القاعده ، انتخاباتي و 

  . ، نيرومند تر عمل ميكند  تعمير و سازندگي  به نسبت   نا توان باشد ، بنايي
موارد نا بخردانه و يا خصمانة زياده طلبي ها ، ستمگري ها و تحميالت قومي ، تشكيالت مليشيايي 

ومي ، تشكل و فعاليت احزاب مبتني بر مذاهب جداگانه ، انديشه هاي سكتاريستي ، عملكرد هاي قبيله ق
گرايانه همانند طالبان و عناصر مشابه ، همزمان با جنگ ها و استخوان شكني هاي داخلي صدمات بسيار 

انستان وارد آورده و شديدي به تكامل افغانستانشمول هويت ملي و امر حياتي وحدت واقعي ملي مردم افغ
  .تا زمان لغو و انحالل كامل اين پديده ها زيانبخشي آنها  ادامه خواهد داشت 

تخريب كارگاه ها و مؤسسات بزرگ ملي كه هزاران كارگر و كارمند همدوش و همشانة اقوام و مذاهب با هم 
با جذب در صفوف نيروهاي متخاصم  باً برادر كشور را پراگنده ساخته و از مسير حيات نورمال ملي منحرف نموده غال
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 همين امر در دستگاه دولت ، اردو ، مؤسسات بزرگ تحصيلي و تعليم و  گر قرار داد ، همچنان وقوعيدر برابر يكد
  . ما را متزلزل كرده است اركان هويت و وحدت مليتجمعات مدني و شهري جداً  تربيه ، 
 

 واقعاً يك ها سير تكاملي وحدت ملي افغانعه بار آن از لحاظ گذشته از ساير تبعات فاج1357 ثور7كودتاي 
تاريخي اساساً گروه هاي موسوم به  جناحهاي انشعابي يا دو  فاجعه بود ، نظر به مالحظات فراوان علمي و تحليلي و

 تجمع شده سياسي وادار به گانة حزب دموكرات خلق ، چنانكه از آغاز توأم با زور يا فشار بينهايت شديد اخالقي و
ها اثري نگذاشته بود و ناگزير فقط در تحت  كدام قانوني از قوانين داروينيزم بر آن بودند ، در مدت زمان انشعاب نيز

  .اصطالح متحد گردانيده شدند ه دوباره ب فشار هايي حتي با اتو موسفير بلند تر
و اينبار عليرغم همه انواع فشار ها  برمال گرديد ماهيت واقعي جناحين همان بود كه به مجرد تصاحب قدرت 

 تشريف »آشتي ناپذير « ر ـ كارگءگان ايديولوژي علمي طبقهه سرسپرد اصطالح پيروان وه  ب ديگر محقق شد كه
« و بخصوص  زعماي جناحها  از ارتباطات و مقاصد آشتي ناپذير نهانگاهگرچه اين تضاد و تخاصم در .دارند 

كسب نموده نماد قومي و قبيلوي   نما و بد بختانه علي الظاهر  نشأت ميكرد ولي »قوماندان سپيده دم انقالب ثور
  . بر جا گذاشت   پروسة آسيب پذير وحدت مليگي هويت ملي وه  پخت اثرات شوم زيانبار بر روند

 كه» طالب « و » خلقي «  بار مفهوم قومي عاقل متفق الرأي اند ، متأسفانه چنانكه كليه هموطنان عادل و
 سرازير گرديد  در كشور ما) I.S.I(دولت سازي   نهضت سازي و پاكستان و ازكارخانة  پطرو دالر در  از مدارس بعدها

  .  بود و حتي ذره يي تفاوت نميكرد  عين چيز،
خلقي كه تحت نام ) حفيظ اهللا امين ـ  تره كي ( پولپوت ـ ينگساري «  بي محاباي دارو دستة  براين جنايات بنا

در حاليكه  ب سوسياليستي انجام گرفت و جنايات طالبان مذهبي كه تحت نام شريعت اسالم به راه انداخته شد ،انقال
  . بدون شك مراحل عطفي و ُقله اي درين راستا ميبا شد  يگانه عليه وحدت ملي افغانها نيست اما جنايات تنها واين  ها 

»  تلك خرس «  تا حدود معيني قبالً در برش هايي ا ز كتاب  را ساخت پاكستان تنظيم اسالمي كارنامه هاي هفت
» فاشيزم قبيلوي مانع ملت شدن افغانها « حقايق مستند و مسجل بيشتري هم در كتاب دومي يعني . از نظر گذشتانديم 

  .  تقديم ، تحليل و حالجي خواهد شد
 بودند آشكارا عمال دشمنان ملت مااران نشان سازيم كه مجموعه اين خائنين و جايتك معهذا بايد اكيداً خاطر

انگيزه ها و محركات تعيين حقير و امراضي چون ساديسم و فاشيزم  وصرف نظر از جنبه هاي كينه توزي كور و

 بر آن اساساً  مزيد. بود كنندة شان در جنايات عليه و حدت ملي افغانها پالن و دستور اجانب معلوم الحال 
پرپهنا ست كه دسايس جنايتكارانة  چنان عظيم و ) ملت شدن افغانها (  پروسة  لمي تربعبارت ع امر وحدت ملي و 

  . تواند   برآن اعمال كرده نمياثر محوكننده خدشه  حد معيني با ملت افغانها جز مشتي مزدور اجانب متخاصم
، مذهبي   تصفيه حساب هاي شخصي ، گروهي ، قومي ، سمتي  با احساسات و امر عظيم وحدت ملي صرف 

گرچه مفهوم ملت و پروسة قوام . تحقق در پروسة واقعاً ملي باز ميما ند  وامثال آن نه تأمين ميگردد و نه از تأمين و
گشن بيخ  وكمال وحدت ملي در كادر تعريف هاي سياسي و جامعه شناسانه ارائه ميگردد ، معهذا اين درخت تناور و

  . نيز دارد  يخ و بنياد هاي مادي و اقتصادي كشورتار  نيرومند در ريشه هاي بسيار عميق و
تحقق عدالت در زير بناي اقتصادي و مالكيت مادي سياست و مناسبات عادالنة روبنايي با  بر لذا عالوه 

 !  ميسر ميگردد آسيب نا پذيري جاودانة آن ثروت هاي آن استحكام خارائين و وطن و ارزش ها و

نيل به آرمان   . نه وحدت ملي به ميان ميĤيد و نه از ميان ميرود  ميان خاليآرزو هاي   با شعار ها و خالصه
كبير هويت همه پذير ملي و وحدت ملي به استقامت دادن آگاهانه و خردمندانه تمامي پروگرام هاي 

مالحظات عالوتاً در اين استقامت رعايت سلسله يي از . انكشافي زير بنايي و رو بنايي ضرورت دارد 

سازنده بودن اقدامات ما در زمينه  مؤ ثر و جدي بودن و صادقاته و .بخصوصي است   داراي اهميت ناسانهروانش
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   در آئينه هاي بي غرض و ابعاد خود عرض و طول و خود و ديدن خويش و  بار بيرون برآمدن از حداقل براي يك
  :ياهللا بسم اهللا.   ميسازد   الزامي  بي انحراف را بي مرض و

  

  : از ديد ديگران » ملت افغان « و » غانستان اف« 
  
ها در طبيعت سرزمين كوهستاني و دشتهاي وسيعي كه غالبا تو سط  سلحشوري افغان ريشه سرسختي و«   

افغانستان بحيث يك مقطع مهاجرت هاي . هم پيوند مي يابد ، نهفته است  قطعات كوچكي از زمين هاي سرسبز با
ها و  ماجراتر جنگ پر  به هر كشور جهان ، تاريخ  ي غارتگر و امپراتوري هاي معاصر نسبتنژادي ، محل عبور اردو ها

    . را دارا بوده است تجاوز ها
 ، يا مردم داراي نژاد هاي مختلف در افغانستان در خالل قرن هاي متمادي يا بر ضد قواي مهاجم جنگيده اند

  . ستيز بوده اند   در بين خود ،  ال تهاجم در ميان نبوده استؤهرگاه س
افغانستا ن معاصر در اثر يك ائتالف داخلي مردم آن به ميان نيامده بلكه مانند اكثر كشور هاي آسيايي و 

م در اثر كشمكش هاي امپراتوري  سرحدات اين كشور در قرن نزده .شد  افريقايي ، محصول عوامل خارجي ميبا
جغرافيايي   به اختالفات نژادي و  در آسياي مركزي تعيين شد كه منتج شبه قاره هند و امپراتوري روسيه يتانيا دربر

 برآن اطالق شده  نژاد هاي اين كشور يعني پشتون ها  به يكي از  حتي خود نام افغانستان در اول به اعتبار.  گرديد
درازناي همين مدت    در خاتمه پذيرفت و) 1919( از چهل سال   بعد افغانستان  در قيموميت بريتانيا. .. است 

 از دادن شخصيت حقوقي   بود و آن عبارت  به مذاكره آغاز كرده  در باره آن  با روسيه انگلستان عمليه ايرا كه قبالً
  .بود ، تكميل كرد ) افغانستان( به آن كشور
 فت 13400 به ارتفاع   از گوشه جهيل ويكتوريا  سرحدي را1873در سال  سن پيترزبورگ   بين لندن و  مكاتبه

 بي مباالتي و عدم تأمل  در اثر .  تعيين كرد  ميانجامد) اكسوس( دريا هاي آمو باالي كوه هاي برفدار پامير كه به آب
 تاريخي   اقتصادي ، فرهنگي و  حقايق نژادي ،  به مطابق نه هم روسيه در تعيين سرحد   نه بريتانيا و استعمارچيان

  ...  ارائه كردند كشور توضيحات دقيقي را ميان دو  بحيث سرحد   براي قبول درياها  نه آن اعتنا و دقتي كردند و
عالمه گذاري شده است ، هيچگاه   تعيين و20 و 19نفوس افغانستان در چو كات سرحدات فعلي آن كه طي قرن 

  .  نگرديده است  به طور دقيق معلوم
 هزار قصبه و 15ز پانزده مليون خواند كه در  بيشتر ا  نفوس آنكشور را1980 در سال  حكومت افغانستان

شمول ه  بيست مليون ب تا اضافه تر از  13 از  اما در تخمينات ديگر اين رقم يكتعداد شهر هاي محدود زندگي ميكنند ،
  .  ياد شده است  ، ايران مهاجرت كرده اند  پاكستان و به  1982كه در سال  نفري مليونها 

سه تا چهار مليون پشتون .   و نيم مليون تخمين ميشوند6تا   6 از  فغانستا ن زيست دارندكه در ا تنها پشتونهايي
 بيان  حد واضحسر ها در هر دو طرف   سياسي ، تعداد آن  ليكن بنابر ملحوظات ؛نمايند پاكستان زندگي مي  ديگر در
به يكصد هزار نفر   هزار تا70ايران از   وها در افغانستان قبل از آغاز مهاجرت به پاكستان  بلو چ تعداد . نميشود 
  . ميرسيد
در دو طرف سرحد افغانستان و اتحاد شوروي  نژادي افغانستان تاجيك ها   گروپ عمده قومي و3جمله  از

نيم مليون تاجيك زندگي   و3 الي 3 شوروي ، در افغانستان 1979بر طبق احصائيه منتشره سال .  زندگي دارند
  .  تاجيك بود وباش دارند 2898000 در خود اتحاد شوروي  ه، در حاليك ميكنند

تعداد .  در اتحاد شوروي زندگي ميكنند 1245600نيم مليون ازبيك در جنوب آمو   تخميناً يك الي  يك و
 در شوروي اين رقم   در حاليكه  تخمين شده  نفر در افغانستان 400000  تا125000به گونه هاي مختلف از تركمن ها 
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  .  قزلباش  زندگي ميكنند  نفر 200000 تا  60000 نفر ايماق و  800000 در افغانستان هكذا  .  ميرسد2028000 به
ها در قسمت   آن875000افغانستان مردم هزاره ميباشند كه در حدود  نژادي معتنابه در يگانه گروه قومي و

چنگيز  روه هاي نژادي در اثر تهاجم اسكندر كبير و ديگر گ همچنان يكتعداد.  كوهستانات مركزي كشور اقامت دارند
  . عاليم جسماني بخصوص در افغانستان باقي مانده اند   مشخصات و  با خان

،  درصد مردم افغانستان به آن صحبت ميكنند  80لسانيكه  دو.   زبان تكلم ميشود20 در افغانستان حد اقل به 
  ». باشد دري مي و پشتو
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 ارتفاعات   بعد ديگر  بيگانگان يكي ةهاي مداخل قبل از آنكه تاريخ كتبي بوجود آيد بايد اذعان داشت كه موج« 
دانشمندان در . ، در نورديده است   هاي ايران را ، قبل از آنكه به مناطق جنوب برسد شرق جلگه  يا هندوكش و
.  پنج سلسله حكمروايي را معرفي ميدارند  شوروي ، حد اقل بيست وةپنجصد سال قبل از مداخل هزار و روزگار دو

ها جلو تر  ا ، هون هاي سفيد و ترك، پارتيها ، هندو ه ها ها ، سيتيان ، يوناني ها چنگيزخان با مغول هايش از فارسي
  . شده اند   افغانستان امروزي يكجاةها در بخش ها و يا هم  آنة هم رفتند كه
 تا آ سياي مركزي امپراتوري   از هندوستان  يا  هند وة نيم قار  تا براي زمان كوتاهي از مديترانه  بعضاً  ها آن

  . تشكيل ميدهند   در اين ميان حكمروايان آخرين و كمتر مؤفق را ها  روس  برتانوي ها و . نيز داشته اند هايي 
پل پاي  تجارت و افكار .   از هزاران سال به اين طرف بزرگترين چهار راه آسيا را تشكيل ميداد     افغانستان

 ، اجناس و ندميگذشت كوه ها صحرا ها و مبلغان از هاي شتر و كاروان.  چادر نشين را تعقيب ميكرد اقوام  ارتش ها و
   . چين مبادله ميكردند آسياي ميانه و ، روم ،  ايران  با فلسفه هند را

  عقيده.  از فالت افغانستان سرچشمه گرفته باشند  ، شايد  بود  سرود هاي ريگويدا ، كه كتاب قديمي هندوئيزم
ر جنوب تأثيرات مدنيت هاي د.  درآنجا درگذشته است  بر آن است كه زردشت در شمال اين كشور زاده شده و هم

  .  با يكديگر فرهنگ غني بودايي گندهارا را در پشاور به بار آورده است  بعد از آميختن هندي  يوناني ، رومي و
باميان كه در   ةدر.  انتشار يافت  تا چين ، مغولستان و كوريا  به طرف شمال  كه بوديزم از طريق افغانستان بود

 بزرگ بودا در باميان كه بين قرون ةمجسم.  بزرگ رهبانيت بود   براي پنجصد سال مركز، غرب كابل موقعيت دارد
نگارش اين سطور   فقط كوتاه زماني پس از( بر جاست پنجم بعد از ميالد به وجود آمده ، هنوز هم پا سوم و

رب ـ القاعده به فاشيزم ع و»  استراتيژي واالي پاكستان« درهجوم هماهنگ فاشيزم هاي قبيلوي طالباني ، 

   . !)انداخته شد در از پاي  بربرمنشانه ترين وضعي منهدم گرديده و
دري . ، تأثيرات ژرفي گذاشت  شود نام افغانستان ياد ميه   ب  بر سرزمين فعلي كه  بود كه ولي فرهنگ ايراني

.  به آن سخن ميزنند  كشور ردم اكثريت م  تحصيلكرده و  تمام افغانان  امروز ، افغاني زبان فارسي است  نام  كه 
 اما براي فعالً مصابين فاشيزم  ( استحكام يافت ها فارسي به مثابه دين مسلط در منطقه به پايمردي تركان و اسالم 

  . ) !قبيلوي در دو طرفة ديورند الين مدعي مالكيت و انحصار آنند 
در . سقوط دادند ) ص( حلت حضرت محمد از ر صد سال بعد ها آخرين شاهان هندوي وادي كابل را چهار آن

   .  شگو فايي آغاز كرد  به  يكي از درخشانترين مدنيت هاي مسلمانان در شهر هرات افغانستان پانزدهم قرن  اواخر
 به   از خود جديد آثاري  مهاجرت  مداخله يا هر. نظر نژاد شناسي افغانستان كابوس انسان شناسان است      از

   .  جا گذاشته است
.  را در ذهن انسان ا لقا ميكند  تجانس قومي  تصور نادرستي از -ها  افغانستان يا سرزمين افغان-نام كشور 

 براي   توسط ديگران اين نام. نداشته است   به حيث مدلول كلمه وجود   در گذشته ها چيزي اگر دقيق حرف زده شود
  . ت تشخيص گروه قومي مسلط در جامعه به كار برده شده اس
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ها حد  جوار پشتون  در.  پتا ن شناخته ميشود  در دنياي ديگر به نام درحاليكه اين گروه خود را پشتون مينامد و
موضوع زماني . زنند   به بيشتر از سي زبان گوناگون حرف مي  دارند كه بيست و يك گروه قومي ديگر وجود اقل 

 بيرون سرايت  به از سرحدات موجوده افغانستان  ها  هنگي آنفر  زباني و نمايد كه وفاداري پيدا مي پيچيده گي 
  .  ميكند

، در  تركمن ها و  ها مانند تاجيك ها آن. چين زندگي دارند  روي وودر اتحاد ش ها   بيشتر ازبيك  مثالةبه گون
كي   په آمو دادي ما نه ؤ ويلي چي ازبيكان ، تا جيكان او تركمنان بيرته(خود را دارند شوروي جمهوريتي از

ايران سكونت  پاكستان و در صحاري جنوب غرب افغانستان و در دو كنار خط ديورند در بلوچ ها . )!وغوزول شي ؟
  .  دارند

 خير دي ، دا خو ( .هم جدا ساخته شده اند  افغانستان از درحاليكه پشتون ها تقريباً مساويانه در پاكستان و

 )؟!دواره يو وطن دي نو

 بعضي از قبايل پشتون شجره نسب  . در فولكلور خود حفظ كرده است   از منبع قومي خود راگروه آگاهي هر
اشغال  بابل كه بيت المقدس را   پادشاه   بخت النصر  نخستين پادشاه اسرائيل و به شاه ساول اسطوره نماي خود را 

  .  دانند ، منسوب مي كرد
، عقيده دارند كه آنان از بقاياي  زندگي ميكنند رقي كشورهاي چشم آبي كه در كوهپايه هاي مرز ش نورستاني

، ادعا مينمايند  مرتفع مركزي  زيست دارند به همين گونه هزاره ها كه در سطوح .  باشند اسكندر مقدوني مي عساكر
ايشان ه ها در رگ سادات افغانستان مدعي اند كه خون خالص عرب.   از احفاد ارتش مغلي چنگيز خان  اند ها كه آن

  .  اند) ص( حضرت محمد ءورثه و جريان دارد
احوال فرهنگي، اسالم يگانه دين مردم  در چنين اوضاع و.   تركي دارند هاي شمال سابقه در حاليكه ازبيك

 مگر  ) :واز جمله به همين دليل  ! اسالم دين يگانه است ولي هرگز قرائت و تفسير يگانه ندارد!  بيشك ( است
 اكثريت سني  ، مورد اهانت  مسلمانان شيعه اند هزاره ها كه عمدتاً.  ناديده گرفت  را توان كشمكش ها نمي هم  آن با

  : ايشان ضرب المثل كهني دارند .   بزرگ قومي كشور اند  دومين گروه  تاجيك ها  .  قرار دارند  بيسواد هاي
   . قحبه  بر پشتون  يك   در جلو  مار اعتماد كن و  بر قحبه يك  درجلو 

 متأسفانه صداي دهل از دور خوش  (. تاريخ سياسي دولت  معاصر افغانستان اساساً سرگذشت پشتون هاست
تحت شرايط . است ، توده هاي عظيم زحمتكش ، آواره و محروم پشتون حتي از چنين تاريخي آگاهي ندارند 

اسي بحساب كتله مجموعي قوم يا اقتصاد خانخاني و قبيلوي و شباني اساساً سخن گفتن از حاكميـت سي
خانداني غالباً  كنون حاكميت سياسي از سطح فردي و به هيچ مفهوم در افغانستان تا. قبيله بي معناست 

ها  قانونمند ملت شدن افغان فقط در پروسة طبيعي و.  فراتر نرفته است "مرزها"وابسته به بيرون از 
   )!خواهد شد  حقق فراخانداني و باالخره ملي مت حاكميت سياسي 

بعد از ميالد و شايد هم قبل از آن در نواحي جنوب افغانستان مسكن گزيده  قبايل پشتون از اوايل قرن ششم 
  . باشند

مورد  ،  يك تن عرب كه در منطقه سفر ميكرد  م 1333 در  سال   مگر ؛ مورد كم است  تاريخي دقيق در اسناد
 ها نه تنها   يعني اينكه فارسي. (  مي ناميدندرا افغان ها ها آن رسي فا  اذيت قومي قرار گرفت كه آزار و

ها   آن)!كنند در انحصار شان بود القابي صدا چي را به كدام عنوان و موجود بودند بلكه اختيار اينكه كي و
  .  را در اختيار داشتند و اكثراً راهزن بودند معبر ها نواحي مرتفع و

 و عده يي هم در شمال هندوستان خود را پادشاه مي حيث اجير كار ميكردنده  بپشتون هاي ديگر در ارتش ها
برابر خارجيان سخت  ها در  شده اند ، آن  قبايل متعددي تقسيم به ها در سرزمين كوهستاني شان  پشتون.  تراشيدند

در نسل اسير فتنة پاليسي  بخاطر آنكه نسل ان( » .ياغي اند و به همان اندازه بين خود توانايي اتحاد را ندارند
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انگريزي ـ تفرقه بيانداز و حكومت كن ـ شبكه هاي ابليسي مزدور خارجي و خوانين و مال نمايان ممتاز 

  )!داخلي دو طرفه اند 
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تابع  به شدت  منطقه پشتون ها.  شود  بسياري در افغانستان ديده مي  هاي گوناگون نظر فرهنگي، آميزه از« 
با افراد غريبه  هم و را با رسوم قبيلوي ميباشد كه با قوانين رفتاري مشخص ، روابط داخل خانواده ها سنت ها و

صميم گيري شورايي كه خاص افغانستان است در مناطق پشتون نشين از قسمت هاي ديگر نظام ت.  دركنترول دارد
 به نام جرگه ها در منطقه پشتون ها وجود دارد كه نقش بسيار  ساختار هاي بومي. با اهميت تر است تر و برجسته 

  .غير منسجم هستند شورا هاي قسمت هاي ديگر افغانستان بسيار . بافت اجتماعي ايفا ميكند  مهمي در حفظ 
، اما قوانين رفتاري  ياد كرد  به عنوان افراد سنت گرا   مركز افغانستان  هزاره  از جمعيت شيعه هاي توان مي

 هاي ساكن جنوب انعطاف پذير تر است و جامعه آنان كامالً مبتني بر رعايت سلسله مراتب و  پشتون  از آنان 
 بزرگ   تا شكل گسترده ،  بيشتر شكل هسته يي دارد ي كه خانوادهءآننظام براي زنان در.  باشد فردگرايي مي

 به سبب  قبل از جنگ  مردم – اطراف هرات – درشمال غرب  . غير متعارفي نيست   تنهايي موضوع به كردن فرزندان 
جوي كار  هاي هسته اي در جست چنانكه خانواده.  شده بودند  تابعيت از فرهنگ كوچ نشيني از ديگران متمايز

 ي شهر نشيني دارند و ميگه مزار شريف جمعيت بيشتري از افراد ، ويژ در.  كردند ازمكاني به مكان ديگر كوچ مي
مناطق جنوبي    با تا بيشتري دارند   افغانستان وجوه اشتراك  با مناطق شهري غرب توان اينطور تلقي نمود كه آنان 

چه اهل شمال و چه اهل جنوب كدام مرض ژنتيك گهنه گرايي  مردم افغانستان (.  كه بسيار سنتي هستند
هاي ديگر است كه انشاءاهللا در همين كتاب  داليل و عوامل جا. شوند   از مادر تولد نمي نداشته و كهنه گرا

  ) .كه در دست داريد، خواهيد يافت 
، اگرچه  يل پشتون ندارندهرچند كه مناطق روستايي اطراف مزار شريف از لحاظ كهنه گرايي دست كمي از قبا

 به  بسيار آسان تر  مذكور  اين منطقه  بنابر . هستند ،   بافت منسجمي كه در مناطق پشتون نشين وجود دارد فاقد
 شبه   يا  به آسياي مركزي تعيين اينكه افغانستان ...شود   مي  تجزيه با وابستگي هاي گوناگون جناح هاي درگير

فرهنگ قبيله اي پشتون ها مشابهت بسياري با شبه جزيره .  ، مشكل است  تعلق دارد ميانهيا به خاور  جزيره هند و
   ») كاشكي نويسنده اندكي به داليل اين حقيقت نيز مي پرداخت( .عربستان دارد 
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تحقيق و تتبع   به اصول علم و مستشرقين و افغانستان شناسان متهعـد ز دارد ، درا بايد گفت كه اين سلسله سر
اساساً به  .كشور ما بخصوص در دو قرن اخير ندارند  ما و  در مورد   بهتر از اين ياد داشت هايي  يافته ها و متأسفانه

در حقيقت روز ، روشنايي و درخشندگي تاريخ . ندارد  يت وجود نداشته وعـاين در واق دليل اينكه چيزي بهتر از
، سياهي و تيره گي قيرگون  ملت امريكا با شب تازه تشكيل گيتي بخصوص ملل اروپايي و خيلي از ملل كم سابقه و

  . متصادف است   ما ة پارين داراي برازنده ترين تمدن هاي سابقه و سرزمين  پر تاريخ 
قرا ـهـق افغانستان به عقب و حتي بيشتر از آن ،  همان پيمانه كه دنيا پيش رفته و  به رن اخيرطي دو سه ق
  .كشانيده شده است 

 نظر ما هويت و وحدت ملي به مفهوم مدني و دموكراتيك و مبتني بر عدالت راستين  اينكه ايده مورد با 
   مشخصات و  نيز داراي  بدوي  به طرق سنتي و اني افغءجامعه اقشار و آحاد گوناگون  اجتماعي است ، اتفاقاً 

 از   بسياري . بوده و ميباشند  بيگانگان  به ويژه در برابر تجاوز  با ارزشي در راستاي وحدت و همياري ملي مختصات 
ت ها و  از طريق ازدواج ها و خويشاوندي ها ، شرك  مذاهب افغانستان هم اكنون عمدتاً افراد مربوط اقوام ، قبايل و



 191 

توان گفت ، علي الوصف   طور يك كل مي  به  پيوند خورده اند و  هم  با  عميقاً  زراعي و غيره فعاليت هاي تجارتي و
بيلة  ققوم و  مقاتله ميان آحاد ملت و حتي در ميان اجزاي هر  مجادله و  افروختن آتش هاي نفاق افگني ها و

 از نام و نمايندگي دروغين يك   ستم  اجحاف و اعمال تبعيضي و ي الرغم اخير و عل  بيشتر از دو دهه   در افغانستان
قوم بر اقوام ديگر در دهه هاي پيشين ، توده هاي ميليوني پايين جامعه در زيست با همي ، همياري و همكاري ، 

ناشي از تفرقه  هست   مشكل قابل اعتنايي نداشته و اگر عصبانيت هاي معيني هم  يكديگر  شادي  در غم و اشتراك
  . عمال جنايتكار استعماري و خارجي است   به جان هم اندازي هاي سران و سركردگان داخلي و افگني ها و

 فقير  از لحاظ اقتصادي و وضع عمومي كنوني كشور به حيث لذا علي الوصف عقب ماندگي تاريخي جامعه
 به بركت تاريخ ، فرهنگ و سنن غني ترين كشور جهان و داراي بيشترين جمعيت آواره در كرة زمين ،

طوالني پنج هزار ساله با رفع و دفع عناصر و عوامل مزاحم ، وصول به حد منتظرة همه پذيري هويت واحد 
  .ملي و نيل به وحدت پويا و پرتوان ملي ملت افغان ممكن و ميسر است

  

  :حدت ملي  خاينين، ضرورت مبرم وة محاكم
  

، شفاف كردن سير حوادث و سوانح تاريخي  هويت ملي و استحكام وحدت مليگي ه  پخت مشكل عمده در راه
 تاريخ ءبرهه  نظامي در اين   نيرو هاي سياسي و  اشخاص ، جريانات و  بسا . اخير است   دهة سه  بخصوص دو قرن و

 با   در مجموع ي و استقالل ملي ، فرهنگ مل  مصالح ملي ، منافع ملي ،  اصل هاي هويت ملي ، وحدت ملي ،  با ما
  ! نا بخشودني داشته اند   برخورد ها و عملكرد هاي گوناگون غالباً خايينانه و  سرزمين ملي ما و كشور 

ها اكثراً پول و   قوماندة اين  نهي و فرمان و بايد خاطر نشان گردد كه سايقه و انگيزهء مصادر امر و مؤكداً 
 در كشور   اشغال شوروي  اگر كساني زمينه ساز . است  سرزمين ما بوده ملت و   اجانب دشمن با  هدايت دستور و 

  شعار داده اند و  شدن افغانستان را   پاكستان پنجم  علناً صوبة   يا  اميران  سران و  فراوان ذوات و  مقابلتاً بوده اند ،
  .  را صاف و هموار كرده اند   تعقيب و همين راه را  استقامت  در عمل همين يا 

 دقيقترين علت يابي   با لو ، رديف كردن حوادث و قضايا و  نوشتن كتب قطور تاريخ  با اين امر عظيم ملي صرف  
گذشته از آن در همه شرايع و .  به طور كامل ميسر نيست  ها ، تحليل ها و استنادات بسيار مؤثق و عميق نيز متأسفانه

 تعقيب   با  چرا و  بي چون   بايد موارديست كه ،  و خارجي كشورقوانين خيانت ملي و جرايم عليه امنيت داخلي 
  . جدي و كامالً عادالنه روبرو گردد  كامالً  محاكمة  عدلي و
 
مسألة كشور مردم افغانستان را  توانست در امر روشن كردن هزاران معضله و يكي از ذواتي كه مي(

 برهة  ي طوالني ترين دورة كار در مهمترينياري رساند ، اعليحضرت محمد ظاهر شاه زمامدار دارا
پروژه هاي تطبيق شده يا  استنتاج از پروسه ها و حايز امكان طوالني ترين زمان مطالعه و تاريخي و نيز

به اهميت نگارش و انتشار خاطرات و   با آگاهي و وقوف  صاحب اين قلم. تحميل شده در آن دوران است 
نيز محاكمة خائنين ملي بعدي و مكاشفه و مطالعه علل و  اريخ كشور وت  براي مردم و اعترافات ايشان

 خورشيدي طي نامة سرگشاده  در شمارة هقتم مؤرخ 1382 انگيزه هاي رويداد ها ي  پسين در اوايل سال 
كه جهت آگاهي خوانندة گرامي  از ايشان چنين تمنايي به عمل آ ورد " طلوع افغا نستان " ثور جريدة 28

   ).شود  ة همين فصل كتاب نيز به نشر سپرده ميدر ضميم

 دهة پسين در سطح  سهبه هر حال محاكمة مصادر قومانده و امر و فرمان فاجعه هاي پياپي قرن اخير و عمدتاً دو
 براي تأمين و تحكيم هويت بالمنازع ملي و وحدت خدشه ناپذير ملي ما ضرورتي تاريخي است كه  ، مركز و محالت

  .نيز مبدل گردد   نسل هاي امروز و فرداي وطن ما ء  تربيه  مدرسة بزرگ تعليم و ه ب تواند مي
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 تاريخيست كه سازما نده و ساما نده ، قاضي و مجري آن ارادة آزاد و تراكم  اين محاكمه ، محاكمة مدني و
كامالً اختصاصي ، آزاد و توان گفت كه اين ، يك محاكمة   به مثابة يك تصور مي .افغانستان است  يافته واقعي ملت 

با رعايت كامل حقوق دفاع متهمين   بين المللي   در چوكات اصول اساسي شرع ، قوانين ملي و مقتدر ملي است كه
 يا  بر مجرميت   قراين مدار حكم عاليم و و شهود ، ها  ثبوت   بر اسناد و  علني مبتني  به طور كامالً اعم از زنده و مرده

    . ميدهد برائت كسي حكم 
  امعان نظر   با ذوات و اشخاص را  القاب و عناوين چپاول شدة  . تفكيك ميدارد خاين ملي و خادم ملي را 

 ها و   تنظيم  ضد ملي احزاب ، گروه ها ، ، غير ملي يا  ماهيت ملي .  ميكند  يا رد  تأييد ،  توشيح  تدقيق و مجدد
  ...دارد  بر مال مي حركت ها را آفتابي و

در اين پروسه اساساً هدف تسجيل و تثبيت حقايق و واقعيت هاي تاريخ است تا مجازات فزيكي  
  .اشخاص و عناصر

الزم است در اين امر عظيم ، از تمامي تجارب مثبت ، امكانات و وسايل كشف و تحقيق و تسهيالت تكنولوژيك 
 به   جنايات عليه بشريت و جرايم ضد حقوق بشر بين المللي جنايتكاران جنگي ،  ياري محاكم معاصر و در عين حال
 شايد الزم افتد كه پرونده هاي شماري از متهمان اساساً در همين محاكم بين  .  به عمل آيد حد اعظمي استفاده

 محاكمة ملي  اين ،.  به دنباله روي از هيچ كشور و از هيچ سنت ديگري نيست  هيچ نيازي. المللي حل و فصل گردد 
طور ويژه فقط بر همين ملت در روي زمين ه  ب است ، بر مصايب و جرايم افغاني رسيدگي ميكند كه اختصاصاً وافغاني 

  . ندارد   در هيچ كجاي دنيا همانند و همطراز داشته شده كه  منافقتي روا   شيطنت و  شناعت و  با چنان شقاوت و ،
  اصل ها و  تصريح   تسجيل و  با ، خلل ناپذير همان قوت و صالحيت مشروع و  اين سيستم محاكماتي ، با

در گروهبندي هاي جنگي ، )) سياهي لشكر (( شفاف ، افراد مجبور و معذور  تيف هاي حقوقي و قضايي كامالً نورما
تنظيم هاي  ، صفوف   سياسي سه دهة اخير  در صفوف احزاب  بسيج شده گان  تحريك شده گان و شده گان ، تهييج 
 اساساً   را كه ... به گلبدين حكمتيار تحريك طالبان و صفوف حزب منسوب ، صفوف  ))اسالمي (( نهاد  نام متعدد

باشند ، بري الزمه و مشمول عفو عمومي و تلف شده گان ، معلوالن و  تمامي آنان ثروت تعويض نا پذير ملي ما مي
 بايد ضايعه  ناق هاي پي در پي متضاد و متقابل ،تحميلي و استبداد و اخت  در قتلگاه هاي جنگ هاي  را مفقودانشان 

   . بدارد  هاي ملي اعالم
 پيشينه   سابقه ها و  بر همچو  متكي  تذليل هاي  تخطئه ها و  تكفير ها ،  تلعين ها و  تضيقات ،  تمامي تبعيضات و

مجازات قضايي قرار  ب عدلي و  در حد جرايم عليه مردم و كشور مستوجب تعقي ها را بائيستي جداً و اكيداً ممنوع و
، خدمت براي صلح  گان را از طريق سهمگيري كامل و مساوي در بازسازي و نو سازي كشوره مجموعة زند داده 

 سياسي و  اقتصادي ،  با هم در امور اجتماعي ،   عاقالنه  در رقابت سليم ، صادقانه و ، امنيت و استقالل ملي و سراسري 
به جبران مافات گذشته و اكتساب اجر ها و افتخارات آينده در جامعة افغاني راغب و  ك فرهنگي آتي وطن مشتر

  .مطمين گرداند 
روز  توبه و  ((نام ه  ب  روزيطريق همين سيستم محاكماتي ؛ از   تا هكذا ، ضرورت و حكمت ويژه يي دارد

با مراسم و   بازتواني مادي و معنوي كشور وبازسازي   برهة  پايان  تا بر گزاري ساليانة آن مشخص و  )) استغفار 
 در سطح ملي معمول و   وجدان از خطا ها و گناهان ارتكاب شده ،  نفس و ضمير و  تزكية  متضمن مناسك متنوع
  .تعديل گردد )) شكر گذاري  روز نجات و ((  به  مراسم آن  روز و همين  نام   پس از برهة معينه مرسوم گردد و

 كم نظير در تاريخ بشريت و عالم  و ، برادر كشي هاي فجيع “خون نا حق”ر هزار وقوع هزاران د
پس از اداي سوگند ها  مخصوصاً )) تكبير (( و نعرهء ملكوتي )) اسالم (( هم به طور غالب تحت نام  اسالم آن

هاي مؤمن  ن مؤكد براي افغا و در مكة معظمه توسط زعماي معلوم الحال ، تبري جويي و استغفار متداوم 
  !و مسلمان را واقعاً در حد يك فريضة همه گاني مطرح كرده است
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  :ضرورت استخالص دين از چنگ خائنين ملي 
  

توانست  ها شهيد و معلول و معيوب و معتاد و مريض وآواره و محتاج اين سرزمين كه هر يك از آنان مي مليون
ي ، سردار نجات بخشي ، رهبر بصيري ، زعيم رهگشايي ، نابغه يي ، عالم جيدي ، فيلسوف كبيري ، فقيه پرفتوح

مخترع كشافي ، طبيب حاذقي ، آموزگار مدبري ، نويسندة خالقي ، هنرمند آفرينشگري و خالصه  پيشواي صديقي ،
ايان بي پ  دريغ   با باشد ، و  تمامي عالم و آدم   به  بلكه  به ملت ما نه تنها  سخت فايده رسان  پر توان و يك عضو 

 بازي هاي فرعوني و شدادي وحشيانه در پوشش عوامفريبانة ديني و مذهبي يعني  سياست هاي شيطاني و فداي 
  بايد  ميطلبند كه نهي ابليسي مافياي منطقوي ـ جهاني ي جنگ صليبي گرديدند ؛امر و فداي مطامع فرعوني و

 مردم مؤمن و خدا پرست ما از چنگال ديگر براي يكبار و به طور هميشه دين و وجدان و عقايد ملكوتي
مرز   فرستادگان وحشي دجال مشرب از پشت   و ايادي شيطان ، از انحصار سودا گران  بي غيرت داخلي

  .هاي مصيبت زا و فالكت  آفرين ، نجات يابد 
ين است ،  جايگاه آن در پاي عرش اعالي رب العالميع  ملكوتي دارد ؛ رف  مقام منيع و كه دين مقدس اسالم 

و دروغ سياست و تجارت كاباره يي و مكاره يي  پست و ملوث و آگنده از كثافت و ريا  به پرتگاه  نبايد
 مانند قرن ها و دهه  بالواسطهء آن هم ديانت و عقايد پاك و قدسي مردم پايمال و هم  پائين آورده شده 

ناموس شان به ليالم و آتش و خاكستر سپرده شرف و  هاي گذشته ، خود آنان ، اوالد و ازواج و مال و ملك و
  .شود 

 تميز و تطهير و بيدار و   نفس ها و عقل هاي خود را  ما قرآن عظيم الشان است كه تا خود شما  به حكم مؤمن
لهذا براي .  رستگاري  دنيوي و اخروي تان محال است  تعالي و  ترقي و   روزگار و  بِه شدن روز و نسازيد ، جرار 

 اشتراك عاقالنه ، عادالنه رستگاري آفرين ملي  نجيبانه رهاييبخش و هاي واقعاً شريفانه ، آرمان  اهداف و ق كافةتحق

  براي   فرض عدول نا پذير در حكم  كمال آن عاشقانه در حيات ملي ، سازماندهي ، قوام و ، از خود گذرانه و
  !همه گان است 

  و  عرب  به  منسوب  )قرآن مجيد ( و كتاب آسماني اش  يقدر اسالم پيامبر عال اين درست است كه نبي كريم 
 بر   بر وفق كدام امتيازي  ، عرب را  شامل الهي و  اين دين كامل   هيچ صورتي ؛  هيچوجه و به اما  . زبان عربي است 
 بهترين  كتاب عظيم ،نزد اين پيغمبر جليل و اين  .مطلق تا قاف قيامت نساخته است  و حكمران  غير عرب سلطان 

  . ايشان است   »  متقي ترين« تنها  و  تنها   فقط و و  فقط   بلكه  عجم  يا  عرب  نه ،مردم 
برعالوه اين حقيقت سخت سزاوار تحقيق و تدقيق همه جانبه و ماية الهام و افتخار فراوان است كه اجداد و 

اسالم و تمدن اسالمي ، سردار و پيشوا و رهبر و فرمانده در تكميل و تكامل دين   نياكان آريائي و خراسا ني ما
  .و سياهي لشكر  نه فقط دنباله رو  بودند 

افغانستان اسالمي كه عمدتاً با  محتواي درخشان اين فصول تاريخ خراسان بزرگ و  بايد مضمون و

نسيان مواجه  تخطئه و حتي الوسع به تحقير و فاشيزم قبيلوي تزوير  و بعدتر با جعل وشؤونيزم عربيتعمد 
به مجموع  عجم و  به فرزندان وطن ، به عرب و شده است ، با روشنايي و درخشش شائيستة آن آفتابي و

   !متجسم گردد  متحقق و تصوير و بشريت تفهيم و
، از ياران انگشت شمار ) ص(چنانكه حضرت سلمان پارسي صحابي جليل القدر آريائي حضرت محمد مصطفي

پارسايي بي زوال و  ، اخالق حميده و )) غزوة خندق ((  وي در يبود ، تدبير با شكوه نظامي نحضرت شبانه روزي آ
نقش   نا پذير وي در حيات روز مره و همچنان در ايام حكمراني مداين و ساير خدماتش در گسترش اسالم  ،  تزلزل

  . جا گذاشته است  به عظيمي 
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  )ص(علي البدل قوم محمد سلمان قوم
  
هم در سورهء مباركهء   نگفته ، ولي اين حكم قرآن عظيم الشان ، آن  ما  مردم به  تا كنون  سلماً هيچ كسم

كه آخرين كتاب الهي و پيامبر اولي العزم )  اعراب( و به خصوص در آخرين آيهء آن است كه اگر ) محمد(
 از تعاليم حقيقي رب العالمين ، انيده است ؛  نصيب گرد به خويشتن  افتخار نسبت آخرالزمان از لحاظ زبان آنان را

صراط (روي بر تابند ، خداوند اكبر و اعلم و اقدس قوم ديگري را براي پيشبرد صحيح و سليم هدايت قرآني 
   :بديل شان بر گزيده و يا بر خواهد گزيد) ص( رسالت محمدي   تعلم  تعليم و  تداوم و) المستقيم
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) چاپ كابل(  تفسير   ترجمه و با مجيد  قرآن  ششم   جلد 1347سال   دوم  طبع ) 541( در صفحهء  اتفا قاً 
آن قوم ديگر ! يا رسول اهللا :  صحابه عرض كردند )اطالع از اين آيهء كريمه  كه با  (در حديث است(( : آمده 

  )) .ه ؟  بسوي آن اشاره شد)در اين آيه (كيست كه 
  : بر شانهء حضرت سلمان پارسي دست گذاشته فرمودند ) ص(رسول مقبول

  !)) .قوم اين مرد (( 

 اسالم كم   در تاريخ  بالذات معجزه يي از معجزات آنحضرت است ، عالمات اين پيشگويي پيامبر اكرم كه خود
 بهترين پاسداران  اران تاريخ آفرينش ي  ابو مسلم خراساني و –منجمله سپهساالر خورشيد آساي اسالم   .نيست 

   معراج بخش مدنيت  عبا سي وء ساله500تكوين دهنده گان خالفت   سپس مؤسسان درجه اول و  خالقت اموي و
  .اسالمي عصر عبا سي اند 

امام ابو حنيفه ابن نعمان كابلي مؤسس و تدوين كنندة فقه درخشان حنفي كه تا كنون اضافه تر از نصف 
پر عظمت ديگري است كه حق و سهم  با شند ، شخصيت   پير و مقتدي وي مي  عجمي  جهان اعم از عربي ومسلمانان
 مبرهن   را عجم  ماورا النهر و فالت   همكيشان همخون مان در ايران و سترگ اجداد آريائي و خراساني ما و جليل و 

 تاريخ  ما پر غرور و پر نبوغ  پارسا و  ابر زنان شجاع و   بزرگمردان و ها كهكشاني از  و مسجل  فرموده و عالوه بر اين
 اگر شخصيت و روحانيت بيرون از قياس حضرت –زينت بخشيده و اساساً آفريده اند كه   طوري  را عمومي اسالم 
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رين بهت( نداشته و از جانب رب العالمين بخصوصي تعلق جداگانه   قوم   به هيچ ملت و  را كه در حقيقت پيامبر اكرم
 بيشتر از دو   مدنيت كبير اسالمي حتي  در ديانت و  ميراث ما  و حق و سهم  -  معرفي شده است ، استثنا نماييم )عالم 

  .بر سه است 
علي ابن عبداهللا  (( تاريخي اسالم است  از منابع معتبر فقهي و خوذ كه ماْ)) معجزات پيامبر اسالم ( (دركتاب 

ال در مجمعي از اصحاب دست نيايش به درگاه آفريدگار جهان با) ص( يغمبر اكرم روزي پ :روايت ميكند ) رض(
در هر مرتبه .  تكرار فرمود  و سه بار اين دعا را.  بركت بده  به شام ما و يمن ما! نموده ، در خواست كرد ، الهي 

دعا ) ن شهر بزرگ اسالمي بود كه در آن وقت سومي(نيز   بارهء نجد   در  تا ميكردند  تقاضا   نبي كريم از اصحاب 
  . نمايند 

  :  تقاضاي مكرر اصحاب چنين جواب دادند   به )ص(باالخره رسول اهللا 
شود و هرج و   مي  بر پا  همدستي گروه شياطين فتنه ها به  از اين جا   نيستد ، چونكه اهل نجد مستحق اين دعا

  .آيد  مرج ها بوجود مي
واقعهء ) ص(طبق پيشبيني نبي كريم . نجد موضعيست  در قرب مكة مكرمه : ((در همين كتاب اضافه ميشود 

مسلك  .از اين ناحيه بوقوع خواهد پيوست  جمل و صفين در آنجا رخ داده و ظهور دجال لعين و ياجوج و ماجوج 
  نجدهجري قمري به اين طرف در عينية 1115از سال ) نجدي(باطلهء وهابيت كه به زعامت محمد ابن عبدالوهاب 

متكي به اين پيشبيني هاي رسول الثقلين   پيرواني از خود دارد ، هم   پيوسته و  به ظهور جزيره نماي عربستان سعودي
  )).باشد  مي

 مستمسك حقيقي به حبل المتين الهي   مسلمان و متقي و مبرهن است كه اعراب مؤمن و مسلم و  چيزي كامالً 
 بنا بر حرمت قرآن عظيم   ما حتي ما اند و جزء وجود و قلب و روح  نساني و  برادران ديني و ا يعني قرآن مقدس ،

پيامبر ) ص(نوراني حضرت محمد عربي   بنا بر حرمت ذات مقدس و   نازل گرديده است ،  به زبان عربي الشان كه
ني حرمين شريفين ترين مكان هاي مقدسه و متبركة اسالمي يع  بنا بر حرمت عالي   مؤمن به خويش و دين مقدس و

 برادران و خواهران عرب خويش اعتماد و  به  منحيث المجموع  ها مشرف است ،  يمن وجود آن به كه سر زمين عربي 
رويداد هاي  خونين فرعون    بدبختانه بخصوص حقايق دهه هاي اخير و  ولي  .  نيز قايليم  بيش از اندازه احترام

 ناموس و امنيت و سالمت هموطنان ما كه  المي ما و عليه جان و مال و شرف و بربرمنشانه در سرزمين اس صفتانه و
دن ، گروه سياف ، گروه ال بن   از جمله گروه  سازماندهي افراد و گروه هاي عرب نما و به تحريك و تمويل و منجمله 

ميدهد ، واقعاً حاكي از  ده و دا  ديگر وهابيون رخ  و  پطرو دالر  مدرسه واال هاي ها ،» ديوبندي « گروه  گلبدين ،
  چي چيزيست ؟

  شود ؟ نمي تكرار   فرعونيت  باري ديگر  تاريخ  مگر : بپرسيم   از خود  است كه  نرسيده زمان آن آيا 
ن صحابي جليل القدر پيامبر اسالم  حضرت ـيـدان و وارثــ عليه فرزن براه انداختن  وحشت  اين قتال و

   نمي  هم  به  يي  رابطه  دنبال آن  به حديث آمده و   به وعيد قرآني فوق الذكر   اشكال شكلي ازه  ب سلمان پارسي ،
  !رساند ؟؟

بدين .  تصور نميگنجد  اساساً در   رفيع است كه  و آنقدر منيع   رفيع تر از سياست است و مقام دين منيع تر و
 ارتدادي در پوشش دين و دعاوي ديانت و  وهابيت و ديگر جريانات بايد قبول كنيم كه  جا  از همين جهت

  !اصالح ديانت ، دين نيست بلكه تنها و تنها سياست است و آن هم سياست وحشيانهء فرعوني 

 طوريكه شايسته است ، فقط و فقط   پديده ها ،  به اين  داشته ، را محفوظ مقام دين مبارك و مقدس خود بايد 
تحقيقي ، اكتشافي ،  برخورد  ها آن  به مثا بة سياست و توطئه با ه كنيم وبه گونه سياست و جنگ طلبي منافقان نگا

   .  نماييم  اتخاذ رزمي تدافعي متقابل تدابير سياسي و    بالنتيجه  نموده استخباراتي و تداركاتي
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را در وجود حقيقت   نياكان خود و نيست كه ارثيهء كبير معنوي تاريخ  لهذا شايستة شان و شرف ما 
و  هاي زمان )) رنسال(( كم گرفته و عنان آن را بدست   مقدس اسالم ، فرهنگ و تمدن اسالمي دست دين

  . بيگانه رها كنيم  و عيان از خود و ابليس هاي پنهان 

تكامل تمدن ، فرهنگ و معنويات اسالمي و   نياكان خود در تكوين و ببايد دين مقدس خويش ، افتخارات عظيم
 و حقيقتاً در آورده ه  ب مرتد قبيلوي  فاشيزم منحط و  جنگ صليبي و از چنگ مافيايخويش را قرآن مجيد مؤمن به  

 در سر زمين  قرآن و اسالم  عظمت و جالل و تقديس و تهذيب  باري ديگر  تا آنها گرديمي  متولي لك وما
نا ، فخر رازي و كهكشاني از سلمان پارسي ، ابو مسلم خراساني ، امام اعظم ابو حنيفه ، امام غزالي ، ابن سي

  . برپا گردد   احيا و خرد و دانش و تدين و تبحر همانند آنان
  

  :هويت ملي چيست و وحدت ملي كدام است 
  

در  عنوان احساس ملي ، تبلور مشتركات جغرافيايي ، اقتصادي ، فرهنگي و تاريخي ما  هويت ملي نام و 
گان ه  بيگان هر چند گاهي توسط عناصر احساساتي و يا عوامل مرموز.  ما افغانستان است  يسرزمين پدري و اجدادي

 امروز و   مي گيرد كه هيچگاه و ابداً به مصالح مناقشه قرار  سؤال و   مورد ما  نام كشور و ملت  مغرض و هدفمند
  . ندارد  اصالً كدام ضرورتي   نبوده و  ما  باشندگان سرزمين فرداي ديروز و 

» افغان «  هاي مستشرقان و افغانستانشناسان معتبر نشان ميدهد كلمة   نظر  ابراز يقات تاريخي و تحق تا جاييكه
   تحقيقات و مكاشفات  نيازمند كه هنوز  انگيزه هايي بنابر داليل و   پشتون  نبوده و قبايلي  اصلي   نام در گذشته

ي شكل كنوني  در  اعراب   توسط سپس   پارسي و و تاجيك  قبايل آريايي  توسط  »اوغان «  به شكل ؛ بيشتر است 
  .داراي تون آواز بلند اطالق شده است  سلحشور و به اين قبايل شوخ و ) افغان ( كلمه 

 به گونه   از قبل  البته  اين نام كه »افغانستان در مسير تاريخ «  در   غالم محمد غبار  با اينكه  طبق تتبعات مرحوم
قرن   تا   پديدار گرديده و نويسندگان اسالمي  شكل كنوني در آثار   به بعد  به  قرن دهم از  داشت عرفي وجود

 و  » افغانستان  « ء به گونه نواح آن از كشمير تا حوالي كابل  گرد و  تخت سليمان و مناطق  عالقهء  اهالي و  به نزدهم
 از لحاظ ريشه شناسي كلمات و مالحظات   اين نام ه مسلم است ك  كامالً معهذا؛  به كار رفته است  » افغان نشين« 

 همريشه و همسان  » پكتهاس  پكتيس و« اشكال قديمترآن  و » پتان« و » پشتون « با كلمة  فونيتيك به هيجوجه  نحوي و
  برادر و براي اين قبايل ها را افاده ميكند ، غالباً يك نام مستعار كه در هندوستان پشتون» روهيله « مانند  نيست و

 تمام   بين المللي نام افغانستان براي افادة  اسناد   در متون19 در قرن  اينكه گردد و از هموطن ما محسوب مي
 نيز از قبايل و آحاد   شكل مستعار به  مذكور حتي   نام اين  بنابر  ؛  به كار رفته است  سند و سرزمين ميان آمو 

  منحث المجموع و  همه  سرزمين يعني معرف  باشندگان اين عمومي مجموعنام   به عنوان   منتزع و مشخص جامعه
  .بين المللي يافته است  مقبوليت    رسميت و  تنها يي  به هر فرد

قابل  تحميل هدفمند و كدام اجبار و ها به هيچ عنوان در تعيين نام كشور از و اصل عمده اينكه پشتون

 افغانستا ن   اين كتاب ديديم  نام صفحات  در نخستين   ارائه شده  اسناد طوريكه در .نكرده اند  ثبوت استفاده 
باالخره    مصطلح و  به گونة خيلي طبيعي  بين المللي  ديالوگ هاي  در  ما سرزمين بر واقعيت هاي جامعه و مبتني 

 نيت   مشكل است كدام ت ،واقعي يك   افادة   به  نياز  نامگذاري هم جز مسجل گرديده است و در عقب اين اصطالح و
  .باشد   دغدغه خاطر   نگراني و  قابل  دريافت كه را بخصوصي 

 بهتر كه اين   چه  و  برسا نيم  ثبت  به  بشريت  در قاموس كلمه يي هويت ملي خود را  توسط  بايد  ما  در هر حال
هاي ملل   پيش در قاموس ها  مدت  از ست و ه  باشد كه ما  سر زمين خود  ياز عناصر اصلي  يكي   نام ً سابقا كلمه

  .  ميبا شد  نيز  رسيده  ثبت  به بين المللي در قاموس هاي   هكذا  و جداگانه گيتي 
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) افغان (  پيشينة آن ، كلمة   از  نظر صرف .  است  ))افغان ((  ما   نام هويت ملي و)) افغانستان (( كشور ما 
محبوب همه است ، اين كلمه ،  ماءلوف و   مشترك ،   نام ، نيست   اين سر زمين  و كتله معين در  يك قوم  ديگر نام

  .  ميگردد   تكرار  تحرير و همه  مخلوط خون   با ، چون   دارد  همة ما را رنگ خون 
و  ملكيت   مال و اين كلمه. دهد   مي  بازتاب  را گانه  هم  شادي  و ، غم ذلت ، رنج و فخر عزت و  اين كلمه 

  . برابر است   يكسان و  به طور  ما  هر يك  ما و ناموس و شرف همة
 توده هاي   ما و  تاريخ  يك سخن ،  در .شرم آور است   عكس آن حماقت  خيانت و بر آن   دعوي انحصاري 

   ميراث  به  ما  به رسا  و  زيبا   بسيار و  طور حل شده   به  را ما  ملت  و  كشور   نام  مسأله ما مردم ي  اساسي  اصلي و
    .  اند گذاشته

 نيات دشمنان   نه طبق  پاكيزه گي آن است  پاسداري منزه گي و  رسالت ما حراست و صيانت ، غنا و اعتال ،
   .  سرآن بر ناخواسته مقاتله   خدا مجادله و رنگارنگ 

طور مستمر و ه  افغانستان بجداً بايد توجه و اهتمام داشت كه مغشوش كردن و اضمحالل هويت ملي مردم
 به آتش   ويران كردن ، كردن ،» بفر استيت«   مستعمره كردن ،  ستراتيژي  مهم  بسيار جزء اولي و سيستماتيك 

  بد نهاد ،  ، همسايگان  توسط استعمار گران ، ميراث خواران استعمار  به خاكستر مبدل كردن افغانستان كشيدن و
  . ميباشد  و  بوده  عالم  ديگر شياطين  و » خرس هاي قطبي «   عربي ،  نو ظهور فراعنة

  و  نبوده   رويگردان  پليد وسيله يي هيچ   استخدام   از  همين استقامت ،  به خود ، اهداف   تحقق   در آنها
حتي آنان افتاده ؛     پا  پيش  امريست  مرگبار از آن كه قرائت هاي متضاد و  مذهب و   از دين و سوء استفاده . نيستند 

 ما قبل   نهاد هاي  باور ها و  فرتوت ترين  پست ترين و  بهخود ؛ )) متمدن   ((  موقعيت از شرم  بدون كوچكترين 
اين   اصوالً  و  بخشيده   شديد  مقاومت و  ايستايي  و  نيروي بقا  ها  به آن  نموده ،  اتكا  ما  تاريخي  در سرزمين تاريخ

 به   مبدل نموده اند كه  ما قبل التاريخ و ما قبل فيودالي  فوسيل هاي به موزيم عتيقه ها و  كشيده را  بال سر زمين
  .  نمي گذارد   تكامل  و  مجال تبارز  هويت ملي چندان  به عنوان  خرد جمعي يي احساس و

  عقالني در نوار ماورا اكرام   و اعزاز  تقديس و  تجليل و  با قبيلوي  بدوي   از حيات  فرتوتي منجمله حفظ موزة
  .بر انگيز است   انديشه   سخت نگران كننده و »ديورندالين« 

 در آنسوي ديورند الين و بلوچ ما  برادران تاريخي پشتون و » حق خود اراديت«  تحقق   از سلسله قبل به همين 
 نام گذاري   پاكستان انشين و وارث آنج فصل عادالنه مسايل دير ما ندة سرحدي با هند برتانوي و حل و قبل از

.  بحث است  بوده  موضوعي قابل يك اشتباه جدي  » پشتونستان«  به )  ديورند الين افغانستان جنوب شرقي آنسوي (
 ملت روس منسوب است ،   به مانند روسيه كه  اين نام  . نيست   بحث بر انگيز  به هيجوجه »افغانستان « نا م  اما 

به يكي از آحاد   مطلقاً  كه امثال آن كشور هايي به مليت انگليس و   انگليستان كه   مليت فرانك ،  به فرانسه كه
 به واحد   در روز گاراني هم  به گونه استعاره اي آن  جز  شده اند ، ناميده اتنيكي تشكيل دهندة مردم آن كشور 

 ساير اهالي  ميدانند كه  پيمانه معرف خود   به همان نام رااين   نميكند ، در حقيقت پشتون ها   پشتون داللت اتنيكي
  .كشور 

بيهودة   در جستجوي شاق و نميتواند باشد كه ما  نيست و  به حدي  دارد ولي تفريط هايي وجود  البته افراط و
    !ملي خويش گرديم  هويت   نام كشور و  براي عنوان ديگري نام و

.  مسؤوالنة سراسري ملي است  در هرحال مقولة مورد بحث  جدي ، عميق و» وحدت ملي «  مقولة  و اما ،    
  حياتي در  طرح مسايل واقعي ، عيني و دانند و تحليل  نمي تجزيه و   بحث و  در خور  امر وحدت ملي را كه كساني
  !  به حد كفايت خاين يا بيش از حد جاهل اند و   بايد گفت كه يا  بي پروا تا بند ، بر نمي را  حواشي آن متن و

 در چهار ديوار آن نيستند كه زندانياني ملت ـ   وزندان  ـ  خائنانه وطن   يا  تحكمات جاهالنه بر خال ف اين
  .بس   باشند و  داشته مگو  بگو و نهي و امر و  صالحيت  و  در گسترة آن حق   زندانبان فقط مشتي
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 فرهنگي ، نعمات جغرافيا و تاريخي و سوابق و مشتركات ! است  » شركت« در آخرين تحليل  يك » ملت « 
  تورستيك   ترانزيتي ،  موقعيت جيو پوليتيكي ،  فضايي ،  تحت االرضي ، سطح االرضي ، اقليمي ، سرزمين ، امتيازات

 امةبرن مقاصد وكوتاه مدت ملي   مدت و هاي دراز آرمان  اين شركت ، اهداف ودارايي سرمايه وها   امثال آن و
  .  اين شركت اند  رقبا و دشمنان  و خارجي   بدانديشان  داخلي  متخاصمين و اين شركت ، 
افزودن به  توليد و جاي كار وه عده اي ب. باشد   ميضرر نفع و زمان داراي  در هر  در هر حال و شركت

 بقا و  نمايند و عليه بافت مي و ساخت   رقبا  دشمنان و  با .كنند  اختالس مي معنوي شركت چپاول و منفعت مادي و
 و  آبرو منافع و  عاشقانه براي شركت ،  و  جمعي صادقاته   ، فرمايند نقب گذاري مي  معامله و منافع حيا تي شركت 

    .باشند  تفتين رو برو مي تخطئه و  دسيسه و  با  در مقابل  قرباني ميدهند و وقار آن جان ميكنند و
نه اتفاقاً جمعي خاين خوش  توطئه و دسيسه جريان دارد ، و  بقاي آن   امنيت و نافع ،عليه م نزديك  در دور و

در   با شبكه هاي خصم  زنند به سينه مي همه سنگ خدمت   بيش از مكار در حاليكه  چرب زبان  و خال و خط و

هاي مختلف افگنده  دهن مافيابه  غير منقول شركت   ثروت هاي منقول و ، ها   كاروان  اند ، گاهي منافع ، معامله
مرعي االجرا  منعقد و  شركت  چند باره فروش يكباره و   معامله هاي  منحيث المجموع گاهي حتي ميشود و
  .ميگردد 

ملت اين   تشكيل دهندة  يا اين شركت   عضو   افراد  مهمترين حق مجموع طبيعي ترين و اين اولين ،  بنابر
نزديك ، مربوط به گذشته و حال  دشمنانه ، دور و مضر ، دوستانه و  مفيد و شيرين ،  تلخ و  مطالب  تمام كه است 

خاطر انحالل شركت و برهم زدن تماميت ه  نه لزوماً ب  در پرتوي آن  بدانند و  كاملتعمق  دقت ووآينده را  با
ن مجادله نمايند ، عوامل و مفاد و شگوفايي آ تأمين سالمت  رشد ، پيروزي   بخاطر حفظ و ملت ، بلكه دقيقاً

از امكان  به جزاي اعمال شان رسانيده  و عادالنه شناسايي و مخل در پروسه را درست و عناصر مزاحم و و

 بهتر فراهم  امكانات ملت مناصب و فداكار شركت و به خدام صديق و بر عكس   وسازند خيانت محروم  توطئه و
  .آموزش گيرند   الهام  و  ايشان  از  جوانتران وصاًص مخ  ديگران و گردند قادر   خدمت   به  بيشتر ها  تا آن آورند

  

  :از دست منافقان » چماق تكفير «  اخذ  ضرورت
  

در برابر روشن انديشي ، جهان نگري ، ملت خواهي و وطنپرستي )) تكفير (( البته در طول تاريخ چماق 
ت و دولت پس نشده تا جاييكه نادره هاي علم و معرفت ترقيخواهانه هيچگاهي از دست غاصبان زر و زور و قدر

 به آتش كشيدن آثار  به فغان آورده است كه منجمله خليفة وقت عباسي دستور اسالمي چون ابن سيناي بزرگ را هم 
  . بود  صادر نموده  را او  جاودان 

   :  ميسرايد  چنين  بزرگمرد روح آتشين اين

  ، ايمان نبود  و آسان نبود          محكمتر از ايمان من ف  كفر چو مني گزا              
                در دهر چو من يكي و آنهم كافر       پس در همه دهر يك مسلمان نبود

  :و ايضاً 

            با اين دوسه نادان كه چنان ميدانند             از جهل، كه داناي جهان، آنانند
  ت از فرط خري        هر كو، نه خر است كافرش ميدانند        خر باش كه اين جماع
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دست استعمارگران ، ريزه خواران دسترخوان كثيف آنان ، ميراث  اين چماق وحشت و منافقت ، با لنوبه در
 پر   وسيله و  سالح   ما وحدت ملي بلوغ  گي هويت ملي و ه پخت بر ضد  از جمله   بعدي آنان  جا نشينان خواران و 

  . ميشود  و  شده   به كار گرفته ابليسانه متداوم  مهارت   با و ثابت گرديده  ني توا
   روشنفكران و ديگر دانشمندان   امان اهللا غازي و   سيد جمال الدين افغان ،  بزرگاني چون  با  از آنچه گذشته

 در مكاتب  داده اند ،  اخير انجام   در روزگاران ما  وطن پرست   ملي و  ترقي خواهان واقعاً مشروطه خواهان و ، 
   پر افتخار و  بسيار  باشندگان توده هاي ميليوني يي از  بست ،   در جهل آموز و خرافه پرور و منافق ساز آنان ،

 مطلقاً  و  نمي آيد   قلم  به  اخالق شنيعه يي كه  اوصاف و  داراي و  ناقص االيمان   كافر و زحمت كش سر زمين ما
و   تصفيه قومي   اهريمنان جهاد فرما ، ريختاندن خون و حتي بر همين مبنا ، شوند و  كذب است ، معرفي ميدروغ و 

  :  نيز گذاشته اند  عمل  منصه  به موارد آتي در  اينكه    ميدهند كما   دستور  را نسلي آنان
حكومت عدل الهي ! !  مكرر غرب كابل ، حوالي افشار ، چنداول و غيره در عصر درخشان طي فجايع - 

  .  هجري شمسي1375 تا 1371 در سال هاي ( !!! )اسالمي 
 زمان  در  باميان و غيره  مزار شريف ، يكاولنگ ،  فارياب ،  به آتش كشيدن هاي ها و طي قتل عام  - 
 مزاري  عبدالعلي  استاد   پر مفهوم  سخت مردانه و  بسيار  نا در قتل  نيز و ( !! )   تحريك طلباي كرام  اسالمي امارت

كه )  كان و كيف شخصيتي اين قبيل ذوات را فقط محكمة آزاد ملي مردم افغانستان تعيين خواهد كرد (
 به اين فوسيل هاي  ،  اسالم14 قرن   از فشار هاي مجاهدين  در گريز و بچه افغان كرده   و   خيال آدم  را طالبان

  . بود   شده  پناهنده ، )قرن اول (  دوران يزيد 

مندرجات و  حسب   عمدتاً  ملت افغان  تشكيل دهندة  كه دين و قرآن و مقدسات آحاد  تا زما ني          بالنتيجه
صيانت و آموزش  به مرحلة   نشده و   مسلمان نماي رنگارنگ خارج ساخته از چنگ اهريمنان پيشنهادات اين كتاب 

 . تداوم خواهد يافت  ها  بر ضد وحدت ملي افغان ها آن ابزاري كاربرد   نشود ،  رسانيده  واحد ملي سراسري و

       

       
            زخم هاي خون چكان  در پيكر وحدت ملي 

  
ات پر فاجعة محمد گل خان مهمند در زمان سلطنت محمد ونيستي نظير اجراءات و ابداعؤكارنامه هاي ش

   پشتوني دادن  رنگ قومي و الش هاي حفيظ اهللا امين در جهت ت ،  سراسر كشور نادرشاه ، در كوهدامن ، شمالي و
تعصبات و اجحافاتي كه به نام خلقي و خلقي گري در اين وطن اعمال گرديد ، تشبث به  بر جناياتش و در مجموع 

ان در مقابل شورشي )منجمله ازبيك ها ( تشكيالت مليشيايي مبتني بر قوميت ها ، استعمال قواي مليشيايي يك قوم 
 ناحية سليمان  از   دكتور نجيب ،  روز هاي حاكميت   تيپ فاشيستي در آخرين  بروز تمايالت  باالخره اقوام ديگر و

سويي منجر شد كه   مليشه هاي شمال و انحراف دادن آنان در سمت و   عليه  تحركات  به  كه منجمله  شركا اليق و
،   پيوند هاي ملت افغان انجاميد   بافت ها و  سر زمين ما و آخرين د پاشيدن آخرين خشت هاي آبا  از هم  به اساساً

 دند شمالي ، صفحات شمال و شمال  در  پشتون نما   طالبان  وحشيگري هاي قبيلوي و» سياست زمين سوخته« اعمال 
و واقعيت هايي از  )خواهد آمد » ها  فاشيزم قبيلوي مانع ملت شدن افغان«  تفصيل در كتاب دوم  كه اندكي با ( شرق 

 هويت   ،  پيكر ملت واحد بر  زخم هاي خون چكانيست  ، ميكند   ايجاب   را  حتي نگارش كتب قطوري اين دست كه
 درست خطي كه  و. ، حوصله طلب و قرباني گير است   بسيار دشوار  كار ها  التيام آن  كه  ما  وحدت ملي ملي و

آدم و چهار پا را از هم ) با معذرت ( و   وطن فروش  طن پرست و ضد ملي ، و  نيروهاي ملي و عناصر و
   .است )) پل صراط (( تيغهء همين  جدا ميكند ، موي رگ 
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نيست كه   اتفاقاً چيزي   نبوده و  افغان  تشكيل دهندة ملت  و آحاد  اجزاجمع ميكانيكي  ، اما وحدت ملي و  
   درست و باشد   ديگر تران خوش آيند  و همسايگان طينت خراب  مذاق غاصبان قدرت هاي كزايي ،   به  زياد هم

 مي  بازي   با آن افغانستان ،  مردم  ملي وحدت   براي   صادقانه  اعتناي  و  كار جايه   ب  پيوسته  است كه بدين جهت
  .  مضر خطرناك وي  بازي  بسا  چه  شود ، و
 

  
   !نيست» ملت واحد« به معناي » دين  واحد «     
            

وحدت  از  داد... ميانه ها و  راستي ها و   ماجرا جويان ، چپي ها و  همه سياست بازان و طور يك قاعده ، ه    ب   

   و در اسالم اساس وحدت ملي را   اس و   مرتبتي تشريف دارند ،  در كدام  اينكه  به  بسته منافقان زنند و  مي  ملي
و  طالبيت  سلفيت ، ، آن چون وهابيت ي  ارتدادي   اصلي يا  شرايع  ديانت و  از اين دقرائت هاي من در آوردي خو

 .  ميكنند  وانمود يا مي پندارند   …پاكستانيت 

  تر از  مسلمان افغانستان اضافه  مردم  كه همراه   بزرگ اسالم  اصالت دين به حقيقت و با حفظ حرمت كامل  
  معناي   اساس ديني و  به آن مشرف اند ، وحدت ملي را  در سراسر كرة زمين ان جه  مردم ميلياردو  نيم  يك 

  ! نه يك عدد ابتدايي كم  صد در صد و.  است  صد در صد يك منافقت  اسالمي دادن ،
بر  بنا  هر كدام   در گيتي است كه  پنجاه ملت  بيش از دين؛ اسالم .  نيست   دشوار فهم اين منافقت زياد 

مميزات عديدة ديگر   اقتصادي ، قدامت تاريخي ، مختصات جداگانة فرهنگي و   سياسي ،  جغرافيايي ،ملحوظات
  .   اند خودخصوصيات متفاوت وحدت ملي داراي 
  : دهيم   پاسخ  ها  اين سوال به  ،  باشد  مطرح   كودكانه اگر فهم باز هم   

  نفت عربستان سعودي و   در منابع  ما  ملي براي همتواند س عرب هاي سعودي ، مي  ما و  آيا مسلمان بودن
  ! تضمين كند؟  تأمين و متبركه مقدسه و   اماكن   زيارت  ناشي از عوايد عظيم

 پاكستاني ها ، كويتي ها ،  باشد ، ميان ما و ايراني ها ،  اگر اساس ، دين اسالم –آيا كدام گونه وحدت ملي 
  ها اردوني مصري ها ،   اندونيزيايي ها ،   ماليزيايي ها ،  بنگله ديشي ها ، ماراتي ها ،ا ايتوپيايي ها ،  الجزايري ها ، 

  ! در ميان آيد؟ تواند مي امثا لهم  و 
 بالنتيجه اساس هويت ملي و   ملت و  اساس ساختمان  عقايد وجداني ملكوتي ،  دين و در هيچ كجاي عالم

جاي خود ه  ب  دارد و بخصوص دين مقدس اسالم محدود تر از دين و   وحدت ملي مفهوم.  نيست  وحدت ملي نبوده و
  .   ويژه يي است اهميت و اصالتداراي 

.  ميبرد   نموده و حتي از ميان  تخريب  را  مذهب ، وحدت ملي چه بسا كه قرائت هاي گوناگون از دين و
 دهشتناكترين  ما سوختة  ار و آتش گرفته و  مرگب  سر زمين خون آلود و  دهة اخير در  طي دو كه طرقي به  درست 
  ! اقامه كرده است   ها را تجربه

)) امت اسالمي و اخوت اسالمي  ((   ديني چون  مفاهيم  دين و از  وحدت ملي  مفهوم  ِاستقالل تميز  براي
((  نظر داشت كه  بايد در  ارزش است ،  با جاي خود گرامي وه  ب  هر كدام  در صورت بري از منافقت بودن ، كه

ضروري ،  به يكسان   نيستند  يا  مشرف هستند  دين اسالم  به  نظر از اينكه براي كليه ملت ها صرف )) وحدت ملي 

به اسالم   پس ملت هايي كه   اسالم است ، – اساس وحدت ملي   قبول كنيم كه  در صورتي ،  است حياتي و مبرم
   ؟!باشند  نداشته   نيازي  به آن  يا  نشناسند و  را))وحدت ملي ((  بايد   نيستند ، مشرف
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 بوده و ميباشد و اال  مضر و خطرناك  به هر حال است كه   منافقت  افشاي يك هدف از آنچه گفته آمديم ،

 پاكستاني و فراعنة   بن الدني و  اسالم وهابي و سلفي و طالبي و  نه  اسالم محمدي–تاكيد ميكنيم   ( اسالم واقعي
و   نيرو بخش   بلكه  ندارد ملت ما  از جمله   ملت هاي گوناگون ي  وحدت ملي  با تعارضي نه تنها  ) رو دالر عربي پط

   .  هست نيز  غنا افزاي آن
منافع و مصالح عيني مطرح عمومي ملت در   با متناسب  بوده و   امر دنيوييك  به هر حال وحدت ملي 

  .  مييابد رد معين كار ب و زمان و مكان معين معني 
الزامي  استقالل ملي ، چون امر عموم ملي است ، وحدت ملي را   تحكيم  و  تامين  ، ضرورت دفاع - 
  . ميدارد
 نو سازي  باز سازي ويراني ها ، استحكام دولت ملي كه امر عموم ملي   اصالح و  ضرورت ساختمان ، - 
 جامعه را هدايت كند ، امنيت سر تاسري و عدالت  پروسة رشد و ترقي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و

و   نافذ  فرعي افغانستانشمول را  قوانين اساسي و   استوار ،  را  مدني و  دموكراتيك تأمين ، مباني حيات اجتماعي را 
  .  ميسازد گانيه  هم  اجتناب نا پذير  فريضة را  تطبيق نمايد ، وحدت ملي   تضمين و و حاكم 
 به ايجابات زمان اردوي ملي در   متناسب شايسته و احضارات   امر دايمي اكمال و   است نيز چنين و - 

 افتخارات ميهن و  مجموعه بنيان ها ، ارزش ها و تماميت ارضي كشور و   از سرحدات و   پيروزمندانه جهت مدافعهء
 .ملت 

ي خصلت ملي   نهضت و به مثابة ياد آور شد كه بسياري از عناصر تشكيل دهندة وحدت ملي  با تأسف بايد
تشخيص نهاد ها و جريانات   ادراك منافع ملي ،   شعور ملي ، يعني احساس ملي ،  دورانساز و همگاني وطنساز 

   بين المللي ،  فضاي مساعد منطقوي و  اوضاع و  از بهره برداري در   موقع شناسي ملي  دشمن ملي ، دوست و 
 تاريخ طوالني   ما علي الرغم  در محدودة جغرافيايي  سرزمين  معكوس ،  حاالت در زيان ها مكاشفة خطرات و 

هنوز در حالت بدوي و آسيب   همگاني ،   و  سراسري  داراي خصلت  شيرين  تلخ و تجربة  هزاران  پنجهزار ساله و

 . ميباشد  به شدت مين گذاري شده هنوز بنيان هاي وحدت ملي ما    قرار دارد وپذير

          

  : مواد منفجره در بنيان هاي وحدت ملي       
  

  : و تباه كن عبارت است از  بسيار قويءاسامي و عناوين مختصر اين مواد منفجره
  ! ))تفرقه بينداز و حكومت كن   (( -1
   جهل و فقر به مثابه ضامن اطاعت و فرمانبري-2
  ! ))اسالم و خدا در خطر است  (( -3
  

  !))حكومت  كن  تفرقه بيانداز و(( 
  

 استعمار گران و ارباب ء، شعار جاودان و اصل اخالقي يگانه فلسفه اصلي)) تفرقه بيانداز و حكومت كن (( 
 پيرامون انديشه وحدت  كه نويسنده درست در همين ساعاتي.  ، متمدن و وحشي است استبداد اعم از شرقي و غربي

لم و كاغذ ارزان بها و بي روح و رمقي بر داشته با شكم گرسنه ، بدن ، به تفكر و مطالعه پرداخته ، ق ها ملي افغان
به انواع پرابلم ها و امراض و اجتماع آگنده از هزاران درد و   فاميلي مبتالةاستخواني و پوست چروكيده ، در احاط
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ت و جا افتادنش ه نگارش سطوري گردد كه مؤثري مگر قادر ب  تا  يأس و سر خوردگي و ترس و اضطراب ، زور ميزند
پس از آن نيز الجرم امنيت شخصي و فاميلي تا اليتناهي   تازه   شكي يأس انگيز است و ني كه حتي انتشار آن مورد

 پر دامنه و آينده هاي پر گستره و بي  به دوام گذشته هاي  در همين ساعات   آري ، درست؛ بود  در خطر خواهد
بنگاه ها و طبقات و احزاب و   در دولت ها و   تاكتيك ها با عاليترين تكنالوژي ها و   پر زر و زور و مجهز منابع انجام ، 

 با پروفيسور هاي چاق و چله ، ژورناليستها و –نهاد هاي استعمار و استحمار، استبداد و ارتجاع وحشي و مدرن 
  پوهنتون ها و   غول آساي امكانات  با  پر نبوغ و متخصص  معلمان و اساتيد نويسندگان پر قدرت و زبر دست ،

مؤسسات بي حد و حصر تعليمي و تحقيقي ، وسايل اطالعاتي و اكتشافي زميني و قمري ، مطبوعات و بنگاه هاي 
 به  را)) تفرقه بيانداز و حكومت كن (( اصل جهاني و جاوداني   –بصري   ترويجي سمعي و  تبليغي و نشراتي عظيم 

عشق ((  تفريح و حتي   اخالق و منش ، ورزش و  دين و مذهب ،  عرفان ،  فلسفه و  ، دپلوماسي  سياست و ، علم و هنر
 در ساحت خواب و بيداري ، در عروق و شرايين ، سلول هاي بدن ها ، ژرفاي  مبدل ميكنند و)) زيبايي (( و )) 

  تزريق مي مقصد مورد نظر و طرف  افراد و آحاد جوامعء  جمجمه محيط ها و پهناي زير پوست و  استخوان
 .فرمايند 

 بالنتيجه قيمت   بغرنج و  ماهرانه و  خيلي پيشرفته و  به تفرقه هاي گر چه محيط اساساً دچار انحطاط و ابتذال ،
 از هم پاشيدگي روحي و  پراگندگي و  تصادم سليقه ها و خوي ها ،   تضاد و تعدد و همين تشتت و . بها ، ضرورت ندارد 
ي و ايمان مردگي ، بي ايده آلي و بي آرماني ، بخل و تبختر و خيله گي ، حسادت هاي كور ، رواني ، دلمرده گ
خانوادگي، قومي ، سمتي ، قشري ، سني ، جنسي ، نسلي ، مذهبي ، مدرسه يي ، فرقه يي ، ( تعصبات جاهالنة 

.... ) قعيتي ، ميراثي ، معاشي و پيشوايي ، امامي ، لباسي ، لهجه يي ، كوچه يي ، بالكي ، دهكده يي ، مقامي ، مو
 شاهنشاهان رعايا و گوسفندان كافي و شافي   عيش تمام شاهان و  ، خواب آرام و  استبداد  استعمار و براي اهداف

  !است 
 اينكه شوروي ها ، كمونيستان ، مجاهدان   ميكشند كما تر اند و الجرم زحمات زيادي  معهذا ، آنان دور انديش

، خود آنان و دنباله هايشان ،  ره وجب وجب اين سرزمين را مين گذاري كردند ، پيشينان آنانو طالبان يك س
  .  تا اليتناهي كار ميگذارند  باز هم منفجره كار گذاشته اند و  مواد   بنيان هاي وحدت ملي ما را همچنان و جب وجب
در . نطقه گشاده تر از دو صد سال ميرسد  تاريخي مينگذاري شدة ملت ما طوالً و عرضاً به م تارويهمرفته ساح

بر خوردهاي احساساتي و متعصبانه با حقايق و واقعيت هاي تاريخي و جا بايد خاطر نشان ساخت كه  همين
 به طور مجرد و   رويداد ها  با قضايا و و معامله گرانه مقطعي) ابن الوقتي (روش هاي اپورچونستي 

اريخي و تطهير بنيان هاي وحدت ملي از مواد منفجره هالكت بار منجمد نه تنها به مين روبي ساحات ت
  .كمك نميكند بلكه حتي ممكن است به ريموت كنترول هاي انفجار دهنده مبدل شود 

  البته طرف سخن به هيچ وجه حفيظ اهللا امين ها ، مولوي نيازي ها ، مال عمرها و حتي جنرال ضياءالحق ها
قابل اطمينان به شأن و شخصيت و كان و كيف اهداف و نيات اينگونه قافله داران و مردم افغانستان تا حد .  نيست

گان ، ژورناليستان ، ه  ما آن مردان و زنان ، سياسيون ، فرهنگيان ، نويسند  مخاطب . يافته اند  معركه گيران وقوف
 است ، كه غالباً به واهاهل قلم و سخن و انديشة وطن پرست ، وحدت طلب و ملت خروحا نيون و خالصه كليه 

 در تحليل و جستجو و سنجش و سبك و سنگين كردن حقايق و مسايل و   بي انگيزه علت سهل انگاري انگيزه دار و
  .  ميشوند دچار قضاوت ها و موضعگيري هاي غلط و ناگزير زيا نبار و خطرناك رويداد ها قضايا و

رند كه در روزگار سلطة وحشيانة طالبان در كشور ، عده يي  به خاطر دا  ما خوب به ويژه هموطنان راديو شنوي
 نه جوانان –از اهل نظر و قلم كه حتي داراي مرتبت هاي استادي در پوهنتون هاي امريكايي و اروپايي بودند 

ن  بودند و آنا طالبان پشتون شان پيرامون قضاياي كشور ، روي اين انگيزه كه   در ابراز نظرهاي–احساساتي و خام 
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 بنيان هاي وحدت ملي را به لرزه  شدند كه حتي خود ، مانند مواد منفجرة مورد نظر ما ، نيز ، دچار اشتباهاتي مي
  . مي انداخت 

فرزندان راستين اعالميه يي پخش كرد و طي آن ورود )) افغان ملت (( يا با ورود طالبان در كابل ، حزب 

بازمانده  از سقوط حكومت آقاي رباني به عنوان فرار نمودن  ت و را به كابل تبريك گفاحمد شاه و ميرويس خان

  .  تعبير فرمود  گان گرگين
براي طالبان تأليف شد )) دويمه سقاوي ((  به عنوان خط مشي يي در حد قانون اساسي كتابي با عنوان  هكذا

 بسيار  دارد و احساس ننگيكه حتي از به عرصه بحث كشيدن متون آن ، انسان داراي احساس و شرف ملي ، اكراه 
نمايد ، منجمله بر   به خيانت حكم مي معهذا فريضة ملي سكوت را هم در زمينه مترادف( تلخ و تحمل نا پذير ميكند 

تحليل و  مورد تجزيه و...استراتيژي ملت شدن افغانها ـ فاشيزم قبيلوي « اساس همين دليل اين مؤلفه در كتاب دوم 
  ) . ت استنتاج قرار گرفته اس

 .  دارد   ادامه ها  در نشرات و مطبوعات و كتب و منابر و ساير جا تفريط ها  نيز همان افراط ها و  هم اكنون
 ،  آرمان و پروژة عمليمعلوم است كه هنوز مين روبي صادقانه ، دقيق و علمي از بنيان هاي وحدت ملي به مثابة

با شكليات كاغذين نماد هاي آحاد ملي   را  خانه هاي شطرنج  ماًفرمايند و قس باد مي) شعار ( صرف . مدنظر نيست 
  .  بس مي آرايند و

  اين ره كه تو ميروي به تركستان است    !   ترسم نرسي به كعبه، اي اعرابي                 
تفاخر و تبختر به هيچ و پوچ ، آرايش و پيرايش واقعيت هاي زشت و نكوهيده ، چشم پوشي بر مظالم و 
وحشيگري هاي يك جانب و حتي تالش براي توجيه و تقديس آن ، نا ديده انگاشتن و حتي رد مظلوميت ها و 

پينه كردن تاريخ و از اين  محكوميت هاي فجيع ديگران و خالصه جعل تاريخ ، تراشكاري تاريخ ، بريدن و وصله و 
 اينكه چنين روندي را خدمت مي. ميكند  را نفي و دفع ها  ملت شدن افغان بخواهيد ، فقط و فقط دست هر چه

  !  مختاريد  يا خيانت ، شماريد
ساحات و لحظات مين دار تاريخ را با بر جسته ترين عالمات  حكم وحدت ملي مردم افغانستان اين است كه

اشكال و صور مين هاي تاريخي و . مشخص نماييم   – بهتر از آنچه كه گروه هاي مين پاكي ميكنند  –سرخ 
و رشته هايي را كه به اين مين ها مي انجامند ، دقيقاً به فرد فرد هموطنان ، از طفل خوردسال تا بابا و رگ 

بزرگ جماعت ، نشان دهيم و كراراً و خسته گي ناپذير در مورد اخطار كنيم و از اينكه برخي از مين هاي 
 ديگر متصل است ، احدي را غافل مذكور به انبار هاي عظيم باروت و تروتيل و مواد منفجرة نيرومند تر

  .نگذاريم 
تاريخ كامل و شامل مدون كه نا گفته نبايد گذاشت كه بد بختانه ما در كنار ساير ناداري ها و بيچارگي ها ، 

  .نداريم  ، عرض قامت و تمامت ملت ما را تمام و كمال بنماياند  طول و
و مرحوم مير محمد صديق فرهنگ با  م محمد غبارهاي طاقت فرساي مرحوم عبدالحي حبيبي ، مرحوم غال  كار

ارزشي است   با غنايم ) ها   بر رسي عادالنة آن با حفظ ضرورت نقد و( ،   برخي شخصيت هاي ديگر ورق پاره هايي از
  . ولي كافي نيست

. م داشته باشي ويژه تحقيقات و مطالعات تاريخيي اكادمي اصوالً يك ضرورت انصراف ناپذير ملي است كه 
 در   ميكند و ايجاب هايي هست كه تحقيقات و تتبعات دامنه داري را   شايد هر ملتي حتي روز  ملت ما و در تاريخ

  . سترگ منجر ميگردد   قطور و   به فراهم آمدن كتب نتيجه
  اييكشور ما از عهده هيچ نابغه يي به تنه 20و19به خصوص نگارش و تكميل علمي و همه جانبه تاريخ قرن هاي 

  ، دانشمند و استاد ما ،  نگذريم هم اكنون فهم تاريخي بهترين بزن بهادر هاي روشن فكر اگر از حقيقت . بر نمي آيد 
  . است   در حد هيچ  نزديكترين فصل هاي زندگاني ملي ما از اين
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جاي ه  ب ي را ، مظلوم كوچ  هموطن محكوم و  پارة  نيست كه شاعر ملي ما ، غژدي سياه و چرك و  فاجعه آيا
برج ((  در   مبدل كند ،  مسببين آن  عوامل و  تاريخي و  بار  عقب ماندگي خفت  عليه  نبرد  به درفش قيام و اينكه
سوء تغذي   از   اين غژدي ها  دختران داخل  در حاليكه  تشبيه ميكند و  سرا پردة ابريشم سياه به را  خود ، آن)) عاج 

   از گرسنگي و رخت  خوابشان همانند غژدي چركين و مندرس است ،  ، لباس و   ندارند  در تن رمق و رنگ و خون
قهر و خشم طبيعت آخرين داشته هاي خود  به ويژه كه از ظلم و ظلمت طالبانيزم و ( پيچند    مي  در خود  تب درد و

 شرقي نرد   تيپ غربي و ريان خيالي پ  با در همين سراپرده)  از دست داده اند   بز و گوسفند را هم يعني تعدادي
ميشود و بعد فاجعه انگيز تر اينكه نقد نويس محترم و مبارك هم ، اثر شاعر ملي ( ! ) عشق ميبازد و محو زيبايي ها 

  !! به خواب ميروند   همه آرام  مي آورد و در شمار....  ذروة شعر ملي و شعر  مفروض را معراج فرهنگ ملي و
( ! )  مسلماً چنين شاهكار هايي   ، كهها نمرده بود ت اذهان و افكار و انديشه ها و روان تاريخ در ساحاگر

  مي تفكر و تخيل ، از خود  در همان عنفوان   مدرسه يي ،  بود حتي كودكان مكتبي و ممكن . خلق نميگرديد 
  :پرسيدند 

  ،؟  طالب چه  ، ؟، آزاد از كي؟ از چه ، آزاد؟، قبايل آزاد چه ؟ ، قبيله و عشيره چه  ؟كوچي و كوچيگري چه
، ؟ ، انگليس چه ؟، ايران چه ؟، شيعه چه ؟، سني چه ؟، كمونيست چه ؟ ، شوروي چه ؟ ، پاكستان چه ؟مجاهد چه 
  ، مرگ چه ؟؟؟؟؟ ، زندگي چه ؟ ، دارايي چه ؟ ناداري چه  ، ؟ امريكا چه 

   سرش     زر  نباريده  ز اسمـان به       آن كه از حد گذشته سيم  و زرش              
  يا پدرش يا خودش  دزد بوده ،:                       هرچه  كاوش كني ، جز اين نبود 

  ؟  مدرسه اي شوند توانند مكتبي و توانستند و مي  چقدر كودكان ما مي  كه  اين حقيقت را ، بگذاريم خوب
سابقه و  بلكه  كند  نه فقط حوادث را روايت مي ضرورت داريم كهتحليلي و انتقادي   تاريخ   به ، ما بنابر اين

  . دارد   تشريح و تفسير ميسايقه ، علل و عوامل ، نتايج و پيامد هاي حوادث همه را در پيوند با هم
زمان خود ، هر پديده و هر مصدر امر و نهي و هر مرتكب خطا و صواب   در ظرف و  به تاريخي ضرورت داريم كه

 اثبات كند كه چي   به تاريخي ضرورت داريم ، صادر ميكند ،  در زمينه  مستدل و موجه را  محاكمه و حكم  النهرا عاد
 و   هيتلر كردند و  پديده فاشيزم  با اينكه آلمان ها  كما .  تألم ملت است   تأسف و و ننگ و شرم   مايه هاي  ها و كي ها

 پيروان شقي و ساديست و كوره هاي آدم   نازيزم ، هيتلر و دة فاشيزم ،، پدي ضمن تحليل و ارزيابي طويل و فصيح 
قبيح ترين دشنام ، و امروز ، .  نمودند   بشريت اعالم  ملت آلمان و  بر دامان  ننگ سوزي وي را لكه هاي

  . نسبت دادن يك آلماني ، به نماد هايي منسوب به فاشيسم و هيتلر است  كوچكترين

ي همه جانبه ، علمي ، مستند و مستدل ، بي اغماض و بي تعصب برادران باركزايي ، امير ما به تاريخ تحليل
نيرنگ انگليس ها و   خدعه و  ، ، زور و زر  منتر  و عبدالرحمن خان ، فاجعه هاي گندمك و ديورند ، عواقب جادو

  . ارجح داريم  اشد و   ضرورتي  پاكستاني  پاكستان سازي و كارنامه هاي نظاميگران  باالخره سكهـ هاي پنجاب و
از كفر امير امان اهللا غازي منجر شد ، به )) اسالم عزيز ((  درك معاني جهاد و قهرماني هاييكه به نجات   ما به

ابراهيم بيگ (( نام تعقيب  كه زير  به فجايعي امير حبيب اهللا كلكاني ،) خادم دين رسو ل اهللا ( چون و چند سيطرة 
 بهانه فتنهء منگل   به فجايع مشابه كه به  تحميل گرديد و ساحات شمال كشور طنان قطغن زمين و  بر همو ))لقي 

 به دست قواي حشري جنوبي   شمالي به زعامت محمد گل خان مومند و منجمله  در كوهدامن و سنگهـ مجهول الهويه
از   ها نجات وحدت ملي افغانه دقيقاً بخاطر  بلك  تفنن  سرگرمي و تفريح و  براي   نه  داشته شد ، روا) پكتيايي ( 

  .ها ضرورت داريم   دامنه دار آن و  عواقب وخيم  آفات و
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 شديداً  با تاريخ جهان و منطقه روابط و ضوابط تاريخ ملي خوددريافت  ما به تحليل و تحقيق و كشف و
ها و زد و بند ها و استراتيژي هاي   حوادث و سوانح تاريخي ما مستقيماً انعكاس تضادبسياري از . نيازمنديم 

  ! است بيرون از جغرافياي ملي ما
 سوقيات   سازمان ها و  تاكتيك ها ، ، ابزار ها و)) جنگ سرد ((  برهة   همه جانبه  تحقيق  به شناخت و  منجمله ما

 مستقيم و همه جانبه  به طور ما  كشور 20 ربع اخير قرن   تاريخ .  منوط به آن ضرورت داريم و همه چيز مربوط و

  .  در پيوند است ))جنگ سرد  ((با 
 سعودي   ايراني و  رقابت سالطين و)) جنگ سرد ((  شافي   عميق و كافي و  تحليل دقيق و بدون شناخت و

  دامنه هاي غرب كابل ، اصالً  چنداول و در  هاي مردم  بر كله )) ميخ كوبي (( و )) رقص مرده (( درك مفاهيم 
   .  نداردامكان

  است و طالبانيزم ))جنگ سرد (( تا حدود تعيين كننده يي مولود و معلول ))  ثور 8(( و هم ))  ثور 7(( هم 
 بن الدن و   به عالوه استراتيژي ساختن افغانستان» صوبة پنجم پاكستان « استراتيژي پاكستان داير به معلول 

ه و تبديل افغانستان به محكمترين سنگر  صدور  فرغان القاعده براي تأسيس خالفت وهابي در وادي
  . بين المللي تروريزم 

 بازي با  . است خود معني و موجوديت ملت تبلور سر گذشت و تهداب سر نوشت ملت و در نتيجه  تاريخ ،
دن بي  روزانه قلم ز تاريخ ، كوه را كاه و كاه را كوه ساختن در آن يا به مقتضاي مزد  تزوير با  ، جعل و تاريخ

متأسفانه تواند صادر شود و  ست كه از آدمي مي  پيرامون آن طبعاً ابلهانه ترين كاري عاقبت انديشانهمسؤوليت و نا
ها ، تنظيم ها ، نهادها و شخصيت هاي سياسي در ربع اخير  همين ابلهي را تقريباً تمامي احزاب ، سازمان

  . انجام داده اند قرن گذشته به طور اخص و در يك قرن اخير به طور اعم

  

  عيش جباران و=جهل و خرافه و فقر مردم 
  استعمارگران

  
، در   نبوده، مربوط به سرنوشت و قضا و قدر چيز تقديري  در سر زمين اجدادي ما   جهل و خرافه و فقر

تعمار گران  ستراتيژي هاي اس به وسيلة ، عمدتاً  اتنيكي ، اقتصادي و رافيايي  پاره يي از عوامل عيني جغكنار
 ضمانت هاي بقاي ة، سياست هاي حكام جابر و خاين غير ملي و ضد ملي خودي به مثاب تازي و فرنگي

  .  تعميق گرديده است تحكيم و پيوسته حفظ و  ،  ، اقتدار و تسلط غارتگرانة شان حكمراني
 ي  پيرو  قرن13 اضافه تر از افغانستان طي توده هاي مردم در اينكه هم حكام و فرمانروايان افغانستان و هم 

 غالباً يگانه ديني است كه ، ترديدي نيست و اين هم   پيروي اين آئين بزرگ بوده اند دين مقدس اسالم و يا مدعي

، فرض گردانيده و تاكيداتي جدي مبني بر اين دارد كه از لحاظ   بر مرد و زن مؤمن به يكسان طلب علم را 
 تا گور بايد جست و   از گهواره علم را(( و از لحاظ زمان )) ريابيد ولو كه در چين باشد  د  بجوييد و  را علم(( مكان 

  : ولي)) در پي آن بود 

     اين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه ميخواند      بردر ميكده اي با دف و ني ترسايي
  ، فرداييدارد        واي اگر از پس امروز بود)) حافظ ((   گر مسلماني همين است كه  

  سواد يعني توان شناخت حروف و اعداد و خواندن و نوشتن آن) )علم  ((  كامالً واضح است كه اولين بناي

 جامعه بشري ، است و از لحاظ تاريخي كامالً مسلم است كه در زمان مشرف شدن مردم افغانستان به دين اسالمها 
، حروف و اعداد و حتي   به الفبا هاي مختلف  بطور خاص در مجموع و جوامع شرقي از جمله افغانستان
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، اما اكثريت مطلق  دسترسي يافته بودند، ابزار چاپ و تكثير كتب و رسايل  هنر هاي خط نويسي چند قلمي
كه از ماحصل دسترنج مردم و خوش خدمتي به  حكام و سالطين و در مجموع طبقات بهره كش حاكم و روحانيوني

نه فقط در انديشه با سواد شدن و انجام فريضة ، هرگز   بودند و صفت سير و معمور، زال اشراف و طبقات حاكمه
. كردند و توطئه ميچيدند   بر ضد آن عمل مي ، بلكه دقيقاً اسالمي علم آموختن زن و مرد مسلمان نبودند

 و سالطين  مبا سواد شدن و علم آموختن شمار ناچيزي از فرزندان مردم افغانستان نزد حكا بطور يك قاعده 
                  . و اشراف و روحانيون حاكم مترادف به كفر و بيديني و سزاوار تكفير و اعدام بود

  )، قربان شما  اندرين ره كشته بسيارند( 
 فرصت ، آنقدر ها هم  بنا بر فقر و عسرت زندگي  توده هاي مردم افغانستان كه بدين ترتيب منحيث المجموع

 بيسواد ترين و كم دانش ترين جامعه وارد قرن ، به حيث  با دانش شدن را نداشتند شدن و با سواد و امكان

( و اين زماني بود كه اروپاي شرقي و غربي ، امريكاي شمالي . گرديدند )  زندگاني اسالمي خويش 14قرن  ( بيستم
 تايوان ، چين ، كوريا و  چون جاپان ،، ممالك آسيايي ) بود   پيشتر سرزمين وحشي و حتي نا شناخته   قرن5-4 تا  كه

 سر زمين هاي آسياي ميانه ،   مدرن گرديده ، حتي تكنالوژي  فراتر از آن ساينس و  از سواد و دانش و  غيره ماالمال
برخوردار گرديدند ) پنجاه فيصد (  از سواد و دانش عمومي باالتر از معيار   ايران و هند قفقاز و كشور هاي همساية ما

  . توصل جستند  علوم و تكنالوژي معاصر بر قابل توجه يي  معين و   حد  به و
 افغانستان كه سواد و دانش توده 20 فرمانروايان  قرن  ، طبقات حاكمه و  اين روند خروشان جهاني   با همزمان

 به گشودن مكاتب   كم كم ناگزير؛ دانستند   غارتگرانة خويش مي اهريمني و هاي مردم را به معناي پايان يافتن سلطة 
البته .  اقدام كردند ؛  بيشتر فرزندان اشراف  و طبقات حاكم چانس شمول داشتند  هم ها   مدارس نمايشي كه در آن و

   باشد ، جهل پرورانه و گمراه كننده بود و  بيش از آنكه روشنگرانه نصاب و مواد تعليمي اين مكاتب و مدارس نيز
 به خورد دانش جويان  تاريخ هاي مغلوط و مغشوش و مذكر و ضاللت آوري را نيز ون همين اكن  تا مخصوصاً

جاي غازيان و قهرمانان و انديشمندان دور و نزديك  نوكران اجانب به   مفسدين و ميدهند كه در آن جالدان و
ي و  بهترين هاي مردم و وطن رنگ سياه كافر و بي دين و مرتد و قرمطءوطن نشسته اند و بر چهره

  .پاشيده و ماليده شده است ..... رافضي و 

 در دو  رويهمرفته) خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود ( دوران كوتاه سلطنت امان اهللا غازي كه  از گذشته 
دهة اخير سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه اندك اندك مكاتب و مدارس و مراكز تحصيالت عالي و مسلكي 

 در زمان جمهوري پنج ساله محمد داود  تدايي در مقياس كشور سراسري شد و اين ريكارديافت و مكاتب اب انكشاف 
 ولي مجاهدين عظام و . بيش در سطح شهر ها حفظ گرديد   نجيب كم و–در سراسر كشور و دهة حكومات كارمل 

  و جوان وكه توانستند مكتب  سوختاندند و معلم كشتند تخليق پاكستان تا طلباي كرام ساخت و توليد و
  !جوانه درو كردند 

طور متحدالشكل و ه  ب رويهمرفته در تمامت اين دوران ها ، اشراف ، اعيان و حكام روحاني و سياسي كشور نه
 به طرق و شيوه هاي گوناگون كه تعيين كنندة آن اختالفات سليقوي ، خانوادگي ، منطقوي و اتنيكي   بلكه يكدست

   تبليغ و  تعلم و  تعليم و  تشكل و به  ما قبل قبيلوي  و هاي فرا ديني قبيلوي   باور  دين و پوستة  در  غالباً شان بود ،
  . ترويج ايديالوژي هاي طبقاتي و مدافع حاكميت و سلطة خويشتن پرداختند 

سراچه   ها و  را در حجره   شاعران و قلمزنان جيره خوار ،  دانشمندان و فقها  احياناً محدود ماليان كمسواد و
  . بهره كشي فرمودند   استحمار خلق اهللا و  تحميق   براي از آنان داده و   جا   قصرهاي خود هاي كاخ ها و
  : از جمله ميگويد  منعكس كرده و  در البالي اشعار و آثارش   بلخي اين وضعيت را ناصر خسرو منجمله 

    نيز  بگرفت  خنـيا  گري  راري  را تو  پـيشه  گـرفتي ،           يكـيـاگر شاع       
   به علم و به گوهر كني مدحت آن را            كه مايه است مرجهل و بدگوهري را     
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   به نظم اندر آري دروغ و طمـع را               دروغ  است  سرمايه  مركافري  را     
  ريزم          ه ي خوكان نمن، آنم كه در پا                                                 
  ر  دري  را د  لفظ ر  اين  قيمتيـم                                                 

 به  را چنين  در هنگام جنگ اول جهاني وضع   نام عبدالرحمن  به  پر شور و مبارز  ها جواني  نزديكترين  از يا
   : تصوير ميكشد

  همه  بهر خود ، قروغ كيش  بي فروغ          آقايي  زمانه  كردند خايينان  جفا        
     جهل و نفاق و بيخبري، غفلت و دروغ       انداخته به گردن ما حلقه همچو يوغ  

    گويند در اطاعت ما، گاو وخر شويد                                          
  ي ما جاهالن، مكينيمجلس سياس      درا، خايينان،  امين     ي مي  بر نقد و جنس مال   
  : ني فكر و هوش و قلب، نه وجدان و عقل و دين     تابهر انتباه صدايي كشد، چنين    

  ز خواب تنعم بدر شويد! كاي غافالن                                           
  اش از ملكملت و پروزين آنچنان تلك     كش نيست غم ز هر يك نشسته است به     
   باصد غرور و كبر همي تازد اسپ دك       كس نيست تا به سينة ايشان كند شلك    

  چريد كه تا چاقتر شويد!  خوب، اي خران                                      
  هر لحظه چون خيال چنين حال غم فزا        آيد به سر، ز جوش شود فرق من جدا      
  :  همي گويم اين دعا ه و ناله و  افغان كنم  نگاه            اندر هجوم اشك به  آ  دايم     

  !خاك به سر، در بدر شويد !  كاي ظالمان                                    
 سيماي  ؛ها قابل مالحظه است  رزمجويانة اپوزيسيوني كه شمار آن منظومه هاي  نوشته ها و  در همچو آثار،

  . حدود زيادي روشن و مبرهن است   تا ايديولوژيكي آن  با روپوش ابليسانه ي استبداد شرقيينمخوف و حيوا
طبقات جبار حاكمه ، حكومات و امارت هايشان در يك چوكات خاص سيستم تفتيش عقايد بيش از همه به 

نده پرداخته بدين جهت از  از باور هاي بدوي ديني و فرا ديني توده هاي عقب ما سوء استفاده  با  ايديولوژي سازي
ترجمة  از   به طور هميشه تكه پاره هاي جداگانه آيات و روايات ديني و فراديني بهره جستند و در مقابل تقريباً

به زبان هاي مادري واحد هاي اتنيكي مردم   تعليم و تعلم آن  و مكمل قرآن شريف ، احاديث صحيحه نبوي 

 در .خود داري و در واقع به شدت جلوگيري كردند ) پشتو و دري ( افغانستان حتي زبان هاي عمده كشور 
فاجر و فاسق و بي دين و ال مذهب و  صرف نظر از اينكه كدام ( اين ايديولوژي التقاطي وحشيانه رويهمرفته ، سلطان 

مور و ، اطاعت سلطان و سراپاي خدم و حشم و دستگاه و دولت و ما ظل اهللا و ساية خدا) وحشي و جالدي بود
قلمداد و دارايي ها و جايداد هاي )) اطيعو اهللا و اطيعو الرسول و اولي االمر منكم (( محصلش شامل امر شرعي 

 عبادات و خيرات و   بدل نيات نيك و  غصب شده و حرام طبقات حاكمه ، چيز هاي خدا داد و آسماني و غارت شده و
قه و مرض و بيچارگي و دربدري ، غارت شده گي ، از مال و تبرعات و حج و ذكات شان محسوب گرديده ، فقر و فا

ناشي از مشيت خداوندي ، خط محكوم ،  شدن توده هاي مظلوم و   شخصي محروم  ملك پدري و حتي دسترنج
ازلي تقدير و سرنوشت ، و شكوه و شكايت و طغيان در برابر آن كفر و بي ديني و زنديقي و ارتداد و 

ر عالوه غالمي و كنيزي نيز كه حتي تا ب. شدن ايشان تدوين گرديد )) اجب القتل مباح الدم و و(( موجب 
 در كشور مشروع و معمول و مرسوم بود ، بي چون و چرا مشيت و اراده خداوندي خوانده 20اوايل قرن 
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ند و ديگر، بطور اغلب ، به اصطالح علماي دين ، همين ايديولوژي را به جاي دين گرفته ، مي آموخت. ميشد 
از بر ميكردند و تعميل و اجراي آن توسط ارباب اقتدار بر بندگان مظلوم و محكوم خدا را مشروعيت و 

  .قدسيت ميبخشيدند 

زنديق كسي بود كه در قرآن آياتي بر ضد اين . الجرم كافر كسي بود كه به اين ايديولوژي ، منكر ميشد 
 به كيبل واالي امر بالمعروف و نهي عن المنكر مال  ناً مانند آنكهمي آورد ، عي ايديولوژي كشف و آنرا در ميان مردم 

 )  الاكراه في الدين(، اگر آية مباركه  نمازت ميداد  بي وضو و طهارت   به مسجد ميبردت و محمد عمر كه زده زده
ي و اسالم طبقات چرا، كه اسالم پاكستاني ، اسالم قبايل! ، مسلماً ديگر بايد از زندگي دست ميشستي را ميخواندي

 عثمان و حيدر، سلمان ؛ حتي اسالم ابوبكر و عمرو) ص(  ماقبل فيودالي با  اسالم حضر ت محمد حاكمه فيودالي و
پارسي و ابوذر غفاري يكي نيست ، اسالم حسن البنا ، اسالم سيد قطب ، اسالم ابن عبدالوهاب نجدي باصطالح 

 ،(!) قرآن است   از  آمد تر  كار نزد خدا چندين مرتبه ه گويا كدر خدمت سلطان » جهاد «  فريضة احياكنندة
از اين رديف  سياف واستاد رباني ، مال پروفيسور  مال  ،  مولوي نيازي  ،  مال عمر  ، بن الدن ،  محمد علي جناح اسالم

حاكمه و اسالم اينها ، دين نيست ، قلب و مسخ دين است و خالصه ايديولوژي طبقة . ارواح خبيثه است 
اين ، علم دين نيست كه جهل مركب و فوق . سلطان و مشر قبيله و سلطه دار استعمار و استحمار است 

 منافقت :العاده سياه و غليظ و چسپناك و وخيم و خونين است و در اصطالحات خود ديانت مقدس اسالم
  :به فرمودة حضرت شمس الحق تبريزي  و ! است منافقت است و منافقت 

   ! ))، منافق نيست بر كافر، شكر واجب است كه باري                                       ((       
  

  !منافق شاخ و دم ندارد 
 

  ! برادر و خواهر هموطن  ، هموطن مسلمان
 بر عكس فرمايش   . منافقت اساساً عمل استمنافقت بيانيه و طمطراق هم نيست ،. منافق شاخ و دم ندارد 

به عمل مال و مدعي دين و جهاد و ارشاد و اجتهاد   )) نه بر عملش   ببين به ُگفتار مال(( ژي منافقين كه ايديولو
  . نوشتارش ببين نه به گفتار و

 هم آنقدر بزرگ است كه اعداد و ارقام و قدرت  خداوند عالم. ندارد   صد آري ، كه منافقت شاخ و دم  آري و
ش هيچ است و به همان پيمانه حوصله و حكمتش و سيع و پر پهنا است مخصوصاً با وعيد تخيل و تفكر ما در قبال عظمت

شاخ و ((  با   ذاتش به آن رود كهء اراده توان كرد كه  نمي  تخيل هم ها و ارشادات صريحي كه در قرآن مجيد دارد ،
از شر اين  دين و كتاب عظيم خود را مسلمانان را يكسره كند ،   تكليف مؤمنين و ))منافق ((  به   بخشيدن ))م د 

  .ضاللت برهاند 
در اين روزگار كه ضاللت  ذات الهي مخصوصاً   ء اراده  اگر فرضاً– نعوذ باهللا و صد استغفراهللا –ولي معهذا 

اديان آسماني را   بلكه سراسر قلمرو   از جمله كشور ما ، و  حدود جغرافيايي دين مقدس اسالم   تنها نه منافقت 
 بكشد ، دنيايي بي نهايت عجيب و وحشتناك خواهيم داشت ،  شاخ و دم)) منافق (( به اين رود كه  ،  سخير كرده استت

 با   نازنين و  زمردين ، منابر مساجد و كليسا ها و كنيسه هاي جليل و مخصوصاً كاخ ها و قصر هاي شيشه يي و طاليي و
و مقامات قضاوت و عدالت ، صفوف ميليوني نمازگذاران و زيارت شكوه ، منزلگاه جالل و جلوس حوزه هاي علميه 

يهودي و قس عليهذا مناظري خواهد يافت كه   مقدسة اسالمي ، عيسوي و   ديگر اماكن  و  بيت اهللا الحرام كننده  گان
  . گفتني و نوشتني و به تصوير كشيدني نخواهد بود 

ان جان باخته و حقيقي ولي گمنام و ديگر بارزه به خون ممنجمله به يكباره خواهي ديد ، در كروزينگ هاييك
سبز خواهد   شده غول هايي   تدارك و تصاحب  ناتوان اين وطن ،  زهير و  بي دفاع ، خوار و زار و قربانيان مظلوم و
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 براي صد  ر نان آو  پروژه هاي كار آور و  معادل  را كه هر كدام  موتر هاي ذيقيمت  دم هايشان اين شد كه شاخ ها و
  .  پاره پاره و حيف حيف خواهد كرد  هموطن است ، ها

 به هيچ وجه سهل الفهم و  از آيات ملكوتي قرآني كه توان   قد ميدهد و مي ولي تا جاييكه عقل قاصر ما
 هم  با آن الاقل خيلي بعيد است ، آسانياب نيست ، برداشت نمود ، حدوث چنين معجزة الهي در دنيا ، ديگر منتفي و

تواند   پيشبيني مشيت هاي خداوندي نمي  به درك و قادر  هيچ وجه   به  بشر  پردة غيب ، خواندني نيست ، آنسوي
  ! بنابر اين منافقين ، آنقدر ها هم از چنين رسوايي و عقوبت دنيوي مطمئن نباشند . باشد 

  !ماند   نخواهد  بي عقوبتي و بازيِ كوچكي نيست   خالق عظيم كون و مكان ،   تعاليم  دين و بازي با
 مسلماً گنجينه   براي غير مسلمانان براي ما مؤمن به و ولي علي الرغم اين يأس و اميد ، قرآن عظيم الشان كه 

زيكي چنان ي ف بخشد كه صرف نظر از حالت وقوع را مي  توان آن  ما  به  است ، حتي  تعاليم و حكمت ها عظيمي از
  و  ببينيم   منطقي صور خيال علمي و  در عالم  را  معجزه  را كسب نماييم كه حقيقت چنين  بصيرت آن معجزه يي ،

  .بيم  دريا
                   

  و استيصال براي حاكم ماندن جهل  فقر و  توليد       
  

، بر   پادشاهييقانون غير اسالمي  در  پدري  به حكم ارث وليعهديي مشهور، كه چون شاهزاده  روايتي است 
  :  خود را چنين بروز دادي بي عقلي  نخستين عالمت؛   نمود  سلطنت جلوسةاريك

 و، بايد گرسنه  ر و معمور شوندـ سلطنت من سية تالش را بايد انجام دهيم تا مردم در دور تمام سعي و(( 
  . )) قي نماند با گدايي 

گارنگ باغ ارگ شاهي بردند و دانه هاي شاه جوان را عصر گاه براي تفرج به ديدار مرغان و پرندگان رن
 به اظهار   ايشان را  بر مرغان اعطا و ستان مبارك  به د  تا؛   تقديم داشتند  به وي ، خوردني را در قابي زرين

  .  بدارد  ترغيب ونيـهماي ممنونيت از ذات 
  : ، فرياد زد فراگرفت را خشم    ناگزير او  پيش نيامد  پرنده يي  مرغي و ، ، هر قدر دانه افشاند شاه جوان

  ! نعمات همايوني بي حرمتي ميكنيد؟؟ به ذات و! حيوانات بيشعور ! آهاي          ـ 
    .                       نگفتند  هيچ  نمودند و روزي چند  مشايعت  به ارگ ، آرامش بخشيده و  بائيسته عقال شاه را طور

 مجرديكه   به  اين بار.  شاه را به باشگاه مرغان و پرندگان بردند مان داده  را  ساز و آنگاه تفرج و سياحت ديگر
، ناگزير  د بودند ، چون دانه كم و خورندگان زيا  پرندگان بر آن فرود آمدند ، مرغان و شاه دانه هايي افشاند

   با  دوخته و شاه  دست   به  همه چشم ها را؛   با ختم دانه ها زخمي و خونين كردند و  پوست و  پرت و  را  همديگر
  .  نمودند  انفاق ديگر  تقاضاي و  تضرع  ، و گردن شكسته زبان حال 

  . ادامه كرد  به همين گونه   شد و  بر پا  باز قيامتي  ديگر افشاند و شاه مشتي
 بر طلعت  پرندگان  اينكه چشمان مرغان و   به مجرد ، بردند  جايگاه مي  به همان  تفرج  به بار سوم چون شاه را

 دمبك  و  بالك زدن   به  وي دوختند و  بر  تمام قوت چشم ها را  با سوي شاه كرده  بيقرار رخ  ، همه بيتاب و وي افتاد
  .  پرداختند  ديگري غريب  اطوار عجيب و   ادا و زدن و

 به  را  ذات همايوني ؛ بودند  معمور  و  سير   همه ، چون ، حضور همايوني را مستحضر كردند كه روز اول عقال
   همديگر و برپا   هنگامه  همه ، آن   ناچيزي دانه  مشت  بدل در بودند   چون گرسنه   دوم  روز . نيانگاشتند هم  هيچ 

، آنچه رزق و  ، ديگر ميدانند ، و امروز بيكرانه را قايل شدند  ممنونيت   بر ذات همايوني  پوست كرده و  پرت و را
  .  بس  دعا گويان اند و  بدينگونه آنان فرمانبران و .   است  اعليحضرت همايوني  نزد ،  كرامت است و  عنايت  لطف و 
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 مغروق جهل  رعيتي گرسنه و محتاج و  بودند ولي  چنان باشد كه اينان در اولين روز)) سير و معمور (( رعيت 
 هم ؛   قفسي  پرندگان اسير و  تخت باشند كه اين مرغان و ج و تا  چنان مطيع و منقاد ؛  دنيا  دين و  به نسبت مركب 

  .  اكنون در حضور همايوني اند
كه !  الحذر. نه در دانش و غنامندي شان باشد   در جهل و گرسنگي رعيت ؛  بقاي حكومت و سلطنت بر اين  بنا

  .  نشايد  تودهء رعيت را؛  زه بيش از اندا  نان  نسزد و  را  برون از دربار  بالغت خط و كتابت و علم و
 در دراز   بار كشور ما گي اقتصادي و فرهنگي خفته وليت عقب ماندؤ مس؛  باور هايي  عقايد و  بر همچو مبتني

وحدت ملي ما بدوش رژيم هاي بر سر اقتدار و طبقات حاكمه در   بدوي ماندن هويت ملي و   بالنتيجه مدت و
 رويهمرفته  و مسابقه داده  هم  با   ضد ملي   پرورش خصوصيات  تبارز و در  فقط ،  بطور غالب  است كه افغانستان
 به حسرت   پيوسته ما را محكوم  مظلوم و   مردمان بري الزمه كرده  ، سرخروي و   ترتيب  به ، پيشينه ها را پسينه ها

  .  انداخته اند كفن كشان قديم 
 خندق ما قبل قرون وسطايي  و خط ستراتيژيك ديورند   اينكه دسايس استعمار كهن منجمله در وجود

  .  است  تاريخ  سر سخت  واقعيت نيز  بر جاي گذاشته   بزرگي  نقش  راستا  در اين؛    پيرامون آن ي اتنيكينوار
 دنبال   را  برابر كشور ما ستراتيژي خصمانه و عظمت طلبانه الحق درءپاكستان كه حتي قبل از دوران جنرال ضيا

 با رژيم  مسلحانه از طريق اجير كردن افراد و دسته جات مخالف  به مداخالت   واضحاًءدر زمان جنرال ضيا   ،يكردم
، به اين عملكرد ها ابعاد هر چه گسترده تر   تحوالت بعدي  با انكشاف اوضاع و  نهاد و جمهوري داود خان آغاز

 همانند كشانيده شدن پاي قواي ائتالف بين المللي عليه ، در كشانيده شدن پاي شوروي ها در افغانستان بخشيده
داخل   سپس در استفاده از آب و هواي گل آلود و غبار آلود  و  بازي كرده   بسيار قوي  نقش ،  در اين كشور تروريزم
مال  رت اسالمي  اما  در وجود– مسلط كردن طالبان در كشور ما   با كه  جايي تا  نشناخت   پا  افغانستان سر از و خارج

  . بدل نمودپاكستان م  پنجم ء  صوبه به   افغانستان را عمالً -عمر 
 در جريان آخرين زور آزمايي مخوف  بي حد و حصر مادي و معنوي افغانستان خالصه در نتيجه خرابي هاي 

 جانب آن   يك  وكالتاً اصالتاً و پاكستان   در سر زمين ما كه  بالك هاي متخاصم جهانيعني جنگ »جنگ سرد « دوران 
 پر   يعني دوران پسين  ة در ده  نيستي مردم ما بردن متباقي هستي و  سوختن و  در اثر چور و چپاول و  هكذا  ، و بود

، امروز  م كليه ميادين آن بودَكجهاد هاي تنظيمي و باالخره تاخت و تاز هاي طالباني كه پاكستان ح(!) شعشعهء
  .  موقع كرده است اخذ وخيمي   تاريخي  يهيرا   در دو افغانستان

 ، ، نورستاني ، بلوچ ، تركمن ، هزاره كي، ازب ، تاجيك  پشتون  از ملت افغان اعم حاد آراه اول اين است كه 
به  هويت واحد ملي  مين و پذيرش همه گاني و با دل و جان أ، ت  اعتال با ، قزاق و غيره ، پشه يي ، ايماق عرب
، با ايجاد دولت ملي صد فيصد  مين وحدت پويا و پرتوان ملي به نام ملت واحد افغانأو ت)) ان افغ(( نام 

متكي به عدالت اجتماعي و اساسات دموكراتيك و با اكمال و احقاق اردوي پر قدرت و پر صالبت ملي در 
اس كنوني تاريخ  بسيار حسةبهره گيري كامل از فرصت ها و امكانات مادي و معنوي فراهم آمده  در بره

 پنجهزار ساله حفظ و در قطار ملل آزاد و سر افراز ة، پر غرور و با سابق كشور، خود را به حيث ملت مستقل

  .  احراز موقعيت ميدارندجهان
  اخير درة به خصوص در دو ده  ما مانند گذشته و  سر زمينة باشند همين آحاد متنوع اين است كه  راه دوم 

، همچنان گير مانده با دامن زدن به خصومت هاي  ندين پنهان و آشكار غالباً آزموده شدهدام منافقين و معا
گرم و سرد ميان همديگر در گوشه گوشه و سراسر كشور، فرصت طاليي كنوني را نيز ضايع كرده و 

  . گردند  مبدل مي پنجم پاكستانةصوب، رسماً و به طور كامل به  باالخره با خواري و خفت
 از اين ستراتيژي در برابر افغانستان دست نكشيده و به طور مطلق راه حل مسايل   به هيچ وجه  پاكستان

  . بيند  پنجم خويش مية صوب  به  تبديل آن  استقالل افغانستان وي  در محو  را  ديورندالين پيرامون
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 اين –المي پاكستان  مسلط كردن ناگهاني و غير منتظره احزاب بنياد گراي اس  از ساير مالحظات  گذشته
 بايد  توان و را مي! ) دا پشتونستان زمونژ (  در ايالت سرحد  ، حاميان و صادر كننده گان طالبانيزمپرورنده گان 

  . دليل قطعي ادامه اين ستراتيژي دانست
 اسامه بن الدن و حزب اسالمي آقاي ة القاعد– افغاني ة همچنان شوراي هماهنگي طالبان سر نگون شد

 تام و   رهبري زير ، در   سر داده است  بار ها  بار ها و  پاكستان را  با  اتفاقاً شعار يكجا شدن افغانستان تيار كهحكم
   .  ديگر اين مدعا استبرهان قاطع،   پاكستان  نظامي  استخبارات سازمان)  آي– اس –آي (تمام 

اساسي  عمده ترين و چه بپذيريم وچه نپذيريم بخواهيم چه نخواهيم ، چه بگوئيم چه نگوئيم ، اين چه  بنابر
 بويژه در وجود ارتش ، اطالعات و  ترين و خطرناكترين دشمن ملي ما مليتاريزم عظمت طلباتة پاكستان

    . بود  آينده هاي نامعين ديگر نيز خواهد بود ، هست و تا  طبقة حاكمة پنجابي آن 
  

  :سيس، تحكيم و تكامل دولت ملي أت         
  

   رنگارنگ  مدعيان  از  مردم افغانستان  دقيقاً وقت آن است كه؛   شويم  منصرف   ها اگر از چون و چند گذشته
 سياست   ساير مدعيان  تنظيم ها و  احزاب و  رهبران ،  كشورة بالفعل زعامت آيند بالقوه و ، كانديدا هاي   تخت  و تاج

 تكامل  و  تحكيم  ، سيسأ ت  براي شان ضمانت هاي  منابع و  ،  راه ها و، وسايل  برنامه بپرسند كه هدف و  و كياست 
  ملي در افغانستان چيست ؟  دولت 

، اصالً چيز  دهند  نمي  بروز  عربي و عجمي از خودةقلمبه و سلمب  مقداري  ، مفهوم نا  مشتي كليات ، جز چرا
 تازه خود  فرمايند و  مرگبار مي و  ديپلوماسي مرموز   فداي  را  يا همه چيز؛  ندارند ديگري در چانته و خورجين 

  تواند  تعبيري مي ، ديگر چه  پشت پرده بودني  بند هاي خايينانه و ضد ملي  زد و چنين ديپلوماسي يي حاكي از
  !؟ داشته باشد

 از و.  نتوانند ده به ملت گفته ش  نيستند كه   هايي  به اين اهداف چيز  ملي نيل  وسايل  راه ها و اهداف ملي و
، شايد بيشتر از اين انتظاري  زعامت را دارند ، ادعاي قرار گرفتن عقب ميز   عوض ميز محاكمه به آنان كه 

  . نتوان داشت هم 
.   است روبرو  تكامل دولت ملي خود  و  تحكيم  ، سيسأت  بزرگ  رسالت و آزمون  با  ،  »ملت افغان« به هر حال 
، آرزوي بودن و ماندن   ارواح  ديار اموات و  فراتر از ، اگر اين سر زمين ،  گي ميكنده ملتي زند اگر اينجا واقعاً 

، با  ، كه عندالموقع ميتواند  غالم پنجابي ها نشدن است و  پنجم پاكستان ة قرار بر صوب اگر واقعاً  ، دارد
 »ت هاي زمين سوخته و تاريخ سوخته سياس«   ، اعمال ، تصفيه هاي قومي و مذهبي فجيع ترين نسل كشي ها

 بايد آدم  .  بود ولؤمس  بايد  . بود  جدي   بايد ،  باشد  همراه ،  ديده ايم  زمان طالبان  در را كه فقط عاليمي از آن
  !..... بود   بايد عاقل .  بودانسان    بايد .  بود بايد افغان .  بود

  .   نظر اندازيم نين دولتيبر اهداف و علل وجودي چ نخست  ،  بهتر است
  ،  امثالهم ني  نشينان و  برج عاج ، آرمان هاي  تخيالت شاعرانه ، تفنن تجمل و   اين اهداف  خواهيم ديد كه

هيچ ) ! ، تو عبادت كن   من حكومت ميكنم( با   نفس كشيدن چيز هاي حياتي و ضروري است و بلكه به مانند
  :تناسبي ندارد 
پاكستان و مدعيان خالفت ي  همان مزدوران جنگي  يا  اشرار بيوطن  ايمن ساختن كشور از شر   -            

  .  سلفي وهابي و
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  تطهير و پاكسازي كليه راه ها ، باغات ، جنگالت ، زمين هاي مزروعي و علفچر هاي سراسر كشور از -            
  . مواد منفجره  ر اسلحه و پنهان و آشكا انبار هاي مين كار گذاري شده و مليون ها 

  .تفنگ   محو واقعي فرهنگ و اعتياد جنگ و كامل و متوازن و  تحقق خلع سالح عمومي و-           
 احيا ، تكميل و تكامل كمي و كيفي واقعي اردوي ملي ، پو ليس و ژاندارم ملي و ديگر نيرو هاي -           

  . در كشور  تروريزم ضد   ضد جاسوسي و  استخباراتي ، انتظامي ،
 بر انداز سه دهة اخير و محاكمة هرچه  قضايي فجايع و سوانح افغانستان  برر سي عدلي و  تحقيق و-           

ت جنگي ، خيانت هاي ملي و  قومانده و طرح و اجراي جنايا به امر و عاجل و كامل و صادقانه و عادالنة متهمان
  . بشريت  جنايات عليه
 بررسي ، كشف ، ضبط و مصادرة ثروت هاي بيت المال مردم مسلمان افغانستان از تصرف و تقبض  -           

ها و معادن و جنگالت ، در امد هاي گمركي و ماحصل  دزدان و غارتگران و هكذا ثروت هاي ناشي از چپاول كان
شي مؤسسة دولت و نهاد هاي ملي  در بيز ها و گدام هاي عمومي قبل از فروپا  تذخير شده  دارايي هاي فابريكات و

  . خارجي   گسيختة داخلي و لومپن هاي لجام  پاكستاني و   توسط جيش صليبيون در كشور
بهاي   ناشي از قاچاق و ترافيك مواد مخدر ، آثار گران ثروت هاي حرام  مصادرة    كشف و ضبط و-           
  و  اختفا  همچنان دارايي هاي محصول  ضدملي و رعي وزر اندوزي هاي ضد ش  ساير انواع قاچاق و تاريخي و 

و هكذا » خزينة جهاد «  نام  به ها   باالي خون و هستي افغان سرمايه گذاري هاي خارجي اختالس كمك ها و
  .صحي و امثال آن  فرهنگي و مالي و بشري و مساعدت هاي 

 بين  لي وـ امكانات م  بهره گيري از كليه  كشور باةال س  بيست و چند بازسازي زود هنگام ويراني هاي -            
 .  حسابدهي روشن و شفاف ، حسابگيري و منزه  دستان پاك و  ،  با عقل سليم المللي

 بزرگ   دريا هاي با  دشت هاي پهناور خشك و لم يزرع كنوني كشور ة پر هزين  مشكل و وصلت هر چند -            
 .  فارم هاي ميكانيزه و مدرن  باغداري و ،  ، جنگلداري زراعت  انداختن سيستم   راه از طريق كش سر مست و  و 

شاهراه حلقوي كشور و اتصال   ةماند احداث حصص باقي  ،   شاهراه هاي موجود بازسازي راه ها و -            
 .  بحر  به  بنادر و كريدور هاي منتهي  با اين شاهراه ها

و   تجارتي   صنعتي ،  تا مراكز كليه واحد هاي اداري ،  از شاهراه حلقوي ت سرك هااسفال  احداث و-    
  ولي داراي ارزش اقتصادي ، تورستيك و دره هاي صعب العبور  شمول   به  افغانستاني كلتوري در سراسر قلمرو

  . ديگر  ارزش هاي
، حمل و نقل    پروژه هاي صنعتي ر احداث د  تا و ضروري خطوط آهن ممكن اقتصادي   ة به انداز احداث -    

 . شود فراهم   تسهيالت حد اكثر   مواد خام مال التجاره و

نان  معادن و منابع زير زميني و متكي بر آن احداث پروژه هاي بزرگ كار آور و  تفحص و استخراج  -            
  . داخلي سرمايه گذاري هاي كالن خارجي و  م  هاي الز  زمينه مينأ ت  تدارك و  با براي مردم افغانستان آور 

،   پوليكلينيك ها و مجتمع هاي طب وقايوي و معالجوي تجهيز كشور با شفاخانه ها و كلينيك ها و -          
، اپيديمي هاي فصلي و امراض دوران  ، مبارزه با سوء تغذي  طفل و مادرة حمايةبخصوص مراكز مجهز و گسترد

 . طفوليت

و   پوهنتون ها  ،  مسلكي  تحصيالت عالي و  تعليم و تربيه و ، ارتقاي كيفيت  معارف ملي گسترش متوازن -           
 .  بشريت با  مشترك   مسايل  پرابلم هاي ملي و  ايده آل ها و ،   علوم ،  تاريخ  تتبع  تحقيق و اكادمي هاي

 . سرزمين گان اين ه  براي زند  مسكن و گان ه مرد  براي  قبرستان تدارك  -          
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باز آوردن مغز  بخصوص  ،  از ديار خفت بار غربت  وطن  ميليون ها فرزند  ةباز گردانيدن آبرومندان -           
دست   تخصص  به دانش و  محصول رنج و خون اين ملت   با  بوده و  تعويض ناپذير ملي ة سرماي  فرار كرده كه هاي

 .  ميگيرند  بهره  از ايشان ها  خارجي  همينك و يافته اند 

 در نظرداشت اينكه  با  پاكستان مخصوصاً   با مسايل سرحدي طرح و حل حتي االمكان مسالمت آميز  -           
  نافذ و  ضوابط   قوانين و  در چوكات ، تحميلي ديورند سپري گرديده قرارداد  استعماري  اعتبار   از ختم  دههدو

ولي با (  بين المللي ة نيرو هاي ذيعالق اشراف ديگر سسه ملل متحد و ؤبين المللي تحت سر پرستي م  ةقبول شد
 .  كشور  دو  سرحدات در  امنيت  تضمين و كسب  )ملي   فوق العادة هوشياري 

 پاكستان – تركمنستان   نفت و گازةلول  پيرامون خطوط  و آشكار  پنهان   مسايلةحل و فصل خردمندان -          
،  نيز در آينده   مسلماً   بوده مربوط  به آن   بر كشور ما  تباهي هاي تحميل شده  از جنگ ها و بلندي كه فيصدي 

 سالمت ، امنيت و  اصول استقالل ملي  با  به طور عالج ناپذير است و  نگراني هاي فراوان   ها و درد سر اسباب 
 ناگزير   ملي راة، آگاهانه و عاقالن ، مستمر  بنابر اين كنترول جدي ابد وي  تماس مي  فرهنگي ميهن ما اقتصادي و

 . ميسازد

 مدني و فرهنگ معاصر در  ة، رشد جامع مين امنيت در دهاتأدر امر ت برقي ساختن سراسري كشور كه  -          
برق  نيروگاه   احداث   با  حتييـي و آفتابـي و حرارتـ منابع آب كفايت  عدم  در صورت.  است مقدم  ها شرط  آن

 . اتمي

، كارآموزي و رفع عقب ماندگي ذهني و   ملي سواد آموزي  پروگرام هاي طرح و اجراي سريع -          
 ة به مثاب دارند وـ نوسازي آن ايفا ب  در بازسازي و  نفوس جامعه سهم شايستهة نيمة به مثاب فرهنگي زنان كشور تا

 . وطن گردند ة و آرماني اوالد آيند  سالم  تربيت و م  مصدر تعلي ، مادران

نجات يافته   هنگام   به  نا  از مرگ و مير براي كودكان تا  تربيتي فوق العاده  ، تعليمي و مينات صحيأت -          
 .  بار آيند  به  سالم  روحاً و جسماً   فردا   زنان  مردان و  پسران و دختران ، ةبه مثاب

 شرايط   زمينه ها و ، فراهم آوري  استعداد  تقاضا و تحصيالت عالي حسب ،  تربيه كامل مين تعليم و أت -          
 .  نوجوانان جوانان و براي   ترجيحات   تسهيالت و  ديگر  ورزش ها و ،  سر گرمي ها

  تبديل ارگان قضا  دولت و ةار بنيادي اد ، اصالحات مين و استحكام حاكميت قانون در سراسر كشورأت -          
در   مدني و كرامت انساني و  ، حقوق  عدالت  پاسدار قانون و ،  پاك و منزه ،  دموكراتيك  ملي و نهاد واقعاً به يك 

 . ولؤ مس عين حال گزارشده و

 براي صدور  ابيبازار ي ،  به كار و در صورت كمبود محالت كار در داخل مين كار براي نفوس مستعد أت -          
 .و عادالنه   مزاياي مناسب  تحت شرايط و  در خارج نيروي كاري قراردادي 

 تداوي رايگان و حقوق عادالنه  ،  بيكاريةبيم ،   صحية بيم ، ، امتيازات كوپوني مين معاش كافيأت -          
 . تي و خصوصي نيمه دول ،  مؤسسات دولتي  تصدي ها و ، براي كليه كاركنان دولت تقاعد 

 حيثيت و حقوق مادي و عمدتاً معنوي ةطرح و تدوين قوانين عادالنه و مدبرانه براي احيا و اعاد -          
 دستگاه  و گي اردو ه  در جريان از هم پاشيد  اداري نظامي كه  پرسونل مسلكي و  افسران و ، ماموران و كارمندان

 .  شده اند واقع  مصدوم  و  مظلوم   انحا از  نحوي   به ن تفنگدارا  زورمندان و  اجحافات و دولت 

 به  تطبيق اصالحات بنيادي ملكي در سراسر كشور و گسترش تدريجي آموزش فرهنگ دموكراتيك و -           
 . ، قرا و قصبات ، ولسوالي ها  واليات در  دموكراتيك   نهاد هاي  عملكرد ها و ة توسع موازات آن

طرح و تطبيق پروگرام ملي حمايت هاي اجتماعي از بازماندگان مجموع جان باختگان در كليه جنگ  -          
 به شمول معيوبان و معلوالن حوادث و سوانح   برادر كشي ها و هكذا معيوبان و معلوالن سراسر كشور هاي تحميلي و

 .طبيعي
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 . ايجابات مبرم ملي  مقتضيات عصر و   به  مطابق ور مالي كش  بانكي و نظام  تكامل  تكميل و ،  اصالح -          

به جنايات سازمان  ، ايديولوژي ها و روابط معطوف  ها ، سازمان ، امكانات زمينه ها ريشه كن كردن  -            
 .  دين مقدس اسالم ضد  ضد ملي و   ارتجاع و خرافات مخرب  ، بين المللي  تروريزم  ، يافته

، ترافيك و قاچاق مواد مخدر و  توليد منع كشت و    بين المللي وپروگرام ملي  تكميل  ين و مأت -          
 .  اعتياد آن  استعمال و از جلوگيري 

،  ، تدوين علمي و تحقيقي تجهيز و فعال ساختن اكادمي ملي تحقيق عناصر و ابعاد ستراتيژي ملي -          
 تحقيق و تتبع عميق و كافي پيرامون جهات گوناگون جريانات  از جمله كشور و تاريخ معاصر   ةبي طرفان والنه و ؤمس

، ، احمد شاه مسعود  پيرامون شخصيت هايي چون حفيظ اهللا امين  در گام اول  خير وا سه دهة نظامي  سياسي و 
 .  كشور ماة بار ر در پاكستان و كشور هاي ديگ  عزايم ستراتيژي ها و و همچنان ...  گلبدين حكمتيار ،رسول سياف 

مقيم  از  حقيقي و حكمي اعم  در ملكيت هاي اشخاص   بر رسي تصرفات   تحقيق و نظام تحكيم  ايجاد و  -          
تزوير اسناد ملكيت شرعي و قانوني به وقوع   با كاربرد زور و جعل و  دهه اخير كه مخصوصاًسه و مهاجر كشور طي 

بر روند  بلندترين دانش در قوانين شرعي و مدني و آگاهي الزم   قضات داراي   با ح محاكم ذيصال  ايجاد ، پيوسته
 ةقاطعان در آوردن ه  ب  نهايي و واجب التنفيذ در اين زمينه ها و براي صدور احكام  سياست كشور  هاي تاريخ و
 . غاصبان زور گويان و  بر جعلكاري   مبتني يا  مدرك   بي سند و  تصرفات  از  مردم  دولت و ملكيت هاي

، غارت معادن و منابع  طرح و تطبيق پروگرام ملي جلوگيري از قطع جنگالت و تخريب علفچر ها -           
 .  ساير دارايي هاي ملي  به ها   دستبرد  فرهنگي و تاريخي و  قاچاق آثار  و  دزدانه   كاوش هاي ، طبيعي

مين كلتور و أ، ت مين پاكي و صفايي شهر هاأ، ت حفظ بهداشت محيط زيستطرح و تطبيق پروگرام ملي  -           
 محالت   و...ي شفاخانه و  مهمانخانه هاي عمومي ، حفظ الصحه مجموعي بستر ها  حفظ الصحه محيطيةمقررات الزم

 .  دوايي  غذايي وء  امتعه و  مواد   نگهداشت ، خريد و فروش و ، انتقال توليد

،  ، انترنيت ، تلويزيون ها ، راديو ها وسايل اطالعات جمعي  مدرن   تكامل سراسري و ميل وتك -           
مين رشد و گسترش انواع هنر ها و أ ت فرهنگي و هنري و  ة تخريب شد  نهاد ها و مؤسسات ، بازسازي مطبوعات آزاد

 .  فرهنگي و خالقيت هاي ادبي 

 توسط  با سراسر جهان براتي كليه شهر ها و دهات افغانستان با يكديگر و مين و تكميل ارتباطات مخاأت -           
 .  ارزان تمام شد  با   پيشرفته و تكنالوژي

،  ، افتخارات تاريخي  افغانية، سنن پسنديد ، ترويج و تقويت متداوم اخالق ملي و اسالمي تعميم -           
، تخدير  ، خدعه و فريب ، كالهبرداري  دزدي ، اختالس ،   بر ضد رشوت ثرؤقوياً م  ة مبارز  باستاني و محسنات كلتور

 .  تنباكو ، دخانيات و ، الكول  مواد مخدر  به ، اعتياد ، فحشا و منكرات تحميق و 

 كشور كه هنوز ليست كامل شمرده نمي ة، الزامات و اولويت هاي دولت ملي آيند  فرايض ، همه وظايف اين 
   با ، گردد مي  بر آن افزود   نيز و گذراي كنونيشده هاي وظايف و مكلفيت هاي دولت انتقالي نا اجرا شود و طبعاً 

  دعاوي خدايي و) نعوذ باهللا (  تلعين و تكفير و  ، ، عوام فريبي و شيادي ، شيطنت و منافقت  تعويذ و تومار ، دم و دعا
  .   بدست آمدني نيست انجام شدني و لت و كشور و ملت  بر دين و دو ، انحصار حاكميت ، خود محور بيني پيامبري

با فرهنگ و   از ملت زنده و  گان است كهه  نيز فقط كار احمقان و سفل  را آزمودني مكرر در مكرر آزموده ها
  !  باد  دور  به ما  ة تجربه ديد مار گزيده و

چنگ زدن همه گان به حبل دون  اين همه رسالت هاي عاجل ملي و تاريخي ب و اما طوريكه گفته آمديم
 ملي و ساختمان يك دولت فراگير كشور شمول و ةالمتين هويت واحد ملي، وحدت پويا و از خود گذران

 بر نامه ريزي علمي و  ملت شمول و جنبش همه گاني بازسازي و نوسازي با زعامت تخصصي و مطابق

مادر زاد كه پيوسته   منافقين بالفطره و   و عزايم نيات  علي الرغم.عملي توسط چنين دولتي نيز غير ممكن است
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، در فكر دسيسه و   با شهامت اين ملت  با فرهنگ و ،  با سواد  فرزندان  يا خفه كردن محدود براي از ميان برداشتن و
، تركيب فرزندان تحصيلكرده از  خود را ة، ملت افغانستان بايد دولت ملي آيند توطئه و تطميع و تهديد اند

آنچه بايد .  و با دانش و حتي االمكان صاحبان مسلك و تخصص در شقوق گوناگون بر گزيندياضت كشيده ر
، مقامات و عناوين مغصوبه و  ، جعل شخصيت ويري كاري و تحصيليز، اسناد ت در اين پروسه طرد گردد

نظيمي و حتي ، ت نه سابقه هاي حزبي سرقت شده و نمايندگي ادعايي دروغين قومي و امثالهم است 
  . طالباني

 پنهان و آشكار  معامالت  فرمان و طرف   نهي و قومانده و مصادر امر وي ، آزاد و علني   مدني و عادالنهةمحاكم
 عملي تاريخ   ملي وة تنها فريض نه  جماعت   احياناً قوميت و و گروپ مسلح و  تنظيم  با دشمنان خارجي از هر حزب و

 نيز  و توانا بودن ملت و ميهن ما   پويا و  مظهر زنده بودن و بلكه حكم آمرانه وجدان تاريخ و  ،  ملت ساز است ساز و
  .  است  دولت ملي آرماني پاك و شفاف اساسگذاري شرط مقدم 

سياهي هاي (( از   خطا ها و جفا هاي صادر شده  ، اشتباهات.   برائت ذمه حالت اصلي است ها فراتر از اين
 مادر وطن قرار   تاريخ و ةبزرگواران مجبور مشمول عفو عمومي و گذشت   معذور و  مور وأ م اد غالباً افر و)) لشكر 
، محروم كردن فرزندان معين  اعمال تبعيضات و تضيقات، مباحث و جدل هاي مغرضانه و مخصوصاً  گرفته

، خود جرم  اتيژي ملي تحقق استرةكشور از بكار انداختن استعداد هايشان در عرصه هاي گوناگون پروس
   ! تعقيب عدلي و قانوني است ننگين قابل سنگين و 
  

  تجربة تاريخي قرآنخوردن جهاديون در مكه 
  

، مورد نواز شريف  اتفاقاً مفيد آن خوش و سپاسگذار بود  ةعمل دشمنان ، به خاطر  از دشمن اگر گاهي ميتوان
  . است

 با ختم  ،  دستگاه هاي استخباراتي آي و غيره. اس. ، آي اي. آي. ، سي بي. جي. گر چه دير يا زود اسناد كي
 سرود   رقصنده گان  به ساز و چهره هاي عمال وابسته و گردد و  مي  افشا و اعالم  ،  سريت ة شد موعد طبقه بندي

د مورد ، معهذا دو عملكرد نواز شريف صدراعظم دو مرتبه يي پاكستان باي شود  مي  رسوا  افشا و آنان كامالً
   :ملت افغان قرار گيرد(!) سپاسگذاري  

 برپايي مراسم   معظمه وةافغانستان به مكي  بردن رهبران جهادي  ة بي سابق  تاريخي و–يكي نمايش جهاني 
  . در اين عالي ترين مكان مقدس اسالمي است) قرآن عظيم الشان (  مسلمانان  يِ به مؤمن به سوگند آنان

 شخص خويش كه منجمله   به  تباهي اردوي ملي افغانستان تخريب و نسبت دادن    بال منازع دوم ادعاي
  . پيوند داد  ! نبوغ و قهرماني افتخار آميزش  اين  به پاكستان را  مقام صدارت   براي احراز  خودة بار استحقاق دو

ن منجمله در امر بزرگ و  پاكستان در افغانستا  نظامي  عمليات مداخالت و ميدانيم كه ستراتيژي و تاكتيك 
 – نظامي  ي تاكتيسين ها  ستراتيژيست ها و بايد كار  اصالً  ؛ نظامي اين كشور تباه كردن قواي  خطير از هم پاشيدن و 

  و  داد   نسبت  خود به را )) افتخار ((  نواز شريف اين   باشد ولي اينكه  پاكستان نظامي به خصوص استخبارات 
 توطئه هاي ضد   پهنا و وسعت دسايس و؛ به آن رضا دادند   با سكوت خود   نيز پاكستان لشكر   و  اردو  بزرگان

   .دارد   مي  برمال  در پاكستان را افغانستان
 فراست   نبوغ و  تمام عقل و  نيز  نواز شريف  مانند  ملكي يي افراد ،  ويه  بر نظاميان حرف  عالوه يعني اينكه

  كه است  نواز شريف   ةمطروح  پالن   نقشه و ، اتفاقاً  در اين مورد  به كار مي اندازند و اهداف اين   در جهت خود را
  !!  ثمر نشسته است به
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سفانه أ مت و استقالل   ة بي محتوا كنند افغانستان كه معناي ديگر آني ملي  اردوي   انهدام   قهرمان حال همين
 دنياي ما را گل و   نه تنها ما كهي بزرگ جهادي   با رهبران  ، شود ن ميمردم افغانستاي شرافت ملي   ةپامال كنند
 تشريف برده و يك نمايش   مسلمين جهانةبه قبل (!) رسانند   به جنت مي  ملت ما را سره  يك   بلكه كنند گلزار مي

كه اصالً  را   اين ؛  نابغه آسا  ةربتج يك   حيث   به دارد و  مي  بر پا  را  اسالم ة نيم هزار سال  يك و  تاريخ كبير در
و   به طور عجيب  و نمايد  بشريت مي  ثبت تاريخ  ،  نسبتي دارد  سياست زده گان چه پيشه گان و  سياست  با اسالم 
 سياست و ةنماياند كه در كابار ، كافه مسلمانان و غير مسلمانان جهان مي  به ملت افغان  نابغه آسايي واقعاً

جمعيت اسالمي ، حركت اسالمي ، محاذ اسالمي  ، ، اتحاد اسالمي ، تنظيم اسالمي حزب اسالمي: معامله گري 
 جز خاك  فتاوي اسالمي ، دعاوي اسالمي و  ، پيوند اسالمي ، سوگند اسالمي  انقالب اسالمي، نجات اسالمي ،

  ! چه ارزشي دارد و چه ارزشي ميتواند داشته باشد ؟ خلق اهللا زدن به چشم 
 صنع (  ي  اسالمي  نامنهاد تنظيم هاي  احزاب و   محتواي ماهيت و  تنها   نه عمل معجزه آسا  اين  با واز شريف  ن

 حقيقت احزاب و تنظيم هاي اسالمي ها  بر آن  بلكه مقدم  بر مال كرد  افشا و را ها   افغان به منسوب  )پاكستان 
 » اسالميون«  و كليه »دولت اسالمي پاكستان«  و حقيقت  آنان و اساساً ماهيتةپاكستان حامي و پرورانند

  .  نمود  رسوا  آفتابي وافغانستان را» !جهاد في سبيل اهللا «  ةدخيل در پروژ
 بر پا شدن قيامت وحشت و دهشت و  ، در گان مكه و مدينهه  قسم خورد  ورود  پس از  بالفاصله كه يتحقيق  

پايدار و  لحجر و  خط و نشانش نقش كا  با طالبانيزم و  مسجل شد و ان مهر وخون و آتش در كابل و سراسر افغانست
   : عبارت است از اينكهآنجاويدانه گرديد و 

.   شود شمرده فقط سياست  ، سياست است و بايد   در قالب دين و مقدسات هم عرضه شود سياست ولو 
   . ندارد ود راه سوم وج!  ، منافقت است ، سياست ديني ، دين نيست سياست

 ، سياست است و بايد   در قالب دين و مقدسات هم عرضه شود سياست ولو
!  ، منافقت است  سياست ديني. ، دين نيست سياست.   شود شمرده فقط سياست 

  .  ندارد راه سوم وجود 

 cd�(d ، د�E �^�4 3ت ه�d�O	 و �د  F��� در  ��و cd�(d
 . cd�(d ، د � �)/c .اcd و �� �  %��E  cd�(d �Oد�E  0د 

 cdا cO%��	 ، g� د cd�(d ! د  ��ارد�jم و�d 0را .  
!��!0 و�T  در Y�CT د�� و �<�!�ت ه� 
 �>  ����%�W  >�د ، !��!0 ا!0 و 

!��!0 ، د�� . !��!�N<  0د�  >�د 
 0���را� !  !��!0 د��� ، ���<0 ا!0 .

  . !�م و��د  ��ارد 

 هم عرضه  در قالب دين و مقدسات سياست ولو
  شمرده فقط سياست  ، سياست است و بايد  شود
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،   سياست ديني. ، دين نيست سياست.  شود
  .  ندارد راه سوم وجود !  منافقت است

  
  !!!  صد آفرين نواز شريف  نواز شريف و آفرين

  

  :، تكميل و تكامل مدرن اردوي ملي   احيا
  

يش در انهدام اردوي ملي افغانستان حتي فراتر از عمل  به انحصار خو  نواز شريفانهءغرورمو اما اعتراف 
  . افغانستان است  ردم ممل و تفكرأ سزاوار ت ارزشمند و  وي تاريخي فوق الذكر

  :   مطرح كنيم معكوس  ة يك فرضي  اجازه دهيد ،  عملكرد  اين  ژرفاي  پهنا و ، اهميت بخاطر تسهيل درك 
 به جاي اردوي ملي   را ميگذاريم و استاد رباني و يا انجينير حكمتيار، يك افغان مثالً   به جاي نواز شريف

  .  اردوي ملي پاكستان را ، افغانستان
 باالخره به نتيجه نهايي ميرساند و اردوي ملي  به گام در عمل آورده و اين افغان ستراتيژي ايرا طرح و گام 

، آرشيف ها و خريطه هايش تار و مار و   ملزومات يپو ها و، دپاشد   مانند اردوي ملي افغانستان از هم مي–پاكستان 
همه  ،  سرباز  تا  مارشال  مي افتد و منسوبينش از   دشمن  دست  به  رموزش ، راز ها و گردند  و چپاول ميرچو

ستراتيژيست ا   تحت فرمان  زير ساتور جالدان  اساساً  يا گردند و  مهاجرت مي  اختفا و  به  مجبور  متواري و گريزان و
   ! گردند  مي  قتل عام ،  افغاني  بر انداز  اردوة نابغ و

 براي آدمي ارزاني   هدف و حكمتي  چه  به  تفكر را  انديشه و آخر، خداوند استعداد!  ، بيانديشيد خوب
  !فرموده است ؟

  .  نيست يسرم شريف  ادعاي نوازي  معاني   درك كامل ابعاد ،   تاريخ  به  مراجعه بدون معهذا 
مجادله   بحث و   پس از چندين سال  كه  در توافقات ژنيو  شده  برنامه زمانبندي  طبق  شوروي ها كه زماني

 به امضا رسيده  )! في سبيل اهللانه مجاهدين  و(  امريكا و ملل متحدة، اياالت متحد ، پاكستان ميان اتحاد شوروي
  .   است افغانستان زنده و موجودي  ملي   كه اردوي  نشان داد  تاريخ ؛ اندند فرا خو  از افغانستان  قواي خود را؛  بود

به عاليترين  ،    نجيب هاي ضد دولت دوكتور  نيرو قواي شوروي  به علت خروج   تحت شرايطي كه  ؛ اين اردو
» باسقيني « نظامي  تاي از جمله راه اندازي كود  ( به شديد ترين جنگ ها  احضارات قرار گرفته و از مورال و درجه 

 از  توانست  نه فقط  ، متوسل گرديدند )جنگ چهار ماهة جالل آباد  نافرجام گلبدين حكمتيار ـ شهنواز تني و
، بلكه اين حاكميت را استحكام و اعتبار بيشتري نيز   نمايد  دفاع فقانهؤ م  مربوطه اش  قلمرو حاكميت دولتي و

  .  يل نمودـ تحم  به جانب مقابل  سر خورده گي را س وأي بخشيده 
 جنگ  ميدارد ؛  اعتراف  تمام  تلخكامي   با در واپسين صفحات » تلك خرس«  نويسنده  رويهمرفته چنانكه

  .  مردود گرديد  نظامي  راه حل  بن بست كشيد و  به رويرويا
 دولت   بايد تا باالخره داشت ولي فعاليت هاي دپلوماتيك از كانال ملل متحد و شايد كانال هاي ديگر ادامه 

 بدهد كه  دولت فراگير مصالحه ملي  يك  به  سپس   مؤقت و يدولت عبوري  به يك  ، جاي خود را دوكتور نجيب
  .  قطع گردد  پاكستان  با  سرحدات ها و سر زمين افغان جنگ در 
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 خاص سر منشي ة نمايند  بينن سوان  جناب ؛ علي الظاهر؛   اين فعاليت هاي دپلوماتيك ة رهبري كنند پيشگام و
 ، دولتي كامالً آشكار بود.   پاكستان ميبود  پاي ديگرش در  در افغانستان و  يك پايش  معموالً  بود  كه وقت ملل متحد

 دپلوماسي ء در جبهه ،  مي آمد  نظر به  مطمين  و  مستحكم   اردوي ملي خيلي  همت  به ،  ناحيه جبهات جنگ از كه 
  .  گرديد  متزلزل مي تا روزروز 

 بر  كه مبتني كرد  مي  تدارك  را پالن پنج فقره يي سر منشي ملل متحد   تحقق ء، گويا زمينه آقاي بينن سوان
   به  را  امور زمام  در كابل ؛   تحت سر پرستي ملل متحد  بيطرف عبوري  دولت كامالً؛  بايستي در گام اول آن مي

و   بين االفغاني   تدبير  با  فروكش كردن هيستري هاي جنون مقابله و؛   اوضاع  انكشاف  به سب بعد متنا دست گيرد و
 منتقل   افغانردمان اعتناي م حمايت و در عين زمان طرف  از مدعيان آن و   به ائتالفي فراگير ؛  بين المللي قدرت

  ! گردد
 دسته گي   شايعاتي از دو؛  داد  بروز مي بينن سوان  در قبال دپلوماسي  تزلزلي كه دوكتور نجيب  با همزمان 

 نيروهاي معين  پخش ميگرديد و هكذا خبر هايي از تمرد) وطن (  حزب حاكم ةدر داخل مقامات رهبري كنند
نخواهد كرد كه   »ملت افغان«  به   را ديگر  لطف   اين  نوازشريف گرچه.  رسيد  به گوش مي مليشيايي در شمال

 يك از اين استقامت ها   ما در كدامي  در آوردن اردوي ملي  پا  از براي ستراتيژي اش  و طرح و   وي ، روح بگويد
  .  خواهد كرد  ثابت  باالخره  تاريخ معهذا ،  سيالن داشت

 داخلي حزب وطن و حركت شمال كه   انقطاب ،  بينن سوان  دپلوماسي؛  امر نشان داد ظواهر  تا جاييكه 
تازه تركيب  مارش لشكر   از داخل و   حالت كودتا  شمال منجر گرديد  مجاهدين  با هماهنگي قواي مليشيا به  باالخره

 اردوي ة نظام عسكري و سيستم قوماند،  داد  پايان  دوكتور نجيب  رژيم  به ،  اختيار نمود  بر كابل را  بيرون از
وقت ملل متحد  در ي سرمنشي  گ هامر شولدداو خاطرات تاريخي ماموريت خائينانة   پاشيد ملي از هم 

 تاريخ   نيز ضميمة   افغانستان  امثال آنان در و  چو مبهتشابهات مارش   ، پاتريس لوممبا، سرگذشت  كانگو
   .گرديد 

دست ه ب به جاي   خود را داشتند )شخصي ، قومي و مذهبي (  قواي مسلحِ ظاهراً ؛  جديد كابل حاكمان  چون 
به انقطاب و انحالل   ...) نواز شريف و  مستقيم  دستور و  هدايت  به شايد هم (  ؛  اردوي مليةم و قوماندگرفتن انتظا

طرف آقاي حكمتيار راندند و   پارچه هاي ديگري را   مدغم كردند و  با خود را  پاره هايي  . آن همت گماشتند
  . متواري گشتند ناگزير متباقي 

نهي مليشايي است ، زيرا آنان در  مقامات امر و لي بودن مدعيان جهاد وم اين مورد ثبوت برجستة ضد
افراد ملتي چنين در  صورتيكه كوچكترين احساس ، شعور و غرور ملي ميداشتند و خود را اتباع كشور و

شمردند ، داشته هاي بي بديل  با اختاپوت مليتاريستي منطقوي يعني پاكستان مي موقعيت وخيم همجواري 
قبيلوي مانند  مشربي و تنگنظري مال ملي كشور را بمثابة مسؤوالن ملي بدون كوچكترين تعصب واردوي 

 رشد و نمودند و از هر چيز بيشتر به ترميم فوري آسيب هاي وارده و حفظ و حراست مي مردمك چشم 
  .شدند  همه جانبة آن منهمك مي تقويت 

به وقايع سپتمبر  اين حوادث شباهت زيادي   چون است كه  مؤكد   مجدد و  قابل تأكيد و توجه ها فراتر ازين
 نقش داك هامر شولد سر منشي آن وقت ملل متحد كه در راه   به  بينن سوان ماموريت؛  به هم رسانيد   كانگو1960

 ؛ ود ايفا كرده بآن سرزميني  نظامي ملي  نيروهاي سياسي و   وپاتريس لوممبا  امحاي   سقوط و  باالخره تضعيف و
   . همانند گرديد

 پالن پنج فقره يي  ، توافقات ژنيو  ة قص به فقط  نه  ديگر )) جهان آزاد ((  بعد   به  از همين تاريخ  به ويژه كه
حق حاكميت ملي    بين المللي ، كانوانسيون هاي چند قوانين و چون و  ،  حقوق بشر ،  سر منشي ملل متحد صلح 
  . گرديد  ن غيرهو  افغانستان  مردم
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قراين فراوان  شواهد و. فاجعة استيصال و امحاي نهاد هاي ملي افغانستان قوياً ابعاد بين المللِي نيز داشت 
و  طي معامله خائينانه به مليتاريست هاي ددمنش پاكستاني واگذار شده بود افغانستان  حاكي از اين است كه

هاي پرت از   خرد خيال كرده بودند كه پاكستان افغانمعامله گران ناعاقبت انديش ، پرزور، سير پول و كم
مرحلة ملت شدن و فراريان و جنايتكاران حرفوي پاكستاني ، عربي ، افريقايي و غيره را به گونة مداوم در 

دايماً آماده براي غرب » عساكر اجير« منطقة عجيبة قبايلي به مثابة  در صوبه سرحد و داخل افغانستان و
بدينجهت هيچ لزومي براي كدام .ميدارد  در سراسر جهان نگه برد  ابة قشله هاي قابل كاربه مث تربيه و

دولت مستقل ملي و برنامه هاي بازسازي و انكشاف ملي در افغانستان و مناطق مماثل ديگر قابل طرح 

هاي مركز تجارت    انفجارات مرگبار آسمانخراش  تا  درست بعدي  چنانكه عمالً ديده شد رويداد هاي؛وبحث نبود 
  . نداشت   ريبي   و عيب   اساساً ،  )2001 سپتمبر 11(جهاني 

 11دسيسهء ضد بشر ي ي سپاسگذار بود ، همانا مورد  دشمن خوش و بنابراين مورد ديگري كه بايد از
لبان و و طامسئوليت آن را ادعا كردند بن الدن و القاعده و انتحاريون  ؛ از اين نظر است كه 2001سپتامبر 

امارت اسالمي ي امپراتوريي پاكستان و خالفت وهابيون عرب ؛ متباقي پالن را متحقق ساخته راه اشغال بي 
  !!!!سابقه و گوش فلك نشنيدهء افغانستان را براي امپرياليزم گشودند 

   

  نيستند؟» اردوي ملي«  چرا جهاديون مسلح
  

 سرنوشت و وطن و اد و جنگ مذهبي با ملت و اهميت ماهوي تضاد جه به هيچوجه از ولي اين حقايق

 فاقد (ارتش هاي جنگ صليبي يعني مذهبي  و)  غيرملي (اصطالح جهادي ه چون نيرو هاي ب.  نميكاهد منافع آن

بلكه   نداشت   معنا  نه اينكه »چيز هاي ملي«   ديگر غارت نمودند ؛ قدرت سياسي را غصب و ) مفاهيم و مصالح ملي
پروقيسور ه طبق فرمودة جناب استاد ـگرديد كه منجمل محاسبه مي » كفري«تأ سيسات   نهاد ها و ،  اشيا  اساساً

 اهل حل و« در شوراي عتيقة ) رسول يا فرستادة وهابيون سعودي براي ترويج وهابيت در افغانستان ( عبدالرب سياف 
  :» عقد

منجمله  ويران ميكردند و» بتخانه« ه تحت نام را يكسر همه چيز بيلدوزر گرفته و  بيل و كلند و آنان اساسا
مجازات صحرايي بود كه  به طريقة محاكمه و هم  فصل آن سزاوار امحاي بال» اردوي ملي افغانستان« مخصوصاً 
  . هم نداشتند   آنرا  جنايات جنگي حتي حوصلة  به معتادين

صرف نظر از صداقت يا منافقت (  بر مذهب  تني مب مثابة حركت به  » !في سبيل اهللا«   جهاد در هر حال اساساً
  خلط عمدي يا  درست اساس علمي خبط   است و  كليه پديده هاي ملي  ملت و با مغاير و متضاد ) در آن 
بين  اصطالح ه  ب مطبوعات  راديو ها و  پراگنان وظيفه اجراكن  ياوه  بارنيت روبين ،   مانند  تو سط آقاياني مبحث

   در همين جا ست كه  ما خود(!)   مصلحت انديش بيش از اندازه سياستگر و كتور ـ پروفيسور هاي  د المللي  و
 قيام و جنبش و جنگ و« با  و»  ملت و وطن« با » جنگ صليبي« و» جهاد«ي سرشتي   تضاد آشكار وتاكنون به

  !زنند  مي » حسن چپ« به كوچة  يا هم خويشتن را   پي نبرده اند و » رستاخيز ملي و ميهني
 طرز  يا  بينن سوان عمل كرده   از طريق كالبد ماي اردوي ملي  در انهدام   نواز شريف  نبوغ اينكه روح و 

 محرم   ديگر اسناد  پاكستان و نظامي استخبارات   ة منتظر انتشار اسناد طبقه بندي شد ما  ردم ناگزير بايد م ، ديگري
 انتشار خاطرات جناب ايشان مانند خاطرات دگروال محمد يوسف قوماندان  نگارش و زمان صدارت نواز شريف يا

بماند ولي در اينكه عمل ))  خاموش مجاهد (( و )) تلك خرس (( پاكستان چون   آي . اس. اعلي مجاهدين در آي
   .  نيست  البته شكي ،  انجام گرفته ، ادعا شده
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وفاداري مطلق به محك ملي بودن اردو و دولت 
 ! در برابر مليتاريزم پاكستان است ي دفاعاتيژي استر

  
 ا'#از �� �3�3م :ور ا()�'	&�ن  �3ا�3 �0ری2 ����دی/ ���	&�ن ، روی#اد ه� �&�ا�- و
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رج در �&�ب aA0 �5س ، �&�ب 
@�ی[ �=# ی� ا(&�Cر و �80د(7 و ، ا3=�د و زر�5ی# و
�V و 0`�'#ه=#�ء �7Jf8 دا'S ،  ا
�# ر$�# ،... ^�!��ن O'ت ا��
ا^��Mت و :�Dر ژرف و 
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+�ر '��و ه� ��a و ی�ر ا�= ا��ی`�ی7 و اM&Uف &�  آيساف(  

 "نظامي جهان  يگانة   پيمان مقتدر و  به آني  رهبري و قومانداني   ديگر  مجاز ملل متحد كه  قواي يا
 پاكستان  مؤيد اين حقيقت بزرگ است كه ثبو ت ديگر حاكي و  سند و و ده ها  ) تعلق گرفته است "ناتو

و دشمن آشتي ناپذير  ها  ن افغاندشمن درجه اول استقالل ملي ، تماميت ارضي ، پروسة ملت شد

   تحول آزادانه  و فاقد رشد موزيم گونة   معتدل و   افغانستان كامالً  و حتي افغانستا ن مترقي و آبادان
  .باشد  مي

كرنش خائينانه در قبال پاكستان علم  دولت ملي در دوستي و معامله و نام   امروز به  در نتيجه آنچه
  و اصالً   است درين كشور تشكيل گردد  نام اردوي ملي قرار ي كوچكي كه بهنيروي انتظام گردد و مي

غايه و استراتيژِ ي اي در جهت صيانت مرز هاي ملي و آمادگي رزمي متناسب در برابر دشمنان  طرح و
داراي كفايت و  ، متأسفانه پديده هاي كار آمد و حقيقي و آزموده شدة افغانستان مستقل نداشته باشد

   .  باشد تواند نمي و   نيست  تگي الزمشائس
 اردوي دفاعي تواند ، افغانستان هرگز ، ابداً و حتي براي فرض هاي محالي هم نميي  اردوي ملي 

در ...  و   سياسي–ملي بودن اردو ، دولت ، حزب ، شخصيت علمي  .  نباشد شائيسته در برابر پاكستان
چرا در  چون و فداكارانة بي متداوم و ستادگي پوالدين و ايفقط يك محك دارد وآن افغانستان فقط و

  .  آنست  شريرانة افغانستان بر انداز برابر پاكستان و عزايم
تجربة سهمگين از  ها  خارائين و داراي پشتوانة ميليون سرسخت و  اين حقيقت  مغلوط كردن مخلوط و

  تاكتيك و جزر هاي سياسي  مد و   با سو ي بدينو حتي از زمانه هاي هند برتانو كنون   پاكستان تا تولد شوم
  ! باشد  ميبلكه شديداً خائينانه بيجا   نه تنها  مانور هاي دپلوماتيك ها و 

 و احضارات كامل داشته  تهديدات بيداري ، خطر ها و برابر ساير چلينج ها  البته اردوي ملي افغاني در
مانند اسرائيل در شرق ميانه يك  است ـ  پاكستانكه يخواهد داشت ولي متأسفانه پاكستان ـ تا زمان و

 باقي خواهد   ايران  عليه  و حتي زماني احتماالً مليتاريستي عليه افغانستان و هندو ستان اختاپوت 
شده توسط همين پاكستان  جهت حتي افغانستانِ اينهمه به تباهي و استيصال كشانيده   بدينماند ،

هاي  يل هاي دفاعي خويش نياز مند جستجوي امكانات عقد پيمانضعف پتانس با در نظر داشت 
  ! قدرت هاي متقابل پاكستان منجمله هندوستان خواهد بود  دفاعي با كشور ها و

 تأمينات  تخنيك حربي ، پرسونل ،  و  مسايل كادر   از طرح باشد كه  هموطن شايد موافق  خوانندة
 مجموعة اين مسايل همانا تو سط ستراتيژي  .   انصراف گردد جا  درين اردوي مليي مالي و لوژيستيكي 

 فقط يك مسأله داراي اهميت  گردد ، تعيين مي شود و اردو استقامت داده ميي  و ماهيت اصلي  اساسي
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 پرسونل و امكانات حربي و تخنيكي اردوي  و  مجموعة كادرها  يدبا   است كه  استراتيژيك تقريباً

  صرفاً صرفاً و ، مردمان اين سرزمين است  ها و خونبهاي  ستقيماً بدلة جانكشور كه مي ملي قبلي 
  ! شود   باز گردانيده  هرچه عاجلتر  به اردوي ملي  معيار هاي ملي  وفق بر

   

  نجيب اهللا ـ  بنين سوان و پاكستان ؟؟ ُلوممبا  و    

       

  
  

جهان آزاد و ( مجاهدين ، ميزان صداقت غرب نبودن يكي از آزمايش هاي اساسي ملي بودن يا         
 در دفاع از حقوق بشر ، كارايي و ارزش ملل متحد  !)اخالقي ـ جهان خدا شناس هاي ديني و صاحب ارزش

 قبل  و سرانجام انتهاي خبث باطن پاكستان و سگ هاي زنجيري اش سرنوشت دكتور نجيب اهللا رئيس دولت

حيث پناهندة سياسي ه  ب  در كابل استاد رباني مداري  دولت ر آستانة سقوط  د كهاز جهاديون در افغانستان است 
 محافظان آن مؤسسه  كارمندان و بود  و گويا   محصور   بين المللي و داراي مصئونيت دپلوماتيك ملل متحد در مقر

  : مسأله اينست كه   هر حال در . بودند  داده  ترجيح   بر قرار  را  فرار  مسعود– رباني   قوت هاي با نيز همراه 
  نجيب اهللا را كه دوكتور  القاعده   براي طالبان و  تسليم كابل  جناب استاد رباني در روز چرا حكومت -     

  ؟  نكرد و الاقل نكشت  يا رها ،  نبرد با خود داشت  در اسارت   عمالً
پناهندة    مهمان و در مورد )!  نبود  انسانيت آزاد فقط از در حاليكه»  جها ن آزاد « و ( چرا ملل متحد -         

 انزجار عكس العملي  تأسف و  ابراز نيز جز چند بعداً   به موقع نكرد و  مداخلة سازنده و خود احساس مسؤوليت و 
  نشان نداد ؟

ت  مسؤول وق  زمامداران باشند ، معذور  » ! فطري«  مذهبي و  به دليل جنون  به هر حال طالبان اگر
آخرين مورد  البته اين مورد ، اولين و  شوند و  كشانيده  به محاكمة جنايات جنگي بايد در مورد پاكستان 

  ! هم براي اين گونه محاكمات نيست 
نهي و قومانده را بخصوص در موارد  پاكستاني ها طي بيش از يك ربع قرن مستقيماً مقام امر و

نه چندان مخفي عليه كشورِ مستقل و صاحب حاكميت   بزرگ طي جنگ  استراتيژيك و تاكتيك هاي

  !! قضايي است  تسجيل شدة  يك حقيقت   اين به عهده داشتند ، افغانستان
ماندن در شهر  گويا دوكتور نجيب علي الرغم خواست حكومت استاد رباني   اينكه  بر مبني   ادعا  آيا-         

  از چشم قبيلة اش نيافتد طريق  بدين  گويا  تا داد  ترجيح   را ب و القاعدهطال  سيالب ة ديوان  در معرض امواج كابل و
   القاعده و  پاكستان  كه دانستند   نمي ؟ مگر دكتور نجيب و حتي قبيلة او تواند گي پذيرفته شده ميه  به همين ساد ،
    يعني چي ؟؟ طالبان و
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 مليون دالر كودتاي گلبدين ـ   يكصد  صرف با  پيش  اهي م القاعده اش چند   عربستان و و پاكستان  مگر همين 
    بودند ؟؟؟ تني را عليه دكتور نجيب اهللا سازمان نداده

نجيب اهللا   آيا ؛  بود  رسيده به فروش  ميليون فرانك 56،   پاتريس لولمبا ة بست  پا  دست و  پيكر كه در جهاني
 ؟ ! نداشت را  پاكستاني  مليون كلدار  56حتي ارزش 

 دوكتور ؛   اطمينان هاي اندرگروند احياناً بر پيوند هاي قبيلوي و  علي الرغم اعتماد ادعا شده مبتني  -          
 ؟  رسيد  قتل  به  باالخره و چگونه نجيب اهللا چرا 

مستقيم در   پاكستان راست و ء  وزير داخله نصير اهللا بابر شايعات وجود دارد كه قافله ساالران طالبان منجمله 
 تاريخ   از را  امضاء او؛   اسناد تمديد اعتبار خط ديورند  به تا تالش ورزيدند   شب  تمام  نجيب اهللا آمده و  اقامتگاه

 زعامت مجدد   مقام  به  برداشتنش  شمول  به او  تطميع   امكانات وسايل و  تمامي  .  بدارند  حاكميتش اخذ زمان
 شكنجه گر   غير عادي كدام  ضربت  با  نجيب اهللا اصالً  شكنجه ها آغاز گرديد و؛  جه نداد چون نتي؛  رفت  بكار كشور
باقي  شاهدي   براي اينكه  ، را  برادرش   بعد نيتي نداشتند و چنين  (!)  پيامبر اسالم  نه وارثين گر  جان داد و ، احمق

را جهت ! )) كافران ملحد ((   بي جان  اجساد فقط  يش  فردا  اما ناگزير كشتند و ،   شايد هم ديگراني را نماند و
   به واقعه  ديگر گون ساختن شكل  براي گم كردن رد پا و  اساساً  امارت اسالمي و  ة سلط  تحكيم به خاطر توليد رعب 

  !! دار ها آويختند
 ديورند   دادقرار بر تمديد  نيرومندتر از حقيقت چسپ دارد كه اخذ امضا  ين شايعه بخاطري حتي ا

. باشد   زمامدار افغانستا ن نقطة عطف در استراتيژي ملي پاكستان عليه اين كشور بوده و مي از كدام
 نصيراهللا بابر حتي   به قرار شهادت  همين خاطر آفريد ،  به را تحليل هفت تنظيم  پاكستان در آخرين 

ساير   طبق  و  نمود  در زمينه  به تمكين هايي  وادار ها   نخستين جهاد هاي اين تنظيم  با سردار داؤد را 
سياست خارجي ،  سردار در ادارش كرد كه منجر به چرخش  جنون آميز شواهد باالخره به نوعي معامله و

  .  ابر قدرت اتحاد شوروي گرديد  با و درافتادنش شدن »  سادات دوم«  به  تبديل وي

جنگ « ي بالك غربي   ديگر اعضاي  و  امريكا  ايران شاهنشاهي ،  مساعدت   از  پروژه  درين پاكستان البته  
 مركز   يعني »!قلعة اسالم « اين ديوار چهارم » ديورند الين «  همانا   علت العلل ولي؛   بود  بر خوردار هم  » سرد

   قرن نيم از  نيستي  بال ك شرق كمو با  تاريخي غرب   مقابلة  استراتيژي  با بود كه غدة سرطان جنگ صليبي جديد 
  .  بود  پنديده  كافي بحد  ديگر گرديده و» كشت« پيش 

به مثابة اولين مولود اين   »پاكستان « قبل آفريده شده و خود  ها    از مدت  ،البته جهاد و جنگ صليبي

   . »به حجرة مسجد پرتاب گرديد« ما  در منطقة   » جهان آزاد«  و   وهابيت تزويج خبيث
گالدياتور هاي    بهره گرفته »حقوق بشر « مطابق   همجنس بازي  از  بود كه اين مولود حرامنوبت  اينك ولي 

  !  ساخت  منتشر سازد كه  و به دنيا آورد جنگ صليبي را در دو طرفة ديورند الين
  تقدس قرآن و از  »تبرك و نيرو« كسب  با   قدرت رسانيدن تنظيم هاي معظم جهادي آنهم   به  علي الرغم اينكه

در  امضا   اخذ   به  پاكستان قادر بازهم » !خرس«  راندن  از» !طهارت و مشروعيت« مدينه و در مقابل اكتساب  مكه و
 جز ارادة آزاد ملت ، در آخرين تحليل مؤيد اين حقيقت است كه نگرديد» ديورند«ي  تجديدي  اوراق قرارداد

  ! ندارد  عروسكي ياراي چنين جسارتي را  هيچ  ديورند الين در آنسوي  بريدة پيكر آن  افغان و
 پاكستان كه   بي هويت  اين سرزمين ـ ذليل ترين نو كر  تاريخ  در مورد زبونترين چهرة  بخصوص اين حقيقت

و خاطر اجتناب از افتضاحي چنين ، هي آئينه ه ب و(  مي هراسيد   خلق اهللا به خود ... طلعت   نشان دادن  حتي از
 دگرش  فرمان  امر و هيچ  بود كه  قايم كرده » شرعي بنديز« تصوير چنان  بر فوتو و شكست و  مي  تلويزيون كامره و

  .مصداق بي چون و چرا يافت   ) نبود ، اكيد   شديد و  پاية آن به
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 تجديدي   قرارداد نيز  بشريت  تاريخ  مقياس   به  نوكران  اين نوكر ترين به  پاكستان وقتي   باال رتبة  وُفد
ته   را  هم   پاتي خلك  وكري ، صبر: (( را گرفت   پاسخ  وي اين  از ،  پيش نمود  امضا  جهت  در قندهار ديورند الين را
 !)) پيچلي كيژي   نور هم كارونه او  نه راحي  پاخه  بي له هغه  بيعت وسپاري ،

   

  
    ؛حتي نام پاكستان

  !اسـت اهانت به مقدسات و بشريت 
  

خدمات  محروميت كامل از در يكي از ولسوالي هاي دور دست كشورما كه معموالً در عسرت و تنگدستي و
   :  پرسيدند  هموطني از  زماني  ، برند   سر مي به تنويري   بهداشتي و

  : پاسخ داد  شما چيست ؟     اسم -
  : گفت  ؛ پرسيدند  داشت ؛ راه هم به كه  پسري را   اسم  . حاجي سرگين    خاك ،-         
  .  خاك ، حاجي قُومالق -         
   ؟  چيست  قُومالق  معناي كه  استفهام كرد   ثبت نام  هيأت  عضو

 : پاسخ داد 
بهتر از اين  پرسيدند ، حاال ممكن نبود نام هاي . ، او هم سرگين است ، مگر يگذره سخت تر   صاحب-        

 :ب گفت ميگذاشتيد ؟ در جوا
 ده همي  .ه  يش نگير  بري خود نمي مانيم كه خدا  قشنگ  نام  خود ء بچه  به  زياد تر  مردم  ما  !   صاحب-       

 تان  نام  حاجي يك حصة پرسيدند ؛ . )در كودكي نمي ميرند(  ايستاد ميشون  ما بيش اوالد هاي   يك كم و  ها نام
 :داد  ؟ پاسخ  رفته ايد هم  يا حج  است 

 برديم  آخر.دو سه سال كس نخريد    بودند ،  بافته  تخته قالين  يك چند ها  عاجزه !    هي صاحب -         
 قسمت كده   خدا  برد ،  ماره  همونجه كه . ببريمتان   عربستانبيائين ؛:   شد ؛ گفت  پيدا قَوما  يك  اونجه. پاكستان 

  : ؟ گفت  سودا شد چطور ، لين ها  قا  پرسيدند  ؛ .  حاجي شديم  بود ،

 ! فروخته باشه وطندار گرفت ؛  همو  حساب كده  پيسة حج   ده  شد ؛  ديگه ؛ -        
 تا  ، !)اسالمِ شنيده  (  تقريري  اسالم   تا گرفته  »جهل دين «  از  فراواني راز هاي   ها و البته درين حكايت رمز 

  . نهفته است  موطنان مااين ه  شهيدي  هردم  فقر مادي و
 ،   جديد  جنگ صليبي قايد اعظم مشكل محمد علي جناح   ، ميخواستيم   دهاني آن  ياد  با عجالتاً ولي ما 

دسيسة استعماري و  اثر كه در  بر كشوري نامگذاري جديد همراهش را در هنگام  ديورند هاي قديم و الرنس ها و
  .قدري حالجي كنيم   بود ، تبارز كرده  ليبي جنگ ص  بر شيطنت   مبتني استحماري و

بايست در   علي القاعده مي  بريدند ؛  فراوان  خونريزي  با  را  پيكر هند كه  زماني ديورند ؛الرنس و  جناح و
،   ولي ابليس هم  .گذاشتند   مي را »  ستان – مسلمان  « نا م شده   بريده  قسمت بر »  ستان – هندو « نام  مقابل

  .ميگردد   مواجه   بر انگيزي  ترحم  بيچاره گي هاي  به مانيز
بر و در سراسر دنيا از    در دور و »مسلمانستان «  كه   متوجه شدند سرطان مغزي العالج ها علي الرغم  آن

  ؟!؛  چه بايد باشد    است نامگذاري هر  هدف  تمايز كه    پس وجه  ميكند  تجاوز هم  عدد  پنجاه
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،  » ي ــ پنجاب ستانـمسلمان«  ،» ستان برتانوي ـمسلمان« ، » ستان ـجناح مسلمان«  نظير  امكاناتي د آنان شاي
 به    باالخره از سر بيچاره گي  شاق و  زحمات   در اثر ؛  چون  .مطالعه كردند  وغيره را هم » ستان وهابي ـمسلمان« 
 نام هايي   به مير كودكان  از فرط وحشت مرگ و  ما  مزبور محروم   هموطن  اينكه رسيدند ، كما »  ستان - پاك « 

  . بود  ؛  آنان  به همين وريانت  پناه بردند پناه برده  » سرگين و قُومالق « چون 
براي جناح   اسم پاكستانطهارت است ،  و) پاكي ( مسلماني   يك خصلت عمده  قرار ادعا  مخصوصاً  از آنجا كه

ه  ب  نشان نموده ايم  نيز خاطر قبالً جنگ صليبي چنانكه   سرطان   به چون مبتاليان  اما  ول افتاد مقب ديورند و شركا و
   با كه مسخره    اين حقيقت تلخ و انزجار آور و  به  جناحش و » جناح« باشند ،   معروضِ آفت مي  ناحية دماغ ويژه از
 در نتيجه  و ينه و بيت المقدس ـ ناپاكستان ميشود مد  تمام جهان بيرون از پاكستان به شمول مكه واين نام

 بيچاره عالمه اقبال الهوري  از جمله . بفرمايند   اعتنا مبذول  نتوانستند ، دشنام قرار ميگيرد شديداً مورد اهانت و
  : بود  يافته  در  هم كه

  لماني ماست                  اسالم به ذات خو د  ندارد عيبي     هر عيب  كه  هست در مس
باشد ، با محمد علي جناح  مي بيشتر شاعران   خاصة   همكاري احساساتي و خياالتي كه در همراهي و

گي و استعمار ه سياست زد»  عيوب« خويش را با »  مسلماني معيوب« سياستمدار و اجينت انتلجينس سرويس ، همان 
 تحميل  روز  نامنهاد آن پاكستانِ  شدة   به گروگاني گرفته  بيدفاع و بيگناه و مردم   بر  بيشتر زدگي هزاران مرتبه

   به  راجنگ هاي صليبي جديد ويراني  در كادر  آتش و خانه خرابي و   ناپيداكران خون و فصل ديگر و نمود و 
   .  نهاد  اسالم آغاز عالم روي 

به طريق   هم نشان داد كه چه  ار عوارض حقيقت ديگري   اين ابعاد و  با »پاكستان «  نامگذاري  خالصه كه
  . شود  ))ملت ((   ؛  )) ـ خاصتاً  اسالم مذهب(( نيست كه  ممكن   در غير آن   چه منافقت و

  مانند ))ملت (( ولي   است سرحد ناپذير نامحدود و  باران ابر و  هوا و مذهب مانند   براي آنكه دين و
  و  آبي  و  زير زميني  ثغور و حدود  ود اربعه داراي  بر حد  عالوه و  بوده  محدود  هندسي  مكعبِ

  !باشد   مي فضايي
پاكستان و پاكستان «  بارة  در خاتمة اين بحث قيد اكيد اين نكته را هم ضروري ميدانم كه هدف از آنچه در

نهادة   نام سرزمينمناعت يكصد و چند مليوني   با ريف وـردمان شـ به هيچوجه م  نو شتيم » پاكستان بازان  سازان و
 ها ، نامحدود جنايات ، جنگ   مسلمان و زحمتكش را در كمپلكس عظيم و اين مردم  همة  ما . نيست » پاكستان « 

 آسيب ديدة ما سرازير گرديده و كشيده و  بيداد  بيحد سرزمينِ  بر كشور و  از آنسو مداخالت كه خرابكاري ها و
   قابل ما  براي   مافياي قدرت آن استخبارات و و بد اردو  قط چون خوب ودانيم ف ميگردد ، متهم و مسؤول نمي

ها و حكومات دست نشاندة  اصيل افغانستان ـ  همان  مشروع و  مالكان  اساسي نزد محكوم  مسؤول و  نيست ؛ تفكيك
  ! است   دنبال ديگر  به شان يكي

  خفت  ننگ و از فالح   نجات و نيز آرزوي ستان  پاك  نامنهاد  برادر خود در سراسر سرزمين براي مردمان
 براي كشور   نام  شريفانه  در انتخاب تمناي آزادي منجمله  جهاد صليبي جديد و  منافقت و  هاي مارشاال و مليتاريزم 

  !  همسايگان  داريم   با  اعتماد متقابله دوستي و  صلح و عاقالنة  سياست   به  نيل شان و
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  :ضميمة فصل 

   ��  /��00ء u�d*�د�ء��	ـ
  » باباي ملت «  به  ملقبشاه   به محمد ظاهر 

                                                                                                           

 !  اعليحضرتا

  .  باد بر شما  رحمت خداوند  سالم بنده و
   از جمع يا؛ به تنهايي و از جانب خود .   بياغازم  از كجا سان و  چه  يرانم ببخشاييد كه ح بر من  نخست 

  .  مرده و چه زنده  راه خويش چه   همراهان گم كرده همرنگان و همسنگان و 
 مجاب كردن رأي  و از  متنفرم ؛  تفنگزار  درين ديار ؛ ويژهه  ب ؛  باال كردن دست به طريقة  ؛  چون از رأي

   حاال؛  بر نمي تابم  زياد  نيز  را) صندوقي(ي مخفي و  حتي اعتبار رأ ؛منزجر) تكبير  ( و ) هورا(شيطنت  با  دهنده
   تنها تنهاي  باشم مي و خودم  دارم  پاس مي  ناگزير صداقت را ؛    ها منتخب ديگران نيستم  اين راه  هيچ كدام  از كه

  :   استدعا و ميكنم  التجا 
  مقدور است   نه  مرا  نيست و  ميسر  هم شهيدان شدن مردگان و   منتخب  دانند كه  بهتر مي ، حضور باباي ملت

 انس و جنس ؛   سر داده  نوحه؛   كشته گان خود  بركشته و  يا  بر خود لباس بدوزم و ،  از كفن شهيدان  نه مقدر كه و
 در  و بخت دانستن  رفته كه حتي   معصوم  و مظلوم   همراهان   از همين قدر كه  فقط   ؛    تخدير كنم را تحميق و

   .  نمي توانم  احساس   سوا  جدا و را  خويشتن  ؛   نه يافتند؛  ميروند  مي روند و كجا  اين را كه چرا يافتن 
   عزيز باباي  حضور   را  عين تمنا  مينويسند و ميگويند و  يكجا   من  با  حشر شده اند و  همه آنان كه  مي بينم 

  : مي سرايند
   .   داريم  درازي  دور وءمسلماً گذشته  ما 

  .  است بوده  بليات عظيم  و نيات شوم   پر از آفات   اكثراً  پيرامون مان
كه حتي   موعود   بر منازل مقصود و  جهت عبور؛  براي ديوان و ددان  پلي بوده  غالباً راهي و  سر زمين ما

   ويران ميكرده اند و ،  مي سوخته اند ،  مي كشته اند  فقط  لذا  نميديده و درين جا ضرور م  را ه اطراق كوتاه مدتي
 ، راه فرهنگ ، راه تجارت دره ها راه ابريشم اگر اين جلگه ها و ... مي گذشته اند  مي نموده و   تنها ره صاف بدينگونه

، جاده ها و خطوط  گي شوده جاي زند؛   مي شد ي بود كهم  انسان ها  ها و  مردم   مرور ، راه عبور و ، راه مدنيت
 داشته باشد ..... ، ، مؤلده هاي برق و هدايه هاي امواج و انوار  اقامتگاه ها و مرمتگاه ها ، ، فارم ها و فابريك ها ريل

 پديدار   پهنة آن  در صحنه و؛   زمان است  مقرر عصر و مود و  حسب   به  زنده بودن زيستن و و خالصه آنچه مقتضاي 
  .  پايدار ماند آيد و

   ،  اما . شنيده ايم  فرنگي تران   از فرنگي ها و ، ، از اعراب و عرب تران  سكندريان و چنگيزيان  از   كم كم
  ؟!  باشد  مبرهن كرده  روشن و را  سر گذشت ما   تاريكي هاي  شامل و و  ما را كامل   تاريخ ها  اين چيز واهللا اعلم كه

 با شرف و  ،  با مقدسات ، فرهنگ  با ،  با خون ،  با جهاد ،  با دين ،  تاريخ  با بينيم كه  پيش چشمان مان مي  چون
  ؟  ميكنند ناموس مان چه  با 

 فراز   پر شيب و  بسيار  هفتاد سالء زنده  تاريخ  بيش از همه  پيش از همه و  باباي عزيز كه  از شما   اينجاست كه
  زحمت سترگي  تقبل   تمناي  باشد  پيشتر هم هفتاد سال  مظهر  ميتواند كه   هستيد اخير ما  نيرنگ   پر رنگ و اربسي و 

   . بنويسيد طور كامل  به  هاي خويش را   ياداشت   خاطرات و  لطفاً اينكه و آن  را داريم 
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  ! باباي عزيز 
  نا پيداكران امريكاييان  از سخاوت هاي  ، )توكيو (  هاي  تحفه از ،  وطن  نسل هاي آيندة  براي ما و  اين ثروت 

زمرد  ، از لعل و   بي نظير طال تپه كه كي برده و كجا برده و كلكسيون افغانستان بانك   تن طالي د  از چندين ،
  .  ندار ديگر ما گرامي تر و ارزشمندتر است و خالصه همه دار و...... پنجشير بدخشان و 
  مغشوش   مغلوط و ما كامالً اخير وطن   سال   صد اين  تاريخ   مخصوصاً كه  بيشتر ميدانيد   بهتر و  همه از  شما

   ميدهد  ما  مظلوم  مردم و  جوانان معصوم   خورد  به  شكل داده را  خود آن نيات و اهداف  هر ابليسي طبق  و است 
براي دريدن   ما   پيوسته چنگ و دندان است و) تركستان( به  ما ه را ،   كعبه  به ما  عزم   تا چنين است علي رغم و

  .  و آماده  تيز همديگر

  !    اعليحضرتا
 همين جمع اندك براي من و  .  يدئ ببخشا را جسارت   هم   اندكي ديگر ،  نيامده  درد به  اگر سر مبارك 

 بهشت رفتند   بي اميد ها كه  اعم از آن  ؛شر شده اند من ح  با  سخني  براي هم كه خيال ميكنم!) حدوداً دو ميليون(
پيشينه  مجموعة   با  ))استقالل((  اساساً  ، ابند ي نمي در و دروازه يي را گرفته اند ولي ) كليدهاي جنت(ها كه  و آن
 پيامد   آمد ها و تاز شوروي ها و سر  تاخت و  باالخره  كمونيست سازي ها و كمونيست بازي ها و ؛ پسينه هاي آن  ها و

 بر   بر قرار شد و شاء اهللا  ما كه!) عدل الهي(   دنباله هايش چون حكومات  با جهاد هاي في سبيل اهللا ،  هاي آن
اش  !)آسماني(  چه طالبانيزم و امارت اين خاكستان خونباران و   در  چه و  نور افشان   پاكستان  در آن  چه ، گزار

 معاهده اش و   چه ژنيوا و ،  به خاك افگند  به هم زدني مت دنياي امروز را در چشمدر خالفت بن الديني كه عظ
 با قانون اساسي و  ،  دموكراسي  با ،  بازسازي  با ، )آيساف( با  ،  ائتالف بين المللي  با ،  همين امروز  تا دنبالة آن

  ! معما ست يك سره ........ انتخابات موعود
 نفرين   يي  پارچه يا ، خود كشوري است  بر اعظم آسيا  در ميانة  قلب گونه سنگ و خاك    اين قطعه    اساساً

 اسناد توجيه  به ملكوتي هم در آن  به ويژه آيات   از متعلقات شيطان كه   يا جزيره يي ،  برزخ خداوندي  از شده
  !! مبدل ميگردد لئامت و جنايت
اين چگونه معصيتي ملت شمول و .   ها و ناكرده ها را بايد ببينيم، سزاي كدامين كرده  تا كجا ها    تاكي و

 بي   پشته هاي و  دريا هاي خون ء  نذرانه  با هيچ كفاره يي حتي  است كه  شمال و جنوب دامنگير شرق و غرب و
   نمي شود؟  جبيره  ها كُشته  از  حساب

  ،  ميسر آيد  به هر قيمتي قامي از هر طريقي و م  نامي و هر كي را و عنعنه يي است كه    اين چگونه رسم 
شود   يا مي ، به خون و خاك و آتش كشيدن گوشه گوشه يا سراسر اين سر زمين تفرعن و تنازع و  اسباب  ميشود 

چه مواد خام   - زميني و رو زميني   منابع زير ،  نيستي مردم  ديوانه وار و سر سام آور هستي و  براي غارت سيلتيو
  ...... تمدن و تاريخ   غنايم  ه آثار وو چ

 و همدلي و همبياني كه اسبابي   براي تفاهم    اين چگونه يار و دياريست كه لهجه ها و زبان هايش نه وسايلي
  ؟   است  تصادم  تفرقه و ، سوء تفاهم براي 

اما  مسوول و واجب االحترام و  بي باك و غير  و  پاكيم   ما  ستم از خارجي است و تمامي جرم و  اين هم     با
 هم   پارتي  در حزب و  پارتي و  از حزب و  از ما و خانواده و  حاصل دارد  از خارجي است ولي آنچه هم رحم و كرم 

  !   باد كرده و در انفجار ماست كرده و مقدار ولي ورم  بي  بلي گويان خويشتن ذات  از چاپلوسان و تنها تنها و 
) خدا خدا(دزد از صاحب خانه رساتر و زيباتر .   محاسبه را در آن راهي نيست  محاكمه و    سر زميني كه

 به اينكه چقدر همسايگان و   بسته . گردد  ادا مي  بر شكرانه غارت ها و جنايت ها  نماز ها و نوافل بسا كه .  ميگويد
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شايقين و اليقين حج و كعبه و مكه   شمارة  ؛ شوند ي م  مستأ صل تر  و  محتاج تر گرسنه تر و گان ه خان و حتي هم اقربا 
  .گردد  زياده تر مي  تعدد كاروانيان گشاده تر و ها و  طوالت كاروان و مدينه فزوني ميگيرد و

 مردود و خوار و   جنايت است و آنچه محكوم و  رذالت و شيطنت و  زر و  و  مقدس است زور    آنچه گرامي و
  : ذليل

  !  بي پناهي است بيگناهي و صداقت و   و كار و  اهليت و كفايت
 در آن چليدني و  ويري تز  سكه و سند جعلي و همه گونه  اين چگونه بزنگاه و كاباره و مكاره ايست كه 

رب التنظيم و رب ( ،  )رب المسلمين(و از )  رب المسلمين(  ، ) رب العالمين(   حتي از پرستيدني است و پذيرفتني و 
، فراتر از شمارة ستارگان و  و حسب الحال و طبق احوال) ! نعوذ بااهللا( سازند و امثالهم مي)  رب الفريقالطريق و

  ! فرمايند  اصدار مي  مقاتله  مجادله و  غزا و و الجرم جهاد   ديگرتران و  و  تكفير ديگران باران فتاوي قطرات 

  !  اعليحضرت معظم-  باباي بزرگ 
  نازنين رو ، طفلك  هاي مسابقات راكتي مسلمانان مجاهد و مجاهدان مسلمان در روز ،  ش    ده سال و اندي پي
پايين وجود اش اصالً    كه از ناف ؛ آوردند ؛ بي دين ال مذهب  به شفاخانه اندراگاندي كافر به جواني را دوان دوان

  :  پرسيد  مي  مرتب و  اندكي جان داشت   با آن هم بود ؛   شده محو
  ! ؟ موميش.....جور ....مه.... ؟ مومه جور ميش! رماد
  . تمام شد و 

  :  مي خواست بگويد  تا همين لحظه خيال ميكنم كه او  از همان لمحه
  ؛  بابا ست  است و از تاريخ كه خود  تاريخ  خود  كه  بابا  تا روزي از  مه جور خواد شدم ، زنده خواد ماندم

  نزنند و چه بايد كرد كه ديگر... مان؟؟  تا كجا ها ميزنند  تاكي ها و مان ، را ميزنند، چ مان بپرسم كه كي ها ميزنند
  ! ؟ مان زدن   توانندنه  و! مان

  .  بر صحت وجود مبارك اثر بگذارد ؛  درد و داغ  همه   مي ترسم اين
 ر خاطرات همايوني و  د  بازگشايي اين همه معما ها اميد واثق وجود دارد كه كليد بندم   لذا دفتر را مي

   محفوظ  موجود و  ما گاني مليه زند  مراحل  اين  فرود هاي   در فراز و ياداشت هاي روزگار حضور اعليحضرت
  . است

  با سخاوت و  نفرموده  دپلوماتيك   بزرگ را فداي مالحظات و لو  بفرمائيد و اين ثروت عظيم      لطفي
 تن سنگين بودا   دل ني ، كه  تعبيري ؛ به  ملت بيچارة ما كه حتي   بر ما و شري ب بزرگان تاريخ  همانند  بزرگواري

  .   ارزاني داريد  ؛ ريخت فرو  شد و   برايش آب  نيز هاي چند هزار ساله

    رام احت         با                                                                                               
    محمد عالم افتخار                                                                                                

  )3821 ثور 28 مؤرخ 7 شمارة " طلوع افغانستان "جريدة (                                                                                        
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 �Gb ن از�(P ن و&-K و �^-وف C	�Z د-M ��f�� s� s� ا�)ن-%K "�&؛ د&�" د 	د�5#/#" ا!�

 رو=� M-د�	 . =	�	 � "G m%p " ه \��& tY "[fH:  
b i-ام �#Ymade in Pakistan   ! \G نZ 	�� ؛ �� 	��� -_G i(& نZ از "b "�G\ زن ���

�- ُا��ن & 	��رv را �Sر b-دG C)د و ��� iرج ا�� �)�)ده و Ub)ر ه K)ل !-&�دC و ��
G "�!-M �UP �G)د�	 b (� -L= دت او را درe& G دf%� ؛ "���- M-ا� %K ت-cd!!!  

iم �)ازf&و ا \Ub -*bُ �UP ، iرh*و ا� iرد�UP ، i ا��_LP �UP ، \�G-7 �UP ، 
i-�0bH و iو دود \��H(& i�\ هG-7 ، \�(H i�\ هG-7 �UP...  

 \#%#h� ! iرy�Gا �%�p در ! ا�� "b vر�� Nل ا(&ت ر-cd دf%� اش }١از ")G 7-ن &
 OH  . د�	U� C	G C)د ؛ �(-��ً ه " اه� �J#h را ��|3- &

 -3|�   !ا� �|3- دار�� �
L�=ا -V؛ د� %0رi هG 	�ن �	ا=�� "G زدن }� i!  

��- mGرM\ دا=�" ا�	 و  %K "b 	�	% L! و 	رد�(H اS5 ل%H \G و 	د�(G C	�Z دل ز�*Yا د!ً^�
�� mGرگ H)اه�	 =	 و G" !-ز�	ان اه� و ]�~ Zد�\ ��	ل  %#e� او و Ob-G و O dء ر"�در &

 OUM 	�  . H)اه
�� �b �b از � � OLG و d%-ت و �%U�. �|3- و �|�� G%-ون �Z	�� و �{ UM ��& "G)د�� �� و ه 

 O*M � l P از \y�:  
�)د  = \ � Jb ؛ O0%� -� /%K ا و	H C؛ را Cا�� را "b د داد �\ ز��LP iا	�Gاز ا �� .  

 ِِ-& 	�ر =%[ن و 5-ض و �-ض =%[ن ا&O ؛ =b O0%� s" �%�)اهb ن ؛]%= Cا�� ؛ را
و =)روi و O0%�( b و p" و p" ��)د و �O0% ؛ » G)د�" « e7\ زاغ ؛ G)د�" VG%-�	 ؛ ا� �(^	 وا

i ا&fم و �0#� =	ن G- �%� و �*O و د�V- 3-وت �)G م وf&د ا(H دن-b د(G�(^	 ا]#\ �
 O&ا C	%Gا(H L� #0� iK -ز� د!ً^� "b O0%� ه� ! ه� -� /%K ا و	H د(H "G OG(� "b O&ا�� ا
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 C	%&)ن «از ! ر�رb «= iز& iر�%	 b" !-دا ا��_ G را  ر&%	 ؛ درون �h0	 هh�-وع =	 � ا�
 	��Z \� ه� در "�eb درون   ...ه

 O*M i-Vد� : � 	�p ؛ \�%� ا��(	ر �y0- و �yU- و ا�G O&ا }%h�  ر(]p O0ور�-�
	��Z در �Gb درون C «  و د�-وز  �%�)ا��	 را&ًV=و ا�-وز» ..!-و  » (� -L= «�07 را ا�� �  C�

 	��b!  
 O*M \�(& :   !G-ادر ه

ا � �p c/(� F([4 ا���Lر ه� w'�ر در 5��p ��4)�ت 	)���� ؛ ��E ��ه� را 	� �)�)� و  
5 %���� دارد ��p ن از�L/p�n �p �(��(	 ل�(�.  

� � ا ��� � �p در ��f 5��p	c 	)���� و اردو و �n�X( و ا	�)c را 	� ������w ؛ وا�/�L و  
� ه��ن �L/p�nن �)/��L ؟��ن و دال ��رu 0د !  

 ���L/p�n ���� ؛ �)�ون ���L/p�n ���� درون !  
 ��E <�f � ا  �(�p �nُ ض را�f و � �(v� ز0 را�p ! از i�	 � ا �u 3 ؛L%ز0ء ��ن ر�jا �� �	

 cdه� �)� ا �u ! را F([� �� 3 و(L���E را F([4 �� ��E و �	...  
 "b د-b i-%3|� �� -G ن ا�� �-د�ن و  �G  �yU" . در � -م �y� "G-h-دG C)دم &��%U� ه G

 O*M \#0� �%_�ل G-ه� H)ردCء �� =	 و �d "P(�� \�(#LK -*� دم ؛-y%� \j!d ا	H ان-Vد�:  
 }d[ \�  : ��f" ا�7ل H "p)ب M*�" ... هO0 ؛ د�G .-V" دل �V%-�	  ز�د 7 ! �5

   
   ز  ����qL  ���د �    از        +�j  c(   �Kp	�cd و �ا� ���* �n cd�	   
 	�cd  ه��p F(4 ه/c      4ـ)ـ,ـ� ��ارد  ��د  ذات   ��  اrdم �   در 	/����

   
�	 و fHص �y%� CءاJb N زور ا&fم را �	ارد ؛ روH i)د را &%U؛ ا�-HZ -HZ!  

 ��!0س b-دم 7	رi از ا�� d-ف �#0\ �dز ا5Z در .	P ان-Vاز د� "y%�ا =	C و�\ ز�
 \�0& ��هK ، د-b \ه%& �� Up ؛ O!ر �%M ارم 7#�� &%� زد ، &-مSVG "�H درون iK ��&ا(�%�

 O!-M دن-b...  
  ��-�	G د ؛(�� -Vد� m%p ء 7#�\ و"# d �� دو�	G C)د اf/�س c���fوا�_ًP از !  در �L�Z

�\ ��f" ا�7ل Gر ه %� رSVره!  
......  

   
 \#%H م(L*� در�� -�mM� �%V�ر��\ و m%p هi دور و �Z -G-ا &�s و &� ��ا�	�U%	م ؛ �0

 ��H& . O=دا-G ��Udن وLM� . \#�(d ءCدرواز s�� ـ در O7(�Z ـ G" را&�\ اM- ه " ا�� �!�" ه
 ُ�-دG C)دم  ـًe]7 ؛ 	د�(G CوردZ م(hه ��-G hy� .  

-*G "P(� -ز� }�]� "G ؛ 	_ � دار��)ان و �ق و ن H)د را اM- ا=�%P P �% و ا� ه 	%a�
	%&-G ؛ 	ا� C	ن �زم د�رG "b i-ا��Mو روز \M C	ز� "G Cد( � s�& !  

   
��ء r� F�'	 :  

   
�e"ء ��m7-U%� �%	ا��	 b" ا�� ]� G ر و(e=G دم-� �#]� O�-2bا » \�Gاز » ر » "�f�

 iل �ه)ر  :ا&O » ا�7
   

   ز  ����qL  ���د �    از         c(+�j    �Kp	�cd و �ا� ���* �n cd�	   
 	�cd  ه��p F(4 ه/c      4ـ)ـ,ـ� ��ارد  ��د  ذات   ��  اrdم �   در 	/����
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  i�- ��*y- ، !%#0)ف ، �رف و m%p \#%H ه= iل �ه)رور H%#\ ه د�b)ر �_ 	 ا�7G "G
&\ =�^%O ا�7ل �)P" و د7%& 	eGُ "G \0b -� b \و� O&ا -V؛ در د� 	�O � )دC ا&O و �\ � 

 ً&ر&\ و اردو �b O0%" ا&! i�%y" د&�ورد ا�7ل �ه)رi ه ن �s دوP%� �)=�" هd »
 �)م » �*ه%� G C	= \�ل « �)�%%H « د ا]#\ او(�(� "y#G ، 	=G \� -e= 	�-K G C	= C	%�=(K و

 -Vزوج د� 	�p ق  !ا&�L/p�n «  Oن« : G" ا�*
   

 ��w �qd �� T(f �	�O	 :  

   
نGز -Vر&\ ، اردو و د�ت !%Gر�� ادهi =-ق ه %�  ��� ه و =�-ان ز�دi در Y)ل �

ر را b" ا�7ل b-دC ا&O ؛ b-دC ا�	 b . i	e& � "�0P-G �� -j� "G�C-Lp ��-ء ا�� ردC ؛ ه 
ت را در %Gو اد -e= -�ن « =%-ازi ا&m� "b Oا��\ از ه�&(G « ن « و�0#M« O�	H "G ��(H 

 Kا-& �L� ء ا��C	L� و &-ا!-از از C(y= G "p و C7\ 7-ار دادfHو ا \�%G-� و \ %#e� �%ه*�
 O&ا C	�Z ر	G \�  !ا�0

ن U%K)ا هS� iاه{ و !-ق dا	و � "�m5 i(V�ر�ن &�Gش در�� ه و =�-ه�\ از 7 �
ر =ن b \و� 	ا� Cد(�� �!��ر H)د �b ه� ا5#{ در \�ظ �ر�� و ا�0�%O �)رد &�ال G)دC د�_� "G

  !، هO0 و H)اه	 G)د 
ت !ر&\ %Gاد "# P ط از(G-� ت%Gن و ادG-7\ ز�و  \M C	��G در "G(��G L�م ا� � "y�ا�

 O0%� 	-د��رد (� m%� ؛ 	ا� Cد-b O�2� �)� �%G ا�* b.  
O=اSM ازو-� s� ء"*b)ان در�؛ ه " را � \  L�م ا� � G \و� O!-M Cاز	ا� -�� s� G و .  

��- و �Jِ#h و�� � i �-�و �^%_H  O	�mG Oرگ &e	i ؛ د�%� Zن � %U)د b" ه- =
 	�%U� ر	[ -G و 	�%G ر	ن او 7(W ه m%� ـ O&ا Cد-b C%& S5b i	e& از �%G 0G "p "b را�" ـ	K!  

ت !(� %Gو اد -e= iرت هL� ؛ CM-j� و از ا�� "G-d ��(dو S� ؛ O&م ا(#e� O0�� 	�G ا
ر = "�!-M	C ا&O ؟ه�ف=)د G "b-اb i	ام b "G \�7اSd و O7%� "p G و   

دi و �*0�\ ـ � O=ا	 Up ��-� b ون	G ق �_� و	[ G iاز-%= i	e& -M؛ ا O&ه� ا-��
 "y#G و  G  ؛ "�H& \7fHارج ا	� ifو ا� \��\ ـ �Z-ا و �7�e#%� و �-O%G ا�0G-7 و -]H �7)ل

2bا "G ا-�Z ؛ ن ه و ز�ن هy� -�ر �m5" و ه [-ازان =ن در &Gدر iا-e= و  -ًا l Y ُ]#" ه
 -%�e� "G و 	ا� Cد-G رb "G دfP ر و�P ان-V �& i�Oe#H ه و زر و �(م ؛ در �	ح و 3

]-0H-و � » iن « را » ُدر درb(H iK "G « 	ا� C	%ا�mو ر�-!!  
"�م و K- ر�m و راز د�i-V ا� &)اi ا�� دو ردCء G-هLGا -K iر ؛ ردC هy=Z د   و(Pو

0ب d i-�ن ادG\ و هM C	��زه� L*� "G)م �# \ و ا�-وز�� ؛ � G "b 	د دار�(Pو و 	دا=�" ا�
 iور هG و رت ه و 7-ا�~ ه�-i و ادG\ را G-ا i�)#%� و �mر�� ا�	�(a)ژi هL� \؛ و� 	�(U% �

ل b-دC ا�	 و � e�&ا ��(H 	��y% . "G ا-��Z "b O&ور هG و ه%O ا�	a)�)ژi ه� "G "�0G -Vد�
 	�y%� ل	�� O�-UG ر�� و� iا-G iو ��ذ -c�   .Zدم هi !%� ر&ن و �

j� "G  i- �� در ردCء ��O0 ا�� رد��P \رو� \�#G i��(� � -%�b رف و ��^)ف؛ �
�H دارد = .  

 "b OHن &U� -YH 	�G "#[!fG  =�^%O هmG iرگ از ه- ا�G "�H-G)رد �)ا�
ن b b و O0ه ،Cد(G =\ ؛ ��yU� s &�-گ در �0%- �(	 ادG\ و &%&\ و ا7fH\ و �Sه�\ � 7

 	=�%�!  
 -G دG- ا&س ا�� �)ا�V-ا�\ و �)ا�mدM C\ ؛ �(-��ً ه %U" از ر&%	M C\ و �_(%� و �(	 و ا��(

�\ و �H و \bد(b و \�%�P iG_-ان « ) P)ا�\ و P)ا�\ ؛ و Y "G)ر b#\ دوران e%�Y\ دوران ه
 \*Yن C-*Y زدU%� C)د » &�\ و �(#\ و �MرmG.  
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  	�&-%� h�ا�� �d "G "#ce	mG iرگ و ر�U" دار و &- &�O ا&�d "b O\ &�� را G" ا�
ور و �)رد ا��(د و اG و �)رد -j� ن �)ردMرmG iا-G ن ؛0�(� C-%& ن و0�(� C-bS� "b ام-�d

 	��y%� iز& "�  !!!H)�� ؛ ا!0
 �G "# h-�	 7)ا�%� و �)ا�%b Oe%�Y J" ه " �)P)دات G "%d" = )ل y_� -UG)م Zن ه�

 "b 	�(U%� و 	ا� C	= \�	� ؛ 	�
رگ« ه�0� «  ، Cادm� iدرن ـ اوً� از K	ر و �= -j� رد(�
وM C\ و » �- و sUH =	ن « دوران O%�(*Y وG(� و \bد(b و »(P\ا=�" ، ... »! ا�\ و د�)ا�	�

 O&ا Cد(�-! m�& ل ؛ P ل و b O�L� در \�hb از �� C	�Z ن &Z از   !رأ&ً
در &�� �%V*�" و h� "G-د G" د�% �Z	ن � �y=در ، Cزاد iدر اM- ه� از K	ر و �ً%�و 3

 و ا=��]H و ر�{ و }%� \G Kه� &-ا Jq& و Cوز داد-G د(H از Cmhe� ارانmو ه \MرmG ؛ C
 O&ا Cد(�-! iار(MرmG!!  

 d	ودe� i )ل و�-&)م ا&O و � m%� mG iرگ ���(� G رد(H-G و 	)� ز-Y ا�� "���Gر(=
 "�ل و �%& "�%� iP(� i)ان ، �)��P i)ان ، �)����(� ، vد(b i��(� �%G نZ سG- ا&

ل ؛ و �)����K i" و در اوج و در �e-اج �*و�\ �0%d O!!  
 "y%�d �0%� « در�� i ه��(� « 	� 0G "p » �%0K i%0ر » �)��G OLh��	G و O&ا

 -G \*%�& iر و m%p \�d ه U%G iد هc� و 	� G 3ر �)��Z در � "b O&ا \L�	G و \e%�Y
  .�%�)ر�� 

q& -Y-د b" ه	ف � اH "G 	�G ؛ !(� ه %� را O0%� رCء �)��G در �_G ن ا��(p iز �)��
 	=�%� C	%&ل ر b "G و "��K i  !mGرگ G#� ؛ !(� �)��

c/(� �(� �qd دو i  3(u 0م ،  ز���E �Lqn ، 3   ��م ��دمL��d !  
   

� r4	� و ا�,�ل د�Lpر u اش :  

   
 Cد-b ز5Z در� �dن را از رر =e- و �-!b ل اد��\ ��f� "b O0%" ا�7�(M "y� ا�G وا�

=	 ؛ �SLeاG د(U%� Cداد O�0� او "G ً #0� \��y\ از ا�� b-ا�ت ه ن ا&fم .  �mheات و b-ا�
�_^- G" !-د او&b O" در � \&�= »"�(M \�Gر« O&ا Cد-b ن!(� �G ء!  

 G-اi 7)م و L��	�� 7-�" =)د ؛ �" �p "�(Lh� ��	�p i e� s� �d "G -h�� "b \5(�� ًe7وا
�%� ا!��ر و 5-ورi را �7%#" ا�y" ا�� ��)غ از Zن p "b O&ا ��G و 5-ور ��-!Z ر&�" ا!��H-G

 	�y%� \ارزا� O�-UG " ه "G ً #0�!  
�%� �)ردO0%� i ؟p ل ؛ �)رد ��f" ا�7�Z  

 "y��\ ؛ » ا&fم « ا�UM ر(Ub و i)ر�ا-qء ا�"G2� "G ه� ، \�(y#� ء د�� و د�)ت"G2� "G ه�
2G"ء &%&O و �ر�� و � � "G ه� 2G"ء &ز�ن ه� "G ه� ، O% yd ء وc7 و ")! "G2� "G ن ، ه�	

�\ ، �-ور��0\ %!� ، \!(^� ، "�-%H ، \�رر�\ ، ز�h� ، \دو�� 	دو��\ ، � iد هL� و  C-%5و
 M)�" ٠٠}١در &-ا&- L�(%#%� ج�Z \�(�b -^� در ً^Hن و اZ دن(G و �[-ح Oد�(P(� ل& 

 � -�SK رy؛ ا� O&ا �&-K و 	e�� i=	 و ا���f� "y" اK i%	ا �%U)د و G" ا��K " L-&� هG \
 -& OUKُ -Vد و د�-b -�! و 	ز�Z -G \�0%aن �G ؛ 	ه	%� �yUا�	و د� "��P �&K s� \0*��

ر�	 و ر!O و ا��K " L-ت و fK و G �b_2\ و H �b#(\ را ره � )د H!  
زC هH "b O0)د ا�Pا�7 ا�� ا 	d و�	C =)د � و�\ �#0 ًb �&K � » �L! « دد-M!  

 ��-� \#b و�) در C	�&� دهK O%^�= "b O&ن اZ مm#�0� �%KU%K ؛ 	=G iا CزPا �%�p -Mا
  . ])رت ؛ �	�M -j-!�" =)د 

 "y��\ دا�� » G_- ا�e#)م « ا&O ؛ » ��f" « ا�� =�^%G O" د�%� ا� � "y��\ ا�e� 	=�%�
�" هi �^- ا�� از fbم و !0#*"K رش را   ؛ و�#)مMدر روز O�-UG \0�� �#)م �G-h\ و &�

H" ه�\ از �#)م ا&K "b O%� از  !(� = �� �#)م �Hع و	د ��(H نZ -G 	�m� دا�� دارد و ��b در
 O&ا Cد(G ف(Uy� در واl7 ه� ��f" �_ 	 ا�7ل �ه)ر i�f%^_ت ��\ . وئ ��y)م و �
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bت دPدر "G \�%�(%� و \h�-� b و -^� iر ه%e� }0d -G O&ت درf%^_� را دارد و ا��(�
 O&ر��\ او  . دوران �

ر هi �#� و دا�� %e� \�در �%U)د ؛ � [ iل �ه)ر�\ b" از ��f" ا�7�G	�� ا���ر &�
 O&ا Cد-b ظ0ب ZوردC و �_d او را در -^� �]�OH و �O!-e و ��  ؟؟؟ !!!و =

م)� �%�p G O%^�= �%�p s��	 ا��-*%� "b O&ا \��m�  : و �
   

    ز  ����qL ���د � 	�       cd	�cd و �ا� ���*  �n از �Kp c(+�j !  
   

=	  در �f� "b \�(#� l P" ؛ �_%� و �_طG \� ت%�« .  Z -Gن ا&O ؛ �m%� \y ر�
 }&�ت ا&O و Z }0dن » �O�0 و �%��" « !sp(b ��G s� �) ر���G iدGZ « }&��

e� G دارد \&(y » � i \و ه %� �07 » و�-ا� » -*b O%e P « G O&ا }&��� ً&(ye� »
 � i \�U�-K «.  

  l P �[d و "h%��  و �-ب  "y�د�" ��رت �%U)د از ا�e� را��mP (0%� و�و  : � -Mا
ن H)د %� ن « و » و�-ان « �#0 ن هU�-K «G iا "���G "� ؛ ��G i)د ��)د�� ؛ در &-ا&- �K -

ن ا&fم *��� ر �*b "� و » O%e P «	�0 �)P)د�O ه� �	ا=�G "p و 	�  .و وd	ت دا=�
 JG و 	د�(G نرت رو=��-؛ در Zن ])رت ه " ��� و Zدم �#0 �� "G ! "b ا-p:  

   
� ��ارد  ��د  ذات  ��  اrdم ,(4    cd�	  �  !  ه� �p F(4 ه/c در 	/����

   
CرG در �y� ً��h� "y��b O-دن در �e()�ت G" » ا&fم G" ذات H)د �	ارد �%�\ «  ا�H؛ د

 &�� از h��%� b" ا�b O7د 	�G �%aZ ون-%G )ه��از ا��  "y�Z iا-G \؛ و� 	&-%� -j� » مf&ا «
 \Lل ا�m�� td؛ �" و O&ن ��%� « اZ-7 «!  

 C	�Z "b O&ا ��-b نZ-7 ف در �)رد-[ »�(% F ب > ر�L��ا i�ء . » ذا"�Z ف ا��	ا���" ه 
ب �	ون « ��رb" ه� ؛ ه ن �b « "b٢٠ "%#� �%%���� ا�H tdو 	ت �(^-cd O#dاز ر JK ل& 

 	=G \ � ؛ 	2%- =y� |�%� و�م f0ا�.  
ر = رi از  b ؛ O&ا J Uا� �� -Lس ا���G \�d "y-اi �)ام ا��p و��	�|�%� و �0 ا�� ���

=	 و �uن�%� r� �*� ن ���0 و�wcd�'q�ا 
 �j ��GLdوات   اmP و��	�و  �%�|� "b �%�b �yd -M؛ ا
�	Cء Mا-K٠}-٣٠ـ٢٠ O!fH و O)&� دو��؛  -UG iو	G ر%0G i�Gو ا �m ا��[P نM	�G ن%� "�&

�� ؛ ]	 در ]	 �ن و ا�%_�[ i-*� 	�p ر�{ !%" « و ه%|ت� « O!fH ر وG؛ ا�� در O&ا
�" و ]�_" اش را �Z ا(وه%|ت NG ذ%e� (! دا=�" ا��-G \ا�	H م)� "G!  

 \Lل ا�m�� tdن وb b ؛ O&ا C	U%� ت و روا�ت b" اد��Z و 7\ ��0" ه��� "b h�Z از
ت %��)ا�\ ه و �*0� -�& O=دا -j� در G m%� ؛ و O&ا C	د�-M (_� و C	= ��Zء" eY ؛ O&ا

ب �ر�{ !%" «  ؛ ا��d "y	ود و 3/)ر ـ! K-ورد= C	�j «  Cه�)i-UG »c ـ UG �L�Z- در �yا� sذا�
b	ام ه&O ؛ در  ��-HZ�H "G mP �%#_)د cd-ت e� "�fP �P �d#)م G)دC � %�)ا�	 و در ا�� » 

 "b O&ا "��^)اب « ز�%G �#ا� Nاق را دارد » وا	^� ��-�%��!  
OِG در&O و�	اد و  �b و �Hو  در دورا�%�d "y\ ا�*�L��^_� و �(SM "]ارi ا�� ا�[ �" �

!\ ��)دC ا&O ؛ b �%هرت هi د�%7 &زi و دLV� �%7	ارi ا��fb Oم و �*L� و ��(�و �h)�	 و �
رش و �_(%� و �|�%� V� iرت هL� ن و(�! ifه " ا�� G m%� ه %� ا�-وز "y#G ؛ 	=دق �%�[

-�(%q�b و \��%hو د� \y%و�-�yو ا� \���Y -U� پ وp و�� و	�را � %�)ان و  i-3ه%� ا i؛ �(-��ً
 	=G \#b � \amP i]H از �%{ و iر� "b O!�!  

�" د�)ا�f� i" ا�7ل ؛ �" Z-7 -& -Gن �h%	 ـ ��0"ء �	و�� =	C در ���=(H ل ؛d -ه "G
ب �ر�{ !%" « G- �-اد و ��j)ر ا�L\ از  ا&O و �" ) رض(cd O!fH-ت �2 ن �yا� sذا�« !

�7 و ��2y- » ا&fم «ز ؛ د�)�f� i" ا�م و �d\ در �*H J)د ��� Cدeم !)ق ا�(L*� "b O&ا
 	=�%�.  



 233 

د��  dم ا� "G "W�Z ) C	= �eP ً��5 ( ��-b \�� ت-cd و &%-ت \�M C	ر�� ز�) ص(و �
 \�e� Nر�)ان ا "eGء ارC	=را i*#H از "W�Z ؛ O&م اf&ه� ا C	د�-M ��K دازش و-K و Oروا�

d �L%#� ه� C	د�-M O�y.  
  i(ا� i*#H -�و�" و cd-ت ��m	 و &e� ت-cd O!fH)رض ( ه� ا&fم ا&O ؛ �	 ه

eP"ء H)�%� و دهOU ا�fG-b m%V و � H)ارج �L-وان و Ud)و زوا�	 ! iا	L= � L�Z �%*�و ��
 ه� ؛ ا&fم L�Z -Vد�.  

&\ و �2 �\ و &#[�O ه و L P)رi هi د��� iت ه� O!fH هd& iو ا�-وز iوز-
د�"ء Lhو ا� C	�ن �C-b �%U ارض ا&fم ا&O و ه� اH)ان ا� 0# %� و وهO%G و &#*%" و ا�( #0�

�0�%" و 5%-ه� bK و "%�  !ا!/
fb « "%aم « ا�)اع  LG ارج و 7-ا�[" و(H و l%U� و ��ه� ا&fم ا&O؛ ا�)اع �^)ف و ... �0

  !زه	 و ر��O و ��دت ه� 
ن و ا�)اع  dا	ن و ��f� تf|و��ن و �ت ا�U��-ا�P و �*&%- Z-7ن =-�� و d	�� و !-�

ن و ��)�%ن ا��b �(	&" و ز�ت ه و او7ف ��Y ... O&م اf&ه� ا  و ا�)اع �m�(e و �)�ر و د�
 iو دود O0�(= و 	�G ه� ... و د&�)ر و!  

 "b �%�%G \� » مf&در ذا» ا "b (ـ و� "�f� ب�P د(H ت »}%�!!! « "G ـ 	=G "�=ا	ه� �
�" و  \G�e^{ و P \G )د �-/%G و "�!-]%G _(%� �# \ و�ر&\ و -G و 	)� �G7 �Pو ا 	ر ا=(Y
 	�-G \ � و 	ا� Cد-�� \�P "G Cرا "�f� ب�P ؛ و ا� ه� O&ا \M "� �-& ون	G و }b-� �LP \G و

ن و د���" رو ه و �M C	��&-K ن و�ن و ه� ���U�ن �(P	C هM C	��b ار(�U� و   ! -�	 ه
   

 ر �^� ا��Lاع  �(%�� :  

   
ت را �%G m" �-زC در  %�ن �#)م ر�bل ؛ ارf� -GوC ؛ �)!ن �cd \M "�f-ت د�b)ر ا�7

 O&ا CوردZ . 	%a�-! O7د :  
) �" ��%h"ء و�-ا�\ ���G iدGZ“-A” ) = ( � \�U�-K ء"h%�� -*bُ Oِ%e P“-B”( O#� :  
i ا&fم  L��“-C” ؛ در ) O0ه "b }%�-ه“+???...”� \�  .ا&D”   ( O+“  در�#0 

 (+ C) - (D - ???...) = (+A) = (+B) =(-A) = (-B) = (- C) + (D +???...) 
 O&ا Cد(G "�*M \H(= �%�& -G \0b: 

cd<�� �� 3 رو��4 � ���)  3	� �� ��n)� ��>   ز    ���� ه�	 !  
د�ت e� از \�5ز �%U)د � Lh� « "G)ل«در ر�Z »م(#e� « -Vء د�Cر�� "G و 	&-G

 	�y%� ل	�� ا� ��f"ء � �e#)م ه را �\ G-د در �Lh)ل ه ـ . ر��\ ؛ �Lh)ل ه را e� "G#)م ه
�	 ��L�Z»"�(Lh �" در p « O&ا �%!	� Jِ*� ر اوb اS� ؛ 	�و !! b" در M)دال �Lh)ل ه ـ د!� �%*-�

�\ و �	!%� ؛ �5%- ا��bر(M ت%�ت ؛ ه� ر�%�  ! ر�
��f� "�(V" ا�7ل �b s �)د mGرگ�	G ! ن و�b -�7 \�در �#)م ر��\ را ر!l � )دC و ر�

 O&ا Cد-b iارSM "�K ان را-M �!د !!!  
   

 �d��*روا�   : r4	� ���Eر 

   
3رZ ��-� C	از�-G "G �ً( e� ت%Gو اد -�ر را در هyهر  �({ =b "y� �O�0 �%	ه�	 ؛ M) ا�

O&ا Cد(G Cدeرق ا�H و Cدeق ا�(! �L�Z و "�7fH "U% ر�� ههن در Y)ل �=!  
�	 b-د ؛ � H%#\ از ا�� زه-�ت را ��^)]ً در K)=� ا&fم و �()i و �(	س G "p ... " ه

 �%Uy%� -& Cروز!  
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C هi ز�دi !)ق M	ل از د�7�\ ��f" ا�7(! \�Gو�\ ر O&ر اyL= �yd و در Cدeا� . JK
�\ ؛ اه %�\ !-ا�- از =e- و =�-�f� i" دارد Gا�� ر \&�Uروا�!  

 	=�0ن &زi د�b)ر ا�7ل �%�bK بb\ از �{ و �d �\ وا�_ًGا�� ر.  
 "b و!\ دار��-e� �2� » -�Uا��[� ا� \! \�e ل . » ا� در �)رد ��f" ا�7L�� �yd ا��

#G O0%� دق[ \Gو اد i-�3ر هZ �ً([ا "y »��+	 «  G و O&ا \*Y� "b ا-p ارد ؛	س« ��/fا 
 « O&ا 	�(%K ؟. در O0%p i ا�� O%G ز���e� ؛ 	%�b "P(�  

   
cdا �v د c%و ر �	؛ � c��	� و �L%ج    ر�	5  u  � � �	 �O� و �ب � رو	   

   
ش در �\ Zورد و �Sت =O�& O0�-e �[%� و �ر هi 7#{ ه- H)ا��	C و =�)�	C را e�ار "G

 -� �%	ا=O ؛ د�e= -V- ��)د ؛ ه�e� \b	ا� -Mارد و ا	� \�e� ً)#]� �G \�%h" ه " �\ U�G	 ؛ ا�
 \&ن �y! s- و �H s)ا&�"ء &%%G \�e� رe= د ؛(G رe= �0)ر( ��)د ؛� "p ، "�  )!G "p-ه
 O0%� ن�� ه �e� -V� دارد ؛ \�e� ل�\ ��f" ا�7Gد و�\ ر(U%� ط��. b" در �ه- ا&�

ل ا&O ؛ p" درد ه ؛ ه)س ه و � �fت d "p در -�= "b 	د� 	�G اS� ؛ O&ا -�= �]G در �e�
 O&ا m�d را.  

   
� �����0 ه� ز	)�� u �	r4 ا�,�ل :  

   
 -��\ و &LP  �P "h%�� د ؛ در-b \ � 5-وب ��ا- e�0� ب در�!Z "b J%#Vا� i)ار�ا-qا�

رزات Zزاد��)اه\ �-د�ن �e�0 -ات ؛ ZهZ "�0ه�b "�0 ر�� �)ا�� �� tK در "�UM اه�-! ًhر�	�
 	�(M v-� ن را!C- e�0� "b Oء H \�fY)د ه�	و&�%� -�mM�\ (0�Z�H-)د را �M و در 	U%�.  

  eG	 �G)ا�	 &- !-]�u x  Oما� اK J%#G%- ؛ �e )ً� و�د�ً� O!-%� })� م�u دو "G -Vد� 
�%K دارد-G .  

 O0%� د-! "G -^_�ن �#\ ا�(�	C ! ا�� و�¡G \M C-اi ا�J%#V ه� ��UV�LP اران و(��LP
����j L��	 ؛ �" �U�	ا� \� c+dو �� "y#G 	�U�	ا� \� \�LP ن�	اد ز�L	ه� �� ا C	��Z و "�=SM \�e� 

	��y%� � � \�7(ا� l!و �_#\ و د \�b(� �	 ، ا�U�	ا� \� \�LP.  
#0� \�d \� \�LP ��(H 	d و در -�mMن �= \�UV�LP و i)ر�ا-qا� �%d ن ه�� 

 	�	%U�	ا� . mP -V؛ د� 	�	= "�mh� \*ا�[)ا� v(#� تe]7 "G و 	داد� O&را از د iار	 �LP \�7و
ل ده	 ؛ �b -�mM)�" �(� و b)�" ا�	�� و G و -K ن را= "U�	ا� "b 	�رC �	ا=�/�  ]_-ا �� Cدر

V� "�(b O�(yd و \M	ء ز�"��-G و 	�U�	�%G نUا�-G ان-Vد� "b 	داد� CزPا -�	G نZ و از 	�	= -
	��ن �[�%� � Uِا� -G و�� و	�ن Uا�-G دت  .و Y-ز �(%	C و ��

ن e���� ن وزان و �_((& -y! ؛ iرG� ا�� ����j �%�U� �%K ل&  ا�J%#V از ]	 ه
 G را  � و ��vم�)sدادG C)د�	 b" اM- ا&¢ هG -�#L& \�d را i�"�o  �%�)ان G" راG C-د ؛ Zدم ه

�ن G "y#G-اb i#%" اد�ن و �Sاه{ .  �%U)د ه	ا�b O-د ه� ا ���� #0� iا-G L�ن �" ��Z OLh��	G
�\ را ��-P و ا!-اد و 	�ت دا=�bار	�و  ن ؛ &�-ا�%¡i ه= l Y رد(� �-د�ن ز�- &#[" �

ر ه و ا7	اb ءCد�Z 	د�(G "�H& C¡ت و��.  
ر �b رگ درmG نم ه�	و&�V�G%� و�b ]	 �%#%)ن ..  ]	 �%#%)ن ه�	و و &Lyـ £-}در�� ه

 "!ب و �ه)ر و �#�ن G" ا�h�K از \�ل =-7\ ؛ O 07 هV�G در ً�	 � "b O=ن دا #0�
iـ دارا 	د�(G Cد-b ا	P ن�0��0ن ـ b" ا�J%#V ه از ا!/�(�UK ن و�0p(#G 	د�(G س(*� O�-2bا .  

��� ا&(fل P ؛ O!-M رb "G د را(H i&Z "/Gت و اG	ا�ت ��yو ا� -�Hم ذ � -%K J%#Gا
H)اه\ K- ا!��ر و ا�0�\ و =-ا!� �	ا�"ء ه�	و&�ن �b%- را �b "�mh-د و �%ن ه�	و ه و �#0 ن 

-�& ic�)� "G را 	��	C دو ��*- و �*ق �Sه�\ را دا�� زدC- e�0� Cء ه�Z ت	ا�  ��(Y iا�%¡i ه
ه\ H)د &�H" را در �	اره�0"ء V�&دم و د "��-U%G \#%H مhا�-& "y��p ؛ OH& �=٢٣ 
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�mh� fًا از ه�	و&�ن �_ %� و b O 07 دو -G ��(H "G "�0Gوا \Gh�K 	��)ادCء 3-و� �	 و 7	ر� H
ر��\ ��� G" ر& � s��)ان دو�L�(� O)ر در 7[ر � � "G OH�= O%.  

رi از ه�	و ه و  U%G iL�(H نZ tY و O!-M -G ل را در& ��	�p "�!- Lرو� "b "&و-K ا��
ح ، اG)ا�feء �)دودi ، د�b)ر �P \#� 	 _� ن(p \�0b iم ه� G ؛ Oز�%� ر�� -G ن� #0�

 iل �ه)ر�00�\ دارد ... ا�7M� 	�(%K .  
Y لf)&ا OcL� \GeUو ا� iا "�mh� ��G "�&)&� دار و د�اه\ (H مf&ا iدر ردا 	�#�\ ه

	U%� CوردZ در Ob-d "G  %� �#0� . لد �yU%� ١٩٣٠در &GZ N0#� �%  در ا� "��& Jا�-*�b 
 -�bو د 	ل=�)ان رZ J%aن ا���ب M-د�	 ا�7� "G  . Jا�-*�b اه" (وي در ا��	اي !!!!!) !\ ا��-G
ر G �%او�/p�n 5OL/	 ر�*p 5(�*� ��%ن�L د دادL�U%K را !!  

 ـ اM- از b*- و L�ن �G  %� �#0)د ؛ در�� &�-P ءC	 � i(M 	�#G و (V��& "b iل �ه)را�7
ن ا&O و اM- از ا&fم �Z 	Ge� و �\ !\ ا��[� او ؛ ه�	وان و ا�L" هe ؛ ا� 	�(V%� ��& "���G

�" ا&�Hدر زراد C	= و��	� iژ(�(a	ن ا��j)رش ه � 	�(V%� ��& از -Mو ا O& %���-G -%K ر e
» � \��\ ا&b O" در » ه- �%{ b" هO0 در �#0 � #0� -G O�&�� �%V)�	 ؛ ه	!� = 

 iا-P0\«ا%#Vم ا�f&ر » اy= 	��� و را�0%� }5� 0G "p و 	�ن �%	هU� بSGS� و 	-د��د (H از
"�5�\ د�-�  � !-هG ، \ر��ر =	C ؛ وmG �Yرگ ، � e�&د را د&%0"ء ا(H ب و �|�)ف(�_� ، 

	��ر �-v و ��-�{ �  e�&ا O&%& i  .G" د��)اC د�(s ه
�{ و &mاوار P و -yG رe=ن ا= �Yو و L�رCء ا!/G ل در�	 &-qG \0b	 b" دا�b- ا�7=

 p" �%�)ان O*M؟L�Z ا�)ن-%K ام دارد ؛-�dا  
 	G=	 ؛ �%�)ا�	 در�G "�=دا \&%& �= ��-� b "b \0b -در ه ���y\ هq ل و هb" ا�7

�	و&O و �=� �h	 و �O j ه�	 mGرگ &- &�%Hm)�%� و ه	! �	ا�" Yدم و-�  �%#%)ن هG "y%�d
 �0�\ ه��G \�0" ا!/G \� C	= "b ه� -V�& "�)� �%_�� \�P O%e7(� -G/-ا!%�G \�d ؛ 	�( دا=�

 �{ ه�	 را �V%-�...) و ا�-ا�\ هP y%� \&(#K-د�	 �p -j� در G ص(^�G و ا�� �-ورت 	
 �-دم &#_U)ر و Zزاد��)ا�UK C)ن وG#)چ L�(%#%� O=دا  iزادZ iا-G �%K ل& i	و ا� 	از ] "b
�V%	�	 ؛ ��-�%O ا%b	K i%	ا �%y-دP \� و 	د�(G C	%V�P .  

ر K%- ا�J%#V ه� ه�)ز  e�&ا i¡%�در ا&�-ا \LV�Z 0\ « و%�K رورد! « "7f� ، O=د دا(Pو
 G از i-Vد� O��0ن و �d\ ا�bK s�¡%�ن � � &�-ا�0��V- ه�	و_%G �b	 =	�	 G)د و ا!/& -

 	U%� ^)ر�و  -�(^� C	��Z ن�0bK . و �� ه�-! "�(V��\ !\ ا��[� ا�7ل از ا�e ا� "b O&h�ا�
K#)&\ ه ��-ه� �%V-دد p:  

   
�(d� i   ب� ��(n  c/�u ا%"�ن     و c�	  /  دران�د ��(n  c  

   �dـ)ـ�  %ـ/ـ�د  ؛  او   %/�د  از     �dـ)�  uـ*ـ�د  او ؛  uـ*ـ�د از
   

 \�%G ا�� دو �:  
   


اد 3     و �� ��¬ و ��Lر 3  ا%"��)3 ����w 3 ر�/��E i  و از   
 c/	ا�f �	�� و�� xر� 
(��    �p  �	  i  ورد0ء�n 3 ر��� ��  

   
ن�L%� ن ه�%� (0�Z "b O&0\ اb  �G �5[" ا�� ؛ O�(�e� G و  � !-هG ء"� هmاران &

�H" و & �e�U� ر�� را� ��Z ��-� "�%Udو \��" و ا&fم و �#0 ��G و -*b م� "G د(H m%Vا�-G
�	 ؛ y%� بhا� \&%& 	[)� "b (0�
 ر�x و �� را �fام Z-Gن رو�5 ر���" �%-ود ؛ و�\ ا�(��

   !!!!	)�ا��
 #Gدرا�\ او؛ و زه\ ا C	زه\ د� "P(� fً[ا \��\ و � %d ��)d ��	G ا�-وز ه� � "b � \L

�%�  � \ b-د��b \ � و !!  
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****  
 Kا-& -%)! -%)d ا�� !)ق ا��-� "b O0%�0�	C و ژور��(� 	� اه	اy= i-ا�" P "G)ا�ن G-و�G

 �(^%- را m� \Gد و �	� و �_� ر�H i	ا و �^�~ وZ �Yرا�� و K%-ا�� b-د�	 ؛ G" اfYع
 "G \�e�ن او(� "G ام Cد-b Cاراد �� "b O&ا im%p اول O 07 L�ن �\ ر&�� b" �)=�"ء !)ق ��
 ¢0Wو د� -� L� "b i	eG O 07 \�e� NءاUدارم ؛ ا� ��	(�د (H ن�(�ن و ه �ن و ه 	��Y( ه

ن �%-&	 � O�	H C	��Z ه*�"ء � 	=G 	اه(H -� .  
   


 %�اق �j ¬�w	� ا      �� دوز �u 3 ����� 3 ز��0p  0�E   
    0�E ¬�� �p  �رزو   �/�  ا    ��2 �   24ر 	� ور ���د 3

   
�0ن درG	ر                            �  دادM-. د .7�\ �[-ود ��(�	 س  ـ  ا!/
                           "��  ٣١}١ رl%G ا�ول ¦١ و ١٣٨٨ d)ت ١١ �)م &" =

   
  
  

 "�ه]_��UP از \ (� -L= در  \���\  �%fد ا���Y ـ \��0bK  ـ�Gbن�0�   ـ ا!/
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ن M C	�  :�j-ات H)ا�

 
 ا&#� K-وا�\

 
ب�P 	%�0ف ه G\ ا�^ًe7وا -Mداد \�7 i7Z. و 	� Uه- دا� iر(Y ا�� -Mا

O%^�=  و �%�p _#%� و &�{ و�ا�� -G و 	%�b 	)� را i-3ب و ا�b ه%��" و-!
ن�p 	�� \ � \7G \0b �%ن هLP در 	%�b.و رو&) و J#Vو ا� Jbر  M)�" واز �

ن= iا-G im%p د و-b �L��	�G ه " را 	0%~ و �_ � � "�!-M ن(Yf!ا  ،O=اSV�
ط در �)رد ا&fم b-دC ا�	%�dا G ر راy�C و  .b" ا���" =  ا�MZ رفا�7ل �

ن و اmdاب%�j� وزاتh� -Y�G 	��� "b O&ا i	� Uدا�  "G ن�0bK \&%&
�0ن �)رد اه�O 7-ار VG%-د�ه\  ا�7ل G%	ارi-M ا&b O".ا!/MZ و OH�= G

ن� #0� "G د =-ق را�%mم H)��)ار 5-ب و ا�_�-qا� O&ا Cد-b \!-e�.  

 
\�f& ر(�[ 

 
ن &�P O)ان و�\ K- اOLG و fP -Kل  درودM	� ، درود M -G-دا� = -G »م%K 
ب�!Z!  » ا�	% � "b O&ا "�*M �%7و د }�M \b � » -VP*�" ا&O و�\ �%y) و ]

iار	� -%=  �y� �U� -*& و�7\ » ! ؛ » O�& « �U� و O)%)d "G "Wدر� \�e�
�\ ؛y%� زG «  ن �5 ��)رf%/� رH 	�b -M ر و ا7	ام و » !&-ز�� هb ؛ ا��

i(� i ا�0�\ و و ��-دM C\ ه " H "G m%p)د دارد ؛ �) �%�)اه\ د�% اه� م و و�7
\�b\ و ز���\ در Zن d-ف اول و HZ- را  Zر�K و O)%)d و �d "b ؛ \=G "�=دا
	��mG  tY و �dون �-ا	G و �fG i ا&�2K دات دو(P(� ه "ء O&ا �y � �Z \؛ و�
C(b  	��(VG ��Z و �7	[ Oا�-G \#�(b و �"  ؟!و i) ارزش دار�؛ �"  	=G �%�p -Mا

رزC و ��»O��" روزi ات  و H)ارi و» &�= \�&-*�P . O&) در ا�� ا�ارزش 
 ا�� !Obf !-و q0H	  b" د�% د�V- د�0" و وارو�"� \=G "��	 در ]_G (� و O&ا

زت وPن اLP -G �d و  	Gن ورود �yو ! ا� 	%#K و O=و ز 	G و O0ه "W�Z �Z
O!2b -K و O��P-K �C-H &�{ و �#�\ در دور هG ؛ O&ا "�  و SM=�" ه دارد �

ز! ؟h� ا-p  رb ن از ا��Z ا ا�� و-p ؛ �%�b \G� "Uرا ر� m%p " ه � �%=��
OUd؟ و 	��y%� د را زرد(H ا�)ن-%K و 	���y= \� (در�  و� \G ؛ 	دار� !!

 ا�� �-ا�� =y= -e)ه �	  �%�)ا&��G ن�m ه » 	%=-H iدوP « از \y�
	� Pار iا-e= 	)� ر را ه�(Ub نZ و از O&ا  �� "��� دارم ؛ و�\ د�	م �Up "b ز�

�	  �b "b از�ل K%� &-ود= C	C ا&O ؛ ه� � �y ا&O &)ء G-دا=�\ � & O0%G �b
��=SM ؛ .  	=G � iا(U%K و  �=%	 ، !(� Z "Gرزوi ا��y" �(� و H-د ؛ رهG وز-%K

 MZ ؛� � "�هMZ \��P و \�-P داتور هb i)ر و ا��%G "�"�ه !!-V�  " L�ا�
�s� C-H د�%� و �#O و ��*S و ���l دارد ؛ �	ارد ؟G �fG و }�ه " !-=�"  �^

 وZ O7ن �b O0%" د�) ه! ا�	 و �\ د�% ا&%- د�) ا&O و دد �Z  0)تb را درون
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�%� ؟b (h�0P نM "�=-! !�Hf!  �ل  ]�)ر &�f\ ـ �s ا!/ن & � �&(� C	=
Cم ا�-وز� "b J%#Gن اZ ن « ء�0bK «O&ا !  

 
	 _� -%H 

 
�O و �*-ت و CZ و !-�د b" ا�� روز ه G- &-  درe� ن�0ن« &#0#" �)!bK» !

ت ا]#\ دو &�K O-�)ان و H -K)ا��	C و. �%�رد_*[ iرو �d �% ه "�K-  دو �(
�Z Oر��\ ز�- ��)ان�Y .\y-!	ار �ن وP)د دارد & "�رت ا&O از �(��  

�0ن »bK : ام =)د	ا� 	�G "yر�-y�� م-h�! «م%K O�& "�)� i-Vب  و د��!Z
م � O_� »i()]��0ن �-G mb_-ان �bK.  »  -� \�( � رy!ظ ا�" اول از �_)�

�V%� ا&O و �(�"ء دوم از �_ظ �_#%�& %��(#Kو د \&%& s%د�bو ا \ #� s .
 iا-G C-H�G »i()]��\ G mb-� »  "�!-M_-ان �LP و i()]�� -%G	� ً �d 	�G ه�

�	 �	اG%- در�� 	�= "b د(= 	=G نY-& ن  !�)رد�K �� �yd ا�	ام �y%� -y! ا�
\�ب 7�P i(& از i(د� ��b \&ر-G  زG د ؛(G 	اه(H -�LG 	� G �]e�-Mداد

�\ ه-�Z -G "p	 ؛ ه نc7 �yd	اه(H  	= .  �Gد iرا(�bو د \MرmG و�\ در �)رد
�%" د��f� -V" ا�7ل !y- � \  و �_�)O%G و �()i و ر��S� Oه�\ و ]*ت�

=	 و ا�� را ه�G "�=دا 	-د�� 	7^ Jb ��b  iر هb "� "M(� و "V� -ه "b �%ا�	G
Cد-b Cاز	ا�� ا� "G رگmG \*� ا��(د �%�)ا�	 و �" �)رد G_� و ا��-اض و �O�2 و �

7�G �(	 ا&O و ا�� �(	 د�%� ان ا&�f� "b O"  ]-ف ا�7ل mGرگ. 7-ار �%V%-د 
�	 هi  ا�7ل =�^%�L� O و �ر��\%K �%�p �# � و "U�	و ا� -y! "b O&ا Cد(G
O&ا=�" اSM iP -G رگmG .  "G را-Mداد \�ب 7�P O&ب ا(H زه�G » iد-%G «

 �%� G ��*M .�% ه fً[ت  ا&0dا "b O&ا \G� \G و \M "#[(_%G و m%� و 	��
O&ا Cد-b نه% �� ! \&d C()ق و �#)م &%VUاز دا� 	 _�-%H  

 
i	� �)�)l% & i اN ه# 

 
\0b  O&ا C	b \�(M-*b O%�-در ا�� -Mداد \�7 "b 	b \�(/p � i-G .C	%�K � 

� "qM C	%�K �%�! .�d � i-G ن0K ن0K ��	%��\ ه "  در ه ) اول اول H)ب �*e�
"G � O)%)d \ ه �b� "�*M O)%)d �y�G iا "b 	b م(�� "Uا�  C	b ت(K �\ از �d

�%� . G)دC ا&�� b \� �%a O)%)d �#� و =%-��. � د��  O&ر درb "�%�� �%G� Cد
 "U% � .%�y%� i(�!ا "�)%)d "b ��-!Z\ از ه �  "yا� i-G "U%� ر(P s#� iا Cرا

Cد "Vو د� C-%� C	% L! ")d �%aن وا�	b ر(P  "�!ا \ � Cp . \�7 "G ا او	H ن�G
 �%�&-G "� مf& }%a[ .l% & i(�(� Cر(�� "� اN ه# �	i از �	�

 
�%y � "ا�-L� 
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 M �M "b*�%� و ُدر &*�%� ! fم، &fم ، & &fمًe7وا !  "U% � \)#� \اه(H د(H -Mا
دروان= i�� K "b	ر �" از ه h�m%- هy%� م  ؛ �-ضf5 د-�-Gا ، iر�_ )د(�bد

Cا(��Yو iره� "Vو د� \�#G "�f� ، ر�5 	 _�  O%��0ن H)اC و ا�0�و ا!/
ن ه��0 ؛ و�7\ �(�"ء Uا� C)اHل« ((ر  «ا�7 e�&ا vH "G و 	�در ��mh"ء ه

�0ن ��	ن ا!/U�((\Kb ن= i-G Cر و  ؛ ر(= }h� م ؛	ا�(H دم و-G C	b O0%K
ن K	�	 ZوردمUا� Cد \��d و �e= . دن(�-! :  �#M -�Hو ! د "�=SM }= "b (b �%)�

C	%&ر "h��\ G "b" ا�d ؛ C	b )ع#Y ا��  روز C	= sد�m� 	^(� "G "b (b �%)� ا�� ؛
ش . yش ا�yو! ،ا� iر و �_ )دG#�\ و دو&�i د�V" ز�	G \� C)دن و از  �5

ن �) Gم .. ز%K iب« ِام ا!�%K »  Cد(H iLر�bا	و ! �\ هG-7 -Pن و ا	%�= \� Cر
��!-V%ر��- و ��- اس و از ه " �L �-  ! �(	 و �%d نزه� روح =G ؛ -%H

Lن او��0ن  ) ��U و Zر���� و �\ =�)ن b" ه�0) �-دم او5%G \� ه \ . � و
!\ اس b .	او�	H  "�G Ob-G -�U%G ! از-Gا CرG iا Cد "b ادر-G ت�-j� و�7\ از

نU�-G ؛ C	b  زدن و !-�)دن 	��%	M : C*�� ؛ ���= Jb-ه -j� "b Jا� Cد \G(H
-U� و "U%�  "U%� OG3 -HZ ؟ ؛ O&در� \b "V%� O&در \b "b i؛ ِا "U%� . "�

ن اوG-7 %= C	b ن%G "��h= دا=�" و ���� -j� "b -�Hد -%= � "WG - . \ ه
="  Zر�ن�� v� و -L� -�P "G Jb نGن و ز؛ ��b .ه "ء � G)د و هb J" ده
-�G(H  و C(= Cد �(� و !-ا&O ز�د �- و ز�د �- ا&�*G O e� iاز ا "b اس

 �#� و b O)%)d �- و b �- و  �e^{ وG O�(^H و \�(Mزور "=G -� b ! "V�
\0b �#]�  \!�L-ا�" ! ر%)� im%p "G C	 b	ن (Hد�� ا&��	اد ا&O و G\ ا�^
رp ـ �%y � نP �Gb vف ـ =� در0�Z \راه  

 

-payam.www://http
10151=nid&detail/category=usr?/com.aftab  

==============================  
 
   ه�� و �� ��¬ �*���ن ا%"��/�Lن اLd+��ر در �]
 �ء)X��E( »ا�,�ل« 
  
  ) O 07 دوم ( 
  
  

 C-YH:  
د و �Z -Uن ه �M �%e-دد و hاز ا� JK "#[!fG "b O0%� و Cد(�� \ �d تO %7 �)=�" ه و �|�%*

�H" =)د �=.  
 �� s	K C%	ا =)�	 و � O&ا Cد(G ن �زم هOU ـ دC 7-ن ز�� \V�0 در ه %� P/-ا!%i !-هG "p 

b 	��(VG " : Nوا tه ! i�-bو ز �%& �Gون و ا��%-و�\ و ا	#H و ا�� 	ر= �Gو ا i(�(� دو&\ و-!
iراز... O&ه\ دا=�" ا(y= اق و =|ن و	و �^ \�e� نU��ن و �-�	ان ��)دC ا�	 و &��(M Cو� �)! "b.  
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ن از ��*)ر LMو �-دود و SVG  -*bر�� از ا��e P "y\ ه %� �()�" را ه� �h� "G و اS�Gال %Ub	C و �
 OLP ر زدنP "G و Cد( � O&ن درZ-7 م وf&و ا �O 7	ا&O و دا�� و دهL� ؛ iد�-وز i&O 7-ن هhو�

ن ارزش �!�"« !-وش ا�� ��ع هi ��%("ء LM  !K-دا�H" ا�	 و �\ K-داز�	 » !�
 i�\  Jy� "G ا�e � هP iP-%)d اول �-ا�� ا�� O 07 ق�{ و �" �Z(	ر هً G" ه %� &%P

 	= "Pا(� iار	ع . 7% �(��� iو ]*_ت ا��-�%O را H "b)د . ا� %� �� Kُ- =	 از �L	�	 ه و �U)�� ه
 	%a�-*%� C	هU� . م(U� ت%amP وارد 	ار�SVG . "b O&ام ا�� ا Cد-b O!و�\ در �b ارزش ه " W�Z" در�

 Cد(G \�P -G و l7(� "G im%p ؛ 	d ��-� b د �� در�" و !-�� O&ا!  
دi در eG O 07	H i)اه	 G)د %�G و \&�y" �-ض b-دG C)دم &�� ا&�p iرG . "[-� در�� ��

�O)%)d "G O ؛ H "G	او�	 و G" ا&fم واe7\ و را&�%� �%	ا�� %H را i0)ر�رi و H)د &b "jdf� "�(M-ه .
�{ H)د �-�Z }yن ��)اه� =	 P ا ازS� .5 i�O ه& "b ا��-V� لd �% ـ در ه � \�(�b 	� Pو ار O %�

 "b L�Z ً[(^�� » \0%�K « \�(*_ ح ا�(� !	�� � -U� ا-�Z O0ا�(� 	�  !دار�	 ؛ ��)اه
 	�Z \ � -G ��&از د iرb �%و ه O&ا -^d C	�G �� ءCرp در�� ])رت  . "b دارم  ا&�	�ًe�Y

م ده�h)ا��0" ام ؛ ا��د (H �L& "G �� "b را m%p ن  ! ؛ از �� �SqG-د H	او�	 mGرگ ه 

 
� و 	� ر�vLdر! ��ا �    E�� د��E��  ��       ر�p  ن� �n �p ؛ �p د�	!! 

 
 \2y� د(& 	��	s b C و ��b :  

 
i �_�-م �e� -K و }�P \#%H و iو "�( � -jاز�-Gاز ا 	ده% CزPا }�]� -�& "G ازورود �%K » 3�dا

�ب « در &�O وز�� » �nوا��!Z م%K «y= از-Gا �L! "G "b �=G "�=2\ داy� نZ ا�)ن-%K و Cان � )د-
 	�y%� ن�= s b C	�G ا��-�.  

 � ��	�#M ف ون &%G�h%�دف ؛ �i-j را اG-از !-�)دC ا�	 b" از �^� }0d ً��5 }d K-وا�\ ]
�  و د�	ان %q0p	C ا�	 و از زاو�"ء p G نZ -G ن�)�\ و &G("ء =b ن�0ن و ه -د�*G-� \�*� ع(� s� »

&O » ! ا&fم L�Z }�P "G �d ه�   .د%7(ً
�j)ر ��رv ه ن » ا&fم G" ذات H)د �	ارد �%�\ « :  ا��cd "y-ت ��f" ا�7ل �%m !-�)دC ا�	 � »

=	 » ا&fم �%� ! O&ا C	�-!Z ن را�0bK "# h�� "b مf&ن اد�%i ا&fم « ه %� ا&fم ؛ ا&fم �G  �#0-! ه 
! «O&ا�-وز ا "G زه�G و O&ا \bر�� i�� و ار7م H)اه%� د�	 b" ا�� د�% ؛ p" د�%)d G -��0K "b 

 "b O&ا \�ن �H « i-�SK	ا و a-�P%� و �^[*\ را « !-�)دCء H)د ��f" ا�7ل ؛ د�%�K ه-ًاd "G%-ت �
 O&ا "�Hا	ا�!  

 ���e� مf&ا�� ا 	م ؛ و �(f&د ا�� اm� 	)� » و از » رد O&دن « ا-G �%G « ن « و	�ه%� Z "G m%pن � 
« ! "b O&ا \!b زن(& ر �H v(� s� �_� و O&ا v(K از درون "�7(K 	��p-ا b" ا�� ا&fم �ز�%� �

 OLh��	G ؛ 	�b د(G7�" !-وش « �Z-ا �(K «	=G "�=و&)اس و ه-اس دا " L��mM- ا&b O" ا��!  
�\ p)ن(  #b دن-b در �^-ف �� "b 	%U�G \� »  -*b « و » v-= « و » �!�ز�د  د&O و ... »�

ز ���0% h� \�&Z "G نZ -G fً[و ا Cز ��)دG  دل( !  
7�" ا�n 3�dوا��ا���" �m�m �� ؛ (K ن و�" !-و=!(K ن ه G mP 7�" !-و=ن ��0%�	 و�\ �#0 ً(K نZ از 

رi �	ا=�" و ���b "# h از �b ا&fم b ن &-وU��%	C و �	�	C و � y� J-دC ا�	 ؛ ا&b \�f" را» G)ذر « هU� 
 	�y%� ا	%K -�U%G ��fP و "GذP د و �)ر و(U%� -��UHدر \�b ش	)� "p-ه  !  

 در�§ ؛ jdf� "b"ء G �" ؛ �nوا��ا�V%G و iد(H ن bd ن(p ؛ O0%� ��|� �G M-ا�\ ؛ G%� از ا�� 7
 از Zن &�� �%a(V%� ؛ �� "b س �^%��\ رادادC ا�	 ؛ �SLا ��mM- در » ا&fم « م و ��)ان و K)=� درا&

  را « Y-ف �(	 7-ار �%V%-د ؛ » !ا&fم ه« و » ا&fم « G_� و !_� �c7 C/%%- د�؛  i	�0K \ � (�-M
 «!  
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 �_G �[ا "G د��-M -G ن(�bا iا-G   !و ا�
  

 c�4 � 
u��! ء� 
  �L/p�nن؟ ا ]�د و ه�� �]

  
 "b O&ا�� ا -& -G ��& ور و�LK �%ز�-& -G لر ا�m� J%#Vد�G s" دو]	 & e�&م ا� "G \�(K�Hا

ل هH i)د را !-و G-دG C)دC ا&O ؛ و�\ ز��\ �mد�U%� s)د V�p -%�b 	�ر��\ و K- 3-وت و C(y=-K ه�
 	�Z \� -� �%K و -� �%K ود ؛-G O&از د " eY "y�ن ا�yو ا� 	�-%V%� دن-b \�0& ل هV�p "b.  

	%a%G �%ا�(�G SH¨� و lG� b-دC ا�	 ؛ از ���H "y%#\ از دو&�ن �(�p : 
�' از اوا&� 7-ن �)زده�« %���-G 	ِ��Y ه� در ادارة �L�	�رآO هU� ��(U� "G "�Y�_�   ه%���-G
	��Hدا-K . '0%#Vن ا�Gه� و زZ ط(]H ،'�%���-G ري �)��  آ" ه " -ر&)م e�&رت ا	را 7 �زي G- ه& 	

�' P(�  OUM{ 7)ت Jd ه)�O ه�	ي -�_ %� آ-د Gو ز '�)�Y ت!f�Hآ�   .وراي ا �E م��+	 �ًL ��� g�و
cdا �L �� g� ت د�%rLا�.  ) O&از �� ا  )�y%" ه

-V�ر در  -دار mdب آ��fY  C-V"  - �#' ه�	 CءآG �%د�١٨٨٥ او��%�١٩٠٦ ا&�f' در "ء و ا�_U�  
�' Y "G-ف �-د�'JK از �%-ا. P#0" داد�	%���-G زانG-& ر]Hون ا	G ازي	ه-ات  �j� آ" در

�" =-آO دا=��	  ا&�(fل�#Y–  ر0��-�Z ر�U١٩١٩(  آ ( -  	= -�U%G '#� و '&هي &%�7�)ن .  �( }
 \0%#Vا� { 	�،  وP)د Zورد  �_	ودي را ا�[ آ-د و !	را&%)ن ه�	 را H "G)د���ري ) ١٩٣٥ و ١٩١٩( ه

تو�'df[ا O�-&  ، د-�� CوردZ-G را L�	�رات هjب { ،١٩٢٠در   .ا��md{ C-V� G" ره�-ي  - آ
 ( �)ه�	اس  �L� ( ي	�M 	�W�-١٨٦٩( آت Cء  ��رز - ١٩٤٨  ��)� G ري�G	ون O�(UH و �	م ه 

�' را =-وع%���-G ل، روا�� .  آ-د�f � ا �� E ���� �Ld�(n /�����ن	)�ن ه��وه� و 	ا؟؟؟ (��w(!!! و در ،
د ��f" ا�7ل b" {.��اه�ن آ*�ري 	/5OL و 	]
ا  {�E	 3�/�x( {  اrd	g �ءا���د  ١٩٤٠L�U%K }0d

  } !!-�)دG C)د  !-�)�" و اراa") ١٩٣٠( در
� ١٩٤٥در P �0" ازH ي%���-G ، }  \�LP ب}دوم��Pا ، O!-�SK را 	��SK-ي ا&�(fل ه� .    

 ��c  -�� اآc �G ه��و   �� دو �/�c ه����١٩٤٧ر0 در    د � g	�O� Fj/)3 ا � �f�,Eل، ا�rLف �� ا �

ب آ�0�v ) ١٩٦٤ �� ١٨٨٩(���و ) �$f ) c ���n	�j cاه� �+5 f از -  g	rdن ا�L/آ�n 5 (  و	�E

 gدش آ���rv�� (- c	�$f c��   ح��j g�4���	 )ء از ا���د  ) ١٩٤٨ �� ١٨٧٦� g	rdا } x(� 3�/	{-  
�E . ن�٧٠)� از�(�(	  g| �K� اران
 ه��و و 	/���ن �وار���E 0 و از �f�dات �j � 4,�ر آ�د�� و ه

ه�ي  �nآ/�Lن در �dل x�j �)� ه�� و.  ا�rLف در 	�رد 	�زه� ���g 	���.  ه�ي 	��g آ*���E �L درu)�ي
 از �nآ/�Lن 	/rv�� 5OLدش �� آ�R ه�� ز	��g آ�  - ١٩٧١و  ) ���d آ*�)� ( ١٩٦٥، ١٩٤٩ �� ١٩٤٧

�E - c%�uدر   .'dءآ*�)� �� وا���  ��� cdه��ز دو �$� ا X�. ١«  
y0� "G)ت و �/*)ل U� ت�	 ؛ b "W�Z" در ا�� روا�O و روا��%G \� �%eا� iرأ "G m�m� نM C	�H)ا�

i-�mM ا&O ؛ ه ن� O#� !-� O�L� ��� s� "G O&ب ا(H ؛ 	=�0ن؟ �%�bK دhو ا� 	�( �	ا�" ��mh" ه
"����� ��(V% � (! �%�b O7ل ه� د  :�cd "G O�0-ت ��f" ا�7

�)ادC اي از �Y(" ١٨٧٧ �ه)ري، در &ل ا�,�ل 	���« H ن، در�0bK بh�K ت(y�%& -L= در 
ن UM)دLP "G �Up ،-% Ub وف-e� ن�ل ��7 از �)�	 وي G" د�� ا&fم . ��)&� G-ه & O0ن او دو�b%�

�	ان G" �	�� و �^)ف �e-وف M-د�	G C)د�	M-و�	G C)د�	 H ا�� 	eG "G ن روزZ ر . و از	Kل �-دي ��	�� ا�7
O=^)ف دا�و  '�dا�)ر رو "G ي	�	7" =f� د و(G .  

 �)!(%OUK O &- ا�7ل �_ 	G د(H CMو ��)&[" را در زاد '� �-ا �d�f%^_ت ا�G	اa' و �(	�
O=اSM .لب =	 و در دا�yU	C دو��' Zن  G-اي  }0b�f%^_ت ��' �-ا�7h�K نر �ه)ر، �-mb ا&�q0ره 

 "G Jq& و 	�Z �a� J�0%� vر	� SHا "G د و-b �%^_� '0%#Vت �-ب و ا�%Gي !#0*" و اد=L- در ر=�" ه
�)ان ا&�د �ر�� !#0*" و � "G نZ از 	eG د و-b O!اSH درP" !)ق �0%�J در !0#*" ��� M-د�	 و P)اmaي در�

&%& C	yU0' و !#0*" در دا�%#Vن ا�Gدي زO در دا�yU	C =-7' �ه)ر ��^)ب =	 و &b Jq-&' ا&�
رi ا�J%#V  { .دو��' را اd-از � )د e�&ا Oدو� CV�&در دم و د v(#& ه " ا�� &%- و "b 	%=G "�=دا "P(�

م �%V%-د hا�!{  
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G ��-� b C" ١٩٠٥وي در &ل VUو در دا� 	ن =	�  �%fدي �زم �h�Z د ادا�" داد و از(H �%^_�
�' در !#0*" و �#� ا�7^د در�!b O-د� "��C �)�%� د�b-اي . M)اه%VUو از دا� O!ن ر �Z "G ن	�او از �

�' ر=�" d()ق =-b Ob-د و در دو ر=�" ا�7^د و L� ن�	ن OUM-G و در ا��_� "G Jq& و O!-M "*0#!
]� � )د و در &ل d �^�� O&%&١٩٠٨"G OUMزG د(H �Yو  .  

"/G�' b" � -ش از  ، ه " ا�� ا��%زه را 0b{ � )د V= }P(� "W�Z*�' ا&O ا�� ا&b O" ا�� �dدر ،
�O داد�0M-ي �U/)ل =	٢٣bو �/= "G OUMزG از JK د و-b ' � وزh� ل�	ا�' G" ا��   &p "7f� وي ،

0�	M' و &-ودن =e- ]-ف�(� "G را ��  . �' b-د=/� �	ا=O و ا2b- او7
  

-�bل در 7�' ا�7Gدر "G ن�ن �#0 Gاز ز C	%^7 در ا�� "b را &-ود C(y= C	%^7 ت0#P از 'y� در 
�)ان P)اب =C(y &-ود و از � O_� ي-Vد� -e= Jq& و 	�b '� C(y= ن�ل �#0 d و lت از و�Pا�_

*� 'G �0' و& -Y�G را &� دادC و Zن هK �% #0� "G 'Lت ا�-cd نGا�)ر د�� �)رد ز "G O�0� '�و
�%� ا�� =b -e" از ا&#)ب P	�	ي H-G)ردار G)د.  �O�f 7-ار دادY 	%W%K ")]�K%- و P)ان .  ، در &[~ �

�)ان &-ود �#' و &-ود �#0 ن &-ود.  �-د و زن �Z-ا d*� � )دو� O_� ي-Vر د�e=ا  	��� -e= ا�� دو ،
�' e= "b- اP و }؟!!{ول او ه )ارC در M-ده �' هي � )�' �-دم ه�	 �-ب ا� e� �2-وف M-د�	�	 �

ت �#0 %� � �Pدوم در ا -e=}	د�(�� 	��\ b" �-دم ه% #0� 	�  .7-اOa �' =	�	}؟!!=
د �yU%� و د�b- ١٩٣٠در &ل GZ N0#� �%  در ا� "��& Jا�-*�b ل�*-ا�J ا�7b J%aان ر(�� "G 
�*-ا�G J-اي او. ا���ب =	 b د دادوي در ا��L�U%K ن را�0bK �)�0� ر(Ub �%yU� -y! رG �%� .  

�' G-اي &*- Z "Gن Ub)ره د�)ت =	Kي ارو.   ز��' b" در ��	ن ا7�O دا=O از &)ي Ub)ره
ر در G �%اي او�-G ا�-اد � )د و '�f&در !� ا '�G" ه]H 	در� &*- b-د و در �%� و ا��%�q&ا "G "y��p

%G از 	eG ر���Oر�� s=ن اZ Ob-G -G و 	ا�(H ز � "�Y-7 	h0� در ،%�q&ن �0# %� از ا	= C	ون را�- .
�%	ن ]	اي روح U� -Y�G "�Y-7 يc! ار وSMز�' G)دن از � H O#� "G 	h0� د ا��-b '� س0dوي ا

	�b '� و درد دل O�y= او G اذان ��G، ا	و�P 'Gر ادyه G)د %^7 "b	C رm%�Z O7 و =h�Z  د را(H ن
�)ان �h0	 �Y-7" &-ود� O_�. ..٢«  

��G ل ـ�" ��f" ا�7�%M	در ز��d�(d �%� �%�)ا �%� %+��)c ه�p ـ   :  
� �� ^� اLd+��ر �� ��L)� ��د ا�,�ل« 	rdا �*,�j �p �K(�� �,�j اول در ����j x�j در دوران  ،

cEدا c �s4 .��<�	 �� �4� و 	��� و ���	  �4� ��jح ه���رcEدا i د
 در ١٩٢٠و در �dل . �
� ه��و�Ldن �sfر�	 X�[	  cEداcdه��وه� ا �� c �Gpا X�[	 � )��د در ا	ن ��u �p �[�� از �	ا Xn 

� ��د وارد �Eرا �����2vار �n]�ب �p �E §١٩٢ا����qLت  از	rdا �.  >ه�ر ��ار داcE و در �Eرا 
� �p در ا � �Eراd�dن ا���� X ��*(n از �4� ��jح ��ا ا�Ofق �Ofق 	/�����ن ���LE ��د ��	�  و 
� ��د 	�ن {  �� ��4ان ر�)X ا���د � 	/�����ن ١٩٣٠در ا�,�ل  .�p c ��fد	rdب ا
f ر�n ـ x(� 3�/	! {

  »٣ .  در >ه�ر ا��qLب �E }|,+ً� �� ه��ن 	�Oم{ ١٩٣٢در ا{ ���د و X�d در 
 <ً��Lfن« ا��u «  �(,E 
(w �	r4 » fر0ء ه�� »و�� �,E � ان د��w ��  ؛ cdا �L/ا��� �p cdا 


 �ء ده*�L%�u ¬��Lر �L��d و [� r� �� د ؛�,(	 � �� ���� �n و �*j در �L%�  لrOLdا c,/� �p را
�d� 0
[+	 ! � �	�% eE �d.  

 ���E ن�L/p�n  } � دrv�� ن��pا { ���o ن�L/p�n ، �/�  ١٦٠٠(در (  �v دور �� در د �L	��(p
 �d0 در و�E ���N� ن�Ldو ه��و �d!  

  

٣  
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 و]� �-س از G د دارد ؛(Pل وح و ��f" ا�7�P \#� 	 _� �%G \V��V�� 	�(%K لd -ن در ه(p

ح ه� m%p هG i-�U%G i	ا�%� �P از "b 	%a�-*G � _� مfb ء"�Yا:  
 تهاي سياسييفعال« 

� L�Z د(H �&(� L0%#Vا� "G s b iا-G "b 	��C-V �#\ هb بmdC	= J%&  "� نZ "G ح�P \#� 	 _� ورود G ن(�bد ا(G
!Z lن�� G }&��� L��} ن � � �\  ��)د} ه ـ ا�J%#V هU!ا	اه ���� "y#G د-b} \�&؟!!را{ l!�� �*d iا-G ن ه�� #0� ،

"G \Gmd د(H  	د�-b J%&را C��mh"ء ه�	و&�ن  ! �" �_�-م{ ا�� دو mdب راC ا&�(fل ؛ }!!�)ر �#\ �)ر{�م �0#� �%  را �
�0ن =	 و } p-ا b"{را ه )ار� )د�	 } mGرگ �ر��\ bK لf)�&ا "G -h�ح ��P iL�%�e!  }-%�b 	�  . }!�" ا&�(fل ه

ذb } �%G-د  اi دورi �\ ه "7-! i�e^{ واز} !�دان G)د؟؟:  b\ "�*M{ او �-دi دا� G)د yا� \#� Nا O�e�! {و  "G
y� -Y\ اH �% نهM	�� � ��-�LG ر �\ ز = "G  ه�	وهG ن�ح در . }!و � p" وO7؟ !را&�\  { ر!O ا�_د �#0 �P١٩١¦ 

C	L�  O%�(°0� د�" دارن ا�_ %K بmd م� "G C-V�b بmd iا »(�y� «	=، "b ن %K ن   در ا��� #0� iا-G \G(H iد&�ورده
ن� #0� iا-G \M	�� � \&-b ��=دا �d O=ددر دا(G C	= \�%G �%K نZ   .  

�	i در &ل M١٩١٨Cر&\ در =�" 7%& O%�e! وارد   	= }i	�M{ C-V�b بmd ح{ در�P ر(cd "G  ! { 	= وارد m%�
�*\ را و� Oو�)� � \�	� \��-!ح ؛ �[-ح b-د  Y-ح ��P \#� 	 _� \د {و�(G C-V�b دار ")G Zن ���*U%K "b { O)ا و &G

 ��jح و. b-د ���u ��LEف داrLا� ���4 0�(E در ���� ���� ��LEف ��اrLا� ���(O4 5��/	 �d ��. 

 مبازره برای قانون اساسی

�	 ا� در١٩٢٧در �رس b و��	�ن ده#\ را � #0� iLd-Y O0)ا��ح �P  ح-Y \&7�)ن ا& "G ط(G-� } \0%#Vا�
{ 	= "�!-M ن�ن G-اi اه	اف eG	i ��)د { �d راi دادن از �#0 � ه %� H)د ؛ �)	�"ء �Y(°"ء ا�V#%0\ =)را�	ن �#0 �Z
ح و} !؟�P iرهb  	�� "h%�� \G . لح Y-ح �e-و!\ را در ١٩٢٩در &�P \#� 	 _� ١{�%j�� Cد�C-V داد  b-د و  �b "G ،
�M ح-Y "G 	��	ان �)y� "P-د  �دC}C-V١ �#\ هp ح�P iا.  \�b�	ن ر!O و از دور او JK از ا�� �� "G �� { ه%pاز 0G "p و

 i�%e!O} !! و ده#%m هi دو�y#� " %�! O" ا�%mاMI6 OGه i�\  ه �Pـ ا"�= \&ح �b . O�7-د  7رC را د��ل �\ &%�P
زOUM و£١٩٣در &ل G 	�0%#\ � { L� -G	O!-M C  �%  را ه�-i �0#�ر  G" هVا� C-V�b -ن از ره�	�ت �y�-G�\ در !e�

 O!ژ d "G%� ره�- mdب �Y "�mh#{ �0#� �%  �/%%- !)رم ���� iژ(��y� G 	dوا 	� و�\ در ا�� ز�ن �-دم ؛ }!!�#\ ه
-j� واز 	د�(G C	= Cرد(H-& 	�ح ��)ا�	�	  p-ا G "b-ا{.&%&\ ه%� �)�l رو=�\ �	ا=��P i:  

 \�Z \�  )G بZ و  iو-%�  �M  ج(�     O&ا -Vد� O!و ر 	�Z ؛ O�	�Z ر!�� و!!!{ 

 اسالم و جناح

"G iر	7 "G ح�P مf&ا  O=دا \V�0د��}"bژ-G ب�P ، Jادران دا�-G  ، �_ءا�%� 	%L= ، ر�\ و�#0)نp 	%)! ؛ \y0��
�-ال ا�H- ��	ا�-mG ���� ، � dرM)ارP » س-H s#�« بب ��0[�P ، -Vد� iرهyL= دن ، و� �G "�ب ا&�P ��	�#M

�0ن ،��0ن ـ ا!/bK را&%)ن	*�b iا-G -M دLP ن و�0�ر ره�- �0#� �%  ا!/%� yd �%�ب ا�%-ا� ���P � 	 _�f� 	�(HZ - 
\�f&ا \��Yو iدLP i�0ن ، U%K)ا�ن ��j%� هbK ��-!Z iردK i-ور و ا��_LP ر&"ء	اران �mن هM	� "ءدو M ،!#/G-دا�

ر�% )ر د�)ر�	  � -& �H ... 	م}دار�f&ا i-%Mرb "G رشe= ن�0bK J%&�y\ از  G)د و 7)ا�%� ا&�f\  و b" در �
�\ Zن �)P"  و دا�O0  ا&fم را !-دi � \  او د�� .داد ا ا&fم �yU%� �\هi ا&�(fل H)اه\ او ر �*"�� �Pوا \�د ا�0eGا "G

 O=دا ،\��(yd \� م راf&م اydوه� ا 	=G "�=ا&\ را دا-b(ل د�	از � \�U� ه� "b 	�	�0K 	=G iرP نZاز { . در-V� "p
 "b ح�P ر ؛(Y "p ؛ O7از"و }^e� "7-! iن و دb- اi دورi �\ هM	�� � ��-�LG از \y� -YH �% ه "G  G ن�ا�_د �#0 

ر �\ = "G �C-V &-ا&-i ه�	 G -%�b)د ؟؟؟�y\ از �_	ود و �%	ر �  "ر!O ه�	وهb ران	%� !!!{ 

 جناح و پاکستان

 ��7 L�	� ح از�P } از �%K ه� 	�&\ در �١٩١٨=%& i�%O هe! وارد i	�M "b % د(= Cر} ؟ !� 7G iل �ه)ر ا�7
�\ Ub)رe� ن�0bK J%&� "G lP�0(� �0#  را��h\ ر&%	G C)د�	�� "Gو 	د�(G Cد-b O�_[ ن� .   

ح از &ل �P٠}١٩ ��f�	 دن��� �d c*n ء�+� از��%� ز�%�" Y "G)ر e%�Y\ {   ز	)�� �dز ا%��ر ��4	p \�e�
�وP)د �	ا=�" و �^ C	= CوردZ د(Pو "G  ا��y" در )�ً b ؛ �%�%G \� ا�� و C	ن ])رت �0|�" را د��0ن H)د ��در ا�� } !!ا!/

ً�#� ن G- &- ا�� �0  واردرا&�*��� G \��	�&رو�\ ا   . �" =	|�-d#" رو�
ِن*�ح و{  ���P-Vق د�ق و =(*� \0%#V0\ و ا�%#Gزان ا& "�ا�� G)د�	 O�(yd s� "b د�)b-ات H  -G)ا&�ر}! ز�%

�(yd ن�	i ه� �)ا!� ا��ه�	و&�Mو 	�b O دا ه�	و&�ن ��mh" =)د و O�(yd ا�- G)د ��� "G نZ در �#��� i  7	ر ت ه
	�&-Gح  ـ�P "b ر(]� .}!و دا=��	 {  ZرزوO�(yd i ��0(� ا&�f\ را دا=O }!؟؟ و د�V- �-ان و د�V- ه{  ه 

�0ن را در bK �%yU� ومm� ح�Pو٠}١٩	�د (H وف-e� \ا�-�ر !G \e%h%� ¦}١٩در &ل ، �� � )د در &��Ub
ن و ه�	وه در O!-M و اmdاب ���#� ه���	 و  �#0 �b 7-ار-G را�� راZ 	� از ���� 
��)ا��0�(u��j  ��ا���u �L ��� 

  . �� |�ح �O/)3 ه��و�Ldن واrOLdل �L/p�nن 	�ا%�p cOد 
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م hا�-&»��G O�(�«ح را-Y ا�� J%#Vا� "��0ن٧}١٩اوت £١ G" �^)�{ ر&�	 و در }!!ز��	ا�"K%-و{��{ ا�#0[bK  
O!�0ن { . ا&�(fل �bK ��7 از� 	=G C	�Z رت در�0ن از y%K- ه�	 �-G	C =	 و �م .  �G	  اrOLdل�)P)د ��)د G "b" ا&bK
   !G- &-ش SMا=��	و��)ا�\ P	ا 

=	 b" از ا&�(fل Zن دم �G Cد(G 	��0ن C- e�0� \�(M هbK  	��m% !! م� "G im%p»ن�0bK لf)�&د&�)ر ا » ا -j� ز
ن و ��[� و Sb ")! \�dب �_� ا&O و Gز �%Gذyا� \#� Nا O�e�! "�هMZ ًا و	7^ "b 	= 	اه(H \��Z " ل هd ��= h� در�

 	��y%� ار(�U� ت را #b ا�� !{  
ح در d	ود �Pدر ر١٣ C�0ن 7-ار دا=O أ�bK O�(yd د در ��{ س	� O&(_� در "h%١٣	�Z \�ا-%%/� !{�H و  \U�

رZ \Pن را �b ��U-دH O&%& \#b .0� �d لح ه %U" د���P|-% Ub "� د(G ن ه�	و&�G "�د روا�G دو&�hا� iا-Gاو  ؛ 
�\ از �0UM C-M-G �%�W !#0[%� ا]-ار �\ �"|ه  	٤ .ورز�«   

 qG-د{ L� &Z -G "b    \�H&(y� ر ز�%� راb (� \�H؟ !ا{  
   

�0ن �)Y°"ء و Y-ح و �_ 	i ا&fم bK :  

  
 C	U� "G-h� \اه(H لf)�&د اLP و ���P ��	=را i*#H در دوران m%� و "%#� Nاة ا(#[ ��-b \�� ت%d نا���" در ز�

�� را در هb ً��-)� iر��\ هh-ت Zن cd-ت m%p ه� �%j� "G-h� و ه� i	 _� �%�d م د��ydو�\ ه� ا O&ا "� %� ز�%
ن �#\ ا�_0ب و G- ا&س . رو=� �\ &زد  #0� i�\ G- ا�� �	ارد b" اO%#7 ه�� \ yd ه� CرZ-7ن �%h	 G \�d" ا�  و ا=

 C	؛ =)ر� 	ل دو��\ دار��-�� اO�-2b و &#[" �)ر�& L�Z در "b \�م هi &-ز�%� هj� ت و�(yd -G ت و �)Y°" هy�-_�
yاز ا� -j� و ]-ف 	و�-G-� L� " و از ه ت و �-ورت ه�  Oا�\ و دو�	P i&�"ء���� =)رش و %7م =ن ؛H)ا&O ه_�

ن �O%eG و LP -&ن در &-ا� #0� Cا�-وز "b O&ا \�f&ا \�%�G O%�f)� �% س ه�	 ؛ G" ا&UyG ن%� "G �)�0� ءCو ادار
L�� دول �G \��\ ه�LG \�d "!-� i- از Ub)رهM	و ز� i	و�-L= 	دار� \�f&د ا.  

ن �ت �=\ از د&�J د= )Uو� ت ؛ � d "p	 G- &��\ ه�%ab ت &-ور-cd � -%�b و �%#P �U�-& و (Vدر � � ا�
ن و U\ ا��	7 s� در \�%d -]H "b 	و ا�- داد� 	�	ت را�\ =-hه "G \وا�Z و ]-ف 	د�(�-! iم ]�)رf&ل اe! ز و-_�

م =	Cء L%G)دC اش =-�0ر �d\ در ه %. &�- �0# %� ر&%	 hا� � � G را �^H � O!ن رZ-G \ا�-M -��%K O yd m%� لd �
 	���-! m%Lh� \ر��� "G-h� نZ ء"h%�� G را ��(H وان-%K و.  

ر  ( *b د(G C	= �%e� ن در ={ هh-ت ا&b O" د%7(ً=  vر��-�0G در "Pو Nم ا-b \#� ت-cd ن	%�Gا(H "G رتا=
Z ��7 iا-G 	�ن را �)رد d #" 7-ار �%	هUا� ��-d ت ؛-cd ن(.  

 -%j� b O%�f)� و �]�0ب و �dو ���\ و روا�G 7-اردادi روش و � �P)ص در ا�)ر ا^H "G \(%(d مf&ا "y�ا�
�\ ه و ار=دا�\  �P-ان �#0 ن در fGدp "U�d �2� i" رهL� "G vر�� Nر&)ل ا "b O&ا	ه)� m%� دارد ؛ از ا��

  . -�)د�	 �%*
ر b \�7س ور زر�� ا&fم (G \)%)dدC و (Hاه	 G)د و G- ه %� ا&e= ؛ 	�0q� ان-Vد� -G i	�0K \ � د(H "G "W�Z

ل و � O%�ن d()ق و b-ا�O و ا�U؛ ا� 	ر&% iدار Oو دو� O�(yd "G "�ن �_O ز��cd �%)�0� O-ت �_ 	 در �	�� #0�
�ن و ��)س و d O�-d-م هK i%-وان &P در �)ارد =)رش mP و 	د�(�-! \� Oj!�O و �_%[ "Pدر L��� "G ن را- اد�

�	 � \ � )د�	 #G O&د i	dا -G ؛ Cر(�U� O% b-وع �	��"ء �d و "�م �j� "%#� �\ و �)Y°" هy= 	L� د�%� و \G ن%/Y و!  
رi و واP{ ا&b O" در &-ز�P و iرن & #0� iG fًG- اO%#7 ه)�� �Gه %� �)ا � \�%� ii داراi اO�-2b هL�%

 	�=�%� �b& Oو دو� O�(yd در \Gت و �	اG%- . ا����yا� G "b \&دi و &%�� �yU� G ن�در ])رت �)اG "P)دن �#0 
ر و ا��_رh*م و =)رش و ا�P-ت �%�=	 ؛ �" %7L� مM �%؛ او� 	ا�(�� C	= l!ر \�	�!!!...  

�(y#� O�د د�eGء اول 7-ن و�7\ ا�� ا" %� -Hدر اوا "b "W�Z G د را(H \م ٢٠f&ا �=(K -ز� 	� �%fدi در =�" 7رC ه
 �%Hو iد Zن در !)ق از �O=SM -j ؛ �(-��ً ه%� وb-�U� "P\ از Zن G	�O ه��� و ا&)d از \#%H و �%�b \� "0�رخ داد ؛ �(

i-UG �%#& �]� ا&fم و �(� و �G ؛ v(yU� ت �-�)ز وG%� و ا7	ا�� \ � !  
دG ، i-ه �\ ، ه�	و�\ ، G)دا�\ U%�Kاو \�%0ر �G i�%� و !-ه�  هe� G 	�]" b" &-ز�%� ا!0�)i هH .. ل(Yدر

 "b Cد(G \�H C%#\ از O%e P هVه�K و h#� "y#G Cه�\ ��)دS� i�\ G-اi ا�mاء ه و اذ�O هP L�ر�� هmاران &�" H)د �" ��
S� �%e�� از &�� و 	ا� CوردZ C�K ان	G و "���-M   !ه�\ در د�V- &-ز�%� ه

ز ا�� &-ز�%� ��	ل �%�UV" ا�	 � � 0G "p م ا�_()ق و�\ p" زود G" ا��ع �%�p ان ا��-PL� . و �)� i G" دوران هً*]�
 O%#7ا�-�5 ا \#� "y�a%	 و G" ا��-! "P(� �%ا�� &-ز� "G ن�0�ن �G^)ص از ا!/�C و ا��(ل �#0 P و O�� ج و� "G دن(G

�%y" از �U%G-�� ا�� O�(yd ه اO�-2b هi ه�	و و &Lyـ d ؛ در 	د�-b O�(ydh�Z �0 در� \K �0� و 	�	ل ر&%fP .. "�=
ن را�\ و � �)ن G)د�	 = \��	 ا�0#G روح "G -j� ه� Cر7!  

ً� V�0H\ ا�� G_� 3(%� را  �dا "b m%Vب ا�hو ا� از H)ا��	H C)اه	 &�-د ؛ m5ل ��U� �0h ا��	�-ا � )�" ه�)ز ز��
 O&ان زرد=�\ ا�-ا�\ ا�]� ا(P وز-%K -G 	�ن هG(H ب(H -�Hد O�	�K و-L�.  
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ران �#0 ن �  ifP و= �Y	C و�\ در 5Z)ش �P �%e�� از &�� و ً��L� �%ا�-ان ز� i�y" �%	ا�%� زر��U\ ه�p »
 �	�C و �» �در ا�P و h#� ن وy� ا])ل "G ن�Z iدارً� و! �dو ا 	��!م �) » s%� دار-b و s%� ر�*M ، s%� ار	�K « "G ه�

 	�(= 	�ن b s b-د � �U%G- �_�)ب �-د�ن G)�\ هUا�.  
�	 ZوزCء ه�	 P s� "G)ان از ه %� اS� O%#7ه�\ اوج #G م و�C-H در ��U رو���%s دOH ز�� و وا��(G 	ا�� رو� 

O!-M \�  . رؤ�G نز�%� و !�� iا-�	�P)ان K%-وز �م دا=O و K	ر دP -�H)اه- �L� �e-و ��G "# h" د�%� P)ا��- G)دن ا�
�^-ف &زد ؛ د&G O" دا�� اG-�-د ه�	 و � �U� د را از ا��(H "زدا�� -�Hد "y�Y- ا�H "G \�d د و-y� O)!ن �)ا�Z ازدواج

�	mG iرگ زد M O�-UG.  
%d i	�M  �L� \و را و�-L� O�	�K O&ا(H L�� "� O!�\ b" &%-ت و ])رت P)ان زر�Y \�U-ف ��U ا��	�-ا را در�

 G و 	= i	�M وز-%K وز زرد=�\ ؛-%K "h%���G 	%U�G iو "G را ��(H رگmG مy� OG-د K "y#G%-وز را H -0K)د H)ا�	 و �Pا
 ا��	�-ا �L-و ��Y �-&)م و �e )ل G iو O#[وز« و-%K ا-�	��	i ا�M  « ر^�Hا "G �	i « در&M O-د�	 eG "b	 هMا-�	�» ا�

 	U%� C	ا�(H!  
 �d -%5 l%h! ن اوا�� �-گ�0ن H)اهن b" در ه bK زان و0��0bK �]�د و �� H �#H	ا fH٠٠٠/٠٠٠/١]" در ا&

b\ از G%	اد %5-d "b ارد	د �(P\ و�و �3) 	��	 ؛ �yp(b-�� د�%� و ��[� و &�UM }P(� را i(& \ از�	ه�\ و �S� � _� �G7 
�	C در ه�	 و �0وات  %7G ن #0� O%#7ا \�%� \M C	ز� "y��p Jy� -G 	=G ن�ره�-ان و O�(yd ه�	 Zزاد �#%" �#0 

�0bK "b داد 	اه(H و Cن دادU� دا-! 	��-�� در ه�	 JK از ا&�(fل ، ه�	 ا�-وز و �#0 ً ه& G نن d()7\ و �Sه�\ و �	�\ =
 	� ��)د�	 و G)دC � \ �)ا��0%���-G �Lb ر e�&م ا(= "°Y(� ل � mP ن�0ن H)اهbK زان ون و �_((ن . &Hه " ��ر ً��-)�

وi ه %� �*L)م d-]& ��K نء b-دG C" ه %� ��%h" ر&%	C ا�	 و �s &[- از ه Uا� CرG در�� -]& ��K "y%��Z \�d ���
 O&ا!  

 "�f� "y��)ن ا�bا "p دش(H -%5 نZ ؛ ��0ل O&ا CدK%� ه %� رد�� ا��0U%K ل در ه %� رد�� وmGرگ و �_�-م ا�7
  !G \0b)دC �%�)ا�	 ؟

�	 b" د�b)ر ا�7ل  � "�*Mل ا5#{ ٩ـ�٨ �dا "G و ا� O!�0ن و!ت �bK \# � لf)�&ح اf][ا "Gاز �%K ل&  » 	a7
 �jو �» ا� �mر�b "b ا-p د ؛(G ن�0bK د(G ح�P \#� 	 _� از -��G \#%H وئ O�(�e� و O%G(�_ . \�)� �%�p "G \V�*%=

 O0%� \ b ءCm%Vا� ر&�- �U)ق ه�b ه� در!!  
  

 � � -�U%G از O)%)d -�H 	ه	%� :  
  

م =	C 7-ار دار�	 G" ه-hا� � � -Gا-G ه " در Cا(H � Cا(H s�ل ؛ ا�d .\# � ���	 �)رد � 	C را از �_ظ ��p ا�� 
ص 7-ار ده%� H O7رد 5)ر و د(� 	�G \ر��� v  :�G-h" درد �

١ �%�& i�i-j ه و �*0%-ه و �|و�� هV� ارزش ؛ �)&� ذه�%i-V ه و �G و �L� Cدeج !)ق ا���ـ Zرزو��	م ا�� ا&�
��\ �Sه�\ �  ��	وش �V-دد&.  

 	�ل &�O و �Z "#ce!-�� ا&O ؛ �d -در ه \&%& i-و ره� O&�\ و ]�)رi و  &%%U� })� مm#�0� L�� "� l7( ا�
 	�#Y \� m%� را \�G-7 �7)ل "y#G O&ر اjو ا�� 	[-�.  

 \�%^�= �%�p د ؛(G 	��)ع ه� -K �%d -از ه iرد%#%� i ا�G(h" اi در &%&O و ره�-i �)دC هًe7وا i	�M  �L� 
�	i �%�)ا�	 �(�M "0-دد در ز�ن � �#. اG	ًا �_#\ و ��_^- G" ه�	 G)دC � \ �)ا�	 M G "b O&ا \�� �)رد ا&�2L�� f�	�� �0

�� ر&%	 . b iوز-%K "G اش "� ز�- ره�-i داه%ً[(^�� "b O&ا -Vز د�hد ا�(H او ؛ \�	� \��-!. !#0*" �	م �U	د و �
 ا�� روش ��رزا�\ از �	م درv او �=\ �%U	 و �G ح�P \#� 	 _� O*��� O0%� م(#eد؟�(G ن �|�)رZ ژ�(�& "G ًا	 �   

 \� %qراه -%j� ل()eا� -%_� i&" ه d "#0#& ٥٠در�� ، s � \� %qراه ، i-*� ن(%#� » 	���� H-وج از هP « m%p
 در H)اب ه� زO d ز�د �%�)اه	 L�Z ن	در !%#� و د� L�Z دن-b Cد%K \�d و  	�H%#\ د=)ار ا&O . هG \H(= i-دار ��0%

 و �(� G-ا�	ازM-د�	�G C)ا�	 �^)ر =)د Gه)ش ر i�	C ره�- ��*-دi �^	ر ا���Z-G " L	 ه�Z در "b!؟  
 "b 	%&ر "h%�� ��	G ً���0ن &زi و �Y "�mh#�\ را د�	 و 5bK ء"��! Oe&رگ و�7\ � � و وmG i	�M �% و�\ ه

i د�V- ه� ��%#0L�& O&ا �y � O&ا(H ن ا��	= CوردZ-G � �%_� i%���-G 	�زد و =& "Pل �)اy=ِا  "G را 	� G" ا&�(fل ه
�	 ؛  "G��mh" ه�	 و b 7-ار -G را 	��	 و وd	ت �h	د هGا(�G i(_�  "G ن را(�P ًا ا��	eG O0)ا�� 	اه(H "y� ا� ن G" ا�G ه�

�0ن اG-از ر�O%a � )د bK ن �H&.  
�7 ه�	 را K%� ا� 	�p-ل هf)�&ا "j_� \�(& از -Mا i	�M د(H O%�(�)� و O%G(�_� ر و�	اOH ا� در �(G �G" ا���

i در Zورد � د G �UH" وP)د �Z	C از ه %� . �mد H%#\ از �-دم ]	�" زد K و اورا از 	%Ub "yW�*� i	�M -G C-H�G "y�Z
ر��\ G)د b" . رهSVر G)د � \�G-7 ��-�MرmG رگ ؛mG i	�M نLP و 	��j%- ه b O%^�= }%�-� ��	G ء"��0ن « !�bK « از

 O!-M O�-UG و 	�  .ه
�	i و 7�� cd-ت �#\ �#%" ا�f0م M ��ن 7%� O0ه iهO ه�=!  

 i(و�" و ا�e� ء"�&\ U%K)ا و ا�%-ا� ���%� در �7ل !�%& � � \h�-/G از C	= \=� \ UH �%�p s� m%� CV�Z و h�Z
 "�!-M \�f&ا iK Cز�e"ء �P از \ %j� \�G-7   !G)د ه
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�	i و -٢M دادن O&از د -�SKن &-&م Zور �#\ ا�)]� �_ � ��e"ء �P-ان ��pء"�mh� از C	د� OG-� ن ه�	و&�
ن و ه " ��0ن ا�-وز mGر�M-�� و �y\ از �LG-�� د�)b-ا&\ هi د�% &O ؛ �#0 bK ل�b از l])��� i&%#\ از �)Y°" ه

�b iوب �Sاه{ =L-و�	 ه�	 ؛ از �0Gار J%aر 	ا�(�%� ً�(�7 O%#7ه- ا C	��� d l% P()ق &%&\ و ا&&\ H-G)ردار�	 ؛ � 
  !L P)ر و ]	را��j ه�	 M-دد 

رات �#\ و ��[()i ا&O و رو�Ub "�!-L)ر دو�%� y�Gر از ا= -& \�!(V= لd در 	��V)�" ا�7^د و !-ه�  ه�	G
�	 اp از \y� و �%p از JK ")]�ز ��U%K رگ وmG د�)�\ ا�7^b Cدmا�-_G نLP ~]& در J*� "G دد K- �)ان داراi ا�� ^�7

 	=�%�.  
G ن�0bK ل ا&O ؟» ا&fم «و ا�d "p 0\ اش در%#Vا�  

�)�)ژi ذروi از y� ل( = "G \yژ�(�(�y� ، \��\ ، د!j� ، \�� i !-اوان �-�� و G%	ر�§ �-�� s b هG �L�Z Cز� 
 ا!�دC ا&O و �%m =%)خ =	اد��� K[-و دا�-!&	 و  &)i 5-ب JK "b از ا�J%#V ز�y�-ا� C	_�� ت�م Zن G" د&O ا�V� م و

 	�=�)�O و �	�%Z Oن �%�e� م و �-ب وf&ا  �� "b \G-� -P!!  
 "0�ز ]#~ و د�)b-ا&\ �(�U%K 	� هG و "e��\ را �[LP O��P و �LP و "°Y(� ور و-� mb-� ل و روز ا��d ً*]� 

	%�b!   
٣ – -Vد� l���K \e\ ه� روi دادC ر!O ؛ ا��s از �h! "p ن�0bK �%yU� G "b ��	ا�(H  ًا-^���-�U%K 

 Cوژ-K 0\ « 3 -ات � #\  ا��%#Vم ا�f&ا « ��- = \� -G را:  
�)ان « � "G نآ�0K  ر در اوت(Uآ µ�١٩٤٧ 	�Z )دPو "G 	= �%0(� 	�در��اcd  و ا � �L)]� ز��' آ" ه

   .�,���E  اrd	g ��اي آ*�ري اrd	g ��د آ� در �ن ه��وه� در اآc �Gا���د �
ن G" ا�� آU)ر �%0ري از �#0 G ر =  }	��*- در  ٠٠٠/٠٠٠/١و d	ود b)چ b-د�	 } و ه�	و ه G" ه

ن H)د را از د&O داد�	P د(G )ام�ا�' 	P G "ي آm�-�(H .  
آ�0ن دوK  O=ح دا�P: 'G-5 نآ�0K  )�آ�0ن =-7' ) )�'آU)ر آK و )-�d دشfV�G (b "]&وا "G "

 ك ه�	 از ه� P	ا G)د�	١٦٠٠H آ%#)��- از  .'dادي از �)ا	e�  د(G 	� هG فf�Hرد ا(� . -% Uع –آ(�(� 
�G -h" ١٩٦٥ و ١٩٤٩ � ١٩٤٧، و در  (= �%0	� � G f%� دو آU)ر–ا]#' اf�Hف � -% Uآ -& -G ���

  �P آG �0%� ه�	 وهK 	= ن . } L�Z O*V�0رات هH ت و�  ه و �#*P و]� ه " ا�� G{ -% U0°#" آ�
JG ��Z �H اد	در ا�� CM "G CM يL�-%Mدر G ، 	�� '7G C	U� �d.  

ح �P '#� 	 _� )١٨٧٦ � ١٩٤٩ ('�f&د�" اح آ" K	ر  او�%� !-��	ار آ� آU)ر G)د ره�- ا�_�P 'و� ،
، 	�Z '� ب0d "G O#�  ل ُ�  'آf)�&از ا JKن . -دآ�0K ) ١٩٥٦آ" در 	= ��	��ري (L P "G  ('G رpد 

ي ژ�-ال �_ 	Lدو�� "# P ن از%�j� O�(�d از '�&' و دورC ه%& '�ن  �3H '%_� ) ١٩٥٨از � ١٩٦٩ 
ن ) H ا�)ب 	١٩٦٩از ( و ژ�-ال �_  � ١٩٧١ (OUM .  

-G را در O%e P -2ن =-7' اآآ�0K 	�p -هO=ز ؛ ا دا5Z ز } Oا�	� ��Y » مf&0\ » ا%#Vن } !ا�آ�0K
'G-5  O=0#� دا� '�j� و '&  .G- ا�)ر &%

ت Gآ�0ن   mdب �)ا�' �%  G"١٩٧٠ در ا���K راء درZ lY7 O�-2اآ G ن d-ا� }%h� �%= ره�-ي
�0ن G-5\ �)اK '7-=... }OUM "P%-وز =	bK \�(Mش و زور-�SK م	� G \رس در } و� JK از ١٩٧١ �

�fVدش ا�fم ا&�(fل آ-د �Sاآ-اتG ان(�� G "#[!fG '7-= ��ار "h%�� 'G . �P  	�داH#' درO!-M و ه
آ�0نK ��0#%� ار� }P(� آ-د و '��%�UK 	�	P ر(U��7 ا از آ ن &ل =	ز��K . ٥«  

  
  !�n �� FE �ن �	� و ا � دا�Ldن ���� ه��ز 

 
 O 07 &)م Z "bرزو��	م G C؛ ه -ا 	�b ن �را ره��-M و Cد(G -� \�	ا�(H \و� v�	 درد�p-ه O 07

 ه*�"ء د�H �yU%K -V)اه	 =	 � ور7\ هK . (ه �! 
 
 

�0ن زدC   ـ    7�\ سbK ن�0�  دادM-. د.ا!/
 "��Uyت �١٦(d ا�ول ٢١ -١٣٨٨ l%G١٤٣١ ر  
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(Ub ن و�0��	 ا!/G \د�� �G ـ \Gد وهLP GtGدو  د =)د �G-G و Cن �� #0� i=\  ر ه%� mbو �-ا 
 	=G "�=دا C(y= و-! "�(V� !ا�-اب �b -� /%K ا�

===================================================  

ن M C	� :�j-ات H)ا�

� V#%M دل� 
 
�\ ا&O  درH "b -�� ن M "U%G *	=G "�*H  �#K "b 	��� درس d)ا�	C و !fًe ا&�د �y\ از �0%"  =

��b \� ن M "b v-� ن ـ�)�\ ا&O ؛ �%�=�  هi ا!/b ن�0�ن H%#\ درس . از �LG-�� هi ا!/��
 �H mP O0%)ا�	C ا��P �%در ه -Mداد }d[ \�ب 7�P درس در  و H%#\ ه� درس �%	ه%� و ا�

 ��!ب b" ا�-ا ه� ا�Y }U)ر �^دف ��!Z م%K O�& .� }�-! \K ت  ه " در*%�ب و ��b G \�d 	ا�
 "G	Gد -K ."b O&م ه %� اf&را&�\ ا "G -Mو  ا ل �d "G i؛ وا 	�(V%� ��& نZ از -Mداد \�7

�C	��Z ن و او�د وb%  � i G-اH i-. ه�(M "b � dا OU� s� mP و ه%� �%�0%� ـ �Gه%� ��)د "b � 
 	�� در � L�Z 0#ن �-!Z	= C	C ا�� �*�."�Y-7 	h0� لd "G "�f� لظ H	ا و  ا�7_� "G \و� 	�y%� "�(�

� "�f� و O&ا "�Y-7 مf&ن اLP �b نZ-7 ا "b O&ا �%d د و(G �%d G C	� L*� را O)%)d ��
 O&ا C	� L*� .�G(VG "p  د(G \� �� از \b	ا� -Mداد \�ن و 7#� و ��) و =(eر و =-ف 7Gز \y=b

ن G	ه�  �U� " ه "G درا(H _^%�! �%�)ا���0 دل و درون�از  \y� � V#%M دل�  	%�!�" ه و ا&�
�0ن�  �%0" هi ا!/ن ـ �-v ا!/

 
 ا&#� K-وا�\

 
d{ دادj� "G -M-�" از[ \�7 "P(�  ،-yU� اش "��j� "0- �� در �)رد �()�  �j-  ا�G ��

C	%)� ظر و &%ف و دM-ان از �_%� yd "�f� در �)رد \�f&ا O&ا "�!-V� ا�" ])رت-y*�� ل. ا�7
�0�\ وbK ن��Y ر و%� yd fً[ا ��0ن و �*�\ ا!/bK ن در=-y! اب ه�mdو ا \ و &�- M-وC ه

\0%#Vا� i �-d)م ا�7ل �%�" هG رس را! �%#H ن و =%)خ�0G-� O0%� iروح. ا G �\ و  ا�� ه!-�
ن ا�7ل ه%� &��%�\ �	ار�	%G و -e= -�. هG سe= . "G- و ه�- و �-!ن ���� ا�	 p)ن Zن ه از ا&

�= �\ K%	اه %� د�%� = P �%در ه 	  s� ان(�� "G لر و �f � - از ا�7%� yd ف و%& "b 	%ا�(��
ن #0� -y*�� 	�=G Cد-b د� .-�Hال ا-�P م وf&ا Cرءا�_� را &�%� 	�= ن را  Zن ه d-ا�	��

-Mل را ا�0ن G	ا��	 ا� ا�7�ه	 ا&fم و ��h\ ا!/h� 	�H \7)اه	 �G ش-y= iP 	��y� -�*y�.  و
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ح و G[)ر b#\ ا&�(fل�P ل وd{ دادM- در �)رد ا�7[ \�ت 7�-j��0ن fH-Gف Zن p"  ا�bK
ج !)ق«H "b)د Zن را �� ا&�G و �L� Cدeارش ا�» C	ا�(H  \b	ا� "b ��b ض-� 	�G ام-�dل ا b G 	ا�

ت�-j� -Mا O&ا "/��� "�)� s� "G زd{ �(	 =)د �%[ \�7 *&|�� "b O&ارما	� O7ه %�.�" �� و 
�� b" ا&fمb \� ض-� CرGر دو	7 	م �_ f&ل، ا ا�7G و O&ا]%� ا i مf&و &#*\  ا \Gا�-وزi وه

"]Gارد را	� iو. ا J%#Vر ا� e�&ا 	رز �ر ز�� و  ا�7ل ��e=در ا "b O&ن 5-ب اLP \#b ر(]G
O&ا "�!س �yeش ا�-Mار	%G .نZ 	� O%هد�)b-ا&\ درو5%� 5-ب ا�7ل d	ود ا�0�\  b "p" از �

وز ه*�د &ل ��7h� )رد� "b "(]�� i &�� G "�*M)د � ا�-وز در Ub)ر H)د�ن و &�- Ub)ره
 7-ار M-!�" ا�	 =ه	 ه�%�0y�-ار ا�(��(H مm%��-qا�.\G�0ن و  ا&fم &#*\ و وهbK در �bd

Cو-M ن و�0G-� ن �)�)د ���Y و C	� ه�0�	 �" د&�ور � هp i)ن ا�(y�-و ا� J%#Vوع ا�-U
ر�f� i" ا�7ل e�&ا 	رزات ���. 	%& -& iP "G ل راd{ ا�7[ \�7 �� -j� "G  نH 	 dا

C�\ ا=��bد "�!-M \� -%0*� \0%#Vن ا�� #0� iا-G ن راZ-7 د و(G J%#Vا� ��� "b 	د ا�-b. 

 

-payam.www://http
10201=nid&detail/category=usr?/com.aftab  
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X��E اLd+��ر در �]
 �ء ه�� و �� ��¬ : ا�,�ل
  �*���ن ا%"��/�Lن

  
 )                                                              \��K م و(& O 07(  

  

  :cO(Of �,� 	)�ه� �L*(� 5�4 از 
.............................  

  
ن 5Z)ش از  %K i�\ هj� �  « �e-اج �P د-& « \�LP :  

  

    
  
د د!�\ در  ـ }L��� \�j� iد v(#G هhل ا��0ن G" د��bK ا��	%K از JK "#[!fG %���-G

 Cرا ")]��\ . ا!�د �j� ن %K �%�0�� 0راbK O�(c� G "b ورد ؛Z د(Pو "G نن G/	اد « � %K « � »
(�= "�H	G C)د�	 » &%& ��ه\ و �-اق و �-b%" ه� =U�ن . G)د b" در Zن ا�-ان =ه %K ا�� "p-M

-%2b اف	اه -ِ& ج هi دا=O و�\ �#0 ً�Z از \y� ن�0bK وع-U� i-%M �)�)د ��7 ا��#(" و �K
i "ر��(! 	�p د(G نZ  . G ن %K ا�� %���-G -b(� "b نZ 	��0� نو7)ع ا�(fب در �-اق و ا�	ام &#[

=%	 ٨£G١٩)د ؛ در K ازه�. 
 G" ا�*ق %���-G رG د و ا��(G "�!-M�G ")]� �%m در �y�-ا� i C	_�� ت� ا�� ز�ن �(� ا�� 

�0ِن bK و Cد-b را &-ه� i-� C�0-دM \�j� ن %K C	_�� ت� را در 5Z)ش Zن H)دش�زK-وردi C ا�
  :7-ار داد 
 » (��ز�ن د!�\ �-imb ـ &%& OyK « ! ، "%b-� ، %���-G ، C	_�� ت�؛ G "b- ا&س Zن ا�
�	 &#[ا�-ان �!-M C	L� "G ن را�0bK Oj!]	 =)م ؛ �)�%O و �_)� -�& � � \��.  

 %&Z ب =-ق(�P \�ز�ن د!& ��-Y ن از�0bK ف� ً� � U� تf%yU� و-Vد� "Gه� G" 5-ب 
 	= "�0G .£  

 i�%i-V ه Zرا�� هj� ا�� 	[�  &-د « �y\ از �(P « �*d iا-G \�د دژ هi د!hو ا�
5ر�V-ا�"  l!�� i رس! �%#H Cز(d در C	_�� ت� و ا�%���-G iر e�&ا "�  .G)د و �bُ =-ق �%

�0ن �d\ در ر& %ت G" درi "P ه�	 ازbK "b 	� � "�*M0ب �d "G )د وG C	U� (��0� %���-G  »
�\ 7)ا�%� و Y-ز ادارi C ا�J%#V » دو�%�%)ن  � f[ا Cد(G \7G %���-G O�� ج و� i "�0Gوا ً�(�7

 "G ف-[ Cد-b CرK را \M "�0Gوا i�%y" ه�	و&�ن � م ز�h%- هd ؛ در O=ن دا�-P ن &#[" وZ در
 � O%�(��b (c� �%d »�ل �V" دا=�" G)د » !v-�U� l ا� d -G د را(H �G)�� iد  . ���f ا�7^
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�  &-د ا&O ؛ !-ض (P \�G-7 ��-� Cرد(H }�-! و ��-��(#j� "b ن�0� G- ه- !-ز�	 ا!/
 "b 	=�  &-د « �%�P « \�(y#� O�ن  G- ه- !-د ُا�O د��W وه 	&�UG و 	�b "e�]� "��P " را ه

iذر(Gو ا i	 _� مf&ا...G "b ��!-M 7-ار "Wز�G O#� " » مf&ت » اG-� ��-�	G د ؛-&  �P در
�O ادا�" دارد Hو G نZ }7ا(� "��)i و d%2%�\ و ا7fH\ را ��_ � =	C ا&O و �ـ�|&*e� و iد؛ �

O&ا S!� "�%Pو �%�!  
 "b ��y%� ر �-ض^�Hا "G �)! »د-&  �P « i-ره� "G ق-= v(#G �%G "��P ��	�p  �P

 P د G)د ؛ b" ا�_y�-ا� i C	_�� ت��%�0\ و v(#G 5-ب G" ره�-i ا�%&(& iو]� ه%- =)رو G
م ؛ V� و "c%7 \G مmر��\ و �#%�_%#0� m%�Z ن(�P i ")G0� -V�	V� "%#� م-M حf& د از(H ف-[

� i�	M C\ از H)د G" �%	ان ه� � "G را -%Pا i�-د M-م ا&�*دy% � C-د�	 و � 	�ً Ub)ر ه و �%-و ه
 	�	�Uy%� .  

 \#Hدا i�\ ، Z=)ب هj� ii ��%� و ا!-�( ، b)د� هy�-ادث ا�(d ، C-b  �P م ؛��  و��P
 iن ( و �-ز�0ن و ه�	و&�bK تد�^� -%j�(م دو��\ و 5%- دو��\ وm-ور��و..و..، ... iG\ ه^7

v در ا�mhا�- ، راو�	ا ��Uق و...دهf*ب و ا�f)ا� C-H�G دوLP و  �P  ! fً�b �0ن ��ا!/
 OH& -� "�%Udو و -��%�(H و 	& را �Z)دC و !L�Z د-&  �P �  &-د G)د�	 و �P \ از�رزا��!  

 ً&ن ا&LP ~]& در l�!l و �[�� i-�SK� \�=Z و \y)�)ژ��	ا� O [�� \�e� د-&  �P
O=د دا(Pو 5-ب و iد =)رو�\ دوم �%ن ا�_LP  �P از �%K دوم  �P م درm%=! ifG \؛ و� 

 O!-M ن0y� "G ؛ دا�� 5-ب و =-ق را \�LP . ق=%mم ���7ً ا�*! "%#� -G v(#G ظ ه-دو_� ��	G
 �%a�5 i C(%= "G را �Y د�%�� -� و &Kارو ، C	= ن �/#)ب &-G(b\ دادن !=%mم ؛ ا� G و 	د�-b

ن H)د O 07 � )د�	 %� \V�P .  
�؛ ا� ا�� K "b د-&  �P "#[!fG ر ��)د وb نر�%mم « b s� « د ؛ از(U%� C	ا�(H ه�

 O!ر "�!  .&-M-!�" =	 و روز� روز d	ت و =	ت �
 })�m%� �0\ و�%�%��" هi د�� زدا�\ ا&��-G ، iد =)رو�%�0\ ا�	�)�)ژi ا�_�-�ت �LP 

 \&�� =	 b" 5-» د�%i ا&fم « ��	M C\ &)اد د��\ و &%G و ؛ ب Cدا�� د�� ��%� و K%-وان &
 	�b ل	د ��-&  �Pد  در(H �L� Cدeح !)ق ا�f& "G و O&�-ا G" اmGار &%�Z l!�lG و ���.(  

�0ن ؛bK G -�SK� "0� G- 7	رت ذا�\ و  و ا� Y "G)ر �(%�ه�	و&�ن p "b)ن ]�-C هi ه% 
�هU%K و ن &%&\ ـ �	�\ G \y�� ��(H)د ؛ از �-د�\ و G-]	ق و ]* و H-د و !-ا&O ز� V

 \�LP �[��� v(#G ه-دو "G vf0د ا�-&  �P در �%Hو د \�ب ورز�	OcL� -y��� C ا�0��Pا
  !=	 و ا!��ر �ر��\ د�Z i-V!-�	 » �	م ا�vf0 «=-ا!� �	ا�"ء 

  

 OHذ7)م در d�[ �-H 	ه	% � :  

  
£� i)=����" � 	ن و !-ه�  ا&O%^�= \�f هH ـ  O&ا Cد-b ��	(� O�-UG "G \اوا�-! lP- .

 \�ل ا�	�� ا!/ P 	%& "�f� O&ا "# P از ا��.  
0\ �0OH و ره�-i و b ؛ اورا 	%UHد در(H و 	%=(P د(H ؛ 	ر=%(H 	��ل ا�	�� ه  P 	%& 

�\ �y-د b(p و C	��\ ا&�(�O ده �  .ره
 "b ��	ل ا� P 	%& \�رزا�� i C(%= �از ��> 07 ًe�  ت و در�(yd-G -%3|� ل\ از Y-�� ا� 

 �d "G و d()ق �ت و ا��df[م اhا� OLP "G iر e�&و ا \�(G ن bd 7-اردادن Pف و ر(H
ت �yا� -G ��]�ن ا&O ؛ و�¡Cء =�^%O �(�	ر و K- ا�)ر��"ء ��_^- G" !-د او و � #0� i�)دC ه

ر G "G ه� \�UHدر ��  .Zورد و =-ا��  ز�ن او G)د و ��
 iو-%K ابSb ن%�	� ً�[H وان و-%K دان و-M= -G \&ر-G و 	ون �(	G و و�\ ا�� m� �ydو�ً

 	�y% � ق	د ؛ ]-�-Gا�� ا . 	%& "�f� از iو-%K ند ا� ل و ر!�ر �	�%��" G" و�¡G C" ا&�*&|��
h��0%ن ا��ن و ژور�M	�ن و �)�0Hن و ��ر7-U�0� از iا C	� ؛ ��	ل ا� P 	ر!�" ا� ]H "G h�Z و 

�" اb i-دC ا�	 *^�� -%5 iوت هc7 د =-ق-�-Gا�� ا "G lPوت . و راc7 O&ا "# P از ا��
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�� او  )d ر از ارزش و &-=G \#%H ب�b در \G-5 وف-e� O0%� «راG-ت درا�*)س ژور�
DEVIL’S GAME  «  \&ر! "G "b » ن]%= iزG « و»\�]%= iزG « C	= " P-� O&ا.  

��y%� -y!   ه�    i�P- " هP د(H 	�G اS� دارد و ��|�  "e�%0ر ه)=%را�" �)رد �[G   7-ار
  ¦ .M%-د 

ت ، �)ا�Y و &0dا O0%� زh� Jb وت ؛c7 l7(� در "b زد(�Z \� مf&ء ا"W& مydو ا ")!
زد & �%Hوت دc7 را در ��ن �y#� ا&O د. U%K	اورi ه #0� i C	��b وتc7 دن-b م(y_� ر

 	=G ام او	ص و ا�^7 "G O%�(y_� و�) ا�� 	�y� �#e� ؛ 	م ا�-h� "y%�%d ، د(H انm�m� ��-�LG.  
وت ؛ c7 رb �%L0� -YH "G ه %� د�%� و "G -��e� \ا�mP �%ا�(ن 7Z l�� "G و \�f&ا ")! 

ن ��l و ��*s � )دUرب ا�ت ا7�L�ا "G \M C	%&از ر  \�Pدر "G ت راc7 لd-و�\ در ه O&ا C
 	�=G "�=ا	� \*Y؛ �)ا C	�-%M م 7-ار(y_� ن L�� "G O�0� تc7 "b O&ا �y �� ن . �[#(ً�Z اS�

ل �_y)م M ��(H-�" و d "G Jq& و 	��b ا-Pا O0%aG ل را	ع و �-= �yd �)! وتc7 	�در �0
ز�	 & s�& را ��U�(H Cد( � "�(�.  

وت در ا&fم رc7 -j� �% وش  از ه	G از ن �MرmG از \#%H و O&ر اb ��-� O�& �%�&ا
  !L� ��!-M	Cء 7�\ G" وOUd �\ ا!�دC ا�	 

�%� �j- دارم و ��m	ًا از p ��	ل ا� P 	%& "�f� در �)رد �� "b O&ت ا&�%� ا&p iرو
�	 و �(%� دارم  � -y*� و �%)_� -�U%G CرG در "b ��#Y \� "ت درا�*)س �^-ا�-Gم را-�_� C-H�G "b

ب H)د را �^_%~ H)اه	 b-د و در ��%h" 7	ر و �b در i	P داد و ا�� �(%^"ء 	اه(H -j� -%%/�
 O!�	 G-اG- ا!mا�� H)اه	 �p �G�b دش و(H O�m�i ا��(د �� �f� -G" ا�7ل . �y�� O&ا �%�p و

 -� b "� 	=�%� lP-� ت%Gو اد -e= ن و�)G" در !#0*" و �-!�G "b . \ر��\ و�� ��H "b �&|� G
�0ن ؛ � %�)ان �)b "%P-د bK ءCوژ-K اش را در!  

�" i �)ارد %#b	i در O 07 اول �-ا�� ا�� d(%- را �%m در ه %� =  د��� Y-ِح d-%G �(M 
 O!ت H)اه%	 �&  !ا])ل و ا&

�0ن ر&%	C ا�� bK ل از درون�" i ا� � "G "b م	ور =Z د� i-YH "G را L�  .ا�
 (Pز (P و 	م �%-و�	�M م از	�M و 	ه	% � �-H �[d ذ7)م ؛ OHدر "b O&0#� ا� !  

�\ و s b هG i%	ر�§ �)ژ�y%�0\ و �%#0_�\ و j� iن ه %K C�K و 5-ب در J%#Vا�
 ")]� G" 7	رت �[-ح ��(M ن را�0bK \�ران ا&���LP \�j� iه*� %� 7)ا Gو 	د�-b ل	�� �%d "G 

 Ub)ر L��\�f&از ! ا �	 و» �)ه�O « د�%�H &fح ه�0" اi ه� H-G)ردارش &ًe%&ن وZ از ً�#G)� 
ت � )د�	 b-G ل 3 -ات و  .ا&�_^

 G� \ceG-ا�)ار ه و &*�� G" را&�\ ه�G د-b �  &-د G-اi 5-ب ا�*P ن در�0bK "b \U)� 
�0" ا&G "b O-اy� i\ دو &ل و �y\ دو ��)ر�)� �G7 \�c! Y O-اU%� \d)�	 و�\ G-اi دC ه

ل � - �\&  	�ر �%	هb ه� -Vد� i "��-G ف و	ه �	 و G" ]	 ه�b.  
ن ا&fم =	 ، H)د را LP i-\ ره��	؛ � i-%M K د-h� "G ن�0bK "b O&ا 	هe#7"ء « �ر�� =

�\ را روi د&O!-M O و G" د�%� ا��y" ا» ا&fم �(M�(M ت هH)ا�	 و در�� OLP ا7	ا�hb؟ G" !ز �
ن ه�)ز 7در ��)د�	 �ل �#0 d �% و در ه 	U%� ت	�د&�Z O-ا �G)ا��	 ؛ در&O در �b =	ت �0

ن « ) ٩}١٩(&ل دوم � - H)د LP ن��C-Vء �#0 b! « -Vس د�fPد و ا-b ارmM -G \pا-b را در
�b tY C-V �- از دو&ل b ١£١٩(ا�� ( O!i �	و�- �P �%� در m%�. ٧  

��p در "y » "M-P "�(� « "#^%! ان(�� "G L�Z از im%p ه�0%� ؛ -�هH i)د �ن =ه	 و �
 m%p }%�-� �%� "G ؛ O&ا Cرد(H �7و ر C	= "��K G%-ون �\ �Z	 b" �	ت ه ��7 از !-اH)ا�\ Zن ه

 	��� \�ن « هLP ن��C-Vء �#0 b « -%%/� �)_� �U\ و !-��G \U)دC و � � "b "���Gر(= \&ا&
 \� �Pـ ا iد&\ ـ ا�7^%& iت » ا&fم « او�ع در P/-ا!%a�ن mP در ا&�2LP �^d -Vو د�

�%� H)اه�	 G)د p ؛ ا��.  
رb i" �{ و �ب jف ا��fH-G \ن « و�LP ن��C-Vء �#0 b! « در �d �% د و ه(G Cد-b دhا�

زi هi دا&c! ت ود b-دC ا&O ؛ از �%ن ��#%/hا� �0ن = bK 0\ ازb ؛ C-V�b دار ا�� "��
ن ا&fم LP i C	��b i-ء ! ره�Cد-b-& "y#G ؛ "�i-^�  i \## ا� �%G �% #0 ان ا�(Hل ا�b &� و &
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ن دا�د : G%-ون %Ub	C =	 و M "�0P-G-د�	 cر� 	%e&٢£ "G �% #0 ان ا�(Hر ا	K ��" �0d i ا��& 
 \�LP ن  !!!!d%� د�b -%G ا�� &ز�

�0ن در ه bK \&%& i "��fً 5)ل ��)د�	 و از ا�� رو &-و]	ا ه در ]_b " هm%� O7ن و
 O&ا Cد-b iاز	ا� Cرا y�-و ا� %���-G ن را�C-V و &ز�b ا�� "b 	%W%K!  

ن cر� 	%e& "b د(G ل()eا� -%_� �LP از ا�� JK لص ٢٧در b �- از دو&H ن L� "�& 
ورL�mا� O٣¦دوا��	�m�-K "�&  OUM 	%*& خb در y�-ا� C	_�� ت�  . O اG- 7	رت ا�

 O%2%d ا�-وز 	��� y�-ر ا�(L P J%aر �\ ا&O7(�Z "b O ه�*M » �*b "V�� « را �	ا=O و د�%
خ &*%	 =L-ت و ا�)ر��" b در \�%�W�ن ا�� L� "h%�� د و در-y%� ب0d ر%0G ر%0G او -G i \�LP

�G " ه -Vو د� 	د�-y%� }0b نcر� 	%e& از Ob(= ن و= -Kُ \ا�-�SK اS� ؛ 	د�( �0ب �%d نU�
ن « P)ان LP ن� #0� i C-V�b �b-%Gد! « "G نLP رت اول	7-Gا ifان ا�	�ور&-7)�L�mا�  �&(�

7)��	ان ار=	 !-��	ه\ ار��  \!-e� i�e� » \�f&ا! « O*�  �P د و-&  �P ... د(G   !G" د�%
ت و ��#%/*�-U��0\ ؛ت%��-qا� "�!� Cز� �%a�5 l7ن و در واcر� 	%e& ا�)ن-%K Cدeرق ا�H  

ن ٩� L� �&در ا�� �-ا �\ ه از � م د�%y�-و ا� O=�0)ن ه� ادا�" دا��-K CVUدر دا� � y� روز 
  .cd)رi !-اH)ا�	G C)د�	 

 "�H ن ؛�0bK i	eG در ده"ء iه	��-! -)� ًe�Y ن وcر� 	%e& )&� دوم�؛ او  	او = \
�0ن bK  \دو�� i(راد� ) O7(�Z i "�G" ��#%§ و &ز��	ه\ �f%yUت H)د در &-ا&- ) i(7 �-�� ر&

 O=ن دا�0bK 5-ب "G "�0Gوا \�f&ا Oدو� G \)% � �Gو روا OHدا-K \� نZ - از�و !-ا "�ور �%H
 .K O7وز�- و O0�� نH \#� O7%� "# h�� Oاز &-ان ا�� دو� 	%e& iب ه�b از \y� -G ن�0b

ن �(-�� cر�m%� O=(�  .  
 ��V��O  او � P نcر� 	%e& رy�Gا "G د و-y%� رb iدود(� feا� (Gا \�f&ا O� P G 

ا&�f\  ؛ !��¡ هi �%-و��	i را از �%ن fYب sUH ا�	�� &ز�ن داد P "%#� "b)ا�ن Zزاد 
 "G2� "G ��	ا� -Vو د� ��	ا� iM 	د�-y%� � � "G-� رد.  

ن اردو Gز "G "b ن #0� \�(hUدا� i ا�IJT i(Vا�� G" ا][fح ا�h � هG ؛ 	�	U%� C	ا�(H 
 \�%�(&(� \�0%=! iز�ن �!�" G)د�	   H(PSquadristi" ه& .  

 "�-j� بSP mb-� "G ��	�� دن(G \�f&ر ا(L�(� ر(Ub �%د� "G  "# h��0ن �bK Cوf� -G
ن ا&= \�f	G C)د و �(-��ً ه " G-ا%e& i	 K-دازانM	�و=V-ان و &ز��	هb ، ن #y�� ،  #� ،

ن و �را�� cر« ر�b » �_ )ل 	د�(G . l h� ن(p \�f&ا O� P "G -Vد� iت �)ازf%yU� G وئ
 O=ن ه� &- و ُ&- !-اوان دا�0bK \�f&٨ .ا   

ر�s اH)ا�\ Vت ر�f%yU� و \�f&ا O� P رb) \G�y" �(-ر ..)  &#*\ ، وه�p نZ iاز(�
 i K)ل G%	ر�l =%� هOb-= ، \G-� i هi �*�\ و دو�O هG ن�Z ، O!-M�G ر%0G "�!د ، ر!�" ر(G

 �=(K O_� iور-K ¡�f! ص(^�� iC هMاردو "y�= J%&|� "G \G-5 » "�-%H ارس �# %"ء	�
 \� از » د�L�Z ر%0ر زود = G "b 	��Hدا-Kن و  ه٣٠ن d	ود �s �%#%)ن P)ا��m و ه O!ر �G ارm

 را L�Z -�j� و C	= قpن 7bد(b ، CدP iل رو*Yا ه\ �V=ور-K ن �� " )� s� ج�)P)ا�ن �_�
  . K)=� �%	اد 

 i Cوژ-K \�7ه� ؛ و iدLP �%j� C()�G -yU� و]� ا�� G » س-H s#� « د در-&  �P
دC =	 ؛ G" د&�)%K ن�0�داران G-5\ ؛ Ub)ر هi ا&�f\ ا!/G ر ! iن ؛ دروازC ه�-! "G ش(M

ن را &(�_� -�ن ��y-ر و &�-h� ، ام	ا� "G �%�(y_� ارmه 	^y� از �%G و 	د�(UM را Lا�	ز�
دLP iا-G -Vن د��#Yو داو  ر�mرف هG Cزاد وه -اZ ! i C	��(7 O_� "b 	د��0ن !-&��G" ا!/

& G (0 ه iدi هi �-ب ـ ا!/ن =�y" هLP "G 	د�(G 2-ًا �-بbن ا(p و 	�	�Z ن درcر� 	%e
 	��UM ر(LU� .  

 \�f&ا iدو ! ��j%� هP �% ن ه " �_^)ل ه��Y C-H�G و C	��" ؛ دار و د&�" i ا�(V�*ه
�0ن bK "b 	�ء !!) i "e#7 ا&fم( ه و P �� ه�\ ه�0U� Y "G)ر &�0% �%s �^	ر و ���l و �L�Z

 O0د و ه(G!  
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 ��0ن روح Jd ا��bK m%H i "��� G-�U%G 5-ب و i "��P " د ه	� "G "�(V�ن ا�cر� 	%e& 
�  » ا&fم « ��	ل b-د و 7٢٠-ن �% " i دوم در » !د�%i ا&fم « را G" روح ��#0 P ارmGا "G را

  .&-د G-اv(#G i 5-ب 
�0نbK Cن رارG-د ا�� اmGار از ه b ��-�U%G  O!-M مhن ا��0�  !  در درون ا!/

ب ( �b �7ا 	d س « در�� �)رد-H s#� «دLP ت iZ !دM-وال �_ 	 �)&� �0°)ل ��0(%� � #%
�	 G" دO7 و �)P" و �e(� ه-H -�U%G "p)ا�	 G را \�  ) !اس iZ در �G s-ه" �L� i ز�

 �ن ( �� %� زدن دا��" i اه %�0d O ا��cر� 	%e& ل اون O0%� -�SK )و G" د��yا�  .  �P
�0ن در ا�� زاد و و�	 �(� �s 7٢١-ن bK و O&او 	و زاد و و� � �0d ا��G  �P م ؛mور�-� "%#� 

��- از �در را ا�* b-دC ا&O و ه�)ز G-L� i "دا� 	�p از �L� دا�"ء �	 ا�*y%�!  
�C-H د�)i درون �ه-ًاG "b 	&-%� -j� "G  » اغ ا�" د��-p «-��b رج ازH رگmG -MدوP ول

 =	 و �G C	=...دش !!! ؟؟؟(H ؛ 	او�	H 7% �\ ؟ ؛ "p "G \داد ؛ و� 	اه(H نU� نه-p" هO0 ز�
	�b �c!!  

��(���:   
 G" و�¡C در *    ً��5 "b نن و ه -د�*ن =cر� 	%e& و �&�� G- &- ا�� ��0d "b O0% ا��

 	%& "�f� 7-ص K و -K iو-%K د را(H اوا�� ؛ \�( e� و Cد& iل ا�	�� ه� �%�)ا�	�	 ؛ Zدم ه P
ذG" و ا�)ر��"ء ��^)ص H "G)د را دا=��	 و d	ودًا �% \ از . G)د�	 P و  �%m ��)غ و دهL�Z ؛ -%H "�

ر��" هH i)د را �	�)ن ه ن �)ا��\ هH \�%^�= i)د و G%� و �b �%� د�V- را �-ه)ن b
 i�%5\ « �0�	ت ه! « \�رi و ا&و �# e� 	��%�0\ ه�0�-qا�!  

ن ��)ا�	C ا&O و �Z O�7 "G ًا	Gو ا fً[ا ��	ل ا� P 	%& "�f� ء"��(^e� ش(K�G ردا و ا�
ل �Z(	ر ه از =%H \ � . �%Y)ا�	  P 	%& "�f� » "�V%G « از "b 	%����4 �dء� \ � »  iد(H «
 	%�� \� .-H�G ء(& iس او�b O0%� \�h" ه %� �# �� C  ت و-L= م و� -G و Cد-b �� -G را

 	��SM Oا=�%H رت وh� i�G ر��\ او� O%G(�_�.  
 iرZ  ! ؛ 	��y%� �% �eم رب ا�fb G \�d م وf&ر ا	ا�( �%#P رگ وmG -��%K G ر راb �%� \�7و

 "p i�he{ دارد P -Vل د� P 	%& "�f� ؟!�)رد  
   **b 	��%" iاه� !�c و �_(%� �%	ا�b " » \�ر » ا!/e�0� s� ��	ل ا� P 	%& "�f� iا-G

&\ G)دC ا&O ؛ و�\ �" !(� ا!/�\ ه L*� "G)م �م G "y#G" ا][fح %& -%G	� s� و -�mM�
ر و =�و�s� O0% اO%#7 7)�\ د�)ا�" وار %=(b	C ا�	 �f� "b" را ���� G" 7)م H)د  %G ان-y*�رو=

 	%& "�f� "y%�d ؛ در 	��b ح 7)مf][G ن ا��Gز "G " #b s� \�d د(H - � \�ل ا�	�� در �  P
 O&ا "�*V� ��& iر	K!!!  

&\ ، �	م %& i "�) dا iرت هh� ، "�fهP i�%� دروغ هmG iرگ ، د�	C درا�\ هp \�7و
ل ا�	�� �G O�0" او P 	%& د(H نU%y ن و هر و �O�0 ه در G%� ه �)�y!ا O%=(U/� و OH�= 

 "�V%G دور و  fً�b ت درا�*)رس-Gاز را "#M iP "p -V؛ د� O&ل و �-&)م ا( e� و iررi و &P
	�� \� \7G ل او؛   ؟!و ا�2

 �-G)ط ه%� 7)م و #%�7" ��=	 ؛ �-G)ط ً[^�H؛ ا O&ا&�" ا(H د(H "y��p ، ل P 	%& "�f� 
M " ل از هd �%� و در O0%� \ه�S� و \y%�0ن �%�=	 ه%� واd	 ا�y� "G ن!   

  

 	�p ج و !-�%" و !-ض��  : ��%h" و ا&�

  
�	G C" د��ل =-ح y�Z" اد�ن p(	ر �)رد &)ء ��e%- و ¦�(M \��f�& ء"��-G sدر� �%K i	�p  ـ 

رG-د 7-ار M-!�" و ا�� رو�	 ؛ ]#~ و ا��%O و �	ا�O درb ء(&  O*M ؛ O&ا Cه� زد-G ن راLP :
-eو� �)e� دن در-b ض-! "b �%�b ض-! 	%a%G س%0ر ��L ا&O و G" ه %� ا&G ��)d ��!!O و �

�	 ؛ =ه� ��G " ن هن اد�LM  د�% H "�(Vp)اه	 =	 ؟و�l !-دا �
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او G" د��ل ا�� !-ض ��%b O!-M "h" در �Z^)رت �mد�[ "G s	 ^%!	 f&ح ه ز�%� SMا=�" 
�  ه و ��] O ه G\ ا�V%� Cm%V-دد و �_P د ؛(U%� \&-q \ و ه�	و ه  O�... fا� "G -UG ن%�

 	&-%� "Pدر .  
 Zن �)ا!(� G �� "� و O0%� �� -j� ا�� . O&ل ا%H و -y*� ن دادن�(P iا-G \e�	G ءCد� . ا�

ت �e� �L-!�\ ر&%	 %*Ub "G \�d د و-b -Vت د�P��  .از Zن �%�)ان ا&�
�\ دار�� %�G "�()� دو \�f&ا \�%��LP در �:  

  �� ـ د�� ؛ا
   !ب ـ د�%

 Cد(�-! "G O7د m%p ��-�LG ؛ �%�%�G "�()� د را در ا�� دوc� لd �%� و در "]Gرا "y�Z iا-G
 	=�0)ب �%�� "Pو Nم ا-b \#� ت-cd "G "b O0ا�:  

  

ن � � « �p O��	ارi ه-mM ��)اه\ ُ�-د و G-اi د�K "b �b رb ن�p ات G-اi د�%
G ه %� !-دا 	�= "b  � i-%  !«  

  

]Gو را ن " ه�fceت i-�P و � 	i در �%ن د��	اران از �%!�� و � b �M-دن �O�0 ه%� 
=\ =	C ا&O و �=\ �%U)د � \&G �_G "y%a- &- د�� d "G%� ا� ن و . ه %� دو �()�" ا&P �Sا �

 "G �� �&K ؛ O&ن اZ �Hا i�e� "G \�e� \�0ت  ه Yf� ت درh� �� و 7y�ن اZ \�-! �&-K
M "��-Gm\� \L� }�7 m%� -UG " ؛ ه 	�=ه� ��G " ه �\ ا� ن هe� ن�	  ار ؛ ا�� ا&b O" اM- اد��b

\aL�Z iا(&  	��0%� -UG از درون و روح و روان "b!  
 "b O&ت در ا�� ا��%� «  !-ق UG- از &�- d%)ا�LP « �%Gر(HZ و �%G "#�(Y "� O&و ...! ا

G -� -UG "p-ه -Vد� "y%aP U%� -�b)د ��ن G-ا�O �/#� �- و K- ر�m و راز �- و ه)�LP \=
�\ از �)ان m/� \e%�Y و ا�^ب و روان i-UG !-ا �%-ود e� دد-V%� �y � -%5 نZ-G دن-b mb- � .

 ا� ن �%�)ا�	 � -mb را �0%- &زد و UG- را از L%G)ش =	ن ، �_) =	ن L�� h�، ا5   b-دن �5 ، ا�
�	 و  � Oj!_� \hر�	� � \�Z ن	ن =h%G دن و-b "�y& مhا� -&.  

 CM -j� ن « از ا���-�� Zدم ه ه� �[#(ً داراi ا� ن ا�	 و � G O0%� �y\ ا� ن G)دG « C\ ا� 
 	�� � \�M C	ل ز��	 و�\ �)ر�=G . ان !-ق-Vد� G نUا� \LG ���� "b O&ن اZ وت در]-ف �*

  .دارد 
 ا&Z "b Oن !-ض و Zن K-&� در �)رد ا]� ا� ن و � Z �2ن اد�ن ���#� ��)د و �e� -V#)م

�ق ر!�� ه در ه %� G C-�0M)د� "G -& و   ! و �%�=	O0%�C و ه	ف وارو�" M\ ه
    :د�)�و ا�

 �� -j� "G�(در روز د� �b از �b \د و�( � ��-e� د و-b \�e� ن(M�(M i را �%�)ان Y "G-�(" ه
 ر �M» ن UG- را cd�(dه ن »  د�%�&G نن �)�MرmG "b O0%� رد( %G و O&ا �d�(d ان�(f 

�\ . �b ��-e-دC ا�	 M	و ز� \� �Pت ا%d �%j�� iا-G ً[(^H مf&رگ اmG و د�� اد�ن � )�ً
� "G im%p fً[ا "y%a&O ه� ه�0�	 و در ز�ن ه%& OLh��	G ؛ 	دار� -%Gا	�م و ydه� ا \�م �#� د�%

&O �[-ح ��)د ؛ د�� ـ L*� "G)م �م ـ ه " G m%p)د %& -�  .و ه
 "%bm� و -%L]� و \��%�UK ق را()d ق وfHع و ا �Pو ا O&%& ��G د�� ؛ i \� P)ه-Cء ا� 

 �H در=O و �d\ د�)ار �*)ذ ��SK- از ه� » د�%« ـ L*� "G)م ا�H ـ  و» د�� « �\ b-د ؛ �SLeا G ؛
  . P	ا G)د�	 

ت %��	 ؛ � �\ ر�y%� ت(#H و O&ف ا-Y ��(H \LG ���� G \e P � \0b \�7ل وY)ر �2
 �y= -و ز� �y= د ؛(U%� زا�� \��\ و �e )ل و �دi و �*0Lh�ب هi ا��b و 0ب هd و �]�و �

 �/G و }d و... Oد�(P(� \�d و \�e� \G \y�m%!\�   دد-M ."G ���� در Kد�\ &-اZ �0/-ق� 
   .�%U)د

م  � \�دات و ر��O ه �)&)م ا&O �)&� ه%� د�� � Y-�("ء �-!�� "G "b O�d و�\ ا�� 
 	=G C	؛ ز� 	&-G ه� \M C	ز� "G 	�G ؛ O&ا "%d د(P(� -UG "y�و O7� �%%e�U� �%#y	C ا&O ؛ G-اi ا�

 	�b 	زاد و و� ، ... 	Gز �G د را(H \�ت ا� %c�)� "G \M C	%&ان ر(� �!  
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=\ از O!-U%K هi �#)م و !�)ن در 5رت د�V-ان و � 	� iدi-M i و ر�	i ه� ، \�%=ن �
ت را G-ه� زدC و �&��� =� 7-ن اH%- ا�� �K ص در(^H "G \ا�(L= و \!-^� \Yا!-ا \�M C	ز�

 "�د&O در د&O وا��	M C\ و �LP و �e^{ و �_h- و د�� !-و=\ و ا� ن !-و=\ ؛ ��h #" ا�� ز�%
"b را "b O&ا CوردZ ؛ !-اه� 	�Zدر \�(�-! i&O 7	رت ه%& �L�Z و O&%& O�	H د د�� درeGم ا � 

�" ا&��	ام ��G	G » مf&ر از » ا(b مmور�-� s%���  &-د و و&%#"  i�P(%" و د�P ارmGا �%d "G
O&اه� ا�� �)ارد ا.  

  !از ��T ��د دور �*� 3 
 i-y! i Cدن Ub%	ن �دG C-ا i�y*- ه	ف از �د ده�\ ا�� !-ض و �%� "G ح !-ض و-Y ؛

 "y�  :د�G i-V)د و Zن ا�
 i "�-j� ف-Y د(H OهPن وزن و وZ G ل�0ن « !-�ً ا�f� -M" ا�7bK « ؛ O!-V% � را

 ً��5 �&-K اب ا��(P ؟ 	�Z \� د(Pو "G ن�0bK زه�G »"� ! « در C¡و� i=	 ، �(� =�^%O ه�%�
C	 � i iرو�	اد ه�  O&ا C	 � Cاز	ه %� ا� "G \ر��!  
 -Vض د�-! : "�� �%�p G C	�Z د(Pو "G "b را \��0bK د و(= C	ل ا�-وز ز�ا�f� -M" ا�7

�\ H)اه	 دا=O ؟ P)اب ا�� d "p ؛ 	�b "0� W�Z" در ذه� H)د K-وردG C)د ؛ �(G و "e�ا� ل �[
p-ا H . "b)د را �)اCSH و �Seب H)اه	 � )د ا&Z "b Oن mGرM -د =	�	 �- از W�Z" در�� �(ل �Z	 ؛ 

&\ و ا=��C ا&�-ا�%¡�s و %& ��H ؛ �0°#" ؛  O0%� ان-Vو د� م �[#{ y# � -&-G-د eG	i ه �
 O&ار اSM-3ا Cدeق ا�(! iا(U%K ره�- و s� \ر���!  

 -%Hو : !-ض ا C	�Z -G iز0��0bK "°Y(� دن-b \2�H OLP در Jy� -G ل�(� ا�f� -M" ا�7
�G \� O)د ؟d "p ن در�0�  ا�* b-دG C)د ؛ ا�-وز ��[(" و ا!/

 C(%= "G 	د�)ر� �H ء"#ce� O�(L& "G و 	ل �%-&%f)�&ا "G O%� � G رگmG 	� هً #0� i
 i(& نZ چ(#G ن و(�UK ن�0ن ��0(� و ز�  و �-د��ن ه�	 ��0(� ، ا!/%� s%�ا-b(د��" و د��

 (�d �H و !^� �%V-د�	 G "�  » نZ-7 دن-b -و�m� » دام 	د�-b ن�0bK در J%#Vل ا� � "y��p ؛
�0ن ا��Ub s)رU%K i-!�" و �-!" H "G \y�� i)د �\ G)د )��\ ا!/ �Pـ ا iد  ! ؛ و از �_ظ ا�7^

C�H -V)�%� و ��& ��-HZ ن�0�ت و ز�%�" ه G-اi ا��y" ا!/�yا�  iا-G C	��b » د-&  �P «
�C-H =)د و ز�-G ر�  وVر� iن =)روO0%�( b ، i ـ !=O0% ه ، اH)ا�\ ه%�j� i yp " ه

�%	C =)د ؛ Ub \ا��	e%G و \��G 	G ل و0د و ا&�%^! "G " L� و ��) H)رد و M -% H-دد ؛ و ا�y�-ا�
 	�Z \ � د(Pو "G  ًfً[ا!  

7 O7ت ، ر%Gو اد -e= ، مfyن ، �#� ا�!-� "b 	&ر \� -j� "G ت وGSP ، \�#�\ و �)ا�Y ا� 
�y" در�p  \ه�S� i�	 دH%� =)د ؛ در  ��sوتU%K	اورi ه�� cd�(d دد و-M �%Hد 	��� m%� 

G	 ؛ p-ا Z "bن � Cرا 	��� s�¡%�و !)ق ا&�-ا s�¡%�ا&�-ا iم �^ %� i-%M ه)� "G د�� « ��^)]ً
رM C\ و �#�%J و �*�%� و %&Kُ Oو د�% و &!!! »د�% « ا&O ـ L*� "G)م ا�H ـ و ا�� » y� از -

دM C\ � %�)ان K ��-d%-وز Zن =	 & "G ان	�p و O&م اLGم و اL- و ا��	��_ %� و �و  s�-_�!!  
  

 "0�)� iد در ا-y# � i�� و ا�7ل ��f" ه�U�  : ا�

  
0ل JK ازK%	ا�� Zن ؛ دو�S� Oه٧y� از -� b ن و�0bK G iدOLG هi ز�U� ـ در  i � \�

  \�e� ن�0bK از JK �	 fً�7 ـ �s 7-ن ـ  ! �%]0#�yU%� =	 و U�G\ ازدر » ا&-اa%� « دوم د�%��
د hا� -YH "G ن�0bK �%a\ وا&-ا�رار دوا�	ار ا&���b و \�/%#��  .. » iز& "�])رت » !ز�%

�b نZ �]� ء"])� "b د(G "�!-MC-V ن(L%[ نMرmG  J�(& در)د و �^)) ١٨٩٧(G \ %�ت و �^G
ن Zورد %� "G �0\ را%�(L%[ OcL� i-y! س G%-ون �Z-G	 و ا&L�Z م iرو� "�!- L�fش ه. b" از �

د دو�O ا&-اG �%a" �-ا�{ �U-و��- hا� "h%در�� "b 	= اه�-! \�ز�دi ])رت M-!�" د��� و G-اه%
�0ن G" د�% %��(�7	C =)دbK ٩ .از  
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ن �^#_O هi ز�دi ؛ ا��-LP وف و �_�)ب-e� \ #� O%^�= رگ وmG ء"/G� ���U�ت ا�
ن ]%L)ن و MرmG \و� 	�b O� d OcL� از ا�� ًj*� "b OH0%� -�mMرا L� "b)دi ا�]� G)د �

 "b 	د�(G \��h #" �^-ا�" و اb%	 و =	�	 ��(� 	�ن =ن از وئ m%p ه�\ G%� از ا�� �%�)ا&�%�d
 �7)ل �(م ��G ���U��\ H)�� را G" ا�� ا�LP O%2%d ت و-L= م و� �%aر ا&-ا(L P J%a�0%� ر

 C	�	K i د(= C	ا�(H �%aار ا&-اSV�%�G و 	U��G \�0%�(L%[ . �� د رG-اG-  ا�� درH)ا&O ه�U�ا�
&� رد داد K m%�Z -*�� �UH G مhو &- ا� "�Gد�� O0��.  
\e])� ل ه� � ا�7 درش ��f"ء mGرگ � ا�7yا�  i-� وتوت ��*c7 ر���%� b-دG C)د و �p 

 O=ا	اش �% CرG در!  
  

 \��  "b   ��  O&ا !  

  
٨ O&ن ا�0bK م� -& -G i-HZ ء"jdf� ح .  ـ-Y لم را ��f" ا�7� "b O0%bd ت�U%G- روا�

 Cد-b }%b-� د وGا N0#� �%  در ا� Jا�-*�b ر درG �%او� iا-G م دا=�"  ) ١٩٣٠( وfاا� O& . از
 "�-U� م در ه� p O%�(°0� "G١٩٣٣)دهرi رO d �#\ در » ا�-وز � ه%� « Y-ح ��O0 ا�� �

O&ا C	U� C	%� Zن =G ل�*�\ از &)�f� i" ا�7�� m%� د ؛ در�� ])رت(U%� ارشmM.  
�	   mGرگ روG O�0� \d" ه�	و ه �\ s� i �(	C در ه-])رت !(�b "%P(� ا-�Z 	ا�(� . �%�p

(� C	)�\� نG v)دن �#0 K و و	�ور G Jh� -G)دن هG }P "� م =)دfb   "G ن و و !#0*" و �-!
ت %Gو اد -�  !H^)ص �°)رi ه

ن  PL� "b ا-p ؛ 	�=G نZ ءC	دار� O0%aG =	 fً�7 ه�	وه و &Lyـ هG ح-]� iا C	)� -Mا ا�
-G \ا�	Gا C= 	 dو ا i(�m5ن �_ )دن &#[�-yU� "# h�ن =ن &�� ه و �#0 ن �b و �%L�Z 

-� \b�= }y	C ا�	 �ر��\ ه)�� iه*P . }%h� 	_%G ؟ و ا��	�=G 	�� C	)� ن� #0� Jy�-G \و�
 O&ل !اd-ه "G ؟:  

 "b O&ن ه %� ا�0bK م� i�e� �%او� » vK «از » vK� « C	= ا	P 	�  !در =�" 7رCء ه
�mM \� -G \�� (W و�7\ ه \&ت درو�\ =�^\ و�\ H-د &%�(�y� ات و	)� -G �	 ؛ �Z(	ر ه

 	�b \ � y�ا i(#�b ق ، &-ود �#\ . و-%G \�e� ، ر(Ub م�\ و G- ا&س ... �LP iدر �(%س ه
�%s �)رد &��h 7-ار �%V%-د �(#Kر د(�#b و \�ت �%�، �f� "b" ا�7ل  ا��s ا�� درv . ر�

ح �P \#� 	 _� ، \#� O dر iر�	ا=��	 و p-G)دهK \� vKن �	 ه�	و ؛ ه�	و هرا �� #0� \H ؛
	=G "�=د دا(Pه� و 	ارد و � %�)ا�	د �(Pن و%�LP دmا  ؛�-�Z 	��b O7م دi ا�� ��e� "G \�7و L�Z \و� 

%� \)#� O�-UG "G د و(H "G رگmG �%)ه�ار	 	� .  
 "b ا-p » vK + ن�& « s%�Y "G » v-ز ا�)�K. ر ذه� ���در �0%زد را د» &�ن + �

 O&ا Jh� و 	%#K و vK� Jb " و ه m%p " ن ه�0bK ون از-%G "b د(U%� د�" ا��e� �[d !!  
"&	)� �b ا&p \�f)ن �eb"ء =-�*" و  iو�7\ در �b ��-%M -j" ا�� ه " m%p و ه " Jb ا�

�� �%V-دد ؛ Zد �-7	 �cd -L]-ت ر&)ل اb-م = m%� م راf&ا 	hا� iا(U%K\� خ م G" را&�\ =
 	Ub!  

 "b O0%� \�	= ض�0ن « ��|&*�" G" ه%� ])رت ا5 bK « s� ر؛ �_^)ل(Ub م� �%d "G
رi =	�	 روا�\  %G ن و�Sـ ه \�%G س	د �((H و \�%G رگmG د(H از �e��� "p و C	)� از \=� "p ـ

 O&ا Cد(G	= �% _� و "�yان د�-Mر e�&)&� ا�م ً� ه� ا�� � �dو ا i از ا�� زاو�" �%�Kُ m ه� C
	��7رC را ��-�{ �  �%� ��G ن دو  !!G -& OUKُ-اi وd	ت �h	د و �ا�7 دو&�\ �%

  
  

�4� ر�d�� ا��� c��3 ����ا{ و  ��N�  
  

ن�&d{ ـ 7�\ س ٤٠               ا!/^%G "�d  دادM-. د.]
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 "��Uh�K                ت٢٠(dا�ول ٢٥ـ ١٣٨٨ l%G١٤٣١ ر  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 �  :� و ا�n4�Ldور�

�� K%-ا�)ن )d ع ازfYه� و ا*� 	�m� OLP "b ��ن M-ا�\ �%-&M C	�ا�d-ا�ً G" �-ض H)ا�
ب �_(%(\ �b �|�%� » &fم �ر�� � 	ن ا« �)�)�ت �[-ع =	C در O 07 اول ا�� �)=�ر �[*ً

 	��پ ا�%-�b%- را �-ور !-�p م ـfb-اه(P i " P-� ان ـ	ز� \P-P . -3ا i "e�ل �[d �%� در
 m/�-K و l�	G » }هS� "%#� }هS� « ومm� ؛ در ])رت O&ا 	%*� \#%H \�e�-= \#ر�(�bد روان د=

�%	 ؛ �Z-ا �\ �b و &-چ 	ه%	G �M(M -Mور-� "G را \�e�-= م� ب ��b م� 	%G.  
  :در O 07 دوم 

]-google search ـ �Ub O0%)ر ه ـ ١e� ر��  . ـ ه�	و&�ن ـ �
�"ء )� 	�(= sد�m� ه� -Vد� 	�د ! i "eP��mh"ء هeGو ا � � "G 	%#�� -Mا Cوf� -G » CV�

�0ن bK ر��� "G راSM « O��%	 و � در &b چ-& �M(M را درcom.irantarikh.www://http 
 	%a�-! (h�0P.  

رCء ا�7ل �ه)رi ـ ٢G ـ در google search 
 ـ ٣�	%q%yـ و� iل �ه)ر  google search ـ ا�7
 ـ }�	%q%yح ـ و��P \#� 	 _� ـ google search  

  :در O 07 &)م 
 ـ  ـ £�	%K \yن ـ و��0bKgoogle search  
�\ ـ  ـ ٦]%= iزGcom.ariaye.www://http/ \V�*ت ه�fYـ ا .  
�  &-د ٧P ارmGم اf&ـ ا \�]%= iزG ـ .  
٨ h�  . ـ ه 
  google search ـ �ر�� K%	ا�� ا&-اa%� ـ ٩

  
ــــ	�ـــ�ـــا&  : 

  
  ! دcd ا%�Lد�w    �(u 0  ا /�Lد0 ا !u)� ر0ء  �)i 	�دان �زاد0 

  
ن G	 روز �ن ه " در �Y( ه i�)�\ b" 7	رت و &fح و د�� و د�%b رG "ePدر =-ا�� !

 ه ن � O#� ؛ O&و =-7\ ا \G-5 و "�V%G و iد(H ء"�HG O%�ش ا�0Gف او-^� » Cدi »ا!�
 O&ا Cد و د�V- ر&�" ه. ا!�L�(�m�(#� ، ب &�O ه ، راد�) هGار �G) �G -� #%/\ و��ار mGو ا 

 �yd \�0� ر(Y "G \hو� » Cد  .را دار�	 » ا��0
 i Cاز	ا� "G im%p �%ل هd �% در ه�d�dا ن ��uه� ه�bد(b ن و؛ ا�-وز G-اi �-دم و P)ا�

�0ن و �-د�� =�	 در �OH ؛ ا!/�ه\ و =Mو د7%� &[~ ا O&در ifون ا��	G ؛ O0%� \�%d �
ه\ و هmار &ل Z�\ ه� ه %�MZ ن روز	و !-ار&% O)%)d 	%=ر(H ع(#Y G \؛ و� 	��	 b" ه�0=G 

ل ا#5{  �dا "G دد و-V%� (_� نLM� "�دا��\ ا�� ={ د�h)ر و H)�%� و K- !�0 و !0د و �h" و �
 O!-M 	��	C 7-ار H)اه�Z \�Cm%b و Zر�K O�(�e� و O%�	� "#!ن � در ]	ر 7V�  .؛ Ub)ر � و ه *-ه

ا&�	هK s� O*[ "G �� i%-�-د ا�� و�Y از ه " ا�� ا&O[-! "b O و �)ا��\ �)P)د H)د �Sا 
رت و =[رت در U%K)از Y#)ع Zن H)ر=%	 �� =�y و L� G ا�" و	��-��" و ه�-L7 را�" وbا	را !

 	�-%M رb "G لfP -K رگ وmG وز-�Z i \&ز و !-ار(& O #�.  
")#d 	��� iا C-M ��)d �� -j� "G 7-ار 	�G C¡و� CV�P ر و در	در ] -%hز� \& هi ا&

�	 و�\ ا���L در&M . fً2� "b O0%� O%-د =G و ��)س i	P P " و در ه "U% ن هM " ه "b ��(V% �
 	��� \�ن � m%p ه #7(� i=	 و » ا� �M دا�" دا�" « ]	ر �[#{ &�O ا�fن !)�\ ، � -�� هG
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 C	��b �%%e� و �L� }��\ از !-�%ت و �b اه %O �- ه د!� و �M وM)ر =)د �[�-H ن در �%UVو ره
 �&(� 	�Z رb ً��0� }�]� رج &�H" =)د PDFو �H Odء را Cد  . و هmار �p و!� د�V- از ا&�*

�	 ه H "G -�U%G O-چ �H)اه� د�V-م از ه " ا�� ا&b O" در �U- ا�� �)=�ر و �)=�" هi ه 
0#& s� و از 	�ن �-دم ده%� ��)d -�U%G "p-ه SVG -%Mر�	 �K و O&و د C	��b ود	ت �_jdf� "#

 �()�M O-دد L�Z \هMZ ود و-G . "b ��(V%� �� \�d » O&ا  ��Z-ا mG �Hن و » M-�-ا ز �م �� �
 iر(Y-ه "[fH و C	G زارG "G و �b پp ب�b ن(p ا-�Z ن ؛&-G O��Y( ه "G ع را(�(� �)!

دث �%�)ا�\ �d �[در ا C	��b Cا- M روا و � s� "G �)! �b =-ط !-�\ b" �_-�� و د&��-د �
  .�U)د 

�O ه و و&�� �U-ا�\ ز�د دار�	 ؛ و�\ �� Zدرس ه " را & ���Gm ن و ه�Y( ه "b ا��	%� ��
 ��b ا دق ا�ب	P ا	P را م �[*ً ا�� �-ا�� �-ا از &�M O. �" �%	ا�� و �" 7درم � م در ه%K ان ارج-

 	%a�-! -%2y� و \Kb ؛ 	دار�-G ؛ 	%G� \� "y�-Vد� iب و &�O ه�!Z.  
 �yd "G ارم و�\ ه�	� O&ل را دو�	 b" �� از د�H -V)اه-ان و G-ادران �f�-� b" ا�7 � "�*M�

ا�� . �s#0 ه� �yd "G ا�0�%O)%)d O را �U%G- از ��f" ا�7ل و ه- دو&O دا=��\ د�V- دو&O دارم 
 ه " m%p او را از G \ � �%G-د ]H نZ ؛ و�\ ا�� و 	�y%� ]H و O0%� ا	H -UG "b ��. را �-ض � 

 	�y%� \�ل . د�% G" ر�  &%C و &*%	 U% � ��H)د و �y" در &*%	i ا&b O" زود �- H)د � H دو \y�
 	� �G m%� -�   .در ��س &*%	 � �y ا&�Z \�d O-ا ز��

y0ر� G ل  ا�7G "b 	ه	ن �%%�LP و � "G رگmG ن�p ؛ درس C	= د\ b" در�� �)=�ر ازZن �
دا از �-�*�-�� و ��0)ر �-�� �%ت و �� -Vد� "y�i او&O و Zن ا�&Z "/G3ر �Z ماه %O �- از � 
�H" و �U� iت و �)اH �Y)د را G- واO%e7 ه&0dو ا ��(= �!5 O�-UG ن��)Y°" هi د= 

� "e�]� �%�b �% _�   .U	C ؛ �-P~ 7-ار ده%� �
�\ و �)=%~ c7 ت�)� ��-�%�� ، "3f3 �b_� i "#^%! از JK \�d � �%�d Oe�-= زه� درG

درC �%�)ا�	 �(� و » و�\ ا�- « [ �yd زه�G ـ O&ا Cد-b �M ا-�Z مf&ن اLP O0�-د� "�*&|�� "b ـ
�	 و �3)ت P	�	i در & "y%�d د ؛ در(= �YG 	� � OG3 CدرC را ا=��[ �yd "b 	�Z ن%�!  

�	 و �3)�\ در & �%�p -M؛ ا 	= 	اه(H Odن و را�	Cء �U%K -%)d- و �U%G- از &�-ان =د�G ا��
 	�UyG نf]G "G راج ه��د دا=O هi ��0	ل . �%ن �Z	 و ا�� ا&�� \Y را ��)d د و� ه W) ا&*]�

م ا��hا� 5ز �Z در "�Mا	P 5)شZ "G نZ ل P ل و b را در O)%)d "�!ر!�" ر !mاa%	 ؛ �%G "�)� 
 ��-%M !  

                                            3(fر �  ، ��f3 !  � ر(OL/��اط ا�N�اه���!  
  
  

  
ن M C	� :�j-ات H)ا�

l% & \و� 	 dا iز 
 

-j� O&ن ا�	 �Y -j-!	اران ه�	و&���0ن �bK "G طd{ در ار��[ -Mداد .	%h �  و از ه�	وه
	=G \ � ن�0��0ن l*� "G ا!/bK ن� #0� G O*���. 

 
\H-! Cر�& 

 
د ا&�� H "b)ب =	 �y� "#h-دC در= �d ه�	G -j� s� CرG دم  اول �%�)ا&�� در ا��(G . "G f[ا
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C	�W%K روز را 	G دم-� � "b \�fG م	�	اب ه� � %(H  	=G l%&دار و � %� و و "Uر ر�	)�%0ر .ا�G
-�U%G ��y%� \e&و ��H(�Z -� Jb-ه ¢M "G و ��b "e�]� sp (� د را از(H "�=SM iور هG وم و

�� � .  	�Z �=(H ر%0G }d[ \�ر 7b s� -V� .��� Cاز	ا�� ا� "y� ا�G نUزه� �)=�"  ا�G 	�ه�0
"b ت &- د�V- ه%Gو اد Uو ا� fظ ا�ر دار�	 ؛  H)درا از �_b - در ا���د ]O%df و ورز�	M\ ز�

	��y%� و�-ا�� .�%K i	�p �� �" د�	م b" در &)� s� \� �^)�- �h%{ از �7 s^- Z O�١٢ر�
�%= s� ورZ ت-%d  O=دا -G ب را در-� .O=م دا� C	%�=(K � C	%�W%K رادر  �(�" =�_\ ز�%� �

\�ر 7b م �[#{ ا��-�_� C	��%	 و�\ �)�0b \� ا��	%K ً �d \�y� }d-دG C)د�	 و  &�Z Oر�[
�O 5-ض �G "�!-V)د�& �%�(0� 	 .�yU� ر%0G "G ��  �07 �% و ه � L*G im%p m%p نZ ا���0 از(�

ن  �(�ت و �)�)�ت H)ب و��L ز�دGد و ز(U%� \�%0ر �G و�-ا�� =)د Cاز	ا� s� -Mا "b O&ا
  . H)ب =	C �%-ود �ن ه� روز G-وز

 
O0%� �%h	i ژور�

 
 �h#" �%� و �%� H "#b)ا�	م ا�� �( ��G ت را� .iد� ¢M "b ��0ر دا�	ر  ه %� 7G ��	�p 	�G و O0%�

�%�b د(H را از m%p " ه Z -y! "G .  }dرام H)ا�	C =)د �[ iز-b -*& G د(G ن�m و�\ �)�)ع ه
�0ن bK "G .��*M \� د(H "G �� G "P(� 	=G "�=دا "P(� �G7 iورد" ا�� �(�" b" اM- ا�� &*- د&�

ب�b ه " �-�\ و G }d[ iز-b -*& از \GG-ادر H)ا�	C  وارi ا&O ؛ H �b)اه	 =	 ؛ �V- ارز�
 C-H�G ن ا�-وز�0bK "G نU%M » �%ه iا-G -*& «	= .  "b O&ا im%p ن�0bK "b O&ا�� ا ���e�

}d[ iز-b "� 	�(V%� -Mداد \�i د�V- 7-ار دا . 7P ن درUب ؛ ا�(H mر� "G 	�G دم-� -V� 	ر�
	� L*G . 

 
�0نbK از 	 _� f� iدر(p 

 
ر دار�� �"yG ن�0bK i-�%#� "� �I .S. I )م�ا �G "� ـ .\��0bK s� �07  "b �_! ر داو و	7 iاز

  G \b". �%�)ر�� ={ H)اب �	ار�� و روز�� ه)ش و d)اس � \� b	 ـ ��2 اd 	 ر=%	 و 7*P
��b C-�& "qM "b ر اسb "G �0ن � \ !ه �	  . دادZ -Mدم هbK -دم� 	د !%^(� "b O&ا�� ا "� 	^)�

"�ن G \p)دC  د��" روز و د�U�(= . O&از �-دم ا ر د= � هb ـ O0%� ر �-دمb �%� � .\� �  �%�!
� s#� Cد "� ـ �s او5� -& i�	 از درvا�� K#%	 هp Cد �	ن �� \   �#� "�H "V� ن ؛	b \ � داو �*

\� -*b "G \هpK و s#� s� اب اس ـ-H -HZ  \L� دوام ��� "G و �#� "G "V� ؛ "�y%� و دوام "��
ه\ �-b .و i-�%#� ا��  O&ا C د-b iرو(= i-G "b دن-b 	اه(H نH	ا b -�H" . ا�� �G ا�)م HZ- ه 

�0ن �y\ ا&O و از �Jb s ا&s#� "G O او5ن و  &��bK s#� "G ��& ."b (y� ل%H  دGZ ن�0bK
�0ن H-اب ��0ن �د �). ا&O و او5��0ن د�	i او5bK \Gا-H  "�!ر . C��f" ا�7ل =�	 ا=��

�)=H ***O	ا Zن �#�\ را &-ور i داد  : b-د&O ؛ �M "M �%�G -V*�" اسG )��H O&د "G -ش�	(� "b 
O#� نZ "G ارد	� iرb و -&  ***�%�b \� -y! � OUb ان-Vد� iا-G ��b" ا]� b  ¢M" ده(

 O0%� ن�0��0ن و او5bK .�%�0دم هZ "b �%�b OG3 	�G  . و Zدم p\ رV%� C%�  اول �� �%Gا��(	ر �
�%� ؛ ه%� P m%p)ر � %U)د  �*ق ا!�دb C" اZ "G -Mدم G)دن H)دy� ع(Pا. ر	H "G C�K !  
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 ��	ا�(%)م !	ا�\

 
\�(M \� ن �Gاز ز ��& �P . s� ن�0bK CرG در ت H)ب = �(#e� و \�ت �#\ و د�&0dاز ا

-yU� نLP. 

 
\�Up م ر&)لf5 

 
� iار	!-Y \�e� "� ��f"در ا�� �(G O*�ل ا�	�� ا!/ن و �� P	%& از   �ا�7ل و =L%	 ا�م �0d ا��

��	% L! "� را. اH)ان ا� O0%�( b �% #0 هG  ،	��b \� %���-G "G \V�0Gوا "G �L�� ن راZ و 	ا� ����
O)%)d ا��  .�	ارد ا�

 
� V#%M دل� 

 
"G �d C	%�U� و C	�	� iم m%p ه �  .}d[ \��ت 7)� "G ردن(Hرا&�� وا  s� در�� -Mداد

 O=اSM \7G \را�\ درو�ش و �U�5ا .��!� tK م	ر =(�h�  ��b (h�0P C	�Z �%K اب &�ا�ت(P .
-[e� m%Vا� O*V= i&� K "G-&� هK ب�b  و v-� ن ـ�{ ا!/y� "y�= ار(MرmG نرا b" از ���*

�� در د�%&Oه L�رH C)ا�	م  0Gدارد . دو i-Vد� ii ه�e� ر���	W�Z  C" د�-وز 7�l. د�	م b" ا��b
 O&ا C	= ل	�� ب O0%G "G٢٠ &)ال و . G)د ا�-وز H)د fb "GوC &�ال ه�P �&K » s�د&�-س » �

 ��!� .\�ب و ��Z \�fb �dر��b "!-5 در 	eG  O��\ وارد =	م و &Jq د�	م در & &Z » ء"_*[
 \�2ت د�dز و =V*�" . داZ �Hن =	م  . وP)د دارد» ��G 	_%G -V� د-y� ���� ا-� m%p �%ه "p-M

�= O	C ر!��  =	م وhH ؛ "�=SM ل%H و -y! از v	ا� v	ا� ."h%�� ا�� "G h� ا��  "G }�-7 "b م	ر&%
ن دار��  #0� "p-ه Cاز	م « ا�f&ا «-Vد در  ه� دار�� و ا�� د�(G O�%^� s� ��!-M 5)شZ . د(H "G

ر از P #" در &�M !  O*�� ه ن �دا�\ ه� G	 m%p ��)د��روز �)روزم �%G m" ه %� h�0P) �%- =	 و ا�
��-P ن�" اH-G i)ردم ز�- ��)ان  ا!/)� "G ��f�Z »\� ه-�%�\ b" هO0 در �#0 �Z ؟ O&� « .

�ت 7�\ دادM- را)� O�ل b-دم ا�� &%H-U� ان(�� -%%/� G   Cد-b . }#]� و -Vد� C	�0�(� "� ا�
"b 	%&-� -j� "G ه�� \�d د و(G -Vد�  	=G Cد-G ه� \�(G }d[ -Mا�� �_�-م از �)=�" داد . -V�

&� دادG C)د  H \#%H)�0-د وK-Vاز زاو�"ء د� �&-K ا�� "G "��P ل و	د. ��0(G ورZ }he�  در "b
 هi د�V- ه� ه %P \#%H"G و C	= C	%Ub ��p "G ل%7س و �0وi  � �^-اع cd-ت ا�7 i=%)C ه

م �(	س ا&fم درZن �م� iP "G "# P از }&�م  و �� "# P از -Vاه{ د�S� و }�y� » مm%=را » !
ل �|&� درv و ��f� -j" ا�7ل. b �_G-دC ا�	  SMا=�" ا�	 و K%-ا�)ن Zن b G "b ��! ا��V)�" �� در�

�" ا&O و �" �-!�\ و ����\ G- �()ا و ر��Oدر��&�ل و �fb "� O%G   "GSP\ و د�� =d و . �)!
م � G "h%�� دا=�" و در -j�	� روز را O&%& ic�)�  O&ا Cزد \b� -]H ر. دار و �	ار H)د 7 

�{ و ا�(�	C و ا��  ا� m%p د��L�-V ا�� G)د b" ازY ن و�0bK و J%#Vات &- ا�-%H نZ و \�f&ا
م و �e()�ت د�-وز ا&�f\ زورydن ا(�bن ـ ا�[� و &%&�V- و =%[� \G و �!��	  i(M و ���

G" &�ال روز و �^- » �&O  ه-�%�\ b" هO0 در �#0 �\* ا&fم G" ذات H)د �	ارد �%�\ « ه %� 
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"b O&ش ا�� ا-Gا-G در ��& ��-� b و C	= ل	م  : ��f&ن اZ (b م وf&ام ا	b!؟  "y%��Z م�� از � 
 �%	ا��	 و �" �� و ا��d "�(V-فL�Z "� "b \#د�� iرت �\ روSe� ًا	P ؛ 	�Z \ � ن= �=(H  ه

Hاه�( !  

 

-payam.www://http
61023=nid&detail/category=usr?/com.aftab  
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  : دوم  شماره  ضميمهء 
  

 پاكستان و امريكا و انگليس و » !جهاد في سبيل اهللا « و   به افغانستان  بخش هاي مستقيماً مربوط
ژورنالبست بزرگ جهان معاصر  محترم روبرت   تأليف   و ؛ از تحقيق  اعراب مرتد  پيغمبركش در آن

  :درايفوس 
  

 بد روزي ي   بدنامي و و  بدبختي   مسبب  شنيع و  اين حقايق شوم  وسيع عميق و   به خاطر درك  لطفاً
  . بفرمائيد   مطالعه  هم افغانستان متن كامل كتاب را

ود  تا هنوز در افغانستان امكان ور  نشر شده بود و  توسط فريدون گيالني در جرمني ترجمه و  اين كتاب نخست
دست آورده و   به  طور قاچاق  نسخه اي از آن را   مصرف زياد و  با زحمت پيش  ها  سال نيافته است ؛ مگر من 

  .بودم   تايپ و كمپيوتر كرده   اينجا  طاقت فرسا  به زحمت مواردي را
به همين دليل متن هاي ذيل را از نسخه .  بعداً ترجمهء بهتر آن در سايت وزين آريايي به نشر رسيد   ولي

 كنيد ؛ همه چيز جستجولطفاً در سايت آريايي اين لينك را . ا درج نمودم موجود در سايت آريايي انتخاب و اينج
  :در اختيار تان قرار ميگيرد  رايگان و آسان 

html.sheytani-baziye-aghaz/html/nisheyta-baziye/rahetude/com.rahetudeh.www://http  
  
  

�����	 
  ��ز
�� ��وز��� ��زادـ ��	�� رو��ت در���س ���  
  
  

  ��ز
 �%رگ ا�#"�! 
&��"!�  ا(�ان ا'


 از (�ن و (�ا��ت�*  
 +!����  در ��ا�� ,
  و ��*����'�!+
�� ��وز��� ��زاد���  

)٣(  

   

�	�� از��١٨٩٩��� �� از ��� اول ���	�، ��� از   ���� �
��

�)&ر '&�% را #"�ز !�د )�* �
ا-,�ا�&ري . �ز. ه�. ا-,���+��
از =&ي د�>� ��;�:9 ه�ي . 	8ار �567	� در وا���� دم ز	�23 &د


�ش �2 ����&+&ژ�A در ز-��� ي 	��وي در���� و را@ #ه� ه5?��
9C9 داD	 ��(، 	��ز =��ي 	��E��ي &-&��&ره�ي درو	�&ز و ا&- .

8<��اي � و�&د  F! F! 9D	 3�+&��H&ان -�ا!8  &!�اس، رو-�	� و 
ا=
�ا�K��9 ه�ي ا-,���+����C# 9ر -�;3 !� ا��ان، 7�اق، و 
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L
�ن 	�8 -���
� :�اوان و ارز3�5Cي دار	7 3�D	  . 9 ه�ي�+���ا-,�
 3�
8ر�2 -�3ا	� M	�NC ي ��OP را �=&د �&، #=��ي ��&ب "�

 9�H*&- RDS اي��زي +�3ن ا�� . '&�% -��&3�Cو ه� !3ا-;�ن 
� 2;�د@  �&د !� '&د را ��	3Vار -��5U	�ن ���ن وا	5&د !�3؛ ا-� 	

>�ن ���
3Wد !�دن - �رو�� در �ا� رو�D�C�ان ���ن ا=Xم �� 

� ؛  �!�  .�5S�9 از �&د@ ه�ي =�9 ا	3�% و �S!�5ن '&د!�-

�	�� ه�� 9��� �- ،�� را	3ن :�ا	�� از '�ور-��	 �= �85-�ن 

� 	�م !�3W�� >� #ن روز ���ن د=9 و�3رت د* . �- �Z� �! �رو=�
&د ��	�
��#+�5	�� . ر=�3 87م 	D&ذ از �5Cل دارد �A =&ي 	>�ا	� 

&د از  �H=&�� *3رت ���	� �Cن ��S 9O!9�5 *�)� در �Sل !
 �
�3 و از =&ي د�>� �اي =�'9 '\ #هCدا �N� را�!�� � ��&=

 ��+�^3اد 	[;� -� !;�3	3از  �� *3رت . _�2 �و ��!�ن �567	� !
را در د=X' " 9:9"ا-,�ا�&ر�;�ن -O& -�;3 ه�&ز �گ �	3@ ي 

 �
�3 و د=F! 9 ا= �73- �5	�5��- �23��5U	�ن =�� را=9 #��Cدا

�ل ه�3 را . &د	3) ار�&دو!�(�! X-�! ن (+�3ن�
�!�� )-�C �!

3C �- 8�	 ر دا) ا-�وزي��
-)� و !�	�ل " +�د !�و-�"9C و در ا'
� !�د@ &دbV* 3ي ه�&� ��	�
�� ����S ن���C ان&�H� =&8c را # .

&د d+�" و �e&- وي��	8 �	ان ��ن و ا�

�ن در ا:^�	��U<	8 . ا�	
 9Cر دا��
-��fg -��5 از *V�س �� C�ق #:��[� و �� 37ن را در ا'

�&ا	�9 �اي +;��!;� و 	�5�% *3رت در  �- �'M�U :�رس !
3C�
�ن . =&د-�3 �
�	�� در �زي '&�% �اي !�
�ل 7�اق و 7���

��!�ن در =�ز-�� ����ور و  F!�S 3رت* �	��ز-�3 	��و�� در �ا
  .8�Cار 7�اق &د

� ا�� ه3ف ا��Wد ��&	3 ا��Oدي 3�U -3ت  � �2م �اي ر=�3ن �
�i	
 A� دي از&H= ن�
�
�ن و �C@ #��3@ ي 7��U<	و -��ن ا &= %V��

�� .  از =&ي د�>� &دا=X-� وه���_ �<	&<_ ��اي �� �دن 
� =3@ ي � �� و  3�� 9�i	 ،3ي	9 ��١٨&�i	 ��ز2�د�F ز-�	� ! 


� #��3@ و "ا+�H&د"-��ن �NU= 3ان	�' ،"j�;+اد@ ي " ا&	�'
��Dه�5 رخ 	5&د �  . ا=X->�ا��ن وه�

ر@ 2�دي -���5C fg+� و در -��	� ي =3@ ي ه3Wه- F��5Uن -�وج دو
����	��ي  �� �
�ن را از -�� و -3���� �8��@ ي 7�VC 8�' مX=ا

^3اد و د-;f در	&رد�3" اSn��ء" ،@�(� "او . در C�ق  35O-

&+3V7 " 3ا+&ه�ب-١٧٠٣ ��;	��C 9 وC3ا	 Fcه� دا�<
&د !�، ا*�- 

	V&د، و ز95S #-&زش در -�ا!8 رو�D�C�ي ���ن 7�ب را i&د 
� " 3V7ا+&ه�ب. "	3�5اد
i�<	ا ��-X=د ا��� � ��'�ش -���د !

-��5U	�ن ��3 '&د را از *�3 ه� #	?� از ه8ار =�ل ��%، از -�گ 
� ا	3 ره� =�ز	3
'&-# 3H �ا��، ��V;� ا2��S� از 	&ع . ���-V� ا=Xم 

 �	�iC&-ا�: �5� ه� را �' �!A�=X #ن &د، � ه&ادارا	� -;
�ق !
= j�ر��  . ,�د@ &د	3ي 

� �3�3V7 3ا+&ه�ب 2�و�3، ��# � �� :�دي !��
5�-" � 35O-
� ا+�H&د. "، -&=� '�	3ان ا+�H&د، &د"ا+�H&د#��Cرا '&د را " ا

� ي *�ن ه3WهV-��� �5� ا=Xم -� دا	�9 و �اي 2�
�ش ا=Xم i�	

r =�ز-������ -� !�د و ا��5ن ا=X-� '&�% را در : �ا*3ام 

O� %��:�(
� ا+�H&د و ه&ادارا	;�ن . �5( -� !�د-3V7ا+&ه�ب، ا
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 9Cي ز @&�C 3 '&د��5( 7[�O�
�ر د2�ا	3�;�ن�اي ;!3�
Cرا دا  .
� -�D+�iن#	�ن �C�ه�،  fUH
 را 	�&د �Cن -���3 و ز��ر�>�ه��ي -

  .-���د	3
  � d]U- ن�
�3C، " ا+;�"j�� FUH- ""�� از #	�� 3V7ا+&ه�ب در 7�

�ن او 	�8 	&اد�2ن و -��&"j�;+3"ا	3C �- @3	٣[.'&اs[ @&اد	د '��O� ا

�ن =H&دي در ده� ي " ا+;�j"و " ا+�H&د"ه�ي �در �C( دو+7 9�

١٩٢٠9:�� �UW�� �u&ر _��� دو+
� :�از و 	;�d ه�ي :�اوان .  
V+ا
9Cي . دا ��� اوا'� ده F3هW( =3@ ي ه�ره� دو+9 ١٩٢٠از اوا� 

� ي '�	3انU�=و � @3C ��=�� �
��وب از =&ي ��!�ن " ا+�H&د" ا
&د	3 �� -
3Oان  A����: �

� ���	� و !5;� ��� *3ر! �	�567

3C �- @3�_� d�*ر )c�V* �� ;�ن و�ي ا�(-.  
� ه��� در�ر@ ي HP&د 
C&	 ندر&�� -� وه�
D2 ام�
Sا � �� �_ 

 �VC ��	# 8�	 3 و	د@ ا&C&د !� #	�ن -��5U	�	� اSXP>� و -
3Wد 

�ن را 2�د ا�3@ ي ��&3�S"�8��@ ي 7� "3�
'�= �واژ@ ي . (��,�ر_

"9��C �- �]U&د، #	�� " وه� 8�-# �از =&ي X-�Sن ا�� ا�3@ �&ه�
ا"dU در " وه�ب"واژ@ ي . ]٣v[)را -� ���3	3" �&3�S 2�ا��"�7&ان 


�D�ي !� در !�ر :U��D و �D��� *�#ن ��;>�م ا=9، ��ر - w�P&�
� ا+. -� رود!9��	 ���_ �
V .Hamid” Algar” �
[3 ا=9 !H- 

 �e&- 3ا+&ه�بV7 ژي&+&x�� اXNPح 
�ن در �-�O\ �^�ا:���� 7�
� ه5&ار@ �^�ا:��ي : "&د@ ا=9؛ او -� 	&��3! 3=��- �Z	 � ���_

� ا=9

�ن در ��ر�j :��ي او ا	��Hس ��:��7 )P�S �وي . ]}٣["
���-r : "-��:8ا�3 � �! �'&ا	3@ " :��ي -3V7 35Oا+&ه�ب-��اث "#	?

� ي i�	 L*در وا �3C@ ا=9 _�8ي ���ر =�د@ و =�ON ا=9 !
� ه�ي ���-V� ا=Xم ا=9 و :�*3 �\ و  ���ار 3C@ ي
D2 ي �7&5W- 


�ي ا=9;���ن ."Algar ن�	�Vه�<	 �
S �! 3���- ��&� �� ا� 
 ،�از ا	3�;� ي ';A و =3V7 �ONا+&ه�ب اS��س C�-��ري "وه�

  .#ري او ه�82 ا	3�;3�5ي 8رگ 	V&د@ ا=9. ]٣٧["ار	3د
� '�وج 3V7ا+&ه�با-� � -��5U	�ن -
�*� و -
�F !�د	;�ن  �U5S در 

3�� از #ن ا=
�د &د. از ا=Xم، ار�3اد، E2 973اري در د�� و 
��'9 و ��ز و  � ��7 �وه��&ن !� =3@ ه� در =�ا=� =�ز-�

� "�رت و و��ا	>�ي -�,�دا'
�3، ا� 	��وه�ي ا �
=&�� � A��
�&ا	3�5 �3�3 #ورد@ ا	3 ��� ي ��� از 	&����23ن . ا+�H&د، *3ر
D<

� ) وه��&ن(ا	>�U�� *�ن 	&زدهF، #	�ن " �
�ر ;! r����
.�<�&د	3" "�ر @��C ;�ن����م ���وز�<�� و !;
�ر ه�82 ]٣٨[

9C3ا	ن ��دي ١٧٠٠در =3@ ي . ��&H= د�O��� از �U57" وه�� -، ا�

�ن��7 �=��#"�ز !�ر�Cن از . �Vر#ورد" !;
�ر و "�رت در =�
 �
�ن &د، #	>�@ �
�ن و " 7���fg��-" -�!8ي 7��در ��&ب 7�

� ر��ض و �WSز رو 	��د	3 #	�ن ]٣٩[.*�5
���� از �5� و =�ا	�Wم 
� �C� -[3س ��H�Cن، ١٨٠٢در  X� هF ا!�&ن در 7�اق !�! ،


( ر=�	3	3 و ا=9، �&رش �د	3 و* � ا!�6�9�H5� 9 ا�� �C� را 
دارا��، =Xح، ��-�، " و *V&ر -[3س ��H�Cن را و��ان !�د	3V�23ه� و 

�د	3" :�ش، Xg، 	[�@ و 	�j 2�ا	��Vي *�#	� �5^� � در ]s٠[.را 

�3" و��ا	>�ان 3V�2 ه�"S[�[9 وه��&ن -�� Cدا �	�;�� � ]s١[.را 

� زF7 ا���ن، در اوا�( =3���3V�2 9ه�ي  �- ،F&زده	ي  @ �ا-�!
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�ا-�وز 	�8 در 57( _��� د�3ي ادا-� . ( 	�8 و��ان C&د-[3س در -�

�ن =H&دي '&ا=
�ر د2�2&	� ���دي -��	��ي ا=X-� در . دارد��7

&د f=�ز-�	��ي : " -��&��3]1["��ن ا=,&ز�
&. "�&2�Xوي =�

�ن -�&ول و��ان !�دن �� �ز=�زي ��7 9��5S 9O�=H&دي 
� ه�، -3ارس *�#	� و 	�i�
! ،�i�ر��د�>�2&	� ي -���3 
� زF7 ا�;�ن  �! 3�

�	��ي ���ري در &=�� و !&زوو ه�=�V*

*V�ه�ي #ن � ز��V�� �5H- 3� �=��Cري، 	[&ش ا=�5�U و =�� 
9C3ا	 �	ا&i5ه �  ]�5C(".]s٢�( وه�


�ن "و��ا	>�ان 3V�2ه�"�، ه5?��ن !� *3رت '&�% را در 7�

�ش -� داد	3، �23�
��5س ��: ��V! ي��	�
�� �  ��&	3ه�..=�ا	�Wم 

� '�	3ان ا+�H&د در  ��	�
��F&زده	3اوا=\ =3@ . C .  #"�ز �	ز-�

���	� '�-&ش، !� !��&ل �� ��C ،ض��د در ر&H�+ر ا�� در ��	�

��5س 2�:9 3C ن�
��7 9i
3Hه� ��� �!.Algar � 82ارش -���3 !
��5س در " ��
�i	١٨{v �+�- ه�ي A5! )�= ��	�
�� ا	�Wم 3C و 


��وب ا:8ون �� #"�ز ��� اول ���	�  �� '�	3ان =H&دي را !'&د 
  ]s٣[."-�;3، =�از�� !�د

� ي #ن ه�>�م ه�3 در +�د !�ز�NU�+ا d��	 3ار� ١٨٩٩ن� در 
" ا+�H&د":�-�	�وا�� د=9 	;�	3@ در !&�9، ��&	3ه�ي +�3ن � '�	3ان 

� 	��د" وه��&ن"و ��� 9�3� ��اي ��5O( . را  �'�	3ان ا+�H&د !
 )��;��اي  ��	�
��
�ن �Xش -� !�د، از =&ي �'&�% در 7�

3C 9 د7&ت�در !& �
، #ن ز-�ن ا-�رت !&_�� در !&�9. دو+

� 	[% 	>��Vن *3رت ;� �&د !� -� ر:9 �� ه� _ @�(��&ب 

3C� �
Cرا دا ��	�
�� �
� =�ل 3H '�	3ان ]ss[.ا-,���+��= ���� 

�ن ا=
&ار !�د@ �� �8��@ ي 7�VC �ا+�H&د �S!9�5 '&�% را 

&د . ،�C82ار fVg" ن ه�>�م# �� ا+�H&د را ! =�ل ٢٠ا-�� !&�9 ا
� ر��ض از د=9 ر3�C�&ن 
�اي �ز�� 2�: 9Cه&اداران (دا


�د) �567	�=�: �W	3ا".]sv[ د ١٩٠٢ در&H�+ا � ر��ض 3ا-�ن ا
را �اي 2�و@ ه�اس ا	>�8 " اn'&ان"ا:
�د و در ا�� ه�>�م او 	�م 

3�82� %�&'.]s{[ ن��&W<�� ان" او&'nا " ��;	 ��د� )��V* را از
� و ���د2�ا��	� -�rU 2�د #ورد و #	�ن 	�V(H
- �VهE- 3��]7 �را 

� -�3ان ��� :�=
�د�ادر " �5Cر ١٩١٢�� ��% از . =�'9 و 
� ") اn'&ان" ("'&ا	3@ ه�١١٠٠٠ �]N�- د&H�+ا �� ر=�3@ &د و ا� 


�ن و �در C %i�*� ا�� " اSn��ء"ي 	3W در 	&ا�S -�!8ي 7�
9Cل دا�
  .!;&ر را در !�

� ي و�&د 	9D در ١٨٩٩ در -��	� يH��C �	��� F�� ��� ز�"# �� 
 ��
�i	 9 ر=�3، و�H*وا � �� و "�&ا:[��-�"'�ور-��	:�N�� ي

� *3ر���ي 8رگ 
;�ن ;� �! �
D	 ي -�دان �U�=& 9D	 �
ا-,�ا+��
 �b-ا �� رهV�ان *�V�( ز	3ا	� &د	3، ! �N�ا�C د و در&2�م 

� 	��2@ '�ور-��	. ر=�3 ،�� اه9�5 ا=
�ا�K�A ��:9ا��>&	 . �Z	 از
� �� از ز	�W�ي &د	3 ]US M�U' ه�ي ��;	 j�C ن و�
��7 ،��	�
��

�� ه�3 !;�3@ -�;3 8c&= ل�	از !� �! . �Z	 � ��b* ��7 رام #رام#
 �
D	 L:��- RDS اي�� =&8c و ه�3 ! ��H- �� ا� ،3-# �- ��در=9 

�;	 j�C ان و 7�اق و��در ��&ب ا ��	�
��� ه�ي 'M�U اه9�5 
 -�-&ر =��=� ]2["و���Uم �C�,��. "ا=
�ا�K�A روز ا:8ون ��:9
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� ا+�H&د، 
3O -;�&ر '�	3ان ا- �� از _�3��
�i	 ،9�&! در ��U<	ا
i	 �2د، #"�ز&
�ن =H&دي �
�ن و 7��U<	ر=�5 -��ن ا f:ا&� ��
�

� در =�ل !١٩١v3C ء�b-دي در .  ا�V	 ن��در �� ��,��C
�	� -��ن ��� ي ر*�d او " ا+�H&د"رو��رو�� U�V* 3"و�C�+ا"  �
;! 

ا-� �&ا:[� !� او g�ح !�د =�+�� ��% . 3C و -�-&ر�9 او 	�!�م -�	3

�ن =H&دي !;&ري ��7 �
�ن را �F از #	��
[( C&د +�3ن و 7��-

� ي . " 2�@ زد��5O+9 اO�� ا+�H&د را N&ر ر=�5 ا ��&ا:[��- �ا�
3ان -�;��=�	3 �
�
[( 	3W و -��fg وا�- F!�S ان&�H
�ن �U<	در . ا

� ا+�H&د"7&ض 
�	�� را د	�Vل " ا��� ه�ي �P&� �
C �- 3�H&د !-
3�!".]s٧[  

١٩١� #"�ز ��� ���	� در =�ل  s �! 9:�� ��Xg �
P�: ��	�
�� 
� ا-,�ا�&ري �567	� ! �+�S 3، در
�ن ره��� ���� در 7��!�� �C از
� دو �ز�>�  ����	�
�� F���U57�دي ��د�3#-�8 ا'
��ر !�د@ &د، دو 

� !�د	3���
�ن �� ي 7���� ����	��ي ��5� هF در Cد.  
&د �VU�: ي�V9 رهO� 9�i	 F��� و درس '&ا	3@ -�-&ري !�ر. 
;!

�داري =��=� از �وره�ي -Eه�V ز�� 	Z� ادوارد  @��در ز-��� ي 
�اون . ��	X��= �:��VU از '�	&اد@ �� -��	� � ��&	3ه�ي '�	&اد�2 

&د، -�	�3  ��	�
��� -3ارس ���� ي ��#واز@ 
و ه�3 و#-&زش ��:
"�
� درس -�3اد@ ا=9، و ]3["و=9 -����U- �� '&د 	�8 در #ن ! 

 8�	"M+�! �
������ در #	�W 	8د ادوارد �اون درس  و !4[5["! M��V

X�- Fدي دا	;>�@  ]s٨[.-� '&ا	3@ ا=9��� ي =3@ ي H�Ug در 

&د ��	�
���اي -�5Hران ا-,�ا�&ري  �Cي #-&ز ���� M��V5! . �VU�:

�ن و ���ن در ار��Vط &د، 2�_� '&د �U<	ه�� ا�;- � �W	# در

 9��x�
��ق :�اوا) '3ا	��ور(#Cد ا-� ا&	� در ز-��� ي #�eر -Eهd در 
�&w�P -���3. =��=9 از '&د 	;�ن -�3اد �: او �وره�ي د��� را _��

�� از ه� �وري" �� در �ا� ه� 	&ع ا�c3&+&ژي ....���!�را-3
w+�i-".]s٩[ �*�C ي��	�� و زD�U: ه�ي �
Cدر ر M��V5! در �VU�: 

 �او . ��&=9" '3-�ت ا�
�7�5 ه�3"و S[&ق ه�3 درس '&ا	3، =,� 
3Hه� ;��U درو"�� ا=Xم #ورد و 	�م  �را 	�8 � '&د " 3V7ا�"!

 � ��	�
��� �7&ان -�-&ر &د  �
	��د � در=���� !� از �اون 2�:
�H&ان . ه�3 ر:9 ��,��C ي�W �W	# 3 و درC ن�
�=,� ره�,�ر 7�

 3O
� ا+�H&د"-
�	�� -�-&ر�9 '&�% را #"�ز !" ا��  .�داز =&ي 
ه�>�-� !� ا:�اد ���VU�: F، د:
� ا��
��W�U =�و�� در ه�3، از '�	3ان 

� ا+�H&د"� " ا�7 %i�5S�9 -� !�د	3 دو=
�	;�ن در *�ه�@ در 

�ن(ا��
��W�U =�و�� !� از +&ر	� -;�&ر �
��V	� ) +&ر	� 7�;�

8رگ '�	3ان . -� !�د، -;^&ل ��ر &د	3 ،���S � ��7 �
د:

�3ه��5C، و ��Cدا ����� . �ان او 3V7ا� و :�)(  �5C3ان ه�	�'

� و -3��� -� 3C :�-�ن �- )-�C �
�ن !��7 ��WSز ا=
�ن "�
� ا+�H&د از ر��ض !� ا!�&ن ���
9i . -��ا	3ه85-�ن '�	3ان ا

 ،3W	 ،ن�
�8ر�2 از -��fg -�!8ي 7� 95�* �
�ن ا=9، ��7
3�
Cدا \U��� ا+�H&د. � '�	3ان ا
V+م ا�	3 و C زي� ��	3@ ي ����ن ا� 


�ن 	��د�3V7ا� و :�)( ���ان '�	3ان . =H&دي را � !;&ر 7�
&د	3 �H&ان  �
'��زي را در -[�( '�	3ان ا+�H&د  �! �5Cه�
��د�Cه�ن =�ز-������ !� -�زه�ي #ن �&=\ و���
&ن _�_�( !;�3@ 
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3	3C �
C�52 ،د& @3C .ه� اردن ر�Cد�� �� 3V7ا� =�3 و :�)( 
  !��د�Cه� 7�اق


�	�� در ��در را=
�ي �5S�9 از ه� دو ����ن ه��5C و ا+�H&د، 
� ���-3P . �Vد ا=
�Dد@ از ا=Xم &د'�	3ان ه��5C -�73 ا	
��ب 

ا=Xم &د	3 و ه�!3ام از �S!�5ن ';� ه��5C در g&ل =3@ ه�ي 
� #	�ا ���ار -� !�د	3
CE2 .3ان	در '� ��	�
�� �
H�Vg �5Cه� 


� ه&ادار ا�� !;&ر در -�� -� د�3:X' )��;��اي  �U��	�
از . �
=&ي د�>� '�	3ان ا+�H&د !� -�دان وه�� ��>W& را در ا'
��ر 
�&ا	�
�3 +�3ن را در  �- ��	�
���ور  � �
�3 	��و�� *&ي &د	3 !Cدا

� 'M�U :�رس ��ري !��3�" )Sل =&ا�
�! �
:�2 9=3.  
� 	Z� -� ر=�3 !� ه��5C ه� در ، ��}١٩١در =�ل  ���_ %���;

�� در . ا��اي ا�� ��وژ@ د=9 �n را دار	3� �
�H*&- ن�	ا #��ز
� و ���ا	% -� ��S ��)&ر -� !�د ! ��	�
��
�3 و Cدا �� و -3���-
 ��	�
���&ا	�- 3��5U	�ن را از �5Cل #:��[� �� ه�3 در را=
�ي اه3اف 

3��! M���	� ه�ي در �Sل ا�XO5ل، 'X:9 در #ن ه�>�م 567. 

�3 و ���� ا=�5 -�73 رهV�ي -��5U	�ن Cل دا�
:�=&د@ �� را در !�


�ر . ���ن &د	3:�2 @�P�O- ي �]US ف در�g �از ه �	ن �567�!��

�	�� رهV�ي �Xش �اي ا=
�Dد@ از 3��U ا=X-� را ��&د	3 و  @3-#

��
��!�ن �567	� در ا' 3� �9�H&ان 	V�و�� C9 . ر دا=��= �ا�
��F. د=9 ��ورد@ ي ��F '�ور-��	� �� +�3ن &د �+�د !�زن : ا:�اد ا�

� ه�3 �;�� F!�S 9 و�+���ي :�ا ا-,� � ]5["را�ت =��("وز�� '�ر�
C3 او ا	;�و�ر"�اف زاد@، و '&&D+�� �5S�9 ]6["#ر�&ر +�د  �! 

� داد، ]7["رو_�3U"'�	&اد@ ي �N�U: ن��&د��اي � *&ل �;��( دو+9 
 ر��� i% '�ور-��	� �� د:
� =��=9 '�ر�� ]8["-�ر� =����"

� ا��
��W�U =�و��، ]9["�&�3 �&رج ه&�2تد"و �7 %i -�&ول 

�ن"	&���3@ ي !
�ب ��7 �
�ن ��Cس، C�ق ��Cس و " 	D&ذ =�
5&+��"-R:�O -&ز@ ي C#"]10[رد&D�!در ا  . ،)�_�_" ���&�#ر	&+3 

�"]11[  �7&5W- �
�ن 	�8 در ا��U<	ا F��+���,-ان ا�V>� ره�و د
�3ي -���3. &د	3 d+�* �
�	�� در ا�� ز-��� را _����  .+&ر	� =��=9 

" �! �V-��� اد@ ي&	�' � �-X=9 ا:X' �	�567 ن�NU= از =[&ط ��
�، #	�ا 	�5���23 -� !�3 '&اه3 �- w��C ،���S ���S ل�S در

� . ر=�3��S �
� *3رت ��: ��H� �- اه3اف �� =&د -� ا=9، ز��ا 
'�د 3Cن U&� ا=X-� و :�و���C ا-,�ا�&ري �567	� هi5&ا	� 

3+�( ا���� 'X:9 او �اي -� � ��ر '&اه3 &د . دارد �و ه5?��
F��! �- 3اري:�g ود . از او�ا2� ;�d=��- �U ا�� ��وژ@ ��% 

;�( -&زا��A ه�ي =��=� از ا-� �� ه�ي S�&د دو+
��ي 7��;	 �
و 	��&ان از �*�اري ه� 2&	� ��&	3 ا��Oدي � هF و در �7� �Sل 

5� '�ر�� �*� '&اه�3 -�	3Cد �  ."ه�5;� #-�د@ ي ا��Oد در �ا
3=��- �Z	 �� ا	3از@ ي !�:� =�د@  9=��= �ه��5C ه� � . ا�3@ ي ا�

� ���-V� و ��3اره�ي ر-���	�5�� ا	
��ب '&�% �
�n Aف زدن و 	
�اي #زادي از  �� 3�	#�ا7�اب !� +&ر	� 	�8 #ن را دا-� زد@ ا=9، 

3��! ���
�ن C&رش �در . �&غ :�-�ن روا�� ��� ه� در =�ا=� 7�

�	�� ا=9، �اي ا��Wد ا��Oدي -��ن ه��5C ه� و �� ��OP 9;�
 ��U<	دي و ه&ادار ا&�� �
��P&	��9 ه� و � ه3ف �3�3 #وردن دو+
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� و �N�U: ن، 7�اق، اردن ا-�وزي در��V+ ،�=,�دن 5�S�ا	� =&ر�
� ه��5C ه�
�ن ��7 ��" )S�= ز در�WS و . ،��� 	>�ه� :�ا�2�

9 -�� '&اه3 &د�8!�- � ��	�
��9 !�
�ل O�� و �7 �
:X' �. ا�
3�

�	�� ه���� -)� و =&دان ه5?��ن در *5U�و 
V+ا.  


�ن !���7 �*�C �S&ا	در  �VU�: ،ر -� !�ده85-�ن . �=�� �=
 � �!�!�، 	�5��3@ ي =��=� د:
� ه�3 در 'M�U :�رس -�دي &د !
 �! 8�' 9D	 3�5Cارز fg��- 9��-ا ��5b�
�ن �اي �U<	9 ا=��=

&د، '3-9 -� !�د �
� در #ن �3�3ار 2;
D�	 )��	�

�ز�2 �#ن . 
� !�!� و 	�8 دور@ 2�د -;�&ر و :&ق ��=&س  �VU�: ،ز-�ن]F	�'[ 

"2)��ود � " �-�	 @�WC 7�ب و )��V* �23	ر او از ز���� دا	% !
ه�ي '�	&اد�2;�ن و 	�8 -��رت او در ز�ن ��C=�، وي را :�دي 

�اي _��� -�-&ر�
� 	;�ن -�3اد، !�ر -� !�د �
���C . در �!�!
� ا+�H&د :�=
�د}١٩١+�3ن ه�>�-� !� در .  :��VU را �اي د�3ار � ا


�ن اه�+� ���!�ن -� C&را	�VU�: ،3 را �اي "�ب 7� ��U7 را ��-
� ا+�H&د"=�-�	3ه� � ��� د�>� از g&ا� &W<�� w���H " ا�U7


�ن &د، �52رد��7 �*�C 95�* ن در�!�� 3O
- �! 3�C�+ا.  
 �� ا+�H&د -�ه��	� ١٩١٧در #"�ز ژا	&� �&	3 از =&ي :��VU v٠٠٠ ا
� ا+�H&د  د=
��ر  از #ن �� :��VU]v٠[.در��:9 -� !�د
�	���� ا�� 

9Cري دا���� ١s ��� ١٩١٩در . &د و � وي د�3اره�ي � ي ا+�= 

�ن(ا+�H&د�3Hي 7� @�Cد�� )(�: AU- ( اي� �VU�: �
=���= �

و�DU�د "د�3ار از +�3ن !� د�3ار از ادوارد �اون، -�اد :��VU و 	�8 
9	X �
�	��، - از -3ا:�Hن ��;�و ��ن]12["=�&���ا=�-X�F ه&ادار 

3C د، ه5�ا@ او&i;� از #ن .  
 ��=��� ي '�ور-��	� و ;]	 ���^�
�	�� در �� �
ا-� �زي ا-,���+��

� 	�!�م -�	3�&	 �
:X' .	�
�� �
V+ي *3رت ا �N=ا& ��V! ي��
 9��*� -�	3 و+� �3 و  �]N�- در d+�" �<�ز�ا-,���+��
� اش 

��7- ����	�
��
� ��% 	�:9 و 7�اق 	�8 �اي =��زان ��	&��P 
3C و -�گ #ور ��اي '�وج . -;�( #:�� �X7و@ � ا�� :�ا	�


�	�� از =&ر�� و +��Vن ��:;�ري -� !�د و &;U�A ه� در رو�� ��=

�3 و �8����� را در�ر@ ي =��=
��ي ����	� :�3=9 2*3رت را 

�ا. +�3ن � ا	3از@ درد=� #:��3 �و . ا	>��U :�ا	�� :�ش !�د	3 !
&د، =,�@  �
CاE2 �5 ه�Cاي ه�����2ي '&د را  �
;�� +�3ن _�2
� ي NU= 9O� A_&! 5�وU* �
�ن و ه5?���� ا+�H&د =�ا=� 7�ا

��ود ( در�ر@ ي 7�اق !� . �WSز �)�ف !�ده��5C ه� را در �2
 �� ه5 ��&2 �! 3�&2 �- �i= �� �	&< 3C ����U<	ا �-�!�	 �7�


�	�� ا�Cر@ -� !�3، او -� 2&�3�� �� �-� در : "ي =��=9 '�ور-��	
F�3@ اC �28ر
�ر 	�!�-� :�2 �W��ا".]v١[  


�	�� !�ر -� !�3 ار�g�V% ر��� ه�&ز در '9-3 ! �VU�: �ا � ا
� ا+�H&د و��ا	>� . ا+�H&د RDS !�د@ ا=9� ا! 3�=��- �Z	 � �
;�

� ه5�اه%، �;	 �  ::��VU -�>&�3. را -� ��=
3" اn'&ان"و ��	��ن �د�
� :�-�	�واي "���3�5�� و *3ر��
ا7�اب، د-��ا��3 و و�&د 8ر2

� ا�� ا-� ا=9 �U�+7�ب ا-�وز د . ���
� ���
�� ا+�H&د ا
35ت ��9 =�ل ه�=9، �� ا=9 !
D�	 9�H*وا � *3رت او در ا�

  ]v٢[."'&ا=9 ه� و #رزوه�ي -�د-% را ��VH� !�د@ ا=9
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� �7&ان :�دي -3ا:L د-&!�ا=� و اP&ل  dU"ا �VU�: �_�2
� �� در ZO+ 82�ه� -� !�د، ا-� ه�Z���5&ري '&اه� 7�ب 

� '&د را@ 	3اد �5S�9 از� ا+�H&د ��د�3 �'� ]v٣[. '�	3ان ا �
S 

�	�� _&ن ه&�2رت، �� F��+���,-ر82اران ا�! ���� 9i=�= از
� ا+�H&د و &�W<�� @K&��ن وه��;�ن، اn'&ان، را 3�3@ ي '�	3ان ا

3�
� 	Z� : " ز	�23 	�-� 	&�� :� �- �VU	&�� .3	D�ت -� 	>���
� �� از ا=Xم !� در ه�3، -)�، ]_&ن ه&�2رت[-�دا	��W� � 

!�� ،�� ا+�H&د =&ر�
�3، ا=Xم ��5-9 '&ا@ اn'&ان اCز دا�WS و ��
 �� �UP>�ا، و�و وا� �gه�ي ا:�ا �&د و وه� #3-�8�3�� �� @3�3�

  ]vs[".	��&ر در ���ن ا=Xم
 ١٩٢٠:� ،�VU���H '�	3ان ا+�H&د، در ��� ه�. ده� " د-&!�ا���ي"


�ن ��7sو ز'�5 و  ه8ار٠٠ �
;! sه8ار ٠ ���ي ا37ام 57&-� 
3�
CاE2 . F�S مX=9 #-�8 از ا	&;' .��=�D� � *LN  ه8ار٣v٠و 

 	V�ده�ي و��ا	>� و ز-�� =&ز 2�و@ ]b7.]vv& را �Pدر !�د	3
� ز�� �&غ " اn'&ان"
�ن را ��7 �
�	�� " ا+�H&د"!���اي  ،3�;!

 Fه�3 :�اه �� �� �� از =�ز-�� ه�ي د=9 	;�	3@ از -3�
�ا	U�U=

� ز-�	� !. #وردS در �'�&د،  ��=��� دو+H= 9&دي در C�ف 

 '&	i&ار را 5C;��ي دو دم -�  "اn'&ان"+�3ن و �bH از ا7�اب 
�&w�P -���3" اn'&ان"�A دو=��V+ 9	� ا+�H&د، . د�3	3 �: را _��

ا-�وز #	�ن 5C;��ي در د=
�ن �Cه8اد@ ا	3 و :�دا '�W�ي در "

% '&اه�3 &د;�".]v{[ 3@ ي	;�	د=9  ،���S  از +�3ن ،��	�
��

 ��� ا+�H&د را وادارد . را -�O( !�3" اn'&ان"در'&ا=9 !�د !� ا
� -�-&ر ا	>��U در �، در 	�-� �� ر=�5 �- w��C ،���S١٩١٨ 

9C&	" :3�! �- >�ان	از ه� _�8ي  %�ا���9 !� دو+9 ...#	?� -�ا 
�_�3ن  �� ا+�H&د را 
�ن ا�U<	ي ا ��U- ت�bS ��U7"ان&'nا"، 

� 2�وه� =��=� در �&E- %Cه�V ا=9، وادارد! ". ��	�
��ا-� 
  ]v٧[.'&	��دا	� از ا�� در'&ا=9 ا-
��ع !�د

 3�C&! �- د&H�+ا �ا-� . را 	��و�� -�
[( وا	5&د !�3" اn'&ان"ا
9��	 ���_ �
�	�� -� دا	�9 !��
�	�� در . ���A -�-&ر ر=�5 

١٩٢٠ 3�! �- @��i- �-��� ��[او"  _�� 	�5 '&اه3 ا�� ] ا+�H&دا
� اه3ا:% ا=
�Dد@ -� " اn'&ان"ا-� #��Cر C&د !� از �اي ر=�3ن 

�'� ا:��ان ." !�3 و '&د !�ر2�دان �� ��د@ ا=9 �� و�&د ا�
 Fه �� ه;3ار -� داد	3، _�8ي !+��- �
�	���� در�ر@ ا��� LUN- �
5!

 �&;U�A ه� �9O ا+[� " اn'&ان"ا!�&ن �� دور از '�د ا=9، !
  ]v٨[!57( -���د	3

� :�9P ا	
�iبi= در F! 9=د، د&H�+ا � دو+
� =�&nر را  ا
9C3. داC� �
C3ا	د2�ا در #ن *3رت ر=�5 ���� ا=Xم ! �
ا-� . دو+

 9Cان دا&'nن و ا&�� وه� �� ي ا��Oدي !N=ا&
�	�� او را ��
9C9 وا -� دا!�O .��	�
���� در ��=� !�!� ا:�� =��=� ز��� 

�ر@ -�>&�3 �  :ا�
� ا+�H&د در��:9 !� }١٩١ و اوا�( ١٩١vدر اوا'� "" اn'&ان" ا

3�

�ل ا-&ر در 	3W ه��! �
:�2 9=3او -� د�3 !� دو . در 3Pد 
�3C و اn'&ان را از =� را@ �دارد  �5 -&*9!�S �� 3ارد	 �
;�را@ 
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3	�5 �*�
�iب 	i�9 را در ����ن او ا... �� ره�H- �V&ي وه�� ه� 	
i&رد 9��C دا�V- �� ،3�82�"]v٩[  

� ا+�H&د در *3رت �3�3 #ورد �اي � ا! �-X=د2�اي ا��� %V��
9C�7 ��ورت دا&	 �
�ن =H&دي �� ا+�H&د از . C�ا�\ 7�ا

 � )��5� �� �� و ���>8��� #ن U�V* �<
��دن وا ��ا=Xم �اي از 
� -�3ي ا=X-� ا=
�Dد@ !�د��# ."d�VS 3" ��ن��&	 �-" : �H-�� در

� '�	&اد@ ا-��9، ه&�9 و -;�و9�7 :�د ا=9، ! �	���� �� و U�V* ي
� . _;�C&� F از ه5� ي ا���� -��+� ي =�د@ �� 	��9ا�� ا-� �اي ا

� �� را ره� U�V* �ا+�H&د در ه�>�-� !� '&د و '�	3ا	% #داب و =�
�� 	;�ن د �� ا	3از@ -�
&ان #��� -� !�د	3، '&د، 	�5�;� &د !_ ��ه3 

�-X=ت--�3ي ا�Wد-]٠}[ه�! �� �U�V* 9�&ه �  ]١}[." را ���>8�
ه�>�-� !� "�Vر ��� اول ���	� 	;�9، �� از !�D�ا	� ه�ي 
 ،�� �� -�ز دو+9 ه�ي '�ور-��	��H�
3Hد �اي - �
ا-,���+��

&د  �]N�- در fUN- F!�S ��	�
��&د،  @3C &O- �	�567 ري&�و ا-,�ا
9Cل دا�
�! 9O�
�ن را �� ا+�H&د *�95 357@ ي 7�� ي . ا
D<

� ا+�H&د �� ده� ي  "اn'&ان":��5C �VUر �% از ١٩٢٠ ا vه8ار ٠ 
&د ��&د	3 ]٢}[ F!�S �5 ه�Cن، ه�&ز ه��
�، در �WSز، "�ب 7�

9CE2 �- 97�= � دو+3� 9�١٩٢s 3در . ا-� ز-�ن �اي #	�ن 
�9O رهV�ي �3Wد  ��!���&ر� � -��&خ ��2�ا��	� ي -)�DN !�5ل #

� !�ر و ا=Xم ر=�5 Z:�O- ن�	�5U�- �8ر�2  �&C ،9:X' دن�!
� . وارد !�د�&ر� ���، '&ا=9 !� از ا*3ا-�ت #�- w��C ،���S

. �C�3 او 	[;� ه�ي �7+� +&ر	� را ��د دا9C. =&د '&د ��@ �2�د
� '&ا	3، ا-� روز�2رش =,�ي D�U' د را&' ���S �<�د و د& @3C

9C3ا	 ��3@ 	&�C . �� و ا
�C 9=د ���S ن ه�>�م از# �� ��	�
��
 3Cل ر�S در �gد و 2�و@ ا:�ا&H�+ا"����O+ا �
� "�Sج ا-�D- ،

:��VU در �ز2;9 : " -&	�و -� 	&��3. اورF�UC را ا	
�iب !�د@ &د
از =&ر��، و در ه�>�-� ي =�ا=�- �<5��5U	�ن، در ��ددا9C ه�ي 

�، در روز�- w��C ،���S 3رت* �ا	� اش ��د#وري -� !�3 !
 ���5	 �D�U' زي ه�ي� dC �� �WSز &د، و '�5
�ن -3Oود ��7
� ا+�H&د � #=�5ن OP�اي 
�ر@ ي ا*�Vل ا= �اش در ه�>�-� !


�ن -� در';�3، _�3ش #ور &د��7."]{٣[ � ا	3!� �� از ا�
� �WSز �&رش �د	3 و� ا+�H&د  ه��5C&ن را 'LU !�د	3 	��وه�ي ا


�ن . و 3Pه� -�د و زن و !&د� را *
( �7م !�د	3��7 �ا��>&	
 )��;�� -�!8�9 ر��ض �C( 2�:9 و :��VU در ��5م -3ت  3Sوا

� ا+�H&د &د
�ن در !��ر ا�  .دو+7 9�
� �7&ان � '&د را ! 3-#�� ا+�H&د � در	� در 3Pد =,� ا

�� 	�5��3@ ي ا=Xم ��� �
���C � ��5��	3، ا-� ا�� :�ا��3ي &د !
-�Hه3@ ي ر=�5 : "�	�رد +&��c -� 	&��3. #ه�
>� ��% -� ر:9

� در #ن ا=
[Xل !�-( ��د�Cه� ! ��V! ي��	�
��� ا+�H&د و -��ن ا

�ن �=5C 9�5�د@ -� 3C در �� ا-�bء ر=�١٩٢٧3 -� 7٢٠�  .

� دو+9 �3�3 را 
� !�3ي و 	�'&ا=
�3ا-� -��5U	�ن '��C 9�5=� ". او
  :-� ا:8ا�3

 " �ه��ت -��5Uن ا87ا-� ه�3 از �3@ د�3ار !�د و از �C@ '&ا=9 !
 �
;�( از 	�5���23ن �82�3@ ي !�
�ل �C�ه�ي -[3س را - �� �
�5!
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� ا�� در'&ا=9 �&��� 	��د .  �,�رد!;&ره�ي -��5Uن� ا+�H&د ا
� ه�3 �ز2�دا	� ه�5ن =�ل . 3و ه��ت ا87ا-� را از را@ در�� cدر ژو

� و رو=�ي V�� ا+�H&د !�>�@ �� � د7&ت از iC)�9 ه�ي �7+� را
 �-X=ي ا��	�23ن =�ز-����5	و  �-X=ا A+�5- ي ���5&ر ه5

 ٩}از ��5م -- A+�5��5Uن ���� . !;&ره�ي "�� -��5Uن �;��( داد
� -���5	�ن #��Cرا . 	D� در !�>�@ C�!9 !�د	3� ا+�H&د '�Nب ا

در ا�� ه�>�م او � ��7 ا+5H( ه�ي ... را �WS F!�Sز '&ا	3'&د 
3C ��'� -9D+�i !�د	3 و !�>�@ . -
�Dو�� از ��	d -���5	�ن -&ا�

3�
D2 ���
�3 و 	FZ �3�3 را �=9�5 . را :��E� >�ان�د
3�
'��C".]{s[  

� ا+�H&د =�ا	�Wم ��w�U '&د را � 2�و@ ���9 ا �- �� از ا�
CE2
� !�3	�8" اn'&ان"Cي .  رو �!�ر�Cن " اn'&ان "١٩٢٠�� اوا'� ده

&د	3 @3�W	ر ر���� ا+�H&د &د و از =9�NU ا @3C �5م�� ا+�H&د . ا
 -�O( اX7م !�د و �*��5	3@ 	��وه�ي �د�� ١٩٢٩#	�ن را �� ��% از 


�ن اد"�م !�د��7 rU�- وه�ي��	را در  ��;	 . ���ا-� وه��&ن را 
� او �اي �9�V6 *3رت '&�% در �WSز !� اه�5
� X7و@ � ا. 	��د�

�VهE- ��U� ،9Cدا �VهE- �

� ���	� و !5;� را �اي ]13[
�، �WSب ا=X-� و د	�<W�� �5زه�ي	82اردن  ��5b� ��>� *&ا	�

���د 	��د �� ١٩٣٠در =�+��ي #"�ز�� ده� ي . را=9 #���� وه�، ا
� -H�وف و 	�� از -���"ا+�H&د 5� ا-� W	از " ا )�;
- �را !

 ������اي  �ZD+ ات�!E�
�ق ;- �gاد و ا:�ا&= ��د�� 	;���ن 
� -^�ز@ ه� ��>�م 	�5ز و �U&�2�ي از -)�ف =�>�ر و 
�	�5ز و 

و ا�� �C&@ ه�&ز .  &د	3، �3�3 #ورد]v}["�3 ا'X*�"دات د�>� �7
  .هF و�&د دارد


�ن �
�	�V در *�u= dU&ر دو+7 9����اي  �c���� ي اN]	 دي&H
از 	Z� ا=
�ا�K��9 ه�ي . ���ن ا=Xم، -�� و -3��� �3�3 #ورد

� 	Z� -� ر=�3 !� 	��وه�ي  �
�	��، ا��>&	�� F��+���,-ا A����ا�52
� 	Z�ات -�rU ا 9V�	 % را�ي ارزش '&���� ا+�H&د 

�x&+&ژ��� و 7�:�	� =�3 ��5ل ا+3�� ا:^�	�، 3V7 35O- j�C@ و 
� ي +�3ن از =�3 ��5ل �W�9 !�د@ &د	3 و �e ن�	# �	ه�ي ���� �5W	ا

9 !�د@ &د !� . و  8�-# 9�]:&- X-�! @3V7	V&د�e 3 ��5ل�= @K�&
� از 	>�@ !�n�� ا-,���+��
� و ا"�Dل 2! �+�S ا=9 و در �


�	���� ا�3@ ي ��
>�ن ���"�-X=3@ ي اO
&د " دو+9 - d+�� او
�&د@ ه� 	�!�م -�	3 و � -9D+�i ه�ي ���7 از =&ي  dU� ا-� در

3C �� و ا��ان -&ا��!��  .�S!�5ن 
� يU�=&
�ن ���� ي �u&ر ا=X->�ا��  �;��( دو+H= 9&دي �U<	ا 

3C 3H
�ن و =,� ا��nت -
3O@ ي #-���� . در ده� ه�ي �U<	اي ا�
 F
��
�ن =H&دي +�>��2@ اه3اف ا-,���+��
� در =3@ ي �دو+7 9�

&د . &د �VهE- ��و��	9 �i	 ي ��� ا�� ز-�ن ه�&ز وه��9 در در�
� =H&دي ه� �� 	��و�� =��=� و -� �&ا	�9 و:�داري '&�% را 

� اه( 9 !�3 و :�ا�� از #ن، '&د را �e �ON= م درX=ن ا��� ����
3	n&V] L�=و . ��� -��c(، ا=Xم =��=� ا-� � 	>�ه� ا-�وزي 

 �-X=وي =��=� ا��	ي 52;3@ ي #ن  �]US د، و&#	��>�م �3� 3	��3-@ 
� ا�c3&+&ژ���ي �Eاب و �3 �U7 3	ا&
 ��&د@ �� &د، ! �� �
&ا	;� �
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 ��H� 3�3� 9 =3@ ي�+���ا-,�F��	&5! و 	&�=�	F��+�3�! )57  . ه�&ز
&د	3 �&ا	� 	8د@ &د �
C�! @3V7 3 ��5ل و�= �� �5S�9 . دا	� ه��� !


�ن =H&دي و ا��
��W�U =�و�� �و -�ا*9V و�K@ ي وه��&ن 7�
&د  �
C�! رش راE�A 	��وي ا=X-� �3�3 از '�!� !� 3V7@ در #ن 

�#ورد �= .	 ،8c&= ل�	ي !��ر !���C ر در� ��
�i	 اي�� _�3ان 
 �-X=د2�اي ا���
�ن =H&دي 8Sب ��5�[دور از 7�U�5+ا'&ان ا[ 


&ا	� . -�د-� �3�3 #-3;� � .�(- ،��U�7�5=ا ��C.  
   
   

 ����	 
  ��ز
�� ��وز��� ��زاد�  ��	�� رو��ت در���س ��

  

 ا*0م ار�.�- 

  *3#� �%رگ ا�1��2
  در �6ل �43 *�د

)٨(  

  

 
 

 �1��27 ��3� �2��ط �� ���2 
 ,�ا,� ا*9 از �8�اد �� وزارت (�ر*  

  .و 	�ح ا<� ,�ر��1��ره� �� �2دم و ��2� د��ن ادا�2 
 7ن در �>"��8ت ;� 	�رو

  
�5� و راU�5+ن، ا'&ان ا�b-3 ر�H= ��# 3انO
- �-X=ا ��ا�<
=

&د	3؟ #�� ا=Xم '&د  F��	&5! �=&د-�3ي در ����ن ��� =�د در �ا
 A� د؟ از&=3ي در �ا� !&5	��F، ا�� ا�c3&+&ژي #��x�9 '�ر�� 



 276 

&د �D�- j=�� �Z�- . د�2 ه&اداران�� F��+�	&�=�	 Fو ه F��	&5! Fه
8Sب ، 7�اق	� در ���ري در -��ن �&د@ ه�ي -��5Uن ��:
�3؛ �اي 	5&

� 8Sب !5&	��9 در !;&ره�ي 7��( ا�� !;&ر !5&	��9��
8ر2(، 
 dU� د&i� ي 7�ا*� را H�C ��	&�U�- ه&اداري �	از ��� دوم ��� ��

�&ا	�9 ١٩v٠!�د و اوا'� ده� ي  �&د ! @3C 3�-و��	8ب _��ن S � ا�
��d ده3��. در ^3اد، د-&	�
�ا=�&	� �  9!�C��U�- A&ن 7�ا*� 

� راد�& 3Pاي 7�ب *�ه�@ ���م ! �P��+3اV7 در -)�، ��5ل ،�ه5?��

�ن ر=�	3، ���وان �	�=�&	�+��F او را �� -)� و اردن، 7�اق و 7�

١٩���ري ��:9، و در 'Xل =�+��ن ده� ي v٠}١٩ و ٠ ���� -VO&ب 
�&د@ . رهV� =��=� 7�ب &د )�C �� -����Oن در ارو�� ! �ه�5	>&	

� ا8Sاب !5
�- ،3��5U	�ن ���ن ا=Xم 	�8 !� از اي =&�� �- 9��	&

�	���� ـ ��C�ا�\ ز	�C �23ن 	�را�� و �3 ا-,���+��F "�ب و 	D&ذ 
 F��+�	 &�=�	 ن�C�
;� dU"و ا F��	&5! ،3	د& �#-������ در '�ور-��	

3	3�82 �-�� را �7 .  
���ري از -��5U	�ن، �Eب ا�c3&+&ژ���ي _� -� 3C	3، ا �-� ا2� _

�ور &د	3 !� ه�&ز -� � C�ق ��C=�ن و =��=
>8اران #-������ � ا�
 M�� ،3C�� #��Cرا �&5! 3	��9 ! ���&ان ا=Xم =��=� را )&ر

� ا��Cل 2&	�2&	� ��:9. !�د

ً� در '�ور-��	�، ا=Xم =�ز-�ن ��:H�Vg .
	i�9، و ��% از ه5� ا=Xم =��=� در �C( ا=Xم رو�S	��ن =�
� رخ 

د !� در -���3 و ���د ه� و -&=��ت -Eه�V �� او*�ف و ا-&ر 	5&
�، داد�2ه��ي ا=X-� و د�>� -&=��ت، !� ر�;� ه�ي ژرف ���'

&د	3 �

�3، ا-� #��Cرا =��=� 	V&د	3، =�ز-�ن ��:C�7�5 دا
� . ا�Uدر وه
 ،3H
�ن =H&دي، از #"�ز ��=�� " دو+
��ي ا=X-�"ي �_&ن دو+7 9�

و &�K@ از ( دو+9 ��!�
�ن، از ز-�ن !�d ا=
[Xل ، و 	�١٩٢٠8در 
�9O ه&�9 )١٩٧٠ده� ي  ،)U- ي ا*&ام و �&د	3 !� در�Cن ه5 ،

��5�8ي  \' �
i�
�� -Eه�V و �C�9H ا=X-� -� ز��
�3، و ;-
3C �- 9:�� مX=ر . -��ن دو+9 و ا&�u ،�'# 9=3"و د�را=9 �3 "

�5� و ا=X-� در ���ن ا=Xم در ه��ت �9�H5 ه���U�5+ن ا'&ان ا&_ 
 �-X=9 ا-&�S )��;��اي  �د�>� =�ز-�	�� و ا8Sاب =��=� &د !

3	3�C&! �- . ي&W
� در '�ور-��	� در ��! �از د�3 =��=
35ارن "�

&ا	�3 �OUظ :��ي، هN5�ازي  ��&د	3  A�ژ&+&c3�وه�ي =��=� ا��	

 ��3�C، ه� =� ي ا� F��	&5! ل���ي راد �ا��Cل، در در �ا� ��ذ
� ��3�>� و�&@ . -&*9�H ه�ي 2&	�2&ن �Eاب -� 	5&د �و -�5
� ا���

3�
C8 دا�	ا!� �
Cا .  
 �! 3C �- @9 ه;3ار داد�H*وا �� ا� @3O

>�ن"در ا��nت -��� "

7�ب؛ رهV�ان :��ي، رو�D�C�ان، =��=
35اران ، ژور	�+��9 ه� و از 
� ا8Sاب و ��V% ه�يا-� در .  _� -� ��&	3	3ا�� د=9، N&ر :8ا��3@ 

3وي و  )��V* وم از =&اد، -�دان�O- ن�	ده[� @K�&-��ن �&د@ ه�، 
� وداع ( !5
�ي ��5�����ان ه&ادار =�-��� داري و 	�8 رهV�ان �زار، 


�ل ���! ���M] -�ر!�[� *�#ن و ���>8��� #ن  �HVg د؛ و& !�دن #	�� 
F���!د -�ر&��� 9i= F��+��=&= ، .<��د؛ !3ام ا& ��، =&ال ا�	&

 A� �5ن را درU�- د@ ه�ي 7�ب و&��&ا	3  �- A�ژ&+&c3�ر_&ب ا�_

>�ن 7�ب را در د�>� =& ��M !�3؟ از ���=& و i% -��5 از 

��UO( 2�ان،  �'� @�<	"�ي !� رو�D�C�ان و -�-&را	� " ا=Xم 	&�
� ا+��Vء، =3�H ر-�bن و ا&ا�U7n -&دودي ��_5�S 3ار =��=� _&ن

� . #ن &د	3، ه�5ن =�Dرش -&رد 	�C�Zن &د��-�! ،��5U�5+ا'&ان ا
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ه��� در !�5 ه�ي دا	;W&�� در �dU دا	;W&��ن، و &�K@ در -��ن 
9Cرت، دا�W�#�� . دا	;W&��ن -��U7 ،�=3&م، ���C8 و 	�8 -3���9 و 


� =H&دي -� �&ا	�9 در �NU= 3ان	9 '���5S � @K�& �;V�� ���_
�&U ��ا @3O

3؟ و #�� ��UV^�ت ا��nت -��� -�ر!���9 ـ 	�=�&	�+��9 

 �- ،9��x�� ارز��Cي -Eه�V #-����، در �ا� ا��Oد C&روي # ���� �
 ��	# F! 9=د ��3 �! dU� ����-# @�2اردو ��&ا	�9 �&د@ ه�ي -��5Uن را 
� ارزش #ز-&دن را ! 3���5	 �- �را از -��& دور 	>�@ دارد؟ و _��

   !دارد
� #ز-&د	% -� ارز�3، �	�رد F78 وي _��� ��وژ@ ه���  �#ن !

� ا!�&ن ��و:�&ر . &د" �'&رد �35	��3V- ،��c&+"ع �V7رت ! ��c&+
� و ه��5ر ا:
�iري دا	;>�@ �����
&ن ا=9، -3ت 
�ز	;�v ���� � ده
&د@ ا=9 �-X=وه% اK� ي �
�ED در ز-��- �او ه5&ار@ . �x&ر���

� ا	>O;3ت  ،����ر ��	3Vارا	 @�2�Z	 )�+د � �
;�&د@ ا=9؛  8�
 �� !�را	Z:�O-)�� !�را	Z:�O- &	 3ه�H، و 	�8 3+�( 	8د��� و )و 

)�cا=�ا �
>� 3C�3ش �� ي ��و:�&ر +&��c در . وا+�]-١٩v٣ � 
� �� از ����ن :��ي #ن " !&5	��F و ا=Xم"�7&ان 
���� ي 	&5	

  .ن 	V�د ا�c3&+&ژ��� =9ه�>�م و !�&	� او ���ا-&
� ا��Wد ز	�W�ي از ��5�( ذا�� -��5U	�ن  �! 9'�= �Cرو ��c&+
 ،3C� F��	&5! ش�
�2 � �Uدو+
��ي ا=
3Vادي، _��	?� ه3ف "�ب -[�

3=9 داد@ ا=9 �V=��- 3. راه��ر��&	ن در ازاي : " او -� �	�5U�- �2ا
� ا	
�iب ��� از دو� ي ��� =�9 ه�ي '&�% ���� -VW&ر ��82 

� ز��ن -� ا=93، _��� _�8ي، ���ر �C� F��ر�
� . !&5	��F �� ��ر+�5	
 ����� -3Oود  ��i
� ا	��_ �=&د ���ن ا=Xم و 	�8 ���ن "�ب ا=9 !

3C�V	 �ه�&ز ا�� ا-��ن و�&د دارد !� -��5U	�ن . ��� از ا�� دو ���>8�
 �
:�� )�C ���^�
nً�5 در 	&ع S% را، ا�ي #ن، ا�7د@ !��3=�9 ه�ي '& .

 �_�2 ��5� ا=9، !- �
:�� )-���� �� دو+9 	&9 2O��f]O ا�� ا-�، 
 �	n�<= 3
� د��� ا=9، ا-� ه�82 از ا=
3Vاد S �� 3ادي وV

� ا=-&�S

�&ري 	&ع ارو���� _�3ان -
�Dوت 	i&اه3 &د�
  ]}٣."[ي د��

�5ل Sا �� E2اردن OP از �� ،�ي ا���c&+"9�]:&- " @3 در ادا-

 �� ي د�>� _��W�
	 �رژ�F ه�ي ا=
3Vادي ا=X-�، ��;���د -� !�3 !
 �
��� ي -�	3@ �� ا=9 !� ر3C 7[��3 -�ر!��� ��� �راه��ري ز-�

� ي +&��c. در #ن را E2 �- F�]7ارد
D<:  
�اي   !&5	��E- Fهd 	��9 و 	�5 �&ا	3 ��S ،3Cل #ن !� ا=Xم"  

 ���c# % ه�&ز	ور-�3ا�� ي ا=�=� ���ري از 
-Eه�V ا=9 و ا�� ه�
�ور -��5U	�ن . -[�و-9 ا=Xم در �ا� ا:��ر -�ر!���
� ا=9 �ا2�_

 �
�;�ن 	�_�8 �3C، در -[�(، ا��5ن #	�� C>�@ دا	اي =��� �� #زادي 
ا=Xم �H&ان �- . A��5U	�ن E- �ً]�57ه�V ه�
�3. '3ا ���ر ا=
&ار ا=9

�	&5! 3� 9�O��- از �
;� �� د�
D2 �! ��9 	��9؛ در وا*L، ه�5	>&	
ام !5
� �3 !5&	��9 ا=9، ا-� ا=Xم �H&ان 	��وي F!�S و اE2 �eار 
 �����ر �&ا	� @&]+� �� ز	�23 و ا	3�;� ي �ور-�3ا	%، در ا�� ز-��


��Cن ا��>&	� ا	3ـ در دراز-3ت . ا=9;� �-��5U	�ن ��ه�8!�رـ !
� اP&ل! �� @7[�3 ��9 ��x�� -�ا-� # ا'E- �*Xه�V و =�
� �Cن را 

��ب 	�5 #ور	3 ،3 �3 ... _�+% !;3�7[� ��U7 ن�	�5U�- �	&�! %V��
 3��C ،��'� رهV�ا	;�ن و 	�8 رهV�ان "� F��	&�ا'X*� و ا�&ر
 A� اي�� =&د !5&	��9 ه�، � ژ=9 ا��6ر2�ا��	� �Cن N&ر E2را، 

�;9 ��د@ ي _��� #ر-�ن �3C، ا-� =�ا	�Wم، ز-�	� !� -��5U	�ن 
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�� را در���&5! 3� ،3	��F 57( '&اه�3 !�د�^�UV� . F�C�����3 ا-�3وار 
� -��5U	�ن �اي ز-�	� دراز در ا'
��ر !5&	��9 ه� 	i&اه�3 -�	3!".  

�82ار  ��c&+ ي �در ه�5�% �����
&ن، !� در =�ل 	>�رش -[�+
� 	�م  �	�
�!�� F+�7 A� 3، از =&يC"�]�3P �، ا=
�د "-�Z�ا+3�

� ي :�ه�� ا=n �-Xه&ر، 	� 8	Z�ا�� -N�ح 2�د�3�=&- .
��+��Dت  �� و 	&���3@ �� �;�� �
-�Z�ا+3��، از iC)�9 ه�ي دو+

� ي دا	;>�@ . ���ر &د
ه�3، و 	�8 	>�ر	3@ ي " -3رس"او دا	% #-&'
��ي �
! "F��	&5! م وX=م"، "اX=و ا F���!و " -�ر" �i�ر�� F��+�����-

3P�[� در =�i�ا	�% در 2�ده�5�� �����
&ن ا��uر . &د" Xمو ا=
 � ��
� ي ا�&ز���&	� ا��5ن -O&ر و -U�=& ���� F��	&5! � �! 9Cدا

� !�دU�&ان -[� �- �-X=ا ��د 2�ا���� ا�3@ ي .  �]�3P" 3ادV
ا=
���د " ذا �� !�د، ا-� =�&nره�ي ���ن ا=Xم را 	�8 U5S ن�	�5U�-

= ��X5S9D2 9 2�:9 وi ": �ا���ن دا	;3�5 	�5��ن و رو�D�C�ا	� 
� #��Cر و ����ن از 	�&دي �3ر�E- �Wهd د:�ع -� !��3؛ ! 3�
'�د ه�
 �- �H�Vg وراء�- F�+�H�5&7� �� از '�ا:� ه�ي دF2 و W- را dهE-

=�&nره�، و 	� . ا	>�ر	3 !� *3رت -�fN و 7[( را �5C �- ��]Sرد
���
�اي �Veت ��!�
�ن و ��Ve �ً�5ت در !5&	��9 ه�، 8ر2 �N' 

3�

�@ ي '�ور-��	� ه��3. 2�[� -� 2&�3P:  

� *3ر�� اا+[�2� دارد !� را=�&	�+��F 	�ب :�*3 #ن ا=9" ��	&5! F��x�# .

ا	�U�W ا�
�7�5 ا=9، 	�8 =��
&5! . �5	��FU7 F ا=9 و 	�8 ا��5ن
 �VهE- .VهE- �5ن�د ا&V	 در ،��8<��� ���� F��	&5! در �� ا=9 و ا�

�S+� ا=9 !� -3ا:�Hن FU7 و ���&+&ژي �اي =�9 !�دن ���� ه�ي 
3�
� ��3�>� در ر*�9 ه� dهE- . دي�(
ا��، اه9�5 ا�
�7�5 ـ ا*

�&د@ ه�ي -��5Uن . ا=Xم ا=9 !� #	�ا =3ي در �ا� !&5	��F -���زد
�اي #	�� و37@ ي  �� ا=Xم روي -� #ورد	3 !� ا�� د+�(  ����37ا+9 

��CX . ا�
�7�5 و ا*
)�دي و 	�8 #زادي ��ن -� ده3 ���
ا2� !&_�

&اي ا*
)�دي ـ ا�
�7�5 #-&ز@ ه�ي ا=Xم ا	�Wم C&د، O- ر��	اي ا�
�اي �� !�دن 'Xء 	��C از #ن هW&م -� #ورد و  F��	&5! �52ن �
� ا�Cر@ !�دم، !&5	��F در !��ر ار��ي اS��س ا��5ن ! �ه�5	>&	

 ،�VهE- 38 -� ده�	�7�5 را 
و ا��>&	� [و37@ ي ا-��9 ا*
)�دي و ا�
در ���ن ا=Xم 82��% -��ن ]... ��ي ا=Xم را ��د�2 �� -� !�3

� -��ن !&5	��F و ا=Xم +�V�ال �U!&5	��F و د-&!�ا=� =�&nر	��9، 
�اي �Veت ��!�
�ن از =&ي �x&ر���� ه�ي ... ا=9 �N' ���
8ر2


� از #	?� ا=Xم و37@ داد@ ا=9، وا��>�ا �� !5&	��9 �ه� !� _�8ي 
3ون  �� 'N� از =&ي #	�	� ا=9 !�U ،9��	 3��! �c3 ارا�	ا&� �5	

� #�2ه� از و����2Kي ژرف ا=Xم��
5! ... �cX' د�W�اي ا� &����در 
� =�ا	�Wم #ن راه>;��� �اي !&5	���H-  F&ي! ،3�
در ز	�23 -� ه�

  ] ٣٧."['&اه3 &د
� . ، ���م -;��� دا9C"���ن -��5U	�ن"، =�د�� ]i[َ�گِ!9�ِ !+�]-

� ا=Xم -P�H�" ي !�گ � 	�م  F��	&5! ي�Z	 رد&'�" �
;�� �! ،
 @3C �cن ارا&
&د، _�3 -�@ 3H در در ه�5�% ����� " )c��- ل�	ژور

�
;� 2�د�3] ٣٨"['�ور-��	�- . �	�5+�7 �6O�، !�گ در �� +�]- �در ا�
3�! �- �cرا ارا �-X=2�ي ا��S3@ ي ا�3. و ��?�3@، ا��&	وي -�  ":

� ي -Eهd در� -� U�=& F��	&5! �� -� از -&�L -[�وت در �ا?	#
 3����=X]7 �i	� در �ا� _�+% !��F، #ن ا=9 !� ���ن ا=Xم، 

3�� F��	&5! . 3	ا&
 �! �*X'و ا ���8�:�
#'�ت " ��=�H- �i&ي، -
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�=��C " %+�?-�ر!���
� را !� در ��
W&ي �;9 روي ز-�� ا=9، 
3	�;���دزه�ي !� !�گ در �ا� !&5	��F ا"&ا2� ��;���د -� !�3، . 

� �5Cر ���ري از 	&���23:" ا�� ا=9! ��ن -3رن، �;��r !�د@ ه�5	>&	
 �� ا=9 !�
� ي ا=X-� را=H-�� f]O� ،�-X=ي ا �U��: ي �ا	3- ،3��

� '&ا	3@ ا	3�
�'� 	�8 #	�ا �S&-9 ا=X-� را= ". �=,� ا-�3وارا	
 �� -� �2�د !W�
� ي :" 	cارا �3+�( 	��ز -;
�� -��9�O و ا=Xم  ��#

�ا�;�ن :� 9P�: �� !&5	��F، ا�� ��=�i در '&ر ! 9��	 Fاه
i;� را � ��3�>� #"�ز !��3؟�5e [( *&+� از " ه��5ري	ذ!�  �!�گ 

� در ��� !�@ �!���زان �= 9�H*&- در #ن از �ه�5�% �����
&ن !
� -� �2�دW�
��5ن #-3@ &د، 	 �i= ": م، ا!�&ن �� از�W	١٣٠٠=�ا 

 F3ي در !��ر ه�S&�� اد��ن ��
� =�ل �3ل ه�ي ��&د@، -�دان 8ر2
F��+����  ."  '3ا	��ور در ����ر	3  -�

١٩�� ا�� ه�>�م، در ده� ي v٠ �� ا=Xم 
" -��9�O"، ا�3@ ي ��&=
 ��U7 �V�UP دي��� )�C 9""�ب در��x�# F��+�����-" X-�! �C�<	 ،

&د 9�U*در ا . �از =&�� ���ري از ا=
�ا�K��9 ه�ي U57>�ا ـ !
ـ اS��س -� !�د	3 ا=Xم 	�-�C @3&	3 " ر�c+��9"ا-�وز -�5� ا=9 

�&ان 3ان ا��� !�د �5	 �. 2�ا�� _��ن 	��و�� =�9 و -
8+8ل ا=9 !
 3� �ً��ور #ن، از ا=Xم، 3+�( -�ه�9 ذا � �&د ! F>�ي ه��2@ د�Z	

9:�2 @�� F��	&5! 3� �U-�7 ان&�H�%، ه�82 	�5 �&ان �".  
� ا=Xم را )&رت ا"�اق #! ��]U� ���_ ،�
U�3 ه�-�ن اO
- 8�-

��د -� #ورد ،9C3ا�� �- &��- ��U7 ز . "�ب در �3ال�"# �! ،�
U�ا

�ن =H&دي در ده� ي �
% از ا��ان و 7�-١٩'3s٠3�&2 �- ،د&  " :

 Fه �&د !� !&5	��F و ا=Xم را '��U =�د@ در ��bد  �C�<	 ن ه�>�م#
9Cم. -� ��3اX=ر@ ي ا�
� درS 5�دان
         �5Cر ���ر !�5 از دو+


�3، ا=Xم �اي د:&5! L	��F =&د-�3 ا=9، ... -� ا	3�;�3	3D2 �- �'�
	>�ش �7م در دو+9 ا��nت -
3O@ . ا-� ه�?�� #	�ا وا*�H �3ي 	>�:9

 �=��= �
&د !� ا=Xم �H&ان �A ��را- �و 	�8 در -�O:( #!�د-�A ا�
� ) *&ا	�� ا=X-�(در �Sل ا:&ل ا=9 و �C�9H ا=Xم ا-�ي #رام #رام 

3ل -� C&د �(iC . دي�(
���ر '&ب g�i� دارم !� !�ر��C=�ن ا*
 �! 3�
D2 �- '3-9 !�دم ��	در # �- �� !;&ره��� !� ا�Cر@  ����-#
� ه�5ن =�97 	�8 در را@  ،3��5C ه� _� زود�� از ا=Xم ره��� ��

� �2م �-�3ار�3H=&�
�3 ز��ا #	�� ا=Xم را =3ي در. ر3C و D2 �- ���_ 
3�
� ي ا*
)�دي -� دا	�H=&� ��ا ".  

)V,5! ن��]ii[ ي �
��� 9��K�� -3ت _�3�� ده� ا=
�ا �! ،
'�ور-��	� در C&راي روا\ '�ر�� &د، در راس ه���� از ا�b7ي 
-N�ح در ز-��� ي =��=9 '�ر�� ا��nت -
3O@ ��ي 2�:9 !� !�ر 

�V,5! �Z(، '&ا@ ا=Xم =3ي در �ا� .  #"�ز !�د١٩vs'&�% را از 
� �7&ان -�	�H در �ا� !&5	���u Fه�  ،�	 �� 3C�ر3C ا*
)�دي &د@ 

3;	.  
�&ان روي ا=Xم �H&ان =3ي در �ا� !&5	��S F��ب "  �5	 ��x5N-

�x&ري !� !&5	��F و ا��Oد C&روي. �ز !�د � ه�82 	�5 �&ا	�3 در  ا�
	&5! �! �� ا�� :�ض =�د@ ا	>�را	 ����� ���ن ا=Xم =�ا�3��! 9،  F��

� 'Xف #ن، در= 9	V&د@ ا=9�ور دارد و ا=Xم  F��x�����+��F و #�- .
-Eهd 	[% -��5 در �&ا-L '�ور-��	� �� دارد، 	>�ش 57&-� و 

���e� #ن ا=9 9O�� =dV ا���5 !�-( در �ا� . ر=�5 Ux�- �ا-� ا�
!&5	��F داراي . و��وس ه��� =��=� _&ن :��C�F و !&5	�� F	C �5&د
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� در و�&@ ا�
�ا� P&ري � ا=Xم ا=9، و و37@ ي ز	�23 د	�&ي C
�'&رد ���ن -3رن � ا=Xم دو . ��bد � #ن 	��9 ،�:�ا�� از ا�

� روي 	D&ذ 2�ا�% 357@ در -��ن -��5U	�ن #:��3@ ا=9، !� دره� را 
3��;2 �- F��	&5! . 5&ل درH- و ر=&م �
�= F�+�H�	i�9، 	�ر=��� 

� RDS ���>�ه;�ن در -� F5(- ��ن رو�D�C�ان، و 	�( �3�3 ا=9 !
3�
� راه� �اي �ون ر:9 از d]7 -�	�23 ه�ي -�دي ه�
دوم . ��:

 �
;�� ا=Xم را �[&�9 -� !�3 و �8اري از "�ب، !� ا"dU 2�ا�% 
�x&ر��� و 	��وه�ي =��=�  �� ه� #	? ��
;- �از #ن، ���� ي ه&�9 ��

ر =�ز-�� ه�ي 7�� و ا��ان د... "�ب =
�8 د�>� ا=C �- ،9&د
 �
S و �VهE- ت�=��Sي ا&�� %V	�&�=	��+�F �3 "�ب � ر	� و 

� ا=9
i�-# ،��2�ا�WO� ".  
 L	�- 3���ور دارد !� "�ب =
�8ي ذا�� ا=Xم =��=�،  ،)V,5! ،�ا��?��

3C� @3O
� #ن در ا=
�ا�Kي ا��nت -
C٣٩.[از =&د-�3 ��3ا[  
n��، ا��ه;3اره� ���_ F"��� ١٩svت -
3O@ در =�+��ي  ١٩v٧ 

�	��C�	 8�	 dU"9 و ا�  .ا=X->�ا�� را ��ر 

� از ا��، در ;� �
S١٩sv و ����	�
��� g�ا�Sن ! @�<	# ،

 �!&U�اي '&�% و ا��Wد  �	�	�5�� Fه �
:�� �#-������ در :�� _>&	
&د	3، ا=Xم  %�د:��7 �3 ا��Oد C&روي، در 2�
�د@ ي -�زه�ي ��&

� د+�( #ن !� . در ا	3�;� �Cن &د ،��	�
��� ا�Cر@ ي  �ا��Oد دول 7�
&د؛ ه3ف،  9��5 2�:9، =	 ��، ا��ان و ��!�
�ن را در �!��
���>8��� #ن � ا��Oدي از !;&ره�ي ا=X-� و د=F! 9 در��2�	3@ ي 

 �� �+�5C روي[!;&ره�ي&C د�O�� ا �
&د] 	8د��].sي #ن ] ٠ �ز-8-
	 ،�;]	 � �
;�� ا=Xم و  �
��3�3 2;9 و =��=9 ه�ي 3Hي 	�5! ،8


�	���� ا=
&ار &د��در =�+��ي . ا�57ل *3رت -�
[�F #-������ ـ 
�اي ��M ا=Xم =��=� در  @3O
��و-� و #�8	��ور، ا��nت - 9�5!�S
����ن ��� =�د در ��ر �2�ي #ن �H&ان =�SX �3 ا��Oد C&روي 

3�C&! .از ا �;i،��CX� ��  �&د	�S ،3ل #	� ��� ه��� �3ي ;]	
 �
��اه� ر: � ��Ob- ز�N��@ از ه� #ز-&د�2 و  �
��Cن ;�

&د .  
�اي 	5&	� �� از 2&	� ي ا'�� ��وژ@ ي "8-�* �&' " �Z	 را در

� ا=Xم =��=� در ده� ي . #ور�3�C&@ ي 57( #-���� در 	8د�3C Aن 
١٩v٠V�� ��>��ي � ا�� ا-� &د !� ا��nت ، دا-� زدن  ���� � ���^�U

 9O��وري  dهE- روي&C د�O�
� د��3ار ا=�S ،9ل #	�� در اU- @3O
-
، =�و�� ا�7Xgت #-���� در ^3اد، -
�V�ا	� ١٩v١در . #زار و ��>�د

�� را � ه3ف اE2 �eاردن � *U&ب و اذه�ن -�دم �^�UV� ����U57 ز�"#
 A5! �� "-��5Uن 7�اق ���]- A� 3@ وO
ي C�ا�\ -Eهd در ا��nت -

 �
� در . ، اX7م !�د"دو+5! 9&	��! 3C ����� -�Z&ر !�ر����&ري �3
 d�_� �� -�دي ! �
� در 3U* )�Cري 8رگ �6��	&5! �
#ن، دو+

3ر:
�ري -� !�د ،9Cدا �VهE- !  
دا=
�ن '&� *�-8 #ز-�3ي را �ز -� 2&�3 و " !�ر����&ري د�>�، 

�	&<_ �
� C&م 2�:
�ر #-3ا���C&	�= �
�ر@ .  = �&' �! 9�H*وا �ا�
�Wي  ،%
�زو �3ش، و د-� از داس و _�% در �; ��� =�خ 
� ي -5H&ل '&�، دارد، از 	>�@ -;�ه3@ 2�ان _��� �S�g ����ن ?+�V	د

&دن ا	
�iب '&� �H&ان 	�5دي از . 	�5 -�	3 d=��- �د�>�ان 
3 ذات، 3+�( _�3ش # �
��	&5! �OP ،ن�	�5U�- 8د	دن '&� &ور 

�&ان _�3�� =�ي از ا�� د=E2 . 9ارد	3 �- �! F�س !�د��Sا �-
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 ����!�ر����&ره� !� O- 9�(iC&ري #	�� �A '&� *�-8 ا=9، 
  ] s١."[!�د

، از iC)�9 ه�ي =�و�� '�ر�� و از g�ا�Sن ]iii[ادوارد !�ا!�
 ،���^�UV�� ��U57ت '&� *�-8 را در ��U57٣٢ت &ط �- ��&(� 

� '&د ه5�ا@ �د %
� ي !�گ در .(����ن -�-&ر�-�	 �&ط �- 3�=
3���V  )) م.(ا�� ز-��� را 

� 	�8 راه��ي �*�اري) =��(=�ز-�ن 	&��ي ��=&=� #-����  3	&�� 
�'� از ا�� راه�� در !
�ب -V�� . AOb% ا=X->�ا�� را #ز-&د

�زي -9U ه�" " �P�	 3O
� ي -��3�U��! 8U، ا:�� ��U57ت =�� و -
C&	
 و !�� !� =�+��ن ���ري در =��=9 ١٩v٠در 'Xل =�+��ي ده� ي 

8ودي �ز	;�3C 9، ا-� � . ا7�اب در�2� &د، #-3@ ا=9 ،3�U��!
 و ]iv[ز -�-&ران ��;�� و !�&	� =��، &�K@، !�-�9 روزو+�5C9ري ا

روزو+9، ��&	3ه�ي 	8د��� را RDS  ، 	&@ ه�ي �3ي]v[#ر!� روزو+9
� '&د از رو=
� زاد@ ه�ي اه( ��&ب #-���� &د، از . !�د! ،3�U��!

:���23�V و 2�-� _��@ ي '&�% �اي ����ن !�دن #	?� از د	��ي 
او 82ارش !�د !� ه85-�ن � . ا7�اب در -� ��:9، =&د -� ��9

��U 2�اه�م -��5Uن" ، �اي =�� ��وژ@ ي "'&� *�-��U57"8ت "]vi[ 
3C ح�N- . در =�ل �! 3�&2 �- ،3�U��!١٩v١��_# �، وز�� ]vii[ د�

را از =�ز-�ن ��ز@ ��=�� =�� " !�-�9 روزو+9"'�ر�� ي و*9 ، 
� وي، :�ا � �� =�ي از !�ر��C=�ن 
�اي =,�دن =��ن رهV�ي !�5

ي _�3 از �'� از ا�� !�ر��C=�ن از وزارت '�ر��، �5Cر. -� '&ا	3
وزارت د:�ع و د�>�ا	� �H&ان -;�ور از !5,�	� ه�ي ��Wري و 

&د	3 @3C @وه% ���ا-&ن ���ن 7�ب، #وردK� اي�ه�� . (دا	;>�ه�� 
� 	V&د
�5! �  .)" !� �8 روزو+9 از =�� در ا�

 M���اي  @3C ح�g ت��U57 ي �;]	 L5� �� ي ا�U�=& ،�ا��?��
:�دي ا�3@ ي ��U "  از #ن -��ن اS��=�ت -Eاهd ا=X-� #"�ز 3C و


�د@ �2 �;V�� ي�
2�اه�م -��5Uن را �اي ��C M&ر -Eه�V در را=
�� ا	
�iب �A -�د 7�ا*�  L*د !�د و در وا���;�� F��	&5! ��U7

�اي �زي !�دن 	[% ��U 2�اه�م[-[3س [ ��&ر  A� دن او در�
و :�=
ا-� !�� . ،3�U	V&ده&�9 ا�� 7�ا*� #��Cر ." !;&ره�ي 7�� ��% ر:9

� ه��� #-&زش ده�3@ -� دا	�9�W�� ي . ه5� ي ا�� !&C;�� را 
D<
  :وي

" �
�5! �� ز��	� �Vر 	��ورد، و ا��D*� راهV�ي #ن، ��
��وژ@ !&_�
���ر  ، �;]	 �� �
�Vه��% در ')&ص ��% :����ي ���Cر@ ي ا�در

9'&-# .AU- وران�;- �3Hه�، ز-�	� ! � :�)( ه�5ن _�8ه��� !

�ن[��7 @�C[% -�د ] ��د	-8د �	او را  ،�	&2 �در ��وژ@ �� از ا�

3�
  ]s٢."[-[3س !�د	3، از #ن ��@ ي :�اوان 2�:
 8�-# �� ي =��، ��UV^�ت !���	�VUg @�� �
5! �
V+>� ��وژ@ ه�ي، ا�از د

� 	D&ذ ا��Oد C&روي در -)� &د�U7 . �-X=3 ا� ��ا!9 ه��� ،��=
� دور@ ي ��% از ��� اول ���	�، � �7&ان ه��� _&ن -�&ط 

� در -�@ "، "ه�?>�@ -35Oي 	V&د@ ا=9"
#�eر ز��	�Vر روز@ 2�:
� �WSب"و " ر-�bن�U7" ��	# ر�V��ر@، ا�، رو !�د، و �� از ا	
;�ر دو

� =�Dرت C&روي در *�ه�@ 	�9V داد  ]s٣.[را 
H: � ���
�� -)� را -�!8 ��5س و د= 3�C&! ��= ��nن ه5?��

�Xش 	�! 8�� 	V&د ->� . ا=X-� در '�ور-��	� و #:��[� !�3 �-O�� ا�
�5� در . ا	&ر =�داتU�5+9 ا'&ان ا�H5� �=�دات از ��� دوم ���	�، 
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�5� و U�5+3 ده�3@، -��ن ا'&ان ا	اي ��& �]US %]	 د و& A�8د	�5س �
 %V��"ان #زاد��ي " ا: � را ١٩v٠ و ١٩s٠	�P� در =�+��ي ده
9C3 و . داC A�8د	 �P�	 � ،�-X=ا ��د !�>�@ �W�د ا���;�� �=�دات 

�� از �dU -&ا:[9 او، '&د �H&ان ه3ا�9 !��3@ ي !�>�@ از =&ي 
3C @3�82� �P�	 . 3�U��! 8U��- ي �
D<=D�اي -Eه�V، در -�-&ر�9 " 

 3	3C �- @د�
� '�رج ه5�اه;�ن :�=ه�ي ه��ت ه�ي -)�ي 2&	�2&ن 
� ي #	D�uو �� ي #ن از !N=ا& ��� از :�9P ه� &د 
:�2 @�� ��

 @�� ���
!��� د=F! 9 ا��Oده�ي �اي ر=�3ن  ��
;- �VهE- تX��5�
3	�....  

� !�د-�	� �]" ss.[در #"�ز، دو+9 ا��nت -
�5S @3O�3O- 9ودي از ا�
���@ 3C، =�� 	�8 د=9 از  �P�	 3@ وO
3Hه� !� روا\ -��ن ا��nت -

�  . g�ح !;��5S3�9 ا�

�ن =H&دي د=9 ��ر ا-��ن �N&ر �3ي ،ه5�ا@ 7� @3O
ا��nت -
�+[&@ ي  )��	�
� �! 3C �-X=از !;&ره�ي ا �!&U�اي ا��Wد  �W�=

 از =&ي �'� ا:��ان و د�,�5Uت ه�ي ا��nت ١٩s٠#ن از ده� ي 
&د @3C ح�N- @3O
ه�&ز ز-�ن #ن :�ا 	�=�3@ &د !� ا��Oد ا��nت . -

O

�ن =H&دي ا=
&ار 2�دد-� ا�� =&ال !�، #�� ا=Xم -�   ا-�. 3@ ـ 7�
�&ا	3 =3ي در �ا� !&5	��F، ا:��ر -�ر!���
� و 	�=�&	�+��F راد���ل 
���ري از #!�د-���� ه� =��=
>8اران و  �7�ب �3C �� '��، ذه

  .iC)�9 ه�ي =��=9 '�ر�� ا��nت -
3O@ را i&د -;^&ل !�د@ &د
، !��&ل ا��nت -
3O@ در �u�ان ]viii[ادي. ، و���Uم ا١١٩vدر =�ل 

���ري از رهV�ان -��5Uن، از  � �� ه��� !O
�ن، ���c8ت ��7
�
D-،دي&H= ن�
��7 @�Cد�� �U5� و اور �(- �-X=ان ا�Vره ،F�UC

��� از iC)�9 ه�ي ا��Oد�� ي 7�ب دا9C را 	&9C و ا�� ا=
�ا�Kي 
� ي : "را ��;���د !�د�V� م درX=ن ا��� �"�ب -���O و د-&!�ات 

3	3	&�, F� F��	&5! ��U7 �!�
;- �*X'ا ". �
D- ،ي ادي �
D<
 � \V��- ���N�U: ،����O+ا �� در اورF�UC، ه�5ن �Sج ا-�! ��	�
��

&د، ١٩s٠ و ١٩٣٠'Xل ده� ه�ي  @3C F��ز�	8اري و "  ه&ادار � �
 �� -� 2&�3 و � ا�� ا-� ��ي -�D;�رد !i= F��	&5! و �	D�ت از رو=�


3�<�� @�V�F ) ��� دوم ���	�(-� در ����ن #'��� 	V�د Cي ا ��V� در
��دن رو=� ��� #+�5ن �اي از  3��
3O -� ] ا��Oد C&روي[و -

F�3C... اي�� از ا=
[�Vل -��5U	�ن در ه��5ري � -����Oن 	�5�5P او
3�&2 �- �i= 9=ا�N' �� ا�
� ه��C# %:3ر =�'! ���H�UV� M�و�� ".

 ����د2�ا��	 %V�� وي��	از  �ً
Sا�P دي، ادي&H= ن�
�در�ر@ ي 7�
��5ن #ورد �i= �
�ن: " ي وه���7 @�Cد�� � �� ز-�	� !
Dه � ا�

)��5� ��&* @�C3ار !�دم، ��د�د د&H�+ا � =H&دي، -3V7 AUا+8H�8 ا
9Cن دا��� را 
�	 �� ا�وي �)3�f !�د !� -��9�O و ا=Xم . '&�% 

3	&C �- 3�3��
��، ه� دو ;- �5Cد ،F��	&5! وي ا:8ود...[از =&ي [
 �i�ر���اي د:�ع از ا��5ن  3��-��5U	�ن در C�ق و -����Oن در "�ب 


C 3O&	3'&�% د- �<�3�� � )�;- �� �52ن ��د�C@ ... ر �ا� ا�
 ��اي ا��Sء ا��5ن و =� �=H&دي �H&ان رV�� ��c% 	�ب 2�اي وه�
� -��5U	�ن ���ن ا-�وز ���� 	�5��3@ و اE2 �eار��� �
���C ،مX=ا

  ] sv.[ا=9
� از iC)�9 ه�ي � �= �ادي، رو	&9C ه��� _�3 از 	�-� اش را 

�
D	 �	�,5! ،)� #را-�&، !���=�&م -�!d از !5,�	���ي ا82ون، -&
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��� را�ت -X! Aر�= ��>8ا!& و _&رون و 	�8 ]ix[ %i ��cر ،
  .��� روا	� وزارت د:�ع :�=
�د

%�&دادي،  �او در 'Xل ��� دوم .  از �A !��&ل دون ���
 ���7Xgر ا&-�- �	���"A�K�&د]x["د:
� '3-�ت ا=
�ا  . ،�! ����

� ه�ي :�اوا	� در�ر@ ي ��@ �2�ي �W�از ا=Xم =��=� در را=
�ي 
� -Eه�V . "اه3اف ا��nت -
! ،@3O�d !�د�^UV- %��3+وا �او 3+�( ا���

3C 3+&
- �� -� . ا87ا-� &د	3، در =&ر�i= ر روان���� را �7
� و 	�8 *��-�ن ��� &د و �A ��ي 
��� �� �
9D2 و دا	% #-&'

  ." '&�% را در ��� اول ���	� از د=9 داد@ &د
���ر ه3ا�9 _�3�� ��U57ت را در i;���� از �5Cل ادي  97�WC �

9C3�7@ دا �&د،  @3C ل�^Cا ��	ي #+�5 �U�=& �ادي، . "#:��[� !
��UV^�ت  %i� ،�7تXgاي 2�د #وري ا�ز	�W�ي از 'V�=�زان 

�ا	3ازا	� و 	�8 =�ز-�	3ه� �V�� A% -[�و-9، �;��( داد ". %V�� �ا�
���� -[�و-9�H5� )-�C 9 ه� �&د ! �	�
� ه3ا�9 ه35= �-X=ي =�ي ا

"�
C3"-��@"و " ر	3C �- �
'��C ،" .�
Cو-�3 از " ر��	 �
�H5� �Vره
�5� در -�ا!% &دU�5+ا'&ان ا]".s{[  

 j�ر�� ��5��A ا-�bء 	;3@ �� U,�82١٩ارش دv�7&ان ٢ � " &<
D2
�"و -�� " � �Cه8اد@ ا+�H&د	�-�O- "ه �� ي � #ن #��Cر =�'9 !��8

��ا!9 ه�ي  %i� اي�� و �A ا��
>�@ راد�&�� در ر��ض 	�i��_
�Cه8اد@ ا+�H&د !� �� از . ��دا'9 -� !�د@ ا=E- 9ه�V را، #را-�&


�ن ��7 �! 9Cم داX7ا �
�ن ر=�3، _���� ��د�Cه� 7�3+�( "_�3ي 
� ي رهV�ي ���ن 
���C ه� اش�C5�و ��دU* ه�ي -[3س در��C و�&د

  ." 7�ب ا=9
�'� : " ا+�H&د ا�Cرات د�>�ي 	�8 دا9C؛ د�,�5Uت #-������ -� ا:8ا�3


�ن �� رهV�ي 7�� -� '&اهP 3&رت ���7 ! 9D2 �- روزه�، او
iV;3 و 	[;� ه��� دارد !� :XH -��( 	��9 ���ا-&ن ] در ���ن ا=Xم[

>&�3، ز��ا 	�5 '&اه3 ��*� ي #"�ز ��V;� ��ن  �i= ت #ن��c8�
�2 �
��-X=ددا . �-X=ره�ي ا&;! �
i�<	ا � �! 9Cاز -�3ا�او ا

)&ر�� ��,�ر_�، -� '&اه3 !�ره�ي  �<�3�� ��اي ا��Oد و ه��5ري 
� ا	�Wم ده3، ا-� � در	� ���ار -� !�د !� #-�د@ ي C�ح&'  

� اش 	��9 -�	�� ه��% ���ا-&ن ���c8� ... Aت 
D2 �! F
D2 او �

�د@ ���ر ��2 �-X=د ا�O�&د و -� ���ر '�=�3 '&اه�3C F ا d+�

F�	3ا �
;�[�37@ 2;9، در�ر@ ي #ن  �Cرو �U�;�3ا��ش  �! @�<	# .
�هV�ي او ا=
[�Vل -� !��F ز��ا ...  �;V�� �� -� از _��! F
D2 8�	

� ��V;� '&دي '&اه3 &د! F����5ن دارgا]"....s٧[  
�'� !�ر82اران =��=9 '�ر�� -�دد  �! �+�S در ��&د	3، 

 ��اي �;&�AU- f :�)( در ا� ����;C&! �;��-ر #ز&N��d و ��
 9�H*وا � ��
V- �3 #�2ه�	3ون ا� ا�� ا-�، 
V+م 2�:9، و ا�W	9 ا��

  .=��=9 �� :�ه�� ���ن ا=Xم &د
�	n 3�&�د]xi[ س ا-&ر��Cو !�ر �� ي ا-&ر '�ر�
، ا:�� �ز	;�

� در دور@ ي �� از ��� دوم ! 3�2& �- M�U' دي و&H= ن�
��7
 �- )57 ����	�، ا��nت -
3O@ ���ا-&ن ا=Xم =��=� !�-X !&ر!&را	

از #	>�@ !� دور@ ي �� . ه�� _�8 	�5 دا	�
�F:" وي -� ا:8ا�3. !�د
� ي Ux�- )S ي�
��� :�ا ر=�3، در �ه� ه�ي ز-�	� از ا=Xم در را=

3C �- @د�D
� '\ -;�." =��=� روز ا=! 3�2& �- �	n  @3O
ا��nت -
&د �]N�- �i�ر��� ي ]� در!� از =���
� دوران . :�*5! 3او � ا�Cر@ 
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� را !� -��5U	�ن '&:" '3* 9:X�F -� ا:8ا�3?	# F�ش -� !�دX�د، -� 
F���-ز #ز�
� در ه8ار =�ل ��% #ز-&د@ &د	3، ;�� . �ا�c3&+&ژي #	�� 

 �� �=�5S ي��	د � �- � =�ل ١٣٠٠د����� ا=9، '&ب، HVgً� ز-�	� !
� ا�� د+�( =�د@  ���� ،F�د&��% �2م 	��د�F، ه�82 در�ر@ ي #ن 	;��3@ 

F�د&�زي  ��ز�>� ا� ���
8ر2 �- �! .c����-# �'� ���� ����C# ن��
3�
Cدا �-X=و :�ه�� ا �� -� C&د !� . ا	3!� � '�ور-��	
D2 n&5H-

3�
� -Eه�V _�8ه��� -�3ا	��^UV- ان و&� �
D	 ي���	5,�! . ��+�= �ا-� -
���ري از #	�� در ار��Vط &د@ ام �#	�� در د	��ي !&_�;�ن ز	�23 -� . 

� ه��;�ن ���ر ا	�3 &د
-� 	9D -� '&ا=
�F و . !�د	3 و در وا*L دا	�
F�د& F��	&5! � 8�
� ه�ي . 	�8 '&اه�ن =+�D�� #ن  3�5*X7 82�ا-� ه

F�د&V	 مX=از ا �C�	 . و ��	�
�� �-� 	&#-&ز ا�� را@ &د�F؛ راه� !
ز-�	� !� از ." :�ا	�� �� از =,�ي !�دن ز-�	� دراز 3ان ر=�3	3

3C @3�=�� �	n :H: 8-�ن	3@، #O
� از ا=Xم =��=� #�� ا��nت -	n�
9D2 '��، او ��9 !�د ��5S F��	&5! اي�-� -;&ق :" �H&ان _�ر@ �� 

F�3��:��	 ا�	ا-� # ،F�د&  :و -��:8ا�3." #ن 
&د	3"  ��E� d�=# دي ه�&H= ،د& ���_ �U-�H- .9��-را  -� ا ��	#

�اي -� 	9D :�اهF -� !�د	3 )�5� -� !�د�F و #	�ن در-[�b�.  
 �� ��ن #	>�@ ! �U� 	�P� ر=�3، :�)( *�ار داد را �اي -[� 9&	

�35�3 !�د F���ور &د !� #	�� =&=��+��9 و �3 ا=Xم . 7� �او � ا�
� -� ه5�ا@ ا=�ا��U�cن 	�P� را -�7&ب -� . &د	3! �+�S در ،�ه5?��

� -� !�دU� او -[� )(�: ،�W��ا ،F�
] از د�E- �:�P @�23ه�V[او . =�'
&د	>�ان F��+��=&= �-� ا�� را در� 	��د�F .  2�ا�% �&ا	�ن -��5Uن 

F�

�ن . و ا	>�8@ ه�ي :�)( را در 	��:�!&3�C�F ���5ن ا��Oدي -��ن 7�
�V�*ر& d�VS دي و&H=]xii[ �! F�د& ا��Wد !��F ا-� :�ا-&ش !�د@ 
� �n&�= Aر ا=9V�*ر& . F�
D2 )(�: �"3�
� رو ه�	��- �و . �5C ه5

3�C� 3O
- Fه � 3�� ". �&د و _�� 3��- A� �V�*ر&ا-� از د�3 :�)(، 
�  .ا��Oدي 	�-�5

 9�� A� دي ه� در&H= � F�	3ا3ون ا���� '&د-�ن  �- ��ا���
 9!�SF�د�! �- . �� ا�57ل =��=9 ه�ي زور-3ارا	 F�ش !�دX�
�^���يF3ه�ا2� _� =H&دي ه� '&د را -3ا:�Hن .  در '\ -;� -�ن 

&د، ا-�  �Z�- �-��	��ي -[3س -��5U	�ن -�3ا	�
�3، و 	Z��2ه;�ن از ا�
F�
  ]s٨."[-� #ن را در _�ر_&ب =��=9 ه�ي *3رت -O&ر 	>���

� n	� ��;���د! �#-������ از در " 	&#-&زان"-� !�3،   ه�5	>&	
3ون #�2ه� از#ن _� در  F�	# ،3	3C وارد �-X=ا ��د2�ا��� �ا��Oد 

�5Cر !�5 از د�,�5Uت ه� و �Kوه;>�ان #-������ . �Sل روي دادن &د
 dU"8 ا�	ن # �! 3�
Cدا ���H+�N- ،9=��= �� اش N���ا-&ن ا=Xم و را


>� و =�در�52 :��ي DC# @١٩در =�ل . &ده5�اvي  "١ ��=&-
�"  در ���ن -3رن  ا=Xم" ه�5�;� دو روز@ در�ر@ ي " '�ور-��	

3�+��# ��U�: 82ار !�د و در #ن�]xiii[� ، iC)�9 ار3C وزارت '�ر�
�H&ان ��	;�� =�D� ا��nت -
3O@ در ^3اد '3-9 !�د@ &د، در  �!
 �� ي -��ن ا=Xم، د-&!�ا=� و !&5	��F، ا�N=�i�ا	�% ���ا-&ن را

 �� را -N�ح !�د !Ux�- " @�2اردو �#�� 2�ا�;�ت !�&	�، ا=Xم را 
� اردو�2@ د-&!�ا=�� ." !&5	��F ��&	3 -� ز	3 �� �&�#��+�3 �� از 

&دـ در دادن  F��+�	&�=�	 ر او&Z�- 9]�]S ـ در F��	&5! �� ا���
9Cن دا����ي ه��%، � d�! ل�S 7�اق و اردن در ،�در :" =&ر�


�ن =H&دي، �5� و bS�ا+5&ت��7]vxi[ و � و��2K ر���2 9&	
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 ��OUظ �x&ر�A =3ي در �ا Fو ه �U57 ظ�OU Fم، د*�[ً�، هX=3وي ا
� ا=9
'�= F��	&5!]".s٩[  

�� داد و ا-�3وار  F! �-X=ا ���9 د-&�S %��5ل زا
Sا � 3�+��#
�x&ر���ي -3رن =��=�  �
&ا	�3 �� 3Sودي ا=Xم را &د !� -��5U	�ن 

3	8�-�� .�K��9 ه�ي ��;�وي ا��nت -
3O@، 	>�ان &د	3 !� ا=
�ا
 3��&2 ���-��5U	�ن در رو	3 -3رن 3Cن ا=Xم، ا��5ن -Eه�V '&�% را 
� =�&nر��F روي #ور	3؛ ا��?��� دره� �وي 2�
�ش ا:��ر و 

�ز -�;3 ����رد داج. "!5&	��
� در '�ور-��	"]xv[ ��;�� ��cر ،
�� ١٩٢٣(دا	;>�@ #-������ ��وت  ١٩s٨ ( &
�
در ه�5�% ا	�

9D2 �  :'�ور-��	
 "F��+�	&�=�	 اه9�5   ا-�وز �-X=ي ا �� و ا	3�;H-�� در �
��+�����- 

� _�8ي در=X' 9ف ا:��ر ��_ �
V+3، و ا��- �� �
��-X=ي ��ن ا ���!
3�! �- )57 FW��- 8رگ�� X' . 3S:9 و ا=Xم در  )�C�A ا-9 

. ز��دي، 	�=�&	�+���� ،F�E- @�<هd را در ��V% ��ن ا=Xم �� !�د@ ا=9
� ا=Xم در  �U��5� �	�5U�- ع&	 �� ا�! 9��	 �
�	 �� ذ!� ا�	��زي 


�5ل 2�ا�% #ن S3ارد و ا	 �-X=3 اSا-9 وا )�C F! F��	&5! �
9��	...  

��7 ا+ )5H	�3� )�- 3��5U	�ن، ���ر 	�ا-�3 !��3@ ا=9؛ ز��ا ���ري 
� !��ري -� � را ��# �از #	�� -Eهd، ا'Xق -Eه�V و 	�8 و:�داري 

3��	 .3�C&	 �- ،3	ا �
:�2 &' ،��3و �ر 2&	 �� ز	�23 *�5ر ... #	�� 
و=,� '�	� ه� =�2�م -� و '&�% را در !��ر@ ه� و ر....-� !��3

  . =�ز	3
 F��+���و راد F��+�����- �� زوال E2ارد، _��	?� رو H-�� م درX=ا2� ا
 �
در ز	�23 �&ا-- L��5Uن -N�ح C&	3 و از د�>� =& ا:��ر !5&	��
��اژدي  A� اي ���ن�� ي #ن W�
� �52ن 	 ،3�! )����	D&ذ #	�� را 

  ]v٠."['&اه3 &د
 ��3و �ر 2&	� "ز	�23 ;�&@ �� ؟ "#���"و:�داري  �در رو=,� ... 


�ن � ر�;� ه��� در "'�	� ه���� -Eه�V ��و�^UV- 3	؟ داج، :�ز
 A� ��
�ب -[3س -� -�	3 ! R7وا � �
;� ،F&زده	ي *�ن  �'�ور-��	

در =�i�ا	�% ا'&ان  و در وا*L، داج. �- �<U�UO��c( =��=9 '�ر��
�S8 ا�	3، ��
�5� را -� =U�5+ر� در ا&���# 9-&�S 3� �VهE- ء 2�ي�

 @�C9 ر��-&�S 9O� �� را، و ه5?��� ا��ا	��	� را !�!���)&ر " 
 �VهE- ��د2�ا��� � �
;� ��ز2�د	3 و ه� _ d]7 � 3�� 3��! �-

���ري  =,� داج] v١."[روي #ور	3 �#ن ��&	- 3���O ـ ا=X-� را !
� '&اب 	�5 د�3	3 و در ��
W&�% از =��=
>8اران ا��+9 -
3O@ #	�ا 

Z�:�P� از ا���� ا=�=� _��� ا�3@ ��، _� -�8ان . &د	N- ،3�ح -� !�3
3�� #ن !�، '�ور-��	� 	��ز-�3 _��� ا� @3�� 	V&د، ز��ا #ن . �U57 ا=9

 �&د، و رهV�ان =�&nر در ه5� ي '�ور-��	 �
8W (�3 -3ر	�

�ن =H&دي��7 (	�Sم، روX=[% ا	3 از 	3�C&! �- ن و&��&ن، وه�

��ه�3 ��5U�5+3، . ا'&ان ا�
C>� از #ن ه�اس دا�ري د����، داج و ?	#
 F��	&5! م�W	ا�= �;�&@ ي "��، و ا��� F��+�
���! �&د و 	 F��	&5!
 �روح و ذه� ا7�اب، ��!�ن، ا��ا	��ن و ه�3��ن را !� د�>� از ���3�Vي 

3���  .*�3 و �3ه�ي -Eه�V رو�>�دان &د	3، 
 L:��- ي ����ري از د�,�5Uت ه�ي #-������، !� هF د"3" ،�
V+ا
 �
�3، ا�Cرا دا F��	&5! �'�ر�� ا��nت -
3O@ و هF =&داي -�Vرز@ 
� ي ا*
)�دي در H=&� � 3�� @3O
� ا��nت -! 3�
Cرا دا �� �	X]7 @�<	
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�ور &د	3 !� ا-� ����( E2ار از  �� !�3 و � ا���� �'�ور-��	
���د �� =95 ا:��ر -3رن "� �]N�- >�ا در�وا� �VهE- ��2�ا

� =&د ا��Oد C&روي 	i&اه3 &د� ي -3	�، +8و-ً� H-�� @3	�-8، . =�ز�	
 �7&5W- از �
;��ور &د	3 !� ا=Xم 	�V�3 _�8ي  ����ري د�>� � ا�

 �7�5
�3C و 	�V�3 #	�ا =��
�5 ا� �(iC وره�ي� =��=� - �� از 
9C�<	ا.    

�� -� 3C	3 �١٩v٠ در E2ر ده� ي ا- w�H� و w�H� 3اه�P �، ا�
و =��=9 37م � 3�H	�P� از 	>�@ �ادران دا+� و ه�D5�ي #	�� در 
��اواي !5&	��9 -�  d=ا � �
;�� ه��Cن �اي ��� =�د -�	�

9�	�- .F��+�	&�=�	 د& �و .  	i�9 وز�� ا��ان، -35O -)3ق، 	�8 _��
� رژ�F #	�� در ه� دو -&رد، ز-�	�  �U� دو+9 #�8	��ور در 3Pد -[�!

� =Xح -�5� د=9 ��ز�3��
!�	�N' � ،3-#� :�-X=ا ��د2�ا���.   
   

       "����ن :)( =&م"
   
   
   
   

 ����	 
 ��ز
�� ��وز��� ��زاد�  ��	�� رو��ت در���س ��

   

  ا%"��/�Lن

e �f � ا �� �d از ه�  

�  دا2& @�� ه�%�2 ا�%ود�

)٢٥(  
   

� 8��@ �2�. از ا=Xم �ا. :�و���C	3ن ا��Oد C&رو. در =�ل 

�ن =H&د.، .  9���7 ��:١٩٧٩9�
�ن و 7��!�� ،@3O
ا��nت -

�3ار� د�3	3  )� دو+9 !��U7 ن را��ا�<-X=ر ر=�5 ���د ا&N

�3 و i�<	ا�� اC^�ل ا:^�	�
�ن و ا��>&	� ا��Oد C&رو. را 

� . ��� دا'�U د@ =�+� را در ا:^DN	3�
�از د��23@ . �	�
�ن 
9i�-#در Fه ��ژ�����، ��� ا:^�	�
�ن دو -��+� را  . ،9�i	

�H&ان =3. در " !5��3 ا=X-�"ا�3@ .  �در #=��. ��&ب "�
 �! �، 	&���3@ . ":&از ����"�ا� ا��Oد C&رو.؛ ه�5	>&	

  :-� 	&��3" #-���� و ا=Xم =��=�"!
�ب 
" .��2&U� ،�����ژ� . �
D<از !&5	��C F&رو. -� را � #ن 

� . _�3 د=
>� و ا	;[�ق در ��- �-� دارد �� از ه� #	?
ا�&ز���&ن ا=C �- �-X&د، دور. 82���F، از #ن -��ن ا=9 


X:� ‘: -&ا��� . 	�Z-� #-���� و ا��انcا �� 	Z�م �C( دادن 
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 ه5?&ن ’.ا=C 3� �-X&رو.، ا!�&ن �% از ��% -�F ا=9
، ا��nت -
3O@ در ا	3�;� . ا=
�Dد@ از ٠}١٩و  ١٩v٠ده� ه�. 

ا=Xم �V�� 3% ه�. راد���ل و =�&nر و -
# 3O	�� ���H ا��Oد 
ا!�&ن =�ان دو+9 !�ر��، :�9P ه�. -��=�V در . C&رو. &د

ه��5ر. � '�8ش ا=X-� ��% رو. '&د -� 	>�	3 و ا-�3وار	3 
VUg �H=&� ��U7 #ن ���ژ&+&c3�-�د. و ا ��د از !�را�O�� ا

3	��2 @��، ز-�	� ٠}١٩ و ١٩v٠در=��. دو ده� . . C&رو. 
� 	�=�&	�+��F ��ن 7�ب  8�
� =Xح ا�c3&+&ژ�A ا=Xم در =!
� 3C، در ذه��N= 9&ح ��S .n!9�5 ا��nت 
=�&nر ��ر 2�:

&د @3	3@ -�O
-".  
� 	>�ش 
���ر  ،A�K�� . ا=
�ا;]	 �و دو-�� و�� 	�5��ن ا�

� ــ�<�� ��U7 مX=3ه� ا	ا. =�ز-���ژ�����  "wH� ط�]	 "
�+[&@ . -��& در #=�� &د.  

 ،@3O
ا=X->�ا��ن ا:^�ن � و�&د #"�ز در��:A5! 9 از ا��nت -
، را=
>�ا�� ١٩٧٩�� ��% از . ه�� �� 	��و. "�+ d	V&د	3

 . �� ١٩v٠ا=X-� 	��و�� �+[&@ در ا:^�	�
�ن &د و از ده ،
&د_� -
�*� و 	 8�
. ��وه�. =�&nر در دو+9 !�( در =

 ��5U�5+ا'&ان ا � �
���5س #-���� � ا=X-�&ن ���د2�ا. وا
 . �� =�+��. #"�ز�� ده F! 9=ن د�
، و ١٩v٠در ا:^�	�

 � �-X=ا. ا�<

��V	� ا��nت -
3O@ از ��V% =��=� را=;�
�ز -� 2�دد١٩٧٣=�ل  .  

��ر	>� در ده� ه�. #"�ز�� ه�_�3 =�� در ا:^�	�
�ن، bS&ر 
 ��ــ " ���د #=��"��� =�د 	3ا9C، ا�� =�ز-�ن از !�	�ل د:�
� ا�� !;&ر :�=
�د �5��� =�� ــ  �
�در -��	� . . =�ز-�ن وا

� �� از " ���د #=��"، ٠}١٩ و ١٩v٠ده� ه�. Vc�C � 9��5S
دا	;>�@ !�( !�د و ��وژ@ ه�. ���ر. در�ر@ . =�ز-�	3ه� 

H-��9Cن دا�
� . -��5Uن ا:^�	� . . �
D<رز "و " ��ن ��>�ن"
��>�ن" . � در ��!�
�ن و ٠}١٩، ا:�اد ���د #=�� در 'Xل ده

���د &د	3،  ����د #=��"ا:^�	�
�ن !� =�+��ن دراز در '3-9 ا� "
 �در ��!�
�ن �ا. ا	
;�ر " -&=�� . �Kوه% ا=n �-Xه&ر"

8�ن ار �-X=ا L-�� 3:�ه��	ر. ر=���ن -� . دو �<����ن 
� دا	;�3@ ه�. ا+���ت دا	;>�ه��. 8رگ : "2&�3 ،�-� ه5?��

F�
C�5س دا���>�ن ه� در ��!�
�ن و 	�8 ا:^�	�
�ن � 2�وه��. ." 
دا	;W&�� �3 =�ز-�	��. دا	;W&�� ه&ادار C&رو. ه��5ر. 

&د	3: "او -� 2&�3. -� !�د	3 �- 9�i	 ن ه3ف��&W;	رز ." دا
����د #=�� در ا:^�	�
�ن � '�	&اد@ .  ،��>�ن -� ا:8ا�3 !

 .3�_ �! �-3Wد.، رو�S	� ��C�=س ا=X-� و 	�8 وزارت 37+�
���د #=��، . در ادار@ . -3Wد. &د، روا�N ا=
&ار =�'9

� =���5ر ه��. ه5?���، f�DC !�5و.، *�Fc -[�م وز�� 37+�� را 
 �UU5+ا ��. در دا	;>�@ ه�روارد :�=
�د!����W� در�ر@ . ا-&ر 



 288 


� !�ر-�3ان وزارت 37+�� و از #ن -��ن : " او -� 2&�3;�
���د #=��، #'&	3 &د	3 \  ."-;�ور S[&*� و را

3+�( او+&�9 ����� ا:^�	�
�ن در 2�
�@ . =��=9 '�ر�� ا��nت 
 . �
3O@، -�8ان ��5س ه�. =�� � ا=X->�ا��ن ا:^�ن در ده-

� 	��9، و ��% از ٠}١٩C3 . #ن، روC9 ه�. ار�(iC از ���
، ه�>�-� !� در ا:^�	�
�ن &دم، ١٩v٧در : "=�� -� 2&�3

از -� '&ا=
�3 -�8ان bS&ر . ه&ادار. از C&رو. #��Cر &د
 �
C&رو. را در ا:^�	�
�ن در��F ز��ا #�8	��ور در �� دا	�

&د �
<�Cا. وا�� �S!� . " اه9�5 ا=
�ا�K�A ا:^�	�
�ن W�
	
� 	Z� -� ا:^�	�
�ن : "او -� ا:8ا�3. ز اهF! 9�5 ا:^�	�
�ن &دا

&د، . _�3ان -� F	V&د �
ه� _�3 !� C&رو. #ن را درا'
��ر 2�:
9C3ا	ا. -� � .�N' ". د #=�� در���� ا�� ه5� bS&ر 


�5C n�5ر. Sو ا Fcر-�3 دا�! �ا:^�	�
�ن !� �C-( دو �� =
  .، ادا-� ��:9را�8	�ن و -�
;�ران #-������ &د

 . �، ��V% ا=X-� ا:^�	�
�ن #رام #رام رو	3 ٠}١٩در ده
� !�ر.، �C&@ . ز	3C �=��= . �23ن ��% 2�:9Z:�O- 3�_�ه

� . ا:^�ن H-�� ت�(
i- @م، ه5&ارX=ا . �
���
� و 	[% �=
 . �٠}١٩&د@، �� ��% از ده @��_ �
;� ا=Xم در ا:^�	�
�ن 

� �� ا��5ن �� ��ر=�-�% و !5
� =��=� د	&<� ا=9؛ ا=Xم 
Cا
�ور. =��=� �ا-� � اe� . ا�
�7�5 در اذه�ن &د- -O&ر و 	

	D&ذ -Eهd و 	��وه�. رو�D�C�. '�ر�� ــ &�K@ ا'&ان 
 ��
�ن و =�ز-�	��. �!�� �-X=و �97�5 ا �(- ��5U�5+ا
� ره3�H= .�V ر-�bن در ژ	& ــ ا=Xم  ��5U�5+ا'&ان ا �UU5+ا


� -�ه�9 =��=� و =
�28�ا	� �3 در ا:^�	� ��ن د2�2&	� ���د�
9:�� �
��	&5! . �
����، رو�S	�&ن و =�ز-�	3ه��23ن 
� ر:
ر:

 ��S %V�� اث داران��- � �. ا=X-� ا:^�ن از -)�، ���� !
3�
� ا:^�	�
�ن �ز2;� . . ا+��Vء در ��5س &د	3، 
D<او+�&ر "

� . :�ا	�&. و"رو.
��� !�ر��Cس ا=Xم در ، C�ق ��Cس 
 �Di- �5�	 �UDO- �ا:^�	�
�ن، #"�ز ا=Xم =��=� در ا:^�	�
�ن 

� 	�م "3��ا�� 2�و@ �� از �Kوه% در . ، 2�@ '&رد@ ا=9"ا=�
�5� در ا:^�	�
�ن U�5+ا'&ان ا �دا	;>�@ اnزه� *�ه�@ و ��5س 

 ز-�	� !� �E- F+�7 Aه�V در ١٩v٨ا�� ��V% در . رخ 	5&د	3
5O- ��ا . @3��# �Vو ره @�C�ه�u 35O- ن�<
�3 داود '�ن، از 


�- �:X�FW در #-3cا d+�* د، در�
. ��5&ر. ا:^�	�
�ن ا��
���ر. از ا=X->�ا��ن د=
>�� و =�ز-�	��. 	&�� 	�82�� از 

3	3C 9 ����ن�+�H: .3	3�-�	 �-X=% را �97�5 ا�ن '&&�-X=ا.  
 . �� . ده	��- ��� ه�. #ن ���و ، �97�5 ا=X-� و٠}١٩'�C 


�ن، 7�اق و د�>� 	[�ط &د	3، �!�� ،�(- �-X=. ا��	ز-��=
 9	&;' 3�3��� دا	;W&��ن _,>�ا و !5&	��9 و  �
'��&�K@ در 

3�
Cرا دا �� ه3ا�9 !��	� . #-�8 ر*�V. =��=�;�ن ه�5ن رو� ��	#
� در !3، ١٩٧٩�
 در ز-�@ . ذ���HDن i;% ه�. =�� *�ار 2�:
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&د	��C#3را �7 �<
DC# د�W�ت =��=� و ا����O�رو. -� . -( 
3��&	:  

"3��� 3Cت � 2�C�دا	% اE2 �eار &د، _��	�� در  -DO( ا=�
١٩{v ا�<-X=ن ا��&W;	9، دا��	8ب !5&S ��=��، =�ل 

� �7&ان ����ا!9 ��� -[3س... "#��Cرا � �i% �8وا" ،
��Zه�ات -� !�د	3 . .��+�=٠}١٩ �� ١٩٧٢C# .��+�= ، ب و&

&د )
>� در دا	;>�ه��. !�DC#.... 3	د& F��	&5! 3� 3ا�3C ��	#

� در�2���� و -&ا��� ه�. ';&	9 #-�8 -��ن #	�� و ;�و 

ه� _�3 در #"�ز �5Cر !5&	��9 ه� . -��c&c�9 ه� رو. -� داد
� :8و	� -� 
��. دا ،9C	D&ذ ا=X-�&ن ��&=�� ا=X->�ا��ن 

�ت �i
� در ا	�	2�:9، _�� ��&W;	١٩٧٠3دا�
  . " ا!�6�9 ��:
� . وزارت '�ر�� از =�Dرت ا��nت -
3O@ در 	�-�O- .م ه����

 �cژو j�ر�� � )�!١٩٧٠ �VهE- .�Vو �� از #ن، ره 
ا:^�	�
�ن و &�K@ '�	&اد@ . رو�S	� 3W-د. ه� را 	��و�� �&ا	� 
�O����ت -X��ن  �! 3	��2 �- �W�
و :�Hل �)&�� -� !��3 و 	

و " � را د=F! 9 در -��fg رو=
��� d]7 	;�	3@ ا=9_� ه"
� 2�ا�� -Eه��C# �Vرا "Z:�O- ،��+�= ر �� از� ��
�i	 .ا�

�A ا:�� =��=� =�Dرت ." 	;�ن داد@ !� ا�&ز���&ن دو+9 ا=9
82ار��C. ا���5gن i;� از ادا-� . -�Vرز@ . : "-� 	&��3


wU ر=�3@ ا=9i- .��	�
�ا. ا���W، در . -X��ن در ا= )�!
�% C&ر و C&ق -Eه�V در -��ن �زار��ن، # �
Cدا �� ور 	>UHC

���CX�� C �-&د . .�8@ 2�
= �-3ت ه� -; �i	V&د !
3C��� ا�� -�8ان �&ا	3�5  9�	�Sرو".  

� داران رهV�� .�V% ا=3V7 " �-X ا+�=&ل =��ف"�Xg از
 . �=�ز-�ن و. � ا'&ان .  &د١٩٧٠ا:^�	�
�ن در #"�ز ده

� ا+5�3VU2 ؛ و�	�
�ن =H&د.؛ �ه�ن ا+3�� ر��5� و 7�U�
 . �5
��ر و ه5� . 	��وه�. ا�UP ���د. در ده�S١٩٨٠ 

&د \V�� . رو.. -�
D<=���C# .�5ر :V�� 9�+�H% =��ف : "
و و�� ����ن #ن در -��ن " �&ا	�ن -��5Uن"در *�+d =�ز-�ن 

 )DO-‘3��&د’ا=�  ". �V3‘ره��ن 	�5� -�Di  و !�� !� =�ز-�’ا=�
"Xم -35O "را ه3ا�9 -� !�د، ��و:�&ر " �&ا	�ن -��5Uن"

&د"	��ز. ). ، ه��ت �5U7 دا	;�3@ . ا+���ت دا	;>�@ !�
��5S 9O�9 -�د. =�� &د"���د #=��"دا	;>�@ !�( از !�	�ل  ، .

5
��ر C&را. رهV�. ١٩٧٢در �S @3��# ف و در��= ،�	�، ر
�
5�S 3 و	د !�د�W�را ا %V�� ن# �-�Z	 . �'�C ��ر 	�Zرت 

3C ه�. . را 3�7@ دار �
 	D�@ !�ر -� v=�ز-�ن )&رت ه�
 . � ــ ا���Vر 	�8  ،١٩٧٠!�د و در =�+��. ����، در 'Xل ده

�5� در U�5+ا'&ان ا . �U�=&�� از ���د@ 3Cن _��� ا+>&�� 
� 	D&ذ در ار�% و ��=&=� #"�ز�3� . -)� و ��!�
�ن ــ ��� �

� . ا��nت -
3O@، در . ا=��	�-�O- .3� �]Vg 3@ ازC د '�رج
�ره� � �A " �&ا	�ن -��5Uن" ��� از ا�b7. ١٩٧٢=�ل 
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 ��ا. در'&ا=A5! 9 د�3ار !�د@ ا=9 و در ا� ������-#
-;�و�H: �S+�9 ه�. �3 !5&	��
� 2�وه% را � "د�3اره� 

� از " (5C�د@� 3�_ )
 و '&ا=
�ر") _,>�ا��ن"از #ن -��ن *
� _�پ 3C@ ا=9�C�- 3��' .ا� @3O
ا-� . !A5 ����ن ا��nت -


[��U�' ��= F زود &د و ا��?��� !�ر-�3ان =�Dرت �- A5! .ا�
� و�&د ا�از ه5�اه� � اه3اف 2�و@، در'&ا=
;�ن را رد 

  .!�د	3

�. در ��&	3 � ا=X->�ا��ن ا:^�ن +�H: %]	 ��= ،�� �از ا�


� از !�	�ل ��;
�، -��37ت . 	;�ن داد;�&د و  F! �
V�	 ��=
3;�- �]�= � �-X=وه�. ا��	و  )� دا	;>�@ !��&
���د #=��، - .

� ��ر. !5&	��9 ه� ــ ١٩٧٣ا-� در ، -35O داود '�ن ــ 
���u . %Vه��C@ را =�	>&ن و ��5&ر. ا:^�	�
�ن را ���� 	��د
را i&د ا=X-� ا:^�	�
�ن، #��Cرا _��@ . ا�&ز���&ن داود '�ن 

9:�<	 .3�
8ود. دو=
�ن ز��د. در '�رج ��: ��	#.  
�& و =,� & �U7 ر�]D+ذوا .�Vه�
�ن ــ در #"�ز �!�� ،��=
ژ	�ال ا=X->�ا، ���ء ا+fO ــ و 	��C 8@ ا��ان، � در	� �ا. 

3	3C @ن ه5�ا�
� ز�� !;�3ن دو+9 	&��. ا:^�	� . ��ه�&ز =�+�� 
C&رو. و ���د #-������ ده� . اC^�ل ا:^�	�
�ن 3=9 ا��Oد 

١٩٨٠ A;' �&د ا-� ��� -[3س ا=X-� در =�ز-� @3	�- 
�ن ��% -� #-3�
C ،��= )-�! 9!ا�C �3H، . ا:^�	�
�ن،  ��+�=

��� از iC)�9 ه�. دو+9 ��!�
�ن در دور@ . 	i�9 وز��. 
 .���&، ه��5ر. :&ر. =�� �� از !&د& �U7 ر�]D+ذوا �
د'

#-3@ . ا � ا=X->�ا��ن ا:^�	�
�ن �)3�f !�د داود '�ن ر١٩٧٣
��&، 	i�9 : "ا=9 !& ��Z	 � . @K�ور و�;- ،��	)�� ا� 

��ر�j #ور�(  � �� �VS�(- ن، در�
، !A5 ١٩٨٩وز�� ��!�

�8@ �&��ن ا:^�ن را از = � @3O
 و 	�8 ١٩٧٣-�+� ا��nت -

 ��cر، ر��
5�S ���3VU2 �

�ز‘] 8Sب ا=X-�[*�ار 2�:_ ��’ 
#-���� را، _�3�� -�@ ��% از د'�+ 9	�Z-� ا��Oد C&رو.، :�ش 

  ."!�د
� . ا=��د -�
;� ��U=" @3C ه���&ن"و " د�>& !&ردوز"��� � ،

. #رC &�C&رو.، �Xش ا��nت -
3O@ . #-����، ا��ان، 
 �-X=3ه� را=9 ا	ا. =�ز-��
�ن =H&د. و ��!�
�ن را ��7

� ا��Oد �U7 ن�
  :C&رو. � ���c8ت C�ح داد@ ا	3در ا:^�	�
" . �� د+�( ��@ 35O- �VUgر�� ١٩٧٠اوا�( ده 9D	 .�� ،

�ا. �ز�� را	3ن 	D&ذ ا��Oد C&رو. در !;&ره�.  .&U�� @�C
از #"�ز ....ه5���� و ����� ا-,�ا�&ر. -3رن ا��ان ا:8ا�% ��:9

١٩٧s د. و�(
� . ا*N�S در �( را �! ��&د  F5(- @�C ،

� "�ب �;�	3ا-�����ان و 2�ا�%  9�8!�- � � . �� �N�S

 �- �� ه�. 'M�U :�رس را در �;	 j�C ن و�
�، ه�3، ��!�!
�H&ان i;� از ه��5ر. ....2�:9 9=��= �ا��nت -
3O@ از ا�
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 .�
و C�ا!9 � �C@ در ���� . ا*
)�د. و ا-��
� و 	�8 در را=
�
;� �  ."�V	� !�د=��=
��. ����	% در #=��. ��&ب "�

ه3ف ه��5ر���. ه�5ه�� ا��nت -
3O@ ــ ا��ان !� از =&. 
�[&�9 را=
>�ا��ن و  ،3C 9��5S 8�	 ن�

�ن =H&د. و ��!���7
� !�ران در دو+9 -��	� رو داود '�ن �ا. '�رج !�دن Z:�O-

� . !&ردوز و . ا:^�	�
�ن از -3ار ا��Oد C&رو. &د
D<
  :ه���&ن

� د"� =�وا� و =�� د=9  @�2 �
=9 هF داد	3؛ در ا�� را=
2�وه��. ���د2�ا. ا=X-� ا:^�ن 	�8 !� در اه3اف �C 3&رو. 
 %�هF را. &د	3 و ه� ��C A&@ . '&�% داF! ،9C و 

3�
Cدا �
� ا'&ان . ه35= %�&' . �&����د2�ا��ن ا:^�ن 
 �-X=nا F+�H+ا �N�5� -)� و راU�5+ا) �	��� �ا��Oد�

 را=9 #���� وه��H= 9&د. را 	�5���23 -� !�د، !�) -��5U	�ن
� #=�5ن E2ا9C، . در ار��Vط &د	3 �= 9D	 .�� �� -W�د ا���

 .&� ،�+�- . �
&ا	;� �=�( 2�وه��. ���د2�ا. 7�ب 
3C ن روان�
ا�� 2�وه�� 	�8 ه5?&ن =�وا� ��=&=�	� . ا:^�	�

5,����. !5&	��9 در دو+9 ا:^�	�
�ن= ���=��C .ا� � %� و ار
3�
:�2 9-3'".  

� 	�8 ا�Cر@ -� !��3 !� =�وا� ا��ان، 
�	 �� ا�	&����23ن 
� ا=X-�&ن  �� 2�وه��. ا:^�ن ! �+�- A5! ا:8ار و ���

	�ISI ( ،8(را=
>�ا -� ر=�	3، ر��c =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن 
 �- A5! 2�وه�� �� ا�� دو+9 ا:^�	�
�ن � زدن �ا. ��

�� و ��=&=�ن ��!�
�ن، در _�3�� !&د��. 	�!�م =�وا�، =. "!�د
 �V-�=و د �V-�
� در =,!١٩٧٣ �c١٩٧ و ژوs . �U�=& 

� ه35�>� ه��5ر.  ،3C م�W	داود '�ن ا ��U7 ،ن��د2�ا���
3�
Cدا".  

، ا=X->�ا��ن ا:^�ن '&�% را #-�د@ . C&ر�C ه5� ١٩٧vدر 
3�
� داود '�ن ��:�U7 �V	�� .د�O�� داود '�ن ه�&ز ا .3� F�	 

9C9 ه� دا��	ر. از . !5&���*��م ا=X-�&ن =�!&ب 3C و 
 ،�	�5
��ر و ر�S _&ن �	��3 و !	3C و ا37ام ��<
C&ر��Cن د=

3�
i��2 3�HV� � . �	�V�
�� از �; 3�

�ن ر:�!�� ��3�HV��ن  �
;�
3	&C ردار&'�در _��ر . =�و�� ��=&=� 	�Z-� ا�� !;&ر 

� C&ر��Cن =�ل #��3@، =�ز-�ن  �	&2 �	&2 \ا-��9 ��!�
�ن روا
� . ا=X-� #ن ا=
&ار !�د
� . . ا:^�ن و &�K@ ه�	�-�O- )�UO�
� g&ر ١٩٧vوزارت '�ر�� در�ر@ . O�ان ا:^�	�
�ن در  �! 

&د،  \V��5� و =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن -�U�5+ا'&ان ا �'�ص 
3�&2 �-:  

�'�، د'�+9 ��" . �
D<� در "�Vر ?	# �
�ن، 	��3�3C 3 ا��!
� ا+�UU5‘وا*9�H ا=9 !� داود '�ن �U&@ 2�. ا=Xم � را :�و ’

� -� . 	;�	3@ ا=9
D2 �رهV�ان ا:^�	� C&ر��Cن، ا:8ون � ا���
 ،���C82ار � �� ،3	3C �ه� ا�� �	�
�!�� . �U�=&C&د، 
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.�b7از 2�و@ ...ا �;i 9�H5� �&د	3 و ا� ��5U�5+ا'&ان ا
� ژ	�ال ��X	�، ر��c =�ز-�ن ا-��9 8ر�2�. ا=9 �! 

�&ا:f ر=�3@ ا	3 �
�ن �!��" .  
 �
ز�� :;�ر #-����، �C@ او را  داود '�نا-� در ا:^�	�
�ن، =�

� را=9 +^8ا	3�� ١٩٧vداود'�ن در =�+��. . ا��ان و ��!�
�ن  
، !�-X از �S-��ن _� '&�% 2��9 و ار�% و ���ده�. ١٩٧٨

� !�ر ا:^�	�Z:�O-3�;! ن را در #"&ش�
، داود '�ن }١٩٧در . 
�&، 	i�9 وز�� ��!�
�ن، د�3ار !�د و در &� -35Oر�� �C@ و 
� -��S dP��س �� #ن ا:��ان را=
>�ا و رهV�ان "�>�ا را 

� ه�. -�گ دو+9 ا:^�	�
�ن، ١٩٧٨در . و !3�U. �52رد'&� ،
��ور رهV�ان _,>�ا و !5&	��9 را #"�ز !�د@ &د	3 و ا��? ���

3C .ز��9 ه� ��!��	از _� ه� و !5& )#رام #رام، . دو+9 !�
� !�ران و Z:�O-از :�ا A_&! �� �
� د=*3رت داود'�ن 

3C 3ودO- ن��;�� . !&ردوز و ه���&ن �� ��د@، . ار
D<

�ن در ا��Oد�� ���	� -��5U	�ن و ا'&ان �=�وا�، -
3Oان 7�

�5� *3رت را ادار@ -� !�د	3U�5+ان ا. ا�O
�ن در #ور�( �	�^:
١٩٧٨ ���!�، !5&	��9 ه&ادار C&رو.، ! 35O-ر&	 .��� !&د 

� ا��Oد C&رو. ا-�bء !�د، 3Sت ��:9 �
را=9 . ���5ن دو=

�د@ �� �2 F��ور�� �� �5S�9 =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن  �-X=ا
 . @&�C �� و =�&nر #"�ز 	��د و 
� ا:^�	��. دا	% #-&'�U7

  .را ��ور !�د &ز�2ر و !�ر-�3 دو+
�3Pه� #-، "�( �9"
� �5Cر ز��د. از -����Vت وزارت '�ر�� و =�Dرت،  ��&� �
 .�W- �	�^:. ا��	ز-��= �<
�� از وا&' � @3O
ا��nت -

&د@ ا=9 @�2# ��5U�5+ا'&ان ا ���ور��C 3� F&رو.،  . �	&5	

& در �= . ��U� ،9�i	 .١٩٧٨3�&<�- ���3�3 �3. : " ا=9 !

. دو+9 �3�3 از =&. *c�V( و 2�وه���� -�	�3 ا'&ان �ا
�5� ا=9U�5+( ." ا�>�. در #ور�د )�UO���ن -� دارد  ١٩٧٩ 

 �!" F� ��5U�5+ا'&ان ا ��'� در ا�&ز���&ن -Eه�V =�ا	�Wم 
3	8�-# �- ". ���� از !�ر-�3ان =�Dرت در =�D- 3)( د�>�. 

 �cژو j�ر��-� " �م ا:^�	�
�نC�ا�\ !�&	� *�" � �7&ان ١٩٧٩
3�&2" : . �NU= ��ز �ه5� . ا=
�	��. -�!C ،.8�*� و "�

� 	�-��. "و در ادا-� C&ر��Cن را ." C&ر��Cن در #-3@ ا	3
�5� -� ��C=�3] و[2&	�2&	� _&ن -�Wه3ان U�5+ا'&ان ا ". �ا�

3ون C�ح و �D��� از *&ل دو+9 ا:^�	�
�ن، ا�&ز���&ن را  3�=
"���U<	ن ا��X- "�-3	ا&' .  

 ا��ان 	�8 رخ داد@ ا=9، ١٣v٧در ا�� دور@، !� ا	[Xب 
��&	3ه�. ��!�
�ن � ا=X->�ا��ن ا:^�ن و 	�8 ا=X-�&ن ��!�
�ن 

3C 8�	 ��� . ا=
&ار��� �ژ	�ال ���ء ا+fO در ��!�
�ن رژ��5 
 �-X=3 2�وه��. اCد و -;&ق ر��	 ���� �-X=ا �. *&ا	�

3C .دود&- �U7nا&� #�9 ا� '���5 در ا��ان . �هV�. ا! @�<	#
&د، �ژ����� و =��  %�&' �-X=د ��5&ر. ا�W�2�م ا�=
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. 	�8، در ا:^�	�
�ن ار�;� از ا=X-�&ن را=
>�ا �3�3 -� #ورد	3
�Xش  ��V- ��<�� ��ژ����� ���د@ !�دن د��23@ ���ن �ا:� 

� ا=
�Dد@ از 5C;�� ا=Xم �3 ا��Oد C&رو. &د.  
   

��C*�!�, ا*�20 ��ژ�3!�1 و   
   

� �� در =�ل VS�(- در �����ژ�١٩٩٨ �، "	&ل ا8روا�&ر" 
 � ��= A5! 3@ ا=9، راز #"�زC [( *&ل	ره� از #ن � �!

� ا�� !;&ر-�Wه3ان ا:^�ن را، ���� ��% از ورود C&رو.  � و 	
�ژ����� -� 2&�3. �� از #ن، :�ش !�د:  

"��= A5! �5=ا=��د ر . ���� � . �
�3ان ا:^�ن در دهW- � 
١٩٨٠ %�� د=9 ار� �V7ر�� �� از اC^�ل ا:^�	�
�ن  و 

&د@ ا=١٩٧٩9 د=�-C٢s �V&رو. در   . @���� 9�H*ا-� وا
� 3Cت ����ن 3C@ ا=9؛ در �� !�&ن  �د�>� ا=# ،9	8�?. !

 .n&�١٩٧٩ �� د=
&را+A5! )5H ه�. =�. �
�i	 ��، !�ر
! F�رو. رژ&C 3� ن�D+�i-ء !�د�b-را ا )و -� ه� روز . �

 ��ور -� ا� � �� ا��� ��V- F
C&	 �- ���ا. !�ر ����
Cددا��
� د'�+ 9	�Z-� در ا:^�	�
�ن وا -� دارد  ."!C ،���5&رو. را 

� ا=9 و #ن 
D�	 .�<�ز راز د�ا-� �� ��د@ . ا�� راز، 
�	�
� را=
>�ا�� ا=X-� در ا:^�	�
�ن  ه35ا= @3O
و ا��nت -

 . �� درازا. ده �� .  ا=١٩٧٠9'�ور-��	 ،�ا:8ون � ا�
 . �� !���5. =�� �52١٩٨٠ن ��� -[3س ا:^�	�� 	� در ده! 

� در �U١٩٧٨N&ر ر=�5 �&. ا=X-�&ن =�از�� 9;2،  ،
� را=
>�ا�� ا=X-� ا:^�ن � !A5 =�ز-�ن ا-��9 ! @�<	#

CاE2 ن��^g �9، #"�ز ��!�
�ن در �5Cل C�ق ا:^�	�
�ن =� 
3C . ١٩٧٩در -�رس �� ا:^�	�
�ن &�K@ ا��+9 	;��" . �5�	 ،

8رگ ه�ات، !� در ه5���>� ا��ان ا=9، د=
i&ش C&رش 
3C . 3ه�ن	از :�-� ��� � �! �g3ت ا:�ا; �-X=ز-�ن ا�= A�

��م  �;� ��&	3 دا9C و ��5&ر. ا=X-� ا��ان ا=�7�5( '�نار
9�(iC ر. از��� ه�. دو+9 ا:^�	�
�ن را 	��S 8-� #ن &د 


( ر=�	3] . �	�
=# �����ر. از -;�وران رو=� و '�	&اد@ �Cن 
3	3C �5'را . . -�گ ز %�&' \ا�� ه�>�م، ا��nت -
3O@ روا

 �&د و  �
Cدا �� 	�Z-��ن و د=
>�@ ��=&=� و ا-��
� ا��ان 	>
دو+9 �3�3 ا��ان و 	i�9 وز�� #ن �زر�2ن ��5س دا9C و 

�7�� در�ر@ . ا��Oد C&رو.، 7�اق و �n&Oت =�ز-�ن Xgا ��=
9CاE2 �- ان��ر ا��
� . . ا:^�	�
�ن در ا'eد�S ��ا�� ه��5ر��� 

 . �U�=&2�و�2	>��. !�ر-�3ان =�Dرت #-���� در ���ان 
 �V-�=3اران '���5 در د:�g١٩٧٩9:�� �  . ادا-

� ��;���د ر=�5 '&د را ١٩٧٩در -�رس �
�i	 ��= ز-�ن�= ،
�� C&رش در ه�ات  �� ا=X->�ا��ن ا:^�ن ! A5! .ا

�2
�، . ه85-�ن &د، !�-( !�د . �
D<�'� در =�� 3�]7@ "
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� 3Cن 
i�<	ا� dV= ن�
� bS&ر C&رو. در ا:^�	�! 3�
Cدا
3C 3رو. '&اه&C 3� ،ن و ا7�اب�	�5U�- ت�=��Sا ". ���� �و 	

�2
�، X57 =&د-�3. د�>�. �ا. . �
D< ��U #-���� #ن، 
�� ��% از ا	[Xب  ��8��Wات ��=&=� &د ! �����دا9C و #ن 

&د @3C �]
� !A5 ١٩٧٩#"�ز . ا��ان در �5Cل ا�� !;&ر -� ،
� -�Wه3ان ه5�ا@ &د @3O
. ه�. :�اوان و ����ن ا��nت -

 ����-# �
;� �
�ن و ��!�
�ن 	�8 '&اه�ن د'�+9 ه� _��7

�ن =H&د. ���. "&د	3���;>�م ا-� ... از ا:��ان ار3Cدر 7�

� دو+9 ! 9Cن داX7د و ا&d]7 	;�	3ن C&رو. در ا:^�	�
�ن 
�ا. C&ر��Cن  @3O
N&ر ر=�5 از ا��nت - ،%7&V
-

�U�UO>�ان #-������ . "در'&ا=A5! 9 !�د@ ا=9 �'�ه� _�3 
 F�]
�- 9��5S ��ور &د	3 ! �و �5Cر. از ا:�اد =�� � ا�

��Cر&C از ����-# �� . ا��Oد C&رو. U5S dV= ن ا:^�ن

�ن و -&ا��� . ���	� ا��Oد C&رو. و #-���� -� C&د، �!��

� را@ '&�% -� ر:9� . دو+9 ا��nت -
3O@ ه5?��ن  ��=
� C&ر��Cن  A5! ا. ار=�ل�
�ن =H&د. و ��!�
�ن ��7

�ژ����� �و9D2 ��C،  ا:^�ن �! ���5س 2�:9 و ه�5	>&	 
.n&� در ��� د=
&ر ار=�ل !A5 ه��� از ١٩٧٩ !�ر�
�i	 

� ا=X-�&ن را=
>�ا. ا:^�ن ا-�bء �ا�� را �i- 8ات��W� )�V*
  .!�د

 � �VS�(- در �����ژ���5م " 	&ل او8روا�&ر" �-� �E��د !
&د@ ا=9،  �-�Z	 9+�'د �-3ت، ه3ف و. ��O�C A&رو. 
!&C ن را������رو. #-�&C د�O�� ه� _�3 !� د'�+ 9	�Z-� ا

�ژ����� -� 2&�3. !�د" : �-�Z	 9+�'د �-� C&رو. ه� را 
�35Hا	� C�ا�\ را _��ن #-�د@  ��U F�د��	ن وادار �
در ا:^�	�

F��V n�
�5ل #ن را Sا �� F�=�3@ -� ." !�د�� �����ژ�و*
� از 

��V	� از '�8ش ���د2�ا�� ;� ��# �
CE2 � @�<	 � �C&د !

 � ��	# 8��W���ور��F ا=X-� و  �! �-�Z	 .ح و #-&زش ه�X=
 �- j=�� ،9=ر #ورد@ ا� �#��3@ را ��ورا	3، �ا. و. �;��5	� 

  :ده3
" �C:�و�� ��ن �V+�g %�ا=9؟ ��3ا �
��ر��i !3ام -�5 �Z�- از

ا-,�ا�&ر. C&رو.؟ ��O�- A��5U	�ن �� #زاد. ارو��. -�!8. 
  "و ����ن ��� =�د؟

١٩٧٩�ژ����� در D2 ��� !�را!�&ن ��� و�
��-� را : "9 
F��! �- �� ا��Oد C&رو. ه3�".  

١٩٧٩�� ����ن =�ل  �	��^g ن در�
�% از =� _��رم ا:^�	� ،
در=9 ��% از !����5، ار�% =�خ �ا. د:�ع از . #��Cر &د

��� . دو+3C @�P�O- 9@ . ا:^�	�
�ن، ا�� !;&ر را اC^�ل !�د
�
&د !� از #"�ز از و����2K. ���د #-������ در ا:^�	� �ن ا�

 fO+ال ���ء ا�	ن و ژ�
ا��nت -
3O@، د=9 =�ز-�ن ا-��9 ��!�
� -�Wه3ان ا:^�ن �ز � ه�. !��5 +&5O- ل ار=�ل�
را در !�
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9CاE2" .ل&! &�
��� "، ژور	�+��9 و 	&���3@ . !
�ب "ا=
� : "در�ر@ . ���د ا:^�	�
�ن، -� 	&��3" ارواح fO+ء ا���

او اP�ار داA5 . 9C ه�. -�+� 	�Zرت دا���9C ا:8اره� و !
� ه� دnر و =Xح #-������ ��3 از !�	�ل ��!�
�ن �ا. !
-�Wه3ان :�=
�د@ C&د و او �)F�5 -� �2�د !� !3ام 2�و@ 

� و�&د ا'
Xف 	Z�، ...._���� از #ن �'&ردار C&د ��=
9:��E� ن را�
�)F�5 =�ز-�ن ا-��9 ��!� ". �!���Cه8اد@ 

 ،)(�D+ا � �
<�Cن، در وا�
�وز�� ا�7Xgت و*7 9�
�5� !�د !� ه� دnر  �ژ�����b� و =�ان =�� د�3ار !�د و 

� -�Wه3ان ا:^�ن :�=
�د@  A5! .ا� �:�P ����-# �+�=ار
  .C&د

 . � از د��23ن ����ن &د، ه35=
� =�ز-�ن ١٩٨٠#	?� در ده

�ن از ا-��9 ��!�
�ن، ژ	�ال ���ء ا+fO و ا=X->�ا��ن ��!�

� ه�. ')&�P از �VC ن و�
��A =& و ��&	3 دو+7 9�
 � �
�ن �� ا��Oد�� ���	� -��5U	�ن و ا=�-��7 �
=�و�� ا-��


�ن =H&د. و ��!�
�ن =�+�� � هn . Fدن از =&. د�>� &د��7

�3، از #ن -��ن ��&	3ه�. 	�Z-� و 2��( Cدا A�8د	 \روا

&;! �ر �ا. -9Z:�O از =��زان ��!�
�	� و -8دوران ا�

�ن و #-&زش 	��وه�. ا�� !;&ر &د��7 �
�NU= 3ان	�' .

"�
� ه�	���C "3��&	 �- " : ،ن�
�!�� %��ا. 	5&	�، ا:��ان ار
� ه�. 'M�U را #-&زش -� داد	3�;	 j�C د. و&H= ن��-�Z	 .

ا:8ون � ا��، در ." ژ	�ال ���ء ا+fO، ��� از ا�� ا:�اد &د
 . �� ا:8ا�% &1973-74�K@ در =�+��. ، ١٩٧٠'Xل ده! 

�& و ���ء &
�ن را ��� !�د، �!�� . ���. 	9D او�A '8ا	

�ن د+>�م &د	3 و !H= A5&د. �� !A5 ه�. -�+� 7� fO+ا

ر3C ا=X->�ا�� در . ه� � -��c( =��=� 2�@ '&رد@ &د
��3 ا=Xم #�د در ازا. !H= A5&د. ه�  �&د ! ����
�ن �!��

  .'9-� ��دا

�ن و ��!�
�ن =&د-�3 &د، ز��ا �ا�. ا��nت -
3O@، ا��Oد 7�

� ا��Oد C&رو.  8�
ه� دو !;&ر -
3Oان و:�دار #-���� در =

�ن ا	>�8@ ه�. . &د	3�!�� Fن و ه�
��7 Fه �! 9�H*وا �ا�


�3، از 	>�@ Cرا دا %�&' . �����ن و 	[;� ه�. �3�U�وازا	
�� ه� ����، '&اه�ن ز-��>�� 3Cن  دو+
��. !�ر�� و ر�>�ن ! 

3C �
C�<	3 ا�د�	3، 	د&� در ا:^�	�
�ن �	&' �. C&رو. در -�دا

�ن ه5&ار@ 	>�ان ر*�d د����� اش، ه�3، ا:^�	�
�ن را �!�� E�-

F�G�ا*��ا �� *�ر@ در �اVC % در در�ا. '&� .3O
 و -

�	�"  ده�U 	& -� د�3 و ژ	�ال ���ء ا+fO در رو��.�!�� 

�

�ن =H&د. 	�L:��- 8 '&�% را �� -� .  &د"8ر2��7
� ا��ان  9
�د@ �� ر*��2 �Z�- ن را از�
2�:9 و ��� ا:^�	�
� ه�. �;	 j�C ا. 7�اق و� .3�3��� رژ��H�C F 	&�3�3 #ن !

&د، -� 	>���9 M�U' . @�<	 از ،�ا:^�	�
�ن و #=��. -��	
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�ن، -�3ان -�Vرز@ � ا��ان &د و ر��7 w�Hb���ض �ا. 
ا��ان در �� �[&�9 را=9 #���� وه�� =�� در ا:^�	�
�ن و 

  .:�ا�� از #ن &د

�ن را ز�� ��ژ����� و =,� �( !���، -O&ر ��!�
�ن ــ 7�

3�
ا-� ا�� دو !;&ر -�-&ران '&�% را در . _
� '&د 2�:
3�
Cن دا�
  .ا:^�	�

Vدر راس ره ،�-X=8@ �&. ا�
5
��ر، =�S ���3VU2 2�وه� .�

�ن در ا:^�	�
�ن &د�!�� . @3���5	 ،�-X=8ب اS م�	 ��C�ت . 

�d(H :�اوان و دد-�;� و. &د . �N=ا&5
��ر �S:  
� 	8د ���ء ا+fO و =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن 87�8 &د"��3VU2 .

 �5
��ر 	�8، ه5?&ن د�>� رهV�ان -�Wه3 ا:^�ن، از #"�ز ده�S

�ن ١٩٧٠. �!�� �����	� از دا	;W&��ن ���د2�ا.  ���H ز-�	� !

� 	D&ذ C&رو. در دو+9 ا:^�	�
�ن C&رش �U7 �! )دا	;>�@ !�
-� !�د	�5S ،3�9 -� !�د، � =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن ه��5ر. 

9C3 . دا�3�&	 �-X=ا F��+���ر ���-3 -&ج راد��
5�S ن ه�>�م#
&د �	��� . @�
� ه�. ���ر، . در 2�
D2 . ���� �5
��ر �S

�- �� P&رت ���ر. از ز	�ن ا:^�	� ا=9 !&ول ��3�Cن ا=�3 
3�
C3ا	 �-X=ا d=��- %C&� .و F7ز �."  

 �
i�5
��ر �&=9 ز	3ا	��ن را ز	3@ ز	3@ -���3 و #	�� را �S
�i)� و�K@ . او &د �� -� داد؛ ا�W��C" . 9 ا�^VP

5
��ر را "-3Wد.�S ،�gا:�ا �
ه�&n. "، ا=X->�ا. !5
�H*" وا�	3@ . ��5&ر. '&ا@ . -�3@ ا=9���5	ن، &�U�ا-� _�ر+8 و

�>8اس !� -3ا:L ه�5;>� ���د ا:^�	�
�ن در !�>�@ &د، -� 
 fO+ء ا��� �! 3�&2 " fO+ا ���ء ا��د ز&5
��ر �S ن�V�
;�

���ن را -�3ان 	V�د -��ن -��5U	�ن و ه�3وه� -� دا	�9 و -� 
��	 ����� .�
5
��ر او را در را=�S 9C3ا�� �
��-X=د. ��ن ا

  ."در �ا� ه�3 ��ر. -� !�3
 )��;��� ه;8S 9ب ا:^�	�  %C از ���ر ��
5�S �-X=8ب اS

� " 8Sب ا=X-�. "ده�3@ . -[�و-C 3� 9&رو. &د��
8ر2
 �&د، ه�5 @��C &' @3	ن در��&W<�� �
Cدا �ا�� ا8Sاب و 

��"�d -� !�د ��	# � A5! .ا���� از . و��2K =�� را 
� ���د ا:^�	�
�ن در =�� -� 2&�3ا:� �u�	 در #"�ز : "�ان

F9 ده���C را ���رو&C F�	ا&
 �! F��5 !�د	ر &(� . �� 3��ا-� 
 �Z	 � �5
��ر !�� &د !�S و F�
�&ا	�
�F از رو=�� -� !; �-

3�#��&ا	�9 از 3�7@ . ا�� !�ر  �- �&i=�>3+� ." -� ر=�3 
�ا. =� 9V6- �� �
: !&ل -� 2&�3. � &د@ ا=79���ن او 	�

� ��وژ@ . ا:^�	�
�ن را "! ،A�8د	ور �' %i!�ر-�3ان =�� در 
5
��ر را �S ،3	د� �- %������% -� *�( ا7
�5د�3 '&O
- 

3�
� '&د *&ت *dU -� داد	3 !� . دا	� �ا:��ان =�� ا��>&	
9��! �5C9 د�	دا �- F! 9=ر، د��
5�S ". 3�ر از د��
5�S

� و �ژ����� !� در رو��. '&�% ا:^�	�
�ن !��	� _&ن !��
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�w�Hb ا��Oد C&رو. در ��5&ر���. -��5Uن 	;��%  3�U! را
 . ��&ا	�9 دا-� �- �� -��=d -� 	5&د !V�� �-� دا	�
�3، از ا�


�د�<� . . ��� را :�ا�� از ا:^�	�
�ن، 
D<، ":���U د��و"
5
��ر �S"= زاد !�دن# �� X5Sت _���� را ! 9D2 �- ��ز-�

 . ��� #	�&. رود'�	 ،�V�C3 و دو��C���iرا،  �ه�. -��5Uن 	;�
�د �- %�� �  ."#-&در�� در f57 ��5&ر���. #=��. -��	

 3V7 �<- د&V	 ��! ن�

�ن در ا:^�	��و ا-� 	�5��7 . @3�
�5� ا:^�	�
�نU�5+ا'&ان ا �V9 ���، . ا+�=&ل =��ف، رهCE2 �

�H&ان ره �
;�5
��ر و =��ف �S ن��&W<�� @�,= ان ا:^�ن�V
 �� ���د،  �
� وار �ا. ��&=U2 �'�ر�� و 357�� 7�ب !

3	3C �- �
'��C ،3	د& @3C ��ن =�از�
�� ��% از ����ن . ا:^�	�
 . �� اXNPح 7�ب ــ ا:^�ن ��Vره�. ��� ١٩٨٠ده �، ا�

ا:^�	�
�ن، رهV�ان 2�وه��. ��ور��9 ا=X-� در -)�، 

�ن =�H&د.، 7�اق و د�>� 	[�ط _&ن _?� و ا+8Wا��، 7�

3	3C ن�
��
 3O	V&د	3، . از- Fه � �5
��ر و =��ف ه� _�3 !�S
 �� nدن �&د	3 ا=�- A�8د	( . �دن، اواn �1979-80 

 ��	�� ��� ا:^�	�
�ن �2م E2ارد، 	�-% � ز �ز-�	� !
5
��ر."[ا:
�د�S [ د� �- �� 3�HV�ز-�	� !� در ��!�
�ن در 
وه� از ا=X->�ا��ن -
d(H "�ب =
�8 از -9�U ه�. 2�

3Hه� در ���  �� دور '&�% 2�د #ورد !2&	�2&ن را 
 �� nدن و ا7�اب د�>�. ! �ا:^�	�
�ن C�!9 !�د	3؛ ا=�-

� ��� ر:
�3، از #ن -��ن &د	3 �	�VUgداو".  
�ا. �'&رد. =�	&9C =�ز  ��OP ،ن�
ا��?���، در ا:^�	�


� . 3O@ و ا��Oد C&رو. _�3C @3-��ن ا��nت - @3O
ا��nت -
د	�Vل ا	[Xب ا��ان، ��3ار واه� ا��Wد !5��8V= 3 ا=X-� را �3 

�ن =H&د. و-)� را �ا��Oد C&رو. �� 2�:9 و ��!�
�ن، 7�

3	�;! �� -�3ان !�رزار در !&ه��. دورد=9 #=��. -��	���د . 
� از ���د�&ن� را �ا	>�9i و -[3س در ا:^�	�
�ن، 3Pه� ه8ار 

=�( ��>W&��ن از =�ا=� ���ن، �&. اردو�2ه��. ��>� در 
3C ن روان�
� در!� . -�ز ��!�
�ن و ا:^�	���
5! @3O
ا��nت -

9C3ا	د، &� ا�� 	� . از -�ه�9 	��وه��� !� ره�	�3@ �	��_
� دا'( #�2ه�، -�	L دو+9 ر�>�ن �ا. 2�
�ش ��� ا:^�	�
�ن 

X� �
S رو. و&C د�O�� اش �ا. !;�	3ن ��. '���5 و ا��ان 
  .���د #-������ 	;3

   
   

=====  
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 ����	 
 ��ز
�� ��وز��� ��زاد�  ��	�� رو��ت در���س ��

   
   ا���8!��ن;� ا�0Iب

�ا�0Iب�J"� ا��ان را !  
  در ,�Mره�
 ا*�20 در ز��ان ه� را @�Mد�� و (�ا��1ران، 

 �N�3� &�2�1O2 �1���3ران و����Pد �� ا���8!��ن ��*��د� 
  .را ��ا
   
)٢٦(  

   
i% دوم( :(�	��- .��=# .&�  

   
 د2�2&	�  ، �١٩٧٩#"�ز ���د #-������ ا:^�	�
�ن در =�ل 

  .-��5 در ��ر�j ا=Xم =��=� ه5�ا@ &د
، را=
>�ا�� ا=X-� در ����ن ��� =�د، ١٩٧٩ �� ١٩svاز 

9Cار دا�* �
( :�F ا=9 !� .در اردو. "�� و �5! 3&	���* 
 �در ا�� دور@، ���ر. از �U�UO>�ان، ا=Xم =��=� را ا2� 	
	��و�� #-������، !� د=F! 9 ه&ادار اه3اف ا*
)�د. و =��=� 

� ��3ار	3]N�- در ���ن، . #-���X- ،ن�
در !&ه��. ا:^�	�

�ن، ��7 .��	����8ار &د	3؛ در  F��	&5! از �
�28�ا	=

U7 �� _,>�ا��ن و 	�=�&	�+��9 ه�. �5Cل #:��[�، ���ده�. وه��
'�ور-��	� و ��!�
�ن -� "��3	3؛ و در دا	;>�ه��، از !�( و 
� =�&nر��9 ه�  ��5U�5+3اد و *�ه�@، ا'&ان ا^ ��ا=Xم #�د 

���UV -� !�د	3 F���!ر�- ��U7 3 و	د& 8�
  .در =
� در ا	[Xب #�9 ا� 'C ، .��5�ا�\ د2�2&ن ١٩٧٩3Cا-� از 

&د @3O
ا:8ون � ا��، . ا��ان _�+;� رو در رو � -��:L ا��nت -
� -�	�3 *�رچ =3C 8V@، در  �-X=را=9 ا �
� ه�. ��ور��'�C
� -��:L ا��nت -
3O@ و رهV�ان "�>�ا هW&م 
�د@، �2 �� ����
� ا	&ر =�دات و ��وره�. 
;! �� �8رگ -� 3W�- 3؛ از	د�

رس #-&ز. ا��nت -
3O@ از 2�
�ش _��� ا-� د. 8Sب ا� +��Vن
رو�3اده��� ���ر 	&-�3 !��3@ &د، ز��ا #-���� � و�&د 
در'&ا=9 ��� _�3 از رهV�ان 7�ب -�	�S 3��� �V-ر� در 
 �-X=ا F��ور�� ��ا. -�Vرز@  �H��- ��(i��ا.  ،�(-

3@ _��� 	��د��١٩٧٩ از O
5
� از #ن، ا��nت . ، ا��nت -�-

3O@ ا- ���� �-X=ا ��ا�<
� درس 8رگ را 	��-&'9 !� را=�

� "�ب =
�8 و �C 3�!�. دراز -3ت �U 9��	 9��	&5! 3�
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"�ب در '�ور-��	� ���H 	�=�&	�+��9 ه�. د-&!�ات و 
3�
  .=�&nر��9 	�8 ه�

 �	�N�C 9ر@ . -�ه��ا��>&	�، و � و�&د C&اه3 روز ا:8ون در

3O #-����، دو+9 و 'N�	�� را=
>�ا�� ا=X-� در 	[%- 

3C @ن ه5�ا�
  .ر�>�ن � ���د�&ن ا:^�	�

�د@ . -
3Oان ا=X->�ا. #-���� در �2 w�g ر !�دن&(�
ز-�ن ��� ا:^�	�
�ن، &�K@ ا!�&ن !� دو+9 &ش :�ا'&ان 
� ه�. #ن را -� '�C و ا+[�37@ و F��ور�� �-�Vرز@ . ���	� 

� =3�H ر-�bن. ده3، #=�ن 	��9! � ١٩v٣ در =�ل ا-� ه�5	>&	
� #�8	��ور د�3ار !�د، در  3�D= اول !�خ �
 	�8، ١٩٨١در د:

iC)�9 ه�. ��ا�52���9 ا-���U- 9 و =�ز-�ن ا�7Xgت دو+9 
در �� ���د ] از ا��Oد C&رو.[را�>�ن �ا. ا	
[�م !;� 

3�
� !�ران !�&	� !� در . ا:^�	�
�ن ر:Z:�O- &	 ،L*در وا
��ور��3C F@ =�د" �'&رد �35ن ه�"_��ر_&ب  �-3ار ��� 

� ا��Oد � ا=X->�ا��ن ��:;�ر. -�  �	�
i=�= >�م��	3، #	ا
3�
C9 دا����ان �3 و  F�9 ا� ه�. رژ�# �. !�د	3 و ه85-�ن 

 . �� ه5� . ١٩٨٠ا��Oد ا=X->�ا��ن و #-���� در ده ،
9:�2 )�C د&� در !�ر ! ��، دو+9 ١٩٨٢ �� ١٩٧٩از . �35Hا

 ��و ر�>�ن 'N� را=
>�ا�� ا=X-� را در��:
�3 ا-� از ه�. !�ر
3	3�C&� F;_ ن#.  
�ا. �ر=� ١٣v٧در �� ا	[Xب  �� ا��ان، دو+
5�دان !�ر

8ر�2 از دو+9 2�د  %i 9!�C � ����U� م =��=� درX=ا
3	3-# Fو . ه ���7Xgان ا�<U�UO� ،�!�ر��C=�ن وزارت '�ر�

. . C�!9 !���23ن &د	D=3�ا. #-���� در '�ور-��	� در ز-�@ 
� . ه�رو+3 =�	3رز، -�Hون وزارت '�ر�� در ا-&ر '�ور 
D<

 ،A�8د	3"C م�W	د. ا��ر=� ه�. ز� " �
��Cن ;� �!
&د 5�!8
- �� !�ر 7�Z:�O- .ه� ه��C9 ه� و ��د-&�S .


�5ل &د !� #�� ا=Xم =��=� در "Sا ��ر=� ا� �O!�	&ن 

�ن =H&د. 	��8 رخ -� 	�5��	3 �� ���� -3Oود اردن، -)�، 7�

� ا��ان ا=9 ". 9�(iC 5�دان و
� 	Z� =�	3رز و د�>� دو+
 �N' �� ه� 	;�ن از O . �W�
	 ،@3O
�7�� ا��nت -Xgه�. ا

9Cدا ��ا�<-X=دن ا&&د !� #�� : "=�	3رز -� &2�3.  �� ا�+��-

�ن -� �&ا	3 از 3�7@ . #ن ��#�3؟] ا=X->�ا��[دو+7 9� �- 

 3�&< �! F�! را ��3ا ��! F	ا&� �5	 �! F
D2 د. ه�&H= �
3�! �- 3�3��
�ن =H&د. را ��7 �	&<	�=�N' . ه�5ن ز-�ن

  .":�� -� !�د�F =�دات 	�8 در -)� #ن را از =� -� E2را	3

�ن =H&د. از ��7 �
Cزدا��ا.  �CX� ���
� �52ن، !5

 ����� ا=X->�ا�� ��>��. =��=9 '�ر�� د����� اش، در 
&د و او را از ه�5وا�� � . ا	�Wم 	;3 �در�ر@ . =�دات 	�8 _��

3�
C3ا	ر ES � ��5U�5+و اردن از . ا'&ان ا )�cا=�ا �	�V�
;�
� =&ر�� و =�ز-�ن �U7 ��5U�5+ا'&ان ا �
!�رزار ��ور��
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3	3;	 L	�- Fرا ه ��N�U: %iV�8 . #زاد�	ن �
� در ��!�
V+و ا
� @3O
�هV�. ���ء ا��nت - ��5U�5+ا'&ان ا � �
� رژ�F وا

ا+fO و =�ز-�ن ا-��9 او !� ���د ا:^�	�
�ن را =�ز-�ن داد	3، 
3C @ه5�ا.  

 %V�� 3�	ا&�و =�ا	�Wم، ا�� ��3ار !� �S&-9 ه�. -&�&د -� 
�Xش 	Z�. ���ا-&ن  ���
5! �� 3C dV= 3�	را +>�م ز �-X=ا

��e��
�5+� ا�� �S&-9 ه�، Sا �	د2�2& L-ا&� � ا=X->�ا�� 
� . ا�� �S&-9 ه� و �&ا	3�5. =�ز-�	� ا=X->�ا�� NU= ��ز


>8اران، ه5?��ن � ا�� . در 2�
�@ . ���	�، ا	�Wم 	;&د=��=
 A� ا از _��ر_&ب�	# ��ا�<-X=ا .�Z	 �6�� ��ور &د	3 !
� #ن را در ه� !;&ر  �U� و -[�
! 9�U	Z�. ��,�ر_� دور =�'

� ر=�3�F : "=�	3رز �ز -� 2&�3. -�5� !�د@ ا=9W�
	 �� ا� �-
F��! ذ�i�� ا=Xم =��=� ا �N
� در را=��= F�	ا&� �5	 �!".  

� -�ا!8  �
<�C��2ن ره�5&ده�. وا�	ان =�( ��ب اX]	در �� ا
� �� ا	[Xب ا��ان روان ]N�- ر�e# �=ر��ون -�ز. =�� �ا. 

3C .ره&;! ،���� را !� در #ن �U�UO>�ان =�� و وزارت '�ر�
�ر=�  ،3�

5( -� دا	�O- ���5 را' . @&�C � �X]	3 ا�3��
 �X]	�5ل _��ن ا
Sا ���
�ر=� ه��Cن، !5 . �W�
!�د	3 و 	

&د	3، �[���V ه�� . &د ����� ز-�	� !� رژ�F ه�. "�>�ا ��
 �iC)�9 #-������ در�ر@ . ر3C ا=Xم =��=�، #�eر #ن 

�<-X=ا �! �H-�5ل �&ا
Sا ��3 -� !�د Cر ��	در # ��ا
��� از . رو��رو�� ا=Xم راد���ل � ا��nت -
3O@، ه;3ار 	3اد

&د !� : "ا:�اد ��;�� =�� در -�ا!% -� 2&�3 �در #"�ز، �52ن ا�
در �Sل 2�
�ش ا=9 و -�5� ا=9 در -�ا!%، ] ا	[Xب ا��ان[

 �5

�ن =H&د. رخ ده3 و ا���� ��د�Cه� =���اردن و 7�
� ه�=9
CE2 � fUH
- �
-&�S . ا!% ر=�3م�- � �ا-� ز-�	� !

F
��V% ا=X-� در -�ا!% . ه�� 	;�	� از ا=X->�ا�� 	��:
���ر 	��&ان &د ". �����گ ٨در ا=��د =�� ���ا-&ن -�ا!%  

�ر=� ه� در . در�ر@ . ا=Xم و =��=9 -� �&ان ��:9 . �W�
	
�N' �&دن ا=X->�ا�� &د-�ا!% 	�8 ه5?&ن د�>� 	[�ط،  .  

 Fه �U�! ��در -��ن ا:�اد =��، ا	>;�5C 9ر �U�UO>�ا	� _&ن -�ر
3�
Cدا ��&� ��5U�5+م =��=� و ا'&ان اX=ا �&د	3 !� ه5&ار@  .

 9�H*ر. از -�-&ران =�� از وا���� در 57( ! 3�2& �- �U�!
d]7 -�	3	3 ز��ا ���ر. از ا=X->�ا��ن '&�% را ����	� 

-� دور@ . ��ر��i ��� دوم ���	� را . " -� داد	3=�ز-�ن

�F و 	�82�� ا:�اد -� ���� در ���
9i !;&ره�. در�2� در Cدا
� در #ن �C�ه� !� در 	 �-X=ا %V�� �&د	�S ،3ل #	� ���

9:�2 �- )�C A_&! .ه���C >� و در�ره�. د&;! ". �

� -�ه�9 �3 #-������ ;� ��ور !�V�� ،�U% ا=X-� ه� _

9:�� �- . �او ه�5ن ز-�ن در ��� از ��UO( ه��% -� 	&��3 !
 �� ه��5ر. � !;&ره��� _&ن -)�، =&دان و ��!�
�ن ?	��_
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9Cده�3، ���-3ه�. ژر:� '&اه3 دا �او -� . ا=X->�ا�� ادا-
� =��=9 ه��5ر. دو+9 ه�. : "2&�3! F
D2 ه�5ن ز-�ن �-

� ا=X->�ا��، -�ه�9 ا�� دو+9 ه� را  �]N�-د2�2&ن -� =�زد .
9:�� �&دم !� 2�ا�% �3 "� �V
���ار ." -� از -� �	��ز. 


>8اران را از د=9 =��= �U�! .ه� )�UO� �! 9��	 �
�	 �ا�
9C3ا	ز�� ���د ا:^�	�
�ن   .��ز�3ن 

&د L��C 9��ور��. ه�5� ا	3�;� در -��ن =��=
35اران �3 
3�&2 �- ��= �ز ��ور =�دات �� ا: "را�ت �c�، -�-&ر ��;�
� ا=��د دادر=� . -� در -�!8 �3 ��ور��
F -;^&ل 3Cم �W	#

� ] ا=X-�&ن[-&ا�� 3Cم و از '&د ��=�3م ا���� ] ��ور =�دات[_
 ��;�ن _>&	�g�V��&ر #د-���� ه�
�3؟ ه3ف #	�� _��9؟ ار
 ��5U�5+ر@ . ا'&ان ا�
W&. ا=��د. در�� �ا=9؟ =,�، 

F
ا�� در ا	3�;� . -� 	V&د : "� -� 2&�3ا-� �c� در ادا-." ��دا'
F��! d�]H�� #د-���� را ��_ �!".  

 ��	A ه�. ا=X-� ا� . ��VC و ��5U�5+از ا'&ان ا �=�دات !
� از =�ل ! ��� ه�. *3ر��� F��O��ا.  9�H5ان �١٩٧٩&�H 

 �ر��c ��5&ر -)� 3ان ر=�3@ &د، ا=
�Dد@ !�د، !5
� از ه5
�<
� -�ه�N' 9�	�� را=&د @�2# �-X=ا ��. ا �	دات، ز-��=

� ا��nت  �� ا:^�	�
�ن در اC^�ل ا��Oد C&رو. &د، �Cد-�	�	!
 �
�ن =H&د. و ��!�
�ن ��&=9 و ���د2�ان را ��7 ،@3O
-

  .��;�ور و ��� ا:^�	�
�ن :�=
�د
 F����5م ��7ر 3ل 2�د�3 و  �<�� �ا��?���، ���د در ا:^�	�
�ن، 


�ر :�2 �� رو�S	�&ن ���١٩٨٠ =�د &د، در =�ل ر�>�ن ! 
� 3C، از U-�H- ان وارد��ا �-X=�5�١٩٨٠&ر. ا �� ١٩٨٧ �! 

� ا��ان =Xح -� :�و'9 د�3@ � هF 	��د، #	>�@ در�ر@  )�cا=�ا
� رژ�F '���5 ا�7Xgت =�. داد، و =�ا	�Wم در . _� ا��ان 

� رو-"-���ا. ا��ان !�	
�ا در ��
�S .&W!9�5 ا=X-�&ن 	�� "
� ا��ان � ��3ار. دور از وا*�9 &د، X= X57ح #-������ !

  .:�و'9
   

  ا��8ن ه�
 -�ب �>�ر
   


�ن �!�� �	�V�
;� 9O�
� ��>W&��ن ��� ا:^�	�
�ن -�Wه3ان ;�
 �� ��� از _��ر =�ز-�ن ���د2�ا. ا� �
�و _��A ه�. وا

=�� -� ��� از 2�دا	��23ن ��;�� ��U57ت ����ن . !;&ر &د	3
3�&2" : � A�8د	٣٠٠ � ه8ار ��>W& در ا:^�	�
�ن &د	3 !

� رو &د	3، در ز-�@ . ١vه5>� ->� 	��- � ه8ار 	D� از #	�� !
&د	3 �gن ا:�ا��ا�<-X=3 ا-� ." ا	د&
� #	�� ا:^�ن ��Vر ;�

�5Cر. از ���د�&ن، از د�>� 	[�ط ���ن ه5?&ن -)�، اردن، 
�S .د. و !;&ره�&H= ن�
�&د	73� @3C @ورد# M�U' . ��C .

 �� . #"�ز�DN	 ،�� nدنا�� ه5 � و ��3ا�% =�ز-�ن ا+[�37@ ا=�-
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� در 'Xل ��� رخ -� 	�5��	3	3! 3C . ح 7�ب ــXNPا �#ن 
 �� nدن، أ�5 �ا:^�ن ه�. C�!9 !��3@ در ���، ا=�-
ا+Z&اه�.، رهV� ���د ا=X-� -)� و -�د �5Cر@ دو ا+[�37@ و 

� ده�� ه8?_ ،��,�U�: ،.8	3و	ا ،�ار ���د. از !;&ره�. 7�
  .و د�>� 	[�ط دورد=9 ���ن ا=Xم &د	3

� ه��;�ن در 	�' �&د	3 !� �� از ���  �������_ ��	#
 3�
�ز2; �
�ن =H&د. و #=��. -��	�ا+8Wا��، -)�، +��Vن، 7�

���ر. از #	�� -��رت ه�. . و #	�W ��� را ادا-� داد	3
- �
��ور، '�ا��ر.، و E2 d5ار. را ز�� د=9 ��ور�� 3�	�

3�
  .ا��nت -
3O@ و -
3Oا	%، #-&'
 . �� ١٩٨٠در ژا	&��ژ����� �ا. ��5S dU�9 ا7�اب  ،

� -)� ر:9� د�3ار و. از . ��� ا:^�	�
�ن، 
Dل _�3 هX' در
 ��5� !�د و b�� . -)� را V	�� �-)�، =�دات، �5S�9 ه5


3O@ ا��ز@ . ا=
�Dد@ از ���>�ه��. ه&ا�� 	��و. ه&ا�� ا��nت -
� C&ر��Cن �، =Xح ه�. -)�. را U�=و �� ا� ��-)� را داد 

3	�=��ا. C�!9 در .  �(- ��5U�5+ن ا'&ان اn�H: � 8�	
=�دات و دو+9 او، . "��� #-&زش داد و #	�� را -�rU !�د

�ا. ���  �! 3C �V(H

)3. ار�% =�. -�Wه3ان -- ،��3-
 �&د	3 @3C ر�bSا �� ." C&رو. در #=��. -��	� و ��&+&5O-

ه�. ه&ا�� ا��nت -
3O@ از "�� و #=&ان در -)� ��واز -� 
� ���>�@ ���د�&ن در ��!�
�ن -� � ه��;�ن را +&5O- 3 و	د�!

 . �
D<�ا. "، "��ن !&+�"ر=�	3	3 و  �(- �-�Z	 .ره��V	ا
� -)� داد@ � C&رو. ! ����SX= �
:�� ��	# �� 3C &W
&د، ��

3�	�=�� -�Wه3ان د=9 #'�، !�ر�. �A !�ر'�	� . . را 
 .��SX= 3�+&�� =�ز. در 	8د��� US&ان -)� �ا. OU=ا

3C @داد ���^�  ."رو=� 
� -�Wه3ان  �OU=از ا %� .8�_ �-)� و د�>� !;&ره�. 7�

� زF7 '&�% از رو. . ر=�	3	3�'� از !;&ره�. -��5Uن 
� ا:^�	�
�ن -� :�=
�د	3، #��3@ 	>�.، ��>W&��ن ا=X->�ا را 

 9�i	 ،3�	;�ن -� ز	دو  ��� A� � �! 3�
C3ا�� �- ���_ 3��C
�ا. ���د  �	��&W<�� .&W
ا���� ا��nت -
3O@ را !� در ��
 �
�دن ا=X->�ا��ن =�: � �&د، ';�&د -� =�ز	�3 و دوم ا���

�C�3 . دا'( ره��� -� ���3ا:^�	�
�ن از -;�( #:���� #	�� در 
 �
;� ��ور &د ! �=�دات 	�8 ه5?&ن د�>� رهV�ان، � ا�

� -� C&	3 و �ز 	i&اه�3 2;9
��� از . -�Wه3ان در ��� !;
ا:�اد =�� !� در ز-�ن ��� ا:^�	�
�ن، ر��c د:
� =�� در 

;&ره�. ا=X-� درب ز	3ا	��. ! ":��!�
�ن &د@ ا=9، -� 2&�3
� ا:^�	�
�ن :�=
�د	3'&د را 2;&د	3 و 	� ". و '�ا��ران را 

 . @K�وه�. و��	 . �U�=& �! 3	3C )��2 ن�
� ا:^�	� ����
�� : "!&+� -� 	&��3. ا��nت -
3O@، #-&ز .��C	�Z. د�3	3

�ا. #-&زش -��رت ١٩٨٠ @3O
، #-&ز�2ران 	�Z-� ا��nت -
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8�	 ��	# �� -)�. ه� ! ������-# . @K�وه�. و��	ه�.  � 
� -�Wه3ان  A5! ن�VUgداو �� . '&د #ن #-&ز��C را &	

&د	3 �
� -)� ر:  ."ا:^�	�
�ن ا	
[�ل -� داد	3، 

�	���� ه� !� ا:^�	�
�ن �ا�;�ن -�3ان �ز. 8ر2;�ن در =3@ ��

�ن �!�� � �� �&د، و ��&	3ه�. ا=
�5Hر. د���� Fزده&	 .


�د@ ���2 �g�V�
�3، از ��;��� . ارCو دا �VهE- ان�Vره � 

�ن و ا:^�	�
�ن =&د -� �د	3�!�� �� �U�V*" .س&�، "�2س #ورا!&

 ���_ 9Cن دا�
� ��� ا:^�	� A�8د	3 	&�� ��+�= �-�-&ر =�� !

�	���� ه� �� ��% از "82ارش !�د ! �ا:�اد. در ا'
��ر دار	3 !

��9 =�ل �H&ان 'V�	>�ر، 	&���3@ �� !;9 ده�3@ . ���V!& در 
�د@ ا	3  �� �W	#]ل ] و�^Cن را ا�
ز-�	� !� C&رو. ا:^�	�

� . د����� . '&د را :�Hل !�دMI6!�د، �VC  ". س&�#ورا!&
� -� 	�5 : "-� ا:8ا�3! 3	�i
�	���� ه� -� �&ا	�
�3 _�8ه��� ��


�ر، ��ور و E2 d5ار���. !&ر را ;! . ��&ا	�
�F ز��ا دا-�
�3O- . ��Dود -� !�د ��	# X6- �- �! �D' 3اP .ه�. دارا

�&ا	�9 در  :�=
�د	3 �- �! �D' 3اP ا��ز F�
 و+� -� 	�5 �&ا	�
d5� C&د و '3ا. 	��د@ ا�&-�V( ه�. �Sو. 
��ور ��ر 2�: .

&د  �
� ��;���د #ن را 3هF ا-� -�5S F
� ه�� �7&ان 	�5 �&ا	�

�	�� �� ه� >&�b: 35O- 3�= F( ا� �� ��g ره�H�C �V ا:�ا[

���ر :�Hل &د@ ا=��V+ [9ن �
CE2 . �
Dوت ه��#	�� . در 
� 3Cن 
;! � � 	W�- �D� ٣٠٠ا�&-�U�V را E2 d5ار. !�د	3 !

3C.’ �
� ��� ا�� ا�7Xgت را �	 � �- MI6ن .  دادم# � �?	#
  ."!�د	3، � '&د�Cن ا=9

#-&زش ��ور و E2 d5ار. ا�&-�V( ه� و -&ارد. ا��?���، را @ 
 را �&. داو�VUgن 7�ب �ز !�د، ه�5ن #	�ن !� =�ا	�Wم '&د


� رو��C. =�د@ �ا. =�'9 ا�&-3C  . )�V	���3د@ 	�Zم ا+[�37@S
�'� -�Wه3ان  �;�&@ . ا:^�ن ه�  @3C .ارE2 d5ه�. 

3C �
ز�� 	Z� =�ز-�ن ا-��" : 9	9C&" ا=
�& !&ل. "#-&'
�ا. ا @�WD�- ه3ان #-&زش و -&اد�W- ،ن�
�!�� d5�&-�V( ه�. 

d5 در��:9 -� !�د	3 �� در  )-�S .ه��
C �
S 3@ وC .ارE2
 �
� �C�ه�. �9O اC^�ل C&رو���، �ا. !;�;�ن X5S

�زان و :�-�	3ه�ن C&رو. ��ر �2�	3�= . ���! )�] ��cر
��= [ �OP ا*3ا-�ت �� و�&د ��د�3 �'� از ا:�اد =�� � ا�

�زان E2 ".Cارد�= ���� �
V+�5 و ا	 d�=# ه� d5 �&رو. از ا�
د=F! 9 در �A -&رد !� -�Wه3ان !�w د=
� �Sو. �V5 . د�3	3

 �WD�- )را ز�� ��� از -�8ه�. =�+� "Eا '&ر. دا	;>�@ !�
 . � در ١٩٧٠ و ٠}١٩!�د	3، دا-�� . 	V�د. را !� در -��	

�ش داد	3�9، 2Cن دا���� )�( !��� -� 9D2. دا	;>�@ !� :

ا2� از ��س ا���� ��� :���د . ';&	9 #:��� ا=9-�ه�9 ��� "
 3	8� 	8	�F، ا�� رو	3 ه�?>�@  " ’#د-�;�‘��ور��9 ه� �� �

8ود. =�� و =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن و=�c( ." ����ن 	i&اه3 2�:9
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 � �-��Di- . @�WD در ا'
��ر -�Wه3ان E2ارد	3، d5 ه��� !
&دP&رت '&د!�ر، =�97، :��3، و �P \V&ت در # @3- .

d5 ه��� در #  )�C�� i�-&ا=
F: "#ورا!&�&س -� ��=3 
 �� ه�5Uدو_�'� در !��ر -[� :�-�	3ه� �A ا:�� ��ر� C&د؟ 

3��:# �- 9;Sس و و�� �=���5ه� و -�ا!g ". 8&ر &د، _�ا !
  .:�ه�>� 	�8 د�>� اه3اف -�Wه3ان �ا. E2 d5ار. &د	3

 �U��5�E2 d5ار���. ا	
�Oر. ه�5ن ا	3از@ !� -�Wه3ان ا:^�ن  �
  :از '&�% 	;�ن 	�5 داد	3، داو�VUgن 7�ب 3ان -��( &د	3


�ن =H&د.، اردن، ا+8Wا�� و "�����، داو�VUgن 7�ب !� از 7�
3	3C .ر�O
#	�� در . د�>� 	[�ط #-3@ &د	3، 3Hه� -3ا:X5S Lت ا	

&د	3 �
:�� 9���
�3، . :�ه�>� ����@ -
�Dوت C% دا�ن '&�ز
D� �&د ! �+�Sدر ���� '&�% را از ا=Xم ��ن -� !�د	3 و ا�

ه��5C 82ر ز��د. از . دور از '�	� و '�	&اد@ �Cن &د	3
���د�&ن ا:^�ن !� در #"&ش '�	&اد@ ه��Cن &د	3 و ��&	3ه�. 

�A ه�. !�� � ،3�
Cار دا&
� �� و ا�
�7�5 ا=U�V* و �-&*

  ."ا	
�Oر. رو. 	���د	3
ه3ان ا:^�ن در ا��nت -
3O@ و ز�� 	١٩٨٠�W- ، �Zاز =�ل 

 . �U�=& ����-# �*�C )Sت =&ا���=���ژ����� 	�8 در 
 #-&زش ]i["=�("	��وه�. و�K@ . ار�% ا��nت -
3O@ و 	��و. 


wU ٠}��>W&��ن ا:^�ن �% از . "-� د�3	3i- ع #-&زش&	 
ا=
�Dد@ از :�&زه�. ��?�3@، ���5�ه�، -&اد -�WD�@، . د�3	3

=��SX. '&د!�ر � -��5ت دارا. "Xف 	�:E، ا8ار !�
�ل از 
� . داو�VUgن ���، (را@ دور -�� ه� و d5 ه� U�=&3Hه�  �!

� ا=�ا�U�c ه� ��ر�U7 ;�ن�3در !;&ره�C �
] و.) [ 2�:
�  ."'�ا��ر. ا=
�ا�K�A، ا	�WDر و #�% ا:�وز���. �7-3ا	

9Cدا �DU
i- )Sن -�ا�
ا�� ��� #رام #رام #"�ز . ��� ا:^�	�
 =�ل 	i�9 #ن ه3ف ا��nت -
3O@ ���وز. در ���، 3Cv و در 

 ��U�C�9 ا��Oد C&رو. و �ز�� 	;�	3	% از ا:^�	�
�ن 	V&د، 
� �5Cر ه� _

rb !�د	;�ن و ه3:%، !;D- ،ن�	از # �
;� �

&د ���^�UV���O�١٩٨s Aا-� در . ���وز.  �_�ر+� "، 
�( !��� "و�U�&ن . �	�*�
;- 9��5S ر ��5&ر. '&ا@ و&���= ،


�ن ��ا. �5S�9 از ��� ــ و i;% ه�. 7� ��= . �&د�
� =�97 ا:8ا�% ��:9� #-���� در . =H&د. ــ ! �^UV-١٩٨s 

� !�د، �ا. ���د ه��8٢vر ٠nن د&�U�- " . @3از	ا � ��H�
��;�� .��+�= . �� =�� " -5W&ع ه8��! ،����� ا� �&د و 	
� ه8��� ادا-� ��:9؛ �-�� و }١٩٨ -��U&ن دnر در HPs٧٠&د. 

�ا. . ١٩٨٧ -��U&ن دnر در ٣٠} @3O
ا:8ون � ا����، ا��nت -
&د�dU ه5�اه� د�>� !;&ره� ���ر !&3�C و از #ن  �. -��ن _�

 ،�� . _�ر+8 :��5�، =�D� ا��nت -
3O@ در _�
D< ١٩٨١از "
 ��١٩٨s �.  -��U&ن دnر در ��� ا:^�	�
�ن ه8��� !�د٠٠}، _�


��V	� از ��� ا:8ود !� اه3اف ;� . �� ه8�� ���� �	 ���! )�
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��. ا��iذ !�د �ا!�&ن، او در ��
W&. ���وز. . �3�U�وازا	
��. در ا'
��ر -�Wه3ان -� &د، و �ا. #ن، �
 =Xح ه�. ��;�:

� ه&ا . E2ارد �� -� C&د "ا=
��>�"-&AC ه�. ز-�
D2 �! ،
�8ا�� در 2�
�ش ا�Hد 	�Z-� ��� دا9C، از #ن -��ن  ��e��

&د.  
ه5?��	�� دا-�� . �U57 ��� و 	�8 اه3اف #ن 2�
�ش -� 


� -�3ان ��� ا:^�	� .�
;��ن !;�3@ ��:9، ا7�اب و '�ر���ن 
3	3C �- . .د&H= ن�
����ر. از دول 7�� _&ن -)�، 7�

� را=
>�ا�� ا=X-� ــ -�	�3  �
�� ا+�UU5 وا�=�ز-�ن ه�. 
 �UU5+ا ���5�، ا��Oد�� . ���	� -��5U	�ن، =�ز-�ن U�5+ا'&ان ا

�-X=ا-3اد ا]ii[ 97�5" ، و� �^�UV�" �-X=ت ا�^�UV�، =�ز-�ن 
 9� ر*� Fه �در ��!�
�ن ــ �ا. ا=
3iام داو�VUgن ��>� 

3�
� nدن &د. ��دا' ���VH� رو��. ا=�- ���M ���	� : ا�
8�
@ �&، 2�وه��. ���د2�ا. -��5Uن �ا. ا=
3iام ��>W&��ن =

� ا:^�	�
�ن �ا. 
�ن و :�=
�دن *�_�*� #	�� �!�� �ا	
[�ل #	�� 

�ن : "!&+� -� 	&��3. ���د�!�� � �VهE- )�(O����ر. �ا. 

3	3C �- @د�
� }-n&5H در 'Xل . :�= ،�VهE- زش&-# �
Dه 

� در�ر@ . ���د �3 S �� 3C �5	 @داد �-�Z	 .��Cز&-# ��	#

5� '3ا‘ رو=�� و !5&	��9 ه�.C�5 #-3’د	ن ��- � �i=  . ��
� ��، ا:��ان}از ����ن ا�� دور@ . 
Dن  ه�
 =�ز-�ن ا-��9 ��!�

،�
D- در ه��ت  .��Cا. #-&ز� �! �
P�: ا-&ن��� ��	# �
3�
D2 �- �i= ،3�
Cو ���د ��% رو دا �-�Z	] .��Cز&-# �] ا�

�ا. ه8اران ا+8Wا��.، -)�.، =&دا	�، =H&د. و د�>�ان 
&د: Fاه�".  

� . ا35S ر3�C، روز	�-� 	>�ر ��!�
�	� و 	&���3@ . !
�ب 
D<
 و ١٩٨٢ا=X->�ا. ا:�ا�g در -��	� .  ه8ار ٣v ،"�V+�gن"

 !;&ر ���ن دو�Cدوش -�Wه3ان و 	�8 �� از #ن s٣ از ١٩٩٢
 fO+ء ا��� �VهE- >� در -3ارس�3 و ده�� ه8ار ���د. د	3�<��

د=9 #'� ا����، . " #-&زش د�3	3در -�ز ا:^�	�
�ن و ��!�
�ن

�ن و ا:^�	�
�ن ١٠٠�% از �!�� � ه8ار ا:�ا- �g��5Uن، 


�3 و از ���د ا:^�	�
�ن -
�e� 2�د�3	3C�5س دا�".  
� و -��5Uن �7 L-3@ و �&اO
�5Cر. از -�Wه3ان در ا��nت -

3	3C �
:�2 9-3' �در " -�!8 ���ه��23ن ا:^�	� ا+��Dح. "
e 3ه�C ،��U!و�9V 	�م ا7�اب ���ر. �ا. C�!9 در ���د 

!�w ه�. �� از �&ل، _A ه�. در و�� �S-( و اوراق . "&د
��دار �	��، از =&. ا��Oد�� ���	� -��5U	�ن، " �^�UV�

و د�>� =�ز-�	��. '���� . ا=X-� در ��!�
�ن �ا. " �97�5
&د Fه3ان :�اه�W- .د&V	 ���� از !��	� ." ر@ �2�. ا���� -�5

 . �� -�Wه3ان در -��	� . ده
:�2 9-3' �� در !١٩٨٠ %]	 
 ،9C3. دا�U!"3ا� 87امV7 j�C "د&او ��� از ا=X->�ا��ن . 

� nدن و ه��5ر -&=� =�ز-�ن  ��، ا=
�د ا=�-�N�U: �gا:�ا
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3" -�
d ا+3i-�ت"�-�W	% ا+[�37@ ا�3ا�� � �&د !" . d
�-
� . 87ام و ١٩٨sدر " ا+3i-�تU�=&� nدن در ��;�ور ، 

3C د���� #ن 	�م :��3�V@، 	[% ا=�=� " -�
d ا+3i-�ت. "��!�
�ن 
9Cدا ��� �  .و -O&ر. در �Eب ���د�&ن '�ر�� و 7�ب 

&د و در ه�>�-� 87١٩s١ام، -
&+3 =�ل  ��N�U: ���� ��C در 
9=&�� ��5U�5+ا'&ان ا � �او #ن ه�>�م، در . . �&ا	� در =&ر�

�5� ��_ 3� %V�� F	�P�. در =&ر��، ز-�	� !U�5+ا'&ان ا �
� . S[&ق ا=X-� درس 
Cد در ر& �
Cا:�ا����ن 7�ب را 

ه�_�3 87ام، در #"�ز b7& =�ز-�ن #زاد�iV% . -� '&ا	3

�-V� =��@ در ,= . �H*د، �� از وا& ��N�U:3ن ١٩٧٠C @��� و 

 ��، ز-�	� !��S AU- و ��N�U: %iV�ز-�ن #زاد�= \روا
�5� از ��د�C@ اردن �;
��V	� !�د، از #ن =�ز-�ن ا'&ان اU�5+
9��2 . �(- ��5� را U�5+&ر =�دات ا'&ان ا	ا �او ز-�	� !

�ز -� 2�دا	3، _�3. در -�3W اnزه� *�ه�@ &د، و =�ا	�Wم در 

�ن =H&د. �H&ان ا=
�د S[&ق ��7 8�8H+3اV7 AU- @�<;	دا

3C ل&^;- �-X=. ا�2�د او در ا�C دنn �� دا	;>�@ &د .
 �Cز&-# %iا��Oد�� ���	� -��5U	�ن، 87ام را �ا. ر��=9 

�ر در  ��
�i	 ،3-9 2�:9 و در �� #ن' �� ١٩٨٠'&د،  
��=�� ١٩٨sدر . ��!�
�ن =D� !�د �
d "، ا:8ون �-

� در #ن " ا+��Wد"، روز	�-� . "ا+3i-�ت! 9'�= �;
را -�
C&	 �- ن :�اوان�	�5U�- w��uره� . ��9�ا-&ن و� �! �� �
D2

�Xش او �ا. :�اهF !�دن ز-��� . ���د.  ،@3C )]	 .از و
���د، �� ز-�	� !� ه5� . =�ز-�� : "���	� را #��Cر -� !�3

�ز 2�دد و �S!9�5 ا=Xم  �- �ه��� !� ز-�	� -��5Uن &د@ ا	3 
�، . در #ن ا��Sء C&د، �ا. ه� !� �A ��ورت ا=9�N�U:

�iرا، +��Vن، _�د، ،�&�� �5� ،�-� ،��,�U�: ،�+�-&= ،@�
 ار�
��3��C، ا	3و+�، ��% رو. -� ا=9 ". � ،�87ام �ا. ا���

� nدن  �� ا=�-! 3�2& �- %	�Vg�i- ��C���� #ن را �8Dا�3 
�� در ا:^�	�
�ن �W>�3 -� ٣٠٠  -�ه�	! �� ا7�ا -��U&ن دnر 
  .��دازد

"�c&C )���-"از -�-&ران =�� ا ���3@ ، ��در =�+��. # �! 9=
3C دنn � �� ا=�-
� دام ا	3ا'� ٢٠٠٢او در =�ل . -�-&ر  

 .�b-س"ا��C�	" �7&ان � �VUN- در )�(D� �از 	>�@ "، 
� nدن و ا+[� @37	9C&"د��5C	�5ن �او . ، در�ر@ . ��3ا�% ا=�-

 �
�ر، 	[% -�
d ا+3i-�ت !� 	�م ا'
)�ر. #ن C&	 �در ا�
 ��7"A- "  :&د، -� 	&��3

"�� nدن ز-�	� ! ��ا. ���� ر�8. -�
d ا+3i-�ت در  ا=�- 
��=�� ��١٩٨s;�ور ��ل  � 3C @3ا� 87ام ه5�اV7 j�C � ،

 �
�ا. :�H+�9 ه�. 	�Z-� #"�ز (NGO)=�ز-�	��. "�� دو+ 
�	��ن ��� . 	��د�* � A5! 3-�ت در !�رi+ا d
�- �! �+�S در

� ا:^�	�
�ن &د، ه85-�ن، داو�VUgن ��>� را =�ز-�ن داد@ 
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� . ا:^�	�
�ن -� :�=
�دار=�ل =Xح و !A5 ه�. -�+� 
� . . -�Wه3ان از د�>� :�H+�9 ه�. ا�� =�ز-�ن &د-�	 �
Dه

�، در ز-��� . !A5 ه�. -�+� -� 2&�3 !� در �H+ا �g&+ا
 . �	��-١٩٧٩ �� -��U&ن دnر از !�	�ل -&=��ت ٠٠}  ،١٩٨٩ 
&�K@ از =&. -&=��ت و ���ده� ،M�U' ��;	 j�C . ����' .

 . @3O

�ن =H&د.، !&�9، �57ن، ا-�رات -�-�+� در 7�
3C �- @د�
� nدن :�=� =�ز-�ن  �N* و ���O ،��7".  

 � �� nدن و j�C 87ام، ار��Vط '& ،�c&C . �
D<
2�دا	��23ن =�ز-�	��. '���� . را=
>�ا�� ا=X-� و از #ن 


�IIRO 3-��ن Cن دا�	�5U�- �	��� �� . .  و ا��Oد�
D<
 �5�]
iC)�9 ه�. =�� !� در�2� ��� ا:^�	�
�ن &د	3، =�� -�

� داو�VUgن 7�ب  � j�C 87ام
:�2 9-3' �� nدن در  و 
9C3ا	9 D+�i- ��	# شX� � �رو�ت . ه5�ا@ 	;3، ه� _�3 !

�2
�، ر��c و*9 =��، �Xش "��ا. -;�ر!9 ه� _ ��= �
;� 
� #	�� !�ر. ا	�Wم . را :�ش !�د" #	��
Cزدا��ا.  X57 3�_ �ه

	�8 !�ر. " ا:^�ن ه�. 7�ب"	>�:9، �ا. د+��د !�دن 
  .P&رت 	>�:9


�ن �=�� =�+�� �� از ����ن ��� در��:9 !� ا��nت -
3O@ و 7�
 A5! �! �� �
�W- �+�- Lه3ان 	V&د	3، 	���- ���� -��U&ن ٠٠}

�W- �. ه3ان !� c&C� از #ن ��د -� !�3، -&�3 #ن ا=9دnر. 
 ،%��VHC و ��5U�5+ن ا'&ان ا���� �Eل و i;;��. ����ن و 	�5
 � �! Fن ه�
�&. ا:^�	�
�ن =�از�� &د و =�ز-�ن ا-��9 ��!�

�ن =H&د. در -��ن ��&ز�A5! L ه�. ا��nت -
3O@ و 7�

� ه� ��� 	�Zر��
5! ،9Cرت دا�Z	 X-�! ه3ان�W- از A� �
� ا=
��د !
�ب . ا�� =�iو�3�5��� 	��ددا-� �ا. : ا:^�	�
�ن"

� *FU " '�س، ��� از "- 35O�w=&"در�ر@ . ���د ا:^�	�
�ن، 
 F
��= A� ��� لX' ن، در�
ا:��ان ��;�� =�ز-�ن ا-��9 ��!�
 . �U�=&� -&ازات !�	�ل ر=�5 ا�� !A5 ه� !A5 ر=�	� 

- �
;�L -�+� #ن از i;% ه�. =�-��� دnnن �C( 2�:9 و ��
3C �- ��-�� ��7 �P&(' .3. ه���&	 �- w=&�" : �� ا�?	#

-�Z&رم �&ل . =��
A5! F ر=�	� را 	>� دا9C، �&ل ا7�اب &د

�ن �=�ز-�	�� �� ا:8اد ')&�P ا=9 و 	� !A5 ه�. دو+7 9�

� . =H&د. �OU=ار=�ل ا ،�P&(' .���5! رnد ��	&�U�- 3ون
� دC&ار. -&ا�� -� �W-3Cه3ان  . A5! �&د !� ا� �W	# )�;-

 � ���� 8Sب ���د2�ا. ا�UP ا:^�	�
�ن -� ر=�3 و 	� sه� 
� روه�	��-" .  

 �� -�V+� ز��د. ! 3��&	 �- @K�& w=&� 35O- 3ا+�=&لV7
�5� ا:^�	�
�ن و ��� از اDO- .�b7( =��فU�5+�5د ا'&ان ا	 ،

"3����=�� 3C، ١٩٧٠"�ز ده� .  و #٠}١٩!� در ده� . " ا=� 
5
��ر=��ف و . ��دا'9 2�د�3�S ���3VU2 3ه�W- ان�Vــ از ره 
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� =�ز-�	��. ��
:&i- و ���
� 8Sب ا=X-� و. 8ر2! �gا:�ا
� nدن &د	3 �� ا=�-� ا:�اد ��
  .و*9 ا:^�	�
�ن &د ــ 	8د��

 ��7 .��+&� . @357 %i5
��ر و د�>� ���د2�ا��ن، �S ،ف��=
� . 2�وه��. ا=X-� را U�=& �UPا �+�V- �3�HU	3 _�ا !

 �! �-X=8اب اSو #ن ا ��5U�5+ا'&ان ا � �
�
�	� وا�!��
� -�Wه3ان -� ر=�3. ا&ا�U7n -&دود. �;��( داد@ &د، 


�ن !� در �!�� �-X=97�5�١٩ اs٠ ���=�� 3C، =�+��. ده 
 .١٩vن ٠}١٩ و ٠�
�!�� �_ %V�� � 8�
و  را P�ف =


� ١٩٧٠در ده� . . =�&nر��9 ه� !�دD	 .ره�nزاد د�- ،
� ه�. 'M�U، �97�5 ا=X-� را �% از ��% 	��و-�3 �;	 j�C

 . �
�ن در ده�!�� �� 9O	i�9 وز��. ١٩٧٠=�'9 _��	� ،
� را=9 2�ا��3 fO+ال ���ء ا�	و ژ &�& �U7 ر�]D+ذوا" . ��U=


�ب ، !�ر��Cس -��c( ��&ب #=�� و 	&���"ه���&ن! . @3
�5� �&+���% را در : "، -� 2&�3"#	�&. ا:^�=
�ن"U�5+ا'&ان ا

� . ه���&ن، رهV� �97�5 ." ه5� �� �i% -� !�د
D<
� ژ	�ال ���ء ا+fO ار��Vط دا9C و � #	�� ه��5ر. -�  �-X=ا

���ر. از ا:�اد !3�U. =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن . !�د �ه5?��
&د	3 �-X=97�5 ا� .�b7. ا�ه� %�� �
S ،��&ن -��:8ا�3 !

 �	��� . �
>�ن ا��Oد��� ا:^�	�
�ن، وااز ورود ا��Oد C&رو. 
 �+�V- ،رس�: M�U' .ه� ��;	 j�C در ��5U�5+ن و ا'&ان ا�	�5U�-

� '�ا	� . -�Wه3ان =�از�� !�د	3���ر. " . �ه5� . ا���� 
 �-X�+ا F+�H+ا �Nو از ) ا��Oد�� . ���	� -��5U	�ن(!A5 را

 �
� ر:
!�	�ل ��!�
�ن ا	�Wم -� 2�:9؛ �97�5 ا=X-� 	�8 ر:
3C �- 3�5�� nدن و e ". j�C�و#ن ه�>�م، وا*�H ه�?�� اه9�5 

 داو�VUgن -�Wه3 "�� ا:^�ن 	�8 در -��ن  87ام را در� 	��د و
3	3C �5	 �
:�2 .8�_ �=�� 	�3P 3�_ . 8 ه8ار -�Wه3 ا:^�ن 

� #	� رو. ���-3ه�. �8��W _��ن در ا	3�;� . ��� =�د &د !
ه85-�ن، �( !���، . و �[&�9 ا=X->�ا�� ���	� در	� 	��د

� و 	��- .��=# �
�ش دا-�� . ��� ا:^�	�
�ن �2 . �در ا	3�;
�ژ����� و  �! �H��- � F�	# د؛&� . دوم �V� 2;&دن

� '&اب 	�8 	�5 د�3	3�� _�3 =�ل ��%، #ن را  ،��<��.  
   

 

                                  ========  
  
  

 ����	 
 ��ز
�� ��وز��� ��زاد�  ��	�� رو��ت در���س ��
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  2.�ه�ان ا��8ن 
  در ,�م 7(��& ده� �43 *�د

��ن و ����2 رو، در �6ل ��0�Sح ��Pد ا*�20"!2 
�<Tر ر��M,  
)٢٧(  

   
� ��5&ر���. #=��. �ا. 2�
�ا	3ن #�% ���د ا:^�	�
�ن  ���! )�

� -�ه�E- 9ه�V و 	�8 -��	 ،.8�
= F��	&5! �UV- ،.رو&C د�O�� در ا
3C .�N' �� در . =��=9 '�ر�� d�*د و ر�b
د=F! 9 دو 	>�ش -

 �
�= �=�5U,�9 از د��2 � 3]
H- 9�i	 >�ش	د؛ &دو+9 ر�>�ن 
�ور &د !� ا��Oد C&رو. ا� *3ر�� ا=9  �&د و � ا� @3O
ا��nت -


�% از Cزدا��ا.  �! �	��� @�
��3 در 2� ،�
;� L:��- � ���
د=
 )�� !�ران و Z:�O-&	 ��'�=9، و ا-� 	>�@ دوم، ! %+�_ �� او 
��3 ا��Oد C&رو. را  �&د ! 3]
H- ،3	�23 -� !�د���5	ن را # ���!

، "ه�ب -��. "در ���ن =&م، ارو��. C�*� و #=��. -��	� d]7 را	3
 . �
�د =�� در ده= ��c١٩٨٠ر ،��= � و در دور@ . ر��=9 !��� 

� !�ران : "-� 2&�3Z:�O- ا+�� و�V�+ >�ن -��ن�ف در دو+9 ر��C
� -��ن #ن 2�و@ !� 	�5 '&ا=9 ��� =�د را �Vزد و �U	V&د، 

� . دوم &د ." g�:3اران ���وز. در ��� =�د &د
!��� �8و د=
��� �  .و ا:^�	�
�ن �ا. او �گ �	3@ . ا�

� زF7 !���، ���وز. در ��� =�د را در 2�و ا��Oد !;&ره�. 

�ن " !5��8V= 3 ا=Xم"�ژ����� �
�ن و 7��!�� ،�(- ��H�


�ن =H&د. ��7 � �� @K�و ��&�=H&د.، -� دا	�9 و در ا�� -��ن 
9Cد دا�O��H&ان -O&ر ا�� ا . ��
�ن =H&د. را :�ا��7 ،��= ��cر

 و -�!8�9 :�ا را=9 #���� از -��5S �+�- LV�9 از ���د ا:^�	�
�ن
� . -��، در ده� . . ا=X-� -� دا	�9
D<١٩٨٠ 9D	 از ���! ،

� ا��Oد C&رو. ا=
�Dد@ !�د�U7 ن�
�� : "او -� &2�7 .3�=H&د. ه� 
_&ن ا��Oد ." -� �ا. ���وز. در ��� =�د ���ر !A5 !�د	3

&د،  �
�� �Pدرات 	9D وا��. ارز '&د  9�&]�C&رو. �ا. 
� ا:8ا�% �&+� 3	9D از ��. #ن در ! ��
�ن '&ا=9 ���� از 7�

�( !��� از �8ار. =H&د. ه� : "-�� -� 2&�3. �زار ���	� ��ه3
9:�2 @�� 9D	 .��� !�ه%  ��	# �
Cا. وادا�." از C&رو. ه� 

� -�8ا	% �� #ن ��
5! � 9D	 .��
�ن �&+�3 '&د را ا:8ا�% داد، ��7
��ر�j ر=�3 و  �� ��;� از 
D3 ه�_ . �UP�: ٢٨در ��; � دnر 

� 3Cت از در#-3 ا��Oد C&رو. ١٠��  ،� دnر !�ه% ��:9، ا��?��
3C �
=�!" . ��D��� C&رو. ه�، ه5?&ن *LN !�دن را@  ��� �ا�
&د ��	#".  

� *3رت و 	�8 اه9�5  �	�HV= .ور��&+�A ��ر=�، �! �!���، ا�
� !�ر!�د =��=� �وره�. -EهE- �Vهd در *�+d 	>�ش -�!�� �
و+��

9C3. دا�2& �- ��-" : � �&' \&د، و روا �VهE- �]�57 .او -�د
9Cل." "��پ دا&! " %�
!���، : "-� 	&��3" ��>��. ارواح"در !

 .�
�&+�A را -
3Oان �H�Vg '&�% در را=�! .���U! م =��=� وX=ا
‘�U�]- .K��ا. '��6 !�دن  و ��U57ت ����	% در =��’ا=
�ا 

رو�ت ا-�، -;�ور ا-��
� !��� ." ا-,���+��C F&رو.، -� دا	�9
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� او هF را. &د، ا-� از !�ر��C=�ن  �Z�- �در '�ور-��	�، از ا�
&د ��= . @�V' �VهE- . �!��� در ��� از =�i�ا	����% ا-� را 

ا�� د+�( !� اه9�5 �C .��CX&رو. و -
3Oا	% در ���ن ا=Xم را 
�ا. �ا @&]+� .3�3�� �! �
�_�3ن -Eهd =�ز-�ن ��: �. از ر�;

� و. 8C&2د  ،3�
�S!9�5 ا8Sاب !5&	��9 و 	�=�&	�+��9 -�3ا	�
� . ا7
�Vر -� دا	3
���C ،9=د@ ا�! . �!��� از *&ل ا-� -� &2�3 !

�!��3"!5&	��9 ه� -� '&اه�3  �� را از ر�;H-�� �
ا�� . ار!�ن =�
� ر�� -��H. از ��E- ��eهd و دور !�دن �&ا	�ن از وا+3��;�ن  �
:

�LV #ن دور 3Cن از #-&زش و ��ورش دو+
� ا=9 �� ه�5� ." و 
� . وا3S. *�ار �2�	3�V� 3 در��8رگ ���	�  dهE- د+�( دو .

ز��ا، C&رو��� ه5� . -Eاهd را -�	L راه;�ن -� دا	�3 و !�U��ه� و "
� !�." -���3 را ����ن =�!&ب -� !��3! 3C 37�]
ا=Xم "�� -

�28�
= 9�O��- 28� و�
= 3�C� Fه � 3��".  
� #-�8ش ���ا-&ن O-��- ش�<	 �در =��، "�+�V !��� ه��5را	% را 

، -�-&ر ��;�� "ر�?�رد !�و2�. ر3C ا=Xم =��=� 	�';�&د -� !�د
 @�C 35 ر��O- �
� در _�3 =�ل #'� �C 9-&�S@ ا��ان در د:! ��=

� !��� !�ر -� !�دم، �� از ا	[Xب، : "� 2&�3!�ر -� !�د، - �-
 %V�� )�UO��، !��� و �5Cر. از رو=�. =�� در !�5 ��. �ا. -

F�3-# F3@ . #ن 2�د ه��ان و #��در ا �-X=و2�، ��ن ." ا�! . �
D<
-A -�ه&ن و *�Fc -[�م !��� � !��� در�ر@ . ا	[Xب ا��ان، ��bد 

3�
Cز -� 2&. را. دا��'&رده�. : "�3!�و2�  �� ��د دارم !
	�'&�C��3. -��ن !��� و -A -�ه&ن ���ا-&ن _;F ا	3از دراز-3ت 
ا	[Xب ا=A- ،3-# %�� �-X -�ه&ن '�8ش ��V% ا=X-� را 
'N�	�� -� دا	�9 و ���ا-&ن #ن ه;3ار -� داد، �Sل #	�� !��� #ن 

� -&. را -��� . 	>�ا	� 	�5 دا	�9
ج !��� ���� '&اه�ن :�و	;�
. ا	[Xب &د و+� -A -�ه&ن د'�+9 در ا�� ز-��� را nزم -� 5C�د

� ا	3و	8.  �-X=ا ��د2�ا���-A -�ه&ن ���;�ن &د و از 2�
�ش 
9D2 �- �i= ��,�U�: و . ��ور &د !� ��V% ا=X-� ذا�� ا� �او � ا�

� 2&ن و ار��g�Vت 	&2 �VهE- ق�: . �U�=& �9�U را دارد !�*
��� ،�7�5
	� C&د و �ا. ا�� -�Z&ر 	��ز-��5S 3�9 دو+
� ا�

  .ا-� !��� -&ا: f	V&د." 	��9
� -Eهd و =��=9 و ا��5ن ' )U	��E�� ر�>�ن، -�5( 	>�ش !��� 

&د	3 Fدر . ه �! ،3�
#ن دو، ���د ا:^�	�
�ن را ��>� -Eه�V -� دا	�
3�
��x�F ا��Oد C&رو. -
3O ه�# � :&از. "#ن -��9�O و ا=Xم در �ا

����" @3O
� ا=9 !� دو+9 ر�>�ن =��=9 د����� . ا��nت -
C&	 ،
  :در �;
��V	� از 	��وه�. ا=X-� در '�ور-��	� را ادا-� داد

=��=9 ا��nت -
3O@ در دو+9 ر�>�ن، ه5?��ن در '�5S 9-3�9 از " 
	��وه�. -Eه�V در �ا� 	��وه�. =�&nر��9 ه�، =&=��+��9 و 

� ا��uرات 57&-� دو+9 . م &د	�=�&	�+��
��. ���ن =&! �+�S در
&د	3، �'&رد وا*�H دو+9  �در�ر@ . ا=X->�ا��، #��Cرا ')�5	

��5=�� و -�اودات ....در *�Vل ا=X->�ا��ن 	;�	>� ه�� �^���. 	V&د
دو+9 ر�>�ن � -�Wه3ان ا=X->�ا. ا:^�	�
�ن در _��ر_&ب :�ز دوم 

3�� �- ��H- 8، ه5. ��� =�د�	>�ن �ه�. ر �?&ن ا=X:% در ده
١٩vــ ٠}١٩ و ٠ �-X=8 !;&ره�. ا�	 ،�-X=2�وه��. ا � ،
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 �?	# � �� 9�
�ن =H&د. و ��!�
�ن ــ ���5ن ا��Oد �ا:^�	�
�ن، 7�

�8د’ا-,�ا�&ر. C�‘او �  . " -� '&ا	3 و 	�8 -
3Oان ���ن =&-�%، 

3 �� �	&2 ��ا. ��O�A ا=Xم =��=�  ���! )��5���� ه5�ا@ �2@، 
� 3C، را=9 . &دU-�H- 3 وارد�: AU- � ���! �&�K@ ز-�	� ! ،�ا�


�ن "�2س #وار!&�&س. "-� 	�5��	3�، -���ا. د�3ار !��� از 7�
� *&ل -��37ت -�+� از ا�� !;&ر را �ا. ���د ا:^�	�
�ن 
�ا. 2�:

�ز -� 2&�3 �� ��د�C@ در�ر@ . . "_�� 3�� �! F
D2 ���! � �-
‘� �&ل �ا. "Eا، ’�ادران -��5U	;�ن در ا:^�	�
�ن، و 	��ز 

 �i= ،3���- .ز=�ز� . �'�	&اده�. #	��، +�Vس، =Xح و ه8��
3�&<� او . ! ��&<� او  3��!��� در ."  ا=9’	>� دار	3@ . ا��5ن‘

9D2 j=��" :r��- �� ! ن# �
�.  را دو=9 دارم’��=3ار ا��5ن‘-�H+ !
��� از -�-&ران =�� !� در�2� ."  را دو=9 دارم’�ن��=3ار ا�5‘-� #ن 

3�! �- 3����. -��c( ���د ا:^�	�
�ن &د@ ا=9، در=
� ا�� -���ا را 
���ر '&ب '&اه3 &د : "او -� ا:8ا�3 �! F�
D2 د. ه�&H= � �-

� ا:^�ن ه�. ?	��_�VهE- .9 ه���	3 !5&�	ا&
  9��x�را از #
&د !� در �ا� ا�� 	�. ا:^�	�
�ن ��ون �ا	�3 �
=��= .3�U! . �

F�ذ !�د�i�  ."-AU :�3 ا

� ا��iذ ١٩٨s!��� از  3�H
، ا��Oد =H&د. ـ ��!�
�	� را -
��UV^�ت، '�ا��ر. و :�H+�9 ه�. _����  ،�ا=
�ا�K. ��� ا:�وزا	
در ا-
3اد #-&در�� و 	�8 در ��5&ر���. -��5Uن 	;�� ا��Oد C&رو. 

���ر : "2&�3-��، -;�ور !��� -� . !�د �]N�- زه� در #ن�-
�ا. ا��D*�ت  d=��- �	��-ا. -� ا� �	�-;�i و -F�V ا=9، و ا�

&د �]N�- ب در #ن&' ". ���! ���� از -�-&ران =�� !� #ن ه�>�م 
��'9 و ��زه��� در : " !�ر -� !�د@ ا=9، -� 2&�3 ،@�2 � @�2

	 &��- �i;���� از '�� ا��Oد C&رو. رو. -� داد ! �;���ن را 
� ه�. ." ه�اس -� ا:��3;]	 � ���! ،�در ا�� E2ار -���ا�&��	

� د+�( ��س از &د ا-�  @3C ���� ��
� در دو+9 !�ر;�� �! ،�	����
 �
CاE2 &ت��رو. -&C د�O���� ا %�� )( و "�� *��]
وا!�% -

&د، د=9 ��ز�3 @3C . �
�ن �� �Xش �ا. �!�� � F�]
�- . �U5S

�ن ��!�
�ن از #ن -��ن &دا	>��_&U� C&ر�C در ا=
�ن 	� #رام 
i.  

]35O- [ ت��c8� � ���Cن 82ار�
�&=w در راس =�ز-�ن ا-��9 ��!�
-;�وح در�ر@ . 2�
�ش دا-�� . ��� ا:^�	�
�ن در ا-
3اد 

-�دم دو =&. -�ز، : "او -� 	&��3. -�زه�. �5C+� ا�� !;&ر دارد
&د	3 �5!������A و  ،A
�3 و � . ازCدا ��
#	�� ه&�9 *&-� -;

� . !5&	��9 ه�، ا=Xم U�=& �VهE- .9 ه��+�H: و�&د =�!&ب

�� ا�� -�د-�ن &د;- dهE- ".9=ا �
D2 ���! ؛w=&� . �
D< :

� . �wH ا��Oد C&رو. ا=9"N]	 �در 'Xل د�3ار از ادار@ . ." ا�
� :�د. &د "-�!8. =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن، !��� �
�i	 ر&N �!

.... �3. -3ا:��U57 Lت �C 3&رو. در دا'( -�زه�. ا�� !;&ر &د
 � ،�]N�- ��O����ت و -;�( #:���� در ا� ��ور &د ! �او � ا�

� دل درد -� ا	3ازددر #"�ز دا-�� . :�H+�9 ." �52ن '�س روس را 
 ���UV^�ت در ��5&ر. ه�. -��5Uن 	;�� C&رو. �ا. دا- �ه� 

=��Sا �، ه8اران ١٩٨٠در ده� . . �ت ا=3O- �-Xود &دزدن 
 � �	��Di- پ و�_ fg��- �� در ا�	��- .��=# .��	�� ز� *�#ن i�	
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3C @د�

�ن . -�زه�. �5C+� ا:^�	�
�ن :�=��5Cر. از *�#	�� در 7�
� -��5U	�ن ارو��.  �! ���g�V��'� را =�� � ار ،3	3C د. _�پ&H=

� دا9C، '&د _�پ -� !�د�".  
 ����ر -;
�ق &د، _�ا ! �
�ن =H&د.، در ا�� ز-����7 @K�&
�)&ر &د  �ا��ان و رژ�F '���5 را ر*�d '&د -� ��3ا9C و � ا�
� :�ا را=9 #���� وه��9 =�� در 3Pد  �U�ا. -[� ���5' �!


�ش ���د2�ا�� �H�C در #=��. -��	� ا=9�2 . ���� از ا:��ان ��;�

�ن !�ر -� !�د@ ا=9 -� 2&�3 !� ��U57ت =�� !� از 	��7 � A�8د

�7�� =H&د. ���ا-&ن Xg9 ه�. ا�(iC" 5�@ !�دنH
�-
� ا	3"��5&ر���. C&رو.
D2 �i= .و � ،:  

� 	D&ذ در #=��. -��	� از ا��ا	��� ��% ا:
�3 و " 3�
#	�� -� '&ا=
�، ا=Xم =�� ]N�- �� در ا�! 3�رو=�� را �w�Hb !��3 و ا���5gن ��

3�� �- .��� �H�C مX=3. � ا	د&#	�� . =H&د. ه� #-�د@ . ا*3ام 
3�
D2 �- :‘ Fه � 3�� �- F�رو. #-�د@ ا&C .����5&ر� ��ا. 	D&ذ  �-

� د�&ار !&5	��F در *8ا*�
�ن و 
��C .ا�!F��! A5 و از ا=Xم 
F��! @د�D

�ن و د�>� ��5&ر��� ا=��� -�ه� ’از
�ا. 2�: �
P�: 

� #	�W -� از #ب 2( #+&د@ &د؛ �Cه8اد�2ن =H&د. و رو�S	�&ن 

�د	3=�: �- �W	# � �VهE- 3 و *�#ن و �8وات�
  ."ر:

� *�#ن و !
E- dه3O- �Vود 	١٩٨s �5ا-� از ��UV^�ت  . �، دا-�
3C .3��&	 �- w=&� 35O-" : . �-�	�
�ش دا-�� . ��� در �2

&د، ��>� !� در  @3O
)&رت ��Wوزات و  =�ل #��3@ ٣ا��nت -
� �5Cر در 	[�ط -�ز. و �5Cل  . �-�-&ر�9 ه�. '�ا��را	

�3P 9ه� . #-&در�� رخ 	5&د��در ا�� دور@ -�-&ر�9 -� #-&زش و 
 ��� از -�Wه3ان و :�=
�دن #	�� �٢v د�O�
�. f57 '�� ا-&U�! 

� ��U57ت در ��� . C&رو. &د��
=��S و ����ا�� ا*3ا-�ت =�. 
	>�ا	� ا��Oد C&رو. N&ر "او -� ا:8ا�3 !� ." 	3ا:^�	�
�ن &د

'�ص از 2�
�ش ���د2�ا�� و ���e� #ن � -��5U	�ن ��5&ر���. 
&د �� "=�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن �ا. ." #=��. -��	 ����5��ا87ام 

#	�&. #-&در�� و �ا. =�ز-�ن دادن را!9 ��ا	�، -�� E2ار.، '�رج 
����5��  .#-�د@ &د" !�5� 	�Z-�!�دن *�Nره� از 'N&ط را@ #ه� و  

 � �-X=ن اn�H: �
�3، #	�& در 3Pد ��5س CE2 �- �� از رود'�	!
3	3-# �- .3��&	 �- w=&�" : ،3�
�'� از #	�� از -� =Xح -� '&ا=

� -�Wه3ان در ا:^�	�
�ن &د	3 و !��	�  �
�'� '&اه�ن ��&=
�� در '�� ��U57 .9 ه��9 در -�-&ر!�C ر�
." C&رو. &د	3'&ا=

w=&� . �
D<:  
� اوج ر=�3}١٩٨�����5ت -�ز. در "X5Sت ���ر. در ا-
3اد .  

3C م�W	3';�ن ا�'� از . #-&در�� از ا=
�ن �&ز��ن �� ا=
�ن  ،@�2
 � �
�ا. ��&= �� ،3�
�� �- 9!�C 9 ه��ر&-�- �رو=�� 	�8 در ا�

3�
� ا:^�	�
�ن �ز -� 2;3 رو=�� 	;�ن -� وا!�% 3C��W-....ه3ان 
F�8 ه3ف زد@ ا!�- �� . . داد !� -� در=9 U5S �ه L*از [در وا

�V5ران ه&ا�� 2�
�د@ . ] =&. -�Wه3ان �و X5Sت ] ا��Oد C&رو.[

�ه� در رو=
�ه�. ��&ب رود'�	� در 	8د��� 	[�ط �&! �Uه �
را!

� . -� ه5�ا@ &دU5S".  
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�� ور 3Cن #UHC �N' ���� �	 ،�� ا�� ه5
V+را ا �-X=ت ا�=��Sا %
&د وا!�%  ��5- �! ،9Cرو. ه5�ا@ دا&C د�O�در ��5&ر���. ا

�ن در �� #ورد، �!�� �ا	
[�م �&��	� . ا��Oد C&رو. را در �ا
� -&ا��� . ���	� ا��Oد C&رو. و ا��nت  9C�5ل دا
Sا �! .8�_
� ا:��ر � اXgع ر=�	� ��
3ون !5 �
C �W�- @3O&د ـــ و ا�� ه5-

&د ��&��� ا=�س ���ر. از . 57&-� #-���� و ����	� در C�ف 
 ،w=&� .ه� �
D2 � ��� ه� در�ر@ . ��� ا:^�=
�ن، و 
C&	
�;�M #:���� ه� ����ن داد	3 و �����5ت  � �
<�Cم =�ان وا�W	ا�=

3C w*&
� +��O ا	3وه��� -� 	&��3. -�ز. - w=&�" : ��١٩٨v ،

3O@، از ا*3ا-�ت '&�% در ��Wوزات د�>� #��Cر &د !� ا��nت- 

!�� در راس ه��ت . -�ز. ���;�ن و از ���-3ه�. #ن در ه�اس ا=9
5� . #-���� از ا�� ا*3ا-�ت ه�ا=�ن &د!�S ".3�ا:8ا �- w=&� ،�-ا :

=�� و د�>�ان، N&ر "�� ر=�5 -;&ق -� �ا. ادا-� . !;�	3ن "
� '�� ا��Oد C&رو. &د	3 ��� . �  ."دا-�

� ا��Oد د=9�( !��� و =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن  F���� ،�'# 
� �A '�8ش ا=X-� 	�!�م -�	3
i�<	ا��C . 8&رو. �ا. 

� -��5U	�ن را #�% ز�� '�!�
� و �3 ا��Oد ! ��<���ژ����� ـ 
� . P&:��ن -� ��3ا9C 	�8، 	�در=9 از �VC �C&رو. و و:�دار 

��د�3. 	��9 !. !�ر در #-3 �� ا*3ا-�ت !��� و =�ز-�ن � ا�� ه5
�! �gا:�ا ��ا�<-X=از ا �� ��VC 3Cر �ا-�وز  ا-��9 ��!�
�ن 

،3�;! �- %+�_ � 	�8 !;&ره�. �3ا 3C@ از ا��Oد C&رو. را 
3�-�W	ن. "ا�
��8Sب (، 8Sب #زاد�iV% ا=V��" �-X% ا=X-� از

�-X=nا ���O
 ، 2�وه��. ا=X-� 	��و-�3 در _?� و دا"�
�ن و)ا+
 . �� ا+[�37@ در #=��. -��	�، ه5� و ه5� در دهVC ر&bSرو ١٩٨٠ 

� ر3C 	��د	3، و ا�� ه5� -�ه&ن 2�
�ش ��� ا:^�	�
�ن &د.  
   

��Pد
 �� ���Vن  
   

. ���د ا:^�	�
�ن � d]7 	;��� 	��وه�. ا��Oد C&رو. ����ن 	>�:9
�ا. '�وج از  �(i;- .K�در �� ���، ا��nت -
3O@ ه�� ا=
�ا

�ور . �	�
�ن 	3ا9Cا:^ �� ا� �
<�C8اران وا<
���ر. از =��=
&د	3 !� دو+w�H� 9 ه&ادار C&رو. در !�( در !&��@ -3ت از ��. 

� 3C@ و � هF . در -� #�3، ا-� د�� ز-�	� ����3
� د=
-�Wه3ان !� د=
� ��� ادا-� داد	3
�ن 	�8 !� ا:^�	�
�ن . در 	8اع &د	3 ه5?��ن �!��

' A��C ن را��ا�<-X=9 از اi= ،9�	3 ه�3 -� دا� �:X
cد در ا&
  .!;&ر و��ان 3C@ . ا:^�	�
�ن �5S�9 !�د

� '&د ه�� �A از ا�� ر'3اده�، iC)�9 ه�. ا��nت -
3O@ را 
-� -� : "!�=,� و��V�گ، وز�� د:�ع دو+9 ر�>�ن، 9D2. 	��ورد

F�3@ اC @ه5�ا �-X=ا ��د2�ا��� � �! F�
� #	�� -� دا	�
�. دا	�! F

�3 و � د-&!�ا=� -��	� �� 	3ار	3��	 �� . #د-��. '&�i
ا-� � ا	

F�د& �� . _�_�( را !� 9i= ....9D2 -&ا�
D2 3�د #ور�� �ا2� ‘: 
 �� آ�3، -� در -�UW 7&ام د= F! 9���Vر، U5S دوزخ � �U
ه�

=��=9 ا��nت -
3O@ در ده� . " ]�N�C.’]iن �F�ZH '&اهF آ�د
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�8V= 3 ا=X-�"، در *�Vل ا:^�	�
�ن، #=��. -��	� و ١٩٨٠�5! " ���_
&د.  

 %i �� �52ن �5S�9 ا��nت -
3O@ از -�Wه3ان و !A5 ه��� !
FZ7ا �<-X=ن ا&�gن ا:�ا#  �H��: �� �V=�O- در @�V
Cا -� ر=�3، ا

� و��ا	� ا:^�	�
�ن و =�	>&	� دو+F!�S 9 در . �ر &د �! �
=��=
#ن ا	�W-�3 و دور	n�= ��� 9�5!�S .�5ران را !� ا=X->�ا��ن و 


� ا��nت -
3O@ . �8 #ن را در � -� 2�:9، ه&�3ا !�د��5S 9=��=
� �� ���	� از ��>W&��ن #-&زش د�3@�VC .از !;&ره� @�V' و 

� هF در ��&	3 &د	3 و 8ود. در *�+d ا+[�37@  �2&	�2&ن �3�3 #ورد !
3�
� nدن =�ز-�ن ��: �� رهV�. ا=�-ا�� =��=9، �;9 =� '&د، . 

 .�W �
!;&ر. و��ان و -�8�ن ا+[�37@ و د�>� �;��Xت ��ور��
�&ا	�E2 9ارد و �ا. =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن C�ا��N :�اهF #ورد  �!

 . �  . C&د ١٩٩٠-;&ق ر�V+�g %V�� 3Cن در ده

� #	�ن !� در =�ل S ،ن ���د�H:3ا- �٢٠٠� ا�� ه5v 9�e 3ار:�g 

 ،3�
� 2�وه��. ا=X-� ه� 5�!8� � F��ور�� ��U7 �	��� ��� 3م*
� �7&ان =��=
� در=9 د:�ع -� !��3دا	�( ���,�، از . از #ن =��=9 

2�و@ �ر=� "�=� و ��� ر�?�رد ���,�، !� -w+�i ��!�ر ا=Xم =�
را در =�+��. #"�ز�� دو+9 " در�ر@ . -9�U ه�. ا��Oد C&رو.

� :�� -� !�F !�ر در=
� !�د�F: "ر�>�ن =�ز-�ن داد -� 2&�3- ".
دا	�( ���,� در #ن =�+��، از ا�b7. وزارت '�ر�� و C&را. ا-��9 

&د �U- .g��C � �U-�H- 8� ���g ��&2 �� و��V�2� ا=9، -� او !�
3�&2" :F�د:�ع !�د �U
� در �ا� ه��+�
ا����، 82��;���� در . -� از ا=

3�
� -�Wه3ان، ." د	��. وا*�H ه�����2 @8�
= ،�,��� . �
D<
����;�ن &د	3&W<��" . 3� ا:�اد ����ا=X->�ا��ن ا:�اC �� �g&ر

ا�� 	>��C ا=9 !� �5Cر. از iC)�9 ه�. ." C&رو. &د	3
ر#ز-&د@ . #-������ ��� ا:^�	�
�ن، و از #ن -��ن -�-&ران =�� و !�


>8اران، #ن را ��ن -� !��3=��= . . �� در ده! �ا=
�Dن !&ه
� ا=١٩٨٠9
D2 ،د& �� . وزارت '�ر�
��� .�b7از ا " : �	��!

 �P��7 ���� d(H
� و -��� ���! ،F�9 !�د��5S ��	# از �- �!

�3 در ��� =�د ���وز C&�3 و ا2� -� '&ا. -�Wه3ان &د	3=

 �Z7&- و ��UV� � 3�
C&رو��� را در ا:^�	�
�ن �C�9 ده�3 	�5 �&ا	�
3���  .". د��� #ن !�ر را 

 �! 9��	 �
D2 �� P��7�"	��ز. ��� d(H
- " ���;	 d]7 از ��
ا��Oد C&رو. از ا:^�	�
�ن و � و�&د از د=9 دادن �S-��	;�ن، 	��3�3 

3	3;	 . ���! )�در9CE2، ژ	�ال ���ء ا+fO و ر��c =�ز-�ن ا-��9 
3�
� ر:�� . ه&ا�� -;�&� از O	�= A� ن در�
ا-� . ��!�

را=
>�ا�� ا=X-�، ه5?��ن در ا:^�	�
�ن و ��!�
�ن =�>� 82�3@ 
&د" .�-X=97�5 ا� " ��VC �&د و  @3C 3�-و��	3�5 و �
�ن e�و�!��

�5� در ��&	3U�5+ا'&ان ا �	��� . .��� . ���� 3�Uر. از =�ان 
&د	3 ��5U�5+ا'&ان ا � \V�
�ن از ا=X->�ا��ن -�FU و -��!�� .

 ���3VU2 � %�&' . �&	 � ��5U�5+و ا'&ان ا �-X=97�5 ا�
 �� . رو �VC ن و�
5
��ر و د�>� =
�8@ �&��ن ا=X-� ا:^�	��S

� -3ارس -Eه�V ر: �� #زادا	! wU
i- .ه3ان از !;&ره��W- 3C9 ر

�3، در ��&	3 &د	3Cد . و #-3 دا�O�در =�� و ��
�2&ن، d]7 	;��� ا
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3C �
:�2 �� . �A ���وز. C>�ف، �;�6- �ا:�اد ا�� . C&رو.، 
=�ز-�	�� از ا:^�	�
�ن '�رج 3C	3 _�ا !� رژ�F ه&ادار C&رو. در 

F!�S ) و 	d�W ا� ر��c ��5&ر #ن &د،  ا:^�	�
�ن !� ه�&ز در !�
<��� .&�� رژ�F . �@ =�	>&	� -� ر:9�VC ا� را d�W	 F�رژ ،��=

و�
��م ��&� -� دا	�9 !� �� از d]7 	;��� #-�������ن =�*\ 3C و 
�ا.  9-&�S	d�W ا� در ذه� -� ��ورا	3 ���;- 9C&	�= . �

 @3O

>� در -��ن دو+
5�دان ا��nت -DC# ا=�5>� و�= �ا�� ه5
  .:8و	� -� 2�:9


� =��، ا�N�اب و 	>�ا	� از #��3@ . در وزارت '�ر�S و �
� ا:^�	�
�ن _��@ -� 3C	3، رو  �
� ر:
5
��ر و ���د2�ا��ن !� ر:�S

9CاE2 �- 3�8ا� �� ���ا-&ن . 
<�Cوا �iC)�9 ه�. C&رو. 
ادوارد C&ارد	�دز@، وز�� . 'N� ذا�� ��V% ا=X->�ا�� ه;3ار داد	3
&�C � �� 3�C&! .رو&C د�O�
[� F	Z� ��ج '�ر�� . ا�- ��" �� @

 f:ا&�
8، وز�� '�ر�� . ا��nت -
3O@ را در�ر@ . ا-��ن +&C
'&اه�ن ه��5ر. #-���� �ا. "���ا-&ن '�وج C&رو. در��3، او 

���د2�ا�� ا=3O-‘�-Xود !�دن 2�
�ش ’3C  ". ،8
+&C �ا-� ا:8ون 
� ه35رد. 	;�ن 	3اد و ��
iC)�9 ه�. رد@ �n. "دو+ 9	�5! 8

 �
Cزدا�� 	��3�;�3	3 و �ا. +��- �دو+9 ر�>�ن ه�82 در�ر@ . ا�
 ��5U�5+ا'&ان ا � \V�=�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن از �5S�9 2�وه��. -�

� در -�زه�. ." ��CX 	��د	3! �-X=ا ��د2�ا���� 3Cت از  &��-
 �
S د و&�% ر�;� -� دوا	3، 	>�ان &��"w�_&��! ��-دnو" ،

� ��cگ.ر. ��2
�"ب " )�nن د���ا.  ،��= ��c"، ر �	ا�<	
 9-&�S .ا� d�*د2�ا و ر��� �
� دو+
رهV�ان C&رو. از *3رت ��:

� . ا��انH�C "3C �  .ا-� ا�� 	�8 =&د. 	iV;�3. ه�5;�
� د=9 ��!�
�ن و =�ز-�ن ا-��9 #ن 
CاE2 ز� @3O
��;D�ض ا��nت -

�ا. !�
�ل اه�م ه�. =��=� در ا:^�	�
�ن &د. 9��5S �5=ل ر�	�! 
&د  �
�&��� !�ه% ��: )� -�8ان *�ه�. -�+� از =&. =H&د. ه�، 
ا-� -��L "�� ر=�5 و ')&�P ــ از !�	�ل �Cه8اد�2ن e�و�3�5 و 
�5� ــ ه5?��ن U�5+ا'&ان ا . ��VC 8�	 ن و�	�5U�- �	��� . �ا��Oد�

9Cدا �� از =D�ا. و*9 ا��nت -
3O@ در . ادا-�� . دو 
D<
3. ����ن داد )�;
�ن =H&د.، ا��nت -
3O@ ��� را ��7 . �
وا+

 . �
�ن در 'Xل ده�١٩٨٠!���D= ،�U� ا��nت -
3O@ در 7� �- ،
&دم، ه�?�� در �ر@ . =�ا	�Wم ا�� ��>W&��ن : "2&�3 �- �! ����

���ر 	�5 ا	3�;�3 . @3C �O ��	# �N' . @ر�� ��د 	�5 #ورم !� در
3C�
�F-� رو. C3ا	5�!8 ���� =�د . . -��+� . ا=Xم =��=� 

&د �- ��&�� ا�� -�Wه3ان #-&زش د�3@ و -�rU . !�	&ن ! 9�H*وا �ا�
� -&AC ه�. ا=
��>� ه�
�N- ،3�ح 	V&د".  

 . � و ١٩٨٠_�ر+8 :��5�، =�D� ا��nت -
3O@ در وا���� =�+��. ده
��� را -� : "، -� 2&�١٩٩١3در 'Xل ��� اول 'M�U :�رس در 

F�ز !�د�"# ،F;�3��3ون ا���� در�ر@ . _>&	� ����ن i;�3ن #ن،  .
�ر@  �� =&. ��� دا'�U _�'�3 و ا=�=� �&��� را در ا�ا:^�	�
�ن 

9i�<	��	 �5� -� ا:8ا�3. " ��::  
�'� از -� 	>�ان &د�F ــ -� و . !;�5% ا:^�	�� ����ن 	>�:9"
� از د'�+9 ] در ��!�
�ن=�D� ا��nت -
3O@[او!�U ] رو�ت[! ،
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 �=�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن در ا:^�	�
�ن و !;�5� و ه35=
� =H&د��� 
� 3C	3 �� . #ن 	>�ان &د
�ز. 2�: �� =H&د��� ! 3 :�3�5C �5	

� در #ن C�!9 !�د	3
� �Cه8اد@ ��!� . '&د'&ا= �ر��c =�ز-�ن [-

�ن�
F، ] ا�7Xgت 7�D2 �i= @ر� �&د و � =�� در ا� ����م -� ا�

F�;�3��� را@ �ون ر:9 از ا�� C�ا�\  3��� ا=�=� ! . ����VC �-ا
� . =�ز-�ن U�=&
�ن =H&د. �� 3Cن 7�
:�2 9-3' ����ا-&ن 

9Cن و�&د دا�
=�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن از =H&د��� �&ل . ا-��9 ��!�
3�! �- �_ F�
� �52ن. -� 2�:9 و !�ره��� -���د و -� 	�5 دا	� 

3C �- @ر داد��
5�S � �+�V- �8ر�2 از ا� %iو+� در 	�5 . 
 -���Uرد دnر در =�ل از =&. ٣. دا	�
�F ه3ف =H&د. ه� _��9

� ��� ا:^�	�
�ن ا'
)�ص 
�ن و د�>� !;&ره� ��7 ،@3O
ا��nت -
�&ان ا�� !A5 ه� را *LN !�د. -� ��:9 �5	 �VC A� . � ��ب و -

� �! F�3�=ر �W�
	 �
>& !��F ا-� !� ا�D2 ر@ . #ن�� �3 در 3�
� #ن -��( ه F	V&درو�ت �2
� و و���Uم . د�>�. � -� هF را. و 

�
�� -� هF را. 	V&د	3]رو=�. =��[و ، . �
<�Cدر وا �'�	>�ش 
&د،  �� =� “ا�� ا:^�	�
�ن ر:
�F و � #د-���� !� د=
�5ل _�ا -� 


�F؟D2 �i= 3	3� �-”

&ا	�	 �- F�ارE2 ��e��� ا�� رو	3  F�".  
� از ���>�ه% در =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن و ��ون ! w=&� . �
D<
� ����ن ��� دا9C، ز-�	� !� "�Vر  �U! >�ه�	ن، �
از و*��L ا:^�	�
5
��ر �S ن ���ا-&ن������از #-� �'���� در ا:^�	�
�ن :�و	;�9 

ا!�&ن : "و -� 	&��3ا. و ���د2�ا��ن ه&ادارش در *3رت ه;3ار داد	3
� -��c( ا:^�	�
�ن -�  �
#-�������ن 3ون bS&ر ار�% =�خ، �3�

3�
ا-� -� 2&�3 !� ژ	�ال ا'
� 3V7ا+��5Sن، g�اح ���د در ." 	>���
��&د@ . #-�������ن �ا.  .��CX� �=�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن، در �ا

 ه&اداران �[&�9 2�وه��. "�� ���د2�ا در ا:^�	�
�ن و از #ن -��ن
 �-X=ا �
�uه� �C@، ��د�C@ در �3�HV ا�� !;&ر و د�>� 2�وه��. !5

و �C&@ . #	�� ] #-�������ن[ژ	�ال ا'
� اه3اف . "و ا:�اد -�
[( ا��
�د
� -� !�دU� ." را در��:9 و � ه� 57( #	�� -[�?	# � �ا'
� ه5?��

 w=&�"@�C�ه�u 3ن	ز2�دا� ـ !� ا�3@ . در';�ن #-�������ن �ا. 
�U- �
C# 9+=9 دو��ر �&د ـ  3��V�  .-9D+�i !�د" د�� ز-�	� در 

�ا. !F !�دن *3رت ���د2�ا��ن  @3O

� ا2� �� از ���، ا��nت -S
 �� روه� و =�&nر��9 ه� !&C% !�د@ �3C !�ر. 	��- 9�&]�و 


� #	�ن ;� �� ا�� د+�( =�د@ !&د	3-;�( &د@ ا=9  @3C �
;! .
 �'�( -�Wه3ان � ا��Oد C&رو. -� ��>�3	3 ه85-�ن ه8اران ز-�	� !

� از� . @&]+� .�V*ر  . ��V� را در دور@ . �� از ��� در %�&'
 9��	&5! ��" �� 3C@ . ���د ا:^�	�
�ن !� در �ا
'��C �
دوم و !5

3�
;! ،9Cن دا��رد. "ه�. ا:^�ن ����ر��Cس ا=Xم ، !�"_��( 
5�� ز+�U' .�5( زاد، =�D� ا��nت =��=� در -&=�� . را	3 و ه

3�&2 �- ،)
3O@ در !�-" :F�
C35. داH�در . -� در ا:^�	�
�ن 82��;� 
� ه�� راه� �ا. �C�9 دادن C&رو. ! F�د&�ور  �� ا� �#"�ز ه5

� #د-�� . ه� 	��9��� �&د !� د�&ا	 ���3 -� !�د�F ا� �?	# ،��ا���
F�3از��� ��ن #	�� � #	�� -� د*�[. را ! F�
� ] -�Wه3ان[� -� دا	�_

3�	�- �- �_ �ا-� �ا��5ن -�F . �&ر #د-���� ه�
�3 و =�ز-�	���;�ن 
� روه� از # �C	��  .	V&د	��- �
;! � �! F�ا��ز@ داد ��	# ��� از #ن، 
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�3ره��� �� . �� ه�5� د+�( ا=9 !� ا-�وز در ا:^�	�
�ن رهV�ان -��	
 �#ن د�&ا	>�ن ا��ز@ داد�F ه5� . #	�� را 	�&د رو و�&د 	3ار	3 ز��ا 

� روه� را 	�8.!��3	��- ،3�
ا���ن در -��	� . ده� .  #	�� _� ه� را !;
١٩٨٠3	3C �
Cدا�  ." و �� از #ن از -��ن 

   

 
  

                                      ================= 
]i[   درx�jدوم ����j  از Xn ���f� در �Eرو، w�w)5 ا���د ����ن �� 	�(n ��  ،c�روزو 

X(ر�j 0، ���ر ا �>ت��L	 3(/E�% در ��ا��  ��اه�ن ��L �� c ��f)� و �	� �� از ا���د �Eرو
�E ��L(ه .�*�	 �d�n �	   روw�w" :�� i�p � ���d)5 در��ر0  ا � ��L �� cd�(d)� از و

3�f ؟درc/(� ن�'(E �� 3(m+�  "ده� �	 .d�n 5(w�w" :
u!ه��	ه�ف دارم   i  ����  و �ن
 cdا ��L(ه c/$E .�4ام X�[	 در �	آ��،  ���f دوزخ �� ��L(ه �uرا�� i  3p cdن  د�'(E �� ،

در ��ا�� E)'�ن " E)'�ن �Eرو"J �� زc ��f 5(w�w 34 از در وا�" .�+m)3 ��اه3 آ�د
cdا ����	د�d ��L(ح . هr'� ا��qLب E)'�ن ”lesser of two evils“در cd�(d ا��+	 �� 

cdن �� و���� ا�(	 �� 
u ��+	 �� �� �	��mر �� /��0 در ا � �Lpب ا � ا�L�p . �p cd اه� ��
 0��L	 ارا��(ا �>ت��Ld�(d  �LKv�( ا �ن�uاز ��)�د c ��f cd�(d )¬���'� �L�p ن�'(E ( را

cd0 ا� 
u��  )م.(در ��ا�� ا���د �Eرو
   

   
                      ==================  

   
  
  

 ����	 
 ��ز
�� ��وز��� ��زاد�  ��	�� رو��ت در���س ��

   

  �6'>�ن �� ,�F ا�1��2
  از دل �.��� ا*0م ار�.�-� 

  � و �W2 در27� در -��!��ن، ا'.%ا�
)٣٢(  

   
'�8ش ���Vر@ و زودE2ر�V+�gن در ا:^�	�
�ن و��ان از ���، 

 . �3@ ١٩٩٠O�ان =&م در دهO

>8اران ا��nت -=��= �&د ! 
� _�+% '&ا	3  .را 


�ب !"3�C35 رSم " ا�	 �ا=Xم =
� ،�2 @8	9D و : �V+�gن"
����د2�ا�� ا=X-� در #=��. -��	 "� در
����ر@ . �Kوه;� 

� *3رت ا=�V+�g9ن��3ا�%، ر3C و HP&د ر3�C، 82ارC>� و .  
&د !� =�ل ه� رو�3اده�. ا:^�	�
�ن و =�ز-�ن  ��!�
�	� -�-&ر
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���� . ا-��9 ��!�
�ن را �&C% -� داد �� . ر�V+�g 3�Cن 	
D<
 ���� �
�ن =H&د. �5S�9 -�+� -�;3 و 	�*&�� از =&. 7�

ا�UP �� ��د@ . ���وز. �V+�gن =�ز-�ن ا-��9 ��!�
�ن 	��و. 
 �ا��nت در ا:^�	�
�ن ا=�� در _�>�ل '3ا�>�ن ��� &د، !

@3O
در -��	� . : "ر �- 3�C	&��  .3	��V+�g 8ن را �;
��Vن &د-
١٩٩s ��
3Oا	% }١٩٩ - . �U�=& ����-# . @3O
، ا��nت -


�ن =H&د. از �V+�gن �5S�9 =��=� !�د، �
�ن و 7��!�� ��H�
� زF7 او، د+�( ،�
��5S ��ا. _�� �
<�Cه�9 �3  وا�-

� و ه&ادار "�ب �V+�gن &د،ا��ا	�H�C 3�  . ن در&_ ����-#
 ا3Sاث '\ +&+� ��وژ@ . []i[ا	3�;� . ا��ا. ��وژ@ . �&	&!�ل


�ن از �g�f ا:^�	�
�ن��5!��&د، �5S�9 '&د را از �V+�gن ] . 
 . �
� 	�8 !�د١٩٩٧ �� ١٩٩vدر -��	;�او -� 	&��3 ."  

 @3O
�5���. ا��nت -U,�ر. از د���ا:�اد �V+�gن را =�د@ "
 3]
H- ن��O��- 3�	�5ر، ه&�u ر�Z
ا	3�;�	� ا�3@ #ل ��ور و در ا	

�&+3 دو�ر �@ 3�
���<	 �- ،r��- ".  
&د A�K�
��V	� ا��nت -
3O@ از �V+�gن ا-�. ا=
�ا;� . �ا�

 8��ز��ب  9=��="�-X=8 اV= 3��ژ����� و رو��. " !5�
� . ا=Xم &دU�=&در ���ن . !��� �ا. 	D&ذ در ا��Oد C&رو. 

�� از ��� =�د 	�8، ا��nت -
3O@ در �� -��:L '&�% در 
9D	 .ه� �&د و در 'Xل ده� . =�ز-� �	��- .��=# 8�' 

� �� د=9 -� ١٩٩٠U�=ه� و � %H:��- RDS .ا� �
<�Cوا ،

�ن =H&د. و ��!�
�ن در ز-�@ . . ��ز�3�از د��-# 3���7 ،�

�، ه�3 و ا��ان ر*�V. او &د	3�_ ،�
3Oا	% و رو=�- . 9Cددا��
 j�ر�� � �(}١٩٩وزارت ا-&ر '�ر��! � ، در=9 ��% از #	�


3، در�ر@ . �5S�9 رو=��، ا��ان و D�3=9 	��وه�. �V+�gن 
 �ه�3 از 	��وه�. ��V+�g 3ن در ا:^�	�
�ن ه;3ار داد، ز��ا ه5

3�
C=�� ه�اس دا ��د2�ا���ا�� در=9 ه�5ن _�8. . . #	�� از 
� رهV�. ا- @�C 35S�H&د، در &د !� رخ داد؛ ا�Xxف �5Cل 

 . �١٩٩٠Hوا���� =�+��. ده ، A����: F�رژ �UPا d�*ان ر&�

Xف �5Cل، در . (�V+�gن �3�3 #-3cا �� ا=9 !��_ j�ر�� 8�g

� =�ز-�ن ��Wرت ���	�،  �U5S ن �� از�
����ن اC^�ل ا:^�	�
3C @3O

3O ا��nت --(.  

 %�
3*9 ا���� "#��3@ . ا=Xم =��=�"2�اه�م :&+�، در ! ،
�� را ]N�- .ن !;&ره��V+�g 3�3�� �� ا��nت _>&	 �� 9Cن دا# 

3�! �- w�P&� ،3	8�'� �U�]- � �
3O@ در #=��. -��	-:  
� �V+�gن، "
*3رت ه�. 357@ . '�ر��، در P&رت *3رت 2�:

 9i= ن�V+�g ان _&ن��3؛ ا	د& �e�
از رو�3اده�. ا:^�	�
�ن -
� ��H�Cن ا=
�ن  9	&;' �&د، و  �H�C 3�"در " ه8ارا

رو=��، . �د، � ا�� 2�و@ �3�9 دا9Cا:^�	�
�ن �'&رد -� !
 �VUg �H=&�
�ن از 	D&ذ 	>�ش �V+�gن و ������
�ن و ��از

3�
Cه�اس دا �	��- .��=# � �-X=ا %V�� . ظ�OUه� 3	�8 
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�ن !� در �!�� A�K�� . ا=
�اNU= در �� -��ر ��ا:���^�
� در #"�ز، . P&رت ���وز. �V+�gن رخ -� 	5&د، &د
<�Cوا

U5H+��7 ا �� ا��� ��V- ن�
� 	;�ن 	3اد و � اP�ار ��!�
� و3Sت  ،9Cاه3 دا&i	 ������-# 3� �� ��V+�gن رو�
ا:^�	�
�ن �� از =�+�� ��� دا'�U و��ا	>� �ا. ا3Sاث '\ 

� ا*��	&س ه�3 
�ن از �g�f ا:^�	�
�ن ��5!��و دور زدن (�2ز 

�ل � !;9 و �&+��i;' 3ش و =�!&ب _�����. )ا��ان�! ،

�W -�	3@ از ���د �3  �-�Z	 �5ن و اردو�2ه��. #-&زشU�-
  ."C&رو. در ا:^�	�
�ن ا-�3وار &د

� _�+% !;�3ن &دن �� 	V&دن ��� =�د ا��nت -
3O@ را از 
 .�
#��Cر هK-&	� رو=�� در #=��. -�!8. و ا:^�	�
�ن در را=

9C�5 دا	ز � %H:��- . .را&C &b7 ،��U�ه� X�C . �
D<
� !;&ره�. 	�U" 8�' 9D، =��=9 ا��nت -
3O@ ا-��9 -
i�<	ا�

�� ا	O)�ر رو=�
��C .ا�) �رو�3اده�. 2���
�ن و او!�ا�
 3�
� و )) م(	5&	� ه��� از ا�� د=9 ه�]N�- 9 ازD	 ل�]
� ا	

�دن ا-��9 ا	�ژ. "�ب از �g�f :�اهF !�دن  n�#��Cرا 
&د �
D	 تn&(O- &اع	ا ".��
�i	 �-�S &!�ل	&�وژ@ ه�. �� 

���ر. از  ،�
D	 تn&(O- ع&�� ��5b��ا.  �
D	 ط&N'
�  iC)�9 ه�. ��;�� ا��nت -
3O@ را�ا. ��;V�د 	[;� اش  

�� ز+�U' .�5( زاد . ا=
3iام '&د در #ورد �W����! .�از ه�
 �	�,5! �� ا��nت -
3O@ در ا:^�	�
�ن =��-3اران ا��;�� ��D=

3	3C .&- س��Cزاد، !�ر )�U' 3 در	را . ��=١٩٩{9D2  :
"9!�� ���1��27 �
 ���3د@�ا�� ; ��3���. �6'>�ن 3��2� ا��ان �

ا�& @�و� �27%� . ���3د@�ا�� �6'>�ن �� 2�ل *�Jد
 ه��Yا�� دارد

 *��MV ��3 و ��!�� ار��و,!� از ا*0م را �P	از ارز ��

�3, �2 Z�"<�."  

�ن =H&د. و ��!�
�ن، دو -
3O د�>��7 �� ا��nت ا:8ون 

 @3O
� �� ا��nت -]N�- .K�� ا=
�ا ��!��
 @3O���H ا=�ا�c( و -
3�
�ا. !��ر زدن رو=�� و !�
�ل ا��ان ��&= . . �در ده

١٩٩٠ %V�� ر&O�- �� 9:��- �� را !�!�� �
<�Cوا ،
 . �
�ش دا-��2 ��5� C&د U�5+ا'&ان ا � �
�ا=X->�ا�� وا

 F7ز � �! ���� ز�ن 8رگ 	D&ذش در #=��. -��	 9�H5� ��	#
 ��!�� .�Vره � �
��!��� ��V;� ��ن  ��&<i=�� . @د�-# �W	#

9i�<	ا�&د	3،  ��_ ��  .از ا=
�	V&ل 
� nدن �� از در'&ا=9 از و.  �ا�� در=9 ز-�	� &د !� ا=�-


�د :�-�	3ه� '&�% را در }١٩٩�ا. ��� =&دان در = ،
9i�ن �� -� ر�
� nدن رهV�ان �g+. ا:^�	�8�ن �- ��Vن !

� nدن  �+�- �	�V�
;� �
>�;�ن �� وا �
� ر:
&د	3 و ر:
� iC)�9 ه�.  ،@3O
�ا. �ز. دادن ا��nت - ،3C �- @ا:8ود

� و �Kوه;>�ان دا	;>�ه� د�3ار -� D	 دان�- ،������-#

����r -� داد	�V+�g 3ن را . !�د	3 �
&ن و �&	&!�ل !��U! 9+دو
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�ن =H&د. 3ا	�3 در #"�ز از 2&	� :��7 ا+��F!�S 9 در 7�
� د+�( � �V+�gن �U7 ن�	ق ز&]S ا��ت 2�وه��. د:�ع از�
ا7

3	3�C&� F;_ �	�^:ن ا�	ز ���� . ر:
�ر 	D�ت ا	>��C8ن در �ا
9D2 �����ن �V+�gن : " از iC)�9 ه�. وزارت ا-&ر '�ر�

-�	�H= 3&د��� � ه�5ن و����2K ��% '&اه3 ر:9؛ bS&ر 

�، �S!9�5 ا-��ان، 	V&د ��ر+�5ن و D	 ط&N' 3اثSرا-�&، ا#
� . �V+�g 9-&�Sن '&اه3 &د(i;- 9 :�اوانH��C �. *&ا	�

� #	�� !��ر ����F. در=9 ه�5	�3 وه��H= 9&د. F�	ا&� �-".  
� �V+�gن از  @3O
 ــ ١٩٩٨ �� ١٩٩sدور@ . ه��5ر. ا��nت -


� nدن و -3Oان ا:^�	% و دو d5 �� از ا	
[�د #-���� از 
 ،���E2ار. در =�Dرت #-���� در #:��[� ����ن 2�:9 ــ �&-�س 2&
رK� 8!�- ��cوه% در�ر@ . ا:^�	�
�ن و از ا�b7. ه��ت 

در -��	� . �5U7 دا	;>�@ 	V�=��، از -;�وران !3�U. �&	&!�ل &د
 ��� -��U&ن دnر ٠}. ��� ا:^�	�
�ن و �� از #ن -�!2 8&

� ه�. !A5 ر=�5 از -�	�در�ر@ " #-&ز�C"دو+9 :3رال �ا. 
ه�_�3 ه8��� . !�ره�. . . ا:^�	�
�ن و ��!�
�ن در��:9 !�د

��� از !�	�ل &2" . �H=&��ا.  �#ژا	� وزارت ا-&ر '�ر�
&د" ���	� ��= 8!�- �
��Vن وا*�H ا�;� ،3;�- ��-��ا!�&ن . 

��UV^�ت �� = � )5
;- ���&2 �Cز&-# . �-�	�� و -�ه�9 
 �
d !&د!�ن !! . ����3Pا در�ر@ . ا=X->�ا�� و از #ن -��ن 
� 3C@ و 
در #ن �5Cرش � 5C�دن �3Hاد =��زان رو=� !;
���د2�ا�� ا=X-� و  %C&� ه�، در w���CX! �5رC ا:8ودن

� -� 3C، :�ش 3C@ ا=9
'&-# ��	# � �VهE- F�+�H��V+�gن _��ن . 
� #ن ! 3	3C ���� . #�eر 2&
D�C 3 و�
�
d #-&ز�C را ��ر !

� ١٩٩٧ز-�	� !� �A ه��ت 	�5���23 از =&. �V+�gن در  
 ���� =D� !�د	3، در �C� او-�ه� �ا. ��UW( از -�!2 8&
<�Cوا

، ه��ت 	�5���23 د�>�. از =&. ١٩٩٩در =�ل . �&*w !�د	3
� nدن و ا+[�37@ 	�8 در  ��V+�gن !� :�-�	3ه�ن 	�Z-� در ��&	3 

 از  ]ii[�ن &د	3، در 'Xل د�3ار از ��د&د -�U !&@ را5C&ر-��	;
3	3C ا=�&رت ���&2 .&= . . �� . روز	�-
D<او-�ه� ور+3 "

&د" ه�ا+3 �
D2 ���&2" :	# ��� ه�5;�� C&�3 '&اه�3 د�3 !� ا2� 
3�
در �� اC^�ل ا:^�	�
�ن 3=9 ا��nت ." -Eه&�V	� 5H-&+� ه�

� و�u�L5� ،w #ور. ٢٠٠١-
3O@ در =�ل ��
، ��� از -�5
 ���&2 �-X=زش ا&-# .���
� E2ار. =��(!��-�= � ( �&د !

� . �V+�gن از #	�� در -3ارس ا:^�	�
�ن ا=
�Dد@ -� !�د	3
<�Cوا
��. #-&زش ا+�VD، �� از =��i	� در�ر@ : " 82ارش !�د��9�
!

  .". ���د &د
   

 
                                   =================  
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]i[  )nion Oil Company of CaliforniaU(UNOCAL  cp�E � ا ، 

� در LK�١٧ �,Lp١٨٩٠ ا�E X(d�� �� �	� �(��K(��p و> در�n �L��d .  در �ا 
 e �| ر از
� � در |�ح ا��OLل �cK و �uز در ��� ا 0���p cp�E �LK� ل�o

cdن �� ا�)���س ه�� ا�L/p�n ن و�L/��O%. ا �*�وران ا 	5 زاد از (�� ز���
�pcdا �LK� ��	� �� . ا�jا |�ح �� د�)5 �4م ��Kه3 �� |��,�ن 	��� �*�. ���

 ���p . ا%"��/�Lن را اE"�ل �pد ���� �� ����  ����pل �d	(� �s4 ا����p– 
c/ه 

ر �� در � 	� �Lا�� �)�  )م. X(�K�) ـ j)��ن از در �

]ii[   ج�j �، �� ��اE)�ن 0�p 	]/�� ه����j ���pن دا�L/(p در �0�q ه�
 ���jر �dرو �)����و ���اه�م  c�دور روزو�D� ،ن�d�Kj س�	�� ،�Lv�Eوا

  )م.(ا �>ت 	0��L را �+��ان  �د��د ���� �L��d ا��

   

  
  

 با   در پاكستان ه توحش جهانيپس از آنك
جهاد  « مليارد دالري كيش 17صرف هزينهء 

ان نيز  در ـــــرا پخته كرد ؛ طالب»  انتحاري
حدود  ـجرگهء انتحاري ها كه  به  القاعده  م
  !بود ؛  ظفرمندانه  وارد ساخته شدند 
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  ار  و  نتيجـهء معادالت مطرحپسگفت
  

 جاسوسيي فرانسه  كتابي دارد  بر مبناي خاطرات كنت دو مارانش رئيس سابق سازمان
  »... جنگ چهارم جهاني « خود ؛  به عنوان 

   !جنگ چهارم جهاني! آري 
  !هاني بيشتر نمي شناسيم ؟ما كه  دو جنگ ج

اين جنگ چگونه بوده ؛  ميان كدام . هم  بائيستي بوده باشد  جنگ جهانيي سوم پس 
هان  بوده ؛ چه پهنا ها و ضايعات و تلفات داشته ، روي كدام  قوت ها و دولت ها و مناطق ج

  ؟كي ها بوده اند  چه اهدافي ميچرخيده و سرانجام برنده و بازندهء آن 
  :دارد عمومي ي خود را غاز كتاب ؛ اين پرسش جواب آدر همان 

من با رونالد ريگان ؛ كمي پس از انتخاب او به رياست جمهوري ي امريكا و حتي پيش « 
گفته بودند كه اگر فقط يك اروپايي ) به او .. ( مالقات كردم .. گرفتن زمام امور ه دست از ب

 من در  .است » نت دو مارانش ك« ام امور او را ببينيد ؛ تنها باشد كه شما پيش از پذيرفتن زم
ي رياست سازمان جاسوسي   در مقام   بيش از يك دهه خدمت خود به پايان آن زمان 
  ..در تاريخ فرانسه است .. زمان  طوالني ترين  رسيدم كه  يفرانسه م

 اول آزاد ساختن گروگان.. و فوري داشت  نگراني عمده  رئيس جمهور انتخابي چند 
 و كساني كه توسط  ريگان..  به افغانستان  تجاوز شوروي  و دوم  هاي امريكايي در ايران

نه هاي آخر د ؛ در آن موقع  در صح انتخاب شدنبه عنوان مشاوران اصليي امنيت ملي وئ 
 به  . ـ نقش آفريني ميكردند جنگ سرد نام ديگر آن يعني همان   ـ ياجنگ جهاني ي سوم

به  ها در ميدان آن   ولي جنگ سردي كه آن..داده بودند  » سربازان سرد« ان آنها عنو
من طئ آن مانند درگيري كل دنيا در جنگ جهاني ي دوم ـ كه مبارزه مشعول بودند ؛ 

ار تمامي مسايل گوشه كنو دپلوماسي را آموختم ـ  براي بار اول مهارت جنگ ، جاسوسي 
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كه »  پرشينگ « و يا مثل جنگ جهاني اول كه طئ آن آجودان جنرال شد  ل ميجهان را شام
  . پدر من بود ؛ شهرت هايي كسب كرد

 و   و متحدين خود مخالفين در آن موقع رئيس جمهور انتخابي  سعي داشت در مورد 
 ايشان را مشغول مبارزه كرده بود ؛ بهترين تجاربي را كه  كهآن نوع درگيري هايي در دنيا

هاي   سال  بر بود كه  نكرده او حتي فكر جنگ جهاني بعدي را هم . ميتوانست كسب كند 
و يا جنگ   جنگ شمال ـ جنوب(   سايه افگند   يكپارچه  وئ پاياني ريلست جمهوري ي

  »..)هارم جهاني چ
جنگ چهارم «  و دوم جهاني  و   جنگ اول در بين  حلقهء مفقودهاينك دريافتيم كه 

  . است  » جنگ سرد«  نويسنده از آن در اين كتاب سخن ميگويد ؛  كه» جهاني 
مانند درگيري كل دنيا در جنگ «  بود  و  » جنگ سوم جهاني « آري ؛ جنگ سرد  

  »شد  سايل گوشه كنار جهان را شامل مي تمامي م جهاني ي دوم  ؛
؛  پيش از آنكه وارد جنگ جهاني چهارم شود  هم» جنگ جهاني چهارم « ولي نويسنده 

  متعدد هاي از سلسله مالقات   او طي اولين مالقات  . در جنگ جهاني سوم دخيل است 
 مختلف از جهان  نقشهء8 با گستردن   رئيس جمهوري اياالت متحده امريكا   با ريگان بعدي

حيني كه  جنگ سرد ـ جنگ  ( و در مالقات دوم  مقدماتي ميكندپيش روي او ؛  مباحثات 
 بلوك اقتصادي ـ سياسيي  جهاني سوم ـ كه اصالً از فرداي پايان جنگ جهانيي دوم ميان

   دارد  رهبري امريكا آغاز گرديده  و ادامه  غرب  به و بالك  به رهبري اتحاد شوروي  شرق
   به درون افغانستان كشانيده  پاي شوروي  و از جمله؛   اوج پاياني خود رسيده  به و اينك

  : مي گويد   )شده است 
  : صحبت كردم  به و تعارفات ابتدايي ؛ شروع  من پس از كمي شوخي « 

 راه هاي  . براي مبارزه در اين نوع جنگ چندين راه وجود دارد ! آقاي رئيس جمهور  
 نمي توانيم ارتش يك مليوني به  ما   به دليل اينكه ها عاقالنه است  و  كه يكي از آنبيشماري

  . شروع كنيم  بايد  ناميده ام ؛ »مسكينو«  عمليات  نچه را كه منآ.. افغانستان روان كنيم 
  ؟» مسكينو« چرا : او پرسيد 

 ميتواند آنقدر او شد ولي نميتواند خرس را بكپشهء مالريا يا  » مسكينو« :   پاسخ دادم 
 وز وز گيچ  و از آن همه  بخوابد ؛ ديگر نتواند چيزي بخورد   كه ديگر نتواندرا آزار دهد

ما مي توانيم از . . بسيار خطرناك باشد  يك دشمن  بناير اين يك پشهء مالريا ميتواند . . شود 
كار .. دهيم  ان كاري انجام  بتوانيم در افغانست  و شايد بهره ببريم  تصور و تمثيلي  چنين
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ها يك پايگاه نظامي در يك   آن. نيرو هاي دشمنان مان  تهيه كردند  تحليلي از گزاران من 
  »  .  به آنها حمله كنيم بنابر اين ما بايد به شكل منظم .  و مسطح دارند  غير مدرننقطهء 

رتش يكصد هزار نفري ؛ بر ابدون ارتش يك ميليوني ميگويد  بلي ؛ درست فهميده ايد ؛ 
.  به شكل منظم  حمله كنيم   بايد  دارد ؛ شت جبهه با خودو پ كه ال اقل چند صد هزار كمكي 

  ؟! بدانيد كه بخوانيدخوب 
..  و پاكستاني  وهابي  و بن الدني و مسلماني ي ابوسفياني !  آخر  اين ديگر متأسفانه

حجت االسالم  و آيت اهللا   پروفيسور وولوي  و بدانيد  و حتي نخوانده  م نيست كه  نخوانده ؛ 
  !  و دوزخ شويد  ي جهاد  و تعيين  و توزيع  بهشتا هاوفتو اهل 

 فهميده ؛ هم نخوانده مسلماني ي محمدي نميشود ؛ چنانكه در  فهميدهاينجا  نخوانده ؛  
  !!! !مسلمان بود  و حتي   مسلمان شد  نميتوان حتي نخوانده  نميشود ؛

اقراء « مسلماني محمدي ؛ با حكم   است ؛ خواندني است كه قرآنني ي محمدي مسلما
   مجبوري  و فاقد سواد آغاز گرديده است ؛ يعني كه بر پيامبر قطعاً  اُمي»  !ـ بخوان 

 و دانستن الزم داري  ندن را كه براي خوا و همه چيز   بتوانينبخواني ، مجبوري خواند
،  مجبوري  با  تهيه و تأمين كني  ده است ؛وفور بخشي   به  در توداد هايي كه خالقتوسط استع
تو  و اسالم تو  و خداي تو چيست  و  پيش از همه خود  تو  ي كه دين مايندريافت خواندن  

  !! و چه بايد باشي ؟؟ چيستي ؛ چه بوده اي ، چه ميتواني باشي
  :كنت دومارانش ادامه ميدهد 

به هر دليلي   و حال بنا شناسم كه افراد جوان هستند من گروهي را در پاريس مي « 
انجيل هاي روسي » سيريليك « و در قالب  دستي  به شكل  ها  آن. استطاعت مالي ندارند 

قياس جنگي كوچك ها در يك م   و آنها هنرمندان كوچكي هستند آن. چاپ ميكنند 
ارتش سرخ كه در افغانستان آنان در بين سربازان . شغول اند ري مميدانند كه  به چه كا

  . بازار سياه كوچك براي انجيل ها دست و پا ميكنند   يكمستقر هستند ؛
تصور كنيد در يك مقياس بزرگ در آنجا چه موج  عالي  و  وسيعي  بين ارتش شوروي 

 روسيه  مستقر  در  ارتش  از شوروي  براي  ما بايد انجيل ها را!  توان  به راه انداخت  مي
 ؛سربازان   كهبه عالوه .  ها  پر  كنيم    با آن بايد  بازار هاي كابل  را.  ستان  بفرستيم افغان

 به وطن   به صورت قاچاق  ها راانجيل خود ءبه  نوبه ها مسحور ميشوند ؛  خود توسط آن
  ».  مي برند و پخش ميكنند شان

 معناي حملهء مستقيم  دتوانستي  ميشود  و اال چطور مي دانستهديديد كه با خواندن ؛ 
  !؟بفهميد  بر يك ارتش را   ؛بدون ارتش 
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  !  و كيف هم ميكنيد   برويد ؛ فهميده ميرويد  هله هله خوانده
سر جاسوس پدر كرده و داراي طوالني ترين مدت كاري در رياست جاسوسخانهء 

به دوران زعيم هاليودي ي نو   به   بشريت خطاب  كبير در تاريخيفرانسه ؛ مهد انقالب
  :رسيدهء امريكا ميگويد 

و در . و تانك و هواپيما مبارزه كنيد   توپ ء وسيله به  با يك عقيده   نمي توانيد شما« 
 با هر عقيده اي  اين كار هوشمندانه ـ چيزي كه من آن را نبوغ فعال ناميده ام ـ شما بايد 

و   ي دروغ در برابر دروغ ؛كالم در برابر كالم  و گاهي حت بجنگيد ؛  به وسيلهء عقيده
بگذاريد هواپيما هاي نيروي هوايي با هواپيما ها مبارزه كنند ، نيرو هاي ارتش زميني در 

ما به .  برابر افراد ارتش زميني  و  نيز نيرو هاي كشتي به كشتي در مقابل هم نبرد كنند 
  »! استفاده كنيم » فكر« جاسوسي معتقديم  بنابر اين بايد از 

و دنباله هايش از چيزي كه نگذاشته اند و  نمي گذارند  يم كه در اسالم ابوسفياني ميدان
ولي مسلماً فرماندهان  و حاكمان در اين .  است » فكر«  استفاده كنند همين  ؛ عامهء مردم

  .  نيستند  و نمي توانند باشند  ، نبوده اند  »بي فكر « اسالم كه 
به وفادار   و   پيروان صديق  نابود كردن  پيهم يامبر ؛ محمد پ ها در از بين برداشتن آن

 و از   مجهز بوده ها» فكر« بغرنجترين  و شيطاني ترين  مغز و معنا و مصاديق تعاليم او ؛  با 
 و اين هم كه  به توده  مي فرمايند  و مي قبوالنند  و ميگيرند بهره گرفته اند  » فكر« اين همه 

د ؛  نتيجهء كالنترين ؛ جهانشمول  بار مي آور كفر است  و كفر به» رفك« نكنيد ؛ » فكر« كه 
  .است » فكر« ترين  و دور انديشانه ترين 

 مليون خلق خدا بباوراند 1400 سال فرضاً به 1400كالني ميتواند طئ » فكر« فقط چنين 
 گرانهء معني زداء و جادو»  تالوت«است  و » ذكر«  نيست ؛  »فكر«  شما  كه دين  و اسالم

  !  پيش  متون هزار و هزاران سال
  :ببخشيد كه از حكايت جاسوس اعظم  به دور نرويم 

ها ؛ كه . براي آنكه فهيده بود  و مزه اش داده بود  ( مي خنديد] يگانر[هور رئيس جم« 
  ». و به من اصرار ميكرد كه اين موضوع را چاپ كنم !) فهميدن چه مزه اي دارد
 مليونران  و   تمام  و از آن حظ ببرد ؛ بايد  بفهمد او موضوع را  تنها  چرا كه كافي نبود ؛

و ماجراجويان  و سياستكاران و حتي توده هاي مردم امريكا و جهان   و جاسوسان  ملياردران
 به آن مدد كنند  مصاف دشمن بروند يا  به  »فكر«  بايد استفاده كرد و با  »فكر« بدانند كه از 

 نيش و بالهايش عجالتاً  كه را ] پشهء مالريا  يا و ينعمليات مسك[ » فكر« مت  با و درين قس... 
  ! بخشند  ؛ راه اندازي نموده و تا پيروزي تداوماز انجيل درست شده است و درست ميشود 
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  :بخوانيم ؛ كتاب را بخوانيم 
انان روز ما يك گروه از جو. ن هم ساده است   دومين قسمت طرح م:و من ادامه دادم « 

 دقيقي از روز نامهء ارتش شوروي ءكرده ـ نسخه» فكر« نامه نگار در پاريس داريم ـ كه 
يعني همان روزنامه با . را منتشر ميكنند ) يا همان ستارهء سرخ ( » كراسنايا زوزدا« يعني 

  همان روز نامه آن . مخرب و بر اندازنده   ولي كامالً   با همان روش ؛ همان شكل تايپي
 شكست هاي   مقاالت در مورد ارتش سرخ ، .؛ ولي آن نيست  را دارد فضاي ستارهء سرخ 

  .آن در افغانستان و هرجاي ديگري در دنيا سخن ميگويد 
» !جهاد في سبيل اهللا « در جنگ » رز توكيو« يا  » سالي اكسيز«  بايد   اين روز نامه

 به عالوه  . روسي آنجا توزيع كنيم  ين سربازانو در ب را چاپ    بايد آن  ما .افغانستان بشود 
ها را در   مي كنيد ؛ آن به داخل قاچاق را  اين انجيل ها و روز نامه هاوقتي شما ميتوانيد 

بنابر اين چنين .  فروش برسانيد  به باال  بازار سياه  به  قيمت سه هزار درصد از نرخ  توليد 
 ـ  به از بين بردن نظم  و قانون اخالقي ي ارتش هست  و ـ در هر حال كاري پول ساز  هم 

  ».شوروي كمك خواهد كرد 
  . و شيفتهء مطلب شده بود  درين موقع رئيس جمهور امريكا پوزخند ميزد

راستي . عامل سوم شايد از همه ديو صفتانه تر باشد  آقاي رئيس جمهور ؛ « : من گفتم 
و  العات دفاعي ، گارد ساحلي ، اف بي آي توسط آژانس اط مواد مخدر كه   اينهمه  شما با

مركي توقيف ميشود ، چه ميكنيد ؟ ست خدمات گپ«  
  » مي كنيم  را نابود ها من نميدانم فكر ميكنم آن؛ وب خ« : جمهور پاسخ داد رئيس 

  ».  پخش كنيم  را به طور مجاني ها ما بايد آن. كار اشتباهي است « : من جواب دادم 
ده ؛   تعجب كرمن چون ديدم» .. ف آه اوه خداي من ؛ اُ« :  گفت ي آهستهاو با صدا

با سربازان  نان ويتنام شمالي در ويتنام  اين دقيقاً همان كاري است كه ساك«: ادامه دادم 
اگر اين اقدام .  بودند   برنامه انجام داده  اين كار را طبق ها آن. داوطلب شما كردند 

براي دست كشيدن در روسيه .  را از كار خواهيد انداخت   شما دولت شوروي صورت گيرد ؛
 روسيه و براي جلوگيري از چنين فرو پاشي جسمي و  به ها  ان از جنگ و بر گشتن آنسرباز

  ».  مي آيد   وارد وس ربر دولت   فشار بسيار زيادي  ها ؛ روحي ـ اخالقي آن
   ! اين است شرح عمليات پشهء مالريا« : و افزودم 

تن طراحي شده   براي انجام گرفيزي است كه زيركانه اي است  و چ امالً  طرحكاين 
   ».شم شليك شود  روي خ   يك گلوله ازمبارزهء جنگي بدون آنكه حتي . است 
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بر عالوه ؛ كل عمليات « :  و بعد ادامه دادم   من قدري براي تأثير حرف هايم مكث كردم
فقط . ادار سازمان دهي كرد ف و  تعداد افراد  و با  بيشتر يك ميليون دالر و نه   با را مي توان

حال آنچه را كه بايد .  طرح كارگر نمي افتد ن دالر ؛ چون اگر بيشتر بياوريد ؛يك ميليو
 داشته باشيد كه شايد مورد لعنت  مغزي شما مجبوريد .ت انجام دهيد ؛ ميدانيد ادرين عملي

  ». ر قرار دهيد شات ف  يك ليمو تحرا مانند خداست و آن
   من به   ؛ به حال چيزي شبيه اين كس تا هيچ كار سختي است ؛ « :   ادعا كرد ريگان
  ».نگفته است 

انس اطالعات  در آژكيسي بيل  ويليام  به  و   دراز كرد  دست  تليفون امنيتي  طرف  به و

  .زد  فون يتل) C.I.A- سيا(مركزي 

  ولي او بيش از يك .را به عهده داشت   مركزي  مسئوليت اطالعات موقع كيسي در آن 
 و در مورد بود   به او متكي  شديداً  ريگان  مي بود كه و محراو دوست . بود  ير مسئول مد

فراز و   داراي   مخاطره آميز ژه هاي  پرو و  بودند و حساس  پيچيده   اساساً  كهياتموضوع
  .ميكرد    مشورت  با وئ بودند ؛ نشيب هاي بسيار بزرگ 

   به و سي داد يبه ك تصري خ م  توضيح بوديم ؛  بحث كرده   ما ريگان در مورد آنچه كه
  .الفات كند م  با منتا   نا گزير است  و گفت كها

.  و مفاهمه كردم ا با   مالرياء عمليات پشهءو در باره مالقات   با كيسي   من ز بعددو رو
د و   پرتاب كر هوا  به را  هايش   مشت و  جست  هوا  به از صندلي   بود ؛  او عاشقش شده

  »! يك خرس ـ يك آدم « : گفت 
   و اينكه پنجهزار نفر ميگمارند،  نفر 5 به جاي   در كار ايي هاك اينكه امريءباره بعد در

 10 و   علنيكه مخفي ميكنند را  درصد آنچه 90 بايد  و ند ت راز دار نيس به هيچوجه طور الزم
 و    مسايل ديگر صحبت كرديم و؛   ي كنند مخف ميدهند نجام  آنچه را كه علني ادرصد

  : م كه  داد يح توض خود راگيري  نتيجه  اين سرانجام 
   ما و  باشيد   راز نگهدار نيد توامينچون شما ؛ باشد  مليات هيچ امريكايي  نبايد  در ع« 

  . داريم   احتياج  پاكستاني ها  به
 تليفوني   پاكستاني ها با  بيل كيسي  و چون از كردم روپ  پاكستان  به  بيدرنگ من 

موضوع خيلي  « : ها گفتم   به آن . ترتيب دادم   را  ها مالقاتي با آن بود ؛  صحبت كرده 
   روز ، النف ما در  وقتي خواهم آن است كه   مي  همه چيزي كه من از شما .ساده است 
  ».  ببنديد  را  شما چشمان تان  ن بوديمكا  و در فالن مفالن ساعت
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اينكه يكطرف آن در هر  بدينگونه مي بينيم كه جنگ جهاني سوم ؛ جنگ سرد است و با 
 به حدي  به امريكايي ها درين جنگ نسبت   پاكستاني ها  ست ؛ اما حال ابرقدرت امريكا

 پيش   اين جنگ  ها همون  با مدد و ها   توسط همون جيحاً  ترلياقت  پيش قدمي  دارند كه
  .پيش برود  ود و بايد مي ر

دليل ارجحيت و افضليت پاكستاني ها چيست ـ البته نه منظور ما و نه منظور كينت 
پاكستان نيست ـ منظور اشخاص و حلقات  دومارانش عامهء مردم ساكن سرزمين نامنهاد 

اين .  و استعماري است  يستي و ساير مراكز امپريال  واشنگتن  و  به لندن حاكمهء وابسته
 پشت اندر پشت درين امور حرفه وي   از مدت ها  قبل از ايجاد پاكستان و حلقات اشخاص 

 به خاطر نقش  و    براي آنان  و به خاطر آنان  و  پاكستان و شدند  تربيت و آماده مي
و سپس  گريز  به نيابت از ان و نوين  استعمار كهن  رسالت خاص كه آنان در تبهكاريهاي

  !كنون حقظ شده است  و تا  به وجود آورده شد  ؛ آمريكا ايفا كنند 
و بربريت تربيت   و ذلت  امريكايي ها علي الوصف عزائيم شان  به اين درجه در پستي

  . و قالب گيرند  نشده اند و نمي توانند هم چنين آماده شوند
 و  اشخاص   اينگونه  ديديم ؛با روشني هرچه كاملتر» تلك خرس « چنانكه در كتاب 

 نيستند ؛  افغانستان  و گسترهء قبايل آزاد دو طرفهء  پاكستان  محضاً در درون  حلقات
به  همين دليل .  باشد  ديورند الين حتي  قرارگاه  و  مأمن اصلي تر آن ها بوده است  و مي

 ميدان جنگ سرد  نو خونين ترين  و تباهكننده تري هم هست كه افغانستان آخرين ميدان 
در آن  صورت مي بندد و متحقق » و يا پشهء مالريا عمليات مسكين« و بيشترين  شود  مي

  .ميشود 
 پيشهء مالرياي كيت دمارانش را   و پاكستاني حتي نيش و بال »افغاني « و هاي  مسكين

ال حدوداً  س9 اگر في المثل طي   در نتيجهء اين پشه؛به عوض انجيل از قرآن درست ميكنند 
 و   جوان1500000 به مراتب بيش از  كند ؛ زند و نابود مي  نيش مي  عسكر روس را15000

بيمار عمري  و ديوانهء را   د و دوچند آني افغانستان را به كام مرگ ميفرستسرمايهء بشري 
  .نمايد  زنجيري درست مي

و هاي افغاني  به ناشكي افسار و  ريموت كنترول مسكيحتي امروز به حسرت مي افتيم ك
دست مماثل هاي پاكستاني نمي بود  و آن ها خود مستقيماً  با  دمارانش ها  و بيل كيسي ها و 

در نتيجه  ما يك درجه كمتر بدبخت مي بوديم يعني .  معامله قرار ميگرفتند  ديگران طرف
   !غالم غالم غالم مي بوديم  نه غالم غالم
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ن راستا كافي است و حقايقي كه توسط ساير به هرحال تصور ميشود كه صحبت دري
ناظران اوضاع جنگ سرد ـ جنگ سوم جهاني ـ افشا و برمال شده حتي خود ستايي هاي 

   . كيت دومارانش را بي رونق ميكند 
 ؛ يافته هاي جناب مصطفي دانش منجمله فراتر از آثاريكه درين كتاب مورد استناد بود

.  بين المللي خيلي پر پهنا و روشن و شفاف و عميق است و با شرافت  با شهامت  ژورناليست
ـر به افغانستان سف  مرتبه70روز هاي طوفاني اين جنگ كثيف جهاني بيش از   طئ  هموكه

و ياران  و  و جبهات  و كار ها   و منجمله  با  احمدشاه مسعود  هاي ژورناليستيك پر بار داشته
  . ف منحصر به فرد  يافته است  وقو و باالخره مرگش از نزديك آشنايي 

رحمت اهللا تا جائيكه دقيقاً كشف كرده كه حضرت استاد پروفيسور عبدالرب رسول سياف 
ميكند  و توسط تليفون و خواست   با تروريست هاي عرب  چگونه او را وادار به نشستعليه 

 و دار ميسازد  و  را مي فريبد ياين زيرك ترين آدم كوهساران شمال؛ فريبكارانه و ابليسانه 
ياي   توسط مافشده   تدارك مرگ  به كام  و ود آيد   فر به هوا بلند شده ؛ از هيلي كوپتر

تا براي   سپتامبر را تدارك ديده 11جهاني ي  برود ؛ همان مافيا كه شوك  تروريزم جهاني
  .يد  نما  فراهم  بهانهكل عالم  بر  و تاز اسير كننده  و تاخت  اشغال افغانستان

 همزمان  با آن  بايد احمدشاه مسعود هم  نابود گردد كه احتماالً مزاحمتي  بر جا  مسلماً 
شخصيت كبير اشرف المؤحدين  رسالت الهي ي بي مثال ايفا ميكنند تا  و درين  راستا ! نماند 

 را كه در وجود !خفي تر از حركت مورچهء سياه در تاريكي شب سياهشايد شركي 
 و   به مصاحبه هاي مستند لطفاً در صورت ضرورت! (   بودند ؛ زايل فرمايند مسعود يافته

محترم مهدي به گرداننده گي »  انديشه «  تلويزيون   با مدلل جناب مصطفي دانش منجمله
  . )مراجعه فرمائيد » فيلمكس ميديا « اخوان  و در انترنيت  به 

 افغانستان  وارد  شويم  ؛ پاكستان و » ! جهاد في سبيل اهللا« بدينگونه از هر دري كه  به 
و جنگ سوم جهاني مي يابيم  و به همان درجه كه  فاشيزم  را سناريويي از جنگ سرد  آن 

و آدمسوزي ها و   زد  و خورد ها  و كشت  و كشتار ها  هيتلري  و ايتالوي  و جاپاني  و ساير
  قرآن  و اسالم  ربطي نداشت ؛ و   محمد  به در جنگ دوم  و اول جهانيكشور سوزي ها 

و دين   محمد  و  قرآن  به   هم »! جهاد في سبيل اهللا «  تحت نام    راه افتاده  به فجايع
    .و ندارد  نداشته است   ربط  مقدس اسالم  ذره اي

 نهايت ديو ؛  بدينوسيله  اسالم  و قرآن  و محمد  بدبختانهبسيار بدبختانه  و بسيار بلكه
و كماكان  به پاي ابليس جنگ  به پاي ابليس  جنگ جهاني ي سوم  قرباني  شده اند صفتانه  
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شمال ـ جنوب  و جنگ تروريزم  و دنياي آزاد است ؛   جهاني ي چهارم  كه گويا جنگ 
  .قرباني مي شوند 

 دارند   وجود  عده اي  موجودات قابل ترحم  موضوع ؛  بودن  و آفتابي با اينهمه وضوح
  : مايند فر كه مي

 و فالن ميباشد ؛  و فالن  درست و قابل تجليل و جش گيريجهاد مردم افغانستاناصل 
  ؟!اينكه عده اي به آرمان هاي جهاد خيانت كردند ؛ امر ديگريست 

  چيست ؟ جهاد درينجا پرسش اين است كه اصالً
ج وجه امر و به هي امريست مذهبي  ؛ » جهاد « به هرگونه تعريفي كه ميخواهيد بكنيد ؛ 

  . تواند ي نم بوده  و جغرافيايي  و ملي كشوري 
 ؛ عبارت از مبارزه  با  نفس اماره  ميباشد ؛ يعني  جهاد اكبردر دين مقدس اسالم ؛

   ضد  و شايبه هاي وسواس ها  همه انواع   زدودن و  نفس خويش  تزكيهء براي  رياضت 
   .تقواي اسالمي 

ست ؛  همچنان كسب سواد و  دانش دين  و دنيا بودن نجا كه شرط نخست  مسلمان آاز 
باشد ؛  و تاريخ اديان  و فلسفهء اديان  جهاد اكبر مي راستين دين  و دينداري  آموزش علم 

  اصالً  نمي تواني بداني  تقوي چيست  و نفس اماره را چگونه و تاجهل  دينچرا كه در حالت 
  چه حد بائيست كنترول كرد ؟

 و   به خاطر دين  و مسلمانان  كه دين و ايمان  مورد تجاوز قرار ميگيرداما در شرايطي
ساير عقايد و ي  مماثل اهالي   و  قبول شده از آزادي هاي الزم  ، مساويانه ،ايمان شان 

 زمان  پيامبر   چنانكه در جبر تحميل هجرت  بر مسلمانان درمحروم ساخته ميشونداديان 
عقيدتي ضروري   و حقوق مسلم   براي دفاع از خود د جنگ هماننجهاد اصغرپيش آمد ؛ 

 و در   طرف اجحافء و عقيده واجد شرايط دين  پيروان   بر كليه  و چنين جهادي ميشود
  .   ميگردد   واجب  ـ علي السويه  مسلمانانءبر كافه  ما ـ  مورد طرف بحث

م  و تصويب  بخصوص پس از جنگ جهاني ي دو ليكن مانند آفتاب روشن است كه
  و ستم   تبعيض مورد  و ديانتي  امكان اينكه عقيده  اصالً  ؛ اعالميه جهاني ي حقوق بشر 

غير ممكن  و غير مقدور ؛ مانند احياي برده گي ي كهن  ؛   قرار گيرد نابود كنندهء مسلحانه 
  .گرديده است 

ي فطري ي بشري   نظريات فلسفي  و تبليغات ديني  به حكم آزادي ها،مكاتب سياسي  
 و فلسفي  و   نظريهء سياسي، توان تبليغ ديني  مساويانه آزاد است  و نمي براي همه گان 

 و  سوء و استفاده هاي سوء و خائينانه  و عوامفريبانه و عملكرد هاي  بر نارسايي ها  انتقاد 
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فت  و صف آرايي را دستاويز  مخالمنجمله اسالم     باور هاي مردمان  و اهريمنانه از دين ها
  . قرار داد   مسلحانه  و آشوب  و بغاوت هاي

 و  آزادي ديگرانچون    است حق  آزادي مغاير   چنين اعمال جنون آميز و بيمار گونه
  . خود خدا تراشي  و كفر و ضاللت است  و ذاتاً ؛  ميكند   را تهديد  جهانو نظم جامعه وامن 

 منافي حق عضويت در جامعهء قانونمند بشري استچنين اعمال جنون آميز و بيمار گونه 
استي ها هزاران مرتبه ؛ امروز از هزار ، دو هزار سال پيش بهتر ككه خوشبختانه علي الوصف 

   .شود باشد و بهتر نيز مي مي
« توان   نمي  را و ملي و حقوق دولتي   وطن   و  و استقالل سرزمين ولي دفاع از آزادي

 امري  بخصوص در شرايط  و اوضاع  و احوال دنياي امروز منافقتي ؛ چنين ناميد  »جهاد 
مبارزهء آزاديبخش عليه متجاوزان  و اشغالگران  و بيدادگران  همدين  چرا كه ؛ وخيم است 

 به را   و مردمان  و كشور ها    را  نفي ميكند همكيشچون  پاكستان  و كشور هاي متحارب 
  !ندازد روز و حال افغانستان امروز مي ا

 ء بشر چيست  و  به چه ايمان دارد  يا  ندارد ؛  اين  وجيبه دين چون صرف نظر از اينكه 
 حقوق  و ءكشوري  و ملي است  و  همدين بودن  و هم عقيده  بودن تجاوز گر و پامال كننده

ت  و تمامي براي استقالل  هوشيارانه و خردمندانه رستاخيز  مانع از؛ نواميس ملي  و كشوري 
 براي همه باشنده گان كشور ها  و ساير حقوق متساويانه كه  و صيانت حاكميت ملي  ارضي

  .؛ ميگردد مسلم است 
   تروريزم  و تحميل  اجباري  و مسلحانهء خود  و عقيده  و دين خود  بر سايران  به  توجيه

بلكه   في االرض است  سادو ف امر ضد ديني  و در اسالم  كفر  نام جهاد ؛  باالي ديگران ؛  نه تنها 
 نوع بشر از چنين دين جالبان خشن  ي  بيزاري   به  و نهايتاً  بوده بشريت  عليه  پليد ترين جنايت

 به زوال  دين طرف ادعا   و گردد ميديني كه  با  اعمال خود  تمثيل  ميكنند ؛  از و  ؛  و وحشي
  .منتج ميشود 

و   را بر كليه مسلمانان فرض  حاضر يك جهاد واقعيدر حال كه  ه مورديكان؛  از اين ديدگاه         
و  و طالباني  و انتحاري  حشيانهء القاعده اي و  تروريزم  كور و  عليه   ؛ جهادواجب ميگرداند

 سال گذشته  متوجه  1400  همچو خطر نابود كننده اي طئ  . هاست  و مماثل هاي آن پاكستاني
  !!! بود  مقدس اسالم  نشدهبقا و حرمت  و مقبوليت دين 

 و  هدف است شده   پروژه  عمداً  به  وجود آورده   ناظران  امر اين است كه اين غلبباور و نظر ا
 اسالم  و سلطه يافتن  استعمار گران  و  مقدس آن خاتمه  بخشيدن  سهل  و سريع  بر دينغايي ي 

 عبارت ديگر حالت   به باشد  و ميان مسلمان ثروت هاي  و منابع صيهونيست ها  بر سرزمين ها 
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  رابرت  درايفوس در كتاب  و ميگويدسازماندهي شدهء جنگ چهارم جهاني است كه دومارانش 
  ! ثابت كرده است   به طرز مسلم  را آن» بازي ي شيطاني «مستند 
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  رتتجا  مركز  عظيم هاي   برج   در2001 سپتامبر 11اينكه  حادثهء   ثبوت ؛  بر عالوه 
 نقش شريك    بن الدن  و القاعده  صرف   بوده  و  » سناريوي كاخ سفيد نشينان « جهاني 
  تقريباً  ُكل جهانرواني ي   همسوكردن    براي شاك تراپي ا كرده اند ؛  تا ـ را  ايف معامله

رح  ؛  از  ط شود    و عراق  متحقق  بخصوص افغانستان ت اسالمي  واكشور ها  و معنوي عليه 
خواران  در عالم  اسالم  خبر    پشت  پردهء  عليه  اهداف  جهان هاي  بسيار  مخوف هنوز

  .ميدهد 
  تحقيق  و تأليف ژورناليست  هموطنِ»  فريب دهشتناك «  درين  زمينه  منجمله كتاب  

  خواندني؛  مملكت دوست    بسيار خوب دنياء ترجمه تري ميسان  با كنت دومارانش ؛ محترم 
  .است 

   نيز  وجود  پيام آفتاب ، آريايي  وغيره  از آن در سايت هاي  قابل استفادهء يك چكيده
  . دست  مي آيد  در گوگل سرچ  نيز به»  سپتامبر11دروغ بزرگ  «   با جستجوي .دارد 

جهاد « توان  بدون ابتال  به سفاهت از چيزي  به  نام  ها ؛ آيا  بازهم  مي با تمام اين
  ! سخن راند ؟  »افغانستان مردم 

آيا حد اقل شش سال پيش از اينكه  مسئاله  كمونيست هاي نام نهاد و خصوصاً  تجاوز 
 باشد ؛ كدام مردم افغانستان ؛ حبيب الرحمن  و  رباني  و سياف  و حكمتيار و   شوروي مطرح

» جهاد « دند  تا  براي مسعود  را  نزد  نصيراهللا  بابر  بريگيدر  باالحصار پشاور  فرستاده  بو
  آماده شوند ؟ 

آيا امكان داشت آنان همان شب  و روز ناگهان خواب نما شوند و  وحي اي باالتر از 
حضرت محمد  برايشان نازل گردد كه در عالم غيب چنين خبر هايي است  و شما مأمور جهاد  

   پاكستان استيد ؟؟ ISIمردم افغانستان تحت قومانده 

بازي ي «  به مندرجات حيرت انگيز و ننگ بر انگيز  ت كه در مطابقتمگر نه اين اس
  ليه مردم افغانستان شدهع توطئهء دامنه دار خارجي  شكار يك» هلكان « آن » شيطاني 

   و تجهيز جهادي مغزي  درون كشور شستشوي  بودند ؛ سال ها در حوزه هاي اندرگروند

  و بعد شبكه هاي شيطاني همسانشان گرديده   و ISI -   CIAبراي انتليجينس سرويس ، 

گسيل ... و سوابق  خدمت نصيراهللا بابر  و  بوتو صاحب  معرفي  و سفارش  يكه راست  و با 
   بودند ؟؟؟ دهش

فكر ميشود اضافه گويي درين  مورد  توهين  به شعور خواننده  باشد  و بدينجهت كوتاه  
  :مي كنيم 
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ر افغانستان  تحت هيچ عنوان  و از هيچ استقامتي  به  مظلوم  و از دنيا بي خب مردم

  و  وطنسوزي  و برادر  و خواهر !  مجوز  و ماموريت  جهادISI -   CIAاجيران جنگي  

 و مداخالت   كشور غير مسلمان46و باالخره   ها   براي مداخلهء شوروي ضا سازيف و  كشي
 پالن   چيزي كه! نداده اند    را نما  ي بدتر از كفر اسالم و حلقه و مافياي چندين كشور 

 ضياء الحق ، اختر عبدالرحمن  بيل كيسي ، ابليس هايي مانند  بريژنسكي ، كيت دومارانش ،
  .بود و هست  »  300كميتهء  « بوش ها  و   ريگان  ،، دگروال يوسف ، حميد گل ، 

يست كه  مردم  بيچارهء  ثور؛  نه روز  پيروزي ي جهاد  مردم افغانستان  بلكه روز8روز 
افغانستان باالخره آخرين آثار  و عالئيم  استقالل  و خود اراديت  و حتي  ارزش هاي سترگ 

هزار سال  در اعماق توحش   باختند ؛  و دو  بر روان جامعهء ملي خود را  پاك اخالقي حاكم
  .و افريقايي  عقب رانده شدند  و جاهليت  صحرا هاي عربي 

 » و استغفار توبه   « روز   مثابهء به  صرف   براي چندين دهه تواند  ميطفق  ؛روز  اين 
 هنوز  به دنيا  نيامده ش در  وقتكه   ساعت آن حتي آناني24برگزار شود  و طئ  همه گاني 

مراسم  توبه  و تضرع  ؛ روح  به  پيشگاه  ابديت آفرينش   حضور قلب  و و بودند ؛  با تمام قوت 
به جاي آورده  و تطهير و تزكيهء خود  و سرزمين ملي خود را  از آنهمه رياضت  و يوگا  و  

و معنويت كبير نياكان امجد خود   وطن  و فرهنگ   مادر ،  دين قدسيي اسالم  عليه جنايات 
  . ميسر سازند 

  !سرز مين ملي ي خود : گفتيم 
علم جامعه شناسي  زمان طبق  منطق  و »  ها  ملت شدن افغان«  با اينكه  هنوز  براي 

 سرزمين ملي بدون هيچ ولي ميتوان  از واژهء.  طوالً غير قابل پيشبيني باقي مانده است 
به مثابهء زيبا ترين  و هيجان » ملت شدن افغانها « اده كرد ؛ چرا كه  باالخره نگراني استف

  !حقق خواهد يافت انگيز ترين آرمان در پيش است  و اين  پروسه مسلماً در همين سرزمين  ت
به مفهوم  علمي »  افغان ملت «  ملت شدن افغان ها  يك آرمان جليل است  و اما ! آري 

و مسئوالنه در سطح فرهنگ بشري ؛ هرگز  و ابداً  از  قبل  وجود  نداشته  و حاال هم  جز  به  
  . مقادير  ريز نسبي ؛  وجود  ندارد 

  و حتي همراه  با  پيدايش هستي  بوده است ؛ هست » افغان ملت«  لذا  اين دعاوي كه 
  .  توطئهء ملت بر انداز  و  وطنسوز !  مبارك» جهاد « يا جنون  و سفاهت است  يا  مانند 

   :بدينگونه  به  جان سوز ترين  و گيج كننده ترين  معادله مي  رسيم 
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شيطنت بار  واقعيت  دعاوي جاهالنه  و ءجز به گونه» افغان ملت «  در حاليكه  اسالم  و 
 از ،  به سر مي برد  كنوني نيمهء قلدوران جهان  در حاليكه كشور تحت اسارت ،عملي ندارد 
 حتي  در حاليكه    نيست ،خبري .. و قانون ملي   و قضا   و دولت ملي استقالل ملي

ژورناليست خوبي چون احمد رشيد كه روزي  واقعيت  شوم  و نحس ضد ملي  و ضد افغان 
را همو  برايمان  برمال كرده  و نشان داده  بود ... البان  بازي ي نفت  و يونيكال  و بريداس ط

؛  ظاهراً  تب دارد  و يا  به  نسيان  و الزايمر مصاب گشته است  و  با حميدگل  ولد الزنا  كه از 
 موهوم  و   زمين  و زمان شدن  و حريف   يكه تاز ابر قدرت ها شدن  مال عمرءقهرمان يگانه

 و در حاليكه حزبي ،  ؛ در واقع  شخص شخيص خود  ؛ ميگويد ؛  تقريباً همكالم شده  است 
 و  ناپيداست كه يك جرقهء روشن بدمد... شخصيتي ، جماعتي ، دولتمردي ، فرهنگي زني 

خره  به لعنت جهاد گرفتار آمده ؛  ببينيم كه  باال بربريت گرفته و    مردم  پاكستانزده  و  و ما
هم  راهي در  پيش رو داريم  يا خير ؟ و يا سرنوشت  و تقدير مان ؛  به »  بز رو« به اندازهء 

همانا گودال مرگ ها و محو شدن هاي  عصر حجري است  و  ! بركت جهاد هاي في سبيل اهللا 
  !خالص 

  ؟ قبل از همه اسالم حقيقي را چطور بشناسيم ؛ بيابيم  و حصول كنيم  باالخره
 نمائيم   و از  اقوام  و قبايل خود  تمركز»  ملت شدن«  دورِ آرمان  چگونه ؛ الخره با

  !آغاز نمائيم  » چيزي شدن  «  ؛  به » هيچ«
   براي مان رقم اماب  بر سرنوشت خرانه  ايكه  گفته مي شود حميد گل  و او باالخره ؛و

بگوئيم كه عالم  بشنود و تاريخ » !هن« ؛ حد اقل يك  ميزنند ؛ آنهم  فقط در ماه نوامبر آتي 
  !ثبت كند 

«  پيشتر در  و به نظر ميرسد كه در ضرب و تقسيم  و كسر و جذر آنچه درين كتاب آمد 
  در برابر  ها شاهراه   ني كه؛ بزرو  آمده است ؛ »  يگ گوهر اصيل آدمي : به دنبال فقط 

  و    اسالم رسانم  كه به آگاهي مي  ين رب العالم ن  بندهء عاجزاي  شخصاً  شوده است ؛مان گ
؛ از شده است   سال نمي1400 تصورش طئ  را  در يك حدي كه حتي و قرآن  و اهللا  محمد 

بركت  قرباني  بيحد و حصر و مظلوميت هاي  مافوق تصور مردمان  بيچاره  و  بيدفاع  و  
 ترجمه ،  تحليل  و تحقيق قرآن هردم  شهيد  افغانستان  دريافته  و  مخصوصاً  در  وجود كتاب 

 مسلمانان   مؤمن به  بر  نگرش منطقي  و ساينتقيك  ـمعناي قرآن« مبين  تحت عنوان 
 و ارزيابيي ملت بودن  و نبودن  و در عين  تعريف ملت.  تأليف و آماده كرده ام  »  جهان 

ـ در !!! ه و واژهء ديگرافغان ها و نه هيچ  كلم: آرمان ملت بودن افغان ها ـ  تأكيد مي كنم 
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 قطعاً مقدور و ميسر است  و چند سالهء سرزمين  ما  و تجربهء عملي ي سي  دايرة المعارف ها
  . رسيد  موميع   اجماع  به يعني به راحتي نسبي ميتوان در زمينه

 ء  بدين معني نيست كه دروازه ؛!!! افغان ها و نه هيچ  كلمه و واژهء ديگر : اينكه ميگويم 
هركس  نه خير در اين عرصه .  بسته شود  بر روي كسي  حث هاي اكادميك و تحقيقات ب

!  بر ميدارد ؛ گام هايش روي چشم   و اكادميك گام و با صداقت و اخالق علمي شرافتمندانه 
  ! محفوظ   و الواالباب براي فرهيحته گان ارش  و نشر آثجاي چاپ 

   ولي در گستره هاي  پراكماتيك و عامه ؛
متأسفانه وقت  و  بخت  تجديد  نظر عاجل  بر نام  ها  و ارزش هاي  نهادينه  شده ـ گيرم  

لذا درين گستره افغانستان ، افغان ، اسالم  و .  به گونهء تحميل قبوالنيده  شده ـ  را نداريم 
ر   غنامند سازي  و تطهي .ست و سنن  موجود  طرف  بحث  و جدل نيهمينگونه خيلي ارزش ها  

ها از تعابير  و استفاده ها  و  برداشت هاي  سوء امريست كه  به  راحتي  تحت  و  تزكيهء آن
  .  ميشود   بهتر و كارا تر متحقق خود  همين  عناوين حتي

احتماال  ثبوت هاي قانع كنندهء »  معناي قرآن « مندرجات و مباحث كتاب حاضر  و  نيز 
  .اين مدعا را  به  دست خواهد  داد 

اما براي علي البدل  وضع  موجود متأسفانه  معجزه اي سراغ  نمي شود جز  يك حزب  
  ! مردمي  و داراي  بيشترين  و بهترين انگيزه  ها  بزرگ تمام

ولي حقيقت  اين .  هدف  تخطئه  و  بد  و  رد گفتن  به  هيچ حزب  موجود  كشور  نيست  
 فرتوت   وي  ذهن ؛  از قيد كليشه هايطئ  دو سه دههء اخير حتي در قلمر است  كه 

گويا  . به  ميان  نيامد  حتي  يك  نام  و عنوان جذاب  و دلپذير .  نتوانستيم  رهايي  يابيم  
تمام آنچه كه  بر اين سرزمين گذشت  و ميگذرد  و هكذا جريانات  و تجارب در عرصه جهاني  

  ! مان ساخت  و بس گنگس  بر عكس فقط   و  نكرد  چيزي القا بر ما هيچ
  ! بسي تأسف است  به راستي ؛ جاي

 كنار  ها با آن  و يا بستيزم ها  با كليشه   قدري توانسته ام تصور ميكنم ؛ به هرحال ؛ 
 من  براي آن انديشيده ام  حزب   تعجب خواهند كرد ؛ حزبي كه  خيلي ها حتماً .  بيايم

  ماست  كه حتي  بر واقعيت  تلخ  و جانكاه  محمد  پيامبر مظلوم  و شهيد  نامراد  نياكان
شهادت  توطئه گرانه  و فتنه جويانهء آن  بزرگوار  تا كنون كس التفاتي  نتوانسته و يك دعاي 

  .  نثارش ننموده است   بزرگ و جليل  هم آگاهانه شائيسته شهيد چنان
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ولي در   .مي باشد چون  محمد رسول اهللا    اهللا  هم هست   بنابر اين همين حزب ، حزبِ
 و   مفهومي  مشترك و شباهت  وجه  و حزب محمدي  اهللا با هيچ حزب  اين حزب ن حاليمه

  . و آرماني ندارد  اي و برنامه شعاري 
  : بزرگان صحابه  چنين تعريف شده است   محمدي توسط يكي از اسالم

  براي دنيايت چنان كار كن كه پنداري هرگز نمي ميري ،
  . چنان عمل نما كه پنداري همين فردا مي ميري براي آخرتت

 به امور جامعهء اسالمي ي ما در حوزهء نخست است  و   رسيده گي اين حزب  مأمور
مسئوليت بخش دوم  وظيفهء مستقيم . مسلمان عهده دار مسئوليت ميشود  براي دنياي مردم 

 و  رهبري  پر غناي و تقوي  و طهارت صفوف حزب   اخالقيات   وجود حزب نيست ولي در
  . مدد ها را خواهد رسانيد   بهترين  بخش دوم  نيز معنوي ي جامعه  به

و احتياجات روحي  و عبادي ي مردم  مؤسسات و نهاد  هاي   براي تحقق اهداف  وانگهي 
 هنوز   و حزب ؛ هاي متقابلهء آنان  تفاهم  و همكارين وجود  دارد كه حس فراوان ديگر

  . خواهد آورد ه بيشتر عجالتاً غير قابل تصور را  به  همرا تو بركا ثمرات 
آن بخش عظيم  و .  است معاصر افغانستان مردم  ؛ اين حزب ؛ حزب  به درجه دوم

 ميگردند كه   اعتنا و احترام دارند  و حتي  ميدانند  و آگاه زمان به  اكثريت مطلق مردم كه
و حتي كالم    ياد  نموده است سوگند به آن  مهم است كه رب العالمين   فقره چنان اين

  ! زمان  و مكان ساخته است    تابع را خويش قرآن مجيد 
 و تحجر كنند  نيز امريست كه  با اينهم آن عده كه ميخواهند  در اعصار پيشين زنده گي

زادي ي آجز حدود   با  ايشان آمده است  و هيچگونه جبر و اكراهي  اختيارش از فطرت
  !  در كار نيست  و امنيت و مصالح عموميديگران

 ؛  در نمي يابند ؛  زمان معيني  را كه جامعه در آن قرار داردو نيز كساني كه  فقط آنان 
بر آن تحميل كردن  ميخواهند  شامل كتگوري  مؤسسات امريكايي  را  رهنگ  و و منجمله ف
دير يا حزب  ي  هنر رهبري  و دانش و البته روش اقناعي.  معاصر نمي گردند  ي مردمان

 و   توسعهء دايرهء مردمان معاصر تغييراتي پديد مي آورد و يا عوامل ديگر موجب زود 
  . ميگردد   بيرون از آن محدود تر شدن حلقه هاي

ي داشته باشد ؛  مناسب و انگيزنده ا نام  هردحزب مردم معاصر افغانستان كه البته ميتوان
ته جمعي همين مردم است ؛  هدف اساسي حزب مانند هر حزب  دس بدين معناست ؛ كه خرد

 و  يي ولي در اين امر عجلهء كودتا . و حكومت است  گرفتن قدرت سياسي؛ سياسي ديگر 
  . بي ندارد انقال
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  د كافي را به حزامي است كه حزب دولتمردان و دولت زنان هدف اصلي ال حتي براي
  و دوراني  بر جلسات معمول اي اين مأمول عالوهبر .  تربيت كند  و در عاليترين سطوح

  ويب ،وسايل اطالعات جمعي    محيط سرشار از سواد باالي سياسي و فرهنگي آن ؛ و زبي ح
 داير خواهد بود و انستيتوت هاي تخصصي عاليسايت ها ، كتابخانه ها ،  راديو تلويزيون ها ؛ 

و اكادمي هاي ها نش هاي عصر  به پوهنتون  به خاطر نيل به حد باالي دا عندالزوم كادر ها
    .داخلي  و خارجي فرستاده خواهند شد 

 ءمردم داراي بنيهحزب مردم معاصر افغانستان پيش از هر امر ديگر ميداند كه به 
 در همين . متكي است  بر آنها  و ق دارد تعل  و درمانده  بيكار تي اكثراًاقتصاد ضعيف  و ح

د شبكه باشد ؛ بدين جهت حزب سعي ميكن مي  و مستاصل حتاجم حال كشور در مجموع 
 مورد  مساعدت  در جنب خود  و  تحت رهبري  خود   راديا تشبثات اقتصگسترده اي از 

  . چندين جانبه  قرار دهد 
با  استفاده معقول  و  پاك از همه منابع .   و در هر سطح    ممكن هرگونه كار و تشبث

  ! و خارجي  فني  و علمي داخليميسر مالي  و امكانات 
 افغانستان است كه طبقه متوسطحزب مردم معاصر افغانستان ؛  از لحاظ طبقاتي حزب  

 و سرمايه گذاران   ولي عجالتاً كار آفرينان  را  در بر ميگيرد  و فكري  يدي انطبقه كارگر
 يك  زب الگو هاي بدينگونه ح .سازند  را مي  و زراعي  هستهء اساسي آن  و تجاري صنعتي

 را  مستقيماً در صفوف خويش خواهد   معاصر ايده آل كشور جهان سومي طبقه متوسط
و بازار هاي  درون   مسئول دولت گردد ؛ مؤسسات  حتي در شرايطي كه حزب. پروريد 

  .  داد  دنخواهنو خاصيت  حزبي تغيير موقعيت 
 داخلي و  امكانات مشروعءاز همه بهره گيري   و همطالع با   حزب در نخستين فرصت ها

   و  اصول  با كه  را پديد آورده انكشاف خواهد داد  خارجي هستهء يك صندوق اقتصادي
  .  هم مبتكرانه تر  مديريت خواهد شد   بانك ها و شايد ضوابط مردمي ترين

ا  متباقي اعضا و هو  محقق  و معلم  و  پروفيشنل  افراد  محدود  تعدادي در نتيجه جز
  تحت رهبري شوراي عالي  مالي در بخشو اقتصادي فعال  همه شركاي  بداران حز

در كار و توليد و رهبري و بهبود توليدات عمومي و مستيقيماً زب خواهند بود اقتصادي ح
  . حصه خواهند گرفت 

 ور توليدي كامالً تشبثات و ام  و اطالعات  تجارب دالتات و مباحزب از طريق مطالع
  . عمومي كشور خواهد كرد   وارد اقتصاد جديد را
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در   ؛ حاصل دارد با يو ديزل  ء يتروفا كهبته  و   برداشت زعفران  و تر ويج كشت   مثالً 
و  ه نفت را دارد هء آن حيثيت يك چا و هر مزرعثمر ميدهد و كم آب   نامرغوب  ياراضي

  .امثالهم  
 توليدي ءات عامه و خالصه هر ساحه طبابت ، امور خدمبدينگونه در بخش هاي صنعت ،

  . و خدماتي 
 را براي اتباع كشور راه اندازي   پوهنتون ها و حزب تالش خواهد كرد بهترين مكاتب 

  .نيرومند تر بگيرد   هرچه  ر رقابت ظريف علمي ـ فزهنگي سهمد
لت  زمام دو  تا به دست گرفتن  مردم معاصر افغانستان در عرصه روابط بين المللي حزب

هاي بشري مناسبات  و سازمان  و مؤسسات   تمامي احزاب  با .دست زير االشه نمي نشيند 
و مؤسساتي مانند  ملل متحد  و پارلمان هاي جهان ها  دولت   با و حتي خواهد داشت 

 حيث   به  موقعيت خود هيچگاه  ولي  بر قرار خواهد كرد ؛ و مناسبات تنگاتنگ  همكاري 
حيثيت  نيست  يني كه در قدرت  نيز ح و در داخل كشور   نخواهد كرداموشرا ؛ فرحزب 

  . خواهد گرفت   نبه خود دولت موازي 
  و ابتكاري  باشگاه شور انگيز كار و توليد خالقانه  معاصر افغانستان بدينگونه حزب مردم

سركوفته   داد هاي خفته و نهفته و حتي و هنر ،  تبارز همه گونه استع و علم   آموزش سواد،
 زيباي  و  پر شور و غني  و پاك ي  زنده گاني   نمونه مثال هاي  و و الگو ها خواهد بود 

  .و عرضه خواهد داشت  تكوين   و دسته جمعي  را  فردي
با كيش   رهبر كبير و شاگرد وفادار ندارد  ناگفته نماند كه حزب مردم معاصر افغانستان

 ممكن  و  بي امان هميشه گي خواهد شد  اني مبارزهت سرطء آفبه مثابه؛ صيت در آن خش
  همزمان رئيس دولت  د كه رئيس حزب هيچگاه مسجل گرد دسته جمعي  است در تصاميم

  .نشود 
 و   و كشور مطالعه و منفي احزاب سياسي جهان مثبت  به طور كلي تمامي تجارب 

صوصاً در گسترهء مخ  نصب العين حزب  . مشخص خواهد شد  خطوط قرمز در هر ساحه
 مافيا هاي   بر فساد فايق آمدن   آن ؛ و هواداران  ضا  بر نان و آب اعاقتصادي عالوه

 در كشور است كه متأسفانه اكنون دومين انجويي و و دولتي  ي بازارو  بانكي   و  ياقتصاد
نك  اين فساد چنان فراگير شده كه اي و گند سازد  را مي فساد در جهان كشور از لحاظ 

  .بنامند  ملت جهان   فاسد ترين  را ت ميكند ؛ حتي مردم افغانستان بعصي ها جرئ
  در زمينه تازه  و ايدهء كلي  طرح يك  جاي اميداري است كه خواننده تصوري در حد 

و تاكتيك هاي يك   و روش ها و استراتيژي ها  البته اصول و موازين.  باشد  به دست آورده
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طئ اين چند سطر عجوالنه  و سطح  عاصر افغانستان در اين حد م حزب سراسري مردم 
  . نمي تواند  وشن شده  و رتوضيح

                                                          با احترام 
   

   اين مؤخره  متني است كه لزوماً در حال حاضر نگارش يافته است  و متباقي متون اساساً 
  . يباشد نگارش شش سال پيش م

  
                                                                                                              افغانستان ـ عالم افتخار 

                                                                                                                    15/7/2010  
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