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 ها بودفاصله  شیقربان، نما دیع
 

 
در مراسم حج از خزانه دولت و    یو اشتراک گروه  دیقربان و حج امسال، طالبان ضمن تجارت و کسب عا  دیع  در

 ایکنند و نشان دهند که گو  یمراسم، نقش حکومت را باز  تیریمد  انیها از جربا نشر گزارش  دندیکوش  المال،تیب
شده و  میتنظ  شیاز پ یتیریمد یهاستمیمردم، س پولکنند. اما آن مراسم که با   تیریرا مد یروند عموم کی  توانندیم

از دولت سابق و فرصت   مانده یباق  یترهاها و مو تانک  یسوارکار  هیشب  شتریب  د،یآیاجرا م   خودکار به  نهی ریسنت د
  د، یعوا  لیومفیح  ،یستان رشوت  یهاه ی. مراسم حج با حاشیدارحکومت  تیاثبات ظرف  دانیبود، نه م  گانیمانور را

  یبسته و استبداد  ستمیهمراه است. در س  شهیهم  زین  یبندهینام سهم  ر یز  یدوستان و اقارب و استفاده شخص  یمعرف
اشخاص    بیکه چه مقدار پول از بودجه حج به ج  دیفهم  یآسانبه   توانیو نم  ستیمعمول ن  ی طالبان، گشودن اسرار مال

  عقوب یمال    تیو مسووالن طالبان در حج و شکا  هااست، اما از حضور مقام  ختهیحج ر  تیریدر مد  لیدخ  یهامیو ت
از مسووالن طالب   یاد یداشته است و تعداد ز انیجر لیومف یمراسم ح ن یکه پشت پرده ا دیفهم توانیبابت، م ن یاز ا
 .اندو سفر بوده  ریتجارت و س بردشیپول، پ یآور روزها مشغول جمع نیدر ا

 

طالب    یهای از خود  یرا با حضور گروه  دیبود. مال حسن آخوند نماز ع  زیفاصله طالبان با مردم ن  شیقربان نما  دیع
مال    داریاو راه نبود. از د  دیکابل را در نماز ع  میمتنفذان مق  گریعبدهللا و د  ،یچون کرز  ی در ارگ خواند و افراد

 ها بودفاصله  شیقربان، نما دیع یهاشوراها، اصناف و گروه گانندهیحسن با نما
 

ر مراسم حج از خزانه دولت و  د  یو اشتراک گروه  دیقربان و حج امسال، طالبان ضمن تجارت و کسب عا  دیع  در
 ایکنند و نشان دهند که گو  یمراسم، نقش حکومت را باز  تیریمد  انیها از جربا نشر گزارش  دندیکوش  المال،تیب
شده و  میتنظ  شیاز پ یتیریمد یهاستمیمردم، س پولکنند. اما آن مراسم که با   تیریرا مد یروند عموم کی  توانندیم

از دولت سابق و فرصت   مانده یباق  یها و موترهاتانک  یسوارکار  هیشب  شتریب  د،یآیاجرا م   خودکار به  نهی ریسنت د
  د، یعوا  لیومفیح  ،یستان رشوت  یهاه ی. مراسم حج با حاشیدارحکومت  تیاثبات ظرف  دانیبود، نه م  گانیمانور را

  یبسته و استبداد  ستمیهمراه است. در س  شهیهم  زین  یبندهینام سهم  ر یز  یدوستان و اقارب و استفاده شخص  یمعرف
اشخاص    بیکه چه مقدار پول از بودجه حج به ج  دیفهم  یآسانبه   توانیو نم  ستیمعمول ن  ی طالبان، گشودن اسرار مال

  عقوب یمال    تیو مسووالن طالبان در حج و شکا  اهاست، اما از حضور مقام  ختهیحج ر  تیریدر مد  لیدخ  یهامیو ت
از مسووالن طالب   یاد یداشته است و تعداد ز انیجر لیومف یمراسم ح ن یکه پشت پرده ا دیفهم توانیبابت، م ن یاز ا
 .اندو سفر بوده  ریتجارت و س بردشیپول، پ یآور روزها مشغول جمع نیدر ا

 

طالب    یهای از خود  یرا با حضور گروه  دیبود. مال حسن آخوند نماز ع  زیفاصله طالبان با مردم ن  شیقربان نما  دیع
مال    داریاو راه نبود. از د  دیکابل را در نماز ع  میمتنفذان مق  گریعبدهللا و د  ،یچون کرز  ی در ارگ خواند و افراد

نشر نشده    یخبر  زین  د یدر روز ع  رطالبیغ  یاسیو س  یماعاجت  یهاشوراها، اصناف و گروه  گانندهیحسن با نما
  ت یکه از وجود امن یع یوس غاتیکشور نشسته است، با وجود تبل یاست. او که در مقام حاکم کابل و شخص اول ادار

نداشت. مال حسن   دیو واد  دیبل دگان کا با باشنده  دیع  ینرفت و در روزها   دگاهیحاکمان به مسجد ع  گریمثل د  کنند،یم
که در قرن    یندارد. حتا زمان  عیوجه مشترک و تماس وس  تختیگان پااست، با باشنده  دهیبه ارگ رس  یکه پراشوت

با مردم   دندیکوشیم  دهایدر ع  گرفتند،ی دست م  اداره کابل را به   سیگان انگلنشاندهو دست  سراها ینوزدهم جنراالن، وا
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اقشار مختلف دسترخوان فرش کنند، اما مال    گانندهیاز متنفذان و نما  ییرایپذ  یها بروند و برادر تماس باشند، به جاده 
 .نکرد نیحسن چن

 

از   ماندهی ها و متنفذان باقمقام   گریو د  یچون عبدهللا، کرز  یآشکار شد. افراد   دیدر ع  یگریتر، شقاق دطرف   آن
حضور بسازند. عبدهللا   شینما  یبرا  یفرصت  دیخود از ع  یقشردرون  دیو واد  دیبا د  دندیاز طالب، کوش  شیدوران پ

 شیطبق عادت نما  جرگه،ه یبه طالب و منتظران لو  شدهمیسلمتنفذ و قوماندان ت  ل،یها زورمند، وکاز ده  ییرایبا پذ
 یگو افسرده   یگداشت و نه با گرسنه  یخوانطالبان هم   تیحاکم  یرنگ یب  تیراه انداخته بود که نه با واقع  ینی رنگ 

  ی دیپهن کردن دسترخوان ع ییندرت تواناکه به  یکشور؛ کسان یگان عادباشنده گریماموران، کارگران، دهقانان و د 
 .پررنگ را داشتند

 

  ی سینوآن گروه خاطره  یها. مقامکنندی مصاحبه م  گردند،یمکه بر   یرانیطالبان هنوز ادامه دارد. آنان با زا  مانور
نبوده، بلکه   ینید  ضهیفر  یادا  یآن مراسم برا  ییتو گو  سازند،یم  کیحج و سفر خود را شر  یهاو عکس  کنندیم

 .و مسووالن آن گروه «»امارت غیبوده است در خدمت تبل یحیو تفر یاسیمراسم س
 

ب  یایدن به  نه  اما  به زرق   یرنگ ی مردم  نه  و  است  تاجرطالبان  دوران جمهور  مداراناستیس-وبرق  از    ی بازمانده 
  دند یرقص  یکسان  دند،یشن  یقیمحافل کوچک برگزار کردند، موس  قانهیو رف  یگدر خلوت خانواده  یا. آنان عده یاسالم
  ی اند. تعدادگفته  یمبارک  دیو ع  دهیبغل کشرا با لبخند به    گریدرنگ، همکم  یهاو لباس  دهیتک   یهابا وجود تن  یاریو بس
 .اندبرگشته ایو ر استیبدون س زیجا نو آرام به حج رفته و از آن  ادعا یب ،ینید ضه یفر ی ادا یبرا

 

قربان مراسم    دینشر شد. ع  زین  یمند شادجوانان آوازخوان و عالقه   یکارو دره  یقیخبر از شکستن آالت موس  دیع  در
در روز    رطالبیغ  یاسیکرد. و س  ی ادآوریها بود و فاصله حاکمان امروز و زورمندان سابق با مردم را  شقاق  شینما
  غات ی کشور نشسته است، با وجود تبل  ینشر نشده است. او که در مقام حاکم کابل و شخص اول ادار  یخبر  زین  دیع

گان کابل  با باشنده  دیع   ی نرفت و در روزها  دگاهیاکمان به مسجد عح  گریمثل د  کنند،یم  تیکه از وجود امن  یعیوس
  ع یوجه مشترک و تماس وس  تختی گان پااست، با باشنده  دهیبه ارگ رس  ینداشت. مال حسن که پراشوت  دیو واد  دید

  گرفتند، ی دست م اداره کابل را به  سیگان انگلنشاندهو دست سراهایکه در قرن نوزدهم جنراالن، وا یندارد. حتا زمان
اقشار مختلف   گانندهیاز متنفذان و نما   ییرایپذ  یها بروند و برابا مردم در تماس باشند، به جاده  دندیکوشیم  دهایدر ع

 .نکرد نیدسترخوان فرش کنند، اما مال حسن چن
 

از   ماندهی ها و متنفذان باقمقام   گریو د  یچون عبدهللا، کرز  یآشکار شد. افراد   دیدر ع  یگریتر، شقاق دطرف   آن
حضور بسازند. عبدهللا   شینما  یبرا  یفرصت  دیخود از ع  یقشردرون  دیو واد  دیبا د  دندیاز طالب، کوش  شیدوران پ

 شیطبق عادت نما  جرگه،ه یبه طالب و منتظران لو  شدهمیسلمتنفذ و قوماندان ت  ل،یها زورمند، وکاز ده  ییرایبا پذ
 یگو افسرده   یگداشت و نه با گرسنه  یخوانطالبان هم   تیحاکم  یرنگ یب  تیراه انداخته بود که نه با واقع  ینی رنگ 

  ی دیپهن کردن دسترخوان ع ییندرت تواناکه به  یکشور؛ کسان یگان عادباشنده گریماموران، کارگران، دهقانان و د 
 .پررنگ را داشتند

 

  ی سینوآن گروه خاطره  یها. مقامکنندی مصاحبه م  گردند،یمکه بر   یرانیطالبان هنوز ادامه دارد. آنان با زا  مانور
نبوده، بلکه   ینید  ضهیفر  یادا  یآن مراسم برا  ییتو گو  سازند،یم  کیحج و سفر خود را شر  یهاو عکس  کنندیم

 .سووالن آن گروهو م «»امارت غیبوده است در خدمت تبل یحیو تفر یاسیمراسم س
 

ب  یایدن به  نه  اما  به زرق   یرنگ ی مردم  نه  و  است  تاجرطالبان  دوران جمهور  مداراناستیس-وبرق  از    ی بازمانده 
  دند یرقص  یکسان  دند،یشن  یقیمحافل کوچک برگزار کردند، موس  قانهیو رف  یگدر خلوت خانواده  یا. آنان عده یاسالم
  ی اند. تعدادگفته  یمبارک  دیو ع  دهیبغل کشرا با لبخند به    گریدرنگ، همکم  یهاو لباس  دهیتک   یهابا وجود تن  یاریو بس
 .اندبرگشته ایو ر استیبدون س زیجا نو آرام به حج رفته و از آن  ادعا یب ،ینید ضه یفر ی ادا یبرا

 

قربان مراسم    دینشر شد. ع  زین  یمند شادجوانان آوازخوان و عالقه   یکارو دره  یقیخبر از شکستن آالت موس  دیع  در
 .کرد یادآور یها بود و فاصله حاکمان امروز و زورمندان سابق با مردم را شقاق شینما

 

 نگاه  ونسی
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