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حمید انوری

نگاهی می اندازیم گذرا به گزارشات مختلف سایت بی بی سی در مورد کشور ما ،افغانستان دربند
کشیده شده و برباد داده شده:

بازداشت' استاد دانشگاهی که در برنامه زنده تلویزیونی از طالبان انتقاد کرد
این استاد پوهنتون ،آنقدر کوچه و بازاری صحبت کرد و توهین و تحقیر روا داشت که از یک استاد
پوهنتون بعید به نظر میرسید .او حتی جانب مقابل را"گوساله" خطاب کرد که بازهم از یک استاد
پوهنتون توقع نمی رفت .شاید در بسیاری موارد او حق بجانب بوده باشد ،اما در یک مصاحبۀ زنده
و یا هم از قبل ثبت شده ،اجازه ندارد به طرف مقابل توهین نماید .اگر واقعا ً استاد بوده باشد ،باید با
منطق و با اسناد و شواهد ،طرف مقابل را قناعت دهد ،فحش گفتن و توهین کردن هرگز کدام کمال
به حساب نمی رود و از تربیۀ فامیلی طرف مقابل نمایندگی میکند .این در حالی بود که نمایندۀ طالبان
در جانب مقابل از حوصلۀ فراخ کار گرفت و از عمل بالمثل خودداری ورزید.
و اما این عمل هم دلیل نمی شود که باعث دستگیری و توقیف او گردد.
بی بی سی باید با نشر همچو گزارشات و اخبار ،جست و جو و تحقیق و تپ و تالش کند تا علت را
گزارش ُخشک و خالی و فاقد
جویا گردد و بعد گزارش را با دالئل آن منتشر سازد ،نه یک خبر و
ِ
ارزش را .اندکی باید صبر داشت تا دیده شود دلیل اصلی توقیف چه بوده است و آیا موجه است یا
خیر.این مختصر به همین قسمت رسیده بود که بی بی سی این خبر تکمیلی را گزارش داد:
طالبان :فیضهللا جالل به دلیل تحریک مردم علیه نظام بازداشت شده؛ سازمانهای مدافع حقوق بشر
خواستار رهایی او شدند
حال دانسته شدیم که جناب فیض هللا جالل در تالش افروختن آتش جنگ در کشور بوده است و جرم
او هم همین بوده است و نه فحش گفتن و توهین کردن .این طبقه افراد و اشخاص منافع خود را
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همیش در جنگ به دست آورده اند و در حالت صلح هرگز به نان و نوائی نمی رسند .از طرف
دیگر"سازمان های حقوق بشر" چرا حتی یکبار هم که شده ،از "جولیان آسانژ" که خدمات بزرگی
برای حقوق بشر انجام داده است ،حمایت نکرده اند؟!
به این عکس منتشرۀ بی بی سی در همین خبر توجه کنید:

به چند و چون این عکس کاری ندارم ،اما دقت کنید به شعار آنها( سخن گفتن جرم نیست) ،خانم های
محترمه ،خواهران نازنین ،سخن گفتن از خود آداب و قوانین و مقرراتی دارد که در هر حال باید
مراعات شود ،فرقی ندارد که طرف مقابل احمد است یا محمود ،کلبی است یا مقصود ،آزادی هم حد
و حدودی دارد ،اگر آزادی و سخن گفتن یکی ،برای دیگری خطر ایجاد میکند و یا آرامش دیگری
را برهم میزند ،صد البته که جرم است و قابل بازخواست .بروید نخست کمی در این موارد مطالعه
کنید و خود را وارد بسازید و بعد شعار دهید .یا اینکه استاد یا استادان شما ها ،افراد کم سواد و کم
معلومات اند و شما ها را به راه های غلط سوق میدهند .تقلید کورکورنه شما ها را به چاه می اندازد.
در رژیم های بیشتر از سه دهۀ پسین هم هر شر انداز و توطئه گر را راهی زندانها می کردند ،اما
یک روز هم بی بی سی گزارشی در آن زمانها منتشر نکرد .آن عده از هموطنان که مایل اند گزارش
مفصل بی بی سی را مطالعه نمایند ،به این لینک کلیک کنند:
طالبان :فیضهللا جالل به دلیل تحریک مردم علیه نظام بازداشت شده؛

سفیران افغانستان در خارج نگران پرداخت هزینه های سفارتها هستند
بین مفت
زمانی که یک حکومت ساقط می شود ،نمایندگی های آن هم ساقط می شوند .اگر چند پله ِ
پرخور باالنشین هنوز هم خود را به چوکی ها سرش کرده اند ،پس باید معاشات شانرا از
خور و
ِ
شخص "امر هللا صالح" دریافت نمایند که خود را جانشین قانونی رئیس جمهور اعالن نموده و یک
مشت ایله جار را در کوه ها و دره های پنجشیر و یا درست تر گفته شود ،در کوالب تاجکستان جمع
کرده است و دعوای ریاست جمهوری دارد .از هر رژیم که نمایندگی میکنید ،از همان رژیم هم
معاش مطالبه کنید.
کارزار حجاب زنان توسط طالبان؛ 'ماموران اجازه ندارند موی مردم را قیچی کنند.
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صد البته که طالبان اجازه ندارند به خصوصیات مردم مداخله و
تجاوز کنند .چه کوتاه کردن موی باشد ،چه پوشیدن حجاب و چادر
و چادری ،چه گذاشتن ریش ،چه پوشیدن لباس و ،...اینها همه
خصوصیات شخصی مردم اند و مداخله در آنها جرم و جنایت
محسوب می شود .اگر توقع دارید که کسی به دین و مذهب تان
بی احترامی نکند ،به دین و مذهب مردم احترام قائل شوید ،پس
اگر توقع دارید مردم شما را احترام کنند ،با مردم با احترام برخورد کنید و در خصوصیات و
شخصیات مردم مداخله نکنید .دیگران این کار ها را کردند و به گودال تاریخ سپرده شدند.
'موید یوسف ،مشاور امنیت ملی پاکستان برای گفتگو با طالبان به کابل می رود
مشکالت سرحدی جمهوری اسالمی پاکستان و امارت اسالمی طالبان ،تا حدی پیش رفته است که
پاکستانی ها مجبور شده اند تا مقامات بلند پایۀ شانرا به افغانستان بفرستند تا در مقابل طالبان زانو
زده و عذر و زاری کنند .چنین کاری در بیشتر از دو دهۀ گذشته صورت نگرفته بود و دلیل آنهم
این بوده می تواند که رژیم های گذشته به منزلۀ سیل بین عمل کرده و در مورد تجاوزات سرحدی
پاکستان در خاک افغانستان از خود هیچ عکس العمل جدی نشان نداده اند.
وزارت مهاجرت نیوزیلند :سرور دانش را به عنوان 'مدافع حقوق بشر' پناه دادیم
وزارت مهاجرت نیوزیلند با صد ترس و لرز و با تأخیر حدود شش ماه ،عاقبت صد دل را یک دل
کرده و به "سرور دانش" معاون دوم رئیس جمهور پناه سیاسی داده است و اذعان کرده که به
عنوان"مدافع حقوق بشر" به وی پناه داده است.
اگر آنها ح قیقت می گویند ،پس چرا شش ماه را دربر گرفت تا آنها به این نتیجه برسند .از جانب
دیگر آیا مقامات نیوزیلند یک سند در مورد پیشکش کرده می توانند؟ "سرور دانش" در چندین سال
پسین که در مقامات باال قرار داشت ،هیچ کار مثبتی انجام نداده است ،بلکه هیچ کاری انجام نداده
است .او فقط از امکانات بی حد و مرز استفادۀ ناجائز کرده است و حتی یک قدم هم در راه "حقوق
بشر" برنداشته است.
از طرف دیگر قرار معلوم او با سیزده نفر از اعضای فامیل خود ،قبل از داخل شدن طالبان به کابل،
افغانستان را ترک کرده است و در هیچ کشوری به او پناه سیاسی نداده اند .اینکه میگویند همه کار
ها و فرار ها با بسیار عجله و غیرمترقبه انجام یافته است ،یک دروغ بزرگ است .اگر چنان می
بود" ،سرور دانش" ،این دانش را از کجا پیدا کرد که با خاطر آسوده ،سیزده نفر اعضای فامیل خود
salamwatanam@gmail.com

را جمع کرده و به وسیلۀ طیاره افغانستان را قبل از فرار رئیس جمهور ترک کرده ؟ امر هللا صالح
هم قبل از رسیدن طالبان به کابل ،با تمام اعضای فامیل خود به تاجکستان فرار کرده بود .در حقیقت
همین ها بودند که پشت اشرف غنی را خالی کردند .حتی وزیر دفاع شورای نظاری نیز قبل از 15
اگست  ،2021کابل را ترک نموده بود و اطالع دقیق داشت که تمام پیلوت های قوای نظامی با
طیارات و هلی کوپتر های نظامی به تاجکستان رسیده بودند .اینها همه قرار معلوم به ساز پنتاگون
و قصر سفید در حالت رقص بودند و فرار اشرف غنی ،واقعا ً هم که معادالت حساب شدۀ آنان را
سخت برهم زد و در یک کار انجام شده قرار داد ،ورنه گویا مقامات قصر سفید و پنتاگون دقیق
سنجیده بودند که یک حکومت مشارکتی دیگر ،با شرکت طالبان ،عبدهللا عبدهللا ،حامد کرزی و
گلبدین راکتیار در کابل تشکیل دهند و چند زیردار گریختگی خلقی و پرچمی را نیز در آن سرش
کرده و اسمش را بگذارند"حکومت فراگیر" ،شکر خدا که نقشه های شوم شان برهم خورد.
وزیر خارجه طالبان می گوید در تهران گفت وگوهای 'مثبتی' داشته است
ما را عجب اید!!! از مذاکرات تهران -قم ،چگونه باید توقع "گفت و گو های مثبت" را داشت؟! آخند
های مداری ایران ،تا مغز استخوان سیه و کثیف و فلوطه باز اند و یک حرف راست در چانتۀ
شان،خدای داناست که نیست .ما را از خیر آنها هیچ امیدی نیست ،از روی لطف شر نرسانند .همین
و دیگر هیچ.
و اما گزارش جدید بی بی سی که گفته های فوق ما را تائید میکند که آخند های چمهوری اسالمی
ایران همیش زیر هر کاسه ای ،ده ها نیم کاسه پنهان دارند:
دیدار احمد مسعود و اسماعیل خان با متقی؛ آغاز مذاکرات رسمی طالبان با رهبران مخالف
منظور دعوت از طالبان به تهران و فرستادن طیاره به آنها و مالقات های آنچنانی آخندک های
مداری ایرانی ،فقظ و فقط همین بوده است که آخندک های مداری ایرانی ،چند جاسوس سرسپردۀ
خود را در داخل رژیم طالبان جابجا کنند و از آن طریق آتش جنگ و کشتار و ریختن خون هموطنان
را مهیا سازند .تورن اسمعیل و احمدک چوچه که هنوز دهنش بوی شیر روسی میدهد ،مقدمۀ برای
پیاده کردن مقاصد شوم آخند های مداری ایران در سرزمین تاریخی ما است.
امید است مقامات رژیم طالبان هوشیاری به خرج داده و پای این گونه جاسوسان اجنبی را به کشور
ما باز نکنند که گفته اند" خود کرده را نه درد است و نه درمان".
هنوز خوب به یاد داریم که تورن اسمعیل را از زندان قندهار همین آخند های ایران ،با مصرف
چندین میلیون دالر ،نجات دادند و به ایران بردند .پس آنهمه مصارف گزاف البته که باید دیر یا زود،
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نتیجه دهد و امروز گویا آخند ها به اهداف شوم خود نزدیک تر شده اند .سر و کلۀ "گفت و گو های
مثبت" از همین اکنون هویدا شده است .عاقبت بخیر
این دیدار در تهران اما یک واقعیت را آشکار می سازد و آنهم اینکه این افراد و اشخاص وامانده و
ایله جار ،همه و همه در خارج از افغانستان بود و باش دارند و در داخل کشور حتی سایۀ آنها هم
حضور ندارد و همه را کشور های خارجی حمایت ،تجهیز و تمویل میکنند تا آتش جنگ را در
کشور ما همچنان شعله ور نگهدارند .جنگ و خون ریزی در کشور ما ،نه تنها یک مشت افراد بی
وج دان را صاحب مال و منال وافر می سازد ،بلکه همسایگان طماع ما را نیز منابع درآمد سرشار
نصیب میکند ،بخصوص از نقطه نظر نظامی و تسلیحاتی و مراودات جهانی و...
نگذارید قدم های منحوس افرادی چون تورن اسمعیل و چوچۀ مسعود و اعوان و انصار شان ،خاک
پاک افغانستان را باردگر به گند آلوده کند.
عفو بینالملل :طالبان باید فورا فیضهللا جالل را آزاد کند
عفو بین الملل تا امروز کجا بود که تازه از خواب ناز بیدار شده است و چپ و راست دستور صادر
میکند؟ بروید به کار خود باشید .فیض هللا جالل باید مراحل قانونی را طی کند .شما ها خانم ها و
آقایان چرا در تالش هستید افغانستان جنگ زده و برباد داده شده را به بی قانونی و قانون شکنی
سوق دهید؟ هموطنان عزیز بازهم به این عکس دیگر توجه کنید:

بازهم به چند و چون این عکس و شعار های از قبل آماده شده که به دستان این خانم ها داده شده
است ،کاری ندارم ،اما به دستمال های گردن اینها دقت کنید که همه یک رنگ اند و از یک منبع
مشخص با همین شعار ها برای شان تحفه داده شده است ،آنگاه که به خانه های خود برگردند،
دستمال ها یا شال های گردن و شعار ها از آنها جمع آوری می شوند و یک مشت پول در کف دست
شان گذاشته می شود و بی بی سی و سی بی اس و اِی بی سی و عفو بین الملل و حقوق بشر و ،...
جمل گی بیدار می شوند و شور و غلغله راه می اندازند .آخر همه عملکرد امریکا و متحدین غربی
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شانرا در افغانستان در بیست سال پسین با چشم و سر دیدیم و با گوش و پوست و استخوان خود لمس
کردیم ،در این بیست سال حقوق بشر و عفو بین الملل و بی بی سی و ،...کجا بودند و مشغول چه
کار نیک و عام المنفعه؟! چرا عفو بین الملل و اعوان و انصار شان "جولیان آسانژ" را به فراموشی
سپرده اند و چپ و راست به فیض هللا جالل چسپیده اند؟! آیا چه حکمتی در این کار نهفته است؟!
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