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  دمآ حميد
 

 قضاوت و قساوت
 

 باکمال تأثر تا اخير خواندم ، در ان چيز ،...از قلب مردم هرات تا زیر عنوان امحترمه ماللی موسی نظام رنوشته 
  . د نو چيزهایی هم که خيلی با نا انصافی و ظالمانه با ان تماس گرفته بود!  هایی را دیدم که شاید بجا بوده باشد 

 قضاوت و  هنگام ر یک قضيه غالبا ناشی از حب و بغض فرد نسبت به همان قضيه بوده که درچون برخورد افراد د
،  راهبر شان بطرف نتيجه گيری و ...و عدل کار گيرد بلکه روابط خونی ، مالی ، فکری وحکم  نميتواند از انصاف 
قصد ندارم تا زیر چنين ازهمين رو ميخواهم بگویم که من .  نه حق وعدل و انصاف ،حکم  در موضوع ميشود

از .  انچه  را خودم بدیگران نمی پسندم خودرا به ان الوده نمایم عواملی نوشته زیر را حرف و کلمه بندی کرده و
  . راه ندهيد بخود در نوشته و عکس العملم ،  بندهرا به جانب داری ناجایزهمين رو اميد است تا اندیشهء

 و خواهرم با فاميل های هراتی و هراتيان اتصال و قرابتی بجز از از دواج برادرم باید برایتان بگویم که من با هرات 
ندارم ، و حتی همين فاميل های خویش شده باما از اسماعيل خان بخوشی هيچ یادی هم نکرده اند، خصوصا فاميل 

که . وی را باید بکوبندبه هر شکل و نوع ان  در دشمنی با اسماعيل خان در ردهء اول نشسته اند و خانم برادرم که
همين تبليغات از بسکه بگوش ما جا گرفت ماهم چون مليونها افغان دیگر بگوش اعتماد کرده و انرا محکی برای 

اسماعيل خان بنظرمن هم از جمله همان ادم های . یم و انچه را شنيدیم  پذیرفتيمه بودسنجش خوب و بد خود قرارداد
  ،...کریه و زشتی بود که باید بکوبمش

 "گوش " بفرمان این وضع سالها دوام کرد تا اینکه همای دیموکراسی صادراتی بکشور سایه افگند و ما باز هم 
 که بعد از این دیگر مردم ما خوابشان با صدای زشت بم و ، و قدمش را گلباران کردیمشمرده مقدمش را گرامی 

برهم نخواهد خورد خصوصا که … وی دگدرمانمرمی ،هياهوی  اختطاف و قتل ، هجرت و در بدری، اوارگی و 
 بوطن رفته و از آنهمه   نظم و قانون را در زندگی چندین ساله شان در غرب دیده اند وکسانی که عدهء تحصيل کرده

، هنگام برگشت شان بوطن در این دیار ی زیر یک نظام قانون از تأثير پذیریشان اززندگی در شان و یا اقالءیاد گرفته
اینست نظم و قانون ، اینست حق و : همرکاب ساخته بمردم ما یاد خواهند داد که  ی از خوبی ها را باخود  گوشه ها

و بلند دانستن حق و قانون برهمه روابط و پيوند های مناسب و ! عدالت ، و این است کار ، زحمت و مردم دوستی 
 دیگ است به استثنای عده یی کمی که در رأس شان  بازهم دیدیم که همان اش و هماندردا که ولی  ..!.نامناسب ما 

  .ولی به اصل مطلب بر گردیم … محترم  بشردوست بوده و ایکاش ربع مردم واکدار ما همچو بشردوست ميبودند، 
  

و خلع شدند و از جمله درین سالهای پنجگانه گذشته خيليها امدند و رفتند، باالشدند به پائين کشيده شدند، رتبه گرفتند 
درهرات بعد از طرد طالبان ستاره او بدرخشيدن اغاز کرد شاید بخاطر ریشه . سماعيل خان هم درهمين قطار بود ا

های تاریخی یکی دو دهه گذشته اش ویا هر علت دیگری که من نميخواهم به ان بحث کنم  بلکه ميخواهم ازین ببعدش 
کمی ) ماللی  موسی نظام  ( محترمهو با نوشته و احکام  چشم اورده دیدرا کمی با بر داشت ها و چشم دید خودم  زیر

  . مقایسه ولو با فارق هم باشد ، بنمایم 
  

شاید این یکی از همان . از راپور های سازمان های بين المللی در مورد کارکرد و محکوميت اسماعيل خان یاد کردید
  وبرو شدم بين المللی باشد که خودم با یک گذارشگر چنانی رنمونه راپور های 

  
 پادشاه گردشی اخير بود که منهم قصد رفتن بکابل زادگاهم را )به اصطالح مردم نيکو و خوشباور ما و  (سال دوم 

دیدن کابل برایم گریه اوربود ، بهمان اندازه که زمانی بر انهمه قریه جات و قصبات و شهرک های ویران شده . کردم
 مناطق دیدن  کرده بودم ،  که حتی دربعضیدر شده از مرز شمال،بعد از سرنگونی حکومت صاخارج شهر کابل 

قبل از کودتای ثور در اینجا بود که نميتوانستم باورکنم که مگر هنگام  قریه ها و دهات برایم انقدر ناباور اثاری از
  ،؟…و صدای زیبا و گوشنواز اطفال؟ ، ده ودرختی بود ؟قریه یی بود

  
 برادرم با فاميلش بهرات رفته بودند، ازنيمه سالهای حکم  طالبان وهمانجا بودند ادم وقت که من بکابل پا نهدرین  

وبالخره منهم بدیدنشان رفتم درانجا و منتظر بودم تا انهمه . چون در یکی از مؤسسات اروپایی دارای مسؤليتی بود 
  جامن  و بلکه اکثریت مردم ما،  بگوش و مغز  ودیگر رسانه هاسی. بی . انباشته های گوشم را که از طریق بی 

چه ولی در انجا دامن پهن کرده است و ببينم که چه وحشتی در انجا حکم ميکند ، چه چور و چپا .داشت  باچشم ببينم 
از گرد و غبار انجا تعجب کردم  گفتند باز سازی است و به انجا رفتم  وقتی . فجایعی است که در انجا رخ ميدهد

من که ادم .  مخروبه ها ، جمع و جوش بحد اخر تب و تالش زیاد مردمی و دیگر چيز ها توسعه راهها و اصالح
کنجکاو بودم  بامردم در تماس شدم ، چون به گفته برادر و برادر زاده هایم  اکتفا نکردم ، در انجا کم کم دانستم که 
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تگاه عریض و طویلی چون بی بی چگونه ميتوانند نقش معکوسی از نگين راست بمردم ارائه کنند ، بشرطی که دس
انچه را من از شنيدگی هایم  بامردم خيلی عادی درميان ميگذاشتم مردم باوجودی که همه . دن باشداشته سی در اختيار

موافق و همنظر نبودند بلکه خيلی ها بودند که وی را خوب هم نميدیدند ولی وقتی از من ميشنيدند با امير والیت 
 وا نمود ميکردند که برایم روشن ميشد که در هر خوب و بد دست امير هرات دخيل يزهاییچتعجب ميکردند و یا 

 ماه  ویا ی، کرده تا همه خوبی هارا در لحظه یی ، روزی صفتفرشتهنيست و غير معقول است که از فردی تقاضای 
تم در مورد اسماعيل خان زیر  دیگر کم شده بود ودیگر انچه قبال داش از حساسيتم.  کرد بسری وچند سال معدودیسال

  .شک قرار دادم 
در فاميل برادرم دختران جوان و نيمه جوان زیاد بودند وقتی از اینکه کسی بنام عسکر ویا مسلحی مانع شان هنگام 

  با لبخند و اندکی برایم بگویند، که دیده باشند، نا پسندیو یا با انان و یا دیگران برخوردیگشت و گذارشان شده باشد 
  . کا کا جان شما اینها را از کجا ميگویيد؟: تعجب بمن ميدیدند و ميگفتند 

  .برادرم هم معتقد شده بود که اهداف خاصی در زیر اینهمه تبليغات قرار دارد 
 خواهان منع ان  نظر به طبيعت اجتماعی شان وفرهنگ حاکم ،البته چيزهایی در انجا ممنوع بود که اکثریت مردم( 

   ) مه ان ممنوعات  نه قابل محکوميت است و نه سببی برای طرد همه خوبی های یک شخص، که ههستند
  

 در انجا وجود ،  که من حتی در کابل انرا ندیدمیامنيت، اعمار مجدد، وفرت، اطمينان مردم بزندگيشان و حتی نظم
توسط مردم در انجا روبراه بود ، سرمایه گذاری های که در دیگر نقاط افغانستان کمتر مثل انرا ميتوان یافت . داشت

  . ؟مگر در جایی که امنيت و اطمينان خاطر نسبی  در مورد مال و سر نباشد ميتواند چنين کار هایی براه افتد
در صحبت بودم که توجيهات مختلفی از دست اورد های مردم در هرات ميکردند، هرچه   با معارضين و مخالفين هم 
در جمله روزی در جمعی که بازهم .  چيزی را به حسنات اسماعيل خان نسبت دهند را ميپذیرفتند ، مگر اینکه

در بين ما . صحبت را بوضع هرات و مردم کشاندم و اینکه من نسبت بکابل هرات را در بسياری نواحی خوبتر یافتم 
اهر ميبينی نه انچه است کسی که از سيما و اکتش هم معلوم ميشد که صاحب کاره باشد برایم گفت برادر انچه را در ظ

 تا حدی که من به گفت و گفت …و…، برایم از عدم امنيت ، وحشت ، بربریت ستم بر زنان و! خفا جریان داردکه در
  . برداشت های قبلی خودم مشکوک شدم 

 و صحبت پيرامون این گونه . گفت من عضو کمسيون حقوق بشر هستم درضمن صحبت ها از کارش پرسيدم ،
و حتی وضعيت شخصيت ها و اینکه چگونه اسماعيل خان در برابر مخالفينش از بربریت کار ميگيرد مسائل به 

نام دارد با )نامشان رافعال فراموش کرده ام با تأسف(لودین صاحب … ین خودرا که  دچندی قبل خانه یکی از منتق
اقعا چيزی است که در رادیو ها شنيده ، ومنکه این را شنيدم احساس کردم که این اسماعيل خان وتراکتور خراب کرد

بودم  در همين اثناء یکی از حضار که ادم دانشمند و تحصيل کرده و متخصصی هم بود خطاب به عضو حقوق بشر 
خانه لودین صاحب را که کسی تخریب نکرده ، قسمتی از دیوار خانه اش در توسعه سرک عمومی : کرده و گفت 

شتر يعضی مسائلی که لودین صاحب دارد متصل در عقب خانه اش برای او زمين بپيش خانه اش  امده و حتی روی ب
  !. بود، داده اندتخریب شدهاز انچه در نقشه 

  
بود سبب برهم خوردن وضعيت روانی و اختالل دردفاع از انچه  امده این گفتار که خيلی نابموقع بر دوست مدعی ما
 گناه ، است پرسيدم مگر بخاطر منافع عامهزیر دندانش ریگی صطالح ادعا کرده بود شد ، منهم که احساس کردم به ا

 که در است که قسمتی از خانه اصحاب رسوخ گرفته شود؟ و شما چرا موضوع را به انهمه دکان و خانه مردم عادی
ره و در و من تاحاال نميدانم که لودین صاحب چکا(  لودین صاحب ارتباط دادید ه ربط ندادید که بتوسعه شهری رفت 

 و  بودگفت اخر خانه اش) کجاست و با یکی ازمشاورین بعدی اقای کرزی  چه ارتباطی دارد، همان است یا غيروی 
  .خانه  اش در توسعه سرک داخل شودوی نميخواست 

ازش پرسيدم که انهمه اسنادیکه گفتی بر عليه اسماعيل خان داری ميتوان انرا دید و از مواقع و زمان دقيق حوادث 
  .اگاه شد ؟ گفت من ازاصل حوادث چيزی ندارم ،  من فلم گفتار و شهادت مردم را جمع کرده ام 

وضعش مانند لحظات اولی نبود خصوصا که من با شک و استفهام انهمه استدالالت اولی اش را دوباره زیر سوال 
ن شخص با اسماعيل یوا رویت  و برایش گفتم درمورد خانه لودین صاحب که برایت گفت و انهم پيش،قرار ميدادم

اما ان فيلم شاهد بر . داشته باشد چون وی هم از کابل امده بود و در کابل با وی اشنایی داشتم رابطه فکر نکنم کهخان 
زشتی و قبح اعمال اسماعيل خان را که صحبت چند نفر است که بزعم و گمان خود قصه هایيرابخاطر اهدافی سرهم 

چ اصل شهادت مراعات نشده چگونه مورد اعتماد ميتواند باشد؟ جوابداد مگرمردم دروغ کرده و در ان شاید  هي
 گفتم مردم ميشود خيلی دروغ بگویند ومن هم در بين مردم بزرگ شده ام و امثال اینگونه افراد را ميتوان.  ميگویند

 محترم من برایت درهمينجا چلنج و وقتی باز دردفاع  بگفتن شروع کرد برایش گفتم که.  خيلی یافتدر جامعهء خویش
سخن گيری کنم ، مثبت ، ميدهم در همين هرات با همين کامره ویدیویی خود برایت بشکلی که خواسته باشی از مردم 

مردم ما اکثرا به ان مرحله یی نرسيده اند مسؤليت گفتار خودرا درک .  منفی ، راست ، چپ، هرطور ميلت هست 
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، وبالخره بعد برخ …وست و دشمن خود حق دانسته و در مقابل ان احساس مسؤليت کنندکنند ویا حق را در برابر د
کشيدن چند قضيه یی که خودرا در ان سهم ميداد و نميدانست که بنده هم از همان چيزها شاید کمی بيشتر را داشته 

اسماعيل خانرا ناشی و یکی از حاضرین علت انهمه بدگویی وی از . باشم، خاموش شده بعد از مکثی مرخص شدند
  .خاص خودش باوی دانست از اختالفات سياسی و فکری 

 بکدام اندازه در محافل غربی و بين المللی راه یافته و روی ان قضاوت  چه فکر ميکنيد راپور های چنين اشخاصی
  !صورت گرفته باشد؟

  
پرده برداشته شد که  اقای داکتر  یوقت در قسمت هرات و والی سابقش ماهيت انهمه هياهوازو در ین اواخر بيشتر 

ين اقای ظاهر طنين در ي و ادای قرض ، با تعدهی رنگين دادفر سپنتا یکی از خامکاری های سياسی اش را در پاداش
!! واین کار سبب شد تا پرده از روی عدهء از مدافعين حقوق بشر. پست نمایندگی افغانستان در ملل متحد مرتکب شد 

بپایين کشيده شود و معلوم شد که اقای ظاهر طنين که سالها رهبری خبر سازی و خبر پراگنی   ،در رسانه های جمعی
مگر از عضو کميته !  چرا باالی هرات انهمه انگشت ميفشردندرفقاء را در بی بی سی داشتند باعدهء دیگری از 

  .؟ دريگبکار مرکزی یک حزب توقع داریم که در مقابل حریف ضربه خورده از دستش ، از انصاف 
 د برای اینکه وی انراه  را بخاطر مردمشن به حزب ویا جریان سياسی روی اورده باش بلی از انسان های شریفی که

هر دهلی  شان را فدای اهداف ناپاکی نکرده، درمقابل اجرت و دست مزدی زیر وجدان، واز صدق راه بهتر دانسته 
و اقای ظاهرطنين کسی بود که . لی از چهره های تجربه شده یی، نه، ميشود چنين انتظاری داشت ود ننرقصيده باش

بعد از امدن در دامن همين امپریالسيم خونخواری که  بنامش صدها و هزارها دانشمند و دانشجوی مارا از دم تيغ 
تبر کوبيدن شروع کرد بفرهنگ زدایی افغانی ، و  در بی بی سی ، باالمقام تر از خودش  کشيدند، به فرمان ایرانيان

 در بين رابر فرق انچه باقی مانده بود از وحدت مردم کشورما، تا حدیکه امروز اثرات شومش و ميوه های سمی ان
  .ميبينيم عدهء زیادی از ناخلفان افغانی 
ان گذاراشات مؤسساتی که شما به ان اشاره کرده بودید توسط همچو اشخاصی تهيه و ! بلی خانم ماللی موسی نظام

  . وميشود  شده بودخلق
  

وقتی را بياد بياوریم که وزیر ماليه . بمردم هرات باقی گذاشت اسماعيل خان اقال چيزی از انهمه محصول گمرکات 
از انهمه   نتوانست و اقای وزیر)ومن همانجا بودم ( ه انسو سفری کرد وقت بخاطر گرفتن محصول گمرکات هرات ب

رد که در هرات کار ميشود و اگر ضرورت باشد حتی از کابل هم برایش کرد وی چشم فرو بپوشد و اعتراف ککار
  . کمک باالتر از مبلغی که به ان توافق کرده اند ميفرستد

  
در کابل در برگشت از هرات با یکی از دوستان دوره پوهنتونم که از والیت بلخ بود برخورد کردم ضمن صحبت از 

ک گمرکی دارد و مزار هم و اگر عاید گمرکات مزار بيشتر نباشد هرات هم مدر: هرات هم یاد کردم و وی گفت 
کمتر نخواهد بود ، فقط فرق در این است که در هرات از ان عاید بنفع مردم کاری گرفته ميشود ولی در مزار در 

  .ميرودجيب این و ان 
در ارشيف وزارت . ه باشدد که حسابنبود بين اعضای فاميل محترم دوستم تقسيم شده و کسی  ان مناطقحتی گمرکات

ماليه اگر جستجو کنيد چندین امریه تقرر مامورین جدید رادر پست های گمرکات بلخ و اطراف ان ميبينيد که صاحبان 
ان با توهين دوباره بکابل برگشته اند و بگفته یکی از مقامات وزارت ماليه که از زبان تيکه داران گمرکات در ان 

اگر سرت بوی قورمه نميدهد از همان  " :أمورین تازه تقرر یافته  در ان پستها ميگفتند برای محدود نقل ميکرد که
 مگر  !" بياید و تورا درین چوکی بنشاند اگر َنراستراهی که امده یی برگرد و همان کسی که برایت مکتوب راداده

 خبری ، بماهرانه در البالی مطل بود خيلی همبراه نمی افتيد واگر چيزی  از طرف طنين صاحب ها  انجاازهياهویی 
  . ! و دليلش هم حاال معلوم.رومالی ميشد

  
که بروید از مردم ( ،اسماعيل خان در هنگاميکه در هرات بود از باال و پائين مورد هجوم قرار ميگرفت و حریفانش

 ،… وزیر برحال حکومتحتی قاتل پسرش و.  باز هم در کابل در مهمان خانه ها جا داشتند)منطقه بپرسيد کيها بودند؟
   .! بازهم بار بردوش اسماعيل خان ميگذاشتندوسایل اطالعات جمعی و 

 کارهایی برای رهایی است، ازان بنام جهاد یاد کرده وی در زمانيکه بگفته خانم ماللی موسی نظام ، اسماعيل خان
 اما درقسمت  ندارد ؟خاطر آن  ب مگر حتی هيچ حق افرین گویی ندارد و هيچ حق مدال گيری،وطن مان کرده بود

وی را از همان عملش مکافات داده و ،  و روی منطق سلسله مراتب و واقعات ،!نارسایی و خطا باید نکوهش شود
از وزارتش بعنوان مکافات یاد نکنيد که این عروس هزار داماد، . سپس در مقابل این حق تلفيهایش بمحاکمه بکشانيد

  . هم خسپيده است ونکرده اندارندبه اغوش خيلی ها که هيچی ند
  . از توزیع نا عادالنه برق و وعده های وی گفتيد 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 4

دست داشته اش کاری بکند، وشاید وعده کذایی ویهم توسط کمينگيران  در وی که نميتواند اضافه از تر از امکانات 
 بدر اید که دراین، معامله  باید نيکنام ن از دید بعضيها وینيمه راههای اداری دولت اینچنينی ما به گنده مينشيند، زیرا

  . داران راصدها حساب دیگر است
  

 در ان وزارت عدالتی بوده است ؟ و چه کسی ميتواند تضمين کند قبل ازویو اما از عدم عدالت ان وزارت ،  مگر تا 
 این خيانت را که صرف یک حالت از.  که این همان جریان ابهای گذشته نيست که در دوره های قبلی وجود داشت ؟ 

 ولی با لقب ١٢صنف من شاهد ام ذکر ميکنم که در دوره قبل از اسماعيل خان توسط رئيس برق کابل که یک فارغ 
، به امر همين رئيس صاحب برق !! واز همکاسه گان آقای طنين اما با مواصفات خاص دیگر گونه یی بود! انجنير

 در خانه یکی از دوستان و یا معامله داران ،صله چندین کيلومتر دور ترر دولتی بفائکابل، برق دولتی از یکی از دوا
 ساعته مورد استهالک قرار ٢۴  نقل داده شده و بصورت برق، و هم به مصرف وزارت اب و مذکوررئيس صاحب 
 درقسمتی هم من.یان نيست ، بهتان هم نيست چون بنده با آن صاحب خانه نا بکار  روابط فاميلی دارم ذداشت ، سخن ه

 بلکه غالبا همان نان هم برروی همان   وشایدم ه اازین خيانت سهيم بوده ام که در زیر نور همان برق نانی خورد
و حاال مگر اسماعيل خان ميتواند انراقطع کند ؟  و یا مگر از همه ان . انرژی خدادا وبی پرسان پخته شده باشد

 و همه ميدانيم که عذری ازاو و دیگران را نباید پذیرفت،، کوتاهی  ومن ميپذیرم که درینخالفکاری ها خبر دارد ؟
مگر از اسماعيل خان چرا چيزی اضافه تر از دیگران ! فساد اداری بکدام حد در تمام ادارات ریشه دوانيده است

 چرا ویرا از هميخواهيم؟ چرا از امکانات و شرایط اطرافش هم کمی بحث نميکنيم ؟ وی اگر وعده یی داد و یا الفی زد
 اختيار یکی از موسسات های ارام منطقه راهم در یکی از کشور در حاليکه اگر امکانات انرژی.؟گلو ميگيریم
چه ! درمقابل اینهمه هجوم غير منظم شهر کابل کاری کرده نخواهد توانستارم دامریکایی بگذاریم یقين اروپایی و

کدام وزارت خانه کارها به مرام پيش ميرود؟ که وزارت مگر در . خاصه که امکانات ضعيف و محدود هم باشد
  !ی مشخصتر افرادبواسطهء هجوم بر یکفرد مشخص، ترکيز ولی  .انرژی ما از ان عقب افتيده است؟

  
محترمه ماللی جان که من یکی از خوانندگان نوشته های شما بودم و فکر ميکردم که خانمی هستيد روشن بين و 

که بخطا نرفته باشم ، چگونه بخود اجازه دادید تا بوی پست وزارت حج و اوقاف را روشن ضمير و اميد است 
ئد عامه کمی مناسب تر بود چنانچه در اول هم از ان، عده ، شاید وزارت فوا!  اینهمه وزارتها ؟بينمشخص کنيد در

 .است  برای او  موجودش یی یا بخلوص ویا نيشخند یادی ميکردند ولی حج و اوقاف که خيلی نامناسب تر از وزارت
  ))و همين نکته مرا به این نوشته واداشت (( 

که . شاید یک چيز خودت را به این نتيجه گيری واداشته باشد و انهم ریشش، و تاحدودی تعلقات اندیشوی وی باشد
لی بدور از چنين  برداشت ها از انسان هایکه اقال چند صباحی تحصيل کرده و در کوره های سياست ابدیده اند خي

  . انصاف است
 در اردویخودت که ميدانی وی از حربی پوهنتون فارغ و افسر برحال در اردوی مرحوم داوؤدخان وشاید هم حتی 

و در طول زندگی بعدی اش وی هميشه و بهر شکلی که تعبيرش کنيد، سر و کارش با سالح و نظام ظاهر خان بوده 
اکر خيلی منظم یکی از بزرگترین قوای نظامی جهان مؤفق بدر امده ،  ان در مقابل عسءعسکری بوده و از تجربه

 ،؟ مگر نه بخاطر اینست که در بين ما یاد نکردی که متخصص در همان رشته بود  مقام وزارت دفاع برایش  ازچرا
  !. وجود داردخيلی ديگر انديش زدايان

تر دادفر سپنتا ، این بود که چرا از اسماعيل خان چيزی که مرا هميشه بيجواب ميگذاشت  تا قبل از شهکار اقای داک
رادیو بی بی سی هميشه بنام تورن و یا هم احيانا امير و یا حتی بدون لقب یاد ميکرد اما از اقای دوستم هميشه با لقب 

ان مگر نه ناشی از هم. ، با حفظ احترام بشخصيت شان جنرال یاد ميکرد  که حتی در قسمت سوادش همه ما ميدانيم 
   ـــــ زنده باد باید،استهرکه بامن : ؟ بوده که در مقابل اسماعيل خان  بکار گرفتيمعقده های سياسی ایدیولوژیکمان 

  !. باید نيست باد،نکه بامن نيستوا
  . ماهر و عالمه فن هم باشد" او  "  ولوکه

 اسماعيل خان در  که لقبی استی را که اقای دوستم در دوره حکومتش گرفته بود پر رنگ تر از يمگر لقب منصب
  . وجود داردیهردو حکومت سخنانی زیاد مورد  با حفظ اینکه در. بود؟ صاحب شده  هنگام حکومتشان

  
چرا ما اقال از اميزش با دنيای غرب و دنيایی که جنبه های نيک خيلی هم دارد نمی اموزیم که اختالف سياسی و 

  .بع به حق و عدل باشيم؟فکری بجایش، اما در مقابل حق و عدالت تا
  بينيم ؟  ميخواهيم بچرا ماهميشه دنيارا از رنگ عينک دلخواه خود

مگر چند مقاله در مورد اخرین و تازه ترین ناموزونی  اداری ما که وزیر خارجه انجام داده نوشته ایيد که یک 
و فنی مرور نموده است تا باالی ژورناليست را به چنين پست حساس دبپلماسی گماشتن از مجرای کدام منطق اداری 

  کسی که در اعمار و ابادانی والیتش، بشهادت همه منصفين تجربه دارد با چنين اهانت مينویسيد ؟
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 ولی .زادی داردآ ی خود همانگونه که او درگزینش فکر،شمارا شاید با فکر و عقيده او دشمنی باشد و اختيار دارید
یش استفاده کنيد، چون فرقی باید بين ادم راه و بيراهی برای کوبيدن بجا و بيجا از هر،نباید بخاطر این اختالف باوی

  .  باشد ، استعقده یی و خود پسند کهچو شما و ادمی هممسئول و چيز فهم 
  

 مورد  آنهارادر تمام نقاط دنيا شخصيت هایی وجود دارد که از انها بنام مدافعين از وطن در مقابل اشغالگران یاد و
 و از مقاومت در ان  بود ه قرار گرفت روس هاند ولی با تأسف که در افغانستان  که قطعا مورد تهاجمدهرار ميتمجيد ق

  یین ان یاد نميشود حتی از انانيکه در بسا مواردی که دیگران به چيزهایی متهم اند و لکهناذکر ميشود ولی از قهرما
… حزبی وو فکری ، روی حسابات شخصی  مگرچرا؟! بيده شود ولی بازهم او باید کوبدامان، او مبراء و بهتر تر، 

  .!؟
 داد چون زور و صد حساب دیگر  باید دار و پيشوند دار پسوند  بکسی القاب ناپاک،ی ين حسابها و یا هم روی هم

ه ، وحتی لباس قدسيت در بر کسانی کرد که تاریخ و معظم کارکرد خودش بروی حکم دیگری دارد، البتدارد یا داشت
 فقط بلکه مثبتی را هم که یقينا دارا بوده ولی نه بسطح مقام و منزلتی که برایش ميخواهند بتراشند ،  جزئیجوانب

    ... بخاطر مسئلهء قومی یا منطقوی و
  

 و دهها قهرمانانيکه ، امان اهللا خان خود ماناتاترک مصطفی کمال ، چرچل  ،، مارشال دگولمگر جورج واشنگتن
و بدون گناه و خطایی بودند که ما  همه فرشتگان پاک خداوند و مجسمه هایشان مردم قد و نيم قد ميشوند،در مقابل نام 

کاری های شان چربی کند و از ان  که بر بد! ی نییی همه در مردم خود این همه گناه ميبينيم و هيچ صفت نيک
عيبش چو بگفتی، هنرش نيز : ه گفته اند ویا اقال مطابق مقوله یی ک.اغماض صورت گيرد بخاطر انهمه کار خوبش

و یا اینکه وی هيچ دست . وردهای وی هم چيزی ميگفتی تا نوشته ات از توازن برخوردار ميبود  از دست ا بگوی
  ...!!اوردی نيک ندارد

 های  دستهایی است تا این مقطع از تاریخ مارا بخاطر بدنامی مگر فکر نميکنيد که در عقب همه اینهمه داد و فریاد
   مللی ویا  تجاوز عده ییما کسانی نداریم که از انها یادی شود که در برابر خيانتدر اینده خودشان از بين ببرند زیرا 

و به این طریق ان برهه زمانی که شامل سياه نامه های شان . واگر هم بوده ادم نيکویی نبوده. دنمقاومت کرده باش
  .   های بعدی دور ساخته شود ؟است بمرور زمان برای هميش از ذهن نسل

حتی هيچ  کسی از خواهر شهيدی بنام  ناهيد یاد نميکند چون وی هم یک صفت داشت که ضدیت با ان جبهه چنانی 
د؟ ي ناز شان غبار الم و درد جانکاه ان ایام را شستچهرهء  مگر از ! داریمی دگرءوچقدر ناهيد های شهيد و زنده!. بود

مزار انکه مزاری برایش است در دور ترین نقاط کشور مان و یا همين نزدیکيها گذاشتيد؟  و یا دسته گلی برسنگ 
  امروزدران حق وعدل بخشی ميکنم؟ این سپاس من برای تو که از همه چيزت گذشتی بخاطر همين وطنی که من:که

  درفشماللی های ميوندمچو ، دختران وطنمان که ه، مادران   برای انهمه خواهران ساختندو یا آبده یی یاد وبودی
  ولی کنون! بلند نگه داشت را بعد از شهادت پدر، برادر یا شوهرش بسبک خودش و بطریقه که درتوانش بود،ازدگان

  تا یاد شان را و کار کرد شانرا برای نواسه هایمان تازه نگه دارند تا ،! و نه سنگ قبری هاز وی نه گوری باقی ماند
  . و انکه چنين دفاعی ميکند چه جای بلندی در بين مردم با پاس خود دارند.  وطن دفاع کنند بياموزند که چگونه از

  خيليها اما جور نياید، ها ولو که بمذاق بعضي؟در فکر پيدا کردن جسد و بقایای شخصيت ملی ما است  کسی ایا و
قاتلينش که امروز زنده و در مقامات بلند  بدانند از زبان  تا بدرجات متفاوتی به شخصيتش اعتراف دارند، هستند که  

  دین کوچکی ادای چه کردید جسد داؤودخان را و خانواده اش را ؟ تا منحيث:همين کشور هم جا دارند  که
 انرا کفن و نمازی کرده و درجایی اقال بصفت یک انسان که خيلی بی ریا و به اعتراف دوست و دشمنش برگردنمان،

  . ، بخاکش بسپاریم  بود مملو از حب وطن و مردمش
چون این کارها سياهی روی کسانی را بی پرده ميکند و در تاریخ کشورما برای نسل ها بعدی !... نه هرگز نه  
  .در فرهنگ دشمنان وطنمان زشت و نا پسند است ،و اینگونه کارها همه حرام. بميراث ميماند 

  
 و دهها شخصيت های شناخته مسجدی خان ، ميربچه خانچه خوش چانس بودند وزیر اکبرخان، مالمشک عالم، مير

 که در عصر ما نيستند و اال  دیگری  ما در پهلوی هزاران هزار شخصيت گمنام و نا مشهور گذشتهء شده و معروف
 . انها هم چيزهایی جزالقاب چنانی و صفت های کذایی نميشنيدیم درمقابل

 
ا   انیپ
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