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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٥/٠٨/٢٠١٠                                  محمد عالم افتخار
  

  !؛ به  سوی پايان پروژه های جهادیجهان
ISIشاخ و دم نداشته است !  

  
هيجان و احساس , يد ژورناليست پاکستانی را خواندماحمد رش» طالبان« هشت سال پيش از اين وقتی کتاب

  .  آمدسپاسگذاری در من به فوران
 است  و بر  ISI پاکستان سازمان جهنمی جاسوسینسبت به اين که اينجا و آنجا می شنيدم جناب احمد رشيد عضو

؛ دچار ترديد شدم  و به حق  و جهان پيوند هايی داردطقگر من منفور و ملعون ديای جاسوسی هعالوه با سازمان
افی آنان را افشا و نيست بلکه به حد ک» مجاهدين«، پاکستان و ؛ طالبانISI نه تنها به نفع» طالبان«دريافتم  که کتاب 

  . محکوم ميدارد
رايج احساس انزجار کردم و از اينکه از هموطنان خودم کسی تا آنوقت چنان ها و افواهات  ضاوت قلذا نسبت به 

  :  خود گفتم اين انزجارم بيشتر هم شد و به , بی ننوشته بود يا من نديده بودم کتا
مخصوصًا   ديگران وۀنه برای خود و کشور و تاريخ و فرهنگ خود کاری اينچنانی کرده ميتوانيم و نه کار و کارنام

ديده و استقبال و قدر  ؛سانی برايشان باالترين ارزش هاست را که البد احساس بشری دارند و شرف انپاکستانی های
  ؟!بد و بيراه بدرقه می کنيمرا بامات چو خدبرعکس همدانی کرده ميتوانيم و 

و ضمنًا شنيدم که احمد رشيد به نسبت همين کتاب و ساير آثار و گزارشاتش که به مذاق به فکر کردم خيلی با خود 
  . اکستان نيز در خفا زنده گی ميکند؛ جالی وطن ميباشد و حتی در بيرون از پابر نيستبرحکام و جنراالن پاکستانی  

کتاب با ارزش و انی جناب نوشته و از عنواوًال يک نامه . اوت بمانم و بگذرمفورت نتوانستم  بی تبه هر ص
 افغانستان سپاسگذاری ۀطالب زد و جهاد زدهود و وجدان عمومی مردم خ شان در مورد طالبان از طرف ۀروشنگران

  .  دادم  را بروز درمو های خويش در  کتاب نوشته و احساسات و دريافتۀی در بارينمودم و ثانياً  مقاله 
کسی از دوستان برابر شد که پاکستان ميرفت و اصًال در پاکستان سکونت داشت و موضوع نامه را با او طرح کردم 

  : ؛ گفت 
 خوب .يگاه برای جناب برسانندفا به مخ کرد تواهم داد و خواهش خواهمن خمی برم و احتماًال به يکی از اقارب شا

  .  و کار و زحمتش کجا را گرفته است هرکس نياز دارد ببيند در آئينه ديگران چگونه جلوه کرده؛ميشود
ولو اين نامه به جايی هم : تقبال و قدر دانی نمود و حتی گفت؛ از نامه و اقدامم اسخالصه اين دوستم به هر دليلی بود

استعداد درک خوبی و ؛ بلد نيستمناله ؛ فرياد و رگ زده گۀنرسد باز يگ گپی است و نشان ميدهد که ما صرفًا مانند گل
 ؛ مانند انسان آغوش و وجدان ما به رويش باز استانی با ما رفتار انسانی پيشه کندانسانيت را داريم و مثًال اگر پاکست

  .و ميتوانيم دوست و قدر دان هم باشيم 
. دم و يا به دست آشنايانی فرستادم نسبتًا پر تيراژ کابل برۀ مربوط را به دوسه نشريۀفردا و يا پس فردايش نامه و مقال

  . ؛ لذا مستقيم و غير مستقيم استفسار کردم  خبری از نشر آنها نشدروزچند 
صورت ؛ و به تأکيدات اشد؛ البته با رايج استناد ميشدات و باور های عخالصه به همان شاي. پاسخ ها تکاندهنده بود

  : ؛ توسط تليفون برايم گفتپاکستان گذرانيده بود ه عمری را درن کآ از سردبيرخاص 
 که ديگران ساده گی و کم عقلی ؛؛ حيف احساس شريف و لطيفتنرژی ات که به اين کار ضايع کردیحيف وقت و ا

  .؛ ميدانی که من چه ميگويماندکی حوصله کن..... اش ميدانند 
خفه نشوی و .  و اما اين مطالب را چاپ نمی کنم؛ چاپش ميکنمه بياوربه من عليه خودم ـ فحش خواهر و مادر نوشت

  . اگر از من می شنوی سعی نکن آنرا در جای ديگر چاپ کنی 
  . ؛ همين کتاب واقعًا ارزش دارد چرا آزادی بيان را تحديد ميکنيد؛ ولیاختيار شما: در جوابش گفتم 

  ؛ يکی اش همين مورد وپايی در مواردی اورا تباه ميکندآزادی ی بيان امريکايی و ار ؛اين افغانستان است: گفت
 می برد غالبًا با  ISIثمری را که از همين نامه و مقاله . ميشويم ISI مفت قوی ترين تبليغ برای ۀما وسيل. است

   . نمی تواند از راه ديگر حصول کندليون دالر همصرف چند م
رشيد   گيچ شدم و اما قانع نشدم تا اينکه مقاالت و مصاحبه ها و فرمايشات و پيشنهادات جناب احمدرفتهمخالصه رويه

  : طئ ماه های اخير بر آمده رفت که 
؛  داده ميشودساب هايش در مهمترين يونيورستی های دنيا در؛ کتاحمد رشيد شخصيت چنينی و چنانی که عين

کا ي امرهمين اآلن ميفرمايد که  ISIيست و حتی به انداز حميد گل سرجاسوس ميفرمايد که راهی جز صلح با طالبان ن
  ...د نو غرب بايد با طالبان مذاکره را آغاز کن



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

مد رشيد برای ابراز سخنان ستراتيژيک بايد قبًال با کتاب ها و دست پخت حاينجا بود که دانستم يا پالن چنان بود که ا
 با  حال هرا اينکه پس از سرشناس شدن به نرخ مناسب خريده شد و در های قابل مالحظه اش سرشناس گردد و ي

  .اردتشريف دISI تبرعو مو سخنگوی محترم نماينده  بر آمد و اينک  ISIو سخنگوی نماينده  باالخرهکمال تأسف 
  . و اجينت هايش شاخ و دم ندارد ISIدانم که بود تا برورت ضاما برای من هشت سال 

؛ ولی مخصوصًا پس از اين تمنا دارم که !؛ واقعًا نميدانم هموطنانم چه قدر زمان ضرورت استۀاينکه برای تود
دار  يش از شعور آن دوست روزنامه نگار من در هشت سال قبل برخورپمسئوالن رسانه های گروهی ما بيش از 

  . ه و محتاطانه ايفای رسالت نمايندگردند و دور انديشان
ً (ه برخی از رسانه های ما در خط بی بی سی درين اواخر متأسفان و ساير رسانه های ) سرويس پشتوی آنخاصتا

 و ISIدر برابر مفتن غربی و عربی و پاکستانی حرکت ميفرمايند و گويا از زمين گير شدن همه نيرو های جهانی 
ملی و مردمی و بديل نديشه روشن و ؛ بدون اينکه کدام امايندنعقبه ها داد سخن داده حتی دست افشانی و پايکوبی مي

 . کنندرا افاده سال و بيست سال پيش ١٥ سال و ده  به  بی پايان و برگشت  و انارشی  کشورۀبخردانه جز تجزي
  ! تمامی توان خود نشانه گرفته استبا رو به زوال؛ همانکه دقيقًا دشمن هم گپی است» امنيت روانی ملی«باالخره 

تًا بنياد های پاکستان و فراتر از آن ارتجاع ؛ اين حقيق؛ در معادالت رياضياتی وضع جهانی در عالم واقعدر حاليکه
ديگر ـ » پايان « آمده است و جهان واقعًا به طرف نهايی شدن يک ها و نهايات به لرزه پطرو دالر است که از بيخ 
  !!! ـ در حرکت است پايان پروژه های جهادی

  
  پايان

  :محمد عالم افتخار
   :»گوهر اصيل آدمی« کتاب های ۀنويسند
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