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 ٢ ٠٠٨فروری                کانديدای اکادميسين سيستانی

        
  

 
  »زمياخوان«رخ ديگر سکۀ  »زميطالبان«

  
د        زبان پشتو درهمين سايت به نشررسيده و      اين مقاله قبًال به     [  را  لی بعضی از دوستان تقاضا کردن ز بدست          آن ه  دری ني ب

  ]س.ر آمده است متنی که به دری دواينک.نشر بسپارم تا فيض آن عام ترگردد
  
سلم    یدگرائاي بن یولوژيديا("زمياخوان" ۀديپد ه يدرکشورما از ن   ) مصر  ني اخوان الم رن ب  م د از سو   ستمي  ق ه بع  آن عده  ی ب

ون جامع االزهر مصر            . به مصر فرستاده شده بودند آورده شد       لي تحص ی که برا  یافغانها م  یک ياز جمله فارغان پوهنت  ه
د ان ال اننيبره د ازعضی رب ه بع ود ک بکه اخوان تيو ب سلم درش ستان بازگشتنيالم ه افغان  در سپسو).١٩۵٩( مصر ب

ان . گذاشت  اني  را بن  »ی اسالم  تيجمع«اي» برادران مسلمان «افغانستان  حزب     ا   یرب ا س ا تي  حزبش فعال ی اعضا ري ب  ی ه
ان    اني   اخوان  یهشت افگن   خشن ود   یري موضع گ . شروع کرد  ی خود را در دهه دموکراس     یاسيس ستان زم ه  ی افغان ردم    ب  م

د ي برهنه کابل مبادرت ورزی زنان ودختران رویبه رو) زابيت( دي اسدني پاشه که بديردکابل افشا گ  اقو شکم    اي و.دن ا چ  ب
   .پاره کردندکابل  پوهنتون  را درگرایچپوجوانان  ني از محصلیبعض

انی، حزب اسالمی ح                       د از جميعت اسالمی رب ارت ان ای افراطی عب دگان جريانه ار،حزب اسالمی    درکشورما نماين کمتي
وی محمدی و                      اد اسالمی سياف، حرکت انقالب اسالمی مول شورای نظار    يونس خالص وحزب اسالمی قاضی وقاد،اتح

سعود و  اه م درت خوداحمدش ه در دوران ق ره ک اد)١٩٩۶ -١٩٩٢(غي يخ وبني ا  ب درت ي رفتن ق رای گ شيدند وب وطن را ک
د   موحشی تبديل کردند ونه تنهابخاطر حفظ قدرت شهر تاريخی کابل را به خرابه زار            برمال وناموس  مردم تجاوز نمودن

وان سراغ                                اريخ کشور نميت را درت ر آن ه نظي د ک اول کردن ان غارت وچپ بلکه دارائی های عامه ودولتی و شخصی را چن
ل   مهای جهادی شهيد شدند و بقيه مردم جنگ          ي هزار از مردم کابل براثر جنگ های ذات البينی تنظ          ۶۵تخمين  .داد زده کاب

ام   .  شدند و اجبارًا تن به  مهاجرت دادنداز خانه وکاشانه شان آواره   يک بار ديگر   تا اينکه يک گروه بنيادگرای افراطی بن
د     ر برآوردن ستان  س ادی ازپاک ان جه تن اخواني ان برداش ان غرض  ازمي ای  ) ١٩٩۴(طالب ستند تنظيمه ابزودی توان وآنه

واداران شان    ر وبرهان الدين  ربانی وغيره     غارتگرجهادی مربوط به گلبدين حکمتيا     ا          ه اهرات وازهرات ت دهار ت  را ازقن
نج سال       د وظرف پ ل محو کنن ر     ،جالل اباد وسرانجام از صحنه سياسی کاب درت سياسی ونظامی خود را ب  درصد  ٩۵  ق

  . افغانستان پخش نمايند
ود             سيار سختگيرانه             طال. روش سياسی اين گروه فناتيک برای جامعه افغانی غيرقابل تحمل ب ان موقف ب ل زن ان در مقاب ب

ر و        .وغيرقابل تحمل داشتند سيار صادق ت ان ب ه اخواني سبت ب د     مگر در قول وعمل خود ن ر بودن امين امنيت موفق ت . درت
ستان                     راز طرف سازمان استخبارات نظامی پاک ری مالعم ان تحت رهب رده      .) آی. اس. آی( امور سياسی طالب يش ب ه پ ب

شد  رين ب. مي ن الدن  بزرگت امه ب درت شان اس ه در دوران ق ود ک ن ب ان اي سی طالب ستان سعودی( دچان ه ) مغضوب عرب ب
ود، توانست                             ر ب شتر وبهت ان صاحب تجارب بي ه طالب سبت ب افغانستان پناه آورده بود وچون بن الدن در عرصه سياسی ن

س           ) مالعمر(رهبر طالبان  ود،            را تحت تاثيرخود قراربدهد تا آن حد که وقتی امريکا ت ان تقاضا نم ن الدن را از طالب ليمی ب
د و     ا انکار ورزي ه  امريک اگوار     در طالبان ازتسليم دادن بن الدن ب ه ن پتمبر رخداد و  ١١نتيجه حادث ن      س ا اي رای امريک ب

دا   ه پي ا همراهی         بهان ان ب رای سقوط طالب ه ب ر    کشور ٣٧شد ک ان ب اورد و    جه ورش بي ستان ي ان را از    افغان يم طالب گل
  .ان جمع کندافغانست

تند و درکشور م           " طالبانيزم"وهمچنان  " اخوانيزم"مگر اين هردو پديده ارتجاعی يعنی        ادگرائی اس ا دوروی يک سکه بني
ه در  د ک ارجی ان ای خ ده ه تيم پدي شورخود نداش اميمون را درک ده ن ن دوپدي ا اي ستم  م رن بي ه ق يش از نيم الهای پ  مگر.س

وانيزم" دا" اخ ی ظاابت ه دموکراس اهی در ده تهرش گفتن گرف ان  ش ا  - و در دوران جنگ افغ ا کمک امريک وروی ب  ش
ه         ده ب ن پدي ی اي ستان سعودی وديگر کشورهای  غرب يد و     اوجوعرب زرگ در       شکوفائی خود رس ه يک مصيبت ب د ب بع
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دتر از آن           ه  ب يک آفت      نطفه يی      مصيبت در بطن اين  .ل شد منطقه مبد  ه بع ن   زاده شد و    "القاعده  "رشد ونموپرداخت ک اي
  .  سپتمبر در امريکا گرديد١١ سبب حدوث  فاجعه  وبس خطرناک مولود نامبارک

  
  : پاکستان مذهبی درمدرسه هایتکثر

ردم                   » مدرسه«در کشورهای اسالمی     ه م از نقش مهمى در سمت دهى فكرى ب به عنوان نهاد تعليمی وآموزشى از دير ب
ا از منظر                 وده ه ه فكرى  اين جوامع داشته و نقطه اتكاى اصلى ت د    -تغذي وده ان دتى و سياسى ب ى   های از مدرسه .  عقي  دين

سلمين محصول آن          است   )يا جامع االزهر  "(االزهر"معروف و پرنفوذ مصر      ه اخوان الم د،       می باشد     ک اره هن ودر شبه ق
ه   . مدرسه ديوبند همپايه جامع االزهر شمرده ميشود يم  پس ازتجزي د و  ن اره هن ن       ق ا دراي ستان، مدرسه ه اد پاآ کشور  ايج

ن کشور            جايگاه بسيار رفيعى برای ايفاى نقشهاى سياسى کسب کردند وبنابرين مدرسه ديوبند در مرزهای شمال غربی اي
  . بسيار سختگير ومتعصب در منطقه مبدل شدندز  پرورش وتوليد بنيادگرايانبه مرک

د، مگر                ستان کسی نميدان ذهبی را درپاک دارس م ز        گزارش   براساس   تعداد واقعی ودقيق  م سوی وني يک ژورناليست فران
ل   درحال حاضر     یموسسه تحقيقاتی پاکستان  يک  ارزيابی   ون شاگرد  را         ال اق يم ملي ًا  يک ون ی تقريب ده هزار مدرسه دين

ار       .تحت پوشش تعلمی خود دارند     ر را در اختي که عربستان سعودی وکويت وديگر کشورهای خليج ساالنه ده ها مليون دال
ری وسرپرستی         ۶۵. ذارندمديران اين مدارس  ميگ     ستان رهب ای پاک  درصد مدارس مذهبی پاکستان از سوی جمعيت العلم

بنابرگزارش سازمان  .رهبران  سلفی اين مدارس  قوت اصلی خود را از ميان جوانان فقير و نادار تدارک ميکنند                 . ميشوند
  )٢٠٠۶لوموند دپلوماتيک،مارس (.رسد ميليونی آنکشور مي١۶١ درصد از نفوس ۴٠ملل متحد، ميزان فقر درپاکستان تا 

ده    -در پاآستان مدرسه ها دارای ايديولوژی يکسانی نيستند،برخی از مدرسه ها داراى ديدگاه وهابى          ه آنن د و تغذي  سلفى ان
ه                      تروريسم هستند مانند مدرسه های ديوبندی مربوط به جمعيت العلماء وسپاه صحابه و برخی مدرسه ها ميانه روهستند آ

  .حكومت پاآستان مورد اصالحات و تغييراتی قرار گرفته و تحت آنترل حکومت آن آشور قراردارنداز طرف 
شريه    ه ن ا توجه ب ده ، ب د ش رآن تاکي ستان و ديگر آشورهاى اسالمى ب ا در پاآ راى افراطی شدن مدرسه ه ه ب ی ک داليل

  :ره آردمى توان به سه دليل اشا) ٢٠٠۵ جوالى ٢٧شماره ( » آريستين ساينس مانتور«
  . برضد تجاوزشوروی در افغانستان که از سوی امريكا حمايت ميشد» جهادافغانها«اثرات و پيامدهاى فاآتور  -١
به منظور ) مانند ايده صدور انقالب   ( ايران ايجاد نمود     ١٩٧٩همزمان با افزايش احساسات مداخله گرانه اى آه انقالب          -٢

  . ميليتاريسم وهابى نيز تقويت شدجلوگيرى از اشاعه اين انقالب شيعى فاآتور
  . حمايت همه جانبه امريكا از دو فاآتور فوق الذآر -٣

سد   اريزه                           : نشريه مينوي ن دوره ميليت ه غرب در اي ه رو و خواه خوشبين ب ستان،خواه افراطى، خواه ميان مدرسه هاى پاآ
ود و               در نتيجه، کالس هاى درسی ايكه توسط جهادگران براى ميليونها پناهند          . شدند ده شده ب دارك دي ستان ت ان در پاآ ه افغ

رين شيوۀ                          دتا خشن ت شد،سبب ش رده مي درس جهاد وشهادت بوسيله مربيانى آه از عربستان سعودى آمده بودند، به پيش ب
رد                 ا شكل گي وهابى گرى دراين مدرسه ها تدريس شود و بدينسان شبكه بسيار گسترده جنگجويان اسالمی با حمايت امريك

  . بن الدن ها، عبداهللا عظام ها و ايمن الظواهرى ها از اينجا سربرآوردند: ه افراط گرايان خطرناکی چونکه درنتيج
شود،    نظران ،در مدارس مذهبی پاکستان      صاحب  به باور  رروح     و بيشتر برجهاد تاکيد مي رين بحث، بحث ب اد « مهمت » جه

ه   . ى مقدس و يا حداقل مجاز مى شمارد         همسان مى پندارد و ترور را امر      ) ارعاب(است آه جهاد را با ترور      ين روحي هم
ارى    الت انتح اه را در حم ى گن امى و ب اى غيرنظ سان ه ه ان تانبول و    دراست آ د، اس دن، مادري شيخ، لن رم ال داد، ش  بغ

راى     .نيويارك وافغانستان واکنون درخود پاکستان به قتل مى رسانند   ه ب ستان است آ در واقع اين سيستم آموزشی دينى  پاک
  )٢٠٠٧ اگست١۴سايت اريائی ( .لت آن و جامعه جهانى دردسرساز و فاجعه آفرين شده استدو
  وهابيت  غرض روشن ساختن هدف اصلی ٢٠٠٧ در سال ،بي بي سي تحليلگرمسايل سياسی اسيای ميانه  "هارديراجر"

اب    " لورنس رايت "از زباني و. کردسعودي سفربرای دو ماه  به عربستان      ر نوشتن کت ه براث ورد  ک ده  القاعد ی در م ه برن
.  هستند  اصل به دنبال ) وهابيان ( آنها:"به قول وی  " .جوهر وهابي گري اصالت است    :" شده است ميگويد  "پوليتزر"جايزه  

د  تگيرانهسخ افراطی وو اين همان چيزي است که باعث مي شود آنها بسيار    اردي عالوه  .)  عمل کنن ه    ه ه در ده د ک  ميکن
ه          اامريکوسعودي ، کمک های مالی عربستان      غانستان،  با تجاوز شوروی براف   ١٩٨٠ يائی ب ائی وآس وديگر کشورها اروپ

اسالمی به اوج خود رسيد که بعد ها از بطن آن القاعده زاده  بنيادگرايي در نتيجه جهادگران افغان برای مقابله با شورويها    
 ما :"او برای من گفت:"  ميگويدسعودين متخصص تعليم وتربيت دولت عربستاحسن الملکي، از قول  هاردي  راجر .شد
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ااز راه راست منحرف شده                                   افر است وي ديا ک ا وهابيت مخالفت کن ه ب ه هرک دهيم  ک  ،  به شاگردان خود اينطور درس مي
  )٢٠٠٧ سپتمبر ٢٣ بي سي، يب." (  کند ويااينکه کشته شودبايد يا توبهبرين بنا
  

  : پديده طالبانيزم
و ص     عتراف  بنابر ا  ی نظيربوت ده        ب ستان، پدي د پاک ستان       دراعظم فقي ه ابتکار انگل ان ب الی      و طالب ستان   کمک م سعودی  عرب

ا      وهابی است    - انگليسی   -بنابرين پديده طالبان يک پروژه پاکستانی      .ه است گرفتشکل  پاکستان  در  پشتيبانی امريکا   و ه ب ک
ه   ران ب وگيری ازصدورانقالب اسالمی اي اطر جل اهرًا بخ ستان ظ الی عرب ت م ی حماي ده، ول ود آم يج بوج شورهای خل ک

امين امنيت    خود و در رأس غرض دسترسی به بازارهای اسيای ميانه              استراتيژيکي    برای رسيدن اهداف    آنرا پاکستان وت
ارت    ب . پرورش داده است   تورغندی وپروژه انتقال گاز ونفت ترکمنستان به پاکستان          -شاهراه چمن  ده   ه عب ان  ديگرپدي طالب

ا      معاشقه ازاثريزم،  انوطالب ستان سعودی ب ستان     عرب ستان   دربطن   پاک ه      ) ١٩٩۴( سال کاشته شد و در       پاک د ک د گردي متول
م        ،  اکنون به يک آفت بزرگ بين المللی مبدل شده          ون ه م          و از موجوديت آن اکن ا وه م امريک ستان وه م     انگل ستان وه افغان

   . تمام جهان با خطرات جدی روبرو شده اندوپاکستان 
 :دريک مقاله تحقيقی خودبا افشای اهداف استرتيژيک پاکستان به نکات مهمی اشاره کرده مينويسد    هي، خوشحال رو  اکترډ
دريغ  سرکوب       ها، دشوروي در جنگ آزادی افغانستان اززير سلطه   ضياءالحق  " شتون را بي يهن پرستان پ روشنفکران وم

الی کشو             تنظيمنمود ودر عوض     سيم           های مورد نظرخود را پرورش داد وکمک های م ا تق ی را برآنه ی وعرب رهای غرب
ود ستان  .نم ستان ناسيونالي ان وی در داخل پاک ه و تونښ پهمچن واداران داعي ستانښ په ا  تون رد و ت شدت سرکوب ک را ب

ه  ، اء جميعت العلم  .توانست احزاب اسالمی بنيادگرا را در مناطق قبايلی رشد داد      ود      [ک و ب بًال متحد حکومت بينظيربوت ق
ان است           مت ]واکنون هم  زرگ طالب ه کمک     ٢٠٠١ اسال ، تحد اصلی پرويز مشرف وحامی ب ز ب د از آن ني آي اس آي و بع
  ) وروستي بحران او طالبيزم، اسمائي سايتې روهي ، په پاکستان کاکترډ(» .مورد حمايت  قرارداد وسيعًاطالبان را 

دن    مقيم ی روزنامه نگار هند   رو،ديليپ هي  واد درس      ،   لن اره م دارس    یدر ب ذهب  م يم م         یم ادگران در آن تعل ه جه د  ی ک  ديدن
دئولوژ           یتم ها «:  دهد یچنين گزارش م   ه اسالم يک اي اع  ی غالب اين بود ک  کامل است، اينکه اسالم از          یسياس  -ی اجتم

ا سرنگون     ی گرفته است، و اينکه مردم مسلمان افغانستان م        قرار مورد تجاوز    ی شورو ی خدا یطرف سربازان ب   د ب  توانن
د          یگرا کردن رژيم چپ   ستان استقالل خود را بدست آورن ذهب  » . افغان دارس م ا    یم ط دره ه فق ستان ن رو  ی پاک  ی خود را ب

يش  ی دادند که انقالب اسالم   ی سراسر جهان گشودند، بلکه اين موضوع را آموزش م         یاسالمگرايان افراط   در افغانستان پ
سلم     ی در کشورهاي  ی اسالم ی  انقالب ها   یدرآمد ا م ه اکثريت جمعيت آنه د شد    ک ويژه جمهور  (انان هستند خواه ا یب  ی ه

يا یمنحصرًا داوطلبان افراط « پاکستان ی، مدارس عمده ديوبند  ١٩٨٠ یدر اواخر سالها  ). یمسلمان اتحاد شورو    ی از آس
ز وز ی را میمرک ا آم ه آنه د و ب ه تحصيلش پذيرفتن ان و کمک هزين دی می رايگ ا  » . دادن ه ه ن طلب ان اي ان از مي طالب

  . سربرآوردند
ه امروز از        ا ه است ک رده ونمويافت ا  ٨٠کنون هرکس بخوبی ميداند که بنيادگرائی اسالمی درمناطق قبايلی آنقدر رشد ک  ت

ادگرای اسالمی  ٩٠ ل  پيروشش حزب بني ردم قباي الم ( ٪ م اي اس ت علم رحمن(جمعي ضل ال الم )ف اي اس ت علم ، جمعي
ي  ) حزب تنظيم اسالمي    و اسالمي ،جماعت اسالمي، جمعيت اهل حديث، حزب            )الحقسميع  ( ال   يعن متحده مجلس   (دنب

وذ دارای ) جميعت العلماي اسالمي، وجمات اسالمي  (ششگانه، دوحزب  درميان اين احزاب.روانند)  عمل سيار   نف اد  ب زي
رحمن و د       نفوذ   شمالي و جنوبي     وزيرستان در.اند وي فضل ال سی های       مول ر      رايجن د و خيب د      نفوذمهمن قاضي حسين احم

سی   مولوي بيت اهللا مسود و    نفوذ جنوبي در پهلوی اينها در وزيرستان      مگر.استد  زيابسيار اجو درايجن وذ  وصوات ړب   نف
ه              . قابل يادآوری است  موالنا فضل اهللا     شتونهای منطق ام پ ا يک صدای شان تم شتون هستند وب ر افراطی پ ار رهب ن چه اي

  .سرميدهند
ان در مناطق قبايلی  اين رهبر) مذهبیرسامد(طالبان انه های توليد  ديده و می بينيم که کارخ  تلويزيونما از طريق امواج     

  . ش مردم افغانستان گردندسايآر ميباشند تا مانع امنيت وافغانستان صدورطالبان وتروريستان به  و مصروف توليد بشدت 
ايلی                        اطق قب ذبی من ران م وا رهب ه فت ان ب ه طالب شوند    مسلح اينک شش سال است ک ه   و   مي ق برنام در .اي . اس  .آي   برطب

پشتون تبارآنسوی  براثر مداخالت رهبران بنيادگرای .کشور ما  عمليات تخريبی انجام داده  دوباره به پاکستان برميگردند   
ز                    خط ديورند،  زندگی برمردم جنوب وشرق دراين سوی خط ديورند از اثرحمالت هوائی وزمينی نيروهای خارجی وني

ه جنگ ديگر                            ان به دوزخ تبديل ش    عمليات طالب  د ک وا بدهن روان خود فت ه پي شتون  ب ذهبی پ ران م ردا  رهب ده واگرهمين ف
درافغانستان اسالمی ناروا است بدون ترديد شعله های آتش جنگ درکشور ما ديگر مشتعل نخواهد شد،مگراينکار را آنها             
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د و از آن     .) آي. سا.آي  ( نظامی پاکستان  استخباراتنميکند، چرا؟ زيرا که اين رهبران همگی دردستگاه          ثبت وراجستر ان
اعی                   دستگاه امتيازات بی حساب بدست می اورند ودرمقابل توسط طالبان برای ما خسارات هنگفت مالی، اقتصادی ،اجتم

د      د                   . وفرهنگی وسياسی وارد ميکنن رده نمی توانن وايی صادر ک ا هيچ فت دون امر ونهی آن دستگاه آنه ابرين ب ا   .بن مگر م
ات              بخاطر هواداری ازآ   ی، وثب ه امنيت مل ر از هم الی وفرهنگی ومهمت نها اينک شصت سال است که  توان اقتصادی وم

  .سياسی و امکانات احياء مجدد کشور خود را از دست داده ايم
دی                                بگو   تاسف بايد  په ايلی در مدرسه های ديوبن اطق قب ه در من د ک روه های افراطی ان ان بصورت کل آن گ ه  طالب يم ک

د واز       . پاکستان به حيث عناصر سخت گير سلفی تربيت شده اند  ه خشونت ميزنن و به بهانه تحقق شريعت اسالمی دست ب
د و از       در م.محدوده فهم ناقص ومتحجر خود بکسی اجازه نميدهند دست از پا خطا کند           شتون ان ان پ ام طالب ايلی تم اطق قب ن

ستان   رقی افغان وبی وش اطق جن اطق وارد من ين من ی ز هم ات تخريب ه عملي ت ب شوند ودس ه د مي اره ب ستان ه دوب پاک
ه اگر                       .برميگردند را ک د، زي شتونولی وافغانيت ندارن ه احساس پ ان هيچگون ه طالب اين مسئله ديگرحاجت به اثبات ندارد ک

دگی تند ،زن ه  ميداش ادی وفقيران د  ع اه نميکردن د را تب ط ديورن سوی خ شتونهای اين ا را. پ ای م وختاندند، و  مکتبه ی س نم
د               .معلمان ما را نميکشتند    ز بدهن ده  . آخرفرزندان ما دراين مکاتب فقط علم وسواد ياد ميگيرند تا بد را ازخوب  تمي و در اين

ن راه        جتماعی وسياسی کشور خود سهم بگي      ا در فعاليتهای اقتصادی و    رای وطن خود مصدر خدمت شوند  واز اي رند وب
 پس چرا اينها فرزندان ما را از نعمت سواد وتعليم محروم ،امکانات  يک زندگی ارام وخوشبخت برای خود رافراهم کنند       

الوژی           بخاطری که پاکستان نميخواهد فرزندان افغان در وطن خود          ؟  ميسازند د و از تکن به تحصيل علوم عصری بپردازن
ادان وجاهل       ) اي. اس.آي  ( پاکستان   استخبارات نظامی    سازمان  .عصری بهره مند شوند    ان ن شتر موسسات   توسط طالب بي

ومی را ميکشد ودروازه های مکاتب                تعلمی کشور را هدف قرارداده ،        ا ومشران ق مکاتب ما را ميسوزاند، معلمان وعلم
ار ا   ی سواد وجاهل ب ان ب دان افغ ا فرزن د ت درا مسدود ميکن وم عصری محروم بمانن د واز عل ان مکاتب .ين در نظر طالب
د             کميشريعت کفايت     عصری جايگاه کفر والحاد است وبرای انسان تنها آموزش           ال خود ميخواهن ه اعم ا اينگون ا ب د، آنه ن

  . سال به عقب ببرند١۴٠٠کشور ما را 
فنگ از ميان می  توپ و ترا با  وطن تاريخي ثاردارند و آ،فرهنگ،هنر و تمدن سر دشمني تنها با علم    طالبان نه    متاسفانه

د            صحي وحتي    مراکز علمي و  با موسسات    ه بلک ،برند ه    .با جاده های اسفالت شده نيزضديت و دشمنی ميورزن بطور نمون
اده ريگ                        ٢٢درتاريخ   رای يک ج ه ب شيدند ک ه آتش ک ايی را ب ام موتره ه گرشک تم ان در منطق الجاری طالب وری س  جن

ال مي  ه انتق ربريدند       وجغل دازی  س ه ان رم جغل ا را بج وتر ه ن م وران اي ن از دري من دو ت د و در ض ي    (.دادن ي س ي ب ب
  ) ٢٠٠٨جنوري٢٢

  کشورهای متمدن غربی متوجه شده اند که فقر وبيسوادی خطرناکترين مرض وعامل اصلی دهشت افگنی است                 که اکنون
ا دست    .نجات بدهندفقريرانی وبی سوادی  و وطن ويران شده و مردم رنج کشيده ما را از و           قصدکرده اندتا و  ، ابرين آنه  بن

ق                              ان الي ران وطبيب د، داکت ار کنن فاخانه ومراکز صحی اعم ا ش رای م ا ب د ت رده ان انسانيت خود را بسوی مردم ما دراز ک
وبدبختی زمينه های تداوی آماده کنند و مردم مظلوم ما را از مريضی              تربيه نمايند وبرای مريضان بی دوا وبی درمان ما        

ابع طبيعی کشور        نجات بدهند، بررودخانه های ما بندهای اب       د و من وبرای تجارت ومواصالت  ما جاده ها رااسفالت کنن
ترن  کس  داری بگذارند تا مردم ما ديگر بيکار نمانند وهر         ررا به بهره ب    رد              از دس اک وحالل گ ان پ د، ج خود صاحب لب ن

دان   ستان وفرزن ردم افغان ان م ر ازنظرطالب ه   مگ سلمانانی ک د وآن م بخت را ندارن دگی آرام  وخوش ت يک زن ان لياق افغ
ی               ،  ازکافران کمک بدست می اورند آنها نيزکافراند       اير کشورهای غرب ا وس الی ازامريک ولی اگرپاکستان هرقدر کمک م

  .بدست اورد، خيراست کافر نميشود
ال       ان آقای داکتر سراجی نوشته دلچسپی در درپورت ن  -افغ ا دوپرگراف از        جرمن آنالي د، دراينج ی خوشم آم ه خيل  دارد ک

ه     . راستی شد) کفن کش وبچه کفن کش(قصه با آمدن تو!  جانطالب « .نوشته وی را نقل ميکنم   ان کارهای کردی ک توچن
ين زدی    ،وی را با خاک برابر ساختی     شوکت  شأن و  ، فرهنگ و     تونښپنام   ه زم ا کشتن های     ! ولنگوته وی را ب و ب اول ت
وم       !تن های خود و مسدودکردن مکتبها، تباهی را از خانه پشتون شروع کردی              سوخ،  خود ان دوق ان مي ه افغ سپس در خان

شاندی       مکاتب ! باهم برادر آتش نفاق روشن نمودی    ه ن ارگررا بخان ان ک ستی وزن ه را ب اريخی  .دختران ستان آثارت ه  افغان  ک
و     ود، ت يهن ب ابود    نشانه کار وانديشه نسلهای گذشته تاريخ پرافتخار م ارا ن وپ آنه ا ت شيردوره    ! کردی   ب ستم شم رن بي درق

ردان                  غصب وخشونت را کشيدی  وبرخالف سنن وعنعنات افغانی دست برزن افغان بلندکردی، خنده را نه تنها از دهن م
چهره سياه ضد فرهنگ     وبدينسان! و وطن را به يک زندان بزرگ تبديل نمودی        ! ، بلکه حتی از لبان اطفال ما هم ربودی        

  ! ،ضدعلم و ضد افغانيت خود را به مردم نشان دادی
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ه محبت وطن      !.طالب جان   و ن ادر (دروجود ت وم     ) م ا ق سوزی ب ه دل ه از        .هست ون اهی و ن اريخ وطن خود آگ ه از ت و ن ت
ه شده                   .ماهيت پشتونولی وافغانيت باخبری    تو عروسکی  کوکی هستی که با دستان بيگانه ساخته شده ای وآنچه  برايت گفت

شتون عطش خود را               .  ميکنی   همان د پ ا نوشيدن خون فرزن ه است وهر روز ب شانه گرفت شتون را ن اکنون تفنگت فقط  پ
ومی     .توکمر به نابودی فزيکی و معنوی قوم پشتون بسته ای         .فرومينشانی مکتب ميسوزانی، معلم ميکشی، علما وبزرگان ق

مگر تو  .قاتالن ودهشت افگنانند  )انهوپشت( قبايل:يگويد که   مشرف م . رانابود ميکنی و براين اعمال خود نام جهاد ميگذاری        
ستی ، مگر                       شتون ني درعمل ثابت ساختی  که تو کيستی و صاحب چه فرهنگی ميباشی؟ از کردارت معلوم ميشود که تو پ

ر اسالمی و          . يکی ميدانند  تونښپنام تورا با نام      تونښپشمنان  دچه کنم که     سانی وغي ال غيران انی  بدينگونه تمام اعم  غيرافغ
  )٢٠٠٨ جنوري١٨ جرمن- افغان(».تمام ميشود تونښ پبه نام قوم تو

 اين نکته را قابل يادآوری ميدانم که همين اکنون طالبان در دوسوی خط ديورند عمليات                 سراجي رټداک دراينجا به تائيد از     
شوند تمام        . را اجرا ميکنند   تروريستی شته مي ورن ک ه در دوسوی خط دي شتون هستند  وهرقدر مردمی ک ل    .ًا پ ين دلي ه هم ب

ي   امروز قوم پشتون  درسطح    ين الملل ام   ب ستان بن شود  تروري ناخته مي دنام کردن       . ش ستان ب ًا بخشی از استراتيژی پاک اساس
ه .قبايل پشتون هست که بايد بهانه ای برای سرکوبی اين قوم به دست داشته باشد          م    جامع ي ه ين الملل ردن     ب ان ب رای ازمي ب

ستان تواف ت دارد وازحکومت ق نظر تروري ستان حماي دکميپاک نفکران  . ن ه اصطالح روش ان وب ه گ يم يافت ن تعل مگر اي
د و     ستان خراب نميکنن اهی درجستجوی        پشتون اندکه چندان چرت خود را به اين سياست پاک وم خود از تب رای نجات ق ب

  .رددهيچ راه وچاره ای  نيستند وبخود حرکت نميدهند که سبب نا اميدی انسان ميگ
ان                          ان وبمباردم ات انتحاری طالب ذاری وعملي ر بمب گ سال گذشته در کشور ما شش ونيم هزار انسان ملکی ونظامی براث

د           ٢٠هوائی وزمينی نيروهای ائتالف بين المللی کشته شده اند که بيک حساب روزانه               يده ان ل رس ردم کشوربه قت   نفراز م
دازه زخمی و   ه همر     شايد به همين ان ز ب ه در شش سال گذشته       . اه داشته باشد  مجروح ني شود ک ين زده مي  هزار  ٢٠تخم

د    ۴٨۴انسان بيگناه کشور ما به قتل رسيده باشند ودراين جمله         دگی خود را از دست داده ان ه  . نفرسربازامريکائی نيز زن ب
ا دموکراسی ج     ای امريکائيه ه در رگه ان دارد و همين دليل فرياد امريکائی ها به اسمان بلند شده است، زيرا ک دن   ري در ب

  .افغانها آب يا تروريزم جريان دارد وبه همين سبب صدای حکومت ما تا هنوز بلند نشده است
ات              )٢٠٠٧(امسال شتری در والي ات انتحاری بي م عملي ا ، خوست،            حتی از سال پار ه ر، ،پکتيک د، کن دهار، کابل،هلمن  کن

ر آن يک           بغالن ، کنُدز   ه براث دگی خود را از دست داده           وديگرشهرها اجرا شده است ک ز زن ال ني اه واطف داد افرادبيگن  تع
  .اگر اين جنگ ده سال ديگر دوام کند خدا ميداند چقدر انسانهای ديگرحيات خود را از دست خواهند داد.اند

د ي ملشکر اسالم  که خود رای از طرف گروههړ بایليکه در منطقه قباخبر عجيب اينست     ه خوانن ه      ب اغ ب ری منگل ب   رهب
سان    وقت در پنج دي به تن کنند، تمام مردان بای لباس اسالم  نيمردم ابالغ شده که بعد از ا       ند وک از درمسجد حاضرباش  ی نم

ی          پخته و  یده که قبرها  دستوردا منگل باغ به مردم      ريام.  گردند مهيکه حاضر نباشد جر    سوب مزين با سنگ های زينت  نيمن
ا    رانيخود را  و    ا   ی کرده  بج د    در ی خاک  ی آن قبره اه ا  . ست کنن ه عمل    کي  امر در ظرف       ني هرگ ا از      ی هفت شود، قبره  ن
 )سايت تول افغان.(  خواهد پرداختمهي وصاحب هرقبر ده هزارکلدار جرراني موظف وتهيطرف کم

ايلی    خوشحال روهي ، د     اکتربقول ډ  اطق قب ستان  ر من ون پاک اطق       "اکن سياری من ذهبی درب ستان م ان وتروري  دهشت افگن
در نتيجه در . مرکزی  به ميان آورندموازي حکومت يک حکومت  و  را در دست خود بگيرندقانونتا   ، کوشش کرده اند  

ده  ودر    ، نظم وبسياری از مناطق قبايلی   قانون از ميان رفته و حکومت گروه های مذهبی ومليشه های جنگی رويکار آم
شيده شده است            ون درټ  . برخی از مناطق صوبه سرحد گپ به هرج ومرج  وانارشی ک م اکن  رهې  و دلې  ادم خدرۀ ، انک ه

د و   مومند و برسرايجنسی و    قدرت را بدست گرفته اند      طالب   ، مليشه های    اسماعيل خان  ان مومن ارزه   ورشا پ منطقه مي مب
اجو    شمالی و   وزيرستان    در.جريان دارد  وبي و ب ان حاکميت   ړ جن ًا هر روز يکی        طالب شود وتقريب ق مي  بطور کامل تطبي

ردم   راز م ربريده        دونف ا س شوند وي ه مي ه دار آويخت ستان ب ت پاک ا حکوم ارجی وي ای خ رای نيروه ی ب رم جاسوس ه ج ب
شوند يده است   .مي شاورهم رس ا پ ی ت ذهبی حت ای م روه ه رات گ ان در.خط و طالب ا    هېتکمک  ي  بن د ت رده ان راموظف ک

ون مب               ا موزيک  توسط تليف ون  وي دن تلويزي ا دي نج هزار      اشخاصی که به جرم شنيدن موسيقی وي ند پ ل گرفتارشده باش اي
 هم حمايت خود را از اجراآت اين کميته اعالم داشته ووعده داده           بنوبنابرگزارشها ، آمرپوليس    . کلدار نقد جريمه بپردازند   

رد                  د ک سادکمک خواه م کردن ف رای گ ه  ب ن کميت ا اي وليس ب ردان در  .است که پ ان      م د از اخطار طالب ران مکاتب بع  دخت
ا  ورشاپ  در.ازتراشيدن ريش مردان منع شده اند      ها و سلماني   خود را درحجاب پنهان کنند     مجبور شده اند    و دره ادم    ټ، کوه

ای  لېخ ډ و ويډسي دکانه د ودر يوې ده ان روت فروشی منفجر داده ش دا لکي م ای يک تع دان د سرها وبروته از هنرمن
 ميکندطالبان دفاع   بطور آشکار از دساتير       حکومت صوبه سرحد  در.  خشکه تراشيده شده است    ئیزاوآوازخوانان بطورج 
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انو  ام طالب ود نيزنظ د خ د  راميخواه اده کن يش در. پي دی پ رحد چن ده مجلس " حکومتصوبه س لمتح اذ  "عم ه انف اليح
ان              فرستاد وبا  مرکزي   به پارلمان    و ردپاس ک رادر پارلمان ايالتی    شريعت   ه اگر پارلم آن اليحه اخطاريه يی  يکجا کرد ک

د پرداخت             مرکزی آن  ق آن اليحه خواه ه تطبي د، حکومت صوبه سرحد ب  متحده مجلس   حکومت .  اليحه را قبول هم نکن
  )  اسمائيسايت روهي،داکتر ."(گفته است که قيوداتی برشنيدن موسيقی ورقص درآن ايالت وضع خواهد کردعمل 

ود تحت حکم             چنين به نظرميرسد که اکنون اسالم از مناطق قبايلی به افغانستان صادرميشود            د ب ور خواهن ا مجب ردم م  وم
ان                     . همين گروه متحجر وبيسواد زندگی کنند      د، وزن يم وتربيت عصری  محروم بمانن ه مکتب وتعل تن ب فرزندان ما  ازرف

د     ام کشورهای     .نبايد از خانه بيرون بروند ويا کار کنند ودختران ما بايد مطلقًا بيسواد باقی بمانن ستان از تم سان افغان  وبدين
د،تروريزم باشد                     ج د صادر کن ه ميتوان زی ک ا چي . هان عقب مانده تر باشد وتمام مايحتاج زندگی را از خارج واردکند وتنه
   در تحت چنين شرايطی زندگی کردن سخت تر از زندگی در دوزخ نيست؟آيا

ام      دوره طالبان در   که در    ده اند ربياد ن  هنوز از    اتمردم ما    ار بن و   " اخبارشريعت " تمام افغانستان فقط يک اخب و يک رادي
ه کشور              "راديوشريعت"بنان   ان ب ستان در جه ي صورت        ( صرف برای شش ساعت نشرات داشت وافغان ي صوت وب ) ب

ستان ميخواهد به تقليد از طالبان پاکستان شريعت اسالمی را در  ، شورای علماشنيده ميشودکه   اينک  .شهرت يافته بود    افغان
ن   ،  وبه بهانه های غير منطقی برنشرات تلويزيونها قيودوضع کردن          ،تب  مقررکردن مالها درمکا  . پياده کند  ام اي ا    پيغ  را ب

ون و                     ای تلويزي ردم از مزاي دريج م رد و بت د ک ود وضع خواهن م قي ردم ه اس م ر ريش ولب خود دارد که به بسيار زودی ب
  .سينما وموزيک وانترنت محروم خواهند شد

خود يکی از ديگری     وخصلت  لحاظ سرشت    از  هردو  "ماخوانيز " و "طالبانيزم" ما بايد اين را بدانيم که     به عنوان نتيجه    
زرگ    یبدتر اند وبرای کشورما هريکی مصيبت       شوند    ب د           هردو د  .شمرده مي شريت ان الی وسعادت ب هردو  .شمن ترقی وتع

ين   هنر لذت بخش هردو  دشمن.دشمن خوشی وشادمانی انسان ولذت بردن از زندگی دراين دنيا اند          يقی، س ما رقص ،  موس
ا و ديگر افريده های   تابلوهای زيبای نقاشی ومجسمه سازی و     تماشایتلويزيون،و ری انگيزبرخاطره  زيب د هن ن هردو   . ان اي

 داشتن  لحاظد بلکه به انسان از    ن نگاه نميکن  انسانحيث   به   به تبعيض واپارتايد جنسی ونژادی وحقوقی معتقد اند وبه انسان           
دن    اگردين نگاه ميکنند و    سلمان ب ده       م ه ح      يا نيام و باشد، مستوجب هيچگون از قی نيست و   ق دگی       ب اورد،اليق زن اگر اسالم ني

ده دشمن           .دانسته نميشود هم  کردن در روی زمين      ن هردو پدي ده     وآ  دموکراسی  خالصه اي ان وعقي د  زادی بي ه    و  ان وق  ب حق
روان  به جای اينکه در عرصه های علوم وتکنالوژی          اين هردو .قايل نيستند رزشی  بشرا ان      با پي اير ادي د    س در و رقابت کنن

ردن  جهت    ان ب سوادی و  از مي ر، بي دز سرطان ، :  امراض مهلک چون    فق وز ، اي ره    ، توبرکل ونزای مرغی وغي ج وانفل فل
ه     های علمی   ورد دست آ  و کنندتالش   شريت عرضه نماي    خود را ب ان ب د جه رای تبارز ن ين   خود  موجوديت  ، ب در صحنه ب
ی       ند تده ا  اور به تروريزم روی    المللی   دان وحشت ودهشت افگن ا در مي ندکه اينه ان   ا نشان داده باش د  درسطح جه ی مانن  ب

د                 . اند وبی بديل    سان مفي ا  ان م ده ه م خود را بکشند وه م در شکم خود ه ه را نيست   ديگرکه اينها ميتوانند با بستن ب جامع
دبختی ودز     )طالبانبيزم واخوانيزم (پديدهخالصه اين هردو  .ونابود کنند  ی       دی وفحشا وآ    مروج فقر وب ائی ودهشت افگن دم رب

 جنگ وويرانی  وخون      ، درکشوراسالمی افغانستان   سی سال است که    بسب به همين     .درجوامع اسالمی اند  وعقب ماندگی   
وم وهردم          ،ميکندمحشرآوارگی بيسوادی وريزی وفقر و  ردم مظل ولی هنوز هم تيکه داران اسالم سياسی دست از سر م

 در  هرکشور ديگر اسالمی   ونکبت در کشورما و در     اين دو پديده شوم       که  بدانيم  تا وقتی    اين را  ايدما ب .شهيد ما برنميدارند  
ند   ياست  س د  و مداخله داشته باش سازند،      بخواهن ديولوژيک  ب ردم  نظام را اي د    روی آآنکشور م رامی وخوشبختی را نخواهن

د ستان و .دي ی افغان ا وقت ه ت ذهبیک يزم م گ فاش دهدر چن د  وک گيرمان دانگردد ،  باش ن ج ت از دي ت وسياس ارحکوم
اج    و  مانده عقب  ترقی وانکشاف    همواره از کاروان  ، بلکه   دبکش دموکراسی را در آغوش       شاهد رگزقادرنخواهد شد ه  محت

  .بود خواهد ديگرکشورهای کمک 
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