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 بخش ِهشتـــــــــــــــــم تهاجمات
 (قسمت ِدوم ِ )

 ب!دل با آقای عبدهللا وهادرد 
 

مهه  « بااا دقاا »   مههرا  نوشههتن نههاچیخ وهوتههاه -اولچههه خههود بههود اجـههـر بجههای شههری خههونریخی هههای قشههو  سههر  درا  انسههتا   
کا  ا  آناماناا ات ریرنات ورو انت کارد   امظاور   وهاار را: ) اخیرتها  سااال مااای   قه  همها  یهم جم هن  -دوم خواندید... 

قناعت بخش   دوستا  تا   م  برای شما و ِ ( را م  نوشتید هه )در آ  صورت( شاید جواد ِ  وری و بسیار هوتاهاس ، مدامسرم
بنهده را    « ااا ءپناری» بهه  دنامام ـانوم باچنهد بهار اشهار     نمه  دانسهتید  الخم  و  راسهت خهود یعنه  نرربهه عقه  م  بهود...

 ! ناراحت ساخید
اساردرا     ایه ، وله  هرههه باشهید  البته بهرای مه   هرم نمه  هنهد، استاسریار  نیخ« عبدهللا وهاب»  حدس م  خنم هه ای  اسم

     تمیهـیخ   و نخهواه  و قهدرت ِحهس     ههم و درایهت ِ خهود را پنانراا   ااایام اااتا  قاب  تحسی  است هه دریا ته ایهد همهه  عالی
 ... ! اخ دست م  دهــند  خود را  و حت  معنویات« بد»اخ « خود»

  مونارا  آداب» تب یغ هرده اسهت  وله    -بسیار مبال ه آمیخ - خنودخودرا « پنری و هننری» ای  بنــد  ناچیخ    درست است هه
حهم مه    بهه خهود -آقهای عبهد   -اشهم   معر ه  ههنم   آیها جنهاد«  بای نایور »چه حکم م  هند ؟... اجهر مه  خهـود را یهم « 
 ... بگذریم:؟حواله هنید   را به بنده« بی نیور» مرتبا ً ه من   دهید
کودراای   افرادا   طن    بادماای مااقنه هاا    بیاد ا »   اشار  هوتاه  داشتید به عبد  وهاد( در اخیر نوشتن خودمحترم شما )

ههه   و ذهر ای  نکته  «ب  قدوم عساکر ارااو  نوروی   والنوا امساا غنور آا وطاد  خوا بهای  و رقدنم رحفم   هف  ثور
 رهدناد ـوما  عهاجخ توصهین  ِبه م   وبه  ور ضمن  هم نفهمیده اید...«  ریرنت و رو نت   آنماناا   قدنم» منرور وهاج را اخ 

 « ...ماک مپانند !   بر خم اردم »  رمودید هه 
      دارونهدار خهود را  وهمهه  آیا اشار  شما بهه همهی  آوارجها  به  و ه  هسهت ههه خانهه وهاشهانه ؟«اردم » بر  خم کدام   عخیخم 

   ؟ترک داده اند ـروپ های سفا  رمظنای  بعد اخ  روپاش  نرام منحوس همونست (  دراثر ر م و اجحاف و چنگ های)
رناینل  حیواراک هاای اریاددی   آ   و عام  بهالقو  ُرخ دادکنور ع ن  اا  در  بید ا  خرور روسهاآیا شما دربار   جایع  هه 

 ما به وجود آمد... انده  تفکرهرده اید؟  و هست هه به همم همسایه ها و قدرت های بخرگ جها   درو   ِ بود
ه ها و  خان ِترسید  به قدرت  چور وچپاو  وغار  جنگهای  ء شهرها  آتش سوخی های ب  سابقهویران  آیا هشتارب  جناها   

  ِدربهدر سهاخت  ِ مهردم  تصهادی هشهور  اهثرمنهابا اق ِ  ت هف شهد  و بهه ی مها ر هت بهی  اراههی  دولهت  سرماین بانهم ههاتقسیمات 
 نبارر، اسالای رر وامسامی رر ا  مظام کاومساری دناد  را  ... رهاااا  فرهمگی هاسان  ها ی اوذیو راهگشای  برای   مر وم
 م  بینید؟ ... اند و
دسهت آ  حکومهت ها ـهـر و به   اخ ـرسامگاا   وطاا ااا  چنهد نفهر اخ حیوا  کاومسراا   لیمرایخما   اً  روش  ساخید هه درل ف
ا  انسهتا   هرار ههرده   باشهد(  اخ  ( اسه م   ع ه  مهابودهبهه اصه  ی اسد تروب  رحم تر اخحکومهت ههای )هه  بعاً  باید خدا )

و   ؟ههرده بودنهد ـرسام  رار ا خاودنهنهگ ههای   را  عمهن و جرسنن خهود« تنها»   های ت نا  پاهستا  شده بودند مخدور ایرا  و
ایه    دربهار   اهانت هردیهد     به م برا روخته شده   آنماناا   اابه خعم شما( ما هه بخا ر ذهر نام چند نفراخ )باآلخره  آیا ش

 سهوخنده تهری را بهرای مهردم هشهور  ِدوخ   هها آغاخشهد وشوروی   هه بعد اخجما شد  ج یم  اعما  غیر اس م  و غیر انسان 
 ؟..درکاننا  ، چمنند بار؟اـر مونر  اند  ؟   ـاهی، چن ی مونر  اندایجاد هرد ... 

 هو   تقبهی  و مهذمت ایه  همهه  جهایا ههه در اعتراض  در هدام س ری  مضمون  یا« عبدهللا وهاب»شخص  به نام  م  هه اخ 
   نخوانده ام.   ادامه دارد  و هنوخ با هما  شدت جردیده آا سر انا پنُر ادبار  آوار    مِ و مرد   چند دهن اخیر دامنگیر و 

رهباری ـلبادنا  عالیارد حا ب اساالای با همی  امروخ هه ایه  مضهمو  را مه  نویسهم  عهده یه  اخ اعضهای مشهرانو جرجهه اخ 
ااذاکرا   الب باا  ( باراینا اامماد هانحا ب اساالای   ا  ناک طارت ماانمادـاا  :بهه شهدت اعتهرار ههرده مه  جوینهد حیارنار

آیها خهو  ههای  ههه بها ایه   حیوا  افغامسراا، ب  کابل ای آنمد و ا  سوی دنگر دس  ب  کنرار افراد بی ـما    الیی اای  مماد  
 رماییهد ههه  توجهه  هرم دارد؟...  ههم و نمهم و مقهدار ...  هشتار ریخته م  شود  بسیار به  ارخش اسهت و اخ نرهر رنهگ و بهو

آدم هاای ههار ِ   مه  جیهرد هنهوخ..  چند دهن اخیر در سرتاسرا  انسهتا  صهورت جر تهه و هه در  هشتارا  انا ِ  مر وم و ب  جناه
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اخ هرنگاه شریف تر و  -  هه هرجخ همونست نبوده اند  اینهامع ومدار(  کرم  هنید همن است هه )  سفا  و بی واداا   خود اا
 تر هستند!؟ نجید تر و انسا  
اهاااا خاما  دولا  اای آناد و  دول  افغامسراا با ـلبدنا حیارنار ا احب  ای کمد، ماانمدۀ حیارناار با »  :سناتورا  م  جویند
 افغامساراا امااام اای  را بار ااردم اظلاوم« حااال  امرحااری»، باا   حب  ای کماد، اااا  ااامی کا  برـنا روی اسانل  لب 

 «.دهد  
ب  ناول نت غنرمظاای، پام د  مفار بای ـماا  کنار  و م دناک  هه اخیرا ً در من قه شاه شهید هاب  ر  داد در حم هء انتحاری 

را سهخنگوی حهخد اسه م  بهه رهبهری ج بهدی   هه خود هاروا  رغوا. دقایق  بعداخ ای  حادثه  ب  چهل مفر دنگر  خای ندمد
 .ـرف  م امرحاری را بر عهد اساولن  انا حال  معر   هرد  درصحبت با نشریه ها  حکمتیار

اکثار والنااا، و ناراا   ک  عالو  بر اواودن    عادۀ  ناادی ا اعیاای خاومرن  حا ب     با  ا اطالی( اساالای  آنا اطالع دارند
حالا  در ناا  »  ادعــا مه  هننهد ههه  باجــرأت خیاد   ایشا   امد؟    وسفنننراا   حیوا    افغامسراا من  ا  اعیای هانا ح ب

)در  هیس  اننااا :نکتهن جهالبتر ایه  اسهت ههه   فانا در ایه  واقعهن      «دادنم  را اا اماام  نهند و کنرار اطلوااا   نهر کابل
 !!دادمد« ابارکی »   دنگررا ب  نیانا قرل عام  بوک و انترنت(

(  ها  ساراا   رمظناای  ب که به وسی ن ار و حواریو  اشای   اجعن هم نریر در و ِ  چند دهن اخیر ) نه تنها توس  حکمتیچوا 
خهود وارد هسهتید  « حسهاد و هتهاد »ههه یقینهاً بهه  وهااب  عبادهللا  اخشما جناد آقای هنوخ... ا  انستا  ادامه داشت و دارد در

ساال هاای   یادادبار ربهاخ   روخ نماییهد و حاصه  ضهرد را  563هشتار هر روخ را ضهرد در   تعداد  تقاضا م  شود هه ل فا ً
را باتعهداد هشهتاری ههه « ضهرد هها»حاصه  ِ ایه  ههـمه    ضهرد هنیهد ... سهپس   بید ا  خرور روس های لیمری ا  افغامسراا

و سالخورده   گذرید اخقت  صدها هودکبجم  هنید... آنگاه )  ی افغاسراا  ور  ـرفر  اس ،وهاسان  هاو  البا   مارو  توس 
سراسر هشور صهورت جر تهه اسهت(   ه به ها و خانه های مردم در ِثر حم ه های ناجهان  و ویرا  شد و معیود و بیمارهه در ا
 ؟ب  چمد النوا بی ـما  ای رسد ... ببینید هه مجموعا ً

   
جوا  هستید و مسای  را با هوشمندی «  نخ واری» هنوخ  جناد آقای عبد  وهاد( هه ماشاء به  رخ کر شما )  برم  جردیم

و  دهرنا   بهی ِ    شهعورخودرا اخ دسهت داده، دراثر پناریهه   هام  تح ی  م   رمایید...) نه مانند ِ وهاج  و حضور ذه  و دقتِ 
 (:  !!! رق  قای  نیست   اسالان 

ههه ههدف ِ   و م مت هرد  ِ مه  داشهتید( ایه  اسهت  با توجه به عج ه ی  هه جناد ِ شما در اعترارم  )    استنبا درمگا    اول
جسهته سهاخید  (  ورا ً بر!مرا ) ـما  کبنرۀ    خواسته اید  به خعم خودبوده ـروپ های ُرمدَرو آرنی ساخرا  شما تحریم هرد  و 
  ِ  رصهت توجهه بهه مفهاهیم با چنا  عج ه و شتاد هه حت   -هار  ا را یو  مذهب  قرار جیرد.... هه ای  تامورد توجه و نکوهشِ 
 !اس « مااواا » کار دوسراا  ( پا  دقا  )در مذهدِ   ه مات ِ مرا نداشته اید 

را بای اها   چا  فهاندناد کا  قلام   عااا ، بای ماور ومااک و مارساای ااا کا  نااا ا   ساال   سادۀ اا ا  اماب  ناا انا اس :
... آیههها برداشهههت همهههه خواننهههدجا  اخ چنهههی  نوشهههته ؟ مااااک پاناااند  اسااا   بااار  خااام ااااردم  رمبطاااور حااا  ،ماراحااا  سااااخر 

خیههرا   !  بهها تفسههف عههرر مهه  هههنم هههه اشههتباه هههرده ایههد«... هاااا» یههد ؟... اجههر مهه  جویدانسههته ایههد خااود برداناا     ناابن   هههارا
مه  جیرنهد و من قه   مانند شما ( دارای  هم ها   هسهتند  وله  ) بهرعکس شهما( در وقهت م العهه اخ دقهت ههاراهثرعخیخان  هه )
انهد ههه   نا  رخنه های ه   ه   ندیهده  چبود« َ  قننَننرننَنو» خی   شور  حت    ) به خعم شما( هه  درنوشتن بنده  کر م  هنند 
  !روی خخم های مردم پاشیده شده باشد... ُانن  ُاننن  ماک -اخآ  رخنه ها 

اا هرـ  کاومس  مبود  ام    ، حری ـاهی کا   »...  :در انماا ریرار ای کمم  را ، خود«  قنرنَو   » روا  فراانند ک  اا االم 
با  نااد ااای   مانبامام ناااا، ، باا فهاام و اخاالهاو ااامی را، بااره نافنیی و ناارعی قنااه دوساراا ع نا  خااود  آقانااا   سالنااا

   «.ک  آماا من  کاومس  مبود  امد احساس ای کمم، ب  ند  آورم،(

ر قهای جانجهان  و مه  تهوا   -سهالها -م  نبوده  ب که اه  م بوعات وآنماناا   : ایشا  )به  رمود  شما( اولتوجه  رمودید هه   

 - مااقنهخوانهدم ههه ایه   را نوشته ههای او نیخ درآ  میا  بود  ول  اخیراً یک  اخ دسرگنر پماننریجفت: برادرا ِ  م  بودند. )
 به م  دشنام داده است(.   -غیرمستیقم 

  در همها  خمها  ِ همکهاری در  ااا ا فهام و اخااله مانبامام رفقاا»   به وضاحت م   همیدید ههه اـر روا  ای فراودند: دوم

را تهرک   اتهشهور مسه   شهد  ر قها بهه آ  پیوسهتند و مه  م بوعه آ  ههه هیهوالی همهونیخم در های م بوعات  ما بود  نه بعهد اخ
 آواره شدم.    دادم...   و مدت  بعد

شها  همونیسهت نبهوده ههه ای  احسااس اای کاممبهه شهدت » : اجر دقت م   رمودید  یقیناً  درک مه  هردیهد ههه مه  نوشهته ام سوم

با آا فهم و اخاله مانباما  نای » ؛ یعن  برای م  غیرقاب  باور بود هه ر قای م بوعات  ما «     نقنا دارم» نه ای  هه    «اند
-بهها وصههف شههمولیت شهها  در آ  نرههام منحههوس  - ع هه  مهه  نیههخ همههی  اسههت هههه ایشهها   احساااسهمونسههت شههوند. « کاا  داناارمد
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را « نقانا دانارا » معنه ء «  احسااس کاردا»  رسهای شهما  ِ قیق  آ ( نبوده اند... آیا در ذهه  و دمها همونست ) به معن  ح  
 دارد؟

  هه بهه ریاسهت پرو یسهور عبدالسهتار سهیرت  « نورای ا الح  و وحد  الی افغامسراا»     به دعوتِ خمان  هه م  :چهارم

پیهام   بهه بنهده  خبهر شهد و بهه وسهی ن یکه  اخ دوسهتا  مشهترک  اا قناهسالنا  آقهای دایر شد  به آلما  ر هتم« جرمن  - ُبا» در 
اخ   «. اا با کاومساراا، حرفای و االقااری مادارم   : » جفتم رمدی  به بسیار ... ول  م آر و دارد با اا االقا  کمد   رستاد هه

 را م مت م  هنم. ..   خود« خود ن     رردند  » بخا ر آ     ( سیخده سا  اخیر  در و  ِ )شایدشما چه پنها 
هه بها دایهر شهد  ِ حکومهت ِ  اسهد  ع ه  ) تحهت « هستید هنوخ » : آیا ب  ا  ع بوده اید و م  اخ جنادِ  شما ای  است هه ؤا س 

ن   ( شهام  ورهایف دولهت شهد ه  درهنهار ربها!آشهنایا  ِ مه  اخ بدمام ررریاست هرخی( در ا  انستا   عد  خیادی اخ همونستا  ) 
    ...  ؟حکومت هردند  خای هااا اردم  باالی  با تبختر نشستند و   محقم و... و...  عبد  عبد   حضرت ِ مجددیسیاف

؟... بسهوخد  رن ت   انمها  مااک،در اثر  تا  نمانده است  «نک  خم » در و  ِ دواخده سا  اخیر    من مِ  شما چیست ؟... آیا
 ؟ ... بسو امد   خم ها راتا   ریخته نشده«  مایی »  هیچ  ای  مدت ِ در تمام نا

 ءبود. اتحهاد شهوروی«  اارا » آقای س یما  الیم یم  رد  بودم «  هنچ» در وخارت ا  عات وه تور  خمان  هه م    :پمام

درنرهر داریهم دوته  اخ شخصهیت ههای   وشهت:  با ارسها  دعوتنامهن رسهم  بهه مقهام وخارت ا  عهات وه تهور ا  انسهتا   نوق 
. انتخهاد آ  دونفهر مربهو  بهه دعهوت هنهیم  خدیهد اخ اتحهاد شهوروی جههت ِ با  -برای یم مهاه   -ممتاخ م بوعات ِ ا  انستا  را 

و محه  و مؤسسهه یه  را ههه  ههر شههر  :ناکامتیهاخی ههه بهه آ  دومهمها  عخیهخ قایه  شهده ایهم  ایه  اسهت ههه   خودِ  شما اسهت.
هه مهمانا  ِ عخیخ ِ ما برای ایه  سهفر الخم بداننهد   هر ص  ِ سا  را :دوخودشا  برای تماشا انتخاد هنند  مورد قبو  ِ ما است. 

 م اع است.
  ول  عجیهد و غیهر غا  گیر هننده نبود    برای ماتور  آقای س یما  الیم را برجخیدوقت  مج س مس ک  وخارتِ  ا  عات و ه 

  !اا بودم   اتحاد شوروی ِ د هه مهما  ِ دومقاب  باور بو
را « سوچی»  ول    د  ِ تا    رجا را برای تماشا تعیی  م  هنید: هرد ههمرحوم مولوی ارشاد( توصیه ه)   دوست محترم بنده
 ! راموش َمکنید..

درایه  سهفر آ    ته  نداشهت... وله  مههمشهر است  قصبه است  تیاتر یا  ابریکهه ...؟ اهمی  چیست؟:« سوچی» ما نم  دانستیم  
نهدارم همهن جریانهات سهفررا شهری   آرخو  البتهه    بیش اخپیش آشنا شهدم.آقای سلنااا قنه پاک  بود هه به  هم  اخ م و ضمیرِ 

«  سوچی» هه در   اخ م ِ اس م  آقای الیم  اخ برخورد هوچک  یاد هنم   صرف م  خواهم برای روش  شد  ِ بخش  اخدهم
 ر  داد:

و  قناهمه  ارخیهد. « آد بهاخی»یم سهاعت   تفرجگاه جالد و خوش هوای هناربحراست هه واقعا ًبه یم بار دید  و«سوچی»
را هج هرده  به سوی مها آمدنهد. چیهخ چیهخی   خود ِشسته بودیم هه دو دختر روس   راهچوب  هنار سبخه و ج  ن  م  روی هــَوچ

   ترجمها  آموختهه  یادداشهت ههرده بهودم  نرهر انداختهه  جفهتم: . م  به جم ن روس  هه اخمهمیدیمس ماً  نف  به لسا  روس  جفتند هه
در حال  هه هیچ به روس  هم  حرف م  خنم ) نا    یعن  م  خبا  روس  را انده  م   همم«ن  َپروسیی منامونی  ـوارنو»

 .  (نم   همیدم
دسهت  سهر و  ههه مقابه  مه  ایسهتاده بهود  بها حرههات ِ  آ  یهم«... مبودماداناال دادمای » دخترا ِ  روسه   )ماننهدِ  حامهد ههرخی( 

 ...«.  منامونی  ارامسیی» ؟... جفتم: کدام  باا را ای فهایوانمود هرد هه م  پرسد 
  رحت  برایش دست داد  هه با استفاده اخ جم ن قب    هما  لحره ساختم  صحی  است یا غ   ... ول  دیدم هه  نفهمیدم جواد م 

  بیاییهد رای نشسهت  نیسهت  اجهر مهانع  نباشهدچو  جای ها   ب  خوشحالم هه با شما صحبت م  هنم...» و به خبا  آلمان  جفت: 
 «... بخنیم   قدم

 سهخ    ِ. هوتاههیچ هد   ندارد، لنسریژورما  ُجخ انجام وریفن   روس   ِ آخاد و متشبث  ِ  قدم خد    همیدم هه ای  دخترِ درجریا
  و آ  دختههر روسه  اخ ههم  اصهه ه   برجشههتیم  بها تعجهد دیههدم ههه آقهای الیهم -بعهد اخ تقریبها ً نههیم سهاعت صهحبت و جهردش -قته  و

  دیگهری بهه سهوی دور داده اسهت  خود را به سوی شرم  یک  روی نشسته اند کوچ  دو ُکمجدر  اگرخوا، و  ، قهر قهرجر ته
 .. !!غرد
ننر  بگو چ  ـپ بود؟: » اخ آقای الیم پر سیدم  عن  داری   با تبسم مبعد اخ دورشد  ِ دخترا  روس   ههه   م. س یما  الی« راس 

را به م  نخدیم و نخدیکتر ساخت و حرف ههای  خد...) بها مهخای  ای  دختر روس   خود» جفت:    آرامش خودرا باخ یا ته بود
 «. و هام آا حرت ها را فهاندی     آفرنم  !ور:» جفتم   وشوخ  هه عادت ِ م  است  حرف اش را ق ا هرده 

انم و  رخنهدا  ِ قهد دارای خ - اولم  با اشار  دست وچشم و ابرو  برایش روش  ساختم هه: » جفت: آقای الیم انده  جدی شد و
جهدا ً تقاضها مه  : چهاارم: با نخدیم شد  شما  شدیدا ً احساس جناه میکنم  سوم  یم مس ما  صادم هستم   -دوم   ونیم قد هستم



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

-ایه  ههه  اول  : هید  حرهات دستم(   صرف دونکته را )اخ ای  حرف ها ِ  کر م  هنم اخ مجموع  .ور شوید..اخ هنارم  د  هنم
 ...«دور نوند  ا  اال فا ً  –آ  هه  دوم چمد فر مد قد و منم قد دارم     

                                                                      *** 
آقای س یما  الیم خهوبتر آشهنا   هه به اخ م نجیبانن  درعی  خما   هم بود « ب  سابقه» در  و  ای  سفر دلچسپ هه برای م  

حقیقهت او شهدیدا ً آرخو داشهت  قهر و بیچهارج  مهردم  را تها چهه حهدی دوسهت دارد ... در و ه  خهود  شدم ... درک هرد ههه وی
بهه سهوین   خهارج جهردد و  دبهارمهرج و ویرانه  و ا و اخ حالهت ههرج  -هرچهه خودتهر -و هنش   مر وم ا  انستا  اخبهب  بهرود ..

 عرر وجود نماید...    مترق  ِجها 
آ   بنا    اولبرای مه  خوانهد ههه  قه    اولتر  دلچسپ ِ خود را  شعر جذاب  نوشت و آ  اثر خیبا و  شد   س یما  الیم درهما 
    را در حا ره دارم:

 پ  فرناد نم  پ  ساحلو کی چ  راناد نی «سوچی » د                                     

 ورام  وطم  !  ا ی  اا  بدارغ  ولنُس ،  ا  ی  اا    
 


