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ﺳﺧﯽ ﺑﮫ ھﻣوطﻧﯽ
ﭘﺎ ُ
ھﻣوطﻧﯽ ﺑﻧﺎم "وﺣﯾد ﷲ وﺣﯾد" ،ﮔوﯾﺎ از ﺑﻧدر ﺗورﺧم ،ﺳرﺣد ﺑﯾن اﯾن طرف "ﺧط ﻓرﺿﯽ دﯾورﻧد " و
آﻧطرف" دﯾورﻧد " ،ﻧظری ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد ﻋﻧواﻧﯽ اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﯾت"آرﯾﺎﻧﺎ -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻧﻼﯾن" ﮐﮫ ﻣﺗن
آﻧرا در ﺧﺗم اﯾن ﻣﺧﺗﺻر ﻣﯽ آورم.
اﯾﺷﺎن ،ﺣﺎﻻ ھر ﮐﯽ ھﺳﺗﻧد و از ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ،ﭼﺎر ﻧﺎﭼﺎر ﺟﮭت وﺿﺎﺣت
ﻣوﺿوع ،ﭼﻧد ﺳطری ﺧدﻣت ﺷﺎن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﻧﺳﺑت داده ﺷود ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای
ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ " ﺟواب اﺑﻠﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ اﺳت" ،ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻌﺑﯾر ﮔردد.
اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد:
" ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺟﻧﺎب اﻧوری ﻧوﺷﺗﮥ زﯾرﻋﻧوان » رھﻧورد ﮐﮫ زرﯾﺎﻓت اﻣﺎ وﺟدان ﺑﺎﺧت« ﺑﮫ اﻓﻐﺎن
ﺟرﻣن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﻣن در آن و ﯾﮑﺗﻌداد دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﯽ ﺑﯾﻧم"...
ﻣﻼﺣﺿﺎت ﺷﻣﺎ ﺟﻧﺎب "وﺣﯾد ﷲ وﺣﯾد" ،ﺑﮫ دو دﯾده .ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ آن ﻣﻼﺣﺿﺎت ﺷﻣﺎ ھم
ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣورد "ارﺳﺎل" و "اﻗﺗﺑﺎس" ،اﻧدﮐﯽ درﻧﮓ ﮐﻧﯾد و ﺧوب ھم ﻣﯾداﻧم
ﮐﮫ ﻓرق و ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯾداﻧﯾد.
ﺟﻧﺎب"وﺣﯾد ﷲ وﺣﯾد" ،اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد:
ﻣن ﺑﮫ رھﻧورد ﮐﺎر ﻧدارم ﺷﺎﯾد ﻣﻠﺣد و ﺑﯾدﯾن ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ رﻗم دﯾده ﺷود .ﻣﺛﻼً
ﺟﻧﺎب اﻧوری ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق ،ﻧﻐﻣﮫ ،ﻣﻧﮕل و ﻧﺎﺷﻧﺎس ھﻣﮫ ﺧوب ﺷﻌر و ﺧواﻧدن داﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﭼﮫ
ﻓﺎﯾده ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد و ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﮑردﻧد .ﻣن ﻣواﻓق ﺗﺎن اﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺧو اﺣﻣد وﻟﯽ
ھﻧﮕﺎﻣﮫ ظﺎھر ھوﯾدا و ﭘرﺳﺗو را ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﺗﻌﺻب اﺳت.
ﺧدﻣت ﺷﺎن ﻋرض ﺷود اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ھم ﮐﺎری ﻧدارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ رھﻧورد ﮐﺎر دارﯾد ﯾﺎ ﻧدارﯾد ،اﻣﺎ ﻣن در
ھﯾﭻ ﺟﺎی ﻧوﺷﺗﮥ ﻣﺗذﮐره از "ﻣﻠﺣد و ﺑﯽ دﯾن" ﺑودن"رھﻧورد زرﯾﺎب" ،ﺗذﮐری ﻧداده ام ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﺑﮫ آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣن ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد ﮐﮫ"رھﻧورد زرﯾﺎب" ،ﺑﯽ دﯾن ﺑوده اﺳت،
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ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾن .اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺧﺻﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣن و ﺷﻣﺎ و ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﻧدارد .ﺑﮕﻔﺗﮥ
ﻣﺷﮭور" ﺑز از ﭘﺎی ﺧود آوﯾزان اﺳت و ﮔﺎو از ﭘﺎی ﺧود.
ﻣن ھم ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧوﯾﺷم و ﺑﮫ دﯾن و زﺑﺎن و ﻣذھب ﮐس ،ﮐﺎری ﻧدارم ،ھر ﮐﺳﯽ آن درود ﻋﺎﻗﺑت ﮐﺎر
ﮐﮫ ﮐﺷت .ﺟو اﮔر ﮐﺎﺷﺗﯾم ،ﺟو درو ﻣﯾﮑﻧﯾم ،ﮔﻧدم اﮔر ،ﮔﻧدم .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺗﺎ ﺣدی درﺳت و ﺑﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﺿرر ﮐس ﺑﮫ ﮐﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎن ﯾﺎ ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﻧرﺳد؛ ﮐﮫ در ﻣورد"زرﯾﺎب" ھﺎ و اﻣﺛﺎل ﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼً
ﺻﺎدق اﺳت.
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد ..." :ﻣﺛﻼً ﺟﻧﺎب اﻧوری ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق ،ﻧﻐﻣﮫ ،ﻣﻧﮕل و ﻧﺎﺷﻧﺎس ھﻣﮫ ﺧوب
ﺷﻌر و ﺧواﻧدن داﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﭼﮫ ﻓﺎﯾده ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد و ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﮑردﻧد"...
ﮐﺎش ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ھﻣﯾن دو ﺳطر ﺑﺎﻻ را ﺑﺻورت ﺧﺎص ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾد ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮥ ﻣورد
ﻧظر ﺷﻣﺎ ،در ﮐدام ﺻﻔﺣﮫ ،ﮐدام ﭘﺎراﮔراف و ﮐدام ﺳطور ،آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ادﻋﺎ ﮐرده اﯾد ،ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ام،
ﺗذﮐر داده ﺷده اﺳت .ﮐﺎش در ﺧواﻧدن و ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﯾﮏ ﻣﺿﻣون ﮐﻣﯽ دﻗت ﺑﺧرچ دھﯾد.
ﺟﻧﺎب وﺣﯾدﷲ وﺣﯾد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد:
" ...ﻣن در اول ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﺳﮑر ﺑودم ،ﺑﻌد ﻣﮭﺎﺟر ﺷدم .اﺣﻣد وﻟﯽ و ھﻧﮕﺎﻣﮫ را در ﮐﺎﺑل ﻣﯾدﯾدم
ﻣﯾﺧواﻧدﻧد .زه د ﺧﻠﻘﯾﺎﻧو دوروروی ﺧﺑر دارم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺳﺎرﻧدوی ﻣﯾﺧواﻧدﻧد .ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ
ﺧﯾﻠﯽ ﺧواﻧدﻧد ﺧو اﻧوری ﺻﺎﺣب اﻧﺗﻘﺎد ﻧﮑردﻧد .او از ﺑﺑرک ﮐﮫ ﺳرﮐرده ﺑود ﺑد ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺧو از ﻧﺟﯾب
ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﻣﯾﮕوﯾد"...
ھﻣوطن ﮔراﻣﯽ! اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن در ﻧوﺷﺗﮥ ﻣد ﻧظر ﺷﻣﺎ ،ھرﮔز در ﻣورد ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ،ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ و ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ھم ﻧﻧوﺷﺗﮫ ام ،ﻧﻣﯽ داﻧم ،ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرﺗﮑب ﺧطﺎ و اﺷﺗﺑﺎه ﺷده اﯾد ،ﯾﺎ
ﻣن ﻣﻐز ﺧر ﺧورده ام) اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ از ﺧران ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ در ﮐﻠﮫ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺛﻘﺎل ﻣﻐز ھم
وﺟود ﻧداﺷت( .آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ رھﻧورد زرﯾﺎب و ھﻣﮑﺎران ﺑﯽ ﻋﺎر او در اﺗﺣﺎدﯾﮥ ھﻧرﻣﻧدان
رژﯾم ﮐودﺗﺎ ﺑود.
ﯾﮏ ﻣطﻠب دﯾﮕر را ھم ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ و ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ ﮔذاﺷت ،و آﻧﮭم اﯾﻧﮑﮫ از ﻓﺣوای ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑرداﺷت ﮔردد ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺳﺎﺋل ﻗوﻣﯽ را ﺧدای ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ داﻣن
ﺑزﻧﯾد ،ورﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﻧوﺷﺗﯾد ﮐﮫ" ...ﺧو اﺣﻣد وﻟﯽ ھﻧﮕﺎﻣﮫ ظﺎھر ھوﯾدا و ﭘرﺳﺗو را ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﺗﻌﺻب
اﺳت .و ﯾﺎ ...او از ﺑﺑرک ﮐﮫ ﺳرﮐرده ﺑود ﺑد ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺧو از ﻧﺟﯾب ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﻣﯾﮕوﯾد"...
ﺧدا ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻏﻠط رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ در آﻧﺻورت از ﺷﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌذرت ﻣﯽ ﺧواھم .ﻣن ﻓﻘط ﯾﮏ
ﻓرد را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ھﻣﯾش و ﺑﺻورت ﻣﺗواﺗر ،ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ را داﻣن ﻣﯽ زﻧد و ﺑرای
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ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼپ و راﺳت ،ﺑﺎﺑﺎ و ﻣوﻻ و ﺧدا ﺟور ﻣﯾﮑﻧد .از او ﻧﻣﯽ ﺷود ھﯾﭻ ﮔﻠﮫ ای داﺷت
ﭼون ﺑﮫ اﻣراض روﺣﯽ ورواﻧﯽ دﭼﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻻﻋﻼج اﻧد.
ﻣن ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ از ﺳره ﺗﺎ ﺧﺷرۀ ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮕﺳﺗر و ﻣﯾﮭن ﻓروش را ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮐرده
و اﻓﺷﺎ ﻣﯾﮑﻧم و از ھﯾﭻ ﺗﮭدﯾد و ﺗﺧوﯾف و ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾری و از ھﯾﭻ ﺗﺎﭘﮫ زدﻧﯽ ھم ﺧﻣﯽ ﺑر اﺑرو
ﻧﯾﺎورده ام و در ﻣورد ﺑﺑرک ﺟﺎﺳوس ﮐﮫ در ﺑﯾن ﺣزب ﻣﻧﺣﻠﮫ ای ﺷﺎن ﺑﮫ " د ﮐﺎر ﻏل ،د درﺑﺎر ﻣل
او د ﮐﺎرﮔراﻧو اﺟل" ﻣﺷﮭور ﺑود ھم از ھر ھﻣوطن دﯾﮕر ﺑﯾﺷﺗر ﻧوﺷﺗﮫ ام .در ﻣورد ﺗره ﮐﯽ ،ﺑﺑرک
و ﻧﺟﯾب و اﻧﺎھﯾﺗﺎ و ﺟﻣﯾﻠﮫ ﭘﻠوﺷﮫ و ،...ﺑﺻورت ﺧﺎص و در ﻣورد ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ ﺑﺻورت
ﻋﺎم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ "ﺳﮓ زرد ،ﺑرادر ﺷﻐﺎل" .ﺧداوﻧد ﺗﺧم اﯾن زﻧﺎزادﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را از روی زﻣﯾن
ﺑردارد .ﻣﺳﺑب ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣردم ﺷرﯾف آن از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ھﻔﺗم
ﺛور ﺗﺎ ھﻣﯾن دﻗﺎﯾق و ﺑﻌد از اﯾن ھم ،ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﻣﻧﻔور و ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮥ ھﻔﺗم ﺛوری اﻧد.
ﺟﻧﺎب"وﺣﯾد ﷲ وﺣﯾد" ،ﻧظر ﺧوﯾش را ﭼﻧﯾن ﺧﺗم ﮐرده اﻧد:
" ...ﻣن زﻧدﮔﯽ رھﻧورد را ﺧواﻧدم دﯾﮕران ﯾﮏ ﮔﻧﺎه ﮐرده اﻧد او دو ﮔﻧﺎه ﮐرده ،در ھر دو اﺷﻐﺎل
روﺳﯽ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﻣﮭﺎﺟر ﺑود ﭼرا؟
اﯾن ﺧط را ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ﮐردم ﻧﺷر ﻧﮑرد ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻧوﺷﺗﮫ ﮐردم ﻧﺷر ﻧﮑرد از آراﯾﺎﻧﺎ
ﻣﺷﮑورم ﭼون ﺑﯾطرف ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯽ ﺗﻌﺻب اﺳت".
رھﻧورد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دو ﮔﻧﺎه ﺑزرگ را ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ و اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ دﻣﺑﮏ زده
و ﻧﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻧرخ روز زھر ﻣﺎر ﮐرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﺑزرگ ﺗر او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ دﺳﺗور
آﺧﻧدک ھﺎی ﺑﯽ ﻣﻘدار اﯾراﻧﯽ ،ﺗﻼش ﮐرد زﺑﺎن ،ادﺑﯾﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﺻﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔﻧد
ﺑﮑﺷد .ورود ﻟﻐﺎت ،ﮐﻠﻣﺎت و اﺻطﻼﺣﺎت ﻧﺎﻣﺄﻧوس آُﺧﻧدی اﯾران ،ﺑﮫ ﻧﺷرات رادﯾو -ﺗﻠوﯾزﯾون و اﺧﺑﺎر
و ﻣﺟﻼت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺧﺻوص ﮐﺎﺑل ،در اﺛر ﺧﯾﺎﻧت رھﻧورد ھﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺷد ﮐﮫ ﺧود ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ از ﺻد ﺟﻧﺎﯾت ﺑدﺗر اﺳت.
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد ،ﻧوﺷﺗﮥ ﻣورد ﻧظر ﺗﺎﻧرا ﺑﮫ آدرس اﻓﻐﺎن – ﺟرﻣن و ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل -ﺧﭘﻠواﮐﯽ و
ﻧﯾز آرﯾﺎﻧﺎ – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده اﯾد ،ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ و ھر ﻧوﯾﺳﻧده اﺧﺗﯾﺎر ﺧود را دارد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾت ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﯾﺎ دو ﺳﺎﯾت و ﯾﺎ ده ﺳﺎﯾت ،اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎن -ﺟرﻣن آﻧﻼﯾن آﻧرا
ﻧﺷر ﻧﮑرده اﺳت ،ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻧﺷراﺗﯽ ﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﻧﺎ -آﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم از
ﺧود ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ دارد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻﺎﺣب آن ،اﻣﺎ و ﻣﮕر ﻧوﺷﺗﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آدرس
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"اﺳﺗﻘﻼل -ﺧﭘﻠواﮐﯽ" ھرﮔز ﻣواﺻﻠت ﻧﮑرده اﺳت .آدرس ﺳﺎﯾت در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺻﻔﺣﮥ ﺳﺎﯾت وﺟود دارد
و ﺷﻣﺎ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آن اﯾﻣﯾل در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺳﺎﯾت ﻣؤﻗر"اﺳﺗﻘﻼل – ﺧﭘﻠواﮐﯽ" ،درﯾﭼﮫ و ﮐﻠﮑﯾﻧﭼﮫ ای ﻧظرﯾﺎت ﻧدارد ﮐﮫ
ﻣﺣل ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻧوﯾﺳﺎن ﮔردﯾده و درﯾﭼﮥ ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﺑﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ از آن ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت .اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤﻟﯾت ھم ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ اﺳت.
و ﮔپ آﺧر ھم اﯾﻧﮑﮫ از ﻧﮕﺎه اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻠﯽ ﮔرا ﺑﺎﺷد و ﻣﻠﯽ ﺑﯾﻧدﯾﺷد ،ﯾﺎ ﺿد ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد
و ﻧوﮐر اﺟﺎﻧب ،اﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﯽ طرف اﺳت ،ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد "ﻣﻠﯽ" ﺑﺎﺷد؛ در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺷﻌﺎر
ﻣﺷﮭور ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ"،ﺑﯽ طرف ،ﺑﯽ ﺷرف اﺳت" .در ھﻣﺎن زﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎه و ﺧوﻧﯾن
ﻗدرﺗﻣداری "ح .د.خ " ،ھم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑودﻧد ،ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺑودﻧد و ﺿد ﮐودﺗﺎ
ﭼﯾﺎن ھﻔﺗم ﺛوری و ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺿد ﻣﻠﯽ و دﻧﺑﺎﻟﮫ رو و ﺑﻠﯽ ﻗرﺑﺎن ﮔوی ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﺑﯽ
آزرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﮕﺳﺗر؛ ﺑﯽ طرﻓﯽ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ھم ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ ﺑﯽ ﺷرﻓﯽ ﺑود و در اﯾن زﻣﺎن ھم ﭼﻧﯾن
اﺳت .آزادی ﺑﯾﺎن ھم ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘرراﺗﯽ دارد و ﺣد و ﺣدودی و اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤﻟﯾت در ﻗﺑﺎل وطن و
وطﻧدار و ﺳرﻧوﺷت ﻣﻣﻠﮑت ھم وظﯾﻔﮥ ﺳﺗرگ ھر اﻓﻐﺎن ﺑﺎوﺟدان اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ "ﺑﯽ طرف"
ف ﺧود را ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوم ﮐرد؛ ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾدان ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ھر ﺑﯽ ﺳروﭘﺎ ﺑود و ھر ﺟﻔﻧﮕﯽ را
ﺑود؛ طر ِ
ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧﯾد و ھر زﯾردار ﮔرﯾﺧﺗﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ ﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ" از ھﯾﭻ ﮐرده ﻏﻧﯾﻣت اﺳت".
اﯾﻧﮭم ﻧظر ﺟﻧﺎب"وﺣﯾدﷲ وﺣﯾد" ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺳﺎﯾت ﻣورد ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺎن ﮐﮫ ﺧدﻣت ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ
ﺷود ):از ﺗﺄﺧﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﻋذر ﻣﯽ ﺧواھم(.
اﺳم :وﺣﯾد ﷲ وﺣﯾد

ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت :از ﺗورﺧم ﺑﻧدر
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ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﺗﻌﺻب ﺑﺎﺷﻧد.
ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺟﻧﺎب اﻧوری ﻧوﺷﺗﮥ زﯾرﻋﻧوان » رھﻧورد ﮐﮫ زرﯾﺎﻓت اﻣﺎ وﺟدان
ﺑﺎﺧت« ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﻣن در آن و ﯾﮑﺗﻌداد دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﯽ ﺑﯾﻧم.
ﻣن ﺑﮫ رھﻧورد ﮐﺎر ﻧدارم ﺷﺎﯾد ﻣﻠﺣد و ﺑﯾدﯾن ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
رﻗم دﯾده ﺷود .ﻣﺛ ً
ﻼ ﺟﻧﺎب اﻧوری ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق ،ﻧﻐﻣﮫ ،ﻣﻧﮕل و ﻧﺎﺷﻧﺎس
ھﻣﮫ ﺧوب ﺷﻌر و ﺧواﻧدن داﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﭼﮫ ﻓﺎﯾده ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد و ﻣﮭﺎﺟرت
ﻧﮑردﻧد .ﻣن ﻣواﻓق ﺗﺎن اﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺧو اﺣﻣد وﻟﯽ ھﻧﮕﺎﻣﮫ ظﺎھر
ھوﯾدا و ﭘرﺳﺗو را ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﺗﻌﺻب اﺳت.
ﻣن در اول ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﺳﮑر ﺑودم ،ﺑﻌد ﻣﮭﺎﺟر ﺷدم .اﺣﻣد وﻟﯽ و ھﻧﮕﺎﻣﮫ را در
ﮐﺎﺑل ﻣﯾدﯾدم ﻣﯾﺧواﻧدﻧد .زه د ﺧﻠﻘﯾﺎﻧو دوروروی ﺧﺑر دارم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺳﺎرﻧدوی
ﻣﯾﺧواﻧدﻧد .ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺧواﻧدﻧد ﺧو اﻧوری ﺻﺎﺣب اﻧﺗﻘﺎد ﻧﮑردﻧد .او
از ﺑﺑرک ﮐﮫ ﺳرﮐرده ﺑود ﺑد ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺧو از ﻧﺟﯾب ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﻣﯾﮕوﯾد .ﻣن ھم ﻧﺟﯾب
را ﺑد ﻣﯽ ﮔوﯾم.
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ﻣﺎ درﯾﻧﺟﺎ از ﺟواﻟﯽ و درﯾور ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دوﮐﺎﻧدار ﺑﻧدر و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣﮫ ﻣﺟﺎھد و
ﻣﮭﺎﺟر ﺑودﯾم و ﺗﺎ ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش ﮐﮫ دروازه ﺗورﺧم ﻧﺑود اﻟﺣﻣدﷲ اطﻔﺎل ﻣﺎ ھﻣﮫ
از ﮔﯾت ﺗﯾر ﻣﯾﺷدﻧد و در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درس ﻣﯾﺧواﻧد.
ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﯾﻠﻔون ﻣﺎ از آن طرف ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯾﺷود .ﻣن در دﻓﺗر ﺗﺟﺎرﺗﯽ
ﺑﻧدری ﺧود از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺗﻣﺎم ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧت را ﻣﯾﺧواﻧم .ﻧن ‡ﮑﯽ
ﮐﺎم ﻣرﺑوط طﺎﻟﺑﺎن اﻻﻣﺎره و ﺟرﻣن اﻓﻐﺎن و آرﯾﺎﻧﺎ و ﺧﺑرھﺎی ھﺷت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ و
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ را و ﻧﻣﺎز ﺧود را ﺑﺎ آذان آن طرف ﺗورﺧم ﻣﯾﺧواﻧﯾم .آذان ﺷﺎم ﮐﺎﺑل
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎوﻗت ﻗﺿﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد و آذان ﺻﺑﺢ ﻧزدﯾﮏ آﻓﺗﺎب ﺑراﻣد اﺳت ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺷﺎن
ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑراﺑر ﻧﯾﺳت.
ﻣن زﻧدﮔﯽ رھﻧورد را ﺧواﻧدم دﯾﮕران ﯾﮏ ﮔﻧﺎه ﮐرده اﻧد او دو ﮔﻧﺎه ﮐرده ،در ھر
دو اﺷﻐﺎل روﺳﯽ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﻣﮭﺎﺟر
ﺑود ﭼرا؟
اﯾن ﺧط را ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ﮐردم ﻧﺷر ﻧﮑرد ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻧوﺷﺗﮫ ﮐردم ﻧﺷر
ﻧﮑرد از آراﯾﺎﻧﺎ ﻣﺷﮑورم ﭼون ﺑﯾطرف ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯽ ﺗﻌﺻب اﺳت.
واﻟﺳﻼم
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