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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،انواع
میوه های فصل ،نان های تازۀ وطنی،
روت ها ،میوه های خشک تازه وارد
ازافغانستان ،وگوشت های تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم میکند
ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ هشام /سال بیست چهارم  /پنجشنبه  2سنبله  52 / 20۲۲اگست  /5۰22شمارۀ مسلسل 2۰۰0

For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

زندگی برای دیگران
آفتاب برای دیگران گرما می دهد،
مهتاب برای دیگران نور می دهد
دریا برای دیگران آب می دهد،
درختان برای دیگران میوه می دهند اماخود شان آن میوه را نمی خورند !
از وجیزه های کوتاه

46110 Lake Center Plaza, Sterling, VA 20165
September 13, 2015 4 pm to 7 pm
703- 627 0010

محمدقوی کوشان ،گردانندۀ محافل بزرگذاشت قهرمان ملی و روز
شهید در شرق ایاالت متحدۀ امریکا
تلفون و ایمیل mkqawi471@gmail.com 571– 435 4604 :

روزشهید و چهاردهمین سالگردشهادت
قهرمان ملی ،مسعودشهید (رح) درشمال
ایالت کالیفورنیا تجلیل می شود

انجمن فرهنگی دانش درشمال ایالت کالیفورنیا باهمکاری جنرال
قونسلگری افغانستان در الس انجلس وهواخواهان جهاد ومقاومت
مردم افغانستان ،روزشهید وچهاردهمین سالروزشهادت قهرمان ملی
مسعودشهید را طی یک همایش بزرگ ،ختم قرآن پاک وسخنرانی
تجلیل می نمایند.
وقت ساعت پنج عصر روزشنبه  05سپتمبر5102
مکان :چاندنی بنکویت هال ،شهر نیوارک
 2475موری سکول رود ،نیوارک ،کالیفورنیا07241 ،

نیروهای ناتو وارد موسی قلعه شدند

 52اگست/هیرمندـ باتار :واحدهای نظامی ناتوبه هیرمند رسیدند تا نیروهای
افغان راکه ازشش روز بدینسوعملیات را برضد طالبان آغازکردند ،کمک کنند.
معاون والی هیرمندگفت :حمالت هوائی نیروهای ائاالف تلفات سنگین را بـه
طالبان واردکرده است  .وی از رسیدن واحد پیاده این نیرو ها به موسی قلعه تبر
داد اما نگفت که این نیروهاچه تعدادومربوط به کدام کشوراند .بگفاه رسولیار،
نیرو های تازه نفس ائاالف از قندهار وکابل به موسی قلعه اعزام شده اند .منبـع
افزود :براساس تفاهمنامه میان دولت افغانساان و نیروهای حمایت قاطـع ،ایـن
نیروهادرصورت نیاز ازنیروهای امنیای افغان حمایت میکنند.
قوماندان امنیه هیرمند گفت آنها وضعیت موسی قلعه را کنارول نمـوده و
عملیات بزرگ را آغاز تواهندکرد.تاکنون وزارت های دفاع و داتله درایـن
مورد چیزی نگفاه اند .

فراخوان روزنامه نگاران به امنیت ملی
خالف قانون است

 5۲اگست/کابل ـ تلویزیون نور :اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانساان یا
“نی” بازجویی از شماری تبرنگاران و فعاالن شبکه های اجاماعـی رابـه ـن
گردانندگی یک صفحه فیسبوک بنام “کابل تکسی” تقبیح کرد .ازحدود هشت
ماه به اینسو ،صفحه ای در فیسبوک بازشده که “کابل تکسی” عنوان داده شده
است.هویت گرداننده این صفحه مشخص نیست ،امادرین صفحه ازسـیـاسـت
گران به گونه طنزی وگاه جدی اناقاد میشود .شیوۀ نگارش هم به گونۀ است که
توجه بسیاری ازکاربران فیسبوک رابخودجلب کرده است.
به تازگی ،مطلب طنزی تحت عنوان “گروه سرود حنیف اتـمـر” در مـورد
شماری مشاوران محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری
در صفحه کابل تکسی نوشاه شده است.به اساس ادعا این صفحه ،آقای اتـمـر
بیش از بیست مشاور دارد.
این اقدام کابل تکسی باواکنش جدی مشاورشورای امنیت ملی مواجه شد .به
همین دلیل چند تن از روزنامه نگاران و نویسندگان به ن گردانندگی صفـحـه
کابل تاکسی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی مورد بازپرس قرار گرفاه اند.ا
داره حمایت از رسانه های آزاد افغانساان یا نی از این بازپرس روزنامه نگاران و
نویسندگان به شدت اناقادمیکند.
عبدالمجیب تلوتگر رئیس اجرایی این نهاد می گویدباید این قضیه ازسـوی
نهادهای مسئول پیگری شود نه ریاست امنیت ملی.
تلوتگر طنزپردازی در رسانه های اجاماعی به هدف برمالسازی یک معضل
اجاماعی وسیاسی را مطابق قانون میداندو تأکید میکند که موردبازپرس قـرار
گرفان روزنامه نگاران آنهم به ن گردانندگی یک صفحه اجاماعـی تـالف
قانون است.
آقای تلوتگرهمچنان ،عدم دسارسی تبرنگاران به اطالعات را نگرانی کننده
میداند ومیگویدهرچندقانون حق دسارسی به اطالعـات از سـوی ریـاسـت
جمهوری توشیح شده است ،اما رهبران حکومت در امرتطبیـق ایـن قـانـون
کوتاهی میکنند .بگفاۀ رئیس اجرایی سازمان نی ،حق دسارسی به اطالعات در
حکومت پیشین به مراتب توب تر از حکومت وحدت ملی بوده است .

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

جنرال دوستم اتهام نسل کشی را رد کرد

در روزملی شهید ودرچهاردهمین سالروز
شهادت سردار مجاهدین ،احمدشاه مسعود
شهید ،قهرمان ملی افغانستان
افغان های مقیم شرق امریکا باهمکاری سفارت افغانستان درواشنگتن
دی سی ،محفل فخیم و با شکوهی را ازساعت چهار دیگر تا هفت شام
روزیکشنبه سیزدهم ماه سپتمبر 5102درتاالر (چری بالسم بنکویت
هال) واقع شهرسترلنگ ایالت ورجینیای شمالی ،ایاالت متحدۀ امریکا
برگزار می کنند.
این محفل که شکل مباحثه ومناظره بین پنالیست ها ،وپرسش و پاسخ
باحضار راخواهد داشت ،به تشخیص و تبیین راهبردهای داهیانۀ
قهرمان ملی درهمه جهات زندگی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی افغانستان ،پرداخته خواهد شد ،سپس علل انحراف ازآن
راهبردهای ملی به بررسی گرفته شده ،راههای برگشت به مسیراصلی
نشانی گردیده ودرپایان نتیجه گیری ازمباحث صورت می پذیرد .
حضور هم میهنان عزیز دراین محفل را گرامی می داریم .
محل Cherry Blossom Restaurant & Banquet Hall :

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

کابل تکسی هویت کارمندان شورای
امنیت ملی را فاش نمود

 5۲اگست/کابل ـ صدای امریکا :به دنبال نشر مطالب اناقادی در صـفـحـۀ
اجاماعی فیسبوک تحت نام (کابل تکسی) درمورد شورای امنیت ملی ،دفـاـر
این شورا واکنش شدید نشان داده و گفت کاربران این صفحه دست به افشـای
معلومات محرم دولای زده اند که شامل افشای هویت کارمندان دفار شـورای
امنیت ملی نیز بوده است.تواب غورزنگ ،سخنگوی دفار شورای امنیت ملـی
افغانساان در مصاحبۀ بارادیوآشنااین نوع کارگیری ازصفحات اجاـمـاعـی را
اسافاده از آزادی بیان نه بلکه نقض آزادی بیان عنوان کردوگفت دفارشـورای
امنیت ملی بادرنظرداشت حق آزادی بیان وحق دسارسی مردم به اطالعات ،از
ادارات ذیربط میخواهد به منظور جلوگیری از افشای معلومات محرم سکاـور
های امنیای با ماخلفین قضیه ،مطابق قوانین نافذه کشور عمل کند.
اگرچه اودر رابطه به این رویداد ،از دادن معلومات بیشار تود داری کرداما
اینکه نشرهمچومطالب اسافاده سو ازآزادی بیان است یا نه ،دفار نی یـا ادارۀ
حمایت ازرسانه های آزاد افغانساان میگوید صفحۀ فیسبوک کابل تکسی دست
به هیچگونه افشاگری نزده و از حق آزادی بیان اسافاده کرده است.
صحفۀ کابل تکسی ،بیشارسیاسیون ،قوماندانان جهادی ،مقامات آلوده به فساد
و باورهای بیروکراتیک را درقالب نزبه اناقادمی گیرد .نوشاه های این صفحه
همواره ،از زبان یک رانندۀ تکسی بیان می گردد.
مجیب تلوتگر ،رئیس دفارنی گفت درین رابطه ریاست عمومی امنیت ملی
دوتبرنگار را مورد تحقیق و بازجویی قرار داده است.او میگویددر رابطه بـه
امنیت کارمندان ریاست امنیت و افشای اسناد محرم چیزی وجود ندارد وجـز
بهانه یی بیش نیست .شماری از افراد بویژه شورای امنیت ملی به آزادی بـیـان
وآزادی رسانه ها باورمند نیساندوبه بهانه های مخالف میخواهنـدآزادی بـیـان
رادرافغانساان محدود کنند.
جواد ناجی و ذکی دریابی ،دو تبرنگاری اساند که در این رابطه این قضیه
از سوی امنیت ملی مورد بازجویی قرار گرفاه اند.آقای ناجی در صفحۀ فیـس
بوک تود ،از بازجوییش نوشاه است که بنا بر احضاریه ریاست امنیت مـلـی
صبح امروز به ریاست 22این اداره رفت جائیکه به گفاۀ او بر اساس دسـاـور
حنیف اتمر ،مشارو امنیت ملی رئیس جمهور ساعت ها مورد تحـقـیـق قـرار
گرفت.آقای ناجی نگاشاه است که حنیف اتمر او را ماهم به کارگردانی صفحه
کابل تکسی کرده و تمام سوالهای ریاست امنیت ملی نیز برین محور میچرتید.
اوهمچنان نوشت پس ازساعاها سوال وجواب ،نه ریاست امنیت ملی و نه حنیف
اتمر هیچ کدام ناوانساند هیچ سند و مدرکی را که نشان بدهد که او نسبای بـا
کابل تکسی دارد.
ازسوی دیگرکاربران فیسبوک به این عقیده اندکه مردم تمـام انـاـقـادات
نظریات واعاراضات شان بردولت رامیاوانند ازطریق فیسبوک نشرکنندتابگوش
مسئولین برسد .ویس بارکرزی یکان از فعالین فیسبوک میگوید که مردم باید
در چوکات آزادی بیان تمام اناقادات واعاراضات رابیان کنندکه تالف منافع
ملی کشور نباشد ،دولت حق ندارد مانع اعاراضات و اناقادات مردم شود و آنان
را موردبازپرسی قراردهد جزاینکه بر منافع ملی و کشور برتورد کند.
آزادی بیان یکی از دساآوردهای بزرگ 2۲سال قبل درافغانساان محسـوب
میگردد .رسانه های همگانی افغانساان همواره ازکارکردهای حکومت انـاـقـاد
کرده و برنامه های ماعدد طنزی از سوی شبکه های تلویزیونی نیزبه نشرمیرسد.
درحالی هنوزواضح نیست صفحۀ اجاماعی فیسبوک کابل تکسی توسط چـه
کسی یا افرادی به پیش برده میشود ،درواکنش به این اقدام ریاست امنیت ملی
وشورای امنیت ملی ،صدهاتن ازکاربران صفحۀ اجاماعی فیس بوک و به ویژه
حامیان صفحۀ کابل تکسی تود رامنحیث کارگردان این صفحه معرفی کردند.

رهبر جنداهلل آسیای میانه کشته شد

 5۲اگست/قندزـ بی بی سی :اداره امنیت ملی افغانساان اعالم کـرد قـاری
غالم حضرت مشهور به ابو حذیفه ،رهبر گروه جنداهلل آسیای میانه درحـمـلـه
هواپیماهای بدون سرنشین دروالیت قندزکشاه شد .در تبرنامهایکه از سوی این
اداره مناشر شده ،آمده است( :ابو حذیفه امروزساعت ۲:0۰عصردرولسوالـی
چهاردره والیت قندوز با معاونش به اسم عمار و سه تن اعضای ارشد این گروه
هالک شدند .وی یکان از افرادکلیدی پیشبرد جنگ علیه نیروهای امنـیـاـی
درقندز بود ).امنیت ملی گفت این حمله براساس اطالعات این اداره صـورت
گرفاه است.
محمدعمرصافی والی قندز گفت درین حمله بشمول ابوحذیفه شـش تـن
دیگر از افراد کلیدی جنداهلل کشاه شده اند ،افرادکلیدی جنداهلل درمنطقه پـل
رحمتبای ولسوالی چهاردره درحالی هدف حمله هوا پیمای بدون سـرنشـیـن
قرارگرفاند که برای طراحی حمالت گردهم آمده بودند.
طالبان تا حال در این مورد ا هار نظر نکرده اند.

52اگست/فاریاب ـ صدای امریکا :معاون اول ریاست جمهوری افغانسـاـان
میگویدحضور وی درعملیات نظامی والیاهای شمال برای رهبری جنگ است
نه نسل کشی اقوام ساکن در آن والیاها .وی که ازیکماه به اینسو نبردفاریاب را
رهبری میکند ،پیش از این سازمان اساخبارات پاکساان را به بحرانی سـاتـاـن
وضعیت امنیای شمال ماهم کرده بود.
همزمان باآن شماری ازفعاالن وکار
شناسان افغان در برتی رسانه ها ،جنرال
دوسام رابه نسل کشی پشاونهادرشمـال
ماهم کردند ،اتهاماتیکه آقای دوسـاـم
آنرا بشدت ردکرد .بگفاۀ آقای دوسام
کسانیکه ویرا به نسل کشی ماهم میکنند
آنانی اندکه مراسم فاتحه توانی رابرای
مالعمر سازماندهی کردند ،افرادی که
به گفاۀ معاون اول ریاست جمهوری نه
سیاسامدار اند و نه هم آگاه سیاسی.
نقیب اهلل فایق نمایندۀ والیت فاریاب
گفت عملیات نظامی در والیت فاریاب درساحاتی انجام شده کـه اکـیـریـت
ساکنان آن اقوام غیر پشاون به ویژه ازبیک ها اند .درهمین حال هزاران تن در
شهر مزار شریف برای نکوهش افرادیکه جنرال دوسام را به نسل کشی ماـهـم
کرده بودند ،راهپیمایی کرده درضمن ازسران حکومت وحدت ملی تواساند
روابط دپلوماتیک راباپاکساان به حالت تعلیق درآوردند .اکیرمظاهره کنندگان
که اعضای حزب جنبش ملی بودند ،ضمن ابرازحمایت ازنیروهای امنیـاـی و
دفاعی افغانساان ،سازمان اساخبارات پاکساان را به حمایت از گروههای دهشت
افگن و انجام حمالت دهشت افگنی در افغانساان ماهم کردند.
مقامهای امنیای نیزاز تالشهای اساخبارات پاکساان برای ناامن ساتان والیاهای
شمالی تبرمیدهند .شاه محمد ذاکری معاون قول اردوی 5۰۲شاهین دروالیت
بلخ گفت :دشمنان تارجی ما طرح ریخاه بودند که باید از مسـیـر فـاریـاب
صفحات شمال را تسخیر کنند.
دریک انکشاف دیگر ،مسئوالن امنیای درفاریاب سه دهشـت افـگـن را
بازداشت کردند که ماموریت گرفاه بودند تا باالی جنرال دوسام در ولسوالـی
قیصار والیت فاریاب حملۀ اناحاری را انجام دهند .

کاروان موتر جنرال دوستم هدف قرار گرفت

 52اگست/فاریاب ـ صدای امریکا :مقامات امنیای والیت فاریاب میگویند
کاروان جنرال عبدالرشیددوسام ،معاون اول ریاست جمهور پس ازبازگشت از
ولسوالی غورماچ والیت فاریاب درساحه چهار شنبه بازارولسوالی قیصار هدف
کمین مخالفان مسلح قرار گرفت ،اما درین حمله به جنرال دوسام ومحافظینـش
آسیب جانی نرسیده است .سیدمسعود یعقوبی ،سخنگوی قوماندانـی امـنـیـه
فاریاب گفت در نایجه درگیری میان محافظین جنرال دوسام وکمین گرفاگان
هفت مخالف مسلح کشاه و سیزده تن دیگر جراحت برداشاند.
دریک تطابه ویدیویی که توسط دفار جنرال دوسام امروز اناشار یـافـت،
معاون اول ریاست جمهوراز مردم ولسوالی غورماچ تواساه است ته سالح را بر
ضد طالبان بردارند.
طالبان در مورد این حمله به رسانه ها چیزی نگفاه اند ،اما قـاری یـوسـف
احمدی ،یکی از سخنگویان طالبان در یک پیام که به رسانه ها ارسال نموده ،ادعا
کرده که باشندگان ولسوالی غورماچ از طالبان حمایت میکنند .او جـزیـیـات
دیگر را در زمیینه نداده است.

دوستم  :مسئول ناامنیها ی فاریاب آی اس آی است

22اگست/فاریاب ـ صدای امریکا :معاون اول ریاست جمهوری افغانسـاـان
میگوید جنگ درافغانساان ازسوی اساخبارات پاکساان سازماندهی می گـردد.
عبدالرشید دوسام که غرض رهبری و شرکت در عملیات نظامی علیه طالبان در
فاریاب به سر می برد تاکید دارد که تا یک روز دیگر والیت فاریاب را به یکی
از والیت های امن مبدل تواهد ساتت .او از پاکسازی کامل روساـای شـا
ولسوالی قیصارفاریاب تبرداده میگوید درآن عملیات نزدیک به 5۲مخالـف
مسلح دولت کشاه و 25تن دیگر شان نیز زتم برداشاند .اوافزود ازهفت سالـه
گرفاه تاصدساله ،پیر وجوان همه میدانندکه آنان از کجا رهبری میشوند ،اعاشۀ
آنان ازکدام طریق صورت می گیرد .یکروز القاعده میشود ،یکروزبه نام طالب
عرض اندام میکند و یکروزهم داعش .تمامی منبع سازماندهی و هدایت دهـی
آنان،آی اس آی و جنراالن پاکساانی می باشد".معاون اول رئیس جمهورگفت
تالش دارند برای اثبات دتیل بودن ادارۀ اساخبارات پاکساان درتشونـاـهـای
مرگبار درافغانساان ،اسنادو شواهد را بدست آورند .
آقای دوسام که از یک ماه بدینسو برای فرماندهی جنگ در والیت نا آرام
فاریاب بسر میبرد میگویددر جریان عملیات مشارک ساحات نا آرام این والیت
که پیش ازاین بدست طالبان بود از سوی نیروهای امنیای بازپس گرفاه است .

طرح جوانان افغانستان و پاکستان به دولتهای شان

 52اگست/اسالم آبادـ باتار :همایش گفامان جوانان افغانساان و پاکسـاـان
دیروزدرشهراسالم آباد پاکساان به پایان رسید .جوانان دو کشورطرحهایـی را
تهیه کردند که برای بهبود روابط این دو کشور همسایه به دولت ها ارائه کنند.
این همایش همزمان باافزایش تنش بین دوکشور برگزارشد .امـا گـروهـی
ازجوانان دوکشورگردهم آمدند ،نماد دوسای مردم دو کشور راساتاندو روی
برداشان اتاالفات گفاگوکردند .این همایش از تاریخ  0۰اسد در اسالم آبـاد
پایاخت پاکساان برگزار شده بود و تا دیروز ادامه داشت.جـوانـان اشـاـراک
کننده در این همایش روزنامه نگاران و فعاالن جامعه مدنی بودند.

هفته نامۀ امید
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محمد طاها کوشان

فریمونت ـ کالیفورنیا

هیچ گناهی بزرگتر از بیدانشی نیست

روی سخنم باز باجوانان دانشمندوفرهیخته بویژه جوانان پشتون است
امسال بزرگداشت ازجشن اساقالل میهن؛ درتمامی دوران زندگی من حال و
هوای دیگرداشت .سراسر امید بود ونوید ویکدلی و باهمی و همدیگرپذیـری
را که نوجوانان وجوانان چه دتار وچه پسرچه زن و چه مرد درسراسرکشور و
بویژه درشهر باکمال و باجمال کابل نشانۀ ازیکپارچگی هم میهنان وهمشهریان در
هرشهر ودیارمیهن ،وآدم بکلی احساس مینمودکه همه از ته دل نه به بسیج این یا
آن گروه و دساه و پره و جنبه؛ بنده این همدیگر پذیری و همدلی و همراهی و
یکپارچگی همه اقوام برادرو برابر رادرزندگی ام دوبار دیده و احساس نمودم .
نخست درآغازجهادملت افغانساان :مجاهدین تاجیک و اوزبیک و پشاـون
شمال وهزاره از راه هزاره جات وپکایا و توست و ننگرهار وکنرتا به پشـاور
شهرهجرت ودرین مسیرهمه پیکارگران جهاد ازدیگر برادران تویش با پیشانی
باز وماحضر تداو هست ازتودشان ومرکبهاواسلحه های شان نـگـهـداری و
پذیرایی می نمودندو درمسیر برگشت نیزهمچنان تابه مقاصد شان صحیح وسالم
برمیگشاند ،که این روش دشمنان افغانساان ومسلمانان مجاهدماراتوش نمی آمد
وبا دسایس ونوکران روپیه وکلدار ودرهم ودیناراینهارابجان هم انداتاند.
دومین بار :همین 5۲اسد امسال چنین یک وحدت ویکدلی دریک تـط
همه باهم تواهر و برادر و مادر و پدر همه یک سان یکدست و یک آواز کـه
الحمدهلل نماینگر شعور بلند آگاهی همه به ویژه جوانانرا نمایان ساتت.
جوانان شمایید که آینده از شماست وآرزوها وامید ها همه ازشما و فرزندان
ونسلهای آینده شماست .شماتود بدست تودآینده تویش را رقم میزنید ،نه ما
پیر وپیااله ها .ازجنگ وتفنگ تبعیض وتعصب دوری نمایید ،باهم ودرپهلـوی
هم در زیر سقف یک صنف بنشینید و درس بخوانیدو تودهارا به قله های بلند
دانش و تکنالوژی برسانید .به هرکسیکه ازشما میخواهند ابزار واجناس دکـان
وتجارتخانه زبان و قوم وسمت اسافاده نمایند ،دوری وا هار تنفرنمایید .حاالهمه
صدا ها وناله ها وداد و بیداد دکانداران وقاچاقبران و تاجران قوم و زبان و زی و
دین و مذهب می رادیدیدو باورنمودید که اینها هیچگاهی تود را مکلف بـه
بهبودزندگی قوم پشاون ندانساه اندوتنها ازین راه جیبهای تویش را پر نمـوده
و  ...دیگرش را تود میدانید و حاجت به گفاار بیشار نیست.
دوست آنست که بگریاند ،و دشمن آنست که بخنداند
از آغازمشروطیت تواهی تا امروز بنام مشروطه تواهی دکانداران و موقع
شناسان تاجر زبان وقوم تبارز دادند که کاابهای تاریخ به ویژه افغانساان در مسیر
تاریخ ازجناب شادروان میر غالم محمد غبار وافغانساان درپنج قرن اتیر ،نوشاه
شادروان میرمحمدصدیق فرهنگ ،سرگذشت یک ملت مظلوم درمسیـرسـده
بیست ،نوشاه شادروان غالم حضرت کوشان وافغانساان درقرن بیست مـوانـع
تاریخی در راه اساقراردولت قانون دراین کشور ،نوشاه جناب فاضل گـرامـی
داکار محمدحیدر تان (بارکزی) سابق رئیس دانشگاه کابل؛ گوشه هاو دقایـق
بسیار زیاد ناگفاه و زیر زده شده تاریخ مارا روشن ساتاه اند .وبایداین کاابها را
تواند وتود را آگاه از گذشاه ساتت پند گرفت و برای فردا اندیشه نمود.
شمانفس تویش را چگونه پرورش میدهید وعقل تودراچگونه بکار مـی
گیرید.تداوند باربار درقرءان شریف و راهنما به همه جانشینانش در روی زمین؛
دساور به تأمل تفکر و تعقل داده است .حضرت سنایی غزنوی می فرماید:
نفس؛ گویا شناس و عقل شریف
پدر و مادر جهان لطیف
انسان تودش در آموزش و پرورش تویش آزاد است و اسالم نیز هـیـچ
مرز وتط ونشان نکشیده؛ این ماهسایم که چگونه تطی را برای اندیشۀ تویش
برمی گزینیم و ترد وروان وشعورتویش رابا توانمندی مغز تود بکار انداتاه
و آینده زندگانی تود و فرزندان و نواسه و کواسه های تویش را سمت و سو
بدهیم .این تنها ازیک راه امکان داردوآن دانش است ودانش است ودانش است
وبس .که بی علم ناوان تدا راشناتت.معلم واالحضرت سعدی(رح)میفرماید:
فهم سخن چو نکند مسامع قوت طبع از ماکل ّم مجوی
ف ُسحت میدان ارادت بیار تا بزند مردسخنگوی ،گوی
اثرگذاری درس وآموتان وآموتااندن آنگاهی نمایان میگردد که چهره و
لحن و زبان آموزگار و مضامین آموزشی ساده و روان و سلیس و جا افاـاده و
دلنشین باشد .تا بویژه تردساالن و نوجوانان و جوانان به توشی طبع آنرا بگیرند
و هضم کرده باوانند و از این راه در هر سو پلی باشد اساوار و محکم و پایدار.
وقای به لطف گوی و مدارا و مردمی باشد که در کمند قبول آوری دلی
وقای به قهرگویی که صدکوزۀ نبات گه گه چنان به کار نیاید که حنظلی
از آوان برتاسان آواز روشن فکران برای آزادیهای اولیه انسانی در افغانساان
ازمرگ امیرعبدالرحمن تان ،زمانیکه پسرش امیرحبیب اهلل درسال  2۲۰2بـه
اریکه قدرت نشست ،درسال  2۲۰0بودکه اولین مکاب بنام حبیبیه بناء و افاااح
شد .معارف معاصر درکشورتاسیس شد .مدیریت و رهبری مکاب را داکـاـر
عبدالغنی تان هندی و برادر بزرگش مولوی نجف علی تان بعهده گـرفـت...
قبل ازاین در افغانساان کسی ازمفاهیمی چون شاهی مشروطـه ،جـمـهـوری،
دموکراسی و یا مبارزه پارلمانی وحق تود ارادیت ملت چیزی نمی دانست و
همین جنبش اول بود که برای مبارزین تحریک دوم الهام و نوید بخشـیـد .در
مجموع این بنیاد فرهنگی نوین ( مکاب حبیبیه ) زمینه ایجادوپرورش کدرهای
مخالف اداری وفنی و مسلکی بوجود آورد و بادریج بحیث یکی از مراکزمهم
وعمده فعالیاهای سیاسی روشنفکران دموکرات  ،ترقیخواه  ،اصالح طلـبـان ،
آزادیخواهان واساقالل طلبان گردید .مکاب حبیبیه منحیث یک کانون بزرگ
معرفت بودوازهمانجاهم بودکه اولین صداهای مشروطه تواهان بلند گردید)2 (.
درسیرتکاملی مشروطه تواهی یعنی آزادی نسبی زیر دست اسابداد یـک
تانواده؛ کم کم شخصیاهای بزرگ بادرک و با درد و صاحب اندیشه به جامعه
پدیدارگشت».ناگفاه نباید گذاشت که تعداد این مشروطه تواهان ازپـنـجـاه
تاشصت نفر تجاوز نمیکردوتواساهای آنها چراغ ضعیفی دربیـابـان پـهـنـاور
بیسوادی و بیدانشی و تاریکی آنزمان توان روشن نمودن بیابان پهناور را نداشت.
که این بحیی جداگانه و درازیست و اینجا جاندارد«.
درضمن باپیروی ازهیالروحزب نازی ؛ محمودطرزی که پدرژورنالـیـسـم
درافغانساان ادعا میگردد ،پایه گذار یک بنیاد دیگربه نام رشد وتقویه زبان افغانی
شد؛ این روش محمود طرزی نه تنها که زبان افغانی را رشد وتکامل نبخشید بل
ازسیر تکامل طبیعی این زبان جلوگیری نمود .به چند دلیل (:دنباله در ص )2
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داکار سخی اشرف زی سید کاغذ

سندیاگوـ کالیفورنیا

درتحریم اقتصادی پاکستان ملت باید بسیج شود

حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی وعبداهلل عبداهلل بکلـی نـاکـام
است ،ازیکطرف ضعف درمدیریت رهبری حکومت وحدت ملـی بـرهـمـه
وطنداران معلوم است ودرمبارزه باهراس افگنی و تروریسای نارسائیها در کدر
رهبری مشاهده میشود وازطرف دیگر درمدت یازده ماه حکومت ناـوانسـت
یک برنامه منظم ویک تط مش سیاسی کارا وموثر وضع نماید ،در مسـایـل
اقاصادی واجاماعی کشورقطعا ً کاری ازپیش برده نـاـوانسـت و وطـنـداران
بخصوص جوانان ما برای آوردن یک پالیسی که باواند بحال این بـیـچـارگـان
توجه شود ناامید اند ،شش الی هفت هزارجوان ما هر روزکشور را به سرنوشت
نامعلوم ترک میکنند و ملت از این حکومت دارند روز بروز فاصله میگیرند و
طوریکه معلوم میشود ملت افغان درجساجوی طریقی اند که چطور باوانند از
شراین حکومت بی کفایت رهایی یابند ویا اقال ْ حکومت را مجبور سازند کـه
در سیاست توددر مقابل پاکساان تغیر بنیادی واردسازد ومـلـت بـاالتـره از
حرکات جنایاکارانه پاکساان به ساوه آمده به این نایجه رسیدند که یک روش
تازه دیگر را مقابل پاکساان عملی سازند واین روش عبارت از تحریم اقاصادی
پاکساان است وافغانساان ساالنه به مبلغ سه ملیارد دالرازپاکساان واردات دارد
واگرتحریم اقاصادی پاکساان سرتاسری شود ضربه تیلی کاری به اقاصـادی
پاکساان واردتواهدآمد وپاکساان شایددرسیاست تعرضانه تود در مـقـابـل
افغانساان تجدید نظر کند.
گرچه دراین چندروز اتیربطورجساه وگریخاه میبینیم ومی شنـویـم کـه
تحریم اقاصادی پاکساان درنشرات بلند گردیده ولی این حرکت تاحال منسجم
نیست وبایدصدای مردم سراسری شده همه وطنداران ماحدا ْ وجیبه مـلـی و
اسالمی دارندکه ازتحریم اقاصادی پاکساان حمایه وپشایبانی نمایندودر برآورده
شدن این تحریم بطور موفقیت آمیزبایست محصلین ،دانشمندان نویسنـدگـان
وشبکه های اجاماعی انارنای ودساگاههای نشراتی ،روحانیون وعلمای دیـنـی
صدای تحریم اقاصادی رادرمقابل پاکساان بلند نموده ومردم مارادرین حرکت
مردمی بسیج سازند .
بحیث یک شهروندافغانساان اینراهم میدانم که تحریم اقاصادی پاکساان موقاا ْ
پیامدهای منفی دربرتواهدداشت ،ولی این پیامدها آنقدر بزرگ نخواهد بود
که کشور را فلج ساتاه به سوی بحران بکشاند .دساگاههای اقاصادی کشـور،
ماصدیان وسرمایه گذاران فورا ْدست بکارشده طرق دیگری جساجو میکنند به
تصوص تولیداتی که به ان ضرورت است از کشورهای همجوار وارد میسازند
واموالی که ازپاکساان واردمیشود ،کشورهمجوار این امول راهم تولید میکنند
من یقین دارم که در رف کمار ازیکسال به تدریج این مشکل رفع تواهد شد
ودر تالل این مدت از ذتیره های که در مارکیت موجود است اسافاده شده و
کمبودی ها توسط تولیدات داتلی شاید با اندکی از کیفیت پاینار وقیمت بلند
تر جبران تواهد شد ولی درعوض تولیدات داتلی ما تقویه میشود.
ما همه بطوردست جمعی اگر دست به هم داده وتحریم اقاصادی را مقـابـل
پاکساان با یک عزم جدی و قوی بایک حرکت سراسری مقابل پاکساان عملی
سازیم با جرئت تمام بشما اطمینان تواهم داد دراین روش تودفائق تواهیم شد.
اگرملت مابسیج نشود وحال بدین منوال پیش برود باالتره پاکساان به هـدف
نهایی تودتواهد رسید و طالبان که بحیث ایجناهای پاکساان در افغانساان قاـل
وکشاار را راه اندازی کرده اندبقدرت رسیده ومملکت ما بحیث صوبه سرحد
پنجم پاکساان درتواهدآمدواین بار رهائئ ازچنگ پاکساان محال تواهد بود.
بار اول پاکساان موفق شد که طالبان را به قدرت برساند ولی چانس با ما افغانها
یاری نمودکه مرکزتجارتی امریکا درنیویارک توسط اسامه بن الدان با هواپیما
های امریکا منهدام گردید و طالبان در این حادثه همدست بن الدان بود وواقعه نا
گوار حمله تروریسای القاعده به ملت امریکاتیلی گران آمد وامریکا راغافـل
گیرساتت ،مزیدبرآن به شئون سیاسی امریکا برتورد وبرای آنـکـه اعـاده
حیییت درجهان کند ،چهل کشورجهان رابسیج نمودوحمالت هوائی راشـروع
وجاهای جنگی امریکا طالبان را در رف یک هفاه در افغانساان تار ومارکـرد
وحکومت طالبان بزودی سقوط واعضای برجساه آن از کشورمافرارنموده بـه
پاکساان ماواری گشاند،جنرال مشرف که از حامیان سرسخت طالبان درآنزمان
بود ،ازترس باامریکاموافقت تودرا درحمله برضد طالبان ابرازنمودوحای میدان
هوائی نظامی شمسی راکه میدان بخصوص برای طیارات جنگی درپاکساان بود
در اتایار قوای هوائی امریکاگذاشت وبرای آنکه توش تدمای تود را برای
امریکا نشان داده باشد چند عضو گروه طالبان را گرفاار وبه قوای امریـکـایـی
تسلیم کرد وامریکااین طالبان راروانه زندان در گواناانومو نمود .
ماهمه میدانیم پاکساان قبل ازحمله تروریسای القاعده در نیویارک ،افغانساان
رااشغال کرده بودواینکه افغانساان توسط امریکا ازتحت تسلط پاکساان رهائـی
یافت برای ملت افغان یک معجزه شد و پاکساانیها دراثرحمالت امریکاافغانساان
را به این ترتیب از دست دادند وبه اصطالح عام (غوره بدل ) ماندند ولی صبر
را ازدست نداده واشغال دوباره افغانساان را سازمان جاسوسی آی اس آی هنوز
هم به سرمیپروارند ومناظر روزی بودکه قوای امریکا افغانساان را ترک کند .
حال با بیرون شدن عساکر امریکا ازافغانساان وتشکیل یک حکومت ضعیف
وناکارا بنام حکومت وحدت ملی درافغانساان پاکساان بازهم تواب گـذشـاـه
رادیده وبازهم چانس تودرا ازمایش میکنندودر صدد آن برآمده اندتاافغانساان
را تحت کنارول سیاسی واقاصادی تود درآورد .آی اس آی پاکساان باتجربه
وشناتای که از رهبران افغان داردو به این باوررسیده اندکه ازتالی سـیـاسـی
حکومت یکبار دیگر سؤاسافاده نموده وایجنت های طالب را تجهیز کردند که
حمالت تروریسای را درافغانساان شروع وقراء وقصبات را یکی بعـد دیـگـر
توسط طالبان تصرف کنند که روحیات کشور را به این ترتیب ضعیف ساتاه
وتوسط ترویساان طالب دوباره افغانساان را تحت اداره سیاسـی واقـاـصـادی
تویش در آورند.
اگرحکومت وحدت ملی اشاباهات گذشاه تودراجبران نکند و بدون داشان
یک ساراتیژی قوی سیاسی به مقابل پاکساان نایساد ،دیریا زودماکشورتودرا
ازدست تواهیم داد .باید اردوی کشور تقویه شود ونقایصی که در اردو ایجاد
شده هرچه زودتر تصحیح شود ویک وزیردفاع که (دنباله درصفحۀ ششم)

داکار هارون امیرزاده

صفحۀ دوم
لندن ـ بریاانیا

پرادوکس پشتون وافغان درگفتمان هویت ملی

اتیرا ً یکباردیگر بحیهای داغی برسردرج واژۀ (افغان) درشناسنامه یاتذکره
برقی میان یکاعداد شهروندان افغانساان درگرفاه است .این درحالی بـود ،کـه
حدود دوسال پیش ،پس ازماهها بحیهای داغ میان نمایندگان مردم درمـجـلـس
افغانساان ،سرانجام بااکیریت آراء مان جدیدشناسنامه بدون ذکراسم اقوام وهم
واژه افغان به تصویب رسید .به نظربسیاری آگاهان این یگانه سازش ممکن میان
دو قطب مخالف بودکه یکطرف تواهان ذکرنام اقوام بودند و طرف دیـگـر
پافشاری برسر درج واژه (افغان) بدون ذکر نام اقوام بودند.
دو پرسش اساسی درینجا مطرح میشود :نخست اینکه ،کی ها از درج اسـم
اقوام درشناسنامه برقی افغانساان میارسند؟ دواینکه چرا افغان رابسیاریهابحـیـث
هویت ملی قبول ندارند؟ درمقاله کنونی تالش صورت گرفاه که برای پاسخ به
این دو پرسش ریشه مشکالت هویت ملی در افغانساان جساجو شود.
قسمت اول :هویت ملی افغانساان کدام است؟
 .2تعریف هویت قومی در افغانساان  :جامعه افغانساان قبل از همه ماشکل از
هویاهای تباری ،قبیلوی ،زبانی ،مذهبی ومنطقوی است .میال ً هویت مـذهـبـی
(سنی ،شیعه ویا هندو) ،قومی(تاجک ،ازبک ،هزاره ،پشاون ،)...قبایلی (درانی،
غلجایی و یا محمدزایی و غیره) ،زبانی (فارسی زبان ،پشاوزبان ،ترکی زبـان)،
محلی و منطقوی(کابلی  ،قندهاری ،پنجشیری ،هراتی وغیره) و هویت نژادی
وتمدنی (آریانا ،تراسان ،تخارساان ،گندهارا،یونان -باتاری ،باکاـریـا(بـلـخ)
وغیره).
افزون برآن هویت رجال وشخصیاهای تاریخی مشهورسیاسی ،نـظـامـی،
قومی ،فرهنگی ،مذهبی واجاماعی درجامعه افغانساان تعریف شده اند و برتی
دیگری هنوز بحث انگیز است .بگونه میال احمدشاه (بابا) بنیانگذاردولت معاصر
افغانساان ،میرغالم محمدغبارمور نامدار ،احمدشاه مسعود قـهـرمـان مـلـی،
عبدالعلی مزاری رهبر شهید هزاره های افغانساان وغیره وغیره .اماآنچه تاهنـوز
تعریف ناشده ،مبهم و بحث انگیزباقی مانده هویت ملی(افغان) است .این مسئله
نه تنها درافغانساان بحران آفرین شده ،بلکه درسطح جهانی ومنطقوی ازهویـت
ملی افغانساان تصاویری مخالفی ترسیم شده است .بگونه میال هویـت افـغـان
تصویر یک طالب یامجاهد رامجسم میسازد یاچپن وکاله رئیس جمهورکرزی
یا پکول و لنگی معاونین وی هویت یک ملت و مردم را به تصویر میکشد .بـه
همین گونه سرزمین افغانساان بحیث سرزمین جنگ،مواد مخدر و نقض حقوق
زن در جهان شهرت یافاه است.
چگونه افغان شدیم؟ واقعیت اینست که افغانساان سرزمین باساانی و داساانی
است ویکی ازکانون های تمدنی و فرهنگی منطقه وزادگاه نام آوران سلحشور،
شاعران ،نویسندگان ،عرفا و دانشمندان جهان اسالم وزبان فارسی بوده اسـت.
هویت ملی افغانساان درفرآیند سده ها ازمجموعه افاخارات وارزشهای تمدنی،
فرهنگی ،ادبی و سلحشوری مردمش شکل گرفاه است .مردم ایـن کشـوردر
طول سده ها درکنار هم زندگی نموده اند ،در غم و شادی یک دیگر شریـک
شده اند ودردفاع ازسرزمین ،هویت و ارزشهای ملی و مشارک شان قربانی داده
اند .باآنکه درطول سده ها ارزشهای مشارک ،منافع مشارک و دفاع مشارک از
این سرزمین اساس همبساگی ملی مردم افغانساان راتشکیل میدهد ،ولی درسـه
سده اتیرمردم بومی وتاریخی تراسان زمین بدترین تـراژیـدی سـرنـوشـت
مشارک را تجربه کردند.
یکی ازتلخ ترین تراژیدیهای تاریخی مردم تراسان زمین را تغییرنام تراسان
به افغانساان ،توسط اساعماردر قرن نزدهم تشکیل میدهد .دریک سده اتیرنـام
(افغانساان) قبل ازهمه مانع ملت سازی وباعث بحران هویت درین کشـورشـده
است .زیرانام افغانساان معرف هویت وسرزمین یک قوم است .این درحالیست
که درین سرزمین ده هاقوم ،زبان وفرهنگ در طول سده ها بحیث مردم بومی
زندگی کرده اند و از آزادی ،اساقالل و ارزشهای فرهنگی و تاریخی کشـور
دفاع نموده وفرهنگ وزبان آنها اساس هویت ملی و تاریخی کشور راتشکیـل
میدهد .همچنان نام تراسان بازتاب دهنده هویت فرهنگی وتمدنی بـود ،کـه
هرگزدر هویت یک قوم ویا فرهنگ تالصه نمی شد .بدین ترتیب تغییـرنـام
تراسان ازهویت تمدنی به افغانساان یعنی سرزمین وهویت یک قوم ،کشـور
رادچاربحران هویت و کشمکش های قومی ساتاه است .
تعریف واژه ( افغان) :درموردریشه ،تاریخ ومعنای واژه افغان تعریف روشنی
وجود ندارد ،ولی برتی روایاهادرزمینه وجوددارد .برتیها آنرا واژه آرمنی می
شمارند ،که ازطریق کشورفارس وارد ادبیات فارسی ومنطقه شده اسـت .امـا
واژه (افغان) دریکهزار سال اتیرازجمله درشهنامه فردوسی بارهابرای معـرفـی
گروهی قومی آمده است.درزبان عوام غیرپشاون (اوغان) ودرلهجه هزاره گی
(اوغو) به پشاونهااطالق میشودونام کشوراوغانساان تلفظ میشود ،اماشکل ادبی
آن افغان وافغانساان است.
این واژه اباداء در ایران در شکل افغان ،افغانی ،افغانیه وجمع آن افاغـنـه و
افغانها آمده است .به نظر میرسد که این نام بیشارتوسط فارسی زبانهابـه دالیـل
کوچیگری وعقب ماندگی فرهنگی به پشاونها اطالق شـده اسـت .ایـن در
حالیست که هندی ها پشاونهای ماورای کوههای سلیمان را پاان می نامنـد .در
آغاز اساعمارانگلیس درسده نزدهم ،که منطقه ومردم آنراتوب نمی شناتاند،
برای اولین بار نام پاان را از هندی ها شنیدند و با نام افغـان و افـغـانسـاـان در
مذاکرات شان با کشور فارس آشنا شدند.
نیروگرفان قبایل غلجایی و درانی در قندهار در بـیـن سـده هـای -22
2۲دراوج رقابت وکشمکش امپراطوریهای بابری هند از یکطرف ،صـفـویـان
شیعی فارس ازطرف دیگر ودست اندازیهای شیبانیان ازبک ازآسیـای مـیـانـه
برتراسان آنروز ،سرزمین بی صاحب تراسان ،عظمت تاریخ ِی ،فـرهـنـگـی
واتحاد تودرا ازدست داد .درنایجه برتی توانین غلجایی ودرانی قندهاربحیث
وارث تراسان در منطقه معرفی شده و وارد تعامل و سازش به بازیگران وقـت
گردیدند.
بدین ترتیب نام افغانساان رافارسهااتاراع کرده برتراسان اطالق نمـودنـد.
چنانچه صفویان ایران اززمان کشمکش شان باقبایل غلجایی درقندهار وایـجـاد
دولت هوتکیان قندهارتحت رهبری میرویس تان هوتکی وسـقـوط دولـت
فارس بدست قبایل غلجایی ،اسم افغانساان را بجای تراسان درمنطقه مـعـرفـی
نمودند .دولت قاجاری فارس در اوایل قرن نزدهم درمذاکرات شان بـاقـدرت

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

داکترعزیزغوثی  :تاریخ افغانستان از 1919تا1933
با سرنوشت هفت پادشاه ما
برای خوانندگان امید  25 :دالر (شامل هزینۀ پست)
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شمارۀ 3001
المیدا ـ کالیفورنیا

بازی قدرت در افغانستان

بهادر کمار مقالۀ را زیرعنوان فوق ،درشمارۀ 52جوالی 5۰22ایشیا تایمز به
نشرسپرده است .پس ازمعرفی نویسنده ویک تبصرۀ تیلی کوتاه ،بـرگـردان
فارسی مقاله تدمت تقدیم میگردد .بهادر کمار برعالوه که سـفـیـرهـنـد در
ازبکساان وترکیه بوده ،و ایف عمده در کوریا ،سریالنکا ،کویت ،جرمـنـی،
پاکساان ،افغانساان و ایران داشت ،ومدتها درآن بخش وزارت تارجۀ هندوساان
که روابط رابا افغانساان ،پاکساان وایران تنظیم می نماید ،کارکرده است .درسال
 5۰۰5دراثرتقاضای تودش به تقاعد سوق داده شد ،تابه نویسندگی وگزارش
دهی بپردازد .بابسیاری از روزنامه ها بشمول آسیاتایمز وروزنامه های هـنـدی
همکاری می نماید.
باآنکه از کنار رفان کرزی ازقدرت تقریبا ً یکسال میگذرد ،ولی هنوزهم در
صحنه حضورفعال دارد ،وتبرساز میباشد .تالش میکندکه فراموش نشـود تـا
باواند بهرشکل ممکن براریکۀ قدرت یک باردیگرتکیه بزند .به همین تـاطـر،
کرزی باالی چندگزینه حساب می نماید :
ـ کرزی مناظراست که حکومت وحدت ملی بخاطراتاالفات شدید درونی
دوجناح ،ناتوانی درعرصۀ تدمات ،اتاالس ،فرارسرمایه ،صعود بدون کنارول
قیم موادمصرفی ،افزایش قابل مالحظۀ تولید تریاک واعایاد ،بیکاری مزمن و
بی امنیای ونارضایای عمومی ،نمیاواند ادامه دهد ،شاید به سقوط مواجه گردد.
ـ کرزی چنانیکه درسال 5۰۰2به کمک حزب جمهوریخواهان امریـکـابـه
قدرت رسید ،اکنون هم اناظارمیکشد تاآن حزب دراناخابات سال 5۰22پیروز
گردد تا یکبار دیگرمزۀ غصب قدرت را بچشد !
ـ کرزی درجریان سیزده سال زعامت تود ،برای ادامۀ کارتود سـرمـایـه
گذاری کرده ،دوساان منطقوی دست وپا کرده است .کرزی فکرمیکند کـه
اگرناواند حمایت امریکا رادررسیدن بقدرت دوباره بدست آورد ،ازدوسـاـان
وحامیان منطقوی اسافاده بدارد .پاکساان ،ایران ،هند ،چین ،روسیه وشـمـاری
دیگر درمنطقه دوساان و همنوایان وی میباشند.
ـ کرزی حامیان ودوساان ملیونر داردکه در تبانی باتودش ،ملیونها دالر رااز
پول کمکهای جهانی دزدیده اند ،وقادرمیباشند دراوقات ضرورت درتدمت او
قراردهند .فاروق وردک ،زاتیلوال ،اتمر و تانوادۀ تودکرزی ازآن جمله اند.
ـ کرزی هواتواهان سرسپرده وبلی گوی درمیان تاجیکها ،هزاره ها ،ازبیکها
و غیره اقوام هم دارد ،که بدون داشان حداقل شایساگی به مقامات بلند دلاـی،
حاا وزارت ،والیت و وکالت رسانیده شده اند .آنها یقینا ً ازنفوذ تود درمناطق
شان و دارایی های غارت کردۀ تود ،به نفع وی اسافاده میدارند.
ـ کرزی تجربۀ کافی دربکارگیری قبیله وقبیله پرساان داردوقادرمی باشد از
رگ غیرت وتفوق جویی های شان به نفع توداسافاده کند .بهمین تاطـر در
2۲سال زعامت تود امایازات فوق العاده دراتایار قبیله پرساان گذاشاه است.
باآنهم ،کرزی نباید یک چیز راازنظر دورداشاه باشدکه مردم افغانساان ،مردم
 5۰۰2نیساند ،تغییرات عمدۀ اجاماعی وفرهنگی و سیاسی اذهان مردم راتغییر
داده است .نهادهای اجاماعی وحقوقی و فعاالن سیاسی ونظارتی وجوددارند که
عملکرد مقامات را ارزیابی میکنندوتوب و بد راتشخیص میدهند .مردم ونهاد
های نا رکارکرد 2۲سالۀ کرزی رابچشم سردیده اند ،تخطی هاوتقلبات ویرا در
اناخابات مشاهده کرده اند ،از دزدی شدن ملیونها دالری که به قصد بـازسـازی
افغانساان وبهارسازی زندگی مردم داده شده بود ،ازجانب مقامات بلند دولت و
حواریون کرزی ،اطالع دارند .مردم ونهادها زعامت کرزی راپر ازچال وفریب
میدانند که هیچگاهی بصورت صاف وروشن قضایا رابامردم درمیان نگذاشاـه
بود .فیصله های جرگه هاوپارلمان را اهمیت نمیداد ،به اساقالل قوۀ قضایـی و
شورای ملی هیچ باورنداشت .دشمنان قاتالن (طالبان) مردم افغانساان را برادران
ناراض میخواند وبصورت دساجمعی آنها را از زندانها رها نمود ،که بـه قـاـل،
اناحار وانفجار بیشار بپردازند .اردوی ملی را از اسافاده ازسالح ثقیل علیه طالبان
منع کرد وازحمالت شبانه وحمالت هوایی علیه مواضع آدمـکـشـان طـالـب
جلوگیری کرد ومردم بیدفاع افغانساان را زیادتر درمعرض تطر قرارداد .
بااین پیشینۀ منفی ،کرزی نباید امیدوارباشد که مردم بافراموشی از عملکرد
های نادرست وی ،از اوپشایبانی تواهندکرد ویکباردیگر سرمـۀ آزمـوده را
آزمایش تواهند نمود .بارها اززرنگی وحقه بازی های کرزی درهمین جریده
تذکرداده شده است ،این هم یکی از چالبازی های وی بوده میاواند که یـک
نویسنده وسیاسادان هندی از او طرفداری می نماید! اینک برگردان فـارسـی
مقالۀ بهادر کمار :
*
*
*
*
*
اتهام رسانه های غربی که رئیس جمهورسابق افغانساان ،حامدکرزی ،توطئه
میکندتا قدرت رادرکابل غصب نماید ،بی مفهوم میباشد .هوش وتجربۀ وسیـع
هنرحکوماداری ،به کرزی فهمانده است که بدون پشایبانی امریکا نمی توانـد
امیدوارباشد درقدرت ادامه دهد.
برگشت کرزی به قدرت ،بدون حمایت امریکا ناممکن است .چرا امریکا از
وی حمایت کند؟ کرزی هنگام پایان کارش حاا با اوباما صحبت نمی نمود ،و
قصدا ً مانع امضای موافقانامۀ امنیای امریکاـ افغاساان شدکه اجازه میداد پایگـاه
های نظامی امریکا درافغانساان قانونی شود .کرزی میل نوری المالکی ،نخسـت
وزیرعراق ،می تواست که تمام عملیات نظامی امریکادرافغانساان زیرنظـارت
کابل صورت گیرد .گذشاه ازآن ،غاصب قدرت درکابل نمیاواند از مشروعیت
بین المللی برتوردارباشد .کرزی ازموقف تود درصحنۀ جهانی بکلی آگاه می
باشد .اویک شخصیت ملی حاایک شخصیت تاریخی میباشد،جراکرزی سقوط
تودرابحیث رهبریک بخش جامعۀ یک کشورقطعه قطعه شده نمی پذیرد ؟
کرزی بصفت یک ملیگرا نمیاواند اتحاد وتمامیت افغانساان را مصالحه کند،
درحالیکه میداند یک دولت نامشروع درکابل دروازه های مداتالت گساـردۀ
تارجیهاراافزایش دهد .بابرآن این سئوال باال میشود که کی ازین همه مبازرات
همآهنگ رسانه هابضد کرزی نفع میبرد .اصل موضوع آنست که هدف واقعی
مبارزۀ میدیا شخص کرزی نبوده ،درحقیقت هدف غنی میباشد .هـدف بـی
موازنه ساتان غنی بوده که احساس ناامنی نماید ،وبرای بدون وقفه بفهمانند که
نمی تواند بدون حمایت امریکا ،حاایک روز درکابل زنده بماند.
دراصل ،غنی(ریاست جمهوری) زادۀ فکرامریکا است .دراناخـابـات سـال
 5۰۰۲فقط سه درصدآرا رابدست آورد ،ولی توانست در انـاـخـابـات5۰2۲
پیروزگردد ،زیراامریکا میخواست که این کارمند پیشین بانک جهانی ،جـای
کرزی را اشغال کند .غنی درحالیکه ازهیچ نوع پایگاه سیاسی برتوردار نبـود،
بصورت مطلق به حمایت امریکا تکیه داشت .بدون ترغیب امریکا ،پاکسـاـان
نمیخواست آرای پشاونها را باآن گساردگی به نفغ غنی واریز بـدارد.بـاآنـهـم
امریکا هنوزهم میل ندارد باغنی بخت آزمایی کند .چیزی را که امریکا اگر از
داساان کرزی فرا گرفاه باشد ،آنست که مردم افغانساان حریصانه آزاد ومغرور
میباشند ،ونمی تواهندزیرکنارول باشند ،وبدترازآن ،چـاکـر یـک قـدرت
تارجی گردند.
باآنچه گفاه آمد ،آجندۀ عمومی امریکا درافغانساان ادامه حضور نـظـامـی
میباشد .جنگ سردکنونی باروسیه ،سرعت ایجادکمربند چین ،اعمار راه هادر

محمدفاروق مایل

سپرنگفیلد ـ ورجینیا

تبریک نامۀ هزارمین شمارۀ امید

جناب محارم محمدقوی کوشان ،مدیرهفاه نامۀ ملی ومردمی امید !
سالمهی گرم وصمیمانۀ تودرا تدمت جناب شماوهمکاران بـا احسـاس و
دانشمند(امید) تقدیم میدارم  .به مناسبت تجساۀ نشر هزارمین شمارۀ (هفاه نامۀ
امید) بهارین تبریکا تویش رابه جناب شماو همکاران ودسایاران هدفمند(امید)
ابرازداشاه ،پایمردی و پایداری مزید تان را درایفای تدمات فرهنگی ،سیاسی و
ملی بانشر شماره های بیشار امید تمنا میکنم .
کارنامه های نیک وبرجساۀ (هفاه نامۀ امید) و بعدا ً (دوهفاه نامۀ امید) درنشر
اتبار ،مضامین سیاسی واقاصادی ،ترجمۀ مطالب دلچسپ ومفید بـه ارتـبـاط
اوضاع جاری کشور ،بلندنگهداشان صدای دادتواهی مردم ما ،اعزاز واکـرام
مبارزین ومجاهدین واقعی راه تدا وراه وطن ،ثبت تاریخ معاصر نشرات برون
مرزی افغانها گردیده است .نشرات ومبارزات (امید) وهمکـاران آن اززمـان
اشغال وطن توسط ماجاوزین روسی ،تا به قدرت رسیدن طالب جاهل و نوکـر
پاکساان وتا امروز که حمالت اناحاری وانفجاری ودسائس تروریسم دولـاـی
پاکساان ونوکران ISIآی اس آی ،روزگار وزندگی را به کام مردم مـاتـلـخ
کرده ،ادامه داشاه است.
نشرهزارشمارۀ یک جریدۀ بامحاوای عالی وبصورت منظم وبال انقطاع کـار
آسانی نیست ،آنهم نشریۀ ای پراز مطالب معلوماتی ،سیاسی واقاصادی توأم بـا
مبارزۀ دوامدار با دشمنان تارجی وداتلی وطن ،مبارزه با افراط گـرایـیـهـا و
تبعیضات قومی و زبانی ودفاع از مفکورۀ عالی تساوی حقوق وامایازات اقوام با
هم برادروباهم برابر کشور ،دراین مدت طوالنی همکاران وتاصاا ً مـدیـر و
مؤسس دلیر (امید) حمالت واتهامات نادرست و نـاروای زیـادی راازطـرف
دشمنان تحمل کرده اند ،ولی باصبروپایمردی براه صواب تود ادامه داده اند.
دربیابان گربه قصدکعبه تواهی زدقدم سرزنشها گرکند تار مغیالن غم مخور
قابل یادآوری میدانم که قوم دوسای هیچ عیبی ندارد ،هرکس حق دارد قوم
تویش ،منطقۀ تود و زبانی راکه به آن تکلم مینماید ،دوست بدارد ،انکشـاف
دهدواعزاز واکرام کند ،ولکن واما ،این دوسای هاوقای مخرب ونامطلوب می
گرددکه به شکل افراطی و انحرافی تبارز نماید ،به این معنی که کسی قوم تود
رابرتبرازسایر اقوام بداند ،منافع قومی تودرا برمنافع ملی ،منافع منطـقـوی و
محلی تودرا برمنافع ومصالح کشور و زبان موردعالقۀ تود رابه ضـرر زبـان
سایرهموطنان ترجیح وبرتری دهد .این نوع امایازطلبی هاوتود تواهی هـای
افراطی ،سبب آزردگی ها وبرتوردهای بدون ضرورت قومی میشود که بـه
نفع هیچ قومی نخواهد بود ،وصرف زمینۀ نفوذ وبهره برداری دشمنان سعـادت
وسالمت وطن مارا مساعد تواهدساتت.
دراتیریکباردیگرادامۀ نشرات (جریدۀ مردمی وملی امید) رابه دوام هـزار
شمارۀ قبلی ،به مدیر وهمکاران دانشمندآن تبریک و تهنیت گفاه ،آرزو مینمایم
چراغ(امید) همیشه روشن ومدیرگرامی آن همیشه قوی و همیشه کوشان باشد.
ومن اهلل الاوفیق /
*****************************************
درآسیای میانه ،رشد سریع روابط چین روسیه در ایروشیا ،تیزش ایران ،تهدید
بالقوۀ اسالم افراطی علیه شمال قفقاز و سنکیانگ در زیر زنخ چین و روسـیـه،
همه وهمه افغانساان راصحنۀ بااهمیت ساراتژی امریکا می گرداند .
برتالف ،پالیسی غنی که درجساجوی همکاری پاکساان برای آشای میباشد،
بصورت فزاینده و یقینی امریکا رابه حاشیه قرارداده است ،بـویـژه چـیـن و
پاکساان تالش میورزند باهمکاری هم مذاکرات صلح را تشویق بدارند .حـاـا
رئیس جمهورچین حیییت واعابار تودراباتقاضای (حل زودهنگام) مـوضـوع
افغانساان به مخاطره انداتت .اگراین جریان سرعت یابد ،امریکاباید ترسـنـد
شود ،ولی درحقیقت امریکا شدیدا ً نگران میشود ،زیراطالبان تخلیۀ افغانساان رااز
اشغال نظامی یک پیش شرط عمدۀ صلح درافغانساان میشمارند ،وچین وپاکساان
آرزومندندکه پشت سرآترین سربازامریکا رادرهندوکش مشاهده نمایند.
اتیرا ًاسالم آباد باتأکید ادعا مینمایدکه پاکساان وچین مایل اند (ضمانت) هر
نوع حل موضوع افغانساان رابدوش گیرند .فرضیۀ تا حال چنان بودکه اقاصـاد
افغانساان بدون کمک امکریکا زنده نمی ماند ،ولی اکنون چنان تصوری وجود
ندارد ،زیرا چین بصورت ولی نعمت بزرگ افغانساان ،درصورتیکه صلح برقرار
شود ،عرض وجودتواهدکرد .فضای راه اندازی پروژۀ ملیارددالری راه ابریشم
مساعد تواهد شد ،چین تعهد سپرده که  ۲2ملیارد دالـربـرای ایـجـاد یـک
دهلیزاقاصادی درپاکساان هزینه کند.
قراردادن افغانساان درکمربند چین واعمار راهها ،نفوذمنطقوی امریکا راکـه
کنون بدست آورده است ،بصورت جدی به تطر انداتاه ویک قدرت پویا را
درمنطقه ایجاد میدارد ومنطقه راکه شامل چین ،افغانساان ،پاکساـان ،ایـران و
روسیه میشود ،دریک برنامۀ واحد باهم نزدیک میسازد ،امنیت وثبات منطقوی
را برقرارمیسازد  .بصورت تالصه دست آوردهای عمدۀ امریکا رادرآسیا بـه
چالش جدی درآسیای مرکزی روبرو میگرداند.
غنی دریک حالت مشکل میان دوسنگ قراردارد ،وازنیت وفعالیت کـرزی
تیلی ناراحت میباشد ،واین موضوع ناامنی شدید فکری برایش ایجـاد کـرده
است .بطوریقینی غنی به حمایت امریکانیازدارد وبقای سیاسی اش بساگی بـه
آوردن صلح درکشوروآغازیک حکومت انکشاف محورداردکه نیازمندآشای
باطالبان باشد ،آشای با طالبان کال ً به رضایت وهمکاری پاکساان مربوط میباشد.
محاسبۀ غنی درشامل ساتان چین نه تنهابرای سرمایه گذاری در افغانساان و
اعمال نفوذ برپاکساان ،که پالیسی تودرا معادل گرداند ،چین رابرای وی بحیث
یک شریک تعویض ناپذیردرآورده است .درپس منظرآنهمه تنـاقضـات در
محاسبات غنی ،جای تعجب نمیباشد که غنی بروزیکشنبه(52جـوالی) یـک
همان تیلی مهم ازواشنگان داشت ،واو جنرال دمسی رئیس سااد ارتش امریکا
بود .جنرال دمسی حامل یک ماسارپالن بودکه رؤوس نـکـات سـاـراتـژی
مشارک امریکا افغانساان علیه تیزشهای دولت اسالمی(داعش) درافغانساان را
دربردارد .برطبق یک یادداشت وزارت دفاع امریکا ،جنرال مارتن دمسی وغنی
احمدزی ،موضوع امکان تشکیل یک شبکۀ مخالف تهدید فرا منطقوی داعش
را مورد بحث قراردادند.
جنرال دمسی به غنی گفاه که افغانساان بایدبحیث مرکزمنطقوی تـبـدیـل
گردد تابصورت بالقوه امکان میسرگرداند که قوتهای ضد تروریسم امریکا در
منطقه تعبیه شوند ،ویک پایگاه دراتایاربگذارد تا رهبری مشارکت منطـقـوی
جنگ علیه تروریسم رابدوش گیرد .به بیان جنرال دمسی( ،افغانهاشریک قابـل
اعاماد میباشند ،آگاهانه می تواهند بضدتروریسم قرارداشاه باشند ومی توانند
یکی ازکلیدهایی باشندکه درجنوب آسیا داعش رازیر نظرداشاه باشـنـد ).بـر
عالوه ،جنرال تاطرنشان کرده که جنگ باتروریسم ،یک تقالی دوامدار بوده
وشاید یک نسل را دربر گیرد .جنرال دمسی بعدتربه رسانه ها گفت( :دولـت
اسالمی یک تهدید مسادام بوده وبایدبه آن رسیدگی شود . ).وی پس ازدیدار
باغنی ،شادمان بود وواکنش اورا چنین تالصه نمود( :ای ،ببین! من غنی هسام،
یک شریک مشااق به همکاری درمنطقۀ که نمیاوانید شرکای راغب به همکاری
راپیداکنید!) عکس العمل طالبان دربارۀ نظر دمسی معلوم نیست.

صفحۀ سوم

داکار همت فاریابی

۶۹مین سالگرد استرداد استقالل،
و نظامنامۀ ناقلین به سمت قطغن

تجلیل همه ساله ازسالگرد اسارداداساقالل افغانساان مناسبارین فرصای است تا
از کارنامه های مافاوت امیر امان اهلل تان به صفت بانی آزادی افغانساـان یـاد
آوری نمود .شاه امان اهلل تان در پهلوی همه شایساگیهای تود ,وطنپرسای و
جسارت تود که باعث آزادی افغانساان از اساعمار انگلیس گردید ,کارنامه های
دیگری نیز دارد که تاریخ آنراقضاوت تواهدکرد .دربسار این آزادی ازقـیـد
اساعمار انگلیس ,گل های رنگارنگ باییست میشگفت و مردم افغانساان بـدون
تعصب و تردید مبانی بر عدالت اجاماعی و برابری انسانی تحت پرچم آزادی
زیست مینمودند .اما زرع دانه های تار مغیالن باعث تضیق و پژمرده گی گلهای
قطغن زمـیـن و تـورکسـاـان
گردید .
مردم تورکساان و قطغن زمین
هم مانند مردم دیگر از اساعمـار
انگلیس آزاد شدند اما سیـاسـت
ناقلین امیر امان اهلل تان با صدور
{نظامنامه ناقلین به سمت قطغـن
زمین مصوب مور  ...قـوس
 20۰2هجری شمسـی دوران
جدید اسابداد ,غصب ,تجاوز و
زورگوئی را در برابر بخش اعظم
جامعه افغانساان به میابـه شـهـر
وندان لعنت شده صبغه قانـونـی
بخشید .در اثر این حکم امیر امان
اهلل تان صدها هـزار جـریـب
بهارین زمین های حاصـلـخـیـز
مردم قطغن و تورکساان توآم با
آب آن مصـادره غـاصـبـانـه
گردیده و برای ناقلین مشرقی و
جنوبی تقسیم گردید.
با براه انداتان این پروژه المانه ,مردم مناطق مغصوبه مصئونیت تود را از
دست داده و دیگر صاحب مال و منال تود نبودند .در عقب زورگوئی هـای
ناقلین ماشین سرکوبگرانه ساتاار نظام وجود داشت که کسی در مقابل یـک
فرد ناقل جرآت ادعای {مال من است را نداشت و بزودی بیرحمانه سرکوب
میگردید که درس عبرتی برای دیگران هم باشد .امان اهلل تان بنای این اسابداد
را گذاشت و اتالف او تا آغاز جنگهای بین القومی در مدت تقریبآ شـصـت
سال این سرکوبگری را ادامه دادند.
سوتااندن دهقانان سرپل توسط اسحاق زائی ها و جنایات محمد گل مومنـد
میاواند میالهای کوچک اما بارز این مدعا باشد .ماآسفانه که اسابداد تـاریـخـی
برای امروز رنگ دیگری به تود گرفاه و به شکل دیگری اجرآ میگردد.
تانم داکارشفیقه یارقین یکی ازاساتیذصاحب قلم واندیشه در یاداشت تـود
درین مناسبت مینویسد :بلی ،کاملن درست است .من در 2022مـونـوگـراف
تود را زیر عنوان )تحلیلی از جریده ارشاد النسوان (نوشام .شماره های مسلسل
این جریده را با همه تالشهایم ناوانسام به دست آورم ،اما تعدادی از شماره های
آن را از محمد صدیق طرزی ،پوهاند جاوید ،و دوساان دیگر به دست آورده،
به تحلیل شکلی و محاوایی این جریده پرداتام.
در شماره های به دست آمده این جریده ،همین نظامنامه ناقلین ،نحوه اسکـان
دادن شان ،مقدار زمین سرآبی و پایان آبی ،مقدار زمین برای هر عضو 2۲ساله
یک تانواده ،مدت پنج سال معافیت از مالیه ،دریافت رایگان تخـم بـذری و
وسایل و اسباب زراعای ،مقدار پول نقد کمک بال عوض و غیره در آن درج
شده بود.
تعداد ناقلینی که در همان والیات حاصلخیز سکونت دایمی اتایار کردند و
جزو مردم محل شدند ،اندک است ،اما اکیر آن ناقلین ،زمینـهـای تـوب و
حاصلخیز و کمکهای نقدی و جنسی را گرفاه ،مردم محل را به حیث دهـقـان
مزدور اساخدام کرده ،تودشان به کابل و شهرهای زادگاه شان برگشاند و از
حاصل زمینهای مفت به دست آمده صاحب ثروتهای کالنی شدند و سالها در
ناز و نعمت زنده گی کردند .این تبعیض آشکار امیر امان اهلل غیر قابل بخشایش
است .از جمله چندین صد جریب موروثی پدر و عمو هایم در سرپل به ناقلیـن
وردک و سایر جا ها داده شده است .با وجود ارایه سندهای دست داشـاـه و
مراجعات مکرر ،هنوز هم ناوانساه ایم آن زمینها را بازساانیم .ما حق تود را نه به
امان اهلل و نه به آنانیکه غصب کرده اند ،نمیبخشیم و امیدواریم همه آنانیکه حق
ما را ساانده اند ،به غضب پروردگار و دادتواهی الهی مواجه گردند.
هدف از یاداشت فوق اینست که کارنامه های نیک و بد هر شخص ,هر دوره
و هر نظام همانطوری که هست یادآوری شود تا باشد برای آینده سازان نـیـز
پندی شود که با شکسان یک قالده ,قالده دیگری را در گردن مردم نآویزنـد
که تاریخ دیرگیر اما سخاگیر است .همه مردم افغانساان اعم از پشاون ,هـزاره,
تاجیک ,تورکمن ,اوزبیک ,پشه ئی ,نورساانی ,ایماق ,عرب و دیگر ساکنیـن
این سرزمین وارثین مشارک و برحق این مرزوبوم هساند.
زندگی شرافامندانه و انسانی زمانی میسرتواهد شد که حقوق و وجایب همه
یکسان بوده و همگان در حق تود عادالنه صاحب شوند و هیچ قومی از اقـوام
افغانساان زورگوئی ,اضافه تواهی ,برتری طلبی نکند .صرفآ و صرفآ آنوقـت
وطن آباد تواهد شد .تجربه تاریخی بیش از صدسال نشان میدهد که در ترابه
های بدبخای یک قوم ,توشبخای قوم دیگر بنا نخواهد شد(|.برگرفاه ازسایت
ارجمند تراسانزمین)/
*****************************************
درعین حال جنرال کمبل فرمانده عمومی امریکادرافغانساان ،بیان داشت که
دولت اسالمی ازحالت ( هور) به حالت (عملیات مضر) درآمده است .رئیـس
جمهور اوباما بدون ضیاع وقت ،به تعقیب سفر مؤفقانۀ جنرال دمسی به کابـل،
شخصا ًازراه یک ویدیوکنفرانس با غنی ،موضوع مقابله بادولت اسالمی رابروز
چهارشنبه(5۲جوالی) مورد بحث قرارداد.
امریکاتوشحال است که تازمانیکه غنی دررأس قدرت قراردارد ،تـطـری
ماوجه حضورنظامیان امریکادرافغانساان نمی شود .غنی در حصۀ تود میاواند به
پشایبانی امریکا درحالی حساب کند که شماری ازطرفداران کرزی علـیـه او
درکابل تجمع می نمایند.
شاید امریکا برجریان تازۀ پروسۀ صلح که ازجانب چین وپاکساان تشـویـق
میشود ،تدشه وارکند .جنرال دمسی که هیچ وقت نخواساه اهانت تودراعلیه
نظامیان ،آی اس آی پاکساان ،بخاطرگفاارهای دو پهلو ومبهم شان درجـریـان
جنگ درافغانساان پنهان کند ،باتبسم بر لب ازجلسه تارج شد .جنرال دمسی به
غنی شکی نگذاشت که تروج قوای امریکا یک مسألۀ غیرقابل بحث میباشـد.
غنی نکاه (پیام) را درک کرد  :تشکر از کرزی ! /

هفته نامۀ امید

داکار غالم محمد دساگیر

شمارۀ 3001
برومفیلد ـ کولورادو

یک اثر بی نهایت گرانبها
از پروفیسر(ایمیرت) محمد شفیق یونس

محارم پروفیسرمحمد شفیق یونس که یک دانشمند مابحر بین المـلـلـی و
افاخارافغانساان میباشند از دورۀ اول دانشکده فارمسی کابل بدرجۀ اول فارغ و
بعدازتحصیالت عالی درفرانسه جوانارین پوهاند (پروفیسر) دردانشگاه کـابـل
بودند .درسابق آثار تیلیها زیاد پرارزش علمی بزبانهای مخالف تالیف و ترجمه
نموده اندوازجملۀآنهامن فقط آثاریکه بااین نوشاه ربط پیدامیکندچون؛ حکمت
ونقش نباتات قرآنی واحادیث مبارک در حفظ سالمت بدن ,جهان نباتات مظهر
قدرت الهی ,رازهای پوشیدۀ نباتات عذائی و ترجمۀ(هزار حقیقت علمی قرآن
مجید ,ارشادات قرآنی با ماهیت علمی و انکشاف فکری جهانشول از قدیم تـا
روزگار ما ,ازمولف محمد یاسین قصاب) را برایاان نام میبرم .

داکترمحمد شفیق یونس جوانترین پروفیسر درتاریخ دانشگاه کابل
رسالۀ جدید پروفیسر شفیق یونس در0۲صفحه ,گرچه قطع کوچک دارد
اما معلومات اساسی و مناها ضروری را زیرعنوان(اشاباهات درترجمه و تفسیر
نام گیاهان مذکور در قرآن مجید) بدسارس علمای دین ,شاگردان تفسـیـر و
ترجمۀ قرآن پاک ,توانندگان تفاسیر ماعدد و شاگردان دانشکدۀ شرعـیـات,
قرار میدهد .اصأل این اثر وی بنابرتشویق برادردانشمند واسالم شناسش داکاـر
محمدفرید یونس ,به تحریردرآمده است .داکار فرید یونس  ,تفاسیر و تراجم
قرآنکریم راکه توسط دفارهای فرهنگی افغان ,بچاپ رسیده ،بدسارس شـان
قراردادتادررفع اشاباهات,درک وترجمۀ گیاهان ذکرشده درقـرآن عـظـیـم
معلومات موثق علمی ارائه نموده توجه جدی شانرا در اصالح آن اشاـبـاهـات
جلب نمایند.پیشگفاار این رساله چنین آغاز یافاه است :الهی! تو پاکی و منزه و
بی نیاز؛ تدواندا! جز تو تدائی قابل پرساش و ساایش نیست .پرور دگارا! تورا
شریک و هماائی نیست .توئی مالک این دنیا و آترت و توئی زندگی بخـش
همه موجودات .می میرانی و باز زنده میکنی و به همه چیز قادرتوانائی .پـرور
دگارا! از روی لطف و کرم به من توفیق اعطا بفرما تا این فشرده را آغازکرده ام
به پایان برسانم .آمین یا رب العالمین.
پروفیسرشفیق یونس,ازسال 2۲25به اینسوکه نیم قرن وسه سال میشود در
قسمت نباتات تحقیق وتدریس نموده اند ,بالنایجه دریافاه اند که اکیر تفاسیرو
تراجم به زبانهای پشاو و یا دری در بارۀ گیاهان مان قرآن مجیددارای اشاباهات
وکوتاهیهای اندکه مسالزم دقت و اصالح می باشند .بناء ,توضیح ,تشـریـح و
ترجمۀ حقیقی این گیاهان را در تحت عناوین :گیاهان علفی کشت شده ,نباتات
زراعای درتای ,درتاان و نباتات تود روی وحشی مناطق تشک صحرائی و
نباتاتیکه در ابحار میرویند ,چنین بحث نموده اند:
 -2گیاهان علفی کشت شده مششمل اند بر :بَق َل ,ف ُوم ,ق َضبا و أبا  .ب َقل ,بـه
اساس نوشاۀ پروفیسریونس ,یکی از پنج نباتات مزروعیست که درپهلوی قیـأ,
فوم ,عدس و بصل درسورۀ نمبردوم ,البقره آیۀ  22از آن نام برده شده اسـت.
ب َقل ,که در قرآن مجید آمده از نظر لغت درزبان عربی معنی(دانه های تشک)
دارد .درزبان فارسی/دری ,بقل معنی باقلی یاباقالگرفاه است ,امادر تـفـاسـیـر
ماعددبه آن معنی سبزی داده شده درپشاو آنرا سابو ودر زبان انـگـلـیـسـی
ترکاری ترجمه شده است .تر جمۀ صحیح آن همانا باقلی یا باقال میباشد.
ف ُوم ,ازدیدگاه زبانشناسی درزبان عربی معاصرثوم یا س ِیـراسـت .مـحـاـرم
عبدالساار سیرت آنرا گندم ترجمه نموده که اشاباه بزرگ است .زیراگندم رابه
زبان عربی(ح ِنطه)گویند .ف ُوم ,در زبان انگلیسی (گندم)ترجمه شـده امـا در
قوسین(س ِیر)هم نوشاه اند .درترجمۀ فرانسوی(دانه یاغله) امده ودرپشاو(غنمو یا
نخود)ترجمه شده است .لذاترجمۀ صحیح آن س ِیرمیباشد نه گندم ونه دانه یا غله.
ق َضبا وأبا ,هردو درسورۀ مبارکۀ نمبر  ۲۰عَبَس َ در آیات  5۲و 02ازآنهاذکر
بعمل آمده است .درزبانهای مخالف ,این دو کلمه ,بصورت مافاوت ترجـمـه
شده اند :درپشاو ق َضا  ,منه یا سیبو ,در زبان فارسی(سیب وسبزی) و در زبـان
فرانسوی هم سبزی ترجمه شده است .چون مفهوم آیۀ مابرکه ماوجه مواشی
اهلی میباشد ,بدین ملحوظ ,قرار نوشاۀ پروفیسریونس ,بهیچ صورت (سیـب)
توراکۀ شان بوده نمیاواند وترجم ِۀ سیب برای قضبا یک اشاباه فکرشده است.
از نگاه گیاه شناسی کلمۀ قضبا یکنوع رشقه را افاده میکند که درنواحی شمـال
حجاز و وقسماهای جنوبی آن میرویند .مفسرین ماعدد کلمۀ أبـا را چـراگـاه
ترجمه نموده اند لیکن درتفسیر کابلی این گیاه (کاه) گفاه شده که به حقیقت
نزدیک است .أبا به معنی علوفه است نه چراگاه .
 -5نباتات زراعای درتای شامل ,ط َلح و کافور میباشد :ط َلح ,این درتت در
زبان جاریۀ عربی(درتت م َوز و م ُوز) نامیده شده در زبان دری معنی درتـت
کیله دارد .درسورۀ نمر  22الواقعه آیۀ 5۲قرآن مجیدبحیث درتت بهشای آمده
است .دریک ترجمه وهم درتفسیرکابلی بنام صحیح اش درتت کیله تـذکـر
یافاه,ماأسفانه دیگران درمعنی ودرک کلمۀ ط َلح اشاباه کرده وآنرابنام (درتت
سایه دار) معرفی نموده اند که کدام مفهومی ندارد.بعضی دیگرآنـرا درتـت
ع ُناب ترجمه کرده اند؛ ایندرتت درمنطقۀ حجاز بصورت وحشی روئیده تار
دار میباشد و میوۀ دارد که کرشت (زُم ُخت؟) بوده مزۀ تلخ دارد .روی ایـن
ملحوظ هست که تداوند برای بهشایان میوۀ تاردار نصیب نمیسازد و هم کالم
الهی ط َلح را عاری ازتار وانمود کرده است .بناء ,ترجمۀ درتت ع ُناب به کلمۀ
ط َلح در رابطه به آیت مابرکۀ قرآنی فوق کامأل نا مناسب بنظرمیخورد و درتت
کیله معنی صحیح و حقیقی آن میباشد.
کاف ُور ,ما آنرا یک ملدۀ کیمیاوی پودری یا بلورات شفاف دیده ,شناتاـه
ایم .درسورۀ نمبر  22االنسان ویا الدهر ,در آیۀ  2آن ازکافور ذکری بعمل آمده
است .ولی به مفهومیکه مفسرین کرام کافور را تذکر داده اند ,چنان نیست.
از دیدگاه گیاه شناسی ,کلمۀ کافورکه در قرآنکریم ذکرشده (درتـاـچـۀ
حنا) را افاده میکند ودر منطقۀ حجاز میروید .از نگاه زبان شناسی ,کلمۀ قرآنی
کافور ریشۀ سمانایک دارد .در زبان عبرانی حناراکُف ِر ودر زبان آرامیAramaic
عَرَم َنی ) زبان عامیانۀ که حضرت عیسی(ع) با آن بمردم سخن میزد بنام ک ُفر َه,
در زبان مصری ق ُبطی بنام ک ُوپ ِر ,در هیروغلیف پ ُوک ِر امده که همه کلمۀ حنا را
که فارسی است افاده میکنند .فرانسویها عقیده دارند :کافور یا بگفاۀ انگریزها
کامفر,از تقطیر درتت کافور ,که درجنوب آسیا وفرت دارد ,بدست میآید.

هفت تعویذ (هفت دعای قرآنی)

جناب آقای الحاج امان الملک جالله باباجان ،که اتیرا ً بیش ازیکماه به وطـن
تشریف برده بودند ،مجموعۀ مبارکی رابا عنوان باال جمع آوری نموده ودرکابل
به چاپ رسانیده اند ،نسخۀ به ادارۀ امید هدیه کردند ،که امانان فراوان از ایشان
داریم  .ذکر ونیایش به حضورپروردگار عالمیان ،درراه رسیدن به مقاصد نیک،
داشان بدن سالم وعقل سلیم ،از آرزوهای هر انسان است ،که در برآورده شدن
آن دست دعا به دربارحضرت حق تعالی بلند می نماید.
جناب جالله در رسالۀ کوچک تود که معانی ارزنده ازگلساان کالم الـهـی
گلچین نموده ،وبعد ترجمۀ فارسی وانگلیسی آنرا باکمال دقت تهیه وتـرتـیـب
کرده اند ،که دراوقات اضطرابات وناراحای های ناشی از غم وتشویش میاوان با
تالوت آن آیات مبارک ،تودرا تسکین داد ،وامیدوار بود به رحمت و عنایت
بی پایان اهلل جل جالله.
جناب جالله به عقیدۀ راسخ که به وحدانیت ولطف الهی دارند ،تواندن ایـن
رساله را به هموطنان با ایمان ماتوصیه نموده اند .برای دریافت نسخۀ ازین رساله
مبارک باایمیل وتلفون ذیل تماس بگیرید :
amanjalala@yahoo.com
703 – 989 8187
*******************************************
مناها ,هنگام هور اسالم این درتت را درسرزمین عرب نمی شناتاند و هـم
برای عملیۀ تقطیر (آلۀ عنبیق) بکار بود که چندین قرن بعد علمای اسالم آنـرا
کشف و بدسارس جهانیان قرار دادند .پس کلمۀ قرآنی کافور بهیچ وجـه آن
جوهری که از تقطیر چوب درتت کافور بدست میآید بوده نمیاواند و ترجمۀ
صحیح آن همانها حنا میباشد .
0ـ درتاان تود روی وحشی مناطق تشک و صحرائی ,شامل درتاان ذیل
تذکریافاه اند :ت َمط ,س ِدر,س ِدرَۀ ُ الم ُنا َها و شَجَر َت الزَّق ُوم .ت َمط ,درتاان ا َثل,
ت َمط وس ِدر ,هرسه درسورۀ نمبر  0۲السبأ آیۀ  22قرآنکریم ذکـرشـده انـد.
ت َمط در زبان جاریۀ عربی درتت م ِسواک نامیده میشود که در تپه های اطراف
مکه و بصورت تاص درمیان سنگالتهای نواحی صحرائی شبه جزیرۀ عرب
میروید .اکیراکلمۀ ت َمط را ترجمه نکرده اند؛ تفسیرکابلی آنرا میوۀ بدمزه گفاه
و دیگران آنرامیوۀ تلخ و درپشاو هم بیمزی ترتو و درزبان انگریزی میوه های
تلخ ترجمه شده است .اما ابن البیطار ,گیاه شناس بزرگ جهان اسالم بوضاحت
در کااب (جامع المفردات االدویه و االغذیه) اش آنرا شَج َرالس ُواک یا اراک یا
م ِسواک یادکرده است .بدینصورت معنی صحیح وحقیقی ت َمط درآیۀ مابرکۀ
قرآنی فوق درتت م ِسواک میباشد.
س ِدر ,کلمۀ قرآنی س ِدر منحیث دو درتت جداگانه تذکر یافاه است .یکی
آنکه یکجا با درتاان ا َثل که در ایران به شوره گز شهرت دارد وت َمط در آیـۀ
مبارکۀ 22سورۀ السبأ .ایندرتت ،درتت کاج که مربوط تـانـوادۀ سـوزن
برگها  ,میباشد ,بوده میاواند .در زبان عربی بنام شَج َرالنَب َق نیز آمده است.از آیۀ
مابرکۀ فوق که س ِدر یک نوع از درتت تاردارع ُناب بوده میاواند چـنـیـن
برمیآید که چون تداوند(ج) قهر ودرمقابل منکرین نا رضائیـاـی دارد .ایـن
درتت تاردار را برایشان نصیب میسازد.
دوم کلمۀ س ِدر که درسورۀ نمبر  22الواقعه آیۀ  5۲آمده ،یکدرتت دیگری
است که ع ُناب یا ک ُنار در فارسی نام داده شده است .بعضیها کلمۀ س ِدر را بدون
ترجمه س ِدر ذکر نموده اند .قسمیکه گفاه آمد بعضیها آنرا درتت کاج ترجمه
نموده که اشاباه است؛ زیرا میوۀ ایندرتاان ذایقۀ ناگوار داشاه درتت جـنـت
بوده نمیاواند ونه توراکی برای نیکوکاران که ذات الهی جایگۀ شانرا در جنت
برین قرار داده است.از نگاه گیاه شناسی این درتاان همه تود روی و وحشـی
بوده گاهی بشکل زراعت شده به مالحظه میرسند.
س ِدرَۀ َ الم ُناَه َا ,این نبات درکالم الهی بحیث گیاه زیبائی درسورۀ نمبر 20النجم
آیۀ  2۲آمده ودرهیچیک تفاسیرو تراجم قرآنی که پروفیسریونس تـوانسـاـه
است ازنظر بگذراند به زبان فارسی به آن نام داده نشده کلمۀ سدرۀ المناها حفظ
شده است .در زبان پشاو چنین ترجمه شده :چه مناها دعلم دتلقودی ،که کدام
مفهومی راافاده کرده نمیاواند .مارجمین لسان فرانسوی و انگریزی آنرا درتت
ع ُناب ودانشمنددیگری آنرا درتت ع ُناب مناها نام داده که ازحقیقت دوراست.
علمای دیگراین گیاهی که درقرآنکریم ذکرشده است یکی از انواع مخاـلـف
Lotusهائیکه درشبه جزیرۀ عرب پیدامیشود ,میدانند .این نبـات بـاگـلـهـای
بنفشینش بی نهایت زیباست .لهذا سدرۀ المناها یک نبات زیبائیست که به Lotus
بمعنای دکشنریهای انگریزی ,اللۀ آبی و یابه فارسی نیلوفر آبی اطـالق شـده
میاواند که درشبهای مد و جذر به سواحل عرب پخش میگردند.
تا اکنون ,درک من چنین بودکه سدرۀ المناهایک جایگاه علیا و مقدسیست
که در درود تاج برای رسول تدا(ج) آنحضرت(ص) تخصیص یافاه...جبرئیل
تادمه ,ب ُراق مرکبه ,معراج سفره ,و سدرۀ المناها مقامه....و هم پیـام نـور در
پاورقی ترجمۀ این ایت مابرکه نوشاه است :مکانیست درعالـم بـاال .جـنـاب
پروفیسرشفیق یونس از شما یکجهان سپاسگزارم که بعد از  22سال اکنـون از
برکت این تدمت علمی شمادانسام که بنام سدرۀالمناها در عالم باال مکانی وجود
ندارد وسدرۀالمناها تنها یک نبات زیبا میباشد.
شَجَر َۀالزَق ُوم؛ زقوم دوباردرقرآن مجید ,یکی درسورۀ نمبر  ۲۲الدتان آیـۀ
 ۲0و دیگر ,در سورۀ نمبر  22الواقعه آی ِۀ  25بحیث غذای دوزتیان ذکر شده
است .زقوم ,در تمام تفاسیر و تراجم دری و پشاو قسم زقوم حفظ شده معنیـی
برای آن قایل نشده اند .کلمۀ زقوم ,که در قرآن کریم ذکر شده بیک نباتی که
در زبان دری (گاو ترکانک (ترقانک)یاد مشود اطالق شده است .دانشمنـدی,
زقوم را چون یک نباتی یاد آورشده که میوه های بیضوی دارد .چون نباتـات
این فامیل میوه ندارند این معنی و تعبیربه آسانی رد شده میاواند .در زبان جاریۀ
دری زقوم به نباتات مخالف تاردار مربوط ساتاه میشود که به کلمۀ قـرآنـی
ذکر شده هیچنوع ارتباط ندارد.
 -۲نباتاتیکه در ابحار میرویند ,مشامل اند بر :ض َریع و م َرجان.ض َریع عبارت
از(جامنک بقه) است که درآبهای شیرین (غیر بحری) مانند دریاچه های کـم
عمق ,کانالها ودندآبها میروید و درایران به آن ج ُلب َک گویند که هم به گیاهای
بحری وهم به گیاه های آبهای شیرین یکسان منسوب ساتاه اند .در سورۀ نمبر
 ۲۲الغاشیه آیۀ  2قرانکریم از ض َریع ذکری بعمل آمده آنرا گیاهان بحری بحیث
توراک بدکاران وآنانیکه روگردانیده اند ,معرفی نموده است .درتراجم ماعدد
ض َریع رابه درک نادرست ترجمه نموده اند :در ترجمۀ فارسی,تارت ُشک و در
تفسیرکابلیگیاه تاردارمعنی گرفاه  ,درپشاو به آن اغزی لرونکی ترتی ونی و
در زبان انگریزی تلخ ترجمه شده است .این گیاههای بحری نه تـاردارنـدونـه
تشک میباشند .درترجمۀ فرانسوی قرآن مجید به آن گیاه زمینی اطالق شـده
که اشاباه بزرگ میباشد .صحیح ترین ترجمه ,کلمۀ Varechدرزبان فرانسـوی
است که همۀ انواع الجیهای سبز ,نصواری و سر را افاده میکند .و معنی کلمۀ
قرآنی ض َریع هم انواع مخالف الجیهای نصواری رنگ میباشد.
م َرجان ,که بحیث گردنبند ،گوشواره و غیرۀ زینای اساعمال میشود ,گیاهی
است که در اعماق بحر روئیده وقایکه بسطح آورده شود مانند سنگ سـخـت
میگردد .در قرآنکریم دوبارازمرجان درسورۀ نمبر 22الرحمان آیات مابرکۀ
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صفحۀ چهارم

امراهلل صالح :غنی رابطۀ نزدیکی با انگلیس دارد

امراهلل صالح رییس سابق ریاست امنیت ملی افغانساان در دوران ریاستجمهوری
کرزی ،درگفتوگوبا ساندی گاردین درتصوص مقابله باتهدیدهای جاری از
سوی طالبان وتفاهمنامۀ همکاری اطالعاتی سازمانهای اطالعاتی افغـانسـاـان و
پاکساان که تنشهای زیادی درافغانساان ایجاد کرده ،به ا هارنظرپرداتاه است.
سوال :نظر شما در مورد سیاستهای جاری اشرف غنی درمـورد مـبـارزه بـا
تروریسم در افغانساان ،بهویژه گفتوگو با طالبان ،چیست؟
صالح :اشرف غنی باانگلیسیها همکاری نزدیکی دارد و آنها تصمیم به انـجـام
اقدامی جدید در افغانساان دارند .به همین دلیل ،اشرف غنی به امید اینکه باواند
اسالمآباد را ماقاعد کند که با اعاماد به وی ،دست از طالبان بردارد ،به ارتـش
پاکساان نزدیک شده است.
رئیس جمهور این واقعیت رانادیده گرفاه که پاکساان دهههاست که برافـراط
گرایی سرمایهگذاری کرده وذایقۀ یک رهبرافغان نمیتواند سیاستهای وضع
شده این کشور را تغییر دهد ،مگر اینکه اسالمآباد چیزی که بـرای آن مـی
جنگد (سلطه بر افغانساان) را به دست آورد.
بنابراین ،میتوان گفت که اشرف غنی جنگ علیه طالبان را ماوقف نخـواهـد
کرد؛ اما اشاباه وی ،رفتوآمد مکررش برای مصالحه ،فقط اسالمآّباد و طالبان
را جسورتر میکند.
سوال :برتی کارشناسان برین باورندکه اشرف غنی به دنبال کنارول تشوناهـا
درافغانساان تحت هرشرایطی است واین مسئله بدین معناست که وی حاـا بـه
دادن )مایازات فراگیر) نیز تمایل دارد .نظر شما در این زمینه چیست؟
صالح :در واقع پاکساان دو گونه امایاز از اشرف غنی مطالبه دارد؛ یکی بـرای
دولت اسالمآباد و یکی برای طالبان .با توجه به شرایط کنونی ،به نظر میرسـد
اسالمآباد در تحت فشار گذاشان افغانساان برای انعطاف و دادن امایاز بیشار بـه
پاکساان حاا بدون مجبورساتان طالبان برای پیوسان به روندصلح باموفـقـیـت
عمل کرده است .بهمین منظور ،رئیس جمهور افغانساان تمایل داردکه درگفتو
گوبا طالبان یک چارچوب مشخص تعریف شود؛ امااین مسئله تازمـانـی کـه
پاکساان به امایازات تود از افغانساان دست نیابد ،اتفاق نخواهد افااد.
سوال :درین اواترگزارشهایی درمورد امضای تفاهمنامه همکاری اطالعاتی میان
ریاست امنیت ملی افغانساان وسازمان اطالعاتی پاکساان (آیاسآی) منـاـشـر
شده و درگزارش دیگری آمده که رحمتاهلل نبیل رئیس اداره امنیـت مـلـی
افغانساان به اشرف غنی در تصوص این تفاهمنامه هشدارداده است .شما ایـن
مسئله را چطور توضیح میدهید.
صالح :رحمتاهلل نبیل قدرت هشدار دادن به اشرف غنی را ندارد؛ زیرا برای وی
کارمیکند .درتصوص تفاهمنامه نیز مشکالت زیر مطرح میشوند :بـه لـحـاظ
سیاسی واتالقی ،پس ازامضای یک تفاهمنامه ،اگر افغانساان و پاکساان از این
تفاهمنامه تخطی کنند ،ماخلف شناتاه تواهندشد .بنابراین ،افغانساان دریـک
مخمصه عمیق ترازیک تفاهمنامه گیرافااده است.پس امضای این تفاهمنامه نشان
از شکست اشرف غنی دربرابرپاکساان است .رئیس جمهورهمچنین در جامعـه
افغانساان باوجهۀ بدی روبروشده وافغانهاضمن شرمآور تواندن این تفاهمنامه،
اشرف غنی رایک )فروشندۀ ارزشها) میدانند.
سوال :مقامهای پاکساان معموال ًهندراماهم به زیرسوالبردن اینکشور درافغانساان
به دلیل راهاندازی جنگهای پنهانی میکند .اشرف غنی نیز بارها نگرانی تود
را از جنگ میان هند و پاکساان در کشورش اعالم کرده است .به نظر شما آیـا
نگرانی اشرف غنی درست است؟
صالح :هند کشوری است که در زمینههای آموزش ،انرژی ،درمان ،تـفـریـح
وکارهای بشردوساانه باافغانساان همکاری داشاه است .مسئله ایـکـه مـوجـب
گسارش سریع نفوذهند در افغانساان شده است ،نحوۀ همکاری با دولت و مردم
افغانساان بوده است .دهلی نو هرگز برای فعالیتهای تود در افغانساان اولویت
بندی نداشاه ،بلکه این مردم و حکومت افغانساان بوده که این اولـویـتهـا را
مشخص کردهاند و دهلی نوتنهاحمایت مالی وفنی را فراهم کرده است .ایـن
کمکهای بدون شرط هند به افغانساان محبوبیت گساردهای در میان افغـانهـا
ایجادکرده ومردم افغانساان احساس عمیقی نسبت به اینکشوردارند.
درسال 2۲۲5میالدی ،هند به دلیل طرفداری از شوروی سابق در افغـانسـاـان
گناهکار پنداشاه میشد؛ اما اکنون آن مسایل به دست فراموشی سپرده شده و
دهلی نو به عنوان یک دوست اساراتژیک ،کشور کمککننده و شـریـکـی
صبور شناتاه میشود .هند در افغانساان )سیاست نرم) اتخاذکرده که نایجه داده
است؛ اما پاکساان )سیاست سخت) را در قبال افغانساان برای ضربهزدن به هنـد
پیش برده که به افغانساان صدمه زده است.
هند از هیچکس برای ضربهزدن به کسی در افغانساان حمایت نکرده است و این
دیدگاه در میان مردم افغانساان ،حاا مجاهدینی که در بازههای زمانی همپیمـان
اسالمآباد نیز بودند ،وجود دارد.
سوال :اشرف غنی در این اواتر به هند سفر کرد و نارندرا مـودی ،نـخـسـت
وزیرآن کشوردر زمان اقامت رئیس جمهورافغانساان در دهلی نو گفت که هند
هرکاری که برای امنیت افغانساان نیاز باشد ،انجام میدهد .نقش دهلی نـو بـه
رهبری مودی در رابطه با افغانساان را چگونه ارزیابی میکنید؟
صالح :من سیاست هند رادرتضاد با افغانساان نمیبینم وشاید من اشاباه کنم .جامعۀ
ساراتژیک و حلقات در هند دو حزبی هساند که تنها تفاوتهای کوچکی میان
این دوحزب وجود دارند .نکاۀ توب دیگری که در هند وجـود دارد ،ایـن
است که از افغانساان بدون واسطه شناتت دارند .بنابراین ،مودی بیشار هـمـراه
افغانساان است.
*****************************************
55و 2۲تذکر یافاه است .در تمام تفاسیر و تراجم قرآنی مرجان ترجمه نشـده
بهمان کلمۀ مرجان یادشده است .در انگریزی مرجان را coralترجمه کرده اند
که اشاباه است .زیرا coralجانوران بحری راگویندکه اهرأبه مرجان شباهـت
دارند .این اشاباه ترجموی از طرف یکاعداد علمای دیگر هم تکرار شده است.
دیده میشود که پروفیسریونس تدمت بزرگی را با نشر این رسالۀ کوچک
در تصحیح ترجمۀ تفاسیر و تراجم قرآن مجید انجام داده اند که اول تـدای
بزرگ برایش اجرعظیم نصیب سازد و دوم اینکه مفسرین و مارجمیـن نسـل
جوان این نکات را مدنظر گرفاه درچاپها بعدی از معانی صحیح ,علمی و دقیـق
گیاه های قرآنی که به آن اشاره شده و به مساعی و زحمات زیاد تهیه گردیده,
توجه جدی معطوف سازند .عالوتا هروقایکه در بارۀ معنی و یا تعبیریک کلمه,
مشکوک بوده کنجکاو باشند باید با علمای آن فن به تماس آمده کلمات علمی
تر و قابل قبول تر را درآثار تویش گنجانیده  ,از این بیت سعدی الهام گیرنـد
که:
برگ درتاان سبز در نظر هوشیا هر ورقش دفاریست معرفت کردگار
درین اثرعلمی اصطالحات علمی هرنبات و یا فامیلهای نباتی معرفی شده است,
اسمای ماعدد علما و دانشمندان تفاسیر و تراجم وانواع مخالف تفاسیر و تراجم
ذکرشده که جهت جلوگیری از طوالت تحریر قصدأ از آن جلوگیری نموده ام
کسانیکه معلومات بیشار درینباره آرزو دارند به (اناشارات پیام توحید)در آدرس
ذیل به تماس شوند Azores Court, Bay Point, CA 94565, USA 522 :

هفته نامۀ امید
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انجنیر عبدالصبور فروزان

تلویزیون ژوندون

نیوجرسی

مظهر تعصب زبانی و قوم گرایی درافغانستان
(به ادامۀ گذشاه)  :پیش ازینکه این بخش ازپژوهشهای تویش راکه اهرا ً با
بعضی بخشهای پیشین ،ازنظر موضوع ،شباهاها وهمسانیهایی دارد ،ارائه بـدارم،
تدمت توانندگان ارجمندامید عرض میکنم که درکندوکاو بعدی ام مطالـب
بیشاری دربارۀ برادران بدنام نادرتان رادسایاب نمودم ،که درذیل به نظرگرامی
تان میرسانم :
درنوشاه های قبلی تذکارداده بودم که نادر به اساشارۀ انگلیس در یک محفل
تانوادگی ازطرف برادرانش بحیث شاه اناخاب شد ،وبر مردم تحمیل گردید،
ودرین امر به تواست وتقاضای مردم هرگز وقعی نگذاشت وتود وتانـوادۀ
تودرا وارث تخت وتاج کشور دانست ،باطلم واسابداد ،کینه و شیادی بـاالی
مردم حکومت کرد و برای دوام قدرت سامگرانه درتانواده اش ،نه ازکشـت
وزنجیر و زوالنه کردن روشنفکران بی نوا دریغ کرد ،نه ازتعظیم وعبودیت بـه
انگلیسها شرمید  .تاندان نادرکه شامل برادرا او وچندتن ازهوا تواهان ایشـان،
که همه همچو نادر بدطینت و درنده توبودند ،برای ابقاء قدرت المانۀ تویش
برنامه هایی داشاندکه درعقب آنها انگلسیها قرارداشاند:
یکی اینکه ملت راباید گرسنه وازعلم ودانش دورنگهداشت؛ دوم هر کی سر
افرازد وآواز بلندنماید ،سرزده شود وصدایش درگلو تفه گردد؛ سوم مـلـت
راباید بجان هم انداتت وکینه وعداوت رامیان اقوام مخالف کشور باید کاشت؛
چهارم ،درقال وتونریزی چنان باید قسی القلب ودرنده تو بودکه ازکشـاـن
هیچکس چه مرد چه زن وچه طفل ،چه دانشمند وچه اُم ّی ،دریغ نبایدکرد ،وحاا
حیوانات و اشجار رانیز مجازات کرد ! تا برای فرد فردجامعه درس عبرت شود؛
پنجم ،برای حصول مطلب واساحکام قدرت وسرکوبی مخالفین از روحانیـون
مذهبی که قابلیت معامه گرایی راداشاه باشند ،بایداسافاده کرد .این برنامه وطرح
نادر وبرادرانش باسیاست (تفرقه بینداز وحکومت کن) انگلیس ،وبا اندرزچرچل
که [برای اساعماریک کشور دوچیزالزم است ،یکی اقلیت تاین(حـاکـم) و
دیگری اکیریت نادان (رعایا) ضرورت است] مطابقت دقیق مینمود و نـادر و
برادرانش همواره ازانگلیسهادساور میگرفاند  .چنانکه به تأسی ازین سـیـاسـت،
زمانیکه نادر ،مرحوم غالم نبی تان چرتی رابدون گناه وبدون محاکمه شهیـد
ساتت ،امرکرد تا همه اعضای مردینۀ تاندان چرتی از2۲ساله به بعد ازتـیـغ
کشیده شوند ،که همۀ شانراشهیدساتت ،وتنها یک برادراو بنام غالم جیـالنـی
تان چرتی که دربرلین سفیربود ،جان به سالمت برد.
دیگری نگذشت که مردم درک کردند نادر وبرادرانش چیزدیگـری جـز
المان بیخدا نبوده وهمه درنوکری وتدمت انگلیسها میباشند ،و آنچه انگلیـس
گوید آن میکنند .بناا ً جانفدایانی درکنج وکنارکشور پیداشدند تا به اسن سلسلۀ
سامگر ومزدور تاتمه دهند .یکی ازین فداییان سوءقصدی بجان هاشم جـالد
کرد ،ولی هاشم جالد ازین سوء قصدجان بسالمت برد .دیگری دربرلـیـن بـه
محوطۀ سفارت افغانساان داتل شد وعبدالعزیز برادرنادر رابه قال رساند ،فدایی
دیگری داتل سفارت انگلیس درکابل گردیدکه درنایجه یـک دپـلـومـات
انگلیس ،یک کاتب سفارت ازاهل هندوساان ویک پیشخدمت ازاهل افغانساان
کشاه شدند .ازین به بعد نادر وبرادرانش چنگهالی تونین شانرا درسینـۀ مـلـت
عمیقار فرو بردند وبه اندازۀ روشنفکران وآزادی تواهان رابنـدی و زوالنـه
کردند وبه دارآویخاند ،که مردم کابل شبها ازترس نام گیرکهای شان تـواب
نداشاند ،وهرکس باتود جوره لباس وضروریات شخصی راآمـاده داشـت
ومناظربود که کدام شب نامگیر به درتانه اش می آید ،بندی وزوالنه ونیسـت
ونابودش میکند.
تعدادکییری ازاهل تبره وروشنفکرانـن وآزادیـخـواهـان وطـن چـون
عبدالرحمن لودین ،شاه محمدولی تان دروازی ،محمودتان سامی ،تاج محمد
پغمانی وغیره راشهید ساتاه وتعداد بیشماری چون میر غالم محمدغبار ،عـبـد
الرحمن محمودی ،اساادتلیل اهلل تلیلی ،عبدالهادی داوی ،محمدابراهیم صفـا،
محمدسرور جویا ،غالم محی الدین انیس وغیره را درزندانهای مخوف زنجیرو
زوالنه نمودند.
زندانیان که همه اهل تبره وآزادیخواهان بودند ،بحالت رقاباری در سلولهای
زندانهای برادران دیره دونی بسرمیبردند وازدیدار روشنی آفاـاب ومـهـاـاب
محروم بودند .اجازۀ مالقات دوساان رانداشاند ،حاا دوساان نمی دانساندکه آنها
درکجازندگی اند ،زنده اندیامرده .تواندن کااب ،داشان قلـم وکـاغـذجـرم
شمرده میشد ومجازات سنگین داشت .درتحقیقات وپرسشهای زندانیها ودرقین
وفانه وزجر دادن واذیت وآزار ایشان ،که اکیرا ً به شکل وحشیانه صورت مـی
گرفت ،نادر وبرادرانش تود سهم میگرفاند ،اتاقهای زندان کوچک ،تـنـک،
نمناک وتاریک بودند ،که اکیرا ً زنجیرو زوالنه بودند .حاا غسل کردن اجـازه
نداشاند وماهابدون غسل وشساشوی بدن میگذشت  .فضای اتـاقـهـای زنـدان
چندان وحشاناک بودکه سر انجام زندانی تودرا به جنون میکشید وبیمـارمـی
ساتت .بیماران اجازۀ تداوی نداشاند وسرانجام این بیماران بی دوا بـاحسـرت
بیچارگی و درد درکنج زندان دوراز فرزندان وعزیزان شان می مردند ،واکیـر
اجسادشان راهمراه بازنجیروزوالنه های شان یکجا دفن میکردند ،وقول آبچکان
وعقب زندان دهمزنگ جایگاه دفن این زندانیان بیگناه بود .
باپوزش فراوان ازتوانندگان عزیز ،پیش ازینکه درمورد افراد دساگاه لم و
اسابداد برادران دیره دونی به سرکردگی نادرغدار و هاشم جالد سخنی رانـده
باشم ،میخواهم درمسألۀ روشنی بیندازم که بایست قبل برین ودرجـایـش مـی
انداتام .امابگفاۀ مردم (ماهی راهروقای ازآب بگیری تازه است) ،وآن اینکـه
دودمان نادرغدار درحکمرانی مطلق شان آنچه ناسزا وسخن بدی نبودبحق امیـر
حبیب اهلل کهدامنی حواله کردند ودرنوشاه هاوکاب آن دوره چه در مکاتب و
چه دردانشگاه وچه در بازار هاوشهرهای کشورهمه امیرحبیب اهلل کهدامنی را
ماهم میساتاند که او دولت امانیه راسقوط داد ،وامان اهلل تان رامجبور به فـرار
نمود .درحالیکه حقیقت چنین نیست .پالن ازبین بردن شاه امان اهلل تان قبل از
اینکه اوبه شاهی برسد ،طرح شده بود .انگلیسهاکه ازحمایۀ نوکران واجیران شان
در تانوادۀ سدوزایی وغلجی تساه شده بودند ،وهم موجودیت عدۀ از اعضای
این تانواده ازجمله امان اهلل تان وکاکایش نصراهلل تان که ازانگلیسها بـدشـان
می آمد وعنادآنها را درسینه داشاند ،سخت در هراس بودند وبرای بـرطـرف
کردن این نقیصه(به زعم تودشان) بدیل دیگری گرفاند وافرادی ازتـانـوادۀ
محمدزایی را اناخاب کردند ،و نوادگان سلطان محمدطالیی راکه دردیره دون
هندوساان تولدشده بودند ،تحت ترتیب وپرورش گرفاند ،وهـمـۀ مصـارف
معیشت وتحصیل آنهارا میپرداتاند .نگلیسهااین برادران دیره دونی راکه هنـوز
درسنین نوجوانی بودند وشامل نادر ،هاشم ،شاه ولی ،شاه محمود وعبدالعـزیـز
میشد ،برامیرحبیب اهلل تان سراج تحمیل کردند تا درداتل سلطنـت وداتـل
تانوادۀ امیر جای شان دهد .برادران دیره دونی بااسافاده ازنفوذ انگلیس وضعف
ارادۀ امیر ،بزودترین فرصت درمقامات بلنددولای جاگزین وبا دادن وگرفاـن
زن درتاندان سلطنای رتنه کردند .امیرحبیب اهلل تان عادت داشت که هرسال
یکی دوماه رادرکله گوش لغمان برای شکار سپری نماید ،وهرسالی یـکـی از
پسرانش را نائب سلطنت تعیین می کرد ،وآن نوبت شهزاده (دنباله درساون)0

سیدآقا هنری

هامبورگ ـ آلمان

آیا داوود خان کشورما را دوست داشت ؟

(ادامه ازشماره های پیشین)  :داکارعبدالحکیم طبیبی ،دانشمندشهیر ودپلمات
شناتاه شدۀ وطن ،درص 5۲تاطراتش میگویددر2۲۲2حکومت انگلیس برای
حل معضلۀ پشاونساان باحکومت افغانساان مکاوبی درتماس شد ،اما جـوابـی
نشنیدند...
ازایام جوانی توب به یاددارم ،پنج هزارپایه رادیوی باطری دار از جـاپـان
تریداری ،وبه پشاونساان توزیع شد ،تامردم پروپاگند های پوچ ،بیمورد وترانۀ
(داپشاونساان زمونژ) را که قبل ازنشراتبارباید بشنوند .لوامشرصاحب محاـرم
ش.ش که آمرمخابراتی هوایی در وزارت دفاع بودبرایم گفت عبدالحق علومی
و برادرش نورالحق علومی به امرداؤود تان دساگاه های مخابراتـی سـاتـت
کانادا که به همین منظوروارد شده بود باربارازمن تحویل گرفاند وبه پشاونساان
فرسااده شد ،من برای علومی گفام دساگاههای ماکه همه روسی اسـت چـرا
کانادایی میخواهید؟ درجواب گفت اگراین دساگاههاگیرآید مامیگوییم وسایل
ما روسی است ،نام برده عالوه کرد هردو برادرروس پرست بودند درحالی که
هزاران فامیل شب ها درداتل وطن گرسنه می توابیدند.
در 2۲2۰درلیسۀ غازی ماعلم بودم مدیرمکاب ما حمیداهلل تان مردی معارف
پروربه همکاری ماعلمین صنوف22و25کورسهای سواد آموزی را برای اهـل
کسبه ودکاندارانی دهمزنگ وکارتۀ  ۲بازکرد بسیار مؤفق هم بود ،دوهفاه بعد
ازوزارت معارف مکاوبی برایش امد که فورا بساط کورسهارا می بندی و بـار
دگراین ..و را تودسرانه نه توری ،دران وقت وزیرمعارف ومعان اول صدارت
علی محمد تان پوپل از وزرای درجه اول داؤودتان بود.
طبیبی درص ۲۲می نویسد ،معاون تیاو رئیس جمهـوری یـوگـوسـالویـا
جاسوس روس بود ،دراطاق تواب تیاو دساگاه مخابره نصب کرده بـود وبـا
کیاارسفیرروسیه همکاری داشت ،کیااردردوران اساالین مسئول وسائلمخابرات
بود .همین سفیربکابل تبدیل شد ،بعدا به پاکساان رفت وبنگله دیش رااز پاکساان
جداکرد ،درروز وداع اوداؤود دعوت شانداری برایش ترتیب کردکه تاساعت
 22شب دوام داشت ،وی تمام شب نغمۀ پشاونساان راسرداده بـود درپـایـان
دعوت ،نامۀ بدست داؤود داد ،که بعد ازان جوانان سرحدی به مسکو برای تعلیم
میرفاند ودرکابل مواددرسی شان همه از راه ایران از حزب توده می آمد.
داوود همچنان  5باب مکاب لیلیه بنام رحمن بابا وتوشحال تان باز کرد که
همۀ ماعلمینش سرحدی بودند وازپولی مردمی غریب ما تغذیه می شدند ،وبعد
اتااام مکاب ،بورسهای تعلیمی درتارج می گرفاندکه اکیریت شان به افغانساان
برنگشاند ،اگرچندنفرشان برگشت کمونست هایی بودند ،تاین به ملت.
بعد کودتای کمونساان روس پرست کنده های چک که ازحساب داؤود
تان به حساب پرچمیهاپرداتاه شده بود بدست آمد.درروزکودتای کمونساان
پوزانوف سفیرروسیه درنزدیک ارگ دیده شده بود .پوزانوف به نام پـادشـاه
افغانساان یاد می شد.
طبیبی درص 525مینویسد دردهۀ  2۰روسی درکابل برای امریکائی گفاـه
بود کمکهای اقاصادی وارسال اسلحه حرکت مارا به سوی جنوب سرعت می
بخشد ،که وی درمجلۀ الیف درنیویارک انرا افشا کرد .مرحوم آزادزوی کـه
تود لوامشربود .وچوکی جنرالی را کارمیکرد ،برایم گفت ،مدتی درروسیـه
مطالعاتی کردم ،دیدم صاحب منصبان عرب توسط ترجمان ،مدت دوالی چار
هفاه درس آشنایی به اساعمال اسلحۀ نو رامی اموزند ،اما وطنداران ما را ماه ها و
سالها مصروف نگاه میداشاند ،دروس سیاسی که دراصل مغزشویی بود،تدریس
میشدند .موضوع رابه مقامات باال گفام ،سرزنشم کرده گفاند ،ترا به این کارها
غرض نیست .همین منبع برایم گفت بطورمرتب هرسه ماه صاحب منصبان عالی
رتبه بشمول سردارولی ووزیردفاع ازروسیه وروسها ازکابل دیدن میکردنـد و
تحایفی رد وبدل میشد ،این واقعه راهم داکارحق شناس درکااب جنایات روس
درافغانساان ص  0۲5تائید میکند .
جنرال محمدنذیرسراج درص ۲۲کاابش می آورد تروشوف و بولگانـیـن
که برای امضای معاهدۀ صلح ودادن کمک به کابل امده بودند ،درنطـق شـان
درمکاب نظامی مهااب قلعه گفاند (معلمان شما به مراتب بهارازمعلمان تـرکـی
هساند چرا تود شما این و یفه رابدوش نمی گیرید ).درحالیکه اساادان ترکی
تا2۲22تدمات شایانی در اردوی افغانساان کردند .کمی بعدترداؤود درمجلسی
برای جنراالن گفت می بینید روسها هم میل دگران آدم هساند چـرا ازایشـان
بارسیم دگران این کاررا نکردند (مطلب کاکاهایش بود) حاالماراکمک میکنند.
روسها مبلغ 2۰۰ملیون دالربرای ماقرضه دادندکه  52ملیون آن برای تـریـد
اسلحه تخصیص داده شد .درحالیکه تماما اسلحه های کهنۀ ازجنگ عمومی دنیا
که رنگ و روغن شده باملیونهاجلد کاب گمراه کنندۀ کمونسای به تاک پاک
ما سرازیرشد .
درص  52۲چنین است ،پودگورنی برای هیئای که داؤود تان در راس ان
بود گفت( :برای ما الزم است امیدوارباشیم که برای توسعۀ بین المللـی ودادن
پشاوانه برای حل معضالت شرق میانه ومسائل بین المللی به شمول جنوب شرق
اسیا افغانساان به معنی واقعی به یک چهارراه مطمئن تبدیل شود ).می بـیـنـیـد،
ازاین گفاه هاکامال واضح فکرتهاجمی روس ها معلوم میشود .نویسنده.
درراپورتاژی فرساندۀ تلویزیونی دیدم ،پودگورنی به داؤود میگوید برای
جاللامآب شما افغانساان تورد است ،باید پشاونساان به شما ملحق شود.
طبیبی درص 50مینویسد دردوران امان اهلل تان جاسوسی روسی بنام مسیو
عبدالرحمن معدن شناسی بود که به اشارۀ انگلیس ها اتراج شد ،واضافه میکند
برای باراول تطرکمونیسم ازطرف چیرچل در وطن ما افشا شد .ضمنا عبدالساار
شالیزی فاش کردند ،روزی شاه وی را نزد تود تواساه ومکاوب کـه روس
هابرایش نوشاه بودند (.برای داؤود تان و یفۀ بدهید ).مشوره تواساه است.
درسال  2۲22المان ازحکومت افغانساان تواست کـه  52هـزارکـارگـر
میاوانندروان کنند ،داؤودتان درجواب گفاه بودافغان نوکرتارجی نمی شود.
محافل سیاسی گفاند تاندان نادری از بیداری وطنداران ما سخت ترس دارنـد
ونمی تواهند وضع مالی مردم بهارشودوحای نمی تواهنداسعارتارجـی بـه
وطن ما سرازیرشود.
جنرال سراج درص  2۰مینویسد داؤود تان درسال  2۲25جهـت تـداوی
کمرش به ایاالیا رفت و سعداهلل غوثی وی را همراهی میکرد ،ازغوثی تقاضای
کاابی راکه درفرانسه نشرشده بود چطورکودتا میشود برایش تریداری کنـد،
درین کااب  2۲شرط است تا کودتا کامیاب شود یکی انکه نفاق دربین اقـوام
انداتاه شود ،درمملکت هرج ومرج و ناارامی تولید شود و....که تمام این کارها
رایک به یک با همراهانش کرد.
محارم عبدالواسع نواب گردانندۀ پروگرامی تصوفی دسمبر  5۰2۲درکانال
اریانا ازامریکا گفت ،تانۀ ما درده افغانان وهمسایۀ قدیر نورساانی بودیم ،روزی
ساعت  ۲دیگر فلکس واگن سیاه رنگی دم راهم بایست دیدم داؤودتان ،پرسید
تانۀ قدیرنورساانی را بمن می توانی نشان بدهی گفام بلی ،بعد راه نمایی گفت
این رازنزدتودت باشد ،گفام چشم ،گفت مردراقول است ،گفام بلی .کـنـج
وکاوشدم باالی بام مارفام از گوشۀ دیدم درروی حویلی تقریبا  5۰نفرمجلـس
داشاند .ایا این تواب بردگی حکومت وتاندان شاهی نبود ؟

صفحۀ پنجم

عین الدوله امان اهلل تان بود .انگلیسها به نادر توصیه کردندتا پالن راطوری طرح
نماید که درآن امیر حبیب اهلل تان کشاه شودوامان اهلل درقال پدرماهم ساتاـه
شود ،تابه این صورت امان اهلل تان به اتهام قال پدر بندی ویا اعدام گردد ،کـه
درنایجه سلسلۀ تاندان امیر برهم تورده وبرادران دیره دونی رانگلیس کمـک
کرده قدرت برساند .
اما اینطور نشد وقاتل اصلی راپیدا نکردند وبه اثرتوطئه نادرغدار ،شاه علیرضا
آغاراکه شخص مادین وپرهیزگار وازهمه سجایای انسانی برتوردار بود قاتـل
گرفاند وشهید ساتاند .انگلیسهامصلحت ندیدندکه مسأله رابیشار دامن بزنند تا
مبادا نادر که قاتل اصلی بود شناتاه شود ،وصوابدید آن شدکه امان اهلل تان به
تخت سلطنت باقی بماند .امان اهلل تان باعنادی که ازانگلیسها درسینه داشت ،بـا
جلوس به تخت سلطنت ،اساقالل کشوررا ازانگلیسهامطالبه نمود و تمایل شدید
به روسهای تزاری نشان داد وبحدی به ایشان نزدیک شد که سبب دساپاچگـی
انگلیسهاگردید ،وانگلیسها طرح سقوط سلطناش را پیش ازموعد مقرر رویدست
گرفاند ،وبه پروردۀ تود نادر هدایت دادند تاهرچه زودتر دست بـکـارشـود
بخصوص مراجعۀ مخفی نادر به سفارت انگلیس وشکایت او ازشاه امان اهلل تان
وپالنهای عمرانی او ،که دردل نادر دلهره انداتاه بود ،انگلیسهارا ماقاعد ساتت
تاهرچه زودتر برای برانداتان سلطنت امان اهلل تان دست بکار شوند.
نادر به انگلیسها میگویدکه اگرامان اهلل تان افغانهارا مانند اروپاییها مـاـمـدن
سازد ،کار بسیارمشکل تواهد شد .انگلیسهابرای اینکه توانمندی نظامی امان اهلل
تان را به تجربه گرفاه باشند ،به همکاری برادران دیره دونی به قبیلۀ منگل پول
واسلحه دادند وایشان رابه بغاوت عیله شاه امان اهلل تحریک کردند ،کـه ایـن
درسال2۲5۲یعنی چهارسال پیش ازسقوط دولت امانیه بود .قبیلۀ منگل مجهزبـا
پول وسالح انگلیسها درنزدیک توست قیام نمودند ،دوایردولای وذتایر اسلحۀ
امان اهلل تان راچپاول کردند .ولی شاه امان اهلل توانست که ایشان راسـرکـوب
نماید وعدۀ ازآنهارا بشمول مالی لنگ بکابل آورد واعدام کرد ،وبخـاطـرایـن
پیروزی مناری رابنام علم وجهل درگذرگاه کابل اعمار نمود.
مالی لنگ که نامش مالعبداهلل بود ،وقای شکست تورد ،امـان اهلل تـان
برایش قرآن فرساادکه اگرتسلیم شود ،به اوضرری نمیرساند .وقای تسلیم شدو
به کابل آمد ،امان اهلل تان او رابه حلقۀ دار آویخت .چون این مـال ازجـانـب
انگلیسهاحمایه میشد ،زمانیکه نادر دولت راگرفت برای مالی لنگ مقبره ساتت
ونامش راشهیدگذاشت که سبب توشنودی انگلیسها گردید !
انگلیسها ازیک جانب قبیلۀ منگل رایاری نمودکه برعلیه شاه امان اهلل بغـاوت
نماید ،وازجانب دیگر به نادر که سرقوماندان قوای مسلح شاه امان اهلل بود ،امـر
کردند تاتود وبرادرانش افغانساان راترک دهند .نادربدون اینکه به امان اهلل شاه
اطالع بدهد ،همراه بابرادرانش دزدانه ازکابل برآمدند وانگلیسها ایشانرا به فرانسه
اناقال داده ،ضروریات معیشت وبودوباش را درآنجا برایشان مهیاساتاند( .دنباله
دارد)/.
*****************************************
(دنبالۀ آیاداؤود تان افغانساان رادوست داشت) ازساون دوم همین صفحه:
شاه درمسافرت بود ،راپورکودتارانزدشاهزاده احمدشاه بـردنـد ،وی بـه
داؤودتان تیلفون کشید وگفت کاکا برای ما احوال رسیده که به سرکردگی
شما کودتایی روی دست است ،ببینید مردم می تواهند دربین ماوشما دشمنی
تلق کنند ،همان است که داؤود کودتارا یک شب پیش می اندازد.
باآنهم داؤود باردگر باروس بچگان دست به کودتازد ،شاه اهـرپسـر عـم
وتسربره تودرا ازتخت پادشاهی به سرای بی وطنی کشاند .اکـیـرکـابـیـنـه
وهمکاران داؤودکمونساانی کودتاچی ،ترد ابطان ومامورین کـم سـویـۀ،
انقدرازمردمان بی مقداری بودند ،که تقریبا همه اش عقده ای ،نا فهم بی تجربه
میل غالم حیدررسولی ،وزیردفاع که نزد پیری مرید وبـه گـفـاـه مـرحـوم
آزادزوی ازچوکی مدیریت ذاتیه باال ترکارنکرده بود .گفاه میشـد درتـانـۀ
تودپرتانه داشت.
سمیع نظریکی ازمامورین پاک نفسی ریاست ترافیک کابل برایم قصه کرد،
بسیاری موترهای که دروالیات رفت وامد داشاند ،باالی بامش نفرمی نشاندند،
باری من درراه سروبی تفایش رفام موتری که تالف کرده بودایسااد کـرده
ونفرهایش راپائین کردم ،دربین همین ها رسولی که ان زمان بی کاربود باچنـد
نفردگربا سوته ودانگ باالی ما حمله ورشدند جنگ شدت گرفـت ،تـا مـن
ازحاکم سروبی کمک تواسام ( /.دنباله دارد)
*****************************************
سدنی ـ آسارالیا
پوهنوال داکاراسداهلل حیدری

رئیس عـاقــل

رئیــس عاقلی داریم به کشور
که ازترس دائمش با تیل یاور*
هرآن وقایکه باشدمست وبیخود
زنـد الف هـای ،ازهـر بـام وهـردر
شنیده آن جناب درم ُلک اغیار
بـود جـنگی مـیان الم وزار
شود درطمطراق آن عاقـل ما*
منم تادم بـه الم،یک فداکار
بوقت تودنمائی هاش حرف هاش
بودبیربط وبی معنی سخن هاش
بفکرش است ،عقل ک ُل کشور
نمای عقل او،دساــارو شف هاش
به چهارده سال درملکت چه کردی؟
بـه جز ازاتاالس وقال ودزدی
تدایت نیست دارد عاقـل ک ُل !!
ریـاست را زملت،غصب کردی
زدال توران پنجابی چه دیدی؟
که ازمادروطن ،تود رابریدی
شدی نوکر ،به امریکای جانی
بـگشــاـی تـادم ِ شاه ِ سعودی
به آترتابه کی،ای مغزکاهل*
مـنافق بـاشی وجـانی وغافل
رسدروزی کنی ترک این جهان را
جوابت چیست ،نزدشاه عادل؟
"س ِـر ّ غالمی
ندانی"حیدری
که سازدبی د ِرایت،شخص نامی
نماید حاکم شهر ،هرکه تواهد
زعیم سازد به کشور ،فرد عامی* ،5۰،۲،5۰22سدنی
* یاور -یاری دهنده،افسر ارتش یا نظامی
طمطراق -سر وصدا ،کروفر ،تود نمائی ،نمایش شکوه وجالل
کاهل  -پیر،ناتوان ،سست وتنبل
جاهل وبی سواد( ،فرهنگ فارسی عمید) . /

هفته نامۀ امید
هیچ گناهی بزرگتر از بیدانشی نیست (دنباله ازصفحۀ دوم)
یک  :در سال 2055هـ ش .روانشاد اسااد عبدالحی حبیبی با نوشان کااب پاه
تزانه(؟) مدعی شد که از قرن دوم هجری به این طرف منظومه ها و اشـعـار
پشاو موجود است .در حالی که از شاعران دیگر ِ پشاو میاوان به توشحالتان
تاک ( 2220-22۲۲م) ،عبدالرحمن بابا (زادۀ 2۰۲5ه.ق2205 /م) ،حـمـیـد
مهمند(درگذشاۀ حدود 22۲۰م) و پیرمحمدکاکر (درگذشاۀ حدود 222۰م) ؛
اشاره کرد.
آثارادبی پیش ازاسالم به این زبان بدست نیامده؛ ولی بعدازقرن اول هجـری،
اشعار ومنظوماتی موجوداست که برحیات ادبی این زبان در اوایل اسالم داللت
میکند .کااب پاه تزانه (گنجینۀ پنهان) که به سال 22۲5ه.ق225۲ /م در قندهار
نوشاه شده ،به اسانادکاابهای قدیمی ِ پشاو برتی ازمنظومات واشعارپشاوراکه به
قرن دوم هجری تعلق دارد نقل کردهاست .الباه اصالت این کـاـاب ازسـوی
پژوهشگران در افغانساان وپاکساان رد شدهاست .عبدالحی حبیبی ،پژوهشگـر
افغان ،مدعی میشودکه آن کااب در 2055ه.ش به دساش افاادهاست ،امابیشار
پشاوشناسان ومورتان نظریۀ ویرا ردکردهاند و آن را از جعلیات آقای عبدالحی
حبیبی میدانند]5 [.
اصالت این کااب موردتأیید حلقههای آکادمیک قرارندارد .نویسندگانی در
پیشاورپاکساان وافغانساان این کااب را زیر سؤال بـردهانـد ودرآن مـواردی
یافاهاندکه حدس وگمان مبنی برجعلی بودن گنجینۀ پنهان را نزدیک به یقـیـن
میکند؛ ازجمله درذکر روزهای هفاه وماهها .نویسندگان کااب،ازجمله عبدالحی
حبیبی ِمرحوم ،گمان نمیکردند تقویمی بهوجود بیاید که باواند روزهاو تاریخ
های هزارسال پیش وهزارسال بعد رامعین کند .اماامروزچنین تقویمهایی وجود
دارند که براساس آنها میتوان جعل بودن این کااب را ثابت کرد .میال ً نویسندۀ
کااب میگوید :روز دوشنبه 22ربیعاالول فالن سال .وقای به تقویم همان سال
نگاه کنید22 ،ربیعاالول سال مورد نظر نه دوشنبه که پنجشنبه است! [ ]0
دلیل دیگراینکه یک زبان همگام باسیرتکامل شعور ادبی و سیاسی و اقاصادی
اجاماعی وفلسفی مردم سالهای سال گام بگام و پاه به پاه زندگی مینـمـایـد و
پویایی آن بساه به پشاکار دانشمندان و شعرا و فالسفه های آن زبان می باشد.و
همانند شخصیاهای چون تیبو دو شامپاین ،ویکاورهوگو ،رابندرنات تاگـور و
جفری چاسر باید پیدا شود تایک زبان را جان وتوان وپهنا ورسالامندی ببخشند.
حال بیاییم و ببینیم که این مدعیان کاذب و دکانداران زبان پشاو در این زمینه
های ادبی،سیاسی،اقاصادی وفلسفی و دیگر علوم مورد ضرورت یک اجاماع
آگاه و پویا؛ چندکااب پژوهشی ویا ترجمه به زبان پشاو دارند تا طالب العـلـم
هنگام ضرورت به آن مراجعه نماید.؟ که شوربخاانه پاسخ بطور قطع نی است.
بفرموده ی حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی قدس اهلل و سره :
طفل تا گیرا وتا پویا نبود مرکبش جز شانۀ بابا نبود
برهان دیگر را ازکااب )افغانساان درقرن بیست،موانع تاریخی در راه اساقرار
دولت قانون در این کشور) نوشاه جناب فاضل گرامی داکارمحمدحیدرتـان
سابق رئیس دانشگاه کابل میخوانیم( :در رف سی سال از 2۲0۰الـی -2۲2۰
سیاست فرهنگ زدایی وتضعیف شعور سیاسی مردم دساور روزبودوقریب سه
دهه کنارل افکاردرجامعۀ ما چنان بودکه هیچ اثری قابل مالحظه که اوضاع و
حاالت اچاماعی "سیاسی وتاریخی مملکت و یا جهان انکشاف یافاه را تشریح و
تحلیل میکرد ،به دسارس طبقۀ منور کشور قرار گرفاه نمیاوانست.
فعاالن ونویسندگان سیاسی کشور نیز نیست و نابود شده بودندحذف لسـان
فارسی توسط محمدنعیم تان وزیرمعارف در سنوات سی از نصاب تـدریسـی
مکاتب وبرعالوه محو ونابودی تقریباتمامی آثارکابی ازدوره های گـذشـاـه،
تاصاا ازدورۀ امانی که تیلی زیاد بود و بهارین منابع درجهت فهم قضایای ملی
محسوب شده میاوانست .چنان یک فرهنگ اداری و یک ذهنیت عقبگرا در
افغانساان قایم شده بود که حای در دوره دموکراسی اهرشاهی ،زمان صدارت
نوراحمدتان اعامادی یگانه اثریکه ازمرحوم غالم محمدغبار (افغانساان در مسیر
تاریخ جلد اول) اوضاع کشور را منصفانه تحلیل کرده بودبه محض اینکه تخطی
بعضی از زمامداران محمدزایی را در قبال مفادعلیای کشورکم وبـیـش شـرح
میکرد ،تحمل شده نمیاوانست ،یعنی که جامعه کشورما به سیاست بی تفـاوت
شده بود یعنی Depoliticizationشده بود ...و رویۀ سیاست زدایی درجامعه و
سیاست فرهنگ کشی سنوات سی وپنجاه سدۀ گذشاه تاثیرات منفی تود را
بر مال ساتاه میرفت]0 [).
دلیل وبرهان دیگراینکه :جناب اسااد مشااق مجروح یوسفزی در کااب تود
بنام هذاما کنزتم(نقد) دپشاو یوتحقیقی اوتنقیدی لیک .سال 2۲۲2چنین مـی
نویسد (:ددی مقالی د لیکلو یوه وجه داهم ده چی له ثی مودی راهیسی مـا دا
محسوس کری دی چی دافغانساان ورونه لیکونکی او د هغوی په تابع کشی د
سویت یونین،امریکی ،برطانیی ،هند او نورو ملکونو مساـشـرقـیـن اوپشـاـو
شناسان )پاه تزانه(په پاوسارگو دمنلو یوه صحیفه گنی او زکه د دی تبـری
امکانات ورز په ورز زیاتیژی چی ثه موده پس به دا کااب هغه اسانادحـاصـل
کری چی داناقاد په عدم موجودگی کشی به راتلونکی نسلونه گمراه کری او
دمساقبل د تحقیق او ریسرچ الرکشی یو غت زند راپیدا کـری)ص و هـذا
ماکنزتم]۲ [ .
این مطلب مهم را نیزباید یادآورشوم ،اگرچه دوسه سال پیش طی مقالۀ آنرا به
توانندگان عزیزامید عرضه داشاه بودم ،که حقیقت مسلم است از زبان یـک
مردوارساه وپرهیزگاربه نام آقای محمدنذیرحباب ،دپلومات سابق افغانساان ،که
باری چنین تعریف کرد :آقای مرحوم عبدالرؤوف بینوا شاعرونویسندۀ مشهور
کشور ،درشهر تریپولی پایاخت لیبیاسفیرافغانساان بود ومن هم سـکـرتـراول
سفارت .بسیاراتفاق می افاادکه پس ازاتمام اوقات رسمی سفارت ،مرحوم بینوا
ازمن میخواست تا دراقاماگاه سفیر ساعاتی به صحبت وشعر توانی بپـردازیـم.
بخاطردارم دریکی ازچنین ساعات ،بینوا تطاب به من گفت میخواهم رازی را
برایت فاش کنم که هرگزبه کسی نگفاه ام ،وآن اینست که وقای جنبش پشاو
سازی درافغانساان به پشایبانی سردارداوود وسردارنعیم راه افااد ،قرارشد کاابی
اندرباب تاریخچۀ زبان پشاو بانمونه های ازاشعارقرون گذشاۀ آن تهیه شده ،وبه
نام گنج پنهان ،که گویا تازه از جایی درقندهار به دست اساادعبدالحی حبیـبـی
افااده ،چاپ شود.
طبق دساورسرداران ،اساادحبیبی ومن و یفه یافایم تاهم نام شاعر و نمونه های
اشعارشان را اتاراع کرده وکااب موردنظرسرداران را آمادۀ چاپ بسازیم .اسااد
حبیبی که تودهم اساعدادشعری داشت ،و من نام هارا میساتایم ،وبرای هریک
شاعرجعلی ،اشعاری میسرودیم ،یعنی به نام شاعری موهوم اشعار موهومار مـی
ساتایم .لذا این (پاه تزانه) منبع کامال ً جعلی است که من واساادحبیبی مرتکب
آن شده ایم ! .جناب محمدنذیرحباب هم اکنون درشهرکانکوردشمال کالیفورنیا
زندگی می کنند .
جوانان دانشمند و فر هیخاه هزاره و اوزبیک تاجیک و پشاون بیدار شویـد،
هیچ گناهی بزرگار ازبیدانشی نیست وزبان تنها وسیلۀ است که همه باهم گـپ
بزنندوباهم بخوانند وبدانندوآگاهی ودانش تویش را زیاده وبیشار وبهار وبرتر
سازند .تودبینی وتودتواهی وغرور وبرتریخواهی وتود بزرگبینی امراض
العالج و کشنده ایست که در هر قومی اگرشیوع یافت ،بدبخای و بیچارگی و
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امروزه در دنیامهمارین برتری و دست باال بودن بساه به اندازه فهم و دانـش
اندوتاه های علمی مردم یک کشوراست .به هراندازه که سطح دانش وتجربه
انسان باالمیرود به همان اندازه ژرفای نگرش و توان درک واندیشه وتردمندی
وپهنای زاویه دید و تدبیر وتصمیم گیری شخص باال رفاه درقضاوت وسنجش
و نایجه گیری اش راست ودرست و دورازحب وبغض وتعصـب؛ جـایـگـاه
تویش رادربین جامعه دراین دنیاپیداو براریکه توشبخای وکامیابی وبـزرگـی
تکیه میزند.
از حضرت عبدالرحمن جامی هروی (رح) میخوانیم:
بشنواین نکاه! که داناگفاه است گوهری بس توب وزیباسفاه است
رتنه کز نادانـــی افاد در مزاج یابد از دانــــا و دانـــــــایی عالج
بااین درسفاه هاازحضرت اساادتلیل اهلل تلیلی (رح) به عرایضم پایان میبخشم:
ای مشت گ ِل این غرور بیجای تو چیست؟
یک بار به تود نگر که معنای تو چیست؟
یک جعبۀ اساخوان ،دو پیمانۀ تون
پنهان تو چیست؟ آشکارای تو چیست؟
مقصد ز نماز ماصف آراسان است
یادل زغبار شرک پیراســان است
چون نیست حضور  ،دل چوبوزینه چه سود
زین تفان و تم گشان و برتاسان است؟
هرکس که چومرد کارتود داد انجام
نـــامرد صفت نمی کشــد ناز لئــــام
در سینۀ روزگار زن پنجه چو شــیر
تا پشت تو بر تـاک نمـــالد ایـــام /.
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
(  )2کابل ناتهـ نوشاه محمود نجفی کارمند دانشگاه همبولت برلین  ،سمیـنـار
آسیای مرکزی
نگاهی بر جنبش و تحریک مشروطه اول و دورۀ «امانیه»
 )5ص 5۲2افغانساان درقرن بیست .مولف داکارمحمدحیدرتان ( بارکزی)
سابق اسااد درپوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهناون کابل .چاپ اول امریکا.
Print Studio. Fontana Valley, CA Phone # 714-861-4123

 )0دانش نامه آزاد -ویکی پیدیا -زبان پشاو.
 )۲هذاماکنزتم(نقد) د پشاو یوتحقیقی اوتنقیدی لیک .مشـاـاق مـجـروح
یوسفزئی .تاج پرس پیشور .نومبر 2۲۲2م.
*****************************************
درتحریم اقتصادی پاکستان ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
اهلیت وکفایت نظامی را داشاه باشد اناخاب گردد .قوم وقوم بازی درنظـام،
کشور را بسوی بحران ونابودی میکشاند  .تطرجدی که فعال ْحکومت وحدت
ملی را تهدید میکند درمرحله اول ایجناها وجاسوسان پاکساان است کـه در
ارگ ریاست جمهوری جای گرفاه وهر نوع پالیسیهای دولت را به نوعی تنیی
میسازند بایدارگ ازوجودجاسوسان پاکساان پاکسازی شود  .باید یک اجماع
ملی بوجود آمده ویک اتحاد سرتاسری بین اقوام ایجاد شود .
ازسوی دیگر ملت ما و یفه دارد که حکومت وحدت ملی را که در عرصه
سیاسی اقاصادی وپروبلم های اجاماعی تیلی کوتا آمده با اناقادات سـازنـده
توسط شبکه های اجاماعی ماوجه اشاباهات شان بسازند بجز این راه دیـگـری
نیست اگر این حکومت بر انداتاه شود کشور روبه بحران عمیق رفاـه یـک
انارشی مطلق در جامعه رونما تواهدشدکه بازهم پاکساان ازآن بهـره بـرداری
بزرگی تواهد نمود  .باوجود نقایصی که در کدر رهبری حکومت مـوجـود
است باید این بار یک شورای ملی با کفایت وبا اهلیت اناخاب شود تا از روش
های سیاسی این حکومت نا کارا جلو گیری ویک توازن در مسایل حاد کشور
بر قرار نماید  .ملت باید ماحدا ْ یک تیزش سرتاسری رامقابل پاکساان ایجـاد
کند وهمه با یک صدا پاکساان را دشمن قسم تورده افغانساان شناسایی کننـد
ویک تیزش مردمی را ایجاد کنند .
کشور وملت در قدم اول ماحدا ْ یک روش تحریم اقاصادی را درمقابل اموال
پاکساان سازمان دهی نماید واگر پاکساان بازهم به اقدام ترویسای تود ادامـه
دهد باید مردم می توانند شاهراه ها را مقابل الری های بارکشی پاکساان بنندند
ودر هر والیت برای این الری ها مزاحمت ایجاد کنندواگر بازهم پاکساان بـه
عمل تروریسای تود ادامه دهد گزینه های دیگر هم است کـه اقـاـصـاد
پاکساانی ها را به بحران دچار سازند  .که بعدا ْ تذکر تواهم داد /.
*****************************************
فرانکفورت ـ آلمان
اسااد محمدنسیم اسیر

غداری  ،مردار شد ! ! !

چندسال قبل ،درجنگ بین عراق وایران یکی ازشعرای ایرانی »مهدی اتوان
ثالث«شعری درمذمت صدام نوشاه واو را »یزید «توانده بود .
منهم باشنیدن مرگ»حمید گل«جاسوس پاکساانی ،پیشوای طالبان تواسام
باحفظ ادب و حرمت قلم ،کریه ترین عنوانی اناخاب کنم  ،فکرم قد نداد بـه
عنوان باال اکافا کرده این مذمانامه را سرودم که تقدیم می شود:
آدمیزادی ز بس غداربود
آدمیت را ز نامش عاربود
همچوعقرب نیش میزد بار ،بار
زهرناک وزهرگین چون ماربود
گرچه نامش را »حمید گل« گفاه اند
گل نبود این سفله نیش تاربود
پیروانی داشت ازآدمکشان
پیشوای جمعی ازاشراربود
طینت پرفانهءپرکینه داشت
همچوگرگ وحشی تونخواربود
درفن جاسوسی ومکروریا
زیرک وپرحیله ومکاربود
گرچه ازما هیچ آزاری ندید
قوم افغان را پی آزاربود
کلهء پوچی که بودش دربدن
الیق دربار ،نه  ،ازداربود
نام پاکساان ازوآلوده شد
ازنسب ناپاک بود ،مرداربود
دست مرگ آمد گریبانش گرفت
چون سزاوارچنین رفااربود
تا ابد شد درجهنم جاگزین
زانکه ازاول جزایش ناربود
نفرتی دارم »اسیر «ازنام او
بسکه بد رفااروبد کرداربود
 22اگست 5۰22

ماریـا دارو

صفحۀ ششم
الکسندریه ـ ورجینیا

تاریخچه وظایف جاسوسی پاکستان
درقبال افغانستان

امروز سر و صدای زیاد جاسوسی و اساخبارات پاکساان در افغانساان بـه
گوش می رسد .پاکساان نه تنها امروز این اعمال را در افغانساان انجام می دهد،
بلکه ریشه تاریخی داشاه واین گونه اعمال را ازآغاز تاسیس ان کشور در قبـال
افغانساان انجام داده است .برای معلومات بیشار تاریخچه جاسوسی پاکسـاـان
صفحات (  )5۰۲-5۰2جلد دوم افغانساان در میسرتاریخ ،نـوشـاـه شـادروان
میرغالم محمد غبار رابرای شما عزیزان می نگارم :
»سفارت انگلیس در دوران جنگ (جهانی دوم ) موافقـت صـدراعـظـم
( هاشم تان) را حاصل کرد که تا اتااام جنگ برای کنارول تمام افغانساـان
دساگاه جاسوسی انگلیس تحت نظ سفارت برتانیه درکابل تاسیس گردد.
این دساگاه به عجله ودرنهایت سادگی از اشرارساده وجاهل افغانسـاـان در
واحد های ده نفره تحت قیادت یک نفر (دهباشی) در مناطق عمده شهر هـا
وجوار راه های عمومی و قصبات تشکیل گردید  .دهباشی ها بایساـی دارای
سواد می بودند و معاش ماهانه تود و نفری ماعلقه تود را از مـامـوریـن و
نمایندگان سفارت برتانیه حاصل می کردند  .دولت افغانساان ایـن ع ُـمـال را
درفعالیت و یفوی شان آزاد و مامون می داشت .و یفه اینها عبـارت بـود از
دیدن وشنیدن واقعات در منطقه محوله ودادن راپور به دهباشی .
رسانیدن این راپورها به مقامات انگلیس و یفه دهباشی بود .دراوایـل
اینکارسهل وساده بود ،میال ٌجاسوس عبوریک طیاره ،ورود یا عبوریک مسافریا
یک مامور ،نظریه فرد یامنطقه راجع به جنگ و دول ماحارب وامیال آنـرابـه
دهباشی روزمره اطالع میداد و دهباشی آنرا به مرجع اصلی تقدیم میکرد  .بعد
ها این دساگاه انکشاف کرد وبشکل یک دایره منظم جاسوسی وضدجاسوسی
انگلیس درآمدکه حای دربرابرافغانساان نیزبحیث یکدساگاه ماخاصم مـبـدل
گردید .محااج تذکرنیست که محمدهاشم تان باچنین عملی بیسابقـه ،مـعـنـا ّ
کشورافغانساان راتحت دومنیون دشمن گذاشت واتالق ملی را زیر تـهـدیـد
طویل المدتی قرارداد .درحالیکه ازاجرای این تیانت تاموش وبیصدا درابادا
هیچکس مطلع نبوده تنها تانواده ّ حکمران وع ُمال بزرگ جاسوسی انگلیس از
این ( سر و راز) اطالع داشاند و بس  .یکی از وابساگان تانواده حـکـمـران ُ
عبدالحسین تان عزیز بودکه از این اسرارآگاهی داشت وپسـر مـحـبـوسـش
عبدالحی تان عزیزکه بعدا ٌعضوحزب وطن واینک با 25نفر اعضای حزب
محبوس سیاسی بود (سال  )2۲25این (اسرار) را با نگارنده (غبار ) درمـیـان
گذاشت درحالیکه آوازه این موضوع قبال دربین روشنفکران پخش شده بود.
بعدازآنکه جنگ جهانی تاتمه یافت وسفارتخانه جرمنی درکابل مسـدود
شد( ،می  )2۲۲2وهم دوسال بعد دولت انگلیس مجبوربه تخلیه هـنـدوسـاـان
گردید ،بازهم دساگاه جاسوسی سابق الذکر اودرافغانساان باقیـمـانـد وچـون
دیگرتزینه هندوساان دراتایار انگلیس نبود ،لهذا دساگاه مذکورسالم ودسـت
ناتورده ،بحیث میراث بدولت پاکساان مناقل گردید .من در زندان سیاسـی
والیت کابل درهمان سال 2۲25یکی ازاین جاسوسان محلی را بنام )مـیـرزا
حسین (بدیدم که ازآینده تود در بیم بود .این شخص هنگام کشیدگی سیاسی
افغانساان وپاکساان هرشامی داتل پارک شهرنو کابل شده وپشت دیوار بـاغ
مقابل سفارتخانه آن روزه پاکساان به بهانه ًجواب چای می نشست وبالفاصله
سگی ازدروازه سفارت پاکساان تارج شده وداتل باغ میشد و بزودی برمـی
گشت .درگردن این سگ طوق چرمی حلقه داری همیشه موجود میبود .چون
سفارت پاکساان تحت مراقبت تفیه پلیسهای افغانی قرارداشت ،رفت وآمد این
سگ نظردقت آنانرا جلب نموده وبزودی سگ را با میرزاحسین و راپور اوکه
درطوق گردن سگ جاداده شده بود گرفاند وبه محبس تحویل دادند .آنگاه
معلوم شدکه میرزاحسین یکی از مربوطین همان دساگاه جاسوسی انگـلـیـس
است که قبال در افغانساان تشکیل شده بود و اینک برای پاکساان تـدمـت
مینمود .
درهرحال درطول ایام جنگ عمومی جهانی محمدهاشم تان افغانساان
راچنان زیرکنارول جاسوسی و مراقبت شدید قرار دادگواینکه افغانساان نـه
کشورمساقل وبیطرف ،بلکه پارچه ئی از دارالحرب یاقسمای ازقلمـرو هـنـد
انگلیسی است .درتمام ایساگاههای حمل ونقل کشورنماینده های ریاست ضبط
احوالت ایسااده بودندو هرفردی که داتل کشور میخواست ازجائی به جائـی
برود بایسای هویت او تحقیق و اجازۀ سفرش ازضبط احواالت صادر گردد ُ
و اال از مسافرت باز داشاه میشد« .
ازتحریرصفحات فوق الذکرافغانساان درمسیرتاریخ برمی آید که جاسوسی
پاکساان ریشۀ عمیق درتاک آبایی ما دارد وتوسط ع ُمال اجنبی پـرسـت
تانواده نادری آبیاری گردیده است /.

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات مرحومه بی بی حاجی صالحه سمیع زی رادرکالیفورنیا ،به تـانـواده
های محارم سمیع زی ،ارسالیی ،پوپل ،لطیفی ،بویژه همکاردانشمـنـدجـنـاب
پروفیسرعبدالواسع لطیفی و بقیه بازماندگان ،صمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
*****************************************
پرادوکس پشتون وافغان ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
بدین ترتیب نام افغان+ساان یعنی سرزمین افغان یا Afghan landدر (بـازی
بزرگ) بجای تراسان تاریخی در محدوده جغرافیای سیاسی جـدیـدتـوسـط
انگلیس ها در سده نزدهم گذاشاه شد .دالیل اناخاب نام جدیدافغانساان بـجـای
تراسان رامیاوان دراثر مونارت الفنساون سفیر ونماینده کمپنی هنـد شـرقـی
(گزارش سلطنت کابل) در  2۲22مطالعه نمود .
یکاعداد تحصیل یافاگان افغانساان که آگاهی کمی ازتاریخ واقعی افغانساان
دارند به این دورغ تاریخی باورکرده اندکه نام افغانساان را گویا احمدشاه درانی
بجای تراسان گذاشاه است .واقعیت اینست همانگونه که مرزهـای سـیـاسـی
افغانساان توسط بازیگران بزرگ تعیین شد ،نام کشوری بنام افغانساان نیز بدون
نقش مردم این سرزمین توسط آنها اناخاب شد .از زمان امیرعبدالرحمن تان تا
به امروزنام افغانساان درنقشه جهان شناتاه شده است.
درسده بیسام نام افغانساان الهام بخش تفکر برتری طلبی قومی یک تـعـداد
رژیمهای سیاسی وایدیولوژی های نژاد پرست در افغانساان شد واساس تفـکـر
(افغان ملت) ازطریق حذف هویت اقوام غیرپشاون گردیدودرنایجه این طـرز
فکر مانع ساتان دولت ملی و باعث بحران هویت گردیده است.
قسمت دوم :پنج نگاه ماضاد نسبت به هویت افغان  :درجامعه افغانسـاـان 2
برداشت ماضاد نسبت به هویت (افغان) وجود دارد:
 )2تضاد هویای پشاون با افغان  :اکیریت پشاونها تود را پشاون می نامند،
زبان مادری شانرا پشاو وپیرو کودپشاونولی هساند و به آن افاخارمیکنند .افزون
برآن پشاون بودن در افغانساان به دالیل ضعف اقوام غیرپشاون یک امـاـیـاز
شمرده میشود .حاا برتی غیرپشاونها کوشش میکنندکه تود راپشاون بـرای
بدست آوردن امایازات سیاسی ،اقاصادی و نظامی درکارت هویت شان پشاون
معرفی کنند.
قوم پشاون به دو قبیله بزرگ درانی وغلجایی وده هاطایفۀ مخالف تـردو
بزرگ تقسیم شده اند .اکیریت پشاونها قبل از همه به قبیله و تیل شان افاـخـار
میکنندو بسیاری آنها نام طایفه شانرا بحیث پیشوند و یاپسوند نام شان به عنـوان
هویت تویش اسافاده می کنند ،میال ً کرزی ،احمدزی ،نورزی ،احـمـدزی،
هوتک ،جاجی ،منگل وغیره .برای اکیریت پشاونهای اصیل که به نام و نسب
تاریخی شان باور دارند وافاخارمیکنندنام (افغان) ارزش هویای و افاخاری ندارد.
افزون برآن این نام رافارسی زبانها بعنوان کنایه و توهین به پشاونها درطول سده
ها اطالق نموده اند .این درحالیست که پشاونها به تاجکان جنوب افـغـانسـاـان
دهگان تطاب میکنند ،ولی هیچ تاجیکی تود رادهگان نمی نامد و به تاجیـک
بودن و یا به فارسی زبان بودن شان افاخار میکنند.
( )5افغان) ازنگاه غیرپشاون ها  :اکیریت غیرپشاونها میل تاجیک ها ،هزاره
ها ،ازبک ها ،ترکمن ها ،بلوچ ها ،نورساانی ها ،ایماق ها ،پشه یی ها ،هندو ها و
دیگران به هویت تود شان افاخار میکنند و ترجیح می دهند به هویت اصـلـی
شان تطاب شوند .واقعیت اینست که بسیاری غیرپشاونهابطورسنای یک پشاون
را درحضورش پشاون تطاب میکنند ،ولی درعقب وی را به شکل کنایه آمیز
(اوغان)( ،اوغو)ودر زشت ترین حالت(اوغان غول) مینامند .ازینرو بسیاری غیر
پشاونهاحاضرنیساند هویت افغان راکه هویت یک قوم است بجای هویت تود
بپذیرند .همچنان نام کشوربرای آنها ارزش هویای ندارد .اسافاده ازنام افغان در
تارج کشورصرف اهمیت جغرافیایی داردوهویت واقعی کشوررابازتابنمیدهد.
 )0ترده هویاها وهویت افغان (:افغان) بحیث هویت مناسب ترین اناخـاب
در میان ترده فرهنگهاوگروههای چندهویاه درافغانساان جذابیت بیشاردارد .در
افغانساان عالوه بر اقوام چهارگانه بزرگ میل پشاون ،تاجک ،هزاره و ازبـک
طیفی وسیعی از ترده فرهنگ ها و گروهای مذهبی و قومی میل پشـه ای،
نورساانی ،بلوچ ،ترکمن ،قزلباش ،بیات ،هندوها ،گجرها وجت ها نیز زندگـی
میکنند .عالوه بر آن یک تعداد گروه های اجاماعی میل سادات ،مـیـرهـا و
تواجه ها که بالشکراسالم وارد افغانساان شده اند ،ونفوذ مذهبـی تـودرا در
رف  2۲۰۰سال تا به حال حفظ کرده اند و با اقوام بومی افغانساان درآمیخاه،
هویت این وآن قوم را گرفاه اند .بگونه میال سادات های کنر(سید جمال الدین
افغانی) ،عرب های ننگرهار ،تواجه های کاپیسا ،سادات هزاره جات ،میرهای
بدتشان وغیره .
واقعیت اینست که درسه سده اتیر دوفرهنگ بزرگ رقیب پشاون -قبیله
یی ازیکطرف وفرهنگ تاجیک شهری -فارسی ازطرف دیگر درافغـانسـاـان
شکل گرفاه ،به نحوی که ترده فرهنگها راماأثرساتاه است .در نایجه عده از
ترده فرهنگ ها هویت اصلی شانرا از دست داده تود را پشاون تبار ،تاجیک
تبار و یا فارسی زبان می شمارند .بگونه میال یک تعدادی زیادی پشه ای هـا و
نورساانیها درمناطق شرقی کشور زبان و هویت پشاون را بخود گرفاه اند .افزون
برآنهاتاجیکان دروالیات شرقی وجنوبی کشورمیل ننگرهار،کنر،لغمان ،گردیز،
ارگون ،قندهار ،هیرمند تغییرهویت داده جز قبایل پشاون به شمار میروند .این
درحالیست که یک تعداد پشاونها در کابل ،هرات ،پروان و شمال افغـانسـاـان
فارسی زبان شده اند.
بصورت عموم تغییرات هویای را میاوان درمیان تمام اقوام ترد و بـزرگ
افغانساان درنایجه مهاجرتها ،جنگها ومشارکات فرهنگی ،زبانی و ازدواجـهـا
مشاهده نمود .میال ً درمیان اقوام افغانساان زیادترین ونزدیک ترین تـعـامـالت
فرهنگی را تاجیکان با اقوام پشاون ،هزاره و ازبک داشاه اند .به همـیـنـگـونـه
پشاونهاتعامالت فرهنگی و تغییرات هویای باهزاره هادرقندهار ،هیرمند ،ارزگان
میدان-وردک وغزنی داشاه اند .این در حالیست که ازبک ها و پشاونها نـیـز
تاریخ تعامالت فرهنگی و نظامی دیرینه را در شمال افغانساان تجربه نموده انـد.
ولی تاریخ کمار شاهد بحرانات هویای وتعامالت فرهنگی میان هـزاره هـا و
ازبک ها بوده است .حاا کمارین ازدواجها میان ازبک ها و هزاره ها ،کـه از
لحاظ نژادی نزدیک اند در افغانساان دیده شده است.
افزون بر اقوام دو هویاه ،گروه های سه هویاه هم در افغانساان کم نیسانـد.
بگونه میال تانواده های بزرگ روحانی مجددی و یا گیالنی نظربه ضـرورت
نقش چند هویاه رابازی میکنند .آنها در یک مقطع زمان ازکارت مذهبی اسافاده
میکنند ،درحالت دیگری ازهرپشاون کرده پشاونارمیشوند ودرحالت سوم ازهر
افغان کرده افغانارمیشوند .یامیال دیگرتوانین مشهوربه (قبایل دوسره پشاون از
مناقشه تط دیورند بطوراعظمی سود میبرند .چنانچه درافغانساان از نام افـغـان
وپشاون امایازمیگیرند ودرپاکساان به هویت پاکساانی شان افاخارمیکنند .افزون
برگروههای نامبرده کوچیگری بحیث یک هویت اسافاده شده ،از اماـیـازات
گسارده از معافیت مالیات گرفاه ،تا تخریب محیط زیست و برهم زدن روابـط
اجاماعی و امایازات کالن در کرسی های پالمان افغانساان برتور دارهساند.
 )۲پشاونیسم وسوءاسافاده ازنام افغانساان  :درسده بیسام نام افغانساان بحیث
سرزمین افغان یاپشاون الهام بخش تفکر قومگرایانه وامایازطلبانه برای دولاهای
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پشاون محورو ایدیولوژی فاشیسم افغانی بر پایه تیوری نژادی آدلف هالرشـد.
در نایجه این اندیشه ها اساس تیوری و پروژه ملت سازی یعنی (افغان مـلـت)
گردید .بدین ترتیب جریان سیاسی قومگرا پروژه حذف هویت اقوام بومی و
تاریخی افغانساان را درصدر برنامه پروژه ساتان افغان ملت قراردادند .به باوراین
جریان تمام اقوام غیرپشاون باید هویت تودرا افغان یاپشاون بشمارند .به نظرآنها
ارزشهای فرهنگی وشخصیاهای ماعلق به قبایل پشاون ،ملی و واجب االحاـرام
هساند واز غیرپشاونها ارزش ملی ندارد .آنها به دودلیل این رامیگویند :اول اینکه
نام کشور افغانساان است ،پس صاحب این سرزمین افغان=پشاون است و دیگر
اینکه اقوام غیرپشاون اقلیت هساند .به باور این جریان شرط اساسی زیسان در
افغانساان یاپشاونساان پیروی از ارزشهای فرهنگی پشاونها ست .درغیرآن آنهـا
بایدبه کشورهای هم نام تودشان نظیرتاجیکساان ،ازبیکساان ،ترکمنساان یا ایران
بروند .اماجریان حوادث یک سده اتیرنشان داد که پشاونیساها نه تنهاموفق به
ساتان افغان ملت نشدند ،بلکه کشور رابه بحران هویت و تقابل و جنگ قومی
نیز کشاندند.
واقعیت اینست که این جریان اعاقادبه نام افغان وهویت افغان ندارد .برعـکـس
ازاطالق نام افغان به پشاونها نفرت دارند .زیراآنها میدانند که پشاونها رافارسـی
زبانان بحیث یک کنایه وتوهین از لحاظ عقب ماندگی فرهنگی افغان می نامند.
ولی چون نام افغان معادل پشاون است ،آنهاازآن بحیث ابزارتاکایکی اساـفـاده
میکنند .این درحالیست که این جریان اسم پشاونساان را باالی سرزمیـن هـای
ادعایی تاک پاکساان گذاشاه اند .اماواقعیت اینست که هیچ پشاون پاکساان نه
سرزمین تودرا پشاونساان می نامند و نه تود را افغان می نامند .بر تالف آنها
تود راپخاون می نامند وسرزمین تودرا تیبرپشاونخواه ،که اتیرا ً بجای صوبه
سرحد نام گذاری گردید.
پروژه افغان سازی  :پشاونیساها میکوشند از نام افغان اسافاده هویای گسـاـرده
کنند .چنانچه در یک سده اتیر بطور بی سابقه نام افغان را به هرچیز وهرکس
چسپاندندو تالش کردند که نام تراسان را نه تنها ازاذهان مردم ،بلکه ازحافظـه
تاریخ هم پاک کنند .صد ها نام و تخلص بنام افغان ساتاند .میال ً افغانمل ،افغـان
زی ،افغان زوی ،افغان گل ،افغان جار ،افغان تان ،افغانیار ،افغان مـیـن ،افـغـان
دوست وافغان پرست وغیره .به همین ترتیب نامهای ازقبیل اردوی ملی افغـان،
نویسنده افغان ،فرزندافغان ،افاخارافغان ،سااره افغان ،فخرافغان و غیره وغیره را
واردزبان وادبیات افغانساان نمودند .حاانام پول کشور را افغانی گذاشاـنـد .در
حالیکه پیش ازترویج نام افغان و افغانساان توسط ایرانی ها درمنطقه ونام گذاری
افغانساان توسط انگلیس ها و ترویج آن در سطح جهانی ،هیچ پشاونی را نـمـی
توان در تاریخ یافت ،که تخلص و یا نام تود را افغان اناخاب کرده باشد .ایـن
دیگران بودند که به آنها پاان/اوغان/افغان/اوغو /افغانی /افاغنه تـطـاب مـی
کردند و باعث ناراحای آنها میشدند.
 )2بازی با واژه (افغان)توسط غیرپشاونها  :ازنام افغان نه تنها یک تعدادپشاونهـا
اسافاده سیاسی وامایازطلبی میکنند ،بلکه یکاعداد محافظه کاران غیرپشاون نیز از
واژه افغان برای ملی جلوه دادن و یا حفظ مقام سیاسی تود را افاخارانه افـغـان
می نامند بدون اینکه به آنها اعاقاد داشاه باشند .بگونه میال من بحیث بچه اصیل
افغان و یا ما افغانها وغیره .امابرتی غیرپشاونهای محافظه کار در حضور پشاونها
تود را افغان مینامند ولی در عقب افغان به پشاون بحیث کنایه اسافاده می کنند.
بگونه میال اوغانها ،تاجک ها ،هزاره ها ،ازبک ها...برتی دیگری با واژه (افغان)
با احایاط برتورد نموده کوشش میکنند که اصال ً واژه افغان را به زبان نیاورند و
یا برای رساندن مفهوم از کلمات دیگر اسافاده کنند .بگونه مـیـال شـهـرونـد
افغانساان بجای شهروند افغان ،اردوی ملی افغانساان بجای اردوی ملی افـغـان،
نویسنده افغانساان بجای نویسنده افغان ...را اسافاده میکنند.
قسمت سوم :پروژه"افغان سازی" در تحت حمایت غرب :با سقوط طـالـبـان در
 5۰۰2یک فرصت طالیی نصیب افغانساان شد که باید از آن به نفع کشـورو
بویژه برای ساتان دولت ملی در چهارچوب دموکراسی اسافاده اعظمی میشد.
اما برتری طلبان با اتکاء به ماشین جنگی ،سیاسی و مالی غرب پروژه نـاتـمـام
(افغان سازی) رژیمهای نژاد پرست افغانساان را ،که از زمان عبدالرحمن تـان
آغازیافاه بود درتحت پوشش دموکراسی ادامه دادند .آنهاازتمام وسـایـل از
تصویب قانون اساسی گرفاه تا نهادسازی درکشور پروژه افغان سـازی را در
صدر برنامه دولت قراردادند .چنانچه ازتالش به حاشیه راندن زبان فارسی گرفاه
تا ارزشهای فرهنگی ،تخریب شخصیت های اقوام غیر پشاون هم در معارف و
هم در سیاست کادری دریغ نکردند.
واقعیت اینست که واژه افغان میل واژه دانشگاه وپوهناون درین اواتـرمـیـان
جمعیت تحصیل کرده افغانساان تیلی حساسیت برانگیز شده است .یـکـی از
دالیل اصلی حساسیت برانگیزشدن (افغان) درین اواتر ،سیاساهای تـنـدروانـه
گروههای برتری طلب در دولت کرزی و غنی احمدزی است .چنانچه اتیـرا ً
دولت افغانساان درشناسنامه برقی برای شهروندانش هویت اقوام راحذف نموده
وهمه راافغان نامیدند .افزون بر آن این نگرانی زمانی حمایت گسارده اجاماعی
رادرمیان غیرپشاونها بدست آوردکه یکاعداد نخبگان سیاسی وقومی طـرفـدار
تحمیل هویت افغان دربحیهای تلویزیونی نه تنها اقوام غیرپشاـون راتـوهـیـن
کردند ،بلکه به صراحت اعالم نمودندکه افغان اسم مساعـارپشـاـون اسـت و
افغانساان درواقع پشاونساان است .آنها همچنان مدعی شدند هرکی افغان تود را
نمی نامد ،مسلمان نیست وهم (حرامی) است.افراطیت قبیلوی باعث واکنش و
بازتولید رادیکالیسم در میان اقوام غیرپشاون شده است .چنانچه این روشها یک
نسل رادیکال بویژه در میان جوانان غیرپشاون رابوجودآورده که باواژه افغـان
حساسیت ونفرت پیداکرده اند .آنها جنبش موسوم به(من افغان نیسام) را بوجود
آورده اند که تود را افغانساانی و یا تراسانی می نامند.
درگذشاه دولاهای نژادباور افغانساان به بسیارآسانی میاوانساندبایک فرمان هویت
اقوام رادرشناسنامه های شهروندی و یا تذکره تابعیت هراسمی که میخواساند،
بگذارند .به همین گونه میاوانساند احصائیه نفوس اقوام راجعل کنند و هر قوم
را به دلخواه شان بحیث اکیریت و یا اقلیت معرفی کنندیاجعل تاریخ درهویـت
اقوام نمایند .اما فکر میشودکه اتاالفات هویای درسه دهه اتـیـردر پـرتـو
تحوالت گسارده اجاماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،نظامی و تودشناسی اقوام شدت
گرفاه است .ازینروحاالبسیاردشواربه نظر میرسد ،که با رویکردهای قهـری و
جعل هویت باوان از واژه (افغان) هویت ملی ساتت.
قسمت چهارم :گفامان هویت :گذار از بحران هویت افغان به هویت مـلـی :
برتی ها براین باوراند ،که نام کشورهیچ رابطه ای با مشکالت امروزی افغانساان
ندارد و حاا نام کشور تراسان و یا آریانا هم می بود ،بازهم مشکالتی ،که امروز
دامنگیرمردم شده ،بجایش باقی می بود و حاا اگرنام کشور هم تغییرداده شـود
بازهم کدام تاثیری میبت برای حل مشکالت افغانساان نخواهند داشت .
اهراًاین نوع بینش منطقی معلوم میشود ،اما درواقعیت امر نام یـک کشـور
معرف هویت وفرهنگ مردم آن است .بطور طبیعی آن مردم را صاحب اصلی
واتایاردارکشور معرفی میکند .درنایجه صاحب اصلی کشورنقش اساسی در
تصاحب قدرت ،منابع طبیعی ،ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارد .بطورفرضـی
حاا نام کشور بجای افغانساان توسط اساعماروقت(تاجیکساان) اناخاب میـشـد،
بدون شک هر تاجیکی امروزتود راصاحب اصلی و اقوام غیرتاجیک رامهاجر
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و مهمان تصورکرده جای پشاونیسم را تاجیکیسم میگرفت .بگونه میال تاقـبـل
ازتسلط پشاونها درشمال افغانساان بسیاری مناطق شمال از زمان محمدتان شیبانی
دردست توانین و بای های ازبک تبار بود و بنام ترکساان یاد میشد وحاا امروز
بسیاری پان ترکساان تصورمیکنند که شمال ترکساان است وآنها صاحبان اصلی
شمال هساندو پایاخت شان شهر مزارشریف است .ازینرو نقش نام را چه هویت
یک قوم را بیان کند و یا حوزه تمدنی و یا فرهنگی در بازتاب هویت ملی یک
کشور نباید نادیده گرفت .
واقعیت اینست که هور افکار نژاد باورانه جریان سیاسی موسوم به پشاونیسم یا
(افغان ملت) دریک سده اتیرتصادفی نبوده است .این مکاب نژادی میراثخور
اساعمارانگلیس ومحصول پیامدهای ناگواربازی بزرگ است .برتالف تصـور
بسیاری بی عدالایهای سیاسی ،اجاماعی ،فرهنگی واقاصادی در یک سده اتیربا
نام افغاساان ارتباط مساقیم دارد و در واقع نام افغانساان باعث چند مشکل عمده
شده است:
•این نام باعث آفرینش افکاربرتری طلبانه شده ،که برتی ها فکر میکنند ،چون
نام کشوراسم مساعار قوم پشاون است ،پس آنها صاحبان این سرزمین هساـنـد،
همه چیزبه آنها تعلق دارد وآنها تعیین سرنوشت میکنند ودیگران بحیث مهاجرین
به ناچار از آنها تابعیت کنند در غیرآن به کشور های هم نام شان میل تاجیکساان،
ازبکساان ،ترکمنساان و یا ایران بروند.
•جامعه به پشاون اکیریت امایازطلب و غیرپشاون اقلیت امایاز ده تقسیم شد.
•باعث این تفکرشده که حاکمیت صرف حق پشاونها،صاحبان اصلی این سر
زمین است.
•باعث بحران هویت شده است؛ زیراتالش صورت گرفت ،که هویت هـای
تاریخی وفرهنگی غیرپشاون بایدحذف یاهضم درفرهنگ قبیلوی پشاونشوند.
•مانع ساتان دولت ملی شده و ملت سازی محدود در محور هویت یک قوم
شده است.
راهکار ها  :باتغییر نام کشور بدون شک بسیاری مشکالت ناشی از عقب ماندگی
اقاصادی ،فرهنگی وسیاسی بجایش باقی میمانند ،ولی کشمکش قومی کاهش
یافاه و ریشه بخشی مشکالت تشک میشود:
•دست سوءاسافاده گران ازنام افغانساان قطع تواهدشد واین تفکر نژادپرساانه
ودروغین ،که پشاونهاصاحبان این سرزمین هساند ،فرو میپاشد وجای آنرا ایـن
حس تواهدگرفت که این کشورتانه مشارک تمام اقوام می باشد.
•نخبگان سیاسی پشاون تفکرپشاونساان بزرگ تیالی دوطرف مرزدیورند را
کنارتواهندگذاشت وییشارعالقمندساتان ملت واحدازاقوامکشورتواهندشد.
•کشوراز بحران هویت نجات پیدا کرده و تنوع هویای باعث اتحاد اجاماعی و
وحدت ملی تواهد شد.
•تقسیم جامعه به اکیریت امایازطلب و اقلیت محکوم جایش را بـه حـقـوق
شهروندی تواهد داد.
•این طرز فکر ،که حاکمیت صرف حق قوم پشاون است جایش را به حقوق
شهروندی و بر اصل شایساه ساالری تواهد داد.
درنایجه هم درسیاست کادری ،فرهنگی ،معارف بهانه های برتری نژادی ازنـام
افغان پایان تواهدیافت وزمینه بازتاب واقعیاهای فرهنگی ،زبانی وتاریخی تمام
مردم مساعدتواهد شدوتعریف ارزش های مشارک فرهنگی وتاریخی دربـاز
نویسی تاریخ جای هویت سازی و اسطوره سازی های جعلی و تقلبی گذشاه را
تواهد گرفت .بدین ترتیب از مشارکات فرهنگی و تاریخی هویت ملی شکل
تواهد گرفت.
ازینروتغییرنام افغانساان به یک نامی که واقعیاهای تاریخی ،فرهنگی و اجاماعی
این سرزمین رابازتاب دهد ،بخش اعظم مشکالت افغانساان راحل تواهد کرد/.
*****************************************

پرتو نادری

عصـــای معجـــزه

ما را همین گونه می کشند!
رایگان رایگان،
در شاه شهید ،در شاه دو شمشیره ،در بامدادان در نیمه شبان
دولت رایگان شهروندان رایگان دارد
و سرزمین رایگان.
دولت رایگان به چهار گوشۀ جهان گوشت صادر می کند
با عصای معجزه راه می رود
و به اندازۀ نادانی خویش ،می لنگد
وقتی خداوند گوهر خرد را تقسیم می کرد !
حکومت وحدت ملی ،
درجنگ رستم و کک ،تاریخ پنج هزار ساله اش را با ریسمان باد ،اندازه می گرفت
حکومت وحدت ملی آن قدر بزرگ است که هیچ جانورشناسی آنرا
حتا در صنف حشرات مضره هم دسته بندی نمی کند
کور مادر زادی است که با بینی بریدۀ تاریخ نفس می کشد
اما؛ می فهمد که جو دو خر را چگونه تقسیم کند
ماکیانی است که روی دیوار آزادی بیان قُت قُتاس می کند
قومیت را به رسمیت نمی شناسد!
)کُت کَت دلته کوی او هگی بل جای اچوی! (
خرمهرهیی است که با آن می شود تنها زنان فاحشه را شکار کرد
که در لندن در کوچۀ هزار قومی )سوهو ( نام پرآوازه یی دارند
در دیدار با رییس جمهور و همزادش عبداهلل،
شایدهم با شاعری که الهام شاعرانه اش گشایش بند تنبان زنـی اسـت در
روسپیخانههای دموکراسی !
من حکومت وحدت ملی راآنگاه شناختم که دررحم سرطانی امرخیل،نطفـه مـی
بست !و کرزی در شام نام گذاری آن ،به اندازۀ دو شیطان چشمک می زد
و با آخرین بازماندۀ نسل قرقل ،مشورت می کرد
که آب را بیشتر ازین چگونه گل آلود سازد !
هرچند قرقل او بر هیچ تفکری سایه نمی اندازد
اما روزی هزار بار کلۀ غنی و عبداهلل را قاق می تراشد
کرزی گناهی ندارد،
افغانستان بی آب ترین کشور جهان است!
کرزی ،مردی بزرگی است و برادران انتحاری اش را بغل بغل بهشت می پوشاند
وقتی سیاست را کوچه کوچه قدم می زند
حتا سگان دیوانه هم برای او دم می شورانند
بیچاره غنی ! که بیوه زنی هم به نام او پیاز خورد نمی کند
و بقهیی هم به نام حکومت وحدت ملی به ایالق نمی رود !
وتفکربزرگش چنان چاقویی برای روزمبادادرکمرگاهش میدرخشد
وکرزی رادودسته سالم میدهدکه انتحار را بیشتر از قندهار دوست دارد ! /

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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سکوت ذلتبار دولت در برابر فرارجوانان ازکشور

52اگست/کابل ـ تلویزیون یک :ماهانه بیش از 25۰هزارتن افغانساان راترک
میکنندکه در این میان بیش از 0۰هزار تن آنان از راه والیت نیمروزبه گـونـۀ
قاچاق به ایران و سپس به اروپا میروند .درپنج ماه پسین ،نزدیک به صد هـزار
تن از مرز تورتم و اسالم قلعه نیز به دو کشور همسایه رفاه اند .بربـنـیـاد ایـن
آمارها25 ،هزار و 25تن از راه تورتم به پاکساان پناه برده اند و 0۰هزار ۲0۲
تن دیگر هم از راه اسالم قلعه به ایران رفاه اند.
بربنیاد این آمارها ،بیش از 222هزارتن دیگر هم از میدان هوایی کابل بیرون
شده اند و به همینگونه بیش از هفااد هزار از میدان هوایی هرات ،در حـدود
دوازده هزار از میدان هوایی مزارشریف و بیش از بیستوهفت هزار تن دیگر
نیز از طریق قندهار به بیرون از کشور رفاه اند.

بد دادن دختران ممنوع شد

 52اگست/کابل ـ باتار :داکارعبدالبصیر انور وزیرعدلیه درمـالقـات بـا
لودنبرگ رئیس بخش حاکمیت قانون پلیس اتحادیه اروپا واضح ساتت کـه
مااسفانه در بعضی از جرگه های افغانی موضوع بد دادن دتاران مروج اسـت
که بعدازین ما این امر رادرقوانین اجازه نخواهم دادو اراکین جرگه ها هم بایـد
تعریف شود که چه کسی درجرگه اشاراک نماید .اوتاکید کردآنچه حقـوق
بشر را پامال نماید آنرا هرگز اجازه نمیدهم .

مراد  :جنگ شورشیان را خارجیها رهبری میکنند

 52اگست/کابل ـ تلویزیون نور :معاون سااد ارتش ملی میگویـد جـنـگ
شورشیان در کشور را تارجی ها رهبری می کنند.سیزده سال است که نـیـرو
های امنیای کشور برای دفاع از تمامیت ارضی کشور علیه تروریساان مـبـارزه
میکنند .تنهاامیدمردم افغانساان همین نیرو های دفاعی و امنیای اند.
جنرال مرادعلی مراد معاون سااد ارتش
ملی جنگ کنونی درکشور راجنگ با
گروه طالبان وداعش نمیداند و میگوید
ساراتیژی جنگ را بیرونیها در دسـت
دارند .جنرال مراد مسئول کشاـارغـیـر
نظامیان راتروریساان میداند و می افزاید
که تلفات افزاد غیرنظامی در مقایسه بـا
سال گذشاه افزایش یافاه اسـت.آقـای
مراد به دشمنان مردم افغانساان هشـدار
می دهد که آرمان برنده شدن در جنگ
شمال کشور را به گور تواهند برد.

 30کشته و  10زخمی انفجار درمکروریان چهارم

 55اگست/کابل ـ تلویزیون نور :در نایجه یک انفجار اناحاری در منـطـقـه
مکرویان چهارم شهرکابل ،ده نفرکشاه وسی نفرزتمی شدند .عـبـدالـرووف
ارزگانی ،مسئول حوزه نهم فرماندهی پلیس کابل میگویداین حملـه حـوالـی
ساعت چهار و سی پس از چاشت امروز در نزدیکی شفاتانه شینوزاده ،ر داده
است.شاهدان محل می گویند که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که یـک
کاروان نیروهای تارجی از این محل میگذشت .گفاه میشود که عـامـل ایـن
حادثه یک موتر مملو از مواد انفجاری بوده که تود را در نزدیکی این کاروان
منفجر کرده است.

برقراری تعادل قومی به شیوه دیگر

مال اشرف غنی (احمدزی) از وعده های سرترمن دوران کمپاین اناخاباتی اش
فقط همین تعادل قومی را عملی کرد.اگر بنا باشدکه از نوشیروان عادل عصـر
تودمان صحبت کنیم پس فقط جاللاماب مال اشرف غنی(احمدزی) مساحـق
کسب این لقب تواهند بود چونکه روح بزرگ ایشان از مالحظه هر نوع بـی
عدالای اجاماعی فورا ناراحت شده وجناب شان زبان به اعاراض میگـشـایـنـد
طوریکه ایشان از فقدان عدالت اجاماعی و تعادل قومی در زندان بگرام به ساوه
آمده و فریاد زد ”:این چه بی عدالایست که هشااد و پنج فیصد زندانیان بگرام را
گویندگان یک زبان تشکیل میدهند “
مخالفین مالاشرف غنی(احمدزی)که ازهروسیله برای اناقـادو اعـاـراض بـه
شخص ایشان اسافاده میبرند ،اینجا نیز زبان به اعاراض گشوده وادعامیکنندکه
جناب مال اشرف غنی(احمدزی) فقط در زندان بگرام تواهان برقراری تعادل
قومی هساند ولی نه در ساتاار حکومت وحدت ملی.
قرارادعای آنها هشااد وپنج فیصد مناصب عالی دردوایـر وادارات دولـاـی
درانحصارهموطنان پشاون قراردارندوفقط پانزده فیصد باقی مانده برای سه قوم
دیگراینکشوردر نظرگرفاه شده که این کمال بی انصافی وتالف روح عدالت
اجاماعی و تعادل قومی بین شهروندان این کشور است.آنهاکه مااسفانه ازسواد
ودانش الزم برتوردارنیساند وگمان میبرند که برای حل یک معادله ریـاضـی
فقط یک طریقه وجود داردواگر کسی از طریقه دیگری اسافاده کرد هرگز به
حل آن معادله توفیق نخواهد یافت( .دنباله درساون دوم)

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

روابط دپلوماتیک باپاکستان تعلیق شود

52اگست/بلخ ـ آرمان ملی :در همایش بزرگ مردمی که از سوی حـزب
جنبش ملی در بلخ برگزار شده بود ،مردم والیت بلخ و حزب جنـبـش مـلـی
عملکرد سازمان اساخبارات پاکساان آی اس آی را برای حمایت ازگروههـای
دهشت افگن در انجام حمالت تروریسای ،تقبیح کردند.
عزیزاهلل کارگر ،رئیس شورای مرکزی جنبش ملی ،حمایاش را از عملیات
تصفیوی نیرو های امنیای کشور اعالم نموده و از دولـت تـواسـت روابـط
دیپلوماتیک با پاکساان را به حالت تعلیق در آورد .وی می گوید  :پـاکسـاـان
عامل جنگ و ناامنی در افغانساان است و سیاساش را به وسیله نوکـران شـان
در افغانساان به پیش می برد .تا زمانی که دست پاکساان از مداتله در افغانساان
کوتاه نشود ،مردم ما به صلح و آرامش نمیرسند.
در همین حال صد ها تن از هواداران حزب جنبش ملی اسالمی در والیـت
بلخ تواساار اعطای لقب مارشالی برای جنرال دوسام شدند  .آنان ضمن ایـراد
شعارهایی در حمایت از جنرال عبدالرشید دوسام معاون اول ریاست جمهوری،
ابراز داشاند که در صورت نیاز در برابر دشمنان مردم افغانسـاـان تـواهـنـد
جنگید.

وزیرمالیه سفرش را به پاکستان لغو کرد

52اگست/کابل ـ بی بی سی :رسانههای پاکساان گزارش دادندکه وزیرمالیه
افغانساان سفرتود رابرای شرکت دریک جلسه مهم اقاصادی به پاکساان لـغـو
کردهاست .دهمین جلسه کمسیون مشارک اقاصادی افغانساان و پاکساان قرار
بود با حضور اکلیل حکیمی و اسحاقدر ،وزیران مالیه دوکشوردر روزهای 5۲
و 52آگست در اسالم آبادبرگزارشود.
اماروزنامه تریبیون به نقل ازیک منبع وزارت مالیه پاکساان نوشـت آقـای
حکیمی درآترین دقایق به هماای پاکساانی تودتلفونی گفاه که سفرش بـه
پاکساان لغوشده است .وزیرمالیه افغانساان زمانی به هماای پاکسـاـانـی تـود
درمورد لغوسفرش تبرداده که مأموران تشریفات در فرودگاه بینالمللی بینظیر
بوتو آماده اساقبال از او بودند.
قراربوددرین نشست روی 22موضوع اقاصادی موردعالقه دوکشـور از
جمله ترانزیت تجارتی ،دسارسی تجارافغانساان به بندرگاههای پـاکسـاـان و
همگرایی نظام گمرکی دوکشور برای مقابله با قاچاق کاال بحث شود .پیشرفت
درپروژههای زیربنایی که با حمایت مالی پاکساان در افغانساان پیش برده مـی
شود نیز از موضوعاتی بود که قراربود درین نشست درموردش صحبت شود.
وزارت مالیه افغانساان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده است.
روابط افغانساان و پاکساان در پی حمالت تونین طالبان در کابل در ماههای
اتیر رو به وتامت گذاشاه است .پس از رویکارآمدن دولت وحدت مـلـی،
رئیس جمهوراشرف غنی تالش کرد روابط افغانساان و پاکساان را بهبود ببخشد
و این تالشها تا حدی پیشرفت که نهادهای امنیای افغانسـاـان و پـاکسـاـان
تفاهمنامههای اطالعاتی امضا کردند.
پاکساان بیشارازیکماه پیش درمری میزبان اولین دورمذاکرات میان نمایندگان
دولت افغانساان و طالبان بود ،اما این مذاکرات نیز پس از فاش شدن مرگ مال
عمر ،رهبر پیشین طالبان ماوقف شد .
*****************************************
تطای فکری مخالفین مال اشرف غنی را دریک میال ساده می توانیم بدیـن
قرار به شرح رسانیم که تصور کنیم در یک پله ترازو چار عدد سـیـب قـرار
دارد و در پله مقابل یک عدد ناک ،حاال برای برقراری تعادل میان سـیـب و
ناک ما به سه عدد ناک ضرورت داریم  ،اما اگرچنین کاری برای مـا روی
کدام علای ممکن نباشد ،طبعا که طریقه دیگری هم برای برقراری تـعـادل و
توازن میان ناک و سیب وجود دارد و آن برداشان سه عدد سیب از پله دیگـر
ترازوست.
این را همه می دانیم که عقل سلیم انسانی به هیچ وجهی به ما اجازه نخواهـد
داد که برای برقراری تعادل قومی ما مردمان بی گناه تاجک  ،هزاره و ازبک
را روانه زندان بگرام کنیم  ،اما با اتکا به میال باال ما می توانیم برای بـرقـراری
تعادل قومی ازطریقه دیگری اسافاده کنیم که آن جبران بی عدالاـی قـومـی
زندان بگرام در ساتاار حکومت وحدت ملی است که هشااد و پنج فـیـصـد
مناصب عالی در دوایر و ادارات دولای را در انحصار هم وطنان پشاـون قـرار
می دهیم و فقط پانزده فیصد باقی مانده را میان سه قوم دیگر این کشور تقسیم
کنیم که درین صورت هم حق به حقدار تواهد رسید و هم تـعـادل قـومـی
بدون به زندان انداتان همشهریان غیر پشاون عملی تواهد شد.
حاال این از کمال نمک حرامی و ناسپاسی هم وطنان فارسی زبان ما تواهـد
بود که به جای این که مدیون این لطف وکرم مال اشرف غنی (احـمـدزی)
باشند که ایشان را از زندان بگرام رها کرده و پانزده فی صد آنها را در قـدرت
سیاسی و مناصب عالی حکومای سهیم گردانیده ،از ایشان اناقاد نمایند و ادعـا
کنند که جاللاماب ایشان فقط در زندان بگرام تواهان برقراری تعادل قـومـی
می باشند.
با تقدیم حرمت  ،حقـ(شمس الحق)ـانی
*****************************************

کنفرانس علمی پژوهشی پیرامون
اثرماندگار(منطق الطیر)عطار درهرات

20اگست/هرات ـ باتار :کنفرانس علمی پژوهشی پیرامون اثر (منطق الطیر)
عطار نیشابوری در هنر وافکار اسااد کمال الدین بهزاد امروزدر ریاست اطالعات
وفرهنگ برگزارشد .این کنفرانس علمی فرهنگی یک روزه از سـوی اداره
اطالعات و فرهنگ به همکاری سفارت فرانسه برگزارشد .آریا رؤوفیان رئیس
عمومی اطالعات و فرهنگ هرات باتقدیراز پژوهش گرانی که در زمـیـنـه
برگزاری این کنفرانس همکاری داشاه تاطر نشان ساتت که اثرمنطق الطیـر
عطار نیشابوری درهنروافکار اساادبهزادجنبه مهمی ازفعالیت تحقیقی محسـوب
میشود که به همت ماخصص مایکل بری یکان از محققین در طی چنـد سـال
ماوالی تکمیل شده است  .وی تالش اسااد بهزاد را درزمینه انعکاس دیـدگـاه
ادبی عطار نیشابوری ارزنده دانست .روؤفیان اثرادبی منطق الطیر عطار نیشابوری
و اثار هنری اسااد بهزاد را درجهان بی نظیر دانست
مایکل بری پژوهشگر وتاریخ شناس امریکایی فرانسوی ا هارداشت فعالیت
های تحقیقی تودرا درتصوص هنر,عرفان وادبیات اسالمی از بیـسـت سـال
بدینسو آغاز نموده و در طول این مدت دههاجلد کااب رابه زیورچاپ آراساه
گردانیده و قرار است چندین اثرتحقیقی اش در اینده نزدیک به زبان فارسـی
ترجمه شود  .این ماخصص و تاریخ شناس در پریزیناشن یک ساعاه اثر منطق
الطیرعطار نیشابوری را درهنر و افکار اسااد بهزاد را مورد تفسیر قرار داد .در این
تفسیر اهداف نمایه های به کار گرفاه شده و نوع تط که حاوی فرهنگ هنری
و اسالمی می باشد را تذکر داد.
ولیشاه بهره رئیس انجمن ادبی هرات نیز اهمیت فعالیاهای هنری فرهنگی ادبـی
هرات را در دوره های مخالف مورد بررسی قرارداد.
آثار عطار نیشابوری که در گسارش عرفان اسالمی نقش مهمی را بـه عـهـده
داشاند با وجود معدود نسخ مصور بهدست آمده از منظومۀ منطقالطیر او که از
شاهکارهای تاریخ نگارگری هساند بیانگر اهمیت و تأثیر آن در فرهنگ اسالمی
میباشند .درین منظومۀ تمییلی که شامل چهارهزاروشش صد بیت میباشد ،عطار
شرح میدهد که چه طور پرندگان به راهنمایی و رهبری هدهد در جساجـوی
پادشاه تود ،سیمرغ پرواز میکنند .

طرح ترورشخصیتهای مهم ازجمله داکترعبداهلل
عطا محمد نور ،محمدمحقق ریخته شده است

سایت تبری Nunn. Asiaمطلبی رابقلم رشایا پال  ،به نشر رسانیده که نشان
میدهد تیم اساخباراتی اشرف غنی درتالش است تا علیه رهبران مجاهدین توطیه
های جدیدی را راه اندازی کنند .
بنابر نوشاه رشایا پال دو تن ازدسایاران کلیدی اشرف غنی به اسم های طارق
و جعفر که از اعضای حزب حکمایار اند طرحی را به اشرف غنی ارایه داشاـه
اند که در آن بر ترور شخصیت های مهم از جمله داکار عبداهلل  ,عطا محمد نور،
محمد محقق و سایر فرماندهان بلند پایه و تاثیر گذار تاجکان و هزاره ها تاکید
شده است .
برنامه آنها شامل حمله اناحاری  ,بمب گذاری کنار جاده ها  ,حمله گروهی
دساه جمعی و حای جابجا ساتان مواد منفجره درهواپیما های که احامالن ایـن
افراد از آن اسافاده تواهند کرد اسافاده می نمایند .در این طرح آمده که یک
گروه 0۰۰نفری با آموزش های ویژه آماده کنند تا در ترور و حمالت باالی
اهداف از قبل اناخاب شده شان اسافاده کنند.
اشرف غنی بعد از مطالعۀ این طرح  ،آن افراد و طرح شان را به اتمر فرسااده
تا نظریات اتمر را در مورد جویا شود  ،اهرآ آقای اتمر با نفـس ایـن طـرح
موافق است  ,اما بگفاه وی باید طرح با حوصله مندی و زمان زیادی اجرا شود.
اتمر به طارق گفاه که مصارف این طرح را از MI6سازمان اساخباراتی انگلیس
می گیرد و دراین زمینه مشکلی ندارد ( .تبرگزاری تنسیم)

