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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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50

ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

شمارۀ نهم /سال بیست چهارم  /جمعه 02سنبله  44 / 4991سپتمبر  /0242شمارۀ مسلسل 4221

فرا رسیدن عید سعید قربان را به همۀ هم میهنان ارجمند
تبریک و تهنیت می گوییم .
حج حاجیان را مورد پذیرش درگاه الهی (ج) می خواهیم .
اداره

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

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 پا وسخنرانی تجلیل می نمایند.
وقت ساعت پنج عصر روزشنبه  40سپتمبر0242
مکان :چاندنی بنکویت هال ،شهر نیوار
 2415موری سکول رود ،نیوار  ،کالیفورنیا91242 ،
****************************************

به مناسبت هفتۀ شهیدان
تقاضا ازهموطنان پاک نهاد

داکترعبدالوهاب هادی ،سابق استادفاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی ،و نـطـاق
وژورنالیست دررادیو صدای امریکا ،باعرض سالم واحترام ،از جمیع افغانهـای
عالقمند به تأمین عدالت ودموکراسی درافغانستان ،خواهشمنداست ،چشمدیدها
وشنیدگی های مستند شان را دربارۀ مظالم روسها و عُم ّال کمونیست آنـهـا بـر
هزاران تن افراد ملکی وبی سالح میهن درتعذیبگاه های مخوف شان ،درجراید
افغانی ازجمله درجریدۀ وزین امید به نشر بسپارند.
مراد اینکه با نشرچنین گزارشهای مستند ومبتنی برواقعیت درزیاده از دهسال
حکمرانی ظالمانۀ کمونیستهای افغان درخدمت روسـهـای تـوسـعـه طـلـب،
پژوهشگران وعالقمندان به تحریر تأریخ مستند وبی شائبۀ افغانستان ،بتوانند شرح
حقایق مهیب و خونین آن دوره را درپهلوی تحریرتاریخ مستند قوای مهـاجـم
شوروی ،برای آیندگان به میراث بگذارند ،تاباشد شمع راه آنان قرار گیرد.
همه میدانیم که چشمان تقریبا ً دوملیون افغان شهیدوخفته درخا و خـون
آن دوره ،متوجۀ به هریک ماست ،همانگونه که شهیدان و قربانیان مابـعـد در
جنگ های داخلی بسوی ما می نگرندتا شرح تراژدی آنهانیز دیر یازود توضیح
گردد .که باید ازهمین حال شروع شود/.

روسیه به افغانستان تسلیحات نظامی فراهم میکند

 5سپتمبر/مسکوـ بی بی سی :اینترفاکس به نقل ازضمیر کابلوف ،نمایـنـده
ویژه پوتین برای افغانستان نوشت :روسیه این موضوع راتحت بررسی دارد ودر
مورد آن بزودی بامقامات افغانستان گفتگو خواهد کرد .کابلوف گفـت :مـا
انتظار داریم که نتایج مثبت باشد.
اخیراجنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول رئیس جمهورافغانستان از روسیـه
خواست برای مبارزه بادولت اسالمی (داعش) به افغانستان کمک کند .اوهشدار
داد که داعش تالش دارد که خود را با استفاده از افغانستان به آسیای میـانـه و
روسیه برساند .
روسیه ازمأموریت 41ساله غرب درافغانستان حمایت میکرد ،ولی از هرنوع
دخالت نظامی درافغانستان درین مدت اجتناب کرد .دولت روسیه نگران است
که بیثباتی در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای بینالمللی از این کشـور
افزایش یابد دامنگیر کشورهای آسیای میانه شود و نهایتا مرزهای جـنـوبـی
روسیه را ناامن سازد .

انفجار بمب در قندز سه کودک را کشت

 9سپتمبر/قندزـ بی بی سی :انفجاربمب در والیت قندوزدرسه کـود را
کشته وچهارغیرنظامی دیگر رازخمی کرده است .امام الدین قریشی ولسـوال
منطقه امام صاحب گفت این بمب از سوی طالبان دربرابرخانه او کارگذاشـتـه
شده بود .او افزود زمانیکه صبح امروزازخانهاش بیرون میشد ،این بمب که از
راه دور کنترل میشد منفجرشد وبه کشته شدن این کودکان منجرشد .اوگفت
کشته شدگان فرزندان همسایگان او بودند.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

سیاف  :جنگ طالبان غیرشرعی است؛ احمدزی :
احمدشاه مسعود قهرمان ملی وتاریخی
کشور میباشد؛ عبداهلل  :حل مشکالت کنونی
در وحدت ما امکان پذیراست؛کرزی :اندیشه
های مسعود اندیشه های جاویدان افغانستان
می باشد .

در روزملی شهید
ودرچهاردهمین سالروز
شهادت جانگداز سردار
مجاهدین ،احمدشاه
مسعودشهید ،قهرمان
ملی افغانستان

افغان های مقیم شرق امریکا محفل فخیم
و باشکوهی را ازساعت چهاردیـگـرتـا
هفت شام روز یکشنبه سـیـزدهـم مـاه
سپتمبر0242درتاالر (چـری بـالـسـم
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 با حضار را
خواهد داشت ،به تشخیص و تبیین راهبردهای داهیانۀ قهرمان ملی درهمه جهات
زندگی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،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 .
این بزرگداشت شکوهمند پس ازصرف نان شب پایان می یابد.
حضور هم میهنان عزیز دراین محفل را گرامی می داریم .
محل Cherry Blossom Restaurant & Banquet Hall :

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

احمدمسعود ،فرزند رشیدقهرمان ملی ،حین گل گذاری برآبدۀ مقاومت ،در
چهاردهمین سالروزشهادت فرمانده احمدشاه مسعود ( 9سپتمبر)5102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبداهلل :یک کشور در همسایگی ما
تروریسم را تقویت میکند

 9سپتمبر/کابل ـ بی بی سی:رئیس اجرائی حکومت افغانستان گفت یـک
کشور درهمسایگی افغانستان ،تروریسم را تقویت میکند .عبداهلل ازکشورخاصی
نام نبرد اماگفت اینکشورهوای تشکیل حکومتی مزدور را در سرمیپرورانـد.
رئیس اجرائی این سخنان رادرمراسم سالروز ترور احمدشاه مسعود ،فـرمـانـده
پیشین مجاهدین ،که روز سهشنبه 45سنبله درکابل برگزار شد ،بیان کرد.عبداهلل
بااشاره تلویحی به اظهارات اخیرمنصور داداهلل ،فرمانده طالبان گفت :مااستقبال
میکنیم ازآن صداهایی که از میدان جنگ برمیآیندومیگویندکه مانخواستیم
مزدور استخبارات بیگانه شویم.
اخیرا ً این فرمانده گروه طالبان در یک پیام تصویری گفت که مال اخـتـر
منصور از سوی پاکستانیها به عنوان رهبر این گروه تعیین شده اسـت .او از
طرفداران خود خواست که برای مقابله با طرفداران اختر منصور آماده باشند.
کرزی ،رئیس پیشین نیزگفت منصور داداهلل گفته که به این دلیل پاکسـتـان
راتر کرده وبه افغانستان آمده که پاکستان رهبران طالبان را انتخاب میکنـد.
کرزی به نقل از منصور داداهلل گفت :مرا به دفتر آیاسآی خواستند و گفتند
که به تو وظیفه میدهیم که برو به افغانستان بزرگان قوم ،جهاد و ملت را بکش.
اما من گفتم که این کاررا نمیکنم .آنهاگفتنداگربه راه ما بـروی یـکسـوم
کمکی را که به طالبان میدهیم ،به تومیدهیم .نپذیرفتم و آنها مرا زندانی کردند
و من باالخره فرار کردم و آمدم به افغانستان.
اما عبدربالرسول سیاف ،رهبرحزب دعوت اسالمی افغانستـان و عضـو
مجلس نمایندگان این کشور سخنان تندتری به زبان آورد که با استقبال حاضران
این مراسم مواجه شد .سیاف گفت:به پاکستان میگویم اگرپاکستانی آرام مـی
خواهید ،به همسایههای دیگرهم می گویم که اگرکشورهای خودراآرام مـی
خواهید برای آرامی افغانستان کوشش کنید.این رهبر جهادی هشدار داد :اگـر
این توطئهها ادامه پیدا کند ،پیشنهادی به حکومت [افغانستان] دارم که این ملت
را بسیج کنید و اگر بسیج نمیکنید ما این ملت را بسیج میکنیم.او تاکید کـرد:
من از ملت قهرمان ،باعظمت و باتاریخ میخواهم که برای دفاع از کشور ،ملت
و تاریخ خود کمرتان را ببندید.
سالهاست سیاستمداران ورهبران سیاسی افغانستان ،پاکستان رامتهم به حمایت
ازگروههای شورشی بویژه طالبان و شبکه حقانی میکنند .دولـت پـاکسـتـان
همواره این اتهامات را رد کرده است.
غنی احمدزی رئیس جمهورافغانستان با انتشار پیامی به مناسبت آغاز هـفـتـه
شهیدگفت دشمنان اکشورمیخواهندتا افغانهاناتوان شوند ،ازآبادکردن کشورشان
دست بردارند و به یکدیگر بدگمان شوند .وی افرادی را که دست به حـمـلـه
انتحاری در افغانستان میزنند ،فریبخوردگان بیگانه خوانده و گفته است کـه
آنها باید بدانند هر مرگی شهادت نیست.

تیرباران قوماندان طالبان هنگام تجاوزبر زن جوان

9سپتمبر/غورـ باختر :یک قوماندان ارشدطالبان دروالیت غور هنگام تجاوز
برزن جوانی تیرباران شد .مولوی یوسف معتصم دیشب درحالیکه برای تجـاوز
بریک عضوخانواده مالصبغت محافظش به خانه وی رفته بود ،ازسوی اوتـیـر
باران شد .مولوی معتصم برای اینکه بتواند باخیال راحت بر زنی از خانواده مـال
صبغت تجاوز جنسی کند ،ویرابرای ماموریتی به جای دیگرفرستاد ،اما این مال
از قصد قوماندانش باخبرشده به خانه اش می آید وپیش ازآنکه مولوی یوسف
به هدف اش برسد  ،وی را تیرباران می کند.
طالبان تاکنون درین باره ابرازنظرنکرده است .مولوی یوسف معتصم ولسوال
نامنهاد طالبان برای ولسوالی دولینه ،عامل دههارویداد تروریستی دست کم در
چند سال اخیر دربخشهایی ازوالیت غور خوانده میشد .افراداین قوماندان طالبان
با ماین وبمب گذاری  ،حمالت مسلحانه و راکتی پراگنی عامل ریختن خون ده
ها غیرنظامی درغور بوده اند.

 434تروریست داخلی وخارجی کشته شدند

 9سپتمبر/شرن ـ باختر :نزدیک به422تروریست داخلی وخارجی درتـازه
ترین نبردهادروالیت پکتیکاکشته شدند .این درگیری دیشب درپـی حـمـلـه
گسترده تروریستان برساحه گواشته ولسوالی وازیخواه رخ داد .یک قومانـدان
اردوی ملی گفت دراین درگیری 494تروریست داخلی وخارجی کشته شدند
و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.دراین حمله ملیشه های پاکستانی نیز سهـم
داشتند و آنان هم تلفات سنگینی دیده اند .

 9سپتمبر/کابل ـ باختر :رئیس جمهورغنی امروزدر گرامیداشت از سالـروز
شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعودتاکیدکرد دولت وملت وظیفه مشـتـر
دارند که خانواده های شهدا را فراموش نکنند.ازسالروزشهادت قهرمان مـلـی
شهید احمدشاه مسعودوهفته شهید با همایشی که درتاالرخیمه لـویـه جـرگـه
برپاشد ،گرامیداشت بعمل آمد.درین همایش درکنارجمعیت کثیری ازمردم ،
مقامات ارشد دولتی ،شخصیتهای جهادی  ،فعاالن سیاسی نیز شرکت داشتند.
رئیس جمهوردرپیام ویژه ازاحمدشاه مسعود بعنوان قهرمان کلیدی و تاریخی
یاد کردو واضح ساخت احمد شاه مسعود فردی بود که تاآخرین لحظه زندگی
برای آزادی افغانستان مبارزه کرد .رئیس جمهورواژه شهادت را ازواژگان ناب
دانست که دارای جایگاه خاص و معنایی متعالی درقاموس اسالم اسـت .اودر
پیامش شهید را بیرق سربلندی و عزت یک ملت خواند و گفت هفته شـهـیـد
فرصتی است تابیاندیشیم که چگونه کسانی وجود داشتندکه ازخود میگذرند تا
برای دیگران زمینه زندگی آبرومندانه را مساعد سازند .دشمنان درتالش اند تـا
کشور ما را ناتوان ،بی نظام و مایوس سازند بدگمانی و بی باوری را درکشـور
رایج کنند تا زمینه ظلم و تشدد برای آنها مساعد گردد.
رئیس جمهورضمن تاکید بروحدت ملی یادآورشدکه حمایت ازخـانـواده
های شهدا یک وجیبه اخالقی و ملی است و نباید خانواده های شهدارا فراموش
کنیم باید حق و حقوق بازماندگان شهدا و حق یتیم و بیوه زنان را رعایت کنیم.
وی از علمای دینی و رسانه ها خواست حق یتیمان و بیوه زنان را خوب توضیح
دهند .او همچنان به فریب خوردگان وآنانیکه این کشور را به خا و خـون
میکشانند گفت فریب خوردگان بیگانه  ،هر مرگ شهادت نیست .
انجنیرمحمدخان معاون اول ریاست اجرائیه ورئیس کمسـیـون بـرگـزاری
سالروزشهادت مسعودبزرگ ،ضمن آنکه پیرامون عملکرد کمسیون توضـیـح
دادگفت :تجلیل ازروزشهادت قهرمان ملی و شهدای دیگرراه جهاد و آزادی ،
تجلیل از باورهای دینی و فداکاری ها و جان نثاری فرزندان و آزادی خواهـان
این سرزمین است .
داکترعبداهلل رئیس اجرائیه دراین همایش ضمن آنکه از رشادت و پایمردی
مسعودشهید درامر دفاع از آزادی ونوامیس ملی ،یادآورشد که هنوزهم مـردم
افغانستان قربانی میدهندوهمین لحظه هم صدهاسنگردارکشورمصروف پاسداری
از ارزشهای ملی اندووجیبه ملی شانرا درامردفاع ازکشورانجام میدهندزیرابه این
باورندکه افغانستان ملت ضعیف نیست و افغانها حکومت مزدور را قبول نمیکنند.
داکترعبداهلل یگانه راه حل مشکالت موجود درکشوررادراتحاد مردم دانست
فلسفه که بازندگی واندیشه های مسعودعجین شده بود .اوگفت درهمسایـگـی
ماکشوریست که تروریسم راتقویت میکند ،اوبرصلح با ارزش درکشور تاکید
کرد وگفت دوستی ما با کشورهای دیگر به اساس احترام متقابل استوار است.
کرزی رئیس جمهورپیشین درین همایش گفت این گفته شهید مسعودکه بار
هاگفته بودازیک (بلست خا کشورم نمیگذرم) یک رمز است که انـدیشـه
واالی او را نسبت به وطن و مردم اش نشان میدهد.کرزی اندیشه های مسعود را
اندیشه های جاویدانه خواند .اودررابطه به گفته های اخیرمالمـنـصـور داداهلل
مسئول نظامی طالبان که گفته است رهبرو قوماندان طالبان را آی اس آی تعیین
میکند نشانه ازتابع بودن طالبان به پاکستان خواندوگفت آنچه را مال مـنـصـور
داداهلل حاال بیان داشته مردم افغانستان سالها قبل آن را در کرده اند.
استادعبدالرب رسول سیاف رهبرجهادی دراین همایش صریحا ًگفت مسعود
به دست غالمان به دستور غالمان و فرزندان غالمان به شهادت رسید .استادسیاف
افزود :تحریک طالبان نه در آغوش اسالم و نه درآغوش افغانستان زاده شده اند
و جنگ طالبان جنگ غیر شرعی است .او به طالبان توصیه کرد که از این چهار
چوپ غیر دینی بیرون شوند .سیاف گفت :بیعت به مال عمر ناروا بود و بیعت از
مال اختر محمد منصور نیز ناروا است و برای آیندگان آنها نیز ناروا خواهد بود.
اوخطاب به کشورهای همسایه ومشخصا ً برای پاکستان گفت سالمت شما با
سالمت افغانستان گره خورده است وخطاب به جامعه جهانی گفت اگر افغانستان
آرام باشد دنیا آرام خواهد بود .او ازرهبران حکومت وحدت ملی خواست که
دررابطه به دشمنان کشوراقدامات جدیترانجام دهند .استاد سیاف ضمن هشداری
گفت :اگر رهبران حکومت مردم را بسیج نسازند ما مردم را بسیج میکنیم .
بعدا ً دخترخرد سالی بنام یلدا ضمن گرامیداشت از سالروزشهادت مسـعـود
شهید ازحکومت افغانستان خواست که ازآرمانها واهداف شهدا پاسداری کنند و
برای اعاده ثبات بیشتر درکشورکارنمایند و مانع فرار جوانان از کشور شوند .
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در صحبت های خود تاکید کرد که
ما یعنی رهبران حکومت وحدت ملی برای مردم امید خلق نمایم  ،ارزش های
جهاد را حفظ کنیم .
عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه وفضل هادی مسلمـیـار رئـیـس
مجلس سناصحبت کرده ،:هرکدام برتامین وحدت درکشور تاکید داشته نسبت
به برنامه اغراض مندانه دشمنان این کشور هشدار دادند.
احمدولی مسعود رئیس بنیاد مسعود دراین نشست باردیگر از عدم تعـقـیـب
پرونده قتل شهید احمد شاه مسعود گالیه نمود و سه مورد را بـرای رهـبـران
حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد :ـ دوسیه قتل احمد شاه مسعود پـیـگـیـری
شودتا دلیل قتل های زنجیره یی در کشور معلوم گردد،تثبیت امتیازات قهرمان
ملی کشور ومدال افتخاری مقاومت گران ایجاد گردد.

هفته نامۀ امید
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محمد طاها کوشان

فریمونت ـ کالیفورنیا

بخت بازآید ازآن در که یکی چون تو درآید
روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چوتو فرزندبزاید حضرت سعدی (رح)

هر روزبیشترازدیروز ارزش وضرورت یک برنامه ریز ،یک مدیر مدبر و
یک شخصیت جاذب ،متواضع ،کاردان ،دانا وپویا و استوار و ر و راست؛
احساس میگردد.
جوهرذاتی بوداز الف دعوی بی نیاز
صائب تبریزی (رح)
آبداری بس بود در دانۀ گوهر  ،زبان
آمر صاحب شهید !
راه و روش وکردار وگفتارتو پا ومسعود بود؛ نه پیشتر ازتو ونه بعدازتو
چنان رهبر وپیشوای خداپرست ومیهن دوست وعاشق آرامی وبـهـروزی و
پیروزی وآسایش مردمش ،شکسته نفس؛ با راستی و استواری و پایمردی واز
جان گذشتگی وبااصول چون توویکی دوشخصیت دیگر؛ نبود ونخواهد آمد.
جناب آقای محمدعمراثیر سابق معاون ریاست داراالنشای دولت جمهوری
اسالمی افغانستان یکی ازفرهیختگان دانشمند ودپلمات سابقه؛ و فعال باشنده شهر
المیدا در شمال کالیفورنیا؛ داستانی دارد شنیدنی :در دفتر کارم درقصر صدارت
نشسته بودم؛ که آمرصاحب بنا بخواست رئیس دولت تشریف آوردند؛ و منتظر
مالقات بارئیس دولت حضرت صبغت اهلل مجددی؛ درانتظارنشسـتـنـد .آمـر
صاحب شهید بداخل دفتررئیس دولت رفت وتقریبابعد ازیک ساعتی باهـمـان
وقار و آرامش بی ساخت خاص خودش که آمده بود؛ واپس رفت.
حضرت صاحب مرا نزدخودخواست؛ وقتی وارددفترش شدم حضـرت
صاحب دراطاق قدم میزد؛ حاضرباش خودرا نیزپشت کاری فرستاد؛ وبعد روی
به من کرده وگفت :آقای اثیر! قوماندان صاحب احمدشاه مسعودخودش بمن
چیزی نمیگوید؛ ولی هنگامیکه خودش ازدفتربیرون رفت یاورش بمن گفـت
آمرصاحب میگویدکه مه با کدام دستآویزوبه چی سمت به وزارت دفاع بروم
ومه چی کاره ام؟
حضرت مجددی به من (محمدعمر اثیر) دستوردادندکه حـکـم تـقـرری
قوماندان احمدشاه مسعود را بحیث وزیر دفاع دولت اسالمی بنویس و بیار کـه
مه امضا کنم و فورا بعد ازطی مراحل اصولی این حکم را به ایشان برسانید .این
کار صورت گرفت .بعد ازدوروزمعطلی برای طی مراحل اصولی؛ آمرصاحب
شهیدبه وزارت دفاع تشریف بردند.
این داستان یکی ازنمونه های پابندی به اصول وقوانین ونیز دوری از خـود
بزرگ بینی وخودمحوری آمرصاحب شهید (رح) بود ،چنانچه خودنیز درجای
گفته  :من صادقانه زندگیم را وقف خدمت به کشور و انسانیت کرده ام .
گوهرنمای جوهر ذاتی خویش باش
صائب تبریزی (رح)
خاکش به سر که زنده به نام پدر بود
خوی نیکوی که آمرصاحب داشت وهرروزی یکی ازنیکـی هـایـش را
دوستان و هوادارانش بیادمیآورند وبا امانتداری وراستی یادی از روش وخـوی
وسرشت پاکش،که هیچگاهی خبثت درآن راه نداشت؛ میکنند ،آدمی را چنان
شیفتۀ راه و شخصیت واالی او می نماید که بی درنگ این گفته های حضرت
سعدی (رح) بیاد آدم می آید:
بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید
روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
(به دنبال خروج آخرین سربازاتحاد شوروی از خا افغانستان در تاریخ 49
میزان 41 (4949فبروری  ،)4959به ابتکاراحمدشاه مسعود شـورای عـالـی
فرماندهان ارشد جهادی افغانستان در شاه سلیم والیت بدخشان بـه تـاریـخ 9
اکتوبر 4992دایرمیگردد .دراین اجالس اکثرفرماندهان معروف مجـاهـدیـن
ازجمله نمایندۀ از امیراسماعیل خان نیزحضورداشتند .فرماندهان در این نشست
ستراتژی مبارزه علیه رژیم کمونیستی افغانستان را تعیین میکنند.
درپی برگزاری اجالس شاه سلیم درعقرب 4949لوی درستیز (رئیس ستاد
ارتش)پاکستان ،احمدشاه مسعود رابه پاکستان دعوت میکند .بدین ترتیب احمد
شاه مسعود سفری کوتاه به پاکستان انجام میدهد و درضمن دیدار بامقـامـات
پاکستان و سران مجاهدین مستقر درپاکستان ستراتژی مستقـل فـرمـانـدهـان
مجاهدین در مبارزه علیه رژیم کمونیستی را به اطالع آنها میرساند ،ومـواضـع
فرماندهان را در دیدارهای مختلف به آنها تبیین مینماید.
با بدست آوردن اطمینان تسلیمی بی قیدوشرط حکومت دسـت نشـانـده
کرملین به سرکردگی داکترنجیب درافغانستان؛ از راه تلفون به گلبدین راکت
پران مشهور و گل سرسبد آن وقت آی اس آی که درچهارآسیاب که قاضی
حسین احمد سرکرده داره جماعت اسالمی پاکستان پهلویش نشسـتـه بـوده؛
میگوید تا به همه احزاب و گروههای مطرح جهادی افغانستان ،درترکیب دولت
اسالمی نوبنیاد آینده سهم داده شود .نه فقط حزب اسالمی و جمعیت اسالمـی
افغانستان4 ).
ناگفته نبایدگذاشت که در اولین روز جلسه شوری عالی فرماندهان ارشـد
جهادی افغانستان در شاه سلیم والیت بدخشان؛ آمرصاحب شهید قهرمان مـلـی
افغانستان وبرنده و قهرمان جهانی جنگ سرد؛ ریاست جلسه رابه مولوی حقانی
سپردوخود درقطار سایرقوماندانها نشست.
این مسایل نشان دهنده فراخ نگری و همدیگرپذیری وبرادری و بـرابـری
است که آمرصاحب شهید(رح) درسرشتش پرورش داده بود وبه حکم ایمان و
وجدانش همیش به همه شهروندان ساکن در افغانستان می اندیشید؛ نه به یـک
قوم وسمت و گروه خاص.
اماو شوربختاکه یکتعداد افرادواشخاص ادعای داکتری و پروفیـسـری و
دانشمندی نموده وخویش راعقل کل وناف زمین می پندارند و اما در جای و
موقعیش سرخود را برای ابراز نوکری و حلقه بگوشی تا زانو خم مینمایند .نـا
گفته نباید گذاشت هنگامی که به چنین اشخاص بگویی او برادر آدم شو! فورا
و بی اندیشه میگوید :خودت شو .پس در این صورت ما برایشان میگوییم کـه
چشم ما آدم می شویم و تو آنچه که هستی باش .و چه زیبا ورساست این بیـت
(دنباله درصفحۀ هشتم)
حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) :
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انجنیرعبدالصبور فروزان

نیوجرسی

سخنی چند از اندیشه های احمدشاه مسعود

ثنا وصفت بی پایان به خداوندمهربان (ج) وتحی ّات فروان به آخرین رسـول
ونبی اش (ص)،
بادرود ودعا به روح مجاهدقهرمان ،شهیدراه حق ،احمدشاه مسعود ،وبه روح
مجاهدکبیر ومبارز بی بدیل ،شهیدمردم ومیهن استادبرهان الدین ربانی ،وبه روح
مرد باشهامت وپیکارگرعزیز شهیدعبدالرحیم غفورزی !
بخاطردارم درآن روزگاریکه درکابل بودم ،مزدوران اجنبی درلباسهای افغانی
سالح بدست گرفته بودند ،وبه دستوربیگانگان وباداران شان برعلیه قهرمان ملی
احمدشاه مسعودمی جنگیدند .ایشان قتل و قتال کردند ،ویرانگری وخانه سوزی
نمودند ،ودرین راه به اندازۀ شرارت کردندکه شهرزیبای کابل رابه شهرغـم و
خون تبدیل کردند ،وبه روی شهروندان ماتمزده آن درشدیدتریـن سـرمـای
زمستان ،دروازه های این شهررا بادزدان وچپاولگران خویش ،به امر حکمرانان
پاکستانی بسته بودند ،که نه چوب وزغال به این شهرمیرسید ،ونه آرد وآذوقۀ .
مردم شهرگرسنه ویخزده ازگوشۀ به گوشۀ دیگرشهر سرگردان وسرآسیـمـه
بودندتامگر خود ودلبندهای خودرا ازگزند راکتهای کور گلبدین نجات دهند .
درچنین حال واحوال ،مسعودقهرمان شب وروز درتالش بود ،از سنگری بـه
سنگری ،ازشهری به شهری واز والیتی به والیتی دررفت وآمدبود تامگـرایـن
فتنه راخاموش نماید وبه شهر وشهروندانش آرامش بیاورد .هرباری که پوزۀ این
غالمان حلقه بگوش رابه خا می مالید وقرین نابودی شان میکرد ،سروکـلـۀ
بخشی ازدشمنان مردم ما چون قاضی حسین احمدپاکستانی ،جنرال حمیدگـل
پاکستان ،جنرال اسلم بیگ پاکستانی ونمایندگانی ازسازمان ملل وعدۀ از کشور
های جهان درکابل پیدامی شد ،اسالم وقرآن وانسانیت را دستآویز میکردند و
مسعود رامجبوربه آتش بس میساختند .مسعود چارۀ نداشت بجزاینکه به آتـش
بس تن دردهد ،نگر نمی داد ،فریادو هیاهوی بلندمیکردند که های های مسعود
جنگ میخواهد نه صلح ! این آتش بسهاچیزدیگری به جزنهانۀ بـرای خـریـد
فرصت برای گماشتگان شان نبود.
جنگ عرب واسرائیل درسال  4945آغازشد ،مسعوددرآنزمان چهار ده ساله
بود ،وعالقۀ خاصی به شنیدن اخباراین نجنگ داشت .ساعت هابه اخبار بی بـی
سی گوش میدادتاخبرتازۀ ازین جنگ رابشنود .مسعودچهارده ساله این جنـگ
رایک عمل غیرعادالنه ومستبدانه می دانست ،وازکشته شدن مسلمانـان درآن
سخت رنج میبرد ،وازبی تفاوتی کشورهای دیگرخیلی متأثر بـود .قضـاوت
مسعودنوجوان مایۀ تعجب وحیرت بزرگان شده بود وبه گفتۀ مسعود ،همـیـن
جنگ غیر عادالنه خمیرۀ حریت ،آزادی ،شجاعت ،پایداری ،متانت وایمانداری
را درقلبش آماده ساخت ،که سرانجام اورابه قهرمان ملی کشور و سپـهـسـاالر
شناخته شده درجهان اسالم تبدیل کرد .
درسال 4941سردارمحمدداؤود به همکاری کمونیستها وروسهـابـر اریـکـۀ
قدرت نشست ،وامر دستگیری سرشناسان ومبارزین کشور را صادرکرد ،که از
جمله شهیدمحمدهاشم میوندوال رادستگیر واعدام وشب دفن کردنـد .اسـتـاد
عبدالرب رسول سیاف رادستگیر وبندی کردند وهمین آقای صمداظهر ونبـی
عظیمی باسوخته های سگرت بدن اورا عذاب وشکنجه نـمـودنـد .چـون بـا
خویشاوندی باحفیظ اهلل امین ،ازکشتن نجات یافت ،وزمانیکه ببر بـقـدرت
رسید ازبندیخانه رها شد .استادبرهان الدین ربانی ومسعود ازچنگال خونین داؤود
فرارکردند ،اماداؤود توانست که تعداد غفیری ازاعضای جنبش جوانان مسلمان،
اعضای حزب مساوات میوندوال وتعدادکثیری از اعضای احـزاب دیـگـررا
گرفتار واعدام نماید.
درسال  4994گلبدین به همدستی سازمان آی اس آی توطئه برای قتل مسعود
طرح کردند ،ودرجنوری همین سال شش تن ازاشخاص نزدیک وآدمـکـش
خود را زیرپوشش مذاکره ،برای قتل مسعود فرستاد ،که مسعود ازپالن آگـاه
شدوهرشش آنهارا گرفتارکرد ،آنان به جرم شان اعتراف کردند ومسعودبـعـد
ازقیدمختصر هرشش آنهارا آزاد نمود.
پاکستان دردوران جهادافغانستان ،ساالنه یک ملیون دالرنقد طور مخفی برای
قضیۀ افغانستان از امریکابدست می آورد ،که این مبلغ مازادهزینه های نظامـی
وپولی بودکه امریکا برمال برای این منظوربه دسترس پاکستان مـیـگـذاشـت
وامریکاهمه سالحهایی راکه درجنگ خلیج به غنیمت گرفته بود ،به پاکستـان
تسلیم کردکه آی اس آی آن رابه گلبدین انتقال داده واو درجنگهای کابل ازآن
استفاده کرد.
پیترتامسن امریکایی میگوید که درآنزمان درحکومت امریکانیز دو طرزدید
برای حل مسأله افغانستان موجود بود .دستگاه سیا طرفدار حملۀ نظامی وراکتی
باالی کابل به رهبری گلبدین وبقدرت رساندن اوبه عوض نجیـب بـود ،کـه
نظامیان پاکستانی بااین طرزدید سیا همنوا بودند .اماوزارت خارجۀ امریکابرعلیه
این پالن بودوازطرف شورای قوماندانهای داخلی که مسعود هم جزو آن بـود،
جانبداری میکرد .نوازشریف واسلم بیگ برای تحقق پالن بقـدرت رسـانـدن
گلبدین ،چهارصدالری اسلحه مملوازمهمات مدهش بشمول راکتهای زمین بـه
زمین رااز طریق تورخم بدسترس گلبدین قرارداد وسه هزارنظامی پاکستان ودو
هزارجنگجوی خارجی راکه همه مسلح بودند ،برای تقویۀ گلبدین فرستادند.
مسعود قهرمان ،این سپهساالر بی بدیل تاریخ کشوروتاریخ جهان اسالم ،کسی
بودکه قصرکرملین ازیاداوبه لرزه می افتید ،قشون سرخ مـورال خـودرا در
برابرش ازدست داد ،حکمرانان پاکستان در اسالم آباد در دل ازاو خوف ودلهره
داشتند ،کشورهایی که درصدد تأمین منافع شان دروطن مابودند ،از وجود او
دراندیشه بودند ،واورا مانعی درراه تأمین اهداف شوم واشغالگرانۀ شـان مـی
دانستند ،اما فرانسوی ها اورامارشال دوگول ثانی میخواندند ،وازشهامت ودلیری
مسعود لذت میبردند .یورس لالند سیاستمدارشناخته شدۀ فرانسوی می گویـد:
(من بعداز دیدن مسعود خوبتر ازآن چیزی شدم که قبال ً بودم ).
راه مسعود راطی کردن راه آزادی است ،راه سربلندی وحریـت اسـت راه
مبارزه علیه ظلم وبیداداست ،وبرعلیه استیالگران واشغالگران که مـلـت مـا و
فرزندان مابه این ارزشها ضرورت دارند .درمعارف ماباید این اندیشه های مسعود
طیف وسیع داشته باشد ،ودرفکر ودماغ فرد فردکودکان ونوجوانان خود چـه
درگهواره درگهواره ،چه دبستان ،چه دانشگاه وچه دانشسرا ،بایست این طرزدید

ماری خلیلی

صفحۀ دوم
وودبریج ـ ورجینیا

صدای کودک مهاجر

گوش مروتی کو کزمانظر نپوشد دست غریق یعنی فریاد بی صداییم (بیدل)
نام من مهاجر است،
مهاجر افغان ،مهاجر سوریایی ،مهاجر عراقی .
اگر زمامداران خا ما ظالم وبی عدالت بودند،
گناه من چیست ؟
اگر متعصبین وفراطیون مذهبی برای ثبوت اغراض شوم وعـقـده هـای
شخصی شان ،هموطنان مرا برضد همدیگر تحریک کردند
گناه من چیست ؟
اگرسیاستمداران برای بدست آوردن مقاصدشـوم شـان بـه وطـن مـن
تجاوزکردند ،گناه من چیست ؟
اگر قدرتمندان جهان بامذاکرات درپشت پرده های سیاسی ،دست به دست
هم داده با امضای پیمانهای فرسودۀ شان ،معاهدۀ تجاوز به خـا مـرا امضـا
کردند ،گناه من چیست ؟
اگربمب سازان برای فروش بمب های دست ساختۀ شان وبمب افگنان برای
به ثبوت رسانیدن قدرت شان ،شهرها راویران وخانه های مارا به آتش سوختند،
گناه من چیست ؟
امروز من با سیل مهاجر که اکثریت ما راکودکان تشکیل میدهد ،با عـبـور
ازبر وبحر باهزاران ترس وبیم ،باشکم های گرسنه ،قلب های لرزان وچهره های
وحشت زده ،ازشهری به شهری درب هرکشوری را مأیوسانه می کوبیم،
روزها پای پیاده راه پیمایی می کنم،
شب هابه روی سنگ فرش جاده ها خوابیده باستاره های آسمان راز ونیـاز
می کنم ،هزاران شکوه به آسمان می فرستم،
شکوه ازدست ستمکار به سلطان گویند
چون ستمکار توباشی ،گله پیش کی برم ؟
همه با یک صدا فریاد کنان می گوییم :
لعنت به تو ای سیاستمدار! لعنت به تو ای بمب ساز !
لعنت به تو ای بمب افگن! لعنت به توای افراطی وتبعیض گرمذهبی!
ولعنت به گوشهای کر انسان های بی مروت ! ./
این هم خبری ازمنابع انترنتی :
نام پسرکی که تصویرش در
باال منتشر شده آالن اسـت.
آالن سه ساله همراه برادرپنج
سالهاش ،غالـب ومـادرشـان
ریحانه غرق شدند .پـدرشـان
عبداهلل کوردی ،جان بدر برد.
طوریکه گزارش شده آقـای
کوردی و خانوادهاش پیـش
ازین سفر ازکانادا درخواست
پناهندگی کرده بودند ،امـا
درخواستشان رد شده بود.
تیما کوردی ،خواهر عبداهلل که در ونکوور زندگی میکند ،به روزنـامـه
نشنال پست کانادا گفته میخواسته خانواده برادرش را کمک کند از خاورمیانه
خارج شوند .اوگفت سعی کردم بعنوان حامی مالی کمکشان کنم ،اما نتوانستم
بیارمشان .همین شد که سوار قایق شدند.
یک ماهیگیر محلی که جنازهها را پیدا کرده میگوید» :آمدم دریا .ترس
برم داشت .قلبم شکست«.
*****************************************
های مسعود راتزریق کرد ،تا این ملت نمیرد وفرزندانی تربیت نگردندکه دو
دسته خودرا ووطن را چون خلقی وپرچمی ،دارودستۀ ساللۀ امیران وشـاهـان،
کرزی وغنی احمدزی ،درمعرض فروش قراردهند .مردم مادرشرایط کنونـی
ازهرچه بیشتربه بیداری وتقویت حس استقالل طلبی ،حریت ،آزادی ،همدلی و
همدستی ضرورت دارند .اگراین ارزشهارا زنده نگه داریم ،مردم ما ووطن مـا
زنده هستندوگرنه اسیر میشوند ،می میرند وازصفحۀ تاریخ زدوده میشوند.
شناخت نزدیک من ازاحمدشاه مسعوداین است که اومیخواست تا وطنش آزاد
باشد ،وهیچ بیگانۀ راخوش نداشت که دروطن وامور وطنش دست داشته باشد.
بخاطردارم که روزگارسختی درکابل بود ،جنگ درهرکنج وکناراین شـهـر
عزیز بیدادمیکرد وراکتهای گلبدین هرآن وهرلحظه شهروندان بی پنـاه وبـی
دفاعش راشهیدمی ساخت ،برای اجرای کاری به جبل السراج که دفترکار آمر
صاحب بود ،رفته بودم ،همهمۀ برپاشد ،محافظی باتالش ونفس گرفته آمد وبه
آمرصاحب اطالع دادکه(:موترهای سیاه وبیرقدار بطرف دفترمی آیند) ،مسعود
آرام نشسته بود وبابی تفاوتی گفت( :وقتی که رسیدند به من احوال بدهیدکـه
کی هاهستند ).لحظۀ چندگذشت ومجاهد دیگری به آمرصاحب احوال دادکه
(آمرصاحب! وزیرخارجۀ پاکستان وهیئت همراهش آمده ومیخواهندکه شما را
مالقات نمایند ).مسعود آرام نشسته ونقشۀ پیش رویش بود ،ودرمـخـابـره بـه
قوماندانهای جبهات هدایت میدادکه درکجا سنگربگیرند ودرکجـادرکـمـیـن
باشند ،ازکجا حمله نمایندودیگرمسایل رزمی را رهنمایی میکرد ،وبابی تفاوتی
که تاآنزمان از اوندیده بودم ،سرخودرابلند کردوگفت( :دروازۀ عبوری رابرای
شان بازنکنید!) دروازۀ عبور یک چوب درازبودکه باالی دوپارچه چوب دیگر
(دنباله درصفحۀ ششم)
قرارداشت که وقتی میخواستند آنراباز کنند،

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362
Telephone: 805 241 0780

هفته نامۀ امید

عبدالوَدود ظفری
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شمارۀ 0111
المیدا ـ کالیفورنیا

رافل متهم به جاسوسی به پاکستان شد !

نشریۀ تایمز آف اندیا اخیرا ًگزارشی رازیرعنوان (خانم رابن رافل ،م ُبلغ منافع
پاکستان ،بخاطراتهام جاسوسی تحت بازجویی قراردارد ).به نشرسپرده اسـت.
برگردان گزارش پی ازیک تبصرۀ کوتاه پیشکش میشود .
خانم رابن رافل معاون پیشین وزارت خارجۀ امریکا ،همسر رانی رافل سفیـر
اسبق امریکا درپاکستان بود ،که دراثر سقوط هواپیمای حامل جنرال ضیاءالحق
بصورت اسرارآمیزهمراه با ضیاءالحق و شماری ازبلندپایگان پاکستان کشته شد.

رافل درحال خشم وکاریکاتورش زمان اخراج ازوزارت خارجه بالباس بیرق پاکستانی
خانم رافل هنگام سفارت شوهرش ،در اثراغوا وتفتین آی اس آی ،شیفـتـۀ
پاکستان شد ،وبصورت م ُبلغ Lobbyistمنافع آن کشوردر آمد .طرفداری رافل
ازپاکستان وحمایت ازطالبان ،وی رادر دشمنی باهند وافغانستان قرارداد  .جـای
تعجب است که شخصی دریک مقام حساس سیاسی یک کشوربزرگ مـثـل
امریکا ،که سنگ مبارزه با دهشت افگنی رابه سینه میکوبد وازتروریسم سخت
صدمه دیده وسه هزارشهروندبیگناه خود راازدست داده است ،ازکشوری مثل
پاکستان که منبع دهشت افگنی درمنطقه وجهان میباشد ،واز بدو پیدایش درسال
 4914همسایگان خودرا به ترس و رعب مواجه کرده است ،باآن صـراحـت
بیشرمانه حمایت میکرد.
دشمنی خانم رابن رافل بامردم افغانستان زمانی آفتابی شدکه اودر سال4991
سفری به افغانستان نمود وبامرحوم احمدشاه مسعود ،رهبر مقاومت مـلـی ،در
شهر استالف دیدارداشت  .خانم رافل ازفرمانده مسعود تقاضـاکـردکـه از
مقاومت دست بردارد ،زیراطلبان قسمت اعظم افغانستان را درقبضۀ خوددارند،
شمانمی توانید جلو پیشرفت سریع آنها رابگیرید ،طالبان بسیـار بـزودی کـل
افغانستان رازیرسیطرۀ خود می آورند ...فرمانده مقاومت ملی ،باوجودی کـه
بصورت یقینی در کرده بودکه رابن رافل نه بحیث معـاون وزیـرخـارجـۀ
امریکا ،بل به نمایندگی ازپاکستان وطالبان سخن میگوید ،بـارعـایـت عـرف
دپلماسی واحترام به مهمان ناخوانده ،سعی بخرج داد خونسردی خود راحـفـظ
کند تا بتواند ماهیت طالبان ونیات شوم پاکستان در وجودطالبان را برمال سازد،
قرائت نادرست شانرا ازاین اسالم و خصومت شدیدآنها را با شیعه مذهـبـان و
پیروان ادیان دیگر واضح نماید ،تخطی رژیم طالبان را ازحقوق انسان وبـویـژه
تجاوز برحقوق زنان راتشریح بدارد ،تحجر فکری ،تمدن ستیزی ونفرت عظیم
مردم افغانستان را ازآنها برشمرد ،تاباشد ذهن خانم رافل روشن شود واز حمایت
چنان گروه ضدبشری دست بکشد.چون ذهنش قبالًانباشته ازنظریات نادرسـت
آی اس آی وزعمای پاکستان بود ،گفتار مسعودتأثیر چندانی بر وی نداشت .
خانم رافل بدون توجه به تشریحات مسعودشهید ،باسماجت بیشتراو را ازادامۀ
مقاومت برحذرساخت .مسعود به واکنش جدی ترمجبور گردید ،پکول خودرا
ازسربرداشت ،وآنرا باالی میزگذاشت و رو به خانم چنین گفت( :خانم ،اگر به
اندازۀ همین کاله برایم درافغانستان محل باقی بماند ،دست ازمقاومت علیه طالبان
وحامیان شان برنمی دارم ! ) این جملۀ کوتاه تاریخی که عمق وطنپرستی مسعود
رانشان میداد ،بارها ازطرف نویسندگان گزارشگران داخلی وخارجی انعکـاس
داده شده است.
درمتن گزارش میخوانیدکه خانم رافل در برخی موارد حتاپاکستانی تـر و
دشمن تر از زعمای پاکستان ونظامیان آی اس آی ،علیه هندوستان وافغانسـتـان
عمل می نمود ! اینک برگردان گزارش :
*
*
*
خانم رابن رافل یک کارمندبلندمقام وزارت خارجۀ امریکا ،که در دهۀ نود با
بیانات تحریک آمیزخود دربارۀ نزدیکی جمو وکشمیربه هندوستان ،وحمایت
بیشرمانه ازپاکستان درواشنگتن ،هند راخیلی دل آزرده ساخته بود ،بخاطرامکان
جاسوسی ،زیرتحقیق ادارۀ اف بی آی (نهادبازجویی حکومت فدرال امریکـا)
قراردارد .مامورین FBIخانۀ مسکونی رافل را درواشنگتن دی سـی تـالـشـی
نمودندو دفترش رادروزارت خارجه که تااین اواخربصفت مشاورمسایل مربوط
به پاکستان دراختیارداشت ،تفتیش نمودند وآنرا م ُهروال کردند وخودش رابه
تعلیق سوق دادند .قراردادرافل باوزارت خارجۀ امریکاهفتۀ پیش خاتمه یافـتـه
است .یک مقام روزنامۀ واشنگتن که برای باراول موضوع راافشا کرد ،گفـت
دوکارمند رسمی امریکا این بازجویی را از رافل یک حرکت ضدجاسـوسـی
خواندند که اتهام جاسوسی رابرای حکومت خارجی تحقیق مینماید.
واکنش وزارت خارجۀ امریکا ،که خانم رافل ازآن درسال 0222باز نشستـه
شده است ،تحلیلگرانی راکه موضوعات نیم قاره رامطالعه می نمایند ،تکان داد.
خانم رافل درنیم قارۀ هند هم یک شخصیت مشهور وهم یک آدم تفرقه انـداز
تشخیص شده است .وزارت خارجه که از موضوع آگه میباشد ،باقوای امنیتی
دربازجویی همکاری میکند .سخنگوی وزارت خارجه تایید نمودکه خانم رابن
رافل اکنون مامور آن وزارت نمی باشد .
رافل که حاال 44سال دارد ،روابط امریکا وهند رابخاطرتنفری که از هـنـد
داشت ،تاآخرین نقطه تنزل داد ،وتالش نکرد تنفرخودراپنهان کند .رافل بحیث
مشاورسیاسی در دهلی نو وظیفه اجرامیکرد .پیش ازآن ازیک بست تحلیلگر در
سازمان سی آی ای ،توسط کلنتن به صفت معاون وزارت خارجه درامورآسیای
جنوبی ،بدون آن که در آن وظیفه سابقۀ داشته باشد ،تعیین شده بود .گـفـتـه
میشودکه خانم رابن رافل و کلنتن اززمان دانشجویی شان دردانشگاه اکسفـورد
لندن با هم دوستی داشتند.
هندوستان ابداع واژۀ (آسیای جنوبی) راباشک وتردید می دیدو فکر میکرد
که بکارگیری این واژه تالشی میباشد تانقش هند راکه در(نیم قارۀ) هند دارد،
کمرنگ گرداند .با تعیین خانم رافل ،شک و ترس هند به حقیقت پیـوسـت .
رابن رافل در (آسیای جنوبی) هرج و مرج وتشنج آفرید وبا اظهارات فتنه انگیز
دربارۀ کشمیر ،قهر حکومت ناراسیما راو راکه بانفوذ دهشت افگنان ازخـا
پاکستان روبرو بود ،افزایش داد .رافل دریک صحبت آگاهی دهی بیان کـرد
که امریکا ضمیمه سازی کشمیر رابه هند نمی پذیر ودر ضمن اعتبار سند آزادی
هند را موردسئوال قرارداد و قرارداد سمله رافاقداعتبار دانست وگفت که قرار
داد مذکور منسوخ وغیرموثرمیباشد .
هرموقف گیری خانم رافل نظریات پاکستان راتقویت میکرد ،آن بیان رافل
خشم دهلی رابرافروخت ،زمانی خشم دهلی دامن زده شد که رافل بیشـرمـانـه
تالش ورزید جلواقداماتی رابگیردکه پاکستان پس ازواقعۀ (دنباله درصفحۀ )4

فرهاد میرزا

انندل ـ ورجینیا

راه حکومت وحدت ملی واقعاًبه ترکستان است !

مشکالت ونابسامانی هاآنقدر درکشورمازیاداست که نمی دانم ازکجا شروع
کنم و چه رازودتر بنویسم .لهذا درین نوشته میخواهم سه موضوع راکه به نظرم
مهمترجلوه می کند ،ودرمقاالت گذشته نیز بعضا ً به تفصیل وبعضا ً مختصر از
آنها تذکری داده ام ،بازهم مطالبی به عرض برسانم .
4ـ شناسنامۀ الکترونیک  :راجع به شناسنامه های الکترونیکی دریکی ازمقاالتم
مفصل نوشته بودم ،که درآوان حکومت کرزی بعداز فیصلۀ مجلس وزراء ،به
تهیۀ آن البته باهمکاری وکمکهای ملل متحد واتحادیۀ اروپا ،اقـدام شـد ،در
آخرین سال حکومت کرزی به تمام رسید ،و ازولسی جرگه گزارش یافت ،اما
کرزی بنابرمحلوظاتی که گفته میشود بیشتر جنبۀ قومی داشت ،آنرا امضانکرد.
درآغازکارحکومت وحدت ملی ،احمدزی آنرا امضانمود امابنابر مشـورۀ
عدۀ بازهم نظربه همین دلیل از امضای توزیع این شناسنامه ها اباء میورزد .بنابـر
اظهارات رئیس ادارۀ مسئول شناسنامۀ الکترونیکی ،اگرتأخیر بیشتری درتوزیع
این شناسنامه ها رونما شود ،سازمان ملل متحد واتحادیۀ اروپاکمکهای شانرا بـه
این موسسه قطع خواهندکرد.
موضوع جنجال برانگیزی که تاحال مانع توزیع این شناسنامه هاشده اسـت،
طوریکه از منابع خبری کشور وازمباحثات تلویزیونهای کابل برمی آید ،چنین
است که غنی احمدزی ،تیمش ویکعده طرفداران آنها برایـن انـدکـه دریـن
شناسنامه هادرپهلوی اینکه نوشته میشود(تبعۀ کشورجمهوری اسالمی افغانستان)،
کلمۀ(افغان) نیزافزود شود .عبداهلل وتیمش وطرفداران آنهامیگویند همیـنـکـه
نوشته میشود(تبعۀ کشورجمهوری اسالمی افغانستان) ،کافیست وضرورنیسـت
کلمۀ افغان هم نوشته شود ،و اگرحتما ً بایدچیزی نوشته شود ،بجای افغان کـه
نمایندگی ازیک قوم میکند ،بایدافغانستانی نوشته شودکه نمایندگی ازهمۀ اقوام
کشوربکند .به نظرآنها افغان مرادف کلمۀ پشتون است واگرکلمۀ افغان نوشتـه
میشود ،که البته نمایندگی ازقوم پشتون میکند ،درین صورت تاجیک ،ازبیک،
ترکمن ،هزاره و ...نیز درپهلوی نام هریک عالوه گردد.
دریکی ازمباحث تلویزیون طلوع نیوز ازکابل نمایندۀ ازولسی جرگـه کـه
قهرمان تخلص میکند ،گفت برای حل این موضوع مهم که باعث اینهمه تأخیر
درتوزیع این شناسنامه هاشده است ،چه بهترکه به این موافقه شودتا درپهـلـوی
اسم هرنفرقوم اوهم نوشته شود .درینصورت هم به این مشکل خاتمه داده شده
وهم نفوس هرقوم معلوم میشود.
من هم به تأییدازگفتۀ آقای قهرمان ،به این نظرم که اگراحیانا ً به (تبعۀ دولت
جمهوری اسالمی افغانستان) اکتفا نشده ویکطرف به نوشتـن کـلـمـۀ افـغـان
اصرارمی ورزد ،برای رفع این معضله درپهلوی نام هرفرد قوم اوهم نوشته شود،
تادرتوزیع این شناسنامه هاکه در انتخابات بعدی پارلمان حایزاهمـیـت فـراوان
است ،تأخیر بیشتری رونما نگردد.
ضمن بحث درین موضوع ،یکی ازدوستان گفت که تذکرقوم در پهلوی نام
هرشخص ،باعث معضلۀ دیگری خواهدشدکه بهیچ عنوان طرف قبول احـمـد
زی ،تیمش وطرفداران آنهانخواهدبود .چه درآن صورت یعنی نوشتن قوم هر
نفردرپهلوی نامش ،که درآخرتعداد نفوس هرقوم بگفتۀ آقای قهرمان ،معلـوم
میشود ،طرف قبول احمدزی وطرفدارانش نیست ،چه آنهابه این می اندیشندکه
نشوداین ادعایشان که پشتونها اکثریت نفوس کشوررا دارند ،طوردیگری ثابت
شود ! لهذا احمدزی وطرفدارانش ابدا ً به نظرآقای قهرمان موافقه نخواهند کرد.
پایانش اینکه همانطوری که گفته میشود ،این ع وغ وطرفدارانشان چنان در
مسایل قومی وسمتی باهم دست به گریبان اندکه اصال ً مسئولیت واقعی شانراکه
رسیدگی درست به امورکشوراست ،وبا دست گذاشت برقرآن معظم بـه آن
تعهدسپرده اند ،بکلی ازیادبرده اند.
موضوع دوم ،مقایسۀ مجاهدین باطالبان است :گرچه درین مورددر چندیـن
مقالۀ قبلی بعضا ً بصورت مختصروبعضا ً طورمشرح مطالبی نوشته ام ،الکـن بـا
اتهامات روزافزون عدۀ که بسیار بیشرمانه هنوزهم به مقایسۀ ظالمانـه ودور از
واقعیت شان درمقایسۀ مجاهدین باطالبها ادامه میدهند ،خواستم با رد آنچه آنهـا
میگویند ،حقایق رایکباردیگر بازگویم  .این عده ازقوم گـرایـان افـراطـی و
طرفداران وحامیان طالب ،محض برای پوشاندن جنایات طالبها ،یاکم جلوه دادن
کشتارهای بی رحمانۀ آنها ،که به صدهاهزارمردم بیگناه مارا درین چهارده سال
کشته وهنوزهم میکشند ،بااین منطق که چون هردو درکشتارمردم مـا دسـت
دارند ،یکسان اند واگرازمجاهدین بازخواستی نشده وبه کیفر اعمال وجنایـات
شان نرسیده اند ،پس چراطالبهارااینقدر مقصربدانیم ومالمت کنیم ،به اندازۀ که
آنهارادشمنان افغانستان بخوانیم  .بایدبه این قومگرایان افراطی بگوییم جنگهـای
قدرت طلبی خاصۀ مجاهدین درکشورما نبوده ،ازآغازتشکیل کشورها درجهان
تا امروز بنابر غریزۀ خود خواهی وبرتریخواهی انسان ،این جنگهای تبـاهـکـن
صورت گرفته وهنوزهم با تغییرشکل ادامه دارد .جنگهای شـمـال وجـنـوب
درکشوری که درآن زندگی می کنیم(ایاالت متحدۀ امریکا) ،و اگرتاریخ خود
مانرا ورق بزنیم ،این چنین جنگ های قدرت طلبی بیشترازدوصدسال تا آغـاز
سلطنت محمدظاهرشاه ،باتمام کشتار های بیرحمانه اش ادامه داشته است .
آنهاییکه ازطریق جنگ میخواهند به قدرت برسند ،ودرنتیجۀ این جنـگـهـا
مخصوصا ً باسالحهای تخریب کنندۀ امروزی ،عدۀ زیادی از مردم ملکـی بـه
شهادت میرسند ،نمی گوییم جنایتی صورت نگرفته ومسئولیتی متوجۀ آنـهـا
نیست که این جنگهارا براه انداخته اند ،یقینا ً آنهادرپیشگاه وجدان خود ،مـلـت
خود وازهمه گذشته درپیشگاه پروردگار خود ،ولو که عمدا ً مردم رابه قـتـل
نرسانده اند ،مسئول اند وجواب خواهند داد .
اما آنگونه جنگها باجنگهای طالبان مزدور که ازکشوربیگانه ،باسالح بیگانـه،
همکاری بیگانه برای برآوردن اهداف سیاسی کشوربیگانه ،مردم بیگناه کشوری
راکه ادعا میکنند به آن منسوب اند ،به انواع و ذرایع مختلف میکشند ،وبه افتخار
مسئولیت آنرابعهده میگیرند ،فرق از زمین تاآسمان دارد .این گروه وحشی که
درمدارس شیطانی پاکستان درس آدمکشی وتباهی آموخته اند ،چنانکه بـارهـا
گفته ام ،ولو که افغان اند ،دیگربه کشورما تعلق ندارند ،وآنهاییکه ازین گـروه
مزدور وخونخور دفاع میکنند ،معلوم است که به کشورشان صادق نیستند.
موضوع سومی راکه میخواهم تبصرۀ برآن داشته باشم ،حکومت وحـدت
ملی دوسره مرکب از ع وغ است .این حکومت غیرمتجانس که البتـه بـعـداز
تقلبات گستردۀ انتخاباتی وبرهم خوردن انتخابات ریاست جـمـهـوری ،بـرای
جلوگیری ازبروز کشیدگیهاوحتی تشکیل حکومت موازی درمقابل اعالن غیر
قانونی حکومت غنی ،توسط وزیرخارجۀ امریکا بـوجـودآمـد ،یـک نـوع
حکومت تحمیلی است ،که باواقعیتهای تلخ کشورما سازگارنیست.
گرچه درشروع برای متقاعدساختن اذهان عامه راجع به این طرز حکومت در
جهان مثالهایی آورده شد ،که دوزعیم یادوحزب مخالف توانسته اند باتشریک
مساعی ووحدت نظر وگذشت ومدارا برای بهبود اوضاع ومنافع علیای کشـور
شان به موفقیتهایی برسند ،وکشور شانرا ازحاالت بحرانی نجات بدهند؛ امـا از
آغازاین حکومت به اصطالح معجون مرکب ،اینجانب وعدۀ بـیـشـمـاری از
نویسندگان و آگاهان سیاسی باشناختی که ازین دوشـخـص وازکشـورخـود
داشتیم ،که متأسفانه بنابرحکومتداری ضعیف ،ناتوان( ،دنباله درصفحۀ ششم)

داکترمحمداسلم خاموش

صفحۀ سوم
کانکورد ـ کالیفورنیا

فتح افغانستان توسط یتیمان پاکستانی !

پاکستان میخواست توسط یتیم بچه های خود ،افغانستانی راکه عسکر شکست
ناپذیرروس نتوانست شکستش بدهد ،فتح کند !
اکثرمورخین ونویسندگان معاصر ،جنگ مردم ویتنام رابا استعمار فـرانسـه،
جاپان و امریکا راباجنگهای ضداستعماری درافغانستان قابل مقایسه مـیـدانـنـد.
شایدازنظرنوع مقاومت وپایداری و تاکتیکهای بکار رفته دریـن دوجـنـگ،
مصداق هایی موجودباشد ،ولی ازنظرایدئولوژی تفاوت بسیار دارند.
4ـ مردم هردوکشور افغانستان و ویتنام دربرابربزرگترین قدرتهای به ظـاهـر
شکست ناپذیر ومخوف دست به مبارزه زدند وبه کامیابی رسیدند ،ویتنـام در
برابر اشغالگران امریکا وافغانستان دربرابرشوروی!
0ـ دراین دوجنگ ،بعالوۀ مبارزات جنگجویان بیشمار ،دوشخصیت استوار وبا
اراده ،که ازجهاتی باهم شباهت دارند ،نقش تعیین کننده و تاریخی داشته اند :در
ویتنام (نکوین ای کونوله معروف به (هوچی من) 4540ـ ،4990که نیم قرن از
عمرخودرا درمبارزه بااستعمار گران وکسب استقالل کشورش صرف کرد .در
افغانستان ،احمدشاه مسعود معروف به (شیرپنجشیر) با ارادۀ قوی وخلل ناپذیرش
دهسال با ارتش سرخ و پنج سال باکمونیستهای داخلی جنگید ،وبیش ازهشـت
سال دربرابرتجاوزپاکستان درقالب یتیم بچه هایش یعنی طالبان .
تاریخ اقدام اولی دربارۀ طالبان  :جمعیت العلمای اسالم شبکۀ اطالعات ارتـش
پاکستان ISIدرسال 4949باجمعآوری یکهزارطلبۀ پشتون ازمدارس دینی وابسته
به جمعیت العلمای شاخۀ مولیناسمیع الحق ،جنب طالبان رابرهبری مال عمرهیـر
مندی بوجودآورد .بدین ترتیب آی اس آی ازاواخر 4942باخود مـخـتـاری
کامل تحت عملیات بابر درافغانستان آغازکرد ،نصیراهلل بابربعدا ً وزیر داخلۀ رژیم
بینظیربوتوشد ،وشخص بینظیرتصمیم گیرندۀ اصلی درین مورد بود.
مقرری بابر نسبت پشتون بودن ،داشتن ارتباط قوی بابینظیربوتو ،آشنایـی بـا
سران نظامی و بویژه آشنایی اش به جغرافیای افغانستان ،صورت پذیرفت  .پس
ازین تقرر امرمهمی واقع شد ،بروز40اکتوبر 4991حدود دوصـدطـالـب از
مدارس قندهاروپاکستان درسپین بولد درسرحد افغانستان پاکستـان آورده
شدند ،این محل دراختیارگلبدین حکمتیارقرار داشت ،ازاین مرکز نفت ومـواد
سوخت جنگساالران به جاهای مطلوب قاچاق میشد ،مافیای موادمخدر ونفـت
قبال ً مقدارزیادپول دراختیارمال عمرگذاشته وعده دادند درصورت پاکسازی راه
وتأمین امنیت موترهای باربر ،ماهانه به اووطالبان تحت امرش معاش بپردازند.
قوای طالبان سه دسته شد وبرقرارگاه گلبدین درسپین بولد یورش بردنـد،
پس ازیک مقاومت اند وکشته شدن هفت نفر ،گلبدینی هاقرارنموده ،سپین
بولد بدست طالبان افتاد .پاکستان به طالبان معاونت رساند تادیپوی عظیم سالح
ومهمات گلبدین رادرخارج سپین بولد تصربدارند .ازیـن دیـپـو45هـزار
کالشنکوف ،تعدادی توپ ،مقادیرزیادمهمات وشماری عراده جات به تصرف
طالبان درآمد .
طالبان که ازمجموع یتیم بچه های نورس ونابالغ وزیرستان بودنـد ،شـنـیـدن
داستان عزم فتح افغانستان ،که لشکرروس ازآن ارمان به دل رفت ،خالـی ازدل
چسپی نبود! اگربه این طفلکان بجای طالب ،که نام مقدس برای کسـب عـلـم
استعمال میشود ،نام دیگری تعیین میگردید ،مثل نوجوانان جنگجوی ،البته کـه
قدسیت نام(طالب) حفظ میشد.بهر حال ،عوامل پیشرفت غیرعادی گروه طالبان
درافغانستان ،سفاکی و شقاوت آنان درقتل عام مردم بیگناه وبهرم ریختن بافت
اجتماعی و قومی آن سرزمین ،مولودعوامل متعددی درسطح خارجی منطقوی
و بین المللی میباشد .درین بخش تالش شده که این عوامل تاحدتوان ریشه یابی
وشناسایی گردیده ،به خواننده تصویری شفاف ازواقعیت فاجعۀ افغانستـان را
عرضه بدارم.
تحوالت سیاسی پس ازعقب نشینی شوروی ،که ویـژگـی آن گسـتـرش
اختالف میان گروههای مختلف جهادی ،درزمرۀ علل عمدۀ فاجـعـه شـمـرده
میشود ،که درظهورسیاستهای بعدی پاکستان وستراتژی آیندۀ آن وایجاد طالبان
اثرگذاشت ،سپس کشتاربیرحمانۀ مردم در مزارشریف ،باراول وباردوم ،کشتار
در محالت دیگرسمت شمال و درغرب ومـنـاطـق مـرکـزی هـم عـوامـل
دیگرپیشرفت طالبان شمرده میشود .دربارۀ عوامل داخلی پیدایش ورشد طالبان،
البته ناتوانی رهبران جهاد وگروههای جهادی اثر اولی داشته است ،بی ثـبـاتـی
سیاسی ،عدم پشتیبانی تنظیم های جهادی ازدولت مجاهدین ،بنابرسعی وتـالش
آی اس آی ،بویژه رسرسانی وارسال هزاران راکت به گلبدین در چهارآسیاب
کابل ،وبهم اندازی تنظیمهای شیعی وسنی بادخالت مشهود ایران ،بی توجـهـی
کامل سازمان ملل وجهان غرب بخصوص امریکا دردخالتهای ناروای پاکستان
درامورافغانستان ،عوامل دیگر بروزفاجعۀ طالبان شمرده میـشـود  .نـاتـوانـی
حکومت مجاهدین به تشکیل دولتی فراگیر ،بازهم بنابردخالتهای ناروای آی اس
آی و اعزام هزاران پاکستانی وعربی وغیره برای تخریب حکومت مجاهدین،
برتری جویی رهبران پشتون تنظیمهانیز دالیل دیگرفاجعه میباشند.
باافزایش جنگهای تنظیمی ،کابل ویران گردید ،وبنیادگراهادر پاکستان قویتر
شدند ،غرب وبویژه امریکا ازموجودیت مقدارسالح های روسی درافغانسـتـان
درهراس بودند ،وپاکستان راتشویق می نمودندتا باشعله ورترساختن جنگـهـای
تحمیلی ،آن سالحهارا درداخل افغانستان توسط افغانها ازمیان بردارد .این عامـل
مهم دیگرحساب میگردد .واقعیت اینست که دردوران جهاد ،تنظیمهای بنیادگرا
مثل حزب گلبدین ،بیشتر مورد مرحمت سازمان سی آی امریکاقرار داشتند ،و
بیشترین سالح ومهمات وکمکهای غرب وعرب به چنان تنظیمها اعطا میگردید.
تابزعم آنها چنین بنیادگراهای اسالمی بهترین جنگجویانی بودند که برتن زخمی
شوروی هزاران خدنگ کشنده می زدند ،اما هیچ نمی دیدندیانمی خواستـنـد
ببینندکه بیشترزخمهارا این بنیادگراها برتن زخمی مجاهدین راستین ومردم بیگناه
کشورما واردمیکنند ! حتی مخالفت صریح این بنیادگراها یا اخوانی ها ازاقـدام
تهاجمی امریکا وغرب برعراق ازخا عربستان سعودی ،در جنگ دوم خلیج،
ومحکوم ساختن آن تهاجم ،اثری قابل لمس و محسوس درروش غرب وامریکا
دربرابرافغانستان نداشت .درحالیکه اخوانیهای افغانستان درقالب تنظیمهای بنیادگرا
اعالم آمادگی اعزام مجاهدین درجنگ خلیج دربرابرغرب وامریکا کردند .
درحقیقت ظهورطالبان باشعارخلع سالح بخاطرایجادامنیت ،کوشش پاکستان را
درپشتیبانی این گروه باخودداشت ،اما اینکه اعمال ترور ووحشت طالبان چه به
روز وروزگارملت افغانستان می آورد ،درنظر هیچ یک ازبازیگران این فاجـعـه
نمی آمد ،وهنوز نمی آید! هستۀ اصلی طالبان را گروهی ازپشتونهاتشکیل دادند،
پیروزیهای اولین طالبان درمناطق جنوبی ،قندهار وننگرهار موید این ادعاسـت،
افزون برآن ضعف دولت مرکزی افغانستان به این مأمول کمک میکرد.
با تأسف که امریکا پس ازحضورچهارده سالۀ قوایش درافغانستان ،و باهالکت
هزارهاسربازش درآنجا ،باعین احوال تمام کشورهای عضو ناتو ،باصرف ملیارد
هادالردرآن سرزمین ،باردیگرمرتکب اشتباهاتی میشوند ،که قبال ًدربارۀ افغانستان
مرتکب شده بودند .اینکه طالبان را امریکا ازلیست سیاه خویش خارج کـرده،
تعدادی ازسران شانرااززندان گوانتانامو رهاساخته ،درهمکاری باکرزی واحمد
زی تمام طالبان بزهکار وقاتل را اززندانهای افغانستان رها نمودند ،اینکه تـمـام
جنایات طالبها ودارۀ حقانی وگلبدین رادرسراسرافغانستان (دنباله درصفحۀششم)
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الکسندریه ـ ورجینیا

صفحاتی از یک زندگی پرنشیب و فراز

معرفی دوکتاب

4ـ خوشنویسان 2ـ کابل در پرده های تاریخ
مؤلف  :داکترعنایت اهلل شهرانی
سحرگاهان به شاخ بوستانی چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی
برآورآن چه اندرسینه داری سرودی ،ناله ای ،آهی  ،فغانی
این چندمصراعی راکه درپشتی کتاب زندگینامۀ استادعبدالرشید لطـیـفـی،
نوشتۀ بنده و ویراستاری دوست فرزانه ونهایت عزیز و پژوهشگر وهنرمندچهد
بعدی وطن ،استاد داکترعنایت اهلل شهرانی نموداراست ،بخاطری نوشتم که سال
هاست ازسینۀ پرفیض قلم رنگین رقم داکترشهرانی ،همه سرودهاوناله ها وآه و
فغان وپدیده های ماندگارادب وتاریخ هنر وزبان وفرهنگ ماندگاروطن عزیزما،
تراوش کرده وبه رشتۀ تحریرآمده است ،اینک درهمین هفته های اخیر دواثر
تألیفی دیگر او زیرعناوین (خوشنویسان) و(کابل درپرده های تاریخ) ازدسـت
خودش بدستم رسیده است.
کتاب اول ،خوشنویسـان ،در912
صفحه مصور با ویـراسـتـاری فضـل
الرحمن فاضل ،که خودشخص فاضل و
مولف چندین کتاب ارزشمند میباشد ،با
همکاری محمدهاشم رحیمی ،احمدخالد
کهندژی و مدحت سعیدازطرف بخش
فرهنگی سفارت جمهـوری اسـالمـی
افغانستان در قاهره بچاپ رسیده اسـت.
سرآغازکتاب راکه به قلم جناب فضـل
الرحمن فاضل باتوضیحـات مـفـصـل
نگاشته شده ،چنین میخوانیم :
پروفیسرعنایت اهلل شهرانی یکتن از غنیمتهای روزگار ما ویکی از دانشمندان
کثیرالتألیف سرزمین ماافغانستان است .این مرد بزرگ و خلیق وپرکار تاکنون
دههاکتاب وصدهامقالۀ پژوهشی وتحقیقی در موردافغانستان ،هنر وتاریخ آن
ومعرفی شخصیتهای شهیر میهن ،به رشتۀ تحریرکشیده است .سبک نـگـارش
جناب پروفیسرشهرانی شسته وروان وبه دوراز کاربردواژه هاولغـات صـعـب
وگریز ازتعقیدات و پیچیدگیهای لفظی است ،ازهمـیـن رونـوشـتـه هـایـش
عالقمندان فراوان داردوهرکس ازمطالعۀ آن حظ میبردواستفادۀ شایان میکنـد.
استاد در کاربردکلمات ودقت دردرج تاریخ رویدادها وبیان واقعی خاطراتـش
بدون افزایش یاکاهش ،مورداعتمادهمه کسانی است که آثار موصوف رامطالعه
کرده اند.
یکی ازویژگیهای این دلدادۀ داشته های فرهنگی میهـن مـا درگـزیـنـش
موضوعات ،دوری موصوف ازتعلقات زبانی وتباری اسـت .اودر مـعـرفـی
فرهنگ وهنرافغانستان ،درهربخشی که کاستی مشاهده کندو نیازبه تألیـف را
احساس نماید ،حتما ًدست به تألیف میزندویادیگران را درمورد تشویق میدارد.
نظرگذرا به برخی ازعناوین آثاروآفریده های اوبهترین شاهدمدعای مـااسـت
ومارا می بارواند که کمترکسی به سان پروفیسرشهرانی پیرامون ابعادگوناگون
فرهنگ کشور ،اینهمه زحمت کشیده واین همه تنـوع درنـوشـتـه هـای او
پدیداربوده است .عناوین برخی ازکتابهای اورا یکجاباهم می خوانیم :
4ـ هنردرافغانستان0 ،ـ اصول تدریس هنر9 ،ـ امثال وحکم به دوزبان فارسی
وپشتو1 ،ـ لغات مستعمل درلهجۀ دری بدخشان2 ،ـ فلـکـهـای کـهـسـار4 ،ـ
گوراوغلی(داستانهای حماسی شمال افغانستان وترکستان) 4ـ دوبیتیهای تاجیکی،
5ـ تعلیم وتربیۀ هنردرافغانستان9 ،ـ بزکشی42 ،ـ تاریخـچـۀ مـخـتـصـرهـنـر
درافغانستان44 ،ـ یادی ازنقاشان افغانستان40 ،ـ حنجرۀ هند49 ،ـ مـوسـیـقـی
درافغانستان41 ،ـ کابل دختر42 ،ـ مغل دختر وعرب بچه44 ،ـ بی بی ماهروی
کابلی44 ،ـ ضرب المثل های مشهورافغانستان و...
استادشهرانی همچنان درمعرفی رجال ومشاهیرافغانستان ازجملۀ گذشتگـان،
معاصران وپیشکسوتان دههارساله ومقاله نوشته واین معرفی او افغانستان شمـول
وهدفش معرفی افراد مربوط به این جغرافیای پهناور بوده است .ازجمله میتوان
بگونۀ مثال عناوین شماری ازمـقـاالت ورسـالـه هـایـش راراجـع بـه ایـن
شخصیتهایادآوری کرد:
استادعدیم شغنانی ،قهرمان ماوراءالنهر ابراهیم بیگ لقی ،شرح احوال وآثـار
استادعبدالحی حبیبی ،مخفی بدخشانی ،ظهیرالدین محمد بابر ،شه محمدولیخان
دروازی ،شرح احوال وآثارپروفیسر غالم محمدمیمنگی ،امیرخسروبلخی ثـم
الدهلوی ،سخنسرایان زبان فارسی درهند ،حکیم نـاصـرخسـرو از دیـدگـاه
بدخشانیان ،سامانیان ،تاریخچۀ مختصرفرقۀ اسماعیلیه ،سردار بیدل شناس وعارف
وارسته عبدالعزیزحیرت ،غزنی وسنایی ،یادی ازاستاد عبـدالـغـفـور بـرشـنـا،
استادخیرمحمد یاری ...نظرگذرا به فهرست باالمیرساندکه استاد شهرانی درنبشته
هایش همه افغانستان رامدنظرداشته ودرحد توان ،فرهنگ غنی افغـانسـتـان را
معرفی داشته است...
درهمین سلسلۀ خدمت به فرهنگ وطن ،استادشهرانی کتاب جـدیـد شـان
(خوشنویسان) رالطف نموده جهت چاپ برای اینجانب فرستادند؛ کتابی کـه
برتاریخ هنرخط ازگذشته های دورتاعصرما روشنی می افگند وپیشکسوتان این
هنرظریف را درافغانستان به معرفی میگیرد ...مطالب ارزشمند وروشنگر دیگررا
درصفحات بعدی مطالعه خواهیدکرد .محتویات ارزشمندوتاریخی وتحلـیـلـی
رادر بارۀ هنرخط نویسی وخطاطان معروف زبان فارسی دری ،درهشت فصـل
مفصل مطالعه خواهیدکرد .مولف گرامی درصفحۀ هژدهم زیر عنوان اظـهـار
شکران چنین می نویسد:
(کتاب خوشنویسان راکه اینک به مشاهدۀ خوانندۀ محترم قرارمی گـیـرد،
سالهاپیش جمع آوری مواد آن آغازشده بود .چون تألیفات کتب دیگربه پیش
آمد ،ازآن سبب به تعویق افتاد  ...چهل وپنج سال پیش ویابیشترازآن ،درمجلـۀ
عرفان ،یک مقاله توسط مرحوم مولوی خال محمدخسته به عنوان (ضابطۀ خد
نستعلیق) بچاپ رسیده بود ،که دربارۀ خط نستعلیق وقواعد آن بحث مینمـایـد،
آنرا درمقدم کتاب شامل ساختیم ،تاخوانندگان بتوانند ازآن استفاده نمایند.
جناب عالی محمداسرائیل رویا که درین اواخر ازنخبه تریـن وبـرگـزیـده
خطاطان عصرما به شمارمی آید ،بعضی موادالزمه را با نمونه هـای کـارشـان
بنابرتقاضای نگارنده فرستادند .دوستان دیگر چون استاد ارشدبهزاد سلجوقـی،
هوشنگ پیگیر ،مرحوم سید محبوب اهلل هاشمی ویکتعداد دیگر ،بعضی مـواد
قابل استفاده را فرستادند که ازجمیع آنها متشکریم )...
اینک معرفی مختصرکتاب دوم جناب داکترعنایت اهلل شهرانی ،زیر عنوان
(کابل درپرده های تاریخ) درهشتاد صفحه باهمکاری طباعتی اسـالم الـدیـن
تخارستانی ومحمد زمزم توسط بخش فرهنگی سفارت جمـهـوری اسـالمـی
افغانستان درقاره بچاپ رسیده ،باذکرقسمتی از مقدمۀ خودمولف عزیزآغاز می
(دنباله درصفحۀ هفتم)
کنم  :هزار مرتبه کابل نکوتر ازدهلی است

دروصلت وطن و درغربت هجرت (بخش ششم)
امروزکه موهایم به رنگ زمستانی است
دستت چون خاطرات دور ،به روی دستم لغزید و رفت
یادت هنوز در النۀ شفق هایم نورانیست
(هما طرزی)
ای همفکر ،ای همسفر وای هموطن ...
چندجمله ازشعر آزاد وروح افزای (النۀ عشق) شاعرۀ فرزانۀ وطن هماطرزی
را ازکتاب(کوچ پرندگان) اوکه قبال ً درجریدۀ وزین امید معرفی کرده ام ،بـه
خاطری یادآورشدم که یاد از النه های عشق و صفای وطن ودوستان گمشـدۀ
همتن وهم میهن میدهد...
بهرحال ،درشمارۀ گذشته درقسمت اخیربخش پنجم ،نوشتم که پارچه ای رادر
قبال مطالعۀ دواثر حسرتبار از دونویسندۀ افغانی وفرانسوی زیرعنوان (مـرغـان
شکسته پر ِ بی پناه) چنین به رشتۀ تحریرآوردم :
شامگاهان درغروب سرد و سرگردان
برگشتم به آستان شهر زادگاهی خویش
شهروندان همه خسته و افسرده وحیران
ترسیده ز مهاجمین اجنبی و بداندیش،
جاده هاهمه مخروب ،درختان بی برگ وبار
خانه هاهمه ویران ،ناپیدا شده یاران،
لیک پدیداربود درکوچه های حسرتبار شهر
گروه های بدمنظر ،از سرزمین دیگران
بی لجام ودست به سالح ،پرکین و ناآشنا
نه ازهمراهان دیروز ،نه از سالکان فردا
بی بهره زجوهر فرزانگی  ،پروردۀ دست پلید اجنبی !
ـــ
آفتاب می نشست درغروب آتشین قله ها
پدرود میگفت با یتیمان ،با بیوه زنان ،باگرسنه ها
عدالت وانصاف همه جا مرده بود
ضمیر درنهاد دژخیمان خوابیده بود،
دادگاه زور بود وسلطۀ ستمکار
بر مردم بی یار و یاور و رو به فرار !
گفتم چیست انگیزۀ این سرگشتگی
تر جاه ومال وطریق آوارگی ؟
گفتند ماییم درآسیب مردان نابکار
زخم های ما هزار و دردها بی شمار
ماییم مرغان شکسته پر بی پناه
افتاده در حصار دیوار ها
ــ
ما درین شهر فریادرسی نداریم
جزمحتسب وباجگیر داد رسی نداریم !
ازما ببر پیامی به جهان آزادگان
به همۀ هموطنان ،به جمع (سبکساران) !
به آن خانۀ ملل ،به جلسۀ داوران :
که جور انسان بر انسان دیگر ،ازسرزمین دیگران بس است !
چشم پوشی ازظلم نابخردان ،بر کتلۀ شهروندان بس است !
تا به کی تحقیراین ملت با نیرنگ های اجنبی ؟
تابه کی فقر وفالکت و بیداد و بی رحمی ؟
بنگر که ماییم مرغان شکسته پر ،بی پناه درحصار دیوار ها ...
بهرحال ،درهمان لحظات اشک آلود وحسرتبار که درجستجوی کدام روزنۀ
روشن آزادی بودم ،یادم ازقطعه شعرشاعرفرانسوی (پول ایلوار) آمد که سالهـا
قبل در اشتیاق آزادی با دل وجان خوانده وچنین ترجمه کرده بودم :
به تو ای آزادی ! من روی بازیچه های طفولیت و اوراق مدرسه ام ،روی تنـۀ
درختان وبرسر ریگهای ساحل ،و توده های برق ،اسم ترا می نویسم،
باالی تصاویرطالیی ،روی اسلحۀ رزم آوران ومبارزان ،اسم ترامی نویسم ،در
ظلمت اسرارآمیزشب وزیباییهای روح انگیزآسمان ،درپرش پرترنم مرغـکـان
ودرافق دوردست ودر همه سایه هاوروشنیهای طبیعت ،اسم ترا می نویسم.
درشفق صبحگاه ،روی امواج کف آلود دریاها ،برسر بادبانها و بر قـطـرات
حیات بخش باران و باآهنگ رعد وسیر توفانها ،اسم ترامی نویسم،
برسرتاج پادشاهان ،بردروازۀ کاخ ها وکوخ ها ،برجبین دوسـتـان و روی
دستهای لرزان وکرخت ،روی چهره های رنگ پریده ولبان خامـوش ،روی
وسوسه ها واندیشه های مرگ وپرتو درخشان زندگی ،روی بالهای عقابها روی
روزنه های امید ،روی همه آرزوها ،اسم ترامی جویم ای آزادی !
اندوه های نخستین زندگی  :تا یادم است تلخترین وشدیدترین غمها وانـدوه
های دوران کودکی ام وقتی پدیدار میگشت که حادثۀ یا مصیبتی بریکـی از
اعضای خانوادۀ مارخ میداد ،وبردل وجانم وتا اعماق روحم اثرناگوارمیانداخت.
راستی درهمین لحظه که این سطور رامینویسم ،بخاطرم میآیدجریان مصیبتهای
جانکاه وتکان دهنده ایکه ازسه دهه به اینطرف وخاصتا ً درهمین شب وروزطی
جنگها وکشتار وفرار وآوارگی هاوبی خانمانی های پی درپی در اکثرشهرهای
ویران افغانستان ،برسریکی ویاچندین عضوفامیلهای درمانده وتیره روز بوقـوع
میرسد ،وناگزیر پدری ،مادری ،خواهری برادری یافرزندی را اندوهگـیـن و
داغدار ساخته ،وجراحات روحی التیام ناپذیری راخـاصـتـا ً درروان حسـاس
کودکان بجامی گذارد.
درهمان روزگار کودکی که بیش ازهفت سالی عمرنداشتم ،چه اندوهی مـی
توانست ازین عمیقتر وجانکاه ترباشدکه یکروز دیدم مادر عزیزم ناگهان سخت
مریض ودردمند شد ،وسبب آن بطورناخود آگاه و ازفرط رواداری ،هـمـیـن
خودم بودم ! ...بلی تعجب نکنید ،همین مادری که چون جان شیرین دوستـش
میداشتم ،اتفاقا ًبخاطرمن مریض شد ومدت یکماه دهنش نسبت آسیب گلو ازباز
شدن ماند ،فکین او بی حرکت شدوجز مایعات ،دیگرهیچ لقمۀ دانی راخورده
نمیتوانست .فاجعه این طوربه وقوع پیوست :
یک روزکه روبروی او مشغول خوردن کشمش نخودی بودم که با خواهرم
ازدکان الله فتح واقع درجوارمسجد اندرابی ،درمقابل یک شش پولی آنـزمـان
خریده بودم .چنددانه کشمش رابه مادرم نیزتقدیم کـردم ،اوکـه مصـروف
خیاطی بود ،به خوردن کشمشهای من میل نداشت ،ولی بااصرارزیاد چند دانـه
رابه دهنش پیش کردم ،وقتی با عجله وبی میلی به جویدن آغازکـرد ،یـکـی
ازچوبکهای کشمش در اثر سرفۀ ناگهانی در جدار ناز مخاطـی گـلـویـش
گیرافتاد وتخریش کرد وسرفه های بیشتر تولید نمود ،ولی چوبک خارج نشد،
وباعث تشویش وناراحتی اش گردید .شب همانروز شدیدا ً تب کردو روزهای
عد مریضی اش بیشترشد ودوامدار گردید .من درحیرت بودم که چگونه یک
چوبک کوچک کشمش به تنهایی خودسبب اینهمه حوادث ناگوار ومریضی
دوامدار گردید ؟!

عابد مدنی

صفحۀ چهارم
شمال کالیفورنیا

آهنگ به جاویدانگى پیوست

دیروزپیام مشتر به من وحامد
رضوى از داکتر پرخاش احـمـدى
رسید که خبر دردنا درگذشـت
استادمحمدآصف آهنگ را میداد.
زود فهمیدم که احمدى هم سخـت
در اندوه آهنگ متأثر است و درد
کشیده .دریک لحظ دریافتـم کـه
ماتنها صاحب مصیبت نیستیم ،بلکه
هرشخص و هرمکان کـه بـرآزاد
اندیشى رشتۀ داشته باشدسرش بـر
زانوی غم است!
محمدآصف آهنگ را بایدباویژگیهاى خودش شناخت  .من با این نام بزرگ
از کودکى آشنا شدم ،دوره دوازدهم وسیزدهم انتخابات شوراى ملى بـودکـه
پدرم شهید سیدعلی مدنى واستاد شهید مبلغ و زنده یاد آهنگ خودشان را از
والیت میدان ،بهسود و کابل کاندید کرده بودند .درهمان زمان من بانام آهنگ
و على احمدنعیمى و استادشهید بینش و استادشهید نهضت آشنا شدم .آشنـایـى
کودکى برداشت زمان خود رادارد ،و بایدهرشخصیت رادردورانهای مختلـف
شناخت ،بویژه شخصیتهاى سیاسى را،آنهم درجامعه نارس و برچسپ زن ما !
من آهنگ را در بیست سال اخیر ،خود شناختم  .دهسال اخیرکارم دربرنامه
های تلویزیونی (چهره هاى آشنا) که استادآهنگ قول اول همکارى داد و دلم
گرم شد .اوکه اخرین باز مانده مشروط خواهان دوم وسوم بود ،یکبار دیـگـر
کارنامه بزرگان مشروطه خواه افغانستان رابه نقد وبررسى گرفت .سال 0229م
بودکه ازامریکا آهنگ سفرکاناداکردم براى یک کفت وشنود دوساعته ،وقتى
بابچه های تلویزیون به منزل آهنگ رسیدم اومرا درآغوش گرفت ویاد از پدرم
کرد ،حالم منقلب شد .وقتى از مبلغ و نهضت و واعظ و افشار و بینش گـفـت.
اومرتب حرف داشت و میگفت و من در عجله شروع مصاحبه بودم وبه بـچـه
های همکار مرتب میگفتم زودآماده شوید...
آهنگ لب گشود وسخن آغازکرد ،اوگفت ومن به حیرت رفتم ،نمیدانستم
چه بکویم ،سرگذشت یک عمر پرفراز ونشیب رامگر می شود درچند ساعت
شنید؟ ازپدرش آغازکرد ،زنده یاد شهیدمهدى خان چنداولى ،ازمادرش گفت
که برپیکرحلقه آویز شوهرش چه کرد ،از محرومیت حق زندگى إنسانى خود
وخواهروبرادرش گفت ازغل و زنجیر و زندان خود گفت ،از یارانی که همه را
ازدست داده بود گفت ،ازشهادت برادرنامور ودانشمندش شهیدمحمد یـونـس
جان مهدوى بدست آدمکشان خلق وپرچم گفت .،ازمحرومیـت زادگـاهـش
چنداول درخون تپیده گفت ،ازشرارت جنگجویان ویرانگرکابـل گـفـت و
جدایى خاکش از آغوش مادرش گفت ،خاکى که جاویدانه استخوان پدر و
برادر و مادرش و یارانش درآن نهفته است ...او گفت و من مانده بودم که چـه
بگویم فقط میتوانستم بگویم رازیست بین قلب شما با خداى تان ...
آن برنامه درآن زمان به نشر رسید و سخت مورد عالقه مردم ما قرار کرفت و
ژورنالیست صاحب نام کشور آقاى أکرم عثمان بمن پیام دادند که دى وى دى
ها این برنامه که بخشی ازخاطرات یک مبارز است ،ومیتواندبخشی ازتـاریـخ
معاصر بزرگان مانیز باشد ،باید أمن حفظ شود( .من دیروزیادنامه داکترعثمـان
راکه درفقدان آهنگ نوشته اند ،خواندم  .الزم میدانم به جناب داکتـرعـرض
کنم که به لطف خداهمه برنامه هاى چهره هاى آشنا حفظ است).
محمدآصف آهنگ نمونه کامل یک إنسان مسئول بود ،که هیچگاه سرنوشت
مردمش را به معامله نگرفت ،مرگ پدرهیچگاه اورا ازمسیرراه پدر وانداشت .او
فریادآزادى خواهى را درخانه ومحله و مدرسه ومجلس شوراى ملی بلند کرد.
هشت سال زندان هاشم خانى وقتل وکشتارنادر خانى هرکز اوخرد نساخت ،بل
مصممتر وبا اراده ترساخت .
هردوهفته یکبارصحبت داشتیم ،مرتب بمن میگفت من رفتنى هستم و سرانجام
وصیتى برمن و شادروان خلیل أمین کردکه اگرمن رفتم بناى یـادگـارشـهـداء
چنداول که در 0سرطان 4925به جاویدانگى رسیدند فراموش نشود .او روزی
برمرگ أمین زارگریست و وصیت برمن گذاشت و رفت ،کـه انشـااهلل بـا
همکارى دوستان آهنگ این کار نیک محقق شدنى است .آرى نبـودآهـنـگ
دردى است که بایدسال ها برشخصیتش اندیشید وگریست .او بما درس چگونه
ماندن آموخت  .بار إلها او را در سراى عشرت و عزتت مکان ده حق تلف شده
او را از غاصبان سر نوشت إنسان ها بگیر !
آهنگ کى بود؟ کودکی یتیم که مرگ پدر را درچوبه دار دید ،سیـاسـت
کرد وصدای مردمش را ازمجلس شوراى ملى بلندکرد .زندان رفت تا به آزادى
جان دهد .قلم گرفت و سیاه کرد که تاریخ روشن کند ودرهیچ معامله گـرى
سیاسى که حق مردم پامال شود شرکت نکرد.
مصیبت وارده رابه خانم پروین آهنگ ،آقاى کاوه آهنگ ،رتبیل آهـنـگ،
خانم پرستومهدوى آهنگ همکارخوبم درچهره هاى آشناو جبران جان مهدوى
تسلیت عرض نموده روح آزاده آهنگ عزیزمان راقرین رحمت الهى خواسته
ونعمات الهى را شامل حالش خواهانیم  .یادش گرامى...
کوشان ازمن خواست تادر رثاى آهنگ بنوسیم .کوشان که خود آهـنـگ
شناس است .اودر سال 0220چندین شماره امید ازآهنگ نوشت وگفـت ،و
شادروان آهنگ را یکبار دیگر در بین سیاست مداران بیادآورد ،که من از آن
حرکت هوشیارانه کوشان عزیز سپاس گذارم / .
*****************************************
حاال میدانم که همان چوبک سبب تخریش والتهاب مخاط گلو شده وزمینـۀ
مساعد رابرای فعالیت میکروبهای عادتا ً بی ضرر دهن که به قسم (سایروفایـت)
وجود دارد ،تشکیل داده وبامیکروبی که در چوبک هم ضمیمه بـوده ،یـک
محراق التهابی و انتانی ساخته بود و تدریجا ً باالی اعصاب ناحیوی تأثیرنـمـوده
باعث رکود وشخی عضالت فکین شده بود ،ومانع بازشدن دهن میشد ...ازآن به
بعدمادر عزیز وشوربختم دیگرنمی توانست لقمه نانی رابدهن بگذارد وبه سختی
حرف میزد وجز چای وجوشانه وغذای مایع ،چیزدیگر خورده نمی توانست .
روزها درگوشۀ خانه نشسته وراه عالج چنین آفت مشقتبار را نمی یافت .نـمـی
دانم چراداکتران آنوقت مرض اورا تداوی نکردند؟ شاید داکترودوای الزمـه
برایش میسرنشد و یااصال ً درشفاخانۀ زنانۀ(قلعۀ باقرخان) ویاشفاخانۀ گـنـدنـای
کابل کدام داکتر پیدا نشدکه مرض اصلی اوراتشخیص و تداوی کند .
یک ماه تمام مریضی مادرعزیزم همینطور ادامه یافت وغم واندوه بی پایانـم
ازین رهگذر که خودرانیز درتولیداین آفت مقصرمیدانستم روزافـزون بـود،
ومانند نباتی که ازمنبع آب دورمانده باشد ،پژمرده و زردگونه میشدم .شبهاوقتی
به بسترمیرفتم فکرمریضی وبدبختی مادرم خواب ازچشمم می ربود وهـرقـدر
دعا ونیایش یادداشتم زیر لب برای میخواندم .چند مرتبه باخواهرم کـه ازمـن
بزرگتربود به زیارت شاه دوشمشیره که درحوالی کوچۀ اندرابی واقـع بـود،
رفتیم ودعاکردیم و چندپولی هم به مجاورزیارت خیرات دادیم  .نشاط زندگی
وآرامش روحی ام ازبین رفته بود وهمه جاوهمه چیز(دنباله درصفحۀ ششم)

هفته نامۀ امید

نصیراحمد رازی
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شمارۀ 0111
سدنی ـ آسترالیا

داستان هایی همسو با تصوف

خوانندۀ فرهیخته ! سالهاقبل این حقیر پژوهشی دراندیشه های تصوف نمودم
که فشردۀ آن دربیش ازپانزده شمارۀ همین جریده ،که ممثل انـدیشـه هـای
خردمندانۀ مردم افغانستان است ،فرا روی شما قرارگرفت .درحین مطالـعـه و
پژوهش درمتون قدیم به داستانهای جالبی ازتصوف شرقی ویا درهمسویی بـا
تصوف برخوردم ،که دریغم آمد تاچندی ازآنرا باشماخوانندۀ عزیز درمـیـان
نگذارم  .اما افسوس که نسبت ازدیاد نوشتارها وپهنۀ تنگ امیـد ،امـکـان آن
درآنزمان میسرنشد .خدا راسپاسگزارم که بعدازچندسال فرصت آن رسـیـدتـا
چندی ازآن داستانها رابه مطالعۀ شما برسانم .اما شایسته و بایسته یافتم که قبل از
بازگفتن این داستانها ،بازهم گذر کوتاه به عنوان مقدممه برتعـریـف تصـوف
داشته باشم .
تصوف  :تصوف یکی ازعالیترین تجلیات ذوق واندیشه ،کمال و خـرد و
بینش بشری است که از روزگارکهن درمشرق زمین پدیدآمده و درعـمـردراز
وشگفت انگیزخود ،بس گوهرهای تابنا به گنجینۀ دانش ومعرفت این سامان
عرضه داشته ،وبویژه ادبیات فارسی را از میان آثارادبی مشرق زمین ،آنهـایـی
جلوۀ ابدی یافته وماندگار اند ،که ازتعلیمات این مکتب مایه گرفته ،چون آثار
مولوی ،جامی ،سعدی ،فردوسی ،عطار ،سنایی وغیره .
برخی ازپژوهشگران راعقیده براینست که تصوف مشرق زمین نه تنهـا بـا
تصوف اسالمی وتعلیمات این طریقت درسایر نقاط جهان تفاوت دارد ،بلـکـه
ریشۀ آن به دوران پیش ازاسالم می رسد.درمقدمۀ کتاب (کشف المحجـوب)
درین باره چنین آمده( :تصوف شرق مظهرصفای قلب ،پهنای دانش وبـیـنـش
نژادمشرق زمین ،و مبی ّن خصوصیات ملی ،عظمت معنوی آنهاست  .ازویژگی
های آن تفکر متعالی وتعمق های علمی آن است .چنانکه ابوالمُق ِیت حسین بـن
منصورحالج ،که نمایندۀ برجستۀ این مکتب بعداز اسالم بشمارمیرود صاحـب
پنجاه تصنیف علمی بوده ،ونیز ازشیخ ابوسعید اندیشه های بلند وعالی بـرجـای
مانده است .تصوف مشرق زمین سابقۀ سه هزار ساله دارد ،وباید ریشه های آنرا
بعداز اسالم ودرعهدباستان جستجو کرد .کتاب گرانسنگ (حکمت االشرق) از
(شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی) درین مورد بهترین سندعلمی وتاریـخـی
بشمارمیرود ،و اصطالحات عرفانی کتاب مزبور رامیتوان در اوستا پیداکرد.
تصوف اسالمی برخالف آنچه برخی گفته ونوشته اند ،ازفلسفۀ هـنـدی و
یونانی و روحانیت مسیحی یاتعالیم بودا متأثرنیست ،بلکه منطبق براحکام اسالمی
است ،وآنچه اهل تصوف از زهدوپرهیز ازظواهردنیا وتر زیـور وزیـنـت
داشته اند ،جمله به پیروی ازشیوۀ حضرت رسول اکرم (ص) پیـامـبـربـزرگ
اسالم بوده است ،که بعنوان نمونه چندداستان را درزمینه بعدا ً خواهیم آورد .
اعتکاف برای عبادتت وتصفیۀ درون به منظورتقرب به درگاه حق تـعـالـی
انجام میگرفته ،وعموم صوفیه طالب رضای پروردگاروخدمت به خلق بوده اند،
واگرگاه برخی ازپیروان این طریقه سخنان نارو به زبان می آوردند یابه اعمال نا
صواب دست میزدنند ،مطرودمیشدند .چنانکه جالل الدین محمدمولی درمثنوی
وشمس الدین حافظ در اشعارخود سخت این طایفه را موردنکوهش قـرارداده
اند ،وآنان را گمراه ویاوه گو و شکم پرست خوانده اند .درکتب صوفیه مانند
مرصادالعباد تألیف نجم الدین رازی ،کشف المحجوب تألیف جالبی هجویری،
اسرارالتوحید تألیف محمد بن منور ،تذکره االولیا تألیف شیخ فریدالدین عطـار
وسایرآثارمشایخ این طایفه درتعریف تصوف سخن بسیار آمده است.
دراسرارالتوحید شیخ ابوسعیدابی الخیر آمده که تصوف عبارت است ازصبر
رضا و تسلیم  .یک روزشیخی باجمع صوفیان به در آسیابی رسید .اسـپ بـاز
داشت ،ساعتی درنگ کرد ،پس گفت میدانید که این آسیاب چه میگوید؟ می
گوید :تصوف این است که من دارم ،درشت میستانم ونرم بازپس میدهم ودر
خور سفره میکنم .
ازکشف المحجوب ،علی بن بندارالصیرافی نیشاپوری گوید :تصوف آن بود
که صوفی ظاهرا ً وباطنا ً خودرا نبیند وجمله حق رابیند .شیخ شـهـاب الـدیـن
سهروردی درعوارف المعارف می نویسد :تصوف آن بودکه تو را خدا ازتـو
بمیراند وبه خود زنده کند .تصوف عبارت است ازپرستش عاشقانۀ حق نه بـه
هوس بهشت .
داستان :پغمبراکرم پنجاه وپنج سال ازعمرش میگذشت که بادختری بـنـام
عایشه ازدواج کرد .ازدواج اول پیغمبر باخدیجه بود که قبل از او دوشوهرکرده
بود وبعالوه پانزده سال ازخودش بزرگتربود .ازدواج باخدیجه درسن بیست و
پنج سالگی پیغمبر وچهل سالگی خدیجه صورت گرفت وخدیجه بیست وپنج
سال بعنوان زن منحصر به فرد پیغمبر درخانۀ پیغمبربود و فرزندانی آورد ،ودر
شصت وپنج سالگی وفات کرد .پس ازخدیجه ،پیغمبربایک بیوۀ دیـگـربـنـام
سوده ازدواج کرد ،بعداز اوباعایشه که دخترخانه بود وقبال ً شوهرنکرده بود ،و
مستقیما ً ازخانۀ پدر به خانۀ پیغمبرمی آمد ،ازدواج کرد.
پس ازعایشه نیز ،باآنکه پیغمبر زنان متعددگرفت ،هیچکدام دخترخانه نبودند،
همه بیوه وغالبا ًسالخورده واحیانا ًصاحب فرزندان برومندی بودند.عایشه همواره
درمیان زنان پیغمبر بخودمی بالیدومیگفت( :من تنها زنی هستم که باغیر پیغمبـر
آمیزش نکرده ام ).اوبه زیبایی خودنیز میبالید واین دوجهت اورا مغرورکـرده
بود ،واحیانا ً پیغمبرراناراحت میکرد .عالیشه پیش خودانتظارداشت با بـودن او،
پیغمبربه زن دیگر التفات نکند ،زیراطبیعی است برای یک مرد بـاداشـتـن زن
جوان وزیبا بسربردن بازنانی سالخورده وبی بهره اززیبایی جزتحمل محرومیت و
ناکامی چیزدیگرنیست ،خصوصا ً اگرمانند پیغمبر بخواهد رعایت حق ونوبـت
همه رادرکمال دقت وعدالت بنماید .اماپیغمبرکه ازدواج های متعددش برمبنای
مصالح اجتماعی وسیاسی آن روزاسالم بود ،نه برمبنای دیگر ،به ایـن جـهـات
التفاتی نمیکرد وازآن تاریخ تاآخرعمر ،که مجموعا ً درحدود دهسال بود ،زنان
متعددی ازمیان زنان بی سر پرست که شورهای شان کشته شده بودند ،یابه علت
دیگر بی سرپرست شده بودند ،به همسری انتخاب کرد .
موضوع دیگری که احیانا ً سبب ناراحتی عایشه میشد ،این بودکه پیغمبر هیچ
وقت تمام شب را دربسترنمی ماند ،یک سوم شب وگاه نیمی ازشب وگـاهـی
بیشترازآنرا درخارج ازبستر به حال عبادت و تالوت قرآن واستغفار بسر می برد.
شبی نوبت عایشه بود ،پیغمبر همینکه خواست بخوابد ،جامه وکفشهای خـودرا
درپایین پای خود نهاد ،سپس به بستررفت .پس ازمکثی به خیال اینکه عـایشـه
خوابیده است ،آهسته حرکت کرد وکفشهای خودرا پوشید ودر رابازکرد و
آهسته بست وبیرون رفت  .اما عایشه هنوزبیدار بود وخوابش نبرده بـود .ایـن
جریان برای عایشه خیلی عجیب بود زیراشبهای دیگرمی دیدکه پیغمبرازبستـر
برمیخیزد ودرگوشۀ از اتاق به عبادت میپردازد ،اما برای او بیسابقه بودکه شبی
که نوبت اوست ،پیغمبر ازاتاق بیرون رود .باخودگفت :من باید بفهمم پیغمـبـر
کجا میرود ،نکند به خانۀ یکی دیگر اززنهابرود .باخودگفت آیاواقعا ًپیغمبرچنین
کاری خواهد کرد وشبی راکه نوبت من است درخانۀ دیگری بسرخواهد برد ؟
ایکاش سایرزنانش بهرۀ ازجوانی وزیبایی میداشتندوحرمسرای اززیـبـارویـان
تشکل داده بودند ،اوچنین کاری هم که نکرده ومشتی زنان سالخورده وبـیـوه
دورخود جمع کرده است .بهرحال باید بفهمم او درین وقت شب ،به این زودی
(دنباله درصفحۀ هفتم)
که هنوزمراخواب نبرده ،به کجا می رود .

سیدآقا هنری

هامبورگ ـ آلمان

آیا داؤود خان وطن ما را دوست داشت ؟

(به ادامۀ گذشته)  :محترم آزادزوی لوامشربرایم گفت روزی در دفترجنرال
عبدالعلی خان نشسته بودم که رسولی تبدیلی صاحب منصبی را ازحکـومـتـی
خوست به کابل واسطه شد ،جنرال برایش گفت توازکابل این صاحب منصب
ازورد توبااین مرد چه کار داری؟ درجواب گفت وقتی ماکودتاکردیم می
فهمید ،ما خندیدیم.
قدیرنورستانی ،ضابط ترافیک ،اول قوماندان امنیۀ کابل شد ،بعد وزیرداخله،
ازتکسی رانان بیست الی پنجاه افغانی رشوه میگرفت .وزارت داخله ووزارت
دفاع ازوزارتخانه های کلیدی بود که برای شان تسلیم کرده بود.
احمد ضیای واله یکی ازصاحب منصبان پلیس عالیرتبه هنگام اقامت درشهـر
هامبورگ برای ماگفت هیئتی ازچند مملکت جهت دایر کردن کنفرانسی در
کابل می آمدند ،باید سالون کنفرانسی پیش بینی میشد ،نزد عبدالقدیرنورستانی
وزیرداخله رفتیم ،وی گفت در منزل اول سالونی است گفتیم ،بلی مـگـریـک
تشناب است ومشمولین زیاد .گفت انجاکه دوتشناب است ،گفتیم بلی انجاکـه
چنان است وی امرکرد بروید پاکش کنید .وقتی دروازۀ تشناب را بازکردیم،
دست های بریده ،پای های بریده ،کلک و ناخن های کشیدۀ بیشماری را دیدیم
وازتعفن نتوانستیم بایستیم.
روس پرستان نه تنها آنقدرظالمانه بامردم ووطن دوستانی که در مـحـابـس
داؤودی بسرمی بردند رفتارمیکردند ،بلکه به ناموس آنها هم تجاوزمیشد ،تاحدی
که جنرالی ،زیرپطلونی به خون آلودۀ خودرا برای داؤود خان روان کرد.
داؤودخان قدم به قدم نقش پای کاکای ظالم خودرا تعقیب میکرد ،هاشم خان
محبس دهمزنگ راتعمیرکرد ،وبرادرزاده اش زندان پل چرخی را .خوب است
برای شادی ارواح آن کاکا وبرادرزاده ،نام محبس پلچرخی رابه نام مـحـبـس
داؤود خان ومحبس دهمزنک را بنام محبس هاشم ظالم بگذاریم ،نه سازمان ها و
نهادهای که به مردم خدمت می کنند .آن کاکا و برادرزاده بیشتر بر اخـتـنـاق
وسرکوب مردم بیگناه ودانشورافغانستان پای فشرده اند ،تا علم ومـعـرفـت و
پیشرفت واقعی کشور.
جنرال سراج درص 45می نویسد ،روزسوم کودتایش داؤودخان به سرمیزنان
چاشت آمده وخطاب به جنراالن گفت بسیاری ازشمارا ده سال بعد می بینم ،هیچ
کدام شما ازانقالب روی خوش نشان ندادید ،راستی هم کسی نه برایش تبریک
گفت ،نه چک چک کرد ،نه گل پاشی بود ،نتیجه اش همان سال  04جنرال که
دربین شان روشن فکران ،مردمان فنی و متخصصین بود ،تقاعددادکه تـاآخـر
حکومتش جای آنها راپرنتوانست.
به همین منوال به پاس رفاقت باپدر سیدعبدالهلل (سیدعبدهلل خان وزیرداخـلـه
داؤودهنگام صدارتش) وی را وزیرمالیه ومعاون رئیس جمهورمقررکرد .سیـد
عبدالهلل فاکولته را به زورسوته وواسطه خواند وقبالۀ روباهی را دردست گرفت
نامبرده داماد سید قاسم رشتیا بود ،بااینکه داؤود رشتیا راخوب نمیدید.
وزیراطالعات وفرهنگ آقای عبدالرحیم نوین داکترنسائی بود ،وبه فرهنگ
کم عالقه ،فقط صاحب امتیاز جریدۀ ترجمان بود ،که نشریات جریده بـطـور
طنزهفته وارمی برامد ،بنده نیزهمکاری داشتم .جیالنی باختری درمدیریت پالن
وزارت زراعت کارمی کرد ،شخصا شناختم درسفری صفحات شمال باما بود،
ملحدی مطلق ،که به واسطۀ حسن شرق وزیرزراعت شد.
پرچمی ها وخلقی ها درشهر آوازه انداخته بودندکه میوندوال عراق رفته تـا
کودتا کردن را یاد بگیرد .پرچمی ها دوبارتلگرافی ساختگی ازطـرف داؤود
برای میوندوال درعراق فرستادند که فوری برگردد درحالیکـه داؤود خـبـر
نداشت ،وی مهمان استادخلیلی سفیرما درعراق بود ،استاد برایش گفته بود نرو
که پرچمی هامی کشنت ،میوندوال گفته بود تلگراف ها ازداؤود است.
چون قضا اید طبیب ابله شود وان دواا ندر ره خود گمره شود
موالنای بلخ
بدین لحاظ میوند وال ازعراق برمی گردد ،جلسۀ حزب مساوات را دایـرو
پراگراف حکومت شاهی را از اساسنامۀ حزب می کشند ،هنگام مالقاتـش بـا
داؤود اظهار همکاری میکند  .داؤود خان بازشوق درسرش میزند که عدۀ بـی
گناهان رادربند بکشد ،صیدی هم دردامی صیادبودکه ازدست شکنجه کشانش
جیغ وناله کشند ،شب 09سپتمبر 4949رادیواعالن گرفتاری اشخاصی را بـه
جرم کودتا به سرکردگی محمدهاشم میوندوال نشرمیکند .وقتی میوندوال را
نبی عظیمی ،این سرسپردۀ روس مثل اسیری نزد داؤودخان آورد ،برایش گفته
بود هاشم چه خیانت درسرداری؟ جواب داده بود من جز خدمت برای وطنـم
چیزی دگرنمی خواهم .داؤود سئوالش را سه بارتکرارکرده بود ،میوندوال هم
جواب را ،باالخره وی در میکند ،کاراز کار گذشته ،گفـتـه بـود خـایـن
توهستی ،خاین اجدادت است که هروقت دل تان شد مارا به انگریز بفروشیـد
فروختید ،هرگاه دل تان خواست مارا به روس بفروشید فروختید .اینجابود که
یاور داؤودخان عبدالعزیز ..ازوالیت لغمان وی را به ضربه قنداغ تفنگ نـقـش
زمین می کند .
البته روس ها ،پرچمی ها ،وخلقی ها ازدانش ،فهم ،ومحبوبیت مـیـونـدوال
سخت هراسان بودند .شهید راه مردم ،رادمردی مثل میوندوال ،عبدالرزاق خان،
مرستیال خان محمد خان وعدۀ وطن دوستان وخداپرستان را بـی رحـمـانـه
در 09.9.4949گرفتاروروانه محبس میکنند ،بعد از 44روزشکنجه میـونـدوال
رامظلومانه باکوبیدن قنداغ تفنگ ،مشت ،ولگد؛ صمد اظهـربـاحضـورداشـت
قدیرو عبداهلل و چند اوباش دگرشهید کردند .
مژده او را قدسیان دادند ،کای پا اعتقاد
در بهشت جاودان ،تو باز هم صدراعظمی
این ددمنشان آنقدر زجرش کردند که به زبان پشتومیگفت اگرمی کشـیـد
بکشیدچرا زجرمیکنید .این گفته هایش رابهاول پسرعبدالملک خـان از زبـان
پدرش که با اطاق میوندوال پهلوبه پهلودرمحبس دهمزنگ بود وآوازمیوندوال
را می شنید گفت .فایق درص  94می نویسد حکم اعدام ازطرف محمدآصف
الم خوانده شد بعد نبی عظیمی به عساکر چنین قومانده داد (دانظبـاط دتـولـی
زوانانو! د خاینینوپه وژیلونخه ونیسی ! )
دراخیرماه نومبر 4نفررا اعدام وباقی به حبس محکوم شدند .نبی عظیمی این
روسپرست خاین ملی وقاتل هنگام به شهادت رساندن این بزرگمردان تفنگچـۀ
دردست داشت وکسانی که هنوز درحالت نزع بودند به کلۀ آنها فیرمی کـرد،
این چشم دید یکی ازعساکری است که در اعدام متهمین اشترا داشت .بـه
امید روزی که به دادگاهش ببینیم.
صاحب منصبی ازسدنی استرالیا مکتوبی به جریدۀ امیدنوشته بود ،کـه مـن
دروالیت کابل وظیفه داربودم ،شبی ببر کارمل به صمد اظهرتلفون کشیـد
که همان آدم کالن را بکشید ،اظهرگفت پیش ما نفرهای کـالن بسـیـاراسـت
کدامش را ببر گفت هاشم میوندوال را.
عبدالهلل با حضور داشت خسرش سیدقاسم رشتیا درمجلسی فامیلی گفته بود،
ما میوندوال را مستند به خیانت گرفتیم ،رهبرخواب دیده بود ،نقشۀ کودتا در
منزلی خانی واقع دهبوری درنل بخاری می باشد ،رشتیا گفته بودعبدالهلل جـان
من قبول میکنم ،رهبرمردشجیع ،کاردان ونابغه است ،اما در ولی بودنش شک

صفحۀ پنجم

تشکر ازجناب سیدفقیر علوی

جناب سیدفقیر علوی ،دانشی مـرد
نامدار یکی ازژورنالیستان خبیر وسابقه
دارکشور ،افزون ازنیم قرن در روزنامه
های نامدارکابل قلم زده ،نوشته ،ترجمه
کرده ،سالهای زیادی رئیس مؤسسه و
مدیر مسئول روزنامۀ اصالح بوده اند.
جناب علوی که به فرمودۀ خودشان
نود وچهار سال عمردارند ،بعد ازوفات
همسرمهربان شان در ورجینیا ،نیمی از
سال رابا فرزندان درشهرکانکورد شمال
کالیفورنیا ،ونیمی ازسـال رابـادیـگـر
فرزندان درشهرلورتن ورجینیا ،تشریف
می داشته باشند.
این شخصیت عالیمقام و عم ِّ بزرگوارم ،به تاریخ 41اگست امسال طی نـامـۀ
مهربانانه ،به من مژده دادندکه دوجلد ازکتابهای گرانبهای شانرا به ادارۀ امید واین
برادرزادۀ شان اهدامی فرمایند ،وبه بنده امر کردند تا به دیدن شان بروم  .روز
02اگست خدمت شان رسیدم با محبت فراوان مراپذیرفتند .کتابهاییکه مرحمت
فرمودند عبارتند ازیک نسخه (تفسیرمبار حسینی) ویک نسـخـه (دیـوان
غزلیات بیدل [رح]) چاپ مطبعۀ معارف کابل .
بنده با امتنان وسپاس زیاد ازجناب سیدفقیرعلوی (پیر مطبوعات) افغانستـان،
بدین وسیله ازاین هدایای گرانبها ،عالی و ارزندۀ جناب شان تشکرمینمـایـم وا
زبارگاه ایزد دانا وتوانا برایشان عمردراز و صحت کامل میخواهم.
محمدقوی کوشان 04 ،اگست ،0242شهر وودبریج (شهرپُل ِ چوبی) ورجینیا/.
*****************************************
دارم !
مهمانی درهوتلم درهامبورگ داشتم ،نامبرده یکی ازپهره داران داؤود بود ،که
از قدباال واندامش هم معلوم میشد .برای ماگفت ،وقتی داؤودخان خبرشـدکـه
میوندوال کشته شده ،ازپشت میزکارش برخاست به موترکروالی شـخـصـی
خود که رنگ سفید داشت سوار شده به طرف والیت لوگرروان شد ،ساعت 1
دیگربود مابه عقبش روان بودیم درنیمۀ راه ایستاد درحالیکه گلویش راعـقـده
گرفته ،قهروغضب ازسیمایش معلوم بود ،گفت من طفلم که ازمن نگاهبانی می
کنید ،ودوباره روان شد ،مابه مسافۀ زیادتربه عقبش ،تاساعت 9شب درسرزمین
ها قدم می زد.
آیا داؤود به نامۀ مرحوم مستغنی فکرمیکرد ،که برایش نوشته بـود روزی
همین کمونستان تراهم به پشت میزکارت می کشند ومراهم جان من وتو قیمت
ندارد اما ازوطن ما چه می شود به لحاظ خدا بخود ای.
چرا  5ساعت مرگ میوندوال را ازداؤود پنهان داشتند ؟ خانم میوندوال را که
جهت شناسائی میت به والیت کابل خواسته بودند ساعت  5صبح بود و بـدن
میوندوال هنوزگرم ،دربدن شوهرش جاهای سوختگی که سگرت خودرا گل
کرده بودند ،دیده بود .چرا میت رابه فامیلش نسپردند وپنهانی دفنش کردنـد،
حتی ازجنازه اش هم ترس داشتند ،که مبادا زیارتگاهی عام وخاص شود؟
بعدوفات تربت ما درزمین مجوی درسینه های مردم عارف مزارماست
تقریبا  92سال بعد به همت واالی برادرمحترم داؤود ملکیاردرپائین پته زینـه
های زیارت جابرانصار ولی دست راست مرقد مبارکش را پیدا ،وآرامگاهـش
رابه زینت سنگهای مرمرین آراست .درسال 0229روز یـادوبـودش ازطـرف
وزارت اطالعات وفرهنگ ،پیروانش و عدۀ زیادی ازدوستدارنش  ،شخصیتهای
ملی ،وسیاسی رسماافتتاح گردید ،که زیارتگاه مردمان درد دیده وعاشقان وطن
شاداب ،مترقی وعدالت پسند شده است.
خودم شاهد این گفته های میوندوال بزرگ هستم  :کسی که قدرت را بـه
زور بگیرد قدرت رابه زور ازش می گیرند( .چنانچه دیدیم و شنیدیـم) بـایـد
پارلمان ازطرف مردم وصدراعظم ازطرف پارلمان تعیین ورای بگیرد ،شـمـال
اروپا سویدن ،ناروی ودنمار رامثال می دادند .وطن ما درطی هزارهاسال از
طرف حکومت های شاهی اداره شده و به این سیستم عادت کرده ایم که شـاه
مانند یک چتر برای ما باشد .
روزی دیگرگفت وطن ما مانند باغیست که دران گل های رنگارنگ روئیده.
قادرکودتاچی وزیردفاع حفیظ اهلل سفا درکتاب خود ص 42می نویسد
قبل ازاینکه باداؤود خان بپیوندیم ،بامیوندوال صحبت کردم و ازکودتابرعلـیـه
خاندان شاهی با اوصحبت نمودم ،وی کودتارا برای وطن ما مضر خـوانـد و
جواب رد داد .
جنرال سراج درص 59می نویسد .وقتی به دیدن جنرال عبدالرزاق قومندان
قوۀ هوایی ،که داؤودخان ویراکاکا میگفت ،بعد رهاییش رفتم برایم گـفـت
اصال کدام طرح کودتایی وجودنداشت ،اگرما اقدامی می داشتیـم امـروزبـه
افتخارمی گفتم بلی ما به ضد داؤود خان کارکردیم حقیقت این بودکه داؤود
خان به من وظیفه دادکه برای بازسازی یک قوای مدرن هوایی پالنی درسـت
کنم ،مدت دوماه من باالی این پالن کارکردم وجنرال خان محمد خان را یک
سال پیش درمجلس فاتحه خوانی خانمم دیده بودم ،درتحقیقات مرا که مدتی به
سرفرازی به اردوی وطن وبه مردم وطن خود صادقانه کارکردم آنقدر زجـر
دادند و لت وکوب کردند تا دو تار قبرغه ام را شکستاندند ،پدرلعنت گفتن و
فحش دادن که چیزی معمولی بود دگرتوان برایم نماند ،باال خره گفـتـم مـن
چیزی نکرده ام ،شماهرچه می خواهید بنویسید من امضامی کنم( /.دنباله دارد)
*****************************************
زندگینامۀ شادروان محمدآصف آهنگ (دنباله ازصفحۀ هفتم)
نجیب اهلل و گشایش نسبی فضای سیاسی ،آصف آهنگ دوباره با شمـاری از
همفکرانش فعالیت مستقالنه سیاسی با هدف فراهمسازی زمینه برای برگـزاری
انتخابات آزاد و دادن فرصت و امکان به مردم افغانستان برای انتـخـاب نـظـام
دلخواه شان را آغاز کرد .اما پس از وقایع ثور دوم ناگزیر به مهاجرت شد .ابتدا
مدتی در پیشاور اقامت گزید و باالخره عازم کانادا شد -جایی که تـا زمـان
مرگ در آن اقامت داشت.
آصف آهنگ درمهاجرت نیزدست ازمطالعه و مبارزه برنداشت .در زنـدگـی
مهاجرت او به عالوه شمار کثیری از مقاالت و مصاحبهها با رسانههای افغانـی،
این کتب را نگاشته است:
کتب منتشر شده4 :ـ یادداشتها و برداشتهایی ازکابل قدیم،
0ـ جهانبینی عارف
9ـ زندان،
1ـ سطری چندازتاریخ وچشمدیدهای من (فشردۀ از حوادث امروز)،
 2ـ جنبش هزارهها واهل تشیع در افغانستان،
 4ـ پاسخی به اتهامات نبی عظیمی،
4ـ جالدان تاریخ زیاد اند (مجموعه مقاالت)
آثارمنتشر ناشده  :ـ
تاریخ در ایدیولوژیهای مختلف (درچهارجلد) ( /برگرفته شده ازسایت ها)

هفته نامۀ امید
سخنی چند از اندیشه های مسعود (دنباله ازصفحۀ دوم)
آنراباز کنند ،یکنفر بایدیک کنارآنرا درشانه میگرفت وبه جانب دیگر می برد.
آمرصاحب مثل اینکه هیچ خبری واقع نشده باشد ،به کارخود ادامـه داد و
بعضی هدایات ودساتیری که به امور روزمره ارتباط داشت ،به اشخاص وافراد
مربوط داد .یکساعت گذشت وآمرصاحب همانطور درکارخود مصروف بود،
و وزیرخارجۀ پاکستان باهمراهانش که جنرالهای بلندپایه بودند ،همانطـور در
عقب دروازۀعبوری درانتظار ماندند .سرانجام آمرصاحب به یکی ازمجاهدینی
که درسخن گفتن خوبتر بود ،هدایت داد تابه آنهاییکه درعقب دروازه انتظاراند،
بگوید که( :افغانستان یک کشورمستقل است ودارای دولت قانونی میباشد .شما
بدون اجازه داخل خا ماشدید ،ازقانون کشوری ماتخطی کردید ،به قوانیـن
دپلوماسی پابندی نشان نداده اید .چون شما بدون اجازه به حریم کشور ماداخل
شده اید ،باید بندی شوید ،اما به احترام همسایگی بامردم کشورشما ،شمارا بندی
نمی کنیم ولی ازهمان راهی که آمده اید پس برویدو اگر درآینده می آیید به
ما اطالع بدهید که به شمااجازه بدهیم وازشما پذیرایی نماییم).
این وزیرخارجه که همراه باجنرالهای بلندپایۀ پاکستان ازطریق تورخم داخل
افغانستان شده ودرعرض راه جالل آبادتاکابل توسط قوماندانهای گلبدین مثـل
زرداد وغیره استقبال شده بود ،وداخل کابل شده ،استاد برهان الدین ربانی رئیس
جمهوررامالقات کرده و خواستندکه مسعود رادرجبل السراج نیزمالقات نمایند.
آن جواب مسعود برای وزیرخارجه وجنرالهای پاکستانی که باوطن ومردم ما
دشمنی داشتند ،وطراحان بدبختیهای هموطنان وکشورما اند وبودند ،چنان مـرا
مسرورساخت که وقتی بامسعود خداحافظی می کردم ،خالف مالقاتهای قبلی،
اورادرآغوش گرفتم ورویش راچندباربوسیدم ،مسعود گفت( :استاد خیرت خو
اس که اینقدر خوشحال معلوم میشوید؟) هردوتبسم کرده خداحافظی نمودیم.
برداشت من ازآمرصاحب مسعود که نتیجۀ نشست وبرخاست من با اوست ،از
این قراراست که درقدم نخست اویک مردنهایت شجاع و خیلی دلیر بـود ،و
تعقیب راه اوآسان است ،وآن اینکه بادشمنان خا خود همدست شوید ،وطن
راآزاد وسربلند نگهدارید ،فریب اجنبیان رانخورید و سرنوشت خودرا بدسـت
ایشان ندهید ،باهمدیگر همدست وهمکار و همفکرباشید .
باوجوداینکه آمرصاحب یک نظامی بی نظیر ویک ستراتژست بی همتا بود،
ولی صلح راازهمه بیشتردوست داشت وبرای تأمین آن هرآنچه دردست داشت،
دراختیارمیگذاشت ،وازشهامت این مردبزرگ میخواهیم درینجا حکایه نمایم که
بیانگرعالقۀ او به صلح است .طالبان مزدور به همراهی فوج پاکستان ،گلبدین را
رهاکرده ودر قرارگاه او جابجاشدند ،وهمواره به شهرکابل حمالت راکتی می
نمودند ،حاجی قدیر ازجالل آبادفرارکرد وهستی وداشته های نظامی خودرا به
طالبان وپاکستان تسلیم کرد ،وگلبدین به زرداد قوماندانش درسروبی هـدایـت
دادتاسنگرهای خودرابه طالبان تسلیم نماید ،استادعبدالعلی مزاری فریب توطئـه
طالبان راخورد وهمدستی خودرابا ایشان اعالن کرد که طالبان ازفرصت استفاده
کرده درهمان روزنخست ،استادمزاری رادستگیر وبالنگوتۀ خودش دستهاو پـا
هایش راچنان بستند که استاد به سینه روی زمین افتیده بود ،حتی طالبان وحشی
موها وریشش را میکندند(چشمدید شاهدعینی ،ازکرسچن ساینس مانـیـتـور)،
بعدچشمانش راکشیدند ،گوشهایش رابریدند ،لبهای او رابریدند ،آلتش رابریدند،
انگشتان دستهایش رایکایک بریدندوپاهای ودستهایش راقطع کردند وسرانجام
جسم مثله شده اش را دربوجی انداختند .
یکی ازدوستان من استاد ابوذر که مجاهد بینظیر ومرد وطندوستی بود ،باایـن
طرزدیدآقای مزاری همنوا نبود ،ولی چون هردودر یک سنگربودنـد ،چـارۀ
نداشت ،اونیزتوسط طالبان مزدورگرفتاروبه اندازۀ بدن اورا بامـرمـی سـوراخ
سوراخ کردندکه شناخته نمی شد  .روح این مردبـزرگ شـادوخـاطـره اش
جاویدان باد ،که محبت وطن درقلبش بودو چون سپاهی گمنام کمترازین مرد
بزرگ وشهیدراه وطن یادمی شود.
دیگرطالبان به درازه های شهرکابل رسیده بودند ،کاردیگری نمیشد ،چـون
مسعود دلیروشجاع ،مانندکوه عظیم دربرابرشان قرارداشت ،و یگانه کاری کـه
کرده میتوانستند ،حمالت راکتی برشهروندان بیدفاع کابل بود .درین حـال و
احوال ،طالبان به مسعود اطالع دادند که به صلح حاضریم ،مسعودچون صـلـح
رادوست داشت ،جواب مثبت به ایشان داد ،وطالبان تقاضای مذاکرۀ مستقـیـم
بامسعود رانمودند ،نه با نماینده اش ،که مسعودآنرا پذیرفت  .طالبان برای ایـن
مذاکرات شرایطی گذاشتند4 :ـ مذاکره بایددرساحۀ صورت گیردکه تـحـت
نفوذطالبان باشد وقوای نظامی دولت به آن دسترس نداشته باشد؛0ـ باید تعـداد
محدودی ازبادیگارد ها راباخودداشته باشد؛ 9ـ نه مسعود و نه هیچیک ازبادیگارد
های مسعود باخود اسلحه داشته باشند؛ 1ـ امنیت مجلس مذاکره را افراد مسلـح
طالبان بعهده میداشته باشند .این درحقیقت طرحی بودکه ازطریق حـکـومـت
پاکستان برای گرفتاری مسعودبکارمیرفت ،چون پاکستانیها میدانستند مسعودآن
حرفی راکه بزند ازآن برنمی گردد .مسعود برای مذاکره آماده شـد وهـمـه
شرایط طالبان راقبول کرد .مسعود تعدادمحدودی ازمجاهدین رابشمول داکتـر
عبداهلل انتخاب کردکه همراهیش نمایندوبه همه امرکردهیچکس حق نداردکه
سالح وحتی تفنگچۀ عادی باخودداشته باشد ،و خودهم سالحی باخودنگرفـت
وبه محل مذاکره که میدانشهر ورد بود وتحت تسلط طالبان بود واکثریـت
مطلق مردم ورد ومیدانشهر نیزباطالبان همدست شده بودند ،توسط هلیـکـو
پترحرکت کرد .مذاکره بدون نتیجه ختم شد ،چون این پالن گرفتاری مسعود
بود نه مذاکره ،لذا نتیجۀ نداد وطالبان مطلبی برای گفتن نداشتند.
مسعودبا بادیگاردهایش به هلیکوپترنشستندوبه جانب کابل حرکت نمـودنـد،
چون بادیگاردها همه درچوکی نشسته بودند پاچه های پتلون شان کمی بلندشده
بودکه قسمت بیشترپاهای شان نمایان بود .مسعودمتوجه شد که یکی ازین افراد
درموزۀ خود تفنگچه راپنهان کرده ،واین شخص مسلم نام داشت .مسعودصـدا
میکندکه مسلم در موزه ات چیست؟ مسلم میگوید آمرصاحب تفنگچه اسـت.
مسعود سخت ناراحت میشود وبه مسلم میگویدکه من برایتان نگفته بودم کـه
هیچکس حق نداردسالح باخود داشته باشد ،توراچرا خالف گفتۀ من ،تفنگچۀ
خودراآوردی؟ مگرمن به طالبان وعده نکرده بودم که هیچکدام ما سالح باخود
نمی آوریم  .مسلم که رنگش سفیده پریده بود گفت :آمرصاحب! این طالبـان
جانی هستند ،من دلم طاقت نکرد که به حرف وقول آنهاباور کنم ،ومیترسیـدم
که خدای ناخواسته کدام گپی باالی شما نشود .مسعدوبازگفت که من وعـده
کرده بودم که بدون سالح میآییم وتوچه حق داشتی که سالح باخودبیاوری؟
مسلم که یکی ازمجاهدین پا وصدیق است ،ودارای شخصیـت واالیـی
ازهرنگاه قابل ستایش  ،میگوید :درآنروز آمرصاحب به اندازۀ مرا زیـرفشـار
گرفت وبه اندازۀ مرا خایید که دلم میشد راه گریزپیداکنم ودروازۀ هلیکوپتـر
رابازکنم وخودرا بیرون اندازم)!
این شجاعت مسعودمایۀ تعجب همه گردیدکه چطورمیتواند مردی با دسـت
خالی نزددشمن مسلحش برود واین تنهامشخصۀ مردانیست که سجایای شجاعت
ودلیری ذاتی داشته باشند .این شجاعت و دلیری مسعودعین شجاعت ودلـیـری
امیرحبیب اهلل کهدامنی بودکه در تاریخ نظیرش دیده نشده است .هردو بخاطر
جلوگیری ازقتل وقتال وکشته شدن مردم بیگناه وبدون سالح به نـزد دشـمـن
مسلح رفتند .طالبان درمصاحبه های که بابی بی سی کردند ،به جرئت گفتندکه
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این مذاکره نبود ،بلکه پالنی برای دستگیری مسعود تحت پوشش مذاکره بود،
ولی ماندانستیم مسعودچه طلسمی داشت که هیچکس جرئت نکرد اورا دستگیر
کند .یکی ازطالبان گفت (:وقتی مسعوداز هلیکوپترخودپایین شد وبسوی مـا
آمد ،دست خالی بود وسالح نداشتت ،هراندازۀ که نزدیک میشد ،ماخود رابی
قوت وبی شیمه حس میکردیم واحساس کردیم دست وپای ماشکسته اسـت،
حتی افراد ماکه سالح داشتند سالحهای شانرا بزمین مانده حیرت زده به مسعود
مینگریستند .مجلس خالص شد ،مسعودبرخاست ،بسوی هلی کوپترش رفت،
در هلیکوپترنشست وپروازکرد ،ماطالبان بسوی یک دیگردیدیم وهمدیگـررا
دشنام میدادیم که دشمن به پای خودآمد و او رادستگیرنکردیم!) .
مال ربانی که دررأس به اصطالح هیئت طالبان درین مذاکره بود ،بعدا ً درپشاور
به یکی ازمجاهدینی که قبل ازظهورطالبان بااودوستی و رفاقت داشت ،میگوید:
(پاکستانیها مطمئن بودندکه مسعودبه مذاکره می آیدوبما دستور داده شده بود
که به مجردی که آمد ،او رادستگیرنماییم ،دست وپایش راببندیم وکسانـیـکـه
همراهش آمده ،دستگیر یاکشته شوند .ولی کوشش کنیدکه مسعود زنده گرفته
شود ).مالربانی ،به این مجاهدکه دوست دورۀ جهادش است ،میگوید( :من از
مسعودبسیارشنیده بوم ،ولی وقتی دیدمش ،احساس دیگری دروجودم پیداشد و
باخودگفتم زن پاکستانیهارا این وآن کنیم ،حیف این مردمجاهدنکرده کـه در
برابر روسهاوکمونیستها جهادکرده ،گرفتارکنیم وبدست پاکستانیها بدهیم ،آخر
جواب خدارا درقیامت چه بدهم ،ویک قسم محبت مسعود دردلم نشسـت واز
همان روزتاحال بخاطرنکردن این کار ،زیرفشاروطعنه زنی رهبری طالبان هستم).
تأثیرمسعود برمالربانی ،چون عبداهلل عزام که تشنه بخون مسعود بود ،اما بعـداز
دیدار او ،عاشق ودلباختۀ اوشد ،به اندازۀ بیشترشـدکـه مـالربـانـی دردوران
مقاومت ،بصورت مخفیانه باآمرصاحب تماس گرفت که میخواهدکـاری در
کابل کندکه سبب سقوط حکومت طالبان گردد ،که این نیت مالربانی وتماس
مخفیانۀ او رادستگاه استخبارات پاکستان کشف نمود ،واورا به پشاورفرستادنـد
وبه بهانۀ مریضی باتزریق مواد زهری دربدنش اورا کشتند.
چون برنامۀ پاکستان برای دستگیری مسعود عملی نشد ،حامیان و تمویلگران
مالی طالبان ،شبیه پالنی راکه درآی اس آی بنام پالن (گلبدین ـ تنی) مشهوربود
ودرسال  4994طرح شده بود برای سقوط دولت افغانستان ،که مسعودجزء آن
بود ،رویدست گرفتندو به طالبان دستوردادند تاحمالت راکتی شانرا برکـابـل
افزایش دهند .طالبان به پرتاب راکتهاشدت بخشیدند ،وراههای مواصالتی بکابل
را ازطریق جالل آباد وچهارآسیاب بکلی مسدود گردید ،وآوردن آرد ،روغن،
برنج وادویه وزعال وسایرموادسوختی ممنوع قرارداده شد .طالبان دستوردادند
اگرکسی به آوردن این مواد به شهرکابل گرفتارگردد ،به اشد مجازات میرسد.
هرروزصدهاراکت درکنج وکنارشهر انفجارمیکرد وصدهاتن راشهید وزخمی
میساخت ،عبور ومروررا درجاده هاوبازارهای شهرازبین برده بود ،دکانها ،سرایها
ودوایردولتی همه مسدودبودند .ترانسپورت وجود نداشت ،مردم زخی هاشانرا
باالی کراچی های دستی انتقال میدادند وشفاخانه ها نیمه فعال وبه قلت ادویه و
مواد طبی دچاربودند .سرانجام روزموعود فرارسیدوآنروزطالبان پنجهزار راکت
برشهرپرتاب کردند ،روزخونینی بودکه شیون وزجۀ مردم وناله وگریۀ زنـان
وکودکان براجساد توته وپارچه شده وبخون غلتیدۀ عزیزان شان ازهرگوشه و
کنارشهر بگوش میرسید ،وشهربه یک ماتمسرا تبدیل شد که انسان احساس می
کرددرمیدان کربالست .هرطرف جسدهای نیمه قطع شده ،دستان وپاها وسرها،
انگشتهای دست وپای انسانها دیده میشد .چون راکت پیاپی میآمد ،کسی جرئت
نداشت برود وآن اجسادتوته وپارچهه شده راجمع نماید ،ویا آن انسانهای بیگناه
وشکم گرسنه راکه راکت زخمی نموده بود ودر خون خودمی تپـیـد ،یـاری
نماید .اکثرکسانیکه درروی سر وجاده باچرۀ راکت زخمی شدند درهمانجا
ساعت هاماندند وبخون خود تپیدند ،تپ وتالش کردند و سرانجام درهمانـجـا
جان به حق دادند .چاره نبود ،چون شدت آمدن راکت به اندازۀ بودکه به کسی
یارای حرکت نمیدادواگرکسی بیرون میشد اوهم کشته یازخمی میگردید.
درآن روزخونین تقریبا ًازهرپنج خانه یکی راکت خورده وباساکنان آن یکجااز
بین برده شدند ،اکثراجساد پارچه پارچه شده در زیرانبار های سنگ ،خشـت،
چوب ودستکهای خانه مدفون شده وشناخت آنها مشکل بود .بعضا ً کلۀ یکـی،
جسددیگری ،دست ازکسی وپای ازکس دیگر یکجادفن شد ،کـفـن وجـود
نداشت واگرپیدا میشد بسیارقیمت بودوکسی توان خریدآنرا نداشـت ،چـون
دکانهاوسراها همه مسدودبودند .اکثرجنازه هارا دررویجایی و چادرشب هامی
پیچیدند ودفن میکردند .چون این انسانها با چره های راکت توته و پارچه شده
وهمه خون آلودبودند ،کسی آنهارا غسل نمی داد ،شهید پا بودند ،بیـگـنـاه
کشته شده بودند ودرزندگی پرحسرت وشکم گرسنه وبینوایی شهـیـد شـده
بودند .مردم باالی قبرهای ایشان ویش و وای میکردندکه بیچاره غریب بـود،
اوالدداربود ،بخاطرکسب روزی برآمده بود ،هردم شهید بود ،خدا بـخـشـیـده
اش ...ازهرزبان شنیده می شدکه لعنت خداوند برطالبان ،لعنت خداوند برطالبان .
این روز خونین به پایان رسید ،شهرویران شده ومردم ماتمزده وغمدار ،قبرستانها
مزدحم بود ،مردم آنهایی راکه هنوزدفن نشده بودند ،یاآنهایی راکه اجسادشان
توته وپارچه درکنارجاده هاافتاده بودند ،دفن میکردند ،وماتمزدگان بخاطرتسلی
دل شان باالی قبرهای عزیزان شان رفته ناله وشیون سرمیدادند( / .دنباله دارد)
*****************************************
راه حکومت وحدت ملی به ترکستان است (دنباله ازصفحۀ سوم)
مفسد و ازهم پاشیدۀ کرزی ،وبعدهم تقلبات گستردۀ انتخاباتی که به آرای
مردم احترام نشد ،وهمه مساعی برآن بودکه شخص بخصوص را ازقوم خاصی
بقدرت برسانند ،نابسامانی ها ،مخالفتها ،بدبینیها وتعصبات قومی و سمتی چنان به
اوجش رسیده بودکه به هیچ صورت جوابگوی ایجاد حکومت وحدت ملـی،
که هردوزعیم بتوانندهمه تضاها ،بدبینیهاوتعصبات قومی راکنارگذاشته ،مشترکا ً
کشوررا ازین حالت نجات داده بسوی آیندۀ بهتررهبری کنند ،دیده نمیشد .
فعال ً پس ازگذشت ده ماه به این نتیجه میرسیم که شناخت وپیشبینی مـا در
مورد ع و غ وآنچه درکشورمای مگذشت ومیگذرد ،به خـطـا نـبـوده وایـن
حکومت که به هیچ صورت نمی شودبه آن حکومت وحدت ملی گفت ،بـه
منظوری خاص برای مارقم زده بودند که واقعا ً راهش به ترکستان است ! چـه
درین ده ماه متأسفانه هیچگاه اوامرقاطع ،گپهای فیلسوفانه ،وعده های میانخالـی
وعوامفریبانه و نمایش وپرگویی های بی محتوای آنها درعمل پیاده نشده ویک
قدم مثبت درهیچ امری ازامور کشور که مثمرثمری باشد ،گذاشته نشده است.
تضادها ،مخالفتها مخصوصا ً تعصبات قومی بین ع و غ چندان به اوج رسیـده
که باعث رکود اکثرکارها شده وهیچ روزنۀ امیدی دربهبود اوضاع وآیندۀ بهتر
کشور دیده نمی شود .آنهاآنقدر برای منافع و خودخواهیهای قومی وسمـتـی
خود درجنگ وجدال اندکه اصال ً عنصربسیارمهم که منافع ملی علیای کشـور
وعزت وحیثیت وسربلند ی کشور باشد ،فراموش شده ،واینست که دشمنـان
درکمین نشسته که مترصد احوال کشورماهستند ،ازین زمینه های رقتبار استفاده
ها کرده وکشورما را به مصیبت های بیشتری می کشانند/ .
*****************************************
فتح افغانستان توسط یتیمان پاکستان (دنباله ازصفحۀ سوم)
نا دیده گرفته و جلو فجایع انتحارهای آنان راکه به مرگ هزاران بیگناه می
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انجامد ،نمیگیرند ،اینکه باردیگر دست پاکستان رادر امور افغانستان آزادگذاشته
اند ،وصدها وهزارها ناروایی هارا برملت افغانستان جاری میدارند ،بدانند وآگاه
باشند که بزودی دود انفجار های انتحاری ها درافغانستان درکشورهای خودشان
بلند خواهدشد ،و صدماتی صدهابرابر صدمات یازدهم سپتمبر 0224بـرآنـهـا
وارد خواهد آمد.
پس بهتراست جلو فتح افغانستان راتوسط یتیم بچه های پاکستانی بگـیـرنـد،
واین کاررا ازطریق ممکن بزودی انجام بدهند ،ورنه دیر می شود وتالفی آن
ممکن به نظرنمی آید/ .
*****************************************
رافل متهم به جاسوسی ( ...دنباله ازصفحۀ سوم)
تروریستی سال 4990درهند ،حامی تروریسم شناخته شود .هند شـواهـدی
بشمول وسایل انفجاردهنده راکه بدست آورده بود ،جهت ارزیابی تخنیکی بـه
امریکا ارسال داشت ،شواهدمذکور بصورت خیلی مرموز ،مفقود شدند.
سرجاسوس فقیدهندی ،باهوکوتومبی رامـان Bahukutumbi Ramanدر
یادداشت خود واقعۀ مفقودی شواهد ارسالی هند را درواشنگتن ،نقطۀ پایان در
روابط هند امریکا خوانده وگفته است( :من احساس کردم که استفراغ مینمایم،
اگر مامورین وزارت خارجۀ امریکا درآنجا حضورمیداشتند ،بسوی شان تـف
میکردم ).هدف کینه وخشم آقای رامان ،خانم رافل بودکه پاکستان وهندوستان
را دریک صف تروریستی قرارداده بود.
یک افسروزارت خارجۀ امریکا که درسفارت دهلی سابقا ً وظیفـه داشـت،
ازسفیروقت تقاضا کردکه به مقامات دهلی بگوید( :اگرهند عملیات مخـفـی
سازمان RAWرادرداخل پاکستان پایان ندهد ،امریکا شاید مجبورشود عـلـیـه
پاکستان وهند بخاطردهشت افگنی علیه یکدیگر ،اقدام کند).
رافل دراشاره به تقاضاهای هندوستان بیان داشت(:شما ازما سالهـاسـت مـی
خواهیدکه پاکستان یک دولت حامی تروریسم اعالن شود .بلی ما این کـاررا
انجام میدهیم ،ولی همزمان علیه هند هم اقدام میکنیم ،اگر هند بـه مـداخـالت
خودعلیه پاکستان پایان ندهد).
رامان فکرمیکردکه خانم رافل یک شخص دو روی میباشد ،زیرا پاکستان را
که جنگ رابصورت موثردرداخل هند بااستفاده از ناراضیان هندی ،مثل داوود
ابراهیم وجهادیها پیش میبردوتالش مینمایدکه ازجدایی طلبان خالستانی (سیکها)
درپنجاب حمایت میکند ،وتمامیت هند رانادیده میگیرد ،با هند یکـسـان مـی
پندارد .رامان بیان داشت که اوموضوع را بانخست وزیرهندوسـتـان درمـیـان
گذاشت ،وقتا که ناراسیما راو ،نخست وزیرمطمئن شدکه هند درداخل پاکستان
از دهشت افگنی حمایت نمی نماید ،بضدخانم رافل ونظریات فتنه انگیـز وی،
موقع شدید اتخاذ کرد .وزیرداخلۀ هند ،چاوان ،دریک بیانیۀ تند ،امریکا رامتهم
کردکه اگردهشت افگنی راعلیه هند بصورت فعال حمایت نمی کنـد ،بـرآن
آگاهانه چشم پوشی میدارد .چاوان به رسانه هاگفت( :ماشواهدی دراخـتـیـار
نداریم ،ولی بدون شک امریکا پاکستان راکمک میکندتادهشت افگنی وفعالیت
های ضد اجتماعی را درهند تشویق بدارد).
نخست وزیر موضوع رابا سناتوران امریکایی ،تاد کوچران ،لری پرسلـر و
هنگ براون که مصروف دیدار ازهند بودند ،درمیان گذاشت وخاطرنشان کرد
که بیانات رافل به بهبود روابط هندوامریکا کمک نمی کند.
خانم رافل پس ازتقاعد ازوزارت خارجاه ،پیش ازمراجعت به نهاد فوگی باتم
Foggy Bothomبحیث مشاور درامورپاکستان ،البییست (مبلغ) منافع پاکستـان
بود وتالش میکرد پاکستان رابصفت (یک شریک عمدۀ ستراتژیک) امریکـا
معرفی بدارد .خانم درآنزمان به نشریۀ کنگرۀ امریکاگفت( :دراینـجـا دربـارۀ
پاکستان برداشت ناقص وجود دارد وآن راوظیفه خود میشمارد تاحقایق رابـه
تمام جناحها برساند).
رافل تاکنون برموضوع اتهام برخود اظهاری نـکـرده اسـت ،ولـی یـک
سخنگوی وی به روزنامۀ نیویار تایمز گفت( :به رافل گفته نشده که اوهدف
بازجویی میباشد .خدمت چهل سالۀ رافل درمقامات بلند دپلوماسی امـریـکـا،
گویای خود میباشد .من مطمئن هستم که موضوع حل میشود).
دلیل دشمنی خانم رافل با هندوستان ،هیچگاهی بصورت کامل در نشـده
است .بعضی هافکرمیکنند که دراوایل دهۀ نود ،خانم دچاریک حادثه شدکـه
ضرورت به مداوا داشت .خانم از نوع تداوی وبرخورد مقامات شفاخانه ناراض
گردیده بود .دیگران به این باورهستند که عالقۀ خانم رافل به پاکستان از زمانی
شکل گرفت که شوهرش رانی رافل سفیرامریکا درپاکستان بود .رانـی رافـل
درسقوط طیاره باضیاء الحق بصورت مرموز کشته شد.
بهرحال ،زهرپاشی رافل بضد هند بصورت خیلی گسترده دردهلی تشخیص
و مورد استهزا قرار دارد .به باوریک دپلمات هندی که در واشنگتن وظـیـفـه
داشت ،بدنامی وشهرت ناپسند خانم رافل در هند ،ازسال  4990آغـازشـدکـه
موصوفه تبصره های اهانت آمیز وفاحش درمورد کشمیر زمانی انجام دادکـه
امریکا به بدرفتاری متهم بود ،تمایل رافل به پاکستان بسیار روشن بود/ .
*****************************************
صفحاتی ازیک زندگی ( ...دنباله ازصفحۀ چهارم)
در نظرم مکدر وغم انگیز جلوه میکرد.
به نظریۀ متخصصین ناراحتی های روحی و روانشناسان ،شخص مبتال به چنین
غم واندوه جانکاه باید متوجه عواقب ناگوارآن گردد ،وبه مجادله اقدام کـنـد،
درعوض دلخوری وپنهان نگهداشتن غم واندوه و زجرت روحی خود ،بایدبـه
آشکارساختن وبروزدادن آن درنزد دوستان وخویشان اقدام کنیم وهم فراموش
نکنیم که اظهارات خالصانه  ،گریه وریختن اشک درچنین مراحل ،تأثیرتسکین
دهنده و شفابخش دارد وسرشک گرم ما برای شستشوی غبارغم وتـأثـیـرات
مضر آن همیشه آمادۀ خدمت است ،وباکی ندارداگرگاهگاهی برای تسلـیـت
خود گریه کنیم واز سرزنش آتش غم بکاهیم .
بهرحال ،این مریضی ومشقات مادرم بود که مرابرای نخستین بار با غم واندوه
عمدۀ انسانی وعاطفی آشناساخت ،ودرتشکل گوشۀ از روند معنوی وکرکترم
نقش ماندگاربازی کرد .پس ازیکماه مادرم رو به بهبودی رفت ،شخی وکرختی
فکین او تدریجا ً برطرف شد ،و روزیکه من وخواهرم اوراصحتمند وخوشحال
دروقت صرف غذابر سردسترخوان دیدیم ،خیال کردیم صبحگاه عیـداسـت،
خانۀ ما و طبیعت را رنگ آمیزی کرده اندوهمه کس وهمه جا غرق شـادی و
شادمانیست .مانند پرنده ایکه ازتنگنای قفس آزادشده ودر پهنای آسمانها پروبال
کشوده باشد ،نشاط وسرور درزندگی رابازیافتم وبه درگاه خداوند شفابـخـش
شکرگزار شدم .
متعاقبا ً مامایم که به مادرم یگانه خواهرخود لطف ومحبت فراوان داشت ،او
راباما یکجابرای چندروزبه خانۀ خود دعوت کرد .در همین خانۀ محقربود که با
اندوه های دیگرزندگی آشناشدم  .منزل کرایی مامایم دریک محلۀ بی بضاعت
کابل درجوار یک قبرستان که بنام (باالجوی) مسمابود ،قرارداشت .درمـدت
چندروزی که آنجا بودم ،درکنارپنجرۀ منزل دوم که بطرف زمین خشک وبی
آب و درخت قبرستان بازمیشد ،می نشستم وبه شهرخفتگان ومنظرۀ خـامـوش
وغم انگیز قبرها خیره میشدم .ازمشاهدۀ سنگهای مختلف الشکل ایستاده وخارها
وبته های خودروی آن اشباح وهیوالهای خیالی درذهنم (دنباله درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات مرحوم انجنیرعبداهلل نسیم ،فرزندجوان جناب محمدنسیم سابق معین
وزارت معارف ورئیس سارندوی ،را در ورجینیا به خانواده های محترم نسـیـم،
عزیز ،صاعد وپرجوش صمیمانه تسلیت می گوییم .امید
ـ وفات مرحومه بی بی حاجی صدیقه فرزانه ،همسرمرحوم عـبـدالـوهـاب
فرزانه را درورجینیا به خانواده های محترم فرزانه وسید اسداهلل صمیمانه تسلیت
می گوییم  .امید

(پیغام) نشریۀ ماهانۀ افغان اکادمی

افغان اکادمی ،سازمانی غیرانتفاعی برای جامعۀ مهاجرافغانستانی در حومۀ شهر
واشنگتن دی سی ،درسال  4990به همت جناب استاد محمـدصـدیـق راشـد
سلجوقی وجمعی ازافغانی منطقه بوجودآمد ،که مرکزش در شهر انندل ایالت
ورجینیا قراردارد ،واعضای محترم سالمند آن ،بنیانگذارمسجدمبار مصطفی
(ص) بوده اند.
اخیرا ً شمارۀ تازۀ (پیغام ـ پیوند دهندۀ افغانها)،سال چهارم ،شمارۀ  ،21که قبال ً
بصورت فوتوکاپی درقطع کوچک و 5صفحه انتشارمی یافـت ،درقـطـع و
دیزاین بزرگتروچاپ آفست ،به صورت رنگی در 5صفحه ،انتشاریافت .ایـن
نشریه انعکاس دهندۀ فعالیتهای افغان اکادمی درتدریس کودکان ونـوجـوانـان
افغان امریکایی ،درساحات فرهنگ ،عنعنات دینی وملی واجتماعات بزرگساالن
جهت رفع مشکالت زندگیشان درتنهایی ،برای ایجادمصروفیت شان ،می باشد.
یکی ازمهمترین کارهای این بنیاد ،ایجاد قبرستانهای ویژۀ افغانها در دوشـهـر،
یکی ازالکسندریه و دیگری در استفورد میباشد .اعضای افغان اکادمی ،ساالنـه
مبلغ سه صددالر می پردازند ،ودر وقت ضرورت ،این مـوسـسـه درایـجـاد
تسهیالت از شستن میت تا انتقال به قبرستان ومراسم دفن ،به آنان یاری میرسانند .
مبلغ حق العضویت از آغازکار افغان اکادمی ،تاامروز بیش ازدوبرابرشده ،اماحق
استفاده ازتسهیالت برای هرخانواده ،ظاهراًبه دونفرمحدود گردیده ،وازسـوی
دیگرکدام حد اعظمی پرداخت حق العضویت معین نشده اسـت .چـنـانـچـه
شخصی درآغازعضویت چهل سال داشته ،وبیش از هشتاد سال عمر کند ،بایدتا
هشتادسالگی حق العضویت بپردازد ،یا پس ازسال معینی ،از پرداخت معاف می
گردد ،معلوم نیست .
امیداست ،درشماره های بعدی پیغام ،مسایل عضویت ومبنای تعـیـیـن حـق
العضویت وتعدادافراد یک خانواده میتوانند ازتسهیالت الزم برخوردارشونـد،
روشن گردد .ولی درهرحال تسهیالت کفن ودفن از سوی افغان اکادمی برای
جامعۀ افغانهادرین ایالت قابل ستایش ودر خور سپاس است ،وچه بهترکه هرچه
زودتر با اعمارسردخانه در زمینی که درمقابل مسجد خریده شده ،این خدمات
ارزندۀ افغان اکادمی افزایش بیابد.
پیشنهاد دیگر برای نشریۀ پیغام اینست :سالمندان افغان درین ایالت اکثرا ً بیخبر
ازمزایای قانونی رفاه عامۀ ایاالت متحده میباشند ،مانند استفاده از مدیـکـیـت،
مدیکیر ،فودستمپ ،سکشن ایث ،یاری های عاجل در مواقـع بـروزواقـعـات
عاجل ،مثل خراب شدن ماشین گرمکن خانه ها درهنگام سردی هوا وبرفباری،
یا خراب شدن سردکن در زمان گرمی هوا ،که موسسۀ خدمات عـامـۀ هـر
کونتی ،برای مستحقین ،مجانا ًترمیم ویا تعویض میکنند ،وسـایـرتسـهـیـالت،
اطالعات مفصل درهرزمینه را به خوانندگان جریدۀ وزین پیغام برسانند.
ادارۀ امید طبع این جریده را باشمایل تازه ،به انجنیرمحمدهاشم رایق رئـیـس
افغان اکادمی ،پروفیسرداکترلطیفی عضوهیئت عامل ومدیر مسئول تازۀ پیغام،
بانوطاهره شیرزی رئیس هیئت عامل وکلیه کارکنان افغان اکادمی تبریک گفته
موفقیتهای مزیدشانرا در رفع نیازمندی های هموطنان درآگاهی دادن ازخدمات
سوسیال سرویس ودرسایرزمینه های موجود ،ازبارگاه ایزدمتعال تمنامیکند/.
*****************************************
داستان هایی همسو با تصوف (دنباله ازصفحۀ پنجم)
عایشه فورا ً جامه های خویش راپوشید ومانند سایه بدنبال پیغمبـرراه افـتـاد.
دیدپیغمبر یکسره ازخانه بطرف بقیع ،که درکنار مدینه بود و به دستورپیغمـبـر
آنجا راقبرستان قرار داده بودند ،رفت ودرکناری ایستاد .عایشه نیزآهسته ازپشت
سر پیغمبررفت وخود رادرگوشۀ پنهان کرد .دید پیغمبرسه باردستهارا بسـوی
آسمان بلندکرد ،بعد راه خودرا به طرفی کج کرد ،عایشه نیزبهمان طرف رفت.
پیغمبرراه رفتن خودراتندکرد ،عایشه نیز تندکرد .پیغمبربه حال دویدن درآمد
عایشه نیزپشت سرش دوید .بعد پیغمبربطرف خانه راه افتاد ،عایشه مثل برق ،قبل
ازپیغمبرخود رابه خانه رساندوبه بستررفت .وقتی که پیغمبر واردشد ،تنفس تند
عایشه راشنید ،فرمود( :عایشه! چرامانند اسپی که تند دویده باشد نفس نفس می
زنی؟) ـ چیزی نیست یا رسول اهلل ! ـ بگو ،اگـرنـگـویـی خـداونـد مـرابـی
خبرنخواهدگذاشت .ـ پدر ومادرم قربانت ،وقتی که توبـیـرون رفـتـی مـن
هنوزبیداربودم ،خواستم بفهمم تو این وقت شب کجا می روی ،دنبـال سـرت
بیرون آمدم ،درتمام این مدت ،ازدور ناظراحوالت بودم  .ـ پس آن شبحی کـه
درتاریکی هنگام برگشتن به چشمم خورد توبودی؟ ـ بلی یا رسول اهلل .
پیغمبردرحالیکه مشت خودرا آهسته به پشت عایشه میزد ،فرمود ( :آیا بـرای
تو این خیال پیداشدکه خدا وپغمبرخدا به توظلم میکنند و حق تو رابه دیگـری
میدهند؟! ـ یارسول اهلل! آنچه مردم مکتوم می دارند ،خداهمۀ آنهارا مـیـدانـد
وتورا آگاه می کند؟ ـ آری ،جریان رفتن من امشب به بقیع این بودکه فرشتـۀ
الهی (جبرئیل) آمد ومرا بانگ زد وبانگ خویش را ازتومخفی کرد ،مـن بـه
اوپاسخ دادم و پاسخ خودرا ازتو مکتوم داشتم ،چون گمان کردم تو راخـواب
ربوده ،نخواستم تورا بیدارکنم وبگویم برای استماع وحی الهی باید تنهـابـاشـم.
بعالوه ترسیم تو راوحشت بگیرد ،این بودکه آهسته ازاتاق بیرون رفتم ،فرشتـۀ
خدا به من دستورداد بروم به بقیع وبرای مدفونین بقیع طلب آمرزش کنم.
عایشه :یارسول اهلل ! من اگربخواهم برای مردگان طلب آمرزش کـنـم چـه
بگویم؟ ـ بگو  :السام علی اهل الدیارمن المومنین والمسـلـمـیـن ویـرحـم اهلل
المستقدمین منا و المستأخرین فانا ان شاء اهلل لالحقون( ).دنباله دارد) /
*****************************************
صفحاتی ازیک زندگی ( ...دنباله ازصفحۀ ششم)
میکرد ودراندیشه های دور وتاریکی فرومی رفتم .صحنه های اندوهبار ایـن
قبرستان تأثیرات عمیق رادرروحیاتم بجامیگذاشت ،وباقصه هایی که ازنـکـیـر
ومنکر وبهشت ودوزخ شنیده بودم ،دست بهم داده وانتباهات ،تعبیرات خـاص
درذهنم تولید می کرد .گاهی قبرکنی رامیدیدم که باضـربـه هـای بـیـل و
کلندخود سینۀ سخت زمین رامی شگافد ودربدل آن مزدی از مرده دارمیگیرد،
تا غذا ومایحتاج خانودۀ خودرا مهیا سازد .گاهی کودان وفقرا رامی دیدم کـه
بعدازدفن میت ،برای گرفتن پول اسقاط به یکسو هجوم می آورند وبـاتـالش
زیاد ازهمدیگر سبقت میجویند .یک روزهم در یک غروب غم انگیزمادرم را
دیدم که برمزارطفل جگرگوشۀ خود زانو زده خا سیاه آنرامیبوسد وگریـه
وناله وفریاد میکرد؛ ازهمان ناله وفریادی که مدتهاست دراکثرشهرهاودهکـده
هاوکوچه هاوکلبه ها وویرانه های وطن جنگزده ومصیبت رسیدۀ ما طنین اندوه
بار می اندازد وهزاران مادر داغدیده ازفقدان جگرگوشه (دنباله درصفحۀ )5
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اظهار امتنان از جنابان کوشان و پروفیسر لطیفی

دانشمندبزرگ و خدمتگاردلسوز وطن محترم کوشان صاحب تبصرۀ جـنـاب
پروفیسرلطیفی را دربارۀ دوجلداز اشعاربنده درشمارۀ یکهزار ودوی جـریـدۀ
معتبرامید به نشر رسانیدند که ازجناب شان قلبا ٌ تشکر میکنم.
پروفیسرگرامی داکترلطیفی درتبصرۀ مقبول شان ازینجانب به نکویی یـادآور
شده اندکه ازجناب شان ممنونم .امابنده خودراخورد ترازآن میدانم که پروفیسر
بزرگوارمرا بدان متصف دانسته اند .شخصیت شخیص پروفیسرلطیفی چـنـان
است که برای هموطنان جز ازحسن نظرنظری ندارند .پروفیسرگرانمایه از جملۀ
نخبگان وطن اند که عمری درپهلوی سائر خدمات ارزنده به افغانها با تـحـریـر
ناولها ،مقاالت ،ومضامین سرشار ازمعنی ،گهرباریهای فراوان نموده اند .تسلطی
که ایشان برقلم دارند نزدکمترنویسندگان سراغ میشود .مطالب شان هـمـیـشـه
آنقدرخوانا ودلپذیراست که چشم خواننده بعداز مطالعۀ سطری بیصبرانه انتظـار
خواندن سطوربعدی را میکشد .ماشاءاهلل که جنابشان تاکنون راه خستگی رادر
برابرخویش مسدود نگهداشته اند و مانند یک دریای دایم جاری فیض شان بـه
تشنگان علم و عرفان بی بندش سرازیرمیگردد .حبذا که وطن عزیز ما هم مانند
پروفیسردارد که به آن ببالیم.
درضمن تبصره ،جناب پروفیسر ،ازرفیق عزیزم  Standahlمرحوم تواب جان
نام بردندکه دفعتا َصحنه هایی ازدورۀ متعلمی در لیسۀ استقالل تـامـراودت در
امریکا و دیدو وادیدهای تقریبا ً روزمرۀ ما درکابل به خاطرمجسم شد .خداوند
روح شانرا شاد و بهشت برین راجایگاه شان داشته باشد .خدمت جناب پروفیسر
صاحب وخانوادۀ شریف شان تسلیت عرض میکنم وصبرجمیل استدعامینمایم.
فاضل دانشمند داکترصاحب روان فرهادی اتمام هزارمین شمارۀ امید رابه جناب
محترم کوشان صاحب تبریک گفته اند ،که بنده نیز بـه تـأسـی ازآن ،ایـن
مؤفقیت عظیم را بجناب شان تهنیت میگویم و کامیابی بیشتراز خداوندبـزرگ
برایشان میطلبم .امیدواریم که جریدۀ امید عمرطوالنی در پیش داشته باشـد و
امیدواریم که این امید ما به ناامیدی منجر نگردد .کوشان صاحب قوی وتـوانـا
خدمتگار راستین وطن ماًلوف اند ودرراه خدمت به افغانسان عزیزخداوند همیشه
ممد شان واقع گردد .بااحترام ،پوهاندداکترذبیح اهلل التزام ،ایالت اریزونا /
*****************************************
معرفی دو کتاب (دنباله ازصفحۀ چهارم)
که آن عجوزه عروس هزار داماداست
کوههای کابل پرازجنگالت ودرختان انبوه وپوشیده ازارغوان هابود .دشتهـای
کابل باسبزه های گوناگون به مانندلحاف حریر پوشیده معلوم مـیـشـد .انـواع
گلهای وحشی کوه و برزن کابل رامعطر میساخت .هوای روح بخـش کـابـل
باعطرگلهای دشتی باهم می آمیختند وبه مشام کابلی ها می رسیدند .کسانیـکـه
دربارۀ جنت اصلی معلومات داشتند ،همه صفات وزیبایی های کابل را بـادرۀ
خوشگوار پغمان ،به جنت تشبیه می کردند .درفصل بهار مردم به هـواخـوری
میرفتند وازفضای عطرآگین وتماشای گل وبلبل وسبزه ها ووزش بادهای بهاری
بهره میگرفتند .مردم کابل باد بهار راشگون خوش می گرفتندودرمیان آنها این
بیت حضرت مولینای بلخ ورد زبانها بود :
گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار
کآنچه با برگ درختان میکند با بدنهای شماآن میکند
دروقت پایین آمدن قطرات باران وتابیدن روشنی آفتاب بعدازآن ،کمان رستم
نمایان میشد که گویی رنگهای زیبای محیط ،ترکیبی را درآسمان به تـرسـیـم
گرفته است ...از قیماقهای متنوع ،پنیرهای گوسفند ،بز وگاو ،مـردم کـابـل
خریداری میکردند ،ازسبزیجات مثل گندنا ،تراتیز  ،پیاز ،گلپی ،کرم ،کاهو
که برسرمرکب درشهر آورده میشد ،مردم کابل باعالقۀ خاص جهت تـهـیـۀ
خوراکهای هوسانه ،اشتیاق خاص نشان میدادند...
خزان کابل بهمان شکلی که بهارش دلکش بود ،خزانش زیبایـی بـخـصـوص
داشت ،برگهای درختان درتیرماه به الوان گوناگون نمایان میشوند ،اطفال کابل
بابرگهای رنگارنگ درختان بازی میکردند ،دهقانان حاصالت تیرماهی شلـغـم،
کچالو ،زرد  ،ومیوه های خشک رادرشهر آورده وبه شهرنشینـان عـرضـه
میداشتند ...فصل تیرماه وقت ذخیره وآمادگی به زمستان بود ،هرکس درتالش
تهیۀ احتیاجات زمستان بود ،درین فصل گوشتهای الندی ،ترشی های زمستانی
بخصوص ترشی کدو وغیره تدار میشد ...درزمستان دشت ودمـن کـابـل
باداشتن برف زیاد ،سفید معلوم میشدند .مردم کابل داشتن برف زیاد راشگـون
خوب میگرفتند ومی گفتند :کابل بی زر باشد بی برف نی !...
درکوچه های کابل عیاران وکاکه ها ،کارهای بسیارخوب جهـت حـمـایـت
کوچگی های شان انجام میدادند ،در رسم کابلیان احترام به مهمانان ،شـفـقـت
ومهربانی به ضعفاء ،زنان ،اطفال وپیران وبیوه زنان و محتاجان ازعادات وصفات
خاص شان به شمارمی آید)....
عناوین هشت پرده ای که طی آن مولف عزیز ،کابل راباهمه خوبی هاو پارینه
و تاریخی آن ترسیم نموده ،ولی چه بساحیف وافسوس که درین چـنـدسـال
مصیبت بار اخیر ،بسی خوبیهاوزیباییهای کابل عزیز یکی پی دیگر بربادرفت و
به دست گماشتگان بداندیش اجنبی ودهشت افگنها وراکت اندازها وانفجارات
انتحاری به خا وخون کشیده شد ،ودرهمین شب وروز هولنـا  ،هـرروز
وهرشب دهشت افگنی ها وویرانی ها وحمالت ناجوانمردانه و دور ازعـزت
وکرامت انسانی پی درپی ،مردم دردمند و رنجور و متواری کابل راتکان مـی
دهد ،وجهان متمدن ،مسئولین سازمان ملل متحد ،کنفرانس اسالمی و نهادهـای
حقوق بشر وامثال آن نظاره می کنند ومی شنوند وبرای نجات یـک مـلـت
مجروح وستمدیده ،کدام دست رهایی دهنده و کمک کننده از آستین بـرون
نمی آورند وفراموش میکنند این گفتۀ ماندگار سعدی راکه هنوز درکاخ ملـل
تجلی دارد:
بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش ز یک گوهرند
چوعضوی به دردآورد روزگار دگرعضو هارا نماند قرارا
توکز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
بهرحال ،معرفی مختصرکتاب پرعنوان داکترشهرانی عزیز رابه آرزوی صحت
وسعادتش ،باصفحۀ اخیرکتاب وشعرحسرتبار استاد سخن خلیلی خاتمه میدهم :
تخت نشینی محمدزایی ها  :درزمان حکومت دوفرزندتیمورشاه ،شاه محـمـود
وشاه شجاع ،اداره و ارادۀ سلطنت سدوزایی هابدست بیگانگان تعلق داشت ،بناا ً
زمانیکه امیردوست محمدخان دراریکۀ قدرت تکیه زد ،بجای اینـکـه نـامـش
دوست محمدشاه باشدبه (امیردوست محمد)قناعت کرد ،گویازیردست انگلیس
است وپادشاه مستقلی نیست ،که این سنت مضحک تادورۀ شاه امان اهلل غـازی
دوام کرد ،وازآن به بعد اوپادشاهی مستقل راپایگذاری کرد ،وزعمای افغانستان
به نام پادشاه مستقل شناخته شدند.
عظمت وبزرگی کابل تاریخی ،کابل نامدار و کابل تاجدار ،به دوزخ دنـیـایـی
مبدل گردید ومردم کابل بیچاره ومظلوم گشتند .استادخلیل اهلل خلیلی ،شهید راه
غربت ،درین باره ناله ها ،فریادها ودردهایی داردکه به عنوان حسن ختام درپایان
این رساله ،یکی ازسروده های مشهوراو ،درج می گردد :
درکشور خونین کفنان ره نکشاید
گویید به نوروز که امسال نیاید
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صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید
بلبل به چمن نغمۀ شادی نسراید
خون می دمد ازخا شهیدان وطن وای ،ای وای وطن وای
گلگون کفنان راچه بهاروچه زمستان خونین جگران راچه بیابان چه گلستان
در کشور آتش زده  ،در خانۀ ویران کس نیست زندبوسه به رخسار یتیمان
کس نیست که دوزد به تن مرده کفن وای ای وای وطن وای ./
*****************************************

پیام بنیاد شهید مسعود
عنوانی هموطنان گرامی ما در خارج از کشور:
» احمد شاه مسعود و امنیت ملی «

ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور

تجلیل از مقام شهدا ،آنانیکه امروز با ما نیستند و با جان خویش از شـرف و
عزت افغانستان و حق و داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند وجیبۀ تک تـک
هموطنان گرامی میباشد.
باسپاس فراوان از زحمات و تالش های همیشگی شما ،دفتر مرکزی بـنـیـاد
شهید احمد شاه مسعود در کابل -افغانستان آرزومند است تا به تعقیب همکاریها
وهماهنگیهای قبلی باکمسیونها؛ نهاد های برگزاری و تجلیل ازسالگرد شهـادت
احمد شاه مسعود درکشورهای مختلف مجددا ً تامین ارتباط نماید.
طی هفته شهید ودربرگزاری و تجلیل ازچهاردهمین سالگرد شهادت قهرمـان
ملی کشور ،بنیاد ،پیشنهادات ذیل راباکمسیونهایی برگزاری سالگرد درکشـور
های مختلف مطرح ساخته وازتمام دوستان و عالقمندان شهیداحمدشاه مسعـود
میخواهد تا دریک فضای برادری و اخوت با تجلیل ازمقام شهدای افغانستان ،در
عملی ساختن و تحقق بخشیدن به این پیشنهادات همکاری نماید.
 -4ازتمام برادران و خواهران خواهشمندیم ،مراسم تجلیل از شهدای افغانستان
در راس شهیداحمدشاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای از اخوت
وصمیمیت برگزار نمایند تا وحدت وهمگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
 -0تجلیل امسال تحت عنوان(مسعودوامنیت ملی)برگزارمیگردد.
 - 9لطفا ً نیازهای فرهنگی وپیشنهادات خویش راباذکر آدرس پستی خودبـه
ایمل آدرس ذکرشده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم ازیکسـومـواد
فرهنگی وفرآوردهای بنیاد رابه شماارسال نماییم وازسوی دیگرازنظـریـات و
پیشنهادات شما دربهبودامور استفاده شود.
 -1بنیاد ،پیام تصویری ،صوتی ویژۀ را برای محافل درکشورهای مختلف به
صورت جداگانه ثبت ودردسترس کمسیونهای برگزاری قرارمیدهد .امیدواریم
بمنظور روشن شدن موضوع چهاردهمین سالروز ،پیام بنیاد در آغاز قرائت شود.
 -2خواهشمندیم ،گزارش مکمل تجلیل از سالگرد با متن مقاالت و سخنرانیهای
ایراد شده در مراسم ،هرچه عاجل بعد از تجلیل به مرکز بنیاد درکابـل ارسـال
گردد تا در نشرات داخلی و نشرات بنیاد و کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
 -4لطفا ً ابالغیۀ مختصربرگزاری سالگرددرکشورهای میزبان هرچه زودتر برای
بنیاد به ایمیل آدرس که درپائین همین نامه درج است ارسال گردد تادر داخـل
کشور وتلویزیونهای داخلی به نشر برسد .شماره تماس2454024024 :
نشانی تامین ارتباطsalgard.14@gmail.com :
*****************************************

زندگینامه شادروان محمد آصف آهنگ

محمدآصف آهنگ ،تاریخنگار و از آخرین بازماندگان سلسه سوم مشروطیت
به تاریخ 00اسد امسال دریکی ازشفاخانههای شهر ونکوور کشور کانادا چشـم
ازجهان فروبست .آقای آهنگ فرزند مهدی خان چنداولی ومنشی حزب وطن
به رهبری غالم محمد غبار ،تاریخنویس شهیر بود .دلیل مرگ آقای آهـنـگ
سکته قلبی خوانده شده است.
این هم زندگینامه کوتاه آقای آهنگ که ازسایت آسمایی به عاریت گرفته شده
است:
محمدآصف آهنگ درسال 4921خورشیدی درشهرکابل چشم به جهان گشود.
پدرش میرزا مهدی خان سرمنشی اعلیحضرت اماناهلل خان وازشخصـیـتـهـای
برجسته جنبش مشروطیت دوم بود .میرزامهدی خان درسـال 4940بـه جـرم
فعالیت برای برگشت شاه اماناهلل ،باتنی چندازهمزنجیران خویش درجنب زندان
دهمزنگ به دارآویخته شد .چنانکه میرغالم محمد غبار مینویسد وقتی میـرزا
مهدی خان دید که محمدولیخان را از دیگران ،پیشتر به دار میآویزند؛ فریاد
زد( :اول مرا به دار بیاویزید تا مرگ چنین مردی را نبینم).
به این ترتیب ،محمدآصف هشتساله بود که از داشتن پدر و هـم از حـق
آموزش درمکتب محروم ساخته شد واما از برکت همت و تدبیر مادر همراه با
دیگر برادرانش به آموزش خصوصی روی آورد.
آنگاه که زمانه دگرگون شدوسردارشاه محمودخان ،به قدرت رسید ،محـمـد
آصف آهنگ ،اجازه یافت تادرموسسات غیردولتی کارکند .همان بودکه در
سال 4909خورشیدی کارمند نساجی افغان شد .او سالیان مـتـمـادی-ازبسـت
کاتب گرفته تارئیس-درهمین موسسه خدمت کرد.
زمانیکه در 44ماه جدی سال 4909خورشیدی جمعیت وطن پایه گذاری شـد،
آصف آهنگ هم عضویت این سازمان را کسب کرد .به این ترتیب آصـف
آهنگ همان گونه که آرزوی مادرش بود ،در راه پدر رفت .در همین زمان بود
که نام خانوادگیاش را هم از )مهدیزاد (به )آهنگ( تغییر داد.
زمانی که در سال 4994رهبران شناختهشده مشروطهخواهی زندانی شـدنـد،
مسوولیت رهبری عملی) جمعیت وطن) بر عهده آصف آهنگ گذاشته شد.
باالخره شب عید قربان سال 4994او را هم با گروهی از سران دیگر جـنـبـش
مشروطهخواهی ،به اتهام بیبنیاد همکاری با عبدالملک عبدالرحیمزی که متهم به
کودتا شده بود ،زندانی کردند.
با پایان دورۀ صدارت سردار محمدداوود ،آصف آهنگ نیز همراه با دیـگـر
زندانیان سیاسی ،آزاد شد .او با رهایی از زندان دوباره راه مبارزه سیاسی را در
پیش گرفت و عضو ولسیجرگه شد.
پس از کودتای ثور و ورود نیروهای شوروی به افغانستان ،به رغم مراجـعـات
زمامداران جدید قدرت ،آصف آهنگ از همکاری سیاسی با رژیم کودتا امتناع
ورزید .پس از اعالم مشی مصالحه ملی توسط داکتر ( دنباله در صفحۀ پنجم)

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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تجهیز دروازههای کابل با دستگاه های امنیتی

 5سپتمبر/کابل ـ بی بی سی:دولت چین اعالم کردکه چهار دستگاه اسـکـن
امنیتی به افغانستان کمک میکند .دنگ شیجونگ سفیرچین در کابل امـروزدر
دیداری بامحمدحنیف اتمرمشاورامنیت ملی گفت برای تامین امنیت شهرکابل،
چهاردستگاه اسکن امنیتی به افغانستان کمک میکند .درخبرنامه دفترمشاورامنیت
ملی آمده که این دستگاه ها تاچهارهفته بعدبه کابل خواهدرسید .گفته میشوداین
دستگاهها ،بازرسی موترهای کوچک و بزرگ را برای نیروهای امنیتی آسـان
میسازد.قراراست متخصصان چین در نصب و آموزش استفاده از این اسکنرهـا
نیز ،به نیروهای افغان کمک کنند .اتمر در دیدار امروز ،برای مـجـهـزشـدن
بیشترنیروهای امنیتی افغان ازچین همکاری خواست.
چگونگی ورودموترهای بمبگذاری شده یا تجهیزات مخالفان مسلح از طریق
دروازه های شهرکابل همیشه یکی از انتقادات شهروندان کابل پس از حمالت
مخالفان در کابل بود.

آیاسآی اخترمنصور را رهبر طالبان تعیین کرد

 4سپتمبر/کابل ـ بی بی سی :مال منصور داداهلل ،برادر مالداداهلل از فرماندهان
ارشدطالبان که چندسال قبل درجنوب افغانستان کشته شد ،مخالفت خودرابامال
اخترمحمدمنصور ،رهبرجدیدطالبان اعالم کرد .دریک پیام تصـویـری کـه
توسط خبرگزاری اسالمی افغان بتاریخ 44سنبله منتشرشده ،مال منصـورداداهلل
درحضورافرادطالبان سخنرانی میکندکه سخنان اوباصدای تکبیرهمراهان استقبال
میشود .درین ویدیو افرادحاضر مال منصور داداهلل رابعنوان امیر جهاد خطاب
میکنند .اومال عمر را رهبر پا  ،مخلص به اسالم ومجاهدین میـخـوانـدومـی
گویدکسیکه خود را جانشین او میداند به چشم مردم و روحانیون خا زده
بدستورسازمان اطالعاتی پاکستان درمقابل علما ایستاده وداداهلل براساس فتـوای
علما ازرهبری اواعالم برائت میکند.
بعد از مرگ مال محمد عمر گروه طالبان مال اختر محمد منصور را به عنوان
رهبر جدید خود اعالم کردند.مخفی کردن مرگ مالعمراز افرادطالبان ومردم
یکی دیگرازانتقادات مالمنصوربود ،اورهبرجدیدطالبان رامـتـهـم کـردکـه
دستورات سازمانهای اطالعاتی رابعنوان فرمانهای مالمحمدعمربه طالـبـان و
مردم اعالم کردوگفت او نمیتواند رهبری مال منصور را قبول کند.
اوافزودکه دشمنISIپاکستان است وکرسیهای رهبری طالبان نیز توسط این
سازمان در میان طالبان تقسیم میشود .داداهلل افزود خودش به این دلیل پاکستـان
راتر کردکه آی اس آی از اوتوقعاتی داشت و این خواستهها مخالف منافع
ملی افغانستان بود .اواعالم کردکه اکنون دروالیت زابل مستقراست وازمالاختر
محمدمنصورنیز میخواهد اطالعات دقیق درباره زمان مرگ مالمحمدعـمـر و
مکان دفن او را به طالبان و مردم بدهد.وی از نیروهای تحت امر خود خواست
درصورتیکه موردحمله نیروهای تحت رهبری منصورقرار گیرند ،آمـادگـی
داشته باشند وباآن مقابله کنند.تاکنون پاکستان وطالبان درباره این نوار تصویری
مالداد اهلل واکنش نشان نداده اند.
درگیری میان نیروهای طالبان به رهبری مالاختر محمد منصور و سایرافـراد
طالبان قبل ازین نیزگزارش شده بود و همچنین گزارشهای نشر شده بـود کـه
رهبران گروه طالبان بر سر جانشینی مال عمر با هم اختالف دارند.
تا کنون پسر وبرادر مالعمرهم به رهبر جدید طالبان بیعت نکرده اند و یک
شورای از علمای طرفداران طالبان مشغول میانجیگری میان گروههای ناراضی
طالبان با مال منصور بوده اند اما تا کنون نتیجهای در پی نداشته است .طیب آغا،
رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز چند هفته پیش در اعتراض بـه رهـبـری
جدید طالبان از پستش کناره گیری کرد.

روال غنی :به ستره محکمه باز زن معرفی شود

 5سپتمبر/کابل ـ صدای امریکا :بانوی اول افغانستان میگوید برای عضویت
درشورایعالی ستره محکمه بازهم یک زن معرفی خواهد شد .روالغنی(بی بـی
گل) در مصاحبه ویژه گفت که دومین زنی که برای این سمت نامزد خواهـد
شد ،چانس بیشتر تایید از سوی ولسی جرگه را خواهد داشت .او افزود:انیـسـه
رسولی ،نخستین زنی که برای عضویت در عالیترین شورای قضایی نامزدشـده
بود ،نه بخاطر آن که زن بود از سوی شماری از اعضای ولسی جرگه رد شد.
شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که طرح های خانم رسولی قناعت آنها
را حاصل نکرد.
شماری از فعالین حقوق زنان از این اظهارات بانوی نخست استقبال کـردنـد.
شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه گفت ما از دو سال به اینسوبرای عضویت
یک زن درشورایعالی ستره محکمه دادخواهی کرده ایم و جدا ً طـرفـدارایـن
کاراستیم .اوگفت حضور زن در سطح تصمیمگیری های ستره محکمه ،بـرای
بهبود وضعیت زنان در کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
از جانب دیگر روبینا همدرد ،مسوول شورای دادخواهی شبکه زنان افـغـان
گفت به احتمال زیاد هما علیزی ،رئیس محکمه اطفال ،بـرای عضـویـت در
شورای ستره محکمه معرفی خواهد شد.
روالغنی همچنان از دست آوردهای زنان در چند سال اخیر یادآوری نموده
گفت که حضور زنان در سمت های ارشد حکومت افزایش یـافـتـه اسـت.
اوگفت چهار خانم داریم که وزیر استند و طی چند ماه گذشته در پست هـای
شان موفقیت های هم داشته اند .خانم غنی حضوربیشتر زنان در رسـانـه هـارا
دلگرم کننده خواندوگفت حاال زنان افغان با شجاعت از حقوق شان دفاع مـی
کنند و تالش می ورزند تا صدای شان ناشنیده باقی نماند .اما او افزودکه موانع
و مشکالت زنان هنوز گسترده است .او بویژه برتوسعه دسترسی زنان و دختران
به خدمات آموزشی ،صحی و عدلی تاکید ورزید.

رهبران افغان به جوانان :از کشور فرار نکنید

 9سپتمبر/کابل ـ صدای امریکا :رهبران حکومتی ،سیاسی و جـهـادی از
روندروزافزون مهاجرت افغانها بخصوص جوانان به خارج ابراز نگرانی میکنند.
کرزی ،رئیس جمهوراسبق درمراسم هفته شهید گفت"تر نکنین وطن تانرا

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

همین جاباشین ،تعلیم کنین واین خا تانرا بهتر از هرجای بسازین که به آن پناه
می برین ،به خا تان باشین هرچیزداریم ،روزگارسخت هم سرهرملت میاید،
میگذرد ،پس جوانان عزیز خطاب به شما میکنیم همه ما که همین جا نشستـیـم،
خا تانرا تر نکنین ،بلکه این خا تان را بسازین ،تقویه کنین و آباد کنین.
محمدمحقق ،معاون دوم ریاست اجرائیه نیزافزایش روند مهاجرتها را نگران
کننده خواندوگفت"پشت سفارتخانه هابروی و پیش مراکز پاسپورت بـروی
انسان را وحشت میگیرد .اگرچه من مطمئن استم که هر قدرکه بروند باز هـم
افغانستان پرخواهد ماند ،اما چرا این بیچاره ها آواره شوندوبروندبه کشورهـای
دوردنیا غرق شوند ،تحقیر شوند ،بیچاره شوند چرا” .محقق ازرئیس جـمـهـور
خواست برای جلوگیری مهاجرتهای جوانان اقدام کند .او گفت ما بایدکوشش
کنیم که به مردم امید خلق کنیم که از رفتن به خارج خوده جلوگیری کنند ،ما
باید بعضی حقایق تلخ را بگویم ،رئیس جمهور ما باید ثابت کند که صاحب این
سرزمین است ،در مقابل مردم استاد شود ،برایتان امنیت میاورم ،کـار ایـجـاد
میکنم ،تبعیض را از بین تان بر میدارم به جای دیگر نروید”.
عبداهلل ،رئیس اجرائیه گفت مهاجرت جوانان حکومت افغانستان و مـردم
رادر مقابل یک آزمون بزرگ قرار داده است .عبداهلل گفت آیا راه حل همین
است که چندملیون جوان ازین سرزمین برود ،همان کشورهای که بیشـتـریـن
تعداد پناهنده را میپذیرند ایا امکانش است که اگریک ملیون جوان وطـن را
تر کند ،یک ملیون جوانی که به آبله دست پدر ومادر خود مکتب خوانده،
تعلیم دیده ،تحصیل کرده به یک جای رسیده ،پس ما در یک آزمون بسـیـار
بزرگ تاریخی قرار گرفتیم”.
براساس ارقامی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان یا
یو ان اچ سی آر ارائه میکند ،ازآغازامسال تا کنون نزدیک به چهل هزار افغـان
تن به مهاجرت های غیر قانونی داده اند .نادرفرهاد ،سخنگوی این سازمان گفت
در تمامی سال 0241حدود  95یا 99هزارافغان در 11کشور صنعـتـی دنـیـا
درخواست پناهندگی داده بودند ،ولی حاال که درماه هشتم سال قـرار داریـم
معلوم می شود که حدود 95422و یا 95هزار 522تن باشد”.
جوانانیکه ازراههای غیرقانونی کشور راتر میکنندباخطرات جدی روبرو
میشوند .بنابرگزارشها ،صدها پناهجو در سه سال گذشته در تالش برای رسیدن
به کشورهای اروپایی تلف شدند.

 8طالب به هالکت رسیدند

 4سپتمبر/فاریاب ـ باختر :سیدمسعودیعقوبی آمرمطبوعات قوماندانی امنیـه
فاریاب گفت درنتیجه عملیات نیروهای امنیتی ازدو روزبدینسو درساحات باشله
مست ،کتولنگ و تگاب ایر ولسوالی قیصار 5طالب مسلح بشمول مالحلیـم
سرگروپ آنان کشته شده و 4طالب زخم برداشته اند .هفته قبل نـیـز4طـالـب
درولسوالی گرزیوان این والیت کشته وزخمی شده بودند ودو قریه ازوجـود
شان پاکسازی شده بود.

 6موتر نظامی درحملۀ هوایی ناتو نابود شد

 4سپتمبر/قندهارـ باختر :درحمله هوایی نیروهای خارجی ،شش موترنظامی
اردوی ملی که درولسوالی نوزاد والیت هیرمند به دست طالبان افتاده بود بابمب
باران طیاره های ناتو ازبین برده شد.جنرال داؤودشاه وفادار قـومـانـدان قـول
اردوی  022اتل در قندهارگفت این حمله در منطقه بندتیمور ولسوالی میـونـد
صورت گرفت .وی افزود طالبان مسلح بعد ازگرفتن ولسوالـی نـوزاد آن 4
موترو یک اندازه اسلحه و مهمات را برده میخواستند به ولسوالی میوند انتقـال
دهند.

کشته شدن پنج طالب مسلح

 4سپتمبر/جوزجان ـ باختر :درعملیات تصفیوی نیروهای امنیتی دروالیـت
جوزجان امروز 2طالب کشته وسه طالب زخمی شدند .محمدفقیر جوزجـانـی
قوماندان امنیه جوزجان دریک نشست خبری گفت عملیات درولسوالی قوش
تیپه راه اندازی شدو چهارنیروی امنیتی نیز دراین عملیات به شهـادت رسـیـد،
بیشترقریه های قوش تیپه از وجود طالبان مسلح داخلی و خارجی پـاکسـازی
گردیده است.

خاک سپاری قربانیان رویداد اخیر در بلخ

 4سپتمبر/بلخ ـ باختر :جنازه های سیزده باشندۀ ولسوالی بلخاب والیت سرپل
ومزارشریف که دوروز قبل درمنطقه جلگه ولسوالی زارع بـدسـت طـالـبـان
تیرباران شده بودند ،پس ازانتقال به شهر مزار شریف به وارثین شان سپرده شد.
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ درپارلمان گفت :ده تن از این قربانـیـان
باشندگان ولسوالی بلخاب سرپل بودند که جنازه هایشان جهت خاکسپاری به آن
والیت انتقال گردیدوسه جنازه دیگردرشهر مزارشریف بخا سپـرده شـد.
ابراهیم زاده از دولت خواست تا عامالن اینگونه قضایا را بازداشت نماید تا به این
تراژیدی خاتمه داده شود زیرا دراین رویداد ها همیشه ازیک قوم قربانی گرفته
میشود.
وارثین شهدا میگویند :یگانه مرهم زخم های ما به محاکمه کشانیدن قـاتـالن
اعضای خانواده مامیباشدواگردولت درزمینه اقدام عملی نکند ما خود این آتش
قلب مان را با گرفتن انتقام خاموش خواهیم کرد.

بخت باز آید از آن در ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
تا بارخری چند نبندند به دوشت آدم نشوی گرهمه آدم شده باشی
ودر فرجام روان همه شهدای راه دین و میهن و پاسداران ارزشهای انسانی همـه
شهروندان کشورمارا به ویژه قافله ساالر جهاد و مقاومت قهرمان ملی افغانستان
وقهرمان بین المللی جنگ سرد ،جناب آمر صاحب شهید احمدشاه مسعود را
پر ازبخشش های خداوندی و در قطار صالحین می خواهیم و یک با دیگر به آن
بزرگ مرد بی بدیل و تکرار ناشدنی درود فرستاده و به پیشگاه همه خـانـواده
های جهاد و مقاومت تسلیت میگوییم/.
ایضا ً از همین نویسنده :

با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صالح

چرندیات آقای رئیس جمبورسابق حامدجان کرزی عاق شده امریکا و آی اس
آی درتلویزیون طلوع وخاکبادکهای دار ودسته اش انور الحق احدی واسمعیل
یون وهمزادانش درتلویزیون ژوندن وگردهمآیی شان  ،هزار و یک گـپ و
داستان و سخن و نکته را در ذهن آدم دوباره یادآور میشود ،ولی من تنـهـا بـه
همین غزل حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) بسنده می کنم :
بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم
غول چندی در بیابان پرورم آدمکنم
در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر
زخم سگ را بی لعاب سگ چسان مرهمکنم
عالمی رنج توقع های بیجا میکشد کوس شهرت انتظاران بشکنم یا نمکنم
چون خبیث افتاد طبع از طینت ناپا او
خو را حلوا کشم در پیش تا ملزمکنم
با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صالح
آدمیت کو اگر از خرس مویی کم کنم
هرزهکاریها درین دل مردگان از حد گذشت
بعد ازین آن به که گر کاری کنم ماتم کنم
هیچم اما در طلسم قدرت نیرنگ دهر
چون عدمکاریکه نتوانکرد اگر خواهمکنم
صنعتی دارد خیال من که در یک دم زدن
عالمی را ذره سازم ذره را عالمکنم
حکم تقدیر دگر در پردۀ کلک منست
هر لئیمی راکه خواهم بیکرم حاتمکنم
ننگ همتگر نباشد پوچ بافی های وهم
بر سماروغی نویسم  ،جاه و چتر جمکنم
تا خجالت بشکند باد بروت سرکشی موی چینی بر علمهای شهان پرچمکنم
از صفا  ،آیینهدار یک جهان دل میشود
سنگ خشتی راکه من با نقش خود محرمکنم
بسکه در ساز کالمم فیض آگاهی است عام
محرم انصاف گردد گر کسی را ذم کنم
عبرت ایجادست بیدل تنگی آغوش شرم
بیگریبان نیستم هر چند مژگان خمکنم
*****************************************
صفحاتی ازیک زندگی ( ...دنباله ازصفحۀ هفتم)
هایشان بااین شعر استادخلیلی گریه و همنوایی دارند :
ای گمشده زآشیان مادر ای کود بینوای ناشاد
افسرده چوگل زسردی دی لرزنده چو شمع در دم باد
از صرصر بی کسی فسردی ای گلشن آرزوی مادر
چون اشک بخا ریختی حیف ای گوهر آبروی مادر
بهرحال ،تأثیرات وانتباهات عمیق آن صحنه های غم انگیز هیچگاه ازخـاطـرم
زدوده نشده است ،وگاهگاهی چه درخواب وچه بیداری شمۀ ازآن رویدادهـا
درذهنم خطورمیکند ،واکثرا ً باخود میگویم روح کسانیکه درمشقات زنـدگـی
درجهان چشم پوشیده اند ،پس از مردم به وادی آرامش وصلح وصفا درپـنـاه
خداوند خواهندرفت .با چنان ذهنیتی که داشتم ،سالها بعد قطعه شعر(ویکـتـور
لویی) شاعر فرانسوی راباعنوان (ارواح آرام) چنین ترجمه کردم :ای مردگـان
بشر آرام بخوابید ،بخوابید درآغوش خاموشی ودرآن آرامگاهی که دردها و
شکنجه های شمانیز بخواب رفته اند  ،بخوابید در راحت جسم ودر بیخبری های
ضمیر ،درپی تمام خستگی ها وفرسودگی هایی که در روی زمین وداع گفتید،
مژگان سنگین شما دیگر بروی جهان پرماجرا بازنخواهد شد ،دیدید که زندگی
ناپایدار بودوهمه چیز دریک شب یایک روز ودریک لحظه خاتمه یافت .فردا
سبزه هاوگلهای وحشی روی خاکهای شما میرویدونسیم به نوازش آنها می آید،
دیگربرای شما بدبختی هابه پایان رسیده و دردهاو زجرتها رااحساس نمی کنید،
بادها بامالیمت روی آرامگاه شمارا بوسه خواهد زد وبا دسته گلهایی که عزیزان
روی مزارتان گذاشته اند ،بازی خواهد کرد .آفتاب صبحگاه برسرخاکتان نور
افشانی خواهدکرد ومرغکان رقص کنان برفرازتان ترانه خواهند خواند !
جسم تان بخواب رفت وروح تان درپناه خالق مقدس ،راحت وصلح وصفا بـر
شما که دیگردر قطار ما نیستید( /...دنباله دارد)

