۰۱۱1
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.
For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

$1.50
شمارۀ دهم /سال بیست چهارم  /جمعه  ۰اسد  1٥ / 2۰32سپتمبر  /1۳2٥شمارۀ مسلسل 2۳۳٥

وجیزه ها
تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت ،وتصمیمات بزرگ را با قلب ( .گارسیا مارکز)
تصور می کنم بهترین تعریفی که از انسان می توان کرد این است :انسان عبارت است از موجودی
که به همه چیز عادت می کند( .داستایوفسکی)
ازدواج امری جالب است ،دقیقاً مانند ارتش ،باوجودی که همه ناراضی هستند ،ولی بازهم داوطلب
دارد  ( .جک لی مان)

شهید استاد ربانی
شخصیت بی نظیر در
تاریخ معاصر کشور است

2٢سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :شـورای
اخوت اسالمی افغانستان به پیشواز چهـار
مین شهادت رهبرجهادومقاومت و شهید
صلح کشوراستاد برهان الـدیـن ربـانـی
نشست علمی را تحت عنـوان “شـهـیـد
استادربانی و اخوت اسالمی” درکابل را
اندازی کرد .سخنرانان پیرامـون ابـعـاد
شخصیتی واندیشه استادشهید صـحـبـت
کردند .سید محمد هادی هادی رئیس این
شورا ،شهید استادربانی راشخصیت بینظیر
درتاریخ معاصر کشور عنوان کردوگفت
شهیداستاد ربانی نقطۀ وصل میان اقوام و
ازراست :انجنیرفروزان ،محمدقوی کوشان ،پروفیسرهادی ،داکتردستگیر ،داکترهادی و محمدطاها کوشان مذاهب افغانستان ساکن درافغانستان بـود.
به باورآنان توانایی جلوگیری ازبرخورد
های مذهبی درکشوریکی از ویژگیهای استاد شهید بود .درهمین حال عالـمـان
گزارش محفل هفتۀ شهید وچهاردهمین سالروز
دین از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهندرا شهیداستادربانی راتعـقـیـب
شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود (رح)
 2۰سپتمبر/واشنگتن ـ هفته نامۀ امید  :جمعیت کثیری ازافغانهای مقیم شـرق
کنند.
ایاالت متحدۀ امریکا ،روز یکشنبه سیزدهم ما سپتمبر  ،1۳2٥در چری بالسـم
استادبرهان الدین ربانی درحالیکه رهبری شورایعالی صلح افغانستان رابرعهد
بنکویت هال ،واقع شهر سترلنگ ایالت ورجینیا ،درحومۀ واشنگتن دی سـی
داشت ،توسط ی تروریست بنام پیام آور صلح آمد بودبتاریخ 13سـنـبـلـه
گردهم آمدند وبه تملیل شهدای آزادی بخش جهاد ومقاومت ملی ،وتکریم و
2۰3۳خورشیدی درکابل به شهادت رسید.
احمد
تبمیل ازشخصیت واالگهرقهرمان ملی ،سردارشهدای افغانستان ،شهیدسعید
نگرانی مجلس سنا از موجودیت ستون
شا مسعود درحن پرداختند.
پنجمی ها در داخل نظام
.
آغـازشـد
مـمـیـد
اهلل
ازکالم
آیاتی
باتالوت
ر
دیگ
محفل ساعت 1٥/2
11سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :درین روزها نگرانی ازجاخوش کردن ستون
گـرامـی
شخصیتهای
به
گویی
باخوشآمد
مملس،
نندۀ
ا
گرد
محمدقوی کوشان
پنممیها درداخل نظام مردم رانگران کرد است .رهبران جـهـادی وآگـاهـان
داکتـر
جناب
کرد:
معرفی
را
ارجمند
های
نلیست
ا
پ
حضار،
بحث کنند و همۀ
سیاسی میگوینداگرحکومت برای ازمیان برداشتن جاسوسان در داخـل نـظـام
غالم محمد دستگیرداز ایالت کلورادون ،جناب انمنیرعبدالصبور فـروزان داز
اقدام نکند ،آیندۀ افغانستان جز بی ثباتی و رفتن به سمت بحران چیزی دیگری
ایالت نیوجرسین ،جناب پروفیسرداکتر حمیدهادید ازایالت کرولینای شمالین،
نخواهدبود.
و جناب داکتر عبدالوهاب هادی داز ایالت ورجینیان.
درکنارنگرانی رهبران جهادی وآگاهان سیاسی ،امروزسناتوران نیز ازحضور
پیام بنیادمسعودشهید را خانم پروین رحمتی به حضارپیشکش نمود ،بعد گردانندۀ
جاسوسان در داخل نظام اظهارنگرانی کردند .سناتورفیصل سمیع میگویدرهبران
محفل ازآقای محمدطاها کوشان ،که جهت حضور درین محفل شاندار ،ازایالت
حکومت وحدت ملی باید جاسوسان و ستون پنممی هارا ازداخل نظام پـاک
کالیفورنیا آمد بود ،خواست تانخستین سخنران محفل باشد .وی چنین گفت :
سازی کند ،نهادهای کشفی واستخباراتی بایداین افراد رادرمرحله نخست شـنـا
لـمـیـن
د اعوذباهلل من الشیطن الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم ،الحمدهلل رب العا
سایی و سپس به نهاد عدلی و قضای بسپارند ،تا آنها به جزای اعمال خود برسند.
شهادت.
والصلوت والسالم علی محمد و علی آل محمد و علی اهل الصلح و
فضل الهادی مسلمیاررئیس مملس سنا باردیگر پاکستان را به مداخله در امور
بانوان و آقایان ،السالم وعلیکم و رحمت اهلل و برکاته !
داخلی کشورمتهم میکند و ازحکومت میخواهدازسیاست تضرع درقبـال ایـن
مـفـت
وگپ
مفت
حرف
امروز بایدما به نسل دوم و سوم جهاد و مقاومت
کشورخودداری کند .مسلمیارمیگویدفعال ًپاکستان علیه افغانستان آستین جنگ را
نگوییم ،بلکه آنچه ما ازدوران جهاد ومقاومت دستممعی هم میهنان مان دیدیـم
باال زد است و حکومت نباید در برابرحمالت این کشور سکوت اختیار کند.
وشنیدیم وآموختیم و بکار نبستیم و غفلت نمودیم و گوش ندادیم تا به این ذلت
در حالی مملس سنا از وجود برخی جاسوسان در داخل نظام نگرانی می کند
و بدبختی رسیدیم ،را باید بگوییم.
که روز گذشته مملس نمایندگان نیز از این موضوع نگرانی کرد بود.
باشی
ممنون
که
نست
آ
قدم
اول
شرط
درآن
در ر منزل لیلی که خطرهاست
هرگونه اجماع راجع به قانون ثبت احوال
نـی
ال
وعق
نی
ا
رو
بیماران
نند
ا
هم
باری
بندو
بی
و
نگی
ممنون بودن به معنی دیوا
نفوس غیرقانونی است
بـا
ز
سـا
وآیـنـد
پسندیـد
روش
و
را
ی
به
عاشق
نیست ،بل ممنون بودن
12سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :شماری ازوکالی مملس نمایندگان هرگونـه
و
رفتـار
و
کردار
از
ماشااهلل
لی
ا
تا
و
وسوم
دوم
نسل
به
فرهنگ میباشد  .ماباید
اجماع درپیوندبه تغییر درقانون ثبت احوال نفوس را خالف قانون و غیر قـابـل
صاحب
آمر
گفتن
سخن
وسنمید
شناسی
وموقع
نداز
ا
و
گفتار و پوشیدن لباس
قبول میدانند .رئیس جمهوربه ادامه اعتراضات در امر چگونگی درج واژ افغان
بزرگمردتـاریـخ
آن
فرهنگی
و
اسالمی
لی
ا
ع
سمایای
اینهمه
شهید بگوییم تا از
در شناسنامه های الکترونیکی ،گفته که اجماع ملی رادرین راستا برگزارمیکند.
بـاکـارهـاواداهـای
اینکه
نه
ند؛
ر
بگی
بکار
یادگرفته
ندو
ز
بیآمو
افغانستان وجهان
غنی احمدزی گفت هرگونه فیصله که اجماع ملی در پیوندبه قانون ثبت احوال
ومقاومت
جهاد
نهای
ا
آرم
بردامان
ننگی
لکۀ
اشتباها
ناکرد
خدای
جاهالنه طالبی
نفوس وچگونگی درج واژ افغان در شناسنامه های الکترونیکی بکند ،به او قابل
مردم افغانستان بگذارند.
قبول است.
من ازین نسل دوم و سوم میپرسم :فرق بین آدم فرهیخته و با فرهنگ وادب و
اماشماری از اعضای مملس نمایندگان برگزاری اجماع ملی در پیوند به قانون
تاریخ ،باآدم بی فرهنگ وبی ادب و بی تاریخ همانند پاکستان؛ چیست؟
توشیح شد ثبت احوال نفوس را خالف قانون می دانند و تآکیدمیکننـد کـه
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
تغییرات در قانون به آنان قابل پذیرش نیست .شکیباهاشمی وکیل مملس مـی
درحن
حافظ
نیست
که درطریقت ما غیر ازین گناهی
گوید قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانونی خود راطی کرد ونباید به بـازی
در
افـگـن
دهشـت
لـگـرد
و
چند
که
دیدیم
در روزتملیل وتبمیل شهداء
گرفته شود .اوهشدارمی دهد که تغیرات در قانون ثبت احوال نفوس ثـبـات
بـود
یـاد
روز
علیه
بر
را
مردم
عامه
اذهان
چقدر
شهرکابل با تفنگ و تفنگچه
کشور را با خطر مواجه میکند و رئیس جمهور و یا هرمقام دیگر حق ندارند که
مقاومـت
و
جهاد
هواداران
و
همراهان
و
پیروان
همه
شهید؛ برانگیختند .پس بر
باالی قانون تصویب شد شورای ملی معامله کنند .
ناشایست
کردار
رفتارو
چنین
تکرار
اجاز
جایی
ودرهیچ
است که به هیچکسی
 ٢۰٢نفرهنگام سنگ زدن به شیطان هالک شدند
.
و شرم آور را ندهند
12سپتمبر/مکۀ معظمه ـ باختر :درنتیمه ازدحام درهنگام رجم شیطـان ٢2٢
و
سرور
ازجناب
یادگاری
فیسبوک،
دری
:
بیفزایم
باید
راکه
چیزدیگری
حاجی هالک و  3۱۰تن دیگر زخمی شدند .داکترعابد معین وزارت حـ و
سردارما محمدرسول اهلل که رحمت و بخشش خداوند براو وخانواد و پیروانش
اوقاف گفت :امروز حماج هنگام پرتاب سنگ به تمثال شیطان در مـنـا ٢2٢
باد ،را گذاشته بودند .دیدم و ناخودآگا اش ازچشمانم سرازیرشد ،غرق در
حاجی هالک شد و  3۱۰تن جراحت برداشتندوتاکنون ازوفات هیچ حاجـی
اندیشه شدم که یا خدای کریم ازآن پیامبر بزرگوارکه جناب حضرت مـادر
افغانی گزارش نشد وهئیت وزارت ح و اوقاف بانمایندگان دولت عربستـان
مسلمانهابی بی خدیمه الکبری درضنوجناب حضرت عثمان غنیدرضن همه
سعودی درتماس است ،اگرمعلومات اضافی بدست آمد هموطنان را درجریان
دارایی های خویش را درپای قرآن ودین ریختند وازآن پیامبر گرامی و واال
خواهدگذاشت .رسانه های سعودی گفته اند اکثرهالک شدگان و زخمی هارا
شأن ما ی ردای مبارک ،ی دستارمبارک ،ی عصا وپاپوش مبارکشان بما
کهنساالن ،زنان واطفال تشکیل میدهد .قبال ً در حادثه سقوط جرثقیل در آغـاز
ماند  .واماامروزبرویم کاخها وسرمایه های دکانداران قرءان و دین و حـدیـث
مراسم ح امسال  21٢تن کشته و بیش از  1۳۳تن دیگر زخمی شدند .
وآیت راببینیم :ببین تفاوت ر از کماست تا به کما !
عربستان به افغانستان خرما کمک میکند
ورفتار
کردار
این
و
نید
ا
رس
آن را وروش پیامبر ویارانش اسالم به اوج ثریا
 2٢سپتمبر/کابل ـ صدای امریکا :عربستان سعودی درنظرداردبصدمـلـیـون
عامـه
اذهان
در
به
مارا
دین
وحدیث،
تاجران ودکانداران دین ومذهب و قرءان
افغانی به افغانستان خرما کم کنند.کاردارسفارت عربستان درکابل با اعالم این
مردم جهان به دین وحشت و دین دروغ و دین ضد همه حقوق انسانی و ضد
خبر گفت :این کم که به دوصدتن خرمامیرسد قسمت بزرگ آن بـرای
دانش نمایان کرد اند  .به روان همه شهدای آزادی میهن درود و دعا میفرستم.
مبارز با حوادث طبیعی وآسیب دیدگان حوادث طبیعی توزیع خواهد شد و
ددنباله درصفحۀ هفتمن
تشکرن
کم های ریاض به کابل دربخشهای مختلف ادامه پیدا خواهد کرد .

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

دهنۀ غوری توسط گالب منگل به طالبان داده شد

12سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :روزگذشته عبدالرب الرسول سیاف از رهبران
پیشین جهادی در مورد نفوذ افراد مسلح وابسته به دشمن ،در حکومت و شـهـر
های کشور هشدار داد .استادسیاف از دولت خواست که در مورد نفوذ گـرو
های شورشی در درون نظام تصمیم جدی بگیرد .این نخستین بارنیست که آقای
سیاف ازحضورافراد وابسته به گروههای مسلح شورشی درشهرکابـل سـخـن
میگوید ،او چندما پیش نیزگفته بودکه اعالمیههای مال عمر ،رهبر پیشین گرو
طالبان ،درمحله وزیراکبرخان در مرکز شهر کابل نوشته میشود.
امابدنبال موضعگیری استادسیاف در پیوند به جاخوش کردن ستون پنـمـم
درداخل نظام ،امروزدوشنبه ۰۳سنبله شماری ازوکالی مملس شورانیز تیر انتقاد
شانرابه سمت حکومت نشانه رفتند .آنان برپاکسازی ستون پـنـمـم درداخـل
حکومت تآکید میکنند .محمد داوود کلکانی وکیل شورا میگویـداگـرجـلـو
فعالیت جاسوسان در داخل نظام گرفته نشود ،کشور به بحران خواهد رفت.
گسترش ناامنی ها درافغانستان هم موضوعیست که همه روز نمایندگان بـه
آن تماس میگیرند .قاضی عبدالرحیم رهین وکیل شورا ،پاکستان را عامل اصلی
بدامنی ها درکشورمیداندو میگوید ریشه های ناامنی ازین کشورآب میخورد.
آقای رهین تاکید میکند که نبود تعریف مشخص از دوست و دشمن نیز سبب
شد که ناامنیها درکشورگسترش پیدا کند.بااینهمه برخی وکالی مردم درشورا
باانتقادشدید ازحکومت مبنی برمعامله باطالبان درراستای تأمین امینت منطقه دهنه
غوری والیت بغالن ،هشدارمیدهندکه ادامه این وضعیت به نفع طالبان است.
ظهیرسعادت عضومملس نمایندگان میگویدعملکرد گالب منگل وزیراقوام
و قبایل در قبال معامله با طالبان خیانت ملی است و باید این وزیرسلب صالحیت
شود .مملس نمایندگان فیصله کرد که پس ازعیدقربان ،وزیران امنتیی راجهت
پاسخگویی به پرسش وکال به مملس فرا میخوانند و در صورت عدم قنـاعـت
اعضای مملس ،برای سلب صالحیت شان صندوق می گذارند .

انفجار بمب درفراه ٧٢زخمی به جا گذاشت

 12سپتمبر/فرا ـ بی بی سی :مقامهای والیت فرا میگوینددر انفمار یـ
بمب جاسازیشد درمسمدی در روستای سرمشکان ولسوالی پرچمن 1٢نفـر
زخمی شد اند .محمدآصف ننگ ،والی فرا گفت این حادثه روزپنمـشـنـبـه
1میزان هنگام ادای نماز عیدقربان در این مسمد روی داد،این بمب از را دور
کنترل میشد و همزمان با آغاز نمازعید منفمرشد .حال ٥نفر از زخمیهای این
حادثه وخیم بود که برای مداوای بیشتر به والیت قندهار منتقل شد اند .هنوز
گروهی مسئولیت این انفمار را برعهد نگرفته است.

عبداهلل برای شرکت درمجمع عمومی
سازمان ملل به امریکاسفر کرد

1۰سپتمبر/کابل ـ بی بی سی :عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی افغانستان همـرا
بای هیات بلندرتبه برای اشتراک در هفتادمین اجالس مممع عمومی سازمان
ملل متحد به امریکا سفرکرد .اودرین سفر در مممع سازمان مـلـل در مـورد
وضعیت سیاسی ،امنیتی ،مبارز با مواد مخدر و تقویت وادامه همکاریهای بیـن
المللی باافغانستان سخنرانی خواهد کرد.
گفته میشودکه وی در این سفر در نشست سران کشورها برای اتخاذ برنامـه
توسعهای پس از  ،1۳2٥نشست سه جانبه افغانستان ،امریکا و چین بامحور بـاز
سازی افغانستان ،نشست مشترک مبارز با مواد مخدر در افغانستان و نشـسـت
سران کشورها برای مبارز با گرو موسوم به دولت اسالمـی دداعـشن نـیـز
اشتراک خواهد کرد .دیدار با بانکی مون سرمنشی سازمان ملل وحسن روحانی
رئیس جمهورایران نیزدربرنامه های سفر اوست .قرار است در این سفر ،محمود
صیقل نیز به حیث نمایند دایمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شود.
عمدتا درین نشست رئیس جمهورافغانستان اشتراک میکرد اما امسال به اساس
توافق حکومت وحدت ملی این کشور ،رئیس اجرایی به نمایندگی ازافغانستان
درین نشست حاضرشد است .شرکت نوجوان افغان درکناررئیـس اجـرایـی
درنشست سازمان ملل امسال ی نوجوان 2۰ساله درکـنـاررئـیـس اجـرایـی
درنشست مممع عمومی سازمان ملل شرکت خواهدکرد .سازمان خیریهدنمات
کودکاننسمیر نبی ،رااز میان دهها کودک دگر انتخاب کرد تا باآقای عبداهلل
به سازمان ملل متحد برود.

سربازافغان باهمکاری طالبان ۰۱
همکارخود را کشت

11سپتمبر/جوزجان ـ بی بی سی :مقامات والیت جوزجان اعالم کردندی
سربازارتش ملی درولسوالی قوشتپه باهمکاری طالبان2۳ ،سربازهمکار خودرا
کشت و ازمنطقه فرارکرد .عبدالحفیظ خاشی ،مسئول امنیت پلیس جـوزجـان
گفت طالبان حوالی ساعت 1بامداد امروزباهمکاری این سـربـازکـه درحـال
پاسبانی بود ،وارد ی پاسگا ارتش شد 2۳سرباز راکشته اسلحه ومهمات شان
را بردند .سه سرباز این پاسگا با استفاد از تاریکی شب فرار کرد اند  .خاشـی
تاکیدکرد که اکنون نیروهای ارتش ملی دوبار درین پاسگا مسـتـقـرشـد
وطالبان وسربازهمکارشان ازمحل فرار کرد اند.
چندروزپیش نیزفرماند پلیس والیت بدخشان اعالم کردکه ی مسـئـول
امنیتی ی پاسگا که دروالیت زابل ٥همکارخودرادرتاریخ 2۱سنبله به قتـل
رساند بود ،در این والیت بازداشت شد است.

هالکت یک سربازخارجی در بگرام

1۰سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :نیروهای حمایت قاطع اعالم کردکـه یـ
سربازشان درمیدان هوایی بگرام کشته شد است .دراعالمیه ای که این نیروهابه
رسانه ها فرستاد اند ،در مورد هویت و ملیت سرباز کشته شد واینکه اوچگونه
کشته شد  ،چیزی گفته نشد است .این سربازدیروزکشته شد ونـاتـوصـبـح
امروزدر این مورد خبر داد است.

هفته نامۀ امید
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فیصله نامۀ شامالن محفل بزرگداشت هفتۀ
شهید وچهاردهمین سالروز شهادت
قهرمان ملی احمدشاه مسعود(رح)

درمملسی که به یادبود ازهفتۀ شهداء وچهاردهمین سال شهادت قهرمان ملی
افغانستان ،احمدشا مسعودشهید درحن ،روز2۰ما سپتمبر ،ازساعت چهارونـیـم
دیگرتا ن ُه ونیم شب ،در چری بالسم بنکویت هال ،واقع شهر سترلنگ درحومۀ
واشنگتن دی سی دایرشد ،جمعی ازافغانهای مقیم امریکا بعنوان پنالیستها ،بـاب
مذاکر ومباحثه درموردشخصیت شهیداحمدشا مسعودوسایرشهداءراگشودند،
وهر ی با سخنان مرتبط باموضوعات اصلی برنامه که همانا تحلیل افکاروعقاید
قهرمان ملی دربارۀ افغانستان وآیندۀ آن بود ،موضوع راازجهات مختلف بررسی
ومرورنمودند.درین مملس که تعدادکثیری از افغانها حضورداشتند ،باب گفتگو
بین حاضران وپنالیستها ،مطابق طرح اصلی برنامه آغازشد ،ودرچندنوبت حضار
درموارد مختلف از اعضای پنال که مشتمل برچهارنفربود ،سئواالتی نمودند.
درین پانل جنابان داکترغالم محمد دستگیرد ازایالت کلـورادون انـمـنـیـر
عبدالصبور فروزانداز ایالت نیوجرسین ،پروفیسرداکتر حمید هادی داز ایالت
کرولینای شمالی وداکترعبدالوهاب هادی داز ایالت ورجینیان اشتراک داشتند،
ومسایل بعد ازتحلیل وتمزیه ،منت به تحریر وتثبیت این فیصله نامه شد.
شامالن همآیش بیش ازپنمصد افغان مقیم ایاالت متحد  ،فیصله نامۀ ذیل رابه
عنوان نظرات اصالحی وپیشنهادات خویش به دولت و حکومت افغـانسـتـان،
سازمان ملل متحد ،وزارت امورخارجۀ ایاالت متحد ودیگر مراکز ذیـربـط،
تصویب کردند :
ی ـ مسعودشهیدبانگرانی زیاد پیوسته به دولت پاکستان ،مراکز تروریستی
آن وحمایت امریکا ازین حکومت دکتاتوری انتقاد میکرد .حکومتهای پانـزد
سالۀ افغانستان درین مورد ناکام مطلق بود اند.
درارتباط به مداخالت پیهم و الینقطع حکومت پاکستان در امور افغانستان ،و
پشتیبانی بیشرمانه ومبرهن اسالم آبادوآی اس آی درتخریب امنیت وافزایـش
پریشانحالی مردم افغانستان ،به واسطۀ طالبان وحمایه ،تشویق ،سازمـانـدهـی و
تربیت ،تسلیح واعزام آنان به کشورما جهت کشتارمردم وتخریب زیربنـاهـای
اقتصادی ،تصمیم گرفته شد به دولت و حکومت افغانستان توصیه شود تابا اتخاذ
پالیسی جدید و اقدام جدی ،مبنی براینکه اول بادولت پاکستان صادقانه وقاطعانه
موضوع طوری طرح گرددکه دولت آن کشور متوجۀ خطاهای آشکارایش چه
در سطح افغانستان وچه درسطح منطقه وجهان در مسایل افغانستان گردد.
دو ـ احمدشا مسعود باگفتۀ معروفش که برای ی وجب خاک کشور ،با
خون خود دفاع میکند ،ازحامیان بزرگ آزادی واستقالل افغانستان بود .زمـام
داران امروزی درآزادی کشور ،خصوصا ً نفوذ خارجیان ازمرزهای جنوبـی و
جنوب شرقی کشور غفلت ورزید اند ،ازسوی دیگردر قناعت دادن به امریکا
در اجرای موافقتنامۀ امنیتی وهمکاری ستراتژیکش باافغانستان ناکام بود انـد.
لذاباید با مقامات مسئول امریکا بویژ فرماندهان نیروهای مسلح آن درافغانستان،
موضوع مداخالت پیهم پاکستان ،نه به شکلی که تاکنون با انحرافات وتغییرات
مبهم مطرح بود  ،بلکه با صراحت تمام به آن جانب تفهیم گردد که ادامۀ همچو
اعمال پاکستان برای افغانستان وملت آن غیرقابل قبول است.
بنابرآن به تأسی ازمواد مندرجۀ موافقتنامۀ همکاری ستراتژی و امنیتی بین
افغانستان وایاالت متحد  ،ملت وحکومت افغانستان از امریکا مـیـخـواهـد بـه
انحرافات گستاخانه و قبیح پاکستان ازاصل مراودات همسایگی دوسـتـانـه و
بیغرضانه دربرابرافغانستان پایان بدهد ،درغیرآن ،موجودیـت مـوافـقـتـنـامـۀ
ستراتژی وامنیتی بین دو کشور ،از دیدگا ملت روشن بین افغانستان غیرموجه
و بی دلیل شمرد خواهد شد .
سه  :موضوع تماوزات ومداخالت بیشرمانۀ نظامیان پاکستان ،باید از طرف
حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ودر صورت لـزوم بـه
مممع عمومی ملل متحد پیش گردد ،تاجهانیان از موقف برحق مردم وحکومت
افغانستان دربرابرمداخالت و تماوزات روشن و برهنۀ پاکستان درامور افغانستان
آگا گردند ،ودرزمینه از حقوق حقۀ مردم رن دیدۀ افغانستان دفاع نمایند .
چهار  :در ارتباط به اصل اعتبار وحیثیت حکومت وحدت ملی و دولـت
پیشین افغانستان ،برای مقابله بادشمنان خارجی ومنفعت جویان بین المللی ،هرچه
بیشترخودرا ضعیف ثابت کردوپیداست برای رفع آن هیچ مشی وپالیسی ندارد.
محفل تصمیم گرفت این موضوع به سمع مسئولین حکومت فعلی افغـانسـتـان
رسانید شودکه ملت هرگونه را حل اساسی رادر تطبیق واقعی قانون اساسـی
مصوبۀ سال 1۳۳2م وتصویب آن درلویه جرگۀ آن وقت سراغ دید  ،تطبیـق
هرچه زودترآنراپس ازحوادث ناگوارانتخاباتی سال پیش ،جدا ً تقاضا دارد.
حکومات پانزد سال اخیر درطرزحکومتداری ،عدالت اجتماعی ،ممـادلـه
بافساد اداری ،حمایت ازحقوق بشروخصوصا ًحقوق زنان ،ومهمترازهمه ،پیروی
ازقانون ،ازمسیرافکارمسعودشهید پا بیرون گذاشته اند .مبرهن است تاهنگامی که
قانون اساسی افغانستان اعتبار وحیثیت دولت افغانستان رادراذهان مردم خود بـه
کرسی نشاند ،دولت پیوسته در ضعف قرارخواهد داشت ،و باتأسف تـمـام از
اجرای امور محولۀ خود طبق قانون اساسی ،عاجز خواهد شد .این وضع باید هر
چه زودتر به سوی پابندی کامل به قوانین کشور تغییرمسیر بدهد.
پن  :درزمینۀ تدقیق دربارۀ مرگ شهداء  ،وسوء قصدهای بعمل آمد در
برابرآنها ،بویژ دربرابرشهیدمسعود ،پانلیستهابازهم به این عقید شدند که بدون
پایه گذاری ممدد قانون اساسی وگذاشتن شالودۀ مؤسسات حقوقی پیشنهادی
آن سند ملی ،وایماد دستگاههای مؤثق عدلی وقضایی ،هیچ افغـان بـه درک
واقعات دراماتی پیش آمد برای شهدای را آزادی افغانستان ،چه در گذشته
چه درسالهای جاری موفق نخواهدشد .تضمین همچو ی تحقیق ،مستلزم اعادۀ
ممدد قانون اساسی وپایه گذاری متین موسسات عدلی وقضایی افغانستان است.
شش ـ در ارتباط به وضع جاری ،پنالیستها وحضارمشمول دراین گرد همآیی
تاریخی همه ازآیندۀ افغانستان جدا ً اظهارنگرانی کرد با همنوایی تمام ،خواهان
فعال شدن جمعی افغانهادرداخل وخارج میهن برای ی همبـسـتـگـی مـلـی،
استحکام قانون اساسی ،ایماد مؤسسات موثق وپیش بینی شد درقانون اساسی و
طرح سالم برای رفا و سعادت مردم افغانستان درساحات رفع فساد اداری ،ازبین
بردن مواد مخدرکه حاصل فروش آن همه بمیب دهشت افگنـان طـالـب و
حامیان نظامی پاکستان میریزد ،هکذابرای ارتقای نام ممددافغانستـان عـزیـز،
ددنباله درصفحۀ هشتمن
خواهان فعالیت شدید شباروزی همه گردیدند .
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داکتر احسان انتظار

در بارۀ فرهنگ

شمال کالیفورنیا

ـ دربارۀ فرهنگ مردم صحبت میکنند بدون آنکه معنای آنرابفهمندواز ماهیت
آن آگاهی داشته باشند .ما دراینما این واژ رابه بررسی میگیریم ،تاماهـیـت و
ابعادآن روشن شد باشد .تحلیل وتمزیۀ فرهنگ ،تشریح فرهنگها ومقایسۀ آنها
رابایکدیگر میسرمیسازد.
ـ دفرهنگن یگانه اصطالحی نیست که ازآن درابیات دری /فارسی استـفـاد
میشود .دثقافتن ،دکلتورن ودکلچرن نیز بکارمیرود .آنانیکه بـه زبـان عـربـی
دسترسی دارند ،کلمۀ دثقافتن راترجیح میدهند ،فرانسوی زبانان کلمۀدکلتورن
وانگلیسی زبانان ازکلمۀ دکلچرن استفاد مینمایند .معضلۀ تعدد مصلـحـات بـه
غیرمعیاری بودن ی زبان داللت میکند ،لوحۀ ی وزارت ی وقتد وزارت
اطالعات و فرهنگن و زمان دیگر دوزارت اطالعات وکلتورن میباشد ،معیاری
ساختن کلمات ایماب میکندکه دانشمندان باهم بنشینند وبرسر فقط ی کلمه
توافق نمایند .این امربه سردرگمی و ابهام پایان میدهد.
برای نیل به این هدف ،اوال ً بایدتحقیق صورت گیرد که کدام ازین کلمـات
کثرت استعمال بیشتر داردوبیشتر نویسندگان ازآن استفاد میکنند .انتخاب کلمۀ
دفرهنگن بنابرسچه وخالص بودن ،غیرعلمی میباشدوهیچ زبان درجهان صـد
درصد خالص وبدون کلمات وواژ ها از زبانهای خارجی نمی باشد ،کوشـش
هاییکه درین زمینه صورت گرفته ،بی نتیمه بود است .کثرت استعمال یـ
کلمه بایست معیار قرارداد شود.
ـ مطالب مهم دیگری که فهمیدن معنای فرهنگ درخور اهمیت است ،همانـا
تشخیص معنای حقیقی وممازی این کلمه میباشد .معنای حقیقی ی کلمه آن
است که درقاموس ها برای تعریف ی کلمه درج میشود ،واحساسات دراین
امر دخیل نیست ،اما درمعنای ممازی احساس گویند  /نویسندۀ موجودمیباشد
که جنبه های مثبت ومنفی دارد .اگرگفته میشودکه دفرهنگ ی جامعه رسم
ورواج وآبدات تاریخی میباشد.ن از معنای حقیقی استفاد شد است ،یـعـنـی
تعریف در قاموس درج شد است ،اما اگرگفته شود که فالن شخص/جامـعـه
دبی کلتورن است وفالن دباکلتورن ،کلمۀ فرهنگ به معنای ممازی آن بکار رفته
است .دلیل آن هم این است که گویند  /نویسند در یکی طرفداری وحمایت
خویش را ابراز میدارد ،ودر دیگری احساسات فلسفی  .ی مثال دیگر ،درزبان
انگلیسی کاربرد کلمۀ houseو homeیا خانه به ارتباط معنای حقیقی و ممازی
میباشد .کلمۀ اول معنای حقیقی را ارائه میکند ،اما دراستعمال کلمۀ دوم حساس
عشق ومحبت واستراحت وغیر ابراز می شود.
ـ درمعنای حقیقی فرهنگ نیز تفاوتهایی وجوددارد ،یکی ازتعریفهای عنعنوی
ودیگر تعریفهای معاصر .اکثرتعاریف اسبق درقاموس هادید میشـود ،مـثـال ً
دفرهنگ عبارت ازرسم ورواج ،عادات ،زبان ،ادبیات وآبدات تاریخـی یـ
جامعه راتشکیل میدهد.ن بنابرهمین تعریف درکتابهای دربارۀ افغانستان نگاشـتـه
شد  ،به ارتباط فرهنگ ی فصل دربارۀ این مسایل بحث میکند .بطـورمـثـال
لوی دوپری L. Dupreدرکتاب کالسی خویش تحت عنوان دافغانستانن در
ی قسمت کتاب خویش به ارتباط فرهنگ افغانستان ،ازقبایل واقوام ،رسوم و
عادات ،زبانها ،طرزخوراک ولباس پشتونها ،تاجیکها ،هزار ها ،اوزبیکها وغیر
صحبت میکند .ازهمین لحاظ غربی هادر لکچر و مقاالت ،این جوانب فرهنگی
رامورد بحث قرارمیدهند .اما بااین معلومات نمی توان چراهای ی جامعـه را
جواب داد ،مثال ً چراافغان هامنافع شخصی ،خانوادگی ،قومی رابرمنافع علیـای
کشورترجیح میدهند ؟
ـ چراهای ی فرهنگ وقتی جواب داد میشودکه آنرا به صورت علـمـی
تحلیل وتمزیه کرد ،وقواعدآنرامثل قواعد ی زبان استخراج نمود .اما این نوع
تحلیل کارآسانی نیست ومثل زبان به فعالیت دماغی انسان تعلق میگیرد .ازهمین
لحاظ پیشرفتهایی درین زمینه نتیمۀ تحقیق ومطالعۀ دهه های اخیراست .در اول
نوام چامسکی Noam Chomskyزبانشناس معروف امریکا گفت که تحـلـیـل
وتمزیۀ زبان به دماغ انسان تعلق میگیرد ،تاوقتی که فعالیت دماغی مورد تحقیق
قرارنگیرد ،نمی توان زبان رابه درستی تحلیل وتمزیه کرد .این امرسبب شدکه
چامسکی در زبانشناسی درسالهای 23۱۳انقالب ایمادکند.
بعدا ً ی انسانشناس هالندی ،گیرت هافتد Greet Hoftedبعد از مطالعۀ علمی
فرهنگ ،بااستفاد از مودل بعدی Dimentional Analysisخود پیشرفتهای قابل
مالحظه را درتحلیل وتمزیۀ فرهنگ آورد .وی بااستفاد ازمصطلحات عمیق تر
فرهنگ راچنین تعریف میکند :دفرهنگ ،پروگرام کردن دماغ اسـت ،هـر
فرهنگ فکر وذهن اعضای خودرابطورخاص برنامه ریزی میکند.
ـ من این مودل تحلیل وتمزیه رابعدازمطالعۀ درافغانستان درسالـهـای 1۳۳1ـ
 1۳۳٥آزمایش کردم .کتاب من تحت عنوان دمبادی فرهنـگ افـغـانسـتـان
) Afghanistan 101: Understanding Afghan Cultureدرسال 1۳۳3به چاپ
رسید  ،این کتاب مورد استقبال مردم ،خاصتا ً امریکا قرارگرفت و درحدودسی
هزارواحدآن به فروش رسید است ،زیرا خواندن این کتاب برای امریکایی که
به افغانستان میروند ،حتمی میباشد .
ـ مطلب مهم دیگر فهمیدن ارزشهای فرهنگی میباشد .ارزشها مـثـل خشـت
دری عمارت ،فرهنگ راتشکیل میدهند .ارزش فرهنگی عبارت ازترجـیـح
دادن ی حالت نسبت به حالت دیگرمیباشد .مثال ً افغانها خوردن گوشت ونان را
بصورت شوربا نسبت به خوردن ساندویچ مرجح میدانند .ارزش شخصیت انسان
رامیسازد وفرهنگ شخصیت جامعه را  .برعالو ارزشهای فرهنگی انـفـرادی
وگروهی نظام عقیدتی ی جامعه را تشکیل میدهد .همچنان ارزشهای فرهنگی
غیرعقالنی non-rafroralبود  ،دیل منطقی ندارد .اینکه افغانـهـاچـراشـوربـا
رابرساندویچ ترجیح میدهند ،دلیل منطقی ندارد بمز اینکه گفته شود این نـوع
غذا را خوش دارند  .باالخر مشخصات فزیکی درنگ جلد ،شکل چشم وبینین
سخت افزار hardcopyی فرهنگ ،ومشخصات فرهنگی نرم افزار فرهنگ
راتشکیل میدهند.
ـ ارزشهای فرهنگی انواع مختلف دارد  :خوب /بد ،ثواب /گنا  ،مماز/غیـر
مماز ،حالل /حرام وغیر  .همچنان بعضی ارزشهای دوست داشتنی وبعضی هم
عادی میباشند .ارزشهای نوع اول یادوست داشتنی ایدال بود که درزبان دری
ازکلمۀ دبایدن درآن استفاد می شود ،دمن باید نصوارددنباله در صفحۀ ششمن

صفحۀ دوم

نیوجرسی
انمنیر عبدالصبور فروزان
سخنی چند از اندیشه های احمدشاه مسعود د1ن
پس ازآن روزخونینی که طالبان بیرحمانه شهرکابل را راکتباران کردند و
شهرپراز شهدای گلگون کفن شد بود ،سیل خبرنگاران از هـرگـرو وازهـر
کشوری درکابل سرازیرشد ،هوتل انترکانتیننتال و جرمن کلپ دیگرگنمایش
آنهارانداشت .این خبرنگاران آمد بودند تا ویرانی شهررابعداز فیرپـنـ هـزار
راکت ببیند وازبیچارگی ودرد مردم ماعکسها بگیرند ونوارها تهیه نمایند .بـازار
شان گرم بودو بعضی خبرنگارهم نبودند ،بلکه درلباس خبرنگار آمد بـودنـد
تاحاصل پالن حملۀ راکتی طالبان را ارزیابی نمایندکه به چه انداز است؟ پشت
مسعود راخم ساخته ؟ آیاتوان دوام مقاومت رادارد ویا خالص شد است؟
مردم هنوزمصروف دفن عزیزانشان ومصروف عزاداری و غمداری بودند،
ویرانه های خانه هاییراکه راکت اصابت کرد بود وساکنین آنها هنوز درزیـر
انباری ازسنگ وخشت وچوب دفن بودند ،با بیل و کلنگ وباآبلۀ دستها ،بـادل
پرغم واش چشم میکندند تامگرپارچۀ جسدی ازعزیزی راپیداکنند وبـه آن
تسلی دل دهند .بعضاًازهمۀ خانواد هیچ توته وپارچۀ پیدا نمیشد ،چون راکتها به
اندازۀ قوی بودندکه اجساد انسانهارا پارچه پارچه وپراکند ساخته بود...
چندهفتۀ ازین راکتباران مدهش طالبان نگذشته بودکه شخصی بنام اخضـر
ابراهیمی بکابل آمد .این شخص که ماموریت صلح ازطرف ملل متحدداشـت،
مالقاتهایی بااستادربانی ومسعود نمود .گرچه در ظاهر اوبنام ماموریـت صـلـح
آمد بود ،اما درواقعیت برای ارزیابی قدرت مسعود ودولت افغانستان دربرابـر
طالبان واینکه آیااین پالن مدهش راکتی ،مسعود ودولت راممبور به کنارآمدن
باطالبان نمود یاخیر؟ بکابل سفرکرد بود .او درمالقاتهایش بامسعود خـیـلـی
مأیوس به نظرمی آمد ،چون میدیدکه مسعود هنوزنیرومند ،مصمم وآمادۀ دفاع
در برابرطالبان است .این شخص که زیرنام ماموریت صلح کار مـیـکـرد ،از
طرفداران سرسخت طالبان بود ویکی ازپایه های حلقۀ بود که برای بـقـدرت
رساندن طالبان وسقوط مسعود تپ وتالش مینمود.ابراهیمی ازالمزایربود کـه
دوهموطن او بدستورحلقه ایکه برای قدرت گیری طالبان جدوجهدمیـنـمـود،
تحت پوشش خبرنگار ،به شکل ناجوانمردانه مسعود راشهید ساختند.
چون این پالن نیزکاری نیفتاد ،پاکستانیها وتمویلگران مالی طالبان درصـدد
شدند تاتوانمندی نظامی طالبان را افزایش دهند .فیصلۀ ایشان به آن شدتـافـوج
پاکستان سررشتۀ جنگ رادردست گیرد ،وعساکر پاکستانی همـرا بـاهـمـه
تروریستهای عربی والمزایری وغیر دوشا دوش طالبان علیه مسعود بمنگند تـا
توازن نظامی برهم بخورد ،طالبان پیروزشوند ،مسعود دستگیر ودولت اسالمـی
افغانستان سقوط نماید .شامل شدن مستقیم قوای مسلح پاکستان وتروریستـهـای
عرب که برای شان گفته بودندمسعود کافراست ،واقعا ً توازن نظامی راازبین برد،
و طالبان توانستند تابه شهرکابل نزدی ونزدیکترشدند ،وشهرجـالل آبـاد را
اشغال کردند ،وفشارزیادی بردولت زیادترشد وحلقۀ حامی طالبان و ابراهیمـی
نیز جزوشان بود ،وتاحدی اطمینان یافتندکه همکاری فوج پاکستـان ،پـروژۀ
بقدرت رساندن طالبان رابه اکمال می رساند ،اما ازمسعود سخت درهراس بودند
ووجوداو رابسیارخطر بزرگ تلقی میکردند.
روی این دلیل وزارت خارجۀ امریکا خانم رابن رافل راکه درآنزمان خانـم
قدبلند وزیبایی بود ،نزدمسعود فرستاد تا اگرمسعودرا آمادۀ سازش وممبـوربـه
معامله باطالبان نماید .خانم رافل دوباربامسعود دیدارکرد ،یکی دراستالف ودیگر
درمیدان هوایی بگرام .حتی زیبایی استاد درآن زمان این خانم رابه اندازۀ تحت
تأثیرآورد بود که شبی رادرآنما سپری کرد ومیگفت حیف این کشورزیبا که
ویران شود .چون آن خانم ازپالن واقف بود ،پیوسته به مسعودمی گفت که باید
با طالبان کنارآید ،اوبیشترتمایل پاکستانی وطالبی داشت .در دیـداراسـتـالـف،
مسعود نزاکتهای مهمان نوازی راسخت مراعات کرد ،وهرچه به این خانم بازبان
دپلماسی میگفت که برای اوطالبان وپاکستان هرگزقابل قبول نیـسـت وپـالن
خارجی راهرگزنمی پذیرد ،ولی رافل اصرارمیکرد .درمالقات میدان هـوایـی
بگرام ،باز مسعودبه موقف خود پافشاری کرد وخانم رافل شروع کردکه مسعود
را ازقدرت طالبان بترساند ،توانمندی طالبان راتشریح کرد و به مسعودگفت که
ایشان دردرواز های کابل رسید اند وتوچارۀ دیگر جزاین نداری که باایشـان
کناربیایی ،زیرا ایشان پروژۀ است که حتما ً به قدرت میرسند .
مسعود دیدکه این خانم از حدخود باالترحرف میزند ،لذا دپلماسی راکنار
گذاشته ،کال خودرا روی میزماند وگفت :دخانم رافل اگربه اندازۀ این کـال
ی جای درافغانستان باقی بماندکه دوپای من درآن جاشود ،تاآخرین لحـظـۀ
حیات ازاین کشوردفاع می نمایم !ن مسعود ازجایش بلندشد خداحافظی کـرد،
اول او ازاتاق بیرون شدوبعد خانم رافل .از سروروی خانم رافل بـه وضـاحـت
خواند میشدکه اودرین ماموریت ناکامی خودرا احساس کرد  ،ودانست کـه
مسعودرا نمی توان خرید ونه شخص معامله گراست ،بلکه ازخوداستقالل وپالن
دارد وشماع ودلیر وباروحیات قوی است.
وقتی معاون وزارت خارجۀ امریکا نتای ماموریت خودرابه مقامات مربوط
تقدیم کرد ،حامیان وتمویلگران مالی پروژۀ بقدرت رساندن طالبان به پاکستان
چراغ سبزدادند تا هرچه ازقوای زمینی وهوایی دارد بکارببرد  .شرایط ضیق و
ضیق ترشد ،مسعوددانست که توازن قوا برهم خورد واگرمقاومت کند ،آتش
جنگ شهرکابل وشهروندا نش رابه نابودی میکشاند ،ونتیمۀ مقاومت جزتباهی
مردم بیگنا و تبدیل شدن شهربه ی کورۀ آتش چیزدیگری نیست .مسعودبا
دراکیت بی نظیری که داشت ،پالن تخلیۀ کابل راچنان طرح کردو قوای خود
را طوری ازشهربیرون کرد که حتی بینی کسی هم خون نشد ،وخط جبهـه را
تغییر دادوبا نیرومندی بیشتر وشماعانه پایداری ورزید  ،ضربات سنگین برطالبان
وحامیان پاکستانی شان واردکرد.
مسعودقبل ازترک کابل ،نخست استادعبدالعلی دانشیار ،استادفاکولتۀ حقوق
را نزدداکتر نمیب درتعمیرملل متحد فرستادتا به اوبگویدکه اوضـاع خـوب
نیست ،کابل راتخلیه میکنیم وشمابا مابرویدکه جان تان درخطراست .نمیب بـه
آقای دانشیارگفت :دبرای من لخضر ابراهیمی اطمینان داد که سازمان ملل بـا
مقامات پاکستان صحبت کرد ،وجان من درامان است ،همچنان وزیرخـارجـۀ
پاکستان تلفونی بمن گفت جان تودرامان است وازتعمیرملل متحدشور نخوری!ن
استاددانشیار بعدا ً دردوران مقاومت ،همرا باشهیدعبدالرحیم ددنباله درصفحۀ۱ن
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نه جنگ و نه صلح

المیدا ـ کالیفورنیا

مایکل فلیپ ،روزنامه نگار وال ستریت جورنال ،گزارشی را زیر عنوان دنـه
جنگ تمام عیار و نه صلح کاملن درشمارۀ  13اگست  1۳2٥آن روزنامـه بـه
نشرسپرد است .پس ازی تبصرۀ کوتا  ،بر گردان فارسی گزارش خدمـت
تقدیم می شود.
حضور22سالۀ قوای خارجی به سرکردگی امریکادرافغانستان ،حـاالت را
آنچنان که آرزو میرفت ،نه تنها بهبود نبخشید ،بلکه آنرا بسیار بدتر نمود .جـدا
ازکارهایی که دراحداث وترمیم جاد ها ،انکشاف معارف وصحت عامه که به
کم مستقیم نهادهای بین المللی و انمیوها صورت گرفته ،کارقابل مالحـظـۀ
بنیادی درآوردن صلح واستقرار امنیت ،بهبودزندگی مردم ،باآنهمـه مصـارف
ملیارد دالری کمکها ،عملی نشد است.
مسئول درجه ی اینهمه نابسامانیها ،خرابی کامل امنیت و نارضایتی مطـلـق
مردم ،حکومت بی کفایت حامدکرزی بود ،که نتوانست از شرایط بسیارمساعد
استفادۀ بهینه بدارد ،کارخلق کند ،زمینۀ احداث دستگاههای صنعتی وبـرق را
آماد سازد ،زراعت ومالداری راکه محور اشتغال ومنبع درآمد ملیونها روستایی
ودهقان میباشند ،انکشاف دهد ،سطح تولید راباالببردتا مردم محتاج واردات مواد
خوراکه نمی بودند .جای شرم است که ی کشورزراعتی به ارزش 2ملیـارد
دالرمواد خوراکه وارد میکند.
اکنون کرزی الف زنان بامنتهای چشم سفیدی ادعا میکندکه درآمد سرانـه
از 2٥۳دالردرسال 1۳۳2به  ٢۳۳دالرافزایش یافته است .آن افزایش نتیمۀ کـار
وتولیدات داخلی نبود  ،دراثرسرازیرشدن ملیارد هادالر کم خارجی ،عواید
تولید وقاچاق تریاک ،اقتصادجنگ و مصارف نظامی میباشد ،که باحضورقوای
خارجی ممکن شد است .بخش بزرگ افزایش عوایدسرانه به جیب حواریون،
خانواد  ،قوم و قبیلۀ کرزی ،دزدان دولتی ،قاچاقبران ،غاصبان ملکیتهای عامه،
قوماندانهای جهادی وزورآوران محلی ریخته شد  ،اکثریت مطلق مردم ازآن
محروم بود حتا اوضاع معیشتی شان دراثرصعود قیم مواد ،بدترازسال 1۳۳2می
باشد .سیل بیشمار گداها ونیازمندان محتاج کم که هـرروز ازکـانـالـهـای
تلویزیون های داخلی افغانستان پژواک داد میشود ،ثبوت این ادعاست .
حکومت غنی وعبداهلل توان اصالح نابسامانی هایی راندارندکه از حکومـت
22سالۀ کرزی به ارث برد اند ،زیرا ازیکسو طرح پالیسی ومرکزتصمیم گیری
یکدست نمی باشد ،وازسوی دیگرامکان پولی وحمایت جامعۀ جهانی بصورت
قابل مالحظۀ فروکش نمود و روحیۀ قبیله پرستی و نپوتیسزم درمیان رهبـران
حکومت ومشاوران شان بسیار شدید میباشد.
امریکاوناتو که ظاهرا ً به بهانۀ زدودن رژیم طالبان وشبکۀ القاعد در واکنش
به حملۀ 22سپتمبر برعمارات پنتاگون ومرکزتمارت بین المللی ،که درآن بیش
ازسه هزارانسان بیگنا بکام مرگ فرورفتند ،درسال 1۳۳2به افغانستان هـمـوم
بردند ،درضمن قراربود افغانستان را بازسازی بدارند ،به ارتش و پلیس آمـوزش
دهند ودرتشکیل نهادهای دموکراتی کم نمایند تا امنیت برقرارگردد .تـا
کنون امریکاو ناتو ملیاردهادالر رامصرف نمودند ،هزاران سرباز تلفات دادنـد،
شمار زخمیها ومریضان روحی ناشی ازجنگ قابل مالحظه میباشد.
امریکا وناتو بخش اعظم نیروهای خودرا ازافغانستان خارج کرد اند وقـرار
است تاختم سال 1۳2۱متباقی قوا رابیرون بکشد وفقط ی قطعۀ مـحـدود را
برای تأمین امنیت سفارت امریکادرکابل بگذارند .شایدامریکا درهـمـوم بـر
افغانستان ،آنچه درنظرداشت ،بدست آورد باشد ،ولی مردم افغانستان کماکـان
درنارامی های بدترازسال 1۳۳2قراردارند ،طالبان والقاعد قوت زیادتربدسـت
آورد اند وبدترازآن گرو ضدانسانی داعش برآنهاافزود شد است ،امنـیـت
وجودندارد ،نارضایتی مردم ،فرار سرمایه وفرار جوانان افغانستان رافل کـرد
است .باخروج کامل قوای امریکااوضاع به مراتب بدترمیشود ،و آنچه باقیماند ،
تبا میگردد .این برگردان فارسی گزارش فلیپ:
*
*
*
*
قوتهای خاص امریکا که درافغانستان باقی میمانند ،وظیفۀ بسیـار نـازک و
حساس پیشرو دارند :جنگ با باغیان وآموزش قوای محلی  .امریکادرافغانستان
نه دری جنگ واقعی ونه دری صلح کامل قراردارد .قوای خاص درمیدان
جنگ قوای افغانی رایکی دوبار در روزهمراهیی می نمایند ،رهبران باغیان رادر
حمالت ناگهانی بقتل میرسانند ویادستگیرمیکنند .قوای امریکابه داخل عمارات
برای جستموی باغیان نمیروند .چرخبالهای امریکابصورت مرتـب حـمـالت
هوایی رابرمواضع دشمن انمام میدهند ودررهایی قوای محاصر شدۀ افغـانـی
وامریکایی می پردازند .این حمالت  %٢۳کمتراز حمالتی میباشدکه یکـسـال
پیش صورت میگرفت ،اکنون حمالت به اجازۀ مقامات بلند انمام میشوند.
ی نظامی ارشددرقوایخاص بیان داشت :دمامیتوانیم وظیفۀ افغانهـارا بـمـا
آوریم ،ولی هدف ماآنست که آنها خود کفایت وتوانایی پیدا کنندکه مستقالنه
وظیفه اجرا بدارند .مادرجاهایی که ضرورت باشد کم میکنم.ن بیس ازیکسال
امریکا عملیات قوای خاص خودرادر افغانستان سری نگهداشته بود ،اما درهفتۀ
پیش مقامات نظامی اجاز دادند که گزارشگر وال ستریت جـورنـال ازانـواع
یونتهای کماندو که آخرین فصل زد وخورد در درازترین جنگ امریکامیباشد،
دیدن کند .قوای خاص قسمت اعظم وظایف امریکا رادرافغانستان پیش میبرند
ومسئولیت دارند اطمینان حاصل بدارندکه قوای نخبۀ افغانستان ،پیش ازآنـکـه
قوای امریکا براساس تصمیم اوباما درختم سال آیند بصورت کامل ازافغانستان
خارج میشوند ،خودشان به تنهایی جنگ را رهبری کرد بتوانند.
قوای خاص امریکا مشکالت عراق راکه پس ازخروج امریکادرسال 1۳22
بوقوع پیوست ،وقوای تربیه شدۀ عراق ازهم پاشید ودربرابر حمـالت دولـت
اسالمیدداعشن سقوط کرد ،بخاطردارد .داعش در افغانستان درحال پیـدایـش
میباشد  .ی افسرارشد قوای خاص امریکااظهارکرد :دماهمیشه درافغانسـتـان
درصورت ناکامی ستراتژی ،حضورخواهیم داشت.ن اوباما شمار سربازان امریکا
رادرافغانستان ،که دراوج جنگها که سال پیش بیش ازیکصدهزار بود ،به 33۳۳
سربازکاهش داد ووعد سپرد که بازهم شمار سربازان رادر1۳2۱کاهش میدهد
وآنهارا تااندازۀ میرساند که بتوانند امنیت سفارت امریکا رادرکابل تأمین بدارند .
برخالف کرزی ،رئیس جمهورکنونی احمدزی ،بار ها از قربانیهای ارتـش
امریکا درافغانستان قدردانی کرد وشار نمود که خواهان حمایت بیشـتـر و
انحنای سیاست امریکا پس ازسال 1۳2۱می باشد .اما وی بصـورت آشـکـارا
تقاضای حضور دوامدار قوای امریکا راپس ازسال آیند نکرد است .حنیـف
اتمر طی ی مصاحبه رما جوالی گفت که کابل درجستموی آنست که در
حقیقت خالیی در قابلیت ،بویژ درحمایت هوایی واستخباراتی ایمادنگردد .
قوای باقیماندۀ امریکا به وظایفی اشتغال میداشته باشند که باآنچه در اوایـل
جنگ انمام میدادند ،کامال تفاوت میداشته باشد .درجریان بیش ازی هفـتـه
قوای امریکا بصورت دوامدار درخانه های گلی ،مزارع تریاک وسراشیبی های
کوهها درافغانستان درجدال بود و بیش از 1۰۳۳سربازپس ازحملۀ 22سپتمبـر
1۳۳2تلفات داشته است .حملۀ22سپتمبردرپایگا القاعد درافغانستان طرح شد
بودکه سبب واکنش جدی امریکاوتماوزبرافغانستان ،برهبری آنکشورشد .در
جنوری حکومت کابل رسما ًمسئولیت تأمین امنیت خودددنباله درصفحۀ ششمن
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چهاردهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود

برای تملیل سالگرد شهید احمد شا مسعود قهرمان ملی افغانستـان ایـنـبـار
خواستم ازهمسنگران اوکه درکـتـاب of the Legendary Afghan Leader
Massoud, An Intimate Portraitتألیف بانو مارسیال گراد بااوهمکاری نمود
خاطرات خود را بیان داشته اند چند مثالی حضور شماعرض بدارم :ازیکسـوبـا
بعضی ازآن همسنگران دلیر ,شماع و مماهدین ملی ماآشنامیشویـدوازجـانـب
دیگرمعلومات مستند و راستین دربارۀ آمرصاحب شهید از شـاهـدان عـیـنـی
بدسترس تان قرار میگیرد :شروع میکنم باچندگفته بحیث پیشگفتار ،بعد دربارۀ
روش اجتماعی ,سیاسی ,حربی ,فرهنگی واقتصادی چندمثالی تقدیم نمود بر
انحرافاتیکه از روش شهید مسعود درهر قسمتهای فوق رخ داد است تـبـصـر
نمود درصورت لزوم آنچه من فکر میکنم چارۀ آن باشد تذکر خـواهـم داد.
وبعد از ی نتیمه گیری با پارچه شعریکـه اسـتـاد مـحـتـرم وبـزرگـوارم
پروفیسرعبدالواسع لطیفی سرود اند وعنوان دارد":هرجا اسم ترا مـیـنـویسـم!",
نوشتۀ خود را پایان می بخشم:
فرید زکریا ,درصفحه 12۰کتاب مسعود ,تشریح بالخاصۀ پیکر لیدر افسانوی
افغان ,توسط مارسیال گراد ,مینویسد :من بخاطر دارم ,ی خانم انگلیسی کـه
برای دیدن مسعود درپاریس آمد بود ومن اورا در البی هوتل دید بودم باز به
او روبرو شد داخل مصاحبه شدیم .او در بارۀ مسعود برایم گفت :بسیار عمیب
است !ی مرد رزمی که 1٥سال درجنگ سپری نمود چنین آرام و مسالمت
آمیز دید شود .من قطعا"در فکرآن نبودم که مسعود شخصیتی داشته باشد کـه
دیدارش برمن تاثیر ونفوذعمیق پیداکند .شما فکرکرد نمی توانید که او ی
مرد نظامی تفنگ بدست است ,بیشتر فکر میکنید که او ی فیلسوف است.
درعین روزمن بامسعود مالقات داشتم ،قصه وارزیابی آن خانم را برایش قصه
کردم و پرسیدم؟ راستی چطور امکان دارد که تحت شرایط بسیارنامساعد وطن
شما درنظری ژورنالیست آنهم انگلیس ی فرد"مسالمت آمیز" نمایان شویـد؟
جواب داد :بسیار خوب من هدف خودم را دارم که مهمترین جزء زندگی من
است .وقتیکه شخص درک کند که چه هدف دارد ,باقی همه چیـز بـرایـش
آسان میشود .اگر شخص برای رسیدن بهدف خود از هیچگونه مبـارز دریـ
نکند ,بعدخوا به هدف خودبرسد یا نرسد ،هنوزهم درست است .هدف مـن
آزادی ملت ماست! من با همه قدرتی که برایم میسر است مبارز میکنم تا به آن
موفقانه نایل آیم .اگر به آن نرسم آن تقدیرمن است ،پس چرا بترسم ,زیراکـه
هدف معین دارم و لزومی ندارد که هر روزمن طرزتفکر مختلف پیداکـنـم و
براهی که روان هستم تغییر دهم .ازهمین خاطر هست که من آرام و مسالمـت
آمیز هستم ,و هیچ تشویشی هم ندارم.
انحراف ازین روش مسعود شهید امروز بر همه هویداست .هدف شان معلوم
نیست فلهذا هرروزطرزتفکرشان تغییر میخورد و را های عمیب و غریب کـه
نزدی است بگودال نیستی خودشان و مردم مارا سرنگون سازند ,روان انـد.
چار آنست که هر چه زودتر هدف تعین کنند و به مبارز برخیزند تا وطن از
پرتگا هالکت نمات یابد.
شیر دل قادری در صفحۀ  1٥۱مارسیال گراد ,مینویسد  :مسعود شهید دوبـار
خواب دید است :یکی در سال  23٢3که در درۀ پنمشیر بـه سـرکـردگـی
مقاومت انتخاب گردید؛ او درآنشب خواب دید که مرد مسنی میآیـد و بـر
کمرش پارچه سبز رنگی را می بندد .بار دوم دوما قبل ازشهادتش بود که آن
مرد بازآمد وآن کمربند سبز راازکمرش دور ساخت .خواب اول معنی قوت و
همراهی مردم بااوبودوخواب دوم معنی داشت که وقت یا وظیفه ات پور شد.
توصیۀ مسعود برای ی فامیل افغان درفرانسه :صفحه  ,1۱٢مارسیال گـراد:
برای طفل تان هر روز قرآن بخوانید ,بخداوند عقیدت راسخ داشته بـاشـیـد و
ارزشهای قوی رادرزندگی پیگیرباشید ,زیراکه افغانستان به این ارزشها ضرورت
دارد .شما بحیث مهاجر هیچوقت کلچر ,ارثیت و زبان فا رسی /دری یا پشتو و
یا هر زبان خود را که میدانید فراموش نکنید .من نی باخبرم که شما در دوری
از وطن زجرت بیشتر میکشید نظر به موجودیت تان در داخل وطن .اطفال باید
متوجه والدین بود غمخواری سالخوردگان خود را فرموش ننمـایـنـد .بـایـد
سالخوردگان بیرون از ساحۀ فامیل جای دیگر زندگی نکنند؛ این عنعنۀ افغـانـی
ماست که ما همه دورهم در ی خانه زندگی کنیم ویکخانه بدون سالخوردگان
که قصه ها بیان میدارند و از ارزشها نمایندگی میکنند ,کدام مفهومی ندارد.
انحراف واضح از کلمات حکیمانۀ فوق شهید احمد شا مسعود در بعضی از
فامیلها وجود دارد .والدین پیر خودراحوالۀ نرسنگ هوم که کوالیتیهای مختلف
داشته از تعلیمات و عنعنات اسالمی خبری ندارند ,تسلیم مینمایند .آنها در آنما به
امراض گوناگون و مخصوصا" دیپریشن و زخمهای بستر" مصاب شـد بـیـ
حالت جگر خراش جان دا کس نمی باشد که زنخش بسته کند و کلم ِۀ شهادت
در جوارش زمزمه نماید .بسیاری از ما کلچر و ارثیت خود را فراموش کرد نام
محمد ما ماد شد و اسم جاهد ما جان .یکتعدادی از افغانهای ما حتی از اسـالم
برگشته به مسیحیت نادانسته ازعمق بیموازنگی اخالق پیمانها و کتابهایکه تحـت
نام انمیل مقدس توسط پال و پیتر نوشته شد  ,پیوسته اند .چار آنست ,تا بیدار
شویم و از کلمات حکیمانۀ شیهد احمدشا مسعود بیاموزیم و بر خود و فامـیـل
خود رحم کنیم.
سباستیان ینگر در صفحه  1٢٢مارسیال گراد نوشته است :من ی شـخـص
پیرو کدام دین و مذهب نیستم .من جنت را دید نمیتوانم  ,پس باید را خود را
درین دنیا و چیزیکه پیش روی من است ,پیدا کنم .با مالقات همرای مسـعـود
درک کردم که دردنیای ما کسانی وجود دارد که از دیگران متفاوت اند .مـن
فکرکردم که حتما" لیدران بزرگ مذهب دردنیا صاحب چنان کوالیتی بود اند.
با چنین رویه در ی حالت دیگر مسعود میتوانست را روحانیت در پیش گیرد.
اما دید میشود که موجودیت وی برای ی مقصد دیگر ضروری بود است.
به اینصورت او ی مبارز بود نه ی فرشته .اما مرا متوجه مردان مـذهـبـی
ساخت که را های مهم دینی را بنیان گذاشته اند.
چقدر زیبا نوشته شد و روش و اخالق شهید احمدشا مسعود چنان گیرا بود
که ی شخص بیدین وبی مذهب را متوجه مردان مذهبی گردانید و بر ما و
مخصوصا همسنگران بیوفایش حیف است که گفتار حکیمانۀ اورا فـرامـوش
کرد در دنیای مادیات غرق هستیم .
در موضوعات اجتماعی :مارسیال گراد مینویسد :چنین بر میآید که مسعود
ی قربت بیمانند و محبت غیر معمول با مردمانش داشت .مسعود ی لیدر بود
اما همیشه همقطار مردم خود و مماهدین قدم برمیداشت و عمیقترین عـالیـق
مردم خود را نصیب بود .در حقیقت او فقط ی مماهد بود.
انحراف درینماست که لیدران امروز بعوض قربت ,دوری جسته اند و آن
محبت غیرمعمول مسعودی را در نزد رای دهندگان خود به تدری محوساختـه
میروند .مسعود مماهد بود و اینها لیدران اند از همین جاست که با مردم همقطار
قدم نمیزنند .چار اش اینست که از اریکۀ قدرت بر گلیم رای دهندگان شـان
فرود آیند ,با وعد هایشان وفا نمایند و از چند نفر کاسه لسان و مگسـان دور
شیرینی که فقط مفاد خود نه مفاد ملت مد نظر دارند دوری جویند.
داوود زاللی در صفحه  2٥مارسیال گراد نوشته است  :او به مماهدین تحت

صفحۀ سوم

کابل و کوالب و تهرانم ،خراسانیستم

شعری از نمیب بارور به پاسخ راهپیمایی اخیر افغان ملتیان و پافشاری ایشان بـر
درج واژۀ دافغانن در شناسنامۀ برقی.
از بخارایم ،اصیال ً تاجکستانیستم
شهروند مشهد و شیراز ،ایرانیستم
رستم و سهراب و فردوسی ،منم کاخ بلند
رودکیام ،جامیام ،اشعار خاقانیستم
مادر بومسلم و زایندۀ کاووس و ک َی
مخفیام ،فرزانه و سیمین ،کاشانیستم
مرز را بردار آقا ،آشنای سابقم !
)بوی جوی مولیانم(صلح و پیمانیستم
دردهایت دردهایم ،رن هایت رن هام
سرختر ازخون تو ،لعل بدخشانیستم
خانهام تقسیم در جغراف ِیای پارسیست
کابل و کوالب و تهرانم ،خراسانیستم
دانتحاری ،انزجاری ،انفماری نیستم!!!
ناخلف باشم اگر گویم که افغانیستمن
2٥سنبله /شهریور 2۰32دبرگرفته ازسایت وزین خراسان زمینن
*****************************************
قوماند اش اعتماد داشت .سخت میکوشید تامورال شانرابلند نگه دارد .مسعودبه
آنهااخالق وپرهیزگاری را بیشتراز تاکتیکهای حربی تعلیم میداد .او بـرایشـان
مهربانتر از پدر ونزدیکترازبرادر بود.
انحراف درینماست که امروز مورال همه در هرکن وکنار افغانستان نزدی به
صفرتقرب نمود است .در ظرف دوما اخیر در حدود نهصد هزار نـفـرکـه
تعداد زیاد آنها جوانها ثروت مملکت اند وطن را ترک و یکتعداد شان که را
های غیر قانونی در پیش گرفته بودند در طول را تلـف شـد انـد .اخـالق
حکمرانی قطعآ وجود ندارد .فساد ازهمه وقت بیشتر گردید  .این لیدران کنونی
دولت برای ملت مثل پدر نه بلکه دشمن رفتار دارند .و از حال ناگوار شان خود
را به کوچۀ حسن چپ زد اند .چار اینست که ازین خواب غفلت بیدار شوند
و با جدیت را مسعود شهید درپیش گیرند قبل ازینکه خود شان بـه گـودال
قهقهرا سر نگون شوند.
فرید امین در صفحه  2٢مارسیال گراد مینویسد :مسعود میخواست در پنمشیـر
برای خود ی کلبۀ آباد نماید .باید بین این خانه و خانۀ همسایه اش ی دیوار
بلند میکرد .اما درخت خانۀ همسایه مانعۀ برای آباد کردن این دیواربود .بخانـه
همسایه اش که ی خانم زندگی میکرد رفت و از او اجاز خواست تا چـنـد
شاخۀ درختش را قطع کند ودیوار را آباد سازد .خانم اجاز نـداد واو دوبـار
بزمین خود برگشت و دیوار آباد نشد .او وزیر دفاع مملکت بود می تـوانسـت
بزور آباد کند و یا اورا شکنمه کند ,ولی نکرد.
انحراف واضح درهرجا دید میشود .پارک ملی تصاحب شد ,بـر قـبـرهـای
دورادورمرقد پهلوان صاحب درادامۀ کو شیردرواز خانه ها آباد گردید .خانه
های مردم مهاجر بزورغضب شد .اما آن مرد خدا بدون اجازۀ همسایه اش ی
دیوار آباد کرد نتوانست .چار اینست که به روش لیدر شان توجه نمـود از
غضب مال مردم و زمین ملت اجتناب ورزید اگر هنوزهم ملکیت ناجایز دارند
باید دوبار به مالکینش بر گردانند.
شیردل قادری در ضفحه  ,23مارسیال گراد نوشته است :روزی ی ویزیتور از
پاکستان برایش ی جور بوت آورد .بوت را پدیرفت اینطرف وآنـطـرف
آنرابدقت معاینه کردبعد بی مماهدیکه در نزدیکی اش بود بوت را برای او
تقدیم کرد درحالیکه پنمه های پای خودش از خالل پوز بوتش نمایـان بـود.
برایش گفتم فکر میکنم خودت به آن بوت ضرورت داشتی؟ گفت بلـی امـا
برای من باز کسی دیگر بوت خواهد آورد او از من مستحق تر است.
انحراف واضح ازین رویه در وطن دید میشود .در پهلوی خانهای چـنـدیـن
ملیون دالری همسایه ها ممکن گرسنه شب بگزرانند و انها روی میز شان انـواع
کبابها و غیر صرف میدارند .طفلکان زیر خیمه در زمستان با پای برهنه قـدم
میزنند و نمیدانم چند نفر از لیدران هم سنگر مسعود شهید رفته اند تا با آنها بوتی
تهیه کنند و با دست پراز لطف آنها را نوازش دهند .چار اش پیـروی ازبشـر
دوستی و نوع پرستی است که مسعود بنابر اساسات دین مقدس اسالم اسـتـوار
ساخته بود .باید روزهای که خودشان شکم گرسنه و پای برهـنـه در البـالی
کوهای سر بفل کشیدۀ ته و باالمیدویدند بخاطر زند سازند.
شیردل قادری صفحه  ,23مارسیالگراد مینویسد :هرپرابلمی که در خانه و یـا
هرجای دیگر پیدا میشد پیرو جوان نزدش میامدند و او با حوصلۀ کامل سخنان
شانرا میشنید .هیچوقت از زبانش نشنید ام که بگوید من لیدرهستم و اینکار بمن
ربط ندارد .برای همه وقت زیاد میداد و اگر پیشنهادی میبود هم میشنید .درطول
را اگر ی طفل  3یا  2۳ساله را میدید ایستاد میشد و اگر سوالی مـیـداشـت
جواب میداد .برایشان میگفت :بسیار نظریۀ خوبست ما باید بیشتر دربـار اش
صحبت کنیم .مسعود رفیق مردم بود.
انحراف بسیارعمیق صورت گرفته است .پرابلم باید به سـکـرتـرداد شـود,
حوصلۀ تکلم زیاد با مردم وجود ندارد ,تنها ارتباطات با چند حلقۀ ثـروتـمـنـد
برقرار است .با طفل  3یا  2۳ساله که هیچ امکان ندارد ی لیدر از موتـر زر
پوش خود فرود آید و همکالم شود .چون رفیق مردم نیستند از آنهـا هـراس
دارند وباید درموترهایزر پوش ,سیا آئینه ,سفر کنند .چار اش اینست کـه
باید چون مسعود هدف داشته باشند تا از کس هراس نداشته باشند.
داوودمیردر صفحه  ۰۰مارسیالگرادگفته  :هنگامیکه دشواری زیاد دامنـگـیـر
پنمشیر بود و حمالت متعدد روسها قلت غذا را سبب شد بـود ,مسـعـود بـه
مماهدین هدایت داد تا جیرۀ خودرا با اسیران تقسیم کنند و مماهدین بال درنگ
این امر آمر صاحب را پذیرفتند و چنان کردند .نزد خود گفتم عمیب انسانی و
چه مردی! .ازی مماهد هم سنگرش پرسیدم شما چه فکر میکنیـد در بـارۀ
تقسیم جیرۀ تان؟ او گفت بما گفته است که مماهد باید همینطور باشد .ما برای
کشتن انسانها نیستیم مقصد ما آزادی مملکت ماست .عالوتأ این جوانان اکـثـر
شان حتی نمیدانند که چرا آنها را روسها و یا افغانهای رفیق روسها اینما فرستاد
اند؟ روی همین اعمالش ,مسعود هم در روسیه و هم در کابل نام نی داشـت.
روسهای حق بینی که کتاب نوشته اند از مسعود به احترام زیاد یاد کرد اند.
چون فعالقلت غذا وجود ندارد واسیر جنگ هم نادر است گمان نمیکنم روش
مسعودتکرارشود .امابازهم گرسنگان درسرکهای کابل زیادند .گمان نمیکنم ی
لیدری نان مکلف چاشت خود را به گدای زیر دفترش اهداکرد باشد .که بـاز
هم به همان حرکت بشردوستی مسعود زند نام توجه شود ,بهتر خواهد بود .
داکترعبداهلل در صفحۀ ٢۳مارسیال گراد بیان داشته است:مسعود شهید در بـارۀ
مقاومت میگفت :بدون حمایت مردم ما هیچ چیز کرد نمیتوانیم .مردم حمایت
میکنند زیراکه همه بضد تهاجم و اشغال روسها اند .اما بدون اهدای چیزیکه بـه
آنها امید زندگی و ی آیندۀ امید وار نصیب سازد ,تا بوسیلۀ آن بـه حـیـات
روزمرۀ خود دوام دهند ,این احساسات پایدارنمی ماند  .ددنباله درصفحۀ ششمن
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الکسندریه ـ ورجینیا

صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز

دروصلت وطن و درغربت هجرت دبخش هفتمن
گا برچشم تر وگه برمژ  ،گاهی به خاک
همچو اش ناامیدی خانه بر دوشیم ما دبیدلن
راستی ازوقت ترک وطن محبوب خودما و منزلگۀ مادر ،دیگرماهـمـه در
دیار غربت ،باتعبیرهمین بیت جاویدان حضرت بیدل ،درهمه قار ها متواری و
خانه بردوشیم ،پس بیایید گاهگاهی ازآن خانه وزادگا آبایی خود ،ازآن کوچه
های وطن شیرین وبه غم نشستۀ خود واز مردم وشهروندان همصحبت وهمنشین
یادکنیم ،وتا فرصت حیات باقیست ،درالبالی خاطر های دور ودلنشین آن ایام
ازدست رفته ،بار دیگرخودرا دردامان میهن عزیز دریابیم ،وباگذشته های نایاب
و الهام بخش و روحپرور آن ،دمی درجهان خاطرات خودزندگی کنیم  ...بـا
همین برداشت ،دریادداشت این شمار  ،چندشهروندعادی و ساکنین بی پیرایـۀ
اعماق کوچه های کابل را بحیث نمونه های اشخاص ساد دل وباشهامـت وبـا
همت وخدمتگار کوچۀ اندرابی ،که یقینا ً نظیرشان درکوچه های شمانیز بـودو
باش داشته اند ،به شما معرفی میکنم .اینها نمونۀ همان اشـخـاص عـادی وبـی
بضاعت وازنظر افتادۀ هستندکه بارسنگین کتلۀ محدود باشندگان ی محله را
همه روز بدوش میکشیدند ،وباصداقت وازخودگذری وتحمل هرنوع مشکل
ومشقت ،خالی ازهرگونه غرض وخصومت وتبعیض ،دربدل کمترین مـزد،
وظایف محوله خود رااز بام تاشام انمام میدادند ،و شب رادرکلبه هـای خـود
باشکر ونیایش وآمادگی کارفردا سحرمی کردند.
سلسلۀ همین افراد بردبار وناداراست که امروز زیادترین شهروندان اصـلـی
افغانستان راتشکیل میدهند وهنوزهم دروطن ودر زادگا خود باقی مانـد وبـا
صدهادرد وجراحت ومحرومیت ،زندگی مشقتباری را چه درکلبه هاوویـرانـه
های منازل شان وچه درمحل کسب وکارخود شماعانه وباحفظ ناموس وطن ،به
امیدکدام فردای روشن سپری می کنند.
بهرحال ،این شمۀ ازجریان زندگی وزحمتکشی هاومراودات اجتـمـاعـی
وانسانی ،سه فرد عادی و قشرکارکن کوچۀ اندرابی را تا جاییکه حافظه یـاری
میدهد ،شرح میدهم  :اینها به نامهای داد نیکبخت نان پزیا نانوای ،الله خدایداد
سقاء و بابه بخت بلند خارکش یاجوالی شهرت داشتند ،ودرپیشـه وکـارخـود
خدمتگارهمه بشمارمی رفتند.
داد نیکبخت که قرارحکایاتش درسابق جزء نوکران خرید شـدۀ یـ
خانوادۀ متمول بود ،درجوار ومتصل منزل نشیمن ما تنورنان پزی داشـت ،و
فعالیت روزمر اش با بلند شدن دود بته هاوخارهایی که آتش تـنـور را مـی
افروخت ،آغازمی یافت ،گاهگاهیکه برای دریافت نام گرم خانگی نزدش می
رفتم ،میدیدم که دستمال ژولیدۀ را بسرش پیچانید وآستینچۀ نیمه سوخته را تا
آرن پوشید است ،در حالیکه رخسار های استخوانیش را تف سوزان تـنـور
سرخگونه می ساخت ،بطور مکررمقدارمعین خمیر هموارشد رابادست وبازوی
خود با یکنفس سریع به دیوارداغ تنور می چسپانید وبعدعین عملـیـه رابـدون
اندک توقف ،برای پختن دهها نان دیگرانمام میداد .داد نیکبخت زن نـیـ
سرشت ،متواضع وپرعاطفه وآمادۀ خدمت به اکثر ساکنین محله بود .اجـورۀ
ناچیز نانپری خودرا با لطف ومناعت در اخیرهرما به اساس محاسبـۀ دچـوب
خطن خانوادۀ مربوطه ،صادقانه دریافت میکرد وباآن پول هیزم مـا آیـنـد
ومایحتاج خودراتهیه می نمود  ...ولی واسفا که زندگی پرمشقت او دریـ
حادثۀ فاجعناک که بعدتر بشما توضیح خواهم داد ،درپایان ی شب هولناک
خاتمه یافت...
شخصیت دومی همین ردیف ،الله خداداد سقا میباشدکه عالو بـر شـغـل
شریف سقایی خود ،درنیمۀ دوم روز آمادۀ هرنوع خدمت و دست پیشـی بـه
آشنایان وهمسایگان بود .اوهر روزصبح وقت پس از ادای نماز ،مش چرمـی
پرازآب صاف نل محله راکه درساعات معین آب جاری داشـت ،بـه دوش
میکشید وبه منازل مشتریان خود میرساند ،وکوز های خالی را بدون سروصدا
پرمیکرد ،وبافروتنی وصداقت و سربرا پی کارخود میرفت .به ایـنـصـورت
ازحولۀ کف دست وکمایی حالل ،مایحتاج خود وعایلۀ خودراتهیه مینمود .او
گفتار وکردارنی داشت ،اطفال وجوانان کوچه رابه اطاعت پدر و مـادر و
درس خواندن وتعاون توصیه میکرد ،وشاگردان گریزپای مکتـب ابـتـدایـی
همموار راکه گاهگاهی درگوشه های دوردست کوچه به بمل بـازی وشـیـر
وخط میپرداختند ،باخشونت وشدت توبیخ وتنبیه کرد  ،پدران شان را بـرای
جلوگیری این عمل مطلع میساخت.
راستی الله خدایداد آب موردضرورت روزمرۀ داد نیکبخت نانوا رانیزتهیه
میکرد ،ولی درعوض پول نقد ،مزدماهانۀ خویش رابا او چنین قرارکرد بودکه
ظرف چایموش ودیگ شوربایش راپس از ختم نان پری ،ممانا ً روی آتـش
وخاکسترباقیماندۀ تنور برای جوش خوردن وپخته شدن بگذارد ،وقرص نانـی
هم برایش بدهد.
ولی چه افسوس که این مراود وقرارداد صادقانه ونمیبانۀ داد نیکبخت و
الله خدایداد ناگهان دراثر ی حادثۀ جانکا به مرگ دردناک وپرفاجعـۀ زن
شورید حال انمامید ،وهمۀ باشندگان اندرابی راسخت تکـان داد وعـزا دار
ساخت .یادصحنۀ دلخراش این حادثه تا هنوز مرا تااستخوان میلرزاند .حـادثـه
چنین اتفاق افتاد :ی روزوقت سحر هنگامیکه داد نیکبخت میخواست دیگ
جوشان شوربای کله متعلق به الله خدایداد را بعدازپخته شدن ،ازروی آتـش و
خاکستر داغ تنور بردارد وبرون آورد ،ناگهان محتویات دیـگ روی آتـش
میریزد ،سروصورت وقسمتی ازتنه اش در بخاروتف داغ شوربای جوشـان و
آتش زیرخاکستر به سختی میسوزد ودرآن لحظۀ جانکا هیچ کسی رانداشـت
که چارۀ بکند وبه دادش برسد .به این صورت داد نیکبخت تیر روز درظرف
چندساعت جان به جان آفرین سپرد ،ووقتی با برآمدن آفتاب ،مشتریان واللـه
خدایدادسقاء به سراغش آمدند ،مانندمردمی که ناگهان دچارصاعقه شد باشند،
با جسد نیمه سوخته وبیمان زن پرکار وخدمتگار روبروشدند ،داد و فـریـاد و
گریه ازهرسو به آسمان رفت وغبار غم وماتم برگذراندرابی سایۀ هیـبـتـنـاک
انداخت ...ازهمان سایه هایی که درچندشب وروز گذشته دهشت افگنان پس از
حمالت خوبار گوشه های شهرهای وطن رابه تاریکی هولناک و ویـرانـی و
خاک وخون کشانیدند .بهر حال ،مردان محله جنازۀ زن نانوا را تاقبرستاندقول
آبچکاننبه دوش کشیدند وبخاک سیا سپردند .
حال بایادآوری این حادثۀ مرگباری که بطور تصادفی وغیرقصدی رخ داد،
جا داردازکسانی هم یادکنیم که درطول جنگهای تحمیلی و خانمانسوزافغانستان
ودرهموم وتاراج مکررحمله آوران برشهروندان صدها وهزاران فرد بیگنا وبی
بضاعت زیرآتش بمب وراکت و گلوله وامثال آن سرتاپاسوختند وماننـددداد
نیکبختن کس به داد شان نرسید ،وبا درد ومأیوسی جان سپردند .چـه اسـف
انگیزاست که این آتش افروزی وآدمسوزی قصدی سالهاست درگوشه وکنار
وطن ماباحمالت جنگ آوران ومزدوران خونخور اجنبی وجنگهای تحمیـلـی
ددنباله درصفحۀ ششمن
ادامه دارد .

نصیراحمد رازی

سدنی ـ آسترالیا

داستانهایی همسوی با تصوف

دردومین بخش ازاین سلـسـلـه مـی
پردازم به اینکه :به تحقیق نمیتوان تاریخ
پدیدآمدن طریقۀ تصوف راتعیین کرد،
زیراظهور ونشر افکار وعقاید ومکتبهـا
تدریمی است نه ناگهانی .زهد وانقطاع
ازدنیا و ترک لذات زودگذرکه اصول
تصوف است ،پیش ازدوران اسـالمـی
میان پیروان بیشتر ادیان وآیین هاماننـد
عیسویان ،مانویان ،بوداییان و زردشتیان
معمول بود  ،که بطور مثال درشـمـارۀ
بعدی به تصوف عیسوی اشارۀ کـوتـا
خواهم داشت .
بزرگترین نمایندۀ تصوف مشرق زمین پیش ازاسالم دمانین است ،که ازحیث
وسعت وعظمت فکر ،نبوغ معنوی ونفوذروحانی ،در تاریخ تصول عالم یـ
شخصیت بینظیراست .اغلب مؤرخان وبزرگان صوفیه ظهورتصوف را مربوط
به سدۀ دوم همری ذکرکرد اند ،هرچند شیخ عطار ،سلسلۀ اویسیان را از اویس
قرنی میدند و اویس به سال ۰٢همری وفات یافته است .ابن جـوزی د٥3٢من
میگوید :داسم صوفی اندکی قبل ازسال 1۳۳همری پیداشد است .همین نظررا
قشیری نیز نقل کرد ومؤلف کشف الظنون روایت قشیری را تاییدنمود است.
ابن خلدون نیز درمقدمه اش ظهورتصوف راسدۀ دوم همری دانسته و جاحظ د
1۳۳همرین درکتاب البیان والتبیین ،کلمۀ صوفی رابکار برد است.
گروهی برآن آنندکه ظهور اصطالح تصوف ومتصوف ،مربوط بـه زمـان
حسن بصری د22۳همرین است ،ومعتقدند که وی نخستین زادی است که اهل
تصوف بود ودربارۀ آن سخن گفت  .درکتاب قوت القلوب ،مؤلف شرحـی
راجع به فضایل حسن بصری مینویسد و اورا نخستین پیشوای تصوف میشمارد.
بعضی گمان برد اندکه اصطالح صوفی ازمحدثات بغدادیان باشد ،ولی نه چنان
است ،زیرا این لقب درزمان حسن بصری معمول بود .محمدبن اسحق بن یسـار
نقل میکندکه پیش ازعهد اسالم ،گاهی چنان اتفاق می افتادکه هیچ کـس بـه
طواف بیت اهلل نمی آمد ،ودرآن موقع مردی صوفی از شـهـری دور مـی
آمدوطواف میکرد .ابونصر سراج اظهارمیداردکه  :داگر روایت اخبـار مـکـه
صحیح باشد ،دلیل است که قبل ازاسالم نیز اصطالح دصوفین معروف ومتداول
بود است .استادجالل الدین همایی نوشته اند :داگرسلمان فارسی وابوذرغفاری
راصوفی خواند اند ،ازباب مشابهت رفتار ایشان است.
آنچه نویسندۀ این سطور ازدوران کودکی درذهنم ح شد  ،شخصیتی بود
به نام صوفی محمداسالم خان مین ،که به دیدار پدرم می آمد .ایشان معلم واستاد
نامداردرلیسۀ حبیبیه بود که شاگردان زیادی را تربیت کرد ،وهمۀ آنها به مقامات
عالی درکشور رسیدند .روانش قرین رحمت پروردگار باد ،واقعا ً صوفی به تمام
معنا بود.
داستان :دچقدرخوب بود زن میگرفتی وخانواد تشکیل میدادی وبـه ایـن
زندگی انفرادی خاتمه میدادی ،تاهم حاجت تو به زن برآورد شود وهم آن زن
درکار دنیا وآخرت کم تو باشد.
ـ یارسول اهلل ! نه مال دارم ونه جمال ،نه حسب دارم ونه نسب ،چه کسی به من
زن میدهد؟ وکدام زن رغبت میکندکه همسرمردی فقیر وکوتا قـد وسـیـا
پوست وبدشکل مانند من بشود؟
ـ ای جویبر! خداوند به وسیلۀ اسالم ارزش افراد واشخاص راعـوض کـرد،
بسیاری ازاشخاص دردورۀ جاهلیت محترم بودند واسالم آنهارا پـایـیـن آورد.
بسیاری از اشخاص درجاهلیت خوار وبی مقداربودند و اسالم قدر ومنزل آنهارا
باال برد .خداوند به وسیلۀ اسالم نخوتهای جاهلیت وافتخار به نسب وخـانـواد
رامنسوخ کرد .اکنون همۀ مردم از سفیدوسیا  ،قرشی وغیرقرشی ،عـربـی و
عممی دری درجه اند .هیچس بردیگری برتری ندارد مگر به وسیلۀ تقـوا و
طاعت .من در میان مسلمانان فقط کسی را ازتو باالترمیدانم که تقوا وعملش از
تو بهترباشد .اکنون به آنچه دستورمیدهم عمل کن .ن
اینها کلماتی بودن که دریکی ازروزهاکه رسول اکرم به مالقات داصـحـاب
صفهن آمد بود ،میان او وجویبر رد وبدل شد .جویبر از اهل دیمـامـهن بـود،
درهمانما بودکه شهرت وآوازۀ اسالم وظهورپیامبر خاتم راشنید ،اوهرچند تنگ
دست وسیا وکوتا قد بود ،اما باهوش و حق طلب وبا اراد بود .بعدازشنیـدن
آوازۀ اسالم ،یکسر به مدینه آمد تا ازنزدی جریان راببیند .طولی نکشیدکـه
اسالم آورد ودر سل مسلمانان درآمد ،اما چون نه پولی داشت ونه منزلی ونه
آشنایی ،موقتا ً به دستوررسول اکرم درمسمد بسرمیبرد .تدریما ً در میان کسان
دیگری که مسلمان میشدهد ودرمدینه میماندند ،افرادی دیگرهم یافت شدندکه
آنهانیز مانند جویبر فقیروتنگدست بودند وبه دستورپیغمبر درمسمد بسـرمـی
بردند ،تاآنکه به پیغمبر وحی شد مسمدجای سکونت نیست ،اینها باید درخارج
مسمد منزل کنند .رسول خدا نقطۀ رادرخارج ازمسمد درنظرگرفت وسایبانـی
درآنما ساخت وآنعد رابه زیرآن سایبان منتقل کرد .آنمارا دصفهن می نامیدند
وساکنین آنماکه هم فقیربودند وهم غریب ،داصحاب صفهن خواند میشدنـد.
رسول خدا واصحاب به احوال وزندگی آنها رسیدگی میکردند.
ی روزرسول خدا به سراغ ایندسته آمد بود .درآن میان چشمش به جویبر
افتاد ،به فکر رفت که جویبر را ازین وضع خارج کند وبه زنـدگـی او سـرو
سامانی بدهد ،اماچیزی که هرگزبخاطر جویبرنمی گذشت ،بااطالعی کـه از
وضع خودش داشت ،این بودکه روزی صاحب زن وخانه وسروسامان بشـود،
این بودکه تارسول خدابه او پیشنهاد ازدواج کرد ،باتعمب جواب داد :مـگـر
ممکن است کسی به زناشویی بامن تن بدهد؟ ولی رسول خدا زود اورا ازاشتبا
خودش خارج ساخت وتغییروضع اجتماعی ،که دراثر اسالم پیداشد بود ،به او
گوشزد فرمود .رسول خدا پس ازآنکه جویبر را ازاشتبا بیرون آورد و اورا به
زندگی مطمئن وامیدوارساخت ،دستورداد یکسر به خانۀ زیاد بن لبیدانصـاری
برود ودخترش ذلفا رابرای خود خواستگاری کند.
زیاد بن لبید از ثروتمندان ومحترمین اهل مدینه بود .افراد قبیلۀ وی احـتـرام
زیادی برایش قایل بودند .هنگامیکه جویبر وارد خانۀ زیـاد شـد ،گـروهـی
ازبستگان وافراد قبیلۀ لبید درآنما جمع بودند .جویبر پس ازنشستن مکثی کـرد
وسپس سررا بلندکرد وبه زیادگفت :دمن از طرف پیغمبر پیامی برای تـودارم،
محرمانه بگویم یاعلنی؟ ـ پیام پیغمبر برای من افتخاراست ،البته علنی بـگـو .ـ
پیغمبر مرا فرستاد که دخترت ذلفا را برای خودم خواستگاری کنم  .ـ پیغمبـر
خودش این موضوع رابه تو فرمود؟ ـ من که ازپیش خود حرفی نمی زنم ،همه
مرامی شناسند ،اهل دروغ نیستم .ـ عمیب است ! رسم مانیست که دختر خودرا
جزبه هم شأنهای خود ازقبیلۀ خودمان بدهیم ،توبرو ،من خودم به حضورپیغمبر
خواهم آمد ودراین موضوع باخود ایشان مذاکر خواهم کرد .ن
جوبیر ازجا حرکت کرد وازخانه بیرون رفت ،اماهمانطورکه مـیـرفـت بـا
خودش میگفت ،به خداقسم آنچه قرآن تعلیم داد است وآن چیزی که نبـوت
محمدبرای آن است ،غیراین چیزی است که زیادمیگوید .دستون سومن

سیدآقا هنری

صفحۀ چهارم
هامبورگ ـ آلمان

آیا داؤود خان وطن ما را دوست داشت ؟

دبه ادامۀ گذشتهن  :فایق مینویسد :داؤود برای میوندوال پست بلندی را درنظر
گرفته بود ،ونعیم خان هم این موضوع راتائیدکرد ،اگرچنین میبودماهها گذشت
چراخبری نشد؟ آیاکمونستان عقید اش را تغییردادند ؟ مرحوم نمیم آریابرایم
گفت قدیرقوماندن امنیه برای میوندوال پیام روان کرد بود ،هرجـامـیـرویـد
برایتان پاسپورت میدهم درجواب گفته بودند به پای دار میروم نه ازوطنم.
پت وپنهان نیست که بسیاری کارهارا بدون صالح داؤود میکردند ،و دسـت
بازبرایشان داد بود .فایق میگوید ازتبدیلی های بیمورد وکار های نـاشـایسـت
رسولی برایش گفتم درجواب شنیدم وی وزیر است میداندچه کند ،مثال فیض
محمدوزیرداخله پرچمیدمشهوربه فیضوی قصابن اضافه از  1۳۳نفرحکام را
ازحزب پرچم که بسیاری شان معلم بودند نصب کرد .درکابل گفته شدهرروز
بعدازوقت کارفیض محمد جهت رفع خستگی پیش بند پالستکی مانند قصابان
به خودمی بست وچندین نفررابدست خود حالل میکرد ،بدین لـحـاظ لـقـب
فیضوی قصاب راگرفتدالغیب عنداهللن .همان قسمی که گلبدین را مردم لقب
قصاب کابل نام نهادند.
عبدالحمید مبارزدرکتاب خودص 1۱می نویسد ،درسال 23٢2مـن والـی
والیت لوگربودم مولوی محمدنبی راگرفتند ناارامی خلق شد ،نـزدداؤودخـان
رفتم قضیه را اطالع دادم وگفتم اگروی رها نشود من نمی توانم والیت را آرام
نگه دارم ،داؤود برایم گفت من خبرندارم وامررهائی وی را فورانوشت.
داؤود مسلمان بود نه مؤمن متعهد ،اگروی به حزب جوانان مسلمان خداپرست
ووطندوست ومردمان باتدبیر رو می آورد ،امروز مابه این مصیبت گرفتارنمی
شدیم ونامش جاودانی میشد ،گلبدینی ها ،روس وباندیستهای خلـق وپـرچـم
ممالی برای بربادی وطن مانمییافتند.
طورمثال احمد شا مسعود یکی ازاین حزب جوانان مسلمان بود ،خانم رابـن
رافل معاون وزیرخارجۀ امریکا درمیدان بگرام 233۱برایش گفت جنگ را رها
کن دیعنی بگذارطالبان بیایندن درجواب کال خودرا روی میز گذاشت وگفت
تاوقتی که همین قدرجای دروطنم دارم برضد ظالم می جنگم.
چندروزبعدخانم مادلین البرایت وزیرخارجۀ امریکا درپشاوربرای خانمـهـای
مهاجرین وطن ما درمحضرعام گفت من ازدل شـمـامـیـآیـم خـودم یـهـود
دصیهونیستن بودم ازگیرنازیها ازچکسلواکیا به سویس گریختم بعدا به امریکا،
اماچندساعت بعد چکی ٥۳۳ملیونی دالری را جهت اشغال شهرکابل دراسالم اباد
به دست جنراالن پاکستانی سپرد.
درسال  23٢2بازهم گفتند توطئۀ دیگری راکشف کردیم جنرال میر احمـد
شا قوماندان توپچی راباعدۀ ازبیگناهان به اتهام همکاری بای مملکت خارجی
گرفتند وبه حبسهای طویل المدت محکوم کردند.محترم جنرال نذیـرکـبـیـر
سراج .درکتاب خود ص  ٥2چنین می نویسد :دی سال قـبـل ازکـودتـای
کمونستی ،قرابتی بین من وجنرال متقاعدمحمدرسول خان ،سابق رئیس ظـبـط
احواالت به وقوع پیوست ،جوان ترین دخترم ،باجوان ترین پسرمحمد رسول
خان با هم ازدواج کردند .این نزدیکی امکانات انرا فراهم ساخت ،تا مکنونـات
قلبی اورا کاوید وبیرون بکشم .ازاودربار داؤدخان ونیاتش پرسیدم ،چـنـیـن
گفت دبعد ازانفاذ قانون اساسی محمد داودخان ،مرابه منزلش خواست ،بعد از
صرف چای وصحبت دربارۀ موضوعات روزواوضاع کشور ،مقصد اصلی اش
راچنین بیان داشت ،دمبل پن ملیون افغانی نقدحاضراست ،به اختیارت میگذارم،
توسط ان اشخاصی مانند ممید کلکانی ،ببرک کارمل ،سید ظاهروبعـضـی از
وکالی چپ گرارا تشویق نما ،که درداخل مملکت ودرولسی جرگه بی نظمی
حرج ومرج به وجودآرند.ن من پولش را قبول نکردم ،اما گفتم این کاررامیکنم،
به وعد خود وفا کردم .امروزازکارخود پشیمان هستم وبدربارخداوند ،همیشه
دست دعا باال کرد وتقاضا میکنم ،خداوندا مراازگناهانی که به نفع داؤودخان
مرتکب شد ام ببخشای ،گناهانی را که برای منافع خودمرتکب شد ام ،جوابد
میباشم.ن
غوث الدین فایق درکتاب خود درازی راکه نمی خواستم افشاء گرددن ص
۱3می نویسد .احمدضیا جگرن قوماندان گارد جمهوری بود ،روزی درکوتی
باغچۀ ارگ میگذشتم ،سردارعبدالولی انما بندی بود مراصدا زد ،با احمد ضیاء
ی جا داخل اطاقش شدیم بعد احوال پرسی گفت ،با شما خصوصی کاردارم
ضیاء را اجاز بدهید ،که بیرون رودگفتم به حضورش باید بگوئید ،کمـربـنـد
کوت خودرا بازکرد دربغل چپ وراستش مرداردانه های بود ،که دلم برایش
سوخت وگفت ازسردار صاحب بخواهید ،برایم هفته ی بارحمام کردن اجاز
دهند .ازاطاق بیرون شدیم ،برای ضیا گفتم چرا این قدرسخت گیری میکنیـد،
گفت همین که زند است شکرکند.
وقتی ی محمدزایی این مصیبت را باچشم سرمی بینند ،آیندۀ تاریکی پیش
بینی میکنند .مملسی آراستند ومحمدصدیق خان سابق والی هرات را ،که کالن
قوم بود نزد سردارسرخ فرستادند ،تا نارضائی ازخودنشان دهند ،وقتی با وی هم
صحبت میشود ،می پرسد کاکا خیریت بودآمدی؟ صدیق خان مردبا تمـربـه
وموسپیدی بود میگوید ،ازاین بچه بازی ها صرف نظرکن اینها کسانی نیستنـد،
که درد مملکت را دواکنند و ....داؤود بدون مقدمۀ میگوید با رفقایم امد ام با
رفقایم می روم.
دتربیت نااهل چون گردگان درگنبد استن سعدی /.ددنباله داردن
*****************************************
هرکس نزدی بود ،این سخنان راکه جویبر باخود زیرلب زمزمه میکرد مـی
شنید .ذلفا دخترزیبای لبید که به جمال وزیبایی معروف بود ،سخنان جویبر را
شنید ،آمد پیش پدر تا ازماجرا آگا شود .ـ بابا این مردکه همین االن ازخـانـه
بیرون رفت باخودش چه زمزمه میکردومقصودش چه بود ؟ ـ ایـن مـردبـه
خواستگاری توآمد بود و ادعا میکردپیغمبر اورا فرستاد است .ـ نکند واقـعـا ً
پیغمبر اورافرستاد باشد ،و ردکردن تو اورا تمرد امرپیغمبرمحسوب گردد ! ـ به
عقیدۀ تو من چه کنم؟ ـ به عقیدۀ من زود اورا قبل ازآنکه به حضورپیغمبر برسد
بخانه برگردان ،وخودت بروبه حضورپیغمبر وتحقیق کن قضیه چه بود است.
زیاد جویبر را بااحترام به خانه برگردانید وخودش به حضورپیغمبر شـتـافـت.
همینکه آن حضرت را دید ،عرض کرد :دیارسول اهلل ! جویبر به خانۀ ما آمدو
همچو پیغامی ازطرف شماآورد .میخواهم عرض کنم رسم وعادت جاری مااین
است که دختران خودرافقط به هم شأنهای خودمان ازاهل قبیله که همه انصـار
ویاران شماهستند بدهیم  .ـ ای زیاد! جویبر مؤمن است ،آن شأنیتهاکه توگمـان
میکنی امروزازمیان رفته است ،مرد مؤمن هم شأن زن مؤمنه است.ن
زیادبه خانه برگشت ویکسر به سراغ دخترش ذلفا رفت وماجرا را نقل کرد .ـ
به عقیدۀ من پیشنهاد رسول خدا را ردنکن ،مطلب مربوط به من است ،جویـبـر
هرچی هست من باید راضی باشم ،چون رسول خدابه این امر راضی است مـن
هم راضی هستم .ن زیاد ذلفا رابه عقد جویبر درآورد ،مهراورا ازمـال خـودش
تعیین کرد جهاز خوبی برای عروس تهیه دید .ازجویبر پرسیدند :دآیاخانۀ در
نظرگرفته ای که عروس رابه آن خانه ببری؟ ـ من چیزی که فکر نمیکردم این
بودکه روزی دارای زن وزندگی بشوم  ،پیغمبرناگهان آمد وبه من چنین وچنان
گفت ومرا به خانۀ زیاد فرستاد .ن زیاد ازمال خود خانه وددنباله درصفحۀ ششمن

هفته نامۀ امید

معرفی شخصیت های فرهیخته ودانشمند
شامل میزمباحثه ،درمحفل تجلیل هفتۀ
شهید وسالروزشهادت آمرصاحب :

ـ پروفیسرداکترحمید هادی درشهرکابل متولدشد  ،تحصیالت عالی خودرا
درلیسۀ حبیبیه وبعد درفاکولتۀ طب کابل به پایان رسانید .مدتی بعد ازامـتـحـان
کانکور ،استاد نسایی ووالدی دردانشگا کابل بود .موصوف بعدازگذشتـانـدن
امتحان ECFMGدرکابل ،عازم امریکا شد ،و دور های رزیدنسی وفیلوشـپ
خودرا دریونیورستی فلوریدا ،کال اطباء وجراحان دانشگا کولمبیا ،دانشـگـا
پیتسبورگ پنسلوانیا و یونیورستی جورجیا به پایان رسانید .موصوف حامل بورد
تخصص نسایی ووالدی ،بوردتخصص پیشرفتۀ Maternal Fetal Medicine
بود  ،وتداوی امراض داخله وجراحی طفل را در داخل رحم مادر انمـام داد
است .عالوتا ً وی ی دورۀ ریسرچ وپژوهش پتالوژی نسایی را در پتسبورگ
به پایان رسانید است.
داکترهادی درمدت ۰٥سال گذشته بحیث استاد دریونیورستی های امریکـا
تدریس کرد وپنما پروژۀ تحقیقات علمی راتکمیل ودر مطبوعات معتـبـرو
علمی امریکانشرکرد ودرحدود صدکنفرانس علمی درممامع سایـنـس ایـن
کشور ایرادکرد است .نشرات علمی داکترهادی اکثرا ً شامل موضوعات بکر
بود ورهنمای تداوی برای متخصصین امریکایی واروپایی بود اسـت .ازآن
جمله تداوی امراض غدۀ تیروئید طفل درداخل رحم ،تداوی اظفال قبل ازوقت
ومطالعات انکشاف مغزطفل درحیات داخل رحمی معروف میباشند .درمـدت
1۱سالی که داکترهادی آمرشعبۀ والدی درسیستم دانشگا کروالینای شمالـی
بود است ،موفق به اخذچندین جائزۀ ملی در ریسرچ ،و بـهـتـریـن اسـتـاد
یونیورستی ازطرف کال جراحان واطباء نسایی و والدی امریکا شد است.
تشنمات و نارامی های سیاسی وجنگهای افغانستان ،داکترهادی را شـدیـدا ً
متأثر ساخته است .فعالیتهای سیاسی اوبرای دفاع ازمردم افغانستان در وزارت
خارجۀ امریکا ،درکانگرس ،مملس سنا ،رادیو هاوممامع دیگرامریـکـا بـود
است .افتخاربلندتر ازهمه ،فعالیت ازرا جریدۀ معتبر امید می باشد.
ـ
ـ
ـ
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ـ داکتر غالم محمد دستگیرشام روزچهارشنبه پنمم ثور 2۰23ش مطابـق۱
ربیع االول  2۰٥3قمری که مطابقت دارد به  1٢ /1۱اپریل  23۰3م درخـانـۀ
نمبر  ۰1گذرسه دکان عاشقان و عارفان دعن تولدیافته پدرش که شغل تمارت
داشت به صوفی غالم دستگیر مشهور بود .بعد از فراغت از لیسۀ حبیبییه در سال
23٥٢م به پی سی بی دانشکدۀ ساینس شامل ودر سال 23٥3م بدرجۀ اعلی از
آنما فارغ وبه دانشکدۀ طب به تحصیالت خود دوام داد .در سـال 23۱۰م از
دانشکدۀ طب فارغ و به دورۀ ستاژ یا انترنشپ داخل و درسال 23۱2م مفتخر به
سند"ام دی" گردید .تفسیر قرآن پاک وعلوم دینی را هم از اسـتـادان مـحـل
آموخته اند .درسال 23۱٥م که کورس احتیاط بود,امتحان کانکورطب بـرای
شمول بعضویت اکادمی دردانشکدۀ طب دانشگا ننگرهار وهم امتحان لسـان
پشتوراموفقانه گذشتاند درکدرجراحی پذیرفته شد .بعد ازنشرکتابدد صدری
ناروغیو مختصر جراحین ,مضامین متعدد طبی در آریانا دایرۀ الـمـعـارف و
دتداوی توبرکلوزفقرات با مداخالت قدامین ازطرف پروفیسر رایس شـف
جراحی وقت تقدیرگردیدودرجریان قدم علمی به پوهنمـل بـودکـه بـرای
تحصیالت عالی دررشتۀ جراحی در ما می23۱3م به انگلستان سـکـالـرشـپ
گرفت وبعد از اخذ دیپلومهای ازرایل کال آف فیزیشن لنـدن LRCP,رایـل
کال آف سرجنزدر انگلند MRCSو دیپلوم تخصص درجراحی بطنی صدری
از رایل کال آف سرجنزهدنبر FRCSو گذشتاندن امتحان ECFMGدر ما
اکتوبر 23٢3م بوطن مراجعت نمود .بعد از خدمت دردیپارتمنـت جـراحـی
دانشگدۀ کابل و تدریس اساسات جراحی ,دیپارتمنت جراحی شفاخانۀ چـهـار
صد بستراکادمی علوم طبی و چند نشریه که در پشتنی طبی ممله و بعد ژورنال
طبیعی علوم بظبع رسید ,در نوامبر 23٢3م به مهاجرت پرداخته درامریکامسکن
گزید وبعداز گذشتاندن امتحان FLEXدرامریکا درسال233۳به اخذ الیسـنـس
پرکتس طبابت درنیویارک ومساچوستس موفق شـد .بـعـد ازخـدمـت در
یونیورسیتی مساچوستس وی شعبۀ از هارورد در نارتهمپتون و شـفـاخـانـۀ
ویتیران در سال 1۳21م به اثر تقاضای خودش متقاعد گردید.
درجریان خدمات طبی اش در امریکا ,انممن داکتران افغانی در امریکـا را
بنیادگذاشت ،که روز21سپتمبر 1۳2٥بیست وششمین سال خودراتملیل کردند.
درپهلوی فعالیتهای علمی طبی درامریکا چون :نشری میتود برای جـراحـی
انگشت که در بلمیم ,باستون ,لندن و ششمین کنگرس بین المللی جراحی دست
در پاریس تقدیم گردید و ی پاتینت برای جراحی امعای غلیظه موفق گردید,
با نامۀ هفتگی امید ,هم از روزهای اول همکار بود مضامین متعدد اجتـمـاعـی,
تاریخی ,و سیاسی نوشته اند که همه بچاپ رسید است.
درسالگردهای متعددشهادت احمدشا مسعود درکالیفورنیا وویرجینیا حصه
گرفته سخنان دلچسپی در بارۀ حیات و فعالیتهای شهید قهرمان ملی نوشتـه ،در
چهاردهمین سالگردشهادت احمدشا مسعود در بانکویت هال چیری بالسم در
روز یکشنبه سیزدهم سپتامبر 1۳2٥عضو مفید پنالیست ها بودند.
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
* داکترعبدالوهاب فرزندشادروان عبدالهادی شیرزی ،دردسمبرسال 2321
میالدی در گذر اندرابی شهرکابل به دنیاآمد .پس ازاتمام لیسۀ غـازی شـامـل
فاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی کابل شد ،درسال  23۱۱با فراغت ازآن ،دوسـال
عضو کدرتدریسی بحیث اسیستانت به تدریس درهمان فاکولـتـه پـرداخـت،
بعدجهت تحصیالت عالی به یونیورستی سوربن پاریس رفت وبادریافت درجۀ
داکتری دولتی دررشتۀ حقوق وعلوم سیاسی بخصوص درسـاحـۀ حـقـوق
اساسی ،ادارۀ عامه وحقوق بین الدول ،درمارچ  23٢٥بوطن برگشت.
داکترعبدالوهاب هادی ،بالفاصله بحیث استاد صاحب کرسی حقوق اساسی
وبین الدول درفاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی کابل گـردیـد .در مـا جـون
سال 23٢٢برای ی دورۀ مطالعات حقوقی هژد ماهۀ به جورج واشـنـگـتـن
یونیورستی درشهرواشنگتن دی سی آمد ،که در ختم آن ،نسـبـت کـودتـای
کمونیستی درافغانستان ،به ایاالت متحد پناهندۀ سیاسی شد  .موصوف درمـا
اگست 233۳باهمکاری مرحوم حبیب کورگانی ،بخش دری رادیـوصـدای
امریکا را بنیاد گذاشتند .وی طی بیست ونه سال ازبرنامه سازان ونطاقان برازندۀ
این برنامه بود  .وی در اول اگست  1۳۳3بازنشسته شد ،وپس ازآن همـکـاری
خویش رابا هفته نامۀ امید آغازنمود ،که بحمدهلل تاحال ادامه دارد.
داکترهادی پس ازسرنگونی رژیم طالبی ،دوبار برای تهیۀ گزارشهای عینی به
کابل رفت ،ودرانتخابات سال پیش هم یکی ازشاهدان بود .
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ـ انمنیرعبدالصبور فروزان درسال  23٥٢درقریۀ دهقانان شهـر چـاریـکـار
والیت پروان تولدیافت ،وخانواد اش دوما پس ازآن به قریۀ پوستین دوزهای
شهرکابل نقل مکان نمود .دورۀ ابتدایی رادرمکتب شا ولی،متوسطه رادرمکتب
انصاری ودورۀ لیسه را درلیسۀ غازی درسال 23٢2به پایان رسانید .انمنیرفروزان
لیسانس انستیتوت جیولوجی فاکولتۀ ساینس دانشگا کابل درسال  23٢2حاصل
نمود  ،درجۀ ماستری راازدیپارتمنت جیولوجی و معادن پولیتخنی کابل
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گزارشگر :عبدالودود ظفری

تجلیل ازچهاردهمین سالروز شهادت احمدشاه
مسعود ،قهرمان ملی درشمال ایالت کالیفورنیا

ازهفتۀ شهید وچهاردهمین سال شهادت احمدشا مسعوددرحن قهرمان ملی ،بـه
روزیازدۀ سپتمبر 1۳2٥درسالون بزرگ چاندنی بنکویتهال ،واقع شهر نووارک
درشمال ایالت کالیفورنیا ،ازطرف انممن فرهنگی دانش باختم قرآن شـریـف،
سخنرانی ها و نمایش بخشهایی از صحنه های جهاد ومقاومت ملی ،بزرگداشت
به عمل آمد.
سالون بابیرق بزرگ دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،جمالت کوتا ازبیانات
مسعودشهید وتصاویری ازشهیداستاد برهان الدین ربانی ،حاجی عبـدالـقـدیـر،
مصطفی کاظمی واحمدشا مسعود تزیین گردید بود  .شامالن همآیـش کـه
بیشتر ازتوقع سالون راپرساخته بودند ،ازشهرهای اطراف سانفرانسسکو وسکـر
منتو والس انملس تشریف آورد بودند .دودانشمند بنام افغانستان ،خواجه بشیر
احمدانصاری نویسند ومحقق واستاد دانشگا در ایالت تکزاس ،و داکتر اسداهلل
شعور نویسند وپژوهشگرمعروف کشور ازشهر تورنتوی کانادا ،ازطرف انممن
فرهنگی دانش ،بصفت سخنرانان مهمان در محفل اشتراک داشتند.
محفل بعد ازختم قرآن پاک واتحاف دعا به روان پاک شهدای افغانستان ،بساعت
 ۰۳/۱دیگرباتالوت چندآیت کالم پاک توسط قاری ذبیح اهلل عـبـداهلل وبـه
گردانندگی آقای محمدعمرمهربان ،اعضای انممن فرهنگی دانش ،آغاز شـد،
وحوالی یازدۀ شب پایان یافت.
پس ازآنکه داکترمحمداسلم خاموش ،رئیس انممن فرهنگی دانش ،حضـار را
خیرمقدم گفت ،گردانندۀ برنامه سرودۀ زیبایی راباعنوان دپکولن ،بامطلع دقربان
پکولت که توبودی شۀ خوبانن ،که توسط آقای خیری ،ی جوان مـمـاهـد
ثبت ویدئو شد بود ،به نمایش گذاشت ،که طرف شادباش حضارقرارگرفت.
چون آقای خیری در کدام ایالت دیگرزندگی مینماید ،ودرجریان جهاد تکلیف
صحی پیدا کرد وبا چوکی عراد دار دویلچیرن حرکت مینماید ،در همایـش
حضورنداشت.
محمدهارون حبیبی ،جنرال قونسل افغانستان مقیم الس انملس که به هـمـیـن
مناسبت تشریف آورد بود ،طی بیانیۀ درتایید جهاد ومقاومت بیان داشت کـه
جانبازی های شهدای افغانستان وقربانی قهرمان ملی درخاطر ها ماندگارمیباشد،
وما آنها راهرسال تملیل می کنیم تا از ایشان قدردانی کرد باشیم  .محمدانـعـام
کمال پیام بنیاد مسعودشهید راکه ازکابل به همین مناسبت رسید بود ،قـرائـت
کرد .شریف اهلل دقیق شعرزیبایی راکه دربارۀ شهادت قهرمان ملی سرود بود،
بااحساس قوی به خوانش گرفت که طرف شادباش حضار واقع شد .
سیدعابد مدنی گردانندۀ سابق برنامۀ تلویزیونی چهر های آشنا ،طی بیانیۀ ،ادامۀ
چنین همایش هارا قدردانی ازجانبازان وشهدای افغانستان ضروری خوانـد واز
قهرمان ملی به نی یاد نمود و اظهارداشت اشتباهات وگناهان دیگران رانباید به
مسعودشهید نسبت داد .ضمنا ً در رابطۀ اوضاع کنونی وطن وبویژ فرار جوانان
انگشت انتقادراباال کرد گفت باید قول وقرارهاموافقتهای دوجناح حکـومـت
عملی شود ومسئولیتها بنام رئیس جمهور وصدراعظم مشخص گردد ،تا جنمالها
رفع شود.
داکتراسداهلل شعور نویسندۀ چندین کتاب ،دربیانیۀ خود گفت که شهدای را
خدا که جانهای عزیزخودرا دررا احقاق ی مرام مـقـدس ،آزادی وطـن،
فداکردند ،دراذهان مردم ماندگارمیباشند .احمدشا مسعود شهید هم دربـرابـر
هموم همسایۀ شمال وهم دربرابر هموم همسایۀ طماع جنوب جهاد ومقاومـت
نمود ،تااینکه خودش فداشد .مسعود ی افغانستان آزاد وآباد ومتعلق به هـمـۀ
مردم افغانستان رامیخواست ،وهمه شهروندان راباهم برابرتلقی مینمود .سالـروز
شهادت وی درداخل افغانستان ودرگوشه های جهان ازجانب مهاجران افغانستان
تملیل میگردد .بزرگداشت ازهفته شهید مصداق آیت قرآن میباشدکه شهـداء
نمرد بلکه زند میباشند .مسعودشهید به ی قوم وسمت تعلق نـداشـت ،وی
مربوط به همۀ مردم افغانستان بود .مسعود هیچ مقامی رادر دولت نمی خواست،
وبنابرآن مقام وزارت دفاع ملی را رضاکارانه ترک نمود ،ومال ومنالی ازخود به
ارث نگذاشت .اعمال یاران وی جدا ازعملکردهای او بود ونباید به مسـعـود
چسپاند شود ،زیراهرکس مسئول عمل خودمیباشد.
خواجه بشیراحمدانصاری دربیانیۀ تحقیقی وتحلیلی خودگفت درمنطقۀ ما اقوام
وفرهنگهای مختلف وجود دارند ،حوزۀ تمدنی ما اشکال مختلفی بخود گرفتـه
است .عبدالرحمن خان  2۰٥سال پیش کشوری رابنام افغانستان تأسیس کرد ،که
حایلی بودمیان دوقدرت جهان آنروز ،معارف آهسته آهسته شکل گرفت ودر
زمان امان اهلل خان وسعت پیداکرد .جنبش مشروطۀ اول جریان خیلی بنیادی بود
و تحوالت عمد را درنظرداشت ...ددنباله درستون سوم همین صفحهن
*****************************************
درسال 233۱بدست آورد .موصوف ی دورۀ یکسالۀ تحصیل جیولوجی را
طی برنامۀ سازمان ملل متحد ،در سروی جیولوجی هندوستان درسال 233٥نیز
موفقانه به پایان رساند بود.
انمنیرفروزان بعدا ً بحیث عضو اکادمی علوم افغانستان به رتبۀ علمی محقـق،
استاد فاکولتۀ زمین شناسی دانشگا کابل به رتبۀ پوهنمل خـدمـت نـمـود ،و
درضمن نطاق برنامۀ انگلیسی رادیوافغانستان نیزبود .وی عضویت انستـیـتـوت
نورم وستندرد افغانستان ،عضویت هیئت تحریر مملۀ علمی معادن وصنایـع و
مملۀ ستندرد راداشته ،سپس به حیث مدیرعمومی استادان دانشگا کابل اجرای
وظیفه نمود  ،همکارموسسۀ خیریۀ داکتران بدون سرحد درامورمهاجرین کابل
هم بود است  .انمنیرعبدالصبور فروزان بعدا ً به حیث عضو وسکرتر شـورای
عالی مشورتی ریاست جمهوری دولت اسالمی افغانسان تحت زعامت شـهـیـد
پروفیسربرهان الدین ربانی کارکرد ،و سپس به امریکا مهاجرت نمود.
انمنیرفروزان درحال حاضر استاد جیولوجی در دیپارتمنـت سـایـنـس و
انمنیری رایریتال کال ایالت نیوجرسی میباشد .وی بیش ازچهل مقالۀ عـلـمـی
وپژوهشی درمملۀ معادن ،مملۀ پولیتخنی کابل انتشار داد  ،و درحال حاضـر
قراراست کتاب تاز اش باعنوان دقار های ثابت ومتحرک ،بحثی در پـیـت
تکسونی ن به زبان انگلیسی درنیوجرسی به چاپ برسد.
انمنیرفروزان ازسه سال پیش همکاری قلمی اش رابا جریدۀ امید آغازکرد ،
که مهمترین ومشهورترین مقاله اش ،افشای فمایعی که بهر برداری ازمـعـدن
مس عین لوگر توسط شرکت چینایی ،که با اعطای رشوۀ گزاف به مسئولین
حکومت کرزی به امضارسید بود ،میباشد .این مقاله باعث جنمالهایی عمـیـق
درداخل کشورشد ،پارلمان افغانستان برآن قرارداد اعتراض های عمد کـرد،
تاباالخر حکومت کرزی ممبورشد دونمایندۀ خویش رادرآن پروژۀ خاینانه،
به کنفرانسی که دربارۀ قرارداد باشرکت چینایی درواشنگتن دی سی دایرشد،
وانمنیر فروزان هم درآن برای سخنرانی وبیان مضرات محیط زیستی وانتشـار
امراض کشند برای کودکان ومادران منطقۀ معدن مس عین دعوت شـد
بود ،فرستاد ،که توضیحات ناقص آن دونمایند  ،اعضای کنـفـرانـس راکـه
متشکل اززمین شناسان ومعدن شناسان امریکایی بودند ،قناعت داد نتوانسـت.
جریان آن کنفرانس را نیز انمنیرفروزان در جریدۀ امید به نشر رسانید .
انمنیرفروزان به زبانهای آلمانی ،روسی و انگلیسی احاطۀ کامل دارد .
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صفحۀ پنجم
کسل ـ آلمان

تجلیل روز شهداء رحم هلل اجمعین

برگزاری روزشهداء واقعا ً ی امرنهایت مهم ومناسب است .در مـرکـز و
والیات وهمچنان دربعضی کشورهای جهان ،افغانهااین روز را تملیل نمودند .به
روانهای شهدای را آزادی ،دررأس شان مرحوم شهید احمد شا مسعـوددرحن
دعامیگویم .
دراین زمینه آواز نابهنگام بعضی هامانندآقای عمرخطاب ،مال تلویزیونـی
درکالیفورنیا ،مرا آزرد خاطرساخت که باکلمات غیر واقعی وغیرمـنـطـقـی،
شهداء رابه بادانتقاد گرفته واخیرا ً تهمت هایی برایشان وارد نمـود ،کـه آمـر
صاحب مرحوم وابستۀ روسهابود ،در حالیکه آقای خطاب دایر المعارف علمی
کشورهای اروپایی را مطالعه نکرد اندکه همه علت اصلی شکست روسـهـارا
جهاد و مخصوصا ً مماهدین افغانستان و دررأس مرحوم مسعودشهید درحن مـی
شمارند .ایشان بودندکه درکو پایه های هندوکش مقابل قوای درجه اول دنیـا
مقاومت نمودند وتلفات سنگینی برلشکر روسهاوارد نمودند .البته مقاومت وفتح
نصیب تمام افغانهای مماهدمیباشد ،که عمال ً وباقلم هم ازآزادی وطـن دفـاع
نمودند .بهتراست که آقای خطاب دیگردرتلویزیون ظاهرنشوند ،واین گـونـه
اختالفاتی را که بوی تعصب ازآن می آید ،دامن نزنند ،زیرا مـنـشـأ چـنـیـن
اظهارات از طرف طالبان وآی اس آی بود ومی باشند !
وطن مادرحال حاضر به پراکندگی ودرهم برهمی عمیب گرفتارست ،ازی
طرف جوانان تحصیلکرد م ازوطن فرارکرد با هزاران مشکل خودرابه خارج
میرسانند ،تااینکه کارولقمه نانی را پیداکرد بتوانند ،درحالیکه فـکـتـورهـای
تولیدی ازقبیل زمین ،معادن ،قوای کار دروطن ماموجوداست ،واز آقایانی که
برکرسی های باال نشسته اند ووعد های سرخرمن داد اند ،کدام کارعملی بـه
مشاهد نمیرسد ،اهالی کشوربه نیازمندی های اساسی مانند ایمادشغـل وکـار،
امنیت سراسری خودنایل نشد  ،برخالف ،صعودقیم وازهمـه بـدتـر ایـمـاد
اختالفات قومی ونژادی وزبانی پامیزند ،وبرای برآوردن این همه ضرورتها همه
انتظاردارند ،ازطرفی هم ازکمکهای بین المللی کدام حساب وکتاب ومصارف
حقیقی آن مردم معلوماتی ندارند .با درنظرداشت مطالب فوق ،درزمـیـن بـه
دوموضوع عمد اظهارنظرمی نمایم ،البته بطور مختصر.
اوال ً اقوام وطن ما مانند تختۀ شطرن یکی پهلوی دیگرقراردارند ،زمیـنـداری
وغیر تکالیف زندگی شان مشترکا ً انمام مییابد ،بنابراین همزیستی اقوام را نباید
برهم زد .درمقرری های چوکی های باال باید همه رابه ی چشم دید ومعیارهای
تخصص رادرنظرگرفت ،در غیرآن بارک به منزل نمی رسد !
دوم ،ناامنی دروطن ما زیادترازسوی همسایۀ ما پاکستان ایمادمیشود ،ایشـان
دروطن ما منافع واهدافی دارند ،یعنی استفاد از کشت کوکنار ،که ساالنه قرار
دادهایی دارند وازتولید موادمخدر ملیاردها دالرعاید دارند .عالو بـرآن ،آب
دریاهای ما طور رایگان بدسترس شان قراردارد ،درخط نامنهاد دیورند وغیـر ،
پس به هروسیلۀ ممکنه بنام طالب وداعش وغیر عملیات خرابکاری وناامنی را
درافغانستان ما وارد وتقویه کرد می روند.
فکرمیکنم رهایی ازین بالی بزرگ مشکل است ،زیرا ایشان درحیله و نیرنگ
های مختلف مهارت کامل دارند ،ودرمقابل ،دولتمردان ما درکمال بی اعتقادی
به منافع ملی ،مشغول خویشخوری وچپاول از هر زمینۀ ممکن بود  ،زیـرکـی
الزم رابرای خنثی کردن حیله ها و نیرنگهای پاکستانی ها ندارند/ .
*****************************************
تأمین عدالت اجتماعی ،گسترش معارف ،انکشاف تمارت ،استقرار سـیـاسـی
ومدنیت جدید ازآنممله بودند ...جامعۀ افغانستان جامعۀ قبیلوی میباشد ،بـرای
رسیدن به عدالت اجتماعی ما باید بحران هویت ،بحران مشروعـیـت ،بـحـران
مشارکت ملی ،بحران توزیع ثروت وبحران نوع دولت رابایدحل کنیم.
مسعودشهید به این باوربود که درافغانستان مشکل قومی وجودنـدارد قـوم را
اشخاص وافراد با علم کردن اسالمیت وقانونیت دامن میزنند .اسناد نشان میدهد
که واژ های افغان وپشتون یکسان بود وبه ی قوم خاص اطالق مـیـشـود،
پنهان سازی حقایق را حل مشکالت نمی باشد ،مانباید به ملت دروغ بگوییم و
ظالم ومظلوم رادری پله قرار بدهیم .خانم سهیال هاشمی طی بیانیۀ بـزبـانـهـای
انگلیسی وفارسی بایادآوری ازشهدا وقهرمان ملی ،گفت که هدفی رادرنظرباید
داشته باشیم وزمینۀ کم به اعمارمکاتب را به مردم افغانستان آماد کنیم.
داکترعبدالغفور روان فرهادی دپلمات ارشد و شهیر ونویسندۀ بزرگ که بنابر
تکلیف صحی نتوانست درهمایش اشتراک کند ،طی ی پیام کوتا  ،خاطـرۀ
خودرا ازدیدار مقبرۀ مسعودشهید بیان داشت ،که توسط محمدعمرمهربان بـه
حضارتقدیم شد.
صبور رحیل دولتشاهی ،نویسند وتحلیگرمسایل سیاسی ،درسخنرانی خودبیان
داشت که پیش ازتماوز شوروی وپاکستان برافغانستان ،عدالت اجتماعی وجود
نداشت ،عدالت اجتماعی که شامل مشارکت مردم کشور درتصمیم گیریها ،در
توزیع ثروت ،تعیین هویت و سیستم قدرت میباشد .هرگرو آنرامطابق میل و
سلیقۀ خود مینپدارند کسانیکه نمی خواهندعدالت اجتماعی راتأمین بدارند ،بـا
حیله وبهانه توصل میمویند .درافغانستان بنام عدالت اجتماعی تحقـق اهـداف
قوانین ونظریاتی درنظرمیباشد ،وبرای حصول آنها جنگهای منافقانه راتعقـیـب
مینمایند.بایدبرای احقاق حق مبارزۀ جدی کردچراکه کسی آنرارایگان نمیدهد.
دوشیز فرزانه شیرزاد دربیانیۀ کوتا خود که بااحساس عمیق و صدای رسا ارائه
داشت ،شهیدمسعودرا ی مرد استثنایی خواندکه ازمیان مـردم بـرخـاسـت
وعروج کرد ،از وطن تاپای جان دفاع نمود ،همۀ مردم را یکسان تلقی میکـرد،
ازتبعیض بشدت نفرت داشت ،در تعلیم وتربیه فرقی میان زن ومرد قایل نبود .
سبحان اهلل حمیدی جوانی که تا درجۀ ماستری درترکیه تحصیل نمود  ،آخرین
سخنران همایش بود ،وی بیان داشت که مسعودشهید شکل ی واژۀ را گرفته و
دراذهان مردم ماندگارشد است .شهید مسعود ی قسمتی باورهـای خـودرا
باداشتن امکانات اندک ،جامۀ عمل پوشانید ودردفاع ازوطن هیچ کوتاهی نکرد.
مسعود بخاطر داشتن اهلیت وکفایت وتدبیر فوق العاد نه تنهابین اکثریت مردم
افغانستان مقام بلنددارد واورا قهرمان دفاع ازوطن می شـمـارنـد ،شـمـاری از
نویسندگان ،شاعران ونظامیان وسیاستمداران جهان از او ستایش نمود اند.
آقای مهربان گردانندۀ محفل درمیان سخنرانی ها باارائه جمالت زیبا وابـیـات
موزون وخاطرات ازمسعودشهید ،محفل رارنگینتر ساخت.
درختم همایش ،رئیس انممن دانش داکترخاموش ،ازتشریف آوری حضـار،
تمویل کنندگان محفل ،جوانانی که درترتیب وتنظیم محفل سـهـم شـایسـتـه
داشتند ،سخنرانان ،ادارۀ سالون ،آقای زلگی کمر مین ،مال دستگا پـخـش
آوازتشکر نمود ،ومهمان رابه صرف شام دعوت کرد/.
*****************************************

امنیت ملی ازپنج حمله تروریسی جلوگیری کرد

11سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :دفتر رسانه های ریاست امنیت ملی با میگوید
منسوبانش 1٢تروریستی را بازداشت کردکه قصد حمله های تهاجمی وانتحاری
رادرروزهای عیدقربانی داشتند .آنان مربوط شبکه تروریستی حقانی هسـتـنـد
وقصد داشتند دروالیت های کندهار ،بلخ ،هیرمند ،نیمروز ولوگرحمله کننـد.
چهارنفرشان شهروند پاکستان اند وازنزدشان مقادیری سالح به دست آمد .

هفته نامۀ امید
نه جنگ و نه صلح ددنباله ازصفحۀ سومن
رابدوش گرفت ،حاال سربازان افغان به حمله میپردازند ،درتـاریـکـی شـب
درواز ها رابررسی و باغیان را میکوبند .وقتا که قـوای افـغـانـی مصـروف
زدوخورد میباشند ،قوماندانهای امریکایی نمی خواهندبه صفت نـظـار گـر
درکنارقرارگیرند وشاهد باختن میدان جنگ و تضعیف روحیۀ شان بـاشـنـد.
امریکاییها نمی خواهندبصورت فعال مداخله نمایند وتوانایی های قوای افغانـی
رادرطرح وپیشبرد عملیات کم اهمیت تلقی بدارند .قوای امریکـا زمـانـیـکـه
هرگوشۀ افغانستان به منطقۀ جنگ تبدیل شد است ،احساس میکنـنـدکـه بـه
جنگ کشید میشوند .بتاریخ ٢اگست شورشیان به دروازۀ پایگا قوای خـاص
امریکا هموم بردندوی آتشباری متقابل طوالنی میان دوجانب درگرفت ،ی
امریکایی وهشت نفرازقوای امنیتی افغانستان وچهار نفرحمله کنند کشته شدند.
شورشیان چندین حملۀ تماشایی مثل حمله برپایگا امریکادرکابل مـبـادرت
ورزیدند ،نقاط تالشی را دردوردستها تاراج کردندومراکز ولسوالی هاراتصرف
نمودهد تاتوانایی قوای افغانی راامتحان کنند .جنرال سوندل ،قوماندان قـوای
عملیات خاص طی ی مصاحبه بیان کرد :دساحۀ حضورقوای ائتـالف کـه
محدودشد ،طالبان ازآن استفاد کردند ،ولی وقتیکه حادثۀ رخ میدهد وقـوای
امنیتی افغانی واکنش موثرنشان میدهند ،موفقیتهای نظامی ،موقف حکـومـت
رادرمذاکرات صلح بالقو باطالبان تقویت مینماید .جنرال تونی تاماس ،سلـف
جنرال سوندل سه سال پیشبینی کرد بودکه وظایف قوای خاص امریکا بزودی
درمیدانهای جنگ خاتمه می یابندوبه کارهای اداری مصـروف شـد وبـه
وزارتهای داخله ودفاع افغانستان مشور میدهند.
چنانیکه آرزو میرفت ،پیشبینی جنرال تاماس تحقق نیافت ،یونتهای نخبه ،مانند
کماندوها وقوای خاص افغانستان درهرهفته تا 22۳عملیات رابصورت مستقـل
را می اندازند .درحدود2۳عملیات دیگر رابه کم قوای امریکاکه خدمات
استخباراتی ،لوژستیکی ،پوشش هوایی وغیر را آماد میسازند ،عملی میکنند.
بقول جنرال سوندل کال سبزپوشهای امریکا درهفتۀ شش تاد مرتبه درعملیات
قوای افغانی راهمراهی مینمایند .ی افسرارشد قوای کوماندوی افـغـانسـتـان
گفت :دماهنوزهم به کم امریکاییها نیازداریم ،دشمنان ما ازکشور های همسایه
کم دریافت میکنند وهرروزتقویت میشوند.ن
ی قوای مستقل جداگانۀ امریکا که بیست درصدقوای امریکارادر افغانستان
تشکیل میدهد ،علیه القاعد وگروههای دیگرکه بضد امریکا توطئه میـدارنـد،
درمبارز میباشد .مقامات رسمی امریکا از تبصر برفعالیت محرم و سری آنها،
خودداری نمود.
همراهی مشاوران امریکایی که باقوای افغانی دراجرای وظایف شـان بـنـام
دعملیات مشارکتین یادمیشود ،درزمان داخل شدن به خانه ها و قلعه هاصورت
نمی گیرد ومیگذارند توسط خودقوای افغانی تالشی اجرا گردد .درتاریـکـی
شام 2۰جوالی چرخبالهای امریکا کماندو های افغانی وکال سبزهای امریکایی
رادرولسوالی میوندقندهار ،ساحۀ زیرتسلط طالبان پیاد کردند .سربازان افغانـی
باعینکهای شب بین ممهزبودند ،سه نفرطالب رابه قتل رساندند وماشینـدارهـای
شان را بامرمی ها تصرف کردند.
کپتان واروتی قوماندان ی گرو قوای خاص امریکا درگردیـز گـفـت:
ددرجاهایی که بتوانیم در [عملیات مشارکتی] شتراک می ورزیم ،ولی ما بمـز
درحاالت خیلی خاص ،دروزا هارانمی کوبیم.ن بعضی وقتها حـاالت خـاص
بوجود می آید .روز ٥جون گرو کپتان دوهرتی در همراهی تیم های نخـبـۀ
پلیس وارتش افغانستان درحمله برای بدست آوردن سالح دراثر یـ اطـالع
استخباراتی در ولسوالی زرمت اشتراک کردند .کپتان اجازۀ مـقـامـات بـاال
راحاصل نمود بود زیرامیدانست که به مقابلۀ دشمن برمیخورد.
بقول دوهرتی ،گروههاتوسط وسایط هموی وزرهی به قریه نزدی شدند،
کپتان وقوماندانهای افغانی پس ازآنکه قلعه راکه مرکز طالبان بـود ،ازطـریـق
سربازان افغانی پاکسازی کردند ،آنها ترتیبی گرفته بودنـد کـه قـوای شـان
زیرآتش قرارنگیرد .قوای افغانی دراثر تالشی حویلی ها دوحلقه دام ،یکعـدد
بمب ،چندین تفنگ و موترسایکل ،راکت انداز وشش خریطۀ  ٥٥کیـلـویـی
موادانفماری بدست آورند .جریان تالشی هارااصابت خمپار های طالبان مختل
کرد وسبب آتشباری که دوازد ساعت ادامه یافت شد .امریکاییها وقتی داخل
نزاع شدندکه زیرآتش دشمن قرارگرفتندکه شمارشان به چهل نفر میـرسـیـد.
هنگام خروج ازآنما دوبمب کنارجاد رابی اثرساختند ،ولی بمب سوم زیرعرابه
های هموی اول که درآن قوای افغانی وجودداشتند ،انـفـالق نـمـود .یـ
کماندوی افغانی به خسارۀ مغزی دچار شد ،کماندوی دیگری چشم خـودرا
ازدست داد ،کماندوی سوم ازشکستن استخواب را صدمه دید .آن حـالـت
کپتان دوهری را واداشت قوای تقویتی امریکایی راتقاضانماید ،چـرخـبـالـهـا
درهواهوا پیداشدند وموقعیت طالبان رازیرآۀش گرفتند .چرخبـال دیـگـری
زخمی هارا انتقال داد ،کپتان پانتر گفت که ماجرا آنزمان ادامه یافت که او زخم
برداشت.
گزارش استخباراتی تلفات طالبان رابیست کشته وانمودکرد ،هیچ افغـان یـا
امریکایی تلف نشد ،چرخبالهای افغانستان مرکب ازچند چرخبال حـمـالتـی
میباشد .درحالیکه یونت نخبۀ افغانی خودشان دارای چرخبالهای ترانسـپـورتـی
وطیارات استخباراتی میباشند ،زمانیکه کماندوهای افغانی به مشـکـل مـواجـه
میشوند ،ازقوای امریکا کم پوشش هوایی تقاضا میکنند .معمـوال ً قـدرت
هوایی امریکابه زودوخورد هاخاتمه میدهد .درما جوالی چرخبالهای امریکـا
اشتباها ً بری پایگا دورافتادۀ افغانی باتوپ و موش حمله کردند وهـفـت
سربازر راکشتند وپن سربازدیگررا زخمی کردند .ی سخنگوی قوای امریکا
اظهارکردکه آن حادثه زیر بررسی قراردارد.
امریکایی هااکثرا ً خود رااز جنمالها دورنگه میدارند ،کال سبز پوشان امریکا
که دروالیت لوگر به تیم پلیس افغانی مشور میدهند درپایگا خـود دور از
مرکزپلیس زندگی میکنند ،امریکایی هاهیچ وقت دراجرای وظایـف آنـهـارا
همراهی نمی کنندوفکر می نمایندکه به حمایت محتاج نمی باشند .امریکایی ها
وافغانها همدیگررا فقط در ساعات آموزش می بینند/ .
*****************************************
دربارۀ فرهنگ ددنباله از صفحۀ دومن
راترک کنمن یا دمن باید درلب بحرخانه بخرمن ،اما ارزشهـای عـادی هـمـان
عملکرد وگفتارهایی میباشندکه انسان روزمر به اجرای آن میپردازد.
ـ داشتن شباههای زبان بافرهنگ در فهمیدن ماهیت فرهنگ کم به سزا می
کند 2 :ـ زبان وفرهنگ هردو کسبی وغیرذاتی میباشد .انسان وقتی تولدمیشود
استعدادآموختن زبان وفرهنگ رادارد ،اما برای آموختن بایدآنهارادرخانـه و
محیط تمربه کند .به عبارت دیگر ،اگرزبان ذاتی میبود ،به ممرد تولد طفل بـه
سخن گفتن آغاز میکرد ،همانطوریکه چوچۀ ی پرند بعداز برآمدن ازتخم به
گشتن شروع میکند .ازآنماییکه زبان ذاتی نیست ،تاوقتیکه طفل به کدام زبـان
معروض نشود ،آموختن آن غیرممکن است .وی بایدزبان را بشنود تـا بـعـدا ً
خودش به حرف زدن بپردازد .
1ـ شباهت دیگرزبان با فرهنگ اینست که هردو درطفولیت کسب میگردند.
طفل زبان رااول درخانه دمادر ودیگراعضای خانواد ن فرا میگیرد ،بعددرمحیط

شمارۀ 5001
دمکتب ودیگرموسسات جامعهن تقویت میشود .درجوامعی مثل افغانستـان در
طفولیت ازقومیت ،مذهب دشیعه/سنین وغیر آگاهی حاصل میکند ،امـا در
امریکا ازقوم درسن های بین  23و 23جوانها می فهمندکه جرمن یا فرانسوی و
غیر میباشند.
۰ـ عملکرد زبان وفرهنگ متکی برقواعداست ،همانطوریکه زبان قواعد دارد،
فرهنگ نیز دارای قواعددنظامن میباشد .همین قواعد است که قدرت پیشگویی
را ممکن میسازد .میگویند مردم به اساس قدم زدن امنویل کانت ،سـاعـتـهـای
خویش را عیارمیکردند ،دلیل آن بودکه وی به اساس ی نظام قدم میزد وهر
روز درساعت معین به این کارمبادرت میورزید.
به همین ترتیب ،درجملۀ دمن خانه رفتم و کریم . . .ن کسیکه زبان دری رابداند،
میتواند بگویدکه درین خالء کدام کلمه رابایداستعمال کرد دهمن .درفرهنـگ
نیز بنابرنظامی که دارد ،میتوان پیشگویی کرد ،طورمثال شخصی که بافرهنگ
افغانستان بلدیت داشته باشد ،میتواند بگویدکه وقتی ی افغانستانی به خـوردن
چیزی شروع می کند ،ازشخص پهلوی خود دعوت میکندکه درخوردن غـذا
شری شود ،اما درامریکا این کارصورت پذیرنیست .من خوب بیاددارم کـه
ی روز درسرویس سوارشدم وبعدا ً چاکلیت راازجیب کشیدم تاآنرا بخورم،
اما قبل ازخوردن ،ی مقدارآنرا به نفرپهلو تعارف کردم ،اما او ازگـرفـتـن
وخوردن اباء ورزید .دلیل آنست که در فرهنگ امریکا والدین به اطفال خویش
گوشزد میکنندکه ازخوردن غذای شخص بیگانه اجتناب کند.
2ـ باالخر  ،شباهت دیگرزبان بافرهنگ آنست که قواعدآموخته شد تـحـت
الشعوری میباشد وشخصی که قواعدآنرا مطالعه نکرد باشد ،نمی تواند آنـرابـه
دیگران تشریح کند .مثال ً نمیتواند بگویدکه چرا پسوند دران درجملۀ دکتاب را
خریدمن بکارمیرود وچه معنی دارد ؟ ویا جملۀ دمن خوب هستمن صحیـح ،و
جملۀ دمن خوب استن غلط میباشد ؟ فرهنگ نیزچرا هاراجواب داد نمیتواند،
مثال چرا افغانها منافع شخصی ،خانوادگی وقومی وغیر را برمنافع علیای کشور
ترجیح میدهند ؟ یا چرا افغانها بادخترعمه ،کاکا ،ماما وخـالـۀ خـود ازدواج
میکنند؟ وباالخر  ،چرا برای کلمۀ دبرن ن پخته عوض ی کلمه ،کـلـمـات
دیگری چون پلو ،چلو ،قابلی ،شله ،کچری قروت وغیر بکار میرود .
خالصۀ مطلب آنکه تحلیل وتمزیۀ فرهنگ د چرا هان راجواب می دهد .ایـن
موضوع درشمار های بعدی جریدۀ وزین امـیـد مـورد بـررسـی وبـحـث
قرارخواهدگرفت/ .
*****************************************
داستان های همسوی باتصوف ددنباله ازصفحۀ چهارمن
اثاث کامل فراهم کرد .بعالو دوجامۀ مناسب برای داماد آماد کرد ،عـروس
رابا آرایش وعطر وزیور کامل به آن خانه منتقل کردند.
شب تاری شد ،جویبر نمی دانست خانۀ که برای اودرنظرگرفته شد کـمـا
است .جویبر به آن خانه وحمله راهنمایی شد .همینکه چشمش به آن خـانـه
وآنهمه لوازم وعروس آنچنان زیبا افتاد ،گذشته به یادش آمد ،باخود اندیشـیـد
که :من مردی فقیر وغریب وارداین شهرشدم ،هیچ چیزنداشتم ،نه مال ونه جمال
ونه نسب ونه فامیل ،خداوند به وسیلۀ اسالم اینهمه نعمت برایم فراهم کرد ،ایـن
اسالم است که این چنین تحولی درمردم به وجودآورد که فکرش راهم نمیشد
کرد ،من چقدر باید خدا را شکرکنم !
همان وقت حالت رضایت وشکرگزاری به درگا ایزدمتعال دروی پیدا شد ،به
گوشۀ ازاتاق رفت وبه تالوت قرآن وعبادت پرداخت .یکوقت بخودآمد کـه
ندای اذان صبح به گوشش رسید .آن روزرا شکرانه ،نیت روز کرد ،وقتی که
زنان به سراغ ذلفا رفتند اورا بکر ودست نخورد یافتند ،معلوم شد جویبر اصال
به ذلفا نزدی نشد  ،قضیه را از زیاد پنهان نگا داشتند .دوشبانه روز دیگربهمین
منوال گذشت .جویبر روزها روز میگرفت وشبها به عبـادت وتـالوت مـی
پرداخت .کم کم این فکر برای خانوادۀ عروس پیداشدکه شاید جویبر ناتوانی
جنسی داردواحتیاج به زن دراو نیست .ناچار مطلب را باخـود زیـاد درمـیـان
گذاشتند .زیاد قضیه رابه اطالع پیغمبراکرم رسانید ،پیغمبراکرم جویبر را طلبید
وبه اوفرمود :دمگردرتومیل به زن وجودندارد ؟ ـ ازقضا این میل درمن شدیـد
است .ـ پس چراتا کنون نزدعروس نرفته ای؟ ـ یارسول اهلل ! وقتیکـه واردآن
خانه شدم وخود رادرمیان آنهمه نعمت دیدم ،دراندیشه فرورفتم که خداوندبـه
این بندۀ ناقابل چقدرعنایت فرمود  ،حالت شکروعبادت درمن پیدا شـد ،الزم
دانستم قبل ازهرچیزی خدای خودراشکرانه عبادت کنم ،از امشب نزدهمسـرم
خواهم رفت .ن
رسول خداعین جریان رابه اطالع زیاد بن لبید رسانید .جویبروذلفا با هم عروسی
کردند وباهم به خوشی بسرمیبردند .جهادی پیش آمد ،جویبر باهمان نشاطی که
مخصوص مردان باایمان است ،زیرپرچم اسالم درآن جهـاد شـرکـت کـرد
وشهیدشد .بعداز شهادت جویبر ،هیچ زنی به اندازۀ ذلفا خواستگـار نـداشـت،
وبرای هیچ زنی به اندازۀ ذلفا حاضر نبودند پول خرج کنند / .ددنباله داردن
*****************************************
صفحاتی از یک زندگی  ...ددنباله ازصفحۀ چهارمن
درپایان میپردازم به معرفی شخصیت سوم همین شهروندان عادی ولی خـوش
کردار وسنگین بار که همیشه زندگی حاشیوی راباوجود محرومیت ها ،باقناعت
وبردباری وخدمتگزاری پیش میبردند ،وجز عطوفت به کسی آزارشان نـمـی
رسید .این شخص بنام بابه بخت بلند خارکش وجوالی ،مرد تنـومـنـد وقـوی
هیکلی بودکه برعالوۀ خدمت به دیگران ،تمام هیزم ومواد سوخت تنور نـان
پزی داد نیکبخت را مانند ی پسرحقیقی وفرمانبرداش تهیه میکرد ،وپشتار
های بزرگ خار وبته پاازفاصله های دور به پشت خودحمل کرد وباوجود تند
مزاجی ،هیچگا لب به شکایت نمی کشود ...بخت بلند بایـ دکـان زغـال
فروشی نیزشراکت وهمکاری داشت ،وعندالزوم جوال آرد و برن بـعـضـی
ساکنین اندرابی را ازمندوی تامنزل شان حمل میکرد وبا هرمزدی که برایش می
دادند ،قناعت داشت / .د دنباله داردن
*****************************************
سخنی چند ازاندیشه های مسعود ددنباله ازصفحۀ دومن
غفورزی صدراعظم مؤظف دولت اسالمی افغانستان ،دربامیان درسقوط طیـار
شهیدشد.
مسعودباردیگرمرحوم مارشال فهیم رانزد داکترنمیب فرستاد ،که عین پاسخ را
شنید ،وبعددرآخرین لحظه آمرصاحب ،جنرال محمد مسلم را فرستاد تاازنمیب
خواهد باآنان ازکابل خارج شود ،که اوهم عین پاسخ راشنید وداکـتـرنـمـیـب
گفت :دطالبان پشتونهای من هستند و مراغرض ندارند ،اما برشما اعتمادندارم.ن
جنرال مسلم به وی گفت :من پیام آمرصاحب را آوردم ،دیگراختیار باشماست !
همان شب طالبان داخل شهرکابل شدند ،وعدۀ ازجنرالهای پاکستان بشمول حمید
گل درارگ مستقرشدند .جان برن گزارشگرنیویار ک تایمزمیگوید :دمحافـظ
داکترنمیب گفت شب ساعتهای سه بمه درواز رازدند ومن بازنکردم ،ازسـر
دیوار سه طالب مسلح خیززدند درواز رابازکردند وموترپیکاپ داخل شد ،هر
سه طالب داکترنمیب وبرادرش احمدزی رابسته کرد ودرپیکاپ باالکردنـد.
یکی ازطالبها بوتهای داکترنمیب راپوشید وچپلکهای کهنۀ خودرا همانماماند.ن
گفته میشودکه نظامیان پاکستانی داکترنمیب رالت وکوب کردند به اندازۀ که
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درزیرلت وکوب جان دادوطالبان جسد اورادرپشت موتر بسته وبه سرکـهـای
ارگ کش کردند .بعدهردوبرادررا درچهارراهی آریانا ازپایۀ ترافیکی آویزان
نمودند .جسدنمیب پرازجراحت و خون پربود ،روی ولب هایش خون آلـود
وتوته توته شد بود...
دردهن داکترنمیب سگرت ماند وبین انگشتان دستهایش نوتهای کلدار ودالـر
لوله کرد گذاشته بودند .دروجوداحمدزی زخمی مشاهد نمی شدومعلوم بود
اورازند غرغر کردند .طالبان راکت اندازبرشانه بادستارها وریش های چرک
به دورآن دوبرادرچرخ میزدند وخوشحالی میکردند .مردم زیادی به تماشاآمد
بودند ،ساعت دوازدۀ چاشت پیکاپی آمد وطالبان چندشلی هـوایـی کـرد
وازمردم خواستند تاپراکند شوند ،سپس اجساد رابین پیکاپ انداخته بـطـرف
ارگ رفتند...
درینما خاطرۀ دیگری که مؤید طبیعت صلحمویانه ونیت نی مسعود بـرای
تأمین امنیت وآرامش درکشورمیباشد ،در ذهنم خطور کرد ،وآن اینکه اوایـل
دولت اسالمی بودوحکمرانان پاکستان دانستندکه گلبدین که به بهانۀ حضـور
جنرال دوستم درترکیب قوای مسلح کشور برعلیه دولت میمـنـگـیـد ،تـوان
مقاومت رادربرابرقوای احمدشا مسعود ازدست داد  ،دیر یازود شکست مـی
خورد ،باطرح و زدوبندی مخفیانه باایران ،از گلبدین ،استادعبدالعلی مـزاری و
جنرال دوستم ،جبهۀ واحدی راکه مستقیما ً ازطریق فوج پاکستان تـمـویـل و
حمایه میشد ،تشکیل دادند وشهرکابل رازیر باران راکت وحـمـالت هـوایـی
قراردادند .جالب اینکه درین وقت گلبدین هنوززچوکی صدارت را دردسـت
داشت که نایبش قطب الدین هالل امورصدارت را پیش می برد ! وخـودش
درچهارآسیاب سنگرگرفته برکابلیان راکت میپراند .شعله های جنـگ درهـر
گوشۀ شهربیدادمیکرد وشهربه آتش کشید شد وصدها بیگنا درخاک وخون
می تپیدند .ودر هرخانه خانواد هاترسان وهراسان بودند که مـورد اصـابـت
راکت قرار بگیرند ،آنهایی که تهکاوی داشتند دل خودرابه آن تسـلـی داد
ودرزیرزمین خانه بسرمیبردند.
قسمت اعظم شهر تخریب شد بود وساکنین آن ازظلم وشرارت افراد جـبـهـۀ
نامقدسدگلبدین +مزاری +دوستمن فرارنمود به محلۀ خیرخانه ،که راکتهـای
گلبدین کمتربه آن میرسید ،پنا بردند ودر تعمیرهای مکاتب وساختمانهای نیمه
کار یاخانۀ اقربا ودوستان زندگی میکردند .سردی زمستان نیزبیدادمیـکـرد و
برودت هواطاقت فرسا گردید بود .وزارتخانه هاوساختمانهای دولتی همه نیمه
سوخته و ویران شد بود ودکان ها ازترس راکتهای گلبدین مسدود بودند.
درخانۀ ماکه سه اتاق داشت ،چهارفامیل مهاجرپنا آورد بودند ،که تعدادهمـۀ
بشمول اعضای خانوادۀ خودم به 12نفرمیرسید .آرد و آذوقۀ که داشتیم بـرای
چندهفتۀ دوام کرد ولی خوشبختانه که چند بوجی برن میدگی که اوالدمـن
آنراخوش نداشتند ،درخانه داشتیم .نان موجودنبود چون نانوایی هابسته بودند،
وچوب وزغال درک نداشت .فیصلۀ خانمم به این شدکه یگانه را اینست کـه
ازبرن میدگی شله پخته کنیم وچارۀ مهمانان رابنماییم .شله پزی شروع شد ،صبح
وچاشت وشب ش ُله...چار نداشتیم چون چیزدیگری نداشتیم ،اوالدها که ازاصل
قضیه آگا نبودند ،مارابنام ش ُله خورک هاصدا می نمودند ! ...ددنباله داردن
*****************************************
چهاردهمین سالگرد  ...ددنباله ازصفحۀ سومن
روی این منظور ,مسعود همیشه پالنهای ساختمانی رویدست داشـت تـامـردم
مصروف باشند و بگویند بکار میروند و فعال اند .او میگفت در لحظۀ که امیـد
از دست داد شد ضایعۀ خواهد بود که دیگر جبران پذیر نمی باشد .پس ما باید
امید مردم را زند نگه داریم و دوام دهیم؛ آنوقت است کـه را نـمـات از
پرابلمهای ما میسر میشود.
انحراف واضح در جریان است .نمیدانم کـه داکـتـرعـبـداهلل عـبـداهلل ایـن
گفتارحکیمانۀ را که روزی به آن میبالید بخاطر دارد یانه؟ بلی از حمایت مـردم
کم کم دور و دور تر میروند .مردم امید را فراموش کرد اند ازینماست که
جوانان ما نا امیدانه بدیار بیگانگان رو میآورند .چارۀ حتمی که باید لمحۀ ضایـع
نشود برگشت امید بمردم است ,بهر قیمتی که باشد امید بر گردد ورنه ورطـۀ
هالکت در کمین خواهد بود.
داکترعبداهلل در صفحۀ  ٢1مارسیال گراد جزء از خاطرات خود را با مسـعـود
شهید چنین بیان کرد است:مسعود دربارۀ موضوعات طویل المدت استـعـداد
فوق العاد داشت .او فکر میکرد امروز چه باید کند؟ ,در طول سال چه بـایـد
کرد؟ وآنچه درسال جاری رخداد درپن سال آیند چه خواهد بود؟ و بهمیـن
صورت بصوب هدف خود قدم بقدم روان بود .در پنمشیر کمیـتـۀ صـحـی
فعالیت داشت ,کمیتۀ ساختمانی موجود بود؛ این ساختمانها درآنوقت برگزاری
پلهای کوچکی بود که تغییربزرگ درحیات مردم وارد ساخت .با این پـلـهـا
مسافۀ که درسه ساعت پیاد طی میشد به ی ساعت پایان آمد .همچنین کمیته
های تعلیمی و تدریسی ,کلتوری ,عسکری و یکی دو کمیتۀ دیگر نیز مشغـول
فعالیت بودند .وقتیکه مناطق بیشتریکی بعد دیگر آزاد میشدند این کمیتـه هـا
درآن منطق وسعت میافت .ازهرکمیته ی نمایند در پشاوردفتر داشت وبرای
جلب همکاری و کومکهای انمیوها ودیگر اورگنایزیشن ها وظیفه داشتنذد و
فعال بودند .در هردر ی شورا تاسیس شد بود .که در راس آن ی کـالن
قریه ,ی قوماندان ویا ی تحصیل کرد مسؤولیت داشت .هـرپـرابـلـم و
موضوع قریه یا در در ین شورا فیصله میشد .پس گفته میتوانیم که هرچیزروی
افکارعسکری بنا نشد بود ,بلکه موضوع اجتماعی مردم هم مدنظربود .
انحراف از موضوع اجتماعی درهر کن وکنار مملکت بـرمـالـسـت .فـقـر,
مریضیها ,معتادین ,تعلیمات عمومی واختصاصی نا مکمل ,دوکتوران با تحصیل
و کوریکولوم ناقص ,رشو ستانیها ,خرابی وضیعت فامیلی ,جوانان فرار یافتـه
وغیر همه از عوامل مشکالت اجتماعی ماست .چارۀ اینها نزد شهید مسـعـود
ایماد کمیته بود .و مسؤول آن مردمان وطندوست و صادق .میشود که باز همان
شیو پدید آید و مردمان مسؤول و صادق با آجند های روزمر ,سـاالنـه و
پنمساله بکار آغاز نمایند.
در موضوعات فرهنگی :داوود میر در صفحۀ  ۱۳/۱2مارسیال گراد گفته است:
بای ژورنالیست فرانسوی به مالقات مسعودسفر کردیم .هنگام شب مـوقـع
صحبت میسر شد .او از من دربارۀ فرانسه پرسشهاداشت؛ دربارۀ زندگی ,نـوع
غذا واینکه سیاست درآنماچگونه میباشد؟ برما از جریان صحبتهایش معلوم شد
که او یکمرد نظامی نه بلکه ماورای آن بود :انتبا ژورنالیست و من در قسـمـت
جنگهای روس و افغان این بود که اوی نابغۀ تاکتی عسکری میدان جنـگ
شمرد خواهد شد.
مسعود روش سیاسی ,اقتصادی و علمی داشت .او دربارۀ موضوعات خارج از
افغانستان سوال میکرد :در بارۀ هر چیز! پاریس ,ساختمان ,موزیم ,فلم و کتاب و
غیر سوال میکرد .مسعود ,از من پرسید :سال چندکتاب مطالعه میکنی؟ ازمـن
اسم نویسندگان فرانسوی را میپرسید وگفت آیاچانس برایت میسرشد تا کتاب
هنری کریستین جیرودستراتیژیست مشهورفرانسه که خاطرات دوگول رانوشته
است ,از نظربگذرانی .من کامالمحوشد بودم! چطور؟ و از کما؟ دربلندی کو
جاهیکه نه برق بود ,نه تلفون ,نه کتابخانه و نه کمپیوتر ,هیچ جیز نبود جز سنگ
وریگ ,این معلومات را نصیب شد است .دراخیر پرسیدددنباله درصفحۀ هفتمن

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات مرحومه بی بی تاج ناصری را درهندوستان ،به خانواد های محـتـرم
ناصری وخلیلی وسایر بازماندگان ،به ویژ همکاران ارجمند امید ،بانـو مـاری
خلیلی ناصری وآقای محمدافضل ناصری صمیمانه تسلیت می گوییم  .امید
ـ وفات مرحومه بی بی حاجی نظیفه گردیزی خانم مرحوم انمنیر حسام الدین
گردیزی رادر ورجینیا به خانواد های محترم گردیزی ،تـوخـی ،بـارکـزی،
دانشمو ،فروغ و نوری صمیمانه تسلیت می گوییم  .امید
ـ وفات مرحوم عبدالحق خالقی ،سابق سرمحـاسـب شـرکـت بـرق رادر
کالیفورنیا ،به خانواد های محترم خالقی و وزیرزاد و کلیه بازماندگان صمیمانه
تسلیت می گوییم  .امید
*****************************************
گزارش محفل  ...ددنباله ازصفحۀ اولن
موضوعات برای بحث را ،گردانندۀ محفل چنین مطرح ساخت :نگا کلی بر
اصولی که قهرمان ملی تا پایان عمرش به آنها پابند بودند ،باعطف تـوجـه بـه
تأثیرکارکردهای آمرصاحب شهید ،ازآغاز فعالیت های سیاسی ونظامـی اش،
درایام جهاد بویژ روزگاران مقاومت ملی ،و تأثیرات آن برزندگی اجتماعـی
ملت افغانستان را لطفا ً مورد بحث وتدقیق قراردهید ،واهمیت حفظ یا تغییر در
آن دیدگاههارا جهت اثرگذاری بیشتر درحیات مردم مابیان بفرمایید.
محمدقوی کوشان ،موضوع دوم بحث راچنین عرضه داشت :دخالت هـای
ناروا وویرانگرپاکستان درکشورماطی افزون ازسه دهه در آن حـدی ازبـی
آبرویی نظامیان آن کشوروسازمان آی اس آی آن منمر شد  ،که دیگر ازدید
هیچ فردبابصیرت درجهان پوشید نیست .همچنان دخالتهـای ایـران هـم بـه
گسترش اختالفات میان آحاد ملت ما افزود است .امروزاکثریت تحلیلگـران
امورسیاسی کشور ،ارجاع این امر رابه شورای امنیت سازمان ملل متحد ،یکـی
ازراههای میشمارندکه ممکن است به کمترشدن دخالتهای پاکستان درافغانستان
منتهی گردد .عدم پابندی ایاالت متحد به پیمان مشترک این کشور باافغانستان
در دفاع ازکشورما دربرابر تماوزبیگانگان ،نیزپاکستان را دراجرای مـنـویـات
رذیالنه اش دربرابرملت ما جسورتر وبی پرواتر ساخته است .دوستان حـاضـر
درپانل این زمینۀ دشوار رابه بررسی گرفته و تأمین امنیت درکشوررا در پرتـو
راهکارهای قهرمان ملی هم بررسی بفرمایند .
سومین مطلب برای بحث شامالن پانل چنین ارائه شد :وحدت ملـی واقـعـی
درافغانستان ،تهداب وسنگ بنای ساختارملت ماشمرد میشود .این امرحیـاتـی
متأسفانه در درازنای تاریخ ،ازسوی زورمندان وبرتری خواهان وانحصارطلبـان،
در رژیم های امارتی ،شاهی ،جمهوری ،کمونیستی ،جهادی ،طالبی و رژیم فعلی
به اصطالح مبتنی بر دموکراسی وانتخابات آزاد ،به چالش کشـیـد شـد  ،و
خودی وبیگانه درتخریب این بنای لرزان بسیارکوشید اند.
تقاضامیکنم تادانشمندان گرامی پانل دیدگاههای آمرصاحب شهید رادربـارۀ
وحدت ملی درافغانستان لطفا ً بازبینی بفرمایند ونظروچار سنمی خـویـش را
جهت ایماد وقوام همبستگی اقوام و وحدت ملی در کشور بیان کنند.
برای این شمار انتشارمتن کامل فرمایشات دانشمندان پانل مـیـسـر نـبـود،
لذاصرفا ًسخنان آغازین هری شان درین گزارش درج میشود:
* پروفیسرداکترحمید هادی  :برادرمحترم آقای کوشان ،باعرض حرمت به
دوستان عزیز و گرامی ،به من افتخاربخشیدیدکه امروزدر این مملس یـادبـود
مسعودفقید شرکت کنم ،وچند نکتۀ که صرف اشار به فعالیتهای مسعوداست،
خدمت شماعرض کنم  .پن دقیقه وقت داشتن وصحبت روی زندگی وحیات
ی قهرمان بزرگ که درحقیقت آزادی افغانستان راحاصل کرد ،نـامـمـکـن
است .باوجودآن کوشش میکنم اشار کنم به چند نقطۀ بصورت مختصر :
مسعود درسن سه سالگی درشهرهرات وقتی پدرش راهمراهی مـیـکـرد در
مسمد جامع هرات به تحصیل علوم دینی پرداخت ،همان انتباهی بودکه تاآخر
عمر ازی دین متوسط ومیانه رو ،نه افراطی ،پیروی میکرد .فعالیتهای مسعـود
چیست ومسعودکی بود؟ مختصرعرض کنم که مسعود ی افغان بی آالیش،
ساد وی افغان وطنپرست بودکه برای استقالل وآزادی افغانسـتـان ومـردم
خود ،جان خودرا ازدست داد .همان جملۀ معروفی که به رابن رافـل ،مـعـاون
وزیرخارجۀ امریکا گفت ،وقتی رافل مسعودراتحت فشارگرفت که به طالبـان
تسلیم شود وطالبهابتوانند برتمام افغانستان استیال پیداکنند ،مسعود کال پـکـول
خودرا روی میزگذاشت وگفت به اندازۀ همین کالهم هم ازسرزمین افغانستـان
باقی بماند ،باخون خود ازوطن خود دفاع خواهم کرد.
مسعود درسنین جوانی بعد ازختم مکتب ،به دانشکدۀ پولیتخن شامل شد ،اما
اوضاع برآشفته ومتزلزل افغانستان اورا وادارکردکه با همسنگران ومماهـدیـن
دیگر دررا استقالل وحفظ تمامیت ارضی افغانستان به فعالیت آغازکند .دشمنان
وبه اصطالح مخالفین مسعودکی هابودند؟ چندطبقه بودند :اول افغانهای متعصب
نشنالیست بود ،عرض کنم که درسیرتاریخی هرکشورجهان دو دشـمـن هـر
مملکت بزرگ را ازپا درآورد  ،یکی دین افراطی ودیگر نشنالیسم .درقرن 12
هیچ جایی برای نشنالیسم وجودندارد ودین افراطی چه دین ابراهیمی باشد ،چه
بودیسم یاهندویسم باشد ،درین کرۀ زمین جای ندارد .فعالیتهای مسعود به مقابل
متعصبین شروع شد وی انسان مسلمان بندۀ خدا بودکه ی دین متوسـط و
اسالم حقیقی راکه بر اساس ارشادات قرآنی واحادیث مبارکـه اسـتـواربـود،
پیروی میکرد.
چیزی که آقای کوشان درین کاغذمطالب موردبحث نوشته اند ،جلب توجۀ
مراکرد ،جملۀ مقاومت ملی بود ،هرانسان درطول زندگی خود برحسب یـ
ریاکشن بیولوژی مقاومت میکند ،اگر شمابه ی حیوان ،ی پرند یاخزند
حمله کنید ،اوازخوددفاع می کند ،این مردبزرگ افغانستان مقاومت کرد بـه
مقابل دشمنان کشور ،اول ازداخل افغانستان شروع کرد ،گرچه رژیم افغانستـان
همه افغان های وطن پرست وخوبی بودند ،ودرجملۀ دشمنان مسعودشمرد نمی
شدند ،باحکومت آنزمان که بویی ازدموکراسی وعدالت اجتماعی درآن سراغ
نمیشد ،مخالفت ورزید .مسعود شدیدا ً مخالف حکومت های میراثی بود ،امروز
درجهان حکومتهای میراثی دربین کتلۀ بشری هیچ جایی ندارد ...
* داکترعبدالوهاب هادی  :باسالم ومحبت فراوان خدمت جمیع خـواهـران
وبرادران ،من درین پانل منحیث ی شاگردمی آموزم ،گفتنی زیادی ندارم ،اما
درین پودیم هم نشسته ام ،میخواهم چندنکتۀ رابه شمامیگویم ،واگرفرصت بعدی
میسرشد ،پیرامون اعمال و کرداروفعالیتی که پس ازشهادت ورحلت احمدشا
مسعود ،بایدملت افغانستان واین اوالدافغانستان که درسنین مختلف هستیم ،به پاس
تحولی که باخونش دروطن آورد ،باید سپاس بگوییم .
یکی دوخاطر راکه خودم شخصا ً بارفتن به کابل بخصوص درسال ،1۳۳1
وقتیکه کابل کامال ًتخریب بود ،ویادشمامی آید وقتی از طیار پایین شدیم ،غیر
ازسیل اش که جلودیدگان همه رامیگرفت ،چیزی رابدرستی دیـد نـمـی
توانستیم ،اگرچشم پاک میکردیم ومی دیدیم ،مخروبه هابود ،درستوف آلمان را
ازخویشان واقوام شنید بودم وکسانیکه به اروپارفته بودند ،آدم همان تخریبهای
هولناک را درکابل میشد دید .
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بهرحال ،یادم می آیدوقتی که من تاز به فاکولته رفته بودم که اواخرسال پنما
میالدی بود ،ی روزبه مکتب استقالل رفتم ،دلیل این بودکه وقتی خانه آمدم،
مادرم بمن گفت که برادرخردتو پیهم به خانه نمی آیدوعوض اینکه سـاعـت
ی بیاید ،ساعت سه یاچار به خانه می آید ،برو ببین چه گپ اسـت؟ مـن از
کارتۀ پروان بابایسکل به لیسۀ استقالل رفتم ،که خودم هم درآنماچـنـدمـدتـی
محصل بودم و بخش عمدۀ تحصیلم درمکتب غازی بود .دیدم درصحن مکتب
استقالل یکعد جوانان شاگرد وازجمله برادرم درحیمن نشسته و مشغول صحبت
میباشند ،ودیدم که ی شمع ،ی هیرو وی محوردربین شان هست ،که همه
این بچه های جوان بسیارخردتراز او بودند به سنین  .22،21،2۰،22من طـرف
برادرم دید وپرسیدم چی میکنی ؟ گفت واهلل اشتبا کردیم وشروع به اینکـه
برخیزد وفرارکند درهمین حال ی بچه بلندشدوآمد بطرفم وگفت :کاکاجان
غرضش نگیرین ،ما نشسته بودیم وصحبت میکردیم ،هیچ گناهی ندارد ،فقط ما
بعد ازدرسها عادت داریم باهم بنشینم وتبادل نظرمیکنیم وسرخاک خودگپ می
زنیم ،بخدا اگراو قصوری داشته باشد .بامحبتی که بامن گپ میزد وعذرمیکـرد
که برادرت راغرض نگیر وتوبیخش نکو ،و همین حاالکه گپ میزنم راسـتـی
ی احساس عمیبی بمن دست میدهد ،آخردوید به پهلویم وگفت غـرضـش
نگیر .سالهابعد از برادرم شنیدم که آن جوان همین آقای مسعود بود ،درآن سن
وسال او پشت رفیق های خود به ترتیبی می گشت که بعدا ً پشت ملت افغانستان
گشت ،پنمشیری محل است ،ولی دید مسعود فرامرز پنمشیربود ،وبه ملـت
خود می اندیشید وبرایش جان داد.
خاطرۀ دیگراینکه درهمان سال 1۳۳1رفتم به بازارک به مزارمسعود ،برسرکو ،
می بینیدکه بازی است همانما خفته ،کسانی که به مزارش رفته اید ،میدانید ،اما
خودم میخواهم بگویم موتر راایستادکردیم ،و فقط ی پاسبان دم دروازۀ مزار
مسعود ایستاد بود ،وراستی جایی بود که آدم زیرتأثیرمیرفت .مسعود رابرسـر
ی کو بلند ،که اطرافش کو بچه ها وکوههای بلنـددیـگـراسـت ،ویـ
خانگ خردی ساخته شد بود ورنگ گنبدش سبز بود بخاک سـپـرد انـد.
گفتند که دونفرازکسانی که بسیاراخالصمند ایرانی اش بودند ،نقشه های خوبی
برای مزارش طرح کرد اند ،که بعدا ً ساخته خواهدشد.
بامسعود درهمان سرمزارش به گفت وشنید پرداختم وبعد ازدعا و نیایـش ،بـه
دیدار وابستگانش رفتم وتسلیت گفتم ،به همسرمسعودشهید خانم صدیقه مسعود
پیام دادم که برای ابرازتسلیت میخواهم به خانۀ مسعودبروم ،باکمال صمیمیت به
من پیغام دادکه آقای داکترهادی ،ما همه باصدای گرم شما از رادیـوصـدای
امریکا آشناهستیم ،بسیار تشکر ازپیام تان ،احمدجان درتاجکستـان مصـروف
درس است ،کاش اینما می بودتا ازشما پذیرایی مینمود...
* داکترغالم محمد دستگیر  :بسم اهلل الرحمن ارحیم؛ الحمدهلل حمدأ یستحقه لعلو
شانه سبوغ احسانه و صلواته علی النبی الکریم و علی آله الطاهرین .این تـحـیـه
ازسطر اول  ,صفحۀ اول ,جلداول قانون طب ابن سینای جهانی نقل شد است.
وطنداران عزیز ,هم مسلکان ,استادان محترم و دوستان عزیز السالم علـیـکـم :
جناب کوشان محترم از ابتکاری که امسال در تملیل سالگرد احمدشا مسعـود
قهرمان ملی بصورت پانل وسئواالت و جوابات به عوض مقاالت تنظیم نمود
اید یکمهان سپاسگزارم واین موفقیت را بشما تبری میگویم  .شما موضوعات
ذیل را در بحث گذاشته اید :ویرانگری پاکستان ,دخالتهای ایران ,نقش شوری
امنیت ,ونقش ایاالت متحدۀ امریکا .چون وقت مامحدود است بصورت کوتا
برایتان عرض میدارم اینکه :پاکستان ,دشمن افغانستان و برای تباهی آن ازهیـچ
نوع اعمال رذیالنه که شمانی بیان نمود اید ابا نمیورزند .دولت بیکفایت آنچه
الزم است اجرا نمیکند یا نمیتواند عمب در اینماست که پاکستان اسالمی اطفال
مارامیکشد و هند نامسلمان برای اطفال ما شفاخانه میسازد .اما اصل پالن از باداران
شان انگلیسهاست که به آنها بلیونها پوندباپالن تخریب درافغانستان میدهند وآنها
دیس سرن گفته مسلمان کشی را برای رضای خاطرشان اجرامیدارند  .ایرانیهـا,
نیزبرای پیشبردآجندۀ خود در افغانستان فعالیت دارند اما تا حدیکه ازشر پاکستان
ضرر دید صدمه رسید ایم گمان نمیکنم از طرف ایرانیها به آن پیمانـه بـود
باشد ,گرچه اکثر بمبهای اطراف جاد که مردمان مسلمان وطفالکان معصوم ما
رابقتل میرساند می گویند ساخت ایران است .شورای امنیت ,از نگا من یـ
موسسۀ ملل متحد بیکفایت ونوکر چند مملکت با قدرت است اگـر شـورای
امنیت راستی قدرت میداشت امروز جهان به امن میبود که متأسفانه چنین نبود
درهرجا مخصوصا ً شرق میانه ,آتش جنگ بصورت روز افزون مشتعل اسـت.
امریکا ,دزد را میگوید دزدی کن و صاحب خانه رامیگوید هوشیار باش .امریکا
چند هفته قبل پول تکس ما و شما را در حدود سه صد و هشتاد ملیون دالر بـه
پاکستان داد تا طالبان و غیر تقویت یابند و باز خواهران و برادران ما را به قتل
برسانند .من به آن گرو محدود شما افغانهائیکه چند روز قبل در برابر کانگرس
مظاهر کرد خواهان قطع کمکهای امریکابه پاکستان شد اید ,سراحترام خم
میکنم .د آن پاکستانی خبیثی که دود پاشید وهوای مصفا را مکدر ساخـت و
محیط زیست شمارمسموم گردانید باید به محاکمه کشانید شود  .ن
درقسمت تامین امنیت درکشور ,چه امنیت ؟ امنیت وجود ندارد .چه امنـیـتـی
است که پاکستانیها خانۀ مردم و پارلمان تخریب میکنند ,به دروازۀ ارگ انفمار
سبب میشوند ودروزازۀ وزارت دفاع را با آسمان میپرانند ,درشا شهیـدمـحـل
مسکونی مورد حمله قرار میگیرد ,مسافرین سر برید میشود  ۰٥۳مـحـبـوس
گریز میکنند که لست دراز است و وقت محدود .آیا نمیدانند که چـه کسـی
مسؤول این اعمال شنیع است؟
فرید زکریادرصفحۀ  12۰مسعود توسط مارسال گراد خاطرۀ خود را بیان نمود
که بصورت خلص مقصد آن تقدیم میگردد و آن اینست که :ژورنـالـیـسـت
انگلیس گفته بود بعد از بیست و پن سال جنگ مسعود هنوز هم مسالمت آمیز
است .فرید زکریا از مسعود میپرسد ,شما چطور مسالمت آمیز بنظر آمد اید؟
مسعود جواب میدهد :من ی هدف دارم و آن آزادی ملت مـاسـت .چـون
هدف معین است نه هراس دارم ونه هرروز کردار و را خو درا تغییر میدهـم.
اگر شخص برای رسیدن بهدف خود از هیچگونه مبارز دری نکند وبعد بهدف
برسد یا نرسد هنوز هم درست است.
احمدشا مسعود دوبارخواب دید :بار اول در سال  23٢3وقتیکه در درۀ پنمشیر
بحیث لیدر مقاومت انتخاب شد ,خواب میبیند که ی شخص مسن با پـارچـۀ
سبزی کمرش را میبنددکه معنی آن قوت وهمراهی مرد با او بود .باردوم دوما
قبل ازشهادتش خواب میبیندکه همان مردمسن کمربندسبز را ازکمرش دور می
سازد که معنی آن اتمام وظیفه بود.د زنگ بصدا درآمدن ومن قطع گفتار کردم.
نوت :وقتیکه ی بحث از گفتار به نوشته میآید ی انداز متن نظر بضروریات
چیزنویسی فرق پیدا میکند که امید حاضرین مملس آن تفاوتها را با بزرگواری
خود نا دید بنگرند.
* انمنیرعبدالصبور فروزان  :بسم اهلل الرحمن الرحیم ،احمدشا مسعود درطـی
مبارزۀ قهرمانانۀ خویش ثابت کردکه او ازداعیۀ همۀ مردم افغانستان دفاع مـی
نماید ،وبرای آزادی افغانستان واحد ،جهاد ومماهدت میکند .درنزدمسعود این
معنی نداشت که درکما باید باشد وازکدام منطقه وبا کی مبارز نماید .اوجهاد
رابرعلیه اشغالگران آغازکرد ،وبه هرمنطقۀ کشور که رفت ودرهرجایی از وطن
که بود ،ازهمان جا بامردم همان محل به مماهدت پرداخت .
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شرح اشتراک هفته نامۀ امید
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ـ

Omaid Weekly

P.O. Box 30818
Alexandria, VA 22310

Tel/Fax : (703) 491-6321
Cell:(571)435-4604
Email: mkqawi471@gmail.com

مسعود اگر درنورستان بود بانورستانیها ،اگر درکنربود با کنری هـا ،اگـر در
بدخشان بود بابدخشی ها واگردرکابل بود ،باکابلی ها ،اگر درهزار جات بود با
هزار ها ،دوشادوش وشانه به شانۀ ایشان برعلیه اشغالگران روس وکمونیستـهـا
رزمید .پس ازهموم اشغالگران پاکستانی ومزدوران طالبی شان بـه مـبـارز و
مقاومت ملی پرداخت .برای او فرقی نمی کردکه باکی از کما مبارز اش را
دوام بدهد ،بلکه هدف اساسی برایش افغانستان ومردم آن بود .احمدشا مسعود
را هرگزنمی توان تنها به پنمشیر منحصر ومحدودساخت ،بلکه او فرزند هـمـۀ
مردم افغانستان بود وبرای آزادی افغانستان جهاد کرد و برای سربلندی کشور و
مردمش به مقاومت پرداخت وبرسرآن جان باخت .
باتأسف فراوان که یگانگی ملی ووحدت ملی درکشور مابه اندازۀ لـطـمـه
برداشته است ،که قریب است وطن ما ومردم ما باردیگربه پرتگا نیستی کشاند
شود .این بدبختی را ازمدتها به اینطرف دامنگیر ملت ماساخته اند ،که هدف آن
برتری جویی وانحصارطلبی قشرمحدودی ازفاشیست های قومی درکشوربود
است .این برتری جویی ی طائفۀ خاص سبب شد تاحقوق حـقـۀ سـایـر
باشندگان کشور ما پامال گردد ،وزمینه های جدایی وبیگانگی رادرمیان اقـوام
مختلف تولید نماید ،ومانع وحدت واتحادآنهاگردد.
برای احیای وحدت ویگانگی دربین اقوام مختلف کشور ،راهـکـار هـای
قهرمان ملی ضروراست ،یعنی برای این امرحیاتی شناخت هـویـت هـرقـوم،
احترام به هویت وفرهنگ شان ،ومساعدساختن رشد همه جانـبـۀ هـرکـدام،
آنطوریکه خودهری از اقوام می خواهند ،می باشد .تازمانی که ما همدیگـر
رانشناسیم ،هستی فرهنگی وزبانی یکدیگر رااحترام نکنیم ،وخواهـان تـفـوق
جویی وامتیازطلبی نسبت به دیگران باشیم ،تحکیم وحدت ملی چیزبی مفهومی
خواهد بودکه درآتش آن همه خواهندسوخت ،ووطن مشترک مـا رانـابـود
خواهد کرد .کشور مامأوای اقوام وملیتهای مختلف چون تاجی  ،پشـتـون،
هزار  ،اوزبی  ،نورستانی ،ترکمن ،بلوچ ،ایماق ،پشه ای وغیر میباشد  .به نام
این ملیت ها ،به هویت این ملیت ها ،به عنعنه وفرهنگ این ملیت ها باید احترام
قایل شد وبه رسمیت باشناخت ،ودرحقوق وامتیازات همه را بـایـد مسـاوی
ویکسان شمرد .ازبرتری خواهی و امتیازطلبی یکی به دیگری تحت نام عـاری
ازحقیقت ِ اکثریت و اقلیت ،که شیوۀ بدوی است ،باید اجتناب کرد ،تازمیـنـۀ
وحدت ملی دربین ملت ما مساعد گردد ،واین همان امرحیاتـی بـرای مـردم
افغانستان است ،که شهیدمسعود درحن به آن باورکامل داشت.
یادداشت گردانندۀ محفل  :دانشمندان فوق ،هرکدام دربارۀ هرسه موضـوع
مطرح شد  ،بعضا ً به تفصیل وگا فشرد  ،ابرازنظرکرد اند ،که متأسفانه نـوار
تمام سخنان ازثبت بازماند.
آقای محمدیونس قانونی ،باتماس تلفونی درمحفل حضوریافته ،بایاد آوری
ازشهادت قهرمان ملی ،شهیدرا صلح استادبرهان الدین ربانی ،شهید استادمزاری،
شهید حاجی عبدالقدیرو عبدالحق ،شهید سید مصطفی کاظمی ،شهید جـنـرال
داوود وسایرشهدای پاک وطن ،افزود :مسعود امروزبه ی مکتب تبدیل شد ،
به ی تفکرتبدیل شد  ،به ی اندیشه تبدیل شد  ،که نه تنهابه ماافغانها بلکه به
همۀ انسانهای آزادیخوا درسراسرجهان به ی سرمشق مبدل شد است.
دربین مباحث محفل ،آقای ریچارد مکنزی ،ژورنالیست شهیر نیشنل جـیـو
گرافی و شبکۀ سی ان ان ،نیز خاطرۀ ازیکی ازدیدارهایش با قهرمان ملی ،در
ایام مقاومت ملی رابیان داشت ،که مورد دقت و دلچسپی حضارقرارگرفت .
جناب جنرال احمدشا رحمانی ،از یاران جهادی مسعودبزرگ ،بایاد ازکـار
نامه های قهرمان ملی ،خاطر هایی از شهیدبزرگوار را بیان داشت ،کـه بـرای
شنیدن آن همۀ حضار سراپا گوش شد بودند.آقای قندآقا میرزایی ،رهـبـری
جمعی ازجوانان تاز به ایالت مریلند رسید از افغانستان را داشت ،ودرکنارآنان
به قرائت سپاسنامه به مسعود بزرگ پرداخت ،وبااستقبال حضارمواجه شد.
درپایان ،محمدقوی کوشان ،بااظهار سپاس ازشاملین محفل ،که حـدودسـه
ساعت با عالقۀ فراوان به مناظر ومباحثۀ پانل گوش دادند ،ازدانشمندان پـانـل
جنابان پروفیسرداکترحمیدهادی ،انمنیرعبدالصبور فروزان ،داکترعبدالوهاب
هادی وداکترغالم محمددستگیر صمیمانه تشکرکرد ،و ازمدیریت وهمکـاران
چری بالسم بنکویت هال ،که به روال سالهای پیش ،ازمهمانان به گرمی پذیرایی
شایسته وبایسته کردند ،بویژ ازجنابان حاجی محمدعمرشماع ،ناصرجان شماع،
شیر جان شماع وآقای محمود محموب اظهارقدردانی کرد ،ومـحـفـل پـس
ازصرف نان شب ،حدودساعت نه ونیم خاتمه یافت .
*****************************************
چهاردهمین سالگرد  ...ددنباله ازصفحۀ ششمن
دراخیرپرسیداگرفرانسوی را بشناسم برایش بگوبم به افغانستان کمپیوتر بفرستد.
انحراف فرهنگی به انواع مختلف ظهور کرد است .به ارتباط این مقوله نمیدانم
که لیدران مملکت وقت دارند که لحظۀ را برای مطالعه تخصیص دهند .چـار
آنست که برای دریافت حقایق به کتابهای خوب مراجعه کنند ,و فـرهـنـگ
عنعنوی کلتوری  ,ادبی و دینی ما را به اوجش رسانند .نگزارند که فـرهـنـگ
پاکستانی ,هندی ,ایرانی ,تاجیکی ,روسی وعربی برفرهنگ کلتوری و دینـی
ما حاکم گردد .
هارون میر در صفحه  ٢۰مارسیال گراد گفته است :وقتیکه قوای حـکـمـتـیـار
توسط طالبان شکست خورد ,افراد مغشوش و شکست خورد و مـتـواری او
بصوب جالل آباد درحرکت افتادند .این افراد و قوای حکمتیار در ی محل ِـۀ
پیدا و توقف داد شدند .قوماندان مربوطه امر بمباردمان شان را توسط دو طیار
ازبگرام صادرکرد .مسعود ,بممرد شنیدن این خبر به قهر آمد و حملۀ طیار هارا
توقف داد وگفت :اینها قوای شکست خورد اند اسالم بما اجاز نمیدهد تا بـه
قوای شکست خورد حمله کنیم .هرقوماندان دیگر ,قوای حکمتـیـار را بـه
چانسی که برایش میسر شد بود تار ومار ومیکرد و خود بخاطر جمع با طالبـان
درگیر میشد  .ببیند به فرهنگ اسالمی مسعود .او به دین اسالم مومن صادق بود
ولی حکمتیار به آن مرحل ِۀ پختگی نرسید است که حقیقت اسالمی را درک
کند ,ورنه ازمخالفتهای مسلح بمقابل دولت ها در زمانهای مختلف و سیاستـهـای
مختلف ,دست بر میداشت و بگفتۀ آی اس آی پاکستان مردم خود را بقتل نمی
رسانید ,کابل را راکتبار نمی کرد واز پذیرش قانون اساس افغانستان ,به بـهـانـه
ددنباله داردن
جوئی ها ,دست نمی زد .

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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قدردانی ازهفته نامۀ امید

درمحفل شکوهمند تملیل ازهفتۀ شهید وسالروزشهادت قهرمان ملی ،آمـر
صاحب احمدشا مسعود درحن درواشنگتن ،داکترغالم محـمـددسـتـگـیـربـه
نمایندگی ازبخش اعظم افغانهای مقیم ایاالت متحدۀ امریکا ،لوح تقدیری راتهیه
نمود بود ،که توسط پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی ،درحاشیۀ محـفـل ودر
حضور مهمانان ارجمند ،به محمدقوی کوشان اهدا گردید .

از راست  :داکترغالم محمددستگیر ،محمدقوی کوشان ،پروفیسرداکترلطیفی

متن لوح تقدیر قرارذیل است :ددانشمندمحترم محمدقوی کوشان ،مؤسس،
ناشروصاحب امتیازهفته نامۀ امید ! ما افغانهای مهاجر درایاالت متحدۀ امریـکـا،
نشرهزارمین شمارۀ هفته نامۀ امید رابه روز 23سرطان  2۰32به شما تـبـریـ
گفته ،ازاینکه در طول سالهای متمادی ما را ازجریان حوادث وطن ،با مضامیـن
مستند تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی مطلع ساخته ایـد ،یـ جـهـان
سپاسگزاریم  .ازخداوندمتعال برایت مؤفقیت های مزید ،درجوارفامیل نمیبت
خواهانیم 11 .سنبلۀ  2۰32همری شمسی 2۰ ،سپتمبر1۳2٥ـ واشنگتن

ریاست پاسپورت درخواستها رارسیدگی نمیتواند

 1۰سپتمبر/کابل ـ صدای امریکا :ریاست پاسپورت وزارت داخلۀ افغانستان
میگویدازجمع د هزارنفری که روزانه برای اخذ پاسپورت به آن ادار مراجعه
میکند ،با استفاد از تمام امکانات دست داشته توان چاپ و توزیع دوهزار جلد
پاسپورت را در ی روز دارد .اکثردرخواست کنندگان پاسپورت جوانـانـی
اندکه میخواهندازناامنی بیکاری وسردرگمی موجود در افغانستان فرار کرد و
پس از گرفتن پاسپورت رهسپارکشورهای دیگرشوند .رضوان اهلل بـاشـنـدۀ
دایکندی میگویدبیکاری ،فقر و مشکل اقتصادی او را واداشته است تـا بـرای
یافتن لقمه نانی به بیرون از کشور برود .برخی دیگر از درخواست کننـدگـان
مانند محمد امان باشندۀ غزنی از طوالنی بودن روند توزیع پاسپورت الکترونی
وبیعدالتی درین پروسه شاکی اند.
دری ونیم سال گذشته ۱۳۳هزارافغان پاسپورت الکترونی گرفته و هنوز
هم کم وبیش ٥1هزارنفردیگربرای گرفتن پاسپورت درخواست کرد است.
به گفتۀ سیدعمرصبور رئیس ادارۀ پاسپورت افغانستان روزانه حدود 2۳هزار
نفربرای دریافت پاسپورت درخواست میکنندکه ریاست پـاسـپـورت بـرای
رسیدگی به سیل درخواستهاناتوان است .آقای صبور میگویداگر یکنفر امروز
برای دریافت پاسپورت درخواست بدهد شش هفته بعدمیتواند پاسپورت خود
رابگیرد .اگرامکانات کافی بشری وتخنیکی به گونۀ بنیادی دراختیار این ریاست
قرارداد نشود ،مشکالت آن ادار در آیند بیشتر ازین هم خواهدشد .کارمندان
آن ادار اکنون در دوشفت کارمیکنند ،با اینحال تا هنوز نـتـوانسـتـه انـد بـه
درخواست د ها هزار متقاضی رسیدگی کنند.
آقای صبور گفت امریکا وناتو تعهدکرد اندکه بافراهم آوری تمهـیـزات
جدید چاپ ریاست پاسپورت را کم کنند .او افزود که این وسایل پس از
عید قربان فراهم خواهد شد و به گفتۀ وی ظرفیت توزیع پاسپورت را دوبرابـر
خواهد ساخت.
حکومت افغانستان نزدی به سه سال پیش توزیع پاسپورتهای الکترونیـ
راآغازکرد -پاسپورتهایی که ازضریب امنیتی باالیی برخوردارهستند ،ازجمله
این ویژگیهایکی هم ثبت مشخصات بایو متری است که احتماال ً زمینۀ جعـل
این سند را به صفر می رساند.

آغاز اخذمالیه از مشتریان شرکتهای مخابراتی

1۰سپتمبر/کابل ـ صدای امریکا :براساس فیصلۀ جدیدحکومت افغانسـتـان
سرازچهارشنبه اول میزان 2۰32تمام مشتریان شبکه های مخابراتی مکلف بـه
پرداخت د درصد مالیه ازممموع کریدت مصرفی شان میباشند .محمدیاسین
صمیم سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گفت د درصدمالیـه،
در واقع محصول خدمات مخابراتی است وممزا ازمالیاتیست که شرکـتـهـای
مخابراتی مستقیم"ا ً به دولت می پردازند.
براساس قانون جدید ،د درصدکریدت کارتهای مصرفی کاربران تلفونهـا
فورا ً پس از اضافه کردن کارت وضع شد و به خزانۀ دولت میریزد .مشتریان
شبکه های مخابراتی درین مورد دیدگا متفاوت دارند ،برخی حاضرپرداخت
این مالیه اند اما به شرطی که به گفتۀ آنان مالیات در جاهای درسـت مصـرف
شود .همایون باشندۀ کابل میگویدبایدازین پول برای اردوی ملی و مـامـوران
دولتی سود برسد ،نه اینکه به گفتۀ وی به جیب قدرتمندان و زورمندان بریزد.
محمدشیرزاد باشندۀ دیگرکابل نیز راضی به پرداخت مالیه است اما میگوید با
این پول بایدفابریکه اعمارشود و شغل ایماد شود تا به باور وی جلو مهـاجـرت
جوانان بیکار به خارج گرفته شود.
اما نی ،دفترحمایت کنند رسانه های آزادافغانستان این اقدام را خالف قانون
دانسته میگویدوضع مالیات برمشتریان شبکه های مخابراتی حق دسترسـی بـه
معلومات رامحدودمیسازد .این نهادگفت وضع مالیه برمصارف تلفونها ،دسترسی

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

به شبکه های اجتماعی مانند تویتر ،فیس بوک ،یوتیوب و امثال آن را محدود
خواهد ساخت .ممیب خلوتگر رئیس نی گفت این اقدام مخالف ماد ٥۳و ۰2
قانون اساسی است که حکومت را مکلف میسازد تاسهولتهای را بخاطر دسترسی
مردم به اطالعات فراهم کند .عالوتا ً این تصمیم براساس فرمان تقنینی رئـیـس
جمهوراتخاذ شد وشورای ملی افغانستان باید در این مورد تصمیم بگیرد.
حکومت وضع مالیات بر مشترکین شبکه های مخابراتی را نیـزبـلـنـدبـردن
عایدات دولت از منابع داخلی عنوان کرد است .به اساس ارقامی که وزارت
مخابرات ارایه کرد  ،درسراسر افغانستان باالتر از 1۰ملیون نفر از موبایل وبیش
از 2۳۳هزارنفردیگر ازتلفونهای سیم دار استفاد میکنند که همـه ازیـن پـس
مکلف به پرداخت د در صد مالیۀ مصرفی اند .این وزارت افـزود درحـال
حاضر حدود 3۳۳هزار نفر در سرتاسرکشور ازخدمات انترنتی ۰جی استفاد
میکند که درکل نزدی به 2۰درصد عواید دولت را مالیات شرکـت هـای
مخابراتی تامین می کند .

غنی دستورتحقیق را درمورد بچه بازی صادر کرد

 1۰سپتمبر/صدای امریکا:رئیس جمهورافغانستان به کمسیون مستقل حقوق
بشر ،وزارت داخله ودادستانی کل دستورتشکیل کمیتۀ کاری را دادتا درمورد
سوءاستفاد جنسی از کودکان تحقیق و نظارت کرد و میکانیسمی را بـرای
جلوگیری وپیگرد قضایی عامالن سوءاستفادۀ جنسی ایمادکند .اودر کنفرانس
ویدیویی بانهادهای امنیتی ،سوءاستفادۀ جنسی ازکودکان را شدیدترین جرم و
مورد عمدۀ تخطی از حقوق بشر دانسته گفت ارتکاب چنین جرایم به خصوص
در صفوف قوای مسلح غیر قابل تحمل است.
وزارت دفاع ملی گزارش رسانه ها درمورد موجودیت بچه بازی در صفوف
اردوی ملی را از بنیاد رد کرد واین عمل را خالف آموز های دین اسـالم و
اخالق انسانی خواند .وزارت داخله نیز روز سه شنبه گفت گزارشـهـا دربـار
احتمال بچه بازی از سوی منسوبین پلیس محلی را با جدیت بررسی میکند و در
صورتی که درست ثابت شود ،با عامالن آن با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
واکنشها در مورد موجودیت بچه بازی در صفوف قوای امنیتی افغان پـس
ازآن ابرازشد که دانیل کوین ی افسرپیشین امریکا به روزنامۀ نیویارک تایمز
گفت درسال 1۳22شخصا ً شاهدبهر کشی جنسی ی نوجوان ازسوی یـ
قوماندان پلیس محلی دروالیت هیرمند بود.کوین ادعا کرد که برای ممانعـت
ازین عمل باقوماندان پلیس محلی به نام سرورجان برخوردکردکه بهمین دلیـل
ابتدا محل وظیفه اش تبدیل شد و سپس به تقاعد سوق داد شد.
نشراین گزارش واکنش مقامهای امریکارا نیزدرپی داشت .قصـر سـفـیـد
موجودیت بچه بازی را در صفوف قوای مسلح افغانستان نگران کنند خواند و
گفت یکما با مقامها و نهادهای افغان ،برای جلوگیری ازآن تـالش مـیـکـنـد.
همزمان باآن جان کمبل ،قوماندان عمومی نیروهای امریکاوناتو درافغـانسـتـان
گفت این مورد را نادید نگرفته و شخصا ًسوءاستفادۀ جنـسـی ازنـوجـوانـان
وکودکان رادرصفوف نظامیان افغان پیگیری خواهد کرد.

(سیگار)  :سربازان افغان لباس زمستانی ندارند

1۰سپتمبر/کابل ـ صدای امریکا :مفتش ویژۀ ایاالت متحد برای بازسـازی
افغانستان یاسیگاراز احتمال کمبودلباس زمستانی برای نیرو های دفاعی و امنیتی
افغان در زمستان آیند خبرداد است .سیگار بانشرگزارشی گفت کمبود لباس
زمستانی برای قوای مسلح افغانستان ازسال 1۳22به اینسومحسوس است که می
تواندسبب کاهش توانمندی رزمی سربازان افغان شود.
نیروهای امریکادرافغانستان درسال 1۳22مدیریت قراردادوتهیۀ الـبـسـه و
تمهیزات قوای مسلح افغان را به وزارتهای دفاع وداخلۀ آن کشور واگذارکرد،
هرچندایاالت متحد تمام این تدارکات راتاحال تمویل میکند .سیگارگـزارش
دادکه به سربازان افغان در سالهای 1۳2۰و 1۳22البسۀ مناسب زمستانی توزیع
نشد واحتمال زیادمیرودآنان برای سومین سال نیز از داشتن یونیفورم درسـت
زمستانی محروم بمانند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت مشکالت درتوزیع لـبـاس
زمستانی درسالهای گذشته تاحدی موجود بود ،اما این مشکل کلی نـه بـلـکـه
قسمی بود.سیگار بر بنیاد گفته های مشاوران خارجی قوای افغان گزارش داد
است که سربازان اردوی ملی نیز با وضعیت مشابهی دست و گـریـبـان انـد.
درگزارش آمد که لباسهای موجود زمستانی اکثرسربازان افغان فرسود شد و
نیاز به یونیفورم جدید دارند .
مشکل عدم توزیع البسۀ زمستانی به سربازان افغان درحالی بعـنـوان عـامـل
کاهش دهندۀ قابلیت وظیفوی آنان مطرح میشودکه قوای مسلح افـغـانسـتـان
هموار ازنبود امکانات رزمی بویژ تمهیزات هوایی در نبرد بر ضد طالبـان و
سایر تندروان شاکی بود اند .

هالکت سه طالب پاکستانی درنورستان

 11سپتمبر/نورستان ـ باختر :سه طالب پاکستانی درجریان درگیری بانظامیان
دروالیت نورستان کشته شدند.آنان باعبور ازدیورند میخواستند کاروان نظامیان
راآماج قراردهندکه هدف گلوله باری این نظامیان قرارگرفتند.ی قومـانـدان
پلیس مرزی گفت درین رویدادسه تروریست پاکستانی کشته شدند ،امـا بـه
سربازان و غیرنظامیان محل آسیب نرسید است .

استادسیاف :پرچم سیاه داعش برضد
مسلمانان و مردم افغانستان است

1۳سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :امسال نیزمانندسالهای گذشته استاد عـبـدالـرب
الرسول سیاف یکی ازرهبران جهادی درمراسم گرامیداشت ازچهارمین سالروز
شهادت استادبرهان الدین ربانی رهبرجهاد و مقاومت ،رئیس جمهورسابق وشهید
را صلح کشور ،ازگروههای مخالف دولت انتقادکرد .اینبار اضافه ازحضـور
جاسوسان داخل نظام ازجنایتهای گرو تروریستی داعش نیز به شدت انـتـقـاد
کرد .استاد سیاف میگوید دستارسیا گرو داعش نشان خالفت نیست؛ بل دستار
توطیه وجنایت برضدمردم افغانستان ومسلمانان جهان است .اوتاکید میکندکـه
عملکرد داعش برضداسالم و به ویژ مردم افغانستان است.وی به پـیـامـدهـای
مصونیت جاسوسان داخل نظام هشدارمیدهد و میگوید تازمانیکه جـاسـوسـان
شناسایی و از نظام بیرون انداخته نشوند ،پیرورزی بردشمن مشکل به نظرمیرسد.
استادسیاف میگویدبرخی ازعملیات هاییکه ازبیرون صورت میگیرد و ازمـردم
افغانستان قربانی میگیرد ،توسط همین جاسوسان در کابل طراحی میشود .بگفته
وی مبارز نیروهای امنیتی کشور علیه دهشت افگنان ی مبارز حق برباطـل
است وخداونداجیراین مبارز را میدهد .او افزود هرچند مکان جاسوسان برای
حکومت معلوم است؛ اما بازهم اگرحکومت خواسته باشدوی حاضر است که
محل و مکان افراد جاسوس در داخل نظام را در کابل نشان دهد.

سیاف  :طالبان گروه تروریستی وغیراسالمی است

 3سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :استاد عبدالرب الرسول سیاف در هفته شهید و
چهاردهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشورشهیداحمدشا مسعود یکـبـار
دیگر گرو تروریستی طالبان را نشانه گرفت .آقای سیاف طالبان را ی گرو
تروریستی وغیر اسالمی میداندوازطالبان میخواهد ازین چوکات غـیـردیـنـی
بیرون شوند .وی میگویدنظربه آموز های دینی ،طالبان در جنگ علیه مـردم
افغانستان قراردارند .این رهبرجهادی می افزایدپاکستان با حمایت ازطالبان همیشه
جنگ درین کشور را شعله ورکرد  ،و از پاکستان میخواهددست ازحـمـایـت
تروریسم بردارد وجنگ علیه مردم افغانستان را پایان دهد.
استادسیاف مماهدین ارا فاتحان کشورعنوان کرد میگوید دشمنان مردم باید
ازتوطیه علیه مماهدین دست بردارند .وی هشدار میدهداگر افغانستان بـدسـت
تروریسم بیفتد جهان آرام نخواهد بود .سیاف ازرهبران حکومت وحدت ملی
میخواهدمردم افغانستان را با خودداشته باشندوی بسی ملی راعلیه دشـمـنـان
کشوربوجودبیاورند .به گفته سیاف ،اگرحکومت توان این کار را ندارد خود به
این کار اقدام خواهد کرد.
این درحالیست که به گفته استاد سیاف ،در کشور تا هنوز مرجع تصـمـیـم
گیری وجود ندارد تا از احتمال به وقوع پیوستن رویـداد هـای خـطـرنـاک
پیشاپیش هشدار بدهد.

عامالن شهادت شهید صلح مجازات شوند

23سپتمبر/کابل ـ نور تی وی :مملس سنای شورای ملی با یاد بود از سالروز
شهادت پروفیسراستادبرهان الدین ربانی رهبرجهادو مقاومت ،رئیس جـمـهـور
پیشین افغانستان و رئیس سابق شورایعالی صلح به موصوف وهمه شهدای راستین
وطن از خداوند منان طلب مغفرت می نماید .نام شهید صلح استاد ربانی در میان
دیگرشهدای نامدارکشور بعنوان مؤسس نهضت اسالمی  ،رهبر جهاد و مقاومت
و بانی صلح ومصالحه دراذهان عامه ودرتاریخ افغانستان ماندگاراست که چهـار
سال قبل تروریستان با توسل با ی توطیه محیالنه ایشان را به شهادت رسانید .
مملس اعیان شورای ملی  ،با گرامیداشت از روز شهادت شهید صلح کشور
وتقاضای ممازات عاملین ترور استادربانی و عاملین قتلهای زنمیر یی ،خواهان
تداوم پروسه صلح در راستای تحکیم وحدت ملی و تأمین ثبات در کشور بود
و از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهدبرای برآوردن این خواستهای مبرم
ملی ،مساعی همه جانبه به خرچ دهند.

طالبان مدرسۀ حقانیۀ بغالن را آتش زدند

11سپتمبر/کابل ـ باختر :ازدرگیری قومی دروالیت بغالن جلوگیری بعمل
آمد .فیض محمدامیری ولسوال تاله و برف ضمن اظهار این مطلب گفت :ی
شب قبل مدرسه دارالعلوم حقانیه واقع قریه اسکمه توسط افراد نامعلـومـی بـه
آتش کشید شد موضوع تحت بررسی نیروهای امنیتی قرارگرفته است .منبع
افزود  :این کار دشمنان اسالم و گروههای ویرانگر بودکه میخواستند مردم ما
را با هم درگیرنمود وباعث خدشه دارشدن وحدت ملی درجامعه گردد.
گفته میشود ،این نخستین بارنیست که مدرسه ای دربغالن به آتش کشـیـد
می شود ،بلکه قبال ً نیز21محراب مسمد شریف نیز در ساحه دند غوری توسط
این جنایتکاران به آتش کشید شد است .
*****************************************
فیصله نامه  ...ددنباله ازصفحۀ دوم ن
محفل درپایان تصمیم گرفت تاهرچه بیشتراین ممموعه وسایرممامع افغانی از
هرگوشه وکناری که باشد ،درنوبت های نزدی و بیش ازیکبار درسال هرچه
بیشترفعال گردد ،واز فعالیت خود مسئولین امورافغانستان وجامعۀ افـغـانـی را
درجریان بگذارد .ومن اهلل التوفیق

