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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

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

$1.50
شمارۀ پانزدهم /سال بیست چهارم  /دوشنبه  ۷جدی  4۳ / ۲232دسمبر  /4۵۲۰شمارۀ مسلسل ۲۵۲۵

ازدواج در اسالم


ازدواج زن و مرد حالل و زیباست ؛



ازدواج زن با زن ،و مرد با مرد حرام مطلق و گناه کبیره است؛



ازدواج دختران با پسران عمه ها ،خاله ها ،ماما ها و کاکا ها حالل و جایز است .

چهاردهمین سالگرد حکومت موقت؛ تجربه
تقسیم قدرت در افغانستان

44دسمبر /لندن ـ ایوب آروین ـ بی بی سی:مراسم رحلیف حامد کرزی ،اول
جدی  .۲2۳۵اوریاست حکومت ائتالفی متشکل از2۵عضومرربط با گروههای
مختلف سیاسی-قومی رابعهد گرفت  .امروزچهاردهمین سالگرد انتقال قدرت
به حکومت موقت افغانستان است که براساس روافقات کنفرانس راریخی بـن
آلمان در  ۰دسمبر 4۵۵۲رشکیل شد و در 44دسمبر همان سال با رحویل گرفتن
قدرت از دولت مجاهدین به ریاست برهانالدین ربانی ،به کار آغاز کرد.
بسیاریهادرافغانستان ازرشکیل این حکومت وانتقال قدرت بعنوان آغاز روندگذار
به دموکراسی در دور پساطالبان یادمیکنند .اما این روندباچه اصول و اهدافـی
آغاز شد و آیا این اصول و اهداف رحقق یافته است؟
پاسخ این پرسش براین فرض استواربود که حکومت مجاهدین مورد رـوافـق
گرو های اصلی فعال درعرصه سیاسی نبود ،اماحکومتیکه در بن به ریـاسـت
کرزی رشکیل شد ،متشکل ازگروههای مختلف سیاسی-قومی بودکه چـنـیـن
روافقی درموردآن بامیانجیگری بین المللی حاصل شد بود.ولی ایـن رـوافـق
چگونه بدست آمدوچه نیازی به میانجیگری بین المللی بود؟ پاسخ این پرسـش
ریشه در یک رشته اصولی داشت که به لحاظ نظری از ۲3۹۵مورد رجزیـه و
رحلیل قرارگرفته وبه لحاظ عملی دستکم ازدهه ۲3۳۵در دههامورد در کشور
های دارای جوامع درگیر منازعه قومی و جنگ قدرت رجربه شد است.
نظریهپردازی در حوز دموکراسی در جوامع متکثر ،شکلگیری دستکم سه
مکتب نظری را درپی داشته است .مکتب(دموکراسی انجمنیس با نظریات آرند
لیجپارت(،دموکراسی همگراس با نظریات دونالد هوروویتز و مکتب (رقـسـیـم
قدرتس با نظریات فیلیپ رودر و دونالد روثچیلد شکل گرفت.رقسیم قـدرت
یامشارکت درقدرتPower-Sharingبعنوان بحث کانونی این مکتبهادرجست و
جوی راهکاری برای فرونشانی منازعه و زمینهسازی برای گذار به دموکراسی
درجوامع چندفرهنگی است .این هدف بر این پیشفرض استواراست که ۲س
بیثباری در جوامع رو به روسعه و بهشدت متفرق رهدیدی برای امنیت بینالملل
است و 4س دموکراسیها صلحجویند کمرر با هم میجنگند.
رقسیم قدرت راهکاری است که درمواقع خاص ومعموال ًپس ازجنگ داخلی یا
بدنبال بنبست (انتخابات پس ازروافقس به اجرا گذاشته میشود .اصول این راهکار
مبتنی است بر ویژگیهای جوامع بهشدت پراگند و فرو رفته در جنگ قدرت
که قطببندی نخبگان سیاسی درآن بسیارشدید است.ریموثی سیسک ازصاحب
نظران رقسیم قدرت ،اصول نظریۀ رقسیم قدرت را در چهار مورد خالصه کرد :
۲س رشکیل ائتالفهای بزرگ حکومتی که رقریبا ً رمام جناحهای سیاسی در آن
حضور دارند4 ،س حف حقوق گروههای اقلیت2،س رمرکززدایی ازقدرت و 2س
رصمیم گیری از طریق اجماع .
گونههای مختلفی ازرقسیم قدرت بعنوان راهکارفرونشانی منازعه یاحل اختالف
در کشورهای مختلف به اجراگذاشته شد است .آنا جارستاد استـاد دانشـگـا
آپساال با بررسی 2۷مورد رقسیم قدرت درپی انتخابات پس ازروافق در جوامعی
که رجربه جنگ داخلی داشته ،به این نتیجه رسید که استفاد از این راهکار در
جهان در حال افزایش است.
هوروویتز ۷۳مورد از به کار بستن این راهکار را از ۲3۳۵را  4۵۲۵بـررسـی
کرد ؛ از جمله آنگوال ( ۲332س ،بوسنی ( ۲33۰س ،بلغارستان ( ۲33۵س ،بروندی (
4۵۵۰س ،جیبوری ( ۲334س ،فیجی ( ۲33۷س ،اندونزی ( 4۵۵4س ،عراق ( 4۵۵۰س،
ساحل عاج ( 4۵۵2س ،کنیا ( 4۵۲۵س ،لبنان ( ۲3۳3س ،مقدونیه ( 4۵۵۲س ،نـپـال (
4۵۵۷س ،نیجریه ( ۲333س ،رواندا ( ۲332س ،سودان ( 4۵۵۰س ،سورینام ( ۲3۳۷س،
روگو ( 4۵۵۹س و یمن ( ۲33۵س.
پیشفرض نظریههای رقسیم قدرت این است که جوامع متفرق به دلیل داشتـن
شکافهای فعال و عمیق اجتماعی و درگیر بودن با قطببندی شدید نخبـگـان
سیاسی ،برای حل مشکالت خود ،غالبا نیازمند میانجیگری بینالمللی هستـنـد.
جامعه بینالمللی هم برای جلوگیری از بروز رهدیدهای جهانی از درون ایـن
جوامع ،حاضر به مداخله یا میانجیگری است.
در افغانستان در د سال مـنـتـهـی بـه
 ،4۵۵۲جنگ قـدرت ودرگـیـری
مسلحانه زمینه روافق بین گـرو هـای
درگیر را از بین برد بود .در نهـایـت،
بیثباری در این کشور زمینـه وقـوع
حمالت یازدهم سپتامبر را رقم زد و
سازمان ملل در قطعنامه ۲2۹۳راکیـد
کرد که امنیت بینالملـل از خـاک
افغانستان در معرض خطر قرار گرفته
است.
پیش از 4۵۵۲هم راهکار رقسیم قدرت درافغانستان دو بار در (۲334کنفرانـس
پشاورس و (۲332کنفرانس اسالمآبادس بامیانجیگری پاکستان ،عربستان سعودی و
ایران رجربه شد بود ،اما این رجربهها به دلیل داشتن اشکال اساسی ،منجر به پایان
جنگ نشد بود.
اماسومین موردرقسیم قدرت در۰دسمبر 4۵۵۲درکنفرانس بن موثر ررین رجربه
افغانستان درین زمینه بود .حکومت برآمد ازین روافقات به ریاست حامدکرزی
دراول جدی ۲2۳۵با رحویل گرفتن قدرت ازدولت مجاهدین ،رحوالت دور
پساطالبان را رقم زد .نظام کنونی افغانستان عمدرا ًمبتنی براصولی است که در بن
پی ریخته شد  .اصولیکه حکومت موقت براساس آن رشکیـل شـد،بـراسـاس
موافقتنامه بن ،مشارکت اقوام در قدرت ،رشکیل حکومت فراگیر ،زمینهسازی
برای گذار به دموکراسی و پابندی به قوانین بینالمللی بود .آیا این اصول با

مودی  :افرادی حضورما را درافغانستان دوست ندارند

 4۰دسمبر/کابل ـ رادیو آزادی :افتتاح ساختمان جدید شورای ملی افغانستان
که گفته میشود پاسخگوی نیازمندی اعضای شورای ملی این کشور حتی برای
یک قرن آیند خواهد بود ،گامی دیگری در جهت رقویت دوستی دیـریـنـه
افغانها و هندی ها محسوب میشود .این ساختمان مجلل که به کمک مـالـی و
رخنیکی هند درکابل دریک ساحه وسیع اعمار شد  ،روز جمعه طـی مـراسـم
خاص از سوی رئیس جمهورافغانیتان و نریندرا مودی صدراعظم هندباحضـور
داشت مقامات بلند رربه هر دو کشور رسما ً افتتاح شد.

نریندرا مودی صدراعظم هند پس ازدیدار از بخشهای مختلف این ساختمان،
درسخنرانیش گفت کشورش افتخاردارد درکنارافغانستان بماند وبه کمکـهـای
درازمدت اش با این کشور ادامه دهد .اما وی می گویدبرخی هـا حضـور و
قدرت مشارکت هند در افغانستان را دوست ندارند ":افرادی هستندکه حضورما
رادر این کشور دوست ندارند ،افرادی هستندکه ازقدرت مشارکت ما راحـت
نیستند ،حتی برخی ها رالش کردندرامانع شوند ،اما ما اینجا هستیم چون شما بر ما
اعتماد کردید ،شما هیچگا برصدق رعهد ما شک نکردید ،شما طبق مشـاهـد
خود ران قضاوت کردید نه طبق گفته های دیگران ،هند اینجا برای همکـاری
است نه برای مسابقه ،برای بنیان گذاری آیند است نه برای هوادادن به شغلهای
مناقشه ،برای احیای زندگی نه برای رخریب دیگران".آقای مودی باآنکه ازکدام
فردیاکشور مشخصی نام نبرد اما گفت رامین ثبات ،پیشرفت و خـودکـفـایـی
افغانستان به همکاری کشورهای همسایه ومنطقه ونیزحمایت بین المللی وابستـه
است .صدراعظم هند میگویدبرای خاموش ساختن آرش جنگ در افغانستان در
گام نخست بایدمراکز و النه های رروریستان مسدود شود وحامیان این گروهها
از حمایت و رمویل آنان دست بردارند.
نریندرا مودی ،شهامت ودلیری افغانهابرای دفاع ازخاک شانـرا سـتـودنـی
خواند گفت قربانی مقاومت و مبارز افغانها طی سالهای متمادی نه رنها بـرای
آرامش خاک شان بود بلکه برای آرامش جهانیان نیز بود است.

نظری بر ساختمان جدید شورای ملی افغانستان

 42دسمبر/کابل ـ صدای امریکا :نریندرا مودی صدراعظم هند فردا به کابل
سفرمیکند وقراراست ساختمان جدید شورای ملی را که به کمک کشورهنـد
اعمارشد  ،طی مراسمی بارئیس جمهوراحمدزی افتتاح کند .این ساختمان کـه
نماد دوستی افغانستان و هند نیز شناخته میشود ،باهزینه بیش از 4۵۵ملیون دالر
امریکایی ،در نزدیک قصر داراالمان اعمارشد است.این رعمیردرحقیقت رحفه
بزرگترین دموکراسی دنیا (هندس به افغانستان شناخته میشود .کاراعمارآن در سال
4۵۵۷و با هزینه ابتدایی 2۰ملیون دالر امریکایی آغاز یافت و سرانجام پـس
ازهشت سال ،به مصرف بیش از 4۵۵ملیون دالر ،به ارمام رسید.
ساختمان جدیدپارلمان افغانستان که رلفیقی ازمعماری عصری و سبک مغولی
است ،بزرگترین گنبدرا درسطح آسیا نیز دارد .درین ساختمان  432کـرسـی
برای مجلس و ۲3۵کرسی برای سنا درنظرگرفته شد  ،سالون کنفرانسها ،دفارر
کاری نمایندگان ،کتابخانه ،ودفترمطبوعاری ازدیگربخشهای این ساختمان اند.
قراربودکاراعمار این ساختمان ،درسال 4۵۲۲رکمیل شود ،اما ایـن پـروژ
چهار سال دیگرنیز به داراز کشید .با این حال ،برخی از منابع میگویندقراراست
درسفرصدراعظم هندبه کابل ،بستۀ جدیداز کمک های دهلی جدید به افغانستان
نیز اعالم شود.یوسف پشتون ،مشاور رئیس جمهورافغانستان میگویدکشورش به
ادامه کمکهای هند نیاز داردوبایدروابط میان کابل ودهلی جدید ،بیش ازپیـش
گسترش یابد.
پس ازسقوط رژیم طالبان ،هندیکی ازکمک کنندگان ومتحدان عمدۀ افغانستان
بود است .راکنون این کشور نزدیک به دو ملیارد دالر رارنهادربخشـهـای بـاز
سازی ،آموزشی وظرفیت سازیهادر افغانستان به مصرف رسانید است.

تائید هزینه بند سلما

 42دسمبر/کابل ـ باختر :کابینه حکومت هند هزینه رخمینی اصالح شد بند
سلما رارائیدکرد .نوسان روپیه هندی درمقابل اسعار خارجی بـه ویـژ دالـر
امریکایی باعث کاهش هزینه و مصارف پروژ بند سلما شد بود که کابینه هند
رخمین اصالح و بررسی شد مصارف بند سلما را با درنظر داشت کاهش روپیه
هندی رائید کرد.
بندسلما درجریان آبگیری قراردارد وقراراست رابهارآیند روند آبگیری بند
رکمیل شد و به بهر برداری برسد .بند سلما درپهلوی  24میگاوات برق بیش از
 ۲۰هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(دنباله ازستون اولس  ،اصول رقسیم قدرت مطابقت داشت؟ این اصول با اصولی
که سیسک جمعبندی کرد  ،همخوانی نسبی دارد ( .دنباله درستون سوم س

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

دهها نفر در تصادف سمنگان کشته شدند

42دسمبر/سمنگان ـ بی بی سی :مقامهای سمنگان میگویند که یک مـورـر
مسافربری پس از برخورد با یک مورر باربری شام روز پنجشنبه واژگون شـد
است .شمار دقیق کشته و زخمی شد های این حادثه را حاال روشن نیست امـا
احتماال شمار کشته شد ها به ۰۵نفر برسد.
به دلیل نبود خیابانها و جاد های معیاری ،افغانستان هموار شاهد رصادفهـای
خونبار بود است.

نیروهای دولتی مرکز ولسوالی سنگین را پس گرفتند

42دسمبر/کابل ـ بی بی سی :رئیس شورای محلی ولسوالی سنگین میگویـد
نیروهای دولتی افغانستان ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس سنگین را دوبار
رصرف کردند .بگفته خادی خان عصر روز گذشته پس ازچندساعت حـمـلـه
طالبان ،مرکزولسوالی بدست این گرو افتاد اما ساعاری بعد ،نیروهای دولـتـی
دوبار این ساختمانها را به کنترل خود در آوردند .دیروزمقامات امنیتی سقوط
ولسوالی سنگین را رایید نکردند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز گفت اکنون نیروهای دولـتـی
دردو ساختمان ولسوالی وفرماندهی پلیس سنگین حضور دارنـد .او افـزود
حمالت شدیدهوایی و زمینی به مواضع طالبان در ولسوالی سنگین ادامه داردو
شب گذشته در نتیجه این عملیاتها دستکم پنجا طالب کشته شدند .بگفـتـه
وی ،مال ناصر از فرماندهان طالبان و از نزدیکان رهبری این گرو نیز در نتیجـه
عملیات شب گذشته در ولسوالی سنگین کشته شد است .اوهمچنان ازکشـتـه
شدن دوسربازافغان وزخمی شدن پانزد سرباز دیگردرعملیات روزگذشته در
ولسوالی هیرمندخبر داد است .طالبان راکنون درمورد ازدست دادن ساختمـان
ولسوالی و فرماندهی پلیس ولسوالی سنگین اظهار نظر نکرد است.
شب گذشته اعالم شد که ولسوالی سنگین پس از چند روز نبردهای شدیدرقریبا
بطورکامل به رصرف طالبان درآمد است .یک سنارور محلی گـفـت مـقـر
مرکزی پلیس وساختمان اصلی دولت روزچهارشنبه سقوط کرد وطالبان آنها
در اختیار دارند.طالبان هم گفته بود که نیروهایش کل ولسوالی را گرفتهاند.
حاجی سلیمان شا ولسوال سنگین گفته بود درمرکزسنگین جنگ بـه شـدت
جریان داردوسربازانی که درمقریک واحد اررش درمحاصر قراردارند ،برای
نجات جان خود میجنگند وساختمان مقر ولسوالی و فرماندهی پلیس به دست
طالبان افتاد است .امامعصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع رصرف مرکز
ولسوالی روسط طالبان را رکذیب کردوگف وضعیت (قابل مدیـریـتساسـت.
اوگفت نیروهای دولتی درسراسرکشوردر شمارکم پراکند اندوبرای حـفـ
مناطق حداکثررالش خودرامیکنند.
دولت بریتانیا نیزروز سه شنبه گفت یک ریم کوچک نظامی را برای ماموریت
مستشاری به هیرمند اعزام کرد است.

روسیه :برای مبارزه با داعش با طالبان درتماس هستیم

 42دسمبر/دوشنبه ـ بی بی سی :ضمیرکابلوف ،نمایند ویژ روسیه درامـور
افغانستان گفت کشورش درمبارز با داعش باطالبان منافع مشترک دارد .روسیه
گفتهاست برای مبارز باگرو موسوم به دولت اسالمی(داعشسبعنوان»دشمـن
مشترک« ،باطالبان درافغانستان رماس برقرارکرد است .کابلوف نمایند ویـژ
والدیمیرپورین درامور افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفت روسیه دریـن
مورد با طالبان منافع مشترک داردومشغول ربادله معلومات بااین گرو است .او
گفت روسیه حاضراست به دولت افغانستان رجهیزات نظامی بدهد ،امااینکار را
(با احتیاط و به صورت رجارریس انجام خواهد داد.آقای کابلوف گفت  :طالبان
افغانستان و طالبان پاکستان هر دو گفتهاند که ابوبکرالبغدادی(رهبرداعشسرابـه
عنوان خلیفه به رسمیت نمی شناسند و داعش را به رسمیت نمیشناسـنـد .ایـن
خیلی مهم است.
روسیه طالبان رایک گرو رروریست میداند و فعالیت آن در روسیه مـمـنـوع
است .روسیه درما های اخیر مشغول رقویت حضور نظامیاش درراجیکسـتـان
بود که درمرزباافغانستان واقع است وپایگا خود درشهردوشنبـه پـایـتـخـت
راجیکستان را با هلیکوپتر جدید رجهیز کرد است.
سرگی شایگو ،وزیر دفاع روسیه در دیدار با همتای راجیکش گفـت حضـور
داعش درافغانستان برای اینکشوررهدیداست».شواهدی وجود داردکـه نشـان
میدهد داعش درافغانستان پدیدارشد و حاال چالشهای جدید بـه مشـکـالت
موجود افزود است «.شایگوگفت کشورش مشغول رجهیز نیروهای نظـامـی
قرقیزستان برای مقابله با رهدید گرو داعش است .گزارشها ازافغانستان در مـا
های اخیرحاکی ازحضور فزایند داعش در افغانستان و آسیایی میانه بود است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الف -رشکیل ائتالف  :حکومت موقت دارای 2۰مقام اجرایی بود که به گفته
محمدناطقی ،از امضاکنندگان موافقتنامه بن ،بین چهار گرو بزرگ قومی بـه
این صورت رقسیم شد :پشتونها و راجیکها هر کدام ۲4کرسی ( 22درصدس
هزار ها ۷کرسی ( 4۵درصدس و ازبکها 2کرسی ( ۲4درصدس .این کرسیها
به 2۵عضو چهار گرو مذاکر کنند کنفرانس بن رعلق گرفتند.
ب-حف حقوق اقلیتها  :دررشکیل این حکومت کوشید شـد بـودکـه بـا
مشارکت اقوام درقدرت مفهوم(حکومت فراگیرس رحقق یابد ،امااین مشارکت
محدودبه چهارقوم بزرگ ورنهادرسطح باالی دستگا اجرایی بود .بگفته آقـای
ناطقی ،معیار این مشارکت جمعیت رخمینی این چهار قوم بود .
ج -شیو رصمیمگیری :بند(بس 4بخش سوم موافقتنامه بن(روافق جمـعـیس را
بعنوان شیو رصمیمگیری معرفی کرد ،اماافزودرصمیم هابایدباحضور 44عضو
و رای اکثریت بهجز در (حاالت استثنائیس ارخاذشود ،اما این حاالت را روضیح
نکرد .در دورۀ انتقالی اصل (روافق جمعیس کنار گذاشته شدو قانون اسـاسـی
۲2۳4شیو رصمیمگیری مبتنی بردموکراسی اکثریتی راپایه گذاشت(.ص۳س
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بحثی در البالی سیاست منطقه

محققین علم فلسفه را ازعلوم ساینس چنین رفریق میدارندکه علوم ساینـس
هرگوشه وزوایای رویدادها ورجارب عملی را طورمعمول رشریح میکند ،اما علم
فلسفه ازنظررخنیکی طوری بیان شد است که برعالوۀ رشریح حقایق ورویداد
ها ،حقایق را بصورت خیلی جدی بررسی ورحلیل مینمایدوهمین اسلوب عالی
میباشدکه انسان رابرجزئیات و زوایای راریک ومسایل نهفتۀ امور اجتماعـی و
سیاسی رهنمونی می کند .دراجتماعیات انسانی چون سیاست همیشه درحیـات
روزمرۀ انسان ذیدخل میباشد ،دراکثرموارد نتایج رجارب سیاسی ومعنی آن رـا
آیند های دوری نمایان نمیگردد .بیداری افراد اجتماع ورحلیل جدی وقایع روز
میتواند انسان رادرکنه رصمیمات سیاسی ببرد ومردم را ازآیندۀ شان آگا سازد.
طوریکه امروز درافغانستان دید میشود ،رویدادهاوحوادث در هرعصـرو
زمان درساحۀ اجتماعی وسیاسی شفاف نبود واکثرا ً حکومتداران مردم را از
رصمیم شان درراریکی نگهمیدارند ،وهمین عدم اطالع مردم ازرصمیم حکومتها
درآیندۀ آنهانقش مهم ورخریب کنندۀ دارد .فیلسوف سیاسی ایتالیا بنام نکولـو
ماکیاویلی ۲2۹3ـ ۲۰4۷آشکارا روصیه کردکه رهبران کشورهابرای اینـکـه
درامتداد قدرت وصالحیت خودموفق باشند ،باید ازفریب ،دروغ وحیله گری
دربرابرمردم مضایقه نکرد و ازظلم ،شکنجه وبیرحمی کار گیرند .ماکیاویلـی
درگفتارمشهورخود درکتابش بنام (شهزاد س چنین نوشت(:آیابهتراسـت یـک
رهبر نزد مردم خود محبوب باشد یامردم همیشه ازو ررس داشته باشنـد؟ وی
دومی را ررجیح میداد .بسیاری از رهبران جهان شیوۀ سیاست ماکیاویلی رابکار
برد اند ،یعنی یا ازفریب مردم کارگرفته اند یاازاستعمال زور وخشونت یـاهـر
دوی این سیاست .بنیاد سیاست ستالین ،هتلر ،موسولینی مشابهت به سـیـاسـت
ماکیاویلی داشت ومیگویند ناپلیون بناپارت دروقت خواب یک نسخۀ ازکتاب
ماکیاویلی رادرزیر بالش خود داشت !
درپانزد سال اخیر سیاست امریکا درشرق میانه وافغانستان ،سیاست پاکستان
دربرابر افغانستان و سیاست رهبران افغانستان یعنی حامدخان کـرزی واشـرف
غنی احمدزی (زاغ ظلمت سرشتس همه یا براساس عوامفریبی بود یا از زورو
ظلم وبیداد کارگرفته اند ودراکثر مواقع دروغ وفریب وحیله گری روأم با ظلم
وقتل وقتال پایه های سیاست آنهارا رشکیل داد است.
خوانندگان ارجمند! بیایید ببینیم درجریانات سیاسی اخیر سیاست افغانستان،
پاکستان واقدامات زیرپردۀ امریکا درالبالی رحوالت سیاسی منطقه وخصوصا ً
کشورما چگونه بود است :افغانستان عزیزبا داشتن راریخ درخشان ومجلل خـود
یعنی خراسان کبیر وآسیای میانه ،راکبل وقندهار وگندهارا باداشتن علم وصنعت
وادبیات شهرۀ آقای بود .از ابن سینای بلخی و دانش محیرالعقول او زیاد شنیـد
اید .رنهادردربارسلطان محمود غزنوی چهارصد شاعر وپنجصد فیلسوف وجود
داشت( .امروز در درباراشرف غنی احمدزی یک دالک وردکی مشاورارشـد
سیاست خارجی اومی باشد! س
این کشورنام آورگدا شد است ،وازمدت سه صدسال باینطرف یعنـی از
احمدشا ابدالی رااشرف غنی احمدزی ،دور های راریک ظلم ،استبداد ،قتل و
قتال ،شکنجه واسارت ضعف اخالق رهبران برمردم مستولی بود است .مـردم
درین دور ها منجمدبود  ،طوریکه مینویسند امروزافغانستان ازجملۀ بدرـریـن
کشوری درجهان برای رهایش وزندگی میباشد .درین دور ها دوفکتور ظـلـم
واستبداد وفریب دادن مردم ،یعنی پالیسی ماکیاویلی رهنمای این رهبران بود
است.دور های حکمرانی حامدخان کرزی اشرف غنی احمدزی ازجملۀ بـد
ررین دور های حکمرانان افغانستان بود است .برعالوۀ ضعف اخالقی ،فساد،
چور وچپاول بیت المال ،رجاوز برحیثیت وآبروی مردم وقتل وقتال عساکـری
که ازوطن دفاع میکنند ،ازسوی طرفداران حکومت ،وآنچه ازهمه دردناکـتـر
است ،اینست که دورۀ کرزی واحمدزی بیشترازهمه دور ها ،این رهبران غالم
حلقه بگوش خارجیان بود اند .درایالت ورجینیای امریکا درشـهـر لـنـگـلـی
Langleyمرکزبزرگ سی آی ای میباشدکه در آن حتی اعضـای کـابـیـنـۀ
حکومت واعضای پارلمان حق داخل شدن ندارند ،وبه اصطالح پشـه بـالـش
میسوزدرا به آن مرکز نزدیک شود ،اما میگفتندحامدخان کرزی کـه جـارج
بوش روی وگردنش رامی بوسید ،باچپن الچه وکال قر قبلی مزاری ،پیراهـن
ورنبان سفید وواسکت سپا پاکستانی آزادانه از آن درواز های آهنـی رفـت
وآمد میکرد! بااینهمه سئوالها مردم ما چطور انتظاردارند افغانستـان ازلـجـنـزار
بدبختی وحقارت بیرون آید ؟
...وخدا پاکستان راآفرید ! این همسایۀ جنوب شرقی ما با ۲۳۵ملیون نفوس
دیوانه و زنجیرگسیخته مصیبت بزرگی برای حال وآیندۀ افغانستان خواهد بود.
کشوری پرفساد وکانون رروریسم جهانی مثال دیگری ازسیاست ماکیـاویـلـی
میباشدکه نه رنهاکشورش رافریب میدهد ودستش بخون هزارهاافغان بیـگـنـا
رنگین میباشد ،روأمین نامأنوسی با امریکادارد .دررحقیقات و گفتگوی اخیـری
که درکانگرس امریکاصورت گرفت ،ریچارد اولسن Richard Olsonنمایندۀ
امریکا درامورافغانستان و پاکستان مورد سئوال قرارگرفت ،وسئواالت ذیل در
مورد پاکستان طرح شد :
ـ امروزکه نیروی ارمی پاکستان که بشدت افزایش مییابدوبه زودی این کشور
رروریستی دارای چهارصدبمب ارومی میگردد ،چرا امریکا مداخله نمی کند ؟
ـ پاکستان مرکزمهم رروریستی جهان بود فعال ًشش صدمدرسۀ افراطی وجـود
داردکه درحدود۷۵۵هزارطلبۀ جوان رعلیم می گیرند ،ودهها گرو رروریستی
اسالمی افراطی وجوددارد ،چرا امریکا این مکارب رابسته نمی کندواز رمویـل
آنهاروسط عربستان سعودی جلوگیری نمی کند ؟
ـ بنگله دیش نتوانست بااین کشور زندگی کند وازآن جداشد .امروزپاکستـان
باعث قتل صدهامردم بلوچ میگردد وآی اس آی مسئول آن میباشد.
ـ پاکستان در رولیدورعلیم ورربیۀ رروریستان القاعد  ،طالبان و حمایت ازبن الدن
مستقیما ً دست داشت ،پس چرا امریکادرین مورد عکس العملی ندارد ؟
ـ پاکستان عداوت راریخی باکشورصلح دوست هند داردوبه عملیات رروریستی
درآن کشورمثل حملۀ مومبای دست زد است.
ـ آشیانۀ رروریسم جهانی درپاکستان بود ونقشه های شبکۀ القاعد (خالدشـیـخ
محمدس درحمله برمرکزرجارت جهانی در نیویارک وواشنگتن ،درپاکستان طرح
شد بود.
پس میگردم بر اصل موضوع یعنی سیاست مرموزامریکا در البالی سیاست
منطقه :کانگرس امریکا سئواالت آری را با ریچارد اولسن درمیان گذاشت :
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بمناسبت مولود شریف سرورکائنات (ص)

با قسمتی از نظریات دانشمندان غربی
روان رفت جز درپی مصطفی
مپندار سعدی که را صفا
دوازدهم ربیع االول سال ۰۷۵میالدی روزمولود بزرگمرد راریخ بشر حضرت
محمدمصطفی صل اهلل علیه وسلم ،خارم االنبیأ ازساللۀ حضرت ابراهیم خلیل اهلل
(عس و ازاصیل ررین خاندان قریش بود ،آنحضرت دین اسالم رابه همه انسانهای
کرۀ زمین وخود راپیامبرخدابرای همه نوع بشرمعرفی کرد (سورۀ اعراف آیۀ
۰۳س حضرت نبی اکرم (صس به سن چهل سالگی ازجانب پروردگارعالمیان به
پیامبری مبعوث شد .قبل ازظهورآنحضرت ،مردم خداشناسی رافراموش کرد
و بت پرست بودند .خصوصا ً جامعۀ عرب دراوقیانوس جهالت ،گمـراهـی و
بدبختی غرق بود و نسبت به سایرافرادجهان به بدررین شرایط زنـدگـی مـی
کردندو بت می پرستیدند .ظلم ،نفاق وکشیدگیهای قومی ،دخترکشی ،شراب
خوری ،قمار ،رهزنی ،فحشأ ،رسوم خرافی وباقی رذایل اخالقی وانواع فسـاد
درجامعۀ عرب به اوج خود رسید بود .
حضرت رسول اکرم(صس روی منظورامربمعروف ونهی از مـنـکـر بـرای
پیشبرد پالن ومرام خودمشکالت زیاد ،انواع شکنجه ها وآزار مردم رامتحمـل
شد ازاهداف خودمنصرف نگردید ،متوجه زندگی دیگران بود ونمیخواست
بهترازسایر مردم زندگی کند ،ازخشونت دوری می جست ومیفرمود مسلمانان
باید دارای استقامت وگذشت ،روح خیرخواهی ،بشردوستی ،شهامت وکرامت
نفس باشند ،مخالف سرسخت دروغ گوئی وافتراءبود .حضرت نبی اکرم(صس
دین اسالم را دین اخالق وعدالت معرفی نمود .جوانان رابه رشکیـل خـانـواد
رشویق میکرد ،زنان راکه راآنزمان از حقوق ومزایای انسانی محروم بود وبـه
اسارت زندگی میکردند ،مورد حمایت قرار داد وحقوق سلب شدۀ شـان را
اعاد فرمود .
حضرت رسول گرامی اسالم به رشکیالت اداری پرداخت ،امور مالیارـی را
رنظیم کرد ،عزل ونصب حکمرانان و والیان رابعهد گرفت  ،دستگا نظامی و
قضائی رابنیان گذاشت ،مقررات وپالن جهاد را پیریزی نمود  .مردم را از رنبلی
برحذرداشت به کار وزحمت کشی رشویق میکرد .قراردادهای سیاسی وپیمان
نامه های صلح را ررریب داد بین مهاجر وانصار طرح اخوت وبرادری بـرقـرار
نمود .این بود نمونۀ خیلی مختصر وقسمت کوچکی ازگزارشات زندگی ایـن
نابغه و رادمرد راریخ بشر .درحالیکه قلم قاصراست را بتواند همه اوصاف خجسته
وکارروائی های درخشان آن حضرت را به رشتۀ رحریر درآورد .
دربارۀ مقام ،شخصیت وعظمت حضرت خارم االنبیأ(صس علمأ و دانشمنـدان
معروف غربی آثارزیادی دارندکه درین مختصر نمیگنجد .لذا ما فقط از چـنـد
نفر شان که به اختصارنظریات خودرا ابراز کرد اند رذکر میدهم  .بولن ویلـی
مسیحی  -:ما ادیان رابررسی کردیم و برما کشف شد که محمد(صس یعنی بنیان
گذار ومؤسس دین اسالم  ،قانونگذارخردمندبود وبرای جهانیان دین رهذیـب
یافته آورد و خدائی را که برهرچیزآگا است معرفی نمود ،رامسیحیان را رنبیه
گرداند  ،بت ها راکوچک شمرد وایرانیان خورشیدپرست را مطیع ساخت.آئین
خداپرستی راازدیوارهای چین راسواحل اسپانیا بگستراند.
الماررین فرانسوی :اواظهارمیدارد که ما محمد را مافوق بشر ومـادون خـدا
حساب میکنیم  .محمد بدون شک پیامبر و فرستادۀ خداست .
ولتردانشمندمعروف فرانسوی  :ولتر لیاقت نداردرابند کفش محمد را بگشاید .
شبلی شمیل  :این شخص از بزرگان مادیون محسوب میشود  .در وصـف
حضرت محمد (صس اشعاری سرود که متن آن چنین است  :محمد(صس مرد
حلیم مدبر ورب النوع فصاحت ،مرد عاقل وسیاس بود ،درجنگـهـا پـیـروزی
نصیبش میگردید .بایدگفت که چنین قهرمان دربین قهرمانان دنیا نه درگذشتـه
وجود داشته ونه درحال حاضرموجود است ونه در آیند وجودخواهد داشت .
الهم صل علی محمد و علی آل واصحاب محمد/.
*****************************************
۲ـ چرا امریکابه کشوری که باعث اخالل صلح درافغانستان می شود وحـامـی
طالبان است ،همکاری دارد ؟
4ـ چرا امریکادر۲۰سال گذشته مبلغ سی بلیون دالر ویکتعداد هـواپـیـمـاهـای
جنگی اف  ۲۹به پاکستان داد است؟
2ـ طوریکۀ جریدۀ دان چاپ پاکستان نوشته ،چرامریکامکارب رـروریسـتـی
پاکستان نبسته است؟ چرا امریکاازجریان پول وهابی هابه کشور رـروریسـتـی
پاکستان ممانعت نکرد است؟
2ـ چرا امریکابرای رهایی داکتر افریدی اززندان پاکستان اقدامی نکرد است؟
افریدی داکتری بودکه درپیداکردن محل رهایش اسامه بن الدن با سی آی ای
همکاری نمود بود.
۰ـ چرا امریکاامروز برمیرانشا که مرکزبزرگ شبکۀ رروریسـتـی حـقـانـی
والقاعد بود وازهمین را آی اس آی به داخل افغانستان نفوذ میکند ،حـمـلـه
نمی کند؟
۹ـ چرا امریکابه ساختمان شهرا غربی پاکستان بطرف افغانستان باپاکستانکمک
میکند؟ آیاساختمان شهرا سالنگ را ازطرف کمونیستها فراموش کرد ایم؟
نمایندۀ امریکا درامورافغانستان وپاکستان جواب قناعت بخشی به سئواالت
باال ارائه نتوانست .
بارحقیق وبررسی دقیق وجدی در البالی سیاست منطقه به این نتیجه میرسیم
که درسیاست امریکا وپاکستان زیرکاسه ،نیم کاسۀ وجود دارد .سیاست عـوام
فریبی رهبران همرا باقتل و قتال وخونریزی درمنطقه چنین حکم میکند کـه
سرنوشت افغانستان بدست پاکستان سپرد شد است .برای رطبیق این نـقـشـۀ
شیطانی خموشی وسکوت رهبران نوکرصفت افغانستان کمک زیادی کـرد
اند .بی رفاوت ماندن حکومت کابل در برابر قتل مردم عوام ،کشتن عسـاکـر
افغانی ،وکوچ دادن مردمان سرحدی بطرف شمال کشورعالیم خطرناک اند .
راریخ بهترین وسیلۀ پیشگویی اوضاع آیندۀ کشورمیباشد .را امروز رـاریـخ
کشورما نشان داد که مردم افغانستان فقر ،گرسنگی ،امراض وبدبختـی هـای
بزرگی رارحمل کرد اند ،اما حاضرنشد اند درزیر یوغ خارجیهاواسارت بیگانه
زندگی کنند .این ملت آزاد برای آزادی خود مردانه جنگید (دنباله در ص۷س
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در بارۀ فرهنگ (۰س
قانون و قانونمندی درافغانستان  :هرکشور ازخود قانون اساسی دارد کـه
وثیقۀ ملی آن محسوب می گردد .قوانین ،لوایح و مقررات دیگر براساس همین
قانون اساسی ساخته میشوند :وهم اعمال دولتمردان وشهروندان مطابق آن انجام
میگردند.
قانون های اساسی کشورها دونوع میباشند :زند و مرد  .کشورهای مـثـل
ایاالت متحدۀ امریکا ،قانون اساسی زند دارند ،همۀ قوانین ،مقررات وکارکرد
دولتمردان وشهروندان باآن مطابقت داشته و رخلفی ازآن صورت نمی گیرد .اما
درکشورهایی مثل افغانستان ،قانون اساسی مرد می باشد .این نوع قانون اساسی
درعمل پیاد نمی شوند ،رخلف ازآن صورت میگیرد .قانون اساسی افغانسـتـان
شاید در منطقه در زمرۀ بهترین باشد ،زیرا حقوق شهروندان درآن حـفـ  ،و
صالحیتهای قوای اجراییه ،مقننه و قضاییه درآن مشخص است .امـا مشـکـل
بزرگ همانا عدم رطبیق آن است .مثال ًدرکجای قانون اساسی افغانستان آمد که
درصورت رخلف گسترد درانتخابات ،وزیریک کشورخارجی بیاید ویـک
حکومت دوسر را رشکیل دهد؟ حکومت وحدت ملی نه رنها مغـایـرقـانـون
اساسی میباشد ،بلکه خالف موازین فرهنگی جامعۀ افغانی نیزهسـت( .رجـوع
شود به مقالۀ مؤلف رحت عنوان (دربارۀ حکومت وحدت ملی ،که درهفته نامۀ
وزین امید انتشاریافته است .به گونۀ مثال دیگر ،کجای قانون اساسی میگوید که
رئیس جمهور شهردار یا شاروال کابل را انتصاب می کند ؟!
* همچنان جنجال مشکلتر درکشور مافقدان قانونمندی یاحاکمیت قـانـون
Rule of Lawمیباشد .برخالف کشورهای مردم ساالری که درآن قانون باالی
همه وبدون استثنا رطبیق میگردد ولو که رئیس جمهور هم باشد ،درافغانسـتـان،
قانون رنهابه مردم غریب وبیچار رطبیق میشود ،ومردم به زندان فرستاد میشوند.
زورمندان ومردمان صاحب قدرت وپول ،باالرر ازقانون اند ،وبه زندان نـمـی
روند .کسانیکه کابل بانک را دزدیدند وآنهاییکه دروزاررهای دفاع وشهرسازی
دوسیه دارند ،هنوزبه محاکمه کشید نشد اند ،ودر آیند نیز امکانات آن دید
نمی شود .دلیل آنهم این است که دولت را اکثرا ً دزدان رشکیل داد اند ویـک
دزد ،دزد دیگر رامحاکمه کرد نمی رواند ،و در فساد همه شریک اند  .عـدم
قانونمندی باعث آن گردید که افغانها ازقانون درمبارز با ررس وابـهـام ازآن
استفاد کرد نتوانند.
* رکنالوجی  :را وطریق دیگر برخورد باررس وابهام ،همانا بکار گـیـری
رکنالوجی میباشد .امادید میشود که بهر مندی افغانها به اندازۀ نیست کـه از
ررس و ابهام بکاهد  .شیوۀ زراعت  ،Food Processingآبیاری ،حاصل برداری
از زمین را صحت ،حمل ونقل ،رهیۀ غذا وغیر شباهت زیاد به روش هایی دارد
که درقرون وسطای اروپا بکار میرفت .در اکثرمناطق کشور همان گاو اسـت
وهمان قلبه ،همان بیل است وهمان داس ،همان خرمن است وهمنان گاو ،همان
شاخی ،همان دایه و حکیم است وهمان دم و دعا و...رهیۀ غذا نیزبه همان شیـوۀ
عنعنوی بود وساعتها رادربرمیگیرد.بطور مثال برای رهیۀ مرغ پلو ،مرغ باید بعد
ازکشتن ،پوست وپاک گردد ،برنج نیزباید اول پاک شود وسنگ ودیگرمواد
زایدۀ آن بدور انداخته شودوچندبار شسته شود .چون دراکثرجاها رنهایک اجاغ
به دسترس مردم است ،اول الزم است مرغ پخته شود ودرآخر برنج جوش داد
صاف گردد وهمۀ این کارها ساعت هارادر برمیگیرد .رهیۀ این غذا درامریکا یا
اروپا که ازرکنالوجی برخوردارند ،دریک ساعت آمادۀ پخت است.
به ررریب همانطوریکه درافغانستان ازقانونمندی خبری نیست ،اکثر مردم از
رکنالوجی چندانی برخوردار نیستند .درین حالت رنهاطریقۀ سوم که دین است
دراختیار افغانها قراردارد ،که درمقابل باانسانهای دیگر وطبیعت (خشکـسـالـی،
زلزله ،سیل وغیر س ازآن کارمیگیرند ،و به حیات روزمر ادامه میدهند .
 2ـ دین مبین اسالم  :افغانها با استفاد ازمعتقدات اسالمی که دارند ،با ابهـام
دست وپنجه نرم میکنند .این عقـایـد دراسـالم مـروج ،mainstream Islam
صوفی گری وعنعنات فرهنگی ریشه دارد .باید متذکرشد که طرز رفکر نه رنها
متوجۀ اکثریت مردم (هشتاد درصدس میباشد ،بلکه بعضی ازآنهایی راکـه در
رشتۀ ساینس وانجنیری وغیر علوم طبیعی رخصص دارند ،نیز دربرمیگیرد .این
عقاید شامل سه جزء میباشدکه درذیل برآنها به اختصار اشار خواهد شد .
الف  :دنیای فانی  :بنابراین عقید  ،حیات وزندگی دنیایی موقت و درگـذر
است آنچه اهمیت وبقاء دارد حیات پس ازمرگ درآخرت است .این نجـهـان
یک صحنۀ آزمایش برای بندگان خداونداست ،نحوۀ زندگی دراین جهان نحوۀ
زندگی آخرت رارعیین می کند .کسانیکه دررا راست حرکت کنند وازاحکام
الهی پیروی نمایند ،درآخرت پاداش داد میشوند وبه جنت میروند .برعکـس،
آنهایی که از را راست به بیراهی روند و از اوامرخداوند سرپیچی کننـد ،در
روزقیامت به دوزخ میروند ،را به سزای اعمال خود برسند .ولی درآخر امر همه
مسلمانان به جنگ میروند .خالصه اینکه هرقدر انسان درین جهان مشـقـت و
زحمت زیاد رامتقبل شود ،به همان انداز به خداوند نزدیکتر میشوند.
من خوب بیاد دارم که پدرمرحوم صوفی مشربم درروزهای جمعه با داس
ویک ریسمان به کو قورغ ،که قلعۀ قاضی در دامنۀ آن موقعیت دارد ،میرفت
را خنگی ( یک نوع گیا هرز که را بیست سانتی اررفاع دارد ،وبرای درگـران
بسیارموثراستس درو کرد بعدا ً آنرا درپشت خود به خانه می آورد .درحالیکه
این هیزم را حمل می کرد ،مردم قریه ویرا مشاهد میکردند .من برایش گفتم
که وضع اقتصادی خانوادۀ ما به آن انداز خراب نیست که خودت این کـار
راانجام میدهی ،این کارمزدوران واشخاص بیسواداست ،نه ازشما که رعلیمیافته
وباسواد هستید  .گفت( :میدانم اما من این کاررا از جهت آن انجام میدهدرا نفس
امارۀ خودرا کشته باشم.س
همچنان پدرم ازسلطان محمودغزنوی قصه میکرد .یکروزسلطان به وزیـر
خویش حسن میمندی گفت چیزی برایم بساز که وقتی به آن نگا کنم ،اگـر
خفه باشم خوش شوم ،و برعکس اگرخوش باشم خفه شوم  .وزیر نزد زرگـر
رفت و از وی خواست برای سلطان بسازد که درآن جملۀ (این هم می گـذردس
حک باشد .زرگر این کار راانجام داد و وزیرآنرا نزد سلطان آورد .سلطـان از
دیدن انگشتری بسیار خوشحال گردید .هروقت به مصیبتی دچارمیشد وآزرد
خاطر میگردید وبه این انگشترنگا میکرد ،خوش میشد ( ،دنباله درصفحۀ ششمس

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

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

هفته نامۀ امید
المیداـ کالیفورنیا
عبدالودود ظفری
یک متحد متقلب (بخش پایانیس
* هنگام رشکیل درسال ۲32۷پیش بینی میشدکه پاکستان متالشی میگردد.
* امریکا ازسال 4۵۵4بیش ازسی ملیارد دالربه پاکستان باج داد است .
* پاکستان ازامریکا درطی شش دهه باج گرفته است.
* وقت آن رسید که امریکا باید پاکستان را رهاکند.
* امریکاباید پاکستان رایک کشور دشمن رلقی کند نه یک همکار.
* بایدا مریکا کمکهای خودرا به اررش متورم پاکستان قطع نماید.
* نهادهای مذهبی ودینی پاکستان باگروههای دهشت افگن رابطه دارند.
برگردان بخش اول مقالۀ رحقیقی دو استاد دو دانشگا امریکا رازیر عـنـوان
Unworthy Allyدرشمارۀ  ۲۵۵3جریدۀ پیشتاز امید مطالعه فرمودید ،ایـنـک
برگردان بخش دوم آن خدمت رقدیم میگردد.
روقف کمکها  :درگذشته رشویق پاکستان برای رغییرآوردن درروشش عمدرا ً
به ناکامی انجامید  ،واکنون هم کمتردلیل وجودداردکه فکرشود رـغـیـیـردر
سیاست پاکستان دررا میباشد .درحقیقت رقارن اندک که میان منافع واشنگتن
واسالم آباد وجودداشت ،مدرهاپیش ازبین رفته است .بادرنظرداشت شش دهـه
باج خواهی Blackmailپاکستان ،بایدامریکامنافع خودرا بابکـارگـیـری روش
متفاوت برآورد سازد .ارخاذیک سترارژی جلوگیری،بهترین انتخـاب بـرای
امریکاست روابط میان امریکاوپاکستان باید براساس رفاهمی بناشودکه پاکستان
یک دولت دشمن رلقی شود نه یک دولت متحد ،همدست وهمکار .قبول این
حقیقت بدان معنانمی باشدکه امریکا یکسر پاکستان راررک کند .امریکابایـد
روابط سیاسی خود راباپاکستان حف نماید وبه شکایات درازمدت پاکستان بـا
سهم داران بزرگتر محصوالت وامتعۀ پاکستان به بازارهای امریکا روجه بـدارد.
امریکا باید اشار هایی داشته باشدکه واشنگتن شکایات مشروع پاکستان رابـا
قبول خطرمنافع رجارت داخلی جدی میگیرد .امریکا بایدبه رربیه وآموزش در
بخشهای پاسبانان صلح ،امدادرسانان حادثه و مصیت ادامه دهد .روابط ملـکـی/
نظامی رابابرنامۀ بین المللی آموزش نظامی نگهدارد .امریـکـادرفـراهـم آوری
کمکهای معتدل درساحات صحت عامه ،رساوی جنسیتی ،رعلیمات ابتدایـی و
مسلکی ،همت گمارد .امریکا بایدکمک خودرابه برنامۀ ناکام ضـدرـروریسـم
متوقف سازد ،ودرعین زمان بایدکمکهای خودرابرراسیسات نظـامـی واررـش
متورم پاکستان که یک سترارژی مخرب راپیش میبرد ،ود هاسال بصـورت
ناقص درخدمت منافع امریکابود  ،قطع کند.
امریکا باید از سپردن سیستمهای سالح سترارژیک به پاکستان ابا ورزدکه آن
کشوررا ازرعویض وررمیم سالح ورجهیزاریکه قبال بدست آورد  ،محروم سازد .
ردارک سالح امریکانمی رواند ارادۀ پاکستان را درنگهداری جنگاوران نیابـتـی
رغییردهد اماآن سالحها به پاکستان روان میدهد هندرابه چالش بکشاند .اکثریت
سیستمها وجنگ افزارکه ازسال 4۵۵۲به پاکستان داد شد است ،مناسـب بـه
مخالفتهای عنعنوی باهمسایگان بود اند ،نه برای عملیات امنیت داخلی  .آمـاد
سازی اسلحه به پاکستان رالشهای امریکا رابرای بهبود روابط باهـنـدکـه یـک
شریک اعتمادی دموکراریک دربسیاری ازمسایل عمد مثل راههـای بـحـری
وخیزش چین میباشد ،خدشه دار میگرداند.
امریکاباید درنزدیکی خودباجامعۀ ملکی پاکستان هم بازنگـری کـنـد .در
گذشته ها امریکاباشماری ازگروههای بیسواد رماس داشت ،بشـمـول اعضـای
احزاب سیاسی جمعیت اسالمی و جماعت علمای اسالم ،زیرا امریکا مشتاق بود
که دربرابرنهاد های اسالمی هنگام رشنج وجنگ بارروریسم ،حسن نیت نشـان
دهد .این پالیسی به نهادهای مذکور اعتبار بخشیدکه سزاوار آن نبودند .هـردو
نهادجمعیت اسالمی وجماعت علمای اسالم روابط درازمـدت بـاگـروهـهـای
جنگجو دارند .امریکا قدرت آنرا نداردکه آن نهادها را اصالح کند ،بایدمنابـع
خودرامتوجه گروههایی نمایدکه ارزشها واهداف شان بامنافع امریکانـزدیـک
میباشند .درآنصورت امریکا بایدآن عناصری رادرجامعۀ ملکی پاکستان حمایت
کندکه درسطح محلی بضد فسادمبارز میکنند ومیخواهـنـد رـایـک کشـور
دموکراریک کثرت گرا وبا ثبات داشته باشند .برای رسیدن بدان مـأمـول بـه
فراست وآگهی اجتماعی پاکستان وبصیرت ورجربۀ عمیق مامورین امریکا در
پاکستان ضرورت می باشد.
برای ررمیم روابط ملکی ونظامی پاکستان الزم است سیستم مالیات اصـالح
شود .درحال حاضرکمتر ازیک درصدپاکستانی ها مالیه برعایدات می پردازند.
نسبت مالیات با GDPپاکستان درمیان پایان ررین کشورها قراردارد .وقتاکه بنیاد
مالیه دهی وسعت داد شود ،پاکستانیهاحکومت رادرموردسرمایه گذاری مفرط
درامور دفاعی وسرمایه گذاری رفریط درامور اجتماعی وانکـشـاف انسـانـی
مسئول وجوابد میانگارند .واشنگتن باید صندوق وجهی جهانی International
Monetry Fundرارشویق کندکه درقرار دادهای نو خود باپاکستان شـرایـط
وضع کند درانجام وعد های اصالح سیستم اقتصادی ،بشمول رغییرکلی سیستم
مالیاری را بخواهد .درگذشت ،پاکستان مقامات قرض دهندۀ بین المـلـلـی را
درعدم پابندی خود ،بازی داد است .مواجه ساختن پاکستان به نتایج نـاکـامـی
رعهد ،آنکشوررا مجبورمیسازدکه پالیسی اقتصادی خودرا رنظیم نماید.
درصورت ادامۀ حمایت پاکستان ازعوامل بی دولت ،امریکا بایدبه قوت رمام
بااستفاد ازهمۀ امکانات موجود برشهروندان عادی ،نظامی ،ملکـی ،رهـبـران
جنگجویان که خود دهشت افگن میباشند ویاطرفدار دهشت افگنان ،رعزیرات
وضع کند .بسیاری ازنخبگان پاکستانی برای رداوی ویادیدن اعضای خانواد به
امریکا سفرمیکنند ،واشنگتن باید ازاعطای ویز به آنعد پاکستانیها که بصورت
موثق ثابت شودکه با دهشت افگنان ورروریستان پیوند دارند ،ابا ورزد.
امریکا باید ازروانایی گروههای جنگجو که درپاکستان پایگا دارند ودرسط
دنیاقدرت نمایی میکنند ،جلوگیری کند .رمام گروههای عمدۀ جنگی که در
پاکستان پایگا دارند ویا درزیرچتر حمایت پاکستان میباشند ،بشمول لشکرطیبه،
طالبان پاکستانی وافغانستانی ،جیش محمد ،پول جمع آوری میکنند ،پروپاگنـد
پخش مینمایند ،به سربازگیری خارجی میپردازند .امریکا بایدباکشورهای ذیعالقه
کارکند وافرادی راکه درین نوع فعالیتها اشتراک دارند ،بازداشت ومتهم سازد.
امریکا باید بامشورت حکومات دیگر ،عملیات خاص راروسعه داد  ،جنگاوران
عمد را درجنوب شرق آسیا ،اروپا وشرق میانه ،که دارای رأسیسات گستـرد
اند ،به قتل برساند .
باالخر امریکا بایدخودرا ازحلقۀ اجبار ارومی پاکستان رها سازد .این سئوال
برانگیز است که آیا ملیاردهادالر که در جریان شش دهه به پاکستان داد شـد
است ،امریکا اطالعات قابل رعقیب قانونی دربارۀ ارومی آن فراهم کرد است؟
چیزی که روشن میباشد آنست که پاکستان بنام قدرت ارومی از امریکا پـول
دریافت میکند ،ومانع هندمیگردد را دربرابر حمالت نیابتی جنگجویان به انتقام
دست نزند .بادرنظرداشت همین موضوع ،امریکا باید این نکته را به پـاکسـتـان
روشن سازد که پاکستان مسئول شناخته خواهدشد اگرهرگونه موادارومی را در
اختیاریک کشوردیگر یاعوامل بی دولت قرارداد شود .اقدامات رأدیبی حتما ً
شامل حمالت هوایی بررأسیسات ارومی پاکستان خواهد بود .باوجودیکـه در
گذشته امریکا بر هند فشار واردکرد است که پس ازحمالت رروریستی زیـر
حمایت پاکستان ،به رشنج زدایی مبادرت ورزد ،باید (دنباله درصفحۀ ششمس
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فرهاد میرزا

انندل ـ ورجینیا

نه حکومت وحشت ملی ،نه دشمن ما
پاکستان ،ونه دوست ماامریکا با صادق اند !

ایکاش درانتخابات ریاست جمهوری که بعداز سیزد سال حکومـت نـاکـام
کرزی ،برای مردم کشورما بازهم فرصتی مساعد میسرشد بود رازعیم دلخـوا
شانرا انتخاب نمایند ،رقلبات گستردۀ فرمایشی پیش بینی شد صورت نمیگرفت
واگر گرفته شد بود بعداز گرفتاری متقلب و برمالشدن این خیانت ملی ،آنهم
ازطرف یکی ازاعضای بلندپایۀ نهادهای انتخاباری به نفع یک کاندیدمشخص بعد
از یک ارزیابی دقیق وروشن شدن حقایق ،اگر اررباطی بین این متقلب ورـیـم
احمدزی به اثبات میرسید ،واگرموفق به دریافت حقایق نمی شدند ،بعدازیک
وقفۀ کورا با ارخاذ ردابیردرست اقدام به انتخابات مجدد میشد رازعیم آیـنـدۀ
کشور رامردم انتخاب میکردند ،نه اینکه وزیرخارجۀ امریکا آقایان ع وغ رابـع
حیث زعمای کشورماانتصاب می نمود.
همچنانکه درشروع این حکومت دوسر گفته بودیم ،این حکومت مـعـجـون
مرکب وغیرمتجانس که درجهان نظیرش دید نشد  ،بخیرو صالح مانیـسـت،
بلکه باعث مشکالت بیشترمیشود .اینک می بینیم که واقعا ًچنین حکومتـی بـه
دردمانمی خورد وبدبختانه آنرابرای اهداف طویل المدت خودشان ایجادکرد
اند ،ـ را با رعصبات قومی وسمتی قادربه رشکیل یک حکومت مطلوب که بـه
اساس لیاقت ساالری استوار باشد ،به موافقتی نرسیم ،ـ رابااختالف نظر وسلیـقـه
های شخصی امکان به موافقه رسیدن به یک سیاست خارجی مشخص و یـک
ماسترپالن کاری متحد موجودنباشد ،ـ راهرکدام باگرو خود درپی منافع قومی
وسمتی خود ورطبیق ورعمیل پالن وپروژ های خود باشند !
متأسفانه ما درآوان یکسال که ازحکومت وحشت ملی گذشت ،شاهدآنیم کـه
واقعا ً آنچه میگفتیم راست است ،وبگفتۀ یکی ازافغانهای پردردی که بصدای بلند
فریادمیکشیدکه (این حکومت وحدت ملی درصدروزصدکارراانجام نداد س،
مامیگوییم این حکومت وحشت ملی درصدروز یک کارراانجام نداد است .
خالصۀ کالم که این حکومت وحشت ملی ،این حـکـومـت دوسـر  ،ایـن
حکومت ع وغ واین حکومت رحمیلی وفرمایشی راکه برای ما بنیادگذاشته اند،
همانطوریکه دریکی ازنوشته های قبلی ام عنوان داد بودم ،واقعـا ً راهـش بـه
ررکستان است! وسران این حکومت وحشت ملی ع وغ ثابت ساختندکه اگـر
احیانا ًیکی ازآنهابرند هم میشد وزعیم انتخاب میگردید ،بازهم نمیتوانستند یک
زعیم خوب و مؤفق باشند .چه زعامت ازخود اوصافی داردکه درین مدت یک
سال به کشورخودماوبه جهان ثابت شدکه متأسفانه ع وغ ازآن برخوردار نیستند.
خودخواهیها وقوم گراییها چندان برآنهامستولی است ودرکسب قدرت آنقدر
باهم دست بگریبانندکه مسئولیت واقعی شان که یک حکومتداری خوب باشد،
اصال ًفراموش شد ومتأسفانه بااین جنگهای قدرت طلبی پشت پرد که به اوج
رسید این حکومت وحشت ملی راحال قادربه ارحاذنظروخط مشی مشـتـرک
بایگوییم یک پالن کاری واحدکه بادرنظرداشت اولویتهای کشور قدم بقدم به
آن اقدام وازمشکالت داخلی وخارجی کشور بکاهنـد ،وکشـورشـانـراازیـن
مصیبت های نهایت عظیم که نزدیکست انفالق کند وازهم بپاشد ،نجات بدهند،
اصال ً دردست اجراندارند ،و امیدی هم برای بهبوداوضاع در آیند بسیار بعید به
نظرمیرسد .زیرا راحال آنچه درهرساحه صورت گرفته ،متأسفانه گر ازهـیـ
مشکلی نکشود بلکه مارا به مصیبتهای بیشتری دچارساخته است .مثال برجستۀ
آن اقدامات یکجانبه وبدون مشور وبکلی مرموز وپشت پردۀ مغزمتفکرجهان
درآوردن صلح بانظامیان آی اس آی و حکومت پاکستان بود ،که متـأسـفـانـه
راامروز ازمردم ماپوشید ماند و ماهر روزنتایج رقتبال این معامالت مخفی رامی
بینیم که یکی بعد دیگرسرکشورما رطبیق میشود ،وبرخالف مژدۀ صلحی کـه
احمدزی ازپاکستان باخود آورد ،ازصلح خبری نیست ،جنگ ادامه دارد .منتها با
یک قدرت وشدت ووسعت بیشتر وانتقال آن به شمال کشور که نسبت عـدم
روجۀ عمدی این حکومت وحشت ملی ،چنانکه می بینیم ،طالبهاروانسته اند بـه
دها ولسوالی والیت شمال رابسیاربه آسانی اشغال نمایند ،به اعماراستحکـامـات
نظمی بپردازند ،مردم بزورازخانه وکاشانۀ شان بیرون وبیرق شانرادرآن ولسوالی
هابلند وعمال ً حکومت کنند ،محاکم صحرایی دایروعدۀ راهم سنگسارنمایند.
اما حکومت وحشت ملی باداشتن سه صدوپنجا هزارعسکر وپلیس و قـوای
امنیتی باهمه رجهیزاری که دردسترس دارند ،بجای اینکه آن ولسوالیهارا از وجود
طالبها پاکسازی کنند ،باارسال هیئتب به ریاست وزیرسرحدات به آنها موافقتنامۀ
شرم آوری به امضامیرسد ،دند غوری راکه گفته میشودهم ازلحاظ سترارژیک
وهم ازنظربزرگی ونفوس بزرگترین ولسوالی درشمال است ،به طالبان واگـذار
میشوند ،مشروط براینکه آنها ازآنجا بجای دیگر حمله نکنند ! بعدا ً دید شد که
حملۀ طالبها بر قندز ازهمینجا سازماندهی شد بود وباکمک عدۀ ازهواخواهـان
شان درشهر قندز که ستون پنجم خواند شد ونیزبنابر غفلت عمدی حکومـت
وحشت ملی وعدم مدیریت درست وعدم همکاری بین قوای عسکری وپلیس
وامنیت ملی ،والیت قندزکه از هرلحاظ مهمترین والیت درشمارشمرد شـد ،
روسط طابان البته با همکاری جنراالن پاکستان سقوط داد شد.
متأسفانه دررسلیمدهی دندغوری به طالبها باساس موافقتنامۀ سیا وزیر سرحدات
وطالبان که صریحا ً خیانت ملی است ،نه انتقادی از عبداهلل ،نه پرسشی ازطـرف
نمایندگان ملت ونه آوازی ازمردم بلند شدکه چرا چنین خیانتی صورت گرفته
و وزیرسرحدات به کدام صالحیت چنین پیمان راامضاکرد و اگر اوچـنـیـن
خیانتی راخود سرانه انجام داد چراهنوز هم به وظیفه اش باقیسـت؟ ویـااگـر
بهدایت وفرمان رئیس جمهوراین خیانت صورت گرفته ،چرا ازرئیس جمهـور
سئوالی نشد وچرا او ازطرف وکالی ملت بنابرخیانت ملی مورد استجواب و
استعفا قرارنگرفته است .
همچنان درصدورفرمان رئیس جمهورکه بگفتۀ وزیرداخله ورئیس امنیت ملی،
مانع حمله برطالبان ازمیدان طیارۀ قندز شد ،ودرنتیجه بعدازمدری طالبان موفق به
اشغال قندزشدند ،بازهم ازین مغزگندیدۀ جهان چراپرسشی صورت نگرفت رـا
دلیل عدم حمله برطالبان را روضیح کند .درپهلوی آن یک سلسله کـارهـایـی
دیگرراکه همه به نفع پاکستان وطالبان انجام یافته مثل قراردادرجارری که روسط
زاخیلوال درپاکستان امضاشد وپیمانۀ رجارت مارابا پاکستان از ۰/4به ۰/۰بلیون
دالرافزایش داد ،درحالیکه مارنها %۰به پاکستان صادرات داریم وپاکستان ،%3۰
آنهم متاع واشیای بسیاربیکیفیت وبی ارزش .نتیجۀ این خیانت آن شدکه یکتعداد
زیاد سرمایه گزاریهای کوچک وبزرگی که اشیای باالمثل وارد ازپاکستان را
رولیدمیکردند ،نسبت عدم رقویۀ حکومت که میتوانست بابلندبردن رعرفه های
گمرکی آنها راحمایت کند مسدودشدند .به این قسم هزارهانفرکار هایشان رااز
دست دادند وبه ملیونهابیکار کشور افزودند .که البته این خیانت ملی برعکـس
این گفتۀ مغزگندیدۀ جهان است که می گفت اگرمن رئیس جمهور شدم ،بـا
پالنی که درنظردارم ،درسال اول ریاستم برای یک ملیون افغان کارپیدا میکنم !
فرستادن صاحب منصبان مابرای آموزش بیشترنظامی به پاکستان در حالـیـکـه
جنگ باطالبهاخارمه نیافته وآنهابه رشویق وکمک وحتی رههمایی صاحبمنصبان
پاکستان به کشورماحمله میکنند ،میکشند ،ویران میکنند ورفـا وامـنـیـت و
بازسازی را برهم میزنند.
امضای روافقنامۀ مخفی وشرم آورامنیتی باآی اس آی (دنباله درصفحۀ ششمس

داکتر غالم محمد دستگیر

صفحۀ سوم
برومفیلد ـ کولورادو

الحاج امان الملک جالله ,سالم

محترما نوشتۀ انتقادی رانراکه درهفته نامۀ وزین امیدشمار ۲۵۵۹به طبع رسید،
بامثل پشتوچنین شروع کرد اید(:هرحوک پوهیژی چه غواسپینـه و خـو
شیدی یی روردیس یعنی هرکس میداند که گاوسیا است اما شیرسفید اسـتس
مثلیکه شمابه ( نه عالم دین بودن ونه عالم دنیاس بودن ران اقرارکرد اید من هـم
اقرارمیکنم که پشتو رامانند شماکه لسان مادری ران است نمیدانم .اما بآنهم مـی
گویم ررجمۀ پشتوی ران غلط بود ررجمۀ صحیح آن(هرکس میداندکه گـاو
سفیداست واما شیرش سیا استس میباشد .ازین جملۀ ران من دونتیجه گـرفـتـه
میتوانم :یکی اینکه با نوشتن این چند سطردر دنیای دیگر ورخیالت ملـکـورـی
چکر داشتید و یا اینکه میخواستید بدانیدآیا من هم مانندشما درمیـان ابـرهـای
رخیالت پرواز میداشته باشم و این غلطی فاحش شما راکه سفید را سیا وسیا را
سفید نوشته اید بدون رأمل ازآن عبورخواهم کرد .یااینکه معنی آن فی بـطـن
شاعر بود ازد َرک عقل فقیرمن فرسخها دورطیران دارد .و هم امکان دارد کـه
مشورۀ سادات صاحب شما راچنان متهیج ساخت که رکلیف شناخت رنگ پیدا
کردید .من بجواب شماباید درهمینجا کفایت می کردم چراکه شما خودثابت
کردیدکه سفید راسیا و سیا را سفید می بینید و آنچه برمن به پشتیبانی ازیک
قوم یا دوست و یا وطندار ران خورد گرفته اید فقط همین است؛ سیا را سفید
و سفید را سیا دید اید .اما نظربه احترام اینکه چون شما یک فردولسی (؟س
کالنسال ثالث بالخیر(البالخیر؟س گرم وسر(سردس دنیا دید وچشید هستید ،می
خواهم چندکلمه برای (رنویراذهانس ران درقید رحریر در آورم .من روقع داشتم
که ازمحترم سادات بشنوم نه ازثالث الخیر! درحقیقت سادات صاحب درحـق
شما ازضرب المثل هسپانوی کار گرفته که میگوید( :مار را باید با دست یکنفر
دیگر از سوراخش بیرون کردس استفاد کرد است !
باشما من هم عقید ام که عالم دین یا مولوی فقیهی درعلوم مذهبی نیستـم و
خدا راشکرگذارم که مرا معلم طبیب و جراح رعلیم داد نه مانند بعضی مالها و
مولویهای قسم خور بدکار دروغگو فریبکار واجنت های بیگانه! نمیدانم با آن
رجربۀ دامنه دارران شماچگونه خود رادرقطارکسانی قرارداد ایدکه فکرمیکنند
دانستن دین و مذهب فقط مختص به چند اخوانی و وهابیست و دیگران حـق
ندارند قرآن احادیث نبوی وفقه رابخوانند ودربار اش به اساس رعلیمات قرآنی
رفکر کنند و رعقل نمایند .درحالیکه خود شان با آن علمیتی(؟س که کسب کرد
اند بجز ضرربه دین مقدس اسالم مملکت و مردم افغانستان هیچنوع مـفـادی
نرساند اند ،و هم با رأسف باید خاطر نشان سازم که ازدیاد اررـداد وگـرایـش
بعضی از مسلمانان وطن به مسیحیت وغیر همه بدوش همین مالها و مـولـوی
های خود ستا و مغرور است .من هیچگا ادعا نکرد ام که عالم دین یا مولـوی
فقه باشم اما بروح پدر واستادان رفسیرقرآن پاک صرف ونحو و مشـکـات
شریف درهنگام کودکی من درودورهنیت فرستاد برای استادگرامی ام صبغت
اهلل مجددی استاد عقاید ومنطق من طول عمر واجرعظیم از دربارالهی رمنا دارم.
شمانوشته اید( :برفتوای یک عالم دین وصدورحکم شرعی یک عالم مذهبی
سرشناس که انسان جدی با جرأت و شدید اللحن (اشد علی الکفار رحماء بینهمس
است و شفیع عیار را کافر خواند وهمنظران وحواریون اورا که با سخنـان و
نشرات ضداسالمی ورخریب دین مقدس اسالم اوهمنوائی و پشتیبانی مینمایند
ازقماش شفیع عیاردانسته کافر خواند است ،شماعَل َم مخالفت را بلند نمود .....س
این ربصرۀ شمامطلبی قابل رأمل و بررسی میباشد که ذیأل حضور محتـرم رـان
مفصل رقدیم میگردد ،در رهیۀ این نوشته از سی و پنج مآخذ استفاد شد است:
اول بایددربارۀ فتوا معلوماری چند رقدیم نمود  :فتوایکی از مهمترین مفاهیمی
است که این همه قتل کشتار ویرانی بیخانمانی و بنیادسوزی را مشروعـیـت
بخشید است .با فتواکسانی رطهیر و کسانی رکفیر میشوند .فتوا هم پیمانان را
غازی و مجاهد و مخالفان را کافر و ملعون لقب میدهد .شهید و شهادت رـابـع
فتواهایی است که :بر اساس منافع جریانها و گروهها از قلب قرائت های متنوع
دینی استخراج میشود .مفتی یافتوادهند فقیهی است که قدرت دریافتن مراحل
مقدماری امراحکام شرعی رابا دالیل ثقۀ آن بدسترس داشته باشد که شامل علوم
مختلف و رجربۀ کافی نیز میباشد .در ادب المفرد ررجمۀ احراری صفحه 4۲۲
باب  ۲2۵از رسول اهلل (صساروایت شد (:کسیکه بدون دلیل وحجت فتوا می
دهد گنا آن برعهدۀ کسیست که فتوا داد استس .محترم سادات بدون کدام
اثبات فقط با نوشتن یک راپوربند دربارۀ گردهمآئی(آبس درکالیفورنیاکه از
طرف وطندار عزیزم شفیع عیاردایرگردید بود شرکت داشتم و راپوری هم در
هفته نامۀ امیدشمار  332به طبع رسید؛ برشفیع عیار اینجانب وحاضرین جلسۀ
آب چنین فتوا داد اند( :نه رنها شماآقای عیارکافرهستید وشک داریـدبـلـکـه
کسانیکه ازشما طرفداری وحمایت میکنند هم کافراند وشک دارندس .من که از
والدین مسلمان ودر فامیل متصوف شهیر کابل ( خانقا پهلوان صاحبس رحت
سایۀ پدر صوفی مشربم رعلیم و رربیه یافته ام کافر باشم مثل آنست که گفته اند
چون :کفر اگر ازکعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی !
داکتریوسف قرضاوی درکتاب (گفتمانهای دینی درعصر اررباطس که روسط
عبد الصمد مررضوی ررجمه شد است زیرعنوان(آسانگیری درفتوا و نـویـد
بخشی دردعوتسدرصفحه 44۹نوشته است(:امروز علما و دعوت گران دینی
موظفند به ربعیت از حضرت محمدمصطفی (صس در فتاوی خویش بـرمـردم
آسان بگیرند ومردم را به نعمتهای خداوندی بشارت دهند .حضرت انس (رضس
روایت میکند که رسول خدا (صس فرمود( :برمردمس آسان بگیرید و سختگیری
نکنید و به آنان نوید دهید و آنها را (از دینس متنفرنکنید ( متفق علیه پـاورقـی
صفحه 44۹س .عالم دیگر میفرماید :آنچه امروز رحت عنوان فتواهای جهادی و
رکفیری درجهان اسالم صادرمیشود و برمبنای آنها گروههای انسانی به سالخی
وکشتارگا برد میشود؛ ازنوع فتواهایست که درموضوعات روشن دین خالف
نص اسالم است .فتواهای رکفیری که با ظهور سلفی گری رشدید گردید و در
روزگارما به نیروی مشروعیت بخشی به کشتارها ربدیل شد اند گرو بزرگی
ازمسلمانان راکافرخطاب کرد وخون شانرامباح اعالم داشته اند ،که بفکـرمـن
مثال برجسته همانا داعش طالب کوثریان ظاهرداعیان و سادارها اند .درعقب
سادات صاحب کتب وافری دید میشود ،آیاآن کتب به او اجاز میدهدکه به
شخصی ،خالف حدیث نبوی ،حکم رکفیر صادر کند جزءاینکه عضوگروپ
سلفیهای جدید بود درعین زمان در پیروی ازسنت محمدی ک ُندی داشته باشد.
شمادوست وطنداررانرا (عالم مذهبی سرشناس که انسان جدی بـاجـرأت و
شدیداللحنس معرفی کرد اید ،که عقیدت شخصی ران است و من به آن احترام
دارم .متأسفانه با این جمالت ران برای سادات صاحب بیت (دشمن دانا بلنـدت
میکند  -بر زمینت میزند نادان دوستس رواداشته اید ضمنأروجه شمارا سـوی
حدیث مبارکی که در االدب المفردصفحه 42۰حدیث  22۰جلب مینمـایـم:
ابوموسی گفت :پیامبر(صس شنیدکه مردی مردی دیگری را میستاید و درآن
زیاد روی میکند .پیامبر(صسفرمود(:اوراهالک کردید یاپشت اورا شکستیدس.
یک عالم مذهبی که مرد داناو بافهم وعقل و سرشناس است وقتیکه حـقـایـق
برایش با آیات قرآن مجید واحادیث نبوی که جائی برای بهانه گیری هم نمـی
گذارد عرضه میگردد می پذیرد .ولی سادات صاحب این کار را نکرد؛ زیرا
(دنباله درصفحۀ ششمس
رنها نهد شاخ پرمیو سربر زمین !
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صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب وفراز

دروصلت وطن و در غربت هجرت (بخش۲۲س

(بعضا ً لیاقت طبیعی واستعداد انسان بدون رربیه وآموزش معمول ،ربارز میکـنـد
وبه میدان می آید .ولی هی نوع رربیه و آموزشی نیست که نتواند اسـتـعـداد
شخص را بیشترپرورش و انکشاف دهد...س الروشنو کولد

عالقه به کتاب وکسب انتباهات وانگیز ها  :هرقدر به صنوف بلندرر میرفتم،
ذوق وعالقه ام به مطالعۀ کتاب بیشتر میشدو همیشه درجستجوی آثاری بودم که
شهرت آفاقی داشت ویا قصۀ آن سرزبانها بود ،هرکتابی که بدست می آمد بـا
عطش و دقت زیا به خواندن آن آغازنمود ودرظرف دوسه شب رمامش مـی
کردم  .رمایلم به کتب اجتماعی وادبی زیادرربود و موضوعات وجمالت پـر
احساس ورنگین چنین آثار را یاحف میکردم یا درکتابچۀ خاطرارم یـادداشـت
نمود ازمطالب آن انتبا میگرفتم.
دراوایل نقش و رهنمایی پدرم مرحوم عبدالباقی لطیفی در انتخاب کتابهـای
مورد مطالعه ام سهم عمد وبارز داشت ،و کاکایم مرحوم استادعبدالرشید لطیفی
که خودروزنامه نویس ودراماریست آزمود و ناموربود ،وبه زبانهای فرانسـوی
وعربی و به آثارمعروف نویسندگان شرق وغرب آشنایی داشت ،او کتابخانـۀ
شخصی اش رادرمنزل مشترک ماررریب داد بود ،و این گنجـیـنـۀ افـکـارو
معنویات که باسلیقۀ خاص جمع آوری کرد بود وبعضی آثارخـود اورانـیـز
احتوامیکرد ،من گاهی می روانستم ازآن استفاد کنم .یادم است یکی ازدرامـه
های معروف اوکه بصورت یک رساله زیرعنوان متخصص سـالـون بـچـاپ
رسید بود ،درآن ایام شهرت ومحبوبیت زیادداشت .روزی یکی ازاقارب مـا
این اثرپرانتبا ودالویز راباصدا وشیوۀ خاص برای اعضای فامیل قرائت میکرد،
من نیزدرحلقۀ شنوندگان بودم وطوری جمالت ودیالوگهای آنرا گیروپرنفوذ
بودکه خیال میکردم رمام صحنه ها پیش چشمم نمایان میشودو هیرو وبازیگران
آنرابچشم سرمی بینم .بعدرر خودم نیزاثر مذکوررا بادقت خاص سرراپامطالعـه
کردم وبیشتر محظوظ شدم  .این درام درقسمتهای اخیرخود که رویدادرراژیک
وغم انگیزی را دربرمیگرفت ،یک موضوع دلچسپ ورقت انگیز شخصی رانیز
ررسیم کرد بود ومطالعۀ مکررآن سبب شدرادر جستجوی رومانها وداستانهـای
عشقی وپراحساس بیفتم .
روزی ضمن یادآوری عناوین کتابهای معروف ،اززبان یک هـم صـنـفـی
عزیزم شنیدم که کتاب (ماکدولینس بهترین وزیباررین ناولهای عشقـیـسـت و
خواندن آن احساسات وعواطف انسان رابا کیفیت خاصی برمی انگیـزد .هـر
طوری بود ناول ماکدولین رابه دست آوردم وبه مطالعۀ آن بادل وجان پرداختم،
پدرم که اکثر کتابهای موردمطالعه راخودش انتخاب وارزیابی وروصیه میکرد،
خواندن رومانهای عشقی رابرایم بی لزوم وقبل ازوقت قلمدادمیکرد ،بهـمـیـن
مناسبت ماکدولین راپنهانی خواندم و پنهانی احساسات عشقی وعاطفی ام احیـا
گردید .ازخواندن مشقات ومحرومیتها وناکامیهای پهلوان رومان(استیفنس رنـج
میبردم وبه رقت می آمدم ودراخیر داستان ،دلم برای زندگی حسرربار ونامرادی
ماکدولین زیبا میسوخت وذهنیتم رازیادرر متوجۀ زندگی پرمشقـت ونـاداری
وبردباری استیفن ،که همه محرومیتها ونامالیمات و فقرورنگدستی را باهـمـت
وارادۀ بلند رحمل نمود وثبات وپایداری را ازدست نمی داد ،میساخت.
راستی وقتی درهجرت ،در ورجینیا کتابی راجع به زندگی عم مـرحـومـم
نویسندۀ فقید استادعبدالرشید لطیفی باکوشش دوست فرزانه ام داکترعنایت اهلل
شهرانی نوشتم ،درمقدمۀ آن برای جلب روجۀ بیشترخوانندگان ارجـمـنـد بـه
کتابهاوکتابخانه هاو مطالعۀ آثارمطبوع ،اثر یک دراماریست معاصرفرانسه (پول
الیگرس رانیز ررجمه ورذکردادم که درپرد های جالب آن کتاب وکتـابـخـانـه
وکتابدار ،هریک بحیث ممثالن درام درکالبد هنرمندان ریارر یکی پی دیـگـر
روی صحنه مقابل رماشاچیان ظاهرمیشوند وچنین سخن میگویند :
کتاب :هنگامیکه من میان دستهای روخوانندۀ عزیز وارجمند قرارمیگیرم و
صفحارم رایکی پی دیگر ورق میزنی وباچشمان باریک بین وپراشـتـیـاق بـه
جمالت وکلمارم که انعکاسی ازفکر و روح وروان ودل وجان نویسند اسـت،
نظرمی اندازی ،فراموش نکنی که من زند هستم وجان دارم وروانم باروسخـن
میگوید .بلی ،ماکتابهاموجودات سخنسرا هستیم وباخوانندگان خود با هـرزبـان
ودرهرزمان ودرهمه حال صحبت ومکالمه می کنیم وهرگونه معلومات ودانش
ورجربه وعبرت وپند وانتبا را رقدیم میداریم .چه اسف انگیزاست اگرمردمی به
صفحات ما چشم نگشایند وبه مطالب ومحتویات ما روجهی نداشته باشند .یقین
است اجتماعی که ازچنین مردمی رشکیل یافته باشد ،ازقافلۀ زمان دورماند را
سقوط واضمحالل می پیمایند.
درین وقت کتابدارکهن به سخن آمد میگوید :نگا کنید به کتابهای عزیز،
به گنجینه های رمام ناپذیرمن ! به این سخنوران خاموش ولی پرمطلب وپرمحتوا
و آمادۀ هرنوع نطق وبیان و روضیح ورشریح ! هرروز صبح راشام وگاهی هـم
شبها صدها خوانندۀ پرعطش ومتجسس وپژوهشگر ونیازمندعلم وهنـرو ادب
وراریخ ،به بازدید ومطالعۀ آینهامی آیندوبه گنجینۀ دانش و رشدفکری خودمی
افزایند...
ولی من قصۀ شهری رابیاد دارم که مردم وساکنان آن سالها به یک مـرض
عجیب گرفتاربودند ،عالیم عمدۀ مرض آنهارا بیعرضگی ،بـی رـجـربـگـی،
سرآسیمگی ،بی ثباری ،رشتت فکری وفقدان قضاوت سلیم رشکیل میداد .عامل
این مرض همه گیر شهرمذکور همانا دوری وبیگانگی و فقدان عـالقـه وبـی
محبتی شان به کتاب ومطالعه بود ،زیرا مهاجمین گوناگون درحمالت بی امـان
خود برشهر ،کتابها و کتابخانه هارا سوختاند یابه راراج برد بودند ،ودوستداران
و مدافعین کتابها وکتابخانه هارا موردخشم و زجرقرارداد  ،حقـیـر ومـنـزوی
وفراری ساخته بودند.
درعوض آنهامتمردین وجاهالن وکوردالن جاگرفته بود ،لـهـذا سـالـهـای
متمادی کتاب نویسان و کتابدارا فرازنه وبشردوست درین فکرو اندیشه اندکه
برای عالج مرض این شهر ،چطور روزنه های روشن کتابخانه ها را بازکنند ودر
احیای مجدد حافظه وشعوراجتماعی ودانش و فرزانگی آنها و بیداری معنویات
خوابیدۀ شا و رهایی شان از رلقینات غلط دست بکارشوند ،رابردل وجان شـان
مرهم شفا بگذارند...س
بهرحال ،درپهلوی معلمین مکتب واستادان دانشگا  ،کتابهای پر محتوا دررشته
های گوناگون نیز جزء معلمین فرزانۀ من بودند( /.دنباله داردس
*****************************************

طالبان شش عضو یک خانواده را کشتند

4۷دسمبر/کنر ـ بی بی سی :فرماند پلیس کنرکشتاراعضای این خـانـواد
کارطالبان بود  ،اما این گرو در مورد این رویداد ابراز نظری نـکـرد اسـت.
عبدالحبیب سیدخیل ،طالبان نیمهشب دیشب ( ۰جدی/دیس با هجوم به خانهای
درمنطقه اسالمکوت  ،شش نفر ازساکنان این خانه راکشتند.قربانیان این حملـه
مسلحانه ،سه کودک ،دو زن ویک مرداندویک زن نیزدرین حمله زخمی شد
است.این خانواد پیشتر از نورستان آوار شد و در این منطقه ساکن شد بود.

فریمونت ـ کالیفورنیا
محمد طاها کوشان
سناتوران امریکا ساختن کاغذ تشناب را نسبت به کمک بیهوده به
پاکستان در آینده ترجیح داد.

سیاست مداری های امریکا حاال چهار زانو نشستند؟

که هرچه سبزکندآفتاب ،زردکند
طمع ز اختر دولت مدار یکرنگی
صائب ربریزی
ازسال ۲3۳۳بدینسوهمه ملت افغانستان دادمیزدندکه ازبرای خدا این خدا نـا
ررسهای پاکستانی رروریست آدمکش را مهاربزنید ،اما هی گوش شنوایی نه در
حلقۀ اصلی برنامه سازان سیاست خارجی ونه درحکومت ونه در پارلمان امریکا
پیداشد و نه چشم حق بینی که اینهمه کشتار وآرش ودود وخاکستردرافغانستان
رااگرچه خوب میدیدندومیشنیدند؛ امابابیحبایی نه میدیدند ونمی شنیدند.
برنامه بیرون نمودن نامهای آدمکشان وجانی ررین وبیدانش ررین اشخاص و
نیزآزادی آنها از زندانها ولست آدمکشان جانی های دنیا هـم دروزارت امـور
خارجه وسیا وهم درسازمان ملل (درگرو کمیته برنامه سازی سیاست خـارجـی
وگزینش روسای جمهور مافوق هرسه قو امریکاس؛ چی معنی داشت و دارد؟
وقتی اینها چشم وگوش سیاست وبرنامۀ شانرا رنها ورنها ادار آی اس آی
پاکستان(معتمدررین دستگا مخوف استخباراری انگریز و امریکاس قراردادند ،آیا
هیچوقتی باوجودهوشدارهای پی درپی سیاستگران وپژوهشگران و نویسندگان
از هر گوشه جهان؛ متوجه پس لدگی های این کار بودند؟
(سناروران امریکایی ساختن کاغذرشناب رانسبت به کمک بیهود به پاکستان
درآیند ررجیح داد و به احمق بودن شان در قبال سیاست خارجی در امـور
پاکستان اعتراف کرد  ،اظهارداشتند که اگر سی ملیارد دالری که به پاکستـان
جهت مبارز بارروریسم داد اند ،درعوض کاغذ رشناب جورمیکردند ،حداقل
د ملیارد مفاد به بودجه دولت اضافه و از انواع امراض کشند و ساری در سطح
جهان جلوگیری میشد.س ودرادامه (اید رایس ،رئیس کمیته روابـط خـارجـی
کانگرس امریکا میگوید :بخشهای شمال غربی پاکستان هنوزهم پنا گا هـای
امن هراس افکنان استند .استخبارات پاکستان ازگروههایی پشتیبانی میکنـدکـه
بگفتۀ آنان گروههای خوب هراس افکن هستند امااین گروههادرحال بی ثبات
ساختن افغانستان استند و نیز امنیت هند را با رهدید روبرو ساختهاند.س
ای خاک برسرران گروههایکه سر ازرن کودک ودختر وپسروجوان وپیـر
زن ومرد وهندو وگبر وررسا ویهود ومسلمان درسرا سردنیاهمانندگـوسـفـنـد
قربانی میبرندگروههای خوبش کدام است؟ پس به این نتیجه میرسیم که ربانی
وبرنامه سازی پیر زن  CIA ،MI16و  ISIاین گروههای خوبشرابرای روزمبادا
همانندکرزی واحمدزی ودارودستۀ شانرابرای برنامه های نارمام انگریزدر آسیای
مرکزی که درمقاله راچرصدراعظم انگریزخونریزبعد ازدرامه 3۲۲درلندن رایمز
ونیویارکتایمزبه نشررسید؛ برگرد ملت افغانستان پیوندمیزنند واین غد سرطانی
را نگهداری وپرورش نمود بعدد پانزد سالی بازیک ساز دیگر را آغازخواهند
چی که می کنند .فلهذا دست همه شما ها در این خونریزیهای پایانی قرن 4۵و
آغاز قرن 4۲رنها برای بدست آوردن سروت وقدرت یکی هست.
(روهراباکر ،عضوکنگر میگوید:درجریان امسال من بسیارمایوس شدم زیرا
آن مقامهای پاکستانی راکه دوستانمان میپنداشتیم همانند دشمنان ماعمل کردند.
پاکستان هنوزهم روابط رنگارنگش راباهراس افکنان بویژ طالبان افغانستـان و
رندروان دیگرنگه میدارد.ماواقعا احمق هستیم که بکسانی پول میدهیم که همکار
دشمنان امریکاهستند”.اهای آغای باکر از اولش خوب در ژرفای این آرـش و
دودوخاکستر وویرانی وبربادی همۀ ران بودید؛ همه شاهدیم امابسیار انتقاد نمی
کنم امایک پرسش :چراهیچگاهی پارلمان امریکابه اسنادمستندی که ازسالهـای
۲3۳۳را امروز دریافت مینمودهیچگاهی روجه نکردوبه طاق نسیان گذاشت؟
خودرئیس کمیته روابط خارجی میگوید(:رنها ۹۵۵مدرسه درپاکستـان بـا
کمک مالی کشورهای خلیج رمویل میشوند ودرین مدرسهها عدم رحملپذیری
و بنیاد گرایی آموزش داد میشود واین مدرسه مراکزرولیدسربازبه گروههای
هراس افکن هستند .مایک گزینه داریم وآن اینکه بایدآن مقامهای پاکستانی که
هنوزهم باگروههای هراس افکن پیوند دارندهدف قرارگیرند وداراییهایشـان
ضبط ورحریم برسفرهای شان وضع گردد .رازمانیکه پاکستان پیـونـدش رابـا
هراس افگنان نبرد ،واشنگتن واسالم آبادروابط راهبردی واقعـی نـخـواهـنـد
داشت”.س یعنی دستگا عریض وطویل سیا راامروزهی سرنخی بدست آورد
نتوانسته بود؟ بسیارمسخر است .پس بی پرد آشکار است که دست کشورهای
انگریزخونریز ،امریکا ،عربستان ،کشورهای خلیج و چمچه وفـرزنـد شـکـم
سیاست انگریز یعنی پاکستان در پیاد کردن گام بگام آن برنامه های نـارـمـام
انگریز در منطقه فعال رصمیم دارند را یک ساعت رفریح حد اقل پانزد را بیست
سالی داشته باشند چون بازهم زورداد وفغان مردم سراسرجهان راندارند.
امابا اینهمه گردوخاکباد وهیاهوی در آسیای مرکزی بیچار مردم فلسطیـن
هنوزکه هنوز است زیر چنگال خونریزصیهونیستهای بیچار مظلوم!؟ در بدبخت
ررین وضع خطرناک انسانی جان میبازند و هیچکسی را مجالی نیست را در این
بار گپی بگوید و سخنی بنویسد!؟ باگزیدۀ پایانی از حکایت پادشا غـور بـا
روستایی  -باب اول در عدل وردبیر و رای -بوستان سعدی(رحس به این مجمـل
بسند کرد شمارا به یگانۀ نگهدارند و بخشایند مهربان می سپارم .
بفرمود و جستند و بستند سخت بخواری فگندند در پای رخت
ندانست بیچار را گریز
سیه دل برآهخت شمشیر ریز
نشاید شب گور در خانه خفت
سر ناامیدی برآورد و گفت
که برگشته بختی و بد روزگار
نه رنها منت گفتم ای شهریار
منت پیش گفتم ،همه خلق پس
چرا خشم بر من گرفتی و بس؟
که نامت به نیکی رود در دیار
چو بیداد کردی روقع مدار
ور ایدون که دشخوارت آمد سخن دگر هرچه دشخوارت آید مکن
نه بیچار بیگنه کشتن است
رو را چار از ظلم برگشتن است
دو روز دگر عیش خوش راند گیر
مرا پنج روز دگر ماند گیر
بماند بر او لعنت پایدار
نماند ستمگار بد روزگار
وگر نشنوی خود پشیمان شوی
رو را نیک پندست اگر بشنوی
که خلقش ستایند در بارگا ؟
بدان کی ستود شود پادشا
پس چرخه نفرین کنان پیرزن؟
چه سود آفرین بر سر انجمن
سپر کرد جان پیش ریر قدر
همی گفت و شمشیر باالی سر
قلم را زبانش روان رر بود
نبینی که چون کارد برسر بود
بگوشش فروگفت فرخ سروش
شه ازمستی غفلت آمدبه هوش
کز این پیر دست عقوبت بداریکی کشته گیر از هزاران هزار
پس آنگه به عفوآستین برفشاند
زمانی سرش در گریبان بماند
سرش را ببوسید و در بر گرفت
به دستان خود بند از او برگرفت
ز شاخ امیدش برآمد بهی
بزرگیش بخشید و فرماندهی
رود نیکبخت از پی راستان
به گیتی حکایت شد این داستان
زدشمن شنوسیرت خودکه دوست هرآن ازروآیدبه چشمش نکوست
که داروی رلخش بود سودمند
وبال است دادن به رنجور قند
که یاران خوش طبع شیرین منش
ررش روی بهتر کند سرزنش
./
از این به نصیحت نگوید کست اگر عاقلی یک اشارت بست
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صفحۀ چهارم

سدنی ـ آسترالیا
نصیراحمد رازی
داستان های همسو با تصوف (۰س
منشأ رصوف  :یکی ازعوامل مهم درظهور رصوف ،رعالیم ومنابع اسالمی است.
مطالعۀ قرآن ودقت درآیات آن ،وروجه به اوراد و ادعیه به منظور رقرب نـزد
حق انجام می یافت وعزلت وانزوای صوفیان هم براثر همین رعالیـم واحـکـام
صورت میگرفت ،نه به اقتباس از رهبانیت مسیحیان وآداب دیگرادیان وآییـن
ها .هرچنددراسالم ضمن دعوت مسلمانان به خداپرستی وررک هوای نـفـس
ورفکر دربارۀ آخرت ،روجه به زندگانی و استفاد ازنعمتهای جهان نـیـز الزم
شمرد شد است ،چنانچه خداوند بزرگ درسورۀ القصص آیۀ ۷۷میفرمایـد:
خداررا داد سرای آخرت و بهر ات را اززندگانی دنیا ازیاد مبر.
درمیان اهل حدیث روایات بسیارهست که پیامبراکرم (صس مسلمانان را ازاقدام
به ریاضت وزیاد روی در زهدوعبادت بازداشته است .نوشته اند :احوص ازپدر
نقل میکندکه وارد بررسول خدا شدم ،در حالیکه لباس کهنه وکثـیـف دربـر
داشتم .پیامبرفرمود :آیارو ازمال دنیا چیزی داری؟ گفتم بلی ،فرمود ازچه سنخ
است؟ عرض کردم شتر و اسپ ،گوسفند وغالم وکنیز .فرمودند :خداوندآن
مالی که به روداد باید آن مال را دررو ببیند .جابرگفت :رسول اکرم واردمنزل
من شد ،مردی رادیدکه مویش پریشان است ،پس به آن مردم فرمـود :شـانـه
نداشتی که سرت راشانه کنی؟ (نفحات االنس جامیس
گروهی منشأ رصوف را رعالیم بودا شمرد اند .بودا زندگانی رابرپایۀ رنج مـی
دانست وسبب رننج راکثرت آرزوها بشمارمی آوردومیگفت :گوشه گیری از
خلق ،عدم پیروی ازهوای نفس ،رزکیۀ دورن وررک آرزوهاعوامـل اصـلـی
بهروزی ونجات آدمی است .بودا سعادت رادرکنار گذاردن امیال وشهوات و
افکار وکرداروگفتار زشت وناپاک میدانست که درصورت چیرگی بـه ایـن
صفات واغراض آلود  ،پرروحقیقت در قلب آدمی رابیدن میگیرد ،وانسان بـه
مقام نیروانا که خالصی ازپایبندی به عالیق دنیوی است ،نایل می آید .دریـن
مرربت واال که بامداومت در را کمال نفس واعتالی روح به حاصل می آیـد،
انسان جلوۀ عالم ملکوت رابه عیان می بیندوبه شرف فنا وصول می یابد.
برخی گفته اندکه بسیاری ازاصول عقاید درطریقت رصوف اسالمی ،مقتبـس
ازدین نصرانی است ،زهد ودلبستگی به گوشۀ عزلت ،چله نشینی ،ریاضـت و
بسیاری افکارواعمال دیگر نیزرقلید ازرهبانیت و رهبانان همان دین است.
داستان :پس ازقتل عثمان وزمینۀ انقالبی که فراهم شد بود ،کسی جز علی علیه
السالم ،نامزدخالفت نبود ،مردم فوج فوج آمدندوبیعت کـردنـد .درروزدوم
بیعت ،علی (عس برمنبرباالرفت وپس ازحمدوثنای الهی ودرود برخارم النـبـیـاء
ویک سلسله مواع به سخنان خود اینطور ادامه داد ( :یاایهاالناس! پس ازآنکـه
رسول خدا ازدنیارفت ،مردم ابوبکر رابعنوان خالفت انتخاب کردند ،وابوبکـر
عمررا جانشین معرفی کرد .عمر رعیین خلیفه رابه عهدۀ شورا گذاشت ونیتـجـۀ
این شورا این شدکه عثمان خلیفه شد .عثمان طوری عمل کردکه مورداعتراض
شماواقع شد .آخرکار درخانۀ خودمحاصر شد وبه قتل رسید .سپس شمابه من
رو آوردید وبه میل ورغبت خود بامن بیعت کردید .من مردی ازشماومانند شما
هستم .آنچه برای شماست برای من است وآنچه بعهدۀ شماست بعهدۀ من است .
خداوند این در رامیان شماواهل قبله بازکرد است وفتنه مانند پار هـای شـب
راریک روآورد است .بارخالفت راکسی میتواندبه دوش بگیردکه هم روانا و
صابر باشد وهم بصیر ودانا .روش من اینست که شمارا به سیرت وروش پیغمبر
بازگردانم ،هرچه وعد دهم اجرا خواهم کرد ،به شرط آنکه شما هم استقامـت
وپایداری بورزید ،والبته از خدا باید یاری بطلبیم  .بدانیدکه من برای پیغمبر بعد
ازوفارش آنچنانم که درزمان حیارش بودم  .شما انضباط و اطاعت راحف کنید،
به هرچه میگویم عمل کنید ،اگر چیزی دیدیدکه به نظرران عجیب وغیرقـابـل
قبول آمد ،در رد وانکار شتاب نکنید ،من درهرکاری راوظیفۀ رشخیص ندهم و
عذری نزدخدا نداشته باشم اقدام نمیکنم .خدای بینا همۀ مارا می بیندوبه همه کار
ها احاطه دارد .من طبعا ً رغبتی به رصدی خالفت ندارم ،زیرا ازپیغمبر شنـیـدم:
(هرکس بعدازمن زمام امورامت رابدست بگیرد ،درروزقیامت بر صراط نـگـه
داشته میشود وفرشتگان نامۀ اعمال اورا جلوش بازمیکنـنـد ،اگـرعـادل وداد
گسترباشد خداوند اورابه موجب همان عدالت نجات میدهد ،واگر ستمگرباشد،
صراط رکانی میخوردکه بند ازبند اوبازمیشود وسپس به جهنم سقوط میکند.س اما
چون شما ارفاق رأی حاصل کردیدو مرابه خالفت برگزیدید ،برای من شـانـه
خالی کردن امکان نداشت.س
آنگا بطرف راست وچپ منبرنگا کرد ومردم راازنظرگذراند وبه کالم خود
چنین ادامه داد( :یا ایهاالناس! من االن اعالم میکنم :آنعد که ازجیب مردم وبیت
المال جیب خودرا پرکرد امالکی سرهم کرد اند ،نهرها جاری کرد اند ،بر
اسپان عالی سوارشد اند ،کنیزکان زیباو نرم اندام خرید اند ودرلذات دنیا غرق
شد اند ،فردا که جلوآنها رابگیرم وآنچه ازرا نامشروع بدست آورد اند از آنها
باز ستانم وفقط به اندازۀ حق شان ،نه بیشتر ،برایشان باقی گذارم ،نیایند وبگویند
علی بن ابیطالب ما رااغفال کرد  .من امروزدرکمال صراحت میگویم رمام مزایا
را لغو خواهم کرد ،حتی امتیاز مصاحبت پیغمبر وسوابق خدمت به اسالم را .هر
کس درگذشته به شرف مصاحبت پیغمبرنایل شد وروفیق خدمت به اسالم را
پیدا کرد  ،اجر وپاداشش با خداست .این سوابق درخشان سبب نخواهدشدکـه
ما امروز درمیان آنهاودیگران ربعیض قایل شویم .هرکس امروزندای حـق را
اجابت کند وبه دین ما داخل شود وبه قبلۀ ما رو کند ،مابرای او امتیازی مساوی
بامسلمانان اولیه قایل میشویم .شما بندگان خدایید ومال مال خداستـت وبـایـد
بالسویه درمیان همۀ شمارقسیم شود .هی کس ازین نظر بردیگری بررری ندارد،
فردا حاضرشوید که مالی دربیت المال هست وبایدرقسیم شود.س
روزدیگرمردم آمدند ،خودش هم آمد ،موجودی بیت المال رابالسویه رقسـیـم
کرد ،به هرنفرسه دینار رسید ،مردی گفت :یا علی روبه من سه دینار میدهی وبه
غالم من نیزکه رادیروزبردۀ من بود ،سه دینارمیدهی؟ علی فرمود ( :همین است
که دیدی..س عدۀ که ازسالها پیش به ربعیض و امتیاز عادت کرد بودند ،مانـنـد
طلحه وزبیر وعبداهلل بن عمر وسعید بن عاص ومروان حکم آنروز ازقبول سهمیه
امتناع کردند وازمسجد بیرون رفتند .روزبعدکه مردم درمسجد جمع شدند ،این
عد هم آمدند ،اماجداازدیگران گوشۀ دورهم نشستند وبه نجوا وشورپرداختند.
پس ازمدری ولید بن عقبه را ازمیان خودانتخاب کردند ونزد علی فرستادند.
ولیدبه حضورعلی (عس آمد وگفت ( :یا اباالحسن! اوال ً روخودت میدانی که هی
کدام ازماکه اینجانشسته ایم به واسطۀ سوابق رودرجنگهای میان اسالم وجاهلیت،
ازرودل خوشی نداریم .غالبا ً ازهرکدام مایک یادونفر درآنروزها بدست روکشته
شد است .ازجمله پدرخودم در بدر بدست روکشته شد .اما ازین موضوع بادو
شرط میتوانیم صرفنظر کنیم وبارو بیعت کنیم ،اگر روآن دوشرط را بپذیری :
یکی اینکه سخن دیروز خودرا پس بگیری ،به گذشته کار نداشته باشی وعطف
به ماسبق نکنی ،درگذشته هرچه شد شد  ،هرکس دردورۀ خلفاء گذشته ازهر
را مالی بدست آورد آورد  ،روکارنداشته باش که ازچه را بود  ،رو فـقـط
مراقب باش که درزمان خودت حیف ومیلی نشود .دوم اینکه قارالن عثمان رابه
مارحویل د که ازآنها قصاص کنیم ،واگر ماازناحیۀ رو امنیت نداشته بـاشـیـم،
ناچاریم رو رارهاکنیم وبروم درشام به معاویه ملحق شویم .س
علی(عس فرمود( :اماموضوع خونهایی که درجنگ اسالم(دنباله درستون4ص۰س
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بهمین ررریب روزیکه طالبان کابل رااشغال کردند،شخصی بنام سراج وردک
که کارمندسفارت افغانستان درواشنگتن بود ،بدون معطلی بیرق دولت اسالمی
افغانستان را ازباالی سفارت پایین کردو بیرق سفیدطالبان رابجای آن برافراشت،
که بامخالفت آقای محبت شارژدافیر سفارت افغانستان مواجه شد .درنتیجه مسأله
بین شان حاد شد ومنجربه برخورد فزیکی گردید ،که پلیس امریکامداخله کرد،
ودولت امریکا دروازۀ سفارت افغانستان را بست .بسته شدن سـفـارت بـطـور
غیرمستقیم به نفع طالبان رمام شد ،چون نشاندهندۀ آن بودکه امریکانمی خواهد
بادولت اسالمی افغانستان روابط دپلماسی داشته باشد ،بعبارۀ دیگرآنرابرسمیـت
نمیشناسد .سراج وردک کسی بودکه به سفارش احمدشا مسعودبه سفارت در
واشنگتن مقرر شد بود ،و او باپیروزی طالبان به ملت افغانستان وبـه مسـعـود
خیانت کرد وجانب طالبان راگرفت وبه اصطالح نمک حرام برآمد .
جالب اینست که فقط یک ساعت بعدازآنکه طالبان کابل رااشغال کـردنـد،
وزارت خارجۀ امریکا اعالن کردکه امریکابا اعزام یک هیئت سیاسی بکابـل،
میخواهدروابط دپلوماریک باطالبان برقرارسازد ،ودرکانگرس امریکا جانبداری
ازحکومت طالبان بسرعت عمومیت یافت ومقامات وزارت خارجه برای اینکه
اذهان مردم امریکا در موردطالبان رحریف کرد باشد ،اعالن کردکه سـخـت
گیری طالبان و عمل شان دربرابر مردم افغانستان قابل انتقاد نمی باشد! و افزودکه
طالبان ضدکشورهای غربی نه بلکه ضد رمدن هستند!! این گفتۀ وزارت خارجۀ
امریکا درواقع بطورغیرمستقیم یک نوع رضمین امریکا ازطالبان برای کشورهای
غربی بودکه گویا طالبان برای آن کشورها مضرنبود ومشکلی رابـرای شـان
ایجاد نمی نمایند.
سنارورهنگ برون Hang Brounپیروزی طالبان رااستقبال کرد گفت( :چیز
خوبی که درافغانستان بوقوع پیوست ـ اشغال کابل روسط طالبان ـ  ،اینست کـه
حداقل دید شدکه یکی ازجوانب درگیر قادر به ساختن حکومت درافغانستان
میباشد.س!! قراریک منبع موثق که از ذکرنام خود خودداری نمود ،عدۀ ازهـوا
خواهان وطرفداران طالبان درشهر رالی کرولینای شمالی رپ ورالش زیادنمودند
را چهرۀ طالبان رابه شکل دیگر برای امریکایی ها بخصوص دولت آن نشـان
دهند ،و به بهانۀ اینکه ایشان اهل افغانستان اند وربعۀ امریکا ،خواهان برسـمـیـت
شناختن طالبان روسط امریکامیباشند .اینها رعداد قلیلی ازافغان های متعصب وقوم
پرست بودند ،پول جمع کردند وازسنارور Jesse Helmenرئیس کمیتۀ روابـط
خارجی سنای امریکا دعوت نمودندرا درشهر رالی آمد ودربرابر حق الزحمه،
به نفع طالبان سخنرانی نماید .سنارور مذکوراین دعوت را دربرابر حق الزحمـه
پذیرفت برای یک ساعت درمحفلی که روسط آن گرو افغانهایی که بامرض
رعصب قومی وزبانی مبتال بودند ،سروسامان داد شد ،سخنرانی نـمـود .ایـن
سخنرانی آقای هلمن ذهنیت رادرسنای امریکا بکلی به نفع طالبان رغییـرداد ،و
دولت امریکا درصددشدحکومت طالبان رابرسمیت بشناسد ! جالب اینکه هربار
موضوع مربوط به طالبان درمجلس سنا موردبحث قرارمیگرفت،آقای هـلـمـن
سرسختانه ازآن دفاع میکردویا دربرابر مظالم طالبان خاموشی اختیار مینمود !
اوضاع سخت نگران کنند بود وررس وهراس جدی درمیان افـغـان هـای
وطندوست وضداشغالگران پاکستانی ومزدوران طالبی شان پیدا شدکـه اگـر
امریکا رژیم طالبان رابرسمیت بشناسد ،مشکالت مردم افغانستان سختتر وظـلـم
وبیداد طالبان برمردم بیدفاع ومظلوم کشور افزونتر وظالمانه ررخواهد شد .عدۀ
از افغانهای امریکایی که هوا خوا سرسخت طالبان بودند ومرض رعصب قومی
وزبانی دامنگیر شان شد بود ،نه رنهاازمظالم و استبدادطالبان برشهروندان کشور
چشم پوشی مینمودند بلکه دهل دوسرۀ طالبان رادرگردن آویخته و آنراچنان به
نفع طالبان می نواختند که صدای ناهنجارآن گوشهای مردم ما رااذیت میکـرد.
این اشخاص که شامل اشرف غنی احمدزی ،قیوم کوچی احـمـدزی،داکـتـر
کامرانی ،برادران وکاکازادگان کرزی ،رحمت اهلل صافی ،عمرخطاب ،زهـر
یوسف داوود ،کوکی انور و گرو مربوطۀ شان ،و دیگران بودند ،روی دو
ملحوظ ازطالبان پشتی بانی کرد به نفع شان فعالیت می نمودند :یکی اینکه نود
ونه فیصد طالبان پشتون بودند ،دوم اینکه عدۀ ازین اشخاص باسازمان سی آی
ای وحتی سازمان آی اس آی پاکستان(حامدکرزیس همکاری داشتنـد .درآن
زمان هردوسازمان جاسوسی مذکور نظریات مشابه و عملکرد مشترک درقبال
قضایای افغانستان داشتند ،وهردو ازطالبان طرفداری می کردند.
درمقابل اکثریت افغانهای امریکا که از اذیت وآزار هموطنان شان رـوسـط
طالبان ددمنش رنج میبردند وازاشغال کشور روسط پاکستانی ها ناراحت بودند،
به مبارز برعلیه طالبان وحامیان شان برخاستند ،را مظالم طالبان ورنج ورعب مردم
وناله وفریاد هموطنان خودرابگوش همه برسانند ،ونقاب ازچهرۀ کثیف طالبان
مزدوربردارند .این مبارزان وپیکارگران که شامل پروفیسرداکترلطیفی،پروفیسر
داکترحمیدهای ،داکترغالم محمد دستگیر ،آقایان محمدطاهاکوشان ،محمدنعیم
کبیر ،داکترعنایت اهلل شهرانی ،بانو ماری خلیلی ،آقایان عبدالـودود ظـفـری،
عصردولتشاهی ،خواجه بشیراحمدانصاری ،داکترمحمدیونس باذل ،آقای سید
آقا هنری وعدۀ کثیردیگری از قلم بدستان ومبارزین مهاجرکشور بودند ،باقلـم
ودانش خویش شب وروز زحمت کشیدند ومقاالت ورحلیالت نوشتند راچهرۀ
غیرانسانی وضداسالمی طالبان ددمنش ومزدور واهداف باداران پاکستانی شانرا
افشانمایند .جریدۀ امید بازراب دهندۀ مبارزات وپیکاراین بزرگ مردان کشور
این فرزندان راستین وطن شد وبا پشتکار مدیرمسئول مبارز و مدبرش جنـاب
محمدقوی کوشان به مرکزپیکاربرعلیه ظلم ،استبداد ،جهل وبه سـنـگـرآزادی
کشور ازچنگال خونین طالبان و نظامیان پاکستان وگرو بدنام القاعد رـبـدیـل
گردید بود ،که الحمدهلل راهنوز چنین است .
درچنین اوضاع نابسامان ،دانشمندبافضیلت ومبارز نستو کشور پـروفـیـسـر
داکترحمید هادی ،که از اوضاع واحوال کشور سخت می رنجید وظلم وبیـداد
طالبان برهموطنان مابخصوص شهروندان کابل آزارش میداد ،درصدد آن شدرا
کاری نماید و دین خودرادربرابر مردم خود ادا کند ،وجلوبرسمیت شناخـتـن
طالبان راروسط امریکا بگیرد .جناب پروفیسرهادی کار را ازسنای امریکـا ،در
جاییکه خطر آن موجودبود که دولت امریکا راوادار سازندراطالبان رابرسمیت
بشناسد ،آغاز نمود .این فرزند صدیق کشور مکتوب مفصلی برای سـنـارـور
Benjamin Gilmanبنجامین گلمن نوشت ودرآن اوضاع جاری افغانستـان را،
هویت طالبان را ،ظلم وبیداد آنهارا برمردم کشور به خصوص کابلیان ،قتل عام
هادرنقاط مختلف کشورروسط طالبان ،رخطی بیدریغ طالبان را ازموازین انسانی و
بشری وشباهت جوروبیداد آنان رابا نازی های هتلری بریهـودان ،بـااسـنـاد و
مدارک موثق رشریح داد .جناب پروفیسرهادی این مکتوب طوالنی را به قلـم
نوشت را رأثیرخاص خودرا داشته باشد ،ونمایانگر احساسات عمیق وصـدیـق
نویسند باشد  .سنارور بنجامین گلمن ازخواندن مکتوب پروفیسر حمیدهـادی
سخت متأثرشد و او را بیادخاطرات ظلم واستبداد نازی های هتلری انداخت که
یهودیان رابه چه روز وروزگارسیا کشید بودند .سنارور گلمن جناب پروفیسر
هادی رامالقات مینماید و رأثرات خودرا بخاطرمظالم طالبان برشهروندان کابـل
وسایرمناطق افغانستان اظهارمیدارد ،ومیگوید من ازدل شمامی آیم وراپای جان
درین را کمک میکنم وازشما متشکرم که مرامتوجه واقعیت ها در قبال طالبان
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ساختید.
سنارورگلمن مکتوب محترم پروفیسرهادی رابهمان شکل ومحتوا به مجـلـس
سنای امریکا رقدیم کردکه ذهنیت اکثریت مطلق سنارورهای امریکا رارغییرداد،
وسرانجام آن مجلس مادۀ قانونی رصویب نمودکه به رأسـی ازآن دولـت و
وزارت خارجۀ امریکا که درصدد برقرارنمودن روابط دپلوماریک بـاطـالـبـان
بودند ،هرگزنتوانستند که رژیم طالبان رابرسمیت بشناسند .دربخشی ازین مـادۀ
قانون میخوانیم( :امریکا نبایدامتیاز برسمیت شناختن طالبان رابه هرگونۀ که باشد،
همکاری کند.س پس ازرصویب این ماد  ،دیگرمسأله برسمیت شناختـن رژیـم
طالبان امرناممکن گردید .درواقع این ماد دست دولت ووزارت خارجۀ امریکا
را کامال ً بست  .زمانیکه امریکاچنین کرد ،کشورهای غربی هیچیک حاضربـه
برسمیت شناختن رژیم طالب نشدند ،وواکنش امریکا ذهنیت رادرجـهـان در
برابرطالبان رغییر داد ومشت کوبندۀ بودبه دهن پاکستان وعربستـان وامـارات
عربی که رپ ورالشهایی رابه نفع طالبان درملل متحد وگردهمآیی هاآن بـرا
انداخته بودند .
این مطلب راکه دانشمندگرامی پروفیسرحمیدهادی سالها قبل برایم حکـایـه
نمود بود ،خواستم رادرینجا باشما عزیزان درمیان بگذارم را ازیکسو دعای خیربه
حق این بزرگمردکشور نماییم وافتخارکنیم که شهیداحمدشا مسعود درپیکـار
علیه طالبان مزدور وحامیان شان رنها نبود  ،بلکه چنین مبارزینی رانیز درپهلـوی
خودداشت ،وازسوی دیگر نشان دهیم که حتی یک گام باصدق وصـداقـت
دررا وطن نیز کاری می افتد وخداوند(جس مدد ویاری می فرماید .
درپهلوی این حرکات بهیخواهانه ،زن مبارز کشورخانم داکترزیبـا شـورش
رالشهای پیگیری را بخاطرافشای مظالم طالبان دربرابرزنان کشور ،سلـب حـق
رحصیل وهرگونه حقوق مدنی ایشان وحتی سلب حق مداوا وعالج طبی شـان
ازجانب رژیم غیرانسانی طالبان را در گردهم آیی های مختلفۀ زنهای امریکا و
حلقات سیاسی ودولتی آن افشاء نمودکه درنتیجه زنهای امریکابه مقامات قصر
سفید اخطار دادندکه اگر رژیم طالبان رابرسمیت بشناسند ،ایشان را سلب اعتماد
میکنند .زنهای اروپا بیشتراز زنان امریکا به جانبداری زنهای افغانستان ودفاع از
حقوق ایشان کار وفعالیت نمودند وبه دولتمداران شان هوشدار دادند را از بـه
رسمیت شناختن رژیم ضدبشری طالبان خودداری نمایند و روز زن رابنام دستـه
گلی به زنهای افغانستان درسراسر اروپا رجلیل کردند.
هدف اساسی رولید طالبان برای پاکستان ،رضعیف افغانستان و وابستگی سیاسی
واقتصادی اش به آن کشور ،برای کشورهای غیر اسالمی نشـان دادن اسـالم
بحیث یک دین بربریت ،دین ظلم واستبداد دین ضدپیشرفت ،دین خودخواهی
ودین فاقد ارزشهای انسانی ،و برای کشورهای غربی مسلمان ،دور نگهداشـتـن
گروههای رروریستی چون القاعد ودیگران ازمرزیهای شان و رهایی ازدردسر
هایی که این گروهها برایشان رولید می نمودند ،بود .طالبان درپنجسال زمامداری
شان اینهمه اهداف رابه آن کیفیتی که بانیان شان روقع داشتند ،بـه خـوبـی و
شایستگی برآورد ساختند ! مکارب راآرش زدند معلمین راشهـیـدسـاخـتـنـد،
کودکان را ازفراگیری علم ودانش محروم نمودند ،با زنهابحیث موجودات فاقد
ارزش وحقوق انسانی ومدنی رفتارکردند ،به حیثیت وناموس مـردم رـجـاوز
نمودند ،دختران معصوم ونابالغ مردم را به عربها فروختند ،به خرقـۀ مـبـارک
پیامبر اسالم محمد (صس بی حرمتی کردند ،انسانهای بیگنا رابه قتل رساندنـد،
کشتار های دستجمعی وقتل عامها نمودند ،شهرها ،مزارع وباغستانهای مردم رابه
آرش کشیدند ،هستی های مدنی وراریخی را ویران کردند ،و هی عمل زشت
وناجایزی نماندرا درزیر نام اسالم انجام نداد باشند ،ودرین شرارت راجایی پیش
رفتندکه نه رنهاغیرمسلمانان ازاسالم متنفرشدند ،بلکه مسلمانهایی که جور وستم
طالبان راکشید بودند ،با خودمیگفتندکه اگر اسالم اینست ،مرا بس است.
طالبان درپاکستانی ساختن افغانستان به اندازۀ رالش کردندکه پاکستان نه رنهـا
قیمومیت سیاسی ونظامی باالی افغانستان داشت ،بلکه درقلمرو طالبان پول مروج
کلدارپاکستانی ،لباس مردم لباس پاکستانی ،عنعنۀ مردم عنعنۀ پاکستانی بود ،و
افغانستان راالنۀ رروریستان ومرکز رربیت وآموزش جهانی ساخته بودند ،که مایۀ
خوشنودی زمامداران عربستان سعودی و امارات عرب فراهم شد بـود / .
(دنباله داردس
*****************************************
منشأء رربیت اینها در پاکستان با پول اعراب و حمایت انگلیس و امریکا و اکنون
فرانسه درجریان است که همه میدانند! اما بازهم بلیونها دالر در پاکستان سرازیر
میشود و بمقابلش جرأت مردانه واری نیست که مبارز کند .اما آنچه واضـح
است موجودیت داعشهای سیا سفید و خاکستری است که جهان را به شـور
آورد اند ! . /
*****************************************
داستان هایی همسو با تصوف (دنباله ازصفحۀ چهارمس
وجاهلیت ریخته شد  ،من مسئولیتی ندارم زیرا آن جنگها جنگ شخصی نبود،
جنگ حق وباطل بود .شما اگرادعایی دارید ،بایدازجانب باطل ،علیه حق عرض
حال بدهید ،نه علیه من .اما موضوع حقوقی که درگذشته پامال شد  ،من شرعا ً
وظیفه دارم که حقوق پامال شد رابه صاحبانش برگردانم ،دراختیارمن نیسـت
که ببخشم وصرف نظرکنم .واما موضوع قارالن عثمان ،اگرمن وظیفۀ شرعـی
خودرارشخیص میدادم آنهارا دیروز قصاص میکردم وراامروزمهلت نمیدادم.س
ولید پس ازشنیدن این جوابها رفت وبه رفقای خودگزارش داد .آنهادانستند وبر
آنهامسلم شدکه سیاست علی قابل انعطاف نیست .ازآن ساعت شروع کردند بـه
رحریک واخالل .گروهی ازدوستان علی آمدندنزدآنحضرت وگفتند :عنقریب
ایندسته قتل عثمان رابهانه خواهندکرد وآشوبی بپا خواهدشد .اما قتل عثمان بهانه
است ،درداصلی اینهامساواریست که میان اینها وراز مسلمانها ...برقرارکرد ای .
اگرروامتیاز اینهارا حف کنی ودررصمیم خودرجدید نظرکنی ،غائله می خوابد.
چون ممکن بود این اعتراض برای بسیاری ازدوستان علی پیداشود که :اینقـدر
اصرار برای رعایت مساوات چرا ؟ لهذا علی (عس روزدیگر در حالیکه شمشیری
حمایل کرد بود و لباسش رادوپارچۀ ساد رشکیل مداد ،که یکی رابه کمربسته
بود ودیگری را روی شانه انداخته بود ،به مسجد رفت وباالی منبر ایستاد وبـه
کمان خود رکیه کرد ،خطاب به مردم گفت ( :خداوند راکه معبود ماست شکر
میکنیم ،نعمتهای عیان ونهان او شامل حال ماست ،رمام نعمتهای او منت وفضـل
است بدون اینکه ما ازخوداستحقاق و استقاللی داشته باشیم ،برای اینکه مـا را
بیازمایدکه شکرمیکنیم یا کفران .افضل مردم درنزدخدا آنکس است که خدا را
بهتراطاعت کندوسنت پیغمبر رابهتروبیشتر پیروی کند وکتاب خدا را بهتر زند
نگا دارد .برای کسی نسبت به کسی ،جز به مقیاس طاعت خدا وپیغمبر ،بررری
قایل نیستیم.این کتاب خداست درمیان وماشماوآنهم سنت وسیرۀ روشن پیغمبر
شماکه آگاهیدومیدانید!آنگا این آیۀ کریمه رارالوت کرد  :یاایهاالناس انا خلقنا
کم من ذکروانثی و جعلناکم شعوبا ً و قبائل لتعارفو ،این اکرمکم عنداهلل ارقیکم .س
پس ازین خطبه ،برای دوست ودشمن قطعی ومسلم شدکه رصمیم علی قطـعـی
است ،هرکس رکلیف خودرا فهمید ،آنکس که میخواست وفادار بماند وفـادار
ماند ،وآنکس که به چنین برنامۀ نمی روانست رن بدهد ،یا مانند عبـداهلل عـمـر
کنار گیری و انزوا اختیارکرد ویا مانندطلحه و زبیر و مروان راپای جنـگ و
خونریزی حاضرشد( /.دنباله داردس
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عربستان سعودی ،داعشی که به هدف رسید

نویسند  :کامل داوود به فرانسوی؛ ررجم ِۀ انگریزی روسط جان کلین
منتشر در نیویارک رایمز ،صفحۀ نظریات  4۵نوامبر 4۵۲۰
(دولت اسالمی عراق و شامس داعش سیا است و داعش سفید .اولی یا داعـش
سیا کسانی اند که :گردن میبُرند قتل میکنند سنگسارروا میدارند دستـان را
قطع مینمایند میراث مشترک بشریت رابه نابودی روبرو میسازند ارکیولوژی-
زنها و آنهائیکه مسلمان نیستند مطرود میشمرند .دومی یا داعش سفیدآنهائی اند
که :لباس بهتردر برداشته پاکیز رراند ،اما مرعی االجرای عین چیزهاییکـه در
فوق ذکرشد می باشند.
اینست دولت اسالمی! یعنی؛ عربستان سعودی وغرب درپالن مبـارز اش بـا
رروریسم بایکی درنبرداست وبادیگرش دست (دوستیسمیـدهـد .ایـن یـک
مکانیسم انکار است! و بخاطر باید داشت که انکار نمودن گران رمام مـیـشـود:
ارحادمشهور ستراریژیک با عربستان سعودی حفاظت میشود درحالیکه خطرناک
بودن ارحاد سلطنت سعود با مال های مذهبی که در بـمـیـان آوردن مشـروع
دانستن انتشار و ربلیغ وهابیسم (نوع فوق العاد خالص اسالم که داعش روسط
آن رغذیه میشود س رول داشته از آن دفاع میکنند فراموش شد است.
وهابیسم بنیادگرائی آرشین مزاج درقرن هژدهم به امید اینکه خالفت رخیـلـی
خود رادر دشت ریگزار بایک کتاب مبارک و دو مکان مقدسۀ مکه ومدینـه
دوبار احیاکند ظهورنمود .درخون وقتل عام رولد یافت ودریک رابطۀ ماورای
واقعیت بینی با زنها ممانعت گامگذاری غیرمسلمانان درسرزمین مبارک وقوانین
وحشیانۀ مذهبی ربارزیافت .اینهمه دربرابرمجسمه ها ونمایشات رصاویر و آرت
نفرت اذیت کنندۀ باخود دارند وبدین منوال برهنه گی جسم و آزادی نیزجزئی
از نفرت شان رعبیر شد میتواند .این عربستان سعودی آن داعشی است که بـه
هدف رسید است.
انکارغرب دربارۀ عربستان سعودی واضح است:به ریوکراسی منحیث متحدش
رهنیت میگوید ،ولی چنین وانمود میسازد که ازرضمین کنندۀ بزرگ ایدیالوژی
کلچراسالمیست جهان خبری ندارد .نسل جوانتر بنیادگرایان درجهانیکه عرب
نامید میشود جهادیست رولد نشد اند .آنها ازمکیدن پستان وادی فتوا که یک
نوع واریکان اسالمی گفته شد میتواند و مجهزبا حرفۀ مجرب رولید دانشمندان
الهیات قوانین مذهبی کتابها و پالیسی های بی باکانۀ رحریف و کمپاین جراید
ورسانه ها میباشد نمو یافته اند .امکان داردآنچه گفته آمدقابل پذیرش نبـاشـد:
زیراپرسان میشود آیاسعودی خودش یک هدف ممکنۀ داعش نیست؟ جواب
اینست که بلی! اما به قوت پیوند ها بین فامیل سلطنتی کنونی و مال هائی کـه
عامل ثبات وهمچنین رزلزل شان بود میتواند روجه مزید صورت نـگـرفـتـه
است .خانوادۀ سلطنتی سعود دریک رلک پرفکت گیرماند اند :باقوانین ارثیت
که جانشینی رارشویق میکندآنهاباپیوند های اخالف خود بین شا و مبلغین وفـا
دارماند کم نیرو شد اند .مالهای سعودی اسالمیسم راخلق کرد اند کـه از
یکسو مملکت را رهدید میکند و از جانب دیگر به رژیم مشروعیت میبخشد.
یک فردبایددرجهان اسالمی مقیم باشد را ازراثیرو نفوذ بیکران رحول آفرین
چنلهای رلویزیون های مذهبی باالی جامعه خاصتأ با دریافت وسیلۀ ِ ارصال بـا
طبقۀ ضعیف در فامیل ها خانمها و قصبات و روستائی هامطلع گردد .کـلـچـر
اسالمیستها دراکثر ممالک چون الجیریا موروکو رونس لیبیا مصر مالی و
موریتانیا پخش ومنتشرشد است .هزاران رسانه اسالمیستها ومالها وجود دارد
که دربارۀ جهان عنعنه و لباس درمحضرعام استعمال کلمـات در قـوانـیـن
حکومت و برشعائر جامعۀ که محکوم به ملوث شدن اند دیدگا یگانه دارند.
خواندن بعضی جراید اسالمیست ها برای درک عکس العمل شان در مقـابـل
حملۀ پاریس می ارزد .غرب منحیث سرزمین (کفارس محکوم شد است .گفته
اند :حمله از نتیجۀ قتل عام مسلمانها بعمل آمد است .مسلمانها واعراب به دشمنان
یهود و سکوالرها ربدیل شد اند .سئوال فلسطینیها با هتک حرمـت عـراق و
خاطرۀ رلخ زخمهای دور استعمار چنین معنی میدهد که :همه رادریک جعبه یا
قوطی منحرف آرشین مزاج جابجا نمود اند را کتله هارا گمرا سازند .این نوع
پیشآمد ها برای اطالع محیط اجتماعی پائین به نشر میرسد؛ درحالیکه درطبقات
باالئی رهبران سیاسی رأثرات عمیق خود را به فرانسه اعالم داشته این جنایت را
بمقابل بشریت رقبیح میکنند .این حالت سکیزوفرینی مطلق موازی به انکارغرب
درمقابل عربستان سعودیست.
رمام اینها شخص را درمقابل اظهارات دیموکراسی رعد آسای غرب دربـارۀ
ضرورت جنگ بارروریسم مشکوک میسازد .جنگ آنها رنها ازنزدیک بیـنـی
شان است زیرا راثیر را نظربه اسباب هدف خویش قرار داد اند .چون ISISاز
همۀ نقطۀ نظر یک کلچر است نه یک ملیشه پس چطورمیتوان ازروصل نسـل
آیند بصوب جهادیسم وقایه کرد درحالیکه نفوذ وادی فتوا و مالها با کلچر ها
و هنر رحریف بیکران شان سالم و دست نخورد باقی بمانند؟
آیا شفای این مرض یک کار ساد است؟ نه خیر مشکل است .عربستان سعودی
دراکثر بازیهای شطرنج در بارۀ شرق میانه بحیث متحد غرب باقی میماند که بر
ایران داعش خاکستری ررجیح داد شد است .ودر آنجا دام فریبندۀ رعـبـیـه
شد ؛ که انکارغرب پندار نادرست روازن رابمیان میآورد .جهادیسم مثل بالی
آسمانی قرن رقبیح میشود ولی روجه حتمی که چه چیز سبب بمیان آمدن ویـا
حمایتش شد عطف نگردید است .این عمل سبب نجات رخ ها میگردد امـا
زندگی ها را نجات داد نمیتواند.
داعش یک مادر دارد که آن حمله برعراق است .همچنین یک پدر دارد که
آن عربستان سعودی و هنرمغلق مذهبی وی میباشد .را این موضوع عمیقأ درک
نشود؛ مبارز به موفقیت میانجامد اما جنگ بزرگ به شکست مواجه میگـردد.
جهادیست ها بقتل رساند میشوند ولی باز با نسل آیند دوبار پدید آمـد و
روسط عین کتابها پرورش میآبند!
حمالت پاریس رناقضات را دوبار برمال ساخت ولی قسمیکه بـعـداز 3/۲۲
رخداد اینبارهم خطر زدود شدن آن حوادث از رحلیل و رحت الشـعـور مـا
محسوس است.
با رقدیم احترامات:داکتر غالم محمد دستگیر  44نوامبر .4۵۲۰
نوت :آقای کامل داوود ،رحلیل بجا وحقیقی را دربارۀ عربستان سعودی رقدیـم
نمود است .همیش مردم عوام درهر نقطۀ دنیا که هستند از طریق رسانه هـای
کنترول شد فریب داد شد اند .مالهای استخدام شد نزدیک است اسالم را
به رباهی رهنمون سازند را در مقابل چند درهم ودیناری دنیاو آخرت خـود را
ملعون سازند .رهبران همیش دو روی دارند چون منافق اند هیچگا و هیچوقت
مورد اعتماد مردم قرار نمیگیرند .عربستان سعودی و فامیل بی نیروی اند که رپ
و رالش دارند را قدرت خانواد و وهابیسم خودرابهر قیمتی که میشود؛ قـتـل
سوختاندن زندۀ مسلمانان رجاوز برناموس مسلمانان و سربریدنها بشمول طفل نه
ساله وپار کردن طفل شیرخورهم باشد نگه دارند .زیراکه متحد غـرب انـد
وبطورغیر مستقیم متحد یهود و مسیحیت نیز .مردم را زیرنام طالب القاعـد و
داعش به گریبان یکدیگربجنگ میاندازند را بیعدالتی ها و استثمار مردم خود را
که امروز با ورود انترنت برمال شد خباثت ها و نحسیت های کتابهای مقدس
خود ساخت قدیم و جدید یهود و مسیحیت خود را بپوشانند وصلح جـوئـی
اسالم را در برابر جهان موردسوال قراردهند ( .دنباله درستون دوم همین صفحهس

هفته نامۀ امید
دربارۀ فرهنگ (دنبله ازصفحۀ دوم س
ودرموقع خوشحالی میگفت  :این هم می گذرد !
این نوع طرز رفکر به مردم روان آنرامی دهدکه زحمت روزگار بد رارحمل
کنند وباعث رسلی خاطرشان گردید وبه زندگی روزمر ادامه دهند .ازهمیـن
لحاظ میگویندکه دین رریاک مردم غریب ،بیچار  ،بیسواد وجـاهـل اسـت.
همچنان بعضی شرق شناسان غربی می گویند افغانها نسبت به دیگرمردم جهـان
درمقابل رنج ومشقت ،بیشترین حوصله را دارند وبردبارررین آنها میباشند.
ب ـ قسمت ورقدیر :طبق این عقید خیر وشرّازجانب خداونداست ،بدون
ارادۀ او حتی برگ درخت هم شور نمی خورد ،بدون اذن و ارادۀ خداوند هی
کاری صورت نمی گیرد .درسالهای نزد شصت غربی های مقیم کابـل خـط
هوایی آریانا را خط هوایی انشاءاهلل ( انشاءاهلل ایرالینزس نام گذاشته بودند .مـن
زمانی که درپوهنتون کابل استاد بودم ،وقتی یک محصل درامتحان نمرۀ پایین
میگرفت ،برایش میگفتم برای امتحان آیند درس بخوان ،اما وقتی برایم مـی
گفت  :انشاءاهلل ،میفهمیدم که درس نمی خواند ورصمیم جدی ندارد .
این موضوع مسأله جبر واختیار رامطرح میسازد .اگرهمه چیزبدست خداوند
است ،پس وظیفه ومسئولیت انسان درقبال وقایع چیست؟ این موضوع فلسفـی
برای قرون متمادی هم دربین علمای اسالم وهم درمیان علـمـای دیـگـرادیـان
سماوی به بحث گرفته شد است .گرچه اسالم دربارۀ مسئولین انسان نیزآیارـی
دارد ،اما اکثریت مردم به قسمت ورقدیر برای رسکین خاطر رجوع میکـنـنـد
رارفع مسئولیت کرد باشند .
قابل رذکراست که اهل رشیع نسبت به اهل رسنن برمسئولیت شخصی راکید
بیشترمیکنند( .شایداین یکی ازعواملی باشدکه ایران نسبت به افغانستان مترقی رر
باشد.س دلیل آن هم شایداینها باشد :یکی آنکه شیعیان نسبت به سنیان رحقیـقـات
بیشتر دربارۀ اسالم انجام داد اند ،دلیل دیگرهم ممکن است عقید به مـرجـع
رقلید باشد .شیعیان برعکس سنی ها برای رهنمایی به مرجع رقلید رومی آورندرا
به سئواالت شان جواب داد شود ،وباالخر علمای اهل رشیع در موعظه هـای
خود بیشتربه مسایل روز می پردازند.
ج ـ عدالت الهی  :آنهاییکه به این عقید اند ،میگویندکه خداوند عادل است،
در روزقیامت کسانیکه در دنیا به مردم ظلم وبیعدالتی روا داشته وحق مـردم را
خورد باشند ،خداوند به آنهاجزا میدهد وبه دوزخ فرستاد میشوند .لـذا اگـر
پسری پسر ررا لت وکوب می کند ،ولو درمقابل چیزی کرد نمی روانی ،زیرا
پدر وی قوماندان پلیس یا ثرورمند وباقدرت است .خداوند این پسر را به سزای
اعمالش میرساند ودرآرش دوزخ میسوزد .رعرض جنسی ،قتل وغصب زمـیـن
وغیر همه وهمه در روزقیامت ازطرف خداوند بازخواست میشود وعـدالـت
الهی برقرار میگردد .
خالصه اینکه افغانها ناگزیزند ازدین مبین اسالم درمبارز باررس و ابـهـام
استفادۀ اعظمی کنند ،چه ازدوطریقۀ دیگرکه دردیگرفرهنگ ها بکارمیـرود،
محروم اند .اسالم یگانه را رسکین خاطر دربرابر مظالم ونابرابری ها ،رحمل رنج
و مشقت میباشد .بحث آیند دربارۀ ب ُعد سوم فرهنگ یا انـفـرادیـت وغـیـر
انفرادیت خواهد بود( /.دنباله داردس
ازهمکاردانشمندجناب داکتر انتظار ،انتظاردارم رامعذررم را از دیرشدن چاپ
دنبالۀ مقالۀ پژوهشی شان بپذیرند .عرض دیگر  :مطلب کورا وجالب دربـارۀ
(فیل مرغس در شمارۀ پیشین نیز نوشتۀ جناب داکترانتظاربود است .ادار
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الحاج امان الملک جالله ،سالم ! (دنباله ازصفحۀ سومس
شماشهادت دادیدکه محترم سادات شدید اللحن است ،آیامیدانید که ایـن
عمل شماروش سادات راخالف آیت متبرکۀ (وقولوللناس حسناس یعنی بگوئید
به مردم سخن نیک که جزء آیت طویل مبارک نمبر  ۳2البقر است ثابت می
سازد! شما درقوسین نوشته اید( :اشد علی الکفار رحماء بینهمس یعنی آیت قرآن
پاک را شما به خواستۀ خود رغییر داد اید :این آیت متبرکه درپارۀ 4۹بسـورۀ
الفتح نمبر  43آمد که اصل و صحیح آن چنین است(:محمد رسول اهلل والذین
معه اشداء علی الکفار رحما بینهمس .دررفسیرکابلی جلد ششم صفحه نود چنیـن
ررجمه شد  :محمدفرستادۀ اهلل؛ و انانیکه همرای اویند سخت اند بـرکـافـران؛
مهربان اند درمیان خود .رفسیرمعارف القرآن رالیف مفتی محمد شفیع عثمانـی
دیوبندی و ررجمۀ موالنا محمد یوسف حسین پور در جلد سیزدهم از صفـحـه
 ۲۲۲را  ۲۲۳درین بار روضیحات مفصل داد است.
الحاج امان الملک جالله صاحب میآئیم براینکه آیات قرآنی با احترامی که
شایستۀ شان است بایدرحریرورقریرشود .این ایت مبارک راشما طوری درجوار
شدیداللحن روجیه نمودیدکه گویاآقای سادات نه اصحاب کرام بـرکـفـار
سخت گیراند وبین خود با همدیگر (مالهای ستیز جوس مهربان اند .شما نـمـی
روانید که دوست رانرا بر اصحاب کرام ررجیح دهید.
شما از(همقطاران و حواریونس شفیع عیار سخن زد اید؛ متأسفانه دوسـت
شمایک اشتبا بسیاربزرک کرد که شما موفقانه روانستید چلوصاف شانـرا از
آب بکشید :او از یک سو شفیع عیار را کافر فتوا میدهد وازجانب دیـگـر بـه
اومقام پیامبری حضرت عیسی داد برایش حواریون قایل میشود ! آیامیدانیـد
حواریون کی ها بودند؟ دوستان وشاگردان خاص حضرت عیسی (عس بودند،
که بزبان انگلیسی انهارا Apostleنام داد اند بعداز او آئین او را به جهان انتشـار
دادند اما طی قرون متمادی اصل انجیل و پیام مسیح چندین بار رجـدیـد شـد.
حواریون حضرت عیسی دوازد نفربودندکه اسمای شان در انجیل های متیـو
باب  ۲۵لوقا باب ۹و مرقس باب  3ثبت شد است .به اینصورت ازیـکـسـو
دوست ران سادات صاحب رهمت کرد و از جانب دیگر معلومات ناقص خود
را دربارۀ حواریون برمال ساخته بر ما به ناحق خورد گیری نمود اند.
هکذاگفته اید( :باسخنان ونشرات ضداسالمی ورخریب دین مقدس اسـالم
او همنوائی وپشتیبانی مینمایندس .به نظر من شفیع عیار سخنان و نشـرات ضـد
اسالمی ندارد واگرداشته هم باشد به اساس رعلیمات قرآنی که اهلل رعالی درسورۀ
بقر آیت  ۲2۵فرمود بمن ربطی نمیگیرد  :قل ارحآجوننا فی اهلل وهو ربنا و
ربکم و لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون؛ یعنی بگو آیا مخاصمه مـی
کنید با ما در شان خدا (جس؟ حال آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست و
ماراست کردارهای ما وشماراست کردارهای شما وما با اومخلصانیم .دررفسیـر
این آیت مبارک رفسیرکابلی چاپ جدید صفحه ۲۵4روضیحات بیشتر داد
است .وهم در آیت  ۲2۲البقر بیان شد است که :والرسئلن عماکانویعملـون
یعنی پرسید نمیشوید از آنچه ایشان میکردند .هکذا من دههامقاله درهفته نامۀ
امید سایت آریائی ابن سینا نشریۀ انجمن داکتران افغانی دیزاین کاررهای عید
ها وجشنها دیزاین جنتریها برای انجمن داکتران افغانی در امریکا ودرجـوانـی
درآریانا دائرۀالمعارف نوشته های دارم؛ اگرشمایک کلمه بضداسالم ورخریب
دین مقدس اسالم یافتیدمن مقصرم ،ورنه شما و دوست ران بایدعرقریزیـهـای
خجل وشرمندگی رانرا بادستمالهای گلدار از رخ سرخ ران دورسازید .این رهمت
دیگریست که برمن حواله نمود اید .
شمابرانتقاددوام داد مینویسید(:همنوائی وپشتیبانی مینمایندسکه بازهم کنایتأ
شما برمن رهمت بسته اید  :در نوشتۀ (خطاب به آقای ساداتس که در شمارۀ
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راریخی 4۵۵۲نامۀ هفتگی امیدنشرشد؛ درپراگراف دوم ازپایان خط سوم نوشته
ام (:من برای دفاع ازمحترم عیاراین رقیمه راننوشته امس .وهم مینویسید که(:شما
عَل َم مخالفت را بلند نمود و با جمع آوری آیات زیادی از قرآن مجیدکه شمـا
هم مانند شفیع عیار ازررجمۀ رحت اللفظی آن برداشت واستنباط متفاوت و منفی
نمود اید زیرا هردوی شما رسلط بر زبان عربی ندارید به مشاجر و مناظر در
رد نمودن فتوای استاد (؟س سادات پرداخته ایدس.
الحاج امان الملک جالله فرد ولسی کالنسال ثالث الخیر! من عَل َم مخالفت نه
بلکه دردوسه سطر اول پرا گراف دوم من بآقای سادات نوشته ام(:متمـنـی ام
خدای بزرگ سطورذیل را ازمن بشمامنحیث امرمعروف و نهی منکر بپذیردس.
این رهمت دیگریست که درلست ارهامات ران عالو کرد ایـد .درقسـمـت
(ررجمۀ رحت اللفظی آیات متبرکۀ قرآن مجیدس برایتان دو جواب دارم؛ یکی
آنست که در پراگراف مقالۀ خود ازرحصیالت دینی خودنوشته ام را مشکوکان
چون شما وخود سادات صاحب درک نمایند ویا بگفتۀ(بی بی حاجی میرمـن
سیمین عمرس که من ازکوچه نیامد با یک اساس پختۀ معلومات دینی مینویسم.
دیگر اینکه در دوخط اخیر پراگراف دوم مقالۀ خود نوشته ام(:وهم رـرجـمـۀ
آیات مقدس ازرفسیرکابل چاپ جدیدبه عاریت گرفته امس؛ چون ررجمۀ قرآن
پاک ازرفسیرکابلیست پس انتقادران غیرمستقیم به استادسیرت وهـمـکـارانـش
متوجه میشود .اینکه لطف نمود فتواداد اید (که استنباط متفاوت ومنفی داد
امسمعلوم میشودکه نه به آیت متبرکه ونه به روضیحات آن روجه عمیق معطوف
داشته اید.
دربرابرنوشتۀ ران که (:به مشاجر و مناظر در رد نمودن فتوای سادات پرداخته
ایدس چنین عرض میشود :نوشتۀ من نه مشاجر است ونه مناظر فقط یک امـر
معروف بود را روجه این استاد نامنهاد را به اشتباهش متوجـه سـازم وازگـنـا
عملگردضد احادیث  ۹۵۲2و  ۹۵۲۰صحیح بخاری ررجمۀ احراری ،به رـوبـه
اش متوجه سازم؛ دراحادیث فوق آنحضرت (صس فرمود اند :اگر مردی بـه
برادر خود بگوید :ای کافر همانا (کفرس به یکی از آنان برمیگردد و کسیـکـه
مسلمانی را به کفر نسبت دهد مانند آنست که اورا کشته باشد....و نخواستم که
ازیکسو کفربخودش برگردد وازسوی دیگردر روزحشر در قطار قارالن روسیا
ایستادشود .محترم الحاج صاحب اگر شما اینرا مشاجر و مناظر میدانید! طنزی
رابخاطرم آوردید که درینجا بهتر مصداق پیدا میکند :کسی را پرسیدند که شتر
دید ای :جواب داد که البته مثل اسپ دو کوهان دارد؛ بالدرنگ فهمید شـد
که این مرد نه شتر را دید ونه اسپ را .شما هم نمیدانید مشاجر چیست و نـه
درک کرد اید که مناظر چه میباشد ! ./
*****************************************
نه حکومت وحشت ملی و نه ( ...دنباله ازصفحۀ سومس
اسرار امنیتی مابه آنها خیانت فاجعه بار دیگراین مغز گندیدۀ جهان وحکومـت
وحشت ملیست که بانشرآن دراخبار پاکستان ،مردم افغانستان ازآن آگاهی یافت
وبه مرحمت پروردگار باانتقادات شدیدوکالی ملت ومردم کشورازآن صرف
نظرشد .عدم روجۀ حکومت وحشت ملی در ازبین بردن پایگاههای مستحـکـم
طالبان درلوگر درچندکیلومتری کابل که ازآنجا طالبان حملۀ بسیار ظالمانه به شا
شهید نمود مردم زیادی راکشتند ومراکزرجارری بزرگ بخاک یکسان گشت
و با وجود رعهدات حکومت دربازسازی آن محل وسرنگونی طالبها کوچکترین
اقدام صورت نگرفت .
اقدامات بسیارجدی حکومت پاکستان باالمقابل طالبان پاکستانی که به هـزارهـا
خانواد ازوزیرستان شمالی وجنوبی به کشورماپنا آوردند اما باوجود رعهداری
که بامغزگندیدۀ جهان بسته بودند ،کوچکترین اذیت وآزاری به طالبان افغانـی
که به آدرسهای آشکاردرپاکستان زندگی میکنندنکردند .پاکستان بااین عملیات
شیطنت آمیزبه هزارهافامیل راداخل افغانستان ساخت که حتی در شروع روسط
ریاست امنیت ملی به ملیونها دالرکمک شدندوبعدهمین مردم بودند که در زابل
وننگرها پایگاههای مستحکمی ساختند ،بیرقهای داعش رابلند کردند ،به صدها
نفر رادرننگرهار سربریدند ،جادۀ کابل قندهار رادرمنطقۀ زابل مسدودساختند و
رعداد زیادی ازمردم هزارۀ مارا ازمورر هاپایین کرد باخودبه گروگان بردنـد،
که عدۀ از ایشان دراثر مذاکرات ورفاهمات قومی ،نه دراثر عملیات نـظـامـی
محکومت وحشت ملی ،که مغزگندیدۀ جهان ادعامیکند وکریدت آنرامیگیرد،
ازبند رهاشدند .امامتأسفانه درین اواخرهفت نفرآنهاکه شامل مرد وزن وپیر و
جوان ویک طفل نه ساله بود ،روسط این خون آشامان نامسلمان بسیاربیرحمانـه
سربرید شدند .
این بودکه کاسۀ صبر وحوصله ورحمل وگذشت مردم ما ازهرقوم و رباری که
بودند ،ازدورویی ،دروغ ،بی اعتنایی ،بیکفایتی ،بیغیرری وطرفداری آشکاراین
حکومت وحشت ملی ازطالب وداعش وحکومت پاکستان ،بسررسید وباحمل
این شهیدان ازغزنی الی شهرکابل ،به مظاهرات وراهپیمایی های چندصد هـزار
نفری پرداختند ،و برای دادخواهی وعدالت وشناسایی این ددمنشان بـرای بـه
کیفر رساندن سان ،به ارگ ریاست جمهوری روی آوردند ،وباصداهای بلـنـد
ونوشتن شعارها این هوشدار رابه زعمای حکومت وحشت ملی دوسر  ،بیکار ،
بی رلخه وبی غیرت دادند که اگربه پیام ماگوش فرا ندهید واین فریادهای بحق
رامثل هرچیزدیگر فراموش وپشت گوش کنیدوبه آن ارزش قایـل نشـویـد،
انتظار قصاص وامثال آنرا داشته باشید.
بااین مرور مختصرازکارکردهای شرم آورحکومت وحشت ملی که خداکند
حمل برعناد وبدبینی ورعصبات شخصی اینجانب نشود ،که انشاءاهلل نخواهدشد،
باوربفرمایید اینهمه رویدادهاوکارکردهای یادشد ونظیرآن ممکن به هـزارهـا
غفلت ونارسایی واشتبا وعملکردهای عمدی دیگرآنهاساخته وپرداختـۀ مـن
نبود که به ناحق خواسته باشم ،حکومت وحشت ملی رابه آن متهم بسازم ،بلکه
یقین دارم بسیاری ازهموطنان همه رااز رسانه های خبری شنید وآنهاییکـه در
کشورهستند شاهداین عملکردها ازنزدیک بود که واقعا ً صورت گرفته است .
حال ازینهمه عملکردهای غیرملی وبسیار ظالمانۀ حکومت وحشت ملی در حق
این ملت ،که حقیقت آن فعالبهمه هویداست که یک قدم مثبت برای آوردن
صلح ،ثبات ،امنیت وآرامی ورفا مردم برداشته نشد  ،وآنچه انجام یافته هـمـه
برای منافع دیگران و مساعدساختن زمینۀ اشغال بیشترخاک ما روسط طالبان و
داعشیان است ،ودادو فریادمردم ازینهمه عملکردهابه ملکوت رسید  ،و متأسفانه
هی دادرس وفریادرسی ندارند ،اگرمن باشم یاشما ویاهر کس دیگر ازهرقـوم
ورباریکه هستیم ،چه برداشتی میتوانیم داشته باشیم؟ مگراینکه بگویی معـامـلـۀ
درکاراست وحکومت وحشت ملی همانطورکه روسط بیگانگان براریکۀ قدرت
نصب شدند ،نه اینکه مردم ماآنهارا انتخاب کرد باشند ،باور بفرماییداین ع وغ
برای نگه داشت چندروز قدرت ذلتبار وننگین شان مارا عمال ً براهی که اهداف
ناپاک دیگران است ،سوق میدهند.
چیزدیگری که مایۀ رشویش ونگرانی زیاداست ومارادر یک ابهام و سرگیچی
خاصی قرارداد  ،عدم رشخیص دوست ودشمن است ،که مثل هزاران موضوع
دیگر ،ع وغ درین امر نیزدررضادکامل اند .ع طالبان رادشمنان افغانستان ووسیلۀ
برای برآوردن اهداف سیاسی پاکستان دردست آی اس آی میداند ،واقعیتی که
مشرف نیزبه آن اعتراف میکند ،اما غ مغزگندیدۀ جهان به رایید ازکرزی نه رنها
این دشمنان کشور و مزدوران آی اس آی را اوالد و باشند های این خاک
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وبرادران ناراض میخواندبلکه قدمی هم فراررگذاشته آنهارا مخالفین سـیـاسـی
افغانستان خطاب میکند ،وحتی بنابرمشورۀ کاکای ارگش نشینش ،قیوم کوچی
احمدزی ،خواهان اعادۀ حیثیت و حقوق این ددمنشان است .چرامغزگنـدیـدۀ
جهان طالبان رامخالفین سیاسی میخواند؟ درحالیکه حتی اطفال شیرخورکشـور
اگرزبان گویا داشته باشند ،آنهارا دشمنان وقارلین مردم افغانستان میخوانند:
۲ـ خوشخدمتی به پاکستان که آنهامسئول فرستادن این خونخوران درکشورمـا
نیستند! 4ـ گرفتن کریدت ازامریکا که آنهاباساس قرار دادامنیتی که باافغانستان
امضاکرد اند ،درمقابله باطالبهاکه مشکل ادخلی افغانستان است ،کدام مسئولیتی
ندارند2 .ـ مشروعیت بخشیدن اعمال خاینانه ودشمنانۀ طالبهاوازبین بـردن ایـن
اقعیت طالبها وسیلۀ برای اهداف سیاسی پاکستان که مشرف ادعامیکند نبود ،
بلکه آنها برادران ،وطنداران ومخالفین سیاسی کشوراندکه به گفتۀ کاکای ارگ
نشینش ،قیوم کوچی بایدحقوق وحیثیت شان اعاد شود !
و ازینهم مهمتر وگیج کنند ررسیاست مکدر ،مجهول وبه اصطالح یک بام و
دوهوای دوست ماامریکاست که گا درمیخ میزندوگا به نعل ،ومتأسفانه مثـل
حکومت وحشت ملی ،دوست ودشمن برای روشن نیست ویااینکه بایک بازی
فریبند میخواهدبه اصطالح آب را خت کندوماهی بگیرد ،وفکرکندکه کسی
به آن پی نمیبرد! در حالیکه امروزشعورسیاسی همه بیدار است وهی چیزی رااز
آنها پوشید نمی ماند .متأسفانه سیاست امریکادرقسمت رروریستهاکه هیچگاهی
حاضربه مذاکر ومعامله ومفاهمه به آنهانبودند ،چنانکه دید میشود فـعـالآن
سیاست باآنکه اصراردارند رغییرنکرد  ،مطرح نیست .طالبهـاکـه رـروریسـت
خواند میشدند وسیزد سال بامصرف بلیونها دالر ورلفات بیشترازچـهـارهـزار
جوان امریکاباآنهادرجنگ و ستیزبودند ،فعال میگویند طالبهادشمن امریکانیست
وباآنهاکاری ندارند! درحالیکه به ادعای طالبها جنگ آنهاباحکومت افغانستان بنابر
حضورامریکا در افغانستان است !
همچنان حکومت اوباما درمورد داعش درشرق میانه(عراق وسـوریـهس کـدام
سترارژی درست ندارد وشدیدا ً جمهوریخواهان به آن انتقاد کرد ومدعی اندکه
رنهابمبارانهای هوایی جوابگوی پیشرفت و نابودی داعش نمیشود ،مگرایـنـکـه
عساکرپیادۀ امریکا عمال ً به مبارز بپردازند ،که به نظرمن واقعا ً درست میگویند.
متأسفانه آنهادرکشورمانیز باوجودافزایش روزافزون داعش که از آن درباالیاد
کردیم واطالعات منابع استخباراری خودشان که چقدر این گرو درافغانسـتـان
نفوذکرد وچقدرموفق به گرفتن ولسوالیهای زیادم خصوصا درشمال کشورما
شد اند ،بگفتۀ یکی ازاعضای ولسی جرگه یاهی سیاستی ندارند ویا ارهـامـات
وارد به آنهاصحت داردکه باسرازیرکردن این گرو آدمکش به یاری پاکستان
درشمال کشورمابازی سیاسی دیگری درجریان است ،وهمانطورکه پورین درین
اواخر ازآن یادکردکه (امریکامیخواهد بااستفاد ازین گرو هابه کشـورهـای
آسیای میانه فشاری بیاورد که به نوعی مارارهدید کندس ،واقعیت داشته باشد.
بارایید ازین خبرهمچنانکه ازرسانه های خبری میشنویم ،روسیه دررمام سرحدات
کشورهای آسیای میانه که باماهمسایه اند ،عساکر شانرا به همه گونه سالحهـای
پیشرفته مجهز وجابجا کرد اند ،را مترصد اوضاع بود وشدیدا ً ازدخول ونفوذ
اشخاص مظنون جلوگیری کنند/ .
*****************************************
یک متحد متقلب ( ...دنباله ازصفحۀ سومس
به پاکستان بفهماندکه امریکا درهی یک بحران آیند مداخله نمی نماید .هرنوع
رصمیم هند درجواب به رحریک پاکستان ،رصمیم هندی ها خواهـد بـود نـه
رصمیم امریکا  .بدون شک ختم رمکین امریکا به اررش پاکستان ،لطهمۀ بزرگ
برسیستم سیاسی پاکستان میگذارد ،اگررمکین بادقت واحتیاط عملی شود ،یک
بدیل معقول ارائه میدهدکه جنرالهای پاکستان دلجویی می شوند وبـه امـیـد
کاذب بسوی امریکا عالقمند میگردند.
از اررجاعی بودن را اصالحات آوردن  :نقادان رغییر رادیکال پالیسی امریکا در
مورد پاکستان ،استدالل میکنندکه قطع کمکها چندان موثرنبود پاکسـتـان را
بصورت خطرناک بی ثبات میسازد .آنهامثال می آورند که رعزیرات دهۀ نود،
جلو پاکستان را درامرساختن سالح ارومی گرفته نتوانست وآنرادر سال ۲33۳
آزمایش نمود .اقدام رأدیبی امروزهم بی حاصل میباشد .ولی کرنولوژی ایـن
استداللها گیج کنند میباشد .با وجودیکه پاکستان اولین سالح ارومی خودرا در
سال  ۲33۳آزمایش کرد ،آنکشور مواد بمب را دراواخر دهۀ هشتاد ،پیش از
وضع رعزیرات انباشته بود .طرفداران ادامۀ کمک به پاکستان معتقدند که قطع
کمک درسال  ۲33۵سبب اشغال افغانستان روسط طالبانشـد ،ومـوضـوع ۲۲
سپتمبر بوقوع پیوست .برخالف ،ظهور طالبان ازهرنگا به صرفنظرکردن امریکا
ازحمایت بازسازی افغانستان ورضایت امریکاکه پاکستان راگذاشت اوضاع پس
ازخروج ارحادشوروی را از افغانستان مدیریت کند ،بستگی دارد .آن رصامیـم
هیچگونه رابطۀ مستقیم باقطع کمکها به پاکستان نداشت .درحقیقت پـاکسـتـان
سرسختانه رالش میکردکه یک حکومت اسالمگرا را درکابل رویکارآوردکه
درآغاز رحت زعامت گلبدین وپسانتر به زعامت طالبان باشد .آن رالـشـهـایـی
بودکه نفوذ هند ازکابل محو گردد .
سقوط افغانستان پس ازخروج شوروی چندنکتۀ هوشداردهند واخطـارآمـیـز
برای طراحان پالیسی کاهش حضور امریکا ارائه میدهد .درآغاز دپلومـارـهـای
امریکا بایددرک نمایندکه مذاکرات میان کابل وطالبان افغانی بخاطرحل مشکل
که ازجانب پاکستان کمک میشود ،سبب پیشبرد منافع پاکستان میشود نه منافع
امریکا .هرگونه موافقتنامه ،قوماندانهای طالب رابه مقامهایی نایل مـیـسـازدکـه
درنتیجۀ رایدهی بدست آورد نمی روانند ودستآوردهای دموکراریک افغانستان
رابرهم میزند وامکانات نو امن رابه جنگاوران اسالمگرا طرف حمایت پاکستان
آماد میگرداند.
امریکایی هاهم باید خطرکاهش حمایت پولی برای افغانستان را درک بداند .وقتا
که شوروی کمک خودرابه افغانستان در سال ۲33۲قطع کرد ،جنـگـجـویـان
اسالمگرا کنترول کشوررا از نجیب اهلل طرف حمایت مسکو بدست آوردنـد.
زمانیکه آخرین چک امریکا پول نقدشود ،حکومت افغانستان بیشترآسیب پذیر
میشود وطرف غارت پاکستان قرارمیگیرد .هواخواهان ادامۀ کمک به پاکستان
اکثراًاستدالل میکنندواشنگتن به همکاری پاکستان نیازداردراموادرابه افغانستـان
ازرا پاکستان انتقال بدهد .اماموضوع چنین نمیباشد .وقتاکه پاکستان در 4۵۲۲
درانتقال مواد محدودیت وضع کرد ،امریکاقادرشد موادراازطریق هوا ازمسیر
آسیای میانه انتقال دهد .این پالیسی شاید موقتا ً گران رمام شود ،اما بـاکـاهـش
حضورامریکا در افغانستان ،امریکا همچنان باید قادرباشد بدون پاکستان کار را
انجام دهد.
بزرگترین نگرانی که ازطرف حامیان وضع موجود بیان می گردد آنست کـه
قطع کمکها باعث سقوط دولت پاکستان و رسیدن افراط گرایان اسـالمـی بـه
درواز های رأسیسات ارومی میشود .مگر پاکستان باالرر ازآنچه بسـیـاری از
رحلیگران فکرمیکنند ،دارای خاصیت جهندگی و اررجاعی میباشد ،وناکـامـی
دولت نزدیک نمی باشد .زمانیکه پاکستان در ۲32۷ایجادشد به یک سلـسـلـه
چالشهای ررس آور روبروبود ،وازنبود یک حزب دموکراریک کارگزار ملی
رنج میبرد .وزاررها واررش به کمبود افراد و ناکارآیی دچار بودند .بسیـاری از
نفوس کشور ازحکمرانان اسالم آباد ناراض بودند( .دنباله درصفحۀ هشتمس
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بازگشت همه به سوی اوست

پیام ها به مناسبت عروج ملکوتی
انجنیر حاجی محمدعصیم کوشان

انتخاب فرشته برای نامزد مرحومش محمدعصیم
عشق می بارد ز چشمت ،بس رو زیبا زاد ای!
با نگاهت کار دستِ این جماعت داد ای
آنچنان مغرور و سنگینی که با این حَسن گل
مثلِ گل های غزل در شعر جا افتاد ای
شعرها هم عاقبت در وصفِ رو عاجز شدند
جانِ شاعرهای دنیا را به لب آورد ای
هر چه گفتند و نوشتیم ...آخرش اما نشد
اشتراکِ شعرها این شد که فوق العاد ای
ما هم از پنجر هر شب به رو زِل می زند
بس که مثلِ برکۀ آرام  ،زالل و ساد ای

شهید شادروان محمدعصیم کوشان

مادر آن بهشت آشیان شریک هستم.
اناهلل و انا الیه راجعون :وفات برادرزادۀ عزیز ما ،شهید ِ شادروان الحاج انجـنـیـر
محمدعصیم کوشان ،قلوب یکایک مارا باآرش فراق کباب کرد ،چشمان هـر
یک ما ،چون (رودخانۀ اکاکوانس خروشان شد ،همه درمارم نبود عصیم جـان
نشستیم  .دستهای مان را به درگا حضرت الیزال (جس باال کردیم و به روح آن
شهیدجوانمرد دعا و درود فرستادیم .
این غم دلشکن واستخوان سوز رابه مادرگرامی عصیم جان ،بانو داکتر ثمیـلـه،
برادرش محمدقویم ،کاکایش محمدطاها و پدرش محمدقوی کوشان از صمیم
قلب رسلیت میگوییم و به همۀ این عزیزان مان صبرجمیل می خواهیم .
ماری ،ذکیه ،نصیراحمد و وحیداحمد وکلیۀ خانوادۀ رازی ،سدنی ،آسترالیا
سیدفقیر علوی  :مرک نابهنکام فرزند جوان محترم قوی کوشان و همسرمحترم
شان ،که یک عمردرازدر را رربیتش همه لذرهای جهان را فـرامـوش کـرد
بودند ،نهایت سوزند و دشوارخواهد .بود ولی بهمه حال مارسلیم أراد خداوند
هستیم ،واکنون باید باکمال ناروانی ازخداوندمتعال أرزو کنیم که ایـن جـوان
ناکام راغریق رحمت خود بک ًرداند .وبه مادر وپدرش صبرجمیل اعطافرماید .به
کفته شاعر آنکه پایند وباقیست خداخواهدبود.
عمر صمد  :دوست گرامی آقای کوشان  :خبر المناک وفات پسر مرحوم ران
را چند روز قبل دریافت داشتم و قلبا متاثر شدم .برای شما و خانواد ء محترم از
جانب خود و خانمم رسلیت عرض نمود و صبر جمیل استدعا مینماییم .خداوند
متوفی را مغفرت نمود  ،روح اش شاد باد .با رمنیات نیک .
زهر آیین وفامیل مرحوم استاد غالم على آیین :
برادر محترم آقاى قوى جان کوشان  :خبر دلخراش وفات فرزند جوان شـمـا
محمد عصیم جان همه فامیل ما را شریک غم شما و فامیل نجیب ران سـاخـتـه
است .از خداوند متعال براى مرحومى بهشت برین و به شما والدین داغدار صبر
جمیل التجأ میکنیم .بامحبتهاى فراوان .
غم شریکت سیدآقا هنری  :برادرگرانقدرم مرد مبارز قوی کوشان !
از آن لحظه که جدایی عصیم جان را به آواز حزین برایم رلفونی گفتی ،را الحال
آن صحنه بار بار از نظرم می گذرد ،میدانم چه حال دارید .صبر برای همۀ فامیل
به حکم این آیۀ مبارک میخواهم (هرجنبندۀ مزۀ مرگ را چشیدنیستس
ای دیر بدست آمد بس زود برفتی آرش زدی اندرمن و چون دود برفتی
محمد صالح کشاورز  :برادر عزیز و محترم محمدقوی جان کـوشـان! وفـات
نابهنگام پسر رانرابه شما وفامیل محترم رسلیت گفته و از بارگا ایزد متعال به همه
ران صبرفراوان و به متوفی جنت فردوس استدعا دارم .با احترام .
پوهنوال داکتر اسداهلل حیدری ،سدنی آسترالیا  :برادر دانشمند و نهایت گرامی
آقای محمد قوی کوشان ! بعدازرقدیم سالم وآرزوی صحتمندی شما وهـمـه
فامیل محترم ران امروز در سایت خراسان زمین از وفات نابهنگام پسـر جـوان
ورحصیل کرد ء شما مطلع شد وخیلی ها متأثر گردیدم .مگر ما انسانها ازخود
هی کاری کرد نمیتوانیم راجلوهمچووقایع رابگیریم .ماهمه ازخـداونـد (جس
هستیم وبازگشت مان بسوی خداوند میباشد .به هرصورت برای شما همسر داغ
دید ء شما وهمه خورد وبزرگ فامیل رسلیت عرض داشته وبـرای مـرحـوم
پسرران جنات النعیم را استدعا میدارم ،خداوند برای همهء صبر عنایت فرماید .با
درود فراوان ،برادرران

پسر مرده را سایه بر سر فگن !

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی :صدای فرزانه ودلپذیری که ناگهان راآسـتـان
ابدیت خاموش شد ! هنوز صدای پرافاد ومتین ومحبت انگیز عصیـم عـزیـز
کوشان درگوشم طنین اندازاست که درطول بیش از بیست سال همـکـاری بـا
جریدۀ مردمی امید ،باگفتاردلنشین وجذاب (اینجا هفته نامۀ امیداسـتس پـیـام
دوستان،عالقمندان ونویسندگان رابرای پدرمدبروفداکارش محمدقوی کوشان،
دررلفون منزل شان میگرفت و ثبت زمان میساخت .همین صدای جوانی غربت
زد و دردمندوطن بودکه ناگهان درگردش بوقلمون چرخ سنگین دل ،خاموش
شد وبه ابدیت پیوست .
این صدای جوان پرآرمانی بودکه مدرهاقبل وقتی درشفاخانه به عیادرش رفتم،
اولین خواهشش بعدازسالم نجیبانه ،همین بودکه کمک کنم راهرچه زودرر ازآن
دخمۀ حسرربار برون آید ! عصیم عزیزدلبندخانواد  ،نه رنها ازحجرۀ شفاخـانـه
میخواست برون رود ،بلکه درشعایرش میل داشت ازقفس رنگ عمرفانی نـیـز
برون رود ،و روحا ً به ملکوت ابدی خداوندی بپیوندد ،همانجایی که حاف این
چنین رعریف کرد است:
خرم آنروز کزین منزل ویران بروم راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
دلم ز رنگی زندان سکـــندر بگرفت رخت بربندم و با ملک سلیمان بروم
پروفیسرداکتر ذبیح اهلل التزام  :استادگرامی جناب کوشان صاحب بزرگوار !
خبر المناک وفات نوردیدۀ شما شادروان انجنیرصاحب محمد عصیم کوشـان،
همۀ ما غمشریکان رارکان داد .طبعا ً شادروان خاطرات فراموش ناشدنیی بـجـا
گذاشتند که میتوان آنهارا بادیگران در میان گذاشت ،ولی نمی روان ازآن طریق
اوجاع [درد وغم و اندو ] و آالم را عالج کرد.
درد وغم به زبانی همرا عزاداران رکلم میکندکه دیگران از فهم آن عـاجـزنـد.
چیزیکه ازدست غمشریکان پور میباشد ،دعا واظهاررسلیت است ،که ماهمیـن
وظیفه را اینک صمیمانه انجام میدهیم .ازینکه رمام آمال وآرزوهای آن جـوان
رسید و الیق و زحمتکش و وطندوست همرا خودش یکجا مدفون گردیـد،
ضایعه ایست عظیم  .التجاداریم که پاداش آن ازطرف خداوند بزرگ درعقبـی
برایشان به وجه احسن میسرگردد .رحلت یک عزیز مصیبت بزرگیست بـرای
فامیل مصاب ،که اثرات غم انگیزش راپایان عمر رکلیف بخش خواهدماند.
خداوند قوی و روانا برای شمایان طاقت رحمل این بار ثقیل انـدو را ارزانـی
نماید .الهی همین غم غم اخیرشما باشد .آمین یارب العالمین.
اکادمیسین غالم دستگیرپنجشیری :جناب خاک محمدقوی کوشان ! از وفات
نابهنگام جوان شهید زند یاد الحاج محمدعصیم کوشان ،با دریغ ودرد آگاهـی
یافتم .مرارب همدردی خود ،اعضای فامیل وهمه رنجدیدگان دیار خـودرا ،
بشما فامیل گرانمایه ودوستان عزیزشمااز صمیم قلب رقدیم میکنم .شادواز غـم
های غربت نیرومندررباشند .باعرض حرمت .
رسول رحیم  :برادر ارجمند و داغدید ام قوی جان کوشان!با همان احساسات و
عواطف دوران مکتب رویت رامیبوسم وبحیث برادرت با رو اشک میریزم و
خود را در در سوگ از دست دادن عصیم جان نازنین شریک میدانم.
کم و بیش حدود پنجا سال میشود که با هم مالقی نشد ایم ،اما در رمام ایـن
مدت آرزویم این بود که همه همصنفان خوبم درهر موقفی که اند از سالمت،
خوشبختی و نیک نامی برخوردار باشند.
امشب سری به وبسایت »خراسان زمین «زدم و با نا باوری نامه ررا خواندم و
عکس نازنین ِ کاکا ،عصیم جان را دیدم .انفجارگریه مجالم نداد ،خواستم فریـاد
بزنم که مانند رو این مصیبت مرا نیز بیچار ساخته است.فقط میروانم بـرایـت
بگویم که با رمام قلبم در اندو رو و خواهر گرامی ام داکتر صاحب ثمیله جان

روزششم دسمبر 4۵۲۰بخاطراینکه معروضۀ خدمت خوانندگان ارجمند امـیـد
رقدیم کرد واز بابت دیرکرد انتشار جرید اطالع داد باشم ،متن زیرین را بـه
سایت های گرامی خراسانزمین و خاوران فرستادم  .هردو سایت عزیز بامهربانی
وبدون فوت وقت ،عرایضم را انتشاردادند وبرمن منت گذاشتند .خداوند اجـر
فراوان برایشان عطا فرماید.این اطالعیه راریخ دقیق رولد و پرواز ملکوری عصیم
رادرخود دارد ،بهتردانستم نقل آنرا به خوانندگان امید برسانم.
به مناسبت درگذشت انجنیر محمد عصیم کوشان
۲۹قوس (آذرس ۲232
به نام خدای یکتا و روانا
برادران و عزیزانم در سایت نازنین خودم (خراسان زمینس،
شب شمعک من ،اال ای پسر من! خبر روداری عزیز جان از دلک مادرت و من!
ـ یار وفادار کجا رفته ای؟ دلبر و دلدار چرا رفته ای؟ کورشد ازهجرت رخت
دیدۀ مادرت ومن! عصیم جوانمرد می دانیم نزدخدا رفته ای!
عزیزان ،ناله های پررنج سینۀ داغدیدۀ مادران و پدران ما را که در هجرعزیزی
ازآنان سرود اند ،وبه مرور زمان ،از حنجرۀ آواز خوانان خوب محلی ما مـی
شنیدیم ،شاید ،گاهی ،بعنوان آهنگهای محلی و روستایی میل و رغبتی به شنیدن
آن نمی داشتیم ،حاال که ثمیله و من هم در جمع آن والدین شامل شـدیـم ،از
شدت سوز درد و غم آنان آگا شدیم ،با خواندن این ررانه های سوختـه دالن
خود را رسلی می دهیم .آن سفر کرد که صد قافله دل همرۀ اوست
هرکجا هست خدایا به سالمت دارش
رفتی و شکست محفل ما هم محفل ما و هم دل ما
سفر رو کردی و من در غربت غریب شدم!
سرورانم ،شام  4۰نومبر پسر دومم شادروان الحاج انجنیر محمد عصیم کوشان،
به حق پیوست ،اناهلل و اناالیه راجعون  .ازشما میخواهم پیامم را به خوانـنـدگـان
عزیز امید برسانید .اینکه متن معروضه ام را ازآغاز راپایان به اطالع همگان مـی
رسانید یا فقط پیام را ،امرشما مطاع است و من مطیع !
عالقمندان جریدۀ امید! باکمال شرمندگی ورأسف ،باردیگرازینکه در انـتـشـار
مررب جرید سکتگی ناخواسته وارد شد ،معذرت می خواهم .فرزنـد دومـم
شهیدمحمدعصیم ،وقتش پور شد وبه حضرت حق پیوست .امروز  ۲4روزاز
رحلتش گذشته ،وهنوز آرا در دلم ،روشنی درچشمانم وروان در انگشتانم نیست
که بتوانم مقاالت را رایپ وآمادۀ چاپ ورقدیم به شما عزیزان کنم  .بار دیگر،
چون بارهای پیش ،امیدوارم مرا ازین کوراهی مکرر ،معذور بدارید .از بارگـا
خداوند متعال ازرۀ دل رمنا میکنم که حدوث چنین مصیبتی را ازخـانـواد و
فرزندان هریک شما و رمام اوالد حضرت آدم علیه السالم و مـادرهـمـۀ مـان
حضرت بی بی حوا علیها سالم به فرسخ ها دور بدارد .گذشتگان رابیامرزد ،زند
ها را باایمان و میهن دوستی وعشق به انسانیت هدایت بفرماید ،وبه آیندگان مـا
هم صراط مستقیم بنمایاند .آمین یارب العالمین ـ خاک محمدقوی کوشان
زندگینامۀ مختصر محمد عصیم کوشان درشمارۀ پیش نشرشد/ .
دیدگا ها در بارۀ نوشتۀ آقای محمدقوی کوشان درسایت خراسان زمین :
ش.فرخاری  :جناب کوشان صاحب! به شماورمام همبستگان ران صبر جمیل
واستقامتی به صالبتی صخر های دشمن ستیز هندوکش میخواهم.مخلصان شما
همگی درین غم جانکا باشما شریک بود وبه آن فقید بهشت برین آرزو نمود
وچهارپارۀ سرودۀ یکی ازشعرا را با اشتراک هم زمزمه میکنیم :به رصویرت دل
خود شاد سازیم -رراهرگا وبیگا یادسازیم  -زهجران رو خاک ناامیدی-همیشه
بر سر خود باد سازیم ! استقامت داشته باشید.
داکترغالم محمد دستگیر :مرگ نابهنگام عصیم جان شهید و جنت مکان فلب
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من وبی بی حاجی خانم محترمه امرا را سخت رکان داد واز درد و الم جسمی و
روحی ران که شاهد آن بودیم را هنوز بر ما سایه افگند است برای رسالی خود
ما به کلیات ابراهیم خلیل رو آوردیم و با زمزمه ذیلش بر خود رسکین بخشیدیم:
جایی که ررا باز نبـــــــینیم دگر
ای نور چشم چو نور رفتی ز نظر
ما را زرو و رــــرا زما نیست خبر
چون نامه و پیــــغام ندارد امکان
گهوار زسنگ بستر ازگ ِل کردی
ای لخت جگربخاک منزل کردی
ما را به عذاب هجر واصل کردی
خودرفتی و با بهشتیان آسودی
بازهم برای خودت وداکتر ثمیله جان مادرسوگوارش عرض رسلیت ورمـنـای
صبرجمیل داریم وخداوندبرای شمااجرجزیل نصیب گرداند .
M. Jamil Hanifi, Ph. D
Hamwatan-e mohtaram oqa-ye Qawi Koshan:
I am deeply saddened about the passing of your young son,
Haji Mohammad ‘Aseem Koshan. Enna lellahe wa enna elaihe
raje’aun.
I herewith present to you and members of your family my
heartfelt condolences for this untimely and tragic event. Death
is a stark reminder of the impermanence of life on this earth.
Ba tamaniyat-e naek
Tarana Chegini
Salam Mama Qawi jaan,
Baa qalbe por khoon wa shekasta tasliat megum. Zindagi
saretan basha. Khudawande bozorg Aseem jaana biamorza wa
jannat nasibesh kona. Khudawand ham bare shoma wa
tamame famil sabre beh payaan beta. Ameen.
Khwarzadetan, Tarana

انجنیرضیاء فرهنگ :دوست عزیز ودانشمندم کوشان صاحب ،بارأثر و انـدو
فراوان ازمارم عظیم درگذشت نابهنگام فرزندران خبر شدم .بدینوسیله مـرارـب
رسلیت عمیق و غمشریکی خالصانۀ خود را خدمت شما و همه اعضای فامـیـل
محترم وعزرمندران رقدیم مینمایم .در حالیکه ازبارگا الـهـی بـرای فـرزنـد
جوانمرگ ران طلب مغفرت نمود جایش را در فردوس برین استدعا میکنم،
برای شما و همه عزیزان ران صبر جمیل و سرسالمتی ای روأم با صحت و عاری
از هر نوع آفت و غم رمنا دارم.
دلم میخواهد درین پیام چیزهای بنویسم که کمی رسکین خاطر شما را فـراهـم
کرد بتواند ولی متأسفانه هی کلمه ای ،هی کالمی در ذهنم خطور نمیکـنـد
که چنین قدرری را دارا باشند .فقط یک سؤال ذهنم را احتوا نمود است و آن
اینکه چرا چنین چیزی میتواند ارفاق بیافتد؟ البته جوابی برای سؤال خود نمـی
یابم مگر اینکه :انا هلل و انا الیه راجعون.
انجنیرعنایت حبیب  :محترم اقای کوشان ! از البالی رسانه ها از مـرگ پسـر
نازنین شما مطلع شدم .برای شما وفامیل ارجمند ران صبر جمیل وبـرای پسـر
مرحومی فردوس برین از بارگا خداوند رمنا میکنیم.
رارنمای خاوران  :دست اندرکاران رارنمای خاوران عمیقترین مرارب رأثرخودرا
نسبت درگذشت جوان شهید شادروان الحاج انجنیر محمد عصیم کـوشـان بـه
فامیل وعزیزانش ابرازنمود ازدرگا خدواند بهشت برین برای این جوان شهید
و صبر بی پایان به خانواد و دوستان اش آرزو میکنند.
شنیدن خبر مرگ همیشه دردناک است ،اما با شنیدن خبر مرگ یک جـوان
هی دلی نیست که نگرید! اناهلل و اناالیه راجعون .
سید جواد حسینی  :در روزفارحۀ شهیدمحمدعصیم کـوشـان ،مـرثـیـه هـای
جانگدازی را اززبان مادرمحمدعصیم ،با آواز رسا وصدای گیرا به حضار رقدیم
داشت ،که متن آنها چنین است :
درسوگ فرزند :
از داغ جــــگرسوز رو زیبا پسرمن آمد به سرم آنچه نباید  ،به سر من
را جان بود اندر رنم ای غنچۀ خندان هرگز نرود روی خوشت از نظر من
بوسه برعکست زنم ررسم که قابش بشکند
قاب عکس روست اما شیشۀ جان من است
بوسه بر مویت زنم ،ررسم که رارش بشکند
راری موی روست  ،اما رشتۀ جان من است
از این دنیای غــم  ،غمناک رفتی
جوان نازنیـن ،در خاک رفتی
چوگل پاک آمدی وپاک رفتی
زدی آرش به جان دوستداران
جوان ناکام
فلک رو خون به دل پیر و هم جوان کردی
گل همیشه بهار مرا خزان کردی
گل مرا بربودی به پیش چشمانم
به زیر خاک سیه بردی و نهان کردی
رو ای کبوررکم کرد ای مکان درخاک
ویا که خود طیران سوی آسمان کردی
جوان نو خط ِ ناکام و نامراد مگر
فرشته بودی و پرواز در جنان کردی
یگانه غنچۀ نشکفته مونس مادر
رو خون به قلب من زار ناروان کردی
سرمزار رو امروز دسته گل آرند
چرا رو نوگل من ررک دوستان کردی
مۀ دو هفتۀ من سر زخواب ناز برآر
قد چو سرو مرا از غمت کمان کردی
این هم دو بیت دیگر از شاعران ناشناس
آفاق را گردیده ام  ،مهر بتان ورزیده ام
بسیار خوبان دیده ام  ،اما تو چیز دیگری
ای چهرۀ زیبای تو رشک بتــان آذری
هرچند وصفت میکنم درح ُسن ازآن زیباتری

تصحیح ضروری

در چاپ مرثیه در رثای قد رسای محمدعصیم شهید ،دوست گرامی  ،شـاعـر
عزیز جناب داکتر میرمحمدامین رافق ،سه اشتبا رابپی وجوداشت ،کـه ذیـال ً
صورت صحیح آنها رقدیم می شود  :در سطر اول واژۀ (مرگس به (خاکس ،
در بند اول (در یادس به (دریابس ،دربند دوم (بی دادگرس به (بیدادگرس رصحیـح
می شود .ادار

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.

چهاردهمین سالگرد حکومت ( ...دنباله ازصفحۀ اولس
ج-رمرکززدایی  :موافقتنامه بن با رایید قانون اساسی  ،۲222به صـورت
غیرمستقیم(،اصل رمرکزسقدرت راراییدکرد .قانون اساسی ۲2۳4هم این اصل
رارکرارکرد .براساس رهنمود موسسه ماکس پالنک ،این قانون باراکید براصل
(دولت واحدس ،را رمرکززدایی را کامال ً بست.
بنابراین ،سومین رجربۀ رقسیم درافغانستان با نظریات رقسیم قدرت انـطـبـاق
کامل نداشت .درین رجربه اصل رشکیل ائتالف بزرگ به صورت کامل ،اصول
رامین حقوق اقلیتها و رصمیمگیری از طریق اجماع به گونه نسبتی رعایت شد،
اما رمرکززدایی اصال ً مورد روجه قرار نگرفت.
آیااین مسائل باعث شدکه رقسیم قدرت در 4۵۵۲منجربه رامین ثـبـات در
کشورنشود ورجربه رقسیم قدرت باردیگر در 4۵۲2رکرار شود؟ آیا رخلفـات
انتخاباری که در انتخابات 4۵۲2مطرح شد ،هم ریشه در نگرانیها ازبردوبـاخـت
قومی و به خطر افتادن منافع اساسی گرو های قومی داشت؟ چگونه مـمـکـن
است این نگرانی را رفع کرد؟
همایون جریر از دیگر امضاکنندگان موافقتنامه بن معتقد است که ارکا بر
اصل رقسیم قومی قدرت و رشکیل حکومت ائتالفی ،کارآمدنبود .اما انوارالحق
احدی و محمدناطقی دو امضاکنند دیگر این سندمیگوینددر بن به جزرقسیـم
قومی قدرت دیگر راهکاری نبود که بتواندرضایت گروههای هویتی وذینفـع
راجلب کند ـ گروههایی که دارای پایههای قومی بودند و جنگ و صلح هم به
دست آنها بود  .اما به گفته محمدیونس قانونی ،دیگر عضو کنفـرانـس بـن،
انحراف از اصول موافقتنامه بن باعث رضعیف دولت شد ،چرا که به باور او،
(رصمیمگیریهابه ریمی رعلق گرفت ونمایش بیرونی به ریمی دیگرس .ولی آقای
ناطقی معتقد است مشکل اصلی این بود که اصول رقسیم قـدرت در بـن بـه
درستی رعایت نشد بود .

بازداشت مردی که  ۰11گرام طال
درمقعدش پنهان کرده بود

 ۲3دسمبر/سریالنکاـ بی بی سی :مقامات سریالنکا مردی راکه در مقعدش
2۵۵گرام طالپنهان کرد بود ،بازداشت کردند .بگفته سخنگـوی گـمـرک
سریالنکا ،پلیس فرودگا بین المللی این کشور متوجه شدکه را رفتن برای این
مرد سختبود وبه طرز مشکوکی را میرفت .پلیس پس از بررسی بیشتر2۵۵ ،
گرم طال به ارزش رقریبی ۲2هزار دالر رادر مقعد این مردپیدا کرد.این مرد 24
ساله مدعی شدکه دراستخدام دولت سریالنکا است اگر چه این ادعا هنوز ثابت
نشد است .بنا به گفته مقامات سریالنکا امسال بیش از ۷۵نفر به دلیل قاچاق طال
در این کشور بازداشت شد اند.
قاچاقچیان عموما طال رادرکشورهایی نظیرسنگاپور ودوبی که قیـمـت آن
ارزانرر است خرید سعی میکنندآنرادر هند بفروشند.

ناصری درمجلس نمایندگان افشاگری کرد

 4۲دسمبر/کابل ـ افغان پیپر :صبح امروز درخانه ملت غالمحسین نـاصـری
لست اسامی راخواندکه پول از وزارت داخله بنام (پلیس خیالیس دریافت مـی
کنند .سخنان وی با واکنش برخی نمایندگان روبرو شد ،اما وی  2۵رـن از
اعضای مجلس را نام برد.
 مالرر خیل معاش  2۵نفر -عزت اهلل عاطف معـاش 42نـفـر  -داوودکلکانی معاش ۲۵نفر  -حبیبه دانش معاش  ۷نفر  -فوزیه کوفی معاش ۰نفر -
احمدبهزاد معاش ۰نفر  -شیرولی وردک معاش ۲نفر -صیفور نیازی معاش ۰
نفر -رنگینه کارگرمعاش ۲نفر -احمد شا رمضان معاش  ۷نفر -صفورا ایلخانی
معاش  4نفر  -عبدالستار خواصی معاش  2نفر -منصورنادری معاش ۹نـفـر و
میربط خان ،فرهاد صدیقی ،ناجیه ایماق ،قیس حسن ،شریفی بلخابی ،جـنـرال
نقیب اهلل ،شایسته باز ناصری ،حمیداهلل روخی ،هیله ارشاد ،موسی خان نصرت،
حبیب افغان ،رهگذراسحاق وعبیداهلل بارکزی نمایندگانی اند که معاش سربازان
رابجیب میزنند .گفته میشودمعاش هرپلیس بیشتر از  ۲۵هزار افغانی است.
پس از افشاگری ناصری ،عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس ازاوخواست را
اسامی واسنادشرادراختیار بخش اداری مجلس قرار دهد را به آن رسیدگی شود.

مدال طالی چیوان در دستان یک هموطن

 4۵دسمبر/رهران ـ خبرگزاری ها :
عمران قیومی عضوریم ملی نو جوانـان
فدراسیون ورزشهای رزمـی سـبـک
چیوان افغانستان دررقابتهای بین المللـی
سازمان چیوان با شکست دادن حریـف
ایرانی خود مدال طــــــالی این رقابت
ها را به نام افغانســـتان ثبت کــــرد .
یک متحد متقلب (دنباله ازص ۹س
پاکستان افراد کافی نداشت را ازمرز خط
رناک باافغانستان که ازهندبررانوی به ارث
برد بود ،نظارت نماید .درهـمـان زمـان
انگلستان وبرخی سران وزمامداران هـنـد
روقع داشتندپاکستان سقوط میکـنـد وبـا
همسایه های خود ضمیمیه میشود .پاکستان سقوط نکردودرجریان هفت دهـه
چالشهای مشکل بوجود آمد .پاکستان شرقی را ازدست داد وباحادثات عظـیـم
طبیعی مواجه بود .پاکستان روانست دربرابر آنهمه مشکالت ایستادگی کندکه
بیشتردرآن کفایت اردو ورواناییهای گرو های جامعۀ ملکی باوجود داشـتـن
اهداف رعصب آمیز ،رأثیر فراوان داشتند.
پاکستان ناکام نمی شود ،به احتمال زیاد دررثر فشارامریکا به اصالحات جدی
سیاسی ومالی اقدام میکند .اگرچنان کند ،نتیجۀ بهتر برای پاکستان وبرای منافع
امریکا درآسیای جنوبی وبرای همۀ کسانیکه عالقمندند پاکستان هم باخود وهم
با همسایگان درصلح زندگی کند ،ارائه میدهد / .

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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به مناسبت وفات شادروان داکتر محمد
هاشم فهیمی درشهر هامبورگ به فرزند
ارشدش جناب آقای خالد فهیـمـی ،و
سایرفرزندانش مصطفی ،سلیمان ،میالد
و غزال ،خانواد های محترم فهـیـمـی،
انورزی و کلیه بازماندگان صمیمـیـانـه
رسلیت می گوییم  .امید
بحثی در البالی سیاست منطقه
(دنباله ازصفحۀ دومس
و امپرارورها درین کوهستانها دفن
شد اند .اما باید ملتفت بـاشـیـم کـه مرحوم داکترمحمدهاشم فهیمی
اوضاع جهان بعدازسقوط روسیۀ شوروی فرق کرد وامروز جهان رقریبا ً یک
قطبی شد است .سقوط ممالک اسالمی از لیبیا ،سوریه ،عراق ومصر راکشـور
های کوچک و رقریبا ً شصت ملیون مهاجر بی خانمان مسلمان زنگ خـطـری
برای افغانستان میباشد.
کمربند ررکیه ،روسیه ،ایران ،افغانستان ،پاکستان ،هند وچین برای آیـنـدۀ
امریکا مشکالت ایجاد خواهدکرد .لهذا امریکادر صدد خواهد بودکه بارقویـه
وحمایت ازپاکستان ،سرنوشت افغانستان رابدست پاکستان بسپرد ،رااین کشـور
بحیث یکی ازمتحدین امریکارا را بسوی آسیای میانه بازکند وامریکابدینوسیله
به بازی یا gameقدیم برگردد وکمردفاعی ایراکه قبال ً ذکر کردم بشکند.
رازهایی که درالبالی سیاست منطقه نهفته است ،رنهاورنهامیتواند بدست مردم
افغانستان فاش گردد ،واز اقدامات شوم خارجیان جلوگیری گردد .جلسۀ اخیر
سران جهادی درکابل قدم مؤثری درین را میباشد ،بشرط آنکه اشـخـاص و
عناصر مشکوک ومسموم کنندۀ چون حامدکرزی ،اشرف غنی احمد زی و
عبداهلل و دار ودستۀ آنها درین انقالب عظیم مردم برای حف آزادی کشور را
نداشته باشند .به امید مؤفقیت ملت افغانستان و آزادی سرزمین ما ! . /
*****************************************

انتقاالت داعش به دستور انگلیس است

اشار  :اصرارسرسختانه دکتر غنی برابقای معصوم استانکزی در مقام وزارت
دفاع ،دیگر یک معما نیست .
گزارش مورخ نهم دسمبر خبرگزاری راس روسیه به زبان روسی منتشر وبـه
نقل از یک منبع امنیتی افغانستان رهیه شد است .درین گزارش با روجه با داد
های همان امنیتی درکابل ،ادعا شد که معصوم استانکزی سر پرست وزارت
دفاع و حنیف ارمر مشاورامنیت ملی رئیس جمهور ،به دستور بریتانیا اقدام بـه
حمل ونقل شبه نظامیان داعش به سوی مناطق مرزی با ررکمنستان و راجکستان
کرد اند.خبرنویس راس به واکنش ظاهرقدیر علیه ارمر در ما نومبر هم اشار
کرد گفته که معاون مجلس نمایند گان افغانستان ،ارمر را به حمایت از داعش
متهم کرد بود.درگزارش به نقل از یکی دیگر از منابع در افغانستان ،قید شـد
است که به راریخ سی نوامبر یک بالگرد شینوک امریکایی در ناحیه چپـکـول
ولسوالی باال مرغاب والیت بادغیس فرود آمد و محموله های جنگی را بـه
نفرات داعش رحویل داد اند.گ.ا.

به گزارش سایت همایون بنقل از ،خبرگزاری راس ،روسیه با رکیه به منـابـع
خود گفت که بالگردهای نظامی نوع می۲۷ -افغانستان جنگجویان داعش را به
مرزهای راجیکستان و ررکمنستان انتقال می دهند.
بنا بر اطالعات این خبرگزاری ،عملیات انتقال جنگجویان داعش به مزرهای
راجیکستان و ررکمنستان را معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف
ارمر مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان رهبری میکنند.
گزارش راس ادامه همان بحثهایی است که درحال حاضر در افغانستان ادامـه
دارد وبرخی ازمقامهای این کشور یکدیگر را برای همکاری باگرو رروریستی
داعش متهم میکنند .ازجمله 4دسمبر امسال عبدالظاهر قدیرمعاون اول رئـیـس
پارلمان افغانستان درحالیکه نوار ویدیوئی دردست داشت ،ادعاکرد که اگردرین
مورد افشاگری کند ،افغانستان به مشکل جدی امنیتی روبرو خواهد شد .وی با
انگشت اشار بسوی برخی از مقامات امنیتی افغانستان گفت که آنها پشت پرد
دفاع از دولت بطورغیرمستقیم دربی ثباری کشور دست دارند .با وجود اینکه از
اظهارات معاون رئیس پارلمان بیش از یک هفته می گذرد ،ولی نهادهای امنیتی
این کشور از اظهارنظر در این مورد خودداری می کنند .
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داکترمحمد اسماعیل رضایی

کسل ـ جرمنی

دولتداری ضعیف حکومت وحدت ملی حیات مردم
افغانستان را به مخاطره انداخته است !

ریاست به دست کسان خطاست که از دست شان دست هابرخداست
ریاست جمهوری کنونی کشورما اصال به اساسات حکومتداری پی نبـرد
است ،وجریانات اموربصورت روشن نشان میدهدکه اعالمیه های پـی درپـی
صرف شفاهی بود ،و عدم رعیین عملی میعاد درفیصله ها موجوداست .پس نتایج
مطلوب بدست نیامد  ،ودرعرصه های اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی همه نتیجۀ
منفی داشت اند .این اعالمیه های چندسطری مختصرکاریست مثل روی یـخ
نوشتن وبه آفتاب گذاشتن ،هی نفعی برای ملت بار نیاورد ونخواهدآورد.
وظایف دولت درمهیاکردن شغل برای همه ،نگهداری سطح قـیـم ،رـوازن
بیالنس رادیات وباالخر بلندبردن سطح زندگی مردم میباشد .متأسفانـه هـمـه
پالیسی هاو مخصوصا ً رنظیم پالن بودجۀ دولت ودر عملی شدن مـاسـتـرپـالن
شهری ،همه پادرهوا بود  ،معلومات کافی به مردم داد نمیشود ،لذا نتایج عـدم
کشورداری درست راهرروز مشاهد میکنیم که نزدجهانیان نهایت شرم آور
است.
سقوط قندز،که جنایات ضدبشری طالبان رابرباشندگان شهرووالیـت آن
برجهانیان روشن ساخت ،چور وچپاول مراکزدولتی ،دکاکین اهالی ودارایـی
مردم مظلوم روسط طالبان ،لکۀ ننگ دیگربردامن این حکومت شمرد میشود،
واینک قتل عامی که طالبان در ولسوالی سنگین مررکب شد وسقوط آنـجـا
بدست ایشان عملی می گردد،
جنگهای مداوم در نقاط مختلف بدخشان وفاریاب وزابل و ننگرهار وغیر ،
با بی رفاوری وبی خیالی حکومت وحدت ملی رو برو شد  ،واقدامات متقابـل
آن نامعلوم وگنگ به نظرمیرسد .همان طورکه سنگسارشدن دخـتـر۲۹سـالـه
وگلوبریدن هفت نفردیگربشمول یک کودک ،ونیز قضیۀ آرش زدن فرخند ،
ونامعلوم بودن نتیجۀ محاکمۀ جانیان آن جنایت ،همگی بدرر ازدوران چنگـیـز
بود  ،اما با رأسف که حکومتداران قبلی وفعلی آنقدر دربرابراینهمه جنایات و
مظالم منفعالنه و بی دردانه است ،که واقعا ً اسباب خجالت ملت مارا در انـظـار
جهانیان فراهم آورد است.
برشماری چند جنایت یادشد  ،وروضیحات مختصرفوق،نشان میدهد کـه
وظایف دولت درعرصۀ امور اجتماعی وامنیتی بصورت اساسی مورد رطبـیـق
نیافته است ،همچنانکه درعرصۀ اقتصادی ورجارری ناکام مطلق بود است .ایـن
دولت پس ازیکسال ودوما ازداراییهای ملی ماننـد مـعـادن ،آب دریـاهـای
خروشان ،جلب افراد ورزید بهی صورت کاری نکرد وبرای رفـا مـردم
استفاد نکرد است .اکثر گردانندگان پالیس یا اینکه معلومات کافی نـدارنـد
یااینکه بنابر ملحوظات (نامعلوم!س نمی خواهند کشوربه ررقی ورعالی برسد .
درچنین حالتی ،دولت باافتخاراعالم میداردکه درسال آیند رـوریـد بـرق
دوبرابرخواهدشد ،درحالیکه همسایگان شمال ما ازآب رودخانۀ خروشان آمـو
استفاد کرد  ،برق رولیدی ازآب مشترک راباالی ملت بیچارۀ ما باقیمت گزاف
میفروشد .این دولت بیکارۀ بی برنامه پول خیراری اهدایی به مردمش رابه خرید
این برق مصرف کرد و هی کاری برای مهارساختن آبهای وطـن واعـمـار
بندهای برق نمی نماید .پیاز وکچالوی رولید وطن به پاکستان قاچاق شد وپس
از مدری به افغانستان دوبار قاچاقی آورد شد وباقیمت بسیارباالرر بـر مـردم
بیچارۀ ما بفروش میرسد .به همین منوال پنبه های رولیدی وطن به بهای کا ماش
به پاکستان برد شد  ،بصورت رکه های نخی بوطن قاچاق شد وباقیمت سرسام
آور برمردم مظلوم ما فروخته میشود واین دولت فاسد هـیـ کـاری دریـن
مواردنیزانجام نداد است.
سالهاست که ساخت اروبان کمربندی پایتخت رکمیل نشد واین امر اسـبـاب
بندش شدیدررافیک را درکابل فراهم آورد  ،ازعبور ومـرور رـریـلـرهـای
پاکستانی فوق روناژ رمام جاد های افغانستان را رخریب کرد  ،اما رریلرهای ما
حق ندارند رابندرکراچی ویاسرحدهندوستان اموال رجارری را ببرنـد! بـازهـم
چشمان دست اندرکاران دولت فاسد براین رخریب زیربنای اقتصادی کشـور
مانندکوران مادرزاد ،بسته است ! متأسفانه اندکترین روجه به ایجاد مـورـرهـای
برقی نشد ومی شود .
رسانه های ملی ومردمی کشور وظیفۀ مسلکی دارند رابرمسئوالن دولتی فشـار
بیاورند و فریاد مردم رابگوش آنها برسانندرا هراعالمیۀ که حکومت وحـدت
ملی درهرموردی صادرمی کند ،باید مقیدبه رعیین میعاد رطبیقی هرکدام باشد،
وازطرف این رسانه ها پیگیری شود.
درآخرعرض میکنم که پروژۀ طالبان ازآغازراحال منحیث یک وسیلۀ مـوثـر
دررطبیق پروگرامهای جنایتکارانۀ پاکستان درکشورما بود ،یکی ازمهمـتـریـن
اهدافش ادامۀ رولیدوقاچاق رریاک وهیرویین وسایرمواد مـخـدراسـت ،کـه
درصورت امن وآرامش ،این منبع بزرگ درآمدناجایز وغیرشـرعـی بـه آن
کشورقطع میگردد .راوقتی این دولت منابع بین المللی رادرمـبـارز بـاکشـت
وقاچاق موادمخدر طور جدی بکارنگیرد ،این مصیبت برای ملت ما ادامه مـی
یابد/.

