
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 یک معتاد با سرنگ به وزیر حمله کرد 
ـ بی بی سی: وزارت صحت تاییدکردکه فیروزالدین فیروز  9 جنوری/کابل 

وزیرصحت ازسوی یک معتاد به مواد مخدر با سرنج/ سرنگ موردحمله قـرار  
گرفته، اما آلوده شدن آقای فیروز به ویروس ایدز را ردمیکند.این حمله هفتـه  
قبل هنگامی رخ داد که وزیرصحت با گروهی ازپزشکان شماری ازمعتادان بـه  
موادمخدر رااز زیرپل سوخته درغرب کابل به یک درمانگاه انتقال می دادنـد.  
ـای    اسماعیل کاووسی مسئول دفترمطبوعاتی وزارت صحت گفت آزمایش   ه

پزشکی نشان میدهد که صحت آقای فیروز خوب است. او افزود: روز یکشنبه  
شام بودکه شخصی سوزن سرنجی را به شانه آقای وزیرتماس داد. وزیر صحت  

ها نشان میدهدکه هیچ مشکلی وجود نـدارد.    حاالکامالًصحتمنداست. آزمایش 
ـاری   صدها نفرمعتاد درزیرپل سوخته حضور دارند و وضعیت آنها مایه شـرمس

 شود .   دولت دانسته می 

 زیر پل سوخته محل زندگی ومرگ صدها هموطن معتاد است 
ـام    کاووسی شایعه  ها در مورد سفر وزیرصحت به بیرون از کشور برای انـج

ـفـر    های بیشتر را رد وتاکیدکردوزیرصحت   آزمایش  عامه به بیرون ازکشور س
ریزی شده بود وکسانی      نکرده ودرکابل هست.اوگفت این حمله احتماالً برنامه 

در عقب آن دست دارند که با انتقال معتادان به درمانگاه مخالفند. هرچنـد وی  
کسی رامشخصاً متهم به برنامه ریزی این حمله نکرد، اماگفت احتماالً قاچاقچیان  
موادمخدر درین کاردست دارند، چراکه آنهاروزانه صدها ملیون دالر موادمخدر  
برای مصرف دراختیار معتادان قرارمیدهند و ازآن سودکالنی به جیب می زنند.  
اوافزودقاچاقچیان موادمخدر نمیخواهندمعتادان از زیرپلسوخته بجای دیـگـری  
منتقل شوند. شمار این معتادان به صدها نفرمیرسد و برخی گزارشها حاکی از  

 این است که دسترسی به مواد مخدر در این جا آسان است. 
شماری از معتادان به پایگاه سابق نیروهای امریکادرشرق کابل منتقل شـده  

کنند. کشوریکه      اند،درافغانستان حدود سه ونیم ملیون نفرموادمخدرمصرف می 
کننده نیز مبدل    ترین مصرف     بزرگترین تولیدکننده موادمخدراست وبه بزرگ 

شود.اخیراً دولت پایگاه نظامی فنیکس در شرق کابل را، که محل استقـرار    می 
ـا    نظامیان خارجی بود، به محل درمان و آموزش حرفه  ای معتادان مبدل کرد.  ت

اند. وزارت صحـت    تن از معتادان به این درمانگاه منتقل شده   ۰۵۵ حال بیش از  
زودی آقای فیروز به زیر پل سوخته خواهد    گوید این روند مختل نشده و به   می 

 رفت و گروه دیگری از معتادان را به این اردوگاه منتقل خواهد کرد . 
 بیست داعشی در اچین ننگرهار کشته شدند 

ـ باختر:  9 درحمله طیاره های بی پیلوت ناتو در ولسـوالـی  جنوری/ننگرهار
اچین دیشب بیست داعش کشته شده است. این افراد زمانی کشته شـدنـدکـه  
هشت طالب راکه توسط داعشی ها بازداشت شده بود ، میخواستند سرببرند.بـه  

  8داعشـی و 21گفته منبع، با حمله طیاره های بی پیلوت بیست تن که شامـل  
طالب میشود کشته شده اند. دراین حمله چهارتن از قوماندانان داعش نیز شامل  

 کشته شدگان میباشد. 
 چهل وسه طالب مسلح کشته شدند 

ـ باختر 9 ـلـی  34:  جنوری/کابل  طالب روزگذشته ازسوی نیروهای پلیس م
هنگام وظایف امنیتی در نه والیت کشته شدند. نیروهای پلیس ملی این فعالیتها را  
درمربوطات والیات قندهار، غزنی، هیرمند، پکتیا ، پکتیکا ، میدان وردک ،  

زخمی  ودو تـن  2۰هرات ، تخار وفاریاب راه اندازی نموده بودندکه درنتیجه  
 دیگر این گروه نیز گرفتارشده اند . 

حمله کنندگان برقونسلگری هندوستان در 
 د مزارشریف به اردو سخن می گفتن

ـ باختر   6 : قوماندان امنیه بلخ میگویدحمله کنندگان برقونسلگری  جنوری/بلخ 
ـان اردو   هندوستان درشهر مزارشریف به اردو سخن میگفتند وبه دیوارها بـزب
جمالتی تحریرکرده اند. عبدالرزاق قادر افزود: سه روزقبل یک گروه ازافراد  
مسلح بر قونسلگری هندوستان درشهر مزارشریف تیراندازی کردندواز اثرایـن  
حمله یک پلیس جان باخت وپنج پلیس وچهارملکی زخمی شدند.حمله کننـد  
گان سه تن بودند و به دیوارهانیزبه زبان اردو کلماتی را نوشته اند واز چهره های  
ـات در   ـق شان معلوم میشود که باشند گان ایالت پنجاب پاکستان باشنداما تحقی

 مورد ادامه دارد . 
 تجاوز یازده نامرد بریک دختر نه ساله دربادغیس 

ـ باختر 6 : یک دخترنه ساله موردتجاوز یازده فرد مسلح قرار  جنوری/بادغیس 
گرفت. فرید اخیزی عضوشورای والیتی بادغیس گفت این دختر ده روز قبل  
درقریه پیرادی ولسوالی جوند موردتجاوزجنسی قرارگرفته که ازجمله چهارآن  
پلیس اند.  مادر دخترمیگوید: آنان نسبت معاذیر امنیتی نتوانستند این قضیه را به  
پولیس اطالع دهند. وی عالوه کرد، دخترش اکنون با یک تن از باشندگان این  
ـازات   قریه به رضایت خود عروسی نموده است و از دولت خواستار بـه مـج

 کشیدن عاملین این رویداد میباشد. 

 

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  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

1111 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 2۵22/ شمارۀ مسلسل 1۵26جنوری  22/   2493جدی  12شمارۀ شانزدهم /سال بیست چهارم /دوشنبه 

زمانی آرزوی بزرگمردان خیراندیش چون کانت )فیلسوف( این بود که تنها 
 سیاست ورزان با اخالق و صاحب خرد قابل تحمل خواهند بود . 

امروز آنچه باعث دلگرمی است، اتخاذ سیاست های مبنی برعقالنیت و اخالق 
 در بین سیاست پیشگان جهان است .

 برتراند راسل

 تصادم موترمهاجران افغان و سوری در ترکیه  
ـ آژانس کوکچه  9 : رسانه های ترکی گزارش داده اند که موتر  جنوری/ترکیه 

ـا   حامل مهاجران افغانستان، سوریه و میانمار در منطقه شمال غربی چاناق قلعه ب
یک موتر باربری تصادف کرده است. آنان میخواستندخودرا ازطریق راههای  
آبی ترکیه به جزیره لیسبوس یونان برسانند. رسانه های ترکی هرچند از تلفات  
تن    6 مهاجرین افغان چیزی نگفته اند اماخبرگزاری دوغان نوشت درین حادثه  

 مهاجر دیگر زخمی شده اند.   4۵ کشته و  
تـن    23طبق رسانه های ترکی دریک حادثه ترافیکی جداگانۀ دیگر در ترکیه 

نفردیگرزخمی شده اندکه بیشتر قربانیان این حادثه مهاجران سوری    ۲1 کشته و 
هستند. دربین زخمیهای رویداد دومی شماری از مهاجران افغان نیز شامل زخمی  
شدگان هستند. موتر مسافران افغانی وسوری درحالی تصادف کردندکه دوروز  

 مهاجر بشمول کودکان و زنان در ساحلی در ترکیه پیدا شد.   46 پیش جسد  
 تظاهرات باشندگان بامیان بخاطر برق  

ـ کوکچه   9 ـال  جنوری/بامیان  : مردم بامیان در پیوند بر این که دولت مسیر انتق
برق را از والیت های مرکزی از جمله بامیان تغییر داده اعتراض کرده، گفتند  
پروژه توتاپ قرار بود ازوالیات مرکزی عبورکنداما دولت نقشه راتغییـرداده  
است. اعتراض در پیوند به تغییرمسیربرق ازوالیتهای مرکزی معترضان دولـت  
رامتهم به نا دیده گرفتن حق شهروندی کرده، آنان همزمان اعالم کرده اند که  

ما از حکومت بـرق  “ دولت حقوق باشندگان مناطق مرکزی رانادیده میگیرد. 
شعارهای  ” حکومت بامیان تا بکی در تاریکی؟ “و ”برشنا، شرمت باد “،  ”میخواهیم 

بود که مردم بامیان در اعتراض امروز سرمیدادند.آنان از رهبران حـکـومـت  
میل و سلیقه شـخـصـی  “ وحدت ملی خواستند تا مسیر انتقال این پروژه را به  

 منحرف نکنند و بنشتر از این مردم بامیان را در تاریکی قرار ندهند. ” خود 
پیش ازین شرکت بین المللی فیشنرآلمانی که ماسترپالن برق بسیاری ازکشورها  
را ساخته است، مناطق مرکزی ازجمله بامیان را برای عبور این خط برق مناسب  
تشخیص داده اما اکنون برخالف نقشه این شرکت، دولت افغانستان درنظردارد  
تا این پروژه را از مسیر پرخطر سالنگ انتقال دهد. توتاپ ازپروژه های بزرگ  
انتقال برق ترکمنستان ازطریق ازبکستان، تاجیکستان وافغانستان است که قـرار  

 بود از مناطق مرکزی افغانستان عبور و به پاکستان برسد. 
احمدعلی بامیانی یکی ازمعترضان به خبرگزاری بخدی گفت: دولت افغانستان  
ازچندین سال به اینطرف بامیان رادرمحرومیت مطلق قرارداده است. مردم بامیان  
همیشه شاهدبودندکه رهبران سیاسی، نیازمندیهای مردم مرکزی را نادیده مـی  
گیرندوکمترین توجه به بهبودوضع مردم نمیکنند. او دولت را متهم به تبعیـ   
 کرده ومیگویداین گونه تصامیم شکاف بین دولت و ملت رابیشتر می کند. 

درین طرح که به نقشه توزیع برق افغانستان مسما شده، نشان داده شده که مناطق  
مرکزی جایگاه شان درین طرح تعریف نشده و این بدین معنا است که در ماستر  

ساله تایید شده دولت، بیشتر مناطق مرکزی افغانستان به شبکـه بـرق    1۵ پالن  
سراسری وصل نمی شوند. این پروژه که هدف آن تامین برق موردنیازافغانستان  

کیلو ولت برق صادراتی ترکمنستان را به افغانستان    ۰۵۵ وپاکستان خوانده شده،  
و پاکستان وارد می کند. بامیان ازوالیتهای کمترتوسعه یافته در مرکـزکشـور  
است که علیرغم داشتن منابع آبی فراوان، دریک ونیم دهه گذشته هیچ اقدامی  

 در زمینه تامین برق آن از سوی دولت صورت نگرفته است. 
ـنـدکـه   باشندگان والیت بامیان درحالی دولت رامتهم به سیاستهای دوگانه میکن
اخیرا نمایندگان والیات مرکزی درمجلس ازحکومت خواستند تا زمینه انتقال  

کیلوولتی را مطابق بررسی شرکت بین المللی فیشنر از مناطق    ۰۵۵ پروژه برق  
مرکزی فراهم کند. گفته میشودکه درحال حاضرتنهایک تولیدگاه برق آفتابی  

 میگاوات برق را دارد.   2،۰ دروالیت بامیان فعال است که تنها توان تولید  
کار شکنی حکومت مرکزی:  انتقاد های نمایندگان مردم در مجلس وباشندگان  
بامیان درحالی باال میگیردکه پیش ازین محمدطاهرزهیر، والی بامیان شماری از  
مقامات درارگ رامتهم به کارشکنی کرده بود. شرکت بین المللی فیشنر، راه  
سالنگ را برای انتقال این پروژه برق، غیر اقتصادی و توام با مشکالت تخنیکی  
خوانده است. اسداهلل سعادتی عضو مجلس میگویدجامعه جهانی عالقمند انتقال  
این پروژه برق از مسیر مناطق مرکزی است اما حکومت افغانستان در این زمینه  

 کارشکنی می کند . 
 حمله برقونسلگری هند کار کی ها بود؟ 

ـ کوکچه:  8 بربنیاد یک رشته گزارشهای   »گزارشنامه افغانستان «جنوری/کابل 
از مجاری متفاوت در سه ماه اخیر، موارد بالنسبه تازه،  درحمالت بر   تحلیل شده 

کابل وبخصوص اداره های قونسلی هند درگوشه و کنار افغانستان را قیدکرده  
 که الزم است به افکار عمومی مطرح شود.  

ـتـه   متکی برتئوری جدید ازمنابع غیر رسمی، رد گیری حمالت انتحاری درهف
های اخیر درکابل،  نشان میدهد که یورشهای زنجیره یی اخیربراهداف اساسی  
درکابل و همچنان تهاجم برتأسیسات دپلماتیک هند درافغانستان ازسوی حلقات  
 عرب تحت اداره شبکه های عربستان وقطر درافغانستان انجام گرفته است. 

منابع پاکستان درتماس با هندوایران، پای خودرا ازین حمالت برون کرده اند.  
ـاری   آنهاضمن تأیید این موضوع که مراکز پرورش، تولید و عرضه افراد انتح
در چهارچوب تجارت آزاد درخاک آن کشور امری مبرهن بشمارمیرود، بـه  
کانال های اطالعاتی رقیب بخصوص هند، زیگنال میدهندکه درشرایط حساس  
کنونی، حمله برهیچ هدف خارجی در افغانستان را جزو برنامه رسمی خویـش  

 قرار نداده اند.  
تئوریهای چندجانبه میرسانندکه هندیهابه یافته های مشخصی رسیـده انـدکـه  
ـا    امریکانیزعقب حمله برمراکزسیاسی هند درافغانستان قرارندارد. امریکایی ه
آرام آرام جای خود را به قدرت های جدید منطقوی درافغانستان خالـی مـی  
 کنند .                                                                        )دنباله درستون دوم( 

 زلزلۀ شهر کابل را تکان داد
ـ باختر   8 : زلزلۀ حوالی یک وچهل دقیقه پس از چاشت امروز  جنوری/کابل 

ـاتـی در   ـی شهر کابل را تکان داد. تا کنون از خسارات احتمالی  این زلزله جزئ
دسترس قرار نگرفته است. درهفته های اخیر چندین زلزلۀ افغانستان و کشـور  
های همسایه را تکان داده که مرکز این زلزله ها والیت بدخشان خوانده شده و  

 خسارات جانی و مالی را نیز بار آورده بود . 
 پسر رحیم وردک کشته شد

ـ سایت همایون 19 : گزارشهامیرسانندکه پسرعبدالرحیم وردک،  دسمبر/کابل 
وزیردفاع ملی پیشین کشته شد. داکتر خالدروز گذشته در منطقۀ کارتـۀ سـه  

است. خبرگزاری پژواک درمورد سبب    اش کشته شده   کابل درپیش روی خانه 
واقعه چیزی نگفته ولی یک منبع دیگرگفت این رویداد به دلیـل مشـکـالت  

  است.   خانوادگی رخ داده 
توافق افغانستان و ایران بر سر مدرنیزه 

 ی کردن اسناد و عالیم مرز
ـ بی بی سی ۲ کرد درسفر عبـداهلل    : دفتر ریاست اجرائی اعالم جنوری/کابل 

به ایران، کابل وتهران توافق کردندکه مدرنیزه کردن اسنادو  عالئم مرزی میان  
ها ارسال شـده،    دو کشور آغاز شود.دراعالمیه مشترک دوکشور که به رسانه 

آمده که برای تداوم وتطبیق کامل این طرح، کمسیون مختلط به ریاست معینان  
 وزارت خارجه دو کشور در آینده نزدیک آغاز به کار کند. 
های همجوار در دو    عالوه برآن دوطرف برگسترش وتقویت همکاری استان 
اند. در این راستا تـوافـق    کشور به هدف دستیابی به توسعه متوازن تاکید نموده 

های خاصی با مشارکت طرفین مطالعه و پیشنهاد شود.فعال سازی    شده که طرح 
بندر چابهار یکی از موضوعات مورد عالقه دو کشور است، دوطـرف اعـالم  

اند که اجرای این طرحها موجب توسعه محلی و بهبود وضعیت اقتصادی    کرده 
شود. جهت رسیدن به این    ها و استانهای همجوار می   مردم و ساکنان بومی والیت 

های    هدف اعمال نظام تخفیف تعرفه برای کاالهای تولید شده در والیتها و استان 
های    همجوار توصیه شده است. قرار است فهرستی از تولیدات استانها و والیت 

 همجوار تهیه شود. 
های آموزشی کوتاه    های دوطرف شامل برگزاری دوره   بخشی دیگرازتوافق 

های کاربردی راه آهن برای کارمندان راه آهـن    مدت و میان مدت در رشته 
های آموزش    افغانستان از سوی ایران است. همچنین دوکشور توافق کردنددوره 

های مختلف راه آهن در مقاطع لیسانس)کارشناسی( و فوق لیسانس    عالی دررشته 
)کارشناسی ارشد( به صورت حضوری و یا آموزش از راه دور )مجازی و غیر  
مجازی( با همآهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای کارمندان راه  

 آهن افغانستان برگزار شود. 
ـ   درکنارآن ایران متعهدشده تاکارباقیمانده قطعه سوم خط آهـن خـواف 
ـا   هرات را در اولین فرصت ممکن تکمیل نموده و آماده بهره برداری سازد. ب
ـاوره بـه   توجه به توافقات دو جانبه، مشاوران ریلی را جهت ارایه خدمات مش
افغانستان اعزام نماید. طرفین اتصال ریلی ایران به کشورهای آسیای مرکزی و  
چین از طریق افغانستان برای ترانزیت کاال و مسافر، به منظور احیای راه ابریشم  

 اند.   را با اهمیت دانسته شده و بر تکمیل آن تاکید نموده 
ـان،  ـت     قرارشد نشست بعدی نمایندگان پنج کشورکریدور ریلی ایران، افغانس

 قرقیزستان و چین در اولین فرصت در تهران برگزار شود.     تاجکستان، 
های تجاری متوازن، بیمه، بانکداری، ارتباطات، حمـل و    گسترش همکاری 

ـنـون،   ـلـوم و ف نقل، ترانزیت، انرژی، صنایع، استخراج معادن، کشاورزی، ع
اسـت. دوطـرف    خدمات فنی و مهندسی از بخش دیگر توافق دو کشوربوده 

ـان بـه   توافق کردندایران تسهیالت بیشتری برای صدور ویزابرای اتباع افغانست
خصوص تاجران و رانندگان وسایط حمل و نقل افغانستان فراهم نماید. همچنان  

ـایـه     دوطرف تعهدکردندبرای تعاون وهمکاری  ـان سـرم ـی گـذاران و    بیشترم
صنعتکاران هر دو کشور، برای تقویت اتاق تجارت مشترک تالش شود و از  

 آغاز کار رسمی آن، هردو کشور حمایت نمایند. 
ـان   ـی تسریع در امضاء موافقتنامه سه جانبه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار م
افغانستان، ایران و هند بخش دیگری از توافق بوده که عالوه بر آن ایران وعده  
داده که کارمندان اداره هوانوردی افغانستان را نیز در زمینه کنترل و ترافیـک  
هوایی آموزش دهد. دوطرف رودخانه هریرود رابرای هردوکشورمهم خوانده  
وتوافق کراند تا ضمن تشکیل کارگروه مشترک مربوطه، مطالعاتی را در مورد  
وضعیت آبی وظرفیت هریرود رویدست گیرند. طرفین برتطبیق همه جانبه و  

ـاران    24۰2 کامل معاهده   راجع به آب هیرمند و برگزاری جلسات منظم کمیس
 اند.   آب هیرمندطی برنامه وجدول زمانی مشخص تأکید نموده 

ها    طرفین نگرانی خویش را از وضعیت موجود اکوسیستم گودزره و هامون 
در قلمرو دو کشور که نقشی موثر در اقتصاد، معیشت و سالمت مردم منطقـه  
دارد، ابراز کرده، بر انجام مطالعات فنی، تاکید نمودند. در این راستا توافق شد تا  

المللی ذیربط    های بین   گروه مشترکی از کارشناسان دو کشور و همچنین سازمان 
 موضوع را پیگیری نمایند . 
حمله برکنسولگریهای هندبا تیرگی بی سابقه روابط  )دنبالۀ خبر از ستون اول (  

ـان   ـت ـانس عربستان وایران و همچنان با افزایش نزدیکی امنیتی ایران وهند درافغ
 مصادف بوده است.  

گزارشنامه افغانستان چندی پیش از جلسات خرابکارانۀ سفیرعربستان درکابل با  
ـفـحـه   حلقات معلوم الحال، خبر داده بود. ) خبررا یک بار دیگر میتوانید درص

 نخست گزارشنامه مرور کنید( 
یافته های جدیدترحاکی اندکه مراکزمهمی درکابل و والیات دست اول بـه  
مصرف عرب هافعال شده است. این فعالیت ها درحدی اند که از سوی شبکـه  

 های ایران و هند سایه وار تعقیب می شوند . 

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 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 ا فریمونت ـ کالیفورنیمحمد طاها کوشان                               
 راستگو و راست کردار )صادق و امین( 

 جمله دانایان همی گفته همین    هست دانا رحمه للعالمین               )مولوی(  
این داستانیست ازنوجوانی شخصیت بزرگوار وبی مانند ونیک خوی ونیـک  
کردار ونیک گفتارمهربان ونازکدل ودانای که امروزدینش )دومین دین جهان  

  2/61 )میالدی(    1۵2۵ ها در سال    پس از مسیحیت است. طبق یکی از پژوهش 
دهد(    فیصد جمعیت جهان را تشکیل می   14 ملیارد نفرمسلمان درجهان هستند که  

 پدیا، دانشنامۀ آزاد.   از ویکی 
نویسنده این سرگذشت شادروان محمد شوکت التونی نویسنده و پژوهشگر  
ـارسـی   شهیرمصری است وشادروان عالمه صالح الدین سلجوقـی آنـرابـه ف

خورشیدی درچاپخانه )مطبعه( کابل به زیور طبع آراسته  2431 برگردان ودرسال 
 و بدسترس تشنگان دانش قرار گرفت.  

زندگانی پربارجناب حضرت سرورکائنات که خداوند بارباردر قرءان پاک  
فرموده : این پیامبریست مایه بخشایش و آمرزش بندگان خداوند. زندگانی این  
ـیـروزی وسـر   نازدانۀ خداوند سراسربرای پیروانش رستگاری ونیک نامی و ف
فرازیست.شادی ومهمانی وسخنرانی برای زادروزآن بزرگوار، ونیزدرقرانکریم  
و شریف یاد پیامبران پیشین و بزرگان )ازنیک و بد( برای پند و اندرز پیـروان  
 قرءان شریف وکریم وپیامبر بزرگوار؛ راه و روش خجسته وستوده ایست.   
گزیدۀ کوتاه از داستان دوران نوجوانی محمد پیامبر ما)ص( از کتاب )محمد  
درشیرخوارگی وخردسالی( اینک به میمنت خجسته سالروز بدنیا آمدن سرور  
و سردار و پیشوا و رهبر راستین ماجناب محمد مصطفی صلی اهلل و علیه وسلم  
ـای   را برای جوانان میهن پیشکش می نمایم. تا باشد که ما از نیکی ها وخوبی ه
فراوان در گفتار، کردار، روش و راه آن پیامبر بزرگوارحتی پیش از پیامبریش؛  
پند و اندرز و درس و سبقی یاد بگیریم و در زندگی خویش بکار ببندیم تا هـم  
در زندگی این دنیا و هم در آخرت رستگار گردیم. ربنااتنا فی الدنیا حسنۀ و فی  

 اآلخرۀ حسنۀ و قنا عذاب النار.  
داستان از متن آن کتاب مستطاب :)همیشه عالمت حزن واندوه برمحمد ظاهر  
بود.تبسم برلبهای او کمتر دیده میشدوبیشترجدی بنظرمیرسیدواز اینرو اهل بیت  
او میکوشیدند که در راه خوشی اوخدمت کنند. بزرگان، کودکان خودرا بـه  
همراهی او توصیه میکردند. وپسران اورا دوست داشتند و باو میالن میکردند.  

 زیرا محمد پسر رفیق و خوش خوی بود. 
روزی یکنفراعرابی ازبیابان نزد عبدالمطلب حاضرشدوبه عبدالمطلب و اهـل  
مجلس او چنین خطاب نمود: السالم علیکم ای عبدالمطلب و السالم علیکـم ای  
اهل مکه؛ که عبدالمطلب وحاضرین درجواب گفتند: علیکم السالم. باز اعرابی  
مذکور گفت:درخانه و کوی شما دزدان تمام مال مرا ربودند. من این اموال را  
در همیانی تعبیه کرده بودم که به کمرخود مانند کمربند بسته میکردم که آن  
 کمربند و آن پول که تمام دارایی من بود ضایع شدو حبه ودینار نزدم نیست. 
ـا   عبدالمطلب بسیار اندوهناک شد و از شخص مذکور پرسید: شب را کـج
گذرانده بودی ای برادرعرب؟ اعرابی درجواب گفت: در منزلگاه، درمیدان باز  
خواب بودم. باز عبدالمطلب پرسید:چطور پول تو به سرقت رفت؟ اعرابی در  
جواب: شب خواب نمودم و آن همیان بامن بود بامداد برخاستم که برای خود  
غذا خریداری کنم.وقتی نزد طعام فروش آمدم و بسراغ همیان شدم دیدم کـه  

 نیست، ولی آنرا آنوقت دربین کاال مانده بودم و بکمر نبسته بودم. 
عبدالمطلب سوال نمود : آیا به کسی شک و شبهه داری؟ اعـرابـی قـدری  
سکوت کرد و بعد از آن گفت: نه به کسی اتهام ندارم. باز عبدالمطلب بـه او  
گفت:کنون تو مهمان ما هستی تاروزی که دَرَک همیان مسروقۀ ترا پیداکنیم و  
دزدرا بدست آوریم، آرزومندم کشور مارا پیش از اینکه مال خودرا نیابی بدرود  
مگوئی تا اینکه حق تو مسلوب نشود . محمد که در آن مجلس حاضر بود بـه  
سرعت چیزی بخاطرش خطور کردکه گویی یک چیزی مماثلی رادیده باشد  
ـار   وازین سبب به آرامی برخاست به خانه یکی از کودکان همبازی خود رهسپ
شدکه نام او معاذ بود، زیرا محمد بیاد داشت که معاذ یک همیان پشمی را یافته  
بود و بزودی آنرا زیرجامه خودپنهان نموده بودواکنون محمد به این فکر است  
 که این همیان همان همیان مرد اعرابی است که از نزد او در راه افتاده است . 
محمد به درخانه معاذ آمد و معاذ را نداکرد ولی معاذ جواب نداد ومـحـمـد  
احساس کرد که کودکان به داخل خانه جنبش دارند و از اینرو ندای خود را  
مکرر ومکرر نمود، که باالخره معاذ آمدو در خانه را قفل زد وگفت: چه مـی  
خواهی؟ محمد گفت: ترا دیدم که همیانی)ویاکمربندی( یافتی اکنون آن کجا  
است؟ معاذ به غم غم شدو باالخره گفت: من هرگز همیانی نیافتم.محمد ازایـن  
سخن خیلی متعجب شد وچون به یقین آنرا دیده بود به صدای بلند گفت: تـو  
همیان را یافته ای و من آنرابدست تودیدم و هم دیدم که آنرا بین کاالی خـود  
پنهان میکنی. معاذ درجواب: من بتو گفتم که من همیانی ندیده ام برو از نزدمن.  
محمد درجواب: من هرگزنخواهم رفت تاهمیان را نزدم نیاوری زیراصاحب آن  
 نزدجدم آمده وآنرا مطالبه میکندوخیلی جزع و فزع مینمایدمال هم مال اوست. 
معاذ: اگرنروی ودورنشوی تراخواهم کوفت. محمد : بکوب طوریکه مـی  
خواهی ولی من اینجا هستم تا آن همیان را حاضرکنی وآنرابه اعرابی نشان دهیم  
که اگرمال او باشدآنرا بگیرد. معاذ با محمد درآویخت و میخواست او را بزندکه  
محمد اورا بشدت محکم گرفت ومعاذ بنای فریاد را گذاشت که ازپشـت در  
ـلـه   کودکان که رفقای معاذ وآنجا پنهان بودندبرآمدند و خواستند نزاع را فیص
کنند، یکی از ایشان گفت: ای محمد تو رفیق ما هستی و ما ترادوست داریم، ما  
 پولی یافته ایم که به ما حالل است و توهم مثل یکی ما از آن حصه داری. 

محمد به مردی و جوانمردی و به عزم گفت: مال مال اعرابی غریب و مسافر  
است که اومهمان ماست بایدمال او به او ارجاع شود. این سرو صدا به آشوبـی  
منجرشد و بزرگان ده و قریه برای آرام ساختن و به پایان بردن این آشوب گرد  
آمده بودند. در حالیکه این دوفریق سرگرم نزاع بودند، جارچی به آوازبلندجار  

هرکس که این امانت را تادیه  ٬ میزد:مهمان شما همیان خودرا ضایع نموده است 
می نماید سزاوار سپاس و ستایش است.با شنیدن این ندا همگان سکوت کردند.  

 ولی محمد فریاد زد: ای جار چی ما همیان و مال را یافته ایم . 
که باز در اثر این ندای محمد خردسال معرکه تجدیدشد و کالن ساالن هم در  
 این نزاع داخل شدندو مردم رفته رفته زیاد شدند وبزودی)دنباله درصفحۀ ششم( 

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 د ؟ کرزی چرا باید محاکمه شو

شماری ازناظران اوضاع افغانستان، حامدکرزی را بخاطرسوءمدیریت ملیارد  
ـتـن   ـاخ هادالرکمک، ترجیح دادن منافع شخصی وقومی برمنافع ملی، پامال س
غرورملی، قبیله پرستی دروجودطالبان تمدن ستیز، یکه تازی وارزش ندادن به  
 نهادهای قانونی ومدنی، خاین میخوانند و خواهان به محاکمه کشاندنش میباشند. 
ـایـت   عیدمحمد عزیزپور طی یادداشتی )دیوانگی هم عالمی دارد(، در س
همایون مینویسد: )به باورمن کرزی خاین ترین زمامدار افغانستان درهمه زمانـه  
ـارۀ     2۵۵9هااست.( داکترغالم محمددستگیر سرخط مقالۀ خودراکه درشـم

جریدۀ هردل عزیزامیدبه نشررسیده، چنین انتخاب کرده است: )کرزی حامی  
طالبان، رهبرناکام وخاین ملی باید محاکمه شود.( داکتردستگیر به استناد کتاب  
های نویسندگان داخل وخارج، حمایت قاطع پولی وسیاسی کرزی راازگـروه  
بدنام طالبان ودشمنی باجبهۀ ملی ضد طالبان تشریح کرده است. هاشم انـوری  
درسایت افغان جرمن، با طرح چند پرسش درمورداعمال کرزی، مینویسـد:)از  
مقامات قضایی کشورخواهانم که رئیس جمهور سابق رابه محاکمه بکشاننـد.(  
سیدفقیرعلوی یکی ازپیشکسوتان مطبوعات افغانستان، عنوان مقالۀ خـودراکـه  

امیدنشرشدچنین انتخاب کرده است: )کرزی تخریب می کند.( 2۵۵8درشمارۀ  
، عبدالودود ظفری درتبصرۀ خودبرترجمۀ مقالۀ )امریکادرافغانستان ماندنی شد(  

ـا وجـود    2۵۵8که درشمارۀ   امیدپخش گردید، چنین نوشت: )حامدکزری ب
ناکامی وبدنامی که بایدبه محاکمه سوق شود، هنوزهم ازبدن ناتوان وکم خون  

 افغانستان مثل جوگ خون می مکد.( 
هیچکدام ازمدعیان محاکمه، باکرزی دشمنی شخصی ندارند، اوفقط بخاطر  

ساله اش، که فرصت  23عملکردناقص، ضدملی وسوءمدیریت زمان زمامداری 
های عظیم طالیی راازدست داد، وملیاردهادالرکمک به مردم افغانستان راضایع  

 ساخت، مورد نکوهش قرارمیگیرد واتهام خیانت بروی اتالق میگردد.  
مشکالت بزرگ ناشی از روش نادرست کرزی بسیارزیاد است، که مـردم  
ـاروا و   ـای ن اکنون ازآن دررنج وعذاب میباشند. کرزی عوض آنکه ازکار ه
مدیریت ناسالم خودپشیمان باشد، مسئولیت ایهمه نابسامانی رابدوش بگیرد واز  
ـنـد   ـیـک ملت نجیب وصبورافغانستان جداًمعذرت بخواهد، خودراقهرمان فکرم
ـ   ـ پوتین )نخست وزیـر وتالش براه انداخته تابکاربستن حیلۀ سیاسی مدیدوف 
ـا، بصـورت   ـی رئیس جمهورروسیه( به همدستی اشرف غنی احمدزی مالیخول
 نوبتی دراریکۀ قدرت باقی بماند وتسلط قبیلۀ خودرا کماکان حفظ بدارد .  

دالیل فراوان وجودداردکه کرزی به چنگال قانون سپرده شودوبنام خایـن  
ملی محاکمه گردد)اگرچنان قانون وچنگالی درعمل پیاده شود.( درحالیکه چند  
دلیل آن درینجا ذکرمیگردد، ازناظران اوضاع، نویسندگان، برنامه سازان آزاد  
تلویزیون ها، نهادهای اجتماعی و رسانه های داخل وخارج افغانستان، کـه بـه  
آرامی وآبادی کشورمی اندیشند، تقاضامیشودتا با افشای دالیل بیشتر، روشـن  
سازی ابعاد مختلف حقه هاونیرنگهای وی، جلو این آدم فاسد ومحیل رابگیرند و  
نگذارنددرانتخابات آینده بادستکاری درقانون اساسی وتکیه برثروت ملیـونـی  
ـفـسـد و   خود واطرافیانش، استفاده ازکارت قومی وحمایت چندبلی گوی م
ـامـداری   فرصت طلب تاجیک، اوزبک، پشتون، هزاره وغیره، که درزمان زم
کرزی بدون داشتن اهلیت وشایستگی، به مقامات بلنددولتی رسانیـده شـدنـد  
ـقـدرت   وباچور وچپاول خودرا صاحب همه چیزساختند، یکباردیگـرخـودراب

 برساند. خداآنروزرا نیارد  ! 
یک : زعیم هرکشورمسئول حراست حیثیت، وقار، غرور وعـزت مـردم  
خود میباشد، که آنرا دربرابرزعما ومقامات کشورهای دیگر انعکاس میـدهـد.  
هرگونه ادای احترام به زعیم یک کشور، عزت دادن به مردم آنکشورمیباشـد.  
برخالف، بی اعتنایی در برابر وی، خوارشمردن واهمیت ندادن به مردم وملت  

 وی میباشد. 
سال زعامت خود، بدون موجب بیش ازبیست مرتبه به پاکستان  23کرزی در 

سفرکرد، درهرسفربویژه درمدت ریاست جمهوری پرویز مشرف،مـوردبـی  
احترامی قرارگرفت. دربرخی سفرهاکه حتابدعوت حکومت پاکستان صورت  
گرفت، توسط مقامات پایین رتبه استقبال شدوباوی بصفت یک شخص زیـر  
ـام   ـاتـم دست رفتارگردید. حتاجنرال خود خواه وبی ادب درحضورکرزی ب
وقاحت ازوجودرهبران طالبان درپاکستان انکارکرد، مثلی که کسی ازوجـود  
آفتاب درروز روشن انکارنماید. مشرف ازکرزی طالب نام وآدرس آن رهبران  
طالب شدکه حکومت افغانستان ادعامیکرد درپاکستان هستند. زمانی که امراهلل  
صالح درحضورداشت کرزی آن لست رابه مشرف داد، اوباخشونت آنراساختۀ  
ـقـی   امراهلل صالح دانست. مشرف اقوام غیرپشتون رادرافغانستان پانزده درصدتل
میکرد وخودراحامی حقوق قوم پشتون میشمرد. کرزی آنهمه رذالتهای تفرقه  
ـان،   ـت ـاکس اندازنۀ مشرف را با خاموشی بدرقه مینمود. پسانترکرزی به اشارۀ پ

 امراهلل صالح را به استعفا مجبورساخت . 
دو : کرزی درهرحرکت سیاسی واقتصادی کارخود، زراندوزی برادران،    

خانواده، خویشاوندان، حامیان سیاسی نزدیکان حکومتی خودرا درنظرداشت، نه  
سال درقدرت باقی مانـد. بـرادران و  23آبادی وآرامی مردم را. بهمین خاطر 

ـای   ـه ـت اطرافیانش بااستفاده ازقدرت کرزی، صاحب جاه وجالل شدند، شـرک
ـنـت   ترانسپورتی ومحافظتی برای قطارهای اکماالتی ایجادکردند، فابریکۀ سم
پلخمری وشرکت قند بغالن را دریک داوطلبی نمایشی وکذایی غصب نمودند،  
هزاران جریب زمین دولتی ملکیت وزارت دفاع رادرقندهار تصاحب کردند و  
ـال   ـنـدس شهرک عینو را درآن آبادکردند، که قرارتخمین یک نامه نگاردر چ
ـال رابـدسـت   پیش، نهصدملیون دالرارزش دارد. امتیازاستخراج نف وگاز شم
آوردند، دربانکهای خصوصی وپروژه های پرمنفعت بدون پرداخت پول سهیم  
شدند. درجملۀ کسانیکه باکشیدن مبالغ هنگفت پول بصورت غیرقانونی ازکابل  
بانک، سبب سقوط آن شدند، شماری ازهواخواهان کرزی بشمـول بـرادرش  

 محمودکرزی بودند . 
سه : یکی ازبزرگترین خیانتهای کرزی آن بودکه ملیاردهادالرکمک راکه  
باید به ایجاد وبازسازی زیربناهای اقتصادی هزینه میشد، ضایع ساخت. بندهای  
ذخیرۀ آب دومقصدۀ تولید برق وآبیاری، بندهای آبگردان، شبکه های آبیاری،  
ـاری   اصالح سیستم زراعتی، سیستم فعال ترانسپورتی معیاری وشبکۀ راههای معی
ایجادنشد. گفته میشودکه افغانستان میتواند بامهارسازی آبهای سرگردان خـود،  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : بسیار بیشتر از ضرورت داخلی انرژی  برق تولیدکند . )دنباله درصفحۀ ششم(  

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

 کروالینای شمالی     پروفیسرداکترحمید هادی                        
 چرا پایه های دین اسالم رو به تنزل است ؟ 

در تحقیقات خود   S. Huntingtonنویسندۀ توانای امریکابه نام سمول هنتنگتن  
به این نتیجه رسیده بودکه جنگ سردی که بین روسیۀ کمونیستی و امریکا ادامه  
داشت ومنتج به شکست کمونیسم شد، باگذشت زمان راه رابرای تصادم دیگـر  
بین امپراتوری امریکا وجهان اسالم بازخواهد نمود. کتاب اودرهمین موضـوع  

بچاپ رسید. گرچه مفکورۀ این عالم امریکایی   Clash of Civilizationsتحت نام 
ـاعـی   ونظریۀ علمی او موردمناقشه بوده وازطرف یکعده علمای سیاسی و اجتم
ـاً   ـت ـق ردشده است، اما هرچه علت این تصادم باشد، چنین به نظر میرسدکه حقی
یک مفکورۀ درزیرپرده وجودداردکه براساس آن کشوربزرگ وپهناورامریکا  
درصددشده تاجهان اسالم راکه از نظردینی بعداز مسیحیت، دین دوم در جهان  
ـلـط   میباشد، به زانوردرآورد. این تحول بزرگ وخطرناک چه ایدیولوژی تس
برجهان ازطرف امریکا باشد،یاعلت آن درضعف کشورهای اسالمی، بیکفایتی،  
 دکتاتوری وفساد رهبران اسالمی باشد، قابل توجه ونگرانی جهانی میباشد.  

ـاد و   درقسمت اقدامات امریکا، حملۀ جارج بوش برعراق، باموجودیت اسن
مدارک که عراق درحملۀ تروریستی برامریکاحضورنداشت، ومتعاقباً اقدامات  
رئیس جمهوردموکرات اوباما، که درزمان ریاست جمهوری او عراق تجـزیـه  
شد، لیبیا پارچه پارچه شد، سوریه ازهم پاشید، افغانستان بدست رهبران آدمخور  
دراثرسیاستهای غلط امریکا درحال نزع آمد، مصربزرگ در گرو رهبران نظامی  
رفت، دهشت و تروردرپاکستان سرعت یافت، ترکیه ازسیاست اصلی وتاریخی  
اش پابرون نهادودین افراطی درآن رخنه کرد، وباالخره، رژیم آخوندی وبـی  
شعورمذهبی درایران تقویه شد، آتش تنور اختالفات بین مذاهب سنی وشیعه و  
ـال بـه   عمدتاً عربستان وایران شعله ورترشد، گروه داعش خلق شدوازچند س
ـنـد،   اینطرف شصت ملیون مسلمان که نصف آن یعنی سی ملیون اطفال میباش
مهاجرشدند. پاپ فرانسس رهبرکاتولیکهای جهان اعالم داشت که بوی جنگ  
سوم جهانی به مشام می آید، و دانالد ترمپ سرمایه دارامریکایی که کانـدیـد  
ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه میباشد، باعوامفریبی وتولیـدتـرس در  
مردم که شباهتی زیادبه رهبرفاشیست ایتالوی یعنی بنیتوموسولینی دارد، هوای  

 قتل عام مسلمانان را درسرمی پروراند.  
ـیـچ   تاریخ نشان داده که همۀ امپراتورها بعداز زمانی سقوط کرده انـد، و ه
قدرتی طور ابدی باقی نمانده است. آنچه مسلم است که یک قدرت امپراتوری  
هرقدر باقدرت وثروتمندهم باشد، بعداز زمانی از پامی افتد ونمی تواند برجهان  
تسلط یابد تااینکه ضعیف نگردد و اضمحالل ننماید. باکمال تأسف می بینیم که  
ـتـن قـدرت بـزرگ   در صف دیگرکشورهای اسالمی روزبروز باوجودداش

و   Modernityاقتصادی، درزیر فشار دین افراطی وکاذب وعدم قبول تجدد  
موجودیت رهبران دکتاتور، دزد ورهزن از لیبیا، سوریه، عراق، مصـر، اردن،  

 ترکیه، ایران، افغانستان وپاکستان به زانودرآمده اند.  
دین اسالم که ماننددیگر ادیان مردمان اقوام، عشیره هاوزبانهای مختلف بود،  

تبدیل شده وبااعمال شنیع، درشت، بیحرمتی،   Islamistبه مفکورۀ   Islamازاسم  
تعدی وظلم مفکورۀ خودرا بر انسانهای آزادبزور تحمیل میکنند. کلمۀ جهادکه  
درزمان حضرت پیغمبراسالم محمد )ص( معنی جهاد کبیر جهاد برنفس خود و  
جهاد صغیر برای جهاد با دشمن برای دفاع ازخود داشت، کامالً تغییـر نـمـوده  
است، وجهادیسم رویکارآمده است، که معنی آن شیوع دین اسالم میباشد بـه  

 زورتفنگ وبرچه وشمشیر . 
درجراید میخوانیم وقتی شخصی استدالل کند و دلیل وبرهان در موضوعات  
اسالمی ارائه کند، ازطرف یکعده مالها وچلی های جاهل تکفیرمیشـونـد، در  
حالیکه قرآن مجید به تکرارمسلمانان رابه تعقل وتفکر امرفرموده است. بعضی  
نویسنده هااین مالهاوچلی های مسجد رالقب استاد وعالم دین داده اند، بـدون  
آنکه فکرکنند که دین عقیده میباشد نه علم یا ساینس. حتی این نویسنده هایک  
قدم پیشتر رفته ومالهارا بنام استاد، داکتر وحتی پروفیسر یادکرده اند، یعنی مال  
را لقب یونیورستی داده ودرکدر علمی شامل کرده اند. من فضیحتی بیشتر از  

 آن نمی یابم ! 
این یاوه سرایی بحدی میرسدکه مالها وچلیهای کابلی ادعامیکنند اگرکسـی  
زبان عربی رانداند، حق ندارددرمورد معنی قرآن و احادیث حرفی بزبان بیاورد.  
این مردم جاهل آگاه نیستندکه نظربه ارشادات قرآن، کتاب مقدس مابخاطری  
بزبان عربی درمحیط جهالت عربستان نازل شدکه آنها زبان دیگری رانمیدانستند.  
امروزکه نویسندگان توانای دینی، قرآن واحادیث رابه فارسی، پشتو، انگلیسی،  
 جرمنی بطورعام فهم تفسیریاترجمه کرده اند، آیاغلط تفسیروترجمه کرده اند؟  
ازطرف دیگرآیا حقیقت نداردکه درمدت سالیان طویلی درگذشته و حتـی  
امروز دراکثرنقاط افغانستان مردم نماز رابه عربی میخوانند بدون اینکه معنی آنرا  
ـتـراض   بدانند؟ پس چرااینهمه مال وچلی های نابینا و نویسنده های کورمغز اع
 نکرده اند؟ خواندن قرآن یانماز به عربی بدون فهم معنی آن یعنی چه ؟ ! 

دریک احصائیه دقیق درانگلستان درین تازگیها نشان داده که سـی درصـد  
شاگردان مسلمان عقیده دارندکه قتل درراه اسالم درست است. چهل درصداین  
شاگردان عقیده دارندکه قانون شریعت درانگلستان تطبیق گردد. شصت درصد  
آنهااظهار داشتندکه کسانیکه به دین اسالم عقیده ندارند ومربوط اجتماع اسالمی  
اند، باید سنگسارشوند! احصائیه نشان داده که درین اواخر هزارنفرمسلمان مقیم  

امریکاتعدادافـراد   CIAانگلستان به جبهۀ تروریستهای داعش پیوسته اند. مرکز  
هزارنفرتخمین کرده اند، امااحصائیه هایی که ازکردستان  41داعش راامروزبه  

نشرشده، افراد جنگجوی داعش رادرحدوددوصدهزار نشان داده اسـت. در  
درصد مردم    6۵درصدمردم ازگروه داعش حمایت نکرده اند و   18پاکستان تنها 

درصدمردم ازگروه    23پاکستان درموردداعش اظهار نظرنکرده اند. درنایجیریا 
  8درصد، درترکیـه   22دهشت افگن داعش حمایت میکنند، درمالیزیا وسنیگال 
 درصد می باشند .   6در صد و درفلسطین حمایت کنندگان این گروه 

  6/2بادرنظرداشت نفوس عمومی دین مقدس اسالم درجهان، که حـدود    
بلیون نفرمیباشد، احصائیۀ باالتکان دهنده بوده وافزایش سرسام آور افراطیـون  
دینی وخطرات ناشی ازآنرا بگوش جهانیان میرساند. برای جلوگیری ازسوختن  
جهان اسالم درین آتشی که ازطرف سیاستهای نادرست جهان غرب وخصوصاً  
 (6کشورامریکا افروخته شده، بایدنکات آتی درنظرگرفته شود:)دنباله در ص  
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ـ ورجینیا پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی                                  الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب وفراز 

 (21دروصلت وطن، و درغربت هجرت ) 
ـنـدگـی در   درصنف دهم مکتب استقالل بودم که ذوق وعالقۀ شدیدنـویس
شعایرم جوانه زد واوج گرفت. شب وروز درفکر وتالش بودم که هرچه زود  
تریک مقاله به اسم خودم درمطبوعات وطن بچاپ برسد، ونزد فامیل ورفقا سر  
فراز شوم. وقتی نوشته هایی پدرمرحومم عبد الباقی لطیفی وکاکایم مـرحـوم  
عبدالرشید لطیفی رادرجرایدومجالت میخواندم، یاازامواج رادیو می شنیدم، دلم  
ـاز   ـت ذوق میزد وباخودمیگفتم چه وقت باشدکه مانندآنها ازهنر وتوانایـی مـم

 نویسندگی برخوردارشوم .  
یادم هست یک شب درامی ازآثارکاکایم ازرادیوکابل پخش شد و فردای آن  
ـاه   ـب ـت همصنفی هایم که مانندمن جزء شنوندگان بودند، از موضوع درام پـران
عبدالرشیدلطیفی تعریف وتمجیدکردند، ویکی ازمعلمین تأثیرونتایج اخالقی و  
ـاق   عاطفی آنرابطرزجالبی برای شاگردان توضیح داد. این رویداد انگیزه واشتی
نویسندگی رادرنهادم بیشترو داغترساخت. آنروز وقتی از مکتب بخانه برگشتم،  
تصمیم گرفتم از فکرخود موضوعی رابه قلم خود روی کاغذبنویسم وداستانی  
ـبـی   رابه رشتۀ تحریر آورم، ولی ملتفت شدم که ازیکطرف کدام موضوع جال
درذهنم تبارز نمیکند وازطرف دیگر نوشتن یک داستان باید چندین صفحه را  
دربر بگیرد. لهذا خواستم یک پارچۀ کوتاه ادبی بنویسم . روی تصادف، درآن  
ـنـد   شب وروز، طبیعت زیبای کابل در فصل بهار کیفیت شاعرانه داشـت وچ
درخت اکاسی ویک درخت میوه دارحویلی ماکه پراز پندک وبرگ وشگوفه  
شده بود، دروزش نسیم روحپرور بهاری فضارا پر رایحۀ دالویزساخته باکیفیت  
خاصی جلوه نمایی میکرد... باشوق تمام درگوشۀ نشستم ودرحالیکه چند شعـر  
بهاری وچندجملۀ ادبی عشقی درخاطرم پدیدار بود، پارچۀ مختصـری رازیـر  
عنوان )اوراق شگوفه( نوشتم. درآغازازلطافت و تازگی وزیبایی شگوفه ها، از  
رنگ الجوردی آسمان وغروب الله گون وطلوع مهتاب شب چهارده تذکری  
دادم و وزش نسیم پررایحۀ بهاری راتعریف شاعرانه نمود. اما ازآنجاکه یک غم  
ـایـرم   ـع مرموزواندوه عمیق همیشه مانند سایۀ همراه وهمگام من، برقلـب وش
مستولی بود، قسمت اخیرمقاله شکل تراژیک وغم انگیزبخود گرفت ودر خیال  
خود دیدم ونوشتم که ابرسیاهی ناگهان روی آسمان رافرا می گیرد، مهتاب و  
ـای خشـن   ستارگان را درنقاب سیاه میپوشاند، طوفان سهمگینی باریزش ژاله ه
شاخچه های پرگل رادرهم می پیچدواوراق لطیف وزیبای شگوفه را باخشونت  
وجفاکاری روی خاکهای خیابان پراگنده میسازد، تابزودی زیرپای عابرین بـی  
پروا یکی پی دیگراز هم پاشیده ومتالشی شوند، پروانه هاومرغکان بهاری وقتی  
شاخچه ها رابی برگ وبار وعاری ازشگوفه هامی بینند، چهچۀ غم انگیزسرداده  

 رهسپار فضا ودیار دیگران میشوند... 
باهمین شیوه، پارچۀ ادبی)اوراق شگوفه( رابه پایان رسانیدم ودرختم آن ایـن  
 بیت شاعرشیرین کالم را نوشتم :  شگوفه غوره به دل ماند ژاله آب شوی ! 

 هالک خنجر مژگان آفتاب شوی !  
فردا این نخستین مقاله امرا بامحجوبیت ودل لرزان به ادارۀ انیس بردم ومدیـر  
انیس که ازآشنایان پدرم بود، وازخواندن تخلص فامیلی ام مراشناخت، پارچـۀ  
ادبی را بالطف وکشاده رویی وتشویق فراوان ازدستم گرفت وبسرعت ازنظـر  
گذرانید ووعدۀ نشرآنرا داد... چند روزبعد )اوراق شگوفه( باذکرنام وتخلـص  
ـالـه   ـق ونام مکتبم دریکی از صفحات انیس بچاپ رسید... ولی درگوشۀ آغازم
نوشته بودند : )به غرض تشویق ...(فردای آنروزچندتن ازهمصنف هایم کـه  
مقاله راخوانده بودند، بر متن پارچۀ ادبی تبصرۀ نکردند ولی جملۀ )به غـرض  
تشویق( راچند باربرخم کشیدند، خودم نیزازذکراین جمله درپهلوی عنوان مقاله  
ـا   ام تکان خوردم، ولی ازنویسندگی دلسرد وروگردان نشدم وتصمیم گرفتم ت
مقاالت آینده ام رابادقت و توجۀ بیشتر بنویسم وبه مطالعاتم ادامه بدهم. درقـدم  
اول اشعار وپارچه های ادبی نویسندگان فرانسوی راکه درصنف یازدهم مکتب  
جزءبرنامۀ درسی مابود، بدقت خواندم وبخاطرسپردم وشعرمعروف)دریاچـه(  
المارتین راسرتاپا ازیادکردم که تاهمین امروز متن فرانسوی آن درحافـظـه ام  
باقیست، هچنان چندین اثرشعرا ونویسندگان فارسی در رابادیدۀ دل خواندم و  
کتاب )نغمات شاعرانۀ( شجاع الدین شفا راکه ترجمۀ دلپذیری ازاشعار رنگیـن  
ـتـن فـرانسـوی   المارتین بود، مطالعه کرده جمالت زیبای فارسی آنرابااصل م

 مقایسه کردم وبه رموز وشیوۀ آزادترجمه وتلخیص بیشتر آشناشدم .  
درصنف دوازدهم معلومات وآشنایی ام به لسان فرانسوی وادبیات فـرانسـه  
افزونی یافت وسبکهای کالسیک ورومانتیک ودرامه های مولییر و راسیـن و  
کورنای راکه بعضی ازآنهاجزو پروگرام درسی ما نیزبود، بادقت وعالقۀ خاص  
مطالعه کردم، آثاری که ازغم واندوه و محرومیتها ومشقات ومبارزات بشـری  
حکایت میکرد، زیادترازهمه مرا بخود مجذوب ومتمایل میساخت، وعواطـف  
واحساساتم رابرمی انگیخت. درهمین حال واحوال دیوان اشعار )ژرمن بومانت(  
شاعر معاصرفرانسه بدستم رسید وپارچه شعراوراکه برای )گلهای بهاری و برگ  

 های خزانی( سروده شده بود، باشیوۀ آزاد چنین ترجمه کردم : 
)ای گلهای زیبا وخیال پروری که رنگ وبوی تان هنوزهنگام غـروب در  
ـانـۀ از   آسمانهای آرام پخش ومنعکس میگردد، ولی وقتی پژمرده میشوید نش
ـیـد،   ـت حسرت ومهجوری قلب، وآخرین روزهای بهارو فرا رسیدن خزان هس
بنگرید هنوزاین غنچه های خیال انگیز گلدان من زینت بخش کانون آرزوهای  
منست... جلوۀ زیبا وملکوتی شما قلب وروح مرا درتپش وهیجان نگه میـدارد.  
ـاد   ای گلهای محبت و وفا و امید، درآن ایامی که زمستان چیره میگردد، تنـدب
دست به یغما زده طبیعت را درسردی وتاریکی فرو میبرد، درآن ساعتـی کـه  
آفتاب بی فروغ درپس پردۀ افق ناپدیدگردیده، شامگاه سنگین پردۀ پـدرود  
اندوهگینش رادرهمه جاگسترش میدهد، بازهم شما هستید که بادستان مرمـوز  
وپرعاطفه وجلوۀ رنگین و روحپرورخود، دل وجان مرانوازش میدهید... آنگاه  
ـام   ظلمت ووحشت ویأس ازافق آرزوهایم دورمیشوند وصحرای پرسـراب ای

 باردیگر باشماگلدسته ها زیبا وروحپرور، مفروش ورنگین میگردد...( 
بهرحال، به تعقیب این نوشته هاوترجمه های گوناگون، اولین رومان رااز آثار  
ـاد   یک نویسندۀ فرانسوی زیرعنوان )پیروزی عشق( بازحمت وکـوشـش زی
ترجمه کردم و درپاورقی روزنامۀ اصالح، که مرحوم محمدقدیرتره کی مدیر  
ـامـل   آن بود، برای چندروز مسلسل بچاپ رسید. پول حق الزحمۀ که ازنشـرک
بدست آوردم زیادترازآن بودکه من ومادرم بیصبرانه انتظارآنراداشتیم. به ایـن  
ـیـل و   صورت برای اولین بار ازطریق ترجمه ونشرمضامینم، درپهلوی تـحـص
شاگردی مکتب و فاکولته، صاحب معاشی نیزشدم که مایۀ دلگرمی وخوشـی  

 همۀ فامیل گردید . 
راستی وقتی اولین ترجمۀ نسبتاً طوالنی ام باعنوان )پیروزی عشق( چاپ شد،  
عم گرامی ام مرحوم استادعبدالرشید لطیفی دریک فرصت مساعد شیوۀ تحریر  
وطرزجمله بندی وافادۀ مطلب ونکات ضعیف ترجمه ام رامورد نقد وتبـصـرۀ  
ـنـجـش   فرزانه قرارداد، وپس ازذکر این جمله که )خوب بنویس وبادقت وس
بنویس...( بانصایح قیمتدارخودمراچنین رهنمایی کرد: ازینکه به ترجمه ونوشتن  
مضامین آغازکرده ای، کاربسیارخوب و آبرومند است، اما بایدبخاطر بسپاری  

   (8ه )دنباله در ص ومطالع حوصله وپشتکارکه رشتۀ نویسندگی دقت و 

 هفته نامۀ امید   1111شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: زیب النساء بیگم ومفهوم عشق ... 
 مؤلف : داکترعنایت اهلل شهرانی 

ـنچه درچمن میسوخت  ـاهی    ستاره بر فلک و غ ــ  زآه نیم شب و نالۀ سحرگ
 زسوزسینۀ مخفی شداینقدرمعلوم  که همچوخس مژه اش درگریستن میسوخت 
 )ازدیوان زیب النساءمخفی( 
یقیناً باآثارپربها ودلپذیراستادگرامی هنرهای زیبا، دوست نهایت عزیزم داکتر  
عنایت اهلل شهرانی، که درگذشته چندکتاب تألیف اورا درهمین بخش جریـدۀ  
وزین امید بشمامعرفی کرده ام، آشناهستید. درهمین تازگی چنداثر پژوهشی او  
باعناوین)زیب النساءبیگم، عایشۀ درانی و شکوفایی هنردرعهد تیموریان هرات(  
ـاه ارزنـده   ـایـگ بدستم رسیدکه هر یک درراستای ادب وفرهنگ وتاریخ ج
ـهـوم   وماندگاری دارد. اینک یکی ازین آثاررازیرعنوان )زیب النساءبیگم ومف

 صفحه بچاپ رسیده، بشمامعرفی میکنم. 82عشق در اشعاراو(که در 
ـای   درفهرست مطالب رنگین کتاب عناوین ذیل جلب نظرمیکند: مخفی ه
ـارا   تاریخ، سیدالنسب شاه بیگم مخفی بدخشی، ملکه نورجهان بیگم، موالنا سـج
مخفی، مخفی رشتی باالهیجی، مخفی کوکناری، شاه دخت پرده نشین مخفی،  
 معنی عشق ازنظرزیب النساءبیگم، زیب النساء وفقر، وفات مخفی زیب النساء. 
آقای برهان الدین نامق درآغازکتاب چنین نوشته است: )زیب النساء بیگم که  
ـان اسـت، بـه   ازبزرگترین ونازادانه ترین شاهدختان سلسلۀ تیموریان هندوست
ـیـر   کوشش ابوالمظفرمحی الدین محمداورنگزیب امپراتورمقتدر وبسیارسختگ
هندوستان، که دردین وشریعت سخت اهتمام داشت، پرورش وآموزش مـی  
بیند، کالم اهلل مجیدرا حفظ می کند و زیرنظراستادان وقت زبان دری وعربـی  
می آموزد وبه خطاطی میپردازد، ودراثر محارست ومشق خط نستعلیق ونسـخ  
وشکسته رابه نحوی شایسته مینویسد ودربیست ویک سالگی به سرایش شعرمی  
آغازد، وتخلص مخفی رابرخود برمیگزیند وزن بودن خویش رادر پشت پرده  

 پان پنهان مینمایدتا ازنظرهاوطعنه هاوکینه ها درامان بماند.  
مخفی بااینکه درکاخ امپراتوری تیموریان بزرگ هندبزرگ میشود، سنـت  
گرانبهای کتابخوانی، دانشپروری، فرهنگ دوستی ودلباختگی به فرهنـگ و  
ـنـوران،   زیبایی خانوادگیش را ازیادنمی برد. همواره ازدانشـی مـردان، سـخ
ـانـی و   هنرمندان وصاحبان فضل وکمال وارباب هنر و اندیشه حمایت وپشتیب
یرای ودستگیری مینماید. میگوینددر کاخهای پرشکوه وابهت پدرش جزشعر  
تسالی خاطرنداشت وعجبتر آنکه دربرابر پدرش حتی جرئت به شعرخوانی و  
شعرنویسی نمی توانسته است. بندزن بودن وشاهدخت بودن بردست وپای زیب  
النسا است. مخفی تاآخرعمر مجردمی ماند. درموردتجرد اوسخن بسیار اسـت،  
ـیـدا   بعضی هاگفته اندبه علت ترس از زایمان وبعضی دیگرمیگویند به علت پ

 نشدن کفو برایش تن به ازدواج نداده است. 
زندگی مخفی راهالۀ ابهام فراگرفته، آنرامابیشتراز خالل لطایف، ظرایف و  
بدیهه های که به وی نسبت داده میشود میشناسم. درحرم امپراتـوران بـزرگ  
تیموری هندوستان حتی مکالمه های روز مره بازبان شعرصورت میگرفته است.  
این سنت به آنان ازگذشتگان آزاده وفرهیختۀ ایشان بویژه بابر، همایون، اکبـر،  
جهانگیز شاه جهان و اورنگزیب عالمگیر به ارث رسیده است. بگفتۀ بیدل همـه  
ـای   ـای دل طبع موزون برخانوادۀ تیموری هند کسبی وعملی نبوده بلکه ازعـط
ـنـوران   فی  لم یزلی بوده است. درعصری که زیب النسامخفی میزیست، سخ
بسیاربزرگ دری گوی میزیستندودرخدمت دربار پدرش قرارداشتند. بگـونـۀ  
مثال حضرت میرزاعبدالقادر بیدل همه دل که نه تنهاهمه بزرگان عصرش به او  
ارادت واخالص تمام نشان داده و اشعارش راآویزۀ گوش خودساخته بودنـد،  
بلکه شخص امپراتور عالمگیر هم درمکالمات روزمره وهم درفرامین خـویـش  
سروده های ویرا بکارمی برست، چنانکه دریکی ازلحظاتی که بسیارسرنوشـت  
ساز وحساس برای امپراتوری هنداست، به یکی ازشهزادگان این بیت بیـدل را  

 بکارمیبرد : من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش 
 ای زفرصت بیخبر درهرچه هستی زود باش                                                

زیب النسادرچنین زمانی باچنان بزرگان شعردری سروکارداشـت. سـروده  
هایش بدون شک ازجانب ایشان مورد ارزشیابی ونقدقرارمی گرفت واشعارآنان  
بهترین سرمشق برایش بوده است. تبارز وتابش این جوِّ ادبی خاص هندی رادر  
شعرهایش پیش ازهمه به مالحظه می گیریم. غزلها وبدیهه ها، ظرافتهاولطایـف  
مخفی دربین مردم ومحافل ادبی ما بسیاربلندآوازه است، بخصوص این ابیات او  

 در جامعۀ ما زبانزد خاص وعام است : 
 درسخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل 
 میل دیدن هرکه دارد درسخن بیند مرا  

 یا : دل که بشکست ازکی خرسند مشکل است 
 شیشۀ بشکسته را پیوند کردن مشکل است 
 یا: دختر شاهم ولیکن رو به فقر آورده ام 

 زیب و زینت بس همینم نام من زیب النساست ... 
مولف هنرمنداستادشهرانی درصفحۀ هشتم کتاب زیرعنوان )زیب النسابیگم  
ومفهوم عشق( نگاشته است: )پیش ایزکه معنی ومفهوم عشق رادرگفتار مخفی  
بدست بیاوریم، الزم می افتدحیات اوراکه در قفس طالیی سپری شده مـورد  
ـان   مطالعه قراردهیم، زیرا اگربه متن و موقف زندگانی مخفی وارد شویم، بیگم

 ازاشعاراو معنی وکیفیت عشق را تاحدی پی خواهیم برد... 
ه مطابق فبروری    2۵38زادگاه زیب النسا دهلی میباشد. وی درماه شعبان سال 

م چشم بجهان گشوده است. )درکتاب دیوان زیب النسا تولد اورادهـم    2649
شوال آورده اند.( پدراوکه اورنگزیب عالمگیر بود واورا درقسمت دینداری و  
حمایت دین اسالم که بعضی حتی در قطارامامان می شمارند، شخص متـدیـن،  
ـنـداری او   اسالم دوست بوده ازآن سبب زیب النسابیگم هم ازطفولیت بـه دی
شهرت یافته بود. اگرچه بعضیهاراعقیده براینست که ازبسیار دینداری پـدربـه  
ستوه آمده بود !... حفیظه بیگم بانو که اززنان دانشمندبود، زیب النسارا به دربار  
تعلیم داد، چون پدرش اورنگزیب ازقریحه واستعداد ذاتی زیب النسا واقف شد،  
مالمحمدسعید اشرف تهرانی را منحیث معلم وی مقررنمود. ازآنست که زیـب  
النسا در هنر موسیقی وخطاطی مهارت یافت، زبانهای فارسی وعربـی خـوب  
 آموخته ودر علوم صرف، نحو، فقه، منطق ، فلسفه وتاریخ وارد گردید... 

ـاد   باآنکه زیب النسابیگم پرده نشین و زیرشرایط بسیارضیقی که پدرش ایج
ـار   کرده بود، حیات بسرمیبرد، ولی علما، دانشمندان وشعرا را از داخـل درب
امپراتوری حمایت مینمود، وگویندکه علت شهرت یافتن زیب النساهم حمایت  

 او ازفرهنگیان دورانش میباشد. 
ما درتاریخ حیات ابوالمعانی میرزاعبدالقادربیدل خوانـده بـودبـم کـه آن  
حضرت فقط یک طفل بنام عبدالخالق داشت که درطفولیت وفات نموده بود.  

 مثلی که حضرت بیدل خودمیفرماید: 
 عبدالخالق آمد به دیر فانی     دیرآمد و زود کرد بال افشانی 

 اما درکتاب ملکه های تیموری آورده اندکه زیب  )دنباله درصفحۀ هشتم( 

ـ نیویارک مشتاق احمدکریم نوری                                              فلشنگ 
 سُرُور سرودِ آخرى اش را نواخت 

بیست وششم دسمبر روزخاموش شدن یک شمع فروزان، یک شخصیت قـدر  
دان دنیای هنروفرهنگ میباشد،که ازبارگاه رب العزت برایش رحمت مغفرت  
روردوسـت   ودرجات واال خواهانم. واقعأ این قافلهء عمر عجب میگـذرد، ســو
ـنـگ   داشتنى، یارهمیشکى وشخصیت چند بعدى به جاودانگى پیوسـت وآه
ابدیت نواخت، واقعادردآور وتاثربار بودکه وقتى بعد ازختم مجلسى ورسیدن به  
ـا   منزل، قبل از آنکه استراحت نمایم، به شنیدن پیامهاى دوستان آغازنمـودم وب
ـار   کمال درد واندوه به پیام متأثر کنندهء رسیدم که از وفات همکار پرمایه و ی
گرانمایه ام مرحوم شادروان خان آقاسرورتذکارگردیده بود. از ضایعهء بزرگ  
ـنـدانـه   وجبران ناپذیرکه درقیدقلم و ذکر واژه در این مقال نمى گنجد، سوگم

 دراین غم بزرگ خود راشریک میدانم. 
ـیـت   مرحوم خان آقاسرور واقعاً شخص
چندبعدى بود، او برعالوهء نقش آفرینى  
در دهها پارچهء تمثیلى، درامها وفلم ها و  
آهنگهاى ثبت شده درأرشیف رادیو و  
ـان    ـن تلویزون ملى کشورنیزدارد، همـچ
ـانـو   آهنگهاى دوگانه باخانم هنرمندش ب
مزیده جان سرور دارد. دربخش سینمای  
ـاى   کشورخان آقا سرور از اولین بچه ه
ـار   فلم نیز محسوب میشود، کتاب یادگ
ماندگار تیاتردرافغانستان اثرارزشمنـدى  
است که سورور آنرایک ونیم دهه قبل به  
 مشتاقان خوانش وپژوهش پیشکش کرد 

ـانـمـوده، و     که ازتاریخچۀ تیاتر ونقش هنرمندان ارزنده و برازنده یادآورىه
بدست خودش و باچند سطرى چکیده ازقلمش ودستخط برایم تحفه داده، کـه  
 درآن یادکار ماندگار که زحمت تدوین تهیه وخاطره نگارى را متقبل شده بود . 

درکوهستان شمالى دیده به جهان گشـود.    2429زنده یادخان آقا سرور درسال 
او که زادۀ پروان کاپیسا بود در کابل بزرگ شد، در مکتب بى بى مهرو دورهء  
ابتدایه  وثانوى را خواند، و در نمایشنامه هاى مکتب ظاهر وهویداگردیدو بـه  
ایفاى نقش پرداخت، واقعأ نخستین بارکه روى ستیژرفت، درکارش موفق بود  
که رضایت خاطر همگان را بدست آورد، وبنام خان بچهء فلم مشهورگـردیـد.  
ـاز   بعدأ همکارى را باتیاتربلدیه، لشکرنندارى، شهرى نندارى وکابل ننـدارى اغ
نمود، بعدأ مرحوم خان آقا سرور براى فراگیرى دروس مسلکى در رشتۀ سینما  
وتیاتر به هند رفت، و بعد از سپرى نمودن مدتى با مدرک ودرک بیشتربرگشت  

 ودرمو سسۀ هنرهاى زیبامدرس شد.  
در زمانیکه خان آقاسرور در هندبود نیز با ایفاى نقش با هنر مندان سینماى هند  
پرداخت وباهنرمندان بزرگ آنکشوردیدارهاوهمکارى هاداشت. مرحوم زنده  
یادسرور که مدت مدیدى بحیث مربى در کورسهاى آرت وهنربه تدریس و  
تربیه شاگردان پرداخت، درفلم مانند عقاب  به اجراى نقش پرداخت ، و بعد هم  
ـاد   درفلم روزگاران نقش اول رابازى نمود. شادروان خان آقاسرور حداقل  هفت
آهنگ درارشیف رادیو وتلویزون ملى ازخودبجا گذاشته است که اکثر آهنگها  
 به شکل دوگانه با خانمش هنرمند برازنده محترمه مزیده جان سرورمىباشد.  
ـاى   ازمرحوم خان آقا سرور مقاالت متعددى در عرصه هنر وفرهنگ و نقـده
سینمایى درمطبوعات  چاپ گردیده، مرحوم سرور با چند نام  درعین وقت می  
نوشت وازعایدقلم کار ساختمان منزلش رابه گفته خودش بسررسانیده بود. خان  
آقاسروربه چندین زبان تسلط داشت. دردوران مهاجرت درهندوستان در دفتر  
مهاجرین در هند ترجمانى نیزمینمود وازین ناحیه نیز مصدرخدمات ارزشمنـد  
براى مهاجران گردیده بود، که وظیفه درکانادا با مجوز رسمى دولت کانادا بـه  
ـلـف   ـت دست داشت که هموطنان عزیزمهاجردرکانادادرحصه گرفتن انواع مخ
الیسنس ها وترجمهءاسناد، و رفتن به موسسات و ایمیگریشن یارى و مددگارى  
میکرد. او این کار رابا مسئولیت نمایندگى فرهنگیان و هنرمندان راتا روز وفات   

 مدبرانه به دوش داشت .   
مرحوم سرور ازبنیانگذارن مسجد مبارک امت نبوى نیز محسوب مى گـردد،  
هکذا یکى ازبلندپایگان اتحادیهء سرتاسرى هنرمندان افغانستان  نیزبود. سـرور  
فقید درکانادا ازیاد یارودیارفارغ نبود، مقاالت زیادى به قلم اوبه زیورچاپ رفته،  
و رسانۀبیست وچهارساعتهء بنام آریانا رابراى تقریبا دودهه تایکساعت قبـل از  
مرگش، یعنى  ساعت یازده وپانزده دقیقه قبل ازظهر به صداى خودثبت نمود و  
براى شنیدن  همو طنان گرامى و عالقمندان عزیز پیشکش نمود وبعد از بـراى  
قدم زدن به بیرون منزل برآمد و درنزدیک خانه در اثناى قدم زدن،  دراثر یک  

 حملهء قلبى جان به جان أفرین سپرد و داعى أجل را لبیک گفت.  
ـاسـد،   ـن راقم این سطورمرحوم خان آقا سرور را ازسالهاى خیلى طوالنى مى ش
سرور واقعا دوست خوب رفیق وفادار و یار بدون مقصد و مطلب بود، دردفاع  
ـاران و   از ژورنا لیستان  درچندین برنامهء مشترک که بخاطردفاع ازروزنامه نگ
 درمجموع ازاهل قلم وکالم براه افتاده بود، سهم مشترک باما مىکرفت.   

دسمبربود، وصحبت دیگرش    1۰آخرین پیغام زنده یادسرور درپیامگیرمن روز 
دربرنامه تلویزیونى من دریچهء سخن که ازطریق شبکه جهانى پیام افغان هرماه  
براى سه ساعت مستقیمأ نشرمىکردد، دربرنامۀ دوازدهم دسمبر ازطریق تلفون  
بود، که صداى گیرا وصحبت جامعش درآن برنامه دریوتوب موجوداست، که  
ـأ   ـع این روى لین آمدنش از البالى تلفون دو هفته قبل ازمرگش بود، سرور واق
طوریکه هنرمند برازنده فرهنگى ارزنده بودبراى خانواده اش هم خیلى مهربان،  
پدرمشفق به اوالد، شوهرشفیق براى خانم، خسرمهربان براى عروسان و دامادش  
و واقعأ یار قدردان ودوست قدرشناس براى دوستانش ازجمله ما بود. شوخى ها  
وکپهاى نغز وپر مغزش به گوش هایم طنین انداز است که میگفت هـرکـزاز  
 روبروى یک گاو ویک االغ وازهیچ طرف شخص بى شعور رد نشوید !  

من به نمایندگى از همه اعضاى محترم خانواده وهمکاران گرامى مطبوعاتى ام  
وهکذارئیس عمومى اتحادیهء سراسرى هنرمندان افغانستان، بورد اجراییه وهمه  
اعضاى محترم اتحادیه هنرمندان و ژورنالیستان وهمچنان بنیادفرهنگى نگاه وهم  
ازطرف عالقمندان گرامى برنامهء دریچهء سخن، ناشرافکارمـردم درددیـدهء  
افغانستان، وفات مرحوم مغفورجنت مکان خان آقا سرور رابه همه خانوادۀ شان،  
به خواهربزرگوارهنرمند موفق خانم مزیده جان سرورهمسر گرامى شان، اوالد  
ـان   ـیـدج عزیز و به مدارج هنر وکمال رسیده اش هریک ویس جان سرور، ول
ـان   سرور، وحیدجان سرور، قیس جان سرور و وحیده جان سرور و وژمـه ج
ـان   سرور وداماد شان أقاى ویس شور انگیز، وهکذابه جامعۀ هنرى وفرهنگى م
ودرمجموع به ملتء هنر دوست وفرهنگ پرورمان صمیمانه تسلیت میگویـم.  

 یادش همواره جاویدان بادوبهشت برین مکانش ! 
ـاعـت  4۵انشااهلل دربرنامه بعدى تلویزیونى دریچه سخن که روزشنبه   جنورى س

عصروقت نیویارک وتورانتوبه گردانندگى    3یک بعدازظهروقت کالیفورنیا و 
وگویندگى اینجانب بخیرپیشکش خواهدشد، ازاین فرزانه فرزندوطن یادآورى  
ـتـصـدى   هایی خواهم داشت . باحرمت و ارادت، کریم مشتاق احمد نورى. م
 شوی تلویزیونى دریچهءسخن .                                  )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                              برومفیلد 
 (1)الحاج امان الملک جالله، سالم  

...حال آنکه همین آیاتی را که شما به آن استدالل  «درقسمت نوشتۀ تان که:  
نموده اید, به تصدیق و ثبوت فتوای استاد)؟( سادات دربارۀ کافر شمردن شفیع  

سورۀ النساء را مثال آورده    23۵: شما آیت  »عیار دلیل قاطع و موثق بشمار میآید 
آید: قسمیکه در باال ذکر شد شما و دوست تان سادات نه به آیت متبرکه و نـه  
توضیحات آن توجه نموده اید: زیرا دیده میشود که ازخواندن پراگراف بعدی  
ـاع   ـن بکوچۀ حسن چپ قدم برداشته اید. بناء مجبورأ, من آنرا دوباره بـرای اق
ـارک     23۵خاطر بزرگوار شما درینجا مینویسم:....مقصد من از ذکر آیت مب

ـات بـطـرف   النساء قسمت دوم آنست که امر میشود )وقتیکه ازین نوع مکالم
سخنان دیگر میروند آنگاه میتوانید همرایشان بنشینید(. چیزیکه مرابه او درگرد  
همآئی)آب( همنشین ساخت مفکورۀ  ضد پاکستانی و مبارزه با فساد اخالقـی  
حکومتهای فعلی وگذشتۀ افغانستان است... اگربازهم به گفتار حصرت مصطفی  
)ص( که فرموده اند: انما االعمال بالنیات )صحیح بخاری, جلد اول, حدیث نمبر  
اول ترجمۀ احراری( رجوع شود من به نیت نیک شفیع عیار که نجات وطن؛ از  
شر مفسدین, دزدان, قاتالن, آدم ربایان, خدعه کاران, دروغ گویان  ودشـمـن  
قسم خوردۀ افغانستان پاکستان و آی اس آی است, معتقد هستم که ایـن امـر  
هیچکاه خالف سنت محمدی نمیباشد. ولی شما برعیار ودیگرمسلمانان ومومنان  
همنشین شفیع عیاردرگردهمآئی)آب(اتهام کفربسته ایـدکـه ایـن! خـالف   

 احادیث متبرکه سیدنا محمد )ص( است.  
محترما, چون شما اقرار کرده اید که یک آدم عامی هستید، ایت متبـرکـه   

آمده هم میفرماید : و این مثالها, بیان مـی    34درپارۀ بیستم سورۀ العنکبوت نمبر 
کنیم آنرابرای مردمان! ونمی فهمندآن )مثالها(را مگردانایان )تفسیر کابلی, چاپ  

(. امام حنیفه )رح( فرموده است: )اگر شخص  631جدید, جلد چهارم, صفحه  
عامی و بازاری باتو مباحثه ومناظرکرد با وی مباحثه مکن که آبروی تورا مـی  
ریزد(. در باال به اساس همین مقوله نمیخواستم باشما زیاد بپیچم اما چون بزرگ  
ـان   ـی سالید و فرد ولسی و بازبگفتۀ امام حنیفه که به استناد فرمودۀ پیامبر)ص( ب
ـقـت   داشته اند:)کسانیکه به بزرگساالن مااحترام نگذارند و برکوچکترین ماشف
نکنند ازما نیستند ( گناهکار نشوم, به توضیح و جواب به انتقادات تان پرداختم  
ـیـل   وباز به اساس فرمودۀ امام حنیفه که: )درحضورآنان هیچ مسئلۀ را جز با دل
ـام   واضح و روشن بیان مکن( درنظرگرفته, به توضیحات مفصل پرداختـم. ام
حنیفه  رحمۀ اهلل علیه درجای دیگر که یقین دارم شما از آن مطلع هستید اظهار  
داشته اند که: )جز درفن خودت که علم است دربقیه موارد خود را در ردیـف  
عامۀ مردم بحساب آور(که به اندازۀ ازین مقوله پیروی کرده, درتحریر خود را  

 عامی قلمداد کرده اید, اما درعمل طوردیگر پدید آمده اید. 
الحاج امان الملک جالله صاحب, شما ازمن پرسیده اید کدام مسئولیت؟ نـه  
ولی فقه هستید ونه مرجع تقلید و نه عالم دین که به امربه معروف ونهی ازمنکر  
ـارۀ   بپردازید..  محترم جالله معظم, کالنسال ثالث بالخیر: معلوم میشود که درب
امر معروف ونهی منکر مانند دیگرعناوین فوق هیچ معلوماتی ثقه وموثق ندارید  
و یا کسی به شما مشورۀ نادرست اعطاکرده، ولی خوبست ازینکه ازمرجع تقلید  
خبردارید نه ازمرجع حکام واگر راستی درینباره وارد هستید از مقوله های امام  
ـاسـی   حنیفه درک خواهید کرد که از تقلید حنفی نیک باخبرم ولی مرجع اس
تقلیدما ازقرآن و روش سیدنا محمد )ص( منشا میگیرد. وامادربارۀولی فقیه که  
مقصدفقیه جامع الشرایط است نه من این ادعا را دارم, ونه دوست تان سادات نه  
ـای   ـه کوثرجان ونه ظاهرداعی به این مقام رسیده اند. امروزنزدمن  از جملۀ فق

 جامع الشرایط درقرن بیست ویک همانا داکتر یوسف قرضاوی است. 
داکتر یوسف قرضاوی در کتاب فقه سیاسی خود که عبد العزیز سلیمی آنرا  

ـان    23۲ترجمه نموده در صفحۀ   ـلـم در بارۀ حق مسؤولیت مینویسد: ) ...مس
سیاسی بر اساس ایمان خود مکلف است که تنها برای خود زندگی نکند, و بـه  
مشکالت و گرفتاریهای دیگران به ویژه دیگرمسلمانان بخاطراخوت درایمان بی  

میفرماید: تنها ) بـه    2۵توجه نباشدزیراخداوند متعال درسورۀ الحجرات آیت  
تحقیق( مومنین برادران یکدیگر اند.( ودرروایتی ازالطبرانی مجمع الزوائد جلد  

( آمده است که: ) هـرکـس بـه امـور  238) پاورقی صفحه    8۲اول صفحه  
ـیـت   مسلمانان اهتمام ننماید, از آنان بحساب نمیآید, و هرکس در راستای رضائ
خداوند )ج( و براساس سنت پیامبر )ص(, پیشوایان وعامۀ مردم را نصیـحـت  

 ننمایند از جملۀ آنان نیست(... 
بازهم قرضاوی, درکتاب )دانش ودینداری( که توسط عبد العزیز سلیمـی    

ـان(    244 -2۵2ترجمه شده درصفحه   ـالـم تحت عنوان )فرهنگ و اوصاف ع
ـلـم,    -1احساس مسئولیت,    -2لست ذیل را ارائه میدارد:     -4امانت داری ع
تالش بـرای     -6عمل بر مقتضای علم,    -۰عزت نفس,    -3تواضع و فروتنی,  
ـا در    -۲گسترش علم,   مالحظاتی دربارۀ ابالغ وکتمان. درینجا نظربه سوال شم

ـیـن   ـیـم: اول قسمت اول, که احساس مسؤولیت است، مورد مطالعه قرارمیـده
ـان   ـالـم ـاراسـت, زیـراع اوصاف عالمان احساس مسئولیت درپیشگاه پروردگ
ودانشمندان جانشینان پیامبرانند و هیچ منزلتی باالتر از منزلت نبوّت وهیچ مقامی  
واالتر از مقام وارثان منزلت وجود ندارد و میزان مسؤولیت متناسب با منزلـت  
مقامی )علمی( هست که هرکس ازآن برخوردار است... عالمان درعرصه های  
گوناگونی دربرابر دانش خویش مسؤولیت دارند. بدین ملحوظ, خودرامسؤول  
ـادات   ـا س شناخته آیات متبرکه و احادیث پرحکمت نبوی را تذکـر دادم ت
ـعـی   ـا وق صاحب بخود آیند؛ ولی متأسفانه محترم سادات تجاهل کرد وبه آنه

 نگذاشت . 
اکنون بر میگردیم به موضوع امر معروف و نهی منکر :  به تمام واجبات و  
مستحبات معروف،  و به تمام محرمات و مکروهات منکرگفته میشود. درقرآن  
پاک آیات متبرکۀ ذیل درینباره ارشاداتی دارد که ذیأل تقدیم میگردد: سـورۀ  

ـا  2۵3نمبر   آل عمران پارۀ چهارم که چنین ترجمه شده: وباید که باشد از شـم
جماعتی,که بخوانند به سوی کار نیکو, و بفرمایند )امر کنند( بکار پسندیده وباز  
دارند از ناپسند و آن گروه ایشانند رستگاران ) تفسیرکابلی, چاپ جدید, جلد  

(  درتفسیر آن گفته شده:.... این امر از حضراتی ساخته میشود  4۰8اول صفحه  
که با وجود علم به معروف ومنکر و آگاهی از قرآن وسنت باهوش و مـوقـع  

آل عمران پارۀ چهارم که چنین ترجمه شـده:     22۵شناس باشد.... سورۀ نمبر  
هستید )بودید(  بهترین تمام امم که بیرون آورده شد)خارج کرده شد( بـرای  
مردم؛  امرمیکنیدبکار پسندیده ونهی میکنید از کار ناپسند و ایمان میآورید برای  

ـارم,    223(. عالوتأ, سورۀ نمبر  463خدا...) همانجا صفحه  ـه آل عمران پارۀ چ
پارۀ دهم, و    ۲1پارۀ نهم , سورۀ التوبه آیت    2۰8سورۀ االعراف آیت متبرکۀ  
پارۀ چهاردهم دربارۀ امر معروف و نهی منکر ارشاداتی    92در سورۀ النحل آیت  

حـدیـث    136تقدیم  گردیده است. در سه صد حدیث یونس حیران, صفحه  
که از ترمذی نقل شده است حضرت رسول اهلل فرموده است: )قسـم    194نمر  

به آن ذاتیکه حیات و ممات من در کف قدرت اوست که یا شما امر معروف و  
نهی منکرکنیدیا اینکه خداوند عذابی را بشما مسلط خواهد کرد که آنوقت اگر  
ـاه   ـبـول درگ دعا کنید اجابت نخواهد شد(. اکنون که دعای ما و شما مورد ق
ایزیدی نمیگردد  دلیلش همین است که بعضی از مال و مولوی ما دروعظ خود  
آگاهان ویا نا آگاهانه معروف را منکر ومنکر را معروف اظهارنموده برمشاجره  

آل  2۵3محترم الحاج امان الملک جالله صاحب, دیده میشود که درآیـت  
التوبه از٬مردان وزنان مومـن    ۲2عمران از)گروه و امتی( ذکرمیکند, و در ایت  

ـیـد   دراجرای امرمعروف و نهی منکر٬ ارشادات حکیمانه داشته است؛ قرآن مج
میتوانست که آنرا مختص به مال و مولوی بسازد که نکرد ولی آنرا مسؤولیـت  
ـا   کسانی دانست که: وجود علم به معروف ومنکر و آگاهی از قرآن وسنت ب
هوش و موقع شناس باشد.... فقها بعدتر برای نظم سیستم امر معروف ونهی منکر  
ـان   شرایط و مراتب امر به معروف ونهی منکررا به میان آوردند و هم خاطر نش
ساختند که دو نوع امر معروف  یعنی عام و خاص وجود دارد. امرمعروف عام  
انست که همۀ مردم حقی دارند ومیتوانند هر کس را درهرمقامی امرمعـروف  
ونهی منکرنمایند.  امر به معروف خاص, مخصوص گروه دانشمندان آگاه و  

 راستین و بیغرض و خیرخواه امت میباشد 
خوب محترم الحاج امان الملک جالله! تشکر ازینکه وظیفۀ مسلکی مـن را  
درین ایام بازنشستگی بخاطرم آورده شعف و سرور آن دوران مسلک مقدسم را  
ـا در   برایم تازه ساخته بخاطرم آوردید. اینکه لطف فرموده سوال کرده ایـد:٬ای
امریکا, اروپا, ممالک عربی و افغانستان علمای دین پیدا نمیشوند که بـر ضـد  
ـتـن   فتوای صادرۀ سادات به مقابلۀ و مناظر برخیزد و فتوای اورا در کافر دانس
شفیع عیار با دالیل شرعی و فقی رد و باطل سازند؟٬ بیائید این موضوع را اول  
ازینکه کافر کیست و چند نوع کفر و جود دارد بحث نموده بعد در بارۀ رول  
علمای فوق درفتوای کفر شفیع عیارازطرف سادات سخنی درمیان میگذاریـم:  
ـاراصـول   وه گانۀ کفر درقرآن مجیدکه عبارتنداز: انـک وشروع میکنیم به معانی ن
دین, انکارتوحید ویگانگی خداوند )ج(, انکار رسالت حضرت محـمـد)ص(,  
انکار طاغوت, کفران نعمت, ترک فرای  و وظایف دینی, ارتکاب معصیت   

 بیزاری و برائت, و هم زراعت و کشاورزی. 
اغلبأ گفته میشود کسیکه بخدا و پیامبرش ایمان ندارد کافر است. از نگاه فقه  
ـایـش در   مشرک شناخته میشودو امادرقرآن مجیدآن کفارو مشرکینی که ج

, سـورۀ  38جهنم است و به کرات  درقرآن یاد شده است ) سورۀ النساء آیت  
( تعریف باال را    ۰3, سورۀ اعراف آیت  ۲1, سورۀ المائده آیت  28یونس آیت  

شامل میشود. گناه و معصیت و نافرمانی خدا دونوع است: اگر از روی جهالت  
. و  2۲و غفلت باشد و بعد توبه کند خداوند آمرزنده است: سورۀ النساء آیت  

اگرباتوجیه عمل وبی اعتنائی گناه انجام شوددرقرآن به کفرتعبیرشده و صاحب  
کافران را به کسی    4.  در سورۀ ابراهیم آیت  28عمل کافر گفته میشود آلنساء  

ـات   دانسته اند که دین را به دنیا فروخته اند. همچنین درسورۀ مبارک النساء آی
 درباره امر معروف ونهی منکراشاره شده است.   2۰2و 2۰۵

چون کفر که فاعل آن کافراست بمعنی فردیست که ایمان ندارد. چون ایمان  
ازنگاه کیشهای مختلف تعریفهای متعدد  دارد؛ بناء برای کفرهم تعریفهای متعدد  
 درمذهب اشعری, فرقۀ کرامیه, خوارج, معتزله و شیعیان ارائه گردیده است. 
کافر بدو نوع فقهی و کالمی تقسیم شده اند. کفار نوع فقهی چهارنوع اند که  

کافراهل کتاب ) یهود, نصارا, و مجوس و دیگران چـون    -مشتمل اند بر: اول 
بت پستان( میباشد. این کافریا حربیست که با مسلمانان در پیکار بوده به سرزمین  
شان حمله برده اموال, دارائی و ثروت شان را به غارت میبرد. پس می بینیم که  
ـبـرد   داعش و طالب ازهمین نوع اند.یا غیرحربی, کفاریست که با مسلمانان درن
نیست. کفارغیرحربی به دودسته تقسیم شده اند: ذمی که در دیار اسالم زندگی  
ـیـر   نموده دربین تعهداتی موجود است و تجاوز با مال و جان وناموس کافـرغ
حربی ذمی مستحق جزامیشود. متأسفانه دربارۀ کافر٬غیرحربی غیرذمی٬ کـدام  
ـاری   تعریف مؤثر دریافت نتوانستم. به عقیدۀ من منظور ازین گروپ همان کف
اند که به حیث توریست ویاتحت پروگرامهای مؤقت مانند آن برای چند روز  
ـا   ازیک مملکت اسالمی دیدن میکنند و دوباره به مملکت شان بر میگردنـد ام
 هنگام توقف مانند مهمان بود از آنها حمایت جانی و مالی صورت میگیرد.  

ارتداد یامرتداست که: شخص بعد ازبرگزیدن دین اسالم ازیـن دیـن    -دوم 
مبین برمیگردد. داکترقرضاوی درکتاب ٬ دورنمای جامعۀ اسالمی٬ که تـوسـط  

بحث وسیعی دارد. قرضاوی    8۵تا    ۰6عبد العزیز سلیمی ترجمه شده از صفحه  
می گوید: پیش از حکم ارتداد انسان مسلمانی که مسلمان بودن او ثابت و یقینی  
بوده است باید احتیاط کامل صورت گیرد, زیرا ٬یقین بوسیلۀ شک بـرطـرف  
نمیشود٬. قرضاوی مراحل ارزیابی ارتداد را درچهارمرحله بحث کـرده اسـت:  

از خطرناکترین امور, تکفیر کسی است که در واقع کافر نیست, ودر     -یک  
سنت رسول خدا )ص( به وسیلۀ تندترین عبارات درمورد آن هوشدار اده شده  
ـیـر٬   ـف است و قرضاوی درین باره کتابی زیرعنوان ٬ پدیدۀ افراط درحکم تـک
نگارش داده اند که در راستای مقابله با موج سرکش حکم تکفیر که مدتی در  
بسیاری ممالک گسترش یافته به طبع رسانیده است. و میگوید: و اکنون هم کم  

ـای  -هستند کسانی که ازین طرزتفکرپیروی مینمایند. دو  تنها دانشمندان, علـم
جمهور فقها براین اند کـه بـه    -محقق و متخصص این کار ررا انجام دهد. سه 

مرتد وقت  داده شود که توبه کند که کمتر یا زیاد تر از سه روز خواهد بود و  
ـاس    -چهار  صدورحکم بایدازطرف اورگان قضایئ بالخاصه که جـز بـر اس

شریعت الهی حکم نکند و اساس را بر آیات و سنن محکم وروشـن قـرآن و  
سنت که مرجع حل اختالفات مردم هستند, استوار نگهدارد که بدین ملحـوط  
ـیـد(   یگانه مرجع شرعی برای اجرای حکم, متولی )مسؤول امور, فرهنگ عم
شرعی و رسمی است وبس. پس به اساس ارزیابی قرضاوی, هیچیک از ذواتی  
که در باال نام برده ام حق تکفیر کس را ندارند! عالوتأ در لست کفارنوع فقهی؛  

کافر اصلی: یعنی شخص بالغی که که از والدین کافر تولدیافته و هنگام    -سوم 
کافرتابعی است که عبارت     -بلوغ به ارادۀ خود کفر را برگیزده است  و چهارم 
 از فرزند والدین کافر قبل از بلوغ میباشد . 

کافر در اصطالح کالم: درعلم کالم  یا عقائد کافر عبارت است از: کسیکـه  
توحید یا یکی ازلوازم آنرا قبول ندارد, اگرچه در لفظ شهادتین را بگوید وبـه  
ـافـر   ضروریات دین نیزعمل نماید. بعبارۀ دیگر, کافرکالمی ) خصوص( و ک
فقهی )عموم( مطلق اند. یعنی هرکافرفقهی کافرکالمی نیزهست. ولی ممکـن  
است فردی که کافرکالمی باشد, کافر فقهی نباشد. کافرکالمی دونوع انـد:  

ـثـأل:    -یک  غیر توحیدی؛ یعنی کسیکه یکی از لوازم توحید را قبول ندارد, م
قایل به عدل الهی نیست. یامنکر معاد ) برگشت بروز آخرت( است و یا یکی از  

توحیدی,با توجه به رتبه ای که به آن کافر     -ضروریات دین را قبول ندارد. دو 
ـافـر   است. به کافر توحید ذاتی,  کافر توحیدصفاتی, کافرتوحید افعالـی, ک
توحید استعانی, کافرتوحید تشریعی, کافرعبادی, کافر وحیی تقسیم شده اند.  
پس دیده میشود که نه شفیع عیار و نه همنشینان جلسۀ)آب( او درین کتگوری  

 های کفر تصنیف شده میتوانند. 
ـا جـواب   محترم الحاج امان الملک جالله صاحب, امید تشریحات فوق بشم
ـان   مقنع داده باشد که: چرا علما ودانشمندان گرامی را که من برای هریک ش
چون خادم مردم افغانستان و خدمتیکه به دین اسالم بدوش داشته اند احترام بی  
شائبه دارم و شما نبایست اسمای این بزرگان رادرانتقادتان بامن دخیل میساختید,  
صدورتکفیرسادات وهم گناه شانرا رد یاتائید نکرده اند. پروفیسرسیرت سیستم  
عدلی افغانستان را صورت بخشید و دردانشگاه کابل دردانشکدۀ شرعیات شعبۀ  
نسوان شرعیات راتاسیس وشاگردان پرکار, صادق و وطندوست چون سارنپوه  

 )دنباله درصفحۀ هشتم( 34ظاهره دستگیرایجاد، خواهرعزیزم تعلیم دادکه برای 
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شاه ظاهرحداقل چندهزاردالری هم باخودنیاورده بود، تاچند صباحی رابگذراند،  
یاکه پولهاراتحایفی برای معشوقه هایش خریده بود. اینهم کوتاه فکری اش را  
نشان میدهد. ازاین واقعه پند میگیرد، وقتی که ولی نعمتانش وی را بابای وطن!  

ملیون دالرجایداد های چورکردۀ که به    8۵۵می نامند دهن بازمی کند وتقریبا  
 نام خود ثبت کرده بود، فروخته وبه خارج نقل می دهد. 

شهزاده نادرازکانادا نزد پدر درایتالیا آمده ومیگوید: پدرمرا رئیس حیوانات ) باغ  
وحش( مقررکردی، برادرم را رئیس گدا ها )هالل احمر( تمام قدرت را بدست  
سردارولی این پدر ل... سپردی، خداکند داؤود اِیره نکوشه که مه یک ده کارد  

 دردلش بزنم. )به کدام غیرت ؟( 
ـتـی   دراول شاه ایران ماهانه دوازده هزاردالربرای شاه ظاهرکمک می کرد، وق
شاه ایران خلع شد حکومت اهل سعودماهانه بیست هزار، بعدا حکومت داؤود  
ده هزاردالربابت عواید ملکیتش روان می کرد، اما درنیمۀ وقـت حـکـومـت  
طالبان، امریکائی هابدادش رسیدند، قرار گفتۀ یک دوستم که با فامیل شاه آمدو  

ـا    1۵۵شدی داشت، مبلغ   ملیون دالر برایم گفت. البته درین وقت امریکائی ه
 تغبیر عقیده کرده بودند وتصمیم به برگشت شاه معزول گرفته بودند. 

ازتهران برآمد، اول درمصربعدا درامریکا پناه    24۰۲ جدی  16 شاه رضا به تاریخ  
گزین شد، مصاحبۀ تلویزونی اش را دیدم، خبرنگاری ازاوپرسید، گفته میشود  
چهل ملیارددالرباخودآورده اید؟ اوخندیدوگفت مرانشان دهیدایـن پـول در  
کجاست، تا نصف نصفش کنیم، دروقت حیات شاه هشت ملیاردآن ثابت شد،  

ملیون دالربود. )خاطـرات    26۲ناگفته نماند که خرچ ساالنۀ دربارشاه درتهران  
 اسداهلل علم وزیردربار شاه ایران( 

اماپسرش محمدرضا بعد مرگ پدرجزیرۀ را درامریکای جنوبی خرید وتفریح  
گاهی به شکلی افسانوی یک هزارویک شب برای ملیونرهادرآورد،که گذران  
یک شبانه روزدرآن حداقل ده هزاردالرقیمت دارد. هم چنان مخصوصا بـرای  
کابلیان معلوم است، دختر جنرالی به این سرنوشت گرفتارو حامله شد. پدردختر  
ـالـی   نزدشاه رفته وگفت یا دخترم را درعقد نکاحت می آوری، یا به دیوان ع
قضا میکشانمت، طورآرام دختررا قبول کرد ودرشهرنو دریکی ازبیست ونـه  
منازل که به همین منظورخریداری شده بود نگاهداری میشد. منگل لطیف بعدا  

ـهـر    1۵۵6این حویلی هارابه فرمایش بابای ملت! در سال  فروخت، وی درش
 هامبورگ برایم قصه کرد. وقباله هارا برای چند نفردگردرکابل نشان داده بود . 
دروزارت مطبوعات یکی ازهمکارانم ازوالیت میدان لعل محمد نام برایم گفت  
خدمت عسکری ام را درارگ شاهی نظربه شناسایی که داشتم گـذرانـدم، در  
والیت بامیان شبی درخیمۀ شاه پهره داری میکردم، گوشه ازخیمه بازبود، شاه را  

 دیدم، که مصروف دیدن فلم سکس بود. 
روزی با دوستم دردکان انتیک فروشی اش، چارراهی طره باز نشستـه بـودم،  
ـیـکـرد. در   شهزاده نادربا پسرده ساله ویک رفیقش آمد، اموالش را مشاهده م

افغانی درجیـب خـود    ۰۵افغانی خرید،    ۲۵تیکری کله شیرنقش بود، به مبلغ  
داشت وباقی پول آنرارفیقش که موهای ژولیده وکشال ودستبندی ازتکه های  
رنگارنگ داشت پرداخت، تمام پول رفیقش همان بود. شهزاده گفت ای کلـه  
ـفـت   شیررا گل کمربندم میسازم، یک جنس دیگرراهم خرید وبرای رفیقم گ
اعتبارداری که بعدا بپردازم، وی درجواب ناچارگفت شهزاده همۀ دکان ازخود  

 تان است، آن پول هرگز پرداخته نشد. 
ـیـر   هنرمندچیره دست، اوستادارمان برای ما به حضورداشت مؤرخ محتـرم نص
مهرین، روزی درشهرهامبورگ قصه کرد : درهوتل زرسفید موسیقی نـوازان  
آماتورکانسرتی داشتند، شاه ظاهرهم آمده بودند، ازشنیدن موزیک لذت بردند،  
ـادر   برای سیدقاسم رشتیا وزیراطالعات وفرهنگ گفتند، ماه آینده عروسـی ن
است. ازهمین هنرمندان خواهش کنیدبیایند، رشتیاگفت صاحب امرکنید. روز  
موعود درهمان تاالرما آمدیم وهنرنمایی داشتیم، چندساعت بعد داؤودخان بانعیم  
خان برادرش آمدند، مجلس را دورزدند مثل همیش باپیشانی ترش بدون کدام  

 احوال پرسی یا تبریک گفتن، برآمدند . 
ـاه   باشی عالم خانه سامان داؤود خان برای دوستانش قصه کرده بود: روزی ش
ظاهربه سالون خانه خواهرش آمده پرسید آغه الله ام کجاست؟ وی جواب داد  
ـیـد،   دراطاق خوابش، شاه نزدیک بسترش رفته آهسته آهسته پاهایش رامی مال
داؤود ازخواب بیدارشد، همین که چشم به چشم شدند داؤود خان بی اعتنا بـه  
اطاق دگری رفت وظاهرهم ازمنزلش برآمد . خواهرشاه چند باربرادرخود را  
گفته بود هرروزی باشد داؤود بالیی را برفامیل می آورد خارج روانش کن. )نه  
 داؤودمیرفت نه شاه این جرئت راداشت که ویرابه حیث سفیرجائی روان کند( 
محمداحسان نعمان ازشعبۀ ژورنالیسم مدیریت عمومی سمعی وبصری وزارت  

( برایم قصه کردکه:  2۵/4/2964 زراعت باما همکاربود، بعد ازاستعفای داؤود) 
ـیـن   ـیـش مامایم یکی ازدهاقین سردارداؤود درقرغه است، وی بعداز ادای نمازپ
تالوت قران حکیم میکرد، روزی سردار باالی سرش آمده وگفته، دعاکن که  
خداوند فامیل محمدزایی رادر قهروغضب خودگرفتارکند، تا شمامـردم آرام  
ـاقـی کـه   شوید. )بلی سردار صاحب دعای دهقان مرد قبول شد، اما ازتخم نف

 کاشته اید هنوزهم می سوزیم( 
اینراهم بایدبگویم که سردارداؤود قسمتی اززمین های غصب شـدۀ خـودرا  
تقسیم بندی وسرحاصل آورد ومیان باغبانان ودهاقینش تقیسم کرد. وی یگانـه  
فردی درفامیل نادربودکه مشروبات الکهولی صرف نمیکرد، زنبارگی نداشت،  
نیت های خوبی آمیخته باجنون، وتعصب داشت. متاسفانه بی حد فریفتۀ روسها  

 شده بود. ازجنایات وبد عهدی های روس ازتاریخ هیچ پند نگرفت . 
 هرکه ناموخت ازگذشت روزگار   هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار 

هنگام استعفای داؤود من مکتب زراعت متعلم بودم، کسی جرئت نداشت ایـن  
ـایـش   ـف خبرراآزادانه بگوید. اول یکدیگرراقسم ترقانت میکردیم، بعدخبراستع

 راآهسته درگوشش میگفتیم ! / 
***************************************** 

 حفیظه واعظی آشفته                                  
 به استقبال از سرودۀ ناصرخسرو بلخی قبادیانی 

ـای  ـ  حـــصار ـن
ـتم گیتی  دگر مرا         خواهدزدن به خرمن هستی شررمرا    افسرده کرده  اِس
ـیشتر  مرا    تا دورم  ازحدیقۀ خویش اندرین چمن   هر برگ گل به دیده بود ـن
 بی الله زار میهنم  هـر لحظه  می  خلد    شاخ شگوفه  همچوسنان در جگر مرا  
در مرا   ــرده  اند  ز کشور آبا  ـب  خون دلم خورش بود  از جام روزگار     تا ک
 ازخوان دهروکاسۀ گردون کینه خو       کردند قسمت  ازل این ماحضر مرا  
ظر مرا    این قصر باشکوه که نه خاکش زمیهنست  همچو حصار نای  بود در ـن
 یارب به حق عزت اوالدمصطفی)ص(   یارب  به دین پاک اوکه بودراهبرمرا  
 در جویبار کشورم آن آب رفته را      بازآر ورحمتی به هموطن محتضرمرا  
ـافر الذنوب        وافتح بفضل خویشتن این دردگرمرا  ــ ـلطفک یا غـ  اغفرلنا ب

ـفتگی «ز  ووَد  »آشـ  نباشدم   اندیشه  تا  ب
ــرالبشر مرا   چشم  مدد ز حضرت  خـی
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 هفته نامۀ امید 1111شمارۀ  صفحۀ  ششم 

بی توجهی به امور زراعتی ومالداری، فرآورده های زراعتی کاهش چشمگیـر  
ـا ورود   نمود وجای آنرا محصوالت کشورهای همسایه وحتا چین گرفـت. ب
مرچ، پیاز، بادنجان، ملی سرخک، سیب وناک، مسکه وپنیر، آرد گندم، برنـج  
وغیره، کمردهقان افغانستان راشکست و ضربۀ خیلی کاری وشدید به تولیدات  
داخلی واردکرد. بسیاری ازدهقانان ومالداران زمینهای خودرا ترک کردندوبـه  
شهرها به خاطر کار روآوردند، ویابه کشت کوکنارپرداختند. ازیکسوروستا ها  
از سکنه خالی شد وزمینۀ غصب زمین به زورمندان محلی آماده شد، وازسـوی  
دیگر نفوس شهرها متورم گردید وشماربیکاران به صورت سرسام آور افزایش  
 یافت، و مردم بخصوص جوانان به مهاجرتهای خطرناک مبادرت ورزیدند. 
جای خجالت است که کشوری که ادعای زراعتی بودن میکند، مسکه وپنیر  
 ایرانی وسبزیجات ومیوه جات وحبوبات پاکستانی بازار هایش را اشغال کند.  
هموطنان درد دیده و آگاه ! من این تظلمنامه را ازقول و زبان وافکار بخـش  
ـامـد   وسیعی ازشماها جمعبندی کردم، نابکاریهای اسف انگیزبدنامی به اسم ح
کرزی را فهرست نمودم، درحالیکه میدانم شما و بسی ازآگاهان، شاید فهرست  
ـیـن   طویلتری ازخیانتکاری وجنایتکاری و وطنفروشی این بدنام تاریخ سـرزم
باستانی مارا داشته باشند، عرضم را بابرشمردن حقه بازیهای دیگرحامد کـرزی،  
 که باید اورابه محاکمه بکشانند، معروض داشتم، والبته این رشته سردراز دارد! 
حاال ودرپایان ازهریک هم میهنم میخواهم فهرست باال راتکمیل تر بسازنـد،  
وتا هنگامی که این حقه باز نام باختۀ تاریخ کشوررابه دست عدالت ومحکـمـه  
نسپاریم، نباید از پا بیفتیم، تا باردیگر حامدکرزی و همکاران فاسد وقوم پرست  
وقبیله بازش ازهرقماشی که باشند، بر سرنوشت این ملت پرافتخار اما زخم دیده  
 از حکمروایی قبیله، گرفتار چنین سرنوشت شوم نگردند. به امید آن روز ! /. 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( راستگو و راست کردار  
کاکاهای محمد سر رسیدند و بشکل جدی مداخله کردند. ولی وقتیکه مسأله  
به اینجا رسید اطفال به پشتیبانی کالنهای خود )از فرط جهالت( جداً انکار کردند  
که ما همیانی نیافته ایم. بزودی این خبر را به عبدالمطلب رساندندو او هم فوری  
وبه نفس سوخته حاضرشد. وقتیکه ازواقعه و انکارکودکان و سرپرستان ایشان  
واقف شدگفت: این پسرمن صادق و امین است،یا اینست که مال و  همیان را  
حاضرمیکنیدیا اینست که جنگ برپای میشود، تا زنده ایم ممکن نیست کسـی  
بتواند مال  مهمان مارا دزدی کند .در این هنگام ازپشت دیوار خانه بانوی خانـه  
ـفـت:   که مادرمعاذ بود همان همیان را بدست گرفت و باال کرد فریاد زد و گ
اینک امانت تو ای عبدالمطلب، نه جنگ است و نه جدال. که آن مرد اعرابـی  
بمجرد دیدن همیان بانگ برداشت : اینست کمربند وهمیان من وبعد بناکردکه  
پول را بشمارد وطرفین متنازعین نزاع را ترک دادند و به سکوت عمیـق فـرو  
رفتند ونظرها همه متوجه محمد شد، در این وقت اعرابی هم ندا برداشت کـه:  

 مال من کامل است و هیچ ازآن گرفته نشده است. 
عبدالمطلب به اعرابی گفت: ای برادرمال تو ازآن تست وضیافت تو واجب  
ماست. یکی ازنفری گفت که: محمد دراین واقعه حقی دارد. و محمد با کمال  
ادب پاسخ داد: ای پدرمن مامردمی هستیم که برادای واجب مزدی نمیخواهیـم  
که ازهمه سامعین هلهلهء اعجاب و تقدیر بلندشد. یکی دیگرنداکرد و گفـت:  
ـفـت: آری او   حق این است که محمد ما صادق و امین است. دیگرش نیز گ

ـالـی.    122 -196 صادق و امین است( صص  محمد درشیرخوارگی و خـردس
ـاپ   تالیف محمد شوکت التونی. ترجمه: عالمه صالح الدین سلجوقی. سال چ

 . کتابفروشی کابل. چوک خیبربازار پشاور. 246۲ جوزای  
تقریبا پنجسال پیش کتابچۀ را یافتم که داستانی بنام میرویس بابا؟ به زبان پشتو  
بود. وقتی داستان راخواندم و آنچه درآن کتابچه نوشته شده بود، دریافتم کـه  
برگردان همین داستانست. اماتنها همه نامهاو شخصیتها ومکانهای هزاروچهار صد  
سال پیش را؛ ازمکه به قندهار ونامهای خانواده ودوستان حضرت محمـد)ص(  
مصطفی صلی اهلل و علیه وسلم را به نامهای خانواده و دوستان خیالی میرویـس  
هوتک بدل نموده اند. که درهمان زمان این دزدی داستان و دروغ شاخدار را از  
راه جریده امید و سایتهای وزین خاوران و خراسان زمین افشا نمودم ولی اصل  

 داستان را مفصل ننوشته بودم. 
اللهم صل وسلم و بارک علی النبی الهادی المبارک أشرف الخلق حبیب الحق  
أبوالقاسم سیدنا محمد صلی اهلل و علیه و علی آله وأصحابه و ازواجه و من أتبعه و  

 اهتدی بسنته و سار علی نهجه إلی یوم الدین اللهم امین یارب العالمین./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( چرا پایه های دین اسالم روبه تزلزل است؟  
ـ روشنفکران، علما ودانشمندان اسالم میانه رو با اتحادوهمدستی راه مفاهمـه  
وگفتگو رابامردم امریکا باز نمایند، وبراساس دلیل وبرهان با مردم وحکومـت  
امریکا که ریشه عمیق ازدموکراسی، حقوق بشر و صلح دارند، مفاهمه نماینـد  
ـیـن   وآنهارا متقاعد بسازندکه دین حقیقی اسالم ازتجارب امروزی که درسرزم
های اسالمی دیده میشود، فرق دارد. این یک امرحتمی است تامردم امریکا از  
ـان   ـت ً عـربس ـا خطرات دین افراطی وناسیونالیسم کشورهای اسالمی خصـوص
سعودی، پاکستان وایران آگاه شوند. فشار براین سه کشور، شیوع دین افراطی  

 را درسرزمین های دیگرکاهش می دهد .  
ـیـت   ـ مسلمانان میانه رو ومسلمانان حقیقی درین مسألۀ خطرناک کلید موفق
ـاعـده،   ـق رادر دست دارند. مجادله علیه دین اسالم افراطی وهابی ها، داعش، ال
ـای   بوکوحرام، طالب، مدرسه های فضل الرحمن و سمیع الحق، و دارودسته ه

 بیشمار دهشت افگنان پاکستانی، برای استقرارصلح جهانی حتمی است.  
ـ بایدعقیدۀ راسخ داشته باشیم که بدون تجدید و ریفورم دین اسالم، طوریکه  
پیغمبراسالم )ص( توصیه فرموده اند،این دین روبه تضعیف بوده ومواجه بـه  
خطرات بزرگ خواهد بود. هردستگاه وموسسۀ که درین مورد بی تفاوت و  
بدون حرکت باقی بماند، آینده اش روبه فنا خواهدبود. دین افراطی که امروز  
ـاجـد   دامنگیرممالک اسالمی شده، و خصوصاً درافغانستان توسط مالهای مس
وچلی ها رهنمونی می شود، بحال بشریت مفید نبوده ونمی تواند هویت مردم  

 ماراتعیین نماید. 
ـان اسـالم از   باوجودیکه انداختن آتش درسرزمینهای اسالمی توسط دشمن
بیرون، حقیقت دارد، اما دین افراطی کاذب وسیاسی است که تداوم این شعله  
های جانگداز وزنده نگهداشتن زبانه های این آتش را حمایت میکند. طوریکـه  
عرض کردم کلید موفقیت وکامگاری در دست خودمردم است، روشنفکران  
ومسلمانان میانه رو باید قیام کنند وعناصر صلحدوست برای حفظ هویت خود  

 باید بصورت فعال بااین عناصر مخرب و موذی مقابله کنند. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( دربارۀ مرحوم خان آقا سرور  
همکارعزیزآقای مشتاق احمدکریم نوری، بارسال مطلب باال توسط ایمیل به  
ـادروان   ـات ش ـاده، ودرآن ازوف ـت امید، نوشتۀ دیگری توسط پسته نیـزفـرس
داکترمحمدنعیم فرحان در آسترالیا،ازشادروان استادمحمدآصف آهنگ، ازشاد  
ـانـی،   ـثـم روانان همکاران گرامی امید،کامل انصاری ، استاد زین العابـدیـن ع
مرحومان محمدیوسف پناه و محمدایوب ماهرمالیارنیزبه شایستگی یاد نمـوده  

 وبه ارواح آن عزیزان درود فرستاده است . /   

 )دنباله ازصفحۀ دوم(کرزی چرا باید محاکمه شود ؟ 
مقداربزرگ پول کمکهابه راههای غیرضروری وغیرتولیدی مصرف شـد.  
قراردادهای امور ساختمانی به زورمندان داده شدکه باقیچـی کـردن ازاصـل  
مصارف پیشبینی شده، کار رابه قراردادی دوم وسوم وحتاچهارم سپردند، کـه  
ـیـت   ـف ازآن نتایج معیاری ومطلوب بدست نیامد. چنانچه اعمارجاده های بی کی

 درمدت خیلی کوتاه ترمیم ویا دوباره سازی شدند. 
چهار : کرزی به تبعیت ازاسالف خود بشمول احمدخان ابدالی که باحمالت  
ـانـوی بـه   متواتربه هندوستان، غارت وانتقال ثروتهای سرشارآن سرزمین افس
قندهار، مخالفان خودرابا اعطای اموال غنیمتی راضی نگه میداشت وهواخواهان  
ـان   وحامیان خودرابیشتربخودجلب می کرد، ملیونها دالرکمک به مردم افغانست
رابه اطرافیان قبیلوی، حامیان سیاسی خودبنام مشاورین، بزرگان قبایل، زورمندان  
محلی، قوماندانهای جهادی، برادران ناراضی )طالبان قاتل(، شورای عالی صلح،  

 مهمانیهای مفصل در ارگ ودادن تحفه وتارتق ضایع ساخت. 
پنج : غدر، خیانت ونیرنگ بازی کرزی بی پایان بود. اومتهم است که درقتل  
های زنجیره یی وحذف شخصیتهای مطرح مخالف خود، بخصوص سران جبهۀ  
ـان   متحدملی، ازهیچ نوع توطئه خودداری نمیکرد اما درمراسم فاتحه خوانی ش
برای فریب مردم و وارثان شان با چشمان اشک آلود، نبودشانرا ضیاع ملی می  
ـیـجـۀ   ـت خواند ! درهرقتل کمسیون حقیقت یاب تعیین میکردکه تاکنون هیچ ن
ازآنهابه اختیارمردم وخانواده های مقتولین گذاشته نشده است. بسیاری فـکـر  
میکنندکه درقتل برهان الدین ربانی بصورت یقینی کرزی دست داشـت، وی  
ـان   ـب ـال استاد ربانی راازسفرخارج به عجله بکابل خواست تابا نمایندۀ صلح !!! ط
دیداکند. استادبه رهنمایی )نا( معصوم ستانکزی )وزیرسرپرست کنونی دفاع(  
توسط فرشتۀ صلح ! کرزی شهیدشد. کرزی وغنی احمدزی عزم داشتنـدکـه  
داکترعبداهلل رادر جریان مبارزات انتخاباتی به قتل برسانند، مگر اوازیک حملۀ  

 خیلی جدی وپالن شده جان به سالمت برد .  
ـام،   شش : ادامۀ سیاست غلط اقتصادی کرزی، بازارآزاد وفساد اداری بی لـج
نبود امنیت ونبود کار، مردم افغانستان رابسیاروارخطاساخته است. کسانیکه هنوز  
هم توان مالی دارند، بویژه جوانان به ترک وطن مجبورمیشوند. قسمت اعـظـم  
پول کمک امریکاوناتو به انواع مختلف دراختیار مامورین بلندرتبۀ دولتی، قرار  
ـاالتـی،   ـای اکـم ـاره دادی ساختمانی، تدارکاتی، ترانسپورتی، حراست ازقط
قوماندان و سران جهادی، زورمندان محلی، قاچاقبران، اختالسگران قرارگرفت.  
ثروت وقدرت اقتصادی دردست یک بخش بسیارکوچک جامعه تمرکزیافت،  
پخش بیحساب پول دربازارها، توازن رابرهم زدوقیمت مواداستهالکی وخدمات  
اجتماعی افزایش بیسابقه یافت. کرایۀ منازل وترانسپورت بصورت سرسام آور  
چندین مرتبه باالترازتوان مردم عادی، که درپولهای بادآورده سهمی نداشتنـد،  
ـان   تغییرخورد. یک قشرخیلی خردجامعه دارای همه چیزشدند، ولی ملیونهاانس
دیگرآنچه داشتند، باتغییر درتوازن اقتصادی ازکف دادند. شمار گدایان، تعداد  
اطفال دستفروش، خیل مردم چشم براه یافتن کار در جاده ها وبدترازهم سیـل  

 مردان، جوانان واطفال معتادبه موادمخدر، باشد این مدعا می باشد.  
هفت : کرزی بخاطر بی کفایتی و جوبن سیاسی ویابرای خوشخدمتی به آی  
ـات   اس آی وطالبان، ازتوجۀ جدی حکومت امریکا وجامعۀ جهانی درافشای نی
سوء وتخریبی جنرال مشرف وآی اس آی علیه افغانستان استفاده نکرد، وجامعۀ  

هزارمدرسه درپاکستان، که دهشت وافراط گرایی    1۰جهانی را ازوجودبیش از 
و نفرت پخش می نمایند، آگاه نساخت، وافکارعمومی رابه ضدسیاست ناروای  
حکومت پاکستان بسیج ننمود. نظریات وبرداشتهای انسانی دانشمندان ونهادهای  

 پژوهشی بیطرف رادرمورد منطقه انعکاس نداد. 
یقیناً گفته میتوانیم که مقامات رسمی امریکا، دستگاههای استخباراتی، نهادهای  
علمی وتحقیقاتی آن بیشترازهمه ازدهشت زایی پاکستان اطالع کامل دارند. اگر  
قصر سفید ومقامات رسمی دیگرامریکا بنابرمالحظاتی، ازسیاست دورویی و  
فتنه اندازی پاکستان چشم می پوشند، وباپرداخت بیش ازسی ملیارددالرپاکستان  
را می نوازند، دانشمندانی دردانشگاههاونهادهای تحقیقاتی امریکا وجوددارند که  
جنایات حکومت پاکستان ومقامات نظامی آنر افشاء میسازد، وبه حـکـومـت  
امریکا  اکیداً سفارش مینمایندکه پاکستان را دشمن بداند نه یک همکار ومتحد.  

چاپ   Unworthy Allyمقالۀ تحلیلی دونفراستاد از دو دانشگاه امریکا زیرعنوان  
شاهداین مدعاست. برگردان آن مقاله باعنوان )یک متحد   Forien Affairsمجلۀ 

 جریدۀ هردل عزیز امید تقدیم شده است.    2۵2۵و   2۵۵9متقلب( درشماره های 
ـهـم   ـب ـاسـت م ـی افزون برآن، اقدام اخیرکمیتۀ خارجی کنگرۀ امریکاکه س
حکومت را برروش چندگانۀ پاکستان مورد انتقادقرارداده و سفارش کرده که  
ـان   دارایی های مقامات پاکستانی که باطالبان پیوند دارند، ضبط شود وبرسفرش
تحریم وضع گردد، قابل ستایش است.اگرچه درگذشته ها درزمان حکـومـت  
کرزی هم چنین انتقادها به صورت انفرادی وگروهی وجودداشـت، کـرزی  

 ناتوانتر ازآن بودتا ازآن فرصت ها استفاده کند.  
هشت : افغانستان پس ازسقوط رژیم طالبان، حکومت موقت وانتقالی، سه دور  
انتخابات ریاست جمهوری راپشت سرگذاشت. انتخابات هابا وجودتهدید به قتل  
وقطع انگشتان ازسوی طالبان ومداخالت آی اس آی، بااشتراک وسیع مـردم  
ـیـد و   انجام شد. ولی تخطی وتقلب بحدی بود که درپهلوی فساد اداری وتـول
ـال  ـات س ـاب   1۵۵9قاچاق تریاک، افغانستان رادرسطح جهان بدنام کرد. درانتخ

ـاتـی،   کرزی ازطریق اشخاص ضعیف النفس گماشتگانش درکمسیونهای انتخاب
والیان، قوماندانهای امنیۀ قوم پرست، توانست بیش ازیک ونیم ملیون رأی تقلبی  

اگست    19رابه نفع خود جاسازی نماید. مجلۀ ایکانومیست چاپ لندن در شمارۀ 
خودزیرعنوان )رأی بیشتر ازرأی دهندگان(! نوشت:)تقلب فاحـش در  1۵۵9

انتخابات بجای ایجادامید درمردم، انزجاربار آورد. اگررأیهای تقلبی ازمحاسبـه  
خارج ساخته شود، هیچکس برنده نبوده، انتخابات بایدبه دوردوم برده شـود.(  
ـات را   جمی کارتررئیس جمهور سابق امریکادرهمین باره گفت کرزی انتخاب
 دزدیده است. اوباما او را بایدترک کند وبا مردم افغانستان تماس قایم کند . 

وه : کرزی تشنۀ شدید قدرت خوداست ومیخواهد ازهمین طریق قدرت را به   ن
هروسیلۀ ممکن، مشروع یانامشروع درقوم خودحفظ کند. او فکرمینمایـدکـه  
یکی ازراههاییکه میتوانداین اندیشۀ نادرست خودراجامۀ عمل بپوشاند، همنوایی،  
همکاری وحمایت ازطالبان است. کرزی ازآغازظهورطالبان درخدمت شان بود  
وازآنهادرشرکت یونیکال نمایندگی میکرد. گفته میشودقراربود درصورتیکـه  
طالبان به عضویت سازمان ملل پذیرفته میشدند، نمایندۀ دایمی آنها درآن سازمان  

 تعیین میگردید.  
کرزی پس ازبقدرت رسیدن، طالبان رابرادر خطاب کرد وازهرنوع جنایت،  
ـاتـحـه   حمالت انتحاری، انفجار، حمله برمساجد، اجتماعات مراسم تدفیـن وف
خوانی شان انکارمیکرد و آنراکار دیگران میخواند. کرزی تالش وسیع نمودکه  
ـان   ـازد وازوجـودش بامسئول نداستن طالبان، آنهارابه مردم کشورقابل قبول س
استفادۀ سیاسی کند. احمداهلل قندزی طی مقالۀ زیرعنوان )ادامۀ سیاست حذف  

جریدۀ امید چنین نوشت: )چون کـرزی و    2۵۵۲اقوام غیرپشتون( درشمارۀ  
دیگر برتریخواهان پشتون تسلط وحکمروایی قوم خودرا روبه زوال می بینند،  
فکرمیکنندکه برقراری رژیم طالبان ادامۀ تسلط شانرا تضمین می نماید . کرزی  
 صدها طالب جانی راکه درمیدان های جنگ دستگیرشده و به زندان انداخته  

ـنـه را   ـی شده بودند، ازحبس رهاساخت وصف جنگی شانرا تقویت نمود وزم
مساعد ساخت تادرتمام افغانستان به قتل وبد امنی بپردازند، وحشت ودهشـت  
خلق کنند. مسئولیت قتل وبدامنی طالبان دردهۀ گذشته بدوش کرزی میباشدکه  
ـاه   ـن قاتالن را برادر می خواند واکنون مسئولیت اختطافها وسربریدن مردم بیگ
هزاره، حمالت درننگرهار، قتل جوانان خوست درمیدان ورزش، تسخیر موقت  
ـاب،   شهرقندز، تصرف چندولسوالی دربدخشان وهیرمند، حمالت پیهم درفاری
جوزجان، کنر، کابل وفراه وهرات بردوش غنی احمدزی است که دهشـت  

 افگنان رامخالف سیاسی می پندارد !  
ـان بـر   ـت کرزی جبهۀ متحدمقاومت ملی راکه بازدارندۀ تسلط وسیاست پاکس
ـا   افغانستان، در وجودطالبان بود، دشمن خودمیدانست، چنانچه طی یک دیدار ب
ـیـه   رابرت گیتش وزیردفاع وقت امریکاگفته بودجبهۀ شمال !! به حمایت روس
اوراتخریب مینماید، بهمین خاطر ماهرانه شماری ازسران جبهۀ متحدرا ازسرراه  
خودبرداشت. کرزی درانتقال طالبان آدمکش بسوی شمال توسط وسایط دولتی  
اقدام کرد، جنگ را ازجنوب به شمال گسترش داد، زیرافکرمیکرد روزی از  
ـنـد   حضورشان درآنجا استفاده شود. سقوط قندز، جنگهای فاریاب وسقوط چ

 ولسوالی در بدخشان نتیجۀ آن بود .  
ده : کرزی به تقسیم قدرت میان ارگانهای دولت هیچ باورنداشت، تقریباً هـمـۀ  
قدرت دولتی رادربخش اجراییه متمرکزساخته بود. شورای ملی که یک ارگان  
عمدۀ دولت میباشد، درنزدکرزی ارزشی نداشت وفیصله ها وتصامیم شورا که  
به مذاق وی برابر نمی بود، به طاق نسیان گذاشته میشد. چون شورای ملی خانۀ  
ـاشـد.   ـب ـی ملت است، اهمیت ندادن به آن، بی اهمیت پنداشتن ملت افغانستان م
اکثریت اعضای شورای ملی هم دربی اهمیت ساختن شورا سهم بسزایی داشتند،  
زیرا شماری ازآنها اشخاص فاسد، استفاده جو، قبیله پرست، غیرحاضران دایمی  
و نادان وظایف اصلی خودبودند وفکرمیکردند قاچاقبری، غصب زمین وزور  
 گویی وظیفۀ اصلی وکیل است، نه قانونگزاری ومراقبت از اعمال حکومت . 
کرزی ازقوۀ قضاییه هم مانند دستپاک استفاده میکرد. چون تقرر اکثراعضای  
دیوانعالی توسط وی صورت گرفته بود، خدورا قیم آنهامیدانست ونمیخواست  
کسی ازنظریات وی سرپیچی کند. رئیس قوۀ قضاییه راتاآخربحیث سرپرست  
نگهداشت واو مجبوربود آنچه کرزی میخواست عملی نماید! حیثیت شـورای  
ملی وقوۀ قضاییه چنانیکه باید حفظ میشد، درنزدکرزی وحلقۀ نزدیک به وی  

 مراعات نمی شد.  
یازده :کرزی درزمان قدرت حزب جمهوریخواهان، گل سرسبدقصر سپیدبود،  
ـا اورا   و هرناز اورا جارج بوش بخوشی میپذیرفت. حتایکی ازنهادهای امریـک
خوش لباس ترین رئیس جمهوراعالن کرد ! کرزی برنامه داشت به کـمـک  
حکومت جمهوریخواه امریکا، بادستکاری در قانون اساسی، بیشتـراز دودوره  
درقدرت بماند. چنانچه روزی دریک بیانیۀ خود بیان داشت: )حاال که قـدرت  

 راگرفته ام ایالیش نمیکنم!( 
ـال کـرزی   بابقدرت رسیدن حزب دموکراتها وریاست بارک اوباما، ستارۀ اقب
افول کرد، هرقدری که تالش کرد مقام قبلی رابازیابد، میسرش نشد. حکومت  
ـیـه   ـال اوباما بنابر بیکفایتی، ناکاره گی وسوء مدیریت کرزی که ملیاردها دالرم
ـتـی   ـی دهنگان امریکا راضایع ساخت وامریکابه اهداف خودنرسید، اوضاع امن
بدترشده رفت، اقتصاد اکثریت مردم بهبود نیافت، مردم افغانستان روزتاروز از  
حضور امریکاناراض شدند، حکومت امریکا کرزی رااز نظرانداخت و تقاضای  
ـا   ـتـی ب شخصی ویرانپذیرفت. کرزی بازهم توقع داشت باامضای قرارداد امنی
امریکا، قادرشود به نحوی به زعامت خودادامه دهد. زمانیکه تقاضای غیرقانونی  
وماشروع وی ردشد، کرزی به بدگویی شروع کردوموقف دشمنی اتخاذکرد،  
ـان   حضورنظامیان امریکا را علت ادامۀ جنگ وخشونت خواند، حتا بابیحیایی بی
داشت که اگردرمیان امریکاوپاکستان جنگی صورت بگیرد، وی جانب برادران  

 پاکستانی خودرا می گیرد !!! 
ـان   دوازده : کرزی ظاهراً بخاطرحصول رضایت شماری ازتندروان وزور گوی
قوم خود، ادعامیکندکه خط دیورند هرگزبرسمیت شناخته نخـواهـدشـد! در  
حالیکه خط دیورند رابیش ازیکصدوبیست ودوسال عبدالرحمان خان برضا و  
رغبت خودامضاکرد وآنراطی یک مجلس شاندار درکابل اعالن نمود . ازهمان  
وقت خط دیورند مرزرسمی میان هندبرتانوی وبعدپاکستان وافغانستان شناختـه  
شده است. کرزی وهر شخص دیگری که ازخط میگذرد، باید ویزۀ حکومت  

ـان اهلل    ۲پاکستان را داشته باشد ! معاهدۀ  ماده یی دیورند را حبیب اهلل خان، ام
خان، حبیب اهلل خان کلکانی، نادرخان، ظاهرخان، داوودخان، تره کی، حفیظ  
ـانـی،   اهلل امین، ببرک کارمل، نجیب اهلل، صبغت اهلل مجددی، برهان الدیـن رب
ـا   حامدکرزی واشرف غنی باخاموشی دربرابرآن، پذیرفته اند. اگـرکـرزی ی
کسانی مثل اوادعای ارضی درآنطرف خط رادارند، شایدافغانستان رادرقمارآن  
ببازند، زیراپشتونهای آن طرف خط به مراتب بهترازپشتونهای اینطرف خـط،  
 زندگی دارندوکسی حاضرنیست ازادعای کرزی وهمفکرانش پشتیبانی کند. 

ـار بـه    296۰من درسال  برای خریدنهالهای زیتون وستروس به پروژۀ ننـگـره
پاکستان رفته بودم. بیش ازدوماه رادرمناطق اطراف پشاور، سوات، ملکن، چار  
ـادۀ   ـا ج سده وغیره گذراندم. دراکثریت مطلق قریه های خردوبزرگ آنـج
اسفلت، آب نل، مکتب، نمایندگی حبیب بانک، برق، گاز، وسایط پرانسپورت  
ـتـر   ـه ـا ب ـای آنـج ـاه ـت عمومی وجودداشت، و اوضاع اقتصادی مردم روس
ازاکثرشهرهای افغانستان بود. حاال باسرازیرشدن ملیاردهادالرپول جهان وثروت  
چهارملیون مهاجردرآنجا، اوضاع تغییرفاحش کرده وپشتونهای آنجا آسوده تراز  

 تاجیکها، اوزبکها، پشتونها، هزاره های افغانستان میباشد. 
ـانـب   درطول مدت پشتونستان خواهی حکومات افغانستان، هیچ نوع صدا ازج
زعمای پشتون آنطرف خط به تایید آن انعکاس نیافته است. خان غفارخان، ولی  
ـا راواهـی   خان، اسفندیارولی، اجمل ختک، افراسیاب ختک وغیره آن ادع
خوانده اندوخود راپاکستانی گفته اند! اخیراً محمودخان اچکزی گفت که وی  
ـاشـی از   صدبارپاکستانی ترمیباشد! درحقیقت تمام غم واندوه مردم افغانستان ن
دشمنی پشتونهای پاکستان میباشد. جنرال یحیی خان، مارشال ایوب خان، جنرال  
ـیـن   حمید گل، جنرال درانی، موالنافضل الحق، موالناسمیع الحق، قاضـی حس
احمد، عمراخان وغیره همه پشتونهایی اندکه عرصه رابه مردم افغانستان تنـگ  
ـای   ـاه ـا مـوالن ـت ساخته مانع رشد اقتصادی ماشده وامنیت مارابرهم زده اند، ح

 پاکستان فتوای جهاد راعلیه افغانستان صادر کرده اند . 
لهذا ادعای بی موردوخنده آورکرزی وشماردیگر این مثل وطنی را به یاد می    

 دهد : )جنباندن گهوارۀ بدون طفل(، )کاه بیدانه بادکردن( ! 
ـیـداد.   ـیـل م سیزده: زراعت ومالداری ستون فقرات اقتصاد افغانستان راتشـک
اکثریت مطلق مردم بویژه روستاها ازراه تولیدات زراعتی و حیوان داری حیات  

سال زمامداری کرزی به این بخش بزرگ اقتصاد توجه  23بسرمیبردند. درزمان 
ـلـی   صورت نگرفت، بازسازی شبکه های آبیاری و زهبری، سربندها و انها عم
نشد. خدمات ترویجی زراعتی، مبارزه باامراض نباتی وحیوانی، چنانکه الزم بود  
ـان   انجام نشد. بانک زراعتی که یگانه مرجع اعطای قرضه های کوتاه مدت، می
ـتـی   مدت ودرازمدت، تهیۀ تراکتور، دواپاشی، قیچی شاخه بری، ادویۀ زراع
بشمول سلفر وغیره بود وتجربۀ کافی درآن داشت، دراوایل حکومت کـرزی  

 لغو شد و دهقانان و مالداران را در یک خالء بزرگ قرار داد .  
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حاجی محمدعصیم درمزدلفه بعداززیارت محل آخرین خطبۀ جمعۀ  
حضرت رسول اکرم)ص(، بریکی ازاشترانی که به کرایه داده میشود،  
سوارشد ومبلغی شترسواری کرد واز شترخوشش آمد. ازهمانجا این  

شترک ساختگی راپسندید وخرید وباخودبه امریکاآورد. آن شادروان  
 این عکس یادگاربا مادرش رادوست داشت. 

 احترام تقدیم میدارم و جای آن جوان ناکام را بهشت برین میخواهم.  
ـیـدم   شمادانستیدکه من بعدازیک صحبت تلفونی باشما، ازین خبرجانگداز فهم
شوکه شدم وبه اصطالح نزدشما عزیز، خودراکم احساس نمودم وازشما پوزش  
ـ ازمـردن   طلبیدم. رباعی اهدابه خانوادۀ معظم تان: ازکوتل تالقان کسی تیرنشد 
ـ مردن خوحقس ولی جوان   ـ گفتم بروم به پیش استاد اجل  آدمی زمین سیر نشد

 پیرنشد. 
درحق آن جوان برومند وهمۀ آنهاییکه دروطن من وشماوملت سرفراز واسیـر  
افغانستان، بدست سفاکان شقی ودوزخی، مفت ورایگان به شهادت رسیده ومی  
رسند، ودرین چندسال تعدادشان به ملیونهاتن بالغ میگردد، درود بی پایان نثارمی  
نمایم. به شماانسان شجاع ودلیر مجدداً حوصله، بردباری وشکیبایی میطلبم. بـر  
ـار   ـهـک دشمنان غالب وپیروز باشید . گلچینی ازغزلیات شمس تبریزی رابنام ش

 شعرفارسی اهدا می کنم : 
 بنمای روخ که باغ وگلستانم آرزوست 
 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 
 بشنیدم ازهوای تو آواز طبل باز 
 بازآمدم که ساعد سلطانم آرزوست 
 یعقوب وار وا اسفا ها همی زنم  

 دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست 
 باهلل که شهر بی تو مراحبس می شود 
 آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست 

 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
 شیرخدا و رستم دستانم آرزوست 
 جانم ملول گشت ز فرعون وظلم او 
 آن نور روی موسیی عمرانم آرزوست 
 زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول 
 آن های و هوی نعرۀ مستانم آرزوست 
 گویاترم ز بلبل اما ز رَشک عام 

 موهریست بر دهانم و افغانم آرزوست 
 دی شیخ باچراغ همی گشت گِردشهر 
 کَز دیو و دد ملولم وانسانم آرزوست 
 گفتند یافت می نشود جسته ایم ما 

 گفت: آنکه یافت می نشود آنم آرزوست 
 یک دست جام باده ویک دست زلف یار 
 رقصی چنین میانۀ میدانم آرزوست  

امیدوارم ربطی میان موضوع و روزگارکنونی بشریت، درین شهکار حضـرت  
مولینای بلخ خاطرعاشقان رابیشتر صفایی بخشد وتسلیتی هم باشد برخاطر رنجیدۀ  
ـلـی،   خانواده های داغدیده دروطن اسیر وبی رهنما و بی سرپرست من وتو ! ب

 ملتم! برای تو وآیندگانت میاندیشم. 
: محترم محمدقوی کوشان مدیرصاحب مسئول جریدۀ امید !  سیداکرم نسفی  

بعدازعرض سالم واحترامات همیشگی، اجازه دهید عمیق ترین وصمیمانه ترین  
تسلیت خودرابمناسبت وفات المناک ونابهنگام حاجی محمدعصیم جان کوشان  
بشماوهمه اعضای فامیل تان ابرازبدارم . خداوند بزرگ متوفی را غریق رحمت  
خودبگرداند وبه شمافامیل کوشان اجرجمیل و بردباری عطانماید. نبود برادرما  
ـلـی   واقعاً یک ضایعۀ جبران ناپذیراست. درد واندوه جوانان دروضع آشفتۀ فع
 وطن وجهان قابل درک واحساس میباشد. باتقدیم احترام وتسلیت بی پایان .  

: جناب محـمـدقـوی  صفی اهلل التزام، ژورنالیست میدیای آزادافغان ازنیویارک 
کوشان! ازفوت برادرگرامی وهمکارپرکارجریدۀ وزین امید، باکمال تأسف و  
تألم اطالع حاصل کردم، وخیلی هامتأثر و غمگین شدم. انجنیرصاحب محـمـد  
عصیم کوشان، چنانکه جناب شما ازخدمات صادقانه وبی آالیش وسیمای نیک  
مرحومی اشاره فرموده اید، عمرعزیزخودرا درخدمت وطن ومـردم کشـور  
عزیزخودافغانستان، درجریدۀ وزین وملی امید وقف کرده بود، که قابل ستایش  
وتمجیداست.خداوندبزرگ جنت فردوس برین رانصیبش فرماید وروحش شاد  
باشد. به وسیلۀ این نامه مراتب تسلیت و تعزیت خودرا وجمع غفیری ازافغانهای  
گرامی شهرنیویارک وحومه وهمچنان تعدادکثیری ازمهاجرین افغان درپشاور  
ـلـم و   رابه تمام اعضای فامیل مرحومی، دوستان، ارادتمندان، اهل دانـش وق

 همکاران مطبوعاتی وشمابعرض میرسانم. یادش گرامی باد ! 
ـیـر  اکادمسین داکترعلوم عبدالرزاق اندرابی   : محترم محمدقوی کوشان سردب

ـان   اخباروزین امید ! نسبت وفات المناک مرحوم حاجی محمد عصیـم کـوش
جوان، مراتب تسلیت وتأثرات قلبی وبرادرانۀ خویش رابرای شما، خانـواده و  
دوستان وبه همۀ بازماندگان شان ابرازمیدارم و ازبارگاه ایزدمتعال به روح عصیم  
جان کوشان جوان مغفرت می طلبم. برای همۀ بازماندگان شان صبرجمیـل و  
 تحمل آرزومیکنم، برای آن مرحوم فردوس برین تمنامی کنم، روحش شاد باد ! 

ـال  محمدحسین نصرتی، ازکالیفورنیا   ـاکـم : برادربسیارمحترم آقای کوشان ! ب
تأسف خبرضایعۀ فرزندگرامی شمارا درحالیکه درشفاخانه بودم شنیدم. بهترین  
صبر وحوصله دربرابر اینگونه واقعۀ دلخراش اجرجمیل دارد. امیدوارم خدای  
بزرگ وتوانا به شماومادرمحترمه اش صبر عنایت فرموده، روح ارجمندمتوفی  

 راشاد وموردرحمت خودقرار دهد . 
: برادرمحترم فاضل جناب کوشان، مدیرجریـدۀ  گران ببرک زی، کالیفورنیا    

ـیـت و   ـل وزین امید ! باعرض سالم واحترامات برایتان، عمیقترین مراتب تس
همدردی خود وخانواده رابه مناسبت حادثۀ بسیارغم انگیز و متأثرکننده ایـکـه  
 اخیراً درفامیل محترم به وقوع پیوسته، به شما، خانم محترم تان مادر داغدیده ، 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
پیام های تسلیت به خاطر وفات محمدعصیم کوشان  

همکار نزدیک  و اصلی هفته نامۀ امید  از شمارۀ اول تا  
 شمارۀ یک هزار و نهم 
: ارجمندگرامی محمدقـوی  داکترعبدالغفور روان فرهادی، شمال کالیفورنیا  

کوشان! فوت محمدعصیم جان کوشان درسالهای جوانی، برای من بسـی الـم  
انگیز بود. اینک دعایی را ازکلیات قاری، مرحوم عبداهلل ملک الشعراء، انتخاب  

 کرده، درحقش اداء وبه او خطاب می کنم : 
ــو زیارت جهان باد  ــشت جاودان باد      خاک ـت ــ  جای تو به
 گردیدچو صنف صنف مردم       جای تو به صنف راستان باد 
ــر ایمن       روحت ز عذاب در امان باد  ــ ــ  جسمت ز فشار قب
ــشت شمعدان باد  ــقّ        قندیل بـه ــ  بر تربت تو ز رحمت ح

ـام    ضیاء کمال از کانادا :  عرض تسلیت خدمت برادر داغدیده ! وفات نابهنگ
ـای مـحـمـدقـوی   محمدعصیم کوشان، نوردیده وجگرگوشۀ برادرعزیزم آق

چاپ گردیده بـود، مـراسـخـت    2۵۵9کوشان، که درجریدۀ امید درشمارۀ 
ـلـب   ـیـم ق ناراحت کرده است. من بدین وسیله بعداز تقدیم احترامات، ازصم
تسلیت گفته وازخداوند الیزال و متعال بهشت برین برایش تمنانموده وبرای تمام  
خانواده صبرجمیل آرزوکره وبه خداوندکریم ورحیم می سپارم. اهلل پاک ازهر  

 گونه گزندروزگار به امان خودداشته باشیدتان. 
: برادرمحترم کوشان صاحب! ازباغ عـمـرآن گـل  عتیق اهلل کاکر، ورجینیا  

ـیـسـت   ـ جز درد و رنج ن ـ گلچین روزگار به صدجور چید ورفت  نورسته مرا 
ـ خرم کسی که زودبه منزل رسید و رفت / ای پسرمن ! بـی   درین رهگذارعمر
ـ داغ تو دارداین دلم جای دگرنمی شود   همگان به سرشود بی توبه سرنمی شود 
ـ گر باز شگافی دل   جناب کوشان صاحب! در دهرنه تنها من وتو بسمل یأسیم 
ـ به هررنگی ازین   هرذره دو نیم است/ چه عزت چه خواری اقامت محال است 
ـ که از آمدن پیشتـر   ـ سالمت درین کوچه وقتی ست بیدل  رهگذر رفته باشی 
ـ   رفته باشی ! کارمن بیچاره قوی بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده تـویـی 

ـ مرحمت کن که بس شکسته دلم .    مرهمی لطف کن که خستم دلم 
 خداوند برای تان صبرجمیل عطا فرماید. آمین یارب العالمین 

: محترم کوشان صاحب سالم، خداکندبا  سیدحسیب اهلل ولی، اوماها، نبراسکا  
بقیۀ فامیل محترم صحتمندبابشید، ازخداوندبرزگ برایتان صبرجمیل میخواهم،  
واز دردی که کشیده اید، درین چیزی بیشتراز یکماه، کامالً احساس کرده می  
توانم، وطوریکه درکارت تسلیت برای تان به مناسبت رحلت محمدعصیم جان  
ـامـن   اظهارکردم، مراخیلی تکان داد وخاطرم رابی اندازه حزین ساخت. نه تنه
بلکه تمام فامیل مرا ودوستانم رامتأثرساخت. خداوندمتعال عصیم جان راغریـق  
رحمت کند وبهشت برین راجای این جوان برازنده، ذکی، خوش خلق وبـی  
نهایت خوش اخالق نماید. روح عصیم جان شادباد ! عصیم جان برای همۀ فامیل  
مان حیثیت یک برادرزادۀ بس گرانبها، عزیز، محترم و دوست داشتنی راداشت  

 ودارد وخواهد داشت.  
یکباردیگربه روح پاک عصیم جان دعامیکنم وبرای هریک شما، ثمیله جان،  

 قویم جان ومتباقی خانوادۀ محترم تان صبرجمیل خواهانم. / 
ـتـرم  اقلیما و داکترحمید مشید، ورجینیا   : سالم واحترام خویش راحضورمح

کوشان صاحب ومحترمه داکترصاحبه ثمیله جان درد دیده هاتقدیم می داریم.  
ـا داریـد،   مایقین کامل داریم که شما ایمان قوی واعتقادی که بـه ذات تـوان
وهرچیز را ازجانب آن خدای یکتامیدانید، خداوند انشاءاهلل شمارا صاحب صبر  
جمیل نموده باشد وتا اندازۀ تسلی شده باشید. طول عمربه شما، اوالد وهمۀ فامیل  

 تان ازبارگاه رب جلیل استدعا می داریم. باحرمت زیاد . 
ـیـدانـم چـرا  خانم هما نوری، از نیویارک   ـ نم : دلم زین زندگانی سرگرانس 

ـا جـوانـس !   ـ نمی بیند که پیرس ی ـ اگر تیراجل یکدم رها شد  رازش نهانس 
محترم کوشان صاحب ومحترمه خانم شان راسالم تقدیم میدارم. گرچه پسـر  
بزرگم نوری جان )آقای مشتاق احمدنوری( در پروگرام خود در تلویزیون پیام  
افغان سرسالمتی برای شماوفامیل محترم تان ازطرف خودوهمۀ اعضای فامیـل  
ـعـری کـه درفـوق ذکـرشـد،   تقدیم کرد، من هم الزم دانستم که توسط ش
ـاکـه   غمشریکی خود وفامیل را برسانم. وهم عالوه میدارم ازنشریۀ زیبای شـم
ـعـه   شوهرم مشترک آن است، من هم استفادۀ خوب مینمایم. مضامین آنرامطال

 میکنم و درهمانروز بسیارمصروف میباشم . باتشکر 
)محترمه بی بی حاجی هما نوری، تارتبۀ اول درمعارف کشورخدمت نمـوده  

 وچهل سال معلمه بودند.( 
 : حادثۀ جانکاه ودلخراش الحاج امان الملک جالله  

 گر پیرنود ساله بمیرد عجبی نیست     این ماتم سخت است که گویند جوان مورد 
هرچندکه بنابرحکم الهی )کل نفس ذایقه الموت( مرگ حق اسـت و هـر  
موجودی درین دنیا پایانی میداشته باشد، امااین پایان رسیدنهاتأثیرات وانعکاسات  
غم ها، شادی ها، زیان ها، مفادها، تأسف ها و امیدهای مختلفی ازخودبجا مـی  
گذاردکه اذهان ماراتامدتهای طوالنی تحت تأثیرونفوذ، گِرو وانحصار، تسلط و  
ـالـم و   حاکمیت خودمحبوس نگهمیدارد.چنانکه به مردم با ازبین رفتن افـرادظ
جنایتکار خونریز وجبار، موذی وتخریبکار احساس خوشی وآرامش، سکون و  
ـاازدسـت دادن جـگـر   فراغت به جامعه وافراد حاصل میشود. اما درمقایسه ب
گوشگان، ارجمندان عزیز ودلبند، صالح وفداکار، پرفی  وکمال، دستیار ومدد  
گارخانواده وجامعه، غم عمیق وجانکاه، افسوس واندوه یأس وحرمات را برقلب  
ـیـر   وروح وجسم وپیکرما بارمیکند، که ثقل و حجم سنگین آن ماراخرد وخـم
میسازد، همانا وقوع چنین واقعۀ جگرخراش، پردرد و الم فوت ناگهانی ارجمند  
ـانـی   ـغ نوردیده محمدعصیم جان برفامیل، اقارب، متعلقین ومنسوبین وجامعۀ اف
تأثیر عمیق غم وحسرت باقی گذاشته که التیام وجبران آن واغماض آن مشکل  

 و بعضاً ناممکن می گردد.  
ـاری و   ـث باکمال تأسف، والدینی که باشوق وعالقه، باعشق ومحبت، جان ن
فداکاری، کوشش وتالش، رنج ومحنت، نونهال زندگی شانرا به سن تکامل می  
رسانند، وچشم امیدشان بسته به چیدن ثمرۀ پرفی  وکمال، سعادت وخوشبختی  
ازین درخت رشیداست، که ناگهان باد صرصر ظالم وبنیانکن، این درخـت بـه  
ثمررسیده، وسیلۀ برآوردن آرزوها وآرمانها، این قوت قلب وپیکروالدیـن را  
سرنگون وبه بادفنا می افگند. چقدر جانکاه وچقدر جگرسوز ومأیوس کننـده  
است، که سوک ودردآن تا سالهای سال ازذهن وخاطرشان زدوده نمی شـود،  
ـلـۀ   ـی که خداوند درآینده ازهمچو مصیبت هامصون شان بادرد. ولی یگانه وس
ـار نـمـودن راه   ـی تسکین وآرامش روحی، تسلیمی به ارادۀ خالق الیزال واخت
صبروحوصله ودعای مغفرت وبخشش به آن ارجمند نامراد و ازدنیارفته میباشد،  

 که خداوند بهشت برین راجایگاهش گرداند. آمین 
ـنـگ  الحاج عبدالخالق بقایی پامیرزاد ازسویدن  : مدافع آزادی وحامـی فـره

نیاکان ، جناب محمدقوی کوشان، مدیرمسئول وسردبیر دو هفته نامۀ امید مردم  
افغانستان، دامت عمره . ازوفات فرزند دلبندشما اطالع یافتم، واینک مـراتـب  
ـیـه   ـل تسلیت وهمدردی وغمشریکی خودرابحیث دوست به شما، بـحـضـورک
 اعضای خانوادۀ گرامی تان بویژه شماپدرمهربان و والدۀ گرامی شان باکمال 

اعضای فامیل وجمیع دوستان تقدیم داشته، صبرجمیل واجرجزیل ازخـداونـد  
 بزرگ برایتان استدعادارم . 

البته آیۀ مبارکه ایکه معنی: همه وهمه ازآن خداوند اند وبه خداوند برمیگردند،    
ـیـن حـوادث   ـن رامیرساند، ممکن منبع مؤثرتسلی وصبر به قلوب داغدیدۀ چ
ـاد وقـریـن   دلخراش باشد. خداوند)ج( روح ارجمندی و جمیع گذشتگان راش

 رحمت خویش گرداند. انشاءاهلل 
ـنـدی   برای خانوادۀ محترم ودوستان دراخیر یکباردیگر صبرجمیل وحوصله م
ـاً   مزید وتسلی قلبی تمنادارم. )زندۀ جاویدماند هرکه نکونام زیست( مخصوص
نکونامی که دعای والدین راباخود دارد. با تقدیم احترامات و درود مجدد، یکی  
ازمشترکین جریدۀ وزین امید، اینهم پارچۀ زیبای پرسش وپاسخ گول و گوور، از  
ویکتورهوگو : گوور : ای گول عاشقان ! باقطره های اشکی که هرشب ازدیـدۀ  
ـا آنـچـه   سحرگاهان برچهرۀ تو میریزد چه میکنی؟ گول پاسخ داد: او تو بگوب
پیوسته درکام خود فرومی بری چه میکنی؟ گول گفت : ای گور تیره ! من این  
اشکهارا در درون سایه آرام آرام به صورت عطروعسل درمی آورم و تحویـل  
مردمان می دهم . گور گفت: ای گول ! من از هرروحی که به منش میسپارنـد،  

 فرشتۀ می سازم و به آسمانش می فرستم ! 
ـات  غالم سخی مجید، نیویارک   : درود وسالم به جناب قوی صاحب! خبـروف

شادروان عصیم جان رادرجریدۀ امیدخواندم وبه تأسف وتأثر واندوه عمیق فرو  
رفتم. چه چاره ! خدوندروح شادروان راشاد  و جنت هانصیبش بدارد، وبه شماو  

 دیگرسوگواران صحبت وصبرجمیل میخواهم . 
: جناب کوشان سالم علیکم، بعدازعرض احترام و  غالم سخی مهرزاد، اریزونا  

تسلیت، استدعادارم خداوندبزرگ)ج( روح جوان تازه گذشته راشاد بدارد وبه  
 شما صبرجمیل عطا فرماید. 

آقایان مشتاق احمدکریم نوری، داکترمحمدفرید یونس، نور وجوهات، وبانـو  
ـیـم   نبیله یعقوب هرکدام دربرنامه های تلویزیونی خود بخاطروفات محمدعص
جان مطالب مفصل داشتندو باخانوادۀ آن شهیدمرحوم ابرازهمدردی وتسلیـت  
کرده اند. آقایان همایون اکرم، جوادمرشدی، غیاث نشاط، حاجی امین قدیـر  
ـتـر   زاده، نعیم مجددی، فضل غنی مجددی، امان کبیری، استاداحمدراتب، داک
ـفـی   ـیـدمصـط ظاهرسلطان، استادواصف باختری، داکترمحمدطاهرهاشمی، س
هاشمی، بی بی فاطمه کیفی و استاد امیرکیفی باپیغام های تلفونی، خانم نذیـره  
عظیم کریمی و سایرکارکنان تلویزیون آریانانیوز نیزبا پخش چندین بارۀ اعالن  
مراسم خاکسپاری وفاتحۀ آن مغفوربرمراتب امتنان ما افزودند. به نمایندگی از  
همۀ وابستگان، ازیکایک دوستان ومحبان اظهارتشکرمیکنم. خداوند خانوادۀ هر  
 یک ازایشان را ازچنین مصیبت، درذیل مراحم خویش نگهدارد. باسپاس . 

 هواهلل الباقی !  
چهلمین روز وفات فرزند وپسـر دومـم،    1۵26دیروز یکشنبه سوم جنوری  

شادروان حاجی انجنیرمحمدعصیم کوشان بود. دوستانی درمنزلم جمع آمدند،  
ـانـش در   وجناب فضیلتمآب قاری عبدالولی مبارک، که محمدعصیم ازمقتدی
مسجد مبارک مصطفی )ص( درشهرانندل ورجینیا بود، پس ازختم کـالم اهلل  
ـان، از   مجید دعای سوزناکی درحق آن جوان نامراد کرد، وهمگان آمین گوی
دربار حضرت الیزال استدعاکردیم تا روان عصیم جان را شاد بدارد، باهمه شهدا  
وگذشتگان ما، وقبورشان را فردوس برین بدارد. درین محفل عزاداری، یکی از  
ـیـز   بزرگترین استادان گسترۀ ادبیات فارسی دری، جناب داکتر رضا براهنی ن
تشریف داشتند، جناب استاد براهنی در محفل خاکسپاری و فاتحۀ محمدعصیم  
 جان نیز حضوریافته وبا این خاکسار غمشریکی کرده وتسلیتم داده بودند.  

درهمین محفل، جناب استادیوسف سیمگرباختری، بنیانگذار مجمع فرهنـگـی  
ـانـۀ   )خانۀ آیینه(، که استاد براهنی را ازکانادا دعوت کرده ودر یک برنامۀ خ
ـفـل   آیینه به تجلیل استاد پرداخت، قرارگذاشت تادر آینـدۀ نـزدیـک، مـح
بزرگداشتی را برای مرحوم محمدعصیم برگذار کند، وبرخی ازدانشمنـدان و  
دوستان ازجمله جناب داکتررضا براهنی در آن محفل سخنرانی نموده وبه روح  

 عصیم جان درود و سالم تقدیم نمایند ./ محمدقوی کوشان 
 به یاد شادروان محمدعصیم، این سرودۀ زیبای قهارعاصی فقید رادرج میکنم: 
 هرشب هوای کوچه دلدارمیکنم                    دل راتسلی ازدر و دیوار میکنم 
 ازبسکه باخیال وی آغشته میشوم                      هر ذره را خیال سپیدار می کنم 
 باجفت کفترنه ی پرچال بام شان                   از دور دور قصه ی بسیار میکنم 
 آنجا برای دفع گمان بد کسان                        تمثیل نقش مردم هوشیارمیکنم 
 نذرانه  مراد همه سیم و زر بود                         من نان گرم نذر رخ یار میکنم 
 درماه، درستارۀ شام وغروب شهر                    او را  تمام باغچه  دیدار میکنم 
 ازجنس دل زسینه دکانی گشوده ام             سرتا به پای عشقم و بازار می کنم 
ـیـم   این هم غزل معروف استادحسین شهریار، که فرشته جان، نامزدمحمـدعص

 انتخاب کرده، ودرصفحۀ رخنما )فیسبوک( خودگذاشته است : 
 نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت 
 که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت 
 تحمل گفتی و من هم که کردم سال ها اما 
 چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت 
 چو بلبل نغمه خوانم تا تو چون گل پاکدامانی 
 حذر از خار دامنگیر کن دستم به دامانت 
 تمنای وصالم نیست عشق من مگیر از من 
 به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت 
 امید خسته ام تا چند گیرد با اجل کشتی 
 بمیرم یا بمانم پادشاها چیست فرمانت 

 شبی با دل به هجران تو ای سلطان ملک دل 
 میان گریه می گفتم که کو ای ملک سلطانت 
 چه شبهایی که چون سایه خزیدم پای قصر تو 
 به امیدی که مهتاب رخت بینم در ایوانت 
 دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست 
 امان ای سنگدل از درد و اندوه فراوانت 
 به شعرت شهریارا بیدالن تا عشق میورزند 
 نسیم وصل را ماند نوید طبع دیوانت  
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ سوم

 سویدنعبدالخالق بقایی پامیرزاد                                        
 ر غرور پایدا

ــداری دوستانم  ــ ــ ــروری پای ـینم،  آشیانم                   غـ ــ ــ ــ  وطنم،  سرزم
ــدین ساله دارد  ــمرچن  وطن کوی و کنارت  الله دارد                   غمانت عـ
ـایت  هایی از ویرانه دارد  ــ ــ ــت تجاوز                  حکـ ــ  غمانت حاصل دس
ــمان ما شد  ــ  وطن آزادی ات آرمان ما شد                     سرور و شادیت اـی
ــمان ما شد   گذاریم جان وسردرراه عشقت                   که جان دادن به توپی

ـایـر   صحبت عریان باکرزی، غنی احمدزی، ستون پنجم، حنیف اتمر و س
ـیـل و   مزدوران بیغیرت، بیعزت وغالمان حلقه بگوش انگلیس، امریکا اسـرائ

 پاکستان، وکلیه دشمنان ملی وبین المللی افغانستان ! 
ـتـل   حامدکرزی، این خاین ملی چندروزقبل ضمن صحبت آشکار، دستورق
آزادیخواهان، وطنپرستان وشیفتگان این آب وخاک را صادرکرد. کرزی، پس  
ازصحبتهای داغ وتند احمدسعیدی فرزند راستین وصدیق افغانستان ودشـمـن  
آشتی ناپذیرپاکستان، گفت کسانی که پشتونهای دوطرف خط دیورند را مـی  
ـان   کوبند وجنایتهای نابخشودنی شانرا درطول تاریخ پنج صدسالۀ معاصرافغانست
افشامی نمایند، درموردایشان بایداقدامات جدی صورت گیرد. منظـورکـرزی  
که بیانیه اش که ثبت مطبوعات داخلی وخارجی است، به قتل رسانـدن قشـر  

 روشنفکر وبالخصوص آزادی خواهان بود. 
دوروزپس ازین بیانیه، ارگ نشینان باالی احمدسعیدی حمله ورشـده مـی  
خواستند او رابکشند، ولی او باوجودیکه مرمیهای تروریست های ارگ درسرو  
صورت نازنینش اصابت نمود، زنده ماندوبعد در کشور دوست هندوستان تحت  
تداوی قرارگرفت. اگردر شفاخانه های کشوربسترمیبود، حتماً به حیات شیرین  
ـالـم   او خاتمه میدادند .من به این آزادیخواه نابغه ودانشمندطرازاول کشور می ب
ـارقـدم   واورا از دل وجان دوست دارم، این بیت راازشاعری قرض میگیرم ونث
های اومینمایم. اومانند من هزاران دوست وعاشق سینه چاک دارد. خداوندمتعال  
او وامثال اوراعمر جاودانی نصیب فرمایدتامکروبهای داعش وطالب والقاعـده  
گلبدین ودیگرافراطیون وتروریستان رااز آب وخاک آریانا،خراسان وافغانستان  
 پاکسازی کنند وپالنهای شوم نامردان غدارپاکستان رابه ناکامی مواجه سازند. 

 تنت به نازطبیبان نیازمند مباد    وجودنازکت آزردۀ گزند مباد 
پس ازحمله برجان سعیدی، تروریستهای ارگ برآقای توحیدی تاختند، ودر  
ـلـت   یک حملۀ پالن شدۀ دیگربه قتل شخصیت بی بدیل افغانستان، دوسـت م
مظلوم وسرفرازملت ماآقای جاویدکوهستانی پرداختند. مگراینهاهم به لـطـف  

 ومرحمت نگهبان حقیقی جان بسالمت بردند.  
ـارز و  4۰گروه مزدور غرب وپاکستان که درطول  سال ملیونهاشخصیت مب

دیگراندیشان خاصتاً آنهایی راکه دردل ودماغ مردم ماجای دارندوملت افغانستان  
ـارۀ   آنهاراچون مردمک چشم دوست داشتدودارند، نامردانه و بزدالنه چه به اش
ـیـۀ   غرب وچه به اشارۀ پاکستان ونوکران وطنی ازبین برده اند، وحتی به تصف
نژادی پرداخته اند، مگر از خون آن آزادیخواهان، امروزجوانان برومند وفـدا  
کاری سربلندکرده اندکه میخواهند گهوارۀ نیاکان شان راازمکروبهای پلیـد و  
نحس پاک کنند، وافغانستان سربلند، مستقل وسچه وپاک رابه تاریخ تـحـویـل  

 بدهند وافتخار )غرور پایدار( رابرای ابد کسب کنند.  
من این غرور پایدار رابه احمدسعیدی، به جاویدکوهستانـی وصـدیـق اهلل  
توحیدی تبریک میگویم وسالمتی شانرا ازایزد متعال تمنادارم. از زندگی ایـن  
سه شخصیت وشخصیتهای باوجدان وپاکنفس دیگر درمیان ملت افغانستان کـه  
ـارج   معلوم است که آنهادرمبارزات طوالنی شان، ولو اینکه درپستهای مهـم خ
وداخل کاروخدمت کرده اند، اما ازخون ملت سرمایه نیندوخته اند وبلندمنزلها  

 ومارکیتهای گوناگون نساخته اند . 
ـاد   ارگ نشینان وستون پنجم خجالت بکشندکه وطن زیبای ماراغرق در فس
کردند وپولهای بادآورده راتاراج نمودند. امروزافغانستان از عقب مانده تـریـن  
کشورهای روی زمین است، واین شرمساری تاریخی فقط وفقط مربوط ارگ  

 نشینان ومزدوران آی اس آی میباشد.  
ـایـدار(   بااین شعرجذاب صحبت خودراخاتمه میدهم، ولی گفتمان )غرور پ
 ادامه دارد: سرزمین سوگواران:پیشکش به ملت مبارز وپرافتخار افغانستان 
 باز روز الوداع ازکشورم آمد بیاد            اشک چشم وناله های مادرم آمد بیاد 
 کاروان اشک چشم من نمی گیردقرار       بی سروسامانی بوم و برم آمد بیاد 
 خانۀ بی سرپرست وکودکان بیگناه                کشوربی رهنماو رهبرم آمد بیاد 
 بی غذایی، بی دوایی بی پناهی دروطن       مردمی درماندۀ فرمانبرم آمد بیاد 
 سفرۀ مطبوع چودیدم ازغذاهای لذیذ     کودک بی نان خشک کشورم آمدبیاد 
 چون ننالم گشته اعضای وجودمن جدا       فکرجستن تا نمودم پیکرم آمد بیاد 
 آسمان خاطرم شدبی فروغ ای احمدی  سرزمین سوگواران کشورم آمد بیاد 
ـ بیت آغازگفتمان از نگارنده، بقایی(   )شعرازشاعرمحبوب علیشاه احمدی حباب 

: این گفتمان به مردم شریف قوم پشتون که به وحدت ملی احترام  یادداشت 
وباور دارند ودرراه آزادی وطن ازچنگال بیگانگان قربانی ها داده ومیدهند، بهیچ  

 صورت تعلق ندارد. بقایی / . 
***************************************** 

یا ملی گرایـی   Nationalism: برای فهمیدن بهتر پدیدۀ  ملی گرایی درافغانستان  
 Privacyدر افغانستان الزمست اولترازهمه مکثی به ارتباط حقوق وشخصیات  

فردی درفرهنگهای فردگرا کنیم، که درافغانستان بسیارکم و حتی هیچ وجـود  
ـا   ندارد. درجهان غرب بطور مثال سن وسال، طرزلباس، حالت مدنی) تجـرد ی
ـاط   تأهل(، معاش ماهانه وغیره یک امرشخصی تلقی میشودکه به دیگران ارتب
ـای   ندارد. اما درافغانستان وقتی یک افغان بایک امریکایی مالقات میکندسئواله

 ذیل رامطرح میسازد :  
)چرا تاحال عروسی نکرده یی؟ دریک ماه چندمعاش داری؟ خانمت چندسال  
دارد؟ چرا باپدر ومادرخودیکجا زندگی نمیکنی؟ و... این مسایل درفرهنگهای  
ـنـد.   ـن جامعه گرا همه شخصی میباشد ودیگران حق ندارند دربارۀ آن سئوال ک
ـایـد   موضوع دیگرشخصی درغرب همانا فاصلۀ جسمی بین دونفراست، که ب
همیشه مراعات شود. اما این نوع نزدیکی فاصله درفرهنگ فردگرای افغانستان  
وجودندارد. دوافغان پهلوی هم می ایستندوبه جان همدیگر دست میزنند. مردها  
درامریکا دست بدست راه نمی روند وراه رفتن یک زن و مرد با همدیگر یک  

 مسأله شخصی میباشد، اما نه درافغانستان .  
* عدم حقوق مساوی انسان درجامعۀ فردگرا یک امر بسیارجدی تلقی می  
شود. معادل کلمۀ همشهری  درپشتو ودیگر السنۀ افغانستان کلمۀ )تبعه(است، این  

  subjectکلمۀ عربی معنای )تابعیت( رادارد، ودر زبان انگلیسی به معنای )رعیت  
ـلـمـۀ  بکارمیرودکه ازکدام حقوق و مزایا برخوردارنمیباشد. ازطرف دیگـرک
)شهروند(درقاموس چنین تعریف میشود: )فرد دارای حقوق ومزایا( کـه در  

 غرب معمول است.   
وعدم حمایت ازحقوق بشـری در   Rule of Lawدرفقدان حاکمیت قانون  

افغانستان مردم مجبور اند که به خانواده، قوم و قبیله و غیره برای بقا  و پیشرفت  
خویش متکی باشند. ازهمین لحاظ مردم کشورما اول پشتون، تاجیک، هزاره،  
ـازدکـه   اوزبک و غیره اند، بعد افغان. این امر مسأله ملی گرایی رامطرح می س
 درشرق وغرب معنای جداگانه دارد .                             )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 شمال کالیفورنیاداکتراحسان انتظار                                      
 (6)دربارۀ فرهنگ 

 ()مثل هزارگی »خون نسبت به آب غلیظ تراست «
: بعدازرسیدن طالبان به قدرت درافغانستان، مجسمه  فردگرایی وجامعه گرایی  

های بودا را دربامیان ویران کردند. این امرقهر و غضب جامعۀ بین المللی بشمول  
ملل متحد رابرانگیخت، واین عمل وحشیانۀ طالبان راتقبیح کردند. افغانها نیـزدر  
ـای   داخل وخارج کشور نفرت وانزجارخویش را ابرازکردند. اما اکثر بـرادره
ـا   پشتون در مقابل تخریب این میراث فرهنگی خاموش ماندند. من موضوع راب
یکی ازسرشناسان پشتون درمیان گذاشتم وعلت این خاموشی راجویا شدم. وی  
که اکثراً دررادیو هاوتلویزیونهای امریکامصاحبه میکند، گفت: )تقبیح کردن  
ـایـد   ـب طالبان درحقیقت انداختن آب درآسیاب احمد شاه مسعوداست کـه ن
صورت بگیرد.( باید یادآورشدکه احمد شاه مسعود یگانه کسی بودکه هنوز با  
طالبان درجنگ بود ودیگر قوماندانها به دوبی ودیگرکشورها فـرارکـرده و  
افغانستان رابرای طالبان رهانموده بودند. من برای این برادر درجواب گفتم کـه  
ـا؟ ال   کدام یک بهتراست؟ ریختن آب درآسیاب پاکستان یا یک افغان خودم

 جواب ماند وچیزی نگفت ! 
ـای کشـوردر   ـی ـل این امربوضاحت نشان میدهدکه منافع قومی برمنافـع ع
ـارۀ   افغانستان ترجیح داده میشود. تذکراز بودای بامیان مقدمۀ بود بر بحث درب
ـئـوال را   وعدسوم فرهنگ، که دربارۀ رابطه بین فرد باجامعه می باشد، واین س ب
ـبـی  جواب میدهدکه چرادرفرهنگهای افغانستان منافع خانوادگی، قومی، مذه
 )شیعه وسنی(، زبانی، سمتی و ایدیالوژیکی برمنافع ملی ترجیح داده میشود . 
ـیـشـونـد: یـکـی   * ازنگاه رابطۀ فرد باجامعه، فرهنگها به دودسته تقسیم م

درفـردگـرایـی   .Collectivismودیگرجامعه گرایی  Individualismفردگرایی 
ـادر   افراد خودتصمیم میگیرندومسئولیت اعمال خویش را بعهده میگیـرنـد، ام

 جامعه گرایی فرد درخدمت جامعه میباشد. 
وعد فاصلۀ قدرت ارتباط معکوس دارد، یعنـی   وعد فردگرایی باب نخست اینکه ب
فرهنگهایی که درآن فاصلۀ قدرت باالست، بیشترجامعه گرا و برعکس آنهایی  
ـان افـراد در   که درجۀ پایین دارند، فردگرا میباشند. درفرهنگهای مثل افغانست
خدمت خانواده، قوم ودیگر گروههامیباشند، ازهمین لحاظ تصامیم مهم زندگی  
ازقبیل ازدواج، رشتۀ تحصیل، پیشه وشغل، ایدیالوژی وغیره راخانواده ودیگـر  
گروهها میگیرند و افراد درآن سهم چدانی ندارند. سرپیچی ومخالفت باتصامیم  
خانواده وغیره عواقب وخیمی درقبال دارد. همبستگی وتعهدگروهی یکی از  
مشخصات بارزفرهنگهای فردگرا میباشد. افراد درچنین جوامع مجبورند بـرای  
حفظ سالمت وپیشرفت درامور زندگی متکی بر خانواده، قوم وغیره گروهها  
هستند. بنابرهمین علت افراد درهر وظیفۀ قراردارند، ازمعلمی گرفته تا وزارت  
وریاست جمهوری مسئولیت خودمیدانند که اعضای خانواده، اقارب، قـوم و  
غیره را کمک ویاری کنند. مثالً یک وزیرمیکوشد کرسیهای مهم رادر وزارت  
ـثـر   به اعضای خانواده، اقارب وقوم مربوط بدهد. درزمان حکومت کرزی اک
ـانـۀ   مامورین ازمدیریت عمومی باالتر درانحصار چندقوم قرارداشت. وزارتـخ
دفاع )مارشال فهیم/ بسم اهلل محمدی( داخله )قانونی، محمدی( وخارجه )عبداهلل(  
راتاجیکها خاصتاً پنجشیری ها انحصارکرده بودند. دروزارتهای انکشاف دهات 
ـا   ـه ـتـون )حنیف اتمر(، تجارت)احدی( ومالیه )اشرف غنی و احدی( اکثـرپش
چوکی ها را دراختیار داشتند، وباالخره وزارتخانه های امورزنان )سیما ثمر( و  
ـا   ـه تحصیالت عالی)سروردانش( راهزاره هاتصاحب کرده بودند. درین مقرری
شایستگی) تعهد، تحصیالت، لیاقت وپاکنفسی( مطرح نبودومتأسفانه هنوزهـم  
این معیار مدنظرگرفته نمیشود. همچنان گروهها عالوه ازکمک درشغل ووظیفه،  
مسئولیت اعمال بد افرادخویش رامیپذیرند، مثالًاگر عضویک خانواده مرتکب  
کدام جرم یاخیانت شوند، پلیس پدر یابرادر اورا دستگیر میکندتامجبور شونـد  

 مجرم را تسلیم حکومت کنند .   
خاصیت دیگراین تعهد ومسئولیت پذیری گروههای خانوادگی، قومـی و  
غیره اینست که اگریک فرد گناهی رامرتکب شود، همۀ خانواده وقوم ودیگر  
گروههامتهم ساخته میشود. مثالاگریک پنجشیری دزدی کند همۀ پنجشیری ها  
را دزد تلقی میکنند، بهمین منوال اگریک پشتون مرتکب کدام قتل شود، همۀ  

 پشتونها قاتل به حساب می آیند ! 
خصوصیت دیگرفرهنگ جامعۀ فردگرا مثل افغانستان درآنست که خانوادۀ  

درآن وجوددارد. در یک خانوادۀ متصـل و   Extended Familyممتد ومتصل  
ممتد کاکا، ماما وخاله واطفال وهمسران آنها نیزمیشود که ازیک خانوادۀ تکی  

ـامـل   Nuclear Familyیاهستوی  ـاش ـه در فرهنگهای فردگرا متفاوت است وتن
دارد.   Modernityهمسر واطفال میشود. نوع ساختار خانواده بستگی به تمدن  

ـنـگ   خانواده های ممتد درجوامع عنعنوی وغیرمتمدن معمول است، امادرفره
 های متمدن وفردگرا خانواده ها تکی ومحدودمیباشند .  
ـا  انسان متمدن وغیرمتمدن ازهم چه فرق دارند؟   برای جواب این سئـوال م

گفتار انسان شناس فرهنگی معروف هالیدی رانقل میکنیم: ))انسان متـمـدن از  
تجارب نوهراس ندارد وآنرابه آغوش میکشد، تحت تأثیر فشار وقدرت والدین  
قرارنمیگیرد، وقت برایش ارزش دارد وکارهاراطبق پالن پیش میبرد،خواهشات  
)مثل ازدواج( رابه تعویق می اندازد، اهم را از مهم تشخیص میدهد واولیـت را  
تعیین میکند، فکرمی کنده برمحیط طبیعت غلبه حاصل میکند وآنرا در کنترول  
می آورد، به علم وساینس عقیده دارد، وباالخره یک انسان امروز برای حصول  
 معیارهای شایستگی ازدل وجان کوشا میباشدودر آن خوشبینی نشان میدهد.  
اما برعکس، انسان غیرمتمدن وعنعنوی تنگنظراست، به جهان از در شک و  
تردید نگاه میکند، عقیده داردکه زندگی بهتر ومرفه به بخت وطالع یا رضایت  
خدایان مربوط میشود، ازطرف پدر ومادر برای برای بهبود زندگی هدایت و  
رهنمایی میشود، خودرا مسئول اعمال خودندانسته وعقیده داردکه خانـواده و  
دیگرگروهها مورد قضاوت قرارمیگیرند  نه فرد، وبه تعویق انداختن خواهشات  

 پابندنیست .     
فرهنگهای فردگرا وجامعه گرا ازنگاه اقتصاد نیزباهم فرق دارند. فرهنگهای  
اول الذکر ازاقتصاد انکشاف یافته برخوردارند اماجوامع جامعه گرامثل افغانستان  
اقتصاد درهم شکسته دارند وازفقر وتنگدستی رنج میبرند. علت پیـشـرفـت و  
ـای   ـه انکشاف کشورهای فردگرا درین است که درساینس وتکنالوژی پیشرفت
ـبـث ونـوآوری   عظیمی داشته و طبیعت رادرکنترول خود آورده اند، وازتش

 استفادۀ اعظمی میکنند تاسهولتهایی درزندگی روزمره ایجاد کنند . 
ـثـل   * فردگرایی و جامعه گرایی ازخود مبدأ وعواقبی دارند. کشورهای م
ـاعـی   افغانستان که فردگرایند عالوه برعدم انکشاف اقتصادی، از تحرک اجتم

Social Mobility     بی بهره میباشند. طبقۀ متوسطMiddle Class  وجودندارد و
اگر وجودهم داشته باشد، خیلی کوچک است. دلیل آن هم اینست که تحرک،  
ـا زراعـت،   تشبث ونوآوری درآن چندان به مشاهده نمی رسد. درین فرهنگه
مالداری به شیوه های عنعنوی صورت میگیرد و صنعت درآن انکشاف چندانی  

درآن کمتربچشم میخورد. خانوادۀ ممتد و   Urbanizationنکرده، وشهری شدن  
ـتـربـه   ـیـش متصل داشتن قوم وقبیله، تعدد اطفال دریک خانواده، کسب تعلیم ب
اقلیتهای نخبه )ثروتمندان واشخاص بانفوذ( وفکر گروهی)خانواده، قوم وغیره(  
 ازمشخصات وپیآمدهای دیگرفرهنگهای فردگرا راتشکیل میدهد.)ستون اول( 

سازی شمال  احمد ولی مسعود: برای ناامن
 ت پول فراوانی هزینه شده اس

 با احمد ولی مسعود    »رو     افغانستان. «مصاحبۀ سایت  
ـان  یادداشت:   ـت ـانس احمد ولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغ

است. احمد ولی مسعود، درسال های دهه ی هشتاد هم رزم برادرش بود. پس از  
ـای    2991 رویکارآمدن حکومت آقای برهان الدین ربانی درسال   ـه ـت ـی ـال به فع

سیاسی ودیپلوماتیک روی آورد. او مدت طوالنی سفیرافغانستان دربریتانیا بود.  
در لویه جرگه ی تصویب قانون اساسی کنونی    1۵۵3احمد ولی مسعود درسال 

ـاسـی   ـی افغانستان عضویت داشت وحاال هم مصروف فعالیتهای فرهنـگـی وس
 درکابل است. 

ـال    س: شمال افغانستان از بدخشان تا فاریاب ناامن است. به باور بسیاری  ها شم
های سیاسی ضد طالبان بود، چه شد که طالبان جنگ    افغانستان حوزۀ نفوذ جریان 
 را به شمال گسترش دادند؟ 

مسعود: طالبان، پروژۀ پاکستان است.این پروژه تازه طراحی نشده است، بلکه  
بیست سال عمر دارد. اهداف پاکستان منحصر به جنوب افغانستان نبود و نیست.  
طالبان در آغاز توانستند بیشترخاک افغانستان را بگیرند. بعد ایتالف جهانی ضد  

، گروه طالبان را شـکـسـت  ” ائتالف شمال ” تروریسم، به کمک جبهه مقاومت 
ـیـش   دادند. پس ازآن آقای کرزی روی کارآمد. کرزی سیاست غلطی را درپ
ـتـه   گرفت. سیاست کرزی دلجویی ازطالبان بود. کرزی میخواست باحفظ دس

های طالبان در جنوب، هم برای خودش یک پایگاه قومی ایجاد کند وهـم از    
ـان   آنان حربۀ فشارعلیه سران جبهۀ مقاومت ضد بسازد. جبهۀ مقاومت ضد طالب
توسط احمدشاه مسعود ایجاد شده بود واعضای برجستۀ آن، شریک حکومت  
آقای کرزی بودند. پاکستان هم ازسیاست آقای کرزی استفاده کرد وبه تقویت  
دوبارۀ طالبان پرداخت. حاالکه نیروهای ناتوافغانستان را ترک میکنند، طالبان و  
پاکستان ازاین خال استفاده کردند و جنگ را به شمال بردند، البته اهداف طالبان  

خواهند،    و حامیان شان در پاکستان، به شمال افغانستان هم محدود نیست، آنان می 
خواهم بگویم که طالبان پدیده بومی درشمال    آسیای میانه را هم ناآرام کنند. می 

افغانستان نیست، بلکه پول فراوان هزینه شده و اکماالت نیرومند صورت گرفته  
تا طالبان به شمال برده شوند. پاکستان وشرکایش پروژۀ کالنی را طرح کـرده  

 اند و طالبان و جنگجویان خارجی ابزار آن است. 
های شمال    س: حضور جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی وچچنی درناآرامی 

 افغانستان چقدر محسوس است؟ 
مسعود: تعدادزیاداین جنگجویان درشمال حضوردارند. هدف این جنگجویان،  

خواهند    گسترش جنگ به آسیای میانه است. این جنگجویان بقول خودشان می 
رارقم بزنند. آنان ابزارهستند، حامیان شان درپاکستان، آنانرا به  ” بهارآسیای میانه “

 خاطرحکومت کردن درست نکرده اند،آنان صرف ماشین جنگ و ویرانی اند. 
س: گفتید پاکستان و شرکایش جنگ را به شمال افغانستان گسترش دادنـد.  
گزارشهایی وجود داردکه عربستان و قطرهم به نحوی با ناآرامیهای شمال پیوند  

 گویید شرکای پاکستان، اشارۀ تان به همین کشورها است؟   دارند، وقتی می 
مسعود: ببینید درافغانستان برداشت عموم این است که کشورهاییکه نام بردید،  

های اخیردست دارند.من گفتم که پول فراوان مصرف شد تا طالب به    درناآرامی 
ـا   شمال برده شود و ازفاریاب تا بدخشان جبهۀ جنگ ایجاد کند. این پول حتـم

ـای    ازخارج می  آید. چند طالب برهنه پا و یا چند جنگجوی مربوط به کشـوره
توانند. معلوم دار است که این پول را    آسیای میانه پول فراوان فراهم کرده نمی 

 کنند.   کشورهای ثروتمند فراهم می 
ـال   ـازی شـم س: پس از دید شما هدف مهم این کشورها عالوه برناامـن س

 افغانستان، ایجاد مشکل برای روسیه است؟ 
مسعود: معلوم دار است که این کشورها، اهداف کالن خود را دارنـد. ایـن  

شود، هـرکشـوری    سواد مصرف نمی   ها به خاطر گل روی چند طالب بی   پول 
اهداف کالن خود را دارد. کشورهایی که با هم دیگرتضاد منافع دارند، بـرای  

کنند، من موضوعی را که شمال درپرسش تان مطرح    هم دیگرمشکل ایجاد می 
 توانم.   کردید، رد کرده نمی 

های    های دست یافتند، گزارش   س: پس از این که در کندز، طالبان به موفقیت 
منتشر شد که برخی از فرماندهان جبهۀ مقاومت ضد طالبان همان فرماندهانی که  

جنگیدند فعال شدند ودرفعالیت نظامی ضـد    درنیمه دوم دهه نود علیه طالبان می 
های ضد طالبان در شمال، خودجوش است یا    طالبان سهم گرفتند، آیااین فعالیت 

 دولت افغانستان آن را برنامه ریزی کرده است؟ 
ها خودجوش است. عکس العمل مردم وفرماندهان محلی    مسعود: این فعالیت 

خواهند ازجان ومال خود دفاع کنند، وقتی می بینند    خودجوش است. مردم می 
که حکومت مرکزی دردفاع ازآنان ناتوان است، خود دست به کارمی شونـد.  
حکومت مشکالت زیاد دارد، حتا نتواسته نیروهای رسمی امنیتی را منسجم کند  

 وعوامل نفوذی طالبان وستون پنجم را مهار کند . 
ـای    س: در کابل هم شاهد یک سری فعالیت  ـثـال آق های سیاسی هم استیم، م

عبدالرب الرسول سیاف در کابل جمعی را دراطراف خودش جمع کرده است  
ـیـج مـردم   و وزیرخارجه آقای صالح الدین ربانی هم به بدخشان بود برای بس

 های این رهبران تاچه حد هماهنگ است؟   برضد طالبان، فعالیت 
ـیـت  ـای    مسعود: فعالیت های رهبران هم پراکنده است. آنان هم تاهنوز فعال ه

 خودشان را نتوانسته اند، منسجم کنند. 
های ضد طالبان درافغانستان یک ایتالف    س: شماتصورنمیکنیدکه تمام جریان 

ـان   ـت کالن سیاسی را بوجودبیاورند؟ اخیرا گفته شده که رهبران سیاسی افغانس
آنانی که قبال برضد طالبان جنگیده اند، به دولت پیشنهاد کرده کمک کرده اند  
 وقرار است درهماهنگی با دولت، فعالیت های برضد طالبان درشمال انجام دهند؟ 

گی هماهنگی ایجاد شود. برخی از رهبران    کنم که به این ساد   مسعود: فکرنمی 
سیاسی وفرماندهان فکرمیکنند که حاال وضعیت شبیه نیمه دوم دهه ی نود است  
ومی توانند مثل آن زمان، دربرابرطالبان مقاومت کنند.شرایط امروز با وضعیت  
آن روز، فرق می کند. در دوره مقاومت علیه طالبان درنیمۀ دوم دهه ی نود تا  
ـاه   سال دوهزار ویک، وضعیت روشن بود، دوست ودشمن واضح بود، دیـدگ
وخط فکری رهبری مقاومت شادروان احمد شاه مسعود، روشن بود. شما اگـر  
حاال بروید ویک منطقه را تصفیه کنید،اگررهبری سیاسی دولت افغانستان هـم  
فکروهم نظرشمانباشد، ان منطقه رادوباره ازدست میدهید.رهبری سیاسی دولت  
افغانستان، درحال حاضردید روشن وواضح ندارد. برای این که قربانیها وزحمات  
شما نتیجه بدهد، باید رهبری سیاسی دولت افغانستان، رییس جمهور افغانستان با  
شما هم نظروهم فکرباشد. تاهنوز روشن نیست که رییس جمهورچه دیدگاه و  
خط فکری دارد، چه تعریفی ازطالبان ودوست ودشمن دارد. برنامه های بدیلش  
چیست؟ مذاکره باطالبان بجایی نرسید، تالش برای نزدیکی با پاکستان شکست  
خورد وکل این برنامه ها افتضاح بود. حاال که این برنامه ها شکست خـورده،  
ـبـری   برنامه ی بدیل چیست؟ تازمانی که جریان های سیاسی ضد طالبان و ره
سیاسی دولت، روی این نکات به توافق نرسند، ایجاد یک چترکالن ملی وتغییر  

 دروضعیت، ممکن نیست. 
 تواند؟   س: روسیه چه کمکی به امنیت افغانستان کرده می 

 مسعود: روسیه هم مثل امریکاوکشورهای عضوناتو )دنباله درصفحۀ هشتم( 
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 )دنباله ازصفحۀ سوم( دربارۀ فرهنگ  
درجهان غرب ملیگرایی به معنای)تعهد ووفاداری بـه کشـور(اسـت و از  
استعمال کلمۀ )ملیگرایی( اجتناب صورت میگیرد. دلیل آن هم اینست که در  
جهان غرب ملیگرایی آلمان نازی باعث جنگ عمومی دوم وقتل ملیونهامـردم  
ـا در   شد. لذاعوض کلمۀ ملیگرایی ازکلمۀ )وطن پرستی( استفاده میگردد. ام
ـهـدو   ـع فرهنگهای فردگرای مثل افغانستان ملیگرایی معمول است وبه معنای )ت
ـالـوژی   وفاداری به خانواده، قوم و زبان، مذهب )شیعه/سنی( سـمـت وایـدی
)اخوان، داعش، طالب، کمونیست( بکارمیرود. ازهمین لحاظ مبالغه نخواهدبود  

تشکیل شده نه یک کشور   Statesاگربگوییم افغانستان درواقعیت امر از استانها  
ـان،   ـت واحد. یعنی افغانستان شامل )پشتونستان، تاجیکستان، هزارستان اوزبـکـس
ـانـی   ترکمنستان، بلوچستان وغیره( ستان هامیباشد. حامد کرزی شاید اولین افغ

ـعـد    1۵۵2باشدکه درآغازحکومت خوددرسال  ـتـم ب گفت: من اول افغان هس
 پشتون . امامتأسفانه این گفته تنها در شعارباقی ماندودرعمل پیاده نشد. 

برای توضیح بیشترملیگرایی درافغانستان الزم است کلمات )افغانستانـی( و   
ـا(   ـه ـان )افغان( رابه اختصارمورد بحث قراردهیم. )افغانستان( معنای)سرزمین افغ
رامیدهد. دراینکه چراکشورما)افغانستان( نامگذاری شده، نظرات متعدد وجود  
دارد. یکی اینست فارسیان یا ایرانیان امروز قبایل شرقی خودرا )افغانـی( مـی  
نامیدند. کلمۀ )افغاغنه( حالت جمع آن درزبان عربی است. درداخل افغانستان نیز  
ـفـوس   تاجیکها، هزاره ها، اوزبک هاودیگراقلیتهای قومی که شصت درصد ن
ـان   ـن کشور رامیسازند، پشتونهارا افغان )اوغان( خطاب میکنند نه پشتون . همـچ
ـای  ـن ـث بعضی غیرپشتونها زبان پشتو را افغانی/اوغانی می گویند نه پشتو، به است
)افغان ملت( که حزب متعصب ملیگرامی باشد، پشتونهانیز خودرا پشتانه/ پختانه  
میگویند نه افغان. احمدشاه درانی مؤسس افغانستان معاصرمیتوانست که درسال  

این کشور را عوض )افغانستان(، )پشتونستان( نامگذاری کند. تقریباً همه    2۲3۲
زمامداران افغانستان پشتون بوده اندبشمول حامدکرزی واشرف غنی احمدزی،  

 نیزمیتوانستند کلمۀ پشتونستان رابکار ببرند. )*( 
بعضی غیرپشتونها بااستعمال کلمۀ)افغانستان( مخالف اندومیگویندکـه ایـن  
اصطالح معنای)سرزمین پشتونها( رامیدهد وبایدنام این کشوربه خراسان تبدیل  
ـام   ـیـرن ـی شود.بعضی هاهم یک قدم فراترنهاده واصرارمیدارند تاوقتیکه این تغ
صورت نگرفته، کسی که ازافغانستان است، باید )افغانستانی( خطاب شوند نـه  
)افغان(. تقریباً دهسال قبل جامعۀ ترکهای افغانستان به ارتباط تذکرۀ الکتورنیکی  
تجربوی بابکارگیری کلمۀ افغان عکس العمل شدیدنشان دادند، آنهااظهارداشتند  
ـیـز   که هویت بخشیدن همه اقلیتهابه )افغان( نه تنهااحساس برانگیزوتحریک آم
است، بلکه تخلف ازهمه موازین بشری وبین المللی مباشد. اینهامثال می آورنـد  
که دراوزبکستان اقوام مختلف روسی، تاجیک، ترکمن، خزاق، ارمنی، قرغیز،  
ـپـورت هـویـت هـمـه   ـاس یهودی، عرب وغیره وجوددارندامادرتذکره وپ
اوزبکستانی میباشد، نه اوزبک، که اکثریت این کشوررامیسازد. بهمین ترتیـب  
این اصول دردیگرکشورهای جهان مراعات میشود، آلمانی آلمانی، امریکایی ها  
ـان   امریکایی، فرانسوی ها فرانسوی، کانادایی ها کانادایی هستند. بنااً درافغانست

 نیزهویت مردم افغانستانی باشد نه افغان .  
درین یکی دوسال اخیر موضوع هویت مطرح شدوبعدازطی مـراحـل بـه  
تصویب ولسی جرگه ومشرانو جرگه تاتوشیح رئیس جمهور از طرف وزارت  
عدلیه بچاپ رسید. درین رساله هویت همه افغان است اماملیت هرفرد نیـز در  
تذکره ذکرمیشود. امایکتعداد پشتونهای ملیگرا دست به تظاهرات زده واصرار  
ورزیدندکه ملیت درآن تذکره نیاید. بعبارت دیگر اینها قانون راقبول نـدارنـد.  
ـای   دولت اشرف غنی احمدزی باملیگرایی پشتونی خود توزیـع تـذکـره ه

 الکترونیک را هرروز به تعویق می اندازد. )دنباله دارد( 
ـاه   )*(: خدمت استادانتظار عرض میشودکه احمدخان ابدالی، بعداً احمـدش
درانی، اصالًچیزی به نام افغانستان رانمی شناخت ودرهیچ نثر وشعرش نه به پشتو  
ونه به فارسی دری ازآن یادنکرده بود. طبق تواریخ معتبرموجود سرزمین فعلی  
ـان(   ما، حتی تااواخرسلسلۀ سدوزایی، نام امیران درموهررسمی شان )امیرخـراس
نامیده شده اند. انگلیس درمیانۀ قرن نزدهم نام افغانستان راروی سرزمینـی کـه  
بعنوان حایل میان مستعمرۀ هندوستانش ومتصرفات تزارهای روس قرارداشت،  
ـال   این نام راگذاشت . نتیجه اینکه نام افغانستان قدمت کمترازیکصدو پنجاه س

 دارد. اداره / 
***************************************** 
ـا   ـارزه ب مسعود: بلی امکان هم سویی وجود دارد، اگراراده ی الزم برای مب
ترور وجود داشته باشد. در سال های دهه هشتاد میالدی ایران وامریکا که روی  
ـای ضـد   ـیـروه خیلی مسایل اختالف داشتند وحاال هم دارند، به مجاهدین} ن
شوروی { درافغانستان مشترکا کمک می کردند. حاال هم امکان هم سویی ناتو  
ـتـه   وروسیه با وجود اختالف های شان درمساله افغانستان وجود دارد. یک نـک
دیگر را می خواهم بگویم که هیچ کشوری نباید ازتروریسم منحیث ابزار علیه  

 رقیبانش استفاده کند. تروریسم دوست هیچ دولتی شده نمی تواند . 
گردیم به کابل، از دید شما تجربه حکومت    س : خوب جناب مسعود، برمی 

 ها دارد در این یک سال؟   وحدت ملی چگونه بود، چه دست آوردها و ناکامی 
مسعود : ببنیید، اوالً من با اصطالح حکومت وحدت ملی موافق نیستم. ایـن  
 اسم بامسما نیست. حکومت وحدت ملی زمانی تشکیل میشودکه همه نیروهای   

 پرتو نادری 
 د زبان فارسی به همه اقوام افغانستان تعلق دار
یکی ازدوستان پشتون ام، نصیرعبدالرحمان که درپشاورنشرات و کتابفروشی  
ـعـن   داشت، قصه میکردکه روزی مردی با خون داغ تعصب، زبان به لعن و ط
فارسی دری کشوده ومیگفت تازمانیکه این زبان را از مدرسه های مناطق پشتون  
نشین گم نکنیم، پشتو روی رشد وتوسعه را نمی بیند، هی می گفت و می گفت!  
ناگهان کوچی زنی به کتابفروشی آمد و ازمن پرسید فرزندم: کتاب بوستان یا  
گلستان سعدی را داری؟ پرسیدم چه میکنی مادر؟ گفت: برای این نواسه ام می  
ـاب   ـت خواهم که برود نزدمال وآنرایادگیرد. نصیرگفت من این کتاب را درک
فروشی نداشتم و گفتم مادر همینجا بمان، برایت می آورم. رفتم به کتابفروشی  
همسایه ویک جلدگلستان و یک جلد بوستان برایش خریدم و دادم. زن گفت:  
قیمت اش چند می شود؟ گفتم از طرف من برای شما تحفه است بـرای ایـن  

 کودک. زن با خوشحالی و دعای خیر کتابفروشی را ترک کرد.  
چون زن رفت، رفیق ام خاموش بود. برایش گفتم با این زن کوچی چه مـی  
کنی؟ حرفی برای گفتن نداشت. این روایت از آن آوردم که وقتی حلقه های  
سیاه فاشیستی وزارت دفاع یا ارگ بر می خیزند و زبان فارسی دری را از لوح  
راهنمایی وزارت دفاع برمی دارند، فکرمیکنند که به زبان خود خدمت کـرده  
 اند، هرگز نه! یا فکر می کنند که زبان فارسی دری را حذف کرده اند! 

برای این کوردالن می خواهم بگویم کور خوانده اید، فارسی دری زبان یک  
حوزه تمدنی است واگرشماهم چیزی میدانید ازبرکت همین زبان است. دشمنی  
با فارسی دری خود دشمنی با پشتو است. برای آن که فارسی دری پیوسته برای  
زبانهای دیگر منبع آموزش نیز بوده است. غیر از این در بر پایی کاخ شکوهمند  
فارسی نه تنها تاجیک ها، هزارها، ترک ها بلکه پشتون ها و دیگر اقوام افغانستان  
نیز نقش سازنده ای داشته اند و این زبان به همه اقوام افغانستان تعلق دارد و زبان  
بین قومی در این حوزه بزرگ تمدنی است. به جای دشمنی با آن، آن را بهتر و  
 بیشتر فراگیرد تا پنجره های دانش و فرهنگ را بیشتر به روی خود بگشایید ! 
برای رشد وتوسعه پشتوآستین بر زنید وکمر همت ببندید، بنویسید، ترجمـه  
کنید، بخوانید و بسرایید ورنه اگر با تعصب کور، زبان پشتو رشدمیکرد، چنین  
سیاست سیاه راسالهای پیش محمد گل مومندروی دست گرفت و چیزیکه بـه  

 دستاورد سیاه رویی تاریخ است و بس ! 
***************************************** 

 بست در اصالحات انتخاباتی افغانستان   بن 
ـ دویچه ویلی   ۲ ماه پیش نخستین اقدامات    6: حکومت افغانستان  جنوری/کابل 

را برای اصالحات انتخاباتی آغازکرد. ایجادکمسیون اصالحات انتخاباتی اولین  
اقدام عملی حکومت درین راستابودوکمسیون پس از پنج ماه فعالیت، حدودسی  
مورداصالحات را درنظام انتخاباتی پیشنهاد کرد. کمسیون حاال به فعالیتش پایان  
داده وکمیته گزینش به فعالیت آغاز کرده است. این کمیته وظیفه دارد فهرستی  
از افراد واجد شرایط را تهیه و به رئیس جمهوربسپارد تا از میان آن، کمیشنران  

 های انتخاباتی تعیین شوند.   جدید کمسیون 
روند اصالحات انتخاباتی حاال با مانع قانونی برخورده است. ولسی جرگـه دو  
فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی راکه راه را برای اصالحات هموار میکرد، رد  
کرده است که دست حکومت را برای اصالحات بسته کرده است.نعیم ایوب  
زاده عضوکمیته گزینش روزپنجشنبه درکنفرانسی درکابل گفت:هرنوع سهل  

بست مواجه خواهد کرد. ما زمان را    انگاری و هرنوع اشتباه، دموکراسی را به بن   
ازدست میدهیم امابایدتصامیمی را بگیریم که ما را از بحران نجات دهد و ما را به  

اوتاکیدکرد درحال حاضر هیچ بدیلی برای انتخابات   طرف انفجار سیاسی نبرد. 
انتخابات و  »ندارد و حکومت باید با جدیت اصالحات انتخاباتی را به پیش ببرد:  

اصالحات یگانه بدیل است. ما راه بیرون رفت دیگری نداریم. نه حـکـومـت  
ـان    موقت برای ما راه حل است و نه جرگه  ها و نه کسی دیگری مانند آقای ج

 «توانیم.   های تلخ هم برگشته نمی   گری کند. ما به گذشته   تواند میانجی   کری می 

پس از آن که ولسی جرگه دو فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را رد کـرد،  
ـارخـودادامـه    کمیشنران کنونی کمسیون  های انتخاباتی اعالم کردند که به ک

میدهند. یوسف نورستانی رئیس کمسیون انتخابات اعالم کرد:این دوفرمان غیر  
قانونیست و رهبری کنونی کمسیون انتخابات در روزهای آینده تقویم انتخابات  

 ها را نیز اعالم خواهد کرد.   پارلمانی و شوراهای ولسوالی 
ـلـب   ـق نهادهای انتخاباتی میگویند رهبری کنونی کمسیونهای انتخاباتی بدلیل ت

انـدوبـرگـزاری    اعتبارشان را از دسـت داده   1۵23گسترده در انتخابات سال  
 انتخابات با کمیشنران کنونی امکان ندارد .  

:سیاسی موجوددرجامعه درآن سهم داشته باشند، چیزیکه حاال ما  1دنباله ازستون 
ـیـس   ـان رئ داریم، حکومت ایتالفی دوتیم انتخاباتی است. دراین یکسال، آقای
جمهورورئیس اجرایی دستاورد چندانی ندارند، نا امنی زیاد شد، اقتصاد خراب  

ـاال    شد، مهاجرت  ها بیشترشد و حتا انسجام وهماهنگی دردرون دولت هـم ح
وجود ندارد. مشکالت بسیار زیاد است.این حکومت فکر نمی کنم که انتخابات  
پارلمانی را بتواند درسال آینده، برگزار کند. من فکرمیکنم که نیروهای سیاسی  

 بیرون دولت باید فشار بیاورند تا حکومت اصالحات جدی بیاورد . 
ـ کابل(   سپاس جناب مسعود.)برگرفته ازروزنامۀ ماندگار

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

 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم؛ صفحاتی از یک زندگی  
وتمرین فراوان بکار دارد، هیچ وقت باید به این منظورقدم رابدست نگیری که  
چندپول حق الزحمه ویک کمی شهرت نصیبت شود ونوشته های خام وسست  
وپیش پاافتادۀ به نامت بچاپ برسد، وترا دراول کار نزدخوانندگانت سطحی بین  
وکم استعداد معرفی کند. هنوزساحۀ فعالیت وکسب تجربه ومعلومات در ایـن  
ـاز   رشته مقابل توخیلی وسیع بوده وپهنا وجوالنگاه گسترده دارد، تو باید ازآغ
ـابـل   مرحله، تهداب کاررا پخته ومحکم بگذاری وبرای رسیدن به یک سطح ق
توجه وآبرومند، کسب شهرت عاجل و کمایی پول راهدف اساسی ات قـرار  
ندهی. تامیتوانی دربخشهای مختلف این رشتۀ حساس وپرمسئولیت، مطالعـه و  
کسب معلومات کن وآثارنویسندگان داخلی وخارجی رابا دقت وموشگافی از  
نظربگذران شیوه وسبک نویسندگان خوشنام وپرآوازه را سرمشق قراربدهد و  
از )کرتیک( وانتقاداتی که برآثارنویسندگان گذشته ومعاصرنوشته شده، پنـد  
بگیر...ازنوشتن مطالبی که اساس واستناد نداشته باشد و طرفی یامردمی را متأذی  
وجریحه دارسازد، جداً اجتناب کن، ولی تنقید بجا و واقعبینانه براحوال اجتماع  
وتحلیل اجراات دست اندر کاران، بادرنظرداشت سطح وسویۀ تحمل مطبوعات  
ـنـده   وسانسور، بهترین وسیله برای کسب محبوبیت وشهرت برای یک نـویس
بشمارمی آید. کوشش کن درنوشته هایت نوآوری وابتکارداشته باشی، نویسنده  
باید انعکاس دهندۀ واقعیت هاورویدادهای جامعه باشد، نویسنده درعین داشتـن  
یک سطح نظرجهانی، باید وطنخواه ومردم دوست بوده، مراعات عفت قلم و  

 احترام به کرامت انسانی روشنگر نوشته هایش باشد...( 
دراینجا بایدبه شما اعتراف کنم خوانندۀ عزیز، که این توصیه ها و رهنمایی  
ـنـده،   یک شخص قدرتمند وتجربه کارمطبوعات کشور، کـه خـود نـویس
ژورنالیست ودراماتیست آزمودۀ عصرخود بود، درنهادم اثر وانتباه ارزشمند و  
جاویدانه بجاگذاشت، ودرآغازهرترجمه ونوشته ای، همان جملۀ ماندگار و پـر  
ـادقـت و   افاده وفرزانه اش بخاطرم می آمدکه گفته بود: ) خوب بنویـس وب

 سنجش بنویس! (/ )دنباله دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب  
ـال   النسا شاگردان زیادی رادرعلم ومعرفت ادب وغزل سرایی تربیه وبـه کـم
ـپـرده   رسانیده است، درجمله بیدل هم دخترش راجهت تحصیل به زیب النساس
ـتـخـب   ـن ـاب )م است، وآن دخترشاعرۀ خوب شده وبیت هایی از او رادرکت

 التواریخ( وآثاردیگرآورده اند. 
سال گفته    64وفات زیب النساء: درکتاب ملکه های تیموری عمرزیب النسارا 

م به عمرشصت وسه سالگی وفات یافت. مقبـره  2۲۵1اندومیگویندکه درسال  
اش رادر محلۀ زَر زِری واقع دهلی وانمود کرده اند. درکتاب مـذکـورازروی  

 نوشتۀ )عالم اسالم( سال وفات اورابه ابجدچنین سروده اند : 
 آن زیب النساء به حکم قضا     ناگهان از نگاه مخفی شد 

 منبع علم وفضل وحسن وجمال   همچو یوسف به چاه مخفی شد 
 سال تاریخ از خرد جستم    گفت خاطب که ماه مخفی شد 

ـاب ابـجـد   درغزل) زیب النساء به حکم قضا( تاریخ وفات وی بودکه بحس
نزده راکم نماییم    2241میشود، درآن حروف کلمۀ زیب نزده بودکه از   2241
باقی میماندکه این رقم بحساب هجری سال وفات زیب النسابیگم میباشد.    2224
 م(   2۲۵1ه مطابق    2241)

سال    6۰مگردرکتاب)دیوان زیب النسامخفی( عمرزیب النسا دروقت وفات  
سه بار وسه ماه آورده اندوعالوه میدارندکه وقتی اورنگزیب به سفـرطـوالنـی  

م  2۲۵1جوالی 6همجری برابربا   2223دکن رفت، زیب النسابه دهم محرم سال  
سالگی درشاه جهان آباد دیده ازجهان فروبست وتاریخ وفاتش رابحساب  6۰در 

 ابجد)ادخلی جنتی( گفته اند. 
ـا( آورده کـه   داکترمهیندخت صدیقیان درمقدمۀ کتاب)دیوان زیب النس

ه اشتباه است زیرادرکتاب مأثر عالمگیری وفات    2224وفات زیب النسادرسال 
ـات    36مخفی راسال  ـال وف سلطنت اورنگزیب آورده است که ازروی آن س
میشود .خالصه شاهدخت خوش سیرت وخوب سیرت، باهمه    2223مخفی در 

 قید وقیود زندگی درجهان نام خویش راجاودان گردانید .( 
معرفی مختصراین اثر روشنگراستادداکترشهرانی رابه آرزوی صـحـت و  

 سعادتش، بااین بیت شاعرۀ شهیرزیب النساءخاتمه میدهم: 
 دخترشاهم ولیکن رو به فقرآورده ام 

 زیب وزینت بس همینم نام من زیب النساست 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم( الحاج امان الملک جالله  سالم  
سال درشرایط بسیار نامساعد تا به ریاست  امنیت عامۀ ستره محکمه  و دیـگـر  
شعبات حساس وزارت عدلیه خدمت کرد تاکه کرزی اورا نسبت بصداقتش  از  
خاطرجنایت رئیس بلدیۀ هرات, یکی از مجددی ها را که هرات برایش دو سال  
حبس داده بودند او به پنج سال و تادیۀ پول اختالس شده ازدیاد بخشید به اشارۀ  
حضرت صاحب صبغۀ اهلل مجددی  خواهرم را از کارش برطرف ساخت. و تا  
 اکنون که متقاعد شده حتی صاحب کدام سر پناه شخصی هم نگردیده است.   
استادسیرت ودیگرعلمای کرام بایست چون داکتر یوسف قرضاوی روی  
موضوع تکفیر بدون اینکه از کس طرفداری کنند ویا بضد کس سخن گویند  
از حق طرفداری کرده توصیه مینمودند که تکفیر کار آسان نبوده نه انحضرت  

 )ص(  ونه فقها اجازۀ فتوای شتابزده میدهند./ )دنباله دارد( 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( برای ناامن سازی شمال  
کنم که روسیه در برابر ناامن    حق دارد، دربرابر دشمنانش بیاستد. من فکر نمی 

ـایـد   شدن شمال افغانستان بی تفاوت باشد. موضوعات کمک واین مسایل را ب
 دولت ها هماهنگ کنند،من دراین مورد چیزمشخصی گفته نمی توانم. 

ـان وجـود   س: آیاامکان ایجاد هم سویی میان ناتو وروسیه در مساله افغانست
دارد، با توجه به اختالف های ناتو وروسیه در مورد بحران سوریه وتـحـوالت  

 شرق میانه؟ 
 
 


