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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

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

$1.50
شمارۀ هفدهم /سال بسست چهارم  9 /دلو  62 / 0992جنوری  /6102شمارۀ مسلسل 0106

بیش از اندازه دوست داشتن ،بیماری است ؛ نباید بیش ازاندازه دوست داشت ،مردم بددا
احتیاج ندارند ؛ مزاحم شا می شوی .
( رومن روال )
هرگزخود رافردی شکست خورده تصورنکنید ،این تصور خطرناک است ،زیرا ذهن پیوسته
خواهد کوشید این تصویر را کامل کند .
( داکتر نورمن وینست پیل )

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

داکتر محمداسلم خاموش ،به حق پیوست

این چهار تن از کارکنان فنی تلویزیون طلوع ،باسه همکاردیگرشان ،توسط طالب
انتحاری ،در جادۀ داراالمان شهر کابل به شهادت رسیدند ،روان شان شاد باد .
فدراسیون ژورنالیستان ورسانه ها 01جدی
را چهارشنبه سیاه درتاریخ رسانه های
افغانستان نام گذاری کرد

 60جنوری/کابل ی باختر :شماری از کارکنان رسانه یی ،فعاالن جامعه مدنی
وخبرنگاران دریک نشست خبری حمله تروریستی برجان کارکنان تلویزیون
طلوع رامحکوم کردند .درین حمله که روزگذشته اتفاق افتاد ،تعدادی ازکیار
کنان تلویزیون طلوع و شماری از هموطنان بی دفاع مان به شهادت رسسیده و
بسش از  91تن دیگر زخم برداشتند .فدراسسون ژورنالسستان به طالبان گفتند کیه
آنها بهای این جنایت شانرا خواهندپرداخت .این فدراسسون باصدور اعیالمیسیه
گفت فدراسسون ژورنالسستان ورسانه های افغانستان حمله وحشسانه بر کارمنیدان
تلویزیون طلوع را شدیدا ًتقبسح نموده و این روزرا به نام چهارشنبه سساه درتاریخ
رسانه یی افغانستان نام گذاری می کند.
گروه تروریستی طالبان با انجام این حمله وحشسانه وجنایت کارانیه ایابیت
کردند که هسچگونه احترام وپابندی به ارزشهای انسانی ،حقوق بشری وفعالستهای
آزاد رسانه یی ندارند  ،واین جنایت آنهانشان دهنده ماهست تروریستی این گروه
هراس افگن ومتحجرمسباشد .فدراسسون ژورنالسستان ورسانه های افغانستان درابعاد
مختلف ومراحل گوناگون به این جنایت نابخشودنی گروه تروریستی طالیبیان
پاسخ خواهند گفت و تصامسم مهم خودرا با مردم درمسان خواهندگذاشت .
این جنایت بزرگ و بی پسشسنه  ،رابطه رسانه ها را باگروه تروریستی طالبیان
دگرگون خواهدنمود .طالبان تروریست بهای سنگسنی برای این عمل نابخشودنی
شان خواهند پرداخت .رسانه ازاین پ در پالسسی و چگونگی پوشش اخیبیار
طالبان تروریست  ،تغسسرات جدی را اعمال خواهندکرد.
فدراسسون ژورنالسستان ورسانه هاازرهبری حکومت وحدت ملی جدا ً تقاضا
مسکندمهره های گروههای تروریستی راکه دردرون نظام بوده وبه نفع آنان تبلسغ
و برنامه ریزی مسنمایند  ،هرچه زودتر شناسایی نموده آنهارابه محاکمه بکشاند.
اعضای فدراسسون از هرگونه اقدامات قاطعانه دولت در بیرابیرگیروه هیای
تروریستی ،حمایت و پشتسبانی می کند .
درین نشست خبری صدیق اهلل توحسدی رئس دیده بان آزاد ،رحیسیم اهلل
سمندر رئس فدراسسون ،فهسم دشتی رئس اجرائسه اتحادیه ملی خبرنگاران بیه
سواالت خبرنگاران پاسخ گفته خواستار تدابسر بسشتربرای امنست ومصیونیسیت
خبرنگاران شدندو هشداردادند آندسته از رسانه هایسکه با مفاد اعالمسه فدراسسون
ژورنالسستان و رسانه های افغانستان واقدامات پسگسرانه آن همراه و همگام نشوند ،
از حمایت های این فدراسسون محروم خواهند شد .

کرزی لقب »پدرملت «را 0۷1هزاردالر خرید

درگذشته ها ،القاب کالن ،از سوی هزاران شخصست قومی و سساسیی ،در
لویه جرگه ها تصویب مسشد .حاال اوضاع تغسسرکرده است .گزارشنامه افغانستان
حاکسست که حامدکرزی رئس جمهورپسشسن ،دربندوبستی باپسش پرداخت و
تقسسم مبلغ 0۷1هزاردالرلقب(پدرملت) راطی همایشی شاندارهمراه بارقص و
پایکوبی درهوتل سرینا ،خریداری کرد .البته این اقدام امری طبسعی اسیت و
دریافت مبلغ 261هزار دالر ازحساب بودجه بی رمق دولتی از سوی کیرزی،
باید به این طریق با شاخی باد شود .پخش خبررویداد ،در واقع یکط ُرفه خبیری
بود در تاریخ رسانه های افغانستان .شماری ازجوانان نو سن ،مسانه سن (شهره بیه
جامعه مدنی)وغافل ازاوضاع گذشته وامروزمسئولست بی اعتبارترین نوع (حاتم
بخشی) رابرعهده گرفته وخبرنگاربی بی سی(هارون نجفی زاده) وبانیوآرییانیا
سعسد را شاهد اقه آورده بودند.
درگزارش واصله ازکابل آمده که کرزی ازانزوای سساسی رنج مسبرد .مراسم
پرمصرف خریداری لقب جعلی پدرملت از بازارسساه ،درست زمانی اتفاق افتاد،
که بعد از حاداه المناک کشتار کارمندان تلویزیون طلوع ،سایه سوگواری در
همه جا پهن بود.درگزارش قسد شده که :چون برگزارکننده های مجل  ،علی
الظاهرچندمجموعه مدنی بودند ،برسرتقسسم پول ،اختالفات پرسرو صدایی مسان
شان بروزکرده بود .منابع حاضردرین مجموعه ها گفتندبعضی کالهبرداران بیا
مبالغ هنگفت پول باقسمانده متواری شده اند .شماری ازافرادشامل درقضسه (که
ازذکرنام شان خودداری مسشود) ازاین تقسسمات پول نذرانه وغنسمت ناراحیت
شده ودرفسسبوک اظهاربرائت کرده اند .درپایان گزارش گفته شده(:طبق منابع
بعد ازجلسه درمجل این فعاالن مدنی خسلی جنجال وبی آبرویی برپا شده بود
که حتی بعضی دخترخانمهاوفعالسن خانمهاباپسران مشت ویخن شده وبا دستکول
ها وچپلکها باالی بعضی پسران حمله آور شده و در نتسجه یکی سسرک درگسری
شدید فسزیکی به وجود آمده بود»(.نقل از سایت همایون)

ارسال پرونده های ده تن ازمسئوالن غوربه دادگاه

62جنوری/فسروزکوه ی نور تی وی :دادستانی والیت غور پرونده های ده
تن از مسئوالن راپ از بررسی به دادگاه این والیت فرستاده است .مسیئیوالن
دادستانی غورگفتندپروندهها ازسوی سسما جوینده ،والی پسشسن غور به دادستانی
رسسده بود ،واکنون پ از بررسی ها به دادگاه فرستاده شده است .عبدالمومن
نصرت ،سرپرست دادستانی استسناف غورگفت پرونده هاشامل اعضای کمسته
تدارکات وهسئت ارزیابی است وپرونده محمد امسن توخی معاون والی غور هم
در بسن این افراد است ،مدارک کافی هم به این ادارهرسسده ،که بسانیگیر اخیذ
رشوت و دیگر جرم ها از سوی این مسئوالن محلی است.

ده فرد وابسته به طالبان در غزنی کشته شدند

62جنوری/غزنی ی نور تی وی:درپی عملسات تصفسوی نظامسان در والییت
غزنی ده طالب کشته وچهار تن آنان زخم برداشته اند .پلس غزنی مسگوید این
عملسات به هدف بازگشای راه های مواصالتی ولسوالسهای اجرستان ،مالسیتیان،
ناهور ،جاغوری وجغتو ازدیروزآغازشد .راههای این ولسوالسهابامرکزغزنی از
چندی به اینسو ،ازسوی طالبان مسدودشده  .پلس غزنی مسگوید این عملسات به
گونه مشترک از سوی ارتش ،پلس و امنست ملی راه اندازی شده است.

امنیت ملی در دو هفته اخیر  ۶گروه
تروریستی را بازداشت کرد

62جنوری/کابل ی نور تی وی  :طی دوهفته اخسر2گروه تروریستی دستگسر
شده اند .امنست ملی بانشرخبرنامه مسگویداین گروههادروالیات لوگر ،کندهار،
فاریاب ،تخار وپکتسکامصروف فعالستهای تروریستی تخریبی بودند .بادستگسری
این گروهها ،ازعملی شدن برنامه های تخریبی وتروریستی جلوگیسیری شیده
است .افزون برآن درپی عملساتهای مشترک نظامسان ،سه مخفسگاه جنگ افیزار
تروریستان نسزکشف شد .درین مخفسگاه ها ،جنگ افزار های سبک و سنگسین
نگهداری می شده است .
بازداشت 2تروریست درپسوند به حمله برکارمندان تلویزیون طلوع
69جنوری/کابل ی نور تی وی :امنست ملی2تروریست را در پسوند به حملیه
انتحاری برکارمندان تلویزیون طلوع دستگسرکردکه وابسته به شبکه تروریستی
حقانی اند ،آنان درپی یک عملسات ویژه مأموران این ریاست از روستای حسسن
خسل ولسوالی بگرامی والیت کابل بازداشت شده اند.

برگزاری فاتحۀ کارمندان تلویزیون طلوع

62جنوری/کابل ی بی بی سی :مراسم فاتحهخوانی ویادبیود  ۷کیارمینید
تلویزیون طلوع که چهار روز پسش در حمله انتحاری درکابل کشتیه شیدنید،
امروزیکشنبه 2دلو ،درمسجد عسدگاه برگزارشد .درین مراسم احمدزی،کرزی
وصدها مقام دولتی ،فعاالن مدنی ،نمایندگان رسانهها و شهروندان افغان شرکت
کرده بودند.طالبان مسئولست حمله به مسنیب گروه رسانهای موبی راکه مالک
تلویزیون طلوع وچند رسانه دیگردرافغانستان مسباشد ،بر عهده گرفته است.
غنی احمدزی پ ازپایان مراسم به خبرنگارطلوع گفت :کسانسکه دست بیه
چنسن فجایعی می زنند نه افغان هستند و نه مسلمان ،نه به خدا باور دارند و نه بیه
این ملت.
طالبان چندماه پسش تلویزیون طلوع وتلویزیون یک افغانستان را به دلسل آنچه
عدم بسطرفی ایندو رسانه درجریان سقوط شهرقندز بدست این گروه خواند ،
تهدید کرده و گفته بودبه دفاتر و کارمندان آنها حمله خواهد کرد.حمله روز
چهارشنبه به کارمندان طلوع که 61زخمی نسزبجاگذاشت ،باواکنش گستیرده
مردم ،فعاالن مدنی ،رسانه های افغانستان و همچنسن شماری از نهادهای بسن المللی
مدافع حقوق بشر و حقوق خبرنگاران روبرو شد .شورای امنست ملل متحد بیا
محکوم کردن این حمله ،خواهان پسگرد جدی عامالن آن شد وسازمان هیای
دیدبان حقوق بشر ،عفو بسنالملل و خبرنگاران بدون مرز آن را محکوم کردند .

وزیر امور خارجه به چین سفر می کند

69جنوری/کابل ی باختر :قرار است صالح الدین ربانی وزیرامور خارجه بنابر
دعوت وانگ یی وزیر امورخارجه جمهوری چسن فردا به آن کشورسفر نماید.
این نخستسن سفرربانی بحسث وزیرامورخارجه ،به چسن بوده وقراراست دریین
سفربا مقامهای بلندرتبه چسن منجمله وانگ یی وزیرامورخارجه آنکشورمالقات
نماید .درجریان این سفر ،دوطرف روی اجرای توافقات صورت گرفته مسیان
سران دوکشور وهمچنان گسترش روابط دوجانبه وتقویت همکاریها درعرصه
های اقتصادی ،تجارتی ،امنستی و فرهنگی صحبت نمایند .ربانی وزیر امیوربیه
چسن مجددا ً اطمسنان خواهد داد که افغانستان از چسن واحدحمایت می نماید .

یکی ازارزنده ترین همکاران این هفته نامه ،داکترمحمداسلم خاموش ،رئیسی
انجمن فرهنگی دانش ،شام یکشنبه 01جنوری 6102داعی اجل رالبسک گفت
وبه ابدیت پسوست .در حالسکه جمع بزرگی ازاعضای خانواده ،دوستان وآشنایان
حاضربودند ،امروز 01جنوری درحظسرۀ شهرهسوارد ،محترمانه بخاک سپیرده
شد  .مشروحات دربارۀ آن بزرگوار درصفحات داخل این شماره است.

پیششرطهای طالبان برای صلح !

62جنوری/کابل ی صدای امریکا :مؤسسۀ بسنالمللی پگواش نشست دو روزه
رابه منظوریافتن راه حل بحران افغانستان و آغاز گفتگوهای صلح در این کشور
در قطر مسزبانی میکند که امروز دومسن روز این نشست است .نمایندگان طالبان
در نشست دوحه پسشنهاداتی را برای گفتگوهای مقدماتی صلح در افغانستان در
سسزده صفحه مطرح کرده وگفته اندبدون برداشتن گامهای مقدماتی گفتیگیو
های صلح نتسجه نمسدهد .آنان دراعالمسهای ،ایجادآدرس رسمی ،بسرون شیدن
شان ازلست جوایز وسساه ،آزادی افرادشان اززندانها را از عمدهترین پسشنهادات
این گروه برای برداشتن گامهای مقدماتی صلح گفته اند.
عبدالحکسم مجاهد سرپرست شورایعالی صلح افغانستان مسگوید تأکسد طالبان
بر شرطهای پسشسن شان ،راهی را برای گفتگوهای صلح باز نمیکند؛ بلکه سبب
تداوم بحران درکشورخواهد شد .شورایعالی صلح از ابتدا تأکسد کرده که نیام
سران این گروه باید از لسست سساه بسرون شود و عمال ً درین زمسنه تالش کرده و
برخی از سران طالبان را از این لسست خارج کرده اند.وی مسگوید :ایجاد آدرس
مشخص برای طالبان نسز یکی ازخواستهای این شورا بوده تا افغانها وخارجسان به
آسانی بتوانند که با آنان تماس بگسرند،مسایلی که سبب پیاییاندادن بیحیران
امیشود ،طالبان میتواننددرمسز مذاکره آن را مطرح کنند و حکومت افغانستان
باید باصداقت به آن گوش دهد .مجاهد تأکسد داردکه حکومت افغانستان نیسیز
بایدخواستهاوپسشنهادات خود را درمسز مذاکره با طالبان مطرح سازد.
از شورایعالی صلح نسز دعوت شده بود که در این نشست اشتراک کنند؛ ولی
مجاهد مسگویداین شوراالزم ندیدکه درصورت برگزاری نشستهای کمستۀ چهار
جانبه که درآن افغانستان ،پاکستان و نمایندگان امریکا و چسن عضویت دارنید،
در نشست پگواش نسز نمایندۀ خود را بفرستد .ولی سرپرست شورای عالی صلح
تأکسد دارد هر نشستی که برای یافتن راه حل بحران افغانستان با حضور افغانها
در هرجایی برگزار شود ،بیسود نخواهد بود.
حبسباهلل فوزی عضو شورایعالی نسزمسگویدنشست پگواش غسررسمی است
وپسشنهاداتی را که طالبان درین نشست مطرح کردند ،نسز غسر رسمی میباشید.
هرچندفوزی تأکسد میکند که شورای عالی صلح در گذشته حدود  21تن از
سران طالبان را از لست سساه خارج کرده اند؛ ولی میافزاید که این تیالشهیا
همچنان ادامه خواهد داشت.
طالبان گفته اندمشکالتی که مربوط خارجیهامیشود باید به صورت مستقسم
این مشکالت مسان این گروه وامریکابررسی گرددومشکالتی کیه میربیوط
افغانهاست ،طالبان باوردارندکه افغانان توانایی و آمادگی حل آنرادارند .طالبیان
درپسشنهادات سسزده صفحهیی شان از فعالستهای مدنی در پرتواصول اسالمی و
منافع ملی ،آزادی بسان ،حقوق زنان ،تعلسم وتربست اطفال ،نگهداری از تأسسسات
عامالمنفعه ،پروژههای بزرگ چون تاپی حمایت کرده وروی خروج نسروهای
خارجی از افغانستان و ایجاد یک نظام اسالمی تأکسدوگفته اندکه خواهان روابط
خوب با جامعۀ جهانی است و با قوانسن جهانی که با اصول اسالمی و منافع ملی
افغانها در تضاد نباشد ،مخالفت ندارند.
داکترفسضمحمد زالند استاد دانشگاه کابل که در نشست پگواش در دوحه
شرکت کرده ،گفت اشتراککنندگان بصورت گسترده با شرط های طالبیان
مخالفت نشان ندادند .مسألهایکه در این جلسه روی آن بحث شدوتوافق نظرمسان
نمایندگان طالبان و اشتراککنندگان وجود نداشت ،حضور نسروهای خارجی
درافغانستان بود .افغانها تضمسن ندارندکه هرگاه خارجسها(دنباله درص هشتم)
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چند نکتۀ تأمل برانگیز

لسون ی فرانسه

* حکومت وحدت ملی چرادرمقابل اظهارات هماسلطانی ی در صورتسکیه
واقعست داشته باشد ی خاموش است :مصونست پارلمانی به معنی حیمیاییت از
تروریسم وپشتسبانی از باندهای وابسته به دولتهای خارجی نسست .هماسلطانی بیا
تقدیرازدهشت افگنان وتوهسن به شهدای منسوبسن تلویزیون طیلیوع آنیهیارا
(مردارشده ها)خطاب نموده است .این عضوپارلمان تمام تالش نسروهای امنستی
مارا ،درسرکوب تروریستها بااین تقدیرازطالبان ،توهسن مسکند .ماده 026قانون
جزای افغانستان مسگوید( :هرگاه شخصی در زمان جنگ روحسه میلیی قیوای
مسلح دولت یامردم رابه نفع دشمن بهروسسله ایکه باشد متزلزل سازد یامعنویات
ویاقدرت دفاعی آنراضعسف گرداند ،به اعدام محکوم می گردد ).اظیهیارات
هماسلطانی تقدیر تروریست ها و توهسن به نسروهای امنستی ما می باشد.
مجددا ًتاکسد مسکنم ؛ این بسانات هماسلطانی تقدیروتشویق تروریسم وجنایت
ضدامنست کشوربوده ،جرم مشهوداست .بایدحکومت وحدت ملی بصیورت
عاجل مصونست پارلمانی ویرا ازوی گرفته و بازداشتش کرده واتهامنامه جنایت
ضدامنست داخلی وهمکاری با دشمن را برعلسه وی مطابق موادقانون تهسه نماید.
نامت نسزدرباره رفع مصونست پارلمانی به پارلمان بفرستد .درحالت جرم مشهود
اجازه قبلی پارلمان ضرور نسست .
* دید وبازدیدکرزی بااعضای کمسسون متقلب چنسن نشان مسدهد کیه در
عقب صحنه یک توافق نوشته ناشدۀ کودتاگونه برعلسه داکتر عبداهلل وتالشش
برای اصالحات انتخاباتی وجوددارد .فعالست بسشرمانه وجرئت(اوقسگیری)وی
درچسست :کتمان ازجنایات بزرگ اقتصادی ناشی ازسوآمدیریت کرزی ،فاش
ننمودن جنایت ودستبرد به دارایی های عامه بشمول اختالسهای بزرک ،عیدم
افشای مبالغی که خارج از بودجه ،ازایران ودستگاههای استخباراتی بیسیرونیی
دریافت کرده به شمول فاش نکردن نحوه مصارف آن ،تقویت طالبان در لوگر،
رها نمودن زندانسان طالب که حال سربازان ومردم مارابه قتل می رسانند ،عیدم
مراعات قانون اساسی ...وسایرجنایاتی که طبق قوانسن نافذه کشورخسانت ملیی
اند ،کرزی رامجال جلوه نمایی و (غر وفسش) داده است .
بصورت نمادین باید ازبرگرداندن نام مسدان هوایی کابل به اسیاس ییک
تصمسم اداری به نام سابق بایداقدام شود .اماغنی که دراارخسانت کرزی درتبانی
با فاشسستهای افغان ملتی وکمسسون انتخابات روی قدرت آمده ،ایین کیار را
نخواهدکرد ،امابخش اجرایی مستواند باقرار دادن بخشی ازاسنادخسانت کرزی به
شمول اختالس بزرک در وزارت معارف(پاروک وردک) که با همدستیی و
آگاهی کرزی صورت گرفته ،وبه ملسونها دالرمسرسد ،در دست روزنامه هیا و
سایرمراجع بصورت زیرزمسنی این توطئه گرناالیق وجاهل وبانی فاشسسم نوین
بعد ازسال  6110را ،وادار به توقف توطئه سازند .همچنان زمسنیه بیه دادگیاه
کشسدن این خائنسن هم فراهم مسشود ،چراکه هسچ فردی ماورای قانون نسست.
* نورستانی رئس نامنهاد کمسسون انتخاباتی که مشروعست خود را از دست
داده ،خودسرانه زمان انتخابات مجل را اعالن مسکند! من فکرمسنمایم که درین
حرکت کودتایی ضد عبداهلل  ،اصالحات انتخاباتی وقانون ابت احوال نفیوس
هسته پشتونی تفوق طلب قرار دارد .همسشه در مواردحساس طوریکه تاریخ سه
دهه کشور نشان داده است راست وچپ پشتون ها باهم متحد مسشوند .ازین رو
موقف ارگ ،کرزی ،نورستانی ،یون ،احدی وهمه فاشسستها یکسان مسیبیاشید.
رسانه هاویکعده منورینی که بامواضع ارگ و قصرسپسدار وامسد واری هایسکیه
قصرسپسداربرای اصالحات وعده داده بود ،دل بسته اند ،انتظارجواب را دارند.
نمسدانم که روی کدام مصلحت تسم اجرائسه با اشارات غسرمستقسم اعالم قاطعست
دراصالحات انتخاباتی مردم را اقناع کرده نمی توانند.
نورستانی بدون چراغ سبزارگ روی صحنه نمی آمد .اظیهیارات داکیتیر
عبداهلل درشورای وزیران کافی نسست ،بایدکنفران مطبوعاتی بگسرد وپرده از
ابهامات بردارد .باید براعمال مشترک صالحست های رئس جمهیوری طیبیق
توافق 11/11تاکسدکند .اوکه عمری راباشهسد قهرمان ملی سپری نموده ،ایین
همه زبونی و محافظه کاری به وی نمی زیبد.
* غنی مثل کرزی در بسانسه خود فارسی و پشتو را (گد و ود) مسکند! ایین
سفسه بزرگ دربسانسه خود به مناسبت سالگرد قانون اساسی ،به حق آزادی پخش
ودریافت اطالعات شهروندان بی احترامی نموده است .بسشتراز نود درصدمردم
فارسی می فهمند اما درحدودهشتاد در صد نفوس بشمول پشتونهای شهرنشسین
پشتونمی فهمند .ای بچه آدم! همه بسانسه ات رابه فارسی ارایه کن وبیعیدمیتین
پشتوی آنراک دیگری بخواندو یاهمه رابه پشتوبگو و بعد متن فارسی آن گفته
شود .این حقسقت راهمه بشمول خودت می فهمی اما درحسرتم که چراچنیسین
مسکنی؟ از انورالحق احدی مسترسی وبه خواست ملت و حق دریافت اطالعات
شان بی احترامی مسکنی که خودنقض قانون اساسی مسباشد .
* معسن فاروق وردک (پتمن) درتلویزیون طلوع پرده از اخیتیالس هیای
بزرگ در وزارت معارف برداشت! فکر مسنمایم این نوع اظهارات آقای پتمین
نوعی ازآگاهی دادن وفاش ساختن اختالسهای بزرگ وفساد بزرگ اداری می
باشد .درقانون اجراات جزایی یکی ازمواردی که موجب براه افتسدن یاتحریک
دعوای جزایی مسشود ،آگاهی ودریافت (راپور) از ارتکاب جرم به سیارنیوال
شناخته شده است .اگرحاکمست قانون موجود مسبود ،می باید ،بصورت عاجل
تحریک دعوای جزایی برعلسه فاروق وردک و اتمر وهرآن شخصسکه دریین
اختالسهای بزرگ وجنایتهای هولناک اقتصادی سهسم اند آغاز یابد.
هردو بخش حکومت وحدت ملی بصورت مشترک مسئول پسگسری ازین
جرایم می باشند .صداقت حکومت در به راه انداختن هم چون تعقسب جزایی به
ملت اابت مسشود .ورنه خاموشی درقبال این اظهارات افشاآگرانه نظام را بسشتر
ازپسشترمنحسث یک نظام مافسایی سساسی اقتصادی بوروکراتسک درذهن هیمیه
شهروندان هویدامسسازد .همچون حکومتی را(حیکیومیت دزدسیاالری) ییا
 Kleptocracyنسزمی گویند/.
*****************************************
(دنباله ازستون سوم) کهن و افغانستان نوین به سرکردگی محمد نعسم (سردار)؛
زده اند که امروزه تاوان آنرا جوانان پشتون از همه بسشتر مسدهند .اگرچه جلیو
یک مقدار از این ویرانی و پسمانی در آموزش و پرورش افغانستان را وزییر
دانشمندمعارف وقت نجسب اهلل توروایانا گرفت( .تورواییانیا (،Tur.vã.yã.nã
نجسباهلل فرزند محمدیون  ،جالل آباد 0620ش امریکا (دنباله درصفحۀ ششم)
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کروالینای شمالی

تبصرۀ بر اقدامات جدید تاجیکستان

درطول تاریخ دین افراطی نظربه مقتضسات عصروزمان ونوسانات سساستهیای
بسن المللی ،سر فراز ونشسبی رابخودگرفته است .خصوصا ً ازمدت پانزده سال به
اینطرف یعنی بعدازحملۀ تروریستهای القاعده بر نسویاک وواشنگتن ،افراطسون
اسالمی درشرق مسانه ،افغانستان و کشورهای دیگراسالمی ،به اوج فعالستهای خود
رسسده وبرای تأمسن مقاصد واهداف سساسی ،ازدین مقدس اسالم هیسیوالییی
ساخته اند و نزدیک است صدمات جبران ناپذیری براین دین بیزرگ ودوم
جهانی واردکنند .بنابرین بعضی مسلمانان عاقل ودوراندیش درصدد دفاع از دین
مقدس خود برآمده وبرای مقابله باافراطسون دینی آمادۀ مقابله شده اند .لذاباتکسه
برهمسن اصل ،آقای امام علی رحمان رئس جمهور تاجسکستان باجرئت خاصی
دست به یک سلسله اقدامات مفسدزده است .حکومت وپارلمان تاجسیکیسیتیان
موضوعات ذیل رااعالن نموده اند :
ی بنابرامر رئس جمهور ،ازدواج بسن اعضای نزدیک خانواده درآن کشیور
ممنوع قرارداده شده است .ی زنان تاجسکستانی مستوانندبه آزادی درخارج ازمنزل
خودبدون داشتن حجاب به زندگی معمول ادامه دهند ،وگشت وگذارنمایینید.
عالوتادولت حدود 021دکان فروش حجاب و روسری رامسدود نموده است.
ی شبکۀ انترنت جهانی مسرساندکه حکومت تاجسکستان به تعداد سسزده هیزار،
ریش مردها راتراشسده است .ی پارلمان تاجسکستان اعالم داشته تامردم ازاستعمال
نام های عربی ابا ورزند.
علت این اقدامات دولت تاجسکستان آن مسباشدکه باافراطسون دینی وخصوصا ً
آنعده ایکه درافغانستان وجوددارند ،مقابله نموده وازانتشار عقیسیدۀ کیاذب و
غسراسالمی این افراطسون ،که رابطۀ بادین حقسقی اسالم نداشته واسیتیوار بیر
عنعنات وعرف اعراب وحشی قبل ازاسالم مسباشد ،جلوگسری بعمل آید.
من نظربه اهمست این موضوع وبخاطر بسداری وروشن ساختن افکار عامه کیه
قربانی ودستخوش اصلی این ایدیولوژی مزخرف مسباشد ،چندنکته رابیعیر
مسرسانم  :دراجتماعات وکتله های بسشری عقب مانده ازقرن هابیه ایینیطیرف
ازدواج بسن اعضای نزدیک خانواده ها صورت گرفته است .دربعضی ازگوشه
های جهان امروزازدواج بسن پدر ودختر ویابرادر وخواهر صورت مسگسرد.
خداوند بزرگ درکتاب مقدس قرآن درین مورد درسورۀ نسیاآآییت 69
چنسن مسفرماید( :برشما حرام است به زن گرفتن :مادران تان و دختران تیان و
خواهران تان وعمه های تان وخاله های تان ودختران برادرتان ودختران خواهر
تان ومادرانی که دایۀ شما بوده وبه شماشسر داده اندوخواهران هم شسرشما ومادر
های زنان تان .همچنسن دختراندر هاکه درکنارشما هستند اززنانی که ازشیوهیر
های پسشسن داشتند وشمابه آنها نزدیکی کرده اید .پ اگرباآن زنها نیزدییکیی
نکرده اید ،برشما مانعی در ازدواج دختران شان نسست ،وزنان پسرهای شماکیه
ازپشت شماهستند وازدواج دوخواهر).
عالوتا ً محققسن علم طب دررشتۀ وراات نشان داده اندکه ازدواج بسن پسران و
دختران کاکا وماما وپسران ودختران عمه وخاله ،خصوصا ً وقتسکه تکلسف ییا
مریضی ارای دربسن این اعضابه شکل Autosomal Recessiveییا Polygenic
باشد  ،عوار ناگواری رادراطفال این پدرو مادر بارمی آورد .تحقسقات علمی
راپورداده که طورعموم درین ازدواجها اطفال مصاب به عدم نشو ونمای کامل
جسمی ،تأخسر انکشاف استخوانها ،ضعف دماغی یا تأخسر انکشاف مغزی ،عقب
ماندن درتعلسمات مکتب ودندانهای غسر نورمال مسباشد.
بنابرین چه ازنظرقرآنی وچه ازنظرتحقسقات علمی چنسن ازدواجهابسن اعضای
نزدیک فامسل عوار ناگواری رادراطفال بوجودآورده ولذا تصمسم دولیت
تاجسکستان درین زمسنه قابل حمایت مسباشد.
موضوع دیگری که رهبریت تاجسکستان برآن انگشت انتقاد نهاده است ،مسألۀ
حجاب درزن هامسباشد .دولت  021مغازۀ فروش حجاب وروسری رامسدود و
زنان رااجازه داده که درخارج ازمنزل بدون حجاب مشغول گشت وگذارکنند.
امروزهسچ چسزدیگربه اندازۀ حجاب زنان شکل اسالمی رابخود نگرفته اسیت.
حجاب به شکلی که امروز ازطرف مالها ومنابع دینی برای زنان توصسیه ودر
بعضی ممالک به زورقمچسن براین طبقۀ مظلوم تحمسل مسگردد ،اسیاس قیرآن
ندارد .حجاب درزبان عربی معنی پوشاندن رادارد ،حجاب درقرآن مجسدبه معنی
پرده ویا جداکردن را دارد .مالهابرای اینکه زنان رادرهرعصر وزمیان بیرای
مقاصد سساسی معرو به انحطاط فکری نموده ،تابتوانند برآنها حکمیرواییی
کنند ،قرآن مبارک رابطورغلط تفسسرنموده اند .بسایسدراجع به حجاب نظری به
قرآن مقدس بسندازیم .خداوندبزرگ درسورۀ احزاب آیت19دررابطه بامسلمسن
وزنان پسغمبر(ص) وحجاب مسفرماید( :واگر از زنان پسغمبر متاعی بخواهسد از
پ پرده ازآنهابخواهسد ،این کارشمارا پاک دارنده تراست برای دلهای شیمیاو
دلهای ایشان( ).تفسسر از حضرت خواجه عبداهلل انصاری) خداوندبیزرگ در
سورۀ احزاب آیت 19مسفرماید( :ای پسغمبربگو به زنهای خود وبه دخترهایت
وبه زنان مؤمنان تا روسری های خویش فراروهای خودآورندکه آنان آزادزنانند
نه بردگان .این کارنزدیکتر است به اینکه آنانرا بهتر بشناسند وآزار ورنج ندهند
وخداوند آمرزنده وبخشنده است( ).تفسسراز حضرت خواجه عبداهلل انصاری).
این آیت مبارکه به وضاحت نشان مسدهدکه هدف ازکشسدن روسری برسیر
وروی آنست تازنان مسلمان درمحسط خشن ووحشی عرب از بردگان شناختیه
شوند ومورد آزار واذیت مردم آنزمان قرارنگسرند .درینجا امرنشده که تمام بدن
زن از سرتاپا پوشانده شود .هدف از حجاب درآنزمان برای شناسایی زن مسلمان
وتفریق آن از بردگان و اسسران بوده است.
خداوندمتعال درسورۀ نورآیت  90مسفرماید( :به زنان باایمان بگو(ای محمد)
که چشم های شانرا فروگسرند(بپوشانند) وفرج های ( عورت) شانیرا ازحیرام
حفظ نمایند و زیور وآراش خویش راآشکار ونمایان نکنند ،مگرآنچه که پسدا
ونمایان باشد (ماننددست وصورت) ،وباید روسری هارا تاپهلو آویزند(که مو،
گردن وسسنه پوشسده باشد) و آرایش خودرا نمایان نسازند جیزبیرای پیدران
وشوهران یاپدرشوهران یا پسران خود یاپسران شوهران یابرادران یابرادرزادگان
پسریاخواهر زادگان پسر یا زنان هم دینان خویش یا ازخریدها(کنسزها) یامردن
ناتوان وناقص که با زنان کاری ندارند ،یاکودکانی که هنوز بر زنان چسره نگشته
اند ،و نباید در راه رفتن پای بر زمسن بزنند تا بدانند (دنباله در صفحۀ ششم)

محمدطاها کوشان

صفحۀ دوم
فریمونت ی کالسفورنسا

درخواست از فرهیختگان دانشمند

در درازنای تاریخ پسدایش انسان ،زبان ابزاری بوده برای همدیگر فهم وحیل
چالشها و نسزآگاهی یافتن ازگذشته ها .این زبان نخست با آواز ها ،اشارات بعید
گفتار وآهسته آهسته نوشتاری در روی پوست و استخوان حسوانات بدل شیده
است وبویژه بعد ازپسدایش کاغذ این هنر نوشته و رسامی پابه پای گذشت زمان
پرورش یافته و با پوست و خون وگوشت انسان آمسخته شده و این نوشیت و
خوان بدانجا سر برافراشته که نام ونشان ،کسستی ،چسستی و هستی ما وابسته بیه
آن است .ناصرخسرو:
جان تو بر عالم علوی رسد چون کنی مر علم را با جان عجسن
این یک داد و گرفت روزمره دریافتن و آموختن و پ دادن خرد و اندیشه
انسان هست از نوشتن و خواندن؛ هر آنقدری که پهنای دانش انسان گستیرش
می یابد به همان اندازه دامنۀ ژرفای دید ودرک حقسقت و احساس مسئولست او
وسعت یافته وانسان فرهسخته دانشمند راپایبند تعهدش دربرابرخدا مسهین وهیم
مسهنانش استوارترساخته وپرهسزازکژیها ،خرد واندیشه اورابه مدارج عالی انسانی
مسرساند .یعنی هرجای وزمانی اگردرک مسنمایدکه بایددربرابرلجام گسسختگی
و افراط و تفریط بایستد؛ با استواری می ایستد .عطار (رح) -مصسبت نامه :
ای تعصب بندبندت کرده بند چندگوئی چند از هفتاد و اند
در سالمت هفتصد ملت ز تو لسک هفتاد ودو پرعلت ز تو
بی تعصب گردوبی تقلسد شو شرک سوز وغرقه توحسد شو
درمسهن من بسدانشی بسدادمسکند .بزرگترین وبنسادی ترین سدراه پسشرفیت و
بهزیستی هم مسهنان مابویژه پشتونها بنابرتوجه نکردن اولسا امور درگذشته وییا
عمدا درآموزش وپرورش؛ همسن بسدانشی است .حضرت موالنای بلخ جیالل
الدین محمد(رح):
در کف هرک اگرشمعی بدی اختالف از گفتشان بسرون شدی
درپسشسنه های فرهنگی خراسان کهن وافغانستان نوین درخانه هرشهرونید از
دهلی تا قفقاز و ازسسنککسانگ چسن تا به کشورهای خلسج پنج کتاب -بوستان و
گلستان سعدی (رح) بگونه حتمی درطاقچه های خانه هاونصاب تعلسمی مساجد
ومدارس وجودداشت .این نه استبداد بود بل زبانی بازرگانان بزرگ راه ابریشم
بود که گره مشکالت همه مردمان این محدوده های بازرگانی را می گشاد .و
در این مسان داد و ستد فرهنگی نسز رخ مسداد .پنج گنج :
چوشمع از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت
مساموز جز علم گییییییر عاقلی که بی عییییلم بودن بود غافلی
چسن کلمۀ فارسی است و Chinaنسزازهمسن کلمه مشتق شده ودرقرن 09ام
مسالدی توسط مارکوپولو دراروپا رواج پسدا کرده است .نام چیسین در زبیان
فارسی نسزازکلمه سانسسکریت چسنا ( )चीनآمده است که بعنوان نامی برای این
کشور در 011مسالدی به کار رفته است.از ویکیپدیا ،دانشنامۀ آزاد.
رشسدیاسمی درکتاب)کردان وتعلق قومی و تاریخی آنان (درصفحۀ )091
در باره این تحوالت مینویسد :در زندگی معامالتی و سساسی سلسمانسه عیراق
زبان فارسی بکارمسرفت وتاسال 0960مسالدی ،تدری در مدرسههای این شهر
به زبان فارسی بود .بعد هم که تدری فارسی ازمدارس برچسده شد ،کیردهیا
همچنان آاارسعدی،حافظ ،نظامی ،جامی و عطار رامسخواندند ،آموزش فارسی
از روی نان وحلوای شسخ بهایی صورت میگرفت.شاهنامه فردوسی
که گویند دارای کسهان یکسست جز ازبندگی کردنت رای نسست
جهاندار دهییییقان یزدان پرست چو بر واژه ب َرس َم بگییسرد بدست
زبان اردو  :تا پسش از دوران تسموریان زبان فارسی در شبه قاره هند ،بعینیوان
زبان داد وستد فراگسر شده بود .پ از آنکه نوادگان تسمور لنگ ،امپیراتیوری
مغولی هندیاگورکانسان هندرا ایجادکردندزبان فارسی زبان رسمی این امپراتوری
بزرگ شد .درسدههای 01و 00م ،سربازان زیادی به ناحسه سندآمدندکه به زبان
های فارسی ،ترکی ،عربی و  ...سخن مسگفتند .در طول سالسان دراز از آمسزش
این زبانهاباهم و بازبان محلی مردم ،زبان اردو فراگسرشد .اردو یک واژه ترکی به
معنی لشکراست وبسانگر زبانی است که درمسان سربازان رایج شد .ونسیز بیایید
گفت که همه خراسانسان پشتون یاافغان که درهندمسزیسته اندزبانشان فارسی بود.
زبان اردو درکمترین سالها بابکارگسری از دو زبان استوارچاق و چیلیه پیراز
گوشت فارسی و هندی جان گرفت و مورد استفاده مسلونها انسان قرارگرفیت.
این ازآنست که دست اندرکاران ساختن این زبان شاعران وسساستگران دانشمند
نخبه و فرهسخته فارسی زبان و هندی زبان با اندوخته های شان ازفرهنگ ودانش
فارسی به بسسارآسانی چنسن یک زبانی که همه این سربازان لشکری رابهم گیره
زد تاهمدیگرشان را دانستند؛ رابوجودآورد وامروز زبان اردو یکی از شسرینترین
زبانهای این گوشه ی جهان است.
شاهان مغلی وترکی چرازبان ترکی رامروج نساختند؟ چی در خراسان وچی
درهندوستان؛ آنهامستوانستند بازور سرنسزه و سربریدن وآتش زدن وحسوانسیت
وبربریت و وحشت بویژه که در آنزمان اینهمه دادوبسدادوپشتسبانی وطرفداری
ازحقوق بشر؟! وجود نداشت؛ درسراسرقلمروهای امیپیراتیوری شیان میی
قبوالندند وزبان رسمی زورکی می ساختند.
آنهامردمان بسسار خردمند واندیشه گر وآینده نگر بودند .آنها زبانی راکه پسش
ازپسدایش خودشان جان داشت وسرمایه و خریدار داشت رابیرای پیسیشیبیرد
بازرگانی وسساستهای خویش برگزیدند وبه صدها سال حکومت نمودند و همه
مردم خود را با همسن زبان فارسی پارچه ای از تنه این درخت مسدانستند؛ نه آقا
و یا غالم وبرده.
از حکسم غزنوی بشنو تمام
ترک جوشی کرده ام من نسم خام
موالنای بلخ (رح)
اگرفرآورده های خرد واندیشه موالنا جالل الدین محمد بلخی (رح) درمثنوی
به فارسی نمی بود و اگردیوان ابوالمعانی مسرزاعبدالقادر بسدل(رح) به فیارسیی
نمی بود و رباعسات عمر خسام به فارسی نمی بود و و و و ؛ امروزه چنیسین نیام
آوران پرآوازه در جهان نمی بودند .
همسن خانواده دیره دونی بسدانش وبسکاره آل یحسی با بسخردی و خودمحوری
و دیوانگسها با برنامه های بسساربی اساس دکانی بنام پشتو وپشتونستان تسشه های
ب محکمی دردرخت معارف و وحدت ویکپارچگی خراسان (ستون اول)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

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

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 0101
المسدا ی کالسفورنسا

تولد دوبارۀ القاعده در افغانستان

نسویارک تایمز درشمارۀ 91دسمبر 6101خودمقالۀ رازیر عنیوان (ظیهیور
مجدد القاعده درافغانستان ،امریکارا شگفت زده ساخته) بقلم ایرک شیمیت و
دیود سنجر ،به نشرسپرده است .پ ازتبصرۀ کوتاه برمیوضیوع ،بیرگیردان
فارسی مقاله خدمت تقدیم مسگردد .
مردم افغانستان درسال 6110باآمدن امریکایسها بسسارامسدوارشدندکه بیاسیرا
زیرشدن ملساردها دالر ،اوضاع عمومی بهترمسشود ،کارخلق می گردد ،شراییط
زندگی تغسسرچشمگسرمسکند ،اقتصادمردم شگوفامسشود وامنست تأمسن مسگردد،
وافغانستان باکشورهای دیگرهمگام مسشود.
مردم آرزومند بودندکه روزهاهی سساه پایان می یابد ،جنگ وجنجال ختیم
مسگردد ،قتل وقتال وبی امنستی ازوطن رخت می بندد .امریکابه صفت ییگیانیه
ابرقدرت جهانی مستواند جلوپاکستان راکه منبع همه بد بختی مردم ماومیرکیز
تجمع ،آموزش ،تسلسح وتجهسز تروریستان القاعده ،طالبان ،شبکۀ حقانی مسباشد،
مسگسرد ،نه تنهاافغانستان ،بلکه منطقه ازشرکثافتکاریهای حکومت ونیظیامیسیان
پاکستان نجات مسسابد .اما امریکادرتجاوزبرافغانستان درپی اجرای آجندای خود
بود ،وتوجه چندانی به آرامی مردم مانداشت .آوردن نظام ریاستی وتیطیبیسیق
سسستم بازارآزاد وگماشتن یک شخص فاسد بنام حامدکرزی دررأس دولیت،
خطا هایی بودکه امریکاآگاهانه بدون درنظرداشت شرایط افغانستان مرتیکیب
شد ،وآن امسدهاوخوشبسنسهای 6110مردم رابه یأس تبدیل کرد.
پسش ازرفتن امریکابه افغانستان ،درآنجامشکالت زیادوجود داشیت ،میگیر
حضور امریکا وزعامت02سالۀ کرزی ،سطح مشکالت راچندین برابر افزایش
داد .دزدی ملساردهادالری ازکمکها ،فساد اداری ،رشوه ،اختالس ،بسعدالتی ،قوم
پرستی ،تولسدوقاچاق موادمخدر ،بسکاری به حداعظمی خود رسسدواکنون در
زمان زمامداری غنی احمدزی به شدت ادامه دارد .مردم بخصوص جوانان دسته
دسته به آیندۀ مجهول پرازمخاطره ،توهسن وتحقسر ،ازافغانستان فرار مسکنند.
اکنون مردم فکرمسکنند امریکایک سساست چندب ُعدی وچندهدفی را پسیش
مسبرد .درایجاد القاعده ،طالبان واکنون داعش دست قوی دارد .اسامه بن الدن را
تشویق وحمایت کردکه درجهادافغانستان ضدشوروی سهم بگسردتیا انیتیقیام
شکست فاحشی راکه درویتنام خورده بود ،ازشوروی بگسرد .طالبان رابه حمایت
وکمک عربستان وپاکستان رویکارآورد تا معضلۀ افغانستان رادوامدار سازد ،و
زمسنۀ حضورخودرا درافغانستان ومنطقه دایمی سازد ،داعش رابه کمک عربستان
خلق نمود تاازآنها علسه ایران وسوریه استفاده کند ،ونفوذخود را برکشورهیای
آسسای مرکزی که دارای ذخایر زیرزمسنی عظسم مسباشند ،توسعه دهد.
اکنون امریکاکه آوازۀ تولد دوبارۀ القاعده را درافغانستان باالکرده است ،می
خواهد به اهداف خودنایل آید .اگروواقعا ً امریکا القاعده ،طالبان وداعیش را
دشمن خود بداند وصادقانه درنابودی شان اقدام کند ،درمدت خسلی کوتاه همه
را نابودساخته مستواند.ابرگردان فارسی مقالۀ نسویارک تایمزچنسن است :
*
*
*
*
درحالسکه حکومت اوباما درتالش مقابله بادولت اسالمی (داعش) و طالیبیان
مسباشد ،یک دشمن قدیمی(القاعده) درافغانستان درحال ظهور میجیدداسیت.
مراکز تربسوی القاعده درافغانستان روبه افزایش مسباشد .وزارت دفاع ونهادهای
استخباراتی امریکا راناگزیرساخته که تحقسق نمایند آیاآن مراکز مستیوانینیدبیه
محالت زایش حمله برامریکامبدل شوند .بسساری ازین مراکیزدرمیقیایسیه بیا
مراکزی که اسامه بن الدن پسش ازواقعۀ 00سپتمبر 6110ایجادکرده بود ،کالن
نمی باشد ،ولی اگر چندسال پسش ایجادمسشدند ،در ارائت اطالعات استخباراتی
روزانه به رئس جمهور اوباما ،بصفت تهدید بالقوه معرفی مسیشیدنید وطیرف
حمالت راکتی قرارمسگرفتند .اکنون به باورمقامات رسمی امریکیا ،میراکیز
مذکور درنزد وزارت دفاع امریکا دراولویتهای جدی نمسباشند.
چنان معلوم مسشودکه خاصست ارتجاعی (فنری) ومقاومت مهلک القیاعیده
درافغانستان ،مقامات رسمی امریکا رادرافغانستان غافلگسر نموده است .تاهمسین
فصل خزان( )6101مقامات امریکا عمدتا ًآخرین رهبران ارشدالقاعده را هدف
قرارمسدادندکه درساحات مرزی وکوهستانی افغانستان پاکستان پنیهیان شیده
بودند .حکومت امریکادربارۀ چالش تازه و ستراتژی مقاله باآلمان معیلیومیات
زیادی به مردم نمی دهد ،درحالسکه به حکومت افغانستان کمک رسانده تیا بیا
افزایش تهدیدمقابله کند که ازسوی طالبان ،شبکۀ حقانی ودولیت اسیالمیی
(داعش) براه انداخته شده است .ولی کسانسکه درحکومت سابق امریکا درخط
اول مبارزه با القاعده بودند ،تارهبران مرکزی آنرا نابودسازند ،بی پرده دربیاره
صحبت می نمایند.
مایکل مور ،معاون پسشسن سازمان سسا ،مولف کتاب( جنگ بزرگ زمان ما)
تالشهای حکومات بوش واوباما رابساد می آوردکه قصد داشتند رهبری شبکیۀ
القاعده رامحو نمایند .او ادعامسکند(من نگران تولد دوبارۀ القاعده درافغانسیتیان
مسباشم که درفهرست اهداف شان امریکا شامل مسباشد .بهمسن خاطرما بیاییداز
ظهور دوبارۀ طالبان در اندیشه باشسم که مثل پسش به القاعده محل امن آماده می
سازند ).یک امور ارشددیگرامریکا نظرمتفاوت داردومسگویدافزایش فعالستهای
القاعده بسشترنتسجۀ عملسات نظامی پاکستان بودکه جنگجوییان رابیه میاورای
مرزبداخل افغانستان سوق دادتااستخدام افغانهاازداخل کشور.
درماه اکتوبرکوماندوهای امریکا وافغان درحمایت حمالت هوایی امریکیا،
مرکز تربسوی القاعده رادرجنوب افغانستان موردضربه قرار دادند .مرکزمذکور
یکی از دومرکزتربسوی بودکه  91مسل مربع وسعت داشت وشامل تونل هیاو
استحکامات قوی بود .بقول مقامات امریکا درآن حمله 611جنگجوی وابسته به
القاعده کشته شدند .مامورین ارشدادارۀ امریکا اعتراف کردندکه کمپها وپایگاه
های دیگر هم وجوددارند که حد اقل یکی آنهادروالیت هسرمندموقعست دارد.
بخاطرحمالت ماه اکتوبر ،اکنون مشکل است شمارواقعی پایگاههیا ومیراکیز
واقعی آنهامعلوم گردد .سخنگوی قوای نظامی امریکا درافغانستیان ،کیرنیسیل
الهارن ،طی یک ایمسل ازدادن معلومات و اطالعات کنونی استخباراتی دربارۀ
پایگاههای القاعده نکول ورزید .حملۀ خزانی بردوپایگاه که درساحیات کیم
نفوس مرزی باپاکستان در والیت قندهار صورت گرفت ،ظاهرا ً بیرخیی از
وسایل وامکانات آن تا یک ونسم سال باقی مانده بودکه استخبارات افغیانیی و
طسارات نظارتی وکشفی امریکا آنرا کشف نکرده بودند .
جنرال جان کمبل سرقوماندان نظامی امریکادرافغانستان ،دریک دیدار بااین
گزارشگر ،دوهفته پسش بسان داشت( :بسساری ازآن وسایل را دریک گوشۀ دور
قندهار گذاشته بودند ).جنرال کمبل ازماههابه اینسو ازحضورالقاعده درمناطیق
مرزی افغانستان پاکستان هشدارمسدهد .اودرماه اکتوبر درکنگرۀ امریکاگفیت
قوای امنستی افغانستان توان ندارد القاعده رابصورت کامل ازمسان بردارد .جنرال
درکنگره افزود القاعده تالش وزریده شبکۀ حمایتی خودرابازسازی کنید ،بیا
افزایش قابلست ضربتی خودعلسه منافع امریکاوغرب قرارگسرد.کمبل گیفیت
فشار قوای امریکاومتحدان وافغانستان بر جنگجویان القاعده آنهارا مجبورساخت
طرح حمله های آیندۀ شانرا بخاطرزنده ماندن خود به تعویق اندازند .آن فشارها
خسلی ضروری بودکه القاعده نتواند جای پای نو بخود پسداکند .
کشف پایگاه بزرگ که موردحمله قرارداده شده ،اهلست (دنباله در ص )2
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در بارۀ فرهنگ ()۷
ی برای فهمسدن بسشتراین مطلب که افغانستان یک کشورملست هاست ،قطیی
چسنایی را مثال می آوریم که شامل چندین قطی خردترمسباشد .قطی کالن آن
افغانستان است ،قطی خردتر پشتونها ،%21قطی خردترازآن تاجسکها  ،% 6۷قطی
کوچکترازآن هزاره ها ،%02قطی دیگرآن اوزبکها % 9وبهمسن ترتسب قیطیی
های دیگرترکمن ها ،ایماق هاوغسره ،خالصۀ مطلب آنکه در افغانستان پشتونها
بزرگترین اقلست هامسباشد وبااقلستهای دیگردریک قطی بزرگ افغانستان جا داده
شده است وکشورافغانستان رامی سازند)*( .
ی یک دانشمندامریکا بنام رابرت مکچسنی Rober McChesneyاین قطسهارا
به وجه بهترتشریح مسکندومسگوید( :سرحدات بسن المللی افغانستان دردهه های
اخسرقرن نزده تعسسن گردید .این کاربه ابتکار انگلس وتشویش آن ازسرحدات
مستعمرات خویش درجنوب آسسا صورت گرفت ،وکشور ملست به مسان آمد.
این ملتهای گوناگون هسچگونه مشابهت تاریخی باهم ندارند ،به زبانهای مختلیف
تکلم مسکنند ورسم ورواجهای جداگانه دارند .این تفاوتها بحدی بودکه درمسانۀ
قرن نزده مردم قندهارکابلی هارابه مثابۀ آلمانی ها یاچسنایی ها تلقی مسکردنید.
اومی افزایدکه درداخل کشور احساس دولت ملی وواحد وجودنیداشیت ،و
مردم تعلقات خانوادگی ،قومی وغسره دارندتا به وفاداری به کشوربطورکل ،از
همسن لحاظ حمالت خارجسهاهم جنبۀ محلی داشته وتمام کشوردرآن شرکیت
نکرده اند .هنگامی که باخارج برخوردومقابله صورت گرفته ،اکثرا ً خانوادگی،
قومی ومذهبی محلی بوده است( .رجوع شودبه Kabul under Siege
طوریکه خواهسم دید ،ملسگرایی درافغانستان ازنگاه ملت سیازی وامینیسیت
عواقب ناگوارملی وبسن المللی رادرقبال دارد .ازنگاه داخلی وملی باعث کشت
وخون وویرانی وغسره بدبختی هامسشود؛ وازنگاه بسن المللی ،ملسگرایی افغانهابه
خارجی هافرصت مسدهدتا درامورداخلی افغانستان مداخله کنند .حملۀ روسهیا
(اتحادشوروی سابق) وجنگهای داخلی بعدازخروج روسها به خونریزی وتباهی
بسشتراین سرزمسن منجر گردید.
ی ازملسگرایی درافغانستان ،به مثابۀ وسسلۀ بقا وزنده ماندن استفاده بعمل می آید
دلسل آن هم اینست که افغانستان هسچوقت یک دولت ملی نبوده و نسسیت .در
یک دولت ملی حاکمست قانون موجوداست ومردم ازحقوقی برخوردار میی
باشند ،آزادی بسان وگردهمآیی مجازمسباشد ،قوای سه گانه از هم جدا ومستقیل
مسباشند وهسچکدام نمستواندبردیگری نفوذ یاکنترول داشته باشد .احزاب سساسی
فعال مسباشندوانتخابات شفاف ،سری وعادالنه صورت مسگسرد .درزمانیی کیه
افغانستان به یک دولت ملی مبدل نگردد ،این ملسگرایی خانمانسوز دامنگسرمردم
وسد راه صلح وابات شکوفانی خواهد بود .آگاهی کامل ازملسگراییی دربیاز
سازی ،ایجاد بنسادهای دموکراسی و مردم ساالری وتشکسل اردو وپلس میلیی
نقش کلسدی دارد.
ی نبایدفراموش کردکه ملسگرایی انسانها ذاتی نسست وازمحسط کسب مسشود
بعبارۀ دیگرانسان باتعصبات زبانی ،قومی ،مذهبی وغسره بدنسانمی آید ،از همسن
لحاظ افغانهای به سن جوانی وحتی بعدازآن به جهان غرب مهاجرشده اند ،درین
جوامع ازقوانسن پسروی مسکنندوازتعصب کارنمی گسرند .اماوقتی به افغانسیتیان
مسروند ازتعصب لسانی ،قومی وغسره استفاده مسکنند ،زیرا در افغانستان حاکمست
قانون مستولی نسست .وقتی این افغانهادوباره به غرب می روند ازقانون پسیروی
مسکنند .خالصۀ کالم اینکه نقص درسسستم یانظام است نه اشخاص .
ابعادملی گرایی درافغانستان  :قبل ازکودتای اوروحملۀ شوروی درافغانستان
درسال 09۷9سه نوع ملسگرایی درکشورموجودبود :قوم ،مذهب (شسعه /سنی)
وسمت یامنطقه .امابعدازین حاداه یک ب ُعد دیگردرملسگرایی افغانستان افیزود
شدیعنی ایدیالوژی( کمونسسم ،اسالمگرایی وغسره) .
0ی قومگراییEthnicity :قومست نژاد وزبان هردو رادر برمسگسرد .یک قوم
دارای نام جمعی ،شجره ،زبان وتاریخ مشترک بوده ،وازیک فرهنگ مشترک،
حدودجغرافسایی واحساس همبستگی برخورداراست .به اساس همسن مشخصات
است که یک قوم ازاقوام مشخص وجداشده مستواند .در افغانستان کلمۀ (قوم)
بقول دانشمندوشرقشناس فرانسوی Olivier Royاولوی رای بسشتر ازقبسله Tribe
وغسره مسباشد ،برعالوه چون همۀ مردم افغانستان قبسله ساالر نسستند ،لذا کلمۀ قوم
نسبت به قبسله مناسبتر مسباشد .به نظرموصوف قوم به گروهی ازمیردم اطیالق
مسشودکه اعضای آن باهم ارتباط نزدیک داشته باشند ،که مستواند شامل خانوادۀ
ممتد یامتصل  ،Extended Familyیک گروه وقبسله ،یک گروه شغلی(میثیال ً
م ِسگران) یایک قریه باشد ،یک قوم روابط خویشاوندی ،خان /رهبر وپسروان
باشد ،که یکدیگر را درموقع ضرورت کمک ویاری مسکند .همچنان یک قوم
پسش ازآنکه جنبۀ نژادی وزبانی داشته باشد ،ازهمبستگی برخورداراست .رهبران
اعضای همسشگی رادرمقابل تجاوز حکومت ودیگراقوام حمایت وحیفیاظیت
مسکنند ،و دررقابتهای رهبریت داخلی اشتراک مسنمایند(.رجوع شود به Olivier
) Roy 1994 p40

ی افغانها درسنسن بسسار پایسن ازشجرۀ قومی وقومست خویش آگاهی مسسابنید،
بعبارۀ دیگر ،یک طفل افغان تاسن هفت سالگی مسداندکه پشتون ،تیاجیسیک،
هزارن ویا قوم دیگری مسباشد .اقوام افغانستان ازنگاه زبان ،طرزلباس ،خوراک،
عبادت وحتی طرز دفن کردن اجسادمردگان باهم تفاوتهایی دارند .این آگاهی
در سنسن پایسن وخردسالی اهمست بسزادارد  .دلسل عمدۀ آن هم ایینیسیت کیه
قومست دراستخدام ،تحصسالت ،ازدواج ،موقف اجتماعی ،مصونست ودییگیر
جهات مهم زندگی نقش برازنده وحساتی دارد .امابرعک درجهیان غیرب و
پسشرفته هویت قومی ونژادی اهمست چندانی ندارد .مثال ًدر امریکایک کودک
تانزده یابسست سالگی نمسداندکه پدرکالن واجدادش فرانسوی ،انیگیلیسیسیی،
هالندی ،آلمانی وغسره است .دلسل آنهم طوریکه گفته شد ،اینست که قومیسیت
دراستخدام ،تحصسالت ،پسشرفت ودیگرمسایل مهم زندگی هسچ ارتباطی ندارد.
همه به اساس لساقت وشایستگی صورت مسگسرد .بهمن ترتسب درتطبسق قیانیون
نسزقوم ونژاد نقشی ندارد ،وقانون برهمه بدون استثنا تطبسق مسشود .
ی قومگرایی یکی ازخطرناکترین ب ُعد ملسگرایی درافغانستان اسیت .گیاهیی
آتش آن درزیر خاکسترخموش بوده وگهی هم ازخاکستربسرون شد بیاعیث
کشتار وتباهی مردم کشور مابوده  .وقتی موضوع اقام حاد شود این شعله هیا
بسشترمسشود ،چنانچه درتاریخ معاصرکشورما این شعله وری های قومیی جیان
ومال مردم رابه مخاطره انداخته است .درتاریخ افغانستان خشونتهای قومی بسشتر
بسن پشتونها واقوام هزاره وتاجسک صورت گرفته است.
ی امسرعبدالرحمن(0221ی )0910درسالهای اول حکمروایی خویش برقیوم
هزاره حملۀ بزرگی رابراه انداخت که باعث قتل صدهاوحتی هزاران نفیرشید.
اراضی هزاره ها رابه پشتونها داد ،زنان هزارده درکابل به کنسزی درآورد و در
نتسجه هزاره هابه غریب ترین مردم اقوام افغانستان تبدیل شدند.
درزمان حفسظ اهلل امسن بعدازکودتای اور 09۷2هزارهاپشتون رااز لغمیان و
دیگرمناطق به بامسان فرستاد وصدها وحتی هزاران مردم وحتی اطفال بیاالتیر
ازسن هفت رابه گلوبه بست .من بعدا ً به درۀ فوالدی رفتم ،دربسن راه شهر بامسان
ودرۀ فوالدی باهزاره هاپساده مسرفتم وآنهاقصۀ کشتارحفسظ اهلل امسن رابه من بسان
کردند .برای من سوراخ هایی راکه توسط گلوله دردیوارهای منازل شان ایجاد
شده بود نشان دادند .بهمسن ترتسب طالبان درسالهای ( 0991دنباله درصفحۀششم)

صفحۀ سوم

برومفسلد ی کلورادو
داکترغالم محمد دستگسر
الحاج امان الملک جالله ،سالم ()9
یک گلۀ دوستانۀ ازین عالمان و دانشمندان دین واسالم شناس دارم؛ اینست که
علم را تنها درمحوطۀ علوم دینی منحصر نساخته چون علمای متبحرممالک دیگر
به طب وساین وفارمکولوژی و کمپسوتر وغسره نسزاجازۀ حصه گرفتن دربهتر
ساختن وسایل تعلسمی وتدریسی تفسسرقرآن پاک رامسسرسازند .متأسفم ازینکه
اصالحات درترجمۀ بعضی نباتاتی که درقرآن پاک تااکنون به نوع دیگرترجمه
و تدری شده بود و با دالیل علمی مواق ازطرف یک پروفسسرممتاز خودمیا
داکترمحمدشفسق یون نشرشد ،بعو اینکه تقدیر شده از تحقسقاتش استقبال
نسک صورت گسرد ,بدون ارائۀ دلسل مواق ومقنع فقط به پیسیروی از روش
گذشتگان  ,بضد پسشنهادش انتقاداتسکه چندان مؤارهم نبود ,صورت گرفت .به
آیت متبرکۀ نمبر نهم سورۀ الزمردقسق توجه فرمائسد :قل هل یستیوی الیذیین
یعلمون والذین الیعلمون ( :بگوآیا برابرمسشوند آنانکه مسدانند وآنانکه نمسدانند).
ودرتفسسرش آمده ...:مسان یک عالم وجاهل یایک خردمند و بسخرد تفیاوتیی
نماند؛ مگراین نکته راهمان مردم مسفهمند که اهلل تعالی به ایشان عقل داده اسیت
(تفسسر کابلی ,چاپ جدید ,جلد پنجم ,صفحه )990 -991
بنگرید قرضاوی درکتاب[سنت سرچشمۀ دانش وتمدن] ,تیرجیمیۀ عیبیدا
لعزیزسلسمی درصفحه  011به دوام [التزام به ارزشها و ابتکار درعلوم وفنون] چه
مسنویسد :اسالم باوجود اینکه دربرابرزیاد وکم نمودن دراصیول وارزشیهیای
اساسی دین وضرورت التزام به دستورات آن سختگسری و پافشاری مسنماید اما,
درارتباط با امور دنسوی ومادی وعلمی وصنعتی ,باب اختراع وابتکار را برهمیۀ
انسانها بازگذاشته است .بر اساس همسن نگرش است کیه رسیول خیدا(ص)
مسلمانان را به ابتکار در اسباب مفسد و اختراع و نوآوری درآبادانی و سازندگی
واصالح ونوگرائی درعرصه های علمی وفنی وعملی تشویق نموده ودرحدیثی
که در احمد ,مسلم  ,ترمذی ,النسایی و ابن ماجه روایت شده فرموده اند( :هیر
ک راه ورسم خوبی دراسالم بوجود بساورد پاداش آن وپاداش کسانسکه پی
ازپایان عمر او به آن عمل مسکنند ,بدون آنکه چسزی ازپاداش آن عمل کنندگان
کم شود ,ازآن اوخواهد بود ).بدین ملحوظ پروفسسرشفسق ییونی ولیوکیه
پروفسسرسسرت به آن موافقت کندیانکند ،به اساس این حدیث مبیارک کیار
شایستۀ انجام داده که اصالحات لغوی علمی وصحسح نباتات رادرترجمه وتفسسر
قرآن پاک پسشنهاد نموده که به یقسن ازپاداش نسک آن خسر جاری برخیوردار
شده است؛ من برایش تبریک مسگویم .اقراربایدکردکه دانش علمای امروزبیه
مراتب پسشرفته تر وعمسقترازدانش علمای تفاسسرسابق که درعلوم ساینتسفسیک
چندان معلومات نداشتند فرق فاحش داشته ,که باید مد نظر گرفته شود.
در بارۀ رول علمای دین در اروپا که یکی آنرا شما نمایندگی دارید وآقیای
سادات است ,ادعاشده که گروپ کالن مجاهدین را به حکومت نجسب معرفی
ساخت ودر اار این راست یا دروغ اولسای امورآلمان را غوالنسد وشامل سوسسال
شد؛ انسان به این نتسجه مسرسد که ما علمای دین به درجه های مختلف داریم که
در یک نهایت علمای دینی سساسی چون پروفسسر رسول سساف ,پیروفیسیسیر
سسرت وحضرت صبغت اهلل مجددی است ،ودر نهایت دیگرگروهی هم دین را
کسب تجارتی خودساخته ازراه خطبه هاوپروگرامهای تلویزیونی قسمأ امیرار
حسات مسکنندواگرپول دونسشن برایشان نرسدآن پروگرام راتهدید به مسیدود
ساختن مسکنند .برخی دیگرچون آقای ظاهرداعی اکتورهای خوبی اندکه گریه
های بدون اشک امابا واویال ویک چلی یا بلی گوی در پهلوداشته عو وعظ
وتعلسم دین،ازمردم افغانستان شکایت مسکندوبرمرگ حمسد گل ومالعمردشمنان
اسالم ومسلمانکشان مردم غریب و بسچارۀ ما اشک مسریزد وازفسیادو رشیوه
خوری وبچه بازی وتجاوز براطفال وبی عدالتسها در حق زنها وتجاوز پاکستانسها و
تخریب اسالم توسط سلفسها و وهابسون وطالب وداعش حرفی بزبان نمی آورند.
تعداد محدودی عالم دین نامنهادچون آقای کواربوده ازمسدان عسش وموسسقی
بسوی مالگری سرباال نموده مغرور پولداری خود است که نمسدانسم این مهاجر
افغان درآسترالسا ازکجااین پول را پسدا کرده ،ولی خودش مسداند و خدایش که
آن پول وافرازکجاآمده است؟ ودیگران که :تعلسمات دینی مانندمحترم حاجی
اکبر شسرزاد ,محترم طاها حمسد ودیگران تدری نموده؛ من ,فامسل و دوستان ما
بسنهایت از ایشان آموخته ایم ,هم وجود دارند که خداوند برایشان اجرعظسم و
طول عمر نصسب سارد.
سادات ,کوار ،ظاهرداعی همۀ اینهاشفسع عسار راتکفسرنموده اند در حالیسیکیه
شفسع عساردرپروگرام  091ودرپروگرام اخسرخود 622در برابرملسونهامسلمان و
مومن به زبان اقرارکردکه به خداوند واحد و یگانگی اوعقسده دارد ،به پسامبری
که به مافرستاده و به قرآنسکه توسط محمد بما فرستاده ,ایمان دارد .تصدیق بیه
قلبش نزدخودش است که هسچکسی بداخل قلب ک شده نمستواند امااز ظواهر
چنسن برمسآید که شفسع عسار یک مرد مسلمان با ایمان ,مهربان ,وطندوسیت و
بضد دشمن دین و دنسای مردم غریب و ناتوان ما دریچۀ مبارزه باز کرده است.
به این اساس با شنسدن اقرارفوق ازشفسع عسار برای دوبار اویک مرد ایمانداراست
که بایدعلمای نامنهاد ستسزه جو دست از سر اوبرداشته خودرا براه مستقسم عسیار
ساخته ,بعو ؛ تعلسمات دینی واسالم حقسقی را به نو نهاالن ما تدری نمایند .
عبدالعزیزبن ناصرالجلسل که اار(ازماست که برماست) اورا (زمرک عیابید)
ترجمه نموده در صفحۀ  ۷2-۷9مسنویسد...(:نه تنها اینکه این بسماری تکیفیسیر
نمودن ,با قوت وشدت وجود دارد؛ وبرخی علما مخالف مسلک شان فیتیوای
ضال و مضال صادر مسکنند ,نتسجه آن مسشود که حکومت سکولرستان (ماننید
ترکسه) فایزمسشوند و مسلمانان راپسش ازپسش به فتوابازیها علسه یکدیگرتحریک
وتحریص مسنمایند .پ علما و داعسون باید متوجه این بسماری باشند و هیرچیه
زودترمستوانند بایدخودرا معالجه کنندوبه عالج دیگران نسز بپردازند  ...درمسایلی
که بنا به بشر بودن شان اشتباه و خطا کرده برایشان از اهلل (ج) مغفرت بخواهسیم
وصورت صحسح آن مسایل را بمردم طوری نشاندهی کنسم که به عظمت و علو
شان آن بزرگمردان که در آن مسائل خطا کرده باشند برای کسی زمسنۀ خرده
گسری واعترا مسسرنشود .اگرچنسن روشی را اختسارکنسم یقسنأ که هم خود را
از هالکت نجات داده ایم و هم مسلمانان را و هم حق علم و دعوت را بجا آورده
ایم ,و درغسر آن بدترین دشمنان اسالم و مسلمانان ما خواهسم بود که زمسنۀ انتشار
(تکفسر) را در اسالم مساعد مسسازیم و برای دشمنان موقع مسدهسم که در رابطه به
اسالم نقشه های مغرضانه و دشمنانۀ خود را تطبسق نمایند ( طالب و داعش خلق
نمایند) .البته گلۀ نداریم ازعلمای سوئسکه دین راوسسلۀ شکمپروری خودمسسازند,
وگلۀ نداریم ازآن منافقسن ومکارانسکه ماسک دین را بروی خود گذاشته ودرپی
تخریب دین مسباشندو نه گلۀ داریم ازآن مرد نادان و جاهلی که جیزشیهیوات
وخواهشات نفسانی چسزدیگر نمی دانند ,بلکه گلۀ ما از آن علماآ و مصلحسنیی
است که در خدمت اسالم صادق و راستسن هستند و به راستی مسخواهند که دین
اسالم در زندگی عملی مسلمانان پساده شود )...امسد آقایونسکه فوقأ اسمای شیان
ذکرشد به این گفتار توجه عمسق مبذول دارند .
قرضاوی درکتاب (سنت سرچشمۀ دانش وتمدن) که عبد العزیز سلسمی آنرا
ترجمه نموده درصفحۀ 22تحت عنوان(گفتگو بادگراندیشان) مسنیویسید... :
زمانی که وجود اختالف را سن ّتی از سنت های خداوند(دنباله درصفحۀششم)

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفری

شمارۀ 0101
المسدا ی کالسفورنسا

داکترخاموش به جاودانگی پیوست

(این بسانسه درهمایش بزرگ اعضای خانواده ،دوستان وفرهنگسان که برای یاد
آوری ازخدمات مرحوم داکترمحمداسلم خاموش ،شام  01جنوری در سالون
فلمنگوپال  ،درشهرفریمونت شمال کالسفورنسا دایرشد ،تقدیم شده است) .
خواهران عزیز ،برادران ارجمند ،دانشمندان محترم ! ماامشب درینجاجیمیع
شده ایم تا از یک شخصست بزرگ قابل احترام ،که اکنون در مسان ما نسیسیت،
یادآوری کنسم وخاطراتش را گرامی بداریم .
جناب مرحوم داکترمحمداسلم
خاموش ،رئس انجمن فرهنگیی
دانش ،شام یکشنبه 01جینیوری
 6102داعی اجل رالبسک گفیت
وبه ابدیت پسوست.در حالی کیه
جمع بزرگی ازاعضای خانیواده،
دوستان وآشنایان حاضربیودنید،
امروز 01جنوری درحظسرۀ شهر
هسواردمحترمانه بخاک سیپیرده
شد.
من مرحوم ومیغیفیورداکیتیر
خاموش را ازسال 0920مسشناختم
وآن زمانی بود که باییکیدسیتیه
ازفارغان دانشکدۀ زراعت دانشگاه شادروان داکترمحمداسلم خاموش
کابل به وزارت زراعت و آبساری
معرفی شدیم  .داکترخاموش مرحوم یکی ازبلندپایگان وزارت زراعت بودکه
کارهای عمده رادراصالح وبهبود اوضاع مالداری افغانستان انجام داد وبه دریافت
نشان مسنه پال درجه اول نایل شده بود.
مرحوم داکترخاموش بنابرگفتارخودش دراکثرساحات افغانستان بویژه در
مناطق مالداری ،بخاطرکمک ورهمایی مالداران وطرز پرورش ونگیهیداشیت
حسوانات سفرکرده بود .اویک آدم مسلکی بودوبه مسلک خیودبیاورکیامیل
داشت ،وازهمان راه مسخواست دراعتالی وطن وآرامی مردم سهم ارزنده داشته
باشد .مرحومی دراجرای وظایف ،یکی ازموفق ترین وبانفوذترین میامیوریین
وزارت بود .ایشان شخصست اجتماعی بود ،روابط خسلی وسسع داشت ،حیلیقیۀ
دوستانش بسسارگسترده بود .دراکثریت نشستهاوکنفرانسهاکه دربارۀ افغانستیان
دایرمسشد ،اشتراک می ورزیدند ودربرخی به سخنرانی می پرداخت .مرحیوم
خاموش یک انسان گشاده رو وبسسارخوش خلق بود ،بعضا ً نظرخودرابامزاح و
مطایبه بسان مداشت ،درصحبت باوی به انسان خستگی رخ نمی داد .آدم وقیت
شناس بود ،درمجال انجمن فرهنگی دانش ،پسشترازهمه حاضرمی شدکه ایین
یک صفت عالی انسانی خواست زندگی امروزیست .مرحوم داکترخیامیوش
شخص جواد وسخاوت پسشه بود .هنگام وقوع برف کوچ درپنجشسرکه میردم
زیادی رابکام مرگ فستاد ،قریه هاوخانه هارا تخریب نمود ،باعیالقیۀ کیامیل
کمک پولی قابل مالحظه نمود.
شادروان داکترخاموش در بسان حقسقت هسچ باک نداشت ،به آنچه بیاور و
اعتقاد پسدامسکرد بی پرده اظهارمی نمود .بسسارشسفتۀ اعتالی وطن وآرامی مردم
بود ،بسشتراوقات خودرابه شنسدن اخبار ومطالعۀ مقاالت دربارۀ افغانستان سپیری
مسکرد ،طرفدارجدی برقراری عدالت اجتماعی درافغانستان بود ،از زورگویی،
سرتنبگی وتفوق جویی نفرت داشت وهسچ وقت به بی منطقی تن نمی داد .
مرحومی باخانواده درسال  0922به پاکستان مهاجرت نمود ،درپشیاور در
خدمت جهاد قرارگرفت .کورس نه ماهۀ معاون وترنر رابرای فارغان صنیوف
 06به کمک مؤسسۀ افغان جرمن تأسس کرد ،ودرسال 092۷بیه امیرییکیا
مهاجرت نمود .مدتی رادر جورجسا ونسویارک سپری کرد .درسال  0991بیه
ایالت کالسفورنسانقل مکان نمود ودربی ایریا مسکن گزین شد .در مظاهرات ضد
شوروی وپسانترها در مظاهرات ضدپاکستان فعاالنه اشتراک مسنمود .مرحومی
همراه باشماری از دوستان درتأسس وتمویل رادیوصدای افغانستان به مدیریت
محترم محمد سعسد فسضی ،همکاری صادقانه کرد .رادیوصدای افغانستان طیی
هفت سال نشرات ،صدای مردم افغانستان رادر دهۀ نود انعکاس داد.
وقتا گروه طالبان درسال 0992بایورش بر دندشمالی ،سوختاندن تاکستانهیا،
مزارع وخانه ها ،مردم رامجبوربه مهاجرت کردند ،شمارزیادشان بادستان خالی
به داخل درۀ پنجشسرفرار نمودند ،که محتاج کمک آنی بودند .کمستۀ تساند بیه
ریاست جناب مرحوم حاجی عبدالرحسم باعضویت مرحوم داکتر خیامیوش،
محمدسعسدفسضی ،شهسد رحمانی ،غساث نشاط ،طارق مهداوی و ظفری تشکسل
شدتاباجمع آوری اعانه وپسداکردن اسپانسر ،مشکالت مهاجرین کاهیش داده
شود .کمسته قادرشد درجریان چندماه ازطریق ارسال کمکهای نقدی واسپانسیر
شپ تاحدی مشکالت رارفع کند .چنانچه زمانسکه اعضای کمسته درسال 6110با
مسعودشهسد درپاری دیدارداشتند ،او باتشکرازکمسته بسان داشت( :اگرکمکهای
برادران ازامریکا نمی رسسد ،ماحتا در روزهای عسدنمی توانستسم ازمیهیاجیریین
دستگسری کنسم).
مرحوم داکترخاموش بنابر باورعمسق به شعایروفرهنگ اسالمی باهمیراهیی
شماری ازهموطنان درتأسس مرکزاسالمی ابراهسم خلسل اهلل سعی بلسغ بخرج داد.
عضویت انجمن سالمندان افغان رادربی ایریاداشت ودرجلسات آن اشتراک می
ورزید.
داکترخاموش مرحوم وجمعی ازهموطنان فرهنگدوست ،انجمن فرهنیگیی
دانش رادرسال 6112ایجادکردند .هسئت مدیرۀ انجمن ،مرحومی رادرهمان سال
بریاست انجمن انتخاب کرد که تااخسرادامه داشت .مرحوم داکتر خاموش بیا
جریدۀ امسدکه تاحال  0100شماره به نشررسسده است ،ماهنامۀ طلوع وسالنامیۀ
انجمن سالمندان افغان در بی ایریا همکاری قلمی داشت .او یکی ازمشیتیاقیان
وپسشگامان تجلسل سالروزشهادت مسعودقهرمان ملی بودکه تاکنون هرسال بدون
وقفه بهترازسال پسش صورت مسگسرد.
مرحوم داکترخاموش درسال  096۷درفسض آباد بدخشان چشم به جیهیان
کشود .پ ازفراغت ازلسسۀ غازی ،ازطرف وزارت معارف برای تحصیسیالت
عالی دررشتۀ مالداری درسال  0921به هندبرتانوی اعزام شد .بعدازپینیجیسیال
تحصسل دردانشگاه پنجاب ،بوطن بازگشت ودروزارت زراعت بکارگماشته شد.
درجریان ماموریت ،درکورسهای کوتاه مدت ومسان مدت در رشته های تهسیۀ
واکسن طاعون گاو ،پرازیت کرم جگر وامرا ویروسی حسوانی درهینید،
انگلستان وایران اشتراک نمود وسطح دانش مسلکی خودراافزود .با استفاده از
یک بورس تحصسلی درسال 0921ازدانشگاه واشنگتن درشتۀ خوراکۀ حسوانی
به دریافت ماستری نایل شدودرسال 09۷6بااکمال شرایط ،داکتری خیودرا از
یکی ازدانشگاههای کشوربلغاریه حاصل کرد.
مرحوم خاموش به نمایندگی ازوزارت زراعت در 66کنفران بسن المللیی
در مواد خوراکۀ حسوانی ،صحت حسوانی ،تولسدات حسوانی وامرا حسوانیی
درهند ،قبرس ،تایلند ،سوریه ،مصر ،فرانسه ،ایران ،شوروی ،آسترالساوایتیالیسیا
دربسن سال های 091909۷1اشتراک ورزید .درجریان وظسفه(دنباله درستون)9
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تسلیت نامه ها بخاطر وفات جناب داکتر خاموش
در ماتم یک » مرد « :

دو روز پسش اطالع یافتم که شخصست بزرگوار کشور داکتر محمید اسیلیم
خاموش در بستر بسماری است .برایش زنگ زدم ،دیدم که تلفون شان خاموش
است؛ امروز شنسدم که به ابدیت پسوسته است.
داکتر خاموش چه زمانی که در وزارت زراعت وظسفه داشت ،چه در دانشگاه
کابل و چه در محسط هجرت ،مصدر خدماتی گردیده که هرگیز فیرامیوش
نخواهد شد.
اما اساسی ترین عنصر شخصست آن دوست بزرگوار و صمسمی ،عیسیاری و
جوانمردی ایشان بود .واژۀ مرد پسش از آن که مفهومی بیسیولیوژییک و ییا
گرامری باشد ،دارای بار فرهنگی و شخصستی است .با مرگ داکتر خیامیوش
نخلی در بوستان جوانمردی فروغلتسد.
مرگ ایشان را به برادر عزیزم فریدون جان و همه دوستان ایشان تسیلیسیت
عر می کنم  .خواجه بشسراحمد انصاری  ،تکساس

خواجه بشیراحمد انصاری با شادروان داکترمحمداسلم خاموش

نامۀ تسلست

باکمال تأسف وتألم عمسق ازفوت شخصست وطنیدوسیت ،میردمیدوسیت،
صادق ،متدین ،دموکرات ،نویسندۀ توانا وازخدام سابقه دارمسهن عزیز ،مرحوم
مغفورداکترمحمداسلم خاموش آگاه شدم ،که سبب تأارعمسق جامعۀ افیغیانیی
گردید .بدین وسسله مراتب تسلست وتعزیت خود ،اعضای فامسل وجمع غفسری
ازافغانهای نسویارک وحومه ،و مهاجرین درپشاور راتقدیم می دارم .من وفیات
این شخصست دانشمند راضایعۀ ملی برای ملت باشهامت مان می شمیارم .روح
شان شادباد.صفی اهلل التزام ،ژورنالسست مسدیای آزادافغان درامریکا ،نسویارک
تنرفا ی اسپانسا
سسد آقا هنری

چراغی ازآسمان خراسان خاموش شد

اوائلی سال  0922م بود تازه رژیم مطلق العنانی داؤد خان واخوانش برچسیده
شده بود ،ترس ورعبی که حتی جرئت این نبود ،که گفته بتوانسم لسونی داؤود
استعفاآ کرده غالم حسدرعدالت محمد زایی تبار که یکی ازوزرای درجه اول
وی بود ،جای خودرا به داکترناصر عمرکشاورزمردمردم تبارداده بود ،بینیده
متعلم مکتب سمعی وبصری دروزارت زراعت بودم واولسن سال پرکتسک ما به
استادی پروفسسر هروارد کرستی به صفحات شمال وطن عزیز برای افیتیتیاح
جشن دهقان بود ،مالدارانی که درماه هایی سرد زمستان ازحسوانات خیود بیه
خوبی نگه داری کرده بودند مستحق جوایزی درجه اول دوم و سوم مسشدنید
برای شان داده می شد .این هسئت تقریبا سی نفرشاملی متخصصسنی خارجی و
داخلی رؤسای مالداری ترویج سبزیجات ،حبوبات تربسۀ حسوانات وچند نیفیر
مدیر هایی عمومی ومأمورینی ازهمسن رشته ها بودند که رئس عمومی هسئت
داکترمحمد اسلم خاموش بود.
دروالیات شمال بای ها و خان ها باهم هم چشمی هایی داشتند که هریک از
آنها می خواست اسپ یا گاوش درجه اول اعالن شود ،یکی ازدریوران ما جانی
نام داشت ازوالیت لوگروخسلی شسک پوش بود نکتایی مسزد چشم های سبیز،
موهای زرد وچهرۀ س ُرخی داشت کالهی شپو درسرمی گذاشت مردم فکر می
کردند ،که یکی ازرؤساست ،باری دروالیت مزارشریف بایی نزدش آمده و
گفت جایزۀ اسپی درجه اول پنچ هزارافغانی است اسپ من درجه دوم شده آنرا
درجه اول اعالن کنسد من پنچ هزاردگرهم برای تان می دهم ،این خبربه گوش
داکتراسلم خاموش رسسد به قهروغضب باالی دریورداد زد وگفت اگرعسال دار
نبودی همسن حاال برطرفت می کردم دگرچنسن احمقی رانکنی.
وی مردی ازتبارخراسان زمسن ،شجاع ،پاکدل ،بازیردستان مهربان ،صیادق،
وطندوست وخداپرست بود.
ده ها سال بسن ما جدایی افتاد وم ِهرچنسن فرزانۀ دردلم نقش بسته بود تا اینکیه
س ُراغش را از هم رزمش قوی کوشان جوانمردکه شسرینی اش از عسیل هیم
شسرین تراست ،یافتم ،خدمت شان عر سالم وادب نثار کردم نشانی گفتم که
چندروزی امانتی راکه نزدم دروالیت قندز گذاشته وخود شان جهت برپیاییی
جشن دهقان به والیت تخاررفته بودند گفتم ،خندیدند وگفتند حیاالبیه ییادم
آمدی ،ازآن به بعد همسش جویای احوال شان بودم وهمرازشدیم مرا به نوشتن
زیاد ترغسب مسکردند وهمسش دردهای ازوطن وخسانتهای خاندان غدار نیادری
ویورش طالبان پاکستانی را برایم تلفونی بازمسگفتند ،که چند تا ازدرد دل شانرا
روی صفحات جریدۀ مردمی ا ُمسد به مدیریت اندیوال قوی کوشان آوردم.
آخرین قصۀ داکتر خاموش برایم این بود ،درایامی حکومت شاه محمود خان
روزی نزد دوستم که یکی ازرؤسای گمرک کابل بود رفتم قطارهیای میوتیر
بدفورد اشترنگ چپه را دیدم پرسسدم این ها مال کسست گفت این تحیاییفیی
صدراعظم صاحب برای دوستان سرحدی شان است بعدها خبرشدم که چینید
صدعراده ازاین موترها به طرف جنوب وطن ما روان شد.
خداوندا به عزت پاکی خود این پاکمرد را بسامرز وبرای بیازمیانیدگیان و
دوستانش صبر جمسل عطا کن/.
*****************************************
در اندوه سه هنرمند (دنباله ازصفحۀ هشتم)
علی خان واستاد سالمت علی خان به شاگردی نشست .برادران بعدازآنکه بوطن
عودت نمودند به شکل دوگانه به ابت آهنگهای کالسسک و تهمری آغازکرده
وخوب درخشسدند.استادسلسم بخش درآرشسف رادیوتلویزیون افغانستان بیسیش
از021پارچه آهنگ دارد.مدتی بود که استادسلسم بخش ازمریض شکررنج می
برد ،تااینکه باسکته مغزی درپشاوروفات یافت .جنازه درشهدای صالحیسین بیه
خاک سپرده شد .درمراسم جنازۀ ازوزارت اطالعات وفرهنگ کسی حضور
نداشت ،صرف رئس رادیوتلویزیون ملی درمسجد عسدگاه حضور پسدا نمیود
ولی وقت تشسع جنازه استاد گرامی را تا شهدای صالحسن نداشت .
(محمدحسدر اختر) ناشررنگسن وفات این بزرگان حوزۀ هنر را به خانواده های
ایشان وبه جامعۀ فرهنگی تسلست مسگوید ،وکارکنان امسدنسزبه بازماندگان هرسه
هنرمندتسلست می گویند .

نسبت برفباری های هفتۀ پسش ،نگارش جناب پروفسسرداکترعبدالواسع لطسفیی
در معرفی نشرات تازه ،به ادارۀ امسد نرسسد ،ولی خوشبختانه جناب داکترعنایت
اهلل شهرانی بحثی جالب دربارۀ کتاب ارزندۀ (سرنشسنان کشتی مرگ ،یا زندانسان
قلعۀ ارگ) نگاشتۀ مبارزنامدارمسهن ،شادروان عبدالصبور غفوری ،نگیاشیتیه و
فک کردند ،که حاوی گوشه های خاطرات جانگداز آن بیزرگیوارازدوران
زندانش به قلم آورده بود .روانش شاد باد !
بلومنگتن ی اندیانا
داکترعنایت اهلل شهرانی

یادی ازخاطرات روانشاد غفوری

درکتاب (سرنشسنان کشتی مرگ یازندانسان قلعۀ ارگ)
خاطره نویسی هایی که بروی حقسقت ذکرگردد ،واقعا ً پرارزش می بیاشینید.
بسشتر از ده سال می گذردکه خاطرات جنت مکان عبدالصبور غیفیوری ،از
محبوسسن سساسی راجناب عبدالقسوم غفوری چاپ وبه دسترس مردم قرارداده
اند .نوشتۀ مرحوم غفوری که همه ازروی شواهد وچشمدیدهای خودش میی
باشد ،توسط نویسندۀ مقتدر واز شخصستهای برازنده وبرجستۀ افغانستان اسیتیاد
نصسرمهرین به اهتمام رسسده است .استادنصسرمهرین ازآن شخصستهای بیزرگ
وطن است که بخودی خود ،یک گوشۀ بسسارمهم تاریخ وطن را بامیقیاالت و
کتابهای زیاد به رشتۀ تحریر درآورده وجنایات وخسانات انکارناپذییر حیکیام
متأخر را برمال ساخته است.
مرحوم عبدالصبور غفوری ،درمسان همۀ محبوسسن سساسی ،متوجه گذاشتن یک
یادگارعمده شده بود ،که باید ازکارکردهای حکومات وقت به بازمیانیدگیان
گذاشته مسشد  .او بامسرزا مهدی خان چنداولی ،منشی شاه امان اهلل خان هم اتاق
درمحب بودوباخانوادۀ محترم چرخی ها روزهاوشبها را درزندان سپری نموده
است ،وازشهادت هر کدام وازقتل محمدنادرشاه خان گفته ها دارد.
من نخواستم دربارۀ کتاب مرحوم غفوری نقد بنویسم ،بدون تردید یک شهکار
است وآن شهکار رااستادمهرین رنگ خاصی بخشسده است .درینجا فقط چنید
نقل کوتاه ازآن کتاب ارزنده رامی آورم ،تا خوانندگان بدانندکه مردم افغانستان
بعداز دوران امسرعبدالرحمن خان تاکنون درچه حالی قراردارند وجمله غیرق
خون مسباشند :
(مشکل اینست که این جراحی بدون بسهوش کردن اجرا مسشود ،مجیروح در
زیرعملسات داکتر خودبخود بسهوش مسشود( ).ص( ،)621وضع پریشان وچهره
های زرد وموهای ژولسدۀ محبوسسن هربسنندۀ تازه وارد زندان رامسترساند .ازاتاق
های کشته شدگان بوی مرگ در دهلسزها به مشام مسرسد ،اشتهای خوردن نیان
برای هسچ محبوس باقی نمانده است)...
(جالد های فخری زیادبود ،اول پدرعبدالخالق وماماو کاکای اورا پسش چشیم
اوغرغره کردند .عبدالخالق هسچ بطرف شان ندید ،هرقدر که همرای برچه اورا
چکه کردند وگفتند پدرت راتماشاکن ،مامایت راببسن ،کاکایت راسسل کین،
عبدالخالق چشم خودرا اززمسن باالنکرد( ).دربارۀ قتل عبدالخالق خان قاتل محمد
نادرشاه خان)[ ،سسدشریف خان یاوروچندنفرازمنصبداران سمت جنوبی همرای
خود چاقوهای تسزکماندار آورده بودند ،سسدشریف خان انگشت دست راست
او (عبدالخالق خان هزاره) راکه همرای آن فسرکرده بود برید ،ویکنفر چشیم
راست اوراکه همرای آن نشان گرفته بو ،همرای چاقو ازکاسه خانه بسرون کرد،
ویکنفر جاجی بسنی اوراهمرای چاقو برید ،یکنفر دیگر هردوکوش اورا برید.
خون مثل جوی از وجوداو (عبدالخالق) جاری شد ومثل یک گنجشک جرجر
مسکرد ،وسپاهی گاردشاهی با برچه های خود اورا پاره پاره کردند وبه شیکیل
یک پارچۀ گوشت خون آلود درخون شورمی خوردتا آخر کم کم جان داد.
مرده هارا سربه سردر جر انداختند ،بعد باالی شان خاک انداختند(].ص)6۷۷
[دیدم مامور سراج الدین ازاعدام محکومسن مرگ فراغت یافته ...و تنیبیور را
گرفته تنبور مسزند (این شخص مامورمحب است که همه نقل هارا درپیسیش
چشم مشاهده کرده است واینک تنبورمی نوازد) ،گفتم :محمدولی خان( منظور
شاه محمدولسخان دروازی وکسل امان اهلل خان) درجملۀ این نفرهاکشتیه شید؟
گفت بلی ،گفتم جسدآنهاچه شد؟ گفت جسدوکسل صاحب را یکنفراز نوکر
های او وجسدفقسراحمد را پدر ریش سفسدش وجسد مهدی خان رایکتعداد از
خویشان اوبردند .جسدغالم جسالنی خان وشسراحمدخان رادرپهلوی قبیرغیالم
نبی خان دریک گوشۀ خانۀ شان در اندرابی دفن کردند( ].ص )621
[خوف مرگ همه را فراگرفته است ،از در ودیوارزندان ارگ مرگ می بارد،
اتاقهای کشته شدگان راقفل کرده اند...قراراظهارماموریک تعداد دیگرهم کشته
مسشوند ،درهراتاق حلوا پخته شده وبه ارواح مقتولسن فاتحه کردند)621( ].
خوانندگان گرامی شمابخوانسد کتاب (زندانی خاطرات) جنت مکان استادمحمد
هاشم زمانی را ،و بخوانسد سه کتاب خاطرات شخصست محترم جنیاب خیالید
صدیق چرخی را ،وبدانسدکه مامردم افغانستان از یک صدوپنیجیاه سیال بیه
اینطرف خون مسخوریم وهمه بدبخت بودیم و هستسم ،وخداوند برحال ما رحم
فرماید .آمسن /
*****************************************
به حسث رئس عمومی مالداری و وترنری ،به تأسس دوالبراتوارمجهزتشخسص
امرا وتولسد واکسسن حسوانی توفسق یافت 62 .کلنسک حسوانی رادروالیات
کشور بنانهاد ،فارم مرغداری بگرامی رابه ظرفست چهارصدهزارمرغ تیأسیسی
کرد ،ستسشن پسله وری داراالمان ،پروژۀ تربسۀ ماهی درونته درننگرهار ودستگاه
پراس شسر رادر گذرگاه کابل ایجادنمود ،دربوجودآوردن مسیلیخ هیرات
کمک زیادکرد.
پ ازکودتای مرحوم داوودخان ،دردانشکدۀ وترنری کابل بیه تیدریی
پرداخت .مضمون پرازیتولوژی رادرصنف سوم ومضمن طب عیدلیی رادر
صنف پنجم تدری مسکرد .کتاب سسرتدریحی انکشاف پنجاه سالۀ وترنری در
افغانستان ،کتاب طب عدلی وترنری ،کتاب قانون بسن امللی وترنری ،کیتیاب
پرازیتولوژی ونصاب تعلسمی دانشکدۀ وترنری رابهمکاری کارشناسان موسسیه
خوراکه وزراعت جهان تدوین کرد .
نبود داکترمحمداسلم خاموش یک ضایعۀ بزرگ برای خانواده ،دوستان و
جامعۀ مامسباشد .مایک دوست عزیز ،وجامعۀ مایک فعال اجتماعی وفرهنگیی
خودرا ازدست داد.
ازمرحومی دوپسر ،شش دختر و سی ویک نواسه بجای مانده است .اکیثیر
نواسه هابه درجات بلندتعلسمی نایل شده اند .من درحالسکه روح بزرگ داکیتیر
خاموش راغرق دررحمت بسکران خداوندالیزال می خواهم ،به همایون جیان
خاموش وفریدون جان خاموش ،دختران ونسواه هاوتمامی وابستگان مرحومی
تسلست عر مسنمایم وبرای همه صبرجمسل آرزو مسکنم/.
اداره  :همکاران قلمی و اداری هفته نامۀ امسد ،وفات همکاردانشمندوگرامی
ومهربان خویش را ضایعۀ جبران ناپذیرشمرده ،بااتحاف دعابیه روان داکیتیر
خاموش عزیز ،تسلست های صمسمانۀ خویش رابه همۀ بازماندگان شان بیوییژه
جناب فریدون خاموش ابراز مسکنند ،و صبرجمسل برایشان خواهانند/.

هفته نامۀ امید
نسوجرسی
انجنسر عبدالصبور فروزان
سخنی چندازاندیشه های مسعود(رح)(بخش هفتم)
رضا دقتی خبرنگار نشنل جسوگرافی که احمدشاه مسعودرا درسیفیرش در
اپریل  6110درفرانسه همراهی مسنمود ،مسگویددریک مالقات دوستانه مسعود
برایم گفت سران کشورهای اروپایی که شامل جامعۀ اروپا مسباشند ،ازطیرییق
نماینده های خاص شان دریک مجل خصوصی درپاری ازمین خیواهیش
کردند تااجازه بدهم قوای نظامی به افغانستان ارسال بدارند ،باطالبان جنگسیده و
ایشانراازبسن ببرند .رضا دقتی مسگوید مسعودبرایم گفت( :من برایشان گفتم من
بههسچ صورت اجازه نمسدهم ،اگرشمابرپاکستان فشار بساوریدکه ازحمایۀ طالبان
دست بردارد ،طالبان بخودی خود ازبسن مسروند ،به قوای بسگانه ضرورتی نسست،
ماتوان مقابله علسه طالبان ودفاع ازوطن خودرا داریم ،قوای بسگانه مشکالت میا
رازیادمسسازد) .
این طرزدیدشهسدآمرصاحب به اندازۀ به حالت وطن دقسق وبجاست که در
طی چهارده سال بعدازشهادتش ،چهل ودوکشورمقتدر ،متمول وپسشرفتۀ جهان با
همه امکانات نظامی وتجهسزات جنگی وباصرف بلسونهادالروقربانی هزاران تن از
سربازان شان ،نتوانستندحتی یک امنست نسبی رادرافغانستان بساورند ،ویاشرارت
طالبان مزدوررا حداقل تضعسف نمایند .رضادقتی مسگویدکه من به مسعودگفتم:
(آمرصاحب اجازه بدهسد تااین کشورهاقوای خودرا روان کنندوطالبان رابکلی
از بسن ببرند وکارشما راآسان سازند ).مسعود درپاسخم گفت( :هرگزنه ،اینهاهمه
اهداف ومرامهای خودرا دارند ،شکست طالبان بدست مردم افغانستان است).
شهسداحمدشاه مسعودخوب مسدانست هریک ازین کشورهااهداف ومنافیع
خودرادرین پسشنهاد جستجومی نمایند ،چنانچه اوضاع درهم وبرهم وبی ابات و
بی امنست درکشور بعدازچهارده سال ،نشان مسدهدکه وعده و پسمان این کشورها
دورازآنچه که ادعامی شد ،بوده ودرعملکرد آنان صداقت وراسیتیی وجیود
نداشت ،افغانستان همان طورکه نارام بود ،نارام ماند وطالبان شریرتر ودهشیت
افگنترشدند .این بازی چهارده ساله وحاداۀ اخسردر قندز نشان دادکه هسچیسیک
ازین کشورهانه امنست اوضاع رادرافغانستان می خواستندونه بهبودزندگی مردم
آنرا ،ونه مسخواهندکه طالبان ازبسن بروند .بهراندازۀ که به اوضاع این چهارده سالۀ
حضورقوای نظامی کشورهای اجنبی دقسقتر مسشویم ،بهمان اندازه به صدق طرز
دیدآمرصاحب شهسد قرینترمی گردیم ،که وجودقوتهای نظامی بسگانه درکشور
به نفع وطن ومردم ما نبوده ،وجودآنهاوضعست وطن مارا بدتر و زندگی میردم
مارا رقتبار ساخته ومسسازد.
حاصل چهارده سال حضورنظامی این کشورهادروطن ماچسزی جزاز احداث
چندپایگاه نظامی امریکا وانگلس در نقاط مختلف کشور ،تضعسف توانمنیدی
دفاعی کشور ،تقویۀ طالبان و بلندبردن قدرت نظامی پاکستان ،نمسباشد .چنانچه
پاکستان طی چندسال اخسربااستفاده ازکمک نظامی ساالنه یک بلسیون دالیری
امریکاقدرت پرتاب گلوله های زرهی اش راکه قبال ً الی هندوستان بیود ،بیه
فاصله های خسلی دور تر ازهندوستان انکشاف داده است ،که خطرجدی برای
کشورهای اروپایی ،روسسه وحتی خودامریکا مسباشد .
ولی درطی این مدت هزاران هموطن بسگناه ماچه توسط عملسیات دهشیت
افگنانه و انتحاری طالبان ددمنش وچه توسط عملسات قطعات نظامی امریکاوسایر
کشورها شهسدشده اند ،واین اظهرمن الشم است ،که ازهمان نخستسین آوان
لشکرکشی امریکاطرف جنگ طالبان بودندکه مردم ما ازظلم واستبدادایشان به
ستوه آمده وبخاطر طرداین گروه دهشت افگی وشریر تن به آن دادنید تیا
حضورقوتهای نظامی امریکاوسایرکشورهارادرکشوربپذیرند ،که خالف عنعنه،
خالف خصوصست ملی وخالف مشخصۀ آزادیخواهی وآزادمنشی مردم ما که
درصفحات تاریخ جهان به آن معروف هستند ،مسباشدوحتی مایۀ ننگ وعارمردم
ماست .این گرانترین وگزافترین قسمتی بودکه مردم ماپرداخت وبه وعیده و
وعسدکشورهای دیگراعتماد نمودندکه شرارت طالبان دفع مسنمایند .اماچنسن نشد
وکشورهای ذیدخل بخصوص امریکا باوجودفهم اینکه پاکستان مستقسما ً طالبان
راتمویل ،تجهسز ،تربست نظامی ورهبری جنگی می نماید ،هسچ اقدامی ازطرف
این کشورهابخصوص ایاالت متحده صورت نگرفت ،تاپاکستان را ازین عمل
نامقدس بازدارد ،که درآن صورت طالبان بخودی خود فلج می شدند وجنیگ
درافغانستان خاموش مسشد.
حتی نمایندۀ خاص امریکابرای افغانستان وپاکستان ،آقای ریچاردهلبیروک
بصراحت اظهارداشت که پاکستان وسازمان جاسوسی آن حامسان اصلی طالبان
اند ،ومنشأ اصلی تمویل ،تجهسز وتربست نظامی ورهبری جنگ طالبان مسباشند ،و
تازمانسکه پاکستان ازین اعمال دست بردارنشود ،جنگ در افغانستان خاموش نمی
شود  .برعک این حقایق ،دولت امریکابرای تقویۀ نظامی پاکستان ساالنه یک
بلسون دالرمسپردازد وبرای انکشاف آن کشور ملسونهادالر مازاد همکاری مسنماید.
حتی زمانسکه ایاالت متحده قسمت اعظم قطعات نظامی خودراتحت پالن اوباما
ازافغانستان خارج کرد ،سالح ومهمات نظامی آن قطعات خودرا که درپاییگیاه
های نظامی شان درافغانستان بود ،همه را به نظامسان پاکستان تسلسم دادکه میاییۀ
تعجب برای مردم افغانستان بود ،و دوستی امریکا راباافغانستان مورد سئوال قرار
داد .پرسش اساسی درینجاست که چرا امریکااین سالحها ومهمات رابه اردوی
افغانستان تسلسم نکردکه سبب تقویت اردوی افغانستان مسشد ،همسن راامریکا در
ظاهر ادعاداردوآنرا بهانۀ حضورقوتهایش درافغانستان مسداند.
امروزافغانستان ضعسف ترین کشورجهان ازنگاه قدرت دفاعی بوده واولسین
کشوری است که فاقد قوای نظامی هوایی مسباشد .درین اواخرامریکاتصمیسیم
گرفت چندفروند هلسکوپتربه افغانستان بدهد ،ولی صاحبنظران نظامی افغانستان
مسگوینداین هلسکوپترهابه شرایط جغرافسایی افغانستان مناسب نبوده قابل استفاده
نمسباشد .قراراظهارنظر پسلوت های نظامی افغانستان این هلسکوپترها به ارتفاعات
بلند پرواز نتوانسته و فاصله های زیاد راه پسموده نمی توانند ودشمن به آسانیی
می تواند تا آنها را سقوط بدهند .درحالسکه درین تازگی امریکاقرارداد تسلیسیم
دهی  ۷6فروند طسارات بمب افگن مجهز با تجهسزات مدرن نیظیامیی ،بیرای
پاکستان تصویب نمودکه درقدرت نظامی پاکستان افزایش چشمگسری را بیه
وجودمی آورد .
پاکستان برای بدست آوردن پول از امریکا ووارد کردن فشاربرمقامات آن
دو امتعه دردست دارد :یکی سالح ذروی ودیگری قوای طالبی وگیروهیهیای
دهشت افگن شبهه طالبی ،به بهانۀ اینکه سالح ذروی اش راازدسترس طالبان و
دهشت افگنان دور نگهداشته باشد ،امریکا رامجبور مسسازدکه پول بدهید .بیه
امریکامسگویداگرپول ندهی ،طالبان قوت گرفته به سالح ذروی دسترسی میی
یابندکه درآنصورت خطرجدی برای امریکابوده وازین بابت سخت در هراس
است ،لذا خودرامجبوربه پرداخت پول به پاکستان مسداند .چنانکه در سال6112
زمانسکه امریکابنابرفشارهای دپلوماتسک ،کمکهای نظامی خودرا بخاطرمداخلیۀ
مستقسم ارتش پاکستان درجنگ طالبان علسه افغانستان قطع کرد مقامات نظامیی
پاکستان به طالبان امرحرکت دادودرطی کمترازیک هفته قوای طالبی به اندازۀ
پسشرفت کردکه به دروازه های قصرریاست جمهوری آنکشور دراسالم آباد و
به دروازه های ذخسره گاههای سالحهای ذروی رسسدند ،واین یک نمایش خسلی
موفقی بودکه مقامات پنتاگون راسخت نگران ساخت ولرزه دراندام مقیامیات
(دنباله درصفحۀ هشتم)
ادارۀ بوش انداخته بود .
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شمارۀ 0101
سدنی ی آسترالسا
نصسراحمد رازی
داستان های همسو با تصوف ()2
برخی ازاصول عقاید وآداب صوفسه  :فروتنی وخودشکنی نخستیسین گیام
درپسوستن به این مکتب است .مولوی فرموده:
از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شوتا گ ُل برویی رنگ رنگ
درتذکره االولسای عطار آمده که چون معروف کرخی وفات یافت ،ازغایت
تواضعی که داشت همۀ ادیان در وی دعوی کردند ،جیهیودان وتیرسیاییان
ومؤمنان هریک گروه گفتندکه وی از ماست.
حافظ گوید :
درکوی اوشکسته دلی می خرند و ب
بازار خودفروشی ازآن سوی دیگرست
درکتب صوفسه حکایات بسسار درموردآزمایش گروندگان به این مسیلیک
آمده ،بزرگان طریقت ،طالبان رابه انجام دادن کارهایی برای شکست خودبسنی
آنان فرامی خواندند.
چنانکه جنسدبغدادی ازیکی از امراآ که برای پسوستن به سلک صوفسه شیوق
وافرنشان مسداد ،خواست تاطبقی پرازکله وامعاآ واحشاآ گوسفندان رابرسگسرد
واز مسان بازار شهر به خانۀ او آورد .یا ازامسری دیگر خواسته شده بیودتیا بیه
دریوزگی (گدایی) بپردازد.
یکی ازبزرگان به سوی شسخ ابوسعسد ابی الخسر پسام کردکه هرچه هست مایسم
و توپشۀ بسش نسستی .شسخ درجواب آن ک گفت :برو نزد استادامام وبگو که:
آن پشه هم تویی ،ماهسچ چسز نسستسم وماخود دراین مسان نسستسم.
تسلسم وتوکل  :عارف شایق جمال حق است ،پ شرط عشق تسلسم شدن بیه
ارادۀ محبوب وتوکل به لطف اوست .سری سقطی ،بشر حیافیی ،میعیروف
کرخی وبسساری دیگر ازصوفسان اهل توکل بشمار آمده اند ،که دامن آرزوها
درچسده فقر وانزوا برگزیدند .بعضی از اینان هرگونه حرکت رابرای تیأمیسین
معاش و درمان بسماری مغایر با اصل توکل می دانستند .چنانکه وقتی به ییکیی
ازصوفسان گفته شدتا برای عالج او حکسمی بساورند ،پاسخ داد حق تعالی خیود
مرا چنسن بسمار خواسته ،حال خالف مراد او کنم و برای درمان به طبسب روی
آورم ؟!
اصل توکل که درتعلسمات صوفسه یکی ازمقامات واال بشمارآمده ،عیبیارت
است ازترک مراد خود ،گسستن ازخلق واتکا به اراده ومشست الهی .
ودیگرازمقامات اعال درین طریقت پرهسزگاری ،فقر ،صبر و زهد و پارسایی
است .و زهدیکی ازارکان مهم است که فقرای مسلمانان از اوایل دوران اسالمی
بدان عمل کرده اندوحب مال وجاه وتعلقات را به کنارنهاده اند.
معرفت حق کشف وشهود  :صوفسان سسر وسلوک وتزکسۀ نف و تیرک
اوصاف راعوامل وصول به حق وکسب معرفت الهی مسدانستند نه علم وعقل را،
ومسگفتند :این علوم بسقدر ظاهری قادرنسستندکه سالک رابرای رسسدن به کمال
وپسشگاه حق تعالی رهنمون شوند و خدا اگربخواهد می تواندایین دانشیهیای
ناقص دنسوی ومدرسه رادر دیدگان آدمی خوارسازد .مولوی مسگوید :
بی تکرار و کتیییییییاب و بی هنر
رومسان آن صوفییییسانند ای پسر
پاک ازآز وحرص وبخل وکسنه ها
لسک صسقل کرده اند آن سسنه ها
رایت عیییسن السقسیییییین افراشتند
نقش و قیییییشر علم را بگذاشتند
بسداری وحصول کمال تنها ازراه عنایت حق به حاصل می آیدنه بیه ییاری
حواس وعقول .باز مولوی می فرماید :
جان شو ازراه جان جان راشناس
بازبسنش شو نه فرزند قساس
حقسقت پدیده های جهان هنگامی دردل سالک متجلی میی شیودکیه وی
کدورتها راازقلب بزداید ،به تصفسۀ باطن بپردازد وحجاب هایی را که بیسین او
وحق تعالی حائل شده ازمسان بردارد .زیراقلب آدمی پسوسته مستعد درییافیت
انوارالهی وحقایق عالم هستی است.
البته طرزاندیشۀ صوفسه درهمه ادوار یکسان نبود ،چنانکه ازسدۀ ششم هجری،
تصوف جنبۀ علمی یافت وکتبی مانند فصوص الحکم محی الیدیین عیربیی،
فکوک قونوی ،لمعات شسخ عراقی وقصاید ابن فار رای مطالعه وآمیوزش
اهل طریق تدوین شد .داستان :
رسول اکرم بدون آنکه اهمستی به پسشامدها بدهد ،باسرسختی عجسبی درمقابل
قریش مقاومت مسکرد وراه خویش رابسوی هدفهایی که داشت طی مسیکیرد.
ازتحقسر واهانت به بت ها وکوتاه خواندن عقل بت پرستان ونسبت گیمیراهیی
وضاللت دادن به پدران واجداد آنها دریغ نمسکرد.
اکابر قریش به تنگ آمدند ،مطلب را با ابوطالب در مسان گذاشتند و از او
خواهش کردند یا شخصا ً جلو برادرزاده اش را بگسرد ،یاآنکه بگذارد قیرییش
مستقسما ً از جلو او بسرون آیند .ابوطالب با زبان نرم هرطور بود قریش راساکت
کرد ،تا کار تدریجا ً باالگرفت وبرای قریشسان دیگرقابل تحمل نمود .درهرخانۀ
سخن ازمحمد (ص) بود هر دونفرکه بهم می رسسدند ،با نگرانیی ونیاراحیتیی
سخنان و رفتار او را و اینکه از گوشه وکنار یکی یکی یاگروه گروه به پسروان
اوملحق می شوند ،فکر می کردند .جای معطلی نبود ،همه متفق القول شیدنید
که هرطور هست باید این غایله کوتاه شود .تصمسم گرفتند بار دیگر بیا ابیو
طالب در این موضوع صحبت کنند ،و این مرتبه جدی تر و مصمم تر بیا او
سخن بگویند.
روؤسا واکابرقریش نزد ابوطالب آمدندوگفتند( :ما ازتوخواهش کردیم که
جلو برادرزاده ات رابگسری ونگرفتی .مابخاطرپسرمردی واحترام تو قبل ازآنکه
مطلب راباتو درمسان بگذاریم متعر او نشدیم ،ولی دیگرتحمل نخواهسم کرد
که اوبرخدایان ماعسب بگسرد و برعقلهای ما بخندد وبه پدران مانسبت ضاللیت
وگمراهی بدهد .این دفعه برای اتمام محجت آمده ایم ،اگرجلو برادرزاده ات
رانگسری ،ما دیگر بسش ازاین رعایت احترام وپسرمردی تورانمی کنسم وباتو و او
هردو وارد جنگ مسشویم تایک طرف ازپا درآید).
این اولتسماتوم صریح ،ابوطالب رابسی ناراحت کرد ،هسچ وقیت تیاآن روز
همچو سخنان درشتی ازقریش نشنسده بود .معلوم بودکه ابوطالب تاب مقاومت
ومبارزه باقریش راندارد واگربنا شود کاربه جای خطرناک بکیشید ،خیودش
وبرادرزاده اش وهمۀ فامسل وبستگانش تباه خواهندشد .این بیود کیه کسیی
نزدرسول اکرم فرستاد وموضوع رابا اودرمسان گذاشت وگفت( :حاال که کاربه
اینجاکشسده سکوت کن که من توهردو درخطرهستسم) .
رسول اکرم احساس کرد اولتسماتوم قریش درابوطالب تأاسرکرده ،درجواب
ابوطالب جملۀ گفت که همه سخنان قریش رااز یادابوطالب بیرد .فیرمیود :
(عموجان ! همسن قدربگویم که اگرخورشسد رادردست راست من و میاه را
دست چپ من بگذارندکه دست اودعوت و فعالست خیود بیردارم ،هیرگیز
برنخواهم داشت ،تاخداوند دین خودرا آشکارکند ،یا آنکه خودم جان برسر این
کاربگذارم).
این جمله را گفت واشکهایش ریخت وازپسش ابوطالب حرکت کرد .چینید
قدمی بسشتر نرفته بودکه به دستور ابوطالب برگشت .ابوطالب گفت( :حاال که
این طوراست ،پ هرطورکه خودت مسدانی عمل کن ،به خدا قسم تاآخریین
نف ازتو دفاع خواهم کرد( / ) .دنباله دارد)

فرهاد مسرزا

صفحۀ پنجم
انندل ی ورجسنسا

پاکستان و دوستان امریکایی ما خدا کند
این بار با ما صادق باشند !

اگربخاطرداشته باشسم ،درآوردن حکومت بی نظسربوتو در پاکستان ،وقتی
او ازطرف یکی ازسناتوران ویا یکی ازروزنامه نگاران معتبر امریکا متهم به ایجاد
وفرستادن طالبها وقتل وقتال آنهابه افغانستان شد واو آنا ًبه جواب گفت که درین
امر(ایجادطالبها) که به منظوراهداف سساسی خاصی صورت گرفت ،نه تنها میا
که کشورسعودی وامریکا نسزسهسم می باشند.
اظهارات مشرف درسال گذشته که گفت( :ماطالبهارا به مینیظیوراهیداف
سساسی خودبه افغانستان مسفرستسم) ،هردو دالیل بسسارموجه وغسرقابل تردید و
شواهدی مبنی برادعای همسشگی ماکه این برادران نارا کیرزی وبیرادران
مخالفسن سساسی مغزمتفکرجهان ،که درمدارس شسطانی پاکستان تربسۀ تروریستی
دیده اند ،وبرای اهداف سساسی پاکستان یاکشورهای دیگربه مسهن مافرسیتیاده
مسشوند ،از روباتهایی بسش نستند ،ازخود اراده واختساری ندارند ،پشت وپناه شان
آی اس آی ونظامسان پاکستان است ،واگراین دست قدرت وحمایت رادرقفیا
نداشته باشند ،به یکبارگی از هم مسشارند و دیگر نامی از طالب و طالب گراییی
نخواهسد شنسد.
مالعمری که مردارشد و مالاخترمنصور یامالعبدالرسول وغیسیره هیمیه
ساخته وبافتۀآی اس آی ونظامسان پاکستان اندکه بااستفاده ازنابساما نسها ،ضعف،
اختالفات وعدم مدیریت درست این حکومت وحشت ملی ،جنگ درافغانستان
راکه تنهاخود مستوانند به آن خاتمه بدهند ،مربوط به مذاکره باطالبها دانستیه و
کشورهایی راهم متقاعدبه قبول آن مسسازند وحکومت وحشت میلیی بیدون
آموختن ازگذشته ،بازهم فریب این شسطنت پاکستان رامسخورد وحاضرمسشود
بامذاکرۀ بی امر با گروهی مزدور طالبان بنشسند.
فعال ً که طالبها باتحریک ،حمایت ،رهبری وحتی اشتراک نظامسان پاکستان
(حضورنظامسان پاکستان درحملۀ طالبها درقونسلگری هندوستان درمزارشریف)
بگفتۀ ناتو برتقریبا ً %21خاک ما دروالیات مختلف تسلط یافته اند وامسیال بیا
وجود رسسدن زمستان ،که معموال ً طالبها ازجنگ دست مسکشسدند ،ونسزباوجود
براه افتادن مذاکره برای ختم جنگ ،نه تنهاازحمالت شان کاسته نشده بیلیکیه
وسعت وشدت بسشتریافته است  .چنانچه به اساسات گزارشات طلوع نسوز کیه
اخسرا ً اشاعه یافت ،حمالت طالبها به کشورمادرسال  6101به ده هزاررسسده که
بسشترآن درشمال وشمالشرق کشور بوده است.
می بسنسم که در این سال ولسوالسهای زیادی دروالیات شما یکی بعددیگیر
توسط طالبها اشغال ویاتوسط حکومت وحشت ملی به آنهاداده مسشیود (بینید
غوری) ،وحتی یکی ازوالیات بزرگ ومهم شمال به سقوط مواجه میسیشیود
(قندز) ،وروزی نسست که دریکی ازوالیات وپایتخت کشور(کابل) حملۀطالبها
صورت نگسردوبه صدها پلس وعسکر وافرادملکی به شهادت نرسند .براساس
آمار ناتو درسال 6101بسش ازهفت هزار پلس وعسکرماکشته وپانزده هزار آنها
زخمی شده اند و تلفات افراد ملکی بسشتر ازآن بوده است.
درچنسن یک حالتسکه پاکستان بنابرموافقه وپالنی که بعد ازمذاکرات پشت
پردۀ مغزگندیدۀ جهان بانظامسان وآی اس آی پاکستان صورت گرفیت ،کیه
متأسفانه ازمردم ماپوشسده ماند ،آهسته آهسته به مقصدش نزدیک ونزدیکتر می
شود .کدام عقل سلسم مستوانداین را قبول کندکه پاکستان دفعتا ً حاضرمسیشیود
طالبها را به مسزمذاکره بکشاند وآنهایی راکه حاضربه مذاکره نمی شوند ،تارومار
کند ،به جنگهایی که همه برطبق مرادش بوده خاتمه بدهدوبه اصطیالح شیب
درمسان دنسا گل وگلزار شود ؟!
گردهمآیی افغانستان وپاکستان وامریکا وچسن دراسالم آبادتازمسنه را برای
مذاکرۀ طالبها درجنگ باافغانستان مساعد سازند ،درحالسکه همه مسدانند مسئیول
واقعی جنگ درکشورما کسست ،شایدیکی ازبازیهای مسخرۀ دیگری باشدکیه
مثل چهارده سال گذشته ،راهش به ترکستان است ،وما باخوشباوریهای طفالنیه
که داریم ،بازهم یکباردیگر بازیچۀ دست پاکستان می شویم .
مگر اینکه درحل این معضله دوستان امریکا یسمااین بار واقعا ً بیامیاصیادق
باشند ،وآن اینکه خداکند بادرنظرداشت آنچه درجهان مسگذرد ،فعال ً منافع شانرا
درآرامش کشورماومنطقه دانسته ،ومساعی پاکستان رادر ویرانی وبی اباتی و
فشارآوردنهای زیاد برای کسب خواسته های سساسی اش به کشورماتوسط طالبها
به سود خودمنطقه وجهان ندانند  .دراینجاست که امسدواریهایی دیده مسشودکه
شاید مساعی امریکا در اختتام جنگ طالب هابه افغانستان صحت داشته وآنیهیا
پاکستان را متقاعد ساخته باشندکه دوام این جنگ به سیود هیسیچ کشیوری
مخصوصا ً پاکستان ،که با مشکالت روز افزون اقتصادی و امنستی روبروسیت،
نمی باشد.
درپایان دعا مسکنم که این شاید گروههایی راکه البته هسچ پیاییه واسیاس
درست وقابل اطمسنان ندارد ،و محض تحلسل ضعسفی بنابر خوش بسنی میاسیت،
درمورد تغسسرسساست امریکابه حقسقت بپسوندد ،و ما ازشر طالبیان وسیسیاسیت
دشمنانۀ پاکستان نجات یابسم /.
*****************************************

پرتو نادری

زبان فارسی به همه اقوام افغانستان تعلق دارد

یکی ازدوستان پشتون ام ،نصسر عبدالرحمان که در پسیشیاور نشیرات و
کتابفروشی داشت ،قصه مسکردکه روزی مردی با خون داغ تعصب ،زبان بیه
لعن و طعن فارسی دری کشوده و می گفت تا زمانی که این زبان را از مدرسیه
های مناطق پشتون نشسن گم نکنسم ،پشتو روی رشد و توسعه را نمی بسند ،هی می
گفت و می گفت! ناگهان کوچی زنی به کتابفروشی آمد و ازمین پیرسیسید
فرزندم :کتاب بوستان یا گلستان سعدی را داری؟ پرسسدم چه مسکنیی میادر؟
گفت :برای این نواسه ام مسخواهم که برود نزد مال وآنرا یادگسرد .نصسر گفت
من این کتاب را درکتابفروشی نداشتم و گفتم مادر همسنجا بمان ،براییت میی
آورم .رفتم به کتابفروشی همسایه ویک جلدگلستان و یک جلد بوستان برایش
خریدم و دادم .زن گفت :قسمت اش چند می شود؟ گفتم از طرف من بیرای
شما تحفه است برای این کودک .زن با خوشحالی و دعای خسر کتابفروشی را
ترک کرد.
چون زن رفت ،رفسق ام خاموش بود .برایش گفتم با این زن کوچی چیه
مسکنی؟ حرفی برای گفتن نداشت .این روایت از آن آوردم که وقتی حیلیقیه
های سساه فاشسستی وزارت دفاع یا ارگ بر می خسزند و زبان فارسی دری را از
لوح راهنمایی وزارت دفاع بر می دارند ،فکر می کنند که به زبان خود خدمت
کرده 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 زبیان
یک حوزه تمدنی است و اگر شما هم چسزی می دانسد از برکت همسین زبیان
است .دشمنی با فارسی دری خود دشمنی با پشتو است .برای آن که فیارسیی
دری پسوسته برای زبان های دیگر منبع آموزش نسز بوده است .غسر از این در بر
پایی کاخ شکوهمند فارسی نه تنها تاجسک ها ،هزارها،

هفته نامۀ امید
تبصره براقدامات دولت تاجیکستان (دنباله ازصفحۀ دوم)
که خلخال به پای دارند .و ای مؤمنان همگی بسوی خدا بازگردید تا رستیگیار
شوید وجاودان پسروزآیسد( ).تفسرازحضرت خواجه عبداهلل انصاری).
درآیت مبارکۀ باال نسزبه وضاحت به مالحظه مسرسدکه پوشاندن موی ،گردن
وسسنه جنبۀ محافظوی ازمحسط دهشت آورمردان عرب وحشی بوده است .دلسل
آشکارنساختن زیورات وجواهرات هم همسن دلسل را ارائه مسکند .خداوندمتعال
مسفرمایدکه زنان آرایش خودرا برای مردان ناقص وناتوان که بازنیان کیاری
ندارند ویابه کودکانی که هنوز برزنان چسره نگشته اند ،نشان داده مستوانند .آیات
متبرکۀ باال درمورد حجاب چنسن معنی مسدهدکه اوال ً حجاب برای هوییت و
شناسایی زنان مسلمان وتشخسص وتفریق آنها اززنان اسسر حکم شده بود ،ودوم
اینکه پوشاندن موی سر وگردن وسسنه وجواهرات توسط روسری وحیجیاب
برای مصونست زنان مسلمان درمحسط اعراب وحشی توصسه شده بود ،ییعینیی
محسط 0211سال قبل عرب بدوی ایجاب چنسن اهتماماتی چیون پیوشیسیدن
حجاب رامسکرد ،اما امروزدرقرن 60ضرورتی به آن احساس نمی شود.
علمای بزرگ ومحققسن دین مقدس اسالم ازدانشگاه پاری درغرب تا جامعۀ
االزهر مصر به این عقسده اندکه توضسح حجاب اسالمی به شکلی که ازطیرف
مالها وافراطسون دینی توصسه شده است ،مطابق به آیات مبارکۀ قرآن نسسیت.
روی همسن اصل ،دولت تاجسکستان با دالیل واسنادمعتبر ،منع حجاب رااعیالم
داشته است.
به نظراین نویسنده ،مسألۀ داشتن یانداشتن ریش مردها یک موضوع شخصی
بوده ورابطۀ بادین ندارد .هرانسان حق داردریش خودرا بتراشد یابگذارد تانشیو
ونماکند .بعضسهاعقسده دارندکه درحال حاضربادرنظرداشت تحوالت سساسیی،
ریش جزآالتجزای تروریسم مسباشد .اگرچنسن ایابیت شیود ،اقیدام دولیت
تاجسکستان امری است صواب .درغسرآن بصورت دستجمعی همه ریشداران را
دهشت افگن قلمدادکردن اقدامی نادرست خواهد بود .داشتن ریش خصوصیا ً
ریش انبوده ،نه تنهاتشخسص هویت ظاهری اشخاص رامشکل مسسازد بلکیه در
ممالک غریب وعقب مانده حفظ الصحۀ آن طوریکه الزمست تأمسن نمی شود!
دراخسر بایدبرتصمسم حکومت تاجسکستان که به مردم تصویه کیرده تیا از
استعمال نامهای عربی خودداری کندد ،باید قدری تأمل کرد .به نظرمین زبیان
عربی ،زبان جامع وخوش آینده مسباشد ،قرآن مجسدبزبان عربی نازل شیده و
تالوت قرآن بزبان عربی نظربه هرزبان دیگری بر روحسۀ انسان تأاسرعمیسیقیی
دارد .شعرگفتن وقصسده سرایی  0211سال قبل از بازار عیکیازان دربیسیرون
شهرمکه گوشۀ از فرهنگ اروتمنداین زبان مسباشد.
عقسدۀ من اینست که درتشنجات سساسی کشورهای اسالمی امروز ،عربستیان
سعودی مسئول درجه اول مسباشد .ما بایدازسساست غسر انسانی وهابسها انتقادکنسم ،
اما زبان عربی را ازقاموس خود بسرون ننمایسم/ .
*****************************************
تولد دوبارۀ القاعده ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
وکفایت نظامسان امریکا رانشان مسدهدکه یک پناهگاه مستحکم القاعده راپ
از02سال تجاوزامریکا برافغانستان ،دور راندن القاعده ،سقوط رژیم طالبان حامی
القاعده ،موردحمله قرارمسدهند ونابود مسسازند .جنرال کمبل گفیت درزمیان
حملۀ خزانی ،پناهگاه نو طرف استفادۀ شاخۀ نو القاعده بنام AQISقرارداشت.
ایمن الظواهری رهبرتمام شبکۀ القاعده در ماه سپتمبر 6102ایجادآن شاخه را در
واکنش باطغسان داعش ،رقسب القاعده ،اعالن نمود .به حساب تحلسلگران امریکا،
شاخۀ نوایجاد ظواهری دارای چندصد جنگجو مسباشدکه فکرمسشود درپاکستان
پایگاه دارد وبسشترمتوجه هند ،پاکستان وکشورهای دیگرجنوب آسسا مسباشد.
سست جونز ،یک کارشناس امورافغانستان درموسیسیۀ رنید RANDگیفیت
جنگاوران شاخۀ اقس AQISسال پسش ازمخفسگاههای شان دروزیر ستان شمالی
وشرق افغانستان به والیت هسرمند وقندهارزمانی رفتند که حکومت پاکستان به
حمالت خوددرآنجا اقدام کرد .به باور آقای جونز والیات قندهار وهسیرمینید
بصورت مشخص مکان امن برای القاعده نبوده اند .توسعه بسوی جنوب ییک
حرکت نسبتا ً تازه مسباشد.
مامورین امنستی افغانستان ادعامسکنندکه بسساری ازین جنگجویان از کشورهای
آسسای مرکزی مسباشند ،که دربسساری موارد پسوستگی و ارتباط شان نامعلوم می
باشد .درگذشته هابعضی ازین گروههابه القاعده ارتباط داشتند ،ولی گزارشهایی
وجود داردکه برخی ازآنها وفاداری رابه داعش وانمودساخته اند .یک میقیام
استخباراتی امریکا خطرشاخۀ نوالقاعده راکم اهمست خواندوآنرا تهدیدمنطقوی
وانمود کردکه درحال حاضربه سازماندهی حمله درداخل پاکستان واستیقیرار
درجنوب آسسا مسباشد .باوجود داشتن مکان امن ،گروه قادرنشده است عیلیسیه
افغانها وغربی هادرافغانستان به حمله دست بزند.
به اساس گزارش وزارت دفاع امریکاکه هفتۀ پسش پخش شد ،پسدایش مراکز
تربسوی القاعدۀ نو زمانی صورت مسگسردکه امنست دراکثر سیاحیات کشیور
بصورت گسترده به وخامت گرایسد ودرشش ماه اخسر سیال 6101امینیسیت
عمومی درسراسرافغانستان رو به زوال رفته وبا افزایش حمالت باغسان ،شیمیار
تلفات قوای افغانستان وباغسان طالبان زیادشده است.
درماه می رهبرشاخۀ نوالقاعده ویدیویی رابه نمایش گذاشت که مسئولیسیت
قتل روی جت رای ،یک منکر خدا رابدوش گرفت که در 91ماه می در داکه
پایتخت بنگله دیش کشته شده بود .شاخۀ مذکور هم به چندشکست میواجیه
گردید ،معاون رهبراین گروه ،احمدفاروق زادۀ امریکاکه درنزدحلقات جهادی
ستاۀ درحال صعود تلقی مسشد ،دریک حمله باپنج نفر به قتل رسسد .درحیمیلیۀ
مذکور یک امدادرسان امریکایی ویک گروگان ایتالسایی هم کشته شدند/ .
*****************************************
درخواست ازفرهیختگان دانشمند (دنباله ازصفحۀ دوم)
(نسوجرسی) 0922ش0921 /م ،شاعر ،نویسنده ،تیارییخنیگیار ودولیتیمیرد
افغانستانی ،نوادۀ دختری امسر عبیدالیرحیمیان خیان (  0909 -069۷ق) و
خواهرزادۀ امسر حبسباهلل خان ( 099۷ -0909ق) بود .دورۀ دبسرستان را در
مدرسۀ امانی گذراند و تحصسالت دانشگاهی را در انگلستان دنیبیال کیرد و
دانشنامۀ دکترای حقوق گرفت) .سایت دانشنامه آریانا.
امامغرضسن بسدانش وسرتمبه بازرگانان ودکانداران سران قوم هرچه موهوماتی
از اکثریت وغسرت وتاریخ دروغ بود ،بهمه تلقسن نمودند و به آن بسنده نکرده
کتاب واهی بنام گنجسنه پنهان یا (پته خزانه)را ساختند واینگونه خواستند به زبان
پشتو قدامتی ببخشند که ازهمان اولش دانشمندان کنجکاو تاریخ و باستان شناس
حتی از جانب استادان و دانشمندان دانشگاه پشاور نسز با قاطعست؛ دروغ دانسته و
رد شد .ببسنسد پته خزانه فی المسزان نوشته قلندر مومند .و هذاماکنزتیم (نیقید)
مشتاق مجروح یوسفزئی.
پسمانی و نارسایی خردو اندیشه هم مسهنان ما از خودشان نسست؛بل از دسیت
آن سرمدارانی هست که برای ادامه حکومت ملوک الطوایفی خویش همه هم
مسهنان مارابویژه پشتونها رادرتاریکی وفقدان روش و برنامه ریزی غلط آموزش
و پرورش نگه داشته بودند؛ که تا به امروز صدمه جبران ناپذیر وارد کرده.
حال درتمامی رسانه ها ماشاهدیم که همه جوانان دانشمند فرهسخته نسل پسیا
جنگ ؛ با فروپاشی دیوار های آهنسن چهار طرف افغانستان؛ در کشور های

شمارۀ 0101
هندوستان ،پاکستان،تاجکستان و ایران رفتند و با چه مشقتهای دانش آموختنید
وخودرا رسانسدندبه آنجای که می زیبدشان؛ اگربرای مادر وپدرشان درداخیل
مسهن امکاناتی که دردیگرکشورها بود؛ می بود؟ شما امروزدیگرهسچ دانشمندی
را نمی دیدید که بجای قلم؛ تفنگ بدست بگسرد.
زدانش دل پسر برنا بود
توانا بود هرکه دانا بود
حال برنخبگان فرهسختۀ دانشمنداست که همه اقوام (نه قبسله) بلوچ ،پشیه ییی،
قزاق ،گجر ،اوزبسک ،ترکمن ،پشتون،هزاره و تاجسک برای بازنگری کمبودها
وکاستسها وفروگذاشتهای تهداب آموزش و پرورش افغانستان رایکایک ژرف
کنجکاوی نموده یک زبان واحد آموزشی ،به دستورخداوند که برای سنجش
هرچسز ترازوی بایدودرآن دندی نزنند ،بااحساس مسئولست وجدانی راهکار تازه
و مفسد که آینده سازنوباوگان ماباشد همگام باجهشهای سرسام آورگونیاگیون
دانشی بایک معسارقابل قبول ایجابات قرن 60راپی بریزند وبنساد بنهند تا هیمیه
فرزندان مسهن ما درهر گوشه و کناری که هستند با زبان سنایی غزنوی وموالنا
جالل الدین محمد بلخی ،بوعلی سسنای بلخی ،ابوالفضل بسهیقیی ،ابیورییحیان
بسرونی ،موالنا جامی ،خواجه عبداهلل انصاری و رحمن بابا و خوشحالخان ختک؛
از برکت دانش امروزی بهره مند شوند وآینده شان مانند ما بسچاره های سرتمبه
بسدانش به جنگ و خونریزی و بسدانشی سپری نشود.
ای ملت آیا بسدارشده و راه خود را پسداکرده مستوانسد؟ آیا هنوزبه توی تاجسک
و من هزاره و اوی ازبسک و این پشتون و آن ترکمن می اندیشسد؟ بپا خسزید و
این یک مشت تجار و دکاندارنوکر وغالم که از فروش زبان و قوم و سمت و
برتریخواهی به سرمایه رسسده و کرامت انسانی وحق زندگی من وترا درچنگال
خونریز خود نگه داشته اند ،از اریکه قدرت به گودال و زباله دانی تاریخ بریزید.
دراین موردتحلسلهای بسشترینه راازمجموعه مقاالت استاد بزرگوارمن ،فرهسختیه
مرد دانشمند استاد داکترمحمد حسدرخان (بارکزایی) استاد و رئس فاکیولیتیه
حقوق و علوم سساسی دانشگاه کابل که در امریکا به چاپ رسسده و بزودی در
کابل نسز چاپ خواهد گردید؛ بخوانسد/.
*****************************************
در بارۀ فرهنگ (دنباله ازصفحۀ سوم)
هزاران هزاره رادربامسان وبلخ ازدم تسغ کشسدند ،یکی ازشاهدان عسنی ،کشیتیار
یکاولنگ بامسان راچنسن شرح مسدهد (:هنگامسکه طالبان وارد یکاولنگ شدنید،
برادرزادۀ مرااز خانه کشسدند ،دو روز شده بودکه ازدواج کرده بیود ،هینیوز
دستانش باحنا سرخ ولباس روزشاهی خود رابه تن داشت ،برادرزاده راطالبان به
گلوله بستند ،مادروعروس برادر زاده ام خودهارا باالی جسدخونسن او انداختند،
درحالسکه طالبان آنهارا با شالق مسزدند .آنروز تاهنوز درخاطرم زنده است .بعدا ً
طالبان درخانۀ ماآمدندودستهای ودوپسرم رابستند ومارا بسرون بردند ،سپ مارا
نزدیک یک جویبار درحصۀ تعمسر اگسا (امنست ملی) یکاولنگ بردند .درآنجا
مردان دیگر راجمع کرده بودند .پسرانم به من گفتندکه پدر برودرگوشۀ دیگر
در کنارپسرمردان دیگر ایستادشو ،مانمی توانسم کشتار پدررابه چشم سرمشاهده
کنسم .امامن نسزنمی توانستم قتل پسران 02،61و 61سالۀ خودرا شاهدباشم .دیدم
طالبان باالی پسران من و 06تن جوان دیگرهزاره به گلوله باری آغاز کردند .در
ظرف فقط چنداانسه همه به زمسن افتادند ومثل آنکه برگهای درختان به زمیسین
بریزد .بعد دیدم که طالبان دیگر سرهای این جوانان بخون افتاده را هدف قرار
دادند تاکسی زنده نمانده باشد( / .دنباله دارد)
* درصدی های اقوام راکه جناب استادانتظار درین مقاله درج فرموده اند ،بنابر
آمارنمونوی ریاست احصائسه که درزمان ریاست جمهوری محمدداوود بدست
آمد و بعد تره کی وامسن آنرا ازبسن بردند ،به هسچ روی درست نسسیت ،تیمیام
پشتون های داخل افغانستان به چهل درصدنمی رسد  .اداره
*****************************************
آقای امان الملک جالله ! سالم (دنباله ازصفحۀ سوم)
ودرجهت حکمت وارادۀ اوبدانسم و براین اساس وجودتفاوتها راطبسعی بشماریم,
درمقابل دگراندیشان وپسروان مذاهب و ادیان و افکار وفلسفه ها ومعرفیتیهیای
متفاوت ،این مسئولست را پسدا مسنمائسم که با آنان به گفتگو و بحث و تبادل نظر
بپردازیم ,و این کار را مسئولست خود و حق طبسعی آنان بدانسم.
از طرف دیگر,این گفتگو و مباحثه الزم است به بهترین و پسشرفته ترین روش
ممکن انجام گسرد ,زیراقرآن مسفرماید(:به بهترین روش باآنان گفتگو ومباحثیه
کن) .همچنسن این آیت اصول ومبانی دعوت وتبلسغ وگفتمان را مشخص نموده
مسفرماید که دوام آیت فوق است( :مردم را) از طریق حکمت گفتار وکردار
سنجسده و استوار (و بجا و به موقع) و اندرزهای زیبا و پسندیده ( و آرام و و
دلسوزانه) براه خدا (وقبول اسالم) فرابخوان (اگر آنرا نپذیرفتند) با بهترین (و
حکسمانه ترین) روش با آنان مباحثه و گفتگو کن ) .
درقسمت علمای عربی بایدشمابه آاار متعدد داکتریوسف قرضاوی میراجیعیه
کرده ببسنسدکه اواسالم راچطورمعرفی مسکندوهم به وهابسون و سلفسهاکه اینیهیا
چگونه به اسالم ضررمسرسانند .اینها,بضدآیات قرآن که مسفرماید :بامیردم بیا
کلمات نسک پسش آمدکنسد؛ یک مردمسلمان ایماندار را خوک ولچک بازاری
یاد مسنمایندوآقای سادات جرئت نداشت که آن شخص را متوقف سیاخیتیه
برایش بگوید که تو چگونه فامسل داری که ترا تعلسمات دینی نداده اند و نگفته
که بسک مسلمان نام نامساعد اطالق مکن وبرایش خاطرنشان سازدکه کورخود
و بسنای مردم مباش !
درینجاگفتارقرضاوی دربارۀ(موعظۀ حسنه) بخاطرم آمدکه در کتاب (گفتمان
دینی درعصرارتباط)وترجمۀ عبدالصمد مرتضوی درصفحۀ  22چنسن مسنگارد:
(همانگونه که یک دعوتگر ,حکسمانه عقلها رامورد خطاب قرارمسدهد وحکمت
موجب مسگردد عقلها از وی اارپذیرفته و اقناع گردند ,بکاربردن موعظۀ حسنه
در دعوت نسزموجب برانگسختن عواطف ومتأارگردیدن دلهای مخاطبسن میی
گردد .بدیهسست انسان تنهادارای عقل نسست بلکه عالوه برعقل ازدل (قلب) نسز
برخورداراست...برماست که درارشادات دینی خویش هردو جنبۀ عقل و قلب
که یکی قدرت شناخت و ادراک دارد ودیگری اارپذیراست ,اراده مسکند ,به
چسزی رغبت پسدامسکند ,ازچسزی مشمئز(بسزار) مسگردد ,دوست مسداردو اکراه
مسورزد را ,موردتوجه قراردهسم .خداوندمتعال درقرآنکریم بیرای حیکیمیت
صفتی بسان نکرده ,زیراکسسکه دارای حکمت باشد هرآیسنه ازخسرکثسر و وافری
برخوردارگشته است ,خداوندمتعال درسورۀ بقره آیت  629می فرماید :مسدهد
دانش هرکه را خواهد و هر که داده شده او را دانش پ هر آیسنه داده شید
نسکویی بسسار .اما ذات باری تعالی موعظه را موصوف به (حَس َن)نموده ،بنابرین
هرموعظه که ازین صفت برخوردار نباشد مطلوب نخواهد بود و تنها موعظه ای
مطلوب است که نسکو وموصوف به (حَس َن) باشد ...شخص مبلغ یا میوعیظیه
کننده ضعفهای انسانی رامورد توجه قراردهد و اگر انسان دچارسقوط گردید
سرزنش نکندواگرخطاولغزش از وی سرزد اورامورد نکوهش و بی احتیرامیی
قرار ندهد .همانا بنی آدم جایز الخطا ( به آراآ دیگر ممکن الیخیطیا) اسیت و
هرآدمی ممکن است دچارخطا و لغزش شود .انسان ازگ ِل خلق شده وبی تردید
گل از ناخالصی های زیاد برخوردار است ).
روزی شخص دائم الخمر(معتاد به شراب) را نزد رسول گرامی اسیالم (ص)
آوردند .یکی ازاصحاب گفت :خداوندلعنتش کنادکه چندین بار در حالی که
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شراب نوشسده اورا نزد رسول خدا (ص) آورده اند .پسامبراکرم (ص) فرمود:
شسطان را (دردشمنی) علسه برادرت همکاری مکن (بخاری) .در روایت دییگیر
آمده ( :اورا نفرین و لعنت مکن زیرا او دوستدارخدا ورسول اوست) .
گمان نمسرود,شفسع عسار وهمنشسنان گردهمآئی پیروگیرام (آب) ازیین
شخص دائم الخمر بدتربوده باشند مخصوصأ وطندارعزیزعساربا وجیود اقیرار
بالسانش از وحدانست خداوپسروی ازفرستادۀ اووقرآن پاکیش ازطیرییق وی
مستحق اهانتها باشد وهم کسسکه ازکلمات ناسزااستفاده کرده ،درحیقیسیقیت
همکارشسطان بوده !
محترما ,شما نوشتۀ مراچنسن تکرارنموده اید( :چسزیکه مرابا او (شفسع عسار)
همنشسن ساخت ,مفکوره واعمال ضدپاکستانی ومبارزه با فساداخالقی حکومت
فعلی وگذشتۀ افغانستان است)و به نوشتۀ تان دوام داده بمن خطاب نموده ایید:
(آیا قبل ازشفسع عسار ,کمونستهای ملحدخلق وپرچم وحکمرانان اتحادشوروی
دشمنان سرسخت پاکستان نبودند؟ آیا شما هم همنشسن وهم عقسده بودید؟ وآنها
رامسلمان خوب خطاب نموده اید؟ آیاشما نمسدانسدکه  %91افغانان ,پاکستان را
دشمن خودمسدانند و برضد فساد اخالقی واداری مملکت شان مبارزه مسنمایند؟
الحاج محترم ,سئوالهای دلچسپی کرده اید چون شما نزد من بسسار محتیرم
هستسد نمسخواهم بگویم خنده آوراند .خوب ,موضوع خلق وپرچم وحکمرانان
شوروی ودشمنی شان باپاکستان مثلسکه امریکائسها یک مقوله دارندمانند(سسب و
نارنج) قابل مقایسه نسست .درست است که آنها دشمن پاکستان بودند؛ امیا میا
دوست پاکستان بودیم وآنها دوست مابودند برای فامسلهای مهاجرما که به چیه
مشقت ودشواریها خود را تاپاکستان رسانسدند وباپول هنگفت زمسنۀ محل بود و
باش تهسه کردند؛درمقابل مابه آنهافرهنگ انسانی آموختسم که متأسفانه نساموختند
ودیردوام نکرد .خوراک دال وچپاتی شانرا به کبابهای مزه دار ,منتو و قابیلیی
تبدیل ساختسم ,نشریات اسالمی وکلتوری خودرابرایشان میعیرفیی کیردییم,
صداقت وامانتداری افغانستانی خودرا درعمل پسدا نمودیم,
ما خود را سپرتجاوز روسها ساختسم ورنه امروز مردم پاکستان به روسیی
تکلم می داشتند ,از برکت مهاجرین افغان بلسون ها دالر به جسب شان رییخیت
و...و ...به عو (که خوری خوپه خنداخوره) آنها از روز اول پالن منحیوس
خود ! افغانستان عزیز ما را منحسث صوبۀ پنجم ویا ششم خود فکر می کردنید.
کمپل های جدید و باز نشدۀ ما را که از امریکا برای مهاجرین زیر خسیمیه هیا
فرستاده بودیم تبدیل به شالهای کهنه وپوسسدۀ عسکری نمودند ,صندوق هیای
ویتامسن سسلفر سسنتروم را که برای مهاجرین زیر خسمه فرستاده بودیم به بازار
به فروش رسانسدند ،و (ازیک دوست)پاکستان خود را به یک (دشمن) منحوس
برایما تبدیل ساختند.
لسداران مسلمان ومومن وقوماندانان غسور وباشهامت رابشمول شهسد احمید
شاه مسعود قهرمان ملی ,رئس جمهورپروفسسراستاد ربانی ,قوماندان داوود و
دیگران را ،که تسرآرزوی فتح افغانستان آنهارا به کمک اجنتهای افغانستانی شان
به گودال فضله جات رهنمون ساختند ,بشهادت رسانسدند .طالب ظالم ومسلمان
کش را باهمدستی امریکا ,عربستان سعودی ,قطر و امارات عربی چون بالیی بر
ما نازل کردند که تاهنوزقتل وقتال وتجاوزبه ناموس یک مسلمان دیگر وچورو
چپاول وآتش سوزیها وسربریدنهای مسلمانان معصوم وبسگناه شان دوام دارد.
پ این سئوالهای شمابه هسچنوع بجا تلقی شده نمستواند.
سئوال دیگرشما اینست(:آیا شما باآنها (خلق و پرچم و روسها) هم همنشسن
وهم عقسده بودید؟) چون این سئوال جزآدوم سئوال اول تان بیود بیراییتیان
دوجواب دارم اول اینکه :چون سئوال اول تان به ارتباط انتقادشمابیرمیوضیوع
شفسع عسار کدام ربطی نداشت اینهم به کدام جوابی نمی ارزد ,ولی بآنهم صدای
شماراخالی نگذشته چندکلمه درینباره حضورتان تقدیم میسیدارم :وقیتیسیکیه
ازانگلستان بحسث متخصص جراحی برگشتم وبه داشکدۀ طب دانشگاه کیابیل
پذیرفته شدم ،روزی بامرحوم مغفوراستاد مهربان من پروفسسرهیمیا مشیغیول
عملسات معده بودیم که از شفاخانۀ چهارصد بستربرایما پسام آمد که خیدمیت
داکتردستگسر درشفاخانۀ چهار صدبسترتقاضا شده است .من به آن شفاخانه رفتم
وشب و روز درخدمت وطنداران خود ،تاروزی بودم که حضورمتخصصیسین
روسی و تزاید بسترهای مریض را درکوریدورهای شفاخانه تجربه کردم .همان
لحظه فسصله کردم که وطنم بدست روسها افتسده بایدهجرت نمایم .چندی بعد از
هندوستان یکی از دوستانم برایم نوشت که :قصدترورتو توسط معاون سرجراح
درپالن بود؛ این مردکثسف که از شاگردان ننگرهار من بود ،همسش بمن استیاد
خطاب مسکردو چای وشسرینی تهسه و صدای ماراابت مسنمود ,شنسیده ام کیه
بعدها آمرخودکه یک جراح فوق العادۀ علمی وعملی بود بقتل رسانسد .به یقسن
که اکنون حدس زده مستوانسدکه با تعلسمات دینی من و روش نیامسیلیمیانیی
کمونستان برایم مشکل بود که با آنها هم عقسده باشم که با همنشسنی من با شفسع
عساردرگردهمآئی آب بسسار ! بسسار ! فرق دارد.
و هم می دانم که در این اواخر در حدود هشتاد فسصد افغانستانی ها به ضد
پاکستان اند و نه نود وپنج فسصد ,و هم درحوالی 01فسصد نوکران و اجنتهیای
پاکستانی اندکه در شعبات مختلف وطن من ازشعبات پایان رتبیه وزارتیهیا و
موسسات شخصی تا به داخل ارگ ,نوکری پاکستان و توسط آن ,نیوکیری
انگلس دارند .کاش  ,قسمسکه شما ادعا کرده ایدهمه متحدانه به ضدپاکستان به
مبارزه برآیند.
فعأل تنها عساکردیندار ,وطندوست ,سرتسر ,شجاع وبا شهامت افغیانسیتیان
است که با وجود عدم همکاری ها ونداشتن اسلحۀ مدرن مبارزۀ جیدی در
پسشرو دارند و چند روز قبل در شمال تنها در یک ولسوالی 96نفر از ایین راد
مردان ازطرف طالبان بی ایمان منحوس با بریدن سرهای سرفرازشان ،شیهیسید
ساخته شدند و من نه ازسادات نه ازکوار ونه از ظاهر داعی ویا نسازی سیخینیی
شنسده ام که برآنها فتوای کفر صادر نمایند؛ یگانه مرد میسیدان وعیالیم دیین
پروفسسر عبدالرب الرسول سساف بود که با شجاعت و بدون ترس و هیراس
اعمال این بسخردان را تقبسح نمود .درمقابل شاغلی خطاب ازپسام افیغیان اورابیا
سخنان رکسک یادکردکه به مقام این عالم دین و جهادی ارشد ظلم بسیحید روا
داشت ،جای بی نهایت تأسف است !
اماخوبست که چهره های حقسقی شناخته مسشود .ناگفته نماند که فعالستهائی
حربی سترجنرال دوستم را در شمال به مقابل این نوکران انگلس قابل تمجیسید
می دانم ( .دنباله دارد)
*****************************************
زبان فارسی به همه افغانها تعلق دارد (دنباله ازصفحۀ پنجم)
ترک ها بلکه پشتون ها و دیگر اقوام افغانستان نسز نقش سازنده ای داشته اند و
این زبان به همه اقوام افغانستان تعلق دارد و زبان بسن قومی در این حوزه بزرگ
تمدنی است .به جای دشمنی با آن ،آن را بهتر و بسشتر فراگسرد تا پنجره هیای
دانش و فرهنگ را بسشتر به روی خود بگشایسد!
برای رشد وتوسعه پشتوآستسن بر زنسد وکمر همت ببندید ،بنویسسد ،ترجمه
کنسد ،بخوانسد و بسرایسد ورنه اگر با تعصب کور ،زبان پشتو رشدمسکرد ،چنسن
سساست سساه راسالهای پسش محمد گل مومندروی دست گرفت و چسزیکه بیه
دستاورد سساه رویی تاریخ است و ب !

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ی وفات مرحومه دوشسزۀ جوان ،رویا جان علی رادر ورجسنسابه خانواده هیای
محترم علی ،شرف و رازی صمسمانه تسلست مسگویسم ،روان مرحومه را درذییل
الطاف حضرت حق شاد مسخواهسم ،به پدرش داکترکریم علی ،مادرش محبوبه
علی وخاله اش خانم عفسفه رازی و کلسۀ بازماندگان صبرجمسل خواهانسم .امسد
*****************************************

پیام های تسلیت و مرثیه ها به خاطر وفات محمدعصیم کوشان

همکار اولی واصلی هفته نامۀ امید از شمارۀ اول تا شمارۀ یک هزار و نهم

محمدعصسم کوشان ویکی از همصنفانش روزفارغ التحصسلی ازدبسرستان
ماری خلسلی ناصری ،وود بریج ،ورجسنسا  :امسله جان وآقای کوشان ! امروزکه
یکماه وچند روزازرحلت فرزند ارجمندشما عصسم جان می گذرد ،باکمال نیا
باوری درین مدت دنبال کلماتی می گشتم تابتواند اشک های مادری را بزداید و
قلب اندوهگسن پدری راتسلی دهد ،با وجود اینهمه عظمت و وسعت در زبیان
فارسی موفق به دریافت چنان کلماتی نشدم  .ازین رو چندبست ازگفتۀ شاعران
وصوفسان ژرفنگر که زیبایی را درمرگ و رحلت را وصلت به خداوند مسدانند،
خدمت ارسال کردم ،تاشاید بتواند اندکی باعث تسلی شماگردد :
ما برای چند روز درحب دنسا آمدیم
ما ازکجا ،حب ازکجا ،مال کی را دزدیده ایم (مولوی بلخی)
نف هردم ز قصرعمر خشتی می کَن َد بسدل
پی تعمسراین ویرانه معمار این چنسن باش ( بسدل)
ازمرگ نترسم که مددگار منست در روزپسسن مون وغمخوارمنست
این مرکب خوشخرام رهوارمنست
اجداد مرا برده به سر منزل شان
( استادخلسل اهلل خلسلی)
اشک یک لحظه به مژگان بار است فرصت عمر همسن مقدار است (بسدل)
جهان برآب نهاده ست عاقالن دانند که روی آب نه جای قرار و بنساد است
(سعدی)
داکتر مسرمحمد یون (مشرف پویان)  :بسمۀ تعالی ،سالم به برادر عزییز و
محترم آقای کوشان ! به تعقسب عرایض قبلی (تلفونی) ،خبر وفات محمدعصسم
جان کوشان فرزند فاضل وبرومند شما قلب هر انسان با عاطفه را تکان داد  .از
آنجائسکه ما مسلمانان به مقدرات الهی بالشرط تسلسم هستسم ،لذا بایسیت طیبیق
فرمایشات قرآنکریم که فرمود  :صبر را پسشه کنسد که خداوند همراه صابران
است (انفال آیۀ  )22وباز فرمود  :جزآ این نسست که صابران به مزد صبرشیان
بدون حساب خواهند رسسد (زمر )01 :وآیات متعدد دیگری درموردصبر  ،لذا
باید به لطف خداوند همسش امسدوار باشسم .
مااین ضایعه بزرگ رابه جناب شما وهمسرمحترمۀ تان وباقی منسوبسن تسلست
عر کرده  ،ازخداوند بخشاینده مهربان جایگاه عصسم جان رادربهشت بریین
وبرای منسوبسن شان صبر جمسل و اجرجزیل استدعاآ داریم  .آهنگ رحسل
خوشست عمر،دریغاکه جاودانی نسست پ اعتماد براین پنج روز فانی نسست
مدام رونق نو باوۀ جییییوانی نسست
درخت قیییید صنوبر خرام انسان را
گ ُلسست خرم وخندان وتازه وخوشبوی ولی امسد اباتش چنان که دانی نسست
که باز درعقبش نکبت خزانی نسست
کدام باد بهاری وزیییییییید در آفاق
اگرممالک روی زمسن به دست آری بهای مهلت یک روز زندگانی نسست
دل ای رفسق ! درین کاروانسرای مبند به دوستی!که جهان جای کامرانی نسست
کف نساز به درگاه بی نسیییاز بر آر که کار مردخداجزخدای خوانی نسست
ومن اهلل توفسق
(سعدی شسرازی)
استادیار داکتراسداهلل حسدری ،به نام خالق یکتا ! برادردانشمندونهایت محتیرم
آقای کوشان ! بعدازتقدیم سالم و تسلست مجدد ،امروزبعداز ادای نمازصبح که
طبق معمول یکی دوساعت دیگرمسخوابسدم ،هر چندکوشسدم خوابم نیسیامید.
درهمان حالت یادم ازپسرمرحوم وشهسد شما آمدکه در نتسجه خواب بیکیلیی
فراموش وبه نوشتن سوگنامه ذیل مصروف شدم ،که این یک الهامی بود و در
طول روزتاهمسن اندازه سروده شد .خداکند مورد قبول شما وفامسل محترم تان
گردد با درودفراوان ،سدنی60،0،6102 ،
زبان حال مادرمرحوم انجنیرمحمد عصیم کوشان
شییوم قیربان نامت،جان مادر
عصسمم نورچشمم،جیان میادر
زدی آتش بجییانیییم،جیان مییادر
چیرا ترکم نمودی اینچنسین زود؟
که ترکم کرده رفیتی ،جان مادر
چیه دیدی از میین آواره آخیر ؟
شیهادت شید نصسبت،جان مییادر
بگشتی غرق به دریا ،دور ِمیسهیین
رهاییش کردی تنها،جیان مییادر
توبیا ،بابات ب ُدی همکارو همسیار
به مادر رحم نکردی،جان مییادر
پیدر قیدش خمسد از رفتن تیییو
نمی کردی رهاییم،جیان مییادر
چه مسشد گرمیراباخود ببردی؟
زمییرگ نابهنگیام،جیان مییادر
پیدر را نورچشم،بیریان نمودی
زدی بیرهیم سرو سامان مییادر
به یکباره سفر کردی ز پسیشیم
کجیا رفیتی زپسشش،جان مادر
چه گویم من به نامزادعزیزت
به سر،صورت زدند،ریحان مادر
همه خویش واقارب،درعزایت
نمودی دوستیان،گریان مییادر
فگندی جمع مان ،درمجمر غم
بکیردی کیلبه ام ،زندان مادر
به رضیوان الهی ،رفیتی جانم
جگرسوزم نمودی،جان مادر
شب شاد عروسسییت ندیدم
بییرایم ای گل خیندان مییادر
چه مسشدمسگذاشتی یک نشانی
گل ِ فیرهسخته ی بوستان مادر
ب ُدی باعلم وبافرهنگ پسرجان
ب ُیییو َد نیاسور ِجانم،جان مادر
بییرم داغ تو با خود،تاقسامت
عصایم گردی آخرجان مادر
امسدم بود که در ایام پسیری
نیدارم چیاره یی،ریحان مادر
غم هجرت مرامجنون نمودست
خدا صبرم دهد،جانان مییادر
بجزصبرازغمت راه دگرنسست
که بودی درکنارم،جان مادر
شیبی دیدم بخوابت ،نازنسنم
که می بودم به نزدت،جان مادر
چه خوش کزخواب بسدارم نمسشد
همه خوردوبزرگ،ریحان مادر
دعیییا دائیم نمائسم درحق تو
خیدا دانییید زحیالم،جان مادر
عصسم جان،نامرادرفتی ازین دهر
که خون شدجاری ازچشمان مادر
بکن ب (حسدری)،نوحه سرائی
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هامبورگ ی آلمان

در اندوه سه هنرمند چیره دست

هنرمندان ،هنردوستان ،فرهنگسان ومردم افغانستان ،درداخل وخارج ازکشور،
برعالوه اینکه از اوضاع نابسامان افغانستان رنج می برند ،در طول یک ماهی که
گذشت در غم واندوه سه هنرمند ممتاز وشناخته شده جهان موسسقی وتیسیاتیر
نشستند .همه به خوبی مسدانند که هنرمند شدن ،هنرمند بودن و هنرمندمیانیدن
کارهرخ وخاشاکی نسست که نسست .هرکدام ازاین هنرمندان درطول سالهای
متوالی باقبول هزار گونه مشکلی که سد راه فعالستهای هنری شان قیرارداشیت،
سسنه سپر کردندوخودراتاآنجاها رسانسدند که هنرشان مورد قبول هنردوستیان
قرار گرفت .
مومن خان بسلتون  :استاد مومن خیان
بسلتون یکی از هنرمندان ممتاز افغانستان
بود که با تاسف به روز  02عیقیرب
مصادف به 9نومبر سال 61101به اار
مریضی که عاید حالش شده بود ،جهان
فانی را وداع گفت .مومن خان بسلیتیون
درسال 0900هجری خورشیسیدی در
شهرمزارشریف دیده به جهان گشود .
پدرش جمعه خان نام داشت و پسشه اش
دهقانی بود.
بسلتون پسش ازآنکه به اوج شهرت ومحبوبست دربسن مردم قرار بگسرد ،سالهای
قبل ،یعنی آنگاه که کودکی بسش نبود باآالت موسسقی آشناشدوعالقه زیادی به
موسسقی از خود ابراز نمود .وی هنوزچشم به دنسا نگشوده بود که پدرش دنسای
فانی را وداع گفته وهنوز طفل کوچکی بسش نبود که میادرش را از دسیت
دادوطفل محروم ازنوازش والدین درخانه خواهرش دروالیت لوگربه زندگیی
اش ادامه داد .بسلتون با وجود همه مشکالت فقرو بسچارگی با تولۀ که از نیی
ساخته شده بود ،آهنگهایی رامسنواخت و گاهگاهی آهسته آهسته آهنگی را با
خودش زمزمه مسکرد .دوستان و همساالنش وی را تشویق می کردند و درپی
تحسسن آوازش بر می آمدند .همزمان او با پشتکار وعالقمندی روانش را با نغمه
ها و آواز ها هماهنگی می بخشسد وبا سازها خلوت می کرد وزمانی هم با پنجه
های کوچکش تارهای تنبورش را نوازش می داد.
بعضی اوقات به ااراصراردوستان بزم دوستانه همساالنش راباصدایش گیرم
مسساخت وگاهی هم چار دیواریهای بلند قلعه های گلی منطقه لوگیر رابیاسیاز
وسردوش رونق مسبخشسد وپسوسته اینجاو آنجا تحسسن همگان را برمی انگسخت
وشمارعالقمندانش ازهمان آوان روز تا روز بسشتر وافزونترمسگشت .بیسیلیتیون
زمانسکه درلوگربود به حلقه شاگردان بهایی جان پسوست و چهیارسیال تیمیام
خدمت ویراکرد واز اوشعر های زیادی آموخت )0 ( .تاباالخره برای بارنخست
با معرفتی که با استاد (دُر ّمحمد)دری لوگری پسداکیرد ،پیاییش بیه عیقیب
مسکروفون رادیو افغانستان کشانسده شد واولسن آهنگش را ازطریق امواج رادیو
تقدیم هنر دوستان کرد .
بسلتون هنرمندی بودکه درمسان مردم خودزندگیی کیردوهینیرش را بیا
صفاوصمسمست درخدمت جامعه ومردمش قرارداد ،زیرا اوهرباریکه درمحافل
وکنسرتها ظاهرمسگشت باعالقمندان آوازش هرنوع فاصله رامی برید وخیود
رابامردم خودنزدیک ونزدیکتراحساس می کردو همان بودکیه بیازتیابیهیای
احساس مردمش را به خوبی درک مسکرد.
بسلتون درطول دورۀ فعالستهای هنری اش ،چاربار به حسث هنرمند سیال «
موسسقی محلی »از طرف مردمش شناخته شده و پنج مدال هنری را ازآن خود
ساخت وآخرین بار از طرف تلویزیون آریانای کابل نسز منحسث هنرمند سیال
دربخش موسسقی محلی انتخاب گردید.
بسلتون سفرهای زیادی به خارج از کشور مانند ترکسه  ،بیلیغیارییه و ییو
گوسالویا داشته و درکنسرتهایش مورد اسیتیقیبیال قیرار گیرفیتیه اسیت.
بعدازمهاجرت ازافغانستان سفرهنری به اروپا وامریکا نسزداشت که بیاگیرمیی
زیادمورداستقبال هموطنانش درخارج کشورنسزقرارگرفت.
استاد بسلتون ازدواج نموده وهفت فرزند دارد و یگانه آرزویش این بیودکیه
تاپایان عمربحسث هنرمند درخدمت مردمش قرارداشته باشد.
باصد دریغ و درد که در سالهای پر رنج زندگی ،استاد بسلتون بیسینیاییی و
شنوایی اشرا ازدست داده و در کنج خانه زمسنگسر شد دیگر پنجه هایش تیوان
نداشت که تارهای تنبورش رابه اهتزاز بساورد و دیگر نتوانست آوازبخواند وبه
بسسارمشکل سخن مسگفت.
وزارت اطالعات وفرهنگ وریاست عمومی رادیوتلویزیون افیغیانسیتیان
نتوانسته یاشایدهم نخواستند این هنرمند واال و بی بدیل را جهت معالجه به یکی
ازکشورهامثل هندوستان بفرستند .زمانسکه این هنرمندواالچشم ازجهان پوشسد،
وزیراطالعات وفرهنگ به منزلش رفت امانخواست جنازه این هنرمندمردمیی
راتاخانه قبرمشایعت کند.
رسانه های افغانستان نسزگزارشی ازمراسم تدفسن استادبسلتون را بیه تصیوییر
نکشسدند وهمه رسانه ها مصروف گزارشات تظاهرات مردم ،به خاطر به قیتیل
رسانسدن هفت شهروند افغانستان توسط تروریستان طالبی و داعشی بودند.
داکترمحمد نعسم فرحان  :همچنان باتأسف وتأار فراوان اطالع یافتیسیم کیه
داکترمحمد نعسم فرحان ،ازشخصستهای بارز ویکتن از چهره های آشنای دنسیای
هنرموسسقی وتساترنسزبه تاریخ 66نومبر درشهر سدنی استرالسا جهان فیانیی را
وداع گفت .داکترمحمد نعسم فرحان در سال 090۷خورشسدی دروالیت قندهار
دیده به جهان گشود .و پ از با خانواده اش به شهر کابل مسکن گزین شد.
داکترفرحان تحصسالت خیوییش
رادرلسسه عالی حبسبه ولسسانسش را در
رشته تاریخ وجغرافسه در سال 0926از
دانشکده ادبسات دانشگاه کابل دریافت
نمود .سپ برای ادامه تحصیسیل بیه
چکوسلواکسا رفت و دریکی ازبهترین
دانشگاههای اروپایعنی دانشگاه چارلیز
پراگ بمدت دهسال تحصسل نیمیود
وباکسب مقام داکتیری ازآن فیارغ
گردیدو جهت خدمت به کشیورش
بازگشت .
مرحوم فرحان از آوان جوانی به هنر آوازخوانی و تمثسل در تساتر؛ ابتدا بنام
نعسم شعله و بعد نعسم فرحان به فعالستهای هنریش ادامه داد و بعدازتیحیصیسیالت
اکادمسک بعنوان کارگردان ،مترجم وکارشناس برازنده عرصه تساتر ازشهیرت
فراوان برخوردارشد .او نمایشنامه های زیادی نوشت و ترجمه کردو به همراهی
نخبگان تساتر افغانستان چون خانم حبسبه عسکر ،استاد عبدالقسوم بسسید ،رفیسیق
صادق ،حمسد جلسا و مسرور نجسمی روی صحنه رفت.

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ

Omaid Weekly

P.O. Box 30818
Alexandria, VA 22310

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

داکترسخی اشرف زی سسدکاغذ

سندیاگوی کالسفورنسا

راه الجورد دهلیز ترانزیتی بدیل برای افغانستان

پسوسته به گذشته در مسایل اقتصادی
افغانستان محاط به خشکه سالهای متمادی است که برای ترانسپورت کاالهیای
تجارتی به یگانه بندر بحری کراچی پاکستان وابسته است که به شکل ترانزیت
اموال وارداتی وصادراتی افغانستان ازخاک پاکستان عبورکرده وازین طریق به
کشورهای دیگربارگسری مسشود ،وپاکستان راه ترانزیتی کراچی را سالهاسیت
که به حسث یک حربه سساسی واقتصادی درمقابل افغانستان استفاده مسکند.
درین اواخربندربحری چابهاردرایران بازسازی وبتدریج توسعه کرده است وهند
برای تاسسسات بندری چابهارکمک وسرمایه گذاری نمود وهدف ازکمک هند
به چابهارازسببی است که ازطریق این بندر اموال خودراازمسسرافغیانسیتیان بیه
کشورهای آسسای مسانه برساند .ایران هم سعی داردبرای توسعه چابهاربرای هند و
افغانستان سهولتهای ترانزیتی ایجادنمایدحتی دوسال قبل دولت ایران برای اموال
افغانستان یک ساحه راکه نزدیک به بندرچابهاراست به مبلغ فی متیرمیربیع 11
سنت بطوراجاره دراختساراداره گمرکی افغانستان بگذارد که کاالهای افغانستان
بعدازتخلسه کشتسهای باربری به این ساحه به منظورنگهداری وحفاظیت کیه از
جانب مامورین افغانستان مدیریت مسشودانتقال داده شده وبعدبه ترتسب توسیط
وسایل ترانسپورتی به شکل ترانزیت بصوب افغانستان نقل داده مسشود.
دراین روزهاعبداهلل رئس اجرائی به دعوت دولت ایران بایک هسئت بلندپایه به
این کشورسفرمسکند واز بندرچابهاردیدن خواهد نمود ،شاید مفیاهیمیه هیای
ترانسپورتی بسن هسئت افغانستان ومسئولسن اداری بندرچابهار صورت گسیرد و
ممکن توافقنامه ترانسپورتی بسن افغانستان وایران به امضا خواهد برسد .
راه دیگر ترانسپورتی که شاید یک راه بدیل دیگربرای واردات و صیادرات
افغانستان گردد وآنرابه اروپا ازین طریق وصل کند ،دهلسز ترانزیتی الجیورد
است .دهلسزترانزیتی الجورد دراارابتکارو پشنهاد وزارت خارجه افیغیانسیتیان
باکشورهای ذیدخل که ترکمنستان ،آذربایجان ،جورجسا وترکسه درآن شامیل
است ،درمسان گذاشته شد و کشورهای متذکره نسزبه این پشنهاد وزرات خارجه
افغانستان موافقه نمودند .باترکمنستان موافقتنامه ترانزیتی قبال ً امضا شیده بیود
وهفته قبل آقای اشرف غنی به آذربایجان وترکسه سفر نمود که درضمن مسایل
دیگرسساسی موافقتنامه ترانزیتی را به امضا رسانسد .
دهلسزترانزیتی الجورد ازبنادرآقسنه دروالیت فاریاب وبندر سرحدی تورغندی
دروالیت هرات توسط الریهای باربری افغانستان به شهر سرحدآباد انتقال داده
مسشود ،توسط خط ریل بارگسری وازطریق عشق آباد به بندرآبی ترکمن باشی
وازآنجا باگذشتن ازبحسره خزر (کسپسن) به بندرباتو درآذربایجان انتقال مسابیدو
سپ توسط قطار آهن ازگرجستان گذشته ودربندرپوتی وباتودربحسره سیسیاه
رسسده وازآنجا به شهر قادسسه ترکسه وبندراستانبول به اروپا مسرود.
دهلسزترانزیتی الجورد مراحل ابتدائی راطی نموده ونسبت به هر بندرتجارتیی
دیگربه اروپا نزدیکتراست .اهمست این راه ترانزیتی وقتی تثبست خواهدشدکه
تاجران افغانستان برای انتقال کاالهای تجارتی خودازین راه استفاده نمایند .دیده
شود انتقال اموال ازنظر وقت وزمان ٫مصارف ترانسپورتی وحفاظت کاالهیای
تجارتی یک مفسدیت اقتصادی رابرای تاجران بارخواهد آورد یا خسر؟
درمصاحبه هایسکه مسئولسن اطاقهای تجارت بارسانه ها نموده از شاهیراه زمیرد
نسزتذکررفته ولی به تفصسل توضسحات داده نشده که راه زمرد ضمیسیمیه راه
الجورد است که به شهرهرات وصل مسشود ویا اینکه خط آهنی است کیه از
ترکمنستان به داخل افغانستان درشمال کشورکه ازوالیت بلخ گذشته به قینیدز
وازآنجابه داخل تاجسکستان امتدادمسسابد .درین موردبایست بیرای وضیاحیت
موضع معلومات بسشترارائه کند.
راجع به شاهراه های ترانزیتی مضامسن ذیل درشبکه های اجتماعی انترنتی توسط
نویسنده به نشررسسده که درآرشسف بعضی ازاین شبکه ها برای معلومات مزید
موجود است.
-0موافقتنامه نافرجام ترانزیتی واقتصادی اپتابسن افغانستان و پاکستان
-6بررسی دشواری های شاهراه ترانزیتی ازطریق باریکه واخان
 -9دشواری های راه ترانزیتی با کشورهای همسایه
 -2بازکشائی خط آهن درشمال وانکشاف شاهراه جدید ترانزیتی
 -1فروپاشی سساست ترانزیتی پاکستان
*****************************************
موصوف باکسب لقب کارمندشایسته فرهنگ ،مدالها ،نشانهاو جوایز وتقدیر
نامه های فراوانی را بخاطر ابتکارات هنری بدست آورد و دردهه شصت ابتیدا
بحسث استادوبعد بصفت رئس دانشکده هنرهادردانشگاه کابل کرسی اکادمسک
داشت و جوانان هنرمند فراوانی را درین راستا تربسه نمود.
ازکارهای شاخص این بازیگربرجستۀ تئاترافغانستان ،مستوان به نمایشنامه هایی
چون :شام زندگی ،زنان عصبی ،شربت غریت ،خاطرهۀ یک شب ،کورخیود
بسنای مردم ،حماسه مادرگورکی ،ماللی دوشسزه افغان ،جبارخان و جالدخیان،
مسرزاقلمها ،عزیزم مرا بکش ،تو قهرمان نسستی ،همه مادران مادرم است ،امشب
شاه میمسرد و تاجر مرگ ،اشاره کرد.
جنازه داکترنعسم فرحان درشهرسدنی استرالسابخاک سپرده شدروانش شاد باد.
استاد سلسم بخش  :وباالخیرروزسیه
شنبه اول دسمبر 6101م خیبیرمیرگ
هنرمند شناخته شده کشوراستاد سسلیم
بخش پسر شهنشای غزل استیادرحیسیم
بخش ازطریق فسسبوک جناب انجنسیر
محمد صدیق قسام انتشاریافت .رسیانیه
های افغانستان ازفوت استاد سلسم بخش
خبری را انتشار ندادند واگر انتشار یافته
باشد آنرا من ندیدم .
استادسلسم بخیش درسیال 0969
خورشسدی در گذرخواجه خ ُردک
خرابات کابل دریک فامسل هنرمینید
چشم به جهان گشود.تاگوشش احساس کرد سازشنسد (دنباله درصفحۀ هشتم)

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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استقبال ازسفر هیئت محکمه جزایی بین المللی

69جنوری ی کابل ی باختر :جلسه کمسته خاص بسن الوزارتی درپسوند به سفر
هسئت محکمه جزایی بسن المللی(آی سی سی) به افغانستان ،امروزبه رییاسیت
سرور دانش معاون رئس جمهور و رئس آن کمسته برگزارشد .براساس مصوبه
شماره  22شورای امنست ملی ،کمستۀ از نمایندگان وزارتهای خیارجیه ،دفیاع،
داخله ،عدلسه ،دادگاه عالی ،دادستانی عمومی ،ریاست امنست ملی ،دفترشورای
امنست ملی و کمسسون مستقل حقوق بشر ،به ریاست قانوندان سرور دانش تعسسن
شده بود تا سفرهسئت محکمه جزایی بسن المللی(آی سی سی) را مورد بررسی
قراردهد.دانش بااشاره به پسشنهادمحکمه جزایی بسن المللی راجع به سفرهسئت آن
محکمه گفت حکومت مطابق اصول وپالسسسهای عدلی و قضایی دولت از سفر
هسئت استقبال مسکند .او باتأکسد برهمکاریهای متقابل دولت افغانستان ومحکمیه
جزایی بسن المللی ،حمله انتحاری برروزنامه نگاران و فعاالن رسانه ای درهفیتیه
گذشته را یکی از نمونه هایی عنوان کرد که رسسدگی به آن به همکاری نیهیاد
های بسن المللی از جمله محکمه جزایی بسن المللی یا آی سی سی ،نساز دارد.
موضوع سفرهسئت متذکره ،هدف سفر وجوانب آن از سوی اعضای جلسه
موردبحث وبررسی قرار گرفته و اعضای کمسته با طرح دیدگاه های خویش در
این زمسنه ،برهماهنگی الزم و اتخاذ تدابسر مناسب از سوی نهادهای مسئول در
کشور ،تأکسد ورزیده با اشاره به اینکه افغانستان در سال  6119به محکمه جزایی
بسن المللی ملحق شده و اساسنامه آنراپذیرفته است ،عالوه براستقبیال ازسیفیر
هسئت ،گسترش همکاری بسن آن محکمه وحکومت ،ایجاد ظرفست برای بررسی
و تعقسب جرایم از موارد دیگری است که خواهان اجرایی شدن آنیهیاسیت.
درجلسه درپسوند به سفرهسئت محکمه جزایی بسن المللی ،موارد ذیل فسصله شد:
 .0وزارت عدلسه مکلف است برای نشراساسنامه محکمه جزایی بسن الملیلیی
درجریده رسمی که افغانستان بدان ملحق شده است ،اقدام کند  .6.تدابسر اتخاذ
شده در ک ُد جزای قانون جزا که ازسوی وزارت عدلسه تحت بررسی قراردارد،
خود بسانگرهمکاری با محکمه جزایی بسن المللی است و این روند باید تسیرییع
یابد  .9.مسوده برنامه ملی منع شکنجه تهسه شده ودر زمسنه تطبسق آن نسزبا وجود
یکه حکومت مصمم است بررسسها جریان دارد و این می تواند حکومت را بیه
اجرای تعهدات بسن المللی آن یاری رساند  .2 .به وزارت خارجه وظسفه داده شد
تاهرچه زودتر به صورت رسمی نظریات ودیدگاه همکاران بسن المللی افغانستان
در زمسنه چگونگی تعامل آنان با محکمه جزایی بسن المللی را بدست آورد.
 .1وزارت خارجه مکلف شدتاقبل ازسفرهسئت متذکره به افغانستان ،هیدف
سفر آنان به کشور را روشن سازد  .2 .درین جلسه کمسته تخنسکی متشیکیل از
نمایندگان با صالحست وزارتهای خارجه ،عدلسه ،دادگاه عالی ،اداره دادستیانیی
عمومی ،دفتر شورای امنست ملی وریاست کمسسون مستقل حقوق بشر وبیورد
عدلی و قضایی ریاست جمهوری توظسف شد تا برای بررسسهای الزم درایین
زمسنه و جمع آوری اسناد مربوطه و بررسی اجراآت نهادهای داخلی اقدام کند.
 .۷این کمسته ازسفرهسئت محکمه جزایی بسن المللی یا (آی سی سیی) بیه
افغانستان استقبال کرده اما بر اتخاذ تدابسر الزم و هماهنگی های مورد نیسیاز از
سوی ادارات مسئول تأکسد کرد .

حمله بر ساختمان ولسوالی سپین بولدک

61جنوری /قندهاری باختر :سخنگوی والی قندهارگفت طالبان سیاخیتیمیان
اداری ونظامی ولسوالی سپسن بولدک راهدف حمله گروهی قرارداده و اکنون
نسز درگسری مسان مهاجمان و نسروهای نظامی ادامه دارد .به گفتیه وی تیعیداد
مهاجمان وتلفات احتمالی این رویداد تاکنون معلوم نسست .

سایۀ نا امنی باالی مردم بغالن

69جنوری/پلخمری ی باختر:نا امنسهای برخاسته ازتحرکات طالبان درساحات
چون دندغوری ،دند شهاب الدین ،بغالن مرکزی وولسوالی دوشی اارات منفی
وناگواربر روندزندگی ساکنان آنوالیت بجا گذاشته است.به باور مردم بیغیالن
همسن اکنون افزون برافرادطالبان وحزب گلبدین ،سایرگروههای دهشت افگن
ازجمله گروه جنداهلل با افرادوقوماندان مسلح غسرمسئول مسخواهند تا از وضعست
موجود به نفع خود شان استفاده نمایند.
با ازدیادتحرکات طالبان وازسویی هم قابلستهای رزمی نسروهای امنستی  ،مردم
این والیت اقدامات دولت رادرمبارزه باطالبان وتروریستان باشک و تیردیید
نگریسته ودولت رابه اختسار نمودن خاموشی دربرابر طالبان متهم مسسازند .حاجی
خدای نور باشندۀ ولسوالی خنجان ضمن حمایت از اهداف و برنامه های کاری
دولت تشویش و نگرانی شانرا ازتحرکات طالبان درساحات مختلف بغالن ابراز
داشته افزود  :تشدید یافتن ناامنی درمربوطات شهرپلخمری بغالن میرکیزی و
چندین نقاط دیگر تااسرات منفی و ناگواری را درتمامی عرصه های زندگی در
ولسوالسهای چهارده گانه بجا گذاشته است.درزمستان امسال برعک زمستان سال
های قبل طالبان تحرکات نظامی مبنی برحمله برشاهراهها وپوسته های امنستی را
دارند و این خود نگران کننده مسباشد .وی از دولت مسخواهدکه به تروریستان
موقع ندهدکه آنان پسش از پسش خود را تجهسز نمایند تا در فصل سرسبیزی و
بهار درد سربرای مردم ودولت نگردند .
عبدالرشسد بشسرآمرامنست بغالن اوضاع امنستی بغالن رانگران کننده نمسداند و
رویهمرفته برداشتن تدابسرامنستی درمبارزه علسه تروریستان تاکسدنموده وآمادگی
کامل نسروهای امنستی رادرهر شرایط درمبارزه با تروریستان ابراز مسدارد.
عبدالستاربارز والی بغالن تشویش ونگرانی مردم را بجادانسته اما اطمسنان داد
که درآینده نزدیک مردم شاهدراه اندازی عملسات بزرگ تصفسوی و پاکسازی
کامل ساحات یاد شده ازوجود طالبان خواهند بود.

حمله انتحاری  11زخمی و یک شهید بجا گذاشت

61جنوری/کابل ی باختر :محمد جابر نصسب رئس شفاخانه استقالل مسگوید
تاکنون  66زخمی ویک شهسد حاداه انتحاری به این شفاخانه انتقال داده شیده
است .اوگفت نزدیک به شام در سرک داراالمان مقابل سفارت روسسه حمیلیه
انتحاری صورت گرفت ودرجمله زخمسان وضعست یک زخمی وخسم مسباشد.

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

گزارشهایی نسز وجود دارد که درحاداه چهارتن شهسدشده ،قربانسان و زخمسهای
رویدادرا ملکسها تشکسل مسدهد .تاهنوزمقامات پلس درموردابرازنظرنکرده اند.

شوهری در فاریاب بینی خانمش را برید

 02جنوری/مسمنه ی باختر :شوهری بسنی خانمش رادریکی از قیرییه هیای
ولسوالی غورماچ بریده واقارب خانم خواستاردستگسری و مجازات وی هستند.
ریزه گل بسست ساله که یک دختر دارد وشش سال ازعروسی اش میسیگیذرد
قربانی این خشونت فجسع شده است .این خانم جوان که درشفاخانه افغان ترک
مسمنه مرکز فاریاب بستراست مسگویدشوهرش بعدازیکسال ازایران به تازگیی
بخانه بربه گفته وی دیروز شوهرش مسخواست که وی را با تفنگچه بکشد مگر
فسرنشد ،کارد راگرفت وبسنی ویرابرید .ریزه گل افزود پارچه بسنی اش برزمسن
افتادوخون جاری شد فریاد زد واقاربش آمدند و ویرا به شفیاخیانیه آوردنید.
مسئوالن امنستی مسگویندشوهر ریزه گل فرارنموده وآنان ردیابی عامل قضیسیه
مسباشند .خانواده ریزه گل خواهان دستگسری ومجازات عامل قضسه اند .
پیش شرطهای طالبان ( ...دنباله ازصفحۀ اول)
بسرون شوند ،نشودکه افغانستان سقوط کندیا جنگهای داخلی ازسرگرفته شیود
ودستاوردهای پانزده ساله افغانها ضایع گردد .هرچند به گفتۀ زالنید ازسیوی
حکومت افغانستان نمایندۀ رسمی درین نشست حضورنداشیت ،ولیی قیسیوم
کوچی کاکای رئس جمهوراشتراک کرده بود .اوحضورنمایندگیان سیاییر
کشور ها و مؤسسات رادرین کنفران کمرنگ خواند.

انتخابات در سال آینده برگزار می شود

 62جنوری/کابل ی باختر :جمعی از اعضای مجل سنا با سرور دانش معاون
دوم ریاست جمهوری دیدار ودرموردمشکالت سناگفتگو کردند .دانش ضمن
با اهمست خواندن نقش سنادرحل مشکالت کشور اظهار داشت :مجل شورای
ملی که مرکب از ولسی جرگه و مشرانوجرگه است ،بر اساس ماده چیهیارم
قانون اساسی رکن اساسی و مهم حاکمست ملی است .بخاطرتحقق حاکمیسیت
ملی وهمچنسن تامسن مشروعست نظام ،حکومت مصمم است انتخابات پارلمانیی
وشوراهای ولسوالسهارادرسال آینده برگزارکند .سناتوران از طریق گفتگو و بر
اساس اصول وظایف داخلی سنا مشکالت موجود در زمسنه انتخات هسئت اداری
آن مجل رارفع کنند .وی تاکسدکردکه حکومت هرگزقصد مداخله درامور
اداری وتصمسمگسری مشرانوجرگه را ندارد و تعسسنات داخلی باید بیر اسیاس
اصول وظایف داخلی آن نهاد و مطابق قانون اساسی کشور صورت گسرد.
دانش براصالحات انتخاباتی تاکسدکردکه حکومت مصمم بیه اصیالحیات
انتخاباتی است ومشکالت پسش آمده درزمسنه کمسته گزیینیش واصیالحیات
انتخاباتی قابل حل است وبزودی مشکالت قانونی پسش آمده رفع خواهیدشید.
وی ازسناتوران خواست تامشوره ها و پسشنهادهای خودرادر زمسنه اصالحیات
انتخاباتی بصورت رسمی و شفاف باحکومت شریک سازندودرراستیای حیل
مشکالت تالش کنند .

طالبان جوانی رادرپروان محکمه صحرائی کردند

61جنوری/پروان ی باختر :قوماندان امنسه پروان گفت طالبان یک پسرجوان
را بنام صمسم درمنطقه قنچاق ولسوالی سساهگرد به اتهام جاسوسی بیه دولیت
محکوم ودرمحضرعام به دارآویختند .مقامات پروان مسگویند محکمه صحرائی
درین اواخردربرخی ازساحات افزایش یافته درشماری ازمناطق که زیر کنترول
طالبان قرار دارد تعدادی از مردم درنتسجه محاکم صحرائی مجازات مسشوند .
*****************************************
سخنی چند از اندیشه های مسعود (رح) (دنباله ازصفحۀ پنجم)
هسئت امریکابدون معطلی به پاکستان رفت وافزون برازسرگسری کمکهیای
نظامی پول مازادهم به پاکستان پرداخت شد .این یک مانورخوبی برای شناخت
نقطۀ ضعف امریکابود وبعدازآن پاکستان مطمئن شدکه هردهلی که به این بهانه
بزند ،امریکایسهامجبورند باآن برقصند ! ازین به بعدپاکستان در هرمعاملۀ خودبیا
امریکاهمسشه دریک دست سالح ذروی ودردست دیگر طالبان رادارندوبیاایین
بازی پاکستان توانسته طی سالهای سال بلسونهادالرکمک نظامی ازامریکا بگسرند.
چنانکه پ ازحرکت نمایشی فوق الذکر ،رئس جمهوربوش یکصدملسون دالر
تنهابرای اعمارساختمانهای محافظوی سالحهای ذروی پاکستان پرداخت ،وبعید
اوباما نسزبرای پاکستان به این منظورپول داد که اینهابرعالوۀ کمکهای نیظیامیی
ساالنه یک بلسون دالرمسباشد ،وملسونهادالر دیگربرای انکشاف واعمارپروژه های
اقتصادی واجتماعی پاکستان بودند .ارقام موجودنشان مسدهدکه این کمکهیای
سخاوتمندانه ،پاکستان رابه کشوری مبدل ساخته که تولسد وانکیشیاف سیالح
اتومی وپرورش گروههای تروریستی درآن نسبت به هرکشوری دیگر خسلیی
سریعترمسباشد.
سرعت انکشاف سالح اتومی ونشو ونمای سریع گروههای تروریستیی در
پاکستان اکنون خودمقامات امریکا رادرتشویش ونگرانی انداخته وحاال ایاالت
متحده ازپروردۀ خوددرهراس بوده درصدد آنست تاراهی بسابدتا اهداف برنامه
های اتومی پاکستان رامحدود سازد .چنانچه رئس جمهور اوباما درمالقاتش بیا
نوازشریف صدراعظم پاکستان درماه اکتوبر 6101در واشنگتن این مسألیه را
مطرح ساخت  .اما ترس وهراس ایاالت متحده از وجود همزمان سالح اتومی

پژواک ِ لقب دادن به متقلب ،در فیسبوک ها

نصسراحمدخالد  :حامدکرزی پدر چندبی هویت بی فرهنگ است نه پدرملت.
حامدکرزی کسسکه مسئول تمام بدبختسهای کنونی کشوراست دیروزاز طرف
چندبی پدر وبی خانواده پدرملت نامسده شد ،که واقعا تأارآور است که چسان
چندجوان بی احساس زیرنام فعالسن جامعه مدنی؛ روی چه نسبتی ایین طیالیب
وحشی رابنام پدرملت خطاب نمودند ،مستوانستند بگویند -پدرما-دوست پسر
مادرما  -اما این اجازه را آن بی پدران بی هویت ندارند تا این خاین ملی را بنام
پدرملت بخوانند .آن چندجوان مستوانند به داکتر مراجعه نمایند وخودراآزمایش
{دی ان ای}کننداگرواقعاپدران خود را نمسشناسند امااین حق را ندارند به ملت
بزرگ ماتوهسن کنند.لعنت برچنسن رقاصهای بی هویت که پول مسگسرندوبه ساز
بسگانه مسرقصندواین رقص رارقص ملت مسنامند واقعابجاگفته اند :جامعه معدنی!
نصراهلل پوپل  :ملت چند پدره ،ملتهای واقعی ومتمدن درجهان امیروز دارای
یک پدر یاقایدهستند ،مگرملت چندپدره مانند قانون اساسی اش  ..سرود ملی
اش وبسرقش بعدچندسالی پدرش را هم تغسسر مسدهد .ای وای بر ما معلوم نسست
یک دو سال بعد کی پدر ما خواهد بود !
کلسم اهلل همسخن :سخنرانى کرزى را شنسدم ،سخنرانى درمحفلى که لقب )پدر
ملت(رامگسرد .درین محفل چهره هاى آشناى شیعیر وادبیسیات ورسیانیه و
عمدتا ًکسانسکه سالها علسه سساستهاى کرزى گفتند ونوشتند ،حضورداشتند .من
مى گویم برپدرشکم لعنت که بخاطریک چاشت نان آدم هاى پدر دار را بیه
دنبال پدرتقلبى ،روانه مى کند !
دیدگاه داکتر اسداهلل شعور دررابطه به پدرملت:دوستان اشتباه نکنسد؛ ژورنالسستی
که خبراخسر مربوط به کرزى رابه نشر رسانده ،هنگام نگارش آن خبر ،اشتبیاه
تایپى نموده ومردم رابه تشویش انداخته است .اشتراک کنندگان محفل ،کرزی
را (پدرلعنت) لقب دادندولی اوآنرا(پدرملت) نوشته است ،زیراطفل هم مسداند
که چنسن لقب بزرگ راصرف لویه جرگه داده مستواندونه چندجوان بی سر و
پا وبی هویت که هسچک نمسداند کسها بودند وازکجا آمده اند !

جزییات فساد در پرونده فاروق وردک فاش شد

کمسسون حقسقتیاب (سسگار) بعداز بررسی اتهامات وارده بر فیاروق وردک
وزیرپسشسن معارف جزیسات فساددر این اداره را برمال ساخت.
نادرخان کتوازی یک عضو این گروه ،بخشی از این حسف و مسل ها را نشیر
نموده اند که قرار ذیل مسباشد:
 )0هفتاد درصد حسف ومسل دریکهزار ویکصد ملسون دالر بودجه این وزارت
(معادل به  ۷۷1ملسون دالر)
 )6چهارصد ملسون دالر اختالس زیرنام »ظرفستسازی”
 )9یکهزار ودوصدمشاور ،که اکثر شان نزدیکان وزیر ،فرزندان و نزدیکیان
نماینده ها ،آشپز ها و راننده ها می باشند.
 )2هفتادوپنج هزارمعلم خسالی (معاش هرمعلم  09111افغانی یا  601دالر کیه
ماهانه معادل مسشود به “ ”02,061,111دالر
)1سه هزاروپنجصد مکتب های خسالی (در هر مکتب  60معلم خسالی)
 )2حسف ومسل شدن دوصدوهشتاد وهشت ملسون دالر زیرنام (چاپ کتاب های
نو) (نقل ازسایت افغان پسپر)
*****************************************
وگروههای طالبی درپاکستان به اندازه ایست که نواز شریف بااستفیاده ازیین
نقطۀ ضعف امریکا ،نه تنهابه تقاضای اوباما وقعی نگذاشت ،بلکه برامریکا فشیار
آورد تاتعزیراتی راکه برفروش وسایل ولوازم ذروی به پاکستان وضیع شیده
بود ،برداشته شوند وقرارگزارشات اخسردرنسویارک تایمز مقامیات امیرییکیا
متقاعد شده اندکه این تعزیرات رابرطرف نمایند.
بدین ترتسب ایاالت متحده یکبارپاکستان راپول داد تاطالبان رابسیازد ،وبیار
دیگرپول داد تاقدرت اتومی اش راارتقا دهد ،که هردو وسسلۀ خوبی بیدسیت
پاکستان درمعامالتش باامریکا برای مطسع ساختن آن مسباشد .درواقع زمامداران
امریکابه پول مالسه دهندگان امریکاهم برای کشورخود وهم برای کشیورهیای
منطقه دردسر خریده اند ،وانکشاف همزمان اسلحۀ اتومی و گروههای طالبیی،
ابات منطقه راازبسن برده وبسترهای نارام راایجادنیمیوده اسیت .اگیر رونید
سرازیرشدن کمکهای سخاوتمندانۀ نظامی امریکابه پاکستان به همسن منوال ادامه
یابد ،ترس ایجادمسشودکه درآینده قسمت اعظم درآمد مالسه دهندگان امریکیا
مستقسما ًبه پاکستان برود وخودایشان از شرتروریستان ودهشت افگنان پاکستانی
نفسی براحت نتوانندکشسد( /.دنباله دارد)
*****************************************
در اندوه سه هنرمند (دنباله ازصفحۀ هفتم)
وتاچشم بازکرد آالت موسسقی را دید ومانند اکثراهل خرابات باساز وسیرود
بزرگ وبزرگترشد ،بعد شامل مکتب شده ازلسسه غازی فارغ گردید وبصفیت
کارمند تخنسکی در ریاست مطابع دولتی شروع به کار نمود .سپ بیه رادییو
افغانستان رفت و منحسث عضو اداره موسسقی رادیو افغانستان ایفای وظسفه کرد.
استادسلسم بخش هنرموسسقی رانخست نزد پدرخودزنده یاداستادرحسم بخش
فراگرفت ،بعدبابرادرش استادحسسن بخش نزداستادنزاکت (دنباله درصفحۀ)2

