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افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
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احادیث مبارک حضرت محمد مصطفی (ص)
ـ سالم را درمیان خود و دیگران آشکارا بگویید .
ـ از خویشاوندان قطع عالقه نکنید .
ـ حرمت مسافر و مهمان واجب است .
ـ بهترین هدیۀ پدر برای پسر ادب است .
ـ زراعت و کشت مبارک است .

مردم کاخ ستمگران و حامیان شان را یک بار دگر به لرزه درآوردند

تقرر وزیرداخله ،
معین ارشد امنیتی و
دادستان کل کشور

شعارهای مردم درتظاهرات چنین بود :غربی ها و مزدوران ! بازی باکارت طالب بس است! شما منادیان
طالب
دموکراسی وصلح و انسانیت ،اکنون در برابر شعارهای خویش ،خود قرارگرفته اید ! کارت انگریزی
31فبروری/کابل ـ باختر :براساس حکم
محکوم به شکست است  .مردم ! متحد شویدو کاخ ستمگران راسرنگون سازید ! وطن را آزادسازیدزنده رئیس جمهور ،دگرجنرال تاج مـحـمـد
بادآزادی ،صلح ،رفاه وترقی ! مرگ برحامیان تروریسم بومی ،منطقوی وبین المللی ! مردم پیروزمیشوند! جاهد به صفت نام د وزیر وزارت امور
داخله و محمدفرید حمیدی بحیث نام د
درپست دادستان کل(لوی خـارنـوال)
تعیین شدند .همچنان جنرال عبدا لرحمان
رحمان بصفت معین ارشد امنیتی وزارت
امورداخله منظورشد و نورالحق علومی
بحیث سفیردر هالند معرفی شده است.
محمدفریدحمیدی لیسانس اولی خویش
را درعلوم جنائی از اکادمی پـلـیـس و
لیسانس دومی را درحقـوق و عـلـوم
سیاسی ازدانشراه کابل بدسـت آورده،
یک سندماستری را دربخش حقوق ج ا
ازدانشراه آزاداسالمی و سندمـاسـتـری
دومش را دراداره عامه ازیونیـورسـتـی
هارورد ایاالت متحدۀ امریکا دریـافـت
میکند .اواز 32سال به اینطرف درعرصه
های حقوقی و قضا کار کرده است .
دگرجنرال تاج محمدجاهد تاکنون مسئولیت قوماندانی قول اردوی 3۱1ظفر
ه اران تن از شهروندان کابل و والیتهای شمالی امروز (جمعه 2۱دلو) به دلیـل
در زون غرب رابعهده دارد ودارای تحصیالت عالی نظامی به سطح لیسانـس از
تداوم ناامنی ها در والیت های شمال کشور و قطع برق کابل دست به تظاهرات
دانشراه حربی میباشد .وی درحدود 33سال در بخش های مختلف نظامی در
گسترده زدند.در این تظاهرات عالوه بر سایر شهروندان کابل شماری از فعاالن
کشور به انجام وظیفه پرداخته است .
مدنی و فرهنریان کابل و والیات شمال کشور شرکت کرده بودند.
معترضان امضای معاهده دندی غوری را محکوم کرده و از دولت خواستند تـا
پاکستان درنقطه صفری مرز پاسگاه ایجاد میکند
 33فبروری/کابل ـ نور تی وی :ظاهرقدیرمعاون اول مجلس نمایندگان مـی
کسانیکه درپشت اینکار دست دارند به می محکمه بکشاند.آنان گفتند وزارت
گوید پاکستان در صدد ایجاد پاسراههای نظامی درنقطه صفری مرزباافغانستـان
اقوام وقبائل بایدهرچه زودتر از سوی دولت لغو شود وپول که در این وزرات
است.آقای قدیرازحکومت خواست این مشکل را ازراههای دپلوماتیک حـل
به مصرف میرسد برای تامین امنیت به نیروهای امنیتی کشور به مصرف برسد.
کند .به باور وی اگراین موضوع از سوی حکومت بصورت جدی پیـرـیـری
احمد منیرمجیدی ازتظاهرکنندگان به خبرگ اری بخدی گفت :نررانی از آینده
نشود ،پیامد های ناگواری به همراه خواهدداشت .معاون اول مجلس نمایندگان
وشبهای تاریک وبی برق کابل مرا وادار کرد تا به جاده برایم و در تظـاهـرات
می اف ایدکه پاکستان همواره تالش کرده تا در افغانستان ناامنی ایجاد کند.
شرکت کنم .دولت باید مقامات که در معاهده دند غوری امضا کرده انـد را
دستریر و به دادگاه معرفی کند.دولت به تنهایی نمی تواند امنیت شهروندان را
 01طالب درنقاط مختلف کشورهالک شدند
تامین کند بنا به گفته او الزم است تا با همکاری کشورهای همسایه زمینه تامین
31فبروری/کابل ـ باختر :دریک عملیات تصفیوی مشتر قطعات خـاص
امنیت در افغانستان را فراهم کند .شماری از کارشناسان نی میرویندکه امنیت در
اردوی ملی که به هدف سرکوب هراس افرنان دراچین ننررهارانجام شـد32
افغانستان زمانی تامین میشودکه درسازمانهای منطقه از جمله شانکهای عضویت
تن ازگروه داعش و31هراس افرن دیررکشته و 1تن دیررشان زخم برداشتند.
حاصل کندچون یکی ازخط مشهای این سازمانها مبارزه باتروریسـم اسـت.در
درعملیات مشابه در ولسوالی دندغوری والیت بغالن 39طالب هـراس افـرـن
همین حال شماری دیرر از معترضان گفتند ناامنی در والیات شمال مشکـو
بشمول دوقوماندان شان کشته و 1تن آنان زخم برداشته و دوتن به اتهام فعالیتهای
است و شماری از مقام های دولتی نی در ناامنی این والیات دست دارند.
تروریستی گرفتارشدند.درعملیات تصفیوی دیرراین نیروها درولسوالیهای شاه
این تظاهرات درحالی راه اندازی میشودکه پیش ازین احمدضیا مسعود نماینده
ولی کوت قندهار ،خاص ارزگان ،ارزگان ومرک والیت غ نی  2طالب هراس
فوق العاده رئیس جمهوردر سفرخود به تخار ازناامنی در والیتهای شمال صحبت
افرن کشته وشش تن شان زخمی شدند.دراین عملیاتهاتعدادی اسلحه و مهمات
کرد .احمد ضیا مسعود گفته بودکه امکان آن میرودکه درسال آینده تحرکات
ثقیل وتجهی ات نظامی بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.هفت منسوب
نظامی طالبان دربرخی مناطق ازجمله والیات شمالی بیشترشود.اخیرا شماری از
اردوی ملی نی درجریان انجام وظایف امنیتی از اثر انفجار ماین جاسازی شـده
وکالی مردم در مجلس نمایندگان و باشندگان والیات شمال از ناامنی در ایـن
کنار جاده در ساحات مختلف کشور به شهادت رسیدند.
منطقه شکایت کرده خواهان توجه بیشتردولت در این زمینه شدند.معتـرضـان
 41قوماندان طالب کشته ومستحکم ترین مواضع
امروز گفتند گروههای تروریستی مانند داعش و طالب و هر گروهی کـه بـه
شان در بغالن به تصرف نیروهای امنیتی در آمد
ناامنی والیت های شمال دست دارند باید محکمه شوند.
32فبروری/بغالن ـ باختر :تلفات سنرینی به طالبان واردشده ومواضع مستحکم
مردم از تفکر طالبانی به ستوه آمده اند  :معترضان امروز که تعداد شان به ه اران
شان که هژده روز درتصرف داشتند در والیت بغالن به تصرف نیروهای امنیتی
نفرمیرسید ،حمایت قاطع شان را از نیروهای امنیتی اعالم کرده گفتند اگرالزم
درآمد  .سلیم خان قوماندان نیروهای کماندو دروالیت بغالن گفت در درگیری
شودمردم سمت شمال درکنار این نیروها مقابل طالبان ایستاده میشوند.معترضان
میان نیروهای امنیتی وطالبان بعد ازهجده روزدرساحه دندغوری ودنـدشـهـاب
امروز خواهان معرفی گالب منرل وزیر قبایل وسرحدات به دادگاه شدند.آنان
الدین ،طالبان بادادن تلفات 31قوماندان و33۱نفرشان از مواضع شـان رانـده
باحمایت از نیرو های امنیتی ازمسوالن دولتی خواستند راه شانرا از تروریستـان
شدند .سلیم خان اف ود :نیروهای مشتر امنیتی تا آخرین رمق تالش خواهند
داخلی و بین المللی جدا کنند و به نررانی های مردم پایان دهند.
کردتا طالبان را از والیت بغالن نابود بسازند .
هـمـسـویـی
عبدالخالق نوری دانشجو وازتظاهرکنندگان گفت :مردم ازادامۀ
انفجار ماین درغزنی چهار طالب راهالک ساخت
لب
ا
باط
همسویی
حلقات مشخص باطالب و تفکرطالبانی به ستوه آمده اند ،تداوم
32فبروری/غ نی ـ باختر :در نتیجه انفجار ماین چهار طالب مسلح به شـمـول
وطالب پروری در 31سال کرزی سبب رشد تروریسم وگرفتن قربانیهای فراوان
یک سرگروپ آنان شب گذشته درولسوالی اندر والیت غ نی کشته و سه تن
ازمردم ماشد .دردوره کرزی سیاست طالبانیسم شکل گرفت و رفته رفته تداوم
آنان زخمی شدند .محمدامان حمیم والی غ نی گفت :این رویداد زمـانـی در
پیدا کرد .حمایت ازتفکر طالبانیسم درکشور بدبختی و ناامنی به وجود میاورد،
منطقه مستوفی ولسوالی اندر رخ داد که طالبان میخواستند یک حلقه ماین را در
اواف وددولت ملیونهادالر رابه بهانه پروسه صلح به طالبان توزیع کرده است.
آن ساحه جازسازی نمایندکه در نتیجه انفجار ماین خودشان چهارتن آنـان بـه
معرفی گالب منرل به دادگاه :معترضان امروز خواهان معرفی گالب منـرـل
شمول یک سرگروپ آنها بنام مولوی بدر کشته و سه تن آنان زخم برداشتند.
وزیرقبایل وسرحدات به دادگاه شدند.آنان میرویندناامنی والیات شمال یـک
 1طالب کشته وچهارطالب زخمی شدند
برنامه سیاسی است و برخی از مقام های دولتی در صدد آن هستند تا این حوزه
32فبروری/قندهارـ باختر :درعملیات منسوبان قول اردوی  3۱2اتل طی11
افغانستان را ناامن سازند تازمینه رابرای راهیابی گروههای تروریستی به کشـور
ساعت گذشته دربخشهای از برخی والیت چهارطالب کشته شده چهـارطـالـب
های آسیایی میانه فراهم شود .برفته معترضان در راس این برنامه ها و ناامنی ها
زخمی وچند حلقه ماین کشف وخنثی شده است  .دگرمن محمـد مـحـسـن
گالب منرل قرار دارد .پیش ازین محی الدین مهدی ،نماینده بغالن درمجـلـس
سلطانی آمرمطبوعات قوماندانی قول اردوی  3۱2اتل گفت :درجریان عملیات
نمایندگان گفته بودکه آقای منرل با امضای تفاهمنامه دند غوری ،زمینه رابرای
منسوبین لوای اول وسوم این قوماندانی درولسوالیهای شاه ولی کوت ،خاکری
رشدطالبان درمنطقه فراهم ودست وپای نظامیان افغانستان را برای سرکوب این
وغور والیت قندهاریک طالب مسلح کشته و چهار تن آنان زخمی شده و
گروه بسته کرد.معترضان از دولت و جامعه جهانی خواستند که در امر مبارزه با
همچنان هفده حلقه ماین مختلف النوع همراه با چهار فیر مرمی هاوان غـرنـی
تروریسم وداعش در شمال صادقانه عمل کنند و کسانیکه با طالبان هـم دسـت
بدست این نیرو افتاده است .همچنان درجریان عملیات منسوبین لوای دوم ایـن
هستند را از بدنه حکومت بیرون کنند.
قول اردو که در ولسوالی شاه جوی والیت زابل انجام شد یک حلقه ماین ضد
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میرفت
سیاست غلط  :معترضان گفتند :گمان
وسایط که غرض به هالکت رسانیدن افرادملکی از سوی تروریستان جاسازی
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از
وعبرت
ازحکومت طالب پروری کرزی
گردیده بود کشف و خنثی گردید .

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

 41نفردرحملۀ انتحاری در پروان شهید شدند

 32فبروری/چاریکار ـ باختر:درنتیجه یک حمله انتحاری دروالیت پروان32
تن بشمول  9غیرنظامی جان باختند و31نفرزخمی شدند .حمله کننده انتحـاری
حوالی ساعت چهارعصرامروز2حوت دربازار ولسوالی سیاهـرـرد دربـرابـر
کاروان حامل سربازان پلیس محلی خودرا منفجرساخت .مسئول پلیس والیـت
پروان گفت مهاجم درمیان انبوهی ازغیرنظامیان  ،کاروان حامل سربازان پلیس
محلی را آماج قرارداد.شاهدان عینی میرویند دوقوماندان پلیس محـلـی نـیـ
مشمول قربانیان اند .بیشترقربانیان وزخمیان غیرنظامیان ازجمله کودکـان انـد.
داکتران یک مرک درمانی پروان وضع صحی  6زخمی راکه غیرنظامیان اند،
نرران کننده گ ارش کردند.
تاکنون هیچ فردیاگروهی مسئولیت این حمله را بدوش نررفته اما مقامـات
نظامی پروان طالبان را عامل این رویداد میخوانند.
(نقیب اهلل مجددی یکی ازشهدایی است که درحملۀ انتحاری طالبان بربـازار
سیاهرردولسوالی غوربند ،با 32همراهش به شهادت رسیدند .فاتحۀ آن جـوان
نامراد ازسوی خانوادۀ مجددی ووابستران روز 32فبروری درشمال کالیفورنیـا
برگ ارشد .روان همۀ شان شادباد .درخبر روزبعدی ،آژانس باخترتعداد شهدا را
31نفرخبرداد .اداره)

مقدونیه به تبعیض با پناهجویان افغان متهم شد

31فبروری/کابل ـ صدای امریکا :وزارت مهاجرین وعودت کـنـنـدگـان
عملکرد حکومت مقدونیه رادرمسدودساختن مرز آن کشور بروی پناهجویان
افغان تبعیض نژادی خواند و ازصربستان و مقدونیه خواست برتعهدات خویش
در متابعت ازکنوانسیونهای بین المللی پابند بمانند.اسالم الدین جرأت سخنروی
این وزارت گفت ه اران افغان در دوساحۀ مرزی یونان ،منتظر ورود به مقدونیه
اند32 .خانوادۀ که برای پناه گرفتن به اروپارفته بودند ،امروز ازآلمان به کابـل
برگشتند .او اف ود 3۱۱۱خانوادۀ دیرر افغان نی به سفارت افغانستان در آلمان
پیشنهاد کرده که حاضر اند به وطن شان برگردند.
سفارت آلمان درکابل گفت 332پناهجوی افغان روزچهارشنبه داوطلبانه بـه
کشورشان برگشته اند .این نخستین پرواز از سلسله پروازهایی است که مـیـان
افغانستان ،آلمان و سازمان بین المللی مهاجرت هماهنگ شده اسـت.سـفـارت
آلمان بانشربیانیۀ گفت :درمسیردشواربسوی آلمان ودرچنرال قاچاقبران انسانی،
آنان پی بردندکه آینده درافغانستان است واینکه کشورآبایی شان به آنان نـیـاز
دارد.
دههاه ارپناهجوی افغان توانسته اند خود رابه آلمان برسانند،اما حـکـومـت
آلمان در ماههای اخیر به طور گسترده از طریق رسانه ها به پناهجویان در مورد
خطرات ناشی از قاچاق انسان و فرصتهای محدود زندگی در اروپا هشـدارداده
است.افغانهاییکه از خشونت و فقر فرار کرده اند ،بخش عمدۀ بیش ازیک ملیون
پناهجو راتشکیل میدهند که سال گذشته به کشورهای اروپایی پناه بردند .ملـل
متحد گ ارش داد که پناهجویان افغان پس ازفراریان سوری در درجۀ دوم31 ،
درصد بیش از 3۱۱ه ار پناهجوراتشکیل داده که درماه جنوری راه پرخـطـر
دریایی را در سمت اروپا از طریق بحیرۀ مدیترانه در پیش گرفته اند .

قطب الدین هالل و درآمد پنجاه هزار دالر درماه

 39فبروری/کابل ـ باختر :اخباری وجود داردکه قطب الدین هالل مـعـاون
ح ب اسالمی گلبدین ماهانه پنجاه ه اردالراز انرلستان ،مرراز طریق شـورای
عالی صلح بدست می آورد .این پول بنام معاش وخرج دسترخـوان ازبـخـش
کمکهای بریتانیابه قطب الدین هالل پرداخته میشود .رسانه های افغانـی وبـیـن
المللی خبردادند ،هالل به گونۀ منظم ازشورای عالی صلح حقوق دریافت کرده
است .درحالیکه رهبر ح ب اسالمی گلبدین همچنان بعنوان مخالف مسلح دولت
باقی مانده و هنوز هم به رسیدن اهداف از طریق نظامی تاکیددارد .با وجودآنکه
موقف هالل دررابطه به گلبدین واضح است مرراو هنوزهم معـاش و خـرج
دسترخوان خودرا ازانرلستان وازمسیرشورایعالی صلح میررد.
قطب الدین هالل یکی ازنام دان انتخابات اخیرریاست جمهوری در افغانستان
بودوگلبدین به پیروانش دستورداده بود تا درانتخابات به نفع هالل رای دهـنـد.
هالل درانتخابات یک فیصدی ناچی ونهایت پایان داشت.
خبراخذمعاش هالل ازسوی انرلستان ازمسیرشورایعالی صلح درحالی منتشر
میشود که نسبت به کاراین شورا انتقادهای زیادی وجود دارد .منتقدان سیاسـی
نظام وکشورهای تمویل کننده ،کارشورایعالی صلح را غیرموثرخوانده انـدبـه
همین دلیل انرلستان ،امریکاکه درکنارآلمان و چین ب رگترین تمویل کنندگان
این شورابودند ،کمکهای شانرا با شورای یادشده به حالت تعلیق درآوردند .این
دوکشور فعال ًرهبری وبی نتیجه بودن کارکمسیون یادشده رادلیل تعلیق کمک
های شان معرفی داشته اند همچنان ازعدم موثریت آن نی سخن گفته اند.معلوم
نیست که با قطع کمکهای مالی انرلستان با شورایعالی صلح  ،معاش قطب الدین
هالل نی قطع خواهد شد یا خیر ؟
شماری ازآگاهان سیاسی شورایعالی صلح رامنبع خوبی برای تمویل قانونـی
بعضی ازچهره های مخالف نظام دانسته اند .بایدگفت یک عضو بلندپایه شورای
عالی صلح درگفتروبا آژانس باختر درخصوص تادیه معاش ازسوی آن شورا به
قطب الدین اظهاربی خبری کرد ودر این خصوص تبصره نکردوجواب ایـن
پرسش را به مسئول بخش مالی آن شورا ربط داد .

ولسوالی های قوش تیپه و درزآب پاکسازی شد

32فبروری/جوزجان ـ باختر :سترجنرال عبدالرشیددوستم معاون اول ریاست
جمهوری در دیدارباباشندگان ولسوالی قوش تیپه اعالم کرد به خاطر تامین صلح
و ثبات و ختم جنگ در افغانستان کشورهای مختلفی با ماهمکارهستند و بـایـد
جنگ چهل ساله را از طریق گفترو و مذاکره حل کرد .اوباردیرر تاکید کرد
که مخالفان مسلح دولت هیچراه استقالل و حاکمیت ملی و آزادی کشـور را
برهم زده نمیتوانند و حاکمیت کامل هم هیچراه به دست شان نخواهد افتاد.

هفته نامۀ امید
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پروفیسرداکترحمید هادی

کروالینای شمالی

نبرد درظلمت تریاک و هیروئین

سالهاقبل زمانیکه کشورامریکا درآتش نفاق داخلی وتشنجات نژادی مـی
سوخت ،خانم رئیس جمهوراسبق امریکا الینور روزولت خطاب بـه مـردمـش
چنین اظهارکرد( :فکرمیکنم روزگار خودپرستی وغرور به سررسیده و وقـت
اتحاد وهمبستری فرا رسیده است .صرفنظر از اختالفات نژادی ،قومی ،زبانی و
مذهبی بایدهمه دست بدست هم داده وبرای استقرارصلح و پایداری کشورخود
بکوشیم ،وگرنه همه درانتظارآن باشیم که بصورت دستجمعی دریـن گـرداب
توفانی غرق گردیم ).امروز اظهارات خانم روزولت فقید درمورد افغـانسـتـان
زنگ خطری را بصدا درآورده ودرجریانات تراژدی کشورصدق میکند.
حقیقت امر آنست که مردم افغانستان درطول سه صدسال گذشته در زیـر
یوغ مبتدی ترین حکومات خودکامه ومطلق العنان ،شیاد و ره ن ،روزگارغـم
انری ی راسپری کرده اند واینهمه مصیبت امروز ما طورغیرمترقبه دامنریراین
سرزمین نشده است ،بلکه حاصل دوران طوالنیی میباشد .برفتۀ عالمه اقبال :
سر زند از ماضی تو حال تو خی د از حال تو استقبال تو
باوجودآنهمه پرابلمهای اجتماعی وسیاسی ودینی درمسیرتـاریـ  ،کشـور
افغانستان درین مقطع زمان باعوامل خیلی خطرناکتری روبرو گشته که درآیندۀ
ن دیک هستی اوراتهدید خواهدکرد .این خطر جدید ،اف ایش روزاف ون تولید
تریا وهیروئین میباشد .درین نوشتۀ مختصر دربارۀ چندنکتۀ ازگذشتۀ ن دیک
صحبت کرده ،وبعد بطور اختصار ازتهدید تریا وهیروئین سخن خواهم زد .
شان ده سال قبل ،بعداز واقعۀ یازدهم سپتمبر ،یعنی حملۀ دهشت آوران عرب
بر امریکا ورویکارآمدن (دوبارۀ) حکومت قبیله در افغانستان ،صحنۀ جدیـدی
خلق شد وحوادث ناگواری رخ داد .شخصی بنام حامدخان کرزی که مربوط
قبیلۀ کرز قندهاربود ،و خانواده اش بعدازجنرهای افغانستان درپاکستان ،اروپا و
امریکا و کانادا متواری گشته ومهاجربودند ،با جدوجهد زیاد دروزارت امـور
خارجۀ امریکا وپایبوسی آستان سی آی ای ،ازطرف امریکابه کرسی رهبریت
افغانستان انتصاب شد .امریکایی هادرین وقت کشورخارجی جدیدی بـودنـد.
چون قبیله ساالران گذشتۀ کشور که مامورین انرلیس یاروسهابودند ،ایـنـبـار
امریکا برپیشانی کرزی قشقه زدد ،باهلیکوپتر وتانک اوراتاکابل همراهی کردند
وتاج بردگی و دنائت برفرقش گذاشتند.
اسناد ومدار مستندی موجوداست که درعصرکرزی دوتن از دوسـتـان
فامیلی اش یکی بحیث سفیر ودیرری درارگ سلطنتی درامور اداری مـقـرر
شدند .به استثنای یک برادراو که در نیویار باقی ماند ،متباقی  33تن ازمردان
خانواده اش که همه وظیفه وکارهایی چون کاردر استیشن گاز ،درایورتکسی،
خدمتراررستوران ،پیاده در سینما بوده یا درفروشراهها کارمیکردند ودرآمد نا
چی ی داشتند ،با رفتن کرزی بکابل ،همه به افغانستان سرازیرشدند واکثرآنهااز
طرف کرزی مؤفق به اخذپروژه های صدهاملیون دالری بنام بازسازی کشـور
شدند ،یعنی گلۀ ازگرگ ها مسئول نرهبانی گوسفندان شدند .
آنچه به این نوشته بیشتر ارتباط دارد ،آنست که کرزی یکی از برادرانش را
که احمدولی نام داشت وبعدها ترورشد ،بحیث رئیس حلقۀ مافیای تریـا و
تولید هیروئین وقاچاق آن درقندهار وهیرمند گماشت .کرزی به احـمـدولـی
ماهانه معاش گ افی ازپول کمکهای خارجی به افغانستان میداد .احمدولـی بـر
عالوه در لست معاشخوران سی آی ای بود ،وساالنه بلیاردها دالر ازتولید وقاچاق
موادمخدره به دست می آورد .این درحالی بودکه پیره زنی درافغانستان یـک
چراغ نداشت واطفال گرسنه درتاریکی شب وسرمای زمستان درخرابـه هـای
کابل می خوابیدند .حامدکرزی روزی گفت که یکی ازمقامات امریکایی روز
به اوگفت :چرا برادرت احمدولی راماهانه ازپول حکومت معاش میدهی؟ باید
معاش اورا قطع کنی .کرزی گفت که او درجواب به امریکایی گفت :برادرم
از طرف سی آی ای هم معاش میریرد ،وقتی شما معاش اورا قطع کردید من هم
به او پول نخواهم داد !
من چندین سال قبل درین نشریۀ معتبرامید دربارۀ کشت تریا در افغانستان
ودستراههای ابتدایی تولیدهیروئین مفصل نوشته ام  .برای یادآوری خوانندگان
ارجمند ،مختصرا ً عرض میدارم که قبل از حامدکرزی ،طالبـان ودارودسـتـۀ
متحجرآن باوجودیکه ظاهراًاقدامات خودرا علیه کشت تریا اعالم میداشتند
وآنراغیراسالمی قلمداد میکردند ،امادرحقیقت درزیر پرده ،تولید موادمخدر را
اف ایش بخشیده بودند .نه تنهاطالبان بلکه باداران پاکستانی آنهاهم ازدرآمد پولی
هیروئین استفاده میکردند .همین پول تریا بودکه مصارف تفنگ ،مـرمـی،
بمب ،نصوار وچرس وشراب طالبان رامهیا میساخت ،و تازیانه وقمچین امـربـه
معروف ونهی ازمنکر راقدرت می بخشید !
اماآنچه برای مردم افغانستان مهم است اینست که آقایان باید بدانند که بـر
عالوۀ مصیبتهای وارده ،کشنده ترین آنهاشیوع تریا و هیروئین است که در
زمان کرزی بشدت پیش رفته وامروزدرعصر اشرف غنی احمدزی به اوج خود
رسیده وهستی این کشورراتهدید می کند .درابتدا زمانیکه امریکاییها تصمیـم
داشتند م ارع تریا را درقندهار وهیرمند ودیررنواحی امحاء نمایند ،کرزی با
آنها شدیدا ً مخالفت کرد .او ادعامیکردکه دواپاشی روی م ارع صحت مردم را
تهدید خواهدکرد .وقتی امریکاییها گفتند موادی راکه آنهااستعمال میکنند تأثیر
ناگوار برصحت مردم ندارد ،کرزی ادعاهای خودرا تغییرداد وگفت ازبین رفتن
کشت ار تریا سبب انقالب درآن والیات خواهدشد .هدف اصلی او پالنهای
بهره برداری شخصی و قاچاق خانوادگی اش بوده است .
درزمان کرزی ساالنه ازپول تریا  ،هیروئین وقاچاق آن مبلغ چهار بلیارد
دالربدست می آمد ،که برعالوۀ استفادۀ شخصی وفامیلی اش ،این پول دریک
بانک مخصوص درخارج افغانستان ذخیره میشد ،و پارتی هایی چون کـرزی،
طالبان ،پاکستان ،عربستان ،دولت انرلیس ،عساکرخارجی وحتی اعضای القاعده
از آن استفاده می کردند و هر کدام سهمی در بانک داشتند .
این تراژدی تریا به سرحدی کشانده شد که دهقانان در زیرقرضۀ مافیای
تریا  ،مال ومواشی خودرا ازدست داده وباالخره کاربجایی میکشیدکـه در
بدل قرضداری ،مافیای تریا  ،دختران هفت هشت سالۀ دهقانان راتصـاحـب
می کردند .در مطبوعات امریکااین داستان دلخراش را به نام (عروسک هـای
تریا ) یاد می کردند !
پس پرابلم های حاصله ازموادمخدرۀ امروزدرکشور چه میباشند؟
سالهاقبل مرک مجادله علیه موادمخدر درویانا دربارۀ تأثیر(دنباله در ص )6
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فریمونت ـ کالیفورنیا

گشوده شدن گره صلح به این زودیها ؟

شوربختانه که سیداحمدگیالنی تقریباگنره وآدمی که بحث و جدل استداللی
و آوردن ادله و برهان را که اصال ازکوچه اش نرذشته؛ را بحیث رئیس شورای
عالی صلح؟ نشانده اند؛ داشتن انتظار گشوده شدن گره صلح به این زودیها ازین
برنامه وراهکار و نقشه راه تقریبا کودکانه خواهد بود.
درماه جوالی سال 3۱32مضمونی نوشتم وخطرهای که از راهکارهاو تصمیم
گیریهای آن زمان خاین ملی حامدکرزی و امریکا و متحدانش دربرابرمیهن وهم
میهنان مظلوم وبیچاره ودرمانده و تنردست من؛ پیش گرفته بودند وازهـمـان
زمان پراگندگی ها نمایانرر فاجعه وقوع دیرر در افغانستان بود؛ که اگر گذشت
به موقع داکتر عبداهلل نمی بود؛ اکنون ما شاهد یک جنگ خانری دیرر بودیم؛
بر شمرده و تذکار داده بودم .
اما با افسوس باید گفت اشرف غنی احمدزی این پای بوس دیروز خلقی ها
وکرملین نشینها ونوکر امروزآی اس آی آنهمه آرزوی های را که سیاستمداران
مداری ارتش و حکومت پاکستان از زمان ضیاءالحق تاامروزداشتند ودر سر می
پرورانند ودر برابر مقاومترران غازی و میهن شهید پرور ما مواجه بودندو هستند
و آن آرزوی شان تقریبابه یاس مبدل گشته .ولی با همان مکاریها ومداریرریهای
انرری مآبانه باالخره امریکا را متقاعد ساخت و طالب را دوباره تجهی و با قوت
ترازپیش بکارگرفت ودرکادر رهبری حکومتی کرزی -احمد زی نـیـ حـاال
آشکارشدکه ازهمان اول دست درازداشتند و اکنون با این دلقک دروغ گـوی
بی پروا غنی احمدزی .همه آرمانهایشان را برآورده می سازند که ال وقع اهلل.
آوردن امنیت ،اصالحات فساد اداری واقتصادی وسـیـاسـی وآمـوزش و
پرورش ،کشاورزی و بازارگانی و نی آوردن اصالحات درقانون کمسیونها و
هیئت های اداری انتخابات دادن شناسنامه را این غول بیابان آقای اشرف غـنـی
احمدزی همه را به طاق نسیان گذاشته و به صلحی چسپیده که اگرهم پیامـدی
نی داشته باشد یک:گشودن جای پا و دست درازی بیشتر وبهتر آی اس آی
پاکستان در افغانستان خواهد بود .دو :عفو بی شرمانۀ ناقضین همه مواد و لوایح
قوانین دینی و دنیایی حقوق بشری و عاملین کشتارهای دسته جمعی و برگشت
به دوران تاریک و بیدانشی و ظلم و استبداد طالبانی دوران امارت مال محمد عمر
خواهد بود و بس .
تصمیمهای مقطعی وعجوالنۀ سیاستمداران امریکایی از قرعه انداختـن بـنـام
دمدمی م اج کم عقلی بنام حامدکرزی در بن ،گرفته تا پشتیبانی از تقلب او در
انتخابات دور دوم و سوم؛ و دستریری دوسه بار از سقوط حکومت این نازدانه
ویکدانه سیاستمداران امریکایی؛ پشتیبانی و توسعه خانخانی وقبیله سـاالری و
کهنه گرایی فکری کرزی -احمدزی با طالبان ازجانب سردمداران امریکا؛ چنان
پریشان شان نموده که باز اعالن نمودند حضور نظامی فعال دوامدار بدون قیـد
زمان در افغانستان خواهند داشت.
باری احتمالن دریکی از مقاالتی که به مناسبت شهادت قهرمان ملی افغانستان
شهید احمدشاه مسعود(رح) نوشته و تذکار داده بودم که :با پیروزی مجاهدین و
تائید ادامه قدرت رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان پروفیسرشهید اسـتـاد
برهان الدین ربانی (رح) در شوری حل و عقد آن زمان؛ لرزه در اندام اسـتـیـال
گران افتاد  .استیال گران بیرحم جهانخوار چون نیک میدانستند که همه ذخایـر
زیر زمین و سر زمین از افغانستان تا به ق اقستان در درازنای قرنها سربسته و دست
نخورده باقی مانده و نی با به پایان رسیدن و فروکش کردن ذخایر و منابع که تا
اکنون چرخ اقتصاد جهانی را میچرخاند ازهند گرفته تا افریقا منافع شان را بـه
خطر مواجه ساخته؛ لهذا برنامه های برای دستیابی به این منابع و ذخایر را باز هم
با همکاری کشور نوزاد پاکستان ازبطن سیاست انرری خونری ؛ درافغانستان بـه
راه انداختند:
 -3ازهم پاشیدن وازبین بردن سازوبرگ ارتش افغانستان .چون خـوب مـی
دانستند که محبوبیت قهرمان ملی افغانستان شهیداحمدشاه مسعود (رح) وشهیـد
راه صلح پروفیسرشهید استاد برهان الدین ربانی(رح) در همه کشورهای نو آزاد
شده آسیای مرک ی از زیریوغ استعمارسرخ خونری شوروی سابق احـتـمـال
بوجود آمدن یک اتحادیه کشورهای آسیایی بر مبنای برادری و برابری اسالمی
بوجود خواهد آمد و در راس احمدشاه مسعود با آنهمه ساز و برگ ارتشی که
اب ار دفاعی شرقی وغربی دردست داشت با دیرر ارتشهای کشورهای اسالمی
آسیای مرک ی یک قدرت مهارناشدنی و باداشتن چنین منابع سرشار زیر زمینی
و سرزمینی برای قدرتهای ب رگ جهان مسئله ای ب رگ در دراز مدت خـلـق
خواهد نمود که مهار آن بسیار مشکل می گردید.
 -3زاییدن هیوالهای بنام القاعده و طالب و اکنون داعش؛ و وارد نمودن شان
به افغانستانی که بیش از نود و پنج فیصد بیسواد مطلق و بیش از بیست وپنج در
صد ازباشندگان هنوزگیرمانده در قید و ال زندگی بدوی قبیلوی ،که با این
کار خواستند با یک تیر دو فاخته را شکار نمایند :
اول :بدنام ساختن اسالم در انظار و افکار جهانیان  .دوم -3 :مسلط سـاخـتـن
پاکستان به افغانستان بحیث تخته خی  -3استیالی کامل بر کشور های اسالمی نو
آزاد شده آسیای مرک ی  -2 .کشتار زنجیرۀ نخبران افغانستان کـه بـعـدازبـه
شهادت رسانیدن قهرمان ملی افغانستان مسعود شهید ،عبدالحق شهید ،حـاجـی
عبدالقدیرشهید ،پروفیسراستادبرهان الدین ربانی شهید،جنرال داؤود داؤود شهید
و جنرال سید خیل شهید و دیرر نخبران که هیچراهی نه خود و نه میهن شان را
فروخته بودند.
اماتحوالت و زایاندن بهانه های عجوالنه درعراق ،مصر و سوریه؛ پاکسـتـان
آهسته آهسته یک مشکل دیررسرکشی نمودن راآغاز نمودو در ضمن دخالت
پرقدرت و آشکار روسیه در سوریه بازیهای سرمایه داران را به بن بست بسیـار
جدی رو برو نموده و تازه امریکا ازخواب برخاسته و میخواهد برای قطع دست
پاکستان در بازیهای افغانستان از راه بر سر می مذاکره صلح کشانیدن طالب؛ پای
چینی ها را نی در این بازیها کشانید .
اگرچه این بازیها اکنون یکمقدار شکل کالفه سردرگم را پیدا نموده ولی باز
هم دنبال راهیست که برونه ای دیرر؛ مهار پیشرویهای روسیه و حتی خود چین
و ایران و هند را برونه بسیار زیرکانه هم در منطقه و هم در جهان بریرد.اکنون
منتظریم که در پراه این شب از بطن گیتی چی زاییده خواهد شد .

فرهاد میرزا

صفحۀ دوم
انندل ـ ورجینیا

درکشورما جنگ خاتمه می یابد وصلح می آید؛
یا بازهم قربانی بازی های سیاسی دیگری می شویم ؟ !

درحالیکه دیدارهای چهارکشورگاهی درکابل وگاهی دراسالم آباد درمتقاعد
ساختن طالبان به آمدن به می مذاکره باکشورما ادامه دارد ،خبرهایی هم شـایـع
میشودکه اگر طالب ها حاضربه مذاکره نشوند ،اقدامات جدی درمقابل شـان
صورت خواهدگرفت .درعین حال ،رئیس امنیت ملی امریکادراظهاراتش در
کانررس آن کشوربه حکومت افغانستان هوشدارمیدهد که دراثر موفقیتـهـای
چشمریر دشمنان افغانستان (طالبان) که بربیشرازسی فیصدافغانستان مسلط شده
اند ،اگراقدامات گسترده وجدی صورت نریرد ،بیم آن میرود که حکـومـت
افغانستان به سقوط مواجه شود .ضمنا ً جنرال کمپل قوماندان نظامی امریکا در
افغانستان ،که ماموریتش خاتمه یافته ،درمجلس وداعیه اش درکابل گفت( :بـا
آنکه سپاه وپلیس افغانستان میتوانند بسیار بخوبی ازکشورشان دفاع نمایند ،امابنابر
ع ل ،تقرر وتغییر وتبدیل بی مورد قوماندانهای عسکری وپلیس درسطوح بلند
نظامی ،که محض برای احراز قدرت بین دو زعیم حکومت وحـدت مـلـی
صورت میریرد ،ضعف وناتوانی وعدم عالقۀ محسوسی دراردو ایجادشده کـه
درنتیجه باعث موفقیت بیشترطالبان شده است.
این اظهارات جنرال کمپل درحقیقت نظیرگفته های رئیس امنیت ملی امریکا
است که اگرهوشدار ازسقوط حکومت وحدت ملی درسال  3۱36نمی دهد،
الاقل حکومت وحشت ملی رامتوجۀ این عدم مدیریت درست آنها میسازدکه
اگر بدین روش ادامه بدهند ،خطرات زیادی متوجۀ آنها خواهد بود.
اگراین هوشدارهای سقوط حکومت وحشت ملی درسـال 3۱36تـوسـط
اشخاص دیرری غیرازرئیس امنیت ملی وقوماندان نظامی امریکا در کابل ،داده
میشد ،جای چندان تشویش ونررانی نبود ،امااینکه دوفرد امنیتی ونظامی امریکا
که به اصطالح از سیروپودینۀ ماباخبراند ،واز شروع ایجاداین حکومت وحشت
ملی ازهمه کشمکشها وجارجنجالها وقومررایی های ع و غ درتقسیم قدرت ،که
باعث رکود وعدم اجرای همۀ امور گشته وکشورمارا به پرتراه تباهی مواجـه
ساخته است ،اطالع کامل دارند ،چنین حرفهایی می نند ،باورکنیدگپ بسیار مهم
است .آنهابه یقین بادرنظرداشت اختالفات شدیدی که بین ع و غ جریان دارد،
که کمتربه بیرون سرایت میکند ،وتحلیل اوضاع نهایت خطیرکشورمامخصوصا ً
درساحۀ نظامی وامنیت ملی که دراثرتعصبات قوم گرایانه ،عـدم مـدیـریـت
درست وحتی طوریکه ازرسانه های خبری میشنویم ،بنابر نجنریدن عمدی در
مقابل طالب ،که ازصدر رهبری این حکومت وحشت ملی صادر میشود ،طالبها
توانسته اند در همه والیات مخصوصا ً درشمال برولسوالیهای زیادی دست یابند،
و پایراههای نظامی مستحکمی اعمار وازآنجاها والیات مارا موردتهدید وحتی
سقوط قرار بدهند .
شایداین هوشدارها رابرای این داده باشندکه سران نابخرد ،بی احساس ،غـیـر
مسئول وقومررای ماکه نه برای آبادی کشورو رفاه و سالمت مردم ،بلکه برای
برآوردن آرزوهای شخصی ،قومی وسمتی خود اند ،بیخبر ازآنکه بااین خـود
خواهیهای کودکانه وجاهالنۀ خودکشور رابه تباهی میکشانند ،به خودبیایند وتا
دیرنشده ،دراصالح وچارۀ آن بپردازند .اما کو آن گوش شنوا وچشم بینایی که
واقعیت ها را بشنود و ببیند وبرای رفاه وآرامی وبازسازی واعتال وسربلندی و
یکپارچری کشور ،اختالفات ناشی ازقومررایی های جاهالنه را که کشـوررا
واقعا ً به پرتراه تباهی کشانده ،کنار گذاشته ،این حکومت وحشت ملی رابه یک
حکومت وحدت ملی واقعی تبدیل وبایک وحدت نظرکامل ،ارادۀ راسـ و
تعریف واضح ازدوست ودشمن ،قوای نظامی ،پلیس وامنیت ملی ماراکه قادراند
دربرابرطالبان م دور ویاهردشمن خارجی دیرر ازکشورشان مردانه دفاع نمایند،
یک روحیۀ قوی بخشند ،تا درچنین فرصتی که مساعی چهارجانبه برای متقاعد
ساختن طالبها به نشستن دورمی مذاکره هجریان دارد ،ازیک موقف نظامی قوی
برخوردار باشیم .
البته اینهمه آرزوهای نیک ،ازخوشباوری هاوخیال پلوهای من است ،که فکر
میکنم ع وغ بااحساس مسئولیتی که به پیشراه پروردگار و ملت شان دارند ،این
همه عقده ها ،کینه ها ،قومررایی های جاهالنه و جنرهای پشت پرده راکه بـه
گفتۀ یکی ازوکالی شورا ،هردو ملت را فراموش نموده ومیخواهند این کشور
ع ی ما رابه تاجیکستان یا پشتونستان تبدیل نمایند ،کنار برذارند وتا دیرنشـده،
کشورشانرا ازین حالت نهایت رقتبارکه درسقوط آن سرنرونی خودشان نـیـ
مضمر است نجات بخشند.
امااگربه این امر ازنظردیرربنرریم ،این هوشدارهامبنی برسقوط حکومـت
وحشت ملی ،آنهم ازطرف دو مأمورعالی مقام امنیتی و نظامی امریکا ،درچنین
حالتیکه حکومت امریکازجملۀ چهارکشوری است که میکوشد طالبها رابه می
مذاکره بکشانند ،یاآنهارا واداربسازدکه ازجنگ دست بکشند وصلح نمایند ،و
حتی طوریکه درباالگفتیم ،درآخرین جلسۀ چهارکشورگفته شده که اگر طالبها
حاضربه مذاکره ومصالحه نشوند ،به آنها اقدامات جدی خواهدشد.آیا اظهاراتی
راجع به سقوط نظام افغانستان ظن وگمانی را ایجاد نخواهدکرد که امریکـا در
متقاعدساختن طالبها درمذاکره با حکومت افغانستان ،که جنرها خاتمه بیابـد و
صلح برقرارشود ،جدی نیست؟ ویااین مذاکرات طوریکه گفته میشود ،بازهـم
بازی های سیاسی دیرریست که نمی توان به آن امیدوار بود؟ ! /
*****************************************
اما خواست و چشم داشت همه هم میهنان در راستای برآورده شدن آرمـان
های واال و باالی حقوق سیاسی -اجتماعی -مدنی و فرهنری به توان و دانش و
دراکی و زیرکی جوانان فرهیخته می باشد .این جوان پرتوان و نترس و استوار
است که باپایمردی باید دربرابر زور ،فریب و چال ونیرنرهای دجاالن تجار و
بازرگانان قوم وزبان ومذهب و دین ،عیارانه و با پایمردی بایستند و تـا هـمـه
خواستهای برحق هم میهنان شانرا نستانند از پای ننشینند .و یک بار دیرر این شعر
با پایه و پرمایه و زیبا را باهم میخوانیم:
در جستجوی محبت
شعری از مسعود(؟)
درآن شهری که مردانش عصا از کور می دزدند
همان شهری که اشک از چشم  ,کفن از گور می دزدند (دنباله درص )1

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

عبدالودود ظفری
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شمارۀ 0101
المیدا ـ کالیفورنیا

نوجوانان و افراط گرایی

درزمان جنرال ضیاء  0111مدرسه درمناطق مهاجرنشین پاکستان ایجاد شد .

روزنامۀ نیویار تایم گ ارشی به قلم حنا انربر Hanna Ingberزیر عنوان
(مادران وپدران مسلمان چسان باکودکان خود دربارۀ افراط گرایی صحبت می
نمایند) ،درشمارۀ 31دسمبر 3۱32خودبه نشر سپاریده است .ترجمۀ آن پس از
یک تبصره برآن تقدیم میرردد.
واقعات اخیر انتحاری ،حمالت بر دفاتر ،بس ها ،اجتماعات ،مکاتب ،مساجد،
دانشراهها وورزشراهها وایجاد هراس درگوشه های جهان ،کشتاربیـرحـمـانـۀ
داعش درعراق وسوریه ،فروش زنان ودختران ی یدی سوزاندن انسانهای زنده،
اف ایش حمالت طالبان وتولد دوبارۀ القاعده درافغانستان ،نفوذ داعش درقسمت
هایی ازافغانستان ،یکباردیررجهان اسالم را درمحراق توجه قرار داد .حملۀ تند
روان مسلمان برمردم بیرناه در اروپا وامریکا زمینه رابه افراط گرایان ومتعصبین
عیسوی درامریکا،کاناداواروپامساعدنمودتابرافرادومساجدحمله کنند وخسارات
زیاد واردنمایند .حتا دونالد ترمپ ،کاندیدح ب جمهوریخواهان ،قدم فـراتـر
گذاشت وازحکومت امریکا تقاضاکردتا روشن شدن عـلـل آنـهـمـه تـرور
ووحشت ،ازورود مسلمانان به امریکا جلوگیری کند.
اعمال ضدانسانی وضداسالمی یکعدۀ خیلی قلیل که برداشت ناسالم از دیـن
دارند ،دین اسالم رایک دین وحشت ودهشت معرفی کـرده و مسـلـمـانـان
رادرسراسرجهان به حالت خیلی بدقرارداده ودشمنی پیروان ادیان دیرر بویـژه
عیسوی مذهبان راعلیه مسلمانان برانریخته است.
اکنون به همه آشکارشده که ریشه های اکثریت مطلق بدبختیهای افغانستان،
نارامیهای منطقه وحتا جهان ازمدارس ظاهرا ً دینی پاکستان آب میخورند .ایـن
مدارس بجای تدریس اموردینی ،انسانی ،ترجم و هم یستی باپـیـروان ادیـان
دیرر ،تعصب ،افراط وترور رابه شاگردان القاء میدارندوجوانان رابا مغ شویی
به آرزوی رسیدن به حور وغلمان درجنت ،به انتحار وانفجار وا میدارند.
احمدرشید ،روزنامه نرارشهیرپاکستان ،مؤلف کتاب(طالبان ،اسالم ،نفت و
بازی ب رگ نو درآسیای مرک ی) که درسال 3۱۱۱چاپ شد ،ومن(عبدالودود
ظفری) برگردان فارسی آنرادرسال 3۱۱3تقدیم داشتم ،شمـار مـدارس رادر
پاکستان 22ه ارباب خوانده بود .بقول او ،تعداد مدارس درپاکستـان درسـال
 3913درحدود36ه ارباب بود ،در دوران زعامت جنرال ضیاالحق هفت ه ار
مدرسۀ دیرربرآنهااف ودشد که اکثریت شان درصوبۀ سرحد بویژه درمنـاطـق
مهاجرنشین افغانستانی ایجادشدند .بصورت یقینی ادعاکرده میتوانیم که تعـداد
این نوع مدارس بسیار اف ایش داده شده است.
بنابرسیاست غلط وطالبخواهیهای کرزی واحمـدزی ،شـمـاری ازمـدارس
دینی !!! نوع پاکستانی بداخل خا افغانستان انتقال داده شده تا اطفال افغانستانی
از تکلیف سفربه پاکستان نجات یابند .خوانندگان ارجمند یقینا ً ویدئوهایـی را
مشاهده کرده اندکه اطفال بین6ـ 33ساله درداخل افغانستان ازجانب طالبان درین
مدارس دینی!!! به استعمال کالشنکوف ،پرتاب نارنجک وسالحهـای دیـرـر
آموزش داده میشوند.
به نوشتۀ احمدرشید،مولوی یونس خالص ،مولوی محمدنبی محمدی ،حـد
اقل هشت وزیرکابینه ،شماری ازوالیان ،قوماندانهای نظامی ،قضـات وبـیـرو
کراتهای رژیم طالبان ،فارغان مدرسۀ حقانیۀ پاکستان زیرنظر وریاست مولـوی
سمیع الحق بودند .سمیع الحق شاگردان مدارس پاکستانی رابصورت وقـفـوی
برای جنگ درکنارطالبان به افغانستان اع ام میکرد .درسال3991دوازده مدرسۀ
حقانیه رادرصوبه سرحد تعطیل کردوهشت ه ارطالبچه رابه کمک طالبان بـه
جنگ در برابرقوای مقاومت احمدشاه مسعود قهرمان ملی فرستاد.
کودکان ونوجوانان مسلمان درامریکا واروپاهم ازخطرمغ شویی و جذب به
دهشت افرنی وافراط گرایی درامان نمی باشند وخیلی آسیب پذیرهستند ،وبه
آسانی ازراه وسایط جمعی انترنتی شکار می شوند .خانواده های مسلمان ،علما،
روشنفکران ،صاحبان رسانه های جمعی ،برنامه سازان تلوی یونها وظیفۀ بسـیـار
خطیر درقبال تربیه و رهنمایی اطفال ونوجوانان بدوش دارندتا آنهاراازافتیدن به
دام ت ویر طالبان ،داعش ،القاعده وگروههای متعصب ودهشت افرن که قرائت
نادرس ازاسالم دارند ،برحذر گردانند.
روزنامۀ نیویار تایم سئوالی راباخوانندگان مسلمان خودمطرح کـرد و
خواهان جواب آنهاشد( .خانواده ها چرونه درموردافراط گرایی بااطفال خود
صحبت می نمایند؟) شمارزیادی به سئوال پاس دادندکه چندتـای آن دریـن
گ ارش پژوا یافته وازحضور شما گ ارش می یابد :
*
*
*
یک مادروپدرمسلمان در توکیوبه اطفال خودنصحیت میکنندکه صد مرتبه
سخت ترکارکنند وصدمرتبه مهربانترباشند .یک جفت مسلمان در تورانـتـوی
کانادا به فرزندان نوجوان خودمشوره میدهندکه هر کسیکه درشبکۀ انترنت ادعا
مینمایدکه مسلمان است وآنهارابسوی دولت اسالمی (داعش) دعوت میکـنـد،
باید بسیارمحتاط باشند .شاید پدران ومادران درسراسرامریکا بـه اوالدخـودهـا
برویند که میتوانندهم امریکایی باشند وهم مسلمان ،مهم نیست که کـی چـه
میروید ،شما نباید ازمیان هردو یکی را انتخاب کنید.
موج حمالت اخیرافراط گرایان بنام اسالم ،بشمول حمله بر سان برناردینوی
کالیفورنیا درماه دسمبر ،3۱32بیانات ضدمسلمانان رادر امریکا ،اروپا وغـیـره
اف ایش داد .ما ازخوانندگان مسلمان خودتقاضا کردیم که بـرـویـنـد چسـان
بافرزندان خود درین حاالت مشکل مذاکره میکنند .درحـدود 32۱نـفـربـه
تقاضاپاس دادند .بسیاری گفتندتالش مینمایندبه کودکان خودتفهیم کننـدکـه
اعمال دهشت افرنانه انعکاس دهندۀ ایمان وعقیدۀ آنهانمی باشد .شماری ازپاس
هارابصورت فشرده درینجا می آوریم :
(من وخانم پاکستانی امریکایی هستیم ،دوطفل داریم  33و31ساله کـه در
امریکا بدنیا آمده اند .آنهاهمانند اطفال دیررامریکامیباشند .یکی شان عاشق تیاتر
موزیکال ودیرری دوستدار بیس بال (توپ دنده) می باشند .ما به اطفال خـود
سفارش میکنیم که بهرقسمت هویت خود افتخارنمایند .به امریکایی بودن بـه
کالیفورنیایی بودن وفرهنگ اسالمی خود ببالند .باالتر ازهمه به آنهامی فهمانیم
که انسان مهربان و مؤدب باشند).
مینا حسینی از آستن تکساس که دخترهفت ساله دارد وطفل دیرری درراه
میباشد ،ادعامیکند( :من به کود خودتفهیم می نمایم که شاید بعضی هابعضی
وقتهاچی های ناشایسته دربارۀ دین مابرویند ،که سبب مغمومیت ودل آزردگی
ات شود وترا به خشم آورد ،ولی تو وظیفه داری که بدن خودرا درامن نـرـه
داری ،به معلم ویاشخص اعتمادی پناه ببری تاکمکت بکنند .من بـه دخـتـرم
فهمانده ام که در صورت ضرورت چسان ازشمارۀ 933استفاده کندوچـطـور
صحبت نماید .به اوفهمانده ام فهرستی ازکسانی راکه درمکتب وهمسایری مـا
اعتماد دارد تهیه کند وبرای خواستن معاونت به آنهامراجعه کند .من بـخـاطـر
امنیت دخترم هراس دارم ،میخواهم دربین ارائه معلومات به او وایجاد تـرس،
موازنه برقرار سازم ).
ندیم احمد که دارای دونوجوان 36و 31ساله است ،ازانتاریوی کانادا پاسـ
داده ( :مردم مدام از چی مجهول واهمه دارند( ،دنباله درصفحۀ ششم)

سپــــیدار بــــاغ

وقتی می خواهی با این شخص دیدارنمائی ،مواظب خودت بـاش ،از مـا
بهتران هم در مواجهه با ایشان همین طور بودند؛ حضرت استاد ربانی به گـونـه
ویژۀ با او برخورد میکرد و مسعود ب رگ نی خیلی آرام تر و شمرده تر با او به
صحبت می نشست .
این چه شخصیتی است ،کـه
احـمــد شــاه مســعـود اوراق
پیشنهادی او را نمی خواند وبـه
قول معروف چشم پت امضا می
کرد .استاد ربانی رهبـرفـقـیـد
جمعیت اسالمی افغـانسـتـان از
روی اطمینانی که به اوداشـت،
پیشنهادات او را بدون چـون و
چرا به مرحله اجرا قرار می داد.
این شخص ج انجنیر مـحـمـد
اسحاق کسی دیرری نیست.
هرگاهی که خواسته باشم ،اندکی از گرفتاری های ذهنی ام بکاهم ،و زندگی
را به چشم معنا بنررم ،از انجنیر صاحب وقت می گیرم و م احم ایشان می شوم،
می شنوم ،می آموزم و جانم را تازه می کنم.
انجنیر محمد اسحاق  62ساله در زمان داؤود خان به نهضت اسالمی افغانستان
پیوست ،باچهره نامدارنهضت اسالمی انجنیرحبیب الرحمن یار و همدم شد .در
قیام  3221هـ.خ در برابر دولت داؤود خان سهم گرفت .رئیس کمیته اطالعات
جمعیت اسالمی شد .رئیس دفتر فرهنری جبهات شمال کابل گردید .با ترتیب
نمایندۀ احمد شاه مسعود در امور سیاسی ،معاون کمیته سیاسی جمعیت اسالمی،
معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی شد .باری از قیام  3221هـ.خ این خاطره
را بیان داشت .وقتی قیام به نتیجه نرسید ،به عقت نشینی پرداخته شد ،در قـلـه
کوهی سردی هوا او را به ستوه آورد .انجنیر اسحاق می گوید( :مسعود سرم را
در بغل گرفت تا گرم شدم ).
در  3221هـ.خ وقتی کفایت اهلل مصطفی برادرش معاون احمد شاه مسعـود
شهیدگردید ،انجنیراسحاق مراسم دعاخوانی نررفت وگفت مانندکفایـت اهلل
روزانه ه اران تن دیرردرگوشه وکنارافغانستان شهید میشوند ،اما چنداعالمیه را
دردفاترجمعیت اسالمی نصب کرد ،که درآن آمد بود اگرکفایت اهلل ازکسی
قرضدارباشد ،به او مراجعه کند ،تا قرضش پرداخته شود ،زیرا از شهید هـمـه
گناهانش بخشیده می شود ،ج قرض اش.
آنچه درسالهای آغازین جهاد انجنیراسحاق انجام میداد ،برای بسیاری ها قابل
فهم نبود ،باگذشت زمان صحت کارهای اوبرای دیرران روشن گردید .درجبهه
پنجشیراساس نشریه (ندای جهاد) را گذاشت ،سپس نشرات رادیـویـی راراه
اندازی کرد ،درپهلوی قرار گاه های نظامی ،کمیته های دعوت وجهاد رابنا نهاد،
زمینه برگ اری دوره های آموزشی را برای مجاهدین فراهم کـرد .کـامـره
عکاسی و فلمبرداری را وارد جنگ افغانستان ساخت .فرماندهان جهاد را به نقش
رسانه ها ملتفت گردانید ،نخستین دسته های روزنامه نراران خارجی رابه جبهات
افغانستان رهنمائی کرد .به زبان دیرر ،بیشتر اسنادی کـه ازجـبـهـات جـهـاد
برجامانده حاصل تدبیراو بود .در شناسائی جهاد افغانستان در سطح جهـانـی از
پیشقراوالن است .همچنان وی اولین دسته از چریک های شهری را آمـوزش
داد .کارکنان مخابره مدرن (جکوار) را در جبهه تربیه کرد.
انجنیرمحمد اسحاق تا صنف پنجم دانشکده انجنیری آموزش دیـده ،زبـان
انرلیسی را دردوران تحصیل فراگرفته واین امر برای وی این امتیاز راداد تـادر
معرفی جهاد ومجاهدین به کشورهای خارجی نقش فعالی را ایفا کند ،و دامنـه
کار اوتا مذاکره بارونالدریران درقصر سفیدکشیده شد.
درسالهای 3213-3262نشریه انرلیسی زبان افغان نیوز رامدیریت کرد وبـه
عنوان یک منبع معتبرحقایق را به جهانیان رسانید .درتابستان 3229پاینده محمد
برادردومش شهیدشد .وقتی مجاهدی جسد نیمه جان او را از زمین بلند می کند،
فریدون گنجور تصویری از آن گرفته و آن تصویر سالها در دفتر کار انجنیـر
اسحاق گذاشته شده بود.
انجنیر محمد اسحاق در میان منسوبین جمعیت اسالمی افغانستان به پشت کار،
جدیت ،صداقت صراحت لهجه و مناعت نفس معروف است ،همه باشنیدن نام
او به عنوان تسلیم و احترام سری تکان می دهند و بدین ترتیب مراتب سپـاس
خود را به وی می رسانند .وی برمن حق استادی دارند ،دستم را گرفت ،مسایل
زیادی از رم و راز زندگی را بر من آموخت .ساده نویسی و کوتاه نویسی را
زیر نظر او یادگرفتم .فشرده من اگر نیکم ،اگر بد ،درساختن من انجنیر اسحاق،
بیش از استاد ربانی ،مسعود و دکتر عبدالحی الهی نقش دارد.
در زمان مقاومت بحیث نماینده ویژه جبهه مقاومت در واشنرـتـن ایـفـای
خدمت کرد .پس از موافقتنامه بن دو باره به وطن آمده چند سالی ریاست رادیو
تلوی یون ملی را بدوش کشید .اکنون در یک شرکت خصوصی به عـنـوان
کارمند عادی فعالیت می کند.
آنچه انجنیراسحاق را درانظارگرامی ترگردانید ودرقلبها جاداد ،سختکوشـی
توأم باتقوای اوبود .هیچراهی زرق و برق مادی توجه اوراجلب نکرد ودر دام
مادیات گیرنیفتاد .با انبوهی ازفرصت ،زندگی ساده را از دست نداد و از ردیف
مردمان عادی خود را کنار نکشید ،به زبان دیررایشان ازمعدودکسانی است که
بادوباران حوادث قامتش را خم نکرد و در باغ جهاد افغانستان همچون سپـیـدار
سرفراز ماند .این شخصیت جدی ،با تظاهر و ریا کاری پیوسته در ستی بـوده
است .درسالهای آغازین جهاد ،بارها دربازار از روی قصد براالغ سوار میرذشت
ومی گفت ،پیامبر بر االغ سوار می شد .االغ سواری غرورآدمی را خرد میکند.
در هردفتری که ایفای وظیفه کرده ،در پا کاری دفاتر خود با زیر دستانش
شریک ساخته و در مواردی از آن ها پیشی گرفته است.
وقتی در معیت ایشان به خدمت مسعود علیه الرحمه می رسیدیم .مسعود بـا
ب رگواری میرفت(انجنیرصاحب ما را گنهکار می سازی ،وظیفۀ ماست که بـه
زیارت شما برسیم ).وقتی مسعود در آن جاه و مقام درحق انجنیر اسحاق چنین
می گوید ،قیاس باید کرد که حق احترام او به گردن ما در چه پیمانـه اسـت.
(ازفیسبو حفیظ منصور)
[این خاکسار باجناب انجنیراسحق هنرامی آشنا وب ودی دوست شدم ،که به
حیث نمایندۀ ویژۀ جبهۀ مقاومت ملی درواشنرتن موظف شد  .روزی عصربه
من تلفون فرمود ونشانی دفترش رادادکه درشهرآرلنرتن بافاصلۀ کمترازیـک
مایل ازواشنرتن دی سی قرارداشت ،وگفت اگرفرصت داری ،فـرداسـاعـت
چهار بیا دفتر ،باهم آشناشویم .رفتم وبیرون تعمیرانتظارکشیدم ،دوستی باموتـر
خود او راآورد ،پایین شد وماشین فکس وکاغذهای آنرا دربغل گرفـت ،وبـه
طرف من آمد ،دستانش بند بودوبغل کشی نکردیم ،بندلی ازکـاغـذهـاراازش
گرفتم وباهم رفتیم داخل دفترش ،دفتر که چه عرض کنم ،به اصطالح وطنـی
(کوتۀ) بود کوچک ،می ی و دوچوکی ،ومی کوچکی هم برای فـکـس و
تلفون .چاق سالمتی کردیم وبا آبررمی درچایجوش چای دمید وبه من پیـالـۀ
تعارف فرمود .

مترجم  :سیدفقیر علوی

صفحۀ سوم
لورتن ـ ورجینیا

استخدام سالخورده ها به سربازی !

(واشنرتن پوست  2فبروری : )3۱36باتوسعۀ ساحۀ جنگ طالبان ،حکومـت
ناگ یرشده به استخدام سربازانی بپردازدکه سن شان باالتر از چهل است !
وزارت دفاع برای مبارزه علیه طالبان ناگ یرشده مردمی راکه ازسن چهل باال
تر اند ،بحیث سرباز بپذیرد ،دلیل این امراینست که با اف ایش مجروحین وفرار
جوانان ازسربازی ،ناگ یر آن وزارت به جلب سالخوردگان می پردازدکـه در
کشورهای همجوار هرگ سابقه ندارد .جنرال دولت وزیری نطاق وزارت دفاع
اظهارداشت که به اثرفشار قوای ائتالف تحت ریاست امریکا ،سن سربازان افغان
که درگذشته 22سال بود ،به چهل سال اف ایش یافت .متحدین خارجی ازیـک
طرف وهم مسلکان افغان ما از طرف دیرر ،ازناحیۀ کمبود سربازا به سن پایین و
مروج ،دراندیشه بودند ،الجرم برای اینکه این تشویش بر طرف گردد ،لهذا سن
سربازی رااندکی اف ایش دادیم .مخصوصا ًکمبود سرباز درسال گذشته تشویش
مسئولیت را جدی ترساخت.
باوصف اینکه حکومت امریکادرطی پان ده سال تنهامبلغ  22بلیون دالـر در
بخش اردوی افغانستان صرف کرده ،ولی بازهم نتوانستند حملۀ طالبان رابـرای
اشغال والیت قندز مانع شوند .بایدمتوجه بودکه والیت قندز هستۀ ارتباطات این
منطقه را تأمین میکند  .تقویت نیروهای افغانی ازاهداف مهم جانب امریکا بشمار
میرود ،ولی این هدف درسال گذشته روبه کاهش گذاشت ،ودرنتیجه نررانـی
مقامات امریکا را برانریخت .طالبان درسال گذشته دروالیات شمال وجـنـوب
افغانستان پیشرفت های قابل توجه را انجام دادند ،ازآن به بعد بودکه نـاتـوانـی
وضعف قوای افغانی برمال گردید.
درخالل گ ارشیکه جان اف سوپکو ،رئیس مخصوص ساختمانهای افغانستان
به کانررس تقدیم کرده ،معلوم شدکه قوای افغانستان تنها هفتاد درصدافغانستان
رازیر کنترول خویش دارند .همه بخاطردارند که درسال مذکور طالبان بعدازپنج
سال که باشرایط نهایت دشوار افغانستان رازیرکنترول خویش داشتنـد ،رانـده
شدند .اکثرتحلیلرران پیرو این عقیده اندکه سربازان افغان درطی سال گذشتـه
تلفات سنرینی رامتحمل شده اند ،ولی جالب این است که شمـارواقـعـی ایـن
تلفات نشرنشده است .
الوهورن ،مدیرخدمات عامۀ قوای متحدین به زعامت امریکا بدین باور است
که سربازان افغان درسال 3۱32بیست وپنج درصدبیشتر آسیب دیده انـد ،واز
همین خاطراست که جنرال کمپل قوماندان قوای متحدین ،مقامات نـظـامـی
افغانستان راتشویق میکندکه درتهیۀ افراد جدید ودرعین زمان تربیت سربـازان
موجود تجدیدنظرکنند .همچنان قوماندان قوای متحدین برمقامـات مسـئـول
نظامی افغانستان اصرار داردکه شرایطی فراهم سازندتابه سربازان افغان کـه در
میدان جنگ خسته ومضمحل شده اند ،مجال استراحت بدهد وجای ایشان را در
محاذات بحرانی با سربازان تازه نفس که درپشت جبهه بسرمیبرند ،عوض کنند.
درخالل سالهای گذشته ،آنچه براین قطعات درمیدان جنگ تحمیل شده ،ادامۀ
جنگ علیه طالبان بود ،بدون آنکه درین مدت نفسی به راحت بکشند ،وبه ایـن
ترتیب درطی زمستانی که پیش روداریم ،بایستی ازنقطۀ نظر سربازان تازه نفس
وسالح بهتر ،بایدتجدید نظری صورت بریرد .حکومت افغانستان تصمیم گرفت
که 392ه ار سرباز فراهم کند ،اما دریغ که نتوانست این رقم رافراهم کند ،ولی
نمایندۀ خاص امریکادرمورد فعالیتهای اردوی افغانستان ،اخیرا ً درکانررس اظهار
داشت که رقم تعداد سربازان افغان دربرخی اوقات مبالغه آمی به نظرمیرسد.
همچنان خبرگ اری اسوشیتدپرس درخالل ارزیابی که درطی ماه اخیرانجـام
داده ،مدعیست که که تعداد سربازانی راکه مرجع مسئول افغانستان بازمیروید،
شایدشامل تمام سربازانی باشدکه مدتهاست چشم اززندگی پوشیده انـد ،یـااز
طرف طالبان به قتل رسیده ،یاتقاعد کرده اند؛ لهذا میتوان این این رقـم مـقـام
مسئول افغانستان رایک احصائیۀ تخیلی خواند.
حاالحکومت افغانستان سن چهل سالری رامعیار پذیرش سربازان پذیرفته که با
شرایط حکومت پاکستان خیلی تفاوت دارد ،زیرا حکومت موصوف باالتر از
سن  32سال رابرای خدمت سربازی نمی پذیرد ،و هند نی مراجعین باالتراز 31
سال را رد می کند /.
*****************************************
ساعتی باهم گپ زدیم ،وپس ازآن یکبار دیرر دردفترش رفتم ،اما بار بار بـا
وی درگردهمآیی های جانبداران جهاد ومقاومت ملی درورجینیا ،که زودزود
دایرمیشد ،باهم میدیدیم وگپهایی دربارۀ آمرصاحب وجهادومقاومت میرفتیم.
جالب ترین نکته درطول وظیفه اش درواشنرتن این بودکه هیچراه به فـکـر
خرید موترنشد ،بایسکلی خرید و توسط آن به کارهای رسمی درواشنرتن می
رسید  .باری ن دیک واشنرتن بایسکلش تصادم کرد وپای جناب انجنیرپاکنفس
ضربۀ محکمی دید ،ولی باآنهم حاضرنشد ازپول مقاومت ،برای خودمـوتـری
بخرد  .این نکته مؤید گفتارجناب منصوراست ،که انجنیراسحاق برای تنبیه نفس
اماره ،درایام جهاد براالغ سوارمی شد ودرواشنرتن بربایسکـل ،درحـالـیـکـه
ارادتمندان فراوانی دور وبرش حاضربودندتا برایش رانندگی کنند ،اما وی در
کمال شکسته نفسی وتنردستی درواشنرتن زیست .بعدها شنیدم کـه ازبـابـت
تصادم بایسکلش درواشنرتن ،آمرصاحب ب رگوار با اوشوخی های بام ه مـی
فرمود .
خداوند روح پرفتوح حضرت آمرصاحب شهید وشهیداستادربانـی را شـاد
بدارد ،و راهروان صدیق و وفادارشان ،ازجمله انجنیراسحق رادرپناه خـود بـه
سالمت نرهدارد ،وتوفیق هرچه بیشتر به ملت مظلوم ماعطا فرماید .آمین یا رب
العالمین .محمدقوی کوشان
*****************************************

تابع بیگانه

شعری ازمرحوم ومغفورصوفی عبدالحق بیتاب،
ملک الشعرای پیشین افغانستان
به کنج تنگ زندان درخ یدن
به سختی در سیه چاه آرمیدن
امـــــید عافیت از جان بریدن
ز آب زندگانی دست شستن
به مو کوه گرانی را کشیدن
رۀ ســـیالب با خاشا بستن
به مژگان سنگ خارا را بریدن
خ ف را گوهر شهوارکردن
به شستن بردن از زنری سیاهی به فرق سربه الش کوه دویدن
به زیــــر آسیا سنری خ یدن
ز سختی های چرخ فتنه انری
نباشد آنقدر ها سخت و مشکل
که خود رازیردست غیر دیدن

دراثرخیانت های آشکار غرب و نبود زعامت ملی طی چهارده سال ،کشـور
آریانا ،درواقع ازجانب پاکستان اشغال شده و روبه تباهی و فروپاشی میرود .این
سرودۀ شادروان ملک الشعرابیتاب رامتناسب به حال وطن ومردم ما یافتم ،وبرای
نشربه جریدۀ امید فرستادم.
عبدالخالق بقایی پامیرزاد ،سویدن

هفته نامۀ امید

پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

شمارۀ 0101
الکسندریه ـ ورجینیا

صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز

در وصلت وطن و درغربت هجرت (بخش )31
یادی ازآمادگی وترجمۀ شفاهی دروس پروفیسران فـرانسـوی :اسـتـادان
فاکولتۀ طب اکثرا ً پروفیسران فرنسوی(نظربه قراردادتوأمیت بایونـیـورسـتـی
لیون ،تعیین شده بود وازصنف دوم فاکولته به بعد ،من درپهلوی تعقیب دروس
روزمره ،بحیث ترجمان شفاهی استادان از فرانسوی به فارسی دری نی درصنف
خودمؤظف شدم .اولین ترجمۀ مستقیم ،درس (سمیولوژی) اساسات مقدماتـی
(امراض داخله) پروفیسر کورال بودکه باموفقیت انجام یافت ،وکورال مرابـه
چند پروفیسردیرر جهت ترجمانی معرفی نمود .این ترجمانی داخل صنف و
جریان درس روزمره برایم هم فایده داشت وهم ضرر !
فایده اش این بودکه به جمالت استاد بادقت تمام گوش میدادم تا صـحـیـح
ترجمه گردد ،وهم درعین حال برای هرساعت ترجمه مبلغ پان ده افغانی حـق
ال حمه ازادارۀ فاکولته بدست می آوردم  .ولی ضررش این بودکه دراخیرختم
دروس روزمره ،بایدموضوع تدریس را ازنوتهای همصنفی هایم رونویس مـی
کردم و یکی دوساعت زیادتر را درفاکولته وصنف خود بسرمیبردم  .شامراهان
وقتی به خانۀ پدریم که درکارتۀ چهارواقع بود برمیرشتم ،دووظیفۀ سـنـرـیـن
دیرر به دوشم بود :نخست حفظ وآمادگی دروس روزمره تاساعت ده شب ،و
ازآن به بعد ترجمۀ مضامین ومطالب فرانسوی ازمجالت (پاری مارچ و پورتو) و
امثال آنهاکه عم ب رگوارم استادعبدالرشید لطیفی برای نشر درمجلۀ برگ سبـ
بدوشم گذاشته بود ،رویدست میرفتم .همچنان برای روزنامۀ ملی انیس یامجلـۀ
ژوندون که دراول موسس ومدیر تحریرآن پدرمرحومم عبدالباقی لطیفی بود،
ترجمه وتهیه میکردم .این کار اضافی ام تاپاسی ازشب ادامه می یـافـت وبـه
دلخواه خودخواب راحت وآرام نداشتم ،وبعضی اوقات که خسته وسرگیج می
شدم ،درگوشۀ اتاق (که چوکی ومی تحریرنداشتم) بدون اراده و بدون لحاف
و دور ازبسترخوابم میبرد ،وباالخیر مجبورا ً به بسترمی رفتـم تـابـرای دروس
فردای فاکولته وتجرمه هاونوشته های دیرر در شب دیررآمادۀ کارباشم.
تعجب نکنیداگر به شمااعتراف کنم که این شیوۀ زندگیم تاحال در همین سن
و سال وموسفیدی نی چندان تغییرنکرده ،بدین معنی که هر روزصبح تاساعـت
هفت ازآپارتمان محقر ودواتاقۀ (کاندومینیوم) محل نشیمن خود واقع الکسندرۀ
ورجینیا ،با بس وترن به محل وظیفه ام درجورج تاون یونیورستی واقع واشنرتن
دی سی مدت پان ده سال میرفتم وقسمتی ازراه راهم پیاده می پیمودم وپس از
هشت ساعت کار ،مقارن شش شام بخانه برمیرشتم ،پس ازصرف طعام وشنیدن
یادیدن اخبار ،تاپاسی ازشپ به مطالعه یاترجمه یاتحریربعضی مضامین میپرداختم
وهنوزهم می پردازم ،که نمونه هایش راشمادرهفته نامۀ وزین امید وماهنامۀ پیغام
ازسایتهای انترنتی خاوران ،خراسان زمین و ماریا دارو مطالعه میفرمایید.یکی از
نمونه های تحریری راکه خاصتا ً به استقبال روزفرخندۀ بین المللی مادر نوشتـم،
در همین بخش به شما ارائه می دهم :
روزفرخنده وعالیمقام مادر ،درحقیقت همان روزجاویدان مادرانی است که
ازآغاز خلقت تاامروز جوامع بشری راساخته اند ،وباعواطف راستین پـرورش
داده اند .حال درگردش هرسال ،مردمان سراسرقاره ها این روزرا باحرمـت و
احساس بی نظیر تجلیل میکنند ،ودرپیشوازآن تجلی وکشش عشق ومحبت و
دوستی بی شائبۀ مادر ،دل وجان فرزند را درهرکجاکه باشد ،روشن وپرسـرور
ساخته خاطره هارا درنهادش ازطفولیت تاکهولت رنگ وبوی حیات می بخشد.
بنده نی مانند شما و ملیاردها انسان دیرر درسالروزارزشمندمادر ،بیاد و فکـر
مادر محبوب وفداکار خویش میافتم ونقش اورا درساختمان زندگـی فـردی،
خانوادگی واجتماعی ام برازنده و ماندگار می یابم .چنین است که ازسالهابه این
طرف چه دروطن ع ی وچه دردیارغربت هرسال مقاله یاپارچه شـعـری بـه
استقبال روزخجستۀ مادر برشتۀ تحریر آورده ام .
همین لحظه برخی ازعناوین ومطالب آن نوشته هاجسته جسته بخاطرم میآید
که عنوان یکی آن (هرگ نمیر مادر!) بود .در متن آن مضمون حکـایـت دو
طفلی را ازیک اثرجاودانی نویسنده وفلم سازجاپانی آورده بودم که باری مادر
محبوب دوکود یتیم ،سخت مریض و زمینریر میشود وروزهای دردنـا
زندگیش درپنجۀ بیرحم مرگ به شمار میافتد .طفلکان غمرسارش هرصبح وشام
دوام زندگی مادر راتمناکرده وبه اومیرویند :هرگ نمیر مادر ! ...مادر رنجور با
تبسم خاصی که روی لبهای رنگ پریده ومرتعشش نقش می بندد ،برای آرامش
خاطرجررگوشه هایش میروید( :تازمانی که شاخچه های درخت کـهـنـسـال
حویلی ما برگ وباردارد وسرسب است ،من نی ن د شما زنده خواهم بود)...
ولی چندماهی نرذشت که خ ان یغماگر فرارسید وبرگهای درخت کهنسال
زرد وپژمرده شدویکی پی دیرر برزمین افتیدندوپراکنده شدند .وقـتـی دو
کود اندیشنا  ،برگری ان درخت کهنسال را دیدندکه زود زود فرو مـی
ری ند وشاخچه هارا برهنه وتهی میسازند ،روزی به اتفاق همدیرر باابتکار طفالنۀ
خود تار وسوزن مادر افسرده حال راگرفته آخرین برگها راروی شاخچه هـای
درخت کهنسال دوختند و پیوند زدند تادیرر زیر سیلی تندباد خ ان فرو نری ند
و ماندگار بمانند ،وآنراه زندگی مادر محبوب شان نی ادامه یافت و تسلیم پنجۀ
مرگ نرردد...
به همین سلسله دریک سالررد دیررروزفرخندۀ مادر ،اثرنویسندۀ معـروف
(رومن گری) راکه بیاد مادر گمشده اش نوشته بود ،زیر عنوان (سـحـرگـاه)
تحت ترجمه گرفتم و درروزنامۀ ملی انیس آنوقت بچاپ رسید .رومن گری در
اثر حوادث جنگ جهانی دوم ازمادر ع ی خود جداگردید ،وبخاطرتعـقـیـب
نازی ها ،در دیارغربت مهاجر شدوبه تحصیالت خود ادامه داد .مادر فداکارش
هر ماه مکاتیب تشویق کننده جهت تقویۀ ارادۀ زندگی ودوام مساعی اش در
تکمیل دورۀ تحصیلی برای میفرستاد .ولی مادر رومن گری که بـه مـریضـی
م منی مبتالبود ،دراثرمشقات زندگی زمان جنگ توانایی خودرا کامال ً ازدست
داد ووقتی دانست مرگش ن دیک شده است ،چندین مکتب با درج تاری مـاه
های آینده بعنوان یرانه پسرش نوشت وبه دوست همراز خود سپردکه بـعـداز
مرگش درآغاز هرماه به آدرس پسرش بفرستد تا او مطمئن باشدکـه مـادرش
هنوززنده است ،وبه امید دیدار اووبازگشت موفقانه به وطن ،تحصیال ت خودرا
باخاطرآرام تکمیل کند .مدتها بعد وقتی رومن گری که تحصیالتش رابه پایان
رسانیده بود ،ازمرگ مادراطالع یافت ،واین رویداد واقعی رادر کتابی برشـتـۀ
تحریر آورده وبرندۀ جای ۀ ممتاز ادبیات فرانسه شد.
درآن ایام من غافل ازین بودم که سالهابعد چنین سرنوشت حسرتبار دورشدن
ازوطن نصیب خودم نی میشود .دریکی ازروزهای غم انری  3913کـه وطـن
ع ی راقشون سرخ سفا شوروی اشغال کرده بود ،مجبورشدم وطن شیریـن
راتر برویم وازمادر محبوب وفداکارخود که توان مسافرت راههای دشوار
رانداشت ،به امیداینکه بازروزی با مراجعت دریک وطن آزاد وپرصلح وصفای
خویش به دیدارش خواهم آمد ،جدا شدم  .مکاتیب پرمهر اوکه حاوی محبت
ودلداری بود وبقلم یکی ازاقارب مینوشت ،دردیارغربت برایم میرسید .آن نامۀ
پرمحبتش هنوز درراه بودکه باهمه آرزوهای بربادرفته اش بخا سپرده شد...

سدنی ـ آسترالیا
نصیراحمد رازی
داستان های همسو با تصوف ()1
تصوف رابرخی طریقت دانسته اند نه شریعت ،درصورتیکه اگر طریقت بـه
شمارآورده شود ،بازهم خمیرمایۀ اصلیش تعالیم اسالم است .درکتاب اصـول
تصوف درین مورد چنین آمده است( :عالمه حلی جمال الدیـن حسـن ابـن
یوسف ـ 139م ـ درکتاب منهاج الکرامه نوشته است که علم طریقت منسوب به
حضرت علی(ع) است .وی درشرح تجریداالعتقاد درمبحث امامت ،وصـف
جامۀ خشن وخورا نامأکول وگرسنری امیرالمومنین علـی(ص) راکـرده،
استناد رجال طریقت رابه وی نقل می کند.
صوفیه ،سرمستی عاشقانه و دنیای باشکوه درون خود وپدیدآمدن این هـمـه
آثار زیبای عرفانی رادرادبیات فارسی ،مدیون مفهوم این آیۀ شریف میداننـد:
(ونفخت فی من روحی) ـ الحجر آیۀ( ،39و در اوـ انسـان ــ ازروح خـود
دمیدم  ).ازآنرو که روح آدمی از روح کلی الهی نشئت یافته ومیاۀ هستی انسان
شده ،صوفیه معتقدندکه باید درراه اعتالی روح کوشید ،جان را که عالیتـریـن
عطیۀ آسمانی است ،مع ز داشت ،زیراهمین عطای دل افروزالهی است که اورا
برتر ازمالئک قرارداده و اشرف مخلوقاتش ساخته است .داستان :
[در دورۀ خالفت امویان ،تنهانژادی که برسراسرکشورپهناوراسالمی آنـروز
حکومت میکرد وقدرت رادردست داشت ،نژادعرف بود .اما درزمان خلفـای
عباسی ،ایرانیان (خراسانیان) تدریجا ً قدرتهارا قبضه کردند وپستها ومنصبها رادر
اختیارخودگرفتند .خلفای عباسی باآنکه خودشان عرب بودند ،ازمردم عـرب
دل خوشی نداشتند .سیاست آنها براین بودکه اعراب راکنارب نند و ایـرانـیـان
(خراسانیان) رابقدرت برسانند ،حتی ازاشاعۀ زبان عربی دربعضی بـالد ایـران
جلوگیری میکردند .این سیاست تازمان مأمون ادامه داشت.
پس ازمرگ مأمون ،برادرش معتصم برمسند خالفت نشست .مأمون و معتصم
ازدو مادربودند ،مادر مأمون ایرانی بود ومادر معتصم ازنژاد تر  .بهمین سبب
خالفت معتصم موافق میل ایرانیان ـ که پستهای عمده رادر دست داشتندـ نبود.
ایرانیان مایل بودند عباس پسرمأمون رابه خالفت برسانند .معتصم این مطلب را
در کرده بود وهمواره بیم آن داشت که برادرزاده اش عباس بن مأمون ،بـه
کمک ایرانیان قیام کند وکار رایکسره نماید .ازین روبه فکرافتاد هم خودعباس
را ازبین ببرد وهم جلونفوذ ایرانیان راکه طرفدار عباس بودند بریرد .عباس رابه
زندان انداخت واو درهمان زندان مرد .برای جلوگیری از نفوذ ایرانیان ،نقـشـه
کشیدپای قدرت دیرریرا درکارهابازکند ،که جانشین ایرانیان گردد .برای این
منظور گروه زیادی ازمردم ترکستان وماوراالنهر راکه هم نژاد مادرش بودند ،به
بغداد ومرک خالفت کوچ دادوکارها رابه آنان سپرد .طولی نکشیدکه ترکهـا
زمام کارهارا دردست گرفتند وقدرتشان برایرانیان واعراب ف ونی یافت.
معتصم ازآن نظرکه به ترکهانسبت بخود اعتماد واطمینان داشت ،روز به روز
*****************************************
بهرحال ،درهمین راستا دریک یادبود دیرر روزمادر ،فریاد وندای مادر یتیـم
داری راکه دژخیم تفنردار قصد کشتنش راداشت ،درپارچۀ رقتباری چـنـیـن
نوشتم:
 ...بشنو نالۀ پرسوز وگریۀ فرزندان مرا
صدای شکست دل رنجور یتیمان مرا
بنررکه کودکانم افسرده و بینوایند امروز
بیمار و برهنه و بی دوایند امروز
بنررکه ما آب خوردن ولقمۀ نان نداریم
دادرسی درین کلبه ج خالق وی دان نداریم
روز ازکشتن تن رنجور من دست بریر
ج کودکانم درین خانه هرچه است بریر !
لیک بی اثربود نالۀ آن بیوه زن یتیمدار
در دل سنگ ووجدان خوابیدۀ دژخیم تفنردار...
یکبار صدای شلیک تفنگ و هلهله به هوا شد
عفریت مرگ چیره درآن کلبۀ بینوا شد
فریاد برآمد ز یتیمان درآن ماتکمدۀ ویران ...
جان داده بود تن رنجور آن مادر فداکاروطن
زیر شلیک گلولۀ آدمکش ،غدار ،اهریمن
شب آمد وسردشد آن کلبۀ پرظلمت وویران
نماند درآن خانه ج بوی باروت وتن لرزان یتیما...
نقش بس این حادثۀ ننرین ،دریک فصل تاری حسرتبار وطن،
یادگارهجوم کوردالن ،برمادر آزاده وافسرده وداغدار وطن .
اینک که مختصری ازمادرفداکار خود وروزفرخندۀ مادر یاد کردم ،برمیررم
به گ ارشات دورۀ تحصیلیم درفاکولتۀ طب کابل .درصنف مقدماتی پی سی بی
بودم که آوازۀ تشکیل اتحادیۀ محصلین برای نخستین بار درشهرکابل پخش شد
وکمیتۀ عامل وانسجام آن باارسال یک پرزه خط متحدالمال ،انتخاب نمایندگان
محصلین راازهرفاکولته تقاضانمود .بنده ویکی دوهمصنفی ع ی م به اتحادیـه
معرفی شدیم .فعالیتهای محصلین باگرمی وخلوص صلح آمی و آرزومندی بی
شائبۀ خدمت درراه ارتقاواصالح امورجامعه ومملکت وبلندبردن شعورسیاسی و
عدالت اجتماعی پیش میرفت ،وبه دایرکردن کنفرانسهای پرانتباه که البته مسایل
انتقادی براجراات حکومت وقت رانی دربرداشت ،درجمنازیوم مکتب استقالل
که بعدهابه صحنۀ تمثیل مبدل شد ،اقدام بعمل آمد .
بنده بحیث عضو کمیتۀ ادبی وبررسی مضامین ومقاالت کنفرانسها تعیین شدم
و برای پیشبرد این کاروانعقادمجالس کمیتۀ مذکوریک اتاق محقرراکه هنـوز
کلکینهای آن تکمیل نشده بود ،درجادۀ میوند به کرایه گرفتیم .درهمین راستـا
درامی هم تحت عنوان (وحدت ملی) که توسط خود محصالن وهنرنمایی شان
روی صحنه آمد ،به نمایش گذاشته شد .دیری نرذشت که مطبوعات رسـمـی
وقت بنای خرده گیری وتاخت وتاز رابراتحادیه آغازکرد و حکومت وقت نی
به مقابل اجراات این اولین اتحادیۀ محصلین وبیانیه هاو انتقادات محصـالن در
کنفرانسهای پرسروصدایی که هربارتعدادبیشتر عالقمندان وشهروندان رابخود
جلب میکرد ،دست به عملیات خشونتباری زد و اتحادیه بامداخلۀ پلیس ودستراه
امنیتی لغوشد وتعدادی ازاعضای فعال اتحادیه ازادامۀ دروس درفاکولته هـای
مربوط خودمحروم شدند .
ازجریان کنفرانسهای اتحادیه بیادم هست که دریکی ازروزهای کنفرانس که
بنده بحیث رئیس تعیین شده بودم ،بعدازقرائت یک شعرمحترم داکترمـحـمـد
حیدر(نورس) داور ،که بنام بلبل اتحادیه محبوبیت داشت ،ازآثارمرحوم استـاد
گل پاچاالفت ،زیرعنوان (بندیوانه !) باخالصۀ دری آن برای حاضرین قرائـت
کردم ودراخیر آن این ابیات راکه مربوط همان اثرممتاز بود ،یادآور شدم :
بیا تا کار این ملت بسازیم قمــــار زندگی مردانه بازیم
بنالیم آنچنان درمسجد شهر که دل در سینۀ مال گدازیم !
تصادفا ًدرصف اول حاضرین کنفرانس ،مردمحترم وریش سفیدی نشسته بود
که قیافۀ یک مالی فرزانه را داشت .همین که این شعررا شنید ،باهیجان ازجای
خود بلندشد وباحرارت خاص طوری به کف زدن پرداخت که همۀ حاضرین با
او همنوا شدند ( /.دنباله دارد)
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صفحۀ چهارم

میدان رابرای آنان بازترمیکرد .ازینرودرمدت کمی اینان یـکـه تـازمـیـدان
حکومت اسالمی شدند .ترکها همه مسلمان بودندوزبان عربی آموخته بـودنـد
ونسبت به اسالم وفاداربودند ،اماچون ازآغاز ورود شان به عاصمۀ (پایـتـخـت)
تمدن اسالمی تاقدرت یافتن شان فاصلۀ زیادی نبود ،به معارف وآداب وتمدن
اسالمی آشنایی زیادی نداشتند ،وخلق وخوی اسالمی نیافته بودند ،بـرخـالف
ایرانیان که هم سابقۀ تمدن داشتند وهم عالقمندانه معـارف واخـالق وآداب
اسالمی را آموخته بودند ،وخلق وخوی اسالمی داشتندوخود پیشقدم خدمـت
گ اران اسالمی بشمار می رفتند  .درمدتی که ایرانیان زمام امـور رادردسـت
داشتند ،عامۀ مسلمین راضی بودند .اماترکها درمدت نفوذ و دردست گرفـتـن
قدرت آنچنان وحشیانه رفتارکردند که عامۀ مردم راناراضی وخشمرین ساختند.
سربازان تر هنرامیکه براسپهای خود سوار میشدند ودرخیابانها وکوچه های
بغدادبه جوالن میپرداختند ،مالحظه نمیکردندکه انسانی هم درجلو راه آنهاهست!
ازین روبسیار اتفاق می افتادکه زنان وکودکان وپیران سالخورده وافراد عاجـ
در زیردست وپای اسپهای آنان لردمال می شدند.
مردم آنچنان به ستوه آمدندکه ازمعتصم تقاضاکردند پایتخت رااز بعـداد بـه
جای دیررمنتقل کند .مردم درتقاضای خود یادآوری کردند که اگرمرکـ را
منتقل نکند ،بااوخواهندجنرید .معتصم گفت( :باچه نیرویی میتوانـنـد بـامـن
بجنرند؟ من هشتاده ارسربازمسلح آماده دارم  .ـ باتیرهای شب ،یعنی بانفرینهای
نیمه شب به جنگ توخواهیم آمد )!.معتصم پس ازین گفترو باتقاضای مـردم
موافقت کردومرک را ازبغداد به سامره منتقل کرد.
پس ازمتعصم ،دردورۀ واثق ومتوکل و منتصر وچندخلیفۀ دیرر نی ترکـهـا
عمال ً زمام اموررا دردست داشتند وخلیفه دست نشاندۀ آنهابود .بعضی ازخلفای
عباسی درصدد کوتاه کردن دست ترکها برآمدند ،اما شکست خوردند .یکی
ازخلفای عباسی که به کارهاسروصورتی داد وتاحدی ازنفوذ ترکها کـاسـت،
المعتضد بود .درزمان معتضد ،بازرگان پیری ازیکی ازسران سپاه مبلـغ زیـادی
طلبکاربود وبه هیچ وجه نمی توانست وصول کند .ناچارتصمیم گرفت به خود
خلیفه متوسل شود ،اماهروقت به دربارمی آمد ،دستش به دامان خلیفـه نـمـی
رسید ،زیرا دربانان ومستخدمین درباری به او راه نمیدادند .بازرگان بیچاره ازهمه
جامأیوس شده وراه چارۀ به نظرش نرسید ،تااینکه شخصی اورابه یکنفر خیاط
در(سه شنبه بازار) راهنمایی کردوگفت این خیاط میتواند گره ازکار توبازکند.
بازرگان پیر ن دخیاط رفت ،خیاط نی به آن مرد سپاهی دستوردادکه دین خودرا
بپردازد ،واوهم پرداخت.
این جریان بازرگان پیر راسخت درشرفتی فروبرد ،بااصرار زیاد از خـیـاط
پرسید( :چطوراست که اینهاکه به احدی اعتنا ندارند فرمان ترا اطاعت میکنند؟)
خیاط گفت :من داستانی دارم که بایدبرای توحکایه کنم .روزی ازخیابان عبور
میکردم ،زنی زیبانی همانوقت از خیابان میرذشت .اتفاقا ًیکی ازافسران تر در
حالیکه مست باده بود ازخانۀ بیرون آمده جلو درخانه ایستاده بـودومـردم را
تماشامیکرد ،تا چشمش به آن زن افتاد ،دیوانه وار درمقابل چشم مردم اورابغـل
کرد وبطرف خانۀ خود کشید .فریاد استغاثۀ زن بیچاره بلندشد ،دادمی کشیـد:
ایها الناس به فریادم برسید ،من اینکاره نیستم ،آبرودارم ،شوهرم قسم خورده اگر
یک شب درخارج خانه بسربرم ،مراطالق دهد ،خانه خراب میشوم .اما هیچکس
ازترس جرأت نمی کردجلو بیاید .من جلو رفتم وبانرمی والتماس ازآن افسـر
خواهش کردم که این زن را رهاکند ،اما او باچماقی که دردست داشت محکم
به سرم کوبید که سرم شکست و زن را بداخل خانه بود .من رفتم عدۀ راجمـع
کردم واجتماعا ً به درخانۀ آن افسررفتیم وآزادی زن راتقاضاکردیم .نـاگـهـان
خودش باگروهی ازخدمتکاران ونوکران ازخانه بیرون آمدند وبرسرما ریختند
و همۀ ما را کتک زدند .
جمعیت متفرق شدند ،من هم به خانۀ خودرفتم ،امالحظۀ ازفکرزن بیچاره بیرون
نمی رفتم .باخود می اندیشیدم که اگراین زن تاصبح پیش این مرد بماند ،زندگی
اش تاآخر عمر تباه خواهدشدودیرربه خانه وآشیانۀ خودرا نخواهدداشت .تـا
نیمۀ شب بیدارنشستم وفکر کردم ،ناگهان نقشۀ درذهنم مجسم شد ،باخودگفتم:
این مرد امشب مست است ومتوجۀ وقت نیست ،اگراآلن آواز اذان را بشـنـود
خیال میکندصبح است وزن را رهاخواهدکرد وزن قبل ازآنکه شب بـه آخـر
برسد میتواند به خانۀ خود برگردد .فورا ً رفتم به مسجد وازباالی مناره فریاد اذان
رابلند کردم ،ضمنا ً مراقب کوچه وخیابان بودم ببینم آن زن آزاد میشود یانه .
ناگهان دیدم فوج سربازهای سواره وپیاده به خیابانها ریختند وهمه می پرسیدند:
این کسی که درین وقت شب اذان گفت کیست؟ من ضمن اینـکـه سـخـت
وحشت کردم خودم را معرفی کردم وگفتم :من بودم که اذان گفتم .گفتـنـد:
زودبیا پایین که خلیفه ترا خواسته است .مرا ن دخلیفه بردند .دیدم خلیفه نشسته،
منتظرمن است .ازمن پرسید :چرااین وقت شب اذان گفتی؟ جریان را ازاول تا
آخر برایش نقل کردم ،همانجا دستورداد آن افسررا باآن زن حاضرکنند .آنهارا
حاضرکردند .پس ازبازپرسی متخصری دستور قتل آن افسر راداد ،آن زن راهم
به خانه ن دشوهرش فرستادوتأکید کردکه شوهر اورا مؤاخذه نکند واز اوبـه
خوبی نرهداری کند ،زیرا ن د خلیفه مسلم شده که زن بی تقصیربوده است.
آنراه معتضد به من دستور داد هرموقع به چنین مظالمی برخوردی ،هـمـیـن
برنامۀ ابتکاری را اجراکن ،من رسیدگی میکنم .این خبردرمیان مردم منتشرشد.
ازآن به بعد اینهاازمن کامال ً حساب میبرند .این بود که تامن به این افسر مدیون
فرمان دادم ،فورا ً اطاعت کرد ! ).
(بخش نهم)  :داوودعلیه السالم گفت :پرورگارا ! خلق را ازچه رو آفریدی؟
پاس آمدکه :گنجی نهان بودم ،خواستم شناخته شوم ،پس انسان راخلق کردم.
روح ماست که کالبد را هستی رسانیده وواسطۀ پیوند ما باحق تـعـالـی اسـت.
مولوی گوید :
باده از مـــا مست شد  ،نی ما از او قالب از ما هست شد  ،نی ما از او
باده درجوشش گدای جوش ماست چرخ در گردش اسیر هوش ماست
روح همچون اقیانوسی بیکران است که همواره از اثرافکاروانـدیشـه هـا و
تحوالت درونی ،موجهای عظیم درآن پدید میرردد وبه جنبش در مـی آیـد.
حضرت مولوی باز می فرماید :
موج های تی دریا های روح هست صدچندان که بدتوفان نوح
بیقراری وسرگشتری انسان درین جهان بی مقدار ،مولـودجـدایـی روح او
ازسرچشمۀ روح کلی خداوندی است .مولوی فرماید:
ک نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند
روح فرمانده تن و تن فرمانبردار اوست .روح ازعالم علوی است وجسم ازعالم
خاکی وسفلی وبدین سبب روح جاودانه است وتن زوال پذیر .روح لطیفۀ ای
مجرد ومعنوی است ،اماجسم ازمظاهرطبیعی و فناپذیر دنیوی .کوشـش درراه
تعالی روح وظیفۀ هرسالکی است ،زیرا روح آدمی درمرحلۀ کمال دوباره بـه
دریای هستی الهی می پیوندد و حیات ابدی می یابد .ن داین طابقه تربیت روح
ومستعدساختن آن به منظورعروج به عالم باال وپیشراه الهی بسیارمهم شمرده شد
که دارای هشت مرحله است ،ومقامات سالک نامیده میشود .شرح مفصل هـر
مرمحلۀ آن خارج ازحوصلۀ این پژوهش اس ،اگرفقط اسم ببریم عبارت اسـت
از :توبه ،ورع ،زهد ،صبر ،توکل ،رضا وتسلیم  .هریک ازین منازل را آدابـی
است که از سوی پیر یا مرشد به سالکان تعلیم داده (دنباله در صفحۀ ششم)
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مایک جمیعت کوچک تصادفی هستیم که بی قول وقرار وبی ارادهء قبلی،
هر روز ازبام تا شام ،جمع میشویم و ازخردترین تاب رگترین مسأله عالم رابازبان
بی زبانی! گ وپل میکنیم .مانه یک ح ب سیاسی ،نه یک انجمن ادبی ،نه یـک
گروه مذهبی ،نه یک سازمان فراما سیونی هستیم که درقرن ن دهم باب وبازار
داشت  ،بلکه گروهی بی برنامه هستیم که نه هدف درازمدت ،نه میان مدت و نه
کوتاه مدت دارد.
ماچندتا انسان معمولی ،یک معجون مرکب هستیم،که تنها وجه مشتر ما،
آدم بودن ِ ماست ومشابهت عام اندامهای ما ،درغیرآن هیچ چی مابطورمشخص به
همدیررنمیخواند ،نه ساختمان سروصورت ما ،نه پوست بدن ما ونه قد وقامت
ما .چشمهای عضو چینایی که بی انظباط ترین آدم ماست به حدی مـورب و
تنگ است که بیشتربه درز گندم میماندتا چشم یک بنی آدم  .اوگـونـه هـای
برآمده  ،بینی پقریاپـهن ،قدکوتاه وسری گرد داردکه زینت بخش آن شپـوی
لرنچه ماننداست .اوچشم چرانترین مردجمیعت ماست .وقتیکه زن یـادخـتـر
خوش آب ورنری ازمقابل مامیرذرد ،تقریباًنیم خی میشود و با همان چشـمـان
کینی گک ! چنان اورا می لیسد که گفتی چشمهایش زبانچه های چسپنا و
لعابدار دارند.
دونفرازجمیعت ما که زن وشوهر هستند هرروز دیرتر ازدیرران به جلـسـه
حاضرمیشوند امابه تالفی مافات ،آخرین دونفری میباشندکه دل ازمـجـلـس
میکنندو راهیی خانۀ شان میشوند .مرد این جفت جالب ،قوی هیکل ،چهارشانه
وقدبلنداست .اوهم شپوسرمیکند ،ولی شپویش کوچکتراز شـپـوی دوسـت
چینایی ماست واین تفاوت میرساند که سرهای آن دو نفر معکوسا ً متناسب بـا
اندامهای شان هستند  .مدتهاگرفت تافهمیدیم که آن زن وشوهراز بوسنی آمده
اند .وقتیکه به دروازۀ تاالرمیرسند برعکس آداب معمول ،مرد چندقدم پیشتراز
زنش وارد میشود وهمسراو زار ون ارباگردنی کج وشانه های پایین وباال وفـرو
افتاده ،مردش را دنبال میکند .هر دو مثل چرسی ها گیچ و گول به نظر می آیند
و هریک در عالم خود هستند.
یک جوانک خوش سیمای ک ُرد هم داریم که فقط یک پـا داردو پـای
دیررش راچوب زیربغل جبران میکند .اومنتظر است که سازمان خیریۀ شهرما
برایش یک پای مصنوعی بسازد تا بااستفاده ازآن بار دیرربه جبهه برگردد وبـا
ترکها بجنرد .او از پیش مرگهای سپاه عبداهلل اوجالن است که چهار -پـنـج
سال درخطوط اول نبرد  ،با دشمن پیکارکرده است .قصه میکند وقتی شانـ ده
ساله بود به پارتی انهای اوجالن پیوست واکنون که بیسـت ودوسـالـه اسـت
کماکان این پیوستری و تعلق خاطر ادامه دارد.
روزی پرسیدمش  :پایت را چرونه ازدست دادی ؟ جواب داد  :در دیار بکر
کردستان ترکیه باری خبرآمد که مهاجمان تر بر قریۀ حمله کرده وبرمردم
محل که اکثرا ًپارتی ان بودند تلفات سنرین واردکرده اند .ما پیشمرگها خودرابه
آنهارساندیم وترکها راعقب زدیم  ،ولی ازبخت بد ،گلولۀ یک توپ درچـنـد
متری من منفجرشد و پایم رااز زانوبه پایین قطع کرد .دیررنفهمیدم برسرم چـه
آمد .وقتیکه به هوش آمدم دیدم که درخانۀ ناشناسی مربوط بـه حـ ب پ.
 .هستم ،مردخانواده تقریبا ً الدر بودوگفته میشدکه ازدوسال به ایـن
طرف درمرزبین عراق وترکیه باقشون تر کالوی است .زن خانواده درگرما
گرم جنگ به جاده می دود ومراکشان کشان به خانه اش میکشاند .هموداکتر
می آورد ومرا ازمرگ نجات میدهد .چندماه بعدبه کمک دوستانم بـه ایـران
آمدم ویک موسسهء مددکار سویدنی مرا به اینجا منتقل کرد تا صاحب پـای
مصنوعی شوم .
سلیمان ،عضودیررگروه ما ،شم اقتصادی عجیبی دارد ،با اینکه هرماه ازادارۀ
سوسیال مددمعاش میریرد ،سرگرم فعالیتهای دیرری نی است .ازجمله سیب و
ترکاری وساجق وشیرنیهای رنرارنگ میفروشد ومبلغ کالنی کمایی میکند .او
هرشامراه باسبدب رگ سیب و ترکاری هایش دروازه های منطقۀ مسکونی ما را
رنک می ندو باسماجت عجیبی متاعش راعرضه میکند .هرگاه صاحبخـانـۀ از
خرید خودداری کند ،سردعوا ومرافعه را میریردو به زبان ترکی چـیـ هـای
ناشایستی میروید .شبی من هم با چنان دعوایی ناخوانده مقابل شدم .با اینکه چند
تاسیب ومقداری ترکاری ازاوخریدم ،اما راضی نشد وباکمی نارضایتی چـیـ
هایی گفت که نفهمیدم .به زبان سویدنی ازش پرسیدم که اهل کجاست و ازچه
مملکتی آمده است .با آه و اندوه جواب داد مپرس ! هرگ مپرس !
تعجب کردم وفهمیدم که ازحرفه اش خجالت میکشدوکسب وکـارش را
دون شأن کشورش میداند ،وآشنایی ما باهمین پیشامد نامیمون سر شد .یکروز
دیدم که اونی به جمعیت ماپیوسته و درگوشۀ نشسته است .درآنروزهم خریطۀ
سفیدرنگ شیرینی هایش با اوبود وتکری سب یها و سیبهایش راپیـش پـایـش
گذاشته بود .این باراو سالم کرد وصالح ندیدم که گفت وشنود چندشب پیش
رابه رخش بکشم .بعدازسالم متقابل ،پهلویش نشستم ودورانداخته پرسیدمش چه
شدکه این طرفها آمده است .جواب داد ازکسی شنیده ام که جـوانـکـی از
کردستان ترکیه ،به ترکهااهانت کرده است ،آمده ام که اورا ادب کـنـم و
س ایش راکف دستش برذارم .هنوزجوانک ک ُرد نیامده بود و او همان جوان
معیوب راانتظارمیبرد .پرسیدمش  :در این صورت معلوم میشود که تو تـر
هستی ؟جواب داد  :به تر بودنم افتخار میکنم .
پرسیدمش  :آن شب چرا ناراحت شدی؟ جواب داد  :خودم تر هستم ،اما
رفتار وکردارم به ترکها نمیخواند .پرسیدم  :چرا ؟ باز کمی جدی ترگـفـت :
یکبارگفتم که مپرس ! همین امتناع و اخطارش کنجکاوی مرا برانریخت وبرآن
شدم تا حتما ً دریابم که سلیمان  ،واقعا ً کیست وچه میکند  .پرسیدمش  :آیا در
مورد آن جوانک کرد چی ی میداند ؟ جواب داد :چی ی نمیدانم  ،فقط میدانم
که دشمن سرسخت ماترکها است .برایش توضیح دادم که اوجوان بی ترسـی
است واو ازپیشمرگهای اوجالن بوده است .پرسید  :اینجا چه میکند ؟ جـواب
دادم  :منتظر است تا پای مصنوعی برایش بسازند و باز برگردد به جبهه.با تعجب
پرسید  :به جبهه ؟! جواب دادم  :آری ،به جبهه  .باحیرت گفت  :ولی من مرد
جنرهای جبهه یی نیستم و فقط جنرهای سربازار را یاد دارم و در ضمن ازترس
مرگ ازخدمت سربازی فرارکرده ام .گفتم  :در اینصورت انصاف نیست که با
او دست به گریبان شوی .گفت  :درست میرویی .حق به جانب اوست .
با همین مصاحبۀ کوتاه ،سلیمان نی عضو غیرثابت جمیعت ماشد ،زیـرا کـه
کارداشت ونمیتوانست که هرروزکنارما بنشیند و حاضری بدهد.
ما دونفرایرانی ویاایرانی نماهم داریم ،که باهم برادرهستند و هنرام جـنـگ
عراق باایران ،یا جنگ ایران باعراق ،فرارکرده اندوهی میدان و طی مـیـدان،
خود رابه اینجارسانده اند .نام برادرب رگترآرمیا ست و نام برادرکوچکتر یوشیه.
آرمیا  ،چون قاف نی ! الغر و باریک اندام است و یوشیه ،مانند یک چاتـی !
چاق و سنرین وزن .آنان ازآشوریهای ایران هستندوگاهیکه غم وغصۀ شان بـه
غلیان می آید ،بادریغ ودردمیرویند  :ه ارافسوس که ماوطن خودمارا نداریم !
میپرسم  :ایران چی ؟ مررایران وطن تان نیست؟ آرمیا که هوشیارتر اسـت
جواب میدهد :ایران اول وطن فارسهاست ،بعدازآن وطن آذر بایجانیهایاترکهای
ایران ! پس ازآن وطن سیستانیها ،بلوچها و آخرسر وطن یهودیهای ایرانست

که هم پولدارند وهم صاحب نفوذ .بااین تقسیمات چی ی برای آشوریها نـمـی
ماندکه به آن بنازند ودل پر کنند .
اماعضوایرانی ـ ارمنی ماکه اهل رضاییه است ونامش یوناتان میباشد  ،به دهان
آنان می ندومیروید  :این دوتاعقل ندارند ،ایران جای بدی نبود .مادوسه هـ ار
سال درآنجازادو ولد داشته ایم وگوشت و پوست و رگ و ریشهء ما از آب و
هوا و نان و نعمت ایران ساخته شده است .چه بد کردیم که به این جا آمدیم و
هیچ و پوچ شدیم .این جا فرش و ظرف  ،آسانسور  ،تهویه و مرک گرمـی و
اپارتمان رهایشی بسیار خوب داریم ،اما هرچه میکوشیم با آنها انس نمیریـریـم.
مثل این است که از داشتن شان خجالت میکشیم .میدانی چرا؟
جواب میدهم  :خوب نمیدانم .توضیح میدهد :شکی نیسـت کـه درایـران
تبعیض بود ،اماطعنه نبود .باآلخره در ردیف آخر ،مارا ایرانی وخـودی مـی
دانستند ،اما درینجا باهرخوشخدمتی وخوشرقصی مارا به چشم نـژادپسـت و
نجس می بینند که نظم زندگی شان را مختل کرده ایم و گدای آب و نان شـان
هستیم.
میپرسم  :مررکسی به توچی ی گفته وهتک حرمت کرده است؟ جواب می
دهد  :نه بازبان وخط وکتابت .بلکه از ایما واشاره وطرز نراه کردن شان به کله
سیاه هااین نکته را دریافته ام .درصورتیکه در ایران بادوتا آج ُر وج ُل وپـالس
بسیارکهنه ام ،احساس امنیت و فراغ خاطر میکردم ومیدانستم آنچـه دارم بـه
خودم تعلق دارد و عاریتی و خیراتی نیست .و همین احساس را وطن داشتن یـا
حب وطن میرویند که به آدم شخصیت و هویت میدهد.
آرمیا میپرسدش :آقای وطنپرست ! اگر ایران حقیقتا ً وطنت بود چه بال مـی
خواستی که به این جا آمدی ؟ یوناتان جواب میدهد  :غلط کردم .لعنت بر مـا
که می گفتیم لعنت برشاه ! آرمیا طن آلود میپرسد  :منظورت کدام شاه است ؟
آریا مهر یا آریاننگ !؟ سپس کنایه آمی می اف اید :
آن پارسا که ده خرد و مال ره ن است
آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست!
یوتان جواب میدهد :همان شاه اگرمرغ میخورداستخوانش رابسوی ملت می
انداخت ،ولی اربابان جدیدما ـ آخوندها ـ مرغ رابا استخوانش یکجامیخـورنـد.
آرمیامیروید  :دیرراین حرفها به درد اینجا نمیخورد .دیررایران بـرایـمـایـک
خاطرۀ دور ویک افسانه است .چشم گدا باید به لب نانی باشد که به سـویـش
پرتاب میکنند .اکنون خوب و بد ِ صاحب کرم را بیش و کم پول خـیـراتـش
تعیین میکند .برای اینکه مباحثه به جاهای بسیارباریکترنکشد ،خطاب به طرفیـن
میرویم  :نومید نبایدباشید ،ان شاءاهلل که در آینده تمام کارها در ایران روبـراه
خواهدشد .آرمیا باپوزخند میروید  :آری در دوویست سال دوم سـلـطـنـت
آخوند ها ! یوشیه که تا آنوقت ساکت بود ،دستی بر شکمش میکشد و خطاب
به من میروید  :محمدآغا ،شکربه کالمت ! به موقع به دادمارسیدی! بـخـاطـر
تغییرحال خاطرۀ ازیک رانندۀ تکسی افغانی دارم که به صد قصه مـی ارزد ،
میخواهی برایت بازگو کنم ؟
میرویم  :باکمال میل .بفرما که مشتاق شنیدنش هستم .حکایه میکند  :دو سـه
سال از هجرت افغانی ها به ایران میرذشت و یران هموطن شما  ،صاحب دکان
و کسب و کار و تاکسی شده بودند .باری سوار یک تاکسی شدم که لحـن و
لهجۀ راننده اش به تهرانی ها نمیخورد .پرسیدمش اهل کدام شهرستـان اسـت.
سرد وخشک جواب داد  :افغانی هستم .بعد ازآن ازمن پرسید که نامم چیست.
جواب دادم  :یوشیه  .پرسید  :چی چی از سربرو ! شمرده شمرده گفتم  :یوـ
شی ـ یه .من مسیحی وآشوری هستم .دراینوقت درقرب وجوار بیابانهای تهران
پارس رسیده بودیم .راننده بی محابا ترم کرد و خشمرنانه امرنمود که زود پیاده
شوم .گفتم  :چرا ؟ من که چی بدی نرفتم .گفت :تاکسی رانجس کردی! کافر
لعین ! پس سرم را خاریدم و پیاده شدم .چند قدم دورتر ،روبرگرداندم تا بدانم
که چرا حرکت نمیکند .دیدم که به شدت صندلیهای ماشین (موتر) را جـارو
می ند  ،تا کثافات تن یک کافر را بروبد.
خیلی کم می آیم و داستان تلخش راباخندۀ ساختری یا زورکی بدرقه میکنم.
پوشیه به چشمهایم خیره میشود  ،تا درجۀ تأثیرقصه اش رابر سیمایم بـخـوانـد.
سپس میپرسد  :محمدآغا ! شماچی ؟ ازما بدتان نمی آید؟ جواب میدهم اکنون
ماسرنشین یک کشتی هستیم ،همکاسه و همپیاله شده ایم ،باید همدگر رادوست
بداریم .به قناعت میرسد و میروید  :صد البته.
مایک عضوناخراش وناتراش دیررهم داریم که نمیدانم ازکدام دانگ دنـیـا
آمده است .او عضودایمی جمعیت ماست .نامش رانمیدانم .پوست صـورتـش
همرنگ دیرهای مسی است .روزهادرآفتاب می ایستد تاسرخرنرترشود .شاید
شنیده است که زنهای اروپایی مردهای گندمرون رادوست دارند .ماننداشـتـر
سپل پای است وتابستان و زمستان بوتهای بدقواره و بدساخت ساقدار میپوشد که
ازفرط کالنی به قبراشتو میماند .اویک چانته چرمی ویک کرتی چرمی هم
داردکه بی توجه به گرما وسرما ازهردو استفاده میکند .چانته اش هـمـیـشـه
پراست و نمیدانم چه چی ارزشمندی دارد که مایل نیست هیچ وقت آنراازخود
دور کند ،با این حال دلش بایسکلش !یا سرش وگردنش!
موهایش چر وخرمایی به نظرمیرسند وگرداگردآنها را مانند زنها درازمانده
است .کاکلهایش را روبه باال شانه میکند و مابقی را افشان رهامیسازدتا سیاه سـر
جماعت رادرآن دامهابه دام اندازد ولی فکر نمیکنم کسی به اوتوجه کند .باآنهم
هیچ حادثۀ درین دیارفرنگ بعید ازاحتمال نیست .ازقدیم گفته اندکه هیچ مهره
یی بی جوره نمی ماند ! ازجانب دیررزنهاهم ذوق وسلیقۀ خاص خـودشـانـرا
دارند .شایدکم نباشند زیبا رویانی که از چنان چپرغت! و دبنری ! خوش شـان
بیاید و برایش سر بشکنند.
هفتۀ گذشته چندسانتی متر زلفهایش راکوتاهترکرده بود ،اما سلمـانـی بـی
انصاف یا ناشی ،گرداگرد ،یالهایش راباقیچی زده بودوآدم گمان میبرد که برای
اتن سه چکه ! آمادگی گرفته است .به هر رنگ  ،ما همری منسوبان جمیـعـت
تصادفی ! چون آن عضو برجستۀ ما ،عیب و نقصی داریم که خود نمی بینیـم.
باید کسی ما را به ترازو بکشد و آیینه رامقابل مابریرد .اگرخداگردنم رانریرد،
تصورمیکنم کاکل این جوان موخوره! پیداکرده و ازترس تاس شدن موهایش
را کوتاه ترکرده و اال تا خرسیاه عر نمی د ! و خط گلیم نمیرفت ! به گـفـت
تاجیک ها سرتراش خانه ! تشریف نمیبرد.
ه ارنام خدا ،ماچنین جمعیتی هستیم .باتمام هیچکاره بودن ،قبر همدگر را نمی
کنیم ،بخاطررسیدن به مقام رهبری ،توطیه و دواندازی نمیکنیم .ایـدیـولـوژی،
برنامه و اساسنامه نداریم که به آنهابنازیم وخود راانقالبی ودیرران رامـرتـجـع
ومنحط بدانیم .راه ورسم ما دریک جمله خالصه میشود  :هرچه پـیـش آمـد
خوش آمد .یا به قول رودکی :
که جهان نیست ج فسانه و باد
شاد زی با سیاه چشمان شاد
وز گذشـــــــته نکرد باید یاد
ز آمــــده تنردل نباید بود
یا به گفت حافظ:
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس
فکر نکنید که جنجال به همین جاپایان میریرد .زاهد نمایی ما ازسر ناچاریست.
گربه وقتی زاهد میشود که موشی به چنرش نمی افتد .ما همچنان چـنـگ و
دندان تی خود راداریم وپیرترهای ماکه دیرر دست های شان میلرزند ودندانهای
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خونین دیار من

صفحۀ پنجم
فریمونت ـ کالیفورنیا

تا به کى قتل و قتال و انتحار
تابه کى خون ری د اندراین دیار
بین گودالى به وقت سنرسار
تابه کى بینى تو د ُخت ِ نوجوان
پاى یکجا دست یکجا هر کنار
تا به کى باشد سرى از تن جدا
ضربه هـــــاى تازیانه آشکار
پیکر زن اوفتــــــــاده بر زمین
کود از مادر جدا و بى قرار
هر کجا افتاده بیــــنى نعش ها
واى از آن چشم هاى اشکبار
آه و ناله بشنوى از مرد و زن
می کند نفرین به کرزى بار بار
سنگ وچوب وآب وخا این وطن
دولــت موجوده بر آن استوار
اولین خشت خیــــــانت او نهاد
پول جاسوسى گرفتی بى شمار
مملکت را آبــــــــرو برباد داد
در توالت رشوه گیرى با دالر
پارلمان اندر لجنـــــــــ ار فساد
قاضى صادق کم است اندر شمار
گشته رسوا این قضا اندر جهان
قاضى رشوه ستان بى ننگ وعار
حق شو ناحق و ناحق ،حق شد
شانه های شان خر ِ شیطان سوار
قاضیان بینى زیاد  ،از این قماش
کاغـــــــــذ جعلى کند با اعتبار
جعل کارى هاى قاضى را نرر
روز اف ون است در شهر ودیار
نفرت مـــــردم ز سارنوال ها
پول آن هر سال بیش از سال پار
چوکى دولت به سر قفلى رود
در گری ند از وطن دیوانه وار
زندگى تنگ آمده بر مردمان
تن به تقدیر داده و پا در فرار
با وجود خوف ره در بر ّ و بحر
یا بمــــــــــیرد با کمال انکسار
یا به مقصد مى رسد با نیم جان
گرگ هـــاى گشنۀ دالر شکار
این حکومت این قضا و پارلمان
گشــــــته عامل دو مرد نابکار
حال زار و وضع نا هنجار ملک
امـــتیاز آرد به دست و اقتدار
هر یکى کوشد به نفع خویشتن
گیر مانده جان به لب در احتضار
ملت بیچـــــاره در چنرال شان
از براى یک گروه مفت خوار
مال بیت المال ضایع مى شود
او مـــشاور گشته و گیرد دالر
آنکه بیکار است و بیعار و دغل
شـــــــد مشاور ارشد با اقتدار
آنکه او را شد خیانت پیشه اش
صف کشیده در ردیف و در قطار
از مشاور لشکرى جمع آمده
این گره را کى گشاید نابکار
کار این ملت گر ِه اندر گر ِه
حق گرفتن بوده است ما را شعار
نیست راه و چارۀ ج راه حق
حاضر صحنـــه شوند مردانه وار
مردمان با اتحــــاد و اتفـــــاق
یا کشند ایشان به پاى چوب دار
یا به اصالح آورند این خاینان
*****************************************
ازفیسبو شاعرگرامی
استاد نسیم اسیر

گمشده ها !!!

فلسفه ای وجودخواهدداشت که بشربه مرورایام ،ازوحشت و بربریت به بلنـد
ترین قلهء ترقی وتمدن رسیده ودوباره به حضیض جهالت ومصیبت سـقـوط
میکند .برخوردامروزی انسانها درسراسر جهان باکشتارها ،انتحاری ها ،بمبرذاری
ها ،تجاوزها درحریم سیاسی ممالک ،قدرت نمایی ها ،به نظرمن ،نمونه ایسـت
ازسقوط آدمیت وانسانیت .درد دلیست بهمین مناسبت که تقدیم می شود:
مردمی ،حیف زجمعیت مردم گم شد نام انسانیت ازبحث وتکلم گم شد
ازلب غنچۀ گل رنگ تبسم گم شد
از کف باغ ربودند سر و برگ نشاط
همنوایی به فنا رفت وتفاهم گم شد
دوستی ملعبهء دست عداوت گردید
ازمحبت خبری نیست ،ترحم گم شد
سر بـــــریدند گل م رعهء الفت را
سست ،بنیاد نهــــــادند بنــای یاری رشتهء مایده پاشید وتحکم گم شد
نیست کس تاکه به داددل مردم برسد ظلم برذشت زحد ،رسم تظلم گم شد
سخن ازهردهنی میشنوی ازجنگ است کشتی صلح دراعماق تالطم گم شد
نعمتی بود وفــــــاداری مردم با هم این تساند زمیان رفت وتنعم گم شد
مرسان برسراین خا هجوم آوردند شهد این ذایقه درجوش تهاجم گم شد
تکیه کردیم(اسیر)ازدل وجان برمردم
اسفا شیوهء همدردی ز مردم گم شد
م.نسیم(اسیر) 32نومبر 32م ،فرانکفورت
*****************************************
شان یامی لقندو یا به در واصل شده اند ،در درون شان! چنگ ودندان تی تر
ازجوانها دارند .مرر آدمی چی ی غیر ازین بوده میتواند؟ منطق وجودی دین و
آیین ،قوانین و قاضی وتنبیه وزندان اینست که دندانهای این موجودشریـر را
کند .درغیرآن اگرانسان بالفطره خوب میبود ،دنیا گل و گل ار میبود و نیازی به
جمیعت ما و دیررجمیعتهای هیچکاره و هرکاره نمیبود.
یک عضوگری پاهم داریم که درگذشته نامش رحـمـت بـودوحـاال شـده
یوهانس ! اوقبله بدل کرده وس ُندر کلیسای پروتستانت سویدن را برپیشانی خود
مالیده است! چون بیشتر اوقاتش صرف تبلیغ دین مسیح میشود ،به ماکمتر مـی
رسد .درگذشته بسیارتند وتی و انقالبی بودواز ماوتسی دونگ تبعیت میکردولی
یکروزمژده دادکه عیسای مسیح به دادش رسیده وخشونت وشدت عمل رادر
او کشته است ! ! ! آن مسلمان پریروز ،ماوییست دیروز و مسیحی امروز پا را لچ
کرده است که ماراهم کلیسایی بسازد وسلیمان سیب فروش در رابطه به او می
گوید  :چه دالور است دزدی که به کف چراغ دارد ! می پرسمش  :منـظـور؟
جواب میدهد  :اینکه اوقبله بدل کرده  ،به خودش مربوط است  ،اماچرا مـی
خواهد دین و آیین ما را بدزدد؟! سلیمان چندروزدرجلسات ماحاضرنشدوآوازه
افتادکه سگ صاحبخانۀ هنرام سرقت سیب ،پایش راچک انداخته وکارش بـه
زد و خورد با صاحبخانه و باآلخره پلیس منطقه افتاده است .چندی بعدوقتیکـه
دو باره حاضرجلسه شد ،علت غیبتش راپرسیدم .بدون پرده پوشی تـوضـیـح
کرد  :اوایل شب ازباغچۀ یک خرپول سویدنی چندتا سیب میررفتم که به دام
افتادم .گفتم صالح نبودکه بخاطرچند دانه سیب خودت رابه اصطالح شاخک !
نشاندی وبرایت دردسر خریدی.جواب داد:کارم عین عدالت بود .سـلـیـمـان،
محتاج چند دانه سیب است و آن دیرری دههادرخت سیب داردکه بالاستفـاده
گذاشته تا مهاجرین تماشایش کنندوحسرت بخورند .بهمه حال هرچه باشد از
یوهانس بهترم ،چه او ایمان مردم را میدزدد و من سیب شانرا.
دریکی ازجلسات ماپیرمرد بوسنیایی میدان داری میکرد ومیرفت  :دنیابه دور
پول میچرخد ،اگرخون ما ازنفت میبود ،غربی ها زودتر از این به دادمامیرسیدند
ودههاه ارکشته نمیدادیم وخطاب به من میروید  :آقای افغان ! آیا متوجه هستی
که خون شما هم از نفت نیست ورنه جنگ و دعوای تان اینهمه طول نمیکشید !
حس میکنم که واقعا ًهمدردهستیم وسخنش سخت بردلم مینشیندوکارگرمیافتد.
شرفت انری تراینکه هنرام دایربودن اجالس ،ماگرد یک می نمی نشیـنـیـم،
بلکه درچوکیهای باغی که مربعی راتشکیل میدهندقرار می گیریم .به اینصورت
پشت به همدگرداریم و روی ما در چهار جهت مختلف است.
چندماه پیش جلسات ما ایستاده برگ ارمیشد تا اینکه به مسـئـول مـجـتـمـع
مسکونی ماشکوه بردیم و اوهم دستور داد در هال ِ چند فروشراه بـ رگ کـه
محل تجمع ماآواره هایا قضازدگان فلک ! بود چندتا چوکی رابهمـان شـکـل
برذارندتا ازبام تاشام و بی نوبت وبی آجندا وبی رئیس بنشینیم ودعای سر دولت
خطاپذیر و پناهنده پذیر را بکنیم /.یون شاپنگ ،سویدن 1 ،جوالی 3۱۱۱

هفته نامۀ امید
نوجوانان و افراط گرایی (دنباله ازصفحۀ سوم)
دارند ،مثلی شما ازرفتن به تهکاوی (طبقۀ زیرین من ل) تاریک ترس دارید ،شما
از چی هایی که نمی فهمید میترسید .مردم ازاسالم و مسلمان خوف دارند زیـرا
آن رانمی شناسند .من به اوالدخود میرویم محتاط باشند ،دولت اسالمی تـالش
میورزد ازآنها سربازگیری کند ،به آنهاتلقین می نمایدکه احساس کنند دراینجا
درخانۀ خود نیستندواین مملکت شان نیست ،کسانیکه ازطریق انترنت به اوشان
تماس میریرند و ادعامیکنندکه مسلمان میباشند ،با احتیـاط بـرخـوردکـنـنـد
وموضوع رافورا ً به والدین خود گ ارش دهند).غرب واسالم باهـم سـازگـار
میباشند ،درحقیقت اسالم بامفکورۀ آزادی ،تحمل پذیری ومساوات بیشتـر از
کشورهاییکه خودرامسلمان میرویند سازگاری دارد واحتیاجی به ایجاد خالفت
نمی باشد ،ماهمین جا از آزادی دینی برخوردار میباشیم) .
کارال ایوان ساکن کالیفورنیاکه یک پسر36ساله دارد ،میرویدآنهایی که بنام
اسالم دهشت افرنی میکنند ،نمایندۀ باورهای اسالمی نیستند .من به پسـرخـود
نمی گویم که آنهامسلمان نمی باشند ،ولی دارای ذهنیت ثابت افراط گرایی بود،
بدون آنکه به سنتهای دین خودپابند باشند ،به تعصب دست می نند ،هیچ چی ی
بنام دهشت ووحشت در تعالیم اسالمی وجود ندارد)..
بیکرتاپ کارا که یک طفل یک ونیم ساله دارد ،ادعاداردکه پسرش نتیـجـۀ
ازدواج میان یک مردمسلمان ویک زن یهودی میباشد .اوهر شب به فرزند خود
بیان میکند که اومحصول یک عشق میباشد .سارا الطیب ازنیویار که یـک
طفل نه ساله دارد ،بیان میکندچون آنهایک خانوادۀ هستندکه توجه به تعلیمات
شهروندی جهانی دارند و اویک مورخ حقوق بشرمیباشد ،به دخترش زمـیـنـۀ
جهان بینی وادبیات مختلف را آماده میسازدوبرایش ازکـتـاب (شـاهـدخـت
کوچک) میخواند ومعنی میکند .بی بی والی ازتوکیو که دارای دوطفل  2و
3۱ساله است گفت به اطفالش می گوید بسیار سختکوش وبامردم مهربان باشند.
لباس تمیی و مرتب بپوشند که طرف قبول جامعه شوند ،آهسته صحبت کنند
که از سوءظن درحال اف ایش درجهان دربارۀ(افراطیان اسالمی) وجـوددارد،
فارغ باشند.
ع ی ه صدیقی باشندۀ بالتیمور(مریلند) که طفل دوساله دارد ،گفت( :چـنـد
هفته پیش ادارۀ کودکستان پسرم تقاضاکردکه دریک فعالیت صنـفـی هـای
پسرم اشترا کنم .چون پسرم یرانه طفل مسلمان درآن صنف میباشد ،فـکـر
کردم بهترین موقع است برای کودکان دربارۀ اسالم معلومات دهم .بـخـاطـر
تیاری به مطالعه پرداختم ،درفیسبو دوستان وآشنایان دریافتم که درمکاتب،
بس ها وتوقفراههای وسایط برمسلمانها حمله صورت میریرد .لهذافکرکردم که
آیاالزم است که همصنفی های پسرم ومعلم بدانندکه اویک مسلمـان اسـت؟
آیااطفال کودکستان درصورتیکه بدانند پسرم مسلمان است ،چسان رفتاری بااو
خواهندداشت؟ من ازخودم متنفرشدم که چرااین سئوالهارا درذهن خلق میکنم،
زیراهیچ وقت هویت خودرا پنهان نکرده ام ،تصمیم گرفتم درصنف باکودکان
دوساله صحبت کنم نه درمورد اسالم که قلوب واذهان شان راجلب کنم ،بلکـه
معارف وتعلیم وتربیه بهترین وسیله برای مقابله بانادانی است که بدخـواه دیـن
وعقیدۀ ما شده اند .به اطفال گفتم که خوش ومهربان باشید ،خوشحال وخندان
باشید و بسیاردوست ورفیق داشته باشید ،مردم در خواهندکردکه شما چقدر
انسانهای خوب میباشید).
تفنی سول تری باشندۀ فلوریدا که دوکود یک وهشت ساله دارد بـیـان
داشت که خانوادۀ شان یک خانوادۀ بین االدیانی میباشد .پدر مسلمان صـوفـی
موحد ،مادر مسلمان ،دختر باغسل تعمیدعیسوی می باشد .ما فکرمی کنیم کـه
دختر نباید بار دین در رابدوش کشد .او باید همیشه آزادومیتواند اگربخـواهـد
درمباحثات آزادانه اشترا ورزد ،ولی همیشه باید افتخارنمایدکه ج ء خانواده
میباشدکه ما تشکیل داده ایم .ما باهم میخندیم ،م اح وشوخی میکنیم ومانند هر
خانوادۀ دیرر لحظات خوب وبد رابخاطرمیسپاریم  .مابه عنعنه پابند هستیم ،عید
قربان وعیدرمضان وکرسمس راجشن میریریم ودربارۀ تاریخهای آنها مطالـعـه
مینماییم  .مادرمورد گروههای خردکه کارهای ناروا انجام میدهند ،صحبت می
داریم ،مانباید براعمال چندنفرتعریف شویم ).مهناز محمود از ایالت تکساس که
دوکود  1و9ساله داردگفت من سعی میورزم یک مسـلـمـان زن خـوش
برخورد باشم ،من به اطفال خود حالی ساخته ام که ازپوشیدن حجاب هـراس
ندارم ،آنهاباید افتخار کنندکه هم مسلمان هستند وهم امریکایی .
ضیغم کاکر از نیواورلئان امریکا که صاحب سه نیمچه جوان 32 ،33و31ساله
است ادعانمودکه به پسران خود تلقین میکند قوی باشند ،ما بحـیـث والـدیـن
نرران ،هیچراه پسران خودراتشویق نکرده ایم که در مورد دین وعقیدۀ خـود
باکسی صحبت نکنند ،مابه فرزندان خود می آموزانیم که آنهاچی ی ندارنـدتـا
ازآن خجل وسرافرنده باشند .آنهامسئول اعمال کسانی نمیباشندکه نمیشناسند و
مسئول جاهایی نیستندکه آنجاهارا ندیده اند .تاکیدمیکنیم که اسالم ماکه تهداب
زندگانی ماراتشکیل میدهد ،هیچ مشترکاتی باوحشیرری وبربریت ندارد.
دین محمد که یک طفل هشت ساله دارد میرویداوهرروز ازفرزند خود می
پرسدکه آیاکسی برایش سخن مضرگفته یاکدام آدم کالن او رااذیت نمـوده
است؟ (من به پسرم میرویم که آمادۀ مقابله باشی ،با کسیکه به حملۀ ف یـکـی
دست می ند دفاع کنی .به پسرم می فهمانم که شاید بعضی ها مارابخاطر اعمـال
دیرران که خودرامسلمان می خوانند ،مقصر بشمارند ،مردم هراس دارند ،شاید
از ترس به کار نادرستی دست ب نند .به پسرم گوش د میکنم که درمسلمان بودن
ما هیچ اشتباهی وجودندارد./ ) .
*****************************************
داستان های همسو با تصوف (دنباله ازصفحۀ چهارم)
میشود وآنان رابرای تربیت نفس وصعودبه مراتب عالیتر راهبر می گردد.
نخستین گام دراظهاربندی وعشق الهی ،خودداری ازشکوه است ،زیرا شکایت
نشانۀ عدم رضاست ،وصوفیان که عاشق ذات حق اند واز مرادخودگذشتـه و
ارادۀ معشوق را بجان خریده اند ،به آنچه ازمحبوب میرسد ،دل خوش میدارند و
هرگ لب به شکوه نمی گشایند .مولوی:
ناش اوخوش بود برجان من جان فدای یار دل رنجان من
اگرنخستین بیت مثنوی شریف موالنا بدین سان باشکایت آغازمیشود:
بشنو ازنی چون حکایت میکند وزجدایی هاشکایت می کند
نه بدان سبب است که زیانی به او روی آورده یا آرزویی برآورده نشده ،بلکه
ناله های دل دردمندی است که ازمبدأ اصلی ودیارمعشوق دورمانده وحـیـران
وبی هم بان شده است  .اما محبوب ناله های عاشق راکه ازسر سوز به درگاه او
اظهارنیاز وبیقراری میکند ،دوست میدارد ازاینجاست که گفته اند :خداوند دعا
هاوناله های بندگان خاص خویش را دیراجابت میکندتا پیوسته نوای این دعوت
دل انری را بشنود .شاید خداوند ازآن سبب دوستدار این ناله وزاریهاست که ناله
نشانۀ استغفار و پشیمانی است وپشیمانی مقدمۀ کمال  .ازسوی دیرر به هنـرـام
دردمندی است که بنده یادحق میکند واورا فرامیخواند .مولوی میروید :
تا بکرد او دعوی ع و جالل
داد مرفرعون را صد ملک ومال
تا ننـــالد سوی حق آن بدگهر
در همه عمــرش ندید او درد سر
تا بــــخوانی مر خدا را در نهان
درد آمد بهتـــــر از ملک جهان
خواندن بی درد از دلمردگیست
خواندن با درد از دل بردگیست
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شمارۀ 0101
داستان :علی(ع) بعدازخاتمۀ جنگ جمل ،واردشهربصره شد .درخالل ایامی که
دربصره بود ،روزی به عیادت یکی ازیارانش بنام عالء بن زیاد حارثی رفت .این
مرد خانۀ مجلل ووسیعی داشت .علی همینکه آن خانه راباآن عظمت ووسـعـت
دید ،به اوگفت :این خانه به این وسعت ،به چه کارتو دردنیامیخورد ،درصورتی
که به خانۀ وسیعی در آخرت محتاج تری؟ ولی اگربخواهی میتوانی که همین
خانۀ وسیع دنیا راوسیلۀ برای رسیدن به خانۀ وسیع آخرت قراردهی  ،به اینـکـه
دراین خانه ازمهمان پذیرایی ،صلۀ رحم نمایی ،حقوق مسلمانان رادر این خانـه
ظاهروآشکارکنی ،این خانه راوسیلۀ زنده ساختن وآشکار نمودن حقوق قـرار
دهی واز انحصار مطامع شخصی واستفادۀ فردی خارج نمایی.
عالء  :یا امیرالمومنین! من ازبرادرم عاصم پیش توشکایت دارم ! ـ چه شکایتـی
داری؟ ـ تار دنیاشده ،جامۀ کهنه پوشیده ،گوشه گیر و من وی شده ،هـمـه
چی همه کس رادهاکرده  .ـ اورا حاضرکنید! عاصم رااحضارکردند وآوردند.
علی علیه السالم به او روکردوفرمود  :ای دشمن جان خود ،شیطان عقـل تـرا
ربوده است ،چرابه زن وفرزند خویش رحم نکردی؟ آیاتو خیال میکنـی کـه
خدایی که نعمتهای پاکی ۀ دنیا رابرای تو حالل وروا ساخته ،ناراضی مـیـشـود
ازینکه تواز آنها بهره ببری؟ تو درن د خدا کوچکتر ازاین هستی!
عاصم  :یاامیرالمومنین! توخودت هم که مثل من هستی ،توهم کـه بـه خـود
سختی میدهی ودرزندگی برخودسخت میریری ،توهم که جامۀ نرم نمی پوشی
وغذای لذیذنمی خوری .بنابراین من همان کاررامی کنم که تو میکنی ،وازهمان
راه میروم که تو میروی!
علی فرمود :اشتباه میکنی ،من باتو فرق دارم ،من سمتی دارم که تو نداری ،من
درلباس پیشوایی وحکومتم ،وظیفۀ حاکم و پیشوا وظیفۀ دیرری است ،خداوند
بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف ترین طبقات ملت خود رامـقـیـاس
زندگی شخصی خودقراردهندوآن طوری زندگی کنندکه تهیدسـت تـریـن
مردم زندگی میکنند ،تاسختی فقر وتهیدستی به آن طبقه اثرنکند .بنابراین ،من
وظیفۀ دارم وتو وظیفه ای ! (دنباله دارد)
ـ
ـ
ـ
ـ
این داستان را ابن ابی الحدید درشرح نهج البالغه ج 2ص 39چاپ بیروت ،نقل
میکند ،ولی بنام ربیع بن زیاد نه عالء بن زیاد ،و ربیع را معرفی میکند درمواطنی
وبعدمیروید(:واما العالء بن زیادالذی ذکرء الرضی فالاعرفه ولعل غیری یعرفه).
*****************************************
نبرد درظلمت تریاک وهیروئین (دنباله ازصفحۀ دوم)
این مواد برمردم افغانستان نوشته بود :درحالیکه تریا وهیروئین افـغـانسـتـان
اضافه از %1۱احتیاجات معتادین رادر اروپا وامریکاتأمین میکند ،این مواد بنیـاد
اجتماعی وصحی مردم افغانستان راویران کرده است.
تریا وهیروئین تأثیرات ناگواری برصحت جسمی وروحی مـردم مـاوارد
کرده است .مرک ویانا نوشت که درشفاخانۀ خیرخانه درکابل درطول یـک
شبانه روز به تعدادهفتصدمعتاد تریا وهیروئین و الکول معاینه شده اند .باشیوع
تریا وهیروئین کرزی ،دردوبی قصرها وبرج وباروتعمیر شده ،امادرافغانستان
عدۀ کثیری معتاد به این مواد والکول شده وآمارکشیدن سررت دربین مـردم
بشمول اطفال بطور سرسام آور بلندرفته است.
تریا کرزی وبرادران ،امراض روحی ،شرارت ،جنگ ،خونری ی وجرایـم
رابلند برده ،وحدت خانواده هارا درهم شکسته وگراف طـالق را افـ ایـش
بخشیده است .با اسنادومدار ثابت شده که در زمان کرزی وحتی امروز در
والیات قندهار ،هیرمند ونیمروز دهقانان کثیری که کشت تریا میکنند ،برای
کمک اطفال خودرا ازمکاتب شان خارج و درکشت ارهای تریا مصـروف
کار و نیشتر زدن غوزۀ تریا نموده اند .به این ترتیب ه ارهاکود ازتعلیم و
تربیه محروم وبه سوی زمینهای تریا سوق داده شده اند .باآمدن موادمخدره،
معموال ً آمارنوشیدن الکول ،دودکردن سررت واستفاده ازتنباکو و وقـوعـات
امراض زهروی چون سفلیس ،سوزا herpes ،و دیرر امراض جنسی بلـنـد
میرود واین مصیبت هادرافغانستان دیده شده است.
وضع کشت تریا وتولید هیروئین درعصر اشرف غنی احمـدزی درکـدام
حالت است؟
درسیرانکشاف دموکراسی وانتخابات ،افغانستان اولین کشوری در جهان بودکه
بعداز جمع آوری آراء مردم وقبل ازشمار آراء مردم ،دوشخصی بنام رهـبـران
کشور ،یکی بحیث رئیس جمهور ودیرری بنام رئیس اجرائیه ازطـرف یـک
کشورخارجی به کرسی هانشانده شدند ! آقای رسول سیاف دریکی ازبیـانـات
خودچنین گفت( :حدیث پیغمبر(ص) است که میروید :وقتی دریک کشور
اسالمی درعین زمان دو رهبرانتخاب شود ،رهبر دوم را باید سر برید).
درزمان این دورهبر بیکفایت وبدون اهلیت بودکه تراژدی مواد مخدربـه اوج
خودرسیدواینک افغانستان رابه یک کشور Narco-stateمبدل نموده است .روز
نامۀ مشهور معتبرامریکا بنام نیویار تایم درشماره های 36و 31فـبـروری
 3۱36وضع تریا  ،هیروئین و اوضاع سیاسی افغانستان راچنین خالصه میکند:
ـ امروزدرافغانستان ب رگترین کشت ارهای تریا ومحل تولید هیروئین والیات
هیرمند ونیمروز میباشند .درین والیات نواحی و عالقه های نادعلی ،لوی بـاغ،
لشکرگاه ،مارجه وگرمسیروسیعترین زمینهای کشت تریا میباشند .موادمخدر
ازطریق دشت هاازین نواحی بطرف ایران وپاکستان بطورقاچاق برده میشود .
ـ دراین تازگیهایک موتردردشتهای نیمروزدرحالیکه یک تـن مـتـریـک
تریا رابا مقداری اسلحه ،مرمی وبمب نقل میداد ،توسط هلیکوپتر پـلـیـس
گرفتارشد .یکی ازسرنشینان موتر مردی چهل ساله که اسم خـودرا اسـحـاق
میرفت وخودرایک قالین فروش معرفی کرد گفتارشد .بعدازتحقیق مـعـلـوم
شدکه این مرد همان مالعبدالرشیدبلوچ است که برای چهارسال والی نیـمـروز
مقررشده بود .اوقاچاقبرتریا بوده بحیث یکی ازطرفداران طالبان مسئولیـت
استخدام طالبان را از پاکستان برای جنگ افغانستان بعهده دارد .مالعبدالرشید بـا
حکومت اشرف غنی احمدزی توأمیت دارد ودستش درخون مـردم آلـوده
است .این مرد جنایتکار سال گذشته درماه رمضان بمبی رادرنیمروز انفالق داد
که منجر به قتل  23نفرشد(قتل درماه رمضان یعنی اسالم طالبی) !
ـ نیویار تایم اضافه میکندکه ازاف ایش تریا وهیروئین در افغانستان نه
تنها قیام وحمله های بیشتر طالبان راسبب شده ،بلکه رابطۀ بین طالبان والقـاعـده
رااستحکام بخشیده است .همین اف ایش پول ازتولید هیروئین است که طالـبـان
راتقویه کرده است.
ـ درچهارده سال امریکا مبلغ هفت بلیارد دالربرای مجادله بامـواد مـخـدردر
افغانستان مصرف وچندین بلیارد دالردیرربه حکومت کابل برای مجـادلـه بـا
تریا داده است.
ـ گ ارش میرساندکه درکشت وبهره برداری تریا وهیروئین در افغانستان،
ازدهقان ،پلیس محلی ومامورین پایین رتبه تانمایندگان پارلمان وبلندترین اراکین
کشوردست دارند .چون اقتصادکشور ضعیف شده وفساد ،رشوت و چـور و
چپاول بیدادکرده است ،حکومت کشت وکنترول تریا وتولید هیروئین را
زیرکنترول خود آورده ،ازدهقان تریا تکس میریرد ،وباالخره افغانستان بـه
یک Narco-stateمبدل گشته است .یک محقق امریکایی David Mansfield
که ازمدت پان ده سال به اینطرف درمورد تریا  ،هیروئین وحکومت کابل

داکترعنایت اهلل شهرانی

صفحۀ ششم
بلومنرتن ـ اندیانا

داکترمحمدنعیم فرحان
هنرمندشهیرکشور به لقاءاهلل پیوست

داکترمحمدنعیم فرحان ،ازچهره های شناخته شده دررشته های هنر های تیاتر
وموسیقی بود .درخصوص این استادجنت مکان واستاد بیلتون واستاد سـلـیـم
بخش ،دانشمندمحترم جناب حیدراختر ،که باید ویرا ازجمع عیاران کابلسـتـان
بشماریم ،منحیث شخص هنرشناس کلمات چندی راتحریرداشته بودند ،که در
جریدۀ امید نی پژوا یافته بود .چون این نرارنده باروانشاد داکترفرحـان در
پوهنتون کابل همکاربودم ،خواستم مطلبی دربارۀ شان عرض کنم .
مرحوم داکترنعیم فرحان وبرادر ب رگوارشان ،کریم زیارکش رادر کتـاب
(ساز وآواز درافغانستان)بصورت مفصل معرفی داشته ام ،آن کتاب تألیفی ام در
مطبعۀ بیهقی دردوجلدبه طبع رسیده است .همچنان دانشمندگرامی بانو ماریاجان
دارو درکتاب (هنرمندان تاری سازتیاتر) ،داکترفرحان رامعرفی نـمـوده ،و
پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی باقلم توانای خویش هردوکتاب را درجـریـدۀ
امید توصیف هاکرده اند.
استاد فرحان ازسابقه داران موسیقی وآوازخوانان رادیوافغانستان بود ،وزمانی
آوازخوانی میکردکه آوازها راسا ً ازمرک رادیوکابل پخش میشد .خوشبختانـه
چندصدای زیبای شادروان داکترفرحان که با کمپوزهای استادننریالی ،اسـتـاد
سرمست واستاداولمیر ثبت نوارشده بود ،تا دیرزمانی رادیو آن آهنرـهـارا در
اداره داشت .بطورنمونه مطالع ابیات چنین بود ( :یادآنشب که صبا دررۀ ماگـل
میریخت ،ای بیا از خرمی سرو خرامان آمده ،شوم صدقه لب خندان تـو ،پـه
زلری عشق دخپلی یارشه وی) وغیره  .این هنرمندان نی درهمان زمان هنرنمایی
میکردند :گل احمدشیفته ،کریم زیارکش ،ناشناس ،ساربان ،ارمان ،زبیرپیکـان،
وهاب مددی ،آبشار ،عندلیب ،نیرنگ ،شبنم ،آشفته ،بامداد ،و ازجملۀ خانمها :
پروین ،لیال ،ژیال ،رعنا ،آزاده ،جلوه (افسانه) وغیره .
داکترفرحان اولین شخصیتی میباشدکه دررشتۀ هنرتیاتر به سویۀ داکـتـری
تحصیل کرده است .لیسانس وی ازفاکولتۀ ادبیات شعبۀ تاری وجغرافیا میباشد.
چون درهنراستعداد عالی داشت ،زیاتر ایام عمرخویش را درخدمت هنرسپری
نموده ،وی جملۀ موسیقی نوازان و بازیرران وطن را ازن دیک میـشـنـاخـت.
مرحوم داکترفرحان دربارۀ هنرتیاتر توشته هاوتراجم زیاددارد ،وخـودش در
درام های زیادعالوه ازینکه درامه هاراخود نوشته ،منحیث هنرمنـدکـارکـرده
است .او راجع به پدر تیاتر استادعبدالرشید لطیفی سخن هامیرفت وکـارهـای
خارق العاده اش را تقدیر می نمود .
درزمانیکه این نرارنده آمرهنرهای زیبای دانشراه کابل بودم ،وتازه شعبـات
تیاتر ،موسیقی ،تعلیم وتربیۀ هنر رابا سینماتوگرافی تأسیس نـمـوده بـودیـم،
پروگرام های دو دیپارتمنت تیاتر وموسیقی رااینجانب ازروی پروگـرامـهـای
دانشراه اری ونا ترجمه ومطابق روحیه وفرهنگ وطن تهیه نموده بودم ،و برنامه
های تعلیم وتربیۀ هنررا بامرحوم استاد غالم محی الدین شبنم غ نوی تهیه داشتیم،
وپروگرامهای عکاسی رابه مرحوم استادعبدالحمید فیاض گذاشتیم .ضـرورت
تشریف آوری داکترفرحان را درپوهنتون شدیدا ً احساس میکردیم.
ریاست پوهنتون کابل خاصتا ً جنابان رئیس دانشراه ومعاون علـمـی اجـازۀ
استخدام استادان رابرایم لطف کردند ،درآنوقت مرحوم استاد داکتر فرحان در
مطبوعات تشریف داشتند ،نرارنده به حضورش در مطبوعات رفتم ،برایم گفت
اگرچه دل کندن ازدوستان مطبوعاتی کار آسانی نیست ،ولی به تقررم درکدر
پوهنتون کابل عالقمند میباشم .فراموشم نمیشودکه درتقرراستاد درکدر تکلیف
های زیادی واردشد ،ولی بفضل خداوندهمه حل گردید ،ودرآغازمنحیث نام د
بعدا ً شاملیت رسمی درکدر رابدست آورد .همچنان زلیخاجـان نـورانـی کـه
تحصیالت درساحۀ تیاترداشت ،واستاد بیسد رادرشعبۀ تـیـاتـر آوردیـم واز
ضرورت استاد درتیاتر خودرا بیغم نمودیم .
استادان شعبۀ موسیقی استادننریالی ،استادسرمست واستادارمان رابه همکاری
های زیاد استاد فرحان نی درشعبۀ موسیقی بصورت بالمقطع دعوت نمودیم ،تنها
استادداکترفرحان واستاد زلیخانورانی که ازیک طرف جوان بودند وازجانـبـی
اسنادرسمی تعلیمی داشتند ،درکدر دانشراه شامل نمودیم .
استاد فرحان درانکشاف دادن فاکولتۀ هنرهای زیبا زحمات زیـادکشـیـد و
خداوند اورا غریق رحمت نمایدکه درتمام کارهای انکشافی و اصالحی من در
فاکولتۀ هنرهای زیبا همکاریها نموده اند .بایددریک موضوع توجه نـمـودکـه
جناب دانشمندب رگواراستادپروفیسرمیرحسین شاه ،درآغازهنرهای زیبا را رسما ً
در فاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری شامل و رسمی ساخته بود ،که خداوند عمرآن
مبار را دراز داشته باشد .
شادروان داکترفرحان که معاون من درفاکولتۀ هنرهای زیبـابـود ،پـس از
هجرت من ،مستقیما ً آمرمستقل وسپس تازمان هجرتش دردوران حـکـومـت
مجاهدین ،رئیس آن فاکولته بود .استاد فرحان مردخلیق ،رفیق هـمـه کـس،
خوش برخورد ودرطول حیات به اندوختن پول بی عالقه ویک شخص وارسته
و بی آالیش بود .استادان فاکولتۀ هنرهای زیبا صحبتهای نمکین وخندانـش را
فراموش نکرده اند وهریک دعابه روح پاکش نثار میکنند.
این نرارنده که دوست دیرین من بود ،از او منظم احوال میررفتم ،مرگ وی
مرامتأثرساخته است .زمانیکه به ریاست اتحادیۀ هنرمندان انتخاب گردیده بودم،
با مرحوم فرحان تماس گرفتم ،وی فرمودکه نمایندگی اتحادیه رابخاطرمعرفی
فرهنگ افغانستان بدست خواهد گرفت وفعالیت خواهدکرد ،وچنان کرد.
به حضورخواهرگرامی رحیمه جان ،احمدنعیم جان ،لی لی جان ،امیلیاجان و
ارجمندان دیررونی خدمت برادرگرامی احمدنظری (فرزند روانشاد صـوفـی
واالگهر یوسف نظری ،مرید باصفای غالم سرور دهقان) ودیرراقـارب شـان
تسلیت عرض میدارم ،جنت رضوان جای محمدنعیم فرحان باد ! آمین /
*****************************************
ریسرچ نموده است ،این حقایق راتاییدمی کند ،اوضاع فعلی چنین مینمایدکه
کشورافغانستان دربحرانی ترین مراحل زندگی خود رسیده است .باموجودیت
رهبران دزد وره ن ،رشوت وفساد ،سقوط اقتصادوعدم موجودیت تعلـیـم و
تربیۀ عمومی ،اف ایش دهشت افرنان طالبان ،بقایای القاعده ،ظهورداعش یا ISIS
 ،عدم موجودیت قانون ودستراه عدلی ،پارلمان فلج وخاین ،تریا و هیروئین
می آخرینی خواهد بودکه برتابوت این ملت آزادمنش کوفته خواهدشد .
طوریکه بارهاگفته ام ،تنها وتنها قیام مردم ما وبراندازی این رژیم فاسد ،راه حل
وجلوگیری ازرفتن کشورما درین پرتراه خواهدبود.
که تقدیرش به دست خویش بنوشت /
خدا آن ملتی را سروری داد

هفته نامۀ امید
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بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات جوان ناکام شادروان نقیب اهلل مجددی را درغوربند به خانوادۀ محترم
مجددی و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت میروییم .امید

پیام های مهربانان به یاد شادروان محمدعصیم کوشان،
همکاراولی هفته نامۀ امید

جمیله رهین ،خاله ،ـ ورجینیا  :عصیم جان جوان پا ومعصوم به استقبال مرگ
رفت ! بعدازختم دورۀ مکتب ،شامل یونیورستی جورج میسن ایالت ورجینیاشد.
تقریبا ً دوازده سال ازناراحتی دیپرشن و افسردگی رنج می برد ،گرفتن بعضـی
دواهایی که ازرفتن به فاکولته و ادامۀ دروسش بازمیداشت ،وتوانایی اورا برای
ادامۀ فعالیتهای روزمره ضعیف میساخت وآزارش میداد ،بعضی اوقات اجتناب
می ورزید ،گاهی هم به اثرتوصیۀ داکتر واصرارمادرش دوباره به این دواها پناه
می برد وشب و روزرا سپری می کرد .

You had a wisdom and maturity far beyond your years
that I couldn’t comprehend at the time. You once scolded
me for listening to music that had bad lyrics. At the time I
though you weren’t being “cool,” but now that I’m a parent
and an adult, I realize you were right all along. I appreciate
you trying to guide me in the right direction.
This wasn’t supposed to happen; you weren’t supposed to
leave us so soon. You and I were supposed to grow old together. Our children were supposed to play together. Your
loss has left an enormous hole in my heart and emptiness in
my soul. I have a deep and painful void where you once
were. It was such a great honor to know you and love you.
You will forever be in all of our hearts. On that terrible November day, the world lost an angel, but Heaven gained one.
-Freshta

الحاج انجنیرمحمدعصیم کوشان با یگانه خاله اش خانم جمیله رهین
سالهابه اینصورت گذشت ،اما اوتالش کردتا عالوه ازدرس خواندن ورفتن بـه
یونیورستی ،وعبادت ،راههای دیرری هم جستجوکند ،لذا به آرت و موسیقی
پرداخت ،به نواختن گیتار وثبت دو سی دی به شعر وآوازخودش پرداخت ،که
بسیار زیبابود .به ورزش عالقه گرفت ،به تجسس درمسایل دینی پرداخت ،تـا
بتواند ازین راهها مصروفیتهای گوناگون ذهن خود رااز افسردگی نجات دهد .با
تمام جوانی وسن وسال کمی که داشت ،فوق العاده حساس و بااحساس بود ،از
شرایط کشورخود وشرایط ناگوارزندگی انسانها درجهان رنج می برد .اما دردا و
دریغا که تمام راههایی راکه رفت ،روح وروانش را آرامش نبخشید.
باالخره در خفاوخاموشی بدون آنکه درین باره کسی بفهمد ،تصمیم خودش را
میریرد ،ترتیبات الزمه را اختیارنموده ،لباس نومیخرد ،اتاقهای خواب و کارش
را منظم می سازدوبه مادرش اطمینان می دهدکه اتاقهای خودراپا وصـاف
کرده است .یکی دوروزقبل از حادثه به مادرش میروید میخواهدچندروزی به
سفربرود ،مادرمهربان ازشنیدن این تصیم دلش شادمیشودوباخودمیروید آه خدا
راشکر که باالخره پسرم می خواهدبه هواخوری برود وبه پدرش خوشخبـری
میدهد وپدرمهربان صبح وقت همانروزدرحالیکه عصیم جان هنوز خواب است،
موتر اورا پا کاری کرده به گازستیشن ن دیک خانه برده وآنراپر ازتیل می
سازد وخالصه وسایل سفرش راآماده میکند.
روزبسیارمقبول وزیباست ،هواخیلی مالیم وگواراست ،یکی ازروز های آخـر
نومبر است ،خ ان ورجینیا خیلی قشنگ ودیدنی میباشد .آسمان بطورکم نظیری
شفاف ونیلرون بوده وآفتاب باتمام روشنایی خود می تابد .عصیم جان کمـی
دیرتر ازخواب برمی خی د ،سرمی صبحانه حاضرشده وبه سئواالت همیشری
مادرکه چه میل دارد ،جواب میرویدوبعد ازصرف صبحانه دوباره خاموش وبی
صدابه اتاق کارخودبرمیرردد ،وکارهای باقی ماندۀ خودرا انجام داده ،سـر و
صورت نورانی ودوست داشتنی اش رااصالح نموده ،لباس نوراکه دو روزپیش
خریده بود می پوشد ،وبرای وداع باروزآخرزندگی کوتاهش آمادگی میریرد،
احساسش درآن لحظه غیرقابل تصوراست .
شام همانروزپس ازغروب آفتاب ،مهتاب باتمام عظمت وروشنایی اش می تابید
شامی ملکوتی بود ،وبه پار ورودخانۀ ن دیک خانه اش منـظـرۀ رویـایـی
بخشیده بود .درآن لحظه آرام ،بی سروصدا خانه راتر میروید ودیرر هرگ
برنمی گردد ،برای همیشه مادر ،پدر ،برادر ،اقارب ودوستانـش درانـتـظـاری
جانسوز وپرغم اندوه فرومیروند .
درست یک هفته قبل ازین حادثۀ جانرداز به دیدنش رفتم ،چشمانش رانرـران
یافتم ،دلم لرزید وپریشان شدم .درست درهمان روزهفتۀ بعد شب هنرام تلفون
من لم زنگ زد ،پدرش باگریان وفغان خبراین حادثۀ جررسوز رابرایم داد .علت
نررانی چشمان نافذ ودوست داشتنی هفتۀ پیش خواهرزادۀ شیرینم را دریافتـم،
اماخیلی دیرشده بود ،او ماراتر کرده بود ! روح وروانش راشاد میخـواهـم.
خاطرات زندگی کوتاهش بامن همیشه و جاودانه خواهد بود .
فرشته روزا لیو ،دختر خاله ،ورجینیا :
My beloved Aseem,
I had much difficulty writing this because there’s no way I
could possibly eulogize you in the manner that you deserve.
I never told you this, but I always considered you more than
my cousin; I considered you my brother and my best friend.
Since we were so close in age I had the special privilege of
spending much of my adolescence with you. And I’m so
glad that I did because I got to know the REAL you and I
have such fond memories of us growing up together. The
inside jokes we shared, the vacations our family took together, outings, and so much more. Our wonderful memories
will forever be etched in my mind.
In front of our family and other adults you were shy and
soft-spoken, but deep
down you had a very
unique personality and
quirky sense of humor
that few people got to
experience. Although kind
and gentle, you were never afraid to speak up if
you felt something wasn’t
right. You were down to
earth and compassionate.
And unlike most young
people in our society, you
were very innocent and
frowned upon any nega.محمدعصیم tive behaviors
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و فرشته

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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نبیل ادیچاو باو ،همصنفی محمدعصیم در جورج میسن یونیورستی :

Lost my first true friend,
truly "the good die young"; life
pulled us apart but nothing can
really break that bond so rest
in peace. The world will never
know what it lost on that day
under those circumstances but
my brother lives on
*Message above goes to my
brother Aseem Koshan, I will
forever miss you; never knew
friendship like that.
Nabil Adechoubou-
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صفحۀ هفتم

داکترعنایت اهلل شهرانی ،اندیانا  :بـنـده
عمیق ترین تأثرات قلبی خویش رانسبت وفات الـمـنـا  ،جـانـکـاه وغـم
انری محمدعصیم جان کوشان ،به حضوربرادر گـرامـی ودانشـمـنـدجـنـاب
محمدقوی کوشان و خواهرگرامی ما مادر محترمۀ عصیم جان تقدیم میـدارم.
همه چی به دست خالق یکتاست که ماراآفریده ،و مرگ برسرهرانسان چه خرد
و چه ب رگ آمدنیست ،وما بج ازتسلیمی به درگاه آن ذات یـرـانـه ،راه
دیررنداریم ،چنانچه حضرت بیدل می فرماید :
توکریم مطلق و من گدا ،چه کنی ج اینکه بخوانیم
در دیرری بنما به من ،به کجا روم چو برانیم
داکتر میرعبدالعلی حسینی ،کالیفورنیا  :جناب محترم آقای کوشان! ازوفـات
المنا مرحوم عصیم جان شنیدیم ،بدین وسیله ابراز تسلیت و غمشریکی مـارا
بپذیرید .خداوند کریم ایشان راغریق رحمت خود نماید ،وشما را صبرجمیـل
عنایت فرماید .آمین
*****************************************
روزنامۀ ماندگار
احمد عمران

غلطآموزی درنصاب آموزشی افغانستان /وزارت
معارف :کتابها را ویرایش زبانی میکنیم

نصاب آموزشی افغانستان در چهارده سال گذشته ،با آنکه چندینبار تجدید
چاپ شد ،دربسیاری از موارد مشکالت محتوایی ،آرایش صوری و نرـارشـی
دارد.
زبانشناسان به این باور هستندکه کتابهای درسی معـارف بـجـای ایـنـکـه
دانشآموزان را سواد ودانش یاد دهد ،در بسا موارد غلطفهمی را به آنان فراهم
میکند.درعین حال ،مسئوالن وزارت معارف میرویند بهخاطر رفـع اغـالط
امالیی و انشایی نصاب آموزشی ،به تازگی کمیسیون ویراستاران را ساختهانـد
که طی چند ماه آینده ،کتابهای معارف افغانستان را ویرایش زبانی کنند.
بسیاریها در افغانستان بر این نظر اند که وزارت معارف در سالهای گذشته،
با توجه به امکاناتی که در اختیار داشت ،نتوانسته است این کتابها را در حـد
انتظاری که میرفت ،چاپ کند.
قطع و صحافت ،قلم (فونت) و رسمالخط ناهمرون باعث ناهماهنرـی ایـن
کتابها شده است .اشتباههای امالیی و تایپی ،مشکالتی در نرارش ،استفاده از
واژگان دشوار و تقویمهای گوناگون و همچنین ابهام در بهکارگیری عکسها و
رسمها ،از دیرر مشکالت عمده در این کتابهای معارف افغانستان که آگاهان
روی آن انرشت انتقاد میگذارند.
زبانشناسان و آگاهان عرصۀ آموزش و پرورش در افغانستان میگـویـنـد،
کسانی که در تولید این کتابها نقش داشتهاند ،به وضعیت ظاهری کتابها ،از
جمله قطع ،صحافت ،فونتهای مورد استفاده و رسمالخط آنها توجه زیـادی
نداشتهاند.
این آگاهان میگویند که قطع برخی از کتابها ب رگ و از شماری دیرـر
کوچک است .در این کتابها از چند نوع قلم ،با اندازههای مختلف استـفـاده
شده است ،حتا کیفیت کاغذ بیشتر این کتابها خیلی پأیین و در حد کـاغـذ
روزنامهیی است.
اما ،مجیب مهرداد سخنروی وزارت معارف در گفتوگو با روزنامۀ ماندگار
میگوید :زمانی که رهبری جدید وزارت معارف تصدی این وزارت را بـه
عهده گرفت ،در کنار چالشهای دیرر ،یکی هم اغالط امالیی در کتابهـای
مکاتب بود.
او میاف اید :معارف به عنوان زیربنای اجتماع است ،اساسات سواد و دانـش
در این نهاد بنیان گذاشته میشود ،مهم است تا کودکان غلط یاد نـرـیـرنـد و
کتابها باید درست نوشتن را به آنان یاد بدهد.
به گفتۀ آقای مهرداد :به خاطر از میان برداشتن این مشکل ،چند ماه پـیـش
تیمی این مشکل را بررسی کرد و نتیجۀ بررسیها این بود که باید کتابها در
قدم اول به لحاظ زبانی اصالح شوند.
سخنروی وزارت معارف خاطر نشان میکند“ :به همین اساس کمیسیـونـی
شکل گرفت که وظیفه داشتند تا با نهادهای مختلف فرهنری در تماس شوند و با
زبدهترین ویراستاران صحبت کنند و تیمی از ویراستاران شکل بریرد که ایـن
کمیسیون لیست نویسندهگان را تهیه کردهاند و در هفتههای ن دیک کتابها به
آنان سپرده خواهد شد تا ویرایش زبانی شود”.
آقای مهرداد گفت که آرزمند اند تا در دور جدید چاپ کتابهای معارف،
این کتابها بدون اشتباهات امالیی و انشایی به چاپ برسند.
در کنار مشکالت ساختاری و زبانی ،محتوای ضعیف و در بسا موارد خالف
روانشناسی ردههای سنی دانشآموزان از دیرر مشکالت نصـاب مـعـارف
افغانستان است .آقای مهرداد با اشاره به این مشکالت ،اما میگـویـد :وزارت
معارف در نظر گرفته است تا هر سه سال کتابهای معارف بازنرری شـود و
مواردی که الزم باشد وارد نصاب آموزشی میشود ،اما اینبار ما کتابهـا را
تنها از لحاظ زبانی اصالح میکنیم.
کمبود کتاب و نرسیدن به موقع آن به دسترس دانشآموزان ،یکی از

عکسی ازدیدار رئیس انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان ،پروفیسرداکتر
لطیفی ،همکار پرکار امید ،وعدۀ ازاعضای شورایعالی انجمن ،باسفیرافغانسـتـان
درواشنرتن ،داکترحمداهلل محب ،که درخبر نامۀ جنوری 3۱36سفارت ارائـه
شده  .ازراست :داکترمحب ،شخص سوم امان الملک جالله ،فریدون رحیمی،
داکترلطیفی ،انجنیرمحمدهاشم حسنی ،محمدفاروق مایل ومحمدرفیق مایل.
*****************************************
گشودن گره صلح ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
در آن شهری که خنجر دستۀ خود نی می برد
همان جایی که پشت از دشنۀ خون ری می دزدند
در آن شهری که مردانش همه الل و زنان کورند
همان شهری که از بلبل  ,دَم ِ آواز می دزدند
در آن شهری که نفرت را به جای عشق می خواهند
همان جایی که نور از چشم و عقل از مغ می دزدند
در آن شهری که پروانه به جای شمع می سوزد
همان شهری که آتش را ز اشک شمع می دزدند
در آن شهری که زنده مرده و مرده بود زنده
همان جایی که روح از تن و تن از روح می دزدند
در آن شهری که کافر مومن و مومن شود کافر
همان جایی که م ُهر از جانماز باز می دزدند
در آن شهری که سگ ها معرفت از گربه می آموزند
همان شهری که سگ ها بره را از گرگ می دزدند
در آن شهری که چشم خفته از بیدار بیناتر
همان جایی که غم از سینه غم ساز می دزدند
*****************************************

شادروان کامل انصاری

جهان ملک خاتون شاعر فرزانۀ آل اینجو

شاهدخت آل اینجو ،شاعریست فرزانه و بانوییسـت دورانـدیـش .تـحـت
سرپرستی استادان درباری به اوج شهرت رسید ومبادی کالم اهلل رانی آموخت.
جهان ملک خاتون شاعرۀ که درزمان حافظ شیرین کالم می یست ،دختـرشـاه
مسعود اینجو بودکه پس ازکشته شدن پدر ،تحت حمایت وسرپرستی شی ابو
اسحاق که هواخواه حافظ شیرازی بود ،قرارگرفته و زیرنظرشاه علم دوسـت
وهنرپرور به کمال رسید.
محققین بدین باورهستندکه چون حافظ به دربار شی اسحاق قدر و من لـتـی
داشته ،بناا ًاحتمال آن میرود که جهان ملک خاتون از فیض علم ومعرفت حافظ
بهره مندشده است .بقول دانشمنداستادسعید نفیسی ،جهان ملک خاتون هـمـان
(شاخ نبات) حافظ شیرازی بوده باشد.
نسخه هایی چند ازسروده های جهان ملک خاتون بجای مانده که تقریبا ً یک
ونیم ه ار سرودۀ این شاعرارجمند درسال 3211به چاپ رسیده است .نمـونـۀ
کالم او :
ای نور دیده یک شبی مارا زوصلت شادکن
وزبند روز هجر یک دم مرا آزاد کن
کاشانۀ جان من غمرین خرابست ازغمت
باز آ به عدل وصل خودکل جهان آبادکن
دل بردی ازستم ولی افرندیش در پای غم
آخر که گفتت دلبرا باهمه بیداد کن
یکدم فراموش نیی ازدل که دل خودجای توست
آنره که بشکیبد دمی ،آخر زلطفش یاد کن
گرخانۀ عشق رخش معمور می خواهی دال
دل برجفای او بنه یا بستش از بنیاد کن
تاکی کشی ای دل جفا از جوریار بی وفا
ازغایت بیداد او رو درجهان فریاد کن
ازجوردستت خون دل ازدیده می بارم مدام
گرنیست رحمی برمنت ،بر اشک مردم زادکن
(برگرفته ازفصلنامۀ ره آورد ،کالیفورنیا ،زمستان ،3211ش ،12صـص316ـ
)311
*****************************************
مشکالت دیرری است که معارف افغانستان از آن رنج میبرد و با آنکه در سال
های گذشته ملیونها دالر در این زمینه ه ینه شد ،ولی تا هنوز هم این مشکل از
میان نرفته است.
سخنروی وزارت معارف میگوید :بیش از بیست ملیون کتاب به چاپ رسیده
و روند توزیع آن عمال ً شروع شده است تا توانسته باشیـم یـک بـخـشـی از
مشکالت را حل کنیم و دور بعد (  ،)3296پنجاه و پنج ملیون کـتـاب چـاپ
خواهیم کرد که این رقم مشکالت کمبود کتاب را تا حدی رفع خواهد کرد.
پیش از این کتابهای معارف افغانستان با صرف هـ یـنـههـای گـ اف در
کشورهای بیرونی چاپ میشد ،اما با آمدن مدیریت جدید معارف ،بیـش از
دوملیون کتاب توسط ناشران درونی به چاپ رسیده است/.

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.

تظاهرات هزاران نفر درکابل ( دنباله ازصفحۀ اول)
غلط آن حکومت ،سیاست خود در برابرطالبان و جنگ با تروریسم را اصـالح
کند واز تداوم جنگ فرسایشی و طالب پروری دوری کند ،اکنون بیش یـک
ونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته ،امامتاسفانه همان سیاست قبلی
باسقوط دراماتیک قندز و اجرای معاهدۀ ننرین دند غوری بیش از پیش دنبـال
شد و آشکارا معلوم شد که در این حکومت حلقات هم سو با طالبان با دسـت
بازتر از گذشته عمل می کنند .
قطعنامه ده ماده یی  :معترضان درپایان یک قطعنامه ده ماده یی را منتشرکردند،
این قطعنامه آمده است :یک ،بازداشت و محکمه گالب منرل وهمراهانش که
درپای معاهده ننرین دندغوری امضاکرده ،این کار منرل ارتکاب خیانت ملی،
نقض صریح قانون اساسی و همدستی با عناصر تروریستی و ضد نظام است .او
باید محاکمه شود .
دو :وزارت اقوام وقبایل نه جایراه قانونی دارد ونه منطق اداری .ایـن وزارت
تفرقه افرن وحامی تمامیتخواهی وفتنه انری باید منحل شود و آنانیکه ازنشانی
این بنراه شیطنت برای مردم افغانستان دردسر آفریده اند باید به مراجع عـدلـی
وقضایی معرفی شوند .سه :نهادهای امنیتی افغانستان باید مدار و شواهد الزم
را بر علیه آنانی که در تبانی با طالبان در صدد تضعیف نظام اند را به نـهـادهـای
عدلی و قضایی بسپارند تا از آنها باز پرس قانونی صورت بریرد.
چهار :برق پایتخت هر چه زودتر تامین شود و گرنه نارضایتی مردم روند روز
اف ون به خود می گیرد و دلیلی برای تمکین به نظام باقی نخواهد ماند.
پنج :پایراههای سیاسی و اجتماعی طالبان در بغالن ،شمال و تمام کشور درهـم
کوبیده شود و به مردم اطمینان داده شودکه حکومت نه تنها به تروریسم زیر نام
معاهده با سران اقوام باج نمیدهد بلکه عناصر ضد نظام و مردم به عنوان جنایتکار
شناخته می شوند و مجازات گردند .شش :معامله بر سر خون و جان سپاهـیـان
قهرمان نیروهای امنیتی افغانستان خط سرخ نظام باید باشد .هیچ صلحی و معاملۀ با
طالب به قیمت بی حرمتی در برابر خون نیروهای امنیتی به مردم ما پذیرفتنـی
نبوده ،نیست و نخواهد بود .هفت :افراد و رسانه های که به طالبان نکتایی پوش
و لب سرین دار فرصت زهرپراگنی می دهند و عمال در برابر مردم و نظام تبلیغ
می کنند باید مورد بازپرس قرارگیرند.
هشت :ابهام در تعریف دشمن ،روحیۀ مردم و صفوف امنیتی ما را تضعیف می
کند ،رییس جمهوری و رییس اجراییه باید به زودی به این ابهام و سردرگمـی
پایان بدهند .نه  :از جابجا نمودن تروریست ها در شمال توسط حلقات مشخص
حکومتی و عوامل بیرونی آن به شدت جلوگیری شود .ده  :ما از روند مبهم و
بی نتیجه گفتروهای صلح نررانیم و می خواهیم ضمن بازنرری جدی در ایـن
روند بی حاصل گفتروهای چهارجانبه صلح ،با شفافیت دنبال شود.
در پایان معترضان هشدار دادند اگر به خواستهای معقول و قانونی آنها اعتنا نشود
و حکومت به وظیفه خود در قبال مردم عمل نکند ،مردم مجبور به بسیج سـرا
سری و تنبیه حکومتداران فاسد خواهند شد و دلیلی برای اطاعت از یک نظـام
همسو با طالب و تفکر طالبانی باقی نخواهد ماند(.خبرگ اری بخدی)

انتقال مهاجرین افغان از سرحد مقدونیه
به کمپ نظامی آتن

32فبروری/آتن ـ صدای امریکا :پس ازاعتراضات شدید شماری از پناهجویان
افغان دربرابراقدام اخیرمقدونیه در مسدودساختن مرزش بروی آنان ،پـلـیـس
یونان انتقال صدهاپناهجوی افغان را ازمرز مقدونیه به یک کمپ مربوط نظامیان
آغازکرده است .مقدونیه سرحدش را با یونان ،تنها به روی پناهجویان افغان بسته
و اتباع سایر کشور ها هنوز اجازه ورود به اروپا از راه یونان را دارند.
اززمان وضع محدودیتهای شدید ازسوی مقدونیه برمهاجرین ،ه اران مهاجر در
کمپ ایدومنی جابجا شده اند .صالح یکتن از مهاجرین افغان ،که به دلیل سردی
هواکمپل را دورخود پیچانیده بود گفت :یرانه چی یکه مامیخواهم رفتن به پیش
است .اگربه آتن برگردیم ،چه کرده میتوانیم؟ پول نداریم ،نان خوردن نداریم.
کجا برویم .دوباره به افغانستان رفته نمی توانیم و اگر برویم کشته میشویم.
برفته مقامهای مقدونیه ،تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آنکشور
داده میشود .روز سه شنبه ،پلیس یونان مهاجرینی را که فاقد شرایط تعیین شده
از سوی مقدونیه بودند جمع کرده و به آتن فرستاد.
درکابل ،سید حسین عالمی بلخی وزیرمهاجرین وعودت کنندگان گفـت؛ تـا
ساعت هشت دیشب در مورد مشکالت پناهجویان افغان با رئیس جـمـهـور و
رئیس اجرائیه صحبت کرده است.اقای بلخی این اقدام مقدونیه راتبعیض خواند
و گفت این یک نوع تبعیض است و انتظارنمیرود در کشورهای اروپایی ،میان
انسان ها ،تفاوت و تبعیض قایل شوند .البته معلوماتی راکه ماگرفتیم ،معلومات
ابتدایی است .برای همکاران وظیفه داده ام تا درین مورد تحقیق کنند .آنها در
حال حاضر مشغول تحقیقات شان هستند.
بروزدوشنبه تقریبا ً 33۱۱تن از اتباع عراق و سوریه با 1۱۱افغان برای عبور از
موانع درسرحد یونان مقدونیه منتظربودند ودست به اعتراض و اعتصاب غذایی
زده ،خواستار باز کردن سرحد شدند .یک گروه کوچک از موانع عبورکرده
و بر راه آهن بین المللی آتن – بلرراد پراگنده شدند .مسعود ،یک مهاجرافغان
که از عقب موانع بین یونان ومقدونیه منتظربازشدن سرحد بودگفت:ماچه باید
کنیم؟ اگراین سرحد مسدوداست ،بایدبرویند ،وباید اول آنها سرحد ترکیه و
ایران رامسدود کنند که مردم به یونان نیایند .چرا سرحد ترکیه را بسته نمیکنند.
تمیم دوست به شماری ازافرادی که در عقبش با اهت از بیرق های افغانستان بـه
زمین نشسته بودند اشاره کردوگفت ماافغان هستیم و هرکسی که در اینجا است،
از افغانستان است که به غذا نیاز ندارد ،ما فقط میخواهیم که از سرحد عبور کنیم.
اتریش کشورهای بالکان را فردا چهارشنبه برای یک نشـسـت روی بـحـران
مهاجرین دعوت کرده است .قرار است به روز پنجشنبه وزرای داخله کشـور
های اتحادیه اروپا نی درموردبحران مهاجرین مالقات کنند.
در جریان سال 3۱32بیش ازیک ملیون پناهجوی افغان ،عراقی ،سوری و

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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شماری ازکشورهای افریقایی خودرا باپذیرش صدها مشقت به اروپارساندنـد.
ازآغاز سال 3۱36که کمتر از دو ماه از آن گذشته ،تا حاال حدود یکصده ار
پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیه و سربیا وارد اروپا شده اند.

گورستان گمنام پناهجویان غرق شدۀ افغان
در جزیره لسبوس ،یونان

 31دلو/یونان ـ صدای امریکا :صدهاپناهجوی گمنام ازافغانستان ،سوریه و عراق
که در بحیره اژه غرق شده بودند در یک قبرستان در ج یره لسبوس ،یونان ،به
خا سپرده شده اند .درلوحه کوچک سنری باالی قبری نوشته شده .گمنام/
یک ساله ،تاری یافت شدن جسد در ساحل و یک نمره شناسایی .این نشانیها از
دخترکی باقی مانده که درآغوش پدر ومادر ،کشورش رابه جانب یک آینده
نامعلوم تر گفته و راهی اروپا شده بود .اما در آب های بین ترکیه و یونـان
غرق شد  .قبرهای دیرردرپهلوی این طفل هم یکسان است .در لوحـه یـکـی
نوشته شده ،مرد گمنام22 ،ساله ،شماره  ،333تاری کشف جسد -39 -3۱32
33ودرلوحه دیرر پسرگمنام1 ،ساله ،شماره 1۱تاری کشف جسد -3۱32
33 -39ودیررگور ها هم به همین ترتیب شماره گذاری شـده اسـت .از 61
قبری که برای مهاجرین غرق شده در بحیره اژه درین گورستان وجـود دارد،
31آن هنوز هم شناسایی نشده است .

قبرستان افغانهای پناهجوی گمنام در جزیرۀ لسبوس ،آتن
3۱32مرگبارترین سال برای پناهجویانی بودکه باگذشتن از بحیره مدیـتـرانـه
قصد داخل شدن به اروپاراداشتند .اداره بین المللی مهاجرت میروید بیـش از
21۱۱نفر در این سفر یا غرق شده و یا مفقود شده اند .اما تصور میـرود کـه
ارقام حقیقی به مراتب بیشتر از این باشد.
نجات مهاجرین ازآبهای یونان :ازتابستان قبل که هجوم مهاجرین شدت گرفت
صدها نفر در یونان غرق شدند و قبرستانی که برای پناه جویانی تعین شده بود
کامال ً پر شد .مردم محل درج یره لسبوس میرویندچون تمام اعضای خانواده
هایکجا غرق شده اند ،کسی برای شناسایی اجسادباقی نمانده است .ازجانبی هم
تعیین هویت اجسادی که دیرزمان درآب مانده اندبسیاردشواراست .الـیـکـاس
کاراجیوریجس که مسئول قبرستان بوده وصدها جسد را از سواحل به سرد خانه
ها انتقال داده است میروید احساس ناراحت کنندۀ است وقتی می بینید جسـد
یک طفل گمنام باقی مانده است .طفلی یک ساله .الیکاس ابراز امیـدکـردکـه
روزی بتوان این اجساد را ازطریق DNAشناسایی کرد.
مصطفی دعوا2۱ ،ساله ،که چند سال میشود از مصر به یونان آمده است نقش
غیر رسمی شستن ودفن کردن این مهاجرین را مطابق به احکام اسالمی برعهده
گرفته است .مصطفی میروید طی هفت روز21 ،تدفین داشته است و دریک
روز 33جسد را دفن کرده است .او میرویداین حداقل کاری است که میتواند
انجام دهد چراکه قادر به منصرف ساختن مردم از سفرغیرقانونی به اروپا نمـی
باشد تنها کاری که می تواند بکند دفن کردن اجساد آنها است.
تیودور نوسیاس ،داکتر طب عدلی ج یره لسبوس تا حال از 3۱۱جسد غـرق
شده عکاسی کرده و دی ان ای آنها را جمع آوری کرده و در یک آرشـیـف
برای کسانی که در جستجوی ع ی ان گمشده شان میباشند ،نرهداری میکنـد.
شماری ازین اجساد تا حال از روی عکس و یا دی ان ای شناسایی شـده انـد.
نوسیاس میروید با یافتن هویت این اجساد گمنام ،روح رفته گان و پدر و مادر
داغ دیده آنها آرامش خواهد یافت.

مسیرغیرقانونی رفتن به اروپا،هنوزقربانی میگیرد

31فبروری/یونان ـ صدای امریکا :دریکروز یازده تن که بیشترآنان را کودکان
خردسال تشکیل میداد ،زمانی هال شدند که یک قایق پرجمعیت دیـرـردر
آبهای سواحل یونان غرق شد .دررویداد غم انری روزجمعه ،کشتی کوچـک
حامل پناهجویان درن دیک یکی ازج ایر یونان ،غرق شدکه تعـدادی ازسـر
نشینان آن ،افغانها بودند .کسانیکه از این حادثۀ هولنا جان به سالمت برده اند،
صحنه های دلخراش ِ از دست دادن ع ی ان شانرابازگونمودند.اسماعیـل گـل
جوان افغان صحنه غرق شدن قایق شان شانراصحنه فلم تایتانیک خوانده گفت
پنج دقیقه قبل از واژگون شدن کشتی همه سرنشینان گریه میکردند .
یک قایقران ونجات دهندۀ محل گفت اوشاهد مادری بوده که کودکش رادر
آغوش داشت و ممکن مرده بود .او برای نجات جان وتالش رساندن خود به
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گاردساحلی  ،طفل خود رادرمیان آب رها کردکه برایش غیر قابل بـاوربـود.
مارکو پروکاچینی ،رئیس ادارۀ ساحوی مهاجرین سازمان ملل درج یره یونانی
کاس که درقسمت شناسایی اجساد قربانیان کمک کرده است گفت :قربانیـان
زیاد درین فاجعه اطفال خرد سال بوده اند.
وزرای داخلۀ کشورهای اروپایی درپی یافتن راههای برای مبارزه بـا هـجـوم
پناهجویانی اندکه ازطریق ترکیه وارد اروپا میشوند .وزیر داخله اتریش گفت
درصورتیکه جلوگیری صورت نریرد ،اروپا ممکن است نیازبه کنترول مرزی
درجاهای دیرر داشته باشد .اتحادیه اروپاوکمسیون مشتر هیئت اروپانی طی
اجالس مشتر با مقامات ترکیه درانقره امروزدرموردموضوع مهاجرین دیدار
کردند .فدیریکا موگیرینی ،مسئول مشئ خارجی اتحادیۀ اروپا گفت نـکـتـه
کلیدی برای آنهابرنامه اقدام درمورد مهاجرت وپناهندگی است که درپایان سال
گذشته روی آن توافق شده ،تا به طور کامل پیاده شود.
ازآغاز سال 3۱32تاکنون  ،دست کم هشتصد تن در آبهای بحیرۀ اژه هال
یا ناپدیدشده اند وبیش ازیک ملیون پناهجو ومهاجران اقتصادی وارداروپا شده
اند .حدود هشتادوپنج درصد آنها باپرداخت مبالغ زیادی به قاچاقچیان وباندهای
قایقران ازج ایر یونان در همسایری ترکیه عبورکرده اند .درواقعۀ روز جمعه،
 22تن هال شدند  ،بیش از یک برسوم این تعداد رااطفال تشکیل میداد.

فنلند هزاران پناهجوی افغان را اخراج میکند

32فبروری/کابل ـ صدای امریکا :حکومت فنلند درنظردارد ه اران پناهجوی
افغان راکه درخواست پناهندگی شان درآن کشور ردشده است ،از فنلند اخراج
کند .سفارت فنلند درکابل با نشرخبرنامه گفت سال گذشتۀ مـیـالدی حـدود
23۱۱شهروند افغان در فنلند درخواست پناهندگی داده است که بر اساس این
خبرنامه درخواست اکثر آنان رد شده است .اکثراین پناهجویان بخاطرزندگـی
مرفه تردرآن کشور پناهگ ین شدند ،ازهمین رودرخواست پناهندگی آنان رد
شده است .فنلند مانند اکثرکشورهای اروپایی تنهاآنعده پناهجویان افغان رامـی
پذیرد که زندگی آنان در داخل افغانستان با تهدید جدی مواجه باشد.
سال گذشته بیش از 32۱ه ارافغان به کشورهای اروپایی پناه جسته اندکه ازآن
جمله حدود 1۱ه ارنفرتنهادرآلمان درخواست پناهندگی داده اند.
برخی کشورهای دیرراروپایی نی درنظر دارند تا آن عده پناهجویان افغان راکه
درخواست پناهندگی شان ردمیشود ،اخراج کنند .وضعیت نابسامان امنـیـتـی،
مشکالت گستردۀ اقتصادی و اجتماعی در افغانستان عوامل عمدۀ اف ایش شمار
پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی خوانده شده است .

تشییع جنازه 1افغان از منطقه مرزی ایران

 32فبروری/تخارـ بی بی سی:اجساد 1شهروند افغان که گفته شده به تازگـی
درمنطقه مرزی میان پاکستان و ایران کشته شدهاند ،روز پنجشنبه6 ،حوت در
والیت تخارتشییع شد .بستران و همراهان این افرادگفتهاند مرزبانان ایرانی آنها
رازمانیکه قصد ورود غیرقانونی به خا ایران داشتند ،هدف قراردادند .باایـن
اجساد2 ،نفر زخمی نی به تخارمنتقل شدهاند .یکی ازبستران این افرادگفت آنها
بدلیل بیکاری وفقر،قصدداشتندازمسیرایران بسوی اروپابروند .اومدعی شدتعداد
افرادیکه درین حادثه کشته شدهاند ،بسیار بیشتراست ولی اجسادآنهاهنـوز بـه
خانوادههایشان تحویل داده نشده است.سنت اهلل تیمور ،سخنروی والی تخارنی
گفت اجساد همه کسانیکه در این حادثه کشته شدهاند ،به افغانستان نـرسـیـده
است.اوگفت :اطالعاتی که ازخانوادهها ومردم بدست مارسیده ،تـعـدادی از
هموطن های ما ازوالیاتمختلف درآنجاازسوی پاسبانان ایران کشته شـدهانـد.
سفارت ایران در کابل تا هنوزدرمورد این ادعاها واکنشی نشان نداده است.

آلمان 4۲0پناهجوی افغانستانی را بکابل بازگرداند

31فبروری/کابل ـ نور تی وی :آلمان 332پناهجوی افغانستانی را به کابل بـاز
گرداند .هواپیمای حامل آنان صبح چهارشنبه 2حوت /اسفند ،درفرودگاه بیـن
المللی کابل نشست وپناهجویان باخوشحالی ازهواپیما پایین شدند .خبرگ اریهای
آلمان گ ارش دادندکه این پناهجویان چانس دریافت جوازپناهندگـی دریـن
کشور رانداشتند .وزارت داخله آلمان اعالم کرد این پناهجویان بـه صـورت
داوطلبانه به افغانستان برگشته اند .توماس دیمی یر ،وزیرداخله آلمان گفت بـاز
گشت این پناهجویان برای بازسازی افغانستان میتواندنقش مهمی بازی کند.
وزیرداخله آلمان چندی قبل درسفرش به افغانستان اعالم کرده بود ،مهاجرانـی
که داوطلبانه به افغانستان برگردند ،آلمان به آنهاکمک های مالی خواهدکرد؛ اما
ج ئیات وچرونری پرداخت این کمکها مشخص نشده است .
درهمین حال ،مقدونیه ازبستن مرزش بروی پناهجویان افغانستانی دفاع کـرد.
نیکوال پوپوسکی وزیرخارجه مقدونیه گفت این تصمیم بادرنظرداشت تحوالت
منطقه اتخاذشده است.ازاوایل هفته جاری مرزمقدونیه با یونان بروی پناهجویان
افغانستانی بسته شده واعتراض پناهجویان درمنطقه مرزی نی نتیجه نداد .
پناهجویان دراعتراض به این ممانعت روزسه شنبه راه قطار رادر منطقه مـرزی
مسدودکرده بودند ،اماپلیس یونان آنها رامتفرق کرده و به مناطقی درداخل این
کشورانتقال داده است .عالوه برممانعت مقامهای مرزی مـقـدونـیـه از ورود
پناهجویان افغانستانی ،ازتردد پناهجویان سوری و عراقی فاقد گذرنـامـه نـیـ
جلوگیری می شود .

