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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،میوه های
فصل ،نان های تازۀ وطنی ،روت ها،
میوه های خشک تازه وارد از
افغانستان ،وگوشت های تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم میکند

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

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

$1.50
شاارۀ سو /سال بیست کپنجم 27/جوزا  ۱۰ / 7215جون  / ۱۰72شاارۀ مسلسل 7۰۱۰

یکی از معجزات قرآن عظیم وکریم
کلمۀ (سال) در قرآن یک بار ذکر شده است،
کلمۀ (ماه) در قرآن دوازده بار ذکر شده است،
کلمۀ (روز) در قرآن سه صد و شصت وپنج بار ذکر شده است .
صدق اهلل علی العظیم

شبکۀ اصلی فساد دربیخ گوش رییس جمهوراست

7۱جون/کابل – تلویزیون یک :مشاکر حقوقی پیشین ریاست جاهور در
برنامه آماج گفت رییس جاهور غنی توان مبارزه با فساد پیشگان را ندارد.
عبدالعلی محاد گفت» :عامالن اصلی بحران کابل بانک امتیاز ا الز ک
موقفها سیاسی کحکومتی دارند ک متاسفانه حکومت م درخدمتشان است.
رییس جاهور غنی اراده دارد ،اما مشکل جد اک در تصایم ک اقدا است ک
توان مقابله را ندارد «.اکبه این باکر است که فسادپیشگان درحال حاضر دکلت
را در انحصار خود دارند.این مقا پیشین حکومتی گفت تصایم به تعلی
درآمدن اک غیرعادالنه است.اک اچنان رییس جاهور را به تبعیض متهم کرد.
حدکد چهار ماه پیش ،محاد بنابر اعالمیه ارگ ریاست جاهور  ،به دلیل
سو استفاده ازتفا انامه شهرک وشاند ،از ساتش برکنارشد.

طالبان:مرتکبان خشونت علیه زنان رامجازات کنید

 71جون/کابل – بی بی سی :دلبرنظر  ،کزیرامورزنان ازطالبان خواست
مرتکبان خشونت علیه زنان رادستگیر کمطاب احکا شرعی مجازات
کنندکتأکید کردآنان بایدازمحاکاه کاجرا سنگسارزنان بحکم رسم کرکاجها
محلی دست بردارد.خانم نظر فته اکل ماه سرطان را فته دادخوا ی برا
زنان خشونتدیده اعال کرد.
آمار ثبت شده خشونت علیه زنان ،به گفته کزیر امور زنان در 2ماه اکل سال
جار بیش از 2۰۰مورد بوده که شامل سنگسار ،تیرباران ،تجاکز ،اختطاف ،لت
ک کوب،ازدکاج پیش ازکقت کاجبار کمحرک کردن ازح آموزش
ککارمیباشد .این خشونتها درکالیات رات ،تخار ،دایکند  ،غورکبغالن
صورت گرفته است .اکازکزارت حج کاکقاف خواست در ا مراکزتزری
افراطیت راببندد.افغانستان یکی ازکشور اییست که ررکزه زنان درآن
موردخشونت قرار می گیرند .ملل متحد گفته که در افغانستان حدکد 1۰درصد
زنان قربانی خشونت ستند.

بانک توسعه آسیایی بودجه طرح انتقال برق
به بامیان را تامین میکند

 71جون/کابل – بی بی سی:تفا انامۀ امرکزمیان رسیس شرکت ملی برق ک
رسیس بانک توسعه آسیایی درکابل امضا شدکه براساس آن این بانک زینه
انتقال برق از کلسوالی دکشی کالیت بغالن الی بامیان را پرداخت کند .زینه این
طرح نوز مشخص نشده است .علی احادعثاانی ،کزیرانرژ کآب گفت برق
کالیت بامیان ازبرق کارداتی کشور ا اسایه تاویل میشود .اک در باره
مشخصات طرح گفت این خ ظرفیت انتقال 2۰۰میگاکات برق راداردک
قرارست یک ایستگاه  2۱میگاکلت امپر کیک شبکه توزیع ۱۰کیلو کلت که
قادربه تهیه برق برا  ۱۰زارخانوار است نیز دربامیان ساخته شود.
قدرت اهلل دالکر  ،رسیس برشناگفت یات فنی این ریاست به دکشی کبامیان
سفرکرده ک سه محل دربامیان برا ایجادایستگاه برق مشخص ،کلی نوزنهایی
نشده است .مطالعات ابتدایی منطقه مالیان مرکز بامیان رامناسب دانسته کاین
طرح بعدازتاییدآن توس شرکت فیشنرآلاانی کتثبیت حقیقی ملکیت محل
تا  75اگست ۱۰72آغازمیشود .شرکت فیشنراسناد این طرح رابرا داکطلبی
جهت تطبی آن تااکاس اگست الی اکتوبر  ۱۰72ترتیب مید دک انتخاب
شرکت برنده تا اکاس اکتوبر مشخص میشود.کار این طرح در ربع اکل ۱۰71
شرکع ک الی ربع دک ۱۰7۳تکایل خوا دشد.

مینگذاری اطراف آتشکده باستانی زرتشتی
درسرخ کوتل توسط طالبان

7۳جون/بغالن – بی بی سی :مقا ا کالیت بغالن تاییدکردندکه طالبان
منطقه باستانی سرخ کوتل ک راه ا منتهی به این منطقه را مینگذار کرده اند.
این منطقه سه فته قبل توس طالبان تصرف شد ک دیرکز نیرک ا امنتیی
مدعی شدندکه موف به پاکساز مجدد آن از کجود این گرکه
شدهاند.سیدعبداهلل سادات ،سرپرست ریاست اطالعات کفر نگ بغالن گفت
رچندبرنامه پاکساز مین درمنطقه آغاز شده امابیم آن میرکدکه این منطقه
باستانی درجریان این عالیات آسیب ببیند.طالبان ادعا از دست دادن سرخ
کوتل را رده کرده کگفته اند نوز منطقه سرخ کوتل را درکنترکل داشته به
منظورجلوگیر از کرکد نیرک ا دکلتی مسیر ا منتهی به این منطقه را
مینگذار کرده اند.
ا ایت سرخ کوتل :سرخ کوتل درافغانستان به آتشکده زردشت موسو
است .گفته میشوددرسال  7151باستانشناسان فرانسو توانستند کتیبۀ رادرین
منطقه پیداکنند که مشخص کننده تاریخ زبان قدیم مرد بلخ است.دکتر محاد
یونس طغیان ساکایی ،استاد دانشگاه کابل درباره ا ایت سرخ کوتل میگویداین
ساحه مهاترین یادگار دکران کوشانی ا است .براثرحفار که درزمان ظا رشاه
( 7122تا  )7112صورت گرفت ،یک معبد زرتشی درآنجا کشف ک
آثاربجامانده ازین معبداز زیر خاک ابیرکن آمد .سنگها کفیل پایه ا که
زیرستونها سنگی در قدیم گذاشته میشد ،نوز در سرخ کوتل کجود دارد.
به گفته آقا ساکایی سنگ نوشته بزرگ زمان کنشکا نیز درسرخ کوتل
ازدرکن یک چاه بیرکن آکرده شدکه اکنون در موزه ملی افغانستان نگهدار
میشود،این کتیبه درباره سلسه کوشانیان نوشته شدهکنشان مید دکه آنان درکجا
سلطنت میکردند .کالیت بغالن پایتخت زمستانی سلسله کوشانیان به حساب
میآمده است .باکرقبل ازآن این بودکه کوشانیان مبلغ آین بودایی بودهاند ،کلی
براساس حفریات که در سرخ کوتل انجا شد ،یک معبدزرتشتی
نیزدرآنجاکشف شد .این ثابت کرد که دین بودایی ک آیین زرتشی ردک
درزمان کوشانیان معاول بودهاست.درین منطقه آثارکعالیم ازدکران باستان
بودکه توس نیرک ا پلیس محافظت میشدند کاگر این نیرک ادرمحل مستقر
نباشنداین آثاربه یغااخوا ندرفت .به گفته اککتیبهایکه از سرخ کوتل کرباطک
کشف شد ،بزبان (آر ) نوشته که درین سرزمین در قدیم معاول بودکگاان
میرکداین زبان درتکوین زبان فارسی نقش مهم داشته است.
سرخ کوتل در سه کیلومتر شهر پلخار مرکز بغالن قرار دارد.

گشایش نگارخانۀ هفت قلم درشهرهرات

1جون /رات – باختر :نگارخانه فت قلم درشهر رات گشایش یافت ،ایین
مرکز فر نگی ک نر که از سو آریا رسوفیان رییس اطیالعیات کفیر ینیگ
کالیت رات با حضورشاار ازفر نگیان ک نرمندان دریکی ازبنا ا تارییخیی
شهر رات گشایش یافت با ات نوید اعلم یک تن از نرمندان تیاسیییس شیده
است .آریارسوفیان بااشاره به بهبودچشاگیر کضعیت فر نگی درسیطیو کالییت
رات ،ازتاسیس این نگارخانه ک مرکزفر نگی استقبال ناود.ریییس اطیالعیات
کفر نگ رگونه اکار جد این اداره رابخاطرتقویت نیرکفیر ینیگ را
نیزابرازداشت.
نگارخانه فت قلم درحوض سلطان احادکبیریکی ازبنیا یا شیهیر یرات
موقعیت دارد .درین مرکزفر نگی برعالکه ناایش آثار نر نرمینیدان ینیر
آموزان دربخشها مختلف ازجاله نقاشی ،میناتور ک خوشنویسی تربیه میشوند.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

معترضان به ناامنی شاهراه ها باپلیس درگیرشدند

مقدار زیادپول امریکا درافغانستان ضایع شده

77جون/کاشنگتن – باختر:جان سیپکو سرمفتش خاص ایاالت متحده امریکیا
در امور بازساز افغانستان میگوید ،فعالیت ا تخریبی طالبان ،میلییارد یا دالیر
مساعدت ا را به خطر مواجه میسازد که امریکا در یک د یۀ گیذشیتیه در
افغانستان به مصرف رسانیدهاست.رسیس اداره تفتیش امریکا در امیور بیازسیاز
افغانستان درمصاحبۀ اختصاصی باآژانس رکیترز گفت امریکا پول ا نگفت را
در افغانستان ضایع کرده که برا یک کشور کوچک خیلی زیاد است ک این در
حالیست که از مصرف پول ا خارجی در افغانستان خیلی کم نظارت میشود.
کانگرس ایاالت متحدۀ امریکا ازسال  ۱۰۰7تا اکنون حدکد 772میلیییارد
دالر را به افغانستان اختصاص داده  ،اما براساس گزارشها چهارسال اخیییر ادارۀ
تفتیش امریکادرامور بازساز افغانستان (سیگار) بخش اعظم این پیول یا ضیاییع
شدهاست.
جان سیپکو میگوید اگرتعداد نیرک ا امریکا درافغانسیتیان بیراسیاس پیالن
موجود کا ش یابد ،به نظرمیرسدکه با آن ،بازساز افغانستان بیشتر زیاناند خوا د
شد ک به گفتۀ اکاین ضایعات به ملیارد ا دالرخوا درسید.بر اساس گیزارش ادارۀ
سیگارکه درماه اپریل امسال نشرشد ،برنامه ا بازساز  ،پرکژه ا کایک در
امر مبارزه با مواد مخدر ،اعاار خطوط تادید انرژ برق ،تشوی صنایع ،بازساز
سیستم ا بانکی ک حقوقی ،عصر ساختن زراعت ک سایر پرکژه ا را شیامیل
بودهاست.
به گفته جان سیپکو ،ادارۀ سیگار زمانی ایجاد شد که نصف پول ا امریکا در
افغانستان مصرف شده بود ،اما دردکسال گذشته ادارۀ اککار ا را م انجیا داده
است.جان سیپکو با یادآکر از این اقدامات گفته اسیت ،قیرارداد یا بیا 7۰1
شرکت ک کسانی لغو شدهاست که کار ا شان ناقص بوده ک 15۰ملیون دالر از
جاله پولها ضایع شده کاز درک جریاه ا دکباره اعاده شدهاست.ازجایلیه 772
ملیارد دالر کاک امریکا 2۰درصدآن برا آموزش نیرک ا امنیتیی کدفیاعیی
مصرف شده است.جان سیپکوگفت اگرکضع در افغانستان یاییینیطیور رکبیه
کخامت برکد ،حتی در محالتی که با تدبیر مساعدت شدهاست ،این کاک ا بیا
خطرمواجه خوا ند شد.
قبال ً جیاز دابینز نااینده خاص امریکابرا افغانستان ک پاکستان گیفیتیه بیود،
گرچه در عرصۀ مساعدت ا بشر دستآکرد ا کجود دارد ،کلی بیا کصیف
ملیارد ا دالر مصرف ،دف در افغانستان بدست نیامده است.

انتقادمجلس نمایندگان ازتوافقنامه صلح با گلبدین

2۰می/کابل – تلویزیون نور :باآنکه گفتگو اباگلبدین به آخرخ رسیییده
اما اکنون حرفهایی ازمعامله پشت پرده بااکبگوش میرسد .براسیاس گیزارشیهیا،
درین توافقنامه ۱۰زارجنگجو اکباآمدنش درکنار نظامیان استخدا خوا ندشد.
اینکاربا کاکنش تنداعضا مجلس ناایینیدگیان رکبیرکشید .حیبیییبیه دانیش
میگویدامتیازد ی به جنگجویان گلبدین غیرقانونی است کاین مساله باعث نگرانی
شهرکندان شده ک ملیشه ساز درکنارخطرناک است ک آینده صلو ک ثبات را بیا
تهدید مواجه میکند.
درحال حاضرمسوده توافقنامه صلو باگلبدین میان شورا عالی صلو ک ییأت
مذاکره کننده اک به امضارسیده کگفته میشود که پسر ارشدش برا امضا کنهایی
ساز موافقتنامه باحکومت ،به کابل آمده است.

گزینه های دیگربرای اصالحات انتخاباتی

71جون/کابل – صدا امریکا :ککال مجلس فرمان تقنینى رسیس جاهوردر
موردتشکیل ،کظایف کصالحیتها کاسیونهاى انتخاباتى رادکشنبۀ فته گذشیتیه
بااکثریت آرا ردکردندکباردیگرمسیر اصالحات انتخاباتی را به بنبست کشیدنید.
اما شاه حسین مرتضو معاکن سخنگو ریاست جاهورمییگیویید حیکیومیت
گزینه ا دیگربرا بایان آکردن اصالحات درنظا انتخاباتی داردکبرا انتخاب
مناسب ترین گزینۀ مطاب به قانون ،با حقوقدانان ک احیزاب سیییاسیی درحیال
گفتگوست،کار ا بسیاراساسی کبنیاد مقدماتی راانجا داده ،کایتۀ امینیییتیی
کضعیت امنیت سرا سرکشور راارزیابی میکندزیرنظرکزارت داخله که درکجا یا
امکان برگزار انتخابات است .کایته مالی زیر نظر کزیر مالیییه کیارمیییکینید،
ارزیابیها مالی را انجا مید د .یک نامه از طرف رییس جاهوربیه دبیییر کیل
سازمان ملل فرستاده شده .کایته گزینش عاال ترکیبش مشخص است.
اصالحات درنظا انتخابات ککاسیونها انتخاباتی یکی ازماده ا موافقتنامۀ
سیاسی تشکیل حکومت کحدت ملی است که میان احادز کعبداهلل امضا شید؛
اماتاکنون درین بخش آب ازآب تکان نخورده است .حاال این فرمان برمیزمجلس
سناقرارداردک جاکید فیصل معاکن سخنگو عبداهلل میگویداگر فرمیان ازسیو
سنانیز ردشود ،حکومت آمادگی استیفیاده ازگیزیینیه یا دییگیر رادارد.
اما نوزیک امید است ،مامنتظریم مشرانو جرگه چه فیصله میکند ،را تأییدشیان
برایاافوق العاده مهم است ککاک میکند پرکسه اصالحات انتخابات پیش برکد ک
انتخابات برگزار شود.
امااین پرسش مطرح است که اگردرین کاسیون مشترک نیز فرمان تقنییینیی
ردگردد ،چه راه دیگربرا حکومت باقی خوا دماند؟نصراهلل استانکز اسیتیاد
حقوق دردانشگاه کابل میگوید درصورت ردشدن این فیرمیان ازسیو سینیا،

71جون/کابل – بی بی سی:چند صدتن دراعتراض به ناتوانیی ککیوتیا یی
دکلت درحفظ امنیت شا راه ا درمرکز کابل دست به تظا رات زدند .شیایار
ازفعاالن مدافع حقوق بشر ،حامیان حقوق زنان ،اعضا نهاد ا جامعه مدنیی ک
ناایندگان مجلس درین تظا رات ،که نزدیک ارگ کقصرسپیدار ،میقیررسیییس
اجرایی ،برگزارشد ،شرکت داشتند.در فته ا اخیر ،شا راه ا کاقع درمناطی
زیرنفوذ طالبان درمرکز ک شاال شا دافزایش گرکگانگیر مسیافیران تیوسی
طالبان بوده است .چند فته پیش آنان چهل نفر رادرکالیت قنیدکزربیودنید .ایین
دکمین مورد از گرکگانگیر درین کالیت بیود.طیالیبیان تیاکینیون تیعیداد
ازآنراآزادکرده ،چندنفرآنانرا به قتل رساندهکشااردیگر را ینیوز گیرکگیان
دارند.تظا رکنندگان با انتقاد ازرسیس جاهورکرسیس اجراییی ،خیواسیتیاراقیدا
موثردکلت برا آزاد گرکگان ا ک برقرار امنیت در کشور بودند.احادبهزاد،
نااینده مجلس گفت اعتراض مدنی علیه ناامنی درشا را هاکپایتخت ،درکالییات
حتی درخارج ازافغانستان ادامه خوا دداشت .تظا ر کنندگان قصد نزدیک شدن
به قصرسپیدار ک ارگ را داشتند اماپلیس ازحرکت آنان جلوگیییر کیرد .در
درگیر ماموران کگرک ی از معترضان ،تعداد از تظا رکنندگان زخای شدند.
در پایان این تظا رات ،قطعنامها قراست شد که در آن تظا رکنندگان خواستیار
اقدا موثر برا آزاد مسافران ربوده شده توس طالبان ک استقرار امینیییت در
شا راه ا افغانستان شدند.

حمالت هوایی برداعش وطالبان درننگرهار وقندز

71جون/کابل – صدا امریکا :نیرک ا مأموریت حاایت قاطع در افغانستان
بویژه قوا وایی ایاالت متحده ،مواضع طالبان کداعش را در کالیات قینیدز ک
ننگر ار دف حاالت طیاره ا بیپیلوت قرارداده اند .درتیازهتیریین میورد،
مخفی گا ها افرادداعش دیشب درمناط مومند ،عبدلخیل کمزدۀ کلسیوالیی
اچین در کالیت ننگر ار دف حالۀ طیاره ا بییپیییلیوت قیوا اسیتیالف
قرارگرفت که درآن یک قوماندان خارجی این گرکه نیزکشته شده اسیت.قیول
اردک ۱۰7سیالب درخبرنامۀ اعال کرد که درین حاالت وایی در کلسوالیی
اچین ۱2 ،داعشی کشته شده اند .سخنگو کالی ننگر ار از انهدا میهیایات ک
برخی اسلحۀ داعش در این حاله نیز خبرداد .داعش نوز در این مورد اظهار نظیر
نکرده است.یک باشندۀ محل گفت دیشب مناط کو ستانی اچین چندیین بیار
بابار شد؛ اما معلومات ندارد که تلفاتی م داشته است یاخیر؟ رچندعالیییات
پاکساز برضد گرکه داعش درین کلسوالی پیش ازین راه انداز شیدک کزارت
دفاع از شکست داعش خبر داد؛ اما نوز م این گرکه در مناط کو ستانی اچین
حضور دارند.
دریک خبردیگردیشب مواضع طالبان درکالیت قندز دف باب بیار طیییارۀ
بیپیلوت قوا استالف قرارگرفت که درنتیجۀ این حاله که عصردیرکزدرمنطقۀ
ترهکی کلسوالی دشت ارچی صورت گرفت ،ژده طالب کشته شدنیدکفیرد
موسو به»قار علی «یکی از قوماندانان مهم طالبان نیزبه الکت رسید.
محادمعصو اشای آمرامنیت قندزگفت درنتیجۀ حاالت طیاره ا بیپیلیوت
ازماه حال تاکنون 75۰طالب کشته شدند .ازچند ماه گذشته ،مواضع مخالیفییین
————
درقندز اواره دف طیاره ا بیسرنشین قرارگرفته اند.
————
آجندا آن گردد ،استفاده کند کفرمان اصالحات نظا انتخاباتی رانیافیذنیایایید
امافرمان درکل رد نشده ،حاال چانسی که مانده ،مشرانو جرگه میتواند تأیییید ییا
ردکند ،اگرتأییدکرد چون اختالف به میان می آید بین دکمجلس درتصامیم شان،
کایته مختل به میان می آید ،کایته مختل بایدبه این مشکل رسییدگیی کینید،
اگرباز م اختالف به میان آمد،فرمان دکباره می آید به مجلس عایومیی ،اگیراز
مجاوع کل اعضا دکثلث آنرا تأیید کنند تبدل می شود به قانون ،اگر رد کرد در
کل رد است.اما نعیم ایوبزاده ،رسیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میییگیویید
پارلاان بر اساس مادۀ ۳2قانون اساسی ،با مشکل عد مشرکعییت رکبیرکسیت؛
چون زمان کار آن تکایل است .کلی صدی اهلل توحید معاکن کاسیونیییکیه
برا اصالحات نظا انتخاباتی ازسو حکومت ایجادشده بود میییگیوییداییجیاد
اصالحات امرضرکر است؛ چون جامعه جهانی بدکن به میان آمدن اصالحیات
در ساختار ا ک در پرکسه انتخاباتی افغانستان ،به این پرکسه کاک نخوا د کرد .

مودی ،محبوب ترین سیاستمدارافغانستانی ها

1جون/کاشنگتن د سی – تلویزیون نور :نارندرا مود نخست کزیر ینید در
سخنرانی درکانگرس امریکا ،بازساز ک تامین امنیت افغانستان را ازاکلیوییتیهیا
کشورش عنوان کردکتاکیدکرزیدکه د شت افگنی تهدید برا منطقه کجهان
است،پدیده د شت افگنی تنهادر افغانستان خالصه نایشود کامریکا ک ند باید در
مقابل د شت افگنان مبارزه کنند.اینرکز ا مود بیش از رسیاستیایداربیییرکنیی
دیگر درمیان مرد افغانستان جایگاه کیژۀ بخوداختصاص داده جیاییگیا یییکیه
ظا راازبهر تالشهایش درراستا بازساز افغانستان بدست آمده  ،خودش م ایین
جایگاه را درک کرده دربسیار ازسخنرانیهایش ازافغانستان بعنوان کشورقربانیی
ترکریسم یاد میکند؛ چیزیکه ماکنست به محبوبیتش در افغانستان بیافزاید(.دنبیالیه
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پرکفیسرداکتر حاید اد

کرکالینا شاالی

قتل عام در ماه رمضان

تاثیر دین ویانقش عوامل طبیعی؟
اخیرا خبرناگوارقتل 41نفرامریکایی کزخای شدن 52نفردیگر دریک کیلیب
شبانه درشهر اکرالندک کاقع ایالت فلوریدا نشرشد .اخبارمیرساند که بتارییخ7۱میاه
جون ۱۰72مصادف به ماه مبارک رمضان درحدکد ساعت دکیاسۀ بعیدازنصیف
شب درکلب شبانه ایکه بنا نبض یاpulseیاد میشد ،گلوله بیار ییک د شیت
افگن شورکشعف کصدا بلندموسیقی کرقص جوانان رابه خاوشیی کد شیت
کترس مرگبار مبدل ناودکدر خارج ازکلب سرکصدا پلیس کامیبیوالنسیهیا
خاوشی کسکوت شب را در م شکست  .درین فاجعه جیوان ۱1سیالیه اییکیه
درامریکاتولدشده کپدرکمادرش از مهاجرین افغان میبیاشینید ،بیحیییث قیاتیل
کترکریست درین جنایت معرفی شده است .قبل ازتبصره درین مساله ،میخوا یم
معلومات آتی راکه در بارۀ قاتل بدست آمده ،خدمت خوانندگان ارجاندتقدییم
کنم :
قاتل که باگلولۀ پلیس به قتل رسیده عارمیرصدی متین نا دارد ،این شیخیص
درنیویارک تولدشده کاخیرا بحیث security agentدریک کلب گلف اجیرا
کظیفه میناود .قراریکه نوشته اند ،پدرقاتل صدی متین نا داردکییک چییینیل
تلویزیونی داشته کازطرفداران سرسخت طالبان می باشد .عارمتین ازدکاج اکلیش

باخانم ستاره یوسفی بوده کبعدازچندما ی نسبت رکیۀ نامناسب عار ،رفیتیارتینید
کشدید اکبه پایان رسید.
عمر میرصدیق متین (قاتل)

صدیق متین

ازمنزل بیرکن نرکند .ک میگویدشو رش شبی ناکقت به منزل آمدکدرحالیییکیه
زنش بررک زمین خوابیده بود بالش اکرابشدت ربوده کمو ا اکراکش کرده ک
کیرا لت ککوب کرده است.
اخبارمیرساندکه قاتل برعالکۀ نفرت اززنان ،مخالفت شدیدبا  gayیاییا homo
 sexualاداشته کتعصب شدید مقابل سیا پوستان ،سپانویها ک مرد یهود نشیان
داده است .اماباکجود بدبینی با گیها ،تحقیقات نشان داده که اکچندباردرکلب گی
ارفته کالکول می نوشیده است .عالکتا بررسی بیشترنشان مید یدکیه ازطیریی
انترنت این قاتل ترکریست در مجلس مباحه با گی احصه گرفته است!
کلب شبانه یانایت کلب اکرالندکبنا نبض یا Pulseیادمیشودککلب مخصوص
طبقه مرد اوسکچولهامیباشدکه بنا LGBTیادمیشود یعنی آنعده اشیخیاصیی
که زن تاایل جنسی به زن داردکمردتاایل جنسی به مرد دارد ،کآنهاییکه یم بیه
جنس مرد کبه زنان تاایل جنسی دارند ،ک باالخره یکعده مردمی که جهازتنیاسیی
خارجی خودراذریعۀ عال جراحی تغییرداده اندیعنی زن خودرابظا رمردساخته ک
مردخود رابه زن تبدیل کرده اند .دلچسپ آنست که قانون سرزمین امرییکیاایین
گونه افراد رامحکو نای کندکبه آزاد آنهااحترا قایل است.
درآن شب د شتناک عارصدی باماشیندارنظامی AR-15داخل کلب شده ک
عدۀ کثیر ازین گرکه مرد راکه باشوق کشعف زیادمصرکف رقیص salsa
بوده کبا موسیقی Merengueدر نواحی hip-hopکلب پایکوبی میییکیردنید
کخاارشراب ،البته آن شرابی که عارمتین مینوشید ،آنهیارا ازخیودبیرده بیود،
باگلوله از پا درآکرد .زن دکمی عارصدی که نورسلاان نا دارد(کفلیسیطییینیی
االصل می باشد)کازقاتل یک فرزنددارد ،به پلیس اظهارداشته که عارمیگفت بیه
چنین عالی دست خوا دزد .عالکه برآن ،این زن درخریدتفنیگ بیاشیو یرش
اراه بوده است .زن اکل عارمتین به پلیس گفته که پدرعارتندخو کبداخالق
بود ایشه به پسرش خطاب میکردکمیگفت تو اوسکچول ستی .این مکیالیایۀ
پدرباپسرش بودعار درجواب میخندید .کیدیوییکه قاتل ازخودگیرفیتیه نشیان
مید دکه درمقابل کارۀ تلفون دستی خودحرکات غیرطبیعی برا ییک میرد
دارد .احتااال پدرش حقیقت رااظهارداشته کاین قاتل ترکریست جوانی عیاش ،بی
تربیه ،رذیل ک او سکچول یا گی بوده است ،نفرت اک اززن ایین ادعیارا بیه
حقیقت نزدیک میسازد.
با برکز این فاجعه ازمسجد ککلیسا ،ازصومعه ککنیسه ،اززن کمرد ،ازپیر کجوان،
ازپیشه کر ککاسب کبازرگان تاسیاستباران صدا اعتراض بلند شد ،حتی حاکاان
قالبی افغانستان بخاطرحفظ جان کمال خود ،این عال رادرظا ر محکو کیردنید.
در دنیا غرب شعورانسانی حیات اجتااعی رار ناایی میکند ،جا شک نیسیت
که استفاده جویان بخاطر منفعت شخصی خود این فاجعه راصبیغیۀ دگیرگیونیه
مید ندکبردین مقدس اسال میتازند کآنرا مسوکل این د شت افگنی میدانند .پس
ازین قتل عا  ،دانلدترامپ این فاجعه رامربوط به اسال رادیکال دانست کجولیانیی
شهردارساب نیویارک که عضو مافیا ایتالویها نیویارک میباشد ،یم کیلیایۀ
اسال رادیکال را بیزبیان آکرد .ایینیدکنیفیر ازاظیهیارکیلیایۀ افیراطیی ییا
fundamentalismاسالمی ابا کرزیدند زیراکلاۀ افراطی ازنظرتعریف ک تیارییخ
اکایل قرن بیستم به مسیحیون ارتباط میگیرد ،اما کلاۀ رادیکال با کجودیکه افراطی
بودن را افاده میکند امامعنی شدیدتر دارد.
آیامیتوان گفت که تعلیاات افراطی دین اسال برکز این فاجعه راسبب شیده ک
قاتل راکادار به چنین عالی ناوده است؟ من ادعامیکنم اصال دین مقدس اسال در
این کاقعه نقشی نداشت کعلت اظهارات من چنین است:
* عارمتین خودش سابقۀ رفتن به کلب شبانۀ اوسکچول اراداشته است کدر
انترنت درگفتگو مجلس بین گیها حصه گرفته است .زن عاراظهارداشتیه کیه
پدرعار اکرا درخانه ایشه guyخطاب میکرده است ،پس اکضد گی نبوده بلکه
شایدخودش تاایل به مرددیگر به شکل فاعل یامفعول داشته است * .نفرت اک
از زنهادلیل دیگریست که شایداکمایل به مرددیگر بوده باشد *.چون سیابیقیۀ
نوشیدن الکول دارد ،نایتوان اکراچنان مسلاان جد شاردکه بایدبرکلب شبیانیۀ
اجنس باز ان حاله نااید *.اگراکحقیقتاضد  guyابوده ،پس چرا ییچیگیا یی
اکیاپدرش از رکاج بچه باز درکالیت قند ار کلوگر کدیگرنیقیاط افیغیانسیتیان
انتقاد نکرده اند؟
درین کالیات افغانستان تاایل مردبه بچه ا جوان که شکلی از guyخیواص
میباشد ،بصورت سرسا آکر جریان دارد .این نویسنده در کتاب جدیدتیارییخ
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مهتاب غاین آمد در صحن فضا امشب طوفان الم خیزد از با ک سرا امشب
الحاج سیدامیر انصار ()1
در شرکع صبو رکزیکشنبه دکازد م جون  ۱۰72که مطاب  ۱2جوزا 7215
میباشد ,دریک کلوپ شبانۀ شهر توریستی اکرالندک درایالت فلوریدا که بنا پَلس
شهرت دارد ک محل اجتااع ک خوشگزرانی گرکه گ ِی ک لیزبینهاست ,این حیادثیۀ
خونین رخداد .من بحیث یک افغانستانی امریکاسی از خبرمرگ پنیجیاه نیفیر ک
زخای شدن  52نفر دیگرآنها بینهایت متآثرک غاگین شد زیرا:
که درآفرینش زیک جو ر اند
بنی آد اعضا یک دیگر اند
دگر عضییو ا را نااند قرار
چوعضو به دردآکرد رکزگار
بناء تأثرات قلبی ,تسلیت ک ادرد خود را حضور فامیلها کرفقا این جیوان
مرگان ک اۀ شهرکندان امریکا تقدیم میدار  .منحیث یک فرد مسلاان قلبم بشور,
جگر بسوزکچشام پرخون میشود کقتیکه میشنو یکفرد الابالی کلو رکه باشید
ر نا کنشانیکه داشته باشد ,زیرنا اسال که به ما صلو درس مید ید ,پیییامیبیر
بزرگوارش میفرماید :مسلاان کاقعی ککامل کسیست که مرد از زبان ک دست اک
در امان باشد ک مهاجرکسیست که منهیات خدار را ترک کند( .)7اچنییین از
اما رضا (رح) رکایت است( )۱که گفته:مسلاان کسی است که مرد از دست ک
زبان اک آسوده باشند ک از ما نیست آنکه اسایه اش از شر اک در امیان نیبیاشید؛
درمقابل کسانی اندکه مرد بی آزار رامیکشند ,بردختران کبچه ا تجاکز جنسیی
رکا میدارند ,اشجار ک مزارع را بحری میکشانند ک باشندگان جامعه را به تیرس ک
ک م رکبرک میسازند ک باز م خود را مومن کمسلاان ک متقی میتراشند !
درینجا دف ماچشم پوشی ازقصۀ قو حضرت لوط (ع)( )2ک مردمان بدکار
زمانش که بعد بجزا اعاال شان رسیدند نیست؛ فق از نگاه بشردکستی است که
آنحضرت (ص) باا توصیه ناوده پیشآمد داریم  ,پیامبر بزرگ اسال میفرمیایید:
پس از ایاان بخداکند سرآمد اعاال عاقالنه ,بشردکستی ک نیکی بهاۀ مرد اسیت
خواه خوب ک درستکارباشد یا فاس کگنهکار(.)4
عقیده ,یک مفهو ک باکرشخصی بوده ,اسال به جبرتعلیاات دینی خود را بیه
دیکران تحایل نایکند ،حتی درسورۀ کهف شریف( )5میفرماید کسی میخوا د
مسلاان شودیاکسی میخوا دکافر شود....ک آنچه یک فرد عال میکند بین خیود
اک ک خدا اکست .چیزیکه اسال برعار متین رکا داشته بود ,اانا امیرمیعیرکف
کنهی ازمنکراست .این فردتنهانا افغانها(پشتونها)رانه بلکه عزت کآبیرک یایه
افغانستانیها را بزمین زد؛ زمینۀ کاررا برایشان مشکل کناآرا ساخت ک به اصیطیالح
تیشۀ دکنالد ترمپ را دسته داد؛ میتوانست آنها را ازطری تعلیاات دینی ک قصیۀ
حضرت لوط کپیرکانش را که در بایبل خودشان م ذکر شیده اگیرمیتیوجیه
میساخت بهترترمیبود ,نسبت به اینکه جساش باگلوله ا پلیس چلنیی چیلینیی
شد,طفلش یتیم گردید ,امکان دارد خاناش حوالۀ زندان شود .با اینهیایه ,گینیاه
بزرگ را درماه مبارک رمضان برا خود نصیب نایساخت.
این فرد عارصدی متین در امریکا تولد شد ,در اینجا درس خیوانیده ک در
این مالکت بوظایف مختلف مشغول بوده درفامیل پشتون قند ار(؟) بدنیا آمده
است .پدرش صدی متین نا داردکه در بارۀ (خ دیورند) صدا ا کشیده ک در
تلویزیون طالبی خطاب زیادظا رشده تا نوز م بچرت رییاسیت جیایهیور
افغانستان در ابر تخیالت کا ی خودطیران دارد .اکنون ازطری رسانه اخبریافتیم
که عارمتین یک مسلاان ناازخوان کرکزه گیرنبوده درحقیقت رکش منیافیقیت
داشته که درظا ر مسلاان خوب ک در باطن فق یک شیطانی بیش نبوده است .ک
خدا میداندکه به چه تعداد ازینگونه » دکد زما خور اک تو تو د سیالخیانیی
کو « زیرآساان مصفا امریکاحیات بسرمیبرند ،از وایش تنفس میکننید ,از
آب مصفایش مینوشندک ازدالر کدیگرخوبیهایش لذت میییبیرنیدکامیرارحیییات
میناایند کجود دارند؛ تا باز سربرآرند ک به قتل کقتال دست بزنند .یک مسیلیایان
خوب مخصوصأدرماه مبارک رمضان می کوشد حتی به یک مور ک میلیخ یم
صدمه نرساند چه رسد به اینکه ده ا نفر بقتل رساند ک دستۀ زیاد دیگررا مجیرکح
سازد.
افغانستان یک مالکتیست که ازنژاد ا مختلف ترکیب یافته است؛ تا امرکزنا
بد ,شهرت خراب ,بی اعتبار کفساد ا که در افغانستان رخداده بیشترازطیرف
چندنفریک گرکه محدکدکه ماآنهارا بنا پشتون (افغان) می شنیاسیییم ,بیوقیوع
پیوسته است .این نوع پشتونها چون کرز  ,زاز  ,متین ک طالبها ایه بیه میرد
افغانستان خجلت کشرمسار چیزدیگرتحفه نداده اسال را در مقابل جهان عوض
یک دین مقدس ,صلو پسند کامنیت جو ,چون یک یوال کحشت ک بربرییت
معرفی کرده اند .سلسلۀ حکارانیها پشتونهابرا تقریبأ سه صد سال مردمان غیر
پشتون افغانستان را از یچ نوع ظلم کستم خود بی نصیب ناانده اند.
متأسفانه که امریکا ,این گرکه پاکستانی پرست راطرفدار ناوده ازآنهاحاایت
میکند ک پاکستان که پول تکس ما را با مسرت باصرف میرسانند ,مرد بیینیوا
افغانستان رابه ترس کک م آفرینی خودبینواترمیسازد ,عساکیرجیوان امیرییکیاک
اکارانشان را بقتل میرسانند ,برمناط شرقی افغانستان جو مییبیرنیدکبیداخیل
خاک افغانستان تهانه آبادمیسازندکه براثرآن جنگ خونین درطیول سیرحیدات
تورخم در جریان است ،کامافرزندان رشید ,صادق ک کطندکست به قیات جیان
شیرین شان به متجاکزین سزا سنگین مید ند؛ نایدانم امریکاکجاست که به تعهد
پیاانها دفاعی خودازتاامیت افغانستان کفا نااید .این عال پاکستان درماه مبارک
رمضان متراف قطع آب اسراسیل برا زاران فلسطینی یا رکزه دار اسیت.
بدینصورت ادعا من که(پاکستان اسراسیل منطقۀ)ماست ,مصداق پیدا میکند.
درپرکگرا شااره  ۱۳2محتر شفیع عیار اززبان یک پشتون درگرد یایآسیی
(رکز بین الاللی زبان پشتو) شنید که گفت :من اکل پشتون سیتیم پیس ازآن
مسلاان! بعددربارۀ زبان پشتوازحلقو خود صداکشید ک بیان داشت :لسان پشتو م
مادر ماست ک م مذ ب ما .اینست یکی از اصول پشتونوالی آنها! که نه به اسیال
ربطی داردکنه نظریات باقی اقشار کاقوا افغانستان رامنعکس میییسیازد .اگیرچیه
بریتانیا ک انگریز ا این پشتونوالیهارا ازطری آ اس آ حاایت میداردتاتیفیرقیه
انداز را بیشتردامن زند ,کلی بعقیدۀ من اکنون کقت آن رسیده کیه امیرییکیا
برپالیسی کاکها سیاسی کپولی خود دربرابراین مذ ب جیدییدپشیتیونیوالیی
تجدیدنظرنااید ,کر نه مانندک ابیت رکز بیشترازین دردسرخوا د بود .ناگفیتیه
نبایدگذشت که کجاست آن (امت کس ) ؟ تا براین مرد افراطی پشتون که م به
اسال تو ین ناودک م یک مذ ب نوخودرا معرفی کرد ,فتواصادر سازد! بفیکیر
من ,گاان نایکنم مال ا کمولویها خودساخت که پشتون م باشند کدا عکیس
العال نشان د ند؛ ک این انکار از حقیقت خوا د بودکه سزا سنگین دنیییو ک
اخرک دارد.
چون باارتباط این سانحۀ دلخراش که ازبیعت به داعش بعال آمده است

محاد طا ا کوشان

صفحۀ دوم

فریاونت  -کالیفورنیا

شف شف نی شفتالو

ن ُسخه آشفته دیوان ِعار ما مپرس
خ غل  ،معنی غل  ،امال غل  ،انشا غل
در میهن زخم خورده ک بال کشیده ما افغانستان دکستداشتنی به کیژه در ایامیی
که ما پا به مکتب ک مدرسه گذاشتیم ک خواستیم چیز بیآموزیم تا آینده ما چیز
بهترازپدر کپدربزرگاان گردد؛ اماشوربختانه رچیز را به زکر برما قبوالندند ک
بویژه تاریخ درکغ سیاسی ک تاریخ درکغ ادبیات پشتو کاز اه بدترکه رچه قصیه
ک افسانه بود درکغ؛ این دکسه رکزپیش بابزرگوار دانشاندکه اتفاقن پشیتیون
م ست،از راه تلفون گپ می زد ک بگونه شوخی برایش عرض نیایود کیه
استاد بزرگوار ریشه یک کلاه پشتو رادرکلیفرنیا جنوبی پیداکیرد ؛ جینیاب
استاد با خنده کاشتیاق فرمودند :خو تو اکل بگو بعدمن برایت تیارییخیچیه ایین
درکغهارابیان می کنم .گفتم :تقریبا پیش از آمدن کولابوس بیه امیرییکیا ازراه
مکسیکو ده نفر دختران پشتون به اینجا آمده بودندکمشهیوربیه لیس انیجیونیی
اینهارامیشناختندک رفته رفته به مرکر زمان این لس انجونی به الس انجلس امیرکز
تغیر شکل یافت! استاد بزرگوار ما قهقه خندیدک فرمود :تو م شاید از نواده یا
عبدالرحان پوپل برادرعلی احاد خان پوپل باشی ! اک م در سر میز سلطنتی (نان
چاشت) که از اتفاقات رکزگار چون از فرانسه بعد از پایان تحصیل برگشته ک در
اکلین دیدار پادشاه رسیده ک حاضربود ؛ ایشان به پادشاه بسیار جد ک ح بجانب
تعریف ناود که اعلی حضرتا زمانی که پشتونها به مناط شاال ارکپا رسیده بودند
به آنها گفته بودند که دراین منطقه جاگزین شوند .چندنفر سکهی تبار نییز آنیجیا
بودنذ ،انها گفتند به شرطی اینجا می مانیم که (دلته سیکهان به نو ) ک رفته رفیتیه
آن منطقه نامش شد سکندنویا -که پادشاه برایش گفت :بسیار کاژه ا ک اسامی
جا ا دردنیا شبیه بعضی کلاات در دیگر زبانها میباشد .یا داستانها گیفیتیار در
کصف پشتونولی ک شخصیتها گذشته ک بدتر ازآن کتاب تاریخ ادبی گنجییینیه
پنهان(پته خزانه) مرحو محق بزرگ افغانستان رکانشاد پو اند عبدالحی حبییبیی
مرحو  .اما این اه داستان ا ک درکغها تبار ک زبانی برا پشتونها چی ارمغان
آکرد :باشندگان لویه پکتیا؟ از خوست تا گردیز چی دارند :بیدانشی ک میرض ک
جنگ ک خونریز ک فقر.
با تاسف بزرگترین جفا در ح فرزندان پشتونها محاد نعیم ک محاد داکد رکا
داشتند ک آن اینکه بنا تقویه زبان پشتو مناط پشتون نشین را بکلی از زبان فارسی
بی بهره ناودند .ک در زبان پشتو نیز چنان متون استوار ک تاریخی پربار از میعیانیی
کحکایات کتاریخ کفلسفه ک سیاست ک ک ک کجود نداشت که حتی تا این اکنون
کجود ندارد؛ ک چنانچه که آین استاد بزرگوار دانشاند ک دانش آموخته حیقیوق
کعلو سیاسی درفرانسه خودش نیز می فرماید که یکی از آن میحیرکمییین از
گنجینه ا فر نگ کتاریخ ادبیات فارسی خود نیز ستم .کبه این نزدیکی ا
سه جلدکتاب راکه درین باب نوشته به جوانان افغانستان ارمغان ک دیه می ناایند.
برادر پشتون م میهن من شاا ا را این دکانداران قو ک زبیان ک دیین ک
مذ ب این آغا حامد کرز ک اشرف غنی احادز ک اسیایعیییل ییون ک
گلبدین ک ک ک ک به پاکستان ک انگریز ک عربستان ک امریکا ک ایران چی رایگان در
رکجا فرکختند ک گرک کردند ک بی کجه ساخته ک سر افگنده مان ناوده انید.
در رکجا دنیا در ر میدان وایی که پیاده شویم ک خود را بشناسانیم فورن می
پرسند که پشتون نیستی؟ دلیلش چی است؟ از کارکرد ا گلبدیت کطالیب ک
کرز کغنی احادز است.به فرموده عالمه اقبال ازخواب گران بیرخیییزیید
کخود را دریابید کبجا اینکه خودراکلک یا انگشت جداگانه حساب نااییید بیا
اه برادران م میهن خویش دریک خ عیارانه برادرکار به آینده بنگرید کمیهن
را آباد ناایید.
برادران پشتون از تحجر خرد ک اندیشه بدرآیید امرکز یچ کسی ح نیدارد
کسی را بجر انتقاد کلو شدید اللحن توبیخ ک تحقیر ک تک حرمت نیایایید .از
افکار قبیله سالر ک زکر گویی ک کحشت ک د شت بجز سرافگندگی ک رسوایی
چیز دیگر بدست نای آید .از دیو ک دد ملولم ک انسانم آرزکست/ .
**************************************
به بچه ادرقند ارمفصل نوشته ا  .امرکزبعضی نویسندگان که اکیثیرشیان گیی
میباشند ادعا دارندکه  guyا بااین تاایل جنسی بدنیاآمده کتقصرآنیهیانیییسیت.
امرکزاین ادعا آنهاغل ثابت شده ،مطالعات کتحقیقات درموردحیایلیهیا دک
گانگی ک تحقیقات کسیع کراثت کمعاینات البراتوار ثابت کرده کیه تیایاییل
جنسی به اجنس زادۀ عوامل نا نجارمحیطی کمحرکمیت جنسی میباشد.
* درمسلاان بودن این قاتل شک کجوددارد .باکجودیکه درقرآن مجید بیار
ادربارۀ رعایت به زنان کمادران اشاره شده کپیغابرنازنین اسال در طول حیاتش از
حقوق زنان دفاع کرده کحتی درآخرین خطبه ککداعیه اش درمسیجیدنیایییره
نزدیک کوه عرفات تاییدفرمودندبرزنان مهربان باشید،قاتل این فاجعه آنراندییده
گرفته است.
* دراسال ماه رمضان برا جنگ کخونریز یک ماه حرا است .اگر ایین
قاتل مسلاان می بودآیادرین ماه دست به چنین کار میزد؟ حتی ازنظردین اسال
قتل یکنفربیگناه مثل آنست که تاا بشریت راقتل کرده باشد.
درنتیجه ،آنانیکه دین اسال رادرین فاجعه مسوکل میدانند سخت به خطا رفیتیه
اند .به نظرمن عال این ترکریست قاتل ،تعصب کبدبینی اکدربرابر مردمان دییگیر
مثل سیا پوستها ،یهود ا ک سپانویهاک زنها اه منشاء ک فقدان تعلیم کتربیه مجاوعۀ
ازضعف خانواده ،انحراف فکر کرکحی ،بی مباالتی ،نوشیدن الکول کگرفتار
دریک حلقۀ جر کجنایت بوده است ،کاظهارات این قاتل که کفادار خودرابیه
گرک ها القاعده ،حزب اهلل ،کداعش اظهارداشته کیا دکباربه عربستان برا حیج
عاره سفرکرده بود ،اه جنبۀ ناایشی کاستفاده ازدین اسیال بیرا میقیاصید
شخصی این جنایتکار رزه بوده است/ .
**************************************
خواستم تبصرۀ کوتا ی داشته باشم :داعش یا ISISیا ISILاست که اه ییکینیا
بوده ک بنا دکلت اسالمی عراق ک شا یا سوریه شناخته شده است .درحالیکه %15
ماالک اسالمی کعلاا غیرک ابی اعاال ک کردار شانرا غیراسالمی خوانده ،اکثرأ
آنهارا مسلاان ندانسته نوکران دشانان اسال قلادادکرده اند؛ رسانه ا غربیی ک
حکومتها دیگر اه به آنها باذکرنا (دکلت اسالمی)غیرمستقیم درپیشبردا داف
ترکریستی شان کاک میکنند ,من به انها نا (ایله گردان شورشی اخراج شیده از
شرق کسطی )یا Ejected Vagabond Insurgents of Levant (EVILنا داده ا .
در ISISماالک سوریه ک عراق ک در ISILکه اکباما ایش استعاال میکند ماالک
شرق کسطا شرقی چون سوریه ,لبنان ,اردن ,ک اسراسیل شامل است .امید ازیین
ببعداین گرکپهابایک اسم (شیطان)یادشوند .نوشته ا راباشعر (صفحۀ ششم)
دیوان( )2اشعار شیوا رکانشاد الحاج سید امیر انصار پایان میبخشم:

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

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

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 0101
الایدا -کالیفورنیا

جزییات حمله برشفاخانۀ داکتران بدون مرز
درقندز وپی آمدهای آن

* بررسی ا نظامی امریکانتیجۀ تحقیقات خودراطی گزارش  2زار صیفیحیه
یی پیشکش کردند * .حاله ،یک اشتباه انسانی کقصورتخنیکی خوانده شده نیه
یک جنایت جنگی * .عامالن حاله تنبیه ادار شدند * .نتیجۀ بررسی اقنیاعیت
سازمان داکتران بدکن مرز راحاصل نکرد * .سازمان داکتران بدکن مرز خواستار
بررسی حاله ،توس یک نهاد مستقل شد.
رکزنامۀ نیویارک تایازگزارشی رازیرعنوان(پنتاگون جزییات اشیتیبیا یات
زنجیرۀ حاله بربیاارستان درافغانستان رافاش ناود)به قلم میتو رکزنبرگ درشایارۀ
 2۰اپریل  ۱۰72به نشرسپاریده است .اینک برگردان فارسی گزارش خیدمیت
تقدیم شود :
یک چرخبال  72۰ا سی توپدارامریکابرفرازیک حویلی درقندزکه درآن
دستۀ ازجنگاکران طالب حضورداشتند ،دکرمیزد تا دف رابه درستی تشیخیییص
د د کسالح مد ش خودرااستعاال نااید .فیرموشک طیاره رامجبورناود موقعیت
راتغییرد د کسیستم آتش واپیاا برمزرعۀ خالی دکراز پایگاه دشاین آتشیبیار
کرد .درحدکد سه متردکرتر بطرف جنوبغرب پیلوت یک مجتاع عیایارات را
دیدکه تاحد مشابه عااراتی بودکه مقامات نظامی امریکاکافغان آنراپینیا یگیاه
طالبان کاناودکرده بودند ک 1نفردرآن دیده شده بودکه درآنیجیارفیت کآمید
داشتند.
ر ناا چرخبال توپدار برا اخذ دایت باکنترکلر وایی قوا خاص امریکا
درزمین تااس قایم ناود ،قوا خاص فوراجواب بدکن ابیهیا داد»:حیوییلیی
دراختیار طالبان میباشدکدرآن نه نفردشان قراردارند« .جواب کنترکلر نادرسیت
بود ،تشخیص غل اکیک حلقه ازحلقه ا زنجیرغلطی ا انسانیی ککسیاییل
تخنیکی بود که سال قبل منجربه حالۀ کیرانگر بربیاارسیتیان داکیتیران بیدکن
مرزدرافغانستان گردیدکه دربامداد سو اکتوبر ۱۰75به تعداد 4۱نیفیربیه قیتیل
رسیدند.
درگزارش پرحجم سه زارصفحه یی بررسیها نظامی بیان داشیتینیدکیه آن
ماموریت ازآغازتاانجا به خطا صورت گرفته بود ،حتازمانی که مقامات داکتران
بدکن مرزبه قوماندانها امریکاموضوع رااطیالع دادنیدکیه ییک چیرخیبیال
بربیاارستان درحال حاله میباشد ،حاله فورا توقف داده نشد زیراچنین استینیبیاط
میگرددکه امریکاییهاتاییدنای کنند که درحقیقت بیاارستان ازطالبان خالی بیوده
باشد.
یک فرمانده امریکایی که نا خودراافشا نکرد ،بیان ناود» :تیوقیف فیور
آتش درحالیکه ماازاکضاع اطالع کافی نداشتیم ،قوا زمینی مارا به خطرمیواجیه
میکرد« .جنرال ککتل Votelافسربلندپایه درمرکز فرماند ی نظامی که نتیییجیۀ
بررسیها را در یک کنفرانس خبر درپنتاگون ارایه میکرد ،اظهارداشت شیانیزده
سربازامریکا بن شاول یک جنرال بخاطر نقش شان درآن حاله مجازات شیدنید.
مجازات این سربازان محض یک تاءدیب ادار میباشدک یچ کدا شان متهم بیه
خیانت نشده اند ،زیرا آن حاله یک حالۀ غیرقصد تشخیص داده شده است .نه
کارکنان چرخبال کنه افرادقوا خاص که حاله رار ناایی کرده بودند ،نیایی
دانستندکه آنها بریک شفاخانه یورش میبرند .مجازات شامل تعلی کظیفه ،اخیراج
ازمقا فرماند ی کیک مکتوب تنبیه میباشدکه میتواند بصورت جد برحیرفیه
کشغل صدمه کاردکندکیاآنرا پایان د د .جنرال ککتل دریک مورد بسییارکاضیو
بیان داشت که بیاارستان محل محفوظ بودکه طرف استفادۀ طالبان قرارنیداشیت،
درحالیکه شاار اززخای ا شان درآنجا تداک شده بودند .گزارش که بیرکز
جاعه انتشاریافت جنرال ککتل آنرایک(حادثۀ غم انگیز) خواند کتفصیل نوبیشتیر
درآن باره پیشکش ناود .جنرال ککتل بیان داشت که امریکایی یانیتیوانسیتینید
مقررات جنگ مسلو رامراعات بدارند.اظهارجنرال ککتل باادعیا بسیییار از
مامورین ارشد افغانی که جنگاکران طالب دربیاارستان کجودداشتند کبیاارسیتیان
داکتران بدکن مرز درقندز یک دف مشرکع بود .منافات دارد .
پخش دریافتها بررسیها نظامی کاعالن تنبیه ا انضباطی قناعت داکیتیران
بدکن مرز کگرک ها حقوق بشر رافرا م نکرد کبرکزجاعه  ۱1اپریل  ۱۰72بیاز
م خواستار بازجویی کتحقی جنایی توس یک نهادمستقل شدند .بعضی یابیر
گفتارجنرال ککتل که گفته است حاله جنایت جنگی نای باشد زیرابصورت غیر
عاد نتیجۀ یک اشتباه کقصورتخنیکی بوده ،اعتراض کردند  .به عقییدۀ جیان
سفتن ،مدیر پالیسی دیدبان حقوق بشرآسیا ،کاردنکردن اتها جنایت جنگی ،یک
موضوع غیرقابل توضیو میباشد .برا تعقیب قانونی جرایم جنگی که بصیورت
بیباکانه صورت گرفته باشد ،طرزالعال کجوددارد براساس کود نظامی امریکا بی
اعتنایی یاغفلت لزکما کسی راازمسوکلیت جرمی معاف ساخته نایتواند.
ارایه رؤکس مطالب که در 2اکتوبر ۱۰75درقندز باتاخت کتازطالبان بیوقیوع
پیوست ،فته اکما هاپس ازکقوع آن تثبی شد :چرخبال توپدار به درخیواسیت
یک کوماندک افغانستان که زیرآتش قرارداشت ،تقاضا حااییت میییکیرد،
کاکنش نشان دادکعاارت بیاارستان رااشتبا ا بنا پایگاه طالبان موردحاله قرارداد،
بیاارستان باکجودتقاضا ا مکرر داکتران بدکن مرز ،بصورت مسیلیسیل زییر
رگبارآتش سالح ثقیل قرارگرفت .قوا خاص امریکاکه دایت حاله رادادنید،
رکز ا پیش ازآن زیرفشارخیلی سنگین قرارداشتند ،سقوط قندز بسیارسرییع ک
خیلی شگفت انگیزبودکه بدست طالبان صورت گرفت .دکتیم قوا خیاص بیا
عجله فرستاده شدندتاموقف تیای که قبال درمیدان وایی قندزمستقر بود تقویت
بخشند .دکرکزبعد قوا امریکاباقوتها افغانی راه خودرابه شهرقندز بازکردنید ک
یک موقف پیشرک درمرکزپلیس قندزاتخاذ ناودند .قوتهیا امیرییکیاتیوقیع
داشتندکه ۱4ساعت درآنجاباانند ،کلی دک رکزدییگیربیرا دفیع حیایالت
مکررطالبان گذرانیدند ،به کابودمهاات ک بتر برا کسایل خودرکبرکبودند کبه
ندرت درآن دکرکزخواب داشتند .در اان شیب قیوا خیاص بیه آمیران
خوداطالع دادندکه قوتها افغانی برنامه دارندبرعاارت امنیت ملی قندزکه بحیث
پایگاه طالبان در آمیده بیود حیایلیه نیایایینید ،عیایارت امینیییت میلیی
درحدکد2۰۰مترازقوتها امریکا فاصله داشت که نای توانستند بصورت مستقیم
آنراببینند.
صد اکیلومتردکرتر درپایگاه وایی بگرا  ،کارکنان چرخبال  72۰ا سیی
آمادگی میگرفتندکه شب رادرآساان فرازقندز درحاایت قوا امریکاکافغیانیی
سپر بدارندکه برا بدست آکردن دکبارۀ شهردرجنگ بودند .کلی یک تلفیون
عاجل ،چرخبال رامجبورناودکه 21دقیقه پیشتر ازتقسیم اکقات معینه پرکازکنید.
کقت کافی نبودتابه کارکنان واپیاا معلومات کامل داده شیود .ازاطیالعیات
دیتابیس ،موقعیت بیاارستان را که تعایرمحفوظ بود تشیخیییص دادنید ،کلیی
اطالعات درکامپیوترچرخبال درج نشده بود .رادیو ستالیت واپیاا مذکیور
نگا پرکازازفراز کو ها ندککش بسو قندز ازکارافتاد ،کارکنان واپییایا
قادر نبودند بدکن رادیواطالعات رابفرستند کیااخذبدارند کیاازایایل استفاده کنند.
موضوع تعجب آکردیگر زمانی کاقع شدکه واپیاا برفرازقندز دف موشیک
زمین به وا طالبان قرارگرفت ،واپیاابخاطر رفع تهدید موشکها بیشترمجبور
شدبه یک موقف امن ترچندین کیلومتردکرترازتعایرامنیت ملی قینیدزعیقیب
بنشیند.
عقب نشینی طیاره یک مانورساده نبود ،این طیاره طور ساخته شده کیه بیه
آ ستگی پرکازمیکند کدریک دایرۀ یک یادکمایلی باال دف دکرمی خورد تا
سالح خود رابشاول خاپاره 7۰5ملی متر آمادۀ فیر کند.کسایل یدف ییاب
واپیاا استعداددارد دف رابادقت دریک فاصلۀ نسبتا کوتاه تشیخیییص د ید.

داکتر سخی اشرف ز سیدکاغذ

سندیاگو -کالیفورنیا

اعضای پارلمان فعلی دیگرشایستگی انتخاب
دوباره را ندارند !

فرمان تقنینی رییس جاهور درمورد انتخابات با اکثریت توس اعضا کلسیی
جرگه رد گردید ک کاین رفتار غیر مسؤالنه اعضا پارلاان حکومت کیم کیار
اشرف غنی را بصوب یک بحران نامعلو سوق خوا د داد .ردفرمان تیقینییینیی
اعضا پارلاان به پرکتست شدید شهر کندان کشور رکبرک شدکلی ایین تیییکیه
داران قدرت کقعی به آرا مرد نگذاشتند .برا آنکه شخصیت کسویه دانیش
این ناایندگان را که چطوربه کرسی پارلاان نشسته اندبخوبی توضیو کرده باشییم
برمیگردیم به اکلین انتخابات پارلاان  .شورا ملی ییاکلسیی جیرگیه بیتیارییخ
7۳سپتابربسال۱۰۰5برگزارشد کنتایج انتخابات بتاریخ  1اکتوبر بیایسیت اعیالن
میشدامانظربه فساد ادار  ,سواستفاده اکتقلب،نتایج نهاسی آن باالخره بتارییخ 7۱
نومبراعالن شد .جاعابه تعداد  ۱41نااینده به اصطالح مرد انتخاب شدند کچیون
اکلین انتخابات لویه جرگه بعداز 22سال بود ،نااینده ا این لویه جرگه اکیثیرا
کسانی بودند که به حاایت کپشتیبانی جنگجویان منطقو  ,گرکپها جیهیاد
کگرک ها قومی ک قبیلو چوکی ا پارلاان راازآن خودساختنید کصیرف
 ۱۳فیصد از چوکیها به اصطالح خانه ملت به زنان کشورتعل گرفت کتیعیداد
راید ندگان به تناسب انتخابات ریاست جاهور خیلی کم کازنگیاه فیییصید
کاترازپنجاه %را احتوا ناود  ,چون اکلین انتخابات بوداز فساد ا گسترده کسیو
استفاده ا که در جریان انتخابات کلسی جرگه صورت گرفت یایه بیدییده
اغااض نگریسته شد .این خال ا سیاسی باعث آن شدکه اشخاص بییکیفیاییت,
کاسوادکحتی بیسوادبه حیث نااینده ملت انتخاب شوند .
بسیار این نااینده ا با تاسف عای حتی مفهو کسیستم پارلاانی را قیطیعیا
درک نکرده اند .تصامیم کیا رایگیر در کلسی جرگه به اساس رکاب قومیی ک
قبیلو صورت میگرفت کنااینده امسایل قومی ,قبیلو  ,زبیانیی کمیذ یبیی
رادرشورا زیادتردامن زدندکقطعابه مسایل یاپرکبلم سیاسی ک ملی کشیور عیالقیه
نگرفتند.
یکتعداداعضا لویه جرگه به اساس گزارش رسانه ا فته اکحتی ما ها در
مجالس شورا حاضر نشده کبه پرکسه رایگیر سهم نایگرفتند .گرفتاریها ک مسایل
شخصی کخصوصی خویش را نسبت به مسایل باا ایت ملی ترجیو میییدادنید,
درجریان رایگیر به مسایل ملی چون نصاب ناایندگان به سبب غیرحاضریهیا
مداک کمتدکا تکایل نایشد رکز ا کحتی فتیه یا راییگیییر بیه عیقیب
میافتاد .معاش دالر بلند ازسببی برا اعضا این شورا تعین گردیدکه ناایینیده
ا ملت به مضیقه مالی گرفتارنشوند کبه رشوه ستانی کفسیادرک نیییآکرنید.
بعضیهابه این عقیده اندکه ککال شورا اصال موقف حساس یک نااینده کاقیعیی
را دربرابر ملت درک نکرده درجریان رایگیر ظرفیت نداشیتینیدکیه مسیاییل
راازجهات مختلف که به مفاد مالکت کخیر ملت باشد تحلیل کبعد در رایگیییر
باتفا م به ا ایت موضوع کبا نظرداشت حل پرکبلاها سیاسی کاجتااعی بسوییه
ملی ککجدان پاک سهم بگیرند.
ملت بیچاره کجنگزده بار ا شکایتهارا توس رسانه ا نشراتی کشیوربیلینید
ناوده باصدا بلند خطاب به ناایندگان بار ااظهارناودندکه درتاریخ افغانستان بیه
نااینده ا شورا ملی آنقدرامتیاز فوق العاده ماد مانند ماشیینیهیا اخیریین
سیستم ,محافظین ,تهیه منازل مسکونی کتوزیع زمین کاک نشده بود ،که نااینیده
ا فعلی ماازاین مزایا برخورداراند.کلی این ثرکت بادآکرده راغنیات شیایرده
کاز مسئولیت ایاانی ککجدانی خویش سرباز زدندکبایک غرکرخاص نوز یم
انتظار دارندکه درانتخابات شورا باز م ازجانب گرک ها جهاد ک زد کبنید یا
قومی کقبیلو کرشوه کاندیدشده کچوکی ا خویش را دکباره اشغال خوا ند
ناود
زمانی به رسانه ا نشراتی کتلویزیونها ملی فرصت میسرشدتاازجریان را
گیر کصحبت نااینده ادرمسایل سیاسی کطرز بحث کمشاجیره سیییاسیی ک
فعالیت شورا راپورتهیه کبرا معلومات ملت توس دستگاه تلویزیونهیا میلیی
نشر گردیدک تلویزیون ا کابل چندین بار درصفحه تلویزیون به ملت نشان داد
که چطور یک تعداد ازنااینده ا ملت در تاالرشورا که بحثها مهم سیاسی در
جریان بود درصندلی ا خودیا بخواب عای رفته یامصرکف گفتگو ,قصه ک
سرگوشی با نااینده پهلو خویش بودند  .نشرات تلویزیون که صحنه کاقعی را
در تاالر شورا نشرناود باعث خشم نااینده ا پارلاان گردید کسیرک صیدا
ککال بلند شد کدستگاه نشراتی تلویزیون را دیگیر در تیاالر شیورا میاینیوع
قراردادند.
انتخابات دکمی پارلاان درسال  ۱۰7۰بتاریخ  ۱۱می بیرگیزارشید کتیارییخ
برگزار انتخابات پارلاانی ازطرف کاسیون مستقل انتخابات تیعییین گیردیید،
کاسیون با این حرکت خود موردانتقاد جامعه جهانی قرارگرفت ،جامعه جهیانیی
معتقد بود که برا آکردن یک رفر کیا تعدیالت در انتخابات پارلایانیی کقیت
کافی نبوده کملت بیچاره باز م راس داشتندکه درانتخابات پارلیایانیی میانینید
انتخابات ریاست جاهورفریبکار کتقلب گسترده بوقوع خوا دپییوسیت کیه
صورت گرفت .
کاسیون مستقل انتخابات درجریان انتخابات ریاست جاهیور اشیتیبیا یات
زیاد را مرتکب کباعث جارکجنجال سیاسی به سویه ملی ک بین الاللیی شید ک
درراس این کاسیون مرحو آقا لودین قرارداشت که از جانب آقا کرز به
این پست انتصاب شده بودک نظر به اشتبا ات کاسیون مستقل انتخابات انتقیادات
از داخل کخارج کشور ک حتی ملل متحد درطرز رکش کمدیریت انتخابات کیه
باعث تقلب گسترده گردید ،مسئولین ادار کاسیون مستقل انتخابات را بیه بیی
کفایتی  ,جانبدار کسواستفاده درشاار صندکق ا را ناودند ک اه بیه ایین
نظر بودندکه آقا لودین کداؤکدعلی نجفی افسرعاومی کاسیون انیتیخیابیات
ازپست ا خویش استعفاکیک رفر عاومی به ریاست کایسیییون مسیتیقیل
انتخابات آکرده شود تا در آینده از تقلب کفریب کار جلوگیر بعال آیید ک
جریان انتخابات بصورت شفاف کبدکن جانبدار از حکومت کیا حزب کگیرکه
صورت گیرد .
کظیفه پارلاان بودکه اعضا برجسته کاسیون مستقل انتخابات بایست توس
پارلاان تعیین شود کنبایست ازجانب آقا کرز انتصاب شود .انتخابات شورا
کالیتی در عین تاریخی که انتخابات ریاست جاهور برگزارگردید(  ۱1اسید)
انتخابات شورا کالیتی نیز برگزارشد چون سرکصدا زییاددرمیورد تیقیلیب
ریاست جاهور درساحه بین الاللی ک م درسطو ملی خیلی بلند بود ،باتاسف که
جریان انتخابات شورا کالیتی کتقلباتی که در انتخابات شورا کالتیی صورت
گرفت بکلی تحت الشعاع جنجالها سیاسی انتیخیابیات رییاسیت جیایهیور
قرارگرفت ک چندان مورد توجه دستگاه نشراتی ک بررسی موسسات بین الالیلیی
قرارنگرفت .
بنابه گزارش رادیو آزاد بتاریخ  » ۱۰.7۰.72۳۳اعضا کلسیی جیرگیه
افغانستان در جلسه عاومی رکزیکشنبه شدیدترین شکایات نامزدان انیتیخیابیات
شورا کالیتی را مطرح کردند که به شاول کابل در تاا کالیات این انتخیابیات
نیز با تقلب کسیع اراه بود .با گذشت نزدیک به پنج ماه از انتیخیابیات شیورا
کالیتی گذشت ک نوز م نتایج این انتخابات دربسیار از کالیات اعال نشد کدر
مورد نتایج اعال شده م شکایات زیاد موجود بود .
به گقته برخی از ککال آرا بسیار از کاندیدات پاسین آکرده شده کبیه را
نامزدان دیگر افزکد گردید که در آرا پاسین قرار داشیتینید« .رادییو آزاد

سیدفقیر علو

ترجاه ازکاشنگتن پست  ۱2می

صفحۀ سوم
لورتن – کرجینیا

شرایط امنیتی بعداز مرگ مال منصور !

بعدازآنکه ذریعۀ سالح پیشرفته کابها آمیزامریکابنا (درکن) ر بر طالبان تیرکر
شد ،بعوض اکشخصی رابرگزیدندکه احتاال داردتالشها حکومت افغانستان ک
اکاران غربی آن ،برا ایجادصلو درافغانستان به ناکامی منجرخوا د شد.
یبت اهلل آخندزاده ،یک مردمذ بی کدرعین حال یکتن ازقضات بیرجسیتیۀ
طالبان درکقت ترکرمالمنصور ،کیکی ازمعاکنین اکبود .ترکر این شخص بیزعیم
طالبان اخطاریست به عالقاندان که کوشش برا ایجادصلو درافغانستان ،گیرکه
یک رکیاخوا دبود.
یبت اهلل به زعم طالبان جنگ رابییین
گرک ها جدایی طلب طالبان افیزاییش
خوا د داد کدرعین حال مساعی پیانیزده
سالۀ افغانستان کدکستان غیرب رابیرا
ایجاد صلو درین کشوربه ناکامی سیوق
خوا د داد.درخالل یک مصاحبه طالبان،
که چهارشنبه گذشته نشرشد ،اخطیارداده
اندکه مساعی این گرکه یرگیزپیاییان
نخوا دیافت برعکس ،طالبان با مقاکمیت
بیشتر کسخت تر دربرابردشاینیان قیرار
هیبت هللا
خوا ندگرفت .یک ساعت قبیل ازیین
اعالمیۀ طالبان ،یک مردانتحار این
گرکه در خالل یک حالۀ انتحار یازده ماموردکلت افغانستان رابه قتل رسیانید.
ذبیو اهلل مجا دکه خودرانطاق طالبان میشاارد ،گفت که این حرکت بعنوان انتقا
ازحکومت افغانستان بودکه یک فته قبل شش طالیب را درزنیدان میعیرکف
پلچرخی اعدا کرد .آخندزاده ر برجدید پیش ازین ر بر عالیات نیظیامیی
طالبان رابعهده داشت ک اراه باسراج الدین حقانی علیه سربازان حیکیومیت میی
جنگید.
طالبان نسبت به مرگ مالمنصور سه رکزمراسم عزادار برپاکردند ،قرار ادعا
برخی اشخاص که اکرا ازنزدیک میشناسند ،آخندزاده مرد متواضیع کآرا بیه
نظرمیرسدکگاان میرکدکه باردیگر عدۀ ازطالبان را که بارکیکارآمدن مالمنصیور
بحیث ر برطالبان جداشده بودند باردیگر گرد م آکرد .تحت قیادت مالمنصور،
طالبان پراگنده شده بودند ،حتی علیه یکدیگر به زدکخورد مسلحانه میپرداختنید،
چنانچه درمنطقۀ جنوب افغانستان این زدکخورد شکل نهایت جد را اختیارکرد.
برخی تحلیلگران به این عقیده اندکه آخندزاده که بامالعار مناسبات محیکیایی
داشت موف خوا دشد طلبان راباردیگر گرد م آکرد کبه این ترتیب موفیقیییت
طالبان راافزایش بخشد .آخندزاده اچنان به گرکه حقانی به منظوراینیکیه بییین
طالبان توازن برقرارشود ،زیراین گرکه حقانی بودکه ماه گذشته در1می بیاییک
حالۀ انتحار درکابل موجب قتل 24نفرشد .مالقلم الدین ،کزیرساب طالبان کیه
فعالدرکابل بسرمیبرد عقیده داردکه آخندزاده مرد نیست که به عجله کشیتیاب
تصایم بگیرد .آخندزاده دردکران حکومت طالبان ،از7112تا ،۱۰۰7درراس قوۀ
قضاییه قرارداشت تااینکه طالبان درافغانستان شکست خوردند کرکانۀ پیاکسیتیان
شدند .آخندزاده درمدرسۀ اسالمی کاقع بلوچسیتیان درس میییداد تیاایینیکیه
مالمنصورسال گذشته کیرا بحیث معاکن خودبیرگیزیید .امیرکز افیغیانسیتیان،
بعدازانتخاب آخندزاده ،مکررا آمادگی مذاکرات صلو را پیشنهادکرد ،جیاکیید
فیصل نطاق ریاست اجراییه ،آخندزاده را به مذاکرات صلو فراخواندکه یگانه راه
حل سیاسی بشاارمیرکد ،درغیر آن به سرنوشت مالمنصور گرفتار خوا دشد !
توماس رتنگ Thomas Ruttingمعاکن موسسۀ بنا تحلیلیگیرسیییاسیی در
افغانستان ،دربرابریک سوال اظهارداشت که رچندآخندزاده یک چهرۀ سختگیر
شارده میشود ،کلی بهرحال احتاال داردکه باب مذاکرت صلو رابیاافیغیانسیتیان
رکیدست گیرد ،موضوعی که مالمنصور سخت باآن مخالفت داشت .درعییین
زمان باید افزکدکه بعدازقتل مالمنصور ،طالبان احتاال دارد موقف خیوییش را
شدیدتر دنبال خوا ندکرد .
حسن عسکر رضو تحلیلگرسیاسی دراسال آبادکه موافقت طالبان بحیییث
ر برجدیدشان ،این احتاال رانیزایجادمیکند که پسرآخندزاده که حیاال۱4سیال
عاردارد ،بعدازفراغ مدرسه ،جا پدر رابگیرد .عبداهلل امرخیل تحلیلگر سیییاسیی
درکابل ،درگرک این عقیده است که آخندزاده که گفته میشود بیشترپیرک پالیسیی
حقانی نیست ،شایدعنقریب یک عالیات خشن درافغانستان بپردازدتا میوقیعیییت
خویش رابین طالبان تحکیم کند .کلی منابع امنیتی افغانستان عقیده ندارندکه طالبان
فکرمیکندکه ر برجدید نایخوا د این حرکت خشن رادرآغازرک دست گیرد.
چودر نظرعلیخان ،کزیرداخلۀ پاکستان عقیده داردکیه تیرکرمیالمینیصیور
دررکاب پاکستان کامریکا اثرات ناگوار را بدنبال خوا دداشیت ،اک درخیالل
یک کنفرانس مطبوعاتی افزکدکه یچ کشور ح نخوا د داشت که بیه ایین
پیاانه درداخل خاک یک کشورمستقل دیگر به چنین حیرکیتیی بیپیردازد،
حکومت امریکا فق چندلحظه بعدازین عالیات حکومت پاکستان را خبر داد .
نوت :این گزارش را سیدصالح الدین کمحادشریف ازکابل ک شریف حسییین
ازپاکستان به کاشنگتن پوست تهیه کرده اند/ .
***********************************
مباحثات ککال رادر این مورد از نزدیک تعقیب میناودند بعدا اظهارداشتنید کیه
اگر به شکایات نامزدان شورا ا کالیتی رسیدگی نشود امکان آن میییرکد کیه
کشوربه یک بحران دیگرسیاسی مواجه گردد .آقا محادیونس قانونی رسیییس
مجلس شورا آنوقت برا این منظور یئتی ازناایندگان راتعیین نیایودکیه در
مورد شکایات رسیده بازررسی کند کاگر این کاسیون نتوانست قناعت شکایات
مرد را حاصل کند این مسئله به ارگان ا عدلی کقضاسی راجع خوا د شد.
اکنون که انتخابات سومی کلسی جرگه درآینده برگزارمیشود ،فکر نایشودکه
دراین کقت کم تعدیل کتغییر درمدیریت کایسون مستقل انتیخیابیات آکرده
شود  .باز م بشاا کعده میسپار که اگر انتخابات کلسی جرگه برگزار یم شیود
باز م این اشخاص کم سواد بی کفایت کفاقد اعتبار مردمی توس زکرگوییان
رک صحنه آکرده خوا د شد که جنجالها قومی ساتی کزبانی را دربین پارلاان
مشتعل خوا د ساخت .
طری دیگر که ملت از شراین بی سوادان که خودرا نااینده ملت جا زده انید
ر ایی یابد ،بایدحکومت اشرف غنی یک حالت اضطرار را درکشور اعیالن
کندکپارلاان را منحل سازد .دیگر را ی کجود ندارد ،آنهم درصیورتیی امیکیان
پذیراست که جامعه جهانی کبخصوص امریکا آنرا حاایت کند /.

عبداهلل حبیبی ومعصوم ستانکزی تاییدشدند

۱۰جون/کابل – بی بی سی :مجلس صالحیت کزیردفاع ک رسیس امنیت میلیی
این کشور را امرکزتایید کرد.در نشست امرکزمحاد معیصیو اسیتیانیکیز ،
باکسب 727را تاییدرساارسیس امنیت ملی شد ک عبداهلل حبیبی باکسیب 721
را تایید بعنوان کزیردفاع کار خود را آغاز خوا دکرد۱۱4 .نااینده امیرکزدر
مجلس حاضر بودند ک نامزد ا کزارت دفاع ک ریاست امنیت ملی باید 772را
تایید میگرفتند .کزارت دفاع افغانستان از زمان ایجاد دکلت کحدت ملی در سیال
۱۰74تاکنون از سو سرپرستان اداره میشد .مجلس ناایندگان صالحیت کزیر
دفاع رایکبار در دلوسال  ،7212شیرمحادکریای ک باردیگیردر سیرطیان 7214
معصو استانکز را ردکرد.

هفته نامۀ امید

شمارۀ 0101

پرکفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
عنوان کتاب :رویدادها (تجربه های) افغانستان
نویسنده  :پروفیسرداکتر حمید هادی
شناسایی صایاانه کبرادرانه ا با ااسلک ک م اندیشۀ گرامی ا پرکفیسر
داکترحاید اد کقتی پرثار کشگوفان شدکه دربعضی گرد اآیی ا انجان
داکتران افغان درامریکا ،ازنزدیک م صحبت شدیم ،کمقاالت پرمحتوا ک
پژک شی کتحلیلی اکرا درجریدۀ کزین امید مطالعه کرد  ،از رکندکارتحقیقی اک
راجع به رکیداد ا افغانستان ،که بیش ازدکسال به اینطرف رکیدست داشت ،قبال
آگاه بود کازبخت نیک دکرکزقبل این تالیف ارزشاندچاپ شدۀ اکدر این
راستا ذریعۀ پوسته بدستم رسید .درنسخۀ خ ضایاۀ آن که بالطف زیادبه من
فرستاده ،چنین نوشته » :طوریکه درمقدمۀ کتاب نوشته ا  .کوشش کرده ا با
بیطرفی درتاریخ اظهارنظرناایم کحقای
دین کترکریسم را طوریکه اسنادک
مدارک حکم میکند بنویسم«...
بهرحال جلداکلکتاب اک522صفحه
کجلد دک در5۰2صفحه باپشتی زیبا ک
جذاب توس (اکتور اکس) درایاالت
متحده به زبان انگلیسی رکشن کشیوا
بچاپ رسید که نشانۀ بارز ازفهم کدقت
پژک شی پرکفیسر حاید به شاارمیرکد.
موسسۀ معرکف اکتور اکس Author
پروفیسر داکتر حمید هادی
H o u s eدرپشتی کتاب اظهارات
پرمحتوایی ناوده که فشردۀ آنراترجاه
میکنم:
»کتاب (افغانستان اکپریانسس) یک تحلیل کبررسی فراگیر کجامع رکیداد ا
تاریخی است که درراستا سیاست کدین کپدیدۀ ترکریسم درافغانستان خاصتا
منطقۀ جنوب شرق کسایرمناط کشورنگاشته شده است.مولف
(داکترحاید اد ) باصراحت تاا منبع کعلل بقدرت رسیدن طالبان راکه
منشاءمهم آشوب در عصر کنونی بشاارمیآید ،بطورکاضو کزنده تشریو ناوده
است .درین راستامیتوان استنباط کردکه چطورقوۀ محرکۀ مضره دریک پدیدۀ
منحوس سیاسی ،دینی افراطی ک ترکریسم دست بهم داده کیک جنگ خشونتبار
کفاجعۀ انسانی رابار آکرده است.
مولف اد بطورکاقعبینانه این پدیده راتشریو ک ترسیم ناوده ک دریک
مناظرۀ سیاسی قرارداده است :با م گره خوردن حالۀ رکسیه به افغانستان ،نقش
امریکاییها ،پاکستانیهاکسعودیها درمشتعل شدن جنگ داخلی کظهور القاعده که
فاجعۀ 77سپتابر رابارآکرد .مولف درراستا پژک ش کتحلیل خاص ککاحد ،
اعاال ترکریستها اسالمی رادربرابر مرد امریکا درطول 712سال باکضاحت
برمال ساخته کنتیجه گرفته که اشغال کحالۀ رکسها درقبال افغانستان یک دکرۀ
محرکه ظهور ترکریسم معاصرمحسوب شده کناکامی سیاست خارجی ردک
ابرقدرت به اندازۀ زیاد باعث نشو کناا شبکۀ د شت کترکرگردید .درپهلو
تشریو کاقعۀ 77سپتابرکجنگ عراق ،حاید اد بادرایت کسعی بلیغ ادیان
جهانی کخاصتا ادیان ابرا یای را به مناظره کشیده کریفور مذ بی اسالمی
رامورد بحث قرارداده است«.
خوانندۀ گرامی جریدۀ کزین امید ،اینک میپرداز به ترجاۀ فشردۀ پیشگفتار
کتاب پرمطلب کرکشنگردکست نهایت عزیزک فرزانه ک م مسلک پرکفیسر
حاید اد  :راستی اکلتراز اه مراتب مقا علای پرکفیسر اد راطوریکه
درصفحۀ اخیرتحت فوتو خودش بچاپ رسیده ،به شااارایه مید م :
»داکترحاید اد یک پرکفیسرساب یونیورستی کرکالینا شرقی درفاکولتۀ
طب اان یونیورستی بوده کچندین جایزۀ اکادمیک رانصیب شده است .ک
مولف نشرات زیادکجامع بوده کنصف عارخودرادرکطنش افغانستان بسربرده
است .مطالعات چهارد ۀ اک درراستا سیاست ،دین ک پدیدۀ ترکریسم جریان
داشته کنشانۀ مساعی پژک شی اکمیباشد«
پرکفیسر اد درمقدمۀ کتاب پرمحتوایش که من فشردۀآنراازانگلیسی
ترجاه میکنم ،چنین مینویسد» :کینستن چرچیل دریکی ازبیانات خود گفته
است( :تاریخ برایان جالب کدلپذیرمینااید ،لهذابه نوشتن آن مبادرت میورز ).
کقتی من این کتاب رامینویسم ،به این باکر که تاریخ پشتیبان من در رفصل
کدر رصفحۀ می باشدکه مربوط رکیداد ا افغانستان بشاارمیآید کیادآکربسی
کقایع ترسناک ک تکاند ندۀ میباشدکه سیاست کدین کترکریسم رادربر میگیرد.
البته فکرمیکنم که شاید باعث نارامی بعضی از اوطنانم شو  ،کلی من کقایع را
اانطورکه صورت گرفته اند ،احیاناوده کنوشته ایم رک عقل کحقانیت
استوار است ،اه متکی به مناظره کتحلیل رکیداد اکمعلومات کگوا ی
شخصیتها معتبرمیباشد .البته یچگونه تاایل کغرض شخصی درآن دخیل نبوده
کبه طرفدار رکیداد ا ضدکنقیض اقدا نکرده ا .
زندگی کتجارب من درافغانستان بحیث یک مسلاان رکشنبین به من زمینه را
مساعدساخت تابه شناخت کرکتر ،موقعیت کفر نگ یک اجتااع کثیراالقوا
آشنا شو  .اچنان مدت حدکدچهارد ه تحصیالت عالی کتدریس کپژک ش در
موسسات اکادمیک طبابت درامریکا ک تحقیقات گسترده دربارۀ سیاست کدین ک
ترکریسم ،زمینه رابرایم مهیا ساخت تااین کتاب رابطور یک اثرجامع به مرد ارایه
بد م .موضوع ک دف این کتاب دکگانه میباشد :نخست تاریخ کا ایت افغانستان
در رکیارکیی باترکریسم کآشوب کنونی جهانی ،افغانستان یک خطۀ مغل ک
مشکل میباشدکه بسیارسطحی شناخته شده است .ثانیا به اساس رکایات کچشادید
اکتجزیه کتحلیل درمحتویات شت فصل کتاب کوشیده ا تامبداء کمنشاء
شبکۀ ترکریسم معاصررا برمالساز ک رابطه بین سیاست کدین کترکریسم را
توضیو د م کفاجعه قابل جلوگیر بودن راکه باعث خونریز اکفالکت کتیره
رکز بسی کشور اشده  ،موردبحث قرارد م .این کتاب تاریخی موضوعات
مهم رادربرمیگیردکه عبارتست ازمنشاء ظهورطالبان ،رکندتاریخی افغانستان ،حالۀ
استیال رکسیۀ شورک  ،جنگ داخلی ،فاجعۀ  77سپتابر کمذا ب.
درترسیم کگزارش آغازین ،مولف فصل اکل کتاب رابه رکیکارآمدن
کشتار ا فاجعه بارتوس طالبان کالقاعده درشاال افغانستان درشهر مزارشریف
اختصاص داده است ...شهرمزار ککالیت باستانی بلخ که به حیث سرزمین آریاییها
ک مادرشهر ا شناخته شده ،درکاقعیت گهوارۀ تادن (ترانس اککسیانا) میباشدکه
در آن انا یتا ک زردشت ،پیشوا دین زردشت موردعبادت ساکنین آنوقت
قرارداشت .مزاریادآکر اسکندرکبیر ،فر نگ گریکوباکتریا کشاعران
کفیلسوفانی مانند رکمی بلخی ،ابن سینا کبسی علااکدانشاندان کاندیشاندان
دیگرمیباشد .ابوعلی سینا یک طبیب کیک فیلسوف مشهورکگسترش د ندۀ
جهان بینی کسیع کآموزش کدانش اسال  ،به شاارمی آید( / .دنباله دارد)
—————————————————————
———————————————————-
کعزیزان ،یجانم رادکچند ساخت ،یاد ازچندمصرع یک قطعه شهرخطاب به
کطن آمدکه سالهاقبل درجاع ترانه خوانها مکتب استقالل درمحافل خاص
یادرمراسم افتتاح مسابقات کرزشی قهرمانی مکاتب کابل ،درحالیکه رییسان
مکاتب استقالل کنجات کتعدادزیاد معلاین کشاگردان حاضر می بودند کاراکین
کزارت معارف نیزدعوت میشدند ،باشعف کسرکر کاحساس خدمت به میهن
عزیز کافتخارآزاد کسرفراز آن چنین می سرکدیم :
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صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب وفراز

دروصلت وطن و درغربت هجرت
ارمغان نخستین مسافرتم  :دربخشها گذشته نوشتم که درآخرین سال تحصیلیی
فاکولتۀ طب کابل کامتحانات نهایی درجاع ده نفرمحصلین افغانی بینیابیردعیوت
رسای کشورایران ،بسو تهران مسافرت کرد ک بعدازمشا دات مراکزعلای ک
دانشگاه تهران کسازمانها بهداشتی ک فر نگی ،سر م بیه کیتیابیخیانیه یاک
کتابفرکشیها تهران زد  ،که درآن پرازکتب ارزشاند دررشته ا میخیتیلیفیۀ
علای ،ادبی کاجتااعی کغنی از جراید کمجالت گوناگون بودکه درسراسرایران
بچاپ میرسید .بنده با بعضی ازنشرات مذکورکه پدرمرحومم عبدالباقی لطیییفیی
ازریاست مطبوعات کقت برا مطالعه باخودمی آکرد کبه دسترسم مییگیذاشیت،
قبال آشنابود  ،مانندمجلۀ (اطالعات ،ترقی ،مردامرکز کخواندنیها) ،مشا دۀ آنهاه
کتب کمجالت کآثارگرانبها نویسندگان کشعرا مالکت ازبان ک ایکیییش
درکتابخانۀ عاومی تهران مراطور به کجد آکردکه چندپولی راکیه ازجیییب
خرج رکزمرۀ مسافرت دردست داشتم صرف خرید یکی دکجلدکتاب دلخوا م
کرد  ،ضانا درخیابان الله زار داخل یک کتابفرکشی مجلل مخصوص نشرات ک
مطبوعات فرانسه شد که غرفه اکطاقچه ا آن انباشته ازآثیارنیویسینیدگیان
شهیرکالسیک ک رکمانتیک فرانسه بود ،بهترین کمعرکفترین کتابی نظر راجلیب
کرد ک باآخرین پولهایم آنرا خرید  ،اثر فناناپذیرکیکتور وگو ،رکمان تارییخیی
بینوایان Les Miserablesبودکه تازه ترین چاپ فرانسو آن بامقدمۀ نویسینیدۀ
شهیرفرانسه آندره مورا ،به آن کتاب فرکشی مواصلت کرده بود .راستی چندماه
پیش ازین سفرنیزمشتاق بدست آکردن این کتاب بزبان اصلی نویسندۀ آن بیود
کانگیزۀ آن م تااشا درا (شاعدانها نقره) بودکه استادعبدالرشید لیطیییفیی
قساتی از فصل (ژان کلژان) این رکمان معرکف جهان را اداپت کترجایه کیرده
کدرصحنۀ تاثیل کابل برک ستیژآکره بود .تا جاییکه بیاد است ،درین درا پیر
انتباه که مرحو عبدالرشیدجلیا درنقش ژان کالژان کمرحو عبدالرحان بیینیا در
نقش اسقف یاپیرمرد مذ ی نقشها ماتاز راداشتند ،استادلطیفی که در یک بخش
زندگینامۀ اکنیزتذکرداده ا  ،خواسته بود ( اانطوریکه دراکثیرفصیول کیتیاب
بینوایان ویداست) نقش محبت ک ادرد کشناخت علت بدبختیی کانیحیراف
یک انسان ،کغاگسار ک ارایه ر ناایی کنصایو سودمنددر بیدار کردن کجیدان
ککرامت انسانی یک فردآزرده کدردمندکشقی جامعه برمال سیازد ،ک اصیالح
گاراه شدگان کنجات تیره رکزان رانسبت بهرکسیلۀ دیگر ،مفیییدتیرکمیوثیرتیر
تبارزد د کذ نیت کشعایر تااشاچی رابه آن جلب کند .خوب بییاددار کقیتیی
اکلین ناایش مقدماتی کامتحانی درا شاعدانها نقره که بنده نیزبیه اجیازۀ عیم
فقید دریک گوشۀ سالون تیاترجاداشتم ،پایان یافت ،استادلطیفیی بیرا تیایا
نرمندان درا ک ییت ناایندگان مطبوعات که جیهیت بیررسیی میتین درا
حضوربهم رسانده بودند ،خطابۀ مختصر کپرمحتوایی رادرمعرفی کتوضیو مطلب
اساسی ک رکح درا ایرادناوده گفت تاثیل موفقانۀ این درا که فرداشیب بیرا
تااشاچیان کابل افتتاح خوا دشد ،حالی میسازد کگوشزدمیکندکیه میا یرییک
درحدتوان کصالحیت کموقف اجتااعی کخانوادگیی خیود بیاییدنیگیذارییم
انسانهابخاطربی توجهی ککم مهر یاخشونت ک محرکمیت کبیعدالتی کمشیقیات
اجبار اجتااع ،به تارد کگارا ی برکند کبه سرنوشت یک مردشقی ک بدکردار
یاتیره رکز چون ژان کلژان ،سردچارشوند .درراه اصالح ک بیییدار کجیدان
کاحیا کرامت انسانی چنین اشخاص نبایدفورا بااعاال زکر کجبرکضربۀ شیالق
کقاچین کخشونت کدشنا کامثال آن اقدا کنیم ،بلکه مانندآن مردفرزانه کرکشن
ضایرکبامرکت مذ بی که بایک برخوردکحرکت مدبرانه کپرمحبت کگیفیتیار
کنصیحت نافذخود ،دزد کعنصرمتارد کگارا ی رابه ضایرکشیعیاییر کعیای
معنویات بشر ک اجتااعی اش متوجه ساخت کازکرده ا بدپشیییایان کبیراه
صوابش آکرد .ماباید ایشه سعی نااییم تابارکحیات کنهادانسانی چنین افراد تااس
بگیریم ،علت تارد کبینوایی معنو آنهارا درک کنیم کبه جراحات قلبی کرکانی
شان مر م شفابگذاریم .چنین است که میتوانیم درلبۀ پرتگا ها گوناگون زندگی
ازسرنگونی یک انسان جلوبگیریم.
بهرحال ،باشوق کانگیزۀ تااشا این درا بودکه کتاب کرکمان بیی نیظیییر
بینوایان کیکتور وگو راپس ازآنکه ترجاۀ فارسی آنرابانوشتۀحسین قلی مستعیان
خوانده بود  ،بزبان اصلیفرانسو نیزبادقت خاص مطیالیعیه کیرد کمیقیدمیۀ
پرمحتوا آنراکه نقدکمعرفی این اثرجاکدانی بقلم آندره میورا بیود ،بیه در
ترجاه کرد به نشر سپرد  .اچنان چندین فلم سینااییی راکیه بیه زبیانیهیا
فرانسو  ،انگلیسی کآلاانی از متن این کتاب ماندگار ادبیات جهان تهیه شده است
مشا ده کرد .
ارمغان دیگریکه ازین نخستین سفر به خارج کطن ،باخودآکرد  ،طرح داستیان
کاقعی بودکه رک یک چشادید درساحل بحیرۀ خزر ،در شهر ساحلی رامسیر
که درکنارخزر ،زیرعنوان(ما یگیر بینوا کزکرق شکسته) نیوشیتیم :دررکز یا
اخیربود کباش مادر(اردک بین الاللی محصلین در رامسر) باما یگیر بی بضاعتیی
رکبرک ک آشناشد که ازمشقات زندگی شکایت بسیارداشت کآخرین ضربۀ تلیخ
رکزگار صدمۀ بودکه بربدنۀ قای محقرما یگیر اش ،که من شخصاآنیرادیید ،
کاردآمده بودکطوفان یکشب تاریک کپرحادثه کسیلی امواج سرکش ،قسایتیی
ازبدنۀ آنرا تخریب کرده بود .من داستان کاقعی این ما یگیر بینوا راباکاقعییت بیه
تاسی ازگزارشات غم انگیز زندگی اکپنج سرعایله اش ،مشکالت ک محیرکمیییت
ایش در ما یگیر کمجادالتش بامشقات گوناگون زندگی نیوشیتیم .صیفیت
کخصلت برازندۀ این مردپرکار این بودکه یچگاه درین مجادله کتالش پیگیرش
دربرابر یچ مشکل کحادثۀ سرتسلیم ننهاده بود ک یچگاه نای گذاشت خانواده اش
درفقر کفالکت منهد شود ک کودکانش ازتحصیل باز باانند ...
در اینجا یاد ازاثرمعرکف نویسندۀ شهیرامریکا ،ارنست اینگو آمدکه زیر
عنوان(مردکهن کپهنا دریا) به نشررسید کفلای م ازآن تهیه شد .اییینیگیو
درین اثرکسایرکتابهایش قهرمانانی راازگوشه ککنار اجتااع میعیرفیی کیردکیه
درحیات فزیکی کمعنو کمقاکمتهاکثبیات ارادۀ زنیدگیی خیود شیکیسیت
ناپذیربودند ک تاسرحدمرگ دربرابرحوادث ک مشقات پنجه نر کرده اند .ناقیدک
مبصرمجلۀ الست جنریشن ،درنودمین سالگرد تولد ارنست اینگیو  ،جیهیت
معرفی قهرمانان داستانهایش چنین نوشت«:مردان بزرگ کمیبیارز کقیو اراده
رامیتوان باضربات از م پاشید ،اما رگزنایتوان سرآنهارا به بردگی کتسلیم فیرکد
آکرد! «
سومین ارمغان مطبوعاتی این سفر کتاب(نامه ا نیاا) اثرنویسنده ک شیاعیر
فرزانه کشیرین سخن ایران بود .بنده قبل ازین سفر با آثارنیاا یوشیج خاصتا اشعیار
سبک جدیدیا(شعرنو) اکآشنابود کبخاطر به اک عالقاندبود که درنوشته یاک
داستانها خود اکلتراز م اراز کغاگسار طبقۀ پایین اجتااع کتیییره رکزان ک
ازپاافتادگان بود کطوریکه نویسندۀ معاصر رضارحیای درنقد نامه ا نیاا نوشتیه
است»:گا ی دریک نامه کیادرخالل یک خامه اش ،نیااآنقدر دقی کعلیایی ک
پرمعنی حرف میزندکه خوانندۀ آن خودرا نه تنهابایک نامه بلکه باییک میقیالیۀ
علای کفلسفی یاادبی ک نر رکبرک میبیند«.
بهرحال صفحاتی ازین کتاب نامه ا نیاا رادرطیارۀ (ایران اییر) درآخیریین
ساعات عودت ازتهران به کابل مطالعه کرده کبه بخش (نامه ا نیاابه اسیرش)
رسیده بود که پیلوت اعالن ناود اینک در داخل فضا افغانستان ستیییم کبیه
کابل نزدیک میشویم .در این لحظه با تپش ک یجان خاصی ازکلکین طییاره بیه
پایین نگاه کرد  ،اکلتراز اه کو ها سربفلک کشیدۀ کطن عزیزکه بعضا قیلیل
آنها بابرفها کهن پوشیده بودجلب نظرکرد ،کقتی طیاره درفضا کابل داخیل
شد ،پرکازش آ سته ترکپایانتر شد ،قریه اکد ات اطراف شهرکباغها ک میزارع

عبدالکریم نواب

صفحۀ چهارم

امبورگ – آلاان

نظرخواهی

جناب کوشان رحات کعنایت ح نثارتان باد،درنامۀ تان مرابه دعایادکرده ایید،
خیردکعالم نصیب تان باشد .میدانم که دعا مؤمن درح مؤمن (امییدکار کیه
درزمرۀ مؤمنان بیایم) کار سازاست کمقبول درگاه خال بی نیاز.
عرض مرا خودرا فشرده پیشکش میکنم امیداست که کقت گرانبها شاارا
نگیر  .پارسال درسفرانگلستان یکی ازدکستان کلیۀ آثارحضرت بیدل راکه درسه
جلد درایران به طبع رسیده است به من دیه داد ،من بالدرنگ کبی تامل آنرا بادل
کجان پذیرفتم ،چراکه آرزک مطالعۀ آثار میییرزا را(بیخیصیوص ،نیثیر اکرا
کقصایدش را) ازدیرزمانی در دل داشتم ،کقتی به آلاان آمد ازغزلها حضیرت
بیدل آغاز کرد که از دیرگاه انس کالفت تاا به آنهاداشتم ،متوجیه شید کیه
چاپ ایران غزل انیزمانندچاپ افغانستان پرازاغالط است ،این اغالط یادراثربیی
احتیاطی چاپخانه است یامصححان این آثار دقت قابل مالحظۀ درآنها نداشته انید.
بهرحال کسانیکه درتصحیو این اثرزحات بسیارکشیده اند ،نوشته اندکیه تیایا
آثارخطی کچاپی بیدل رادر ندکستان کافغانستان ک بخارا میطیالیعیه کیرده کبیه
تحصحی کمقابلۀ نظم کنثراک را بعهده گرفته اند ،انصاف راکه رنج بسیییاربیرخیود
اوارکرده اندکه درخورستایش ک تاجید است ،بخصیوص دراصیالح امیالء
کانشا این اثرادبی ،به صورتی که امرکز در متون چاپ شده می بینیم .
به نظرمن شناخت شعربیدل بویژه غزلهایش کشیوه کسبک اک کمکتیب اکدر
سخنسرایی که داستانی درازدارد ،ذکق کحال دیگرمیخیوا یدکیه پیرکردۀ آن
مکتب باشد .بازبه باکرمن ،مکتب بیدل ،جدا ازمکتب ند است ،اان مکتبی کیه
ایرانیهابنا مکتب ند یاسبک ند میخوانند که بنده دراینجانای خوا یم بیه
اه جوانب آن نظرافگنم  .اگرکس نداندکه درتاا آثاربیدل ترکیبی بنا (محفل
غیرت) کجود نداردکباید(محفل عبرت) باشد ،رفته رفته به جایی میییرسیدکیه
دیگرگفتۀ بیدل کارکنه میشود کفهم سخنش نارسا کناپیدا .
درموردنشرآثار بیدل درافغانستان چه عرض کنم ،یاد است که یکبار در فته
نامۀ کزین امید چیز انتقادگونه نوشته بود کیکی از اوطنان نادانسته شرکع بیه
توصیف کتاجیدمرحو خسته کرده تاجاییکه اکرا عالمۀ زمان میعیرفیی کیرد.
بهرحال اگربخوا م فهرستی ازاغالط امالیی کانشایی این آثاراکه مرحو خسیتیه
عهده دارچاپ آن بوده است برشار کجاع کنم ،بی مبالغه به چنید یزاراشیتیبیاه
میرسد .معلو است که اگریک متن بادقت کاحتیاط کامل چاپ نشیود ،اکلیتیر
از اه خواننده در البال اینهاه بی نظای ا سرگردان کناالن می ماند.
ازقضا ازعهدجوانی به شعربیدل بخصوص غزلش درمحی کابل انس ک الفیت
گرفتم کپنجاه سال است که غزلها ناب اک کردزبان من است .باتیاسیف کتیاثیر
فراکان درآنزمان کسی رانیافتم که مرادرخواندن ک دانسیتین اشیعیار اککیایک
کمعاکنت کند ،دیدارکسانی مثل حضرت بیتاب کحضیرت اسیتیاد ابیرا یییم
صفادرآن فرصت میسرنبودکمنهم جوانی بی اعتنا بود کدمیاغ پیر شیرکشیور
داشتم  .دیگران رکه بودند ،ک ُایت فضل شان درفهیم سیخین بیییدل لینیگ
میااند.کسانی م که الف کگزاف بسیارمیزدند ،کباغرکرخاص ازقیول بیییدل
یادمیکردند ،درک ُنه گفتۀ اک نایرسیدند ،کبه اان دادکفریاد بی اثرقانع بیودنید(بیه
غوغا میفرکشد ر را آبی ست درشیرش) ،ک حاصل ایینیهیایه کشیایکیشیهیا
امرکزچیز نیست بجز چندرسالۀ فرسوده کپرطاطراق که بیشتربه سوانو زندگی
بیدل اختصاص دارد ،نه درشیوۀ گفتارکسبک کرکش اک کطرزدییدش درمیورد
ستی کحیات کپدیده ا آن بحیث یک عارف دانشاند ک فردشاخص عرفیان
اسالمی ک ...ک ...اه ک اه ناگفته مانده است  :نغاه ا بسیاربود اما زجهل مستاع –
رقدر بی پرده شد درپرده ا ساز ماند -یا :از بسامعنی که از نامحرمی ا زبان
– با اه شوخی مقیم پرده ا راز ماند .
از اه مهاتر ،پیش ازآنکه به خواندن آثاربیدل پرداخیت ،بیاییدییک دکره
عرفان اسالمی کاصطالحات خاص آنرامطالعه کردکشعیرپیییش ازعصیر اکرا.
اکخودشعرحافظ کموالنا کسنایی کعطار کدیگران را اه خوانده بیود کدرذ ین
داشت کمیدانست که به شیوۀ آنهاسخن گفتن کشعر سرکدن چیز جیزتیقیلییید
محض نیست ککسی را م یارا تقلید ازآنان نیه ،چیراکیه بیزرگیانیی چیون
موالناکحافظ کسنایی کعطار کفردکسی کناصرخسرک ،درقلارک زبان فارسی ،ختم
سخن کاال کگفتاربس زیبا ستند ک جاکدانه برتارک ادب فارسی میییدرخشینید.
اینجاست که بیدل بازیرکی ک وشیار بسیار راه خودرا از اه جداکردکه ( :توبه
کس ککس به تو مانند نه) مصداق شیوۀ اک است.
بااین مقدمۀ در م کبر م که حکایت ازحال نویسندۀ پریشان حالیش اسیت،
خدمت شااعرض کنم که به فرمودۀ حضرت قرآن ،با بضاعت مزجیاه کمیتیاع
اندک از دانش بسیارمعارف اسالمی نخت از اه ازغزلها حضرت بییدل آغیاز
کرد تاآنها رامقابله کتصحیو کنم ،شایدبتوانم رکح بزرگوار آن مرد دانشاینید ک
عارف کامل رااندکی ازاین ناآرامی ابیرکن آر  ،چه کقتی میگوید (نیامیه) میا
میخوانیم (ناله) ،کقتی میفرماید (بی ساز) مامیخوانیم (بسیار) کازین دسیت اغیالط
که اگر بیدل زنده شود شاید بگویدکه این رزه دراییهاگفتۀ من نیسیت ،شیایید
ازکسی دیگر باشد! بهرحال مادست به چنین کار خطیر زدیم کبگفتۀ آن شهییید
راه ح که به تنهایی دربرابر جو لشکرمغوالن کحشی صحرا گوبی ایسیتیاد
کمریدان رااز برخوردباآن گرکه خونخور منع کرد ،باخود زمزمه میکرد:
در بحر محی غوطه خوا م خوردن یا غرقه شو یاگهر آکردن
کار تومخاطره ست خوا م کردن یاسرخ کنم رک تو زتویا گردن
اکنون پس ازیکسال کچندماه کارمقابله کتصحیو غزلها بیه پیاییان رسیییده
کمحتاج چاپ کرا ناایی ا بخردانۀ کسانی مثل شاااست .شاامی توانیدباییک
عارتجربۀ تان درکارمطبوعات مرامشورت بد ید کیار ک مددگار کنید ،مین
که ازمال ک متاع دنیا جز باد در چنگ ندار  ،با عدۀ ازجوانان دردمند بیه مشیوره
نشستم ،آنهاکعده دادندکه مرا درچاپ کتاب کاک کنند .حال نایدانم که چکار
کنم ،به کجامراجعه کنم که مصرف مناسب باشد کما راضی ازکارچاپ کیتیاب
باشیم  .افغانستان ،ایران ک یا ارکپا کامریکا .فکرمیکنم رجاکه باشد بیایید بینیده
نیزحاضر ک ناظر باشم.
بیش ازین دردسرنای د م کشاا رابه خداکندمتعال می سپار .
اداره :نیت نیک کپشتکارجناب استاد نوّاب ،مستیلیز ییار کمیددگیار
دکستداران فر نگ گرامی ماست ،رآن بزرگوار که مایل به سیهیم گیییر
درامر خیرچاپ کلیات حضرت بیدل باشند ،باادارۀ امید تااس بگیرند تا نشیانیی
پوستی استادنوّاب را دریابند/ .
**********************************
کانکوکر -کانادا
محاداسحاق ثنا
امشب بتاب شا مرا آفتاب کن

درد

ابر شده ست خانۀ دل بابهانه ا
دل دردرکن سینه به حسرت غنوده است
ا درد ازجفا فلک آمد به جان
رجاست خصم کشوردرخون تپیده ا
گرنشنود(ثنا) سخن عش بیش ازین

جان میرکدزدست کای م شتاب کن
سویم بیا ک دییییدۀ من پر زآب کن
ا عش بتاب برمن با دل خطاب کن
جایی مرک بیا کمرا انتخاب کن
یارب به آه کحسرت کرنج ک عذاب کن

هفته نامۀ امید
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تلویزیون ژوندن

مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان (به ادامۀ گذشته)
ر بران مذ بی که بعضا بدکن درک پالن انگلیسها شامل این پالنها بیودنید ،بیا
گذشت ررکزآتش بی امنیتی کاغتشاش راشعله کرترمیساختند انگلیسها بیییشیتیر
پشتونها قبایل جنوبی رابه چپاکل ستیها دکلتی ک آتش زدن بیه تیاسیییسیات
حکومت کذخایراسلحه تشوی میکردندتا منطقه کاقعا چهرۀ یک منطقۀ اغتشاش
زده کبغاکت زده رابخودبگیرد ،دکانهاک بازار ادرگرفته بود،کلی پیول در یایه
جافراکان کموادغذایی کضرکریات به مرد رایگان داده میشد! مصارف اسلیحیه
ازطرف دکلت نربرتانو میآمدکبرا اندازۀ آن حد تعیین نشده بود.
شورشهایی درشاالی م آغازشداما اکضاع درشاالی به آن سرحد نیرسیییده
بودکه مانندجنوبی ازکنترکل دکلت خارج شود .نوزسردار احیایدعیلیی خیان
ماما امان اهلل خان درشاال نایب الحکومه بودک حبیب اهلل خان کو دامنی کعیدۀ
اکار بادکلت امانی راداده کقوا اکجزک قوۀ دکلت امانی شده بیود .درکاقیع
این پشتونها جنوبی بودندکه با انگلیسها ادست شده زمینۀ انقراض دکلت امانی
رافرا م ساختند .امان اهلل خان درگفتارخودبه دکلتاندان گفته بودکه من ازمیرد
شاالی نای ترسم چون انگلیسها برآنهادسترسی نداردکمرد شاالی غال انگلیسهیا
نای شوندکلی ازمرد جنوبی میترسم چون انگلیسهاباال ایشان دسترس دارنید ک
ایشان به آسانی به پول انگلیسها تسلیم میشوند .حبیب اهلل خان کو دامنی کیه در
مرد کجوانارد کدلیر کصداقت ،درایااندار ک ناموسدار  ،درتواضیو ک
سخاکت ،درکطندکستی کمرد نواز به مراتب ازامان اهلل خان باالتر ککاالتربود،
تاآنکه ازتوطیه خاینانۀ شاه دربرابرش آگاه نشده بود ،بادکلت امانی میتیعیهید ک
کفاداربود کدرخدمت دکلت قرار داشت .
دراینجا ازمثال کطندکستی ایندک یادآکرمیشو  ،زمانیکه نادرنزدشاه حبییب اهلل
کو دامنی نفرفرستادکه اگر ازکطن خارج شو کاک پولی میکنیم کزمییینیه
رامساعدمیساز  .شاه حبیب اهلل درجواب نادرگفت من از کطن خودخارج نایشو
کنای خوا م درملک کفر مرده ا مسافرشود ،اماشاه امان اهلل خان بیه دلیخیواه
خودکطن را ر اکردکر سپاردیارغیرشد.
اماطرزدید ایی کجودداردکه شاه حبیب اهلل کو دامنی رامتهم بیه سیقیوط
دکلت امانی میناایند .اکثریت نه بلکه اه این نوع طرزتفکرات عار ازحقیقیت
بوده کمغرضانه کساختۀ اندیشۀ آنیهیاییی انیدکیه دکلیتیدار راتینیهیا حی
پشتونهامیدانندکاز بقدرت رسیدن تاجیکها ،اکزبکهاک زاره ایا ر ملییت دییگیر
کشور نه تنها راس دارندبلکه درراه عالی نشدن آن از ر آنچه که دراختیاردارنید
استفاده میناایند ،حتی ازخشونت .چون شاه حبیب اهلل ازمیییان تیاجیییکیهیا
کشوربرخاسته بود ،حکارانان پشتون ک قبیله پرستان شان به اک رلقب بید کیه
موجود بود داده اندکبه ر ناسزایی که بلدبودند اکرامتهم ساخته اند ،درحیالیییکیه
اۀ آنهانه شایستۀ این عیارخراسان است کنه درکجودش دیده می شد.
درآن اکانیکه پشتونها جنوبی مناط جنوب کجنوبشرقی بشاول جالل آبیاد
رابه کورۀ اغتشاش کناامنی ،به مرکزفعالیت انگلیسهابرا برانداختن دکلت امیانیی
تبدیل کرده بودند ،درکابل م اکضاع آرا نبود ،حضیرات میجیدد میرد
رابرعلیه شاه به اندازۀ کافی تحریک کرده بودند ،درمساجدبرعیلیییه اکتیبیلیییغ
میکردندکبه کضاحت میگفتندکیه امیان اهلل خیان کیافیرشیده اسیت .شیاه
دربرابراغتشاشیون زانو زدکازآنچه گفته بود کآنچه که میخواست صرفنظیرکیرد.
بطورمثال ازفرمان اینکه یچکس حی ازدکاج بیادکزن ییاچینیدزن رانیدارد
کبنابرتقاضا سراج الخواتین عادرش که ازچندزنی شو رش امیرحبیب اهلل خیان
(بقولی2۰۰زن) آزرده شده بود صادرکرده بود ،نه تنهاآنرامنسوخ قراردادبیلیکیه
خود نیز درپهلو ملکه ثریابادختر کاکایش کدخترشاه محادکلی خیان درکاز
ازدکاج کردکبه یک مردسه زنه مبدل شد! زمانیکه شورشها پشتونها جنیوبیی
کتبلیغات رکحانیون بخصوص مجددیهاکه باانگلیسهاارتباط داشتند اکراازپا انداخته
بودکعاجزش کرده بود ک م حبیب اهلل خان کو دامنی ازطیرح خیایینیانیۀ اک
کمامایش به غیض آمده بود ،شاه آخرین کار که کرد جارچی یا دکلیتیی
راکظیفه داد تابه چهارسات کابل جاربزنندکه شاه میییخیوا یدبیامیرد کیابیل
دیدارنااید ،تعدادکثیر ازمرد درباغ عاومی جاع شدندکه ناگهان موترحیامیل
امان اهلل خان ناایان شد ،شاه ازموترپیاده شد کدربلند ایستاده کمرد راخیطیاب
کردکه ا مرد کی میگویدکه امان اهلل کافرشده ،من مسلاان ستم الالیه االهلل
محاد الرسول اهلل ،کسه بارکلاۀ طیبه راخواندکسه باربه مرد خطاب کردکه کیی
میگویدمن کافرشده ا ؟ جاعیت خاموش بودکه ناگهان ازمیان کسی برخیاسیت
کگفت من میگویم که کافرشده ا بخاطراینکه دختران کناموس مارابیه میلیک
کفررکان کرده اید .شاه گفت من دختران شاارا رکان نیکیرده ا خیوا یران
خودرارکان کرده امت تاداکترکنرس شوند کزنها تانرا دیگر داکتر ا مردینیۀ
ند معاینه کمعالجه نکنند .بعد امعلو شدکه این شخص ازخانوادۀ مجددیهابود.
شاه کقتی حرف میزد اشکهایش سرازیرمیشد ،دستایالیی ازجیییبیش کشیییده
کاشکها خود راپاک کردکبعدازین دیدارترک کطن کردکر سپاردیار غیرشید.
(حکایۀ یکی ازریش سفیدان محتر کوچۀ اندرابی کابل اززبان پدرش).
باید یادآکرشدکه بعضی ازحضرات مجدد که درطیول تیارییخ کشیوراز
احترا ک اعزازمذ بی دربین مرد مابرخوداراند ،ایشه بادستگا هیا خیارجیی
کدکلتها حاکم اتحادناوده درتحق پالن ایشان ادستی ک اکیار نیایوده
کازاحترا ک اعزارمرد مابه نفع ایشان سوءاستفاده ناوده اند .یکی از یایوطینیان
ماکه ازذکرنامش خوددار کرد اززبان شخصی که ازخانوادۀ میجیدد ک یم
دکست اکست میگوید که امریکابرا صبغت اهلل مجدد پنج ملیون دالرآکردنید
که دربرابرآن حضرت صاحب استخاره ابه نفع حامدکرز کرد ،خیوابیهیاییی
بخاطربقدرت رسدن اشرف غنی احیایدز دیید کحضیورعسیاکیربیییگیانیه
رادرکشوربه شریعت برابردانست .این اوطن میگویدکه دکستم گیفیت میابیه
حضرت صاحب گفتیم که پول امریکایها را نگیر که بدکن آنهم نا میاکفیامیییل
مابداست کلی حضرت صاحب گپ مارا گوش نکرد !
بایدیادآکرشدکه ما یت قیامها جنوبی ازما یت قیامها شیایالیی کیامیال
متفاکت بود ،درقیامها پشتونها قبایل جنوبی انگلیسهادست مستقیم داشیتینیدک
میدان باز برادران دیره دکنی بود ،انگلیسهابرا این قبایل م پول میدادند ک یم
اسلحه ک دف اساسی شان ازبین بردن شاه امان اهلل ک سقوط دکلتش بود .انگلیسیهیا
در آن نواحی طور نقش باز کردندتادر میان پشتونها اغتشیاشیی ر یبیر
کاحد نباشدک رقبیله راجداگانه یار میناودند ،مثالشنیوارییهیار ،کزییرییهیا،
مومند ا ،زدرانها ،خوگیانیهاکغیره ریک بطورمستقالنه کلی رک یک دف که
سقوط دکلت امانیه بود اغتشاش ککیرانی میکردند ،دف انگلیسهاازین پالن ایین
بودتاامان اهلل توس پشتنها قبایلی سقوط د ندکزمینه بابرا بقدرت رسیدن نادر
ک برادرانش که گااشتگان کپرکرده ا خودشان بودند مساعدسازند .این مطلیب
را خودشاه م درک کرده بودکه شورشها شاالی خطرناک برا دکلتش نبیود
چون انگلیسهادرآنجا دسترسی نداشتند ک عسکرکلشکر درآنجاارسال نکرد ،کلی
شورشها پشتونها جنوبی برا بقا سلطنت خطرناک بیودچیون ازطیریی
انگلیسهار بر کتاویل میشد ،لذا عساکرکلشکریان فیراکان بیرا سیرکیوب
شورشیان به جنوبی فرستادکحتی به پیلوتها رکسی اجازه دادتامواضع شورشییان
قبایل پشتون را در جنوبی باباردمان ناایند .
دراخیرکه شرای درجنوبی خیلی خطیرشده بود ،میامیاییش سیردارعیلیی
احادخان را ازچاریکارخواست کبه جالل آبادرکان کردکه شورشییان پشیتیون
راخاموش سازد ،کلی سردار مذکور درجالل آباد به عوض این که شورش ا را
خاموش کند خودباشورشیان پیوست کخودراپادشاه اعالن کرد! کحی نیایک

پرکفیسرداکتر حیدر داکر

به نام خداوند بخشاینده ومهربان

آلاان

برادرمعنو کرفی پابرجا لطیفی عزیز !
این باردلیل تبادل نظر کمناظرۀ دکستانه ا باخودت ناشی ازاستفسار اوطنیان
درد آشنا کدکستانی است که ازین عاجز میپرسند چرادرین اکاخیر سیکیوت
کخاموشی اختیارناوده ا کدر رابطه به اکضاع نا نجار سیاسی کاقتصاد قیلیم
برنایدار  ،کدا شعر تقریظی نایگویم کیااز طری رسانه انعرۀ اصالح طلبانیه
کنغاۀ آزادمنشی رابه گوش مسوکلین دکلت خواب بردۀ افغانستان نای رسانم .
درین مختصرنامه میخوا م به دکستان کطن پرکر ک اوطنان رز آرا پیاسیخ
بد م که چون بنده ازمبارزات خسته ناپذیر که درعرصۀ بیشتر ازنیییم قیرن
ناوده ا  ،جز یاس کناامید اسف انگیز ثارۀ درراه بهبود اکضاع نیافیرجیا
کطن کرفا یت حیاتی ملت استثاارزدۀ مانبرداشته ا ک یقین حاصل کرده ا که
اراکین خودستا دکلت ک انوایان زکرمند تنظیاهاگوش شنوا ،ارادۀ اصالحات
بنیاد مالکت ک سودا غاخورشی مستاندان برسرنوشت کگرسنه راندارنید،
سکوت ککناره جویی رابرنوشته ا بی اثر کفریادک کاکیال بیییهیوده ا
ترجیو داد تارمقی از عار راکه باقی مانده ،درراه اعادۀ صحتیم ک کارسیی
فامیلم اختصاص بد م .این نکته راباید عالکه ناایم که منظوربنده این نیست که
درراه تنویر ،ترغیب ،تحریک کمجادلۀ ملت دربرابرظلم کاستبداد رژییایهیا
پوشالی نیزخاموشی ک فرکگذاشت اختیارناایم  .ناگفته نیبیاییدگیذشیت کیه
بنابرمعرفت قبلی که به آقا غنی ک داکترعبداهلل داشتم ،به کسیلۀ نیامیه یا
دکستانه کمکاتیب سرگشاده نظریات کپیشنهاداتی بخصوص به ارتباط ا اییت
کلید کحیاتی یک سیستم اقتصاد متکی برشرای تولید  ،قدرت تخنیکی
کجغرافیایی افغانستان ارایه ناوده ا  ،به دکلت محترمانه گوشزدکرده بود کیه
رشد تولیدات ملی ،اصالح سیستم مالیاتی ،پولی کمدیریت در پهلو دییگیر
معضالت دارا قدامت کا ایت حیاتی افغانستان میباشد ،درین بیاره ا یایال
کفرکگذاشت جبران ناپذیرمیباشد .مامتاسفانه درحال حاضردارا یک سیستیم
اقتصادانکشاف پذیرکمتکی به شرای خاص افغانستان نیستیم ،نه بازارآزاد ک نیه
ازسیستم یک نوع اقتصاد ارشاد کر ناایی شده میتوانیم صحبتکنیم ،زیرا فعال
درکشورتخریب شدۀ ما رج کمرج اقتصاد فرد  ،فعالیتها منفعتجویانۀ سرمایه
داران خودمختارکتجارکاردکنندۀ اجناس مصرفی کتجالی توا باا داف سلطه
جویانۀ اقتصاد  ،سیاسی ککلتور کشور ا اجوار حکافیرمیامیییبیاشید.
از این جهت به نظرعاجزانۀ بنده ا اال کفرکگذاشت بیشتیر دکلیت در راه
تاسیس یک سیستم اقتصاد انکشاف پذیر برا افغانستان محاط به خشکه دارا
خطرحیاتی کجبران ناپذیرمیباشد .
رفی اراه ک اسنگر دکران محصلی کاسع جان لطیفی! بنابرنیازمند مفرط
که به ر ناایی اوطنان صاحبنظرککطن پرکردار  ،ازخودت نیزمیییخیوا یم
استفسار ناایم که رگاه دکستان گراناایه معاذیر ک دالیل کناره جیوییی میرا
نپذیرند ،به این ارادتاندچه مشوره مید ی که با پیرک ازآن قناعت اوطنیان
رابدست آکر  ،باحرمت فراکان ،احترامات کارادت خالصانه ا رابیه دکسیت
گرانقدرآقا قو کوشان تقدیم بناا .ازینکه شعرمشربان سخنشناس تقاضیا
شعر ازمن ناوده اند ،اینک یک پارچه ازاشعار رابه ایشان ا دا می ناایم که
درج دیوانم نای باشد :
ازکطن آکاره ا بی آستان
گریه می آیدمرا ا دکستان درعزا ملت افغانستان
اشک خون ازدیده ا جار شود از غم آن کودک بی آب ک نان
نی غذا دارد نه فرش زیر پا پیرمرد مستاند ک ناتوان
بالب نانی قناعت می کند طفلک بی مادر ک بی خاناان
بهرمن کرباس زیبا کطن بهتر ازابریشم ک از پرنیان
ازنظر افتیده ا من درجهان از کطن آکارۀ بی آستان
نشنود فریاد ک کاکیال من دکلت عصیانگر ک رشوت ستان
تومده فرزند برنا کطن از کفت نقدجوانی رایگان
غیرت افغانی ات ابرازکن ا مسلاانزاده فرزند جوان
در دفاع از میهن افغانیان
برمال کن شیوۀ رز آکر
کار ان زین دجله پراضطراب کشتی طوفانی بی کشتی بان
سرنگون بناا رژیم سفله جو دکدمان خاین ک عصیانگران
ا کطن ا کعبۀ عش آفرین سر نهم درخاک پاکت یاکه جان
این غزل گویم برا دکستان تا بااند بعد مرگم ارمغان
کس ندار داکر مانند تو ا خداکند زمین ک آساان
درح این ملت بی سرنوشت داکر کن داکر کون کمکان
**************************************
اماقیامها که درشاالی اکج گرفته بود اه خودجوش بودنیدکیه بینیا بیه
تحریک احساسات مذ بی مرد ایجادشده بود نه برا سقوط دادن دکلت شاه
امان اهلل خان .زیرادرآن قیامها انگلیسهادست نداشتندک اشخیاص کافیرادییکیه
درقیامهادست داشتند اکثرازمجا دینی بودندکه در برابرانگلیسهیا جینیگیییده
بودندکاز فداییان معرکۀ استقالل کشوربودندک انگلیسها به یییچیوجیه نیایی
خواستندکه چنین مردمی امورسلطنت را بدست گیرند .کلی شکی نیست کیه
انگلیسهارکحانیون گااشتۀ خودرابرا تحریک احساسیات میذ یبیی میرد
درآنجافرستاده بودند کبرا انگلیسها اینقدر کافی بودکه مرد درشاالی یم
درجوش کقیا باشند .انتخاب امیرحبیب اهلل کو دامنی درراس قیا کنندگیان
تنها ازطری مرد صورت گرفته بود .انگلیسها ازشنیاخیتیی کیه ازجیامیعیۀ
ماداشتندمیدانستند که مرد شاالی رامیتوان به آسانی تحریک ردکلی این مرد
رابه یچ قیات نایتوان غال ساخت کخرید .چنانکه انگلیسها یچگا ی با شیاه
حبیب اهلل کو دامنی تااس نگرفته اند .یگانه کار که کرده اندکقتا فیوقیتیا
رکحانیون گااشتۀ خودراطور کظیفه داده اندکه به ترتیبی با شاه حبییب اهلل
مالقی گردندکه شکل اتفاقی کنورمال داشته باشدک دف تشوی ک تیرغیییب
اکتحریک احساسات مذ بی اکباشد .طوریکه رکحانیی در پکتیا در مسیجید
اکرا مالقات میکندکبه گرفتن سلطنت ترغیبش می ناایدکچون مسلاان پیاک
بود به اکمیگوید خداکندترا به پادشا ی انتخاب کرده است ،کانگلییسیهیا میی
دانستندکه حبیب اهلل ازباعث تهدیدک تعقیب شاه امان اهلل فرارکیرده بیود .ییا
رکحانی دیگر درحوالی شاالی اکرامی بیندکترغیب کتشویقش میکینیدکیه
برکبه کابل حاله کن یابرک امان اهلل خان رابه قتل برسان که کافرشده ،کاین ساده
دل خداجو میگویدمن اینکاررانای کنم زیرامن ناک امان اهلل راخورده ا کبه
پاس آن به اکخیانت نایکنم.
امیرحبیب اهلل کو دامنی رگز باانگلیسها تااس نداشته ک یچ نوع کاکی از
ایشان نگرفته است کدرعرکج اک انگلیسها یچ نقشی نداشتند ،عرکجش خود
کاز جانب مرد بود .این مطلب توس شادرکانان میییرغیال میحیایدغیبیار
کاستادخلیل اهلل خلیلی تاییدشده ک ردکقیا مرد شاالی راخودجوش کانتخاب
امیرحبیب اهلل خان رابحیث زعیم کشور ازجانب مرد شیایرده انیدکحیتیی
دانشاندان بیرکن مرز بخصوص محققین رکسی اه به این عقیده متف الرا
ستند .ر نوشتۀ دیگر درموردشاه حبیب اهلل چه درکن مرز چیه بیرکن
مرز که ماسوا این میباشند غل  ،نادرست کفرمایشی اند.
اتهامات اینکه حبیب اهلل کقتی دربرخورد باعساکرامانی زخیم بیرداشیت
توس انگلیسهاتداک شده بود ،یک گفتۀ نادرست کغرض آلودکدرکغ محض
اندکه توس دشانان اک کمرد افغانستان ،یعنی برادران دیره دکنی ک اجنسیان
شان ساخته کبافته شده است ،چون حبیب اهلل خان از مرد تاجیک برخاسته بود
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سخنانی درباب مطبوعات

سو مى رکز بین الاللى مطبوعات میباشد ،که اه ساله ازطرف میلیل میتیحید
موسسه فر نگى کآموزشى یونسکو ،ادارۀ بین الاللى مطبوعات کایتۀ حاایت از
خبر نگاران ،بنیادرکزنامه نگاران بدکن سرحد ،انجان داکتران بدکن میرز ،نیهیاد
ژکرنالستان آزاد ،شوراى حاایت ازآزادى قلم ککیال کسیازمیانیهیاى حیقیوق
بشرکدرمجاوع مراکز کمراجع ک مجامع که در راستاى خدمتیگیذارى کسیاییل
ارتباط جاعى ک دفاع از ارزشهاى آزادى قلم ککال ک کذاحاایت اصل ژکرنالیسم
ککارکنان رسانه اى گرک ى کارکفعالیت مى ناایندبشاول نهاد ا کاتحادیه یاى
فر نگى ک نرى کشور عزیزمان افغانستان ،ازین رکزتجلیل میناایندکاز خدمات ک
ا ل قلم ککال به نیکویى قدردانى یاد آکریهاى میناایند ،کاز قدسیت قلم به مثابیه
معبرى که جهت ترقى ک تعالى ابناى بشرکارمیناایندکدرحراست ازارزشها اواره
به مثابۀ دژپوالدین ایستادگى میناایند کبراى قلازنان ککالمگویان حقیقى ککاقعى
دعامیناایند کاز خدمات تالشهاک کوششهاى شان تقدیرک تاجید میناایند کآنانیکه
درعین اجراى کارک کظیفه موردآزار کاذیت قرار گرفته انید کمیوردخشیونیت
قرارکرفته اند ،کیاجانهاى شرین شانرااز دست داده اند ،اداى حرمت مى ناایینید،
کازآن رسانه اى گرک یکه در حصۀ غاصبان زکرمندان ک اربابان قدرت کضاحت
ناوده اند ،ک کظیفۀ شریف کحربۀ نحیف ک حرفۀ ظریف را به منیتیهیاى امیانیت
کصداقت دنبال مى ناایند ،کمنحیث یک رکز نامه نگارکاقعى به زکرنامه گیى ک
رکزى نامه نگارى نه گفته اند کقلم مزدى کقلم مزدکرى راپیشه ننیایوده انیدکدر
صف قربانیان درصف اکل ایستاده اند ،کلى در ردیف امتیازطلبان حتى در اخیییر
لین م قرارندارند ،رچند آقاى کرزى اکنون اواره سنگ زعیامیت آزادى
مطبوعات رابه سینه میکوبد ،کلى اگربه کضوح مشا ده شود ،سر نخ این میبیارزه
کمجادله ک ایستادگى ا به سالهاى دکرى مى رسد ،سالهاى دکریکه ینیوز اقیاى
کرزى نوزکودک بودکمردانى کار بستۀ فر نگ ک نر بودندکه از فرط قیلیم
زنى انگشتان دستهاى شان کج شده بود ،بعیضیى شیان سیرمیقیالیه یارابیراى
جرایدرساى کغیررساى صبحها بر سربسترخواب مى نوشتند کچه زیبا کدلنشیین
بانثرگویاک زیبا ،ک کذا گویندگان تواناى که باکالمهاى پرنیغیز کپیرمیغیزشیان
صالحبت ک یبت قلازنى ککال گویى رابازگومبناودند ،کباالخره حاصل خون
شهیدان گلکون کفن که با مقاکمتهاک ریختن خونهاى پاک شیان فضیاى أزادى
موجودهء مطبوعات را رقم زدند ،ک از بند ک زندان ک کشتن ک بستن راس نداشتند
ک کوه صفت ک مقاک پا بر جا ماندند.
ازبارگاه الهى استدعا میناایم انانیکه براى تحق أرمانهاکخواستیهیاى میلیت ک
مطبوعات آزادکوشش کتالش ناودندکدر راستاى عدالتخوا ى ک ح طلبى بیی
نهایت فعالیت ک ماارست داشتند ،به آنان شان که حیات دارند خداکندمتعال اجیر
سالمتى کطول عارنصیب نااید ،کبه کسانى شان که به رحات ح رسییده انید
بهشت برین را ارزانى فرماید ک رکح شان اواره شادک یادشان ایشه گرامى باد !
من بحیث یک رکز نامه نگار کمطبوعاتى سابقه دارکطن ازبسیارى شیان دراثیر
مطبوعاتیان که کتاب قطورگردیده یاداکریهاى داشته ا  ،درد ه ایکه افغانسیتیان
عزیزمراحل دشوارازحیات سیاسى خودرا سپرى کیرده بیاز یم ازکشیور یاى
اسایه ک درمجاوع درسطو منطقه ازموقعیت خوبترى برخوداربوده ،کاکنون م
باپله ا صعود از بساکشور اى منطقه کبازمانده ازپیکیت سیابی کارسیاکیرده
درموقعیت خوبتر ک بهترقراردارد ،در میان7۳۰کشو ارزیابى شده در راسیتیاى
أزادى مطبوعات در ردیف 21قرارگرفته ،درحالیکیه کیورییاى شیایالیى در
ردیف 711ک ایران در ردۀ ،712تاجکستیان درجیاییگیاه775کپیاکسیتیان در
ردیف7۰1قرار دارد ،کلى باکجود بساپیشرکیهاى ناشى ازکار کپیکاردرازمدت ک
دادن قربانیهاى متداک کپیگیرى مبارزه اى دکامدار ک پایگذارى مطیبیوعیاتیییان
کاقعى درنقش قدمهاى بزرگان کگذشتگان ،باکجودتغیییرات ژرف کشیکیرف
درسطو تکنالوژى کفنأکرى ،نوز م درمجاوع کضعیت کلى درحصه ا ایییت
کامنیت خبرنگاران کگزارشگران چندان تغییر رکناا نشده درفضاى اییجیادشیده
کنونى بیشترینه اسیب پذیرى متوجه ا ل قلم ککال است ،چه ازنگاه مالى کجانى
کچه م ازنگاه بیکارى کبى رکزگارى ،دریک موقعیت نامطایین قیرارگیرفیتیه
اند،درسیل مهاجران امسال که نامه نگارانى زیادى نیزشامل بوده چینیدیین خیاد
رسانه اى گرک ى یا خودشان یا عضو ازاعضاى ازخانواده شان درآبیهیاغیرق
شده اند،که فقدان رکدا شان جبیره کجبران نخوا دشد ،غاصبان ک زکرمنیدان
دریافته اندکه یگانه مرجع کمنبع که جلوامتیازخوا ى اضافیه سیتیانیى شیان را
میگیرد اانامطبوعات أزادک دفانداست،که به مثابه قوهء چهار باالى قواى ثالثه
حاضرکناظر ستند،لذادررکندکاررکزنامه نگارى اواره کوشیده اندتامانع رشید
کبالندگى مطبوعات مثبت فرکزنده ک ارزنده گردند،سال7214ه ش خونین ترین
سال براى خبر نگاران کطن ثبت شده دید دیده بانى رسانه ا اواره درمیوسیسیه
نى حاایت کننده رسانه اى آزاد افغانستان باانتشارکارساالنۀ خود در موردمیزان
میزان خشونتهاعلیه خبرنگاران ابراز اندیشه ک تشویش ناوده ک ابراز امییید کارى
ناوده که خونین ترین سال براى خبرنگاران دیگر تکرارنگردد ،درگیزارشیییکیه
درآستانۀ رکزجهانى مطبوعات نشر گردیده772 ،موردتخطى کتخلف کنیقیض
علیۀ خبرنگاران کا ل کار درمطبوعات تذکار شده که 7۱موردقتل نیز شامل ایین
جدکل درج مى باشد،راپور مى افزایدکه  ۱2خبرنگار در جربان سالیکه گیذشیت
زخاى ک دک خبرنگار توس طالبان به گرکگیان گیرفیتیه شیده انید ،کییک
خبرنگارنیزتوس گرکۀ مذکور موقتأ بازداشت شده ک اچنان75مورد دیگرلیت
ککوب کیا سوء قصد قرارگرفته اند ،ک 22مورد دیگر خشونتهاعلیه خبرنیگیاران
شامل ا انت کتهدید میشود،دیده بان رسانه اى أزاد درافغانستان میگویدکه ییایا
بهرکزخبرنگارآزاد درکالیت بدخشان نخسین قربانى سال گذشته است که درنتیجه
انفجارموشک درنزدیک درکازه منزلش به قتل رسید ،کذا ذبیو اهلل پشیتیونیییار
درمین کارمندرسانه یى بودکه درنتیجه حالهء قوتهاى ناتو باالى شفاخانه داکتران
بدکن مرز در کالیت قندز ازبین رفت،که در نتیجه آن حاله به د هیاتین کشیتیه
کزخاى شدند ،بیاارستان مذکورپس از سقوط قندز بدست طالبان میوردحیایلیه
وایى قرارگرفت .حاله برجان احادسعیدى نویسنده کتحلیلگرکشور کگم شدن
کیدیو ا توس کامره اى نصب شده چهارا ى شهرنو ک کذاتهدیدات میکیرر
کخنثى سازى چندین حاله توس اسایگان جاکیدکو ستانى تحلیگر کشیور،
کبى توجهى کبى تفاکتى نظا حاکم در مقابل ا ل قلم ک کال  ،ک حاله ترکریستى
برموترحامل کارمندان تلویزیون طلوع ک اخطار اى پی درپى برادران نیاراضیى
دکلت قبلى ک مخالفان سیاسى دکلت فعلى ،که بشاول تلویزیون یک ک کضاحت
کنندگان کاقعى کسایل ارتباط جاعى را ا داف نظامى قلاداد ناودند.
قابل یادآکریست که فت ازکارمندان شبکه صورتى ک صوتى طلوع بتاریخ سیى
ا ماه جدى سال 7214خورشیدى 1تن کشته ک ۱۰تن زخاى شدند .بربنیاد دیده
بان رسانه ا درگزارس ساالنه شان خاطر نشان ساخته اندکه درمجاوع  24میورد
خشونتها بشاول قتلهاک زخاى ساختنهاى خبرنگاران اعاال شیده ،کیه ۱2میورد
ازسوى دکلت ک ۱7مورد از سوى افرادناشناس کیک موردتوس مورد تیوسی
قوتها بین الاللى اعاال شده کذادکخبرنگاردرآبهاى یونان که در بحران سیییل
مهاجران براى رفتن به ارکپاغرق شدند کیکى م در دایره تنگ بحران میالیى ک
فضاى ایجادشده رکانى ککارى خودکشى ناوده ،شایان یاداکرى است که درسال
قبلترنیزیعنى سال 7212اچنان772مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت گردیده
که 2خبرنگار به قتل رسیده اند ،اماسالى بعدى أن مشا ده شدقتل خیبیرنیکیاران
نسبت به سال قبل افزایش یافته ک اجنان حاالت مستقیم ک دفانید ک یکیذا
تهدید ا علیه گزارشگران ک رسانه اافزایش یافته که ازچالشهاى جدى دییگیرى
براى دنیاى رسانه یى محسوب میگردد ،کذا مصونیت جانى کشغیلیى(صیفیحیۀ

هفته نامۀ امید
جزییات حمله بر بیمارستان ( ...دنباله ازصفحۀ سو )
نبود ،کارکنان چارۀ نداشتندجزآنکه باآنچه خودشان میدیدند اعتااد ناایند ،به کار
کنان طیاره ازطری رادیوگفته شده بودکه حویلی دارا دیوار میباشدکه
چندین عاارت رااحاطه کرده است کباال درکازۀ عاومی بصورت قوسی
ساخته شده است .این نوع نشانی دف بر ر عاارتی در رشهرافغانستان تطبی
شده میتواند ،اچنان این نشانی شبیه حویلی عاارت بیاارستان بوده میتوانست که
درحدکد 4۰۰متراز دف اصلی دکرترکاقع شده بود .کارکنان طیاره به دستور
که ازقوا خاص دقایقی پیش ازحاله گرفتند ،تردد داشتند ،دریک لحظه به آنها
گفته شدکه پس ازحاله بر دف اکل ،دف دک راطرف ضربه قرار د ند ،آنان
بیان داشتند که آنها م اان کار رامیکردندتا دف رابه قوا افغانی نر سازند.
یکی از کارکنان طیاره ازدیگران سوال کرد :پس اکمیخوا دکه
مافیرکنیم؟جواب شنیدند :بلی من متقن نیستم که نر ساز دف چه
معنادارد؟پیلوت گفت که ازاک پرسان کنید ،عضو سوال کرد ،برایش گفته
شد»:منظور ازنر ساز دف آنست که تاا فرصتها دف تخریب
شوند«.کارکنان دفی راتشخیص کردندکه مانند دستگاه ضب کپخش
تلویزیون بود ،دف بااکصافی که مقامات نظامی افغانی مخابره کرده اند ،کف
دارد کلی باچندین مرتبه تالش که کدا عاارت باید دف حاله باشد ،طیاره
رامتوجه عاارت شفاخانه کردند .نوز م کارکنان طیاره مشکوک بودندحتی
بدرستی نای فهایدند معنا فرصتها دف چه میباشد ،پیلوت به دیگران
درطیاره گفت» :زمانیکه من فرصتها ا داف رامیشنو فکر میکنم با رچه که
زشت میباشد برمیخور  ،نابودش بداریم« .مباحثه میان آنان ک قوا خاص
درزمین ،تاساعت دک بامدادادامه داشت ،به طیاره دایت داده شدکه فیر کند،
ساعت  ۳صبو حاله آغازشد .دردکراکل قسات شاال حیاط بیاارستان ،جاییکه
مردان درحال گشت کگذار دیده شده بودند مورد ضربه قرارگرفت ،درحاله
ازتاامی قدرت آتش توپ کخاپاری  72۰ا سی استفاده شد.
داکتران بدکن مرز قادرشدندپس از7۱دقیقه بامقامات امریکاتااس برقرار
کنندک برآنچه کاقع میشد وشدارد ند .تااسها تلفونی ک تکست به قوماندانها
امریکادر افغانستان کپنتاگون درکاشنگتن ،کزارت داخلۀ افغانستان درجریان ریزش
باب ادامه داشت کتقاضامیشدکه حاالت توقف داده شود .دستپاچگی بسرعت
بین قوماندان ا امریکادر کابل کسربازان درقندزایجاد گردید ،بساعت 5۱/۱
نیاه شب پس ازچهل دقیقه که اکلین فیرصورت گرفته بود ،داکتران بدکن
مرزدر کابل جواب ازکسی درمرکزایتالف به ر بر امریکادریافت کردندکه
چنین بیان میکرد»:من بسیارمتاسف ستم که این خبررامیشنو  ،نوز م نای دانم
چه کاقع شده است«.
درگزارش بدکن مرزآمده که فرمانده قوا خاص ،حاله رابساعت 2۳/۱
بامداد متوقف ساخت ،کلی یکی ازتلفونها داکتران بدکن مرز که شامل گزارش
میباشد ،توقف حاالت را بساعت  52/۱دقیقه تقاضا کرده بود .داکتران بدکن
مرزبساعت 72/2دقیقه پیا تکست فرستادند که توقف حاالت راتایید کردند.
پس از 5دقیقه ناایندۀ رسای گرکه داکتران بدکن مرزدرنیویارک ،به پنتاگون
خبردادکه حاله پایان یافته است ،یک داکترکشته شدکچندین نفرمفقود
میباشند/.
************************************
تلویزیون زوندون (دنباله ازصفحه پنجم)
استادخلیلی دانشاند ،شاعر ،سیاستادار کمورخ شناخته شدۀ کشور کمنطقه
میگوید»:شاه حبیب اهلل کو دامنی درناحیۀ شانه زخم برداشت کخونریز زیاد
کرداک رادرباغ پدر درحسین کوت آکردند کتوس دارک ا کطنی تداک
شد«.
ثبوت دیگر که قیامها پشتونها جنوبی بر بر کحاایۀ انگلیس صورت
گرفت موجودیت شخصی بنا الرنس عربی است که چندین ماه پیش
ازآغازاغتشاش درکزیرستان اقامت گزید ،زبان پشتون رافرا گرفت کخودرا
شخص مذ بی تیارساخت ،پشتونهانزد اکبرا تعویذ کد کدعا میرفتند .ازکجود
الرنس عربی جاسوس مشهورانگلیس که کشور ا عربی را بخاک کخون
کشانید ،درمناط قبایل کزیرستان ،زدران ،چاکنی کخوگیانی مطبوعات آنوقت
جهان نوشته ادارندک دکلت انگلیس ازافشا کجود اکدرین مناط توس
مطبوعات جهان سرآسیاه شده بودکه مبادا حقیقت دست داشتن انگلیس در
اغتشاش قبایل پشتون جنوبی برعلیه شاه امان اهلل افشا گردد.
درموردتالشها شاه امان اهلل برا حصول استقالل کغربی ساختن کشورک
دست آکرد ا مدنی کاجتااعی درزمان اکتشریحات کتبلیغات زیاد شده که
ذکرمکرر آنها درین مقاله اضافی بود ،کالبته بعضی اقدامات اکقابل قدردانسته
میشود( /.دنباله دارد)******************************
سخنانی درباب مطبوعات (دنباله ازصفحۀ پنجم)
أینده مبهم گسترش نا امنى ازعوامل اصلى ک اساسى مهاجرتهاى گرک ى
خبرنکاران ک کارمندان کسایل ارتباط جاعى بشاارمیرکد ،صدی اهلل توحیدى
رییس دیدبان رسانه ادرکشورازحکومت کحدت ملى خواسته تابه خبرنگاران
ککارمندان رسانه یى درمورد مصونیت جانى ک مالى شان اطاینان د د ،کى
خاطرنشان داشته که رسانه اک خبرنگاران نیز درسالیکه گذشت با مشکالت درکن
سازمانى بیشترى مواجه بوده اند،به گفته نامبرده ر چند مقرره طرز تأسیس
کفعالیتهاى خصوصى توس کابینه تصویب ک نافذگردیده امابا اه شکایتهاى
درمورد مشکالت عاومى کدرکن سازمانى کجود دارد ،دیدبان رسانه امیگوید
باتوسعه کگسترش ناامنى درکشورطى سالجارى حضور بانوان دررسانه اکارنگ
شده کتعداد خانم ابراى کار در رسانه ا نظر به تهدید ا متأثرکننده ارزیابى شده،
کاقعا  55فیصد اعاال خشونت از مخالفان ک  ۱۱درصد ازطرف دکلت ک 7۳
درصد ازطرف افرادناشناس اداره الل احاربین الاللى نیز این ارقا رامایۀ نگرانى
پنداشته ک سال پار راکه برمبناى کاریشان 77زارنفرمرد ملکى ناح از بین رفته
اند خونین ترین سال درتاریخ معاصرکشور ،صلیب سر خ بین الاللى ارزیابى
ناوده ،الل احار بین الاللى اضافه داشته به اندازه ک پیاانۀ که تهدیدات
کخشونتها شدت مییابد باعث کا ش کاکهاى جهانى میگردد .مسوکل الل
احارگفته خشونتها درافغا نستان به یچ منط انسانى ک بشرى برابر ناى باشد ،طب
گفته صلیب سرخ رکزانه بصورت اکس  7۰کشته ۱۰نفر زخاى رافشار ا ک
تهدید ا درقبال داشته که 74فیصدآن کودکان ک 21فیصدآنرا زنان تشکیل مى
د د ،این درحالیست که خ فقر که قبل 42فیصد ارزیابى شده بود اکنون به41
فیصدرسیده است ک ریس دکلت کحدت ملى خود را مشرکط در امتحان مى
پندارد ،در حالیکه کطنداران جهانیان در شقه این آزمون این دکلت را ناکا مطل
پنداشته کآماده سه پارچه جبرى برایش شده اند؟
این نوشته که درآستانه سالگرد دک فته نامه کزین امیدکرکز جهانى مطبوعات به
زیر چاپ میرکد لهذا تبریکات صایاانه ک قلبى اینجانب ک اکاران دیرینه ک
پارینه مطبوعاتى ا را باخود دارد ،سالگرد فته نامه کزین امید کرکزجهانى قلم ک
کال بر ا ل مطبوعات ک دکستداران آزادى بیان مبارک ک خجسته باد .این نوشته
رابراى دکست دانشاندک ارزشاند جناب پرکفیسرعنایت اهلل شهرانى اکلین رییس
اتحادیهء سراسرى نرمندان افغانستان کنویسنده پژک شکر نرمندکشخصیت چند
بعدى که زندگى خودرا کقف نر کفر نگ ناوده ک اواره لطف کمحبت در
ح مطبوعاتیان بشاول اینجانب داشته انداکیدابرمطبوعات آزادکمطبوعاتیان
آزاده اداى حرمت ک احترا مى ناایم ک انشااهلل در برنامهء ۱2ماه اپریل پرکگرا
دریچۀ سخن که ازطری شبکه جهانى پیا افغان نشرمیگردد به رکزشنبه ساعت
یک بعد ازظهرکقت کالیفورنیا برعالکه این نوشته اختصاصى به امیدگفتنیهاى
خوا م داشت درارتباط نقش مطبوعات کسیرژکرنالیسم درچند د ه اخیرکه من

شمارۀ 0101
سدنی ،آسترالیا
پو نوال داکتراسداهلل حیدر
درد ها ورنج های وطن ()۱
دردک رنج میهنم نتوان بشااردکسی کی تواند بشارد قطره ا باران را
صبغت اهلل،بر ان الدین ،گلبدین ،سیاف ،مزار کباالخره اه سران گیرک یهیا
فتگانه ک شتگانه ،بغیرازچور کچپاکل داراسیها عامه ،پر ناودن جیبها خود،قتل
کقتال زاران انسان بیگناه کظلم کستم بیحد برمرد میظیلیو  ،کیوچیکیتیریین
کارکخدمتی برا افغانستان نکردند.
بس به ناح بکشتند زاران مظلو
اه جاسرخ زخون دشت کدمن می بینم
کآنکه باریش درازش بخوردپول جهاد
صاحب جاه کمقا  ،باغ کچان می بینم
کآنکه بامیخ بسرکوفت زاران مسلم
درصف اکل دکلت،بیه سخن می بینم
ازچپاکل کدیده دراسیها صبغت اهلل مجدد ،شا دان عینیی مینیجیایلیه ییک
برادرخود میگویددرمجالس مختلفیکه درپاکستان برپامیکردند ،ازظرکف طیعیا
خور دکران پادشا ی ظا رشاه که درآنها کلاات (الاتوکل علی اهلل) نقش شده
بود ،بیشرمانه استفاده میکردند .لعنت خداکجایع مآلسک برایین کطینیفیرکشیان
کدزدان بیحیا باد!
بعدازدکران تاریک سران بنا مجا دین،عصرسیاه جهالیت ککحشیت طیالیبیان
رسید.این سیهدالن کطالبان ضدعلم کترقی رخرابی که از دست شان آمد،درح
مرد مظلو کطن ککشور ما رکا داشتند.
ازمظالم ا طالب جان!،کدامش یادکرد؟
سربریدن ا ناح  ،تا بت بامیان رسید
طول ریش گردید معیار مسلاانی ما
شرع احادشد فراموش،جهل رادکران رسید
مفتضو کردند مسلاان رابه دنیاآنچنانک
شادباش کفرکشیطان ،براین مسلاانان رسید
شا کارتاریخی بت بامیان منفجرشد ،زاران اثرفر نگی کمجساه ا تیارییخیی
کباارزش راتخریب یابصورت قاچاق ازکطن بیرکن ناوده کفرکختند .تلویزیونهارا
به دارآکیختند ،زاران رکل فلم ا موجود درآرشیف رادیوتلویزیون راحیریی
ناودند ،طبقهء اناث بشاول دختران خردسال راازکارکتحصیل محرک ساختند .از
ظلم بیحد ،زنان مظلو رادرملعا شالق میزند کحتی دراستدیو کیابیل کپیییش
چشم زاران اوطن اعدا ک زاران فجایع دیگر رامرتکب میشدند.اعضا بیدن
زنها مانندگوش ،بینی کلبها را قطع میکردند.بعضا ً جوانان بیگنیاه را میحیاکیایهء
صحراسی ناوده سنگساریا زنده به گور میکردند که نوز م این فجاییع جیرییان
دارد.
گشت غارت موزهء کابل م آثارعتی
الجوردملک ما،لعل بدخشیان راچه شد؟
گشته کیران لوگرککابل،غزنی ک رات
بامیان کشا کار ِرکزگاران راچه شد؟
رشوه کرشوه ستانی گشته امر آشکار
ترس ازرکزحساب ِحی سبحان راچه شد؟
ده زاران پیرکبرنا،زنده بنایودندبه گور
کس نکرده تعزیت،آن غاشریکان راچه شد؟
باکاقعۀیازد م سپتابرگلیم این ظالاان مؤقتا ًبرچیده شده کدکرا ن زمامیدار شیاه
شجاع قرن بیست کیکم کطن ما،کرز کطنفرکش ک خاسن درجه یک ،درسییزده
سال اخیر رسید.ازبرکت خدمات !! کرز ک ادستانش،کطن عزیزماکپ افتخار!
قهرمانی فسادرادرجهان تصاحب کرده حیاییزدرجیۀ اکل شید .قیرارگیفیتیۀ
اخیرکامرکن نخست کزیربریتانیادرصحبتی که باملکه الیزابت دک داشت،افغانستان
رابه طرزشگفت انگیز فاسد توصیف کرده است.
درخالل سیزده سال ریاست جاهوریش،کرز از حاایت کامل سیاسی کنظامیی
ادارهء بوش برخوردار بود.
در دک عالم خوارگرد  ،ا خاسن ملی ما
میرک آخر ازاین د ر،کرز جانی ما
رکز ک شب در فکر پ ُر بناودن جیبت شد
در تبا ی داده یی خیلی،تواز اردک ما
کسانیکه پیش ازبقدرت رسیدن به اصطالح (خرلنگ) م نداشتند،بعد ازبیقیدرت
رسیدن صاحب ملیونها کملیارد ا دالرگردیدند .با چیورکچیپیاکل داراسیی یا
کشور،اخصا ً ازاختالس ملیونهاکملیارد ادالر کاکها بین الاللی ،رکدا صاحب
گنجها قارکنی شدند.پولها سرقت کرده رادربانکها خارج ذخیره کرده انید.
درحالیکه اکثریت قاطع مرد مابه نان سه کقت خودمحتاج بوده کمیباشند.کیرز
که باید ازپولها بادآکرده کاکها بین الاللی برا رفاه عامه،ایجیاد میکیاتیب،
شفاخانه ا،اعاارسرکهاکفابریکه ا،آباد کاعاار پرکژه ا زیربناسی اسیتیفیاده
میکرد تا ازخود نیا نیییک بیجیا میییگیذاشیت،میگیرقیرارنیوشیتیهءلینیدن
تایازتاریخی ۱2اپریل سال جار مبلغ ششصد ملیون دالررا برا تقویت طیالیبیان
این قاتالن زاران اوطن بیگناه ما کنوکران سعودیها کآ اس آ بیه مصیرف
رسانیده است.
کرز قاتل توتاکی زنده باشی؟ به پییش مردمت شرمنده باشی
اگرداشتی جو غیرت توبی ننگ زیک فیربرد انت،مرده باشی
کرز ازاین پولها بیت الاال به پنج مرکیزآمیوزشیی طیالیبیان درقینید یار،
فاریاب ،یرمند،ننگر ار کلوگر سخاکتاندانه!! کاک کرده است.اگر این ادعا یا
درست باشد(که احتاال درستی آنهابسیار زیاداست) بایداز کرز جبران این پولها
حاصل شده کمصارف ما انهءک لغوگرددک اچنان نا منحیوسیش از میییدان
واسی کابل حذف گردد.
درپانزده سال اخیرکه جامعهءجهانی درکشورما حضورداشتند کملیارد ا دالیر بیه
افغانستان سرازیر شد،حتی یک پرکژهءزیربناسی آباد نشد .ییگیانیه پیرکژهءکیه
تاحدکد تکایل شده ،بند سلاا میباشدکه کارآن تقریباًپنجاه سال قیبیل شیرکع
کازجانب دکلت ندکستان تاویل گردیده است.
شاه شجاع ملک ما میهن فرکش کرده است بارخیانت را به دکش
بیاند اکدرفکرتییییاراج کطن غافل ازرکزجزا  ،درعیش کنوش
کرز خاسن کازخودکش بیگانه پرست آنقدردشان کطن خود بوده کیه اگیر
برادران جا ل کدکراز اسالمش صد اک زار ا اوطن ماراقتل عا میکردند ،خیم
به ابرک نای آکرد ،کلی زمانیکه مال عبدالرقیییب،ییکیی از بیرادران طیالیبیش
درگذشت،آه ککاکیال سرداده کبه زبان حال میگفت:
شکستی قامتم،تاج سر من
بیرفیتی ا برادر ازبرمن
طلب کرددبه آخرداکرمن
توبود قاتل صد امسلاان
جسدآن قاتل راباتشریفات ک لیکوپتر مخصوص به کالیت زادگا ش درشیایال
افغانستان فرستاد .درحالیکه نااز جنازۀ بالغ بر۱۰عسکر کپلیس ماکه درراه حیفیظ
کطن به شهادت رسیده بودند کدر زیرریشش درارگ بیرگیزارشید ،اشیتیراک
نکرد.باالخره باتاا تقال اککوششهایکه کرز برا بقا خوددرکرسی ریاست
جاهور ناود،موف نشدک زما این کشوربی صاحب به دست مغزمتفکرجهان!!!
کعبداهلل عبداهلل ،این دکنوکرامریکارسید،که حکومت بنا کحیدت میلیی کدر
حقیقت کحشت ملی رابنا نهادند.این حکومت یکی ازفاسدترین حکوما ت جهان
بوده باتقلب،خدعه ،فریب ،ریاکار کمفاسد بسیارزیاد توس بیاداران ایین دک
کطنفرکش به کجودآمد.تاحال که تقریبا ًدکسال ازحکومت کحدت میلیی میی

PAGE 6

صفحۀ ششم

رکزبرکزبیشترشده است.کطن ما کزیردفاع ندارد،راکتها پاکستان بار اکبار یا
قساتها ازکطن مارازیرآتش گرفته اند ،درین دکلت خیاسین یییچیکیسیی
پیدانایشود تادرمقابل این دشانان کطن جزکیترین حرکتی بالیایثیل نیایایید.
نوزیکتعداد کزارتها ککالیتها ماتوس سرپرستها اداره میشود.
برادران کرز کاحادز ررکزدرگوشه ککنارکطن حتی درزیر ریش شان
درکابل کجوار ارگ صد ا اوطن ما اعم ازعسکرکپلیس ،مردان کزنان کاطفال
بیگناه را به درجهءشهادت میرسانند .امیداست رکز راشا دباشیم که اینیهیایه
خاسنان کجانیان به کیفراعاال خودرسیده باشند.
باید متذکرشد که درحقیقت،نهاد کسرشت حکومت کرز ک کحدت ملی
کوچکترین فرقی کجودندارد ،ردک حکومت ازنیوکیران امیرییکیا بیوده
کازرا ها خیانت کفریب بوجودآمده کتازمانیکه حکومت امریکابرا اغراض
شو خودضرکرت داشته باشدازآنها استفاده کرده کبعدا ً مانند صد انوکردیگر
خودآنهارابه دکرخوا د انداخت .چنانچه این حاال م حامد کرز تا حید
ازطرف بادارانش رانده شده است.
مغزمتفکرجهان ! بعد ازرسیدن بقدرت تاا کعده اککعید ایرا که به ملت
فریب خورده داده بود،فراموش کرده ایشه ازپول ملت درسفر یا حی
کناح به خوشگذرانی کسیاحت سپر میدارد .شخصیکه درسالها مشکیالت
کجهاد کطن درسایهء امریکا دکرازکطن گذرانده ک با خانم عییسیو میذ یب
خودبه کلیسا ا میرفت،حاالآنقدر به اسال ک اسالمیت تظا رمیکندکه تسبیییو
طوالنیش ایشه به دستها مبارکش!! بوده کحتی درکقت صحبت بامیلیکیهء
انگلستان عبادت کتسبیو گشتاندن خودرا فراموش نکرده بود.
براساس رتبه بند سازمان شفافیت بین الاللی،افغانستان ازجایلیهءییکیصید
کشصت ک شت کشورجهان ،سومین کشورفاسد جهان است .البته برا آقایان
غنی کعبداهلل شر است که ازکرز دک درجه عقب مانده اند !
در این اکاخرمژده ایکه ازطرف ایندک کطنفرکش به ملت نجیب افغیانسیتیان
داده میشود ،آکردن گلبدین خونخور ک بیرحم که قاتل زارن اوطن ما بوده
ککابل زیبا مارا اک به کیرانه تبدیل ناوده است ،به کطن می باشد.
نکرد خدمتی ،درراه سبحان
توحکاتیار،ا خونخورکشیطان
ناود کابل زیبا تو کیران
بک ُشتی صد زاران بی گناه را
اگرباز پا کثیف این جنایتکار به کطن داخل شود،باعث خونرییز یا
بدترازگذشته خوا د گردید.
که باما رچه کردمسلم ناا کرد
من از کفار کچاکر اش ننالم
چون درد ا کرنج ا کطن بی شااراست کبا نوشتن صد ا کتاب ک
اکراق بی حساب خالصی نخوا د داشت.بنده با این سطورچند بسنده
ناوده دراخیریکپارچه شعرمکال میهنی خودرا دراستقبال ازشیعیرمیرحیو
عبدالهاد داک خدمت اوطنان عزیزخودتقدیم میدار .
(تا به کی اکالد افغان تا به کی؟ تابه کی ان تابه کی ان تابه کی؟)
تابه کی ا خل افغان ،تابه کی؟ زیریوغ این لعینان ،تا به کی؟
گشته ملک ما به کیرانه بدل در تااشا ِ یزیدان ،تا به کی؟
عقل کل! باجاله ادستان ک خون ملت خورده جوالن ،تابه کی؟
انتحار ا بی دین بی خدا قتل عا بی گنا ان،تا به کی؟
راه گیر ا به رسو کطن ظلم بیحد برگرکگان ،تابه کی؟
سربریدن ا بی جا ،بی جهت رطرف درملک افغان،تابه کی؟
عسیکرمظلو کپاسدارکطن ک ُشته دست پلیدان ،تابه کی؟
نوکر ِ آ اس آ (ع کغ)* تابه کی آزاده مردان ،تابه کی؟
ع کغ رکزکشب درعیش کنوش مرد مظلو مابی آب کنان ،تابه کی؟
ازسفر ا ح کناح غنی د َکردنیا گشته خندان،تابه کی؟
ب ُته بد را بال نا بشکنیست زنده ماندن باسرطان،تا به کی؟
زیر دکل غرب ،ا آزادگان خوشخرامی کرده رقصان تابه کی؟
بهرآزاد کشور زین ستم متف گردیده پاشان،تابه کی؟
خاسنان م ُلک کملت ،یکسره نیست کنابودکرده،عصیان تابه کی؟
ا خدا رکز رسان تاخاسنان گشته نابود،ظلم ایشان ،تابه کی؟
(حیدر )دکرازکطن درملک غیر دردغربت درد جران،تابه کی؟
* -عبداهلل عبداهلل کاشرف غنی احادز . /
************************************
سانحۀ دلخراش اورالندو (دنباله ازصفحۀ دک )
عطرسعادت ازگل دنیارمیده است فریاد غم به اکج ثیییر یارسیده است
یک بیت ازکتاب خوشی نیست برلبی گویی زچشم شعرزمان خونچیکیییده
است
رگزکسی به گلشن دنیا بدکن خار دسته گلی زگلشن عشرت نچیده است
ازسوء قصد آدمی برجان آدمی مرغ خوشی زشاخۀ گیتی پریده است
یکد زکین کجنگ نشدخسته زانکه ک این باررابه قوت شیطان کشیییده
است
چین برجبین نکرد زمحرکمی سواد این ز رطعنه گرچه مکررچشیده است

منفورخل گشته زافعال زشت خویش چون جغدگوشهگیربهکنجیی خیزییده
است
نبود امیدرکشنی چشم من (امیر) دردیده خارحسرت کحرمان خلیده است
مآخذwww.eslam-soni.blogfa.com2- -7:دانشنامۀ آزاد
 -2قرآن مجید -4نابر www.eslam-soni.blogfa.com :7۱۰
5-سورۀ کهف ,قرآن مجید -2.الحاج سیدامیرانصار  ,دیوان اشعار مهتام

هفته نامۀ امید
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 کفات مرحومه بی بی حاجی رابعه کبیرسراج رادرکرجینیا ،به خانواده امحتر سراج ،غوثی ،اشرف ،محاود کعسکرزک صایاانه تسلیت میگوییم.
امید
 کفات شادرکان توریالی اعتااد رادرکالیفورنیا به خانواده ا محتراعتااد کسراج کبقیه منسوبین شان صایاانه تسلیت میگوییم .امید
 -کفات اکارمحتر قلای امید شادرکان ککیل احادالمع احرار

رادرکالیفورنیا به خانواده ا محتر احرار  ،پوپل کبویژه اکارارجاند
امیدجناب استاد عبدالعلی نوراحرار صایاانه تسلیت می گوییم  .امید
به یاد شادروان محمدعصیم کوشان ،که همکار مهربان
امیدتا روز پیوستنش به حضرت حق (ج) بود .
عصیم جان در 00سالگی ،بامادر و پدرش دریکی ازباغ های ورجینیا
( 7می )0112روانش شاد و جایگاهش بهشت برین باد !

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است
می چیند آن گُلی که در او هست رنگ و بو
*****************************************
****
سدنی – آسترالیا
نصیراحاد راز

داستانهای همسو با تصوف

(به ادامۀ گذشته) توجه به دین اسال  :ا ل ظا رصوفیه رابه مبانی دین اسال
بی اعتقاد دانسته ککتب متعدد در ردطریقت آنان تالیف کرده اند .درصورتیکه
نزد صوفیه ،اصل توجه به دیانت کطاعت بوده کدر بارۀ ز د کمبالغه درعبادات
اینان درآثارصوفیه داستانها بسیارنقل شده  .نهایت اینکه برخی ازمشایخ این
طایفه با مالحظۀ خیل ریاکاران ،طاعت کعبادت رابه تنهایی کسیلۀ معرفت کتقرب
به ح ندانسته اندبلکه تزکیۀ نفس ،صفا درکن ،ایثار ،محبت،عش ،خدمت،
تسلیم کتوکل رانیز درین راه موثر کالز شارده اند ،کگفته اندکه انجا داده
فرایض دینی کترک دنیا غایت مراد نیست ،کحتی ماکن است تکیه براعاال
کغرکر که ماکن است ازین راه دردل حادث شود ،حجاب راه سالک گردد
کاک راازح دکرسازد.
خواجه عبداهلل انصار (4۳7ه) دررسالۀ مقوالت به این نکته چنین اشاره
کرده :بیراز ازآن طاعت که مرابه عجب آرد ،بندۀ آن معصیتم که مرابه
عذرآرد.
درراه خدا دککعبه آمد حاصل یک کعبۀ صورت است یک کعبۀ دل
تا توانیییی زیارت دل ا کن کافییییزکن ز زارکعبه آمد یک دل
این نکته راموالناجالل الدین بلخی به نحو دیگربیان داشته است:
طواف کعبۀ دل کن اگردلی دار دل است کعبۀ معنی توگل چه پندار
زار بار پیاده طواف کعبه کنی قبول ح نشودگیییییر دلی بیازار
(دیوان شاس)
صوفیه گفته اند :آنکه درمقا مشا دۀ ح کاقع شد کجزیادح اندیشۀ به دل
راه نداد ،اعاال ظا رراتنها شرط تقرب به ح بشاارنخوا د آکرد .این اان معنی
است که درقرآن کریم نیزبدان اشارت رفته است(کلذکراهلل اکبر)عنکبوت.42
کالبته یاد کذکرخداکندبزرگتراست .حافظ گوید:
اه کس طالب یارند چه شیارچه مست
اه جاخانۀ عش است چه مسجدچه کنشت
مقصودازعبارت درک حالت رکحانی کپیوندمعنی باپیشگاه الهی است کگرنه
بسیاربودندکه اعاال کطاعات رادا راه کرده باتاکیالت ناصواب ازقرآنکریم بیه
بیرا ه رفته اند .بنابرین صوفیه برآن بودندکه باجلب عنایت ح کتصفیۀ باطن ک
دمیدن خُل کخو آدمیت درمرد  ،آنان را به خدانزدیکتر سازندکچنانکه میدانیم
در اه آثاراین طایفه به قرآن کریم کاحادیث نبو استنادشده ،ک این کتاب
مثنو راازکثرت استشهادبه آیات کتفسیرآنها ک اچنین احادیث کرکایات ،قرآن
فارسی خوانده اند .نزدیک کردن شریعت کطریقت به یکدگر ک رد این نکته که
تصوف ازدین جداست ،به کوشش غزالی ،جویر  ،قشیر کچند تن دیگراز
مشایخ این قو انجا پذیرفته که برا تعدیل افکاربرخی از صوفیان کمصون
ماندن این طایفه ازتکفیر کآزار فقها به این مبادرت کرزیده اند ،ک زده ک ریا
راسخت نکو ش میکردندکعبادتی راکه برا پاداش دنیو کاخرک انجا
پذیرد ،مردکد میشاردند.
داستان ح ناک  :قبل ازآنکه به داستان ح ناک بپرداز  ،سخنی چند درین
مورد به قلم آر  .ناک درکشور ا شرقی عالکه برچاشنی غذا ا ،مفا یم
اجتااعی گوناگون نیزداردک نزدصوفیان کعیاران ک جوان مردان حتی ازتقدس
خاص برخورداراست .دربرخی موارد ناک بجا نان بکاربرده شده کاین احتاال
به علت آنست که درتهیۀ نان ناک را به خایرعالکه میکنند .بهرتقدیر خوردن
ناک بادیگران به معنی نوعی عهدبستنن به رفاقت کرعایت آدابی بوده که به آن
ح ناک گفته اند.
ناک درضرب الاثلها گوناگون زبان فارسی نیزبامعنا ا متعدد آمده :
 -7ناک کسی راخوردن به معنی ازنعات خوان کسفره کحاایت کسی بهره
بردن است -۱ ،ناک پرکرده به معنی مدیون کنیزبه مفهو حرمت کدست
پرکرده است -2 ،باکسی ناک خوردن به معنی رفی شدن ک برخوردار
ازدکستی کمو ّدت .سعد میگوید :رفیقی داشتم که سالهابا م سفرکرده بودیم
کناک خورده کبیکران حقوق صحبت ثابت شده -4 ،ناک ناشناسی یعنی
رعایت نکردن حرمت تعهدات اخالقی که شخص درقبال بهره گیر ازنعاات
صاحب نعات دارد .ناک کور نیز با این مفهو بکاررفته است -5 ،ناک حرا
یعنی ناسپاسی کبی کفایی کح ناشناسی کخیانت راگویند -2 ،داشتن دست بی
ناک یعنی کسی که در ازا لطف کمحبت به دیگران باجور کجفا
اکرکبرکشود -1 ،ناک گیرشدنیعنی زیرد َین کسی رفتن کبه اکمدیون شدن.
حکایت :حکایتی که عوفی درجوامع الحکایات ازرعایت حرمت ناک
عیاران نقل کرده گرچه به نظراغراق آمیزکمبالغه می آید ،امانشان مید دکه
عیاران تاچه اندازه به این اصل پایبند بوده اند :یکی ازطرّاران (دزدان) ماکراالنهر به
نیشاپورآمد کشبی به خزانۀ ملک مؤی ّد نقبی زد کازطال ک جوا ر رچه توانست
برداشت .درتاریکی چیز دیدکه میدرخشید ،گاان بردکه گو رشب چراغ
است ،چون آنرابرداشت نتوانست ما یت آنرا دریابد ،زبان برآن نهاد تابه حس

بلومنگتن – اندیانا
داکترعنایت اهلل شهرانی
تاریخچۀ مختصرهنر درافغانستان ()5
دک  ،نر نقاشی  :نرنقاشی درافغانستان ریشۀ طوالنی دارد ،در رعصر کزمان
نقاشان ما ربه میان آمدندکبعداز نر ناایی ا خارق العاده به دنیا فانی شتافتنید.
تعدادمعدکد ازآنهابه یاداخالف ماندندککثر از آنهابی نا کنشان رفتند .آنیچیه
که نقاشی رادرتاریخ کشوربه درجۀ بین الاللی کجهانی رسانید ،نیرمییینیاتیور
بودکه در زمان حضرت سلطان حسین بایقرا کبه تشوی کمددگار اکحضیرت
استادبهزاد میناتورکار معرکف کنابغه برکزکرد کحلقۀ بیزرگ ینیررابیه میییان
آکرد.اساسات پیشرفت نرمیناتور کنقاشی رامیگذارد کخانۀ نگارستان رات ک
تختگاه سلطان بافر نگ تیاور رازینت بخشید.چون درین مقاله گنجایش شیرح
حال اۀ نرمندان نقاشی افغانستان نیست ،از آن سبب طورییکیه در ینیرخی
میرعلی رک رامعرفی ناودیم ،در نرنقاشی شرح حال استیادبیهیزاد رابسینیده
میدانیم ک نرمندان بعداز بهزاد راکه معاصران میبیاشینید ،بیاذکیرنیا کحیرفیی
چندمعرفی مینااییم:
استادکاال الدین بهزاد ( 14۱-۳54ه) :استادکاال الدین بهزاد فیرزنید شیرف
الدین که مسق الرءسش رات است ،ازجالۀ برجسته ترین نقاشان ک نرمینیدان
قرن د م جر میباشد .این فرزند نرمند رات که بعد ا پدر سبک مینیاتیور
شارده شد ،با نرناایی ا کلکها با قدرت ک نرمندش جیهیان رابیه لیرزه
درآکرد .نرمند بزرگ کنابعۀ رات فریفته کشیفتۀ شهرت نبود ،اکفقی عشی
کعالقۀ سرشار درتصویرکشدن کرسامی داشت ،اکبه تذ یب کار کدرساخیتین
البم اکدیزاین باال صفحات کاغذ دست میزد کمیخواست نر ا کاقعی کیه
درفطرت ک استعداد باطنی خود داشت برکز کتظا ر د د.
استعدادخدا داد بهزادآ سته آ سته تظا رمیناودکاطرافیان اکبه کار ا محیییر
العقولش انگشت بد ان امیبردندکآکازه ک صیت شهرتش بگوش امیرعلی شیییر
نوایی آن امیر نرپرکر کآن امیرعلم کدانش کآن امیرکاقعیی بیرمیرد  ،میربیی
کمشوق درگاه رات رسیدکبعدا قدرت ک عظات نر اش شهرۀ آفاق گرفت .
سلطان حسین بایقرا( 17۱-۳12ه  ) 75۰2-742۳باحاایت کقیدردانیی عیلیی
شیرنوایی ردک به یک مفکورۀ تشوی کپیشرفت بهزاد انباز گشتند .بیهیزاد نیه
تنهادرماالک آسیاشهرت بسزایی یافت بلکه آکازۀ نرش درکشیور یا دکر
زیب کزینت بخش بسیار ازموزیاها دنیاشد .اکج شهرت استادبهزاددرسالیهیا
172ه کبعدمیرسد کنقاش بزر .به اسلوب میناتور یا ریزه کار بامو قلم کیار
ا فوق العاده انجا مید دکبه اکج شهرت میرسدکمحبوبیت اکبجایی میرسدکیه
شاه اسااعیل صفو میگوید» :بهزادرا به نیم سلطنت خودمبادله نخوا م کرد«.
بهزادکه انقالب بزرگ رادرسبک میناتور ایجادکرد خودش نیزاین سبک رابیه
پایۀ اکاال رسانید .اکدر نر میناتور ابتکارات بخصوصی را ابداع ناودکه ازپیش
آ نگان درجه یک میناتور شارده شد .درینجا الز است تادرخصوص سبیک
اک نظردیگران رابخوانیم که اینک چنددلیل کبر ان بطور ناونه آکرده میشود :
دیااند ،درکتاب صنایع اسالمی دربارۀ بهزاد مینویسد» :ییک دکرۀ جیدیید ک
درخشان درنقاشی شرق شهر رات درزمان سلطان حسین میرزا ک کزیرنیامیدارش
امیرعلی شیرنوایی که خودشاعرکموسیقیدان کنقاش بیود آغیازگیردیید ،کیه
مشهورترین نقاشان این عصرکاال الدین بهزاد راتی است که درسیال 724۰
متولد کازعجایب عصرخود بشاارمیرکد .ک دربارۀ سبک بهزاد شرح جیالیبیی
نگاشته :این نقاشیها (نقاشی ا بهزاد درخاسۀ نظامی کغیره) آشکار مییسیازدکیه
نرمنددرمشا دۀ طبیعت دقی کتیزبین بوده کبا بکاربردن رنگها میخیصیوص
بخودش ابتکار کرده است .درجا دیگرگوید  :ازخصایص دیگرسبک بیهیزاد
ظرافت کار  ،حرکات زنده کتاایزصورت اشخاص کصیرفینیظیرکیردن از
جزییات است که درنقاشی ا اکاخرعاراکدیده میشود ،مخصیوصیادر رنیگ
چهره ک ترکیب رنگها خاص خودش نبوغ خارق العاده ازخود نشان داده است.
داکترذکی محادحسن درموردبهزادگوید :بهزاد در رنگ آمیز کمزج رنگها
کدانستن خواص کترکیب آنهادر تعبیرازحاالت مختلفۀ انسانی درتصاکیرمهیارت
کتسل زیاد ازخود برکزداده که مخصوصا در کشیدن اشکال کمناظرطبیعی بیه
حداعجاز رسیده است .خوش سلیقگی ابداع کمهارتی که درترکیب رنیگیهیا ک
انسجا کدقت نظر که درتزیین نقوش بکار برده اه گواه برآنست که بیهیزاد
اان نقاش کاملی است که تطور کتکامل نقاش خراسانی درین دکره دکمکیتیب
مغلی(تیاوریان ند) کتیاور رات رابوجودآکرده است.
داکترس کرستین ریسن ،خصایص کاسلوب کاربهزاد راچنین خالصه میکنید:
 -7درستی کدقت کامل درخطوط تصاکیر -۱ ،ناایاندن کضع چهیره کقیییافیۀ
اشخاص بطورشگفت انگیز بوسیلۀ ترکیب رنگها -2 ،حرکت کمیفیهیو بیودن
اشارات تصاکیر -4 ،ظرافت درکشیدن درختها ،گلها کدکرناا ا کنیز درنیایاییش
اشعۀ خورشید ک ابر -5 ،شاارۀ رنگ ا گوناگون کتواف آنها با یکدیگیر / .
(دنباله دارد)
*********************************
موید خبر دادند که شب پیش به خزانه زده اند اما یچ نبرده ان ،ملک درشهر نیدا
داد که رکس این کار راکرده ،درامان است ،بیاید کبگوید بااینکه می تیوانسیتیه
طال کجوا رات راببرد ،چرا یچ چیز نبرده است.
عیار آمد کگفت :این دستبرد من زده ا کعلت اینکه نتوانستم چیییز بیدزد
اینست که چیز دید سپید ک رکشن کچون زبان زد ک معلو شد کیه نیایک
است ،با خودگفتم که ناک پادشاه چشید  ،از مرکت به دکر باشدکه ح نایک
نشناسم ،پس از دستبرد منصرف شد ( .سیدالدین محاد عوفی ( /)72۳۰دنبیالیه
دارد)
***********************************
کسل – آلاان
داکترمحاداسااعیل رضایی

نامۀ سرکشاده عنوانی آقای غنی احمدزی

رییس جاهوردکلت اسالمی افغانستان !
احتراما مراتب ذیل راحضورعالیجناب محتر تقدیم میدار  :ملت رنجدیدۀ میا
پس ازسپر شدن چهل سال به صلو کآرامی ضرکرت دارد .مبر ن اسیت کیه
ا داف عالی صلو منوط برنیات نیک مقامات عالی ک پشتیبانی عاو طبقات ملت
میباشد .بارکیدست گرفتن پالن کپرکگرا ا در م کبر م شاا ،اصال ا یداف
برآکردن نیاز ا مرد معلو ک رکشن نای باشد! مثال نیازعا میرد بیه انیرژ
میباشد ،طوریکه کاناود شده ،جهت رفع کابودانرژ کغیره به بیرق کارداتیی
افتخارمیدارید ،در حالیکه منابع تولیدانرژ ازقبیل آبها فراکان درییا یا ،اشیعیۀ
خورشید کباد به حدکافر موجوداست ،کاماکجاست برنامه کپالن کنندۀ آن؟ آییا
نایشود ازینهاه کاکها بین الاللی اقال یک بندعالی ازدریا آمو یا کنر اکغیره
استفاده گردد؟ بامثال فوق میخوا م نکات ذیل راطور میخیتیصیراشیاره بیدار
کامیدکار به مطالعۀ عالی برسدکگردانندگان حکومت متیوجیۀ کظیاییف ذییل
شوند،که اطفال یتیم کنسل آینده اه را محاسبه خوا ندکرد :
اسایۀ جنوب کشرق ماپاکستان ،دارا نفوس72۰ملیون بوده کاقیعیا ییک
کشور فقیرمیباشد ،کدا قلم صادرات عاله بدکن ازموادمخدر را دارا نای بیاشید،
درحقیقت اقتصادکرشکسته دارد ،اما کالیات سند ک پنجابش ازآب درییا یا
ماسیراب می گردد ،که البته طور رایگان جریان دارد! اما دربرابر این نعات مفیت
کمجانی از افغانستان ،مشا ده میکنیم که جهت ا داف شیطانی خود رکزانه جانیانی
را که مدارس دیوبند خوددرس آدمکشی کتخریب داده ،برا قیتیل میرد
ماکتخریب زیربنا ا اقتصاد مابه کشورمامیفرستد .مگرمرد ماتیا ینیوزییک
ستراتژ مدکن ک علای برا جلوگیر ازین دادکستد ظالاانه ازسو حکومیت
کحدت ملی شا د نیست! عییین کیایبیودکمشیکیل رادر رکدخیانیه یا
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ریچاوند – کانادا

معرفی مختصریکی ازمشعلداران معارف
جناب الحاج استاد رمضان پیغام

استادالحاج پیغا یکی ازاستادان سابقه دارکشیور
ماست ،که اکثریت ا ل معارف افغانستان بااین استاد
گرامی آشنایی دارند .این استادپیوسته در راه تعلیم ک
تربیۀ اکالدکشور ازسالیان متااد مشغول ک نوزکه
الحادهلل حیات حیات دارند در فکرآباد کشیور،
قطع جنگ کخونریز بوده ک باخاطره ا شیرین
دکرۀ استاد خودافتخاردارند،که اینک بصیورت
مختصربه معرفی ایشان پرداخته میشود .الحاج استیاد
رمضان پیغا فرزنداستادرحان قل نجار درماه رمضان
سال 727۰ه
ش درگذر یامچی خانۀ کلسوالی اندخو متولدشد،بنابرعالقه ک تاایل فامیلش به
مسجد خانگی مسجد یامچی خانه شامل کتحصیالت ابتدایی بشاول قرآنکریم،
چهارکتاب ،حافظ کغیره رانزدمرحو بابه خان خلییفیه بیه اتیایا رسیانید
کدرسال 72۱7شامل مکتب ابتدایی اندخو شده کبعد شامل دارالاعلاین کابل
شد کدرسال 7224ازصنف دکازد م فارغ التحصیل گردید.پس ازآن بیحیییث
معلم به مکتب ابتدایی قرغان اندخو مقررشد ،بعداز مدتی بصفت سیرمیعیلیم
کبعدازآن بحیث مفتش ،معاکن مدیریت معارف ،مدیرمعارف ،رییس تیعیلیییم
کتربیه کرییس جبهه ملی پدر کطن کالیت فاریاب انجا کظیفه ناود ،که درین
مدت بنابرفعالیتهاکزحات کشی ایش تقدیرنامه ااخذناوده است کعیرصیۀ
کارکفعالیت این استاد درزمینۀ تربیۀ اکالدکطن 25سال رادربرمیگیرد .بعدازیین
کظایف ،مدتی بحیث رییس تفتیش جبهۀ ملی پدرکطن کمعاکن حوزۀ شیایال،
معینیت کزارت اقوا کقبایل کبعد ابحیث مدیرادار شهردار شبرغان کسپس
منحیث مدیرادار کمعاکن ریاست گارک اندخو کظیفه اجرا کنیاییل بیه
اخذتقدیرنامه درین دکرۀ کار خودنیز شده است.
استادپیغا بنابرعد استقراراکضاع امنیتی ،سالهاقبل بیه پشیاکرمیهیاجیرت
کدرکاپ خراسان درحدکددک زارفامیل ازصفحات شاال افغیانسیتیان درآن
ساکن شده بودند ،موف شدکه مکتبی بنا مکتب ابتداییه خراسان تاسیس نااید
که متعاقبا به متوسطه کلیسه ارتقا یافت ،این مکتب به سویۀ لیسه فتصدشاگرد
داشت کاضافه ازده معلم درآن مشغول تدریس بودند .الحاج استادپیغا عیالکه
برپاکستان به کشور ا ترکانستان ،اکزبکستان ،رکسیه کامریکاسفرناوده است.
خلص فعالیتهایی که استادپیغا دردکره ا کار اش انجا داده ،اگر خیلی
بطورموجز یادآکر کنم چنین است :درزمان کارش درمعارف فاریاب ایجیاد
مکاتب د اتی ،ابتداییه کلیسه به حدکد۳۰باب میرسد .تعایرلیسۀ ابوعبید فاریاب
که دراثر حری کجنگها ازبین رفته بود ،به اثرزحاتکشی کمسیاعیی فیراکان
موصوف ،درمدت 4ماه با ۱5اتاق اعاارکمورداستفاده قرارگرفت .اچینییین
استاد پیغا مدتی راکه در جبهۀ ملی اجرا کظیفه میکردبنابراینکه میکیاتیب
زیاد در اثر جنگها تخریب کحری شده بود ،اک دردکباره ساز کایجادتعداد
مکاتب جدید تالش بیدریغ ناود .جناب استادالحاج پیغا درزندگی اجتایاعیی
خود انسانیست متدین ،مهربان ،دارا قلب رؤکف کاحساس بسیار رقی .
استاد ازدکاج ناوده کدارا فت پسر کشش دختراست ،که اۀ آنها آراسته
به زیورتعلیم کتحصیل اند ،استادفعال درایالت کرجینیا امریکا باخانوادۀ شیان
زندگی دارد .خداکنداین استادعزیز راباصحت کعافیت داشته کاز گزند آفیات
ارضی کسااک نگهدار باشد/ .
***********************************
البته تولیدقانونی خشخاش بصورت کنترکل شده ازسو کزارت زراعیت
جهت تجارت جهانی ادکیه کارمجاز کموردقبول جیامیعیۀ بشیر اسیت ،ک
حکومت فعلی درین راستاباید پالن کبرنامۀ مشخص بریزد کازعایدات مشرکع
آن به نفع ملت ما استفاده بکند.
اجازه بد یدبه مطالب با ا ایت دیگر نیز اشاره کنم :
 ملت مامتشکل ازاقوا تاجیک ،اکزبک ،پشتون ،ترکان ،زاره ک غییرهمیباشد ،ا الی بارکحیۀ ازیستی درکناریکدگراند ،نبایداین ازیستی رابر یم
زد! اۀ افراد کشور بایدبه یک چشم دیده شوند ،اشخاصیکه بیاایین رکحیییه
مواف نیستند ،بدانندکه جاعیت امرکز اه چیز راباچشاان بازمشا ده میکنند.
درگذشته اشخاصی دارا افکارمنفی به جزا اعاال شان رسیده انید ،افیراد
معتقد به برتر از رنوعی که باشد ،باید ازگذشته پند بگیرند.
آقا رییس جاهور! پرکگرا کبرنامه ا اقتصاد شاادرمورد چرخیش
کدکران اقتصادکتنظیم پالن بودجه دکلت معلو کرکشن نیست! یعنی راجع بیه
سیستم رقابت آزاد که امرکزه درکطن ما مرکج است ،کزارت تجارت کاقتصاد
کدا طرزالعالی نداردکجلوگیر ازانحصار مواد دربعضی مواد مثل نفت کگاز
کغیره باید جدا کعاال اقدامات به عال آید ،اچنانکه الزمسیت ازنیرسیییدن
تخصیصات مربوطه به دکر ترین کلسوالیها که شکایات موجیوداسیت ،میثیل
کلسوالیها بدخشان ،یا ترمیاات اساسی به موقع جادۀ سالنگ کارسیی جید
صورت گیرد.
امیدکار نکاتی راکه بطورفشرده یادآکرشد  ،موردتوجۀ شااقرارگیرد/.
*********************************

انفجار دربدخشان 01کشته و ۶۳زخمی بجاگذاشت

۱۰جون/بدخشان – بی بی سی :انفجارموادجاساز شده درمیدان مرکز
کلسوالی کشم7 ،کشته ک اقال 22زخای بجاگذاشته است .خانم مژده یکیی از
شا دان عینی گفت موادانفجار دریک دکچرخه جاساز شده بود.فیییصیل
بیگ زاد ،کالی بدخشان گفت این انفجار حوالی ساعت 7۰به کقت محلی در
میدان (چوک) اصلی مرکز کشم رخدادکبراساس اطالعات اکلیه تاا کشته ک
زخایشدگان مرد عاد این شهر بودند.
دکتر فیضالرحان احاد  ،مسئول بهداشت کلسوالی کشم ،گفت ایین
مین در زیریک چهارچرخه کارگذار شده بود ک در یک کقت مزدحم (زمان
شلوغ) منفجر شد .به گفته اک بیشتر قربانیان نیزدستفرکشان ک افرادعاد جامعیه
ستند .درین منطقه رکزدکشنبه بازار فتگی دایرمیشود ،به این دلیل مزدحم
است .بیشتردستفرکشان درین منطقه تجاع میکنند .به دلیل اینکه شیایار از
زخای ا درمرکز درمانی کشم به دلیل نبود امکانات قابل درمان نبودنید۱5 ،
نفر به مراکز درمانی مرکز کالیت ک کالیت تخار منتقل شدهاند.

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

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

افغانستان ،ایران و ترکیه؛ میراث موالنا چرا جنجالی شد؟

74جون/کابل  :دررکز ا اخیرپیشنهادنامزد مثنو معنو ازموالنیا جیالل
الدین محاد بلخی ( 21۱ -2۰4ق) شاعر پرآکازه قرن فتم بلخ توس دککشیور
ایران کترکیه در حافظه جهانی یونسکو ،خبرساز شده است .به دنبال پخیش ایین
خبر ،اعتراضات ک انتقاد ا زیاد ازسو مقامات رسای افغانستان ،جامعه مدنی
کفعاالن فر نگی دررسانه ا مختلف بازتاب یافت .تصوراکلیهآن بودکه گیوییا
موالنابعنوان یک شخصیت ادبی کفر نگی افغانستان توس ایران کتیرکیییه در
یونسکوثبت میشود .امااندکی بعدتوجهات به آثارموالناجلب شیدکاکینیون یم
تصور بر اینست که آثار موالنا بعنوان میراث ادبی کفر نگی بجا مانده از اکبنیا
ایران ک ترکیه ثبت میگردد .بعضی از مقامات ک جامعه فر نگی افغانستان ،ثیبیت
مثنو معنو موالنا توس ایندک کشور را خالف کاقعیت ا تاریخی کفر نگی

میدانند ک امتیاز ثبت این اثر را منحصر به افغانستان به عینیوان زادگیاه میوالنیا
میشناسند.
نسخه خطی مثنوی در آرشیو ملی افغانستان

نهاد ا سیاسی ،بخش ا فر نگی کشور را مسئول دفاع از جایگاه افغانستان بیه
عنوان زادگاه موالنا کحفاظت ازمیراثی میدانندکه از موالنا جاللالدین میحیاید
بلخی به یادگار مانده ک م اکنون توس کشور ا دیگر غارت میشود.
جنگها کآشوبها اجتااعی کسیاسی ،حفاظت نادرست کشور اکداد کستید یا
غیر قانونی آثار ،باعث شد تا یونسکو کظیفه خودبداند تا برنامه حافظیه جیهیانیی
راایجاد کند این برنامه درسال 711۱تاسیس شد .ا داف عایدۀ آن حیفیاظیت
میراث مستند جهانی ،تسهیل دسترسی جهانیان به این میراث ک افزایش آگیا یی
جهانی نسبت بوجود ک ا ایت میراث مستند میباشد .ازطری این برنامه ردکسال
یکبارکشور امیتوانند دک اثرقدیای کتاریخی خودراکه درمعرض خطیرنیابیود
قراردارند ،جهت ثبت در برنامه حافظه جهانی نامزدکنند .ثبت ایین آثیار رکنید
پیچیدها دارد ک آثار معرفی شده باید شرای الز جهت کارد7شدن درفهرسیت
حافظه جهانی راداشته باشند.
کایته ا ملی ،منطقها ک بینالاللی سازمان علای ،فر نگی ک آموزشی سازمیان
ملل ی یونسکو آثار را بررسی میکند کپس از آن ،اثر پیشنهاد درفهرست حافظیه
جهانی ثبت میشود .نگا ی به فهرست آثار ثبیت شیده نشیان میید ید کیه
کشور ا مختلف آثار را ثبت میکنندکه گویا بخشی از تیارییخ ،یوییت
کیافر نگ آنها باشدیا اثرمهای که بیم ازبین رفتن آن کجودداشته باشید.در ایین
میان آثار نیز دیده میشودکه قدیایترین ک یامیهیمتیریین میییراث مسیتینید
موجوددرآنکشوراست کازنظر ویتی متعل به آنکشور نیست ک ارتباط محکم بیا
تاریخ ک فر نگ آنکشور ندارد .گا ی نیز یک کشور در ثبت یک اثر به ایراه
یک یا چند کشور دیگر که آن اثر مشخص را در آرشیو ا ک یا کتابخانه یایشیان
حفاظت میکنند ،سهیم میشوند.
اصوال تعامالت فر نگی ،تاریخی ک سیاسی باعث میشود که کشور ا تصیایییم
بگیرند اثر را به طور مشترک در یونسکو به عنوان میراث مشترک خود ثیبیت
کنند.بنابراین ،اکلین گا برا ثبت یک اثر در حافظه جهانی یونسکو ،موجودیت
یک اثر مشخص در یک کشور است که قدیای ک تاریخی باشد.
طبیعتا یک کشورصرفابه دالیل ویتی ک تاریخی ک بدکن تالک چنین اثر کیه
کیژگی ا مورد نظر برنامه حافظه جهانی را داشته باشد ،نایتوانینید کارد ایین
رکند شوند .چرا که یک اثرمشخص ک بخصوص است که ثبت میشود نه امتیاز
آثار اک .افغانستان نیز صرفا به عنوان زادگاه ک موطن موالنا ک بدکن ملکیت ،معرفی
ک پیشنهاد یک اثر خطی قدیای ک تاریخی از مثنو نایتواند در برنیامیه ثیبیت
مثنو در یونسکو سهیم شود.
اما اگر افغانستان اثر خطی از مثنو معنو داشته باشد که قدیای ک کامل باشید،
میتواند آن را برا ثبت به یونسکو پیشنهاد کند.
نسخه خطی مثنو که از سو ترکیه نامزد ثبت در یونسکو شده ،قدیایتیریین
نسخه خطی مثنو است که تا کنون شناخته شده است .تاریخ این اثر به 211ه ق
برمیگرددکه اندکی پس ازکفات موالناکتابت شده است .نسخه خطی میثینیو
متعل به ایران نیز به سال ۳75ه ق میرسد .ترکیه بعنوان آرامگاه موالناکباداشیتین
قدیایترین نسخه خطی مثنو بجا مانده از اک ،طبیعتا ح ثبت مثینیو را در
حافظه جهانی یونسکو دارد .چنین امتیاز برا ایران بعنوان گیذرگیاه میوالنیا
کصاحب یک نسخه خطی مثنو قدیای دیگر نیز صدق میکند.
با این کجود ،این دک کشور نایتوانند به جایگاه افغانستان به عنوان زادگاه موالنیا،
که دارا نسخه ا خطی زیاد از اک است ،بیتوجه باشند .اصوال ناآگیا یی از
کجود نسخها قدیای ک نفیس از مثنو معنو در زادگاه موالنیا دلیییل قیابیل
توجیهی برا مسئوالن فر نگی این دک کشور نیست( .ستون دک )

مودی محبوبترین سیاستمدار برای افغانستانیها (دنباله ازصفحۀ اکل)
مود درسخنرانیش درکانگرس امریکا نیز ازافغانستان کچالش ایییکیه ایین
کشور باآن مواجه است یادآکر کرد یادآکر ازتهدیدترکریسم ک نیازحااییت
قو ازافغانستان ،کگفت“ :مرد افغانستان به گونه طبیعی درک میییکینینیدکیه
امریکابرا آنان قربانی داده کآنها کاک کرده تا از زندگی بهتربرخوردارشونید.
اماسهاگیر شاا درقسات امن نگهداشتن منطقه ،بصورت فراگیرموردتحیسییین
قرارگرفته .ندبه نوبه خودکاکها زیاد برا دکستان در افیغیانسیتیان کیرده
است”.
نخست کزیر ند اچنان مرد افغانستان را ازمردمان با غرکرعنوان کیرده ک
گفت در اسایگی این مرد کشور قرارگرفته که از ترکریسم حاایت میکنید.
درقلارک ا کاقع درمرزغربی ند تا افریقا گرک ها د شت افگن تحت نامها
مختلف فعالیت دارندکه شامل لشکر طیبه ،طالبان کداعش میشوند ،اماآنان فلسیفیۀ
مشترک دارند یعنی نفرت ،قتل کخشونت .ازاعضا کانگرس امریکا میخیوا یم
پیا کاضو به کسانی بفرستندکه با ترکیج د شت افگنی ،خوا ان دستاکردسیاسی
ستند” .نخست کزیر ند تاکیدکردکه قطع پاداش به کشور کیه از د شیت
افگنی حاایت میکند ،میتواند به میثیابیه اکلییین گیا در راسیتیا میبیارزه
برضدکشور ا حامی د شت افگنی باشد تا درمقابل اعاال شان ،حسابده شوند.
—————————
با توجه موجودیت یک نسخه کامل ک قدیای از مثنیو درزادگیاه میوالنیا
ککجود یک نسخه قدیای ک نفیس درآرامگاه موالنا ،قابل قبولتربه نظرمیرسیدکیه
دردرجه نخست ترکیه ک افغانستان پیشنهاد نامزد ثبت مثنو را به یونسکو اراسیه
میدادند تا اینکه ایران ک ترکیه به عنوان گذرگاه ک آرامگاه میوالنیا در کینیار
یکدیگرقرار گیرند.
نسخه خطی مثنو معنو محفوظ در آرشیو ملی افغانستان دارا کیژگی ا
منحصر به فرد است که پیوندد نده سه کشور افغانستان ،ایران ک تیرکیییه ک
آینها است که کیژگی ا زندگی موالنا را به تصویر میکشد .این نسخه بییین
سال ا ۳5۱-۳51ه ق توس محاد بنعلی رامهرمیز بیرا دربیار عیلیی
پیربوداقی حاکم شیرازکتابت شده ،حواشی اطراف صفحات ک صفحه نخست اثر
به زبان ترکی ،نشان مید د که این نسخه مدتی درتالک شخصی ازعثاانی بوده
که بعد ا شاسه رسم خزینه آن ناودار از شاسه ا میکیتیب شیییراز دکرۀ
تیاور است کسر عنوان ر یک از دفتر ا مثنو کتیبها با ذکر عنوان دفتر
به زر ک شنگرف است .این نسخه دارا 275صفحه دستنویس ک متن بیه خی
نستعلی است .بیست بیت آخر این دفتر ظا را از بین رفته بوده ک بعد یا تیوسی
سلیاان بن عبدالرحاان سیر در ۱2رمضان سال  7741جر قار کیتیابیت
شده است.
از مثنو نسخه ا متعدد در آرشیف ملی افغانستان نگهدار میگردد کیه
نسخه یاد شده قدیایترین آن ا است .این نسخه در سال 722۱از کیتیابیخیانیه
ریاست جاهور (ارگ) به آرشیو ملی افغانستان انتقال یافته است.
موالنا در زمان حیاتش دل ا مردمان زیاد را در سرزمین ا مختلف ،به م
پیوند زد ک شیفته خود ساخت .بدکن شک ثبت این سه نسخه خطی مثینیو بیه
طور سهجانبه ،میتواند پیوند ا فر نگی بین سه کشورافغانستان ،ایران کترکییه
رابیش ازگذشته مستحکم سازد(.برگرفته شده ازسایت فارسی بی بی سی)

یادآوری مهم

دردکشاارۀ گذشته ازتعداد از اکاران ارجاندقلای امیدیادآکر شد که البیتیه
لست کامل این عزیزان نبوده کدرشااره ا بعد نامها بیشتر درج میگیردد.
فعال یادآکر میشودکه جنابان دگرکال نورالدین نور  ،مشتاق احادکریم نیور ،
عبدالکبیرکطندارکمرحو دایت اهلل رحاانی بگراموال ،ازسالهیا سیال بیاایین
جریدۀ خدمتگار مرد افغانستان ،پیوسته کصایاانه اکاربوده اند .ازالطاف شیان
ایشه مانون کمشکور خوا م بود .ادارۀ امید

بهترین شخصیت افغانستان درسال 0۶۳۱

سازمان نهاد ا مدنی حرکت ملی جوانان افغانستان متشکل از ۱7نهاد ک فته نامه
قلم لقب (بهترین شخصیت سال  )7214را با تقدیم پالکارد به داکترسییدمیخیدک
ر ین کزیرپیشین اطالعات کفر نگ کرییس منتخب شورا سیراسیر میرد
کابل اعطا ناود .رییس عاومی این نهاد ا ۱7گانه استاد اسااعیل مشعیل طیی
محفلی خدمات داکتر ر ین را در امر ارتقا جوانان ک ایار باآنان در زمییینیه
ا مختلف در دکران کزارت کپس ازآن ک نیزدستآکرد ا درخشان موصیوف
را درعرصه ا اراد بیان کرشد ک ارتقا فر نگ برشارد ک گفت ما با مطالعیه
دقی درکارنامه سربرآکردگان کشخصیتها کشورداکترر ین را سزاکار دریافت

مرز تورخم بعد از تنش مرزی باز شد

7۳جون /جالل آباد -بی بی سی :مقامات کالیت ننگر اراعال کیردنید کیه
مرز تورخم که بدلیل تنشها مرز برا 5رکزبسته بود ،بازشده است ،اماتنهیابیه
کسانی اجازه تردد داده میشود که دارا رکادید قانونی ستند .ایچینییین بیه
خودرک ایی که اجازه تردد دارند اجازه عبور از مرز داده میییشیود.کیارمینیدان
شهردار اکنون به محل اعزا شده تا خسارت ک کیرانی ا باقی مانده از جنگ
را ترمیم ک زباله ا را جاعآکر کنند.افغانستان کپاکستان اعال کردندکیه شیب
گذشته مقامات دککشور در نقطه مرز تورخم دیدار ک یردکجیانیب تیوافی
کردندکه ساعت 1:2۰دقیقه صبو به کقت محلی ،این نقطه مرز باز شود.
براساس اعال مقامها افغانستان دککشوردرباره ادامه ساخت تاسیسات میرز
توس پاکستان به تواف نرسیده کقرارست ناایندگان شان در باره این تصیایییم
پاکستان دراسال آبادبا م گفتکگوکنند .مقا ا پاکستانی اعال کردهاند کیه
نسبت به گذشته در تردد اتباع افغانستان اقدامات سختگیرانه تر اعاال خوا ینید
کرد کحتی به اتباع افغانستان که کارت اقامت مهاجرت ازپاکستان رانیییزدارنید،
اجازه تردد نخوا ند داد .غنچه گل ،مسئول امور سیاسی خیبرپاکستان گفیت دک
طرف به باز شدن مرز ترخم تواف کرده کلی پاکستان به ساخت تاسیسات نظامی
خوددرین منطقه ادامه خوا دداد،ساخت این تاسیسات نقض تواف میان افغانستان
کپاکستان نیست کاین تاسیسات 21الی 4۰متر درداخل خاک پاکستان سیاخیتیه
شده ،نه درنقطه صفر مرز  .اما محاد ایوب حسینخیل ،یک فرمیانیده ارتیش
افغانستان درمنطقه گفت بین دککشورتواف شده که مرز باز ک ساخت تاسیسات تا
تواف مقامات افغانستان ک پاکستان متوقف باشد.منابع افغانستان شامگاه رکزیکشنبه
( 2جوزا /خرداد) از درگیر بین مرزبانان دککشور درگذرگاه تورخم خبر دادند
ک شامگاه رکز سهشنبه ( ۱5جوزا) نیز رسانه ا محلی گزارش ایی را از درگیر
شدید دک طرف منتشرکردندکه برا دکطرف تلفاتی را نیزدرپی داشت .شیایار
مرزبانان کشته شده افغانستان به 2نفر رسیده ک 77نفر م زخای شدهاند.
منابع پاکستانی نیزمرگ یک فرمانده ارشدارتش خودراتایید کردند .

لقب (بهترین شخصیت سال  )7214تشخیص داده ایم/.

سربازدلیرافغانستانی یک سربازمتجاوزپاکستانی رادرحوالی تورخم به سزای
اعمالش رسانید !

