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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.

$1.50
شمارۀ ششم /سال بیست وپنجم  46 /اسد  ۵6 / ۵31۱اگست  / 46۵۴شمارۀ مسلسل ۵643

ملکا ذکــــر تو گویم که تو پاکیی وخدایی نروم جز به همان راه که تو ام راه نمایی
همه درگاه توجویم ،همه ازفضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
توحکیمی توعظیمی توکریمی تو رحیمی تو نمـــایندۀ فضلی ،تو ســـــــزوار
ثنایی
همه عزی و جاللی  ،همه علمی و یقینی همه نوری وسروری همه جودی وسخایی
حضرت ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی (رح)

والی بامیان متهم به تبعیض قومی شد

 1اگست/کابل – تلویویزن نور :درهمایشی درپارک شهرنوکابخل ،شخمخاری
ازبامیانیها مقامهای مالی را به رفتار دوگانه در برابر باشندگان بامیان متخهخم کخرده
میگویندمسووالن مالی شماری از آنانرا اگازه نمیدهند تا ازملکیتهای شختخصخی
شان استفاده کنند .مای الدین فرهمند باشنده والیت بامیان میگوید حخکخومخت
مالی زمین های شماری از مردم را تات نام ساحه سبز غصب کرده اسخت .وی
ازحکومت میتواهدبه وضعیت بامیانیها توگه گدی کند.معترضان بامیانی همچنان
هشدار می دهند که اگر حکومت مرکزی به خواست های شان توگه نکند ،بخه
اعتراض های گسترده دست خواهند زد.

تالج کردیم تا دیدگاه والی والیت بامیان را نیز در این خصوص داشته باشیم ،اما
والی بامیان با تماس های مکرر حاضر به پاسخ گویی نشد .

تشدیدحمالت طالبان بر هیرمند

 1اگست/هیرمند -تلویزیون نور :مسووالن والیت هیرمندمیگوینداز دو روز
بدینسوحمالت تهاگمی طالبان برولسوالیهابویژه شهرلشکخرگخاه مخرکخزوالیخت
افزایش یافته نظامیان برای دفع حمالت مقاومت میکنند.شیراحمدکاکخرمسخوول
کمیته امنیتی شورای والیتی هیرمندگفت ضعف مدیریتی مقام های امنیختخی در
رهبری گنگ سبب شده تا طالبان حمالت شان را به بتش هخایخی ایخن والیخت
گسترج دهند.
نسیمه نیازی ،نماینده مردم هیرمند درمجلس نمایندگان گفت طالبان حمالت خود
را به شهرلشکرگاه آغازکردهاند وشهر درمااصرۀ شان قراردارد .هم اکنون طالبان
برتپه سرکارکه منطقۀ استراتیژیک ومشرف برشهراست قراردارندوبسخیخاری از
مسیرهابه مرکزلشکرگاه ازگمله شاهراه هیرمندقندهاروکابل بخروی تخرافخیخک
مسدود شده وطالبان پل وپلچکها رامنفجرساخته مسیررفت وآمخدبخطخور قخطخع
مسدودند.تاکنون نیروهای امنیتی به هیرمنداعزام نشده ومقامهای امنیتی والیخت
نیزبرنامه درستی در سرکوب هراس افگنان در این والیت روی دست نگرفته اند.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که چندی پیش ستنگوی وزارت دفاع مخلخی
گفته بودطالبان تالج دارندشورای کویته را ازپاکستان به هیرمند منتقل کنند.

خارجیها جنگ ولسوالی پشترود رامدیریت میکنند

1اگست/فراه -تلویزیون نور :مقامهای امنیتی فراه میگوینددرحال حاضر هشتخاد
شهروند خارگی در ولسوالی پشت رودرهبری گنگ طالبان برضد نظامیان کشور
را برعهده دارند .مامدغوث مالیار ،آمرامنیت فراه میگوید گزارجهای پخلخیخس
نشان میدهدکه حدود هشتاد فردبیگانه درمیان طالبان حضور دارنداما به درسختخی
مشتص نشده که ازکدام کشورهستندوگنگیکه طالبان درولسوالی پشت رود براه
انداختهاند مسلکی وحرفوی به پیش میرود و پیشبرد ایخن گخنخگ کخار افخراد
افغانستانی این گروه نیست .در این مدت عالوه بر اینکه حدود دو هزار خخانخواده
بیجا شده اند ،به مردم خسارات مالی نیز وارد شده است .به گفتهی آمر امخنخیخت
فراه ،درپی درگیریهای شدید ،چندین روستادر پشت رود ازحضورمردم خالخی
شده است.چندی پیش ،معاون والی فراه گفته بوددرمیان هر پن طالب ،یک فخرد
پاکستانی حضور دارد.

آمرپلیس لغمان درجنگ با طالبان شهید شد

1اگست/لغمان -تلویزیون نور:دردرگیری نظامیان وهراس افگنخان در والیخت
لغمان ،آمرپلیس مالی شهید شد .درگیری در منطقه حکیم آباد صورت گخرفخت
که درپی عملیات مقدار زیادی سالح و گنگ ازفزار به دست نظامیان افتاده است.

آتش سوزی درکابل جان یک نفر راگرفت

 1اگست/کابل -باختر:آتشسوزی در ساحه کوته سنگی خسارات گانی و مالی را
بار آورده وپلیس تاکنون مرگ یکنفر را در این حادثه تائید کرده اسخت .آتخش
سوزی حوالی ساعت نه و پانزده دقیقه صبح در مارکیت ده طبقه یخی ابخاسخیخن
زدران به وقوع پیوست .اطالعات اولیه نشان میدهد که آتش سخوزی نخاشخی از
شارتی برق بوده مگر شماری از دوکانداران مارکیت حادثه را ناشی از خرابکاری
و یا هم عمل قصدی میدانند .بعضی دوکانداران میگوینددراول سر و صدا هجوم
انتاارکننده به مارکیت پتش شد ،بعداز آنکه همه از مارکیت فرار کخردنخد در
منزل دهم نشانه های ازآتشسوزی به چشم خورد ،آتش به سرعت گسترج یافخت
در ابتدا منزل دهم را فرا گرفت مگر بعدا ًدامنه آن توسعه یافت ،دراین مارکخیخت
اضافه از یکهزار دوکان فعال بود.موظفین اطفائیه حدودچهل دقیقه تاخیر به ماخل
واقعه رسیدند ،عدم موگودیت تجهیزات کافی مانع تسریع کار موظفین اطفائخیخه
شد ،موظفین وسایلی نداشتند تا آتش را درمنزل دهم مخهخارکخنخنخد.شخمخاری از
دوکانداران ادعاکردند که دراین حادثه چند نفر کشته شدند و شماری هم از اثخر
تنفس دود متاثر گردیده اند .درحالیکه تا اکنون از آتش سخوزی درمخارکخیخت
اباسین زدران اضافه از پن ساعت میگذرد مگر اطفائیه کابل تااکنون موفق به مهار
آتش نشده است( .بقیه درص)8

درگیری اردو و پلیس درمیدان وردگ

 ۱اگست/میدانشهر -باختر :درنتیجه درگیری نظامیان اردو وسربازان پخلخیخس
دروالیت میدان وردگ شش تن زخم برداشتند.درگیری ناوقخت روزگخذشختخه
ظاهرا ً درپی گفتگوی آنان درولسوالی حصه اول بهسود رخ داده اسخت.یخک
مسوول ولسوالی بهسودکه نتواست نامش فاج شود گفت درگیری پس ازیخک
ساعت با پا درمیانی مردمان مال و دیگر نظامیان پایان یافت وقخومخانخدان یخک
کندک اردوی ملی ویک افسرپلیس شامل زخمیان اند .تاکنون سبب درگخیخری
روشن نیست .

 % 02نیروی داعش اعضای طالبان پاکستان هستند

 4اگست/کابل – باختر:گنرال نیکلسن قوماندان عمخومخی نخاتخوگخفخت%16
نیروهای داعش درافغانستان  ،اعضای سابق تاریک طالبان پاکستان هستخنخد.ایخن
اظهارات از دو سو مورد باث است  :اول اینکه چگونه این گروهها واردافغانستان
شدند،دوم اینکه پاکستان بعنوان مرکزآموزج هراس افگنان میکوشدباحرکخات
نمایشی بار هراس افگن پروری را از شانه ها دورسازد  .امخا زمخانخیخکخه گخفختخه
میشود %16نیروی داعش درافغانستان اعضای سابق تاریک طالخبخان پخاکسختخان
میباشند،این تالشها را نقش برآب میسازد .به باور آگاهخان ،پخاکسختخان درقخبخال
گروههای متتلف هراس افگن باراهکارهای متتلف برخورد میخکخنخد ،هخراس
افگنان را(چی )غربال میکند وخوب وبداز آن میسازد ،وبا انجام عملیاتهای نظامخی
هراس افگنان را به افغانستان انتقال میدهد تا باشد در یاری آنکشورمراکزآمخوزج
وپرورج هراس افگنان به افغانستان منتقل گردد .اینگونه نظرسنجیهای مخقخامخات
پاکستان ازنظر زعامت کشور دورنمانده درآنزمان رییس گمهورگفته بودعملیات
پاکستان دروزیرستان شمالی وگنوبی باعث گابجایی گروههای هخراس افخگخن
درافغانستان شده است،تارکات داعش درننگرهار وسایر منخاطخق مخایخه ازایخن
عملیات دارد.
بهرصورت زمانی گفته میشود بتش بزرگ نیروهخای داعخش را طخالخبخان
پاکستانی میسازند این مساله مطرح میشودکه مراکز آموزج وپرورج طخالخبخان
پاکستانی درکجاست ،پاسخ ساده وآسان است امروز نه تنها افغانستان بل دنیا مخی
داند که این مراکز در پاکستان است و پاکستان حامی درگه یک هراس افگخنخان
درمنطقه است.

کشته شدن جنرال پاکستان با ده ها طالب درغزنی

4اگست/غزنی -باختر :گنرال امین اهلل عمرخیل قوماندان امنیه والیت غخزنخی
گفت نیروهای هوایی افغان وناتو عملیات مشترک را درولسوالی گیخالن قخریخه
نوکاریزانجام دادندکه درنتیجه ۶8طالب بشمول یک گنرال پاکستانخی بخه اسخم
کامران کشته شده و 8نفرزخمی شدند.این گنرال پاکستانی بامشاورج هنگامیکه
طالبان رادرمتفیگاهی گمع کرده بودند آماج قرارگرفتند .عمرخیل افخزوددریخن
عملیات ۶۱موترسایکل تتریب ومقداری سالح ومهمات بدست نیروهای امنیتی
افتاده است.

فرود اضطراری هلیکوپترپاکستانی تحقیق میشود

 ۴اگست/کابل – بی بی سی:دولت افغانستان اعالم کرد هیاتی را برای بررسی
ابعادمتتلف حادثه نشست اضطراری یک هلیکوپترپاکستانی درخاک افغانسختخان
تعیین کرده است.وزارت دفاع افغانستان دیروزگفت مشغول گسختوگخوبخرای
یافتن خدمه هلیکوپترپاکستانی است که پنجشنبه ۵۶اسد /مرداد درمناطق تاخت
کنترول طالبان درگنوب شرق افغانستان نشست اضطراری کرده بود.طالبان پخس
ازنشست هلیکوپتربه آن حمله کرده وهمه ۴سرنشین آنرا باخود بردهاند.
درخبرنامه ریاست گمهورآمده:دولت افغانستان تاییدمیکخنخدکخه پخاکسختخان
تقاضانامۀ رامبنی برضرورت عبوریک فخرونخدهخلخیخکخوپختخرنخوع  ۵1 MIآن
کشورازفضای افغانستان به مقصدازبکستان برای ترمیم دریک کارخانه متعلق بخه
روسیه ،به دولت افغانستان تسلیم کرده بود و اکنون افغانستان مشغول تاقیق ایخن
است که آیامشتصات هلیکوپتر فرودآمده با آنچه درتقاضانامه دولت پاکسختخان
درج شده ،مطابقت دارد یاخیر .دولت افغانستان گفخت درگخلخسخه امخروزیخک
کمسیون موظف شدتاقوانین ،مقررات وطرزالعملهای موگود دراین زمینخه رابخه
منظور رفع فوری خالء های احتمالی ،موردبررسی قرارداده ،طرح گامعی راکخه
ازتکرار چنین حوادث بطورکامل گلوگیری کند ،به کمیته تقنین کابینه تخقخدیخم
کند.
گفته میشودتمام خدمه این هلیکوپتراتباع پاکستان بخودهانخد.عخاصخم بخجخواه،
ستنگوی ارتش پاکستان در توییترج نوشت شایعات مربوط به حضخوریخکخی
ازبستگان نزدیک راحیل شریف ،رئیس ستادارتش پاکستان در میان سرنشینان این
هلی کوپتر صات ندارد.
پیشترگزارشهایی منتشرشده بودکه یکی ازبستگان نزدیک گنرال شریف در
میان سرنشینان اسیر شده این هلیکوپتر است .بجوا همچنین نوشته کخه راحخیخل
شریف باغنی احمدزی وگنرال گان نکلیسن ،فرمانده نیروهای امریکاو نخاتخو در
افغانستان ،درباره این خدمهها تلفونی صابت کرده خواستارکمک برای نخجخات
آنان شد.غنی اطمینان دادکه ازتمامی امکانات برای رهایی آنان استفاده خخواهخد
کرد.

بن بست اصالح نظام انتخاباتی شکسته میشود

 1اگست/کابل -تلویزیون نور :به تازگی کمسیون نظارت برتطبخیخق قخانخون
اساسی اعالم کردکه حکومت میتواند مطابق به قانون اساسی نظخام انختختخابخاتخی
رااصالح کند .درنامه این اداره به ریاست گمهورآمده که مطابق ماده  11قخانخون
اساسی ،رییس گمهورمیتواند درگریان تعطیالت شورای ملی درمورداصالحخات
انتتاباتی فرمان گدیدصادرکند .حکومت باتوگه به این نامه ،تصمیم اصالح نظخام
انتتاباتی را داردوکار روی اصالحات انتتاباتی گریان دارد و به زودی این مسالخه
اعالم خواهدشد.
شماری ازاعضای مجلس سنا طوالنی شدن اصالحات انتتاباتی رازیانبار خوانده
ازحکومت میتواهندسر نوشت انتتابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالخی
را مشتص کند.

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

احتمال سقوط فراه به دست طالبان

 8اگست/فراه -صدای امریکا :رئیس شورای والیت فراه میگویددر صورت
نرسیدن قوای اضافی فراه نیزبه سرنوشت قندزگرفتارخواهدشد .فرید بختختخاور
گفت تمام مناطق اطراف وراههای مواصالتی به مرکزآن والیت در مخاخاصخره
متالفان مسلح دولت است.
فراه همواره شاهد حضورگستردۀ متالفان بوده واینباردستختخوج گخنخگخی
خونین است .از دو هفته به اینسو درگیری در ساحات متتلف به ویژه ولسوالیهای
باال بلوک و پشترود این والیت ادامه دارد .رئخیخس شخورای والیختخی فخراه
افزودشاهراه عمومی درمااصره طالبان است و نیروهای مالی – در حالت دفاعی
 بدون حمایت حکومت مرکزی در مقابله باآنان آسیب پذیرند.مامدآصف ننگ والی فراه نیزوگود تهدیدات بلند امنیتی را در ولسوالیهای
پشت رود و باال بلوک آن والیت میپذیرد؛ اما از وارد نمودن تلفات شخدیخدبخه
طالبان ستن زدوگفت درنبردهای اخیر ۶۴گنگجوی متالف دولت کشته شده و
نیز نیروهای طرفدار دولت هفت کشته و ۵۱زخمی داده است.

آیا میتوان حرکت قندهاررا گسترش بخشید؟

 3اگست/کابل – باختر :قوماندان امنیه قندهار دریک حرکت معقول استفخاده
از روپیه پاکستانی درقندهار را منع کردو شماری هم به استقبال این تصمیم روپیخه
پاکستانی را آتش زدند.این حرکت ثبات نسبی افغانی رادربازارهای تخبخادلخه ارز
باخودداشت .روزگذشته هردالرامریکا  ۴8افغانی تبادله مخیخشخد امخاامخروزیخک
دالرامریکا  ۱6/۴۱افغانی تبادله میشود.این مساله به وضاحت میرساندرایخ شخدن
ارز خارگی دربارازها و معامالت تجارتی ضربه شدید رابه ثبات افخغخانخی درپخی
داشته است امروزه خرید وفروج گایدادها درافغانستان به ارز خارگی صخورت
میگیرد  .خریدوفروج موتربه روپیه پاکستانی انجام میشودیا به دالخر امخریخکخاو
گذشته ازآن دربرخی از والیت ها سرحدی روپیه پاکستانی دربازار ها درکخنخار
افغانی چلند دارد.
هرگاه مقامات دولتی و نهادهای مسوول بتواهند از حرکت معقول کخه در
قندهار صورت گرفت حمایت کنند مسلما ً افغانی در بخازارهخای ارز از ثخبخات
بیشتری برخوردارخواهدشد.ثبات اقتصادی پیوند نزدیک و سازنخده بخا ثخبخات
سیاسی دارد و این چنین اقدام ها میتواند درثبات افغانی که مسلماًبی اثخردرثخبخات
اقتصادی نیست موثر واقع شود.اگرچنین نمی بود دالردریک روزتقریبا ً بیشتر از
دوافغانی کاهش ارزج دربرابر افغانی رانمی داشت .منافع ملی کشور از تخجخار
ومعامله کنندگان بزرگ میتواهد که کوشش کنند درمعامالت تجارتی از افغانی
استفاده کنند زیرا افغانی هویت مردم کشور میباشد.

تلفات سنگین داعشیان درننگرهار

 ۱اگست/گالل آباد -باختر:درگریان تازه ترین حمله های هوایی و زمخیخنخی
برمواضع داعشیان دروالیت ننگرهار تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است.
این حمله ها در چارچوب عملیات نظامی موسوم به قهرسیالب برمواضع داعخش
در بتشهایی ازولسوالی های رودات  ،اچین و کوت در4۶ساعت گذشته انخجخام
شده است.رویداد نتست شب گذشته هنگامی شکل گرفت که قخوای هخوایخی
افغانستان وناتومواضع داعشیان درولسوالی رودات را آماج قراردادندکخه درایخن
حمله های هوایی هفده عضوداعش کشته شدند و شماری نیز زخم برداشتند.اتباع
پاکستانی نیز مشمول تروریستان کشته شده اند.دراین حمله هابه غیرنظامیان آسیب
نرسیده است.
طبق یک خبردیگر:هشت داعشی در یک درگیری درولسوالی اچین کشختخه
شدند.این درگیری بامداد امروز هنگامی رخ داد که گروهی ازداعشیان برکاروان
حامل نظامیان شامل عملیات حمله کرد.دراین درگیری هشخت داعشخی کشختخه
شدندوده تن شان زخم برداشتند.درگیری پس ازحمله طالبان برنظامخیخان شخامخل
عملیات دراچین رخ داده است .خبردیگر حاکیست:هفت داعشی به شمول یخک
قوماندان این گروه درحمله قوای هوایی افغانستان درولسوالی کوت نخنخگخرهخار
کشته شدند ،آنهادرمتفیگاهی مشغول سازماندهی یک رشته حمالت تروریستخی
بودند .مقامات نظامی ننگرهارمیگوینددرین حمله قوای هوایی افخغخانسختخان بخه
غیرنظامیان آسیب نرسیده است .

وزارت دفاع  :حاضریم ازمصارف حساب بدهیم

 ۶اگست/کابل -باختر :سیگاریا اداره تفتیش مرکزی امخریخکخاکخه بخررونخد
مصارف آنکشور در افغانستان نظارت دارد ،میگوید :ایاالت متاده تا اکخنخون۵1
ملیارد دالر برای تجهیزنیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان خرج کرده است .گخان
سپکو بازرس ویژه امریکا درامور بازسازی افغانسختخان گخزارشخش آورده کخه
امریکاتا 3۵می ماه 46۵۴حدود  ۵3ملیارد دالر برای تجهیز اردوی ملخی و ۶.4
ملیارد دالر دیگر را برای تجهیز پلیس ملی مصخرف کخرده اسخت.درگخزارج
ادعاشده تعدادکلی نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان تااپریخل امسخال 3۵1۱1۱
نفربوده درحالیکه این تعدادبه فبروری 46۵۶بخه 338۵68تخن بخود ،کخاهخش
چشمگیری داشته است.
باآنکه سیگاراز مصرف هفده ملیارد دالری برای ارتش افغانستان ستن میگوید
برخی منابع دیگرامریکاگفته انددولت آنکشوربدلیل سوء مدیریخت بخایخدیخک
ملیارد دالربرای ترمیم ونگهداری تجهیزات ارتش افغانستان هزینه کند .این منخابخع
ادعاکرده اندپروژه ملیونها دالری امریکاکه پنجسال پیش باهدف حفظ دههاهخزار
وسیلۀ نقلیه وتجهیزات نظامی ارتش افغانستان ایجاد شده بود ،حاال با مشخکخالتخی
مواگه است.
ستنگوی وزارت دفاع ملی میگویدهدف اصلی گزارج اخیر سیگار معخلخوم
نیست .گنرال دولت وزیری درواکنش به گزارج سیگارگفت :وسایط اگناس و
وسایلیکه گامعه گهانی به اردوی ملی داده ،نزدماقرار دارد وزارت دفاع ملخی%8۱
اکمال است وماحاضربه حسابیدهی هستیم  .اما بعضی ازوسایخط را مخایخن زده
وبعضی از وسایط غیرفعال شده که ازآنهم فورم واسناد دردست است (.دنخبخالخه
درصفاۀ)8
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داکتر نوید پارسا

هاشمی در برزخ خیالبافی های حقوقی و
واقعیت های سیاسی اجتماعی

اخیرا ً گناب استاد داکترمامدطاهرهاشمی نامه سرگشادۀ عنوانخی» گخنخاب
رئیس گمهور «؟؟؟ در روزنامه وزین هشت صبح به نشر رسانده اسخت .دریخن
نوشته ایشان ،باتائیدانتقاد استادماترم ،ازبتشی ازنارسایخیخهخای ذکخرشخده ازیخن
حکومت ،ازدید من اشتباهات عمده حقوقی و سیاسی موگوداست کخه غخرض
گلوگیری ازطوالت کالم بصورت موگز در ذیل به شکل شخمخاره وار تخذکخر
میدهم :
 -۵نوشته داکتر هاشمی برین دید بنا شده که ما یک انتتابات سالم ریخاسخت
گمهوری بی شایبه ومشروع داشتیم ورئیس گمهور انتتابی قانونی داریم .واقعیخت
طوریکه همه میدانیم چیزدیگری میباشد .نمیدانم چرا درسراسرنوشته خود اسختخاد
ازتقلب و نتیجه منخطخقخی آن کخه عخدم مشخروعخیخت مخیخبخاشخد ذکخری
نمیکنندومانندمداحان قرون قبلی که شاعران دروصف شاهان مدیخاخه سخرایخی
میکردند آقای هاشمی به گای خطاب نمودن غنی منایث رئخیخس حخکخومخت
وحدت ملی (گناب رئیس گمهور) میگویند و م ُهرمشروعخیخت بخر وی مخی
چسپانند -4.مبتنی برین دید غلط گناب هاشمی اگرای قدرت مطلقه را تخجخویخز
فرموده وبه قهرمان انتتابی خودخطاب مینمایدکه چراتفاهمنامه راامضاء کردی و
ثنویت قدرت را بمیان آوردی وتمام بدبتتی ها رافقط ایجاد این ثنویت قخدرت
میداند .عمدتن طوریکه همه شاهدیم غنی احمدزی مانند یک شاه مطلقه عمل می
نماید و اکثرا ً واکنشهای بعد از تصمیم غنی مانع اگرای خودکا مه قدرت بالوسیله
وی شده است .تا گاییکه من میدانم تا حال در زمینه اعمال صالحیتها بین دوراس
قدرت توافقی به شکل تاریری بمیان نیامده وغنی احمدزی حتی بدون مشوره با
معاونین خود اگراات می کند.
 -3آقای هاشمی طبق گفته(هابس) دروگودرئیس گمهورغنی »Leviathan
"خودرایافته و ویرامشوره میدهد که اگرای قدرت مطلقه نماید وایخن وگخیخزه
حقوقی رافرا موج کرده که قدرت فاسدمیسازد وقدرت مطلق مطلقخن فخاسخد
میسازد .اماآقای هاشمی نمیداندکخه غخنخی درحخیخات سخیخاسخی سخی سخال
اخیرخودبرماوراندیشه تبارگرایی فعالیت سیاسی نموده وحمایتخش ازطخالخبخان
درسالهای نود سده گذ شته مبتنی برین دید بود .درگریان انتتابات اخیرمکنونات
قلبی اوباردیگر تجلی یافت .مصاحبه هایش درباره زندانیان بگرام از یک قخوم و
مورد هدف بودن یک قوم درعملیات نظامی هوایی مثالهای تازه این تخمخایخالت
منفی قومگرایانه اومیباشد ،ضرورنیست مثالهای دیگری راذکرنمایم .آقای هاشمی
مدافع وحامی قبیله گرایی غنی وهمراهان قوم ماور وی میباشند .بهتر است آقای
هاشمی درپهلوی دروس قدیم حقوقی که در دهه شصت سده گذشته مخطخالخعخه
کرده اندمطالعات سیاسی اخیرقرن بیستم وآغازسده گدید را دربخاره مشخارکخت
سیاسی دریک گامعه کثیر االقوام مطالعه فرمایندو بر وفق آن نهادهای سیاسی را
غرض استاکام وحدت ملی و مشارکت سیاسی عادالنه پیشنهاد نمایند -۶.آقخای
هاشمی ازحاکمیت ملی واینکه رئیس گمهورممثل قدرت عالی می باشد ،درک
نادرست وغلط دارند وحتی همین قانون اساسی موگود را درست درک نخکخرده
اند .بروفق ماده چهارم قانون اساسی حاکمیت ملی درافغانستان به مخردم تخعخلخق
داردکه بطورمستقیم یانمایندگان ملت تمثیل میشود .طبق ماده هشتاد ویکخم ایخن
قانون شورای ملی مظهر اراده مردم است .عده زیادی ازصالحخیختخهخای رئخیخس
گمهور مندرگه درماده شصت وچهارم قانون اساسی باساس اصل حاکمیت مردم
بعداز تائید نمایندگان مردم اگراء میشود و رئیس گمهورتابع اراده ملت میباشد .به
همین منوال طبق ماده شصت ونهم رئیس گمهوردربرابر ملت و ولسخی گخرگخه
مسئول می باشد .احتماال ً استادهاشمی یک کتاب قرن هفده زمان لویی چهاردهخم
(دولت منم) را مطالعه کرده باشندکه حاکمیت را نویسندگان آنزمان متعلق به یک
فردمیدانستند .شایدباساس سفارج هاشمی صاحب ،کرزی واحمدزی مانندیخک
نظام شاهی مطلقه عمل کرده باشند.
 -۱برطبق این استنباط غلط ازاصل حاکمیت ملی وغیرقابل تخجخزیخه بخودن
حاکمیت که آنراواحد وغیرقابل تجزیه دریک حخکخومخت دمخوکخرا تخیخک
میداند،استاد گدولهایی رارسم وبروفق تعبیرخود اصل اعمال صالحیت مساویخانخه
ومشترک را مورد سوال قرار داده است .با این نوع دید چنین تصخوری بخمخیخان
میایدکه استاد درقرن هفده زندگی می نماید .امروزاگرای قدرت ملخی درعخده
زیادی ازکشورها باساس اصل حاکمیت مردمی چه در نظام غیرمتمرکخز ،نخظخام
صدارتی وچه هم درنظام های فدرال امریکا ،کانادا ...اگرای قخدرت درسخطخوح
متتلف صورت میگیرد .
 -۴واضح است که اعمال صالحیتهای مندرگه ماده شصت وچهارم قخانخون
اساسی بالوسیله رئیس گمهور ،که درمواردی بعدازتائید نمایندگان مردم صخورت
میگیرد ،بالوسیله رئیس گمهور مشروع انتتابی عملی میشود .مشروعیت اعخمخال
قدرت ،ناشی از اراده ملت و انتتابی بودن رئیس گمهورمیباشد .رئیس گخمخهخور
غنی چنین مشروعیتی ندارد و رئیس گمهوری است باساس یک تفاهمنامۀ که در
ذیل آن ملل متادوامریکا امضاء نموده است.همه استدالل آقای هاشمخی بخدیخن
اساس باطل میباشد .درنتیجه گیری خودهم داکترهاشمی هیخچ راه حخلخی رابخه
غیرازکمسیون سازی و توصیه های اخالقی ارایه نمیکند .گخنخاب هخاشخمخی از
اتوکراسی و اگرای مطلق قدرت حمایت می نماند.
 -1من تبصرۀ درماه گون امسال درفسبوک خود پست نموده بودم و حخال
این تبصره را منایث نتیجه این باث درین گا درج می نمایم  :چند نکته مهم کخه
باید بار بار تکرار شود -۵:رئیس گمهور انتتاب شده باساس قانون اساسی نداریم.
 -4اساس مشروعیت این حکومت ( رئیس گمهور ورئیس اگرائیه) را تخوافخق
سیاسی تشکیل میدهد که ملل متاد و امریکاناظرین این توافق بودند -3 .باسخاس
توافق  ۱6/۱6اعمال قدرت ماده شصت وچهارم قانون اساسی درباره صالحیتهای
رئیس دولت مشترکن بایدصورت گیرد -۶.شیوه عملی تطبیق این ماده عخبخارت
ازامضای متقابل هردوفرد در راس قدرت درتمام اسناد (فرامین ،مقخرری هخا)...
میباشد  -۱.زمینه قانونی ایجاد نظام صدراتی بمیان آ ورده شخود -۴.از لخاخا
پروتوکول هر دو باید در راس مجالس نشسته و یکی تابع دیگری نمی باشد.
با سیه دل چه سود گفتن وعظ نخخرود مخخیخ آهنین در سنگ
حامدکرزی و زلمی خلیلزاد (دنباله ازستون سوم)
گبهه ایکه به غلط گبهۀ ملی نامیده شده بود ،یکسال پیش تشکیل شد .آنچنانی که
گنرال اکین بری (سفیر امریکادرکابل) چندی پیش پیش بینی کرده بود که رژیم
ازداخل مواگه به انفالق میباشد ،رویدادهای بعدی برآن صاه گذاشت(/.دنخبخالخه
دارد)
کمسیون عدلی ( ...دنباله ازستون دوم صفاۀ سوم)
 رابرت ام گیت ,سابق وزیردفاع امریکا درکتاب DUTYکه حخاوی (یخادداشتهای یک وزیردرگنگ) عنوان دارد ,درحدودچهل مخرتخبخه بخه ارتخبخاط
موضوعات متتلف ازکرزی یادکرده اما گالبترین همۀ آن درپخراگخراف دوم
(صفاۀ ششم)
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ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

مامد طاها کوشان

فریمونت  -کالیفورنیا

شف شف نی  ،شفتالو

بزرگان دانش نیز باید پاسخگو باشند
که نیخخاید ز گرگ چوپانی
نکند گور پیخخخشه  ،سلطانی
پای دیوار ملک خویش بکند
پادشاهی که طرح ظلم افگند
سعدی (رح)
دانشمندفرهیتته ای چون داکترسید متدوم رهین در باره ماد زایرخان چنخیخن
می فرماید :یک پادشاه دموکرات بود  .به به به ! ! ! ؟
نتست از باب اول کتاب گلستان حضرت سعدی (رح) حکایتی باهم میتوانیم :
یکی را ازملوک عجم حکایت کنندکه دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود
وگور واذیت آغازکرده تابه گایی که خلق از مکاید فعلش به گهان برفتخنخد واز
کربت گورج راه غربت گرفتند،چون رعیت کم شد  ،ارتفاع والیت نخقخصخان
پذیرفت وخزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد گو درایام سالمت به گوانمردی کوج
بندۀ حلقه به گوج ار ننوازی برود لطف کن لطف که بیگانه شودحلقه بگوج
باری به مجلس اودرکتاب شاهنامه همیخواندند درزوال مملکت ضا ّاک وعهد
فریدون .وزیر ملک راپرسیدهیچ توان دانستن که فریدون که گن و مخلخک و
حشم نداشت چگونه برومملکت مقررشد؟ گفت آنچنان که شنیدی خلقی بروبخه
تعصب گردآمدندوتقویت کردند وپادشاهی یافت .گفت ای ملک چخو گخرد
آمدن خلقی موگب پادشاهیست ،تو مر خلق را پریشان برای چه میکنی مخگخر
سر پادشاهی کردن نداری ؟
که سلطان به لشکر کند سروری
همان به که لشکر به گان پروری
ملک گفت موگب گردآمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشه را کخرم
باید تا برو گردآیند و رحمت تا درپناه دولتش ایمن نشینند و ترا این هر دو نیست
که نیاید زگرگ چوپانی
نکند گور پیشه  ،سلخخطانی
پای دیوارملک خویش بکند
پادشاهی که طرح ظلم افکند
ملک راپند وزیرناصح موافق طبع متالف نیامد ،روی ازایخن سختخن درهخم
کشیدوبه زندانش فرستاد .بسی برنیامد که بنی اعمام سلطان به منازعت خاستنخد و
ملک پدر خواستند ،قومی که از دست تطاول اوبه گان آمده بودندوپریشان شده
برایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک ازتصرف این بدر رفت و بخرآنخان
مقرر شد.
پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیردست
دوستدارج روزستتی دشمن زورآورست
بارعیت صلح کن وزگنگ خصم ایمن نشین
زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرست
پاداج شاهی که رعایایش فرزندان خویش را از بس قاطی و خشک سالخی و
تنگدستی از چغچران به شهر های بزرگ آورده یا فروختند و یا به رایگان به مردم
دادند تا حداقل از گرسنگی و تنگدستی بیشتر شان نجات یابند ،پادشاهی کخه در
زمانش هرکسی نام امان اهلل شاه رابرزبان میراندراهی کوته قفلی های زنخدانخهخای
کابل یاتبعید میشدند .پادشاهی که درزمانش من فارسی زبان اگرآقا وخانم بعوض
بناغلی ومیرمن می گفتم و یا می نوشتم متهم به خیانت ملی میشدم .پادشاهی کخه
کتاب تاریخ نویسنده شهیر میرغالم مامدغبار راهمانند نویسنده اج دربند زنجیخر
و زوالنه افگند ،پادشاهی که در زمانش دستورشدتا از پیروان مذهب شخیخعخه در
ادارات دولتی استتدام نشوند ،پادشاهی که درزمخانخش وکخیخل اسخاخق زی
دونفراوزبک راپوست کنده و زنده روی خرمن خودشان که به آتش کشخیخده
شده بود زنده سوختاندوبا اگسادسوختگان مسابقۀ بزکشی آراست؛ تخا امخروزآن
قضیه پیگیری نگردید!
پادشاهی که زیرفشارافکار عامۀ گهانی تن به آوردن مشروطه دادولخی قخانخون
احزاب را زیر بالشش گذاشت وتا سلطنت را از کف داد؛ آنرا امضانکرد ،کخه بخا
این کار ازیکطرف سدراه بیشتر آزادی های مدنی گردیدو ازگانخبخی هخم هخر
صدراعظمی که میتواست یک قدمی برای رفاه و آسایش و گسترج مخدنخیخت
بردارد ،باخیمه شب بازیها اورا برکنار می کرد ،پادشاهی که هیچگاهی دسختخور
سرشماری را نداد و همیش همه ارقام را دروغ به خورد مردم کشور و گخامخعخه
گهانی میداد ،پادشاهی که دستور داد تا سه سال همه دوایر حکومتی بخه پشختخو
بنویسند؟!؟ و همچنان دستور داد تا کورسهای پشتو دایر شود .نتیجخه اج را بخا
هجوم خلقی های غولدنگ و پرچمی های بیمار با کفتانی لیونی سردارماد داوود
چی برسرملت آوردند که تاحال آن تتم های کشت تفرقه بیانداز و حخکخومخت
کن شان؛ طالب و داعش بار آورد.
این ماد زایرخان عیاج که بهترین مشغولیتهایش دیکچه پزانی بود؛ خواست تخا
بیخ فرهنگی که از دهلی تا قونیه همه را باهم گره زده بود یعنی زبان عذب فارسی
که زبان تنهایک قوم نه ،بل ازهمۀ این گغرافخیخابخودوهسخت وخخواهخدبخودرااز
برخاستگاه ج برچینید .نادر غدار و ماد زایر چرسی و عیاج تاتوانستند بین هخمخه
اقوام تضاد به میان آوردندکه حاال صاف کردن تارگدی پران شان کارحضخرت
فیل شده.
این مادزایر متعصب ،درزندگیش با آنکه میدانست و باورداشت که قهرمان ملی
افغانستان شهید احمدشاه مسعود (رح) باپرنسیب ترین و راست ترین و ملی تریخن
و گانباز ترین شتصیت گهادی ،دربرابرمهاگمان شوروی تا طالب آی اس آی؛
بود امایکبارهم نشدکه این حقیقت رابخرزبخانخش بخرانخد؛ امخابخعخدشخهخادتخش
بااگبارافکارکشوری و گهانی همین قدرگفت :من یک فرزند و افغانستخان یخک
قهرمان را ازدست داد.
دفتر پنجم مثنوی شریف موالنا گالل الدین مامد بلتی (رح)
در تفسیر قول مصطفی علیهالسالم من گعل الهموم هما واحدا کفاه اهلل سخائخر
همومه و من تفرقت به الهموم ال یبالی اهلل فی ای واد اهلکه
می نیرزد تخخخره ای آن ترهات
هوج را توزیع کردی بر گهات
آب هوشت چون رسد سوی ثمار
آب هش را میکشد هر بیخ خار
آب ده این شاخ خوج را نو کنش
هین بزن آن شاخ بد را خوکنش
کین شود باطل از آن روید ثمر
هر دو سبزند این زمان آخر نگر
فرق را آخر ببخخخخخینی والسالم
آب باغ این را حالل آن را حرام
ظلم چه بخخود آب دادن خار را
عدل چه بخخود آب ده اشجار را
نه به هر بیتی که باشد آبکش
عدل وضع نعمتی در موضعش
که نباشد گز بخخخخال را منبعی
ظلم چه بود وضع در ناموضعی
ور تنی شکر منوج و زهر چش
گر دلی رو ناز کن خواری مکش
تن همان بهتر که باشد بی مدد
زهر تن را نافعست و قند بخخخخد
ور بروید هیخخزمی رو بر کنش
هیزم دوزخ تنست و کم کنش
در دو عالم همچو گفت بولهب
ورنه حمال حطب باشی حطب
گرچه هر دو سبز باشند ای فتی
از حطب بشناس شاخ سدره را
اصل این شاخست از نار و دخان
اصل آن شاخست هفتم آسمان
گهد کن سوی دل آ گهد المقل
هست آن پیدا به پیش چشم دل
تا بخبینی هر کم و هر بیش را
ور نداری پا بجنبان خویش را
درپایان ،ازآن گویندۀ بسیاردان می پرسم آیا آدمی به چنان (اوصاف) ی کخه
برشمردم را می توان »یک پادشاه دموکرات «خواند ؟! انصخاف بخه دسخت
خوانندۀ منصف و صداقت پسند این گریدۀ فریده است / .

سیدفقیر علوی

پژواک ها

صفحۀ دوم

لورتن – ورگینیا

قبل توجۀ افغان اکادمی !
نویسندۀ ماترم کبیرسراج ،درشمارۀ اخیرنامۀ وزین وخواندنی امید مخطخالخب
گالبی درمورد تدویر کنسرتها ذریعۀ موسسۀ خیریۀ افغان اکادمی نشرکرده است.
این نویسندۀ ارگمند نگرانی اعضای این سازمان خیریه رابرانگیتته است .
تدویرکنسرتها عیبی ندارد به شرط اینکه دایرکنندگان کانسرت را مخاخ
رایگان برگزارکنندتا سرگرمی وتفریای به مهاگران خسته و مأیوس هموطن مخا
باشد .لهذا ازآن موسسه ارگمند گدا تقاضامیکنم که درین موردتوضیح فرمایندتخا
خاطر ارباب اندیشه مطمین گردد ،ولی به ایخن حخقخیخرکخه ازاعضخای وفخادار
واخالصمند آن موسسۀ گرامی است ،این اندیشه پیدا شدکه مبخاداایخن سخازمخان
خیریه ازمبالغی که اعضایش ماهانه میپردازندتا ازآن درمراسم تدفین وفاتاه داری
درمسجد ،برای هموطنان دردرسیدۀ ما باآبرومندی واحترام به مصرف برسد .مبادا
برعکس گهت تدویرکنسرتها ضایع شود .بنابرین برای رفع تشویش ،ماتخرمخانخه
ازآن موسسه خیریه خواهش میکنم که درین مورد بااحساس مسوؤلیت توضخیخح
فرمایند تا خاطرپریشان اعضای وفادارآن سازمان آرام گردد .
همچنان نویسندۀ ماترم ما پیشنهادکرده که بهتراست افغان اکخادمخی سخعخی
کنددر کنارمسجدمبارک مصطفی ،مالی اعمارگردد که بعدازین شست وشخوی
میت مرحومان بعدی وطنداران مهاگرما باآبرومندی و احترام صورت پذیرد.
استادمامدصدیق راشدسلجوقی که ازمؤسسین افغان اکادمی هستند ،وقختخی
در صدد ساختمان مسجدمبارک مصطفی برآمد ،درکیسۀ شتصی خویش چیزی
نداشت ولی به کمک قرضۀ بانک واعانۀ وطنداران مهاگرما موفق به ساختمان بخا
شکوه گردیدکه اینک ادای نمازها و فاتاه خوانی های ما باشرایخط آبخرومخنخد
برگزار میگردد .لهذاازریاست ماترم افغان اکادمی خواهش میکنم که به کمخک
قرضۀ بانک وکمک هموطنان ،درساختمان سردخانه ومال شسشتخوی امخوات
اقدام مقتضی کرده درگوار یانزدیک مسجدمبخارک مصخطخفخی (ص) آنخرا
اعمارنماید تا اموات ما باتطبیق شرایط وآداب دینی آمادۀ تدفین شوند ومنسوبیخن
شان باخاطرآرام با مصیبت واردۀ شان روبروگردند/ .
**************************
حامد کرزی و زلمی خلیلزاد (دنباله ازصفاۀ سوم)
ارتباط باماافظه کاران نو امریکاوادعای تتصص درموردگهان اسخالم ،بخویخژه
دربارۀ افغانستان ،عوامل عمدۀ پیشخرفخت وی بخودنخد ،درغخیخرآن شخغخل او
بهترازهمصنفان افغانش دردانشگاه بیروت نمی بود.
چیزیکه کمترازآن یادمیشود ،گاه طلبی شغلی خلیلزاد درافغانستان میخبخاشخد،
اکنون بصورت فزاینده روشن شده میرودکه پس ازخخروج قخوای شخوروی
ازافغانستان وانتظار سقوط رژیم نجیب اهلل ،خلیلزادبه تخنخظخیخمخهخای هخفختخگخانخه
درپشاورپیشنهادکرده بودکه پس ازرژیم کمونیستی وی بخایخد رژیخم بخعخدی
رادرافغانستان رهبری کند .پیشنهادتعجب آور خلیلزاد توسط رهبران مجاهدین که
خودشان برای احرازقدرت باهم در گنگ بودند ،به ستتی رد شد .این داسختخان
میتواند لقب (زل شاه) راکه او درواشنگتن کمایی کرده بود تشریح نماید.
اکنون این نظرقبولشده میباشدکه موافقتنامۀ بن سندی بود بصورت شتابخزرده
تهیه شده بود ،تاحدی توانست بصورت ظاهری نظم وموازنۀ رادرحالی تامین کند
که قدرت رااتاادشمال(گبهۀ متاد) غصب کرده بود .اتاادشمال ادعاداشت کخه
افغانستان راازرژیم طالبان نجات داده اند وفکرمیکردندکه قوتهای هوایی وزمینخی
امریکا عوامل فرعی درآوردن تغییردرکابل بودند .سازمان ملل به نخمخایخنخدگخی
ازگامعۀ گهانی در بن به امورانجام شده که توسط اتاادشمال پیخش شخده بخود،
مشروعیت بتشید .یگانه امتیازی که گبهۀ شمال قایل شدآن بودکه بخه کخرزی
بیچاره ،یک رهبران پشتون ،ادارۀ انتقالی بادادند .خلیلزادهنوزهم تقاضاداشت کخه
او پادشاه سازبود ،همچنان پادشاه ساز باقی بماند .رویدادهای بعدی نشان دادکه آن
الف میانتالی نبود بلکه نتای مصیبت آمیزدرپی داشت.
حاالتیکه گامعۀ گهانی پس ازسقوط رژیم طالبان بخدان روبخروبخود ،مشخابخه
حاالتی بودکه متادین پس ازآزادسازی فرانسه مواگه بود .حکخومخت ویخچخی
متالشی شد ،حزب کمونست فرانسه درتمام قدمه های نهادهای دولختخی رخخنخه
کردند ،حکومت پالیس اعالن شدوگنرال دوگول رهبخری فخرانسخه رابخدوج
گرفت .دوگول وشمار اندک حامیان او بسیخار سخیخاسختخمخدارانخه ومخاهخرانخه
کمونیستهاوآشوبگران راازحکومت خارج کردند .
متأسفانه لویه گرگه های متتلف که توسط خلیلزاد بصفت نماینخدۀ خخاص
گورج بوج ،آرایش داده شدند ،بجای آنکه یک حخکخومخت تخکخنخوکخرات،
غیرسیاسی رابتاطربازسازی فزیکخی واگختخمخاعخی رویخکخارآورنخد ،حخالخت
موگودمهندسی شده در بن رابیشترتاکیم نمودند .آیااتاادشمال ازخلیلزاد پیخشخی
گرفتندوبراو شرایط راتامیل کردندویا اوبصفخت کسخی کخه دارای هخدف
درازمدت باشد ودرعقب تاج وتتت قرارداشته باشد ،هدایت صادر میکرد.
باتعیین خلیلزادبایث سفیرامریکادرکابل ،اشتیاق اوبرای راه انخدازی یخک
انتتابات قالبی بتاطر انتتاب کرزی وروابطش باکرزی فزونی یافت .ازگخمخلخه
کسانیکه در این گیرودارهادخالت داشتند ،به غلط آنرا (پروسیۀ صلح) نامیدند ،تنها
لتدربراهیمی نماینده سازمان ملل اذعان نمودکه گامعۀ گهانی مردم افخغخانسختخان
راناکام ساخت.
اکنون وسیعا گفته میشودکه حکومت افغانستان ازگروههای متتلف مافیایخی
رقیب باهم تشکیل یافته است .درآغاز ،اتاادشمال درحکومت تسلط داشخت ،بخه
تالج خلیلزاد شمارزیاد مافیای امریکایی بسرعت وارد کابل شدند که زر اندوزند
و مقامات بلند پایۀ دولتی رابدست آورند .آنهاموقفهایی رااشغال کردندکه شایستۀ
آن نبودند .خلیلزاد امیدواربودمثل یک(تصمیم گیرنده) دریک منازعۀ اگتخنخاب
ناپذیر میان گروههای رقیب درافغانستان حکم براند ،درحقیقت خلیلزاد(آمرهخمخه
آمران و متولی) افغانستان بودکه هم به فطرت وهم بخه تشخنخۀ قخدرت بخودن
اوسازگاری داشت.
روزنامۀ نیویارک تایمز روابط خلیلزادسفیرامریکاوکرزی رییس گمهورافغانستان
رایک رابطۀ نوکرمنشانه ترسیم کرده بودکه کرزی هروقت توسط اخختخیخاردار
امریکایی(خلیلزاد) هدایت مشدوآن توهینی بود به غرورملی مردم افغانستان .من
بصورت یقین باوردارم که(رهبر) افغانستان به درستی توصیف شخده بخود( ،زل
شان) ازخواندن آن بسیارحظ میبخرد ،ولخی کخبخروحخمخاقختخش بخرسخیخمخای
امریکادرافغانستان به شدت صدمه وارد نمود .خوشبتتانه خلیلزادبزودی ازکخابخل
خواسته شدوآرزوهای او که حیثیت وایسرای امریکارادرکابل داشته باشدبتخاک
یکسان گردید.بدون تعجب حتا خروج خلیلزاد ازکابل خالخی اززیخبخایخی بخود،
خلیلزاد کرزی ودیگران راتشویق کرده بودکه توسط مکاتیب از بوج التخمخاس
بدارندکه او درمقامش درکابل بماند.
بارفتن خلیلزاد ازکابل ،بیچاره کرزی تنهاماندکه ازخخوددفخاع کخنخد ،ولخی
ازحمایت سیاسی ونظامی انگلستان برخورداربود .ناکامی نظامی قوای انخگخلخیخس
درهیرمند وبی میلی بسیاری ازکشورهای ناتو به ضیاع خون و ثروت بتاطر زنخده
ماندن رژیم مری  ،قدرت ذهی کرزی رابصورت فزاینده فرسوده نمود .حامیان
ومتالفان سابق کرزی دوباره دورهم گمع شدندتاآیندۀ خودرا اطمینانی سخازنخدو
(دنباله درستون اول)

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفری
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المیدا – کالیفورنیا

حامدکرزی و زلمی خلیلزاد

* خلیلزاد خودرا پادشاه ساز می خواند * ،خلیلزاد آرزوداشت رهبرافخغخانسختخان
شود،
* خلیلزاد بصفت وایسرای امریکایی ،هدایت می داد *،کرزی وخلیلزاد وابستخه
به همدیگربودند * مجلۀ اکانومیست سؤال کردشتص بی کفایتی ماننخدکخرزی
چگونه به ریاست گمهور رسید ؟ * کرزی وخلیلزاد بدون اعتنابه منخافخع مخلخی
افغانستان و امریکا ،درپی حصول منافع شتصی خود بودند * ،لتدربخراهخیخمخی
نمایندۀ سازمان ملل اعتراف کردکه گامعۀ گهانی مردم افغانستان را ناکام ساخت !

بهلول لودی ،مربوط به سازمان ضدگنگ ،طی مقالۀ زیرعنوان »خخلخیخلخزاد
وگنگ های افغانستان« ،دراخیرسال ،4661سوابق حامدکرزی ودوستخی ویخرا
باخلیلزاد به صورت مشرح بیان داشته بود .باوگودیکه از نشرمقاله مدتی میگخذرد،
چون یک بتش بارانی تاریخ معاصرافغانستان را پژواک میدهد وبرسخرنخوشخت
مردم مابصورت مستقیم تأثیرداشته است ،مردم حق دارندازآن آگاهخی یخابخنخد
وبدانندکسانیکه کشور شانرا به تباهی نزدیک کردند ،واین درامۀ حخزن انخگخیخز
تاکنون هم بزعامت غنی احمدزی ادامه دارد ،وخود گزو داره ودسختخۀ گخنخگ
بیروت میباشد ،دارای چسان شتصیت میباشند .
حامدکرزی وزلمی خلیلزادمسوؤل طرح وتطبیق سیاستهای پس از تخهخاگخم
امریکا بر افغانستان در466۵بوده اندکه نتای نکبتبارآن اکثریت مخطخلخق مخردم
مارازمینگیر ساخته ،نارضایتی عام رابرانگیتته وهزاران انسخان بخویخژه گخوانخان
راازوطن متواری ساخت وتمامی دروازه های امید رابروی مردم بسته اند .کخرزی
وخلیلزاد که ۵۶سال دررأس هرم قدرت قرارداشتند اکنون تالج میخورزنخدکخه
درآینده هم یاخود براریکۀ قدرت باشند ویادرتعیین زعیم بعدی نقش کلیدی بازی
نمایند .برای تاقق هدف شان ازهرامکانی استفاده مخیخنخمخایخنخد .ظخاهخرشخدن
بیموردکرزی در اگتماعات وفاتاه خوانیها ،دیداربااشتاص بانفخوذبخلخی گخوی،
دعوت از کالنهای مفتتور قبایل دراقامتگاه خود ،اعطای تافه وتارتق به آنخهخاو
قبول پتو ،چپن ولنگی ازآنها ،اقدام به سفرهای بیجای خارگی ،اشتراک درمراسم
تدفیق مامدعلی کلی ،همه بتاطریست که خود رادرانظار و اذهان مردم بخویخژه
هواخواهانش زنده نگهداردوزمینۀ بازگشت خودرابه قدرت آماده سازد .حخلخقخۀ
بدنام وچاپلوس کرزی که شامل شماری ازوزیران بی کفایت ،وکالی اسختخفخاده
گو ،مامورین عالیرتبه ووالیهای فاسد ،کالنهای قبایل می باشند ،اورابه چنین کاری
امیدوارمیسازند.
مردم کشورکه حقه بازیهای کرزی وناکارگیهای ویرا درگریان ریاستش دیده
اند ،او رامستاق هیچ نوع امتیازی نمیشمارند ،چنانچه اخیرا خدمتگخزاران کخابخل
تصمیم گرفته اندکه علیه اقدام نابتردانه وغیرملی غنی احمدزی که میدان هوایی
بین المللی کابل رابنام کرزی مسما ساخته اسخت ،بخراه پخیخمخایخی بخپخردازنخد،
زیراهیچکس بجزمردم بویژه شهریان کابل ،حق ندارد نام میدان هخوایخی کخابخل
راتغییر دهد .
زمانیکه خلیلزاد درقدرت بود ودرحکومت بوج مقام بلخنخدداشخت ،خخودرا
(پادشاه ساز) میپنداشت ،قادربودحکومت امریکاراعلیه سیاستهای ناروای پاکستخان
دردشمنی باافغانستان برانگیزدوتاحدی مانع قتل وکشتارمردم بیگخنخاه آن شخود،
کارمؤثری انجام نداد ،ولی حاالکه یک آدم عادی میباشد ،هیچگخونخه نخفخوذی
درحکومت اوباماندارد ،ما به خاطرمطرح سازی خودبه سفرهای مختخواتخربخه
افغانستان میپردازد ،در مصاحبه های تلویزیونی ظاهرمیشود ونظرات مفت ارایخه
میداردکه پاکستان بایدمثل کوریای شمالی بتاطرحمایت ازطالبخان وتخروریسخم
گهانی ازگامعۀ گهانی تجریدگردد .اکنون این نظرات میان تهی مانندنوشته روی
یخ استکه درپرتوشعاع آفتاب قرارداده شود.
اینک برگردان بتش اول مقالۀ آقای بهلول لودی مربوط به (نهادضد گنخگ)
خدمت مطالعین ارگمند تقدیم میشود :
حامدکرزی نواسۀ خیرمامد مربوط قبیلۀ پوپلزایی ازروستای کرز ،نخزدیخک
شهرقندهارمیباشد .خیرمامدخانوادۀ خودرابرای گستجوی یک زندگی بهتخربخه
شهر قندهارانتقال داد .بصورت معمول پشتونهای قبایل اصیل بخه نخام خخانخوادۀ
خودیاد می شوند ،بنابرین آنها اگبارا نامهای وصفی انتتاب مینماید ،مانند کخرزی
یعنی متولدقریه کرز .افراد متعلق به اقوام دیگرازین امتیاز برخوردارنمی باشند.
خیرمامدبتاطریافتن فرصتهای بهترازقندهاربه کابل نقل مکان کردودرآنجابخه
نوا رسید .چون درشهرکابل هوتل وگودنداشت ،زمانیکه سران وکالنهای قندهخار
بکابل می آمدند ،ازگانب خیرمامددعوت میشدندکه درخخانخۀ وی بخمخانخنخد.
مادرکالن حامد مخوضخوع پختخت وپخزوکخاالشخویخی رابخه دوج داشخت.
خیرمامدبزودی توگۀ حکومت راگلب نمودوبه یک منبع دلتواه استتبخاراتخی
دربارۀ اوضاع قندهارتبدیل شد ،وی در پاداج کارصادقانۀ خودبه حکومخت ،بخه
معینیت یک وزارت گماشته شدوبنام (معین خیخروگخان)شخهخرت یخافخت،کخه
نزدقندهاریها این یک اصطالح تاقیرآمیزبودکه میزان خیانت ویرا نشان میدهخد.
پدرحامدکرزی ،عبداالحدکرزی بااستفاده ازروابط معین خیروگان ،درحلقه های
پایانی خانوادۀ شاهی راه یخافخت ویخکخی ازدلخقخکخان بخیخشخمخار دربخارشخد.
عبداالحدباحماقت وگستاخی ،علیه یکی ازاعضای کهترخانوادۀ شاهی بذله گویی
کردکه باپرتاب خاکستردانی کرستل بروی گواب گرفت وخون زیادی ضایخع
نمود .عبداالحدکرزی ازانتصاب خوددرشورای ملی قدر دانی نکخردو انختخظخار
پاداج بزرگتر را داشت.معلوم میشودحامد ،پسراحدکرزی ازعین مشخکخل رنخ
میبرد .کسانیکه گرفتار چنان مشکل روانی باشند گفتارنامناسب ورفتخارنخادرسخت
میداشته باشند .برخوردحامد کرزی بابوج رییس گمهخورامخریخکخادرانخظخارعخام
درمورد ایران ،یکی ازرفتارهای نا مناسب اگتماعی گامد(گان) کرزی میباشد .
هنگام اشغال شوروی ،عبداالحدکرزی با(مظنون ها) درپاکستان گخایخی کخه
پول فراوان وگودداشت ،پیوست .شماری ازپسران خودرابه امریکا اعزام کردتخا
دارایی های خانواده راکه ازراههای مشکوک بدست آمده بود ،درآنجاسخرمخایخه
گذاری نمایند .حامدکرزی همیشه هدف مزاح خانواده بود ویک آدم نامناسب به
زندگی درامریکا فکرمیشد ،بهمین خاطر برای تعقیب منافع خانواده به پشاور رفت
وبه تنظیم صبغت اهلل مجددی ،یکی ازرهبران کهتر ومتلون مخزاج گخهخادشخامخل
گردید.
مجلۀ اکونومست طی یک مقاله درآنزمان سوال کردکخه چسخان شختخص
ناشایسته مانندکرزی توانست مقام ریاست گمهورافغانستان رابدست آورد.گواب
درانکشاف روابط میان زلمی خلیلزادوحامدکرزی دیده شده میختخوانخد .روابخط
(SYMBIOTICوابسته به یکدگر) ،میان خلیلزاد یک امریکایخی گخاه طخلخب
وکرزی یک پشتون کم ارزج ،زمانی آغاز شدکه خلیلزادهنگام اشغال شوروی،
یک موقف فرعی مشاوریت در وزارت خارگۀ امریکا درامور افغانستان بخدسخت
آورده بود .
خلیلزاد یک نام ناآشناوبدون ارتباط درافغانستان بود ،ضرورت داشت دربخارۀ
قضایای مالی معرفت پیداکند وباطایفۀ کرزی رابطه داشته باشد .ازسوی دیخگخر
خانوادۀ کرزی رابطۀ خلیلزاد رابا وزارت خارگه و مقامات دیگرامخریخکخا بخرای
پیشبرد داعیۀ ولی نعمت سابق خود ،ظاهرشاه ودر انجام برای خود مفیخد تخلخقخی
میکردند .یک بررسی ازشتصیتهای کرزی وخلیلزاد نشان میدهدکه هردودارای
انگیزه های قومی ومنافع شتصی خودمیباشند ،بخرمخنخافخع مخلخی افخغخانسختخان
یاامریکاچندان اعتنایی ندارند.
اینکه خلیلزاد چسان به پلکان باالی پالیسی سازی دردورۀ گورج بوج رسخیخد
دقیق مستندسازی شده است.تنهاهمین کافیست که گفته شود(دنباله درصخفخاخۀ
دوم)

داکتر غالم مامد دستگیر

برومفیلد -کولورادو

کمیتۀ عدلی و قضائی مسؤولیت عظیم دارد !

چندی قبل رئیس گمهوراشرف غنی احمدزی کمیتۀ زیخرنخام فخوق بخرای
مااکمۀ مشکوکین متهم به گرمهای گوناگون حکومتهای سابقه تشکیل نمودکخه
بدون تأمل بکارآغازکرد .من ازین فیصله واین پیشآمد استقبال میکخنخم مشخروط
براینکه تنها پایان رتبگان یاعالی رتبگان ملکی وعسکری غخیخرپشختخون تخاخت
مایکروسکوپ قرارنگیرندکه این مسؤولیت بزرگ بدوج اعضای کمیته ماول
میگرددو اگر خداناخواسته قانونی ,آزادانه ,عادالنه و شفاف عخمخل نخنخمخایخنخد
درقطارکمیتۀ هاشم خانی عدلی و قضائی مااکمۀ عبدالتالخق هخزاره در اوراق
تاریخ صفاۀ سیاهی کمایی خواهندکرد .اگردرگملۀ متهمخیخن حخامخدکخرزی,
فاروق وردک ,انوارالاق احدی و اشرف غنی وزرای مخالخیخه زمخان کخرزی
ومشاورین مفتتورو دیگران که اسمایشان لست طویلی بکار دارد شامل نباشد این
کمیتۀ از شروع منتظر ناکامی و بد نامی باشند.برای اینکه کاراین کمیته را آسخان
کرده باشم دالیلیکه کرزی رئیس گمهور اسبق رادر قطاراول مختخهخمخیخن قخرار
میدهد  ,عرض میدارم:
 -۵ستیف کول درکتاب Ghost Warsتاریتچۀ اسرار CIAافغانستان ,و بخن
الدن ازتهاگم شوروی تادهم سپتمبر466۵درصخفخاخه481درپخراگخراف سخوم
مینویسد...» :کرزی متصوصأ به ستاندرد غرب یک مرد ثروتمندنبود ،حسخاب
اسعاری وی هم اکثرأ بصورت ناپایدار پایان بنظر میرسید ,ولی مخبخلخن پخنخجخاه
هزاردالرازپول شتصی خودبه طالبان دادتا در حوالی قندهارخودرا تنظیم بتشنخد.
اوهمچنین صدها ذخیرگاه بزرگ اسلاه راکه پنهان کرده بود به طالبها ولخیخدران
نامدارقوم پشتون تسلیم نمخود« .کخرزی ازیخن عخمخل خخودانخکخارنخنخمخوده
درصفاه۵3کتاب Descent into Chaosتوسط احمدرشیدژورنالیست پاکستانخی
اعتراف نموده عالوه نمودکه من چندین بخاربخامخال عخمخرمخالقخات کخرده ام
واومیتواست ازطریق وزارت خارگۀ پاکستان (من بایث نمایندۀ اج درمخلخل
متاد) با او همکارشوم .دراوایل آنهامردمان خوب بخودنخد .بخعخدأآی اس آی
پاکستان قدرت را بدست گرفته وبه نیابت یا proxyتبدیل شدندو القاعده دربخیخن
شان نفوذکرد...کرزی ادعا داردکه روی همین ملاو متالف طالبان شد .ولخی
کرزی قسمیکه بهمه معلوم است هنگام کارکردج باحضرت صبغت اهلل مجددی
با CIAنیزهمکاری نزدیک داشته درمعامالت پولی بین مجاهدین وسی آی ای
رفت وآمد میکرد.
بناء مانتیجه میگیریم که پول تادیه شده برای طالبان ازطرف کرزی از مخدرک
همان پولهایست که CIAبرای بعضی ازمجاهدیخن واگخنختخهخای خخود ازپخنخ
هزارتاپنجصدهزار میداد ،و اینکه بعدا متالف طالبان شخد ،گخفختخاریسخت دور
ازحقیقت.
بایدسوال شودکه اول -طالبان چگونه وبه چه معنی ظهورکردند ،دوم -اینکخه
چگونه حامدکرزی را امریکائیهایاخارگی هائیکه بایث نفرمعتمد درگوارصبغت
اهلل مجددی درپاکستان میدیدند ،و میتوانست به انگلیسی روان باآنهخا صخاخبخت
نماید ،توانست اعتماد شانرا بتود گلب نماید .لذا CIAهم به اواعتمادکرده وتات
سایه خودگرفت واکثرمعامالت ضروریۀ امریکابرای افغانها ازطریق او وتخوسخط
وی در یک هوتل اسالم آبادکه رفت وآمدزیاد دیده میشد ,صورت میگخرفخت,
یعنی منایث یکی ازاگنتهای خود ,امریکایها ازوی کارمیگرفتند .ماکه ازطخریخق
انجمن داکتران افغان درامریکابه مجالس کانگخرس ووزارت خخارگخه ادربخارۀ
موضوعات افغانستان به واشنگتن میرفتیم درصان سالون مخیخبخودیخم وکخرزی
بادیگرامریکائیها پشت میزهای لوژ برمابه پایان مینگریست .ازینجاسخت کخه بخه
استفاده ازکرزی ,یک پشتون ,خشت اول بنیادطالب که همه پشتون بخودنخد ،بخه
مقصدتباهی تاگیکها باپالن آی اس آی وانگلیسها ,پول امریکا و عربستان سعودی
و فتنه کاری های پاکستان اساس گذاشته شدوکرزی منایث پدرمادی ومعخنخوی
طالبان عرض اندام کرد.
چون پالنهای پاکستان بعدازگنگهای نیابتی وفریبکاریهای مشرف به نخاکخامخی
انجامید ,برای اینکه مداخالت وکشتارها وسوختاندنها ودیگر فسادهای پاکسختخان
دوام یابد،باالثراصرارامریکا وانگلیس ،کرزی رادرگلسۀ بن که بریخاسخت آقخای
مامد یونس قانونی برگزارشد ،بایث رئیس حکومت موقت درحالیکه چنخدرای
مادود بمقابل رای کثیرپروفیسر عبدالستارسیرت داشت ،انتتاب وبخالخنختخیخجخه
بروز 44دسمبر  466۵مطابق اول گدی ۵386براریکۀ گمهوریت درارگ کابخل
تکیه زد .بعدبرای دودوره دیگرکرزی با انتتابات تقلبی ودغلکاری رئیس گمهور
شدو طالبهارا رسمأ(برادرناراضی)خودبه گهانیان معرفی کرد.طالب انختخاخاری را
دوباره با پول هنگفت بدون مجازات ،بلکه پاداج به مقرتروریستی اج فرستخادتخا
بازبیایدودر فاریاب انتاار کند وگسم چندین نفر از خواهران وبرادران همخوطخن
معصوم ماراباانفالق بیرحمانه و برای خوشی باداران پاکستانی و انگریزی خود بخه
هوا تیت و پاشان سازد.
برای فریب مردم ومصروف ساختن استادربانی ،اورارئیس یک گروه بخرای
صلح باطالب عزتقرر نصیب ساخت .وقتیکه استاد نزدیک بیک پالن صلح آمیخز
شد ،به اشارۀ آی اس آی توسط یکی ازنزدیکانش که بمب رادردسختخارخخودگخا
داده بودشهیدساخته شد؛آوازه ست که سرپرست امنیت ملی(بناغلی مخعخصخوم
ستانکزی) درآن توطئه دست داشت .متأسفانه فعألنظربه قاط الرگخالخی دربخیخن
پشتونها ازیکسو وگمع اوری وگاسوسی فاشیست مآبانه بضدغیرپشتونخهخا بخرای
کمیتۀ عدلی و قضائی اورئیس امنیت ملی شد! ودرشطرن حکومتخداری غخنخی
احمدزی ازموقعیت وزیری بطرف ریاست حخرکخت داده شخد.,درحخالخیخکخه
مستعدترین مردان کارآگاه امنیت ملی دربین غیرپشتونهاوگود دارد که باید درین
موقعیت مقرمیشدند .امانظربدالیل فوق به آنها موقع داده نشد .عالوتأ این مختخهخم
قتل شهید استادربانی بایددرلست مااکمۀ کمیتۀ عدلی وقضائی درپهلوی رفیقخش
حامدکرزی قرار گیرد.
پول هنگفت ,بلیونها دالردرمملکت سرازیرشد و با بیکفایتی و فساد اداری همه
بدون تاصیل نتیجۀ مثبت قسمیکه الزم بودباوگود دهها مشاورارشدوپالنهای میان
تهی همه بیجاوبه هدرمصرف شد .یک قسمت مهم آن دالرهای سبزامریخکخارابخه
حسابهای بانکی دوستان ,اقارب ,سران ولیدرهای اقوام متتلف به بهانه های عجیب
وغریب منتقل ساخت .درپایان گمهوریت خودکرزی بخعخوض ایخنخکخه یخک
افغانستان قوی وپرافتتاربعدازخود باقی بگذارد؛ یک مملکت گنگزده و ضعیف,
فاقدعدالت اگتماعی ,رشوه ستانی باد اعلخی و بخه دالخر ,اگخازۀ اسختخفخاده
ازکلدارپاکستانی دروالیات شرقی ,طالبهای قوی و مفسدترین مملکت دنیا..و ...
از خود به ارث گذاشت.
راپورمجلۀ(پیوپل ویت منی)که اورا پردرآمدترین سیاستمدار گهخان از مخاه
مارچ  46۵۱تا ماه مارج  46۵۴معرفی نموده عایدج را درحدود  ۵3ملیون دالخر
تتمین نموده اند؛ نمیدانم منبع این عایدات از کجاست زیراگفختخه بخودکخه مخن
درحدود پانزده هزارپوندیا دالر دربانک دارم .ولی هنوزهم با دیخده درائخی کخه
داشت ماه نیم ملیون دالرمصرف دسترخوان وغیره را ازحکومخت درخخواسخت
کرده بودکه بامقاومت شدیدروبروشد(.خانۀ آزادی افغانستان)درهفتم مخاه مخی
امسال اعالن کردکه کرزی ,بزرگترین ناق قانون اساسی افغانستان بود ,ولخی
دوستانش در نشریات بی بی سی ازذکرنام فسادپیشه اج خودداری کخرده انخد.
 ۴66ملیون دالرحق اطفال وبی بضاعتها رابه طالبان کمک نمودوآن طالبانی راکخه
ازحبس رهاساخت سبب قتل و قتال در فاریاب ,شخاه دوشخمخشخیخره و دریخن
اواخردرپل مامود خان شدند .داعش که طالب است ،مظاهرۀ هزاره هارا به قتخل
و شهادت دههانفر وزخمی شدن تعدادزیاد تبدیل نمودند,ساعت یک ونیم صخبخح
اول اگست 46۵۴در(دنباله درستون اول صفاه دوم)

سیدآقا هنری

صفحۀ سوم
هامبورگ  -آلمان

چراجهاد ما را بدنام کردند ؟

مسألۀ پیچیده ایست که برای حل آن من هیچمدان به طوربسیارخالصه وگ ُخذرا
چندسطری بنویسم ،خوانندۀ گرامی بایداوضاع بین المللی را نظرانداخت ،وچندی
به عقب گشت .می بینیم که هنوزحقیقت مرگ گان اف کخنخدی وبخرادرج
باگذشت اضافه ازنیم قرن معلوم نشده است ۴6 ،سال بعددرگوالی46۵۶سی آی
ای ِ اقرار به گنایت خود دربراندازی حکومت قانونی داکترمصدق صخدراعخظخم
برحال ایران ،و 36سال بعد از ترورالیندی رئی ِس گمهورارگنتاین کرد.
گیمی کارتررئیس گمهورامریکا  1.۵186م دربیانیۀ خود گفت ماسه ماه قبل از
لشکرکشی روسیه به افغانستان خبرداشتیم .حداقل هوشداری به مجاهدین مخا یخا
اسلاۀ مورد نظرراتاگون ۵18۴که مجاهدین به روسها زخم کاری برسانند ندادند.
اتفاقامن درورکشاپ موتردرمال بریمرهافن شمال آلخمخان  ۵183بخاخخانخمخی
امریکائی که رتبۀ تولی مشری داشت سرخوردم .پرسیدم چرا مجاهدین ماراکخه
برای آزادی دنیامی رزمند اسلاۀ کاری نمیدهید؟ بهانه اج ترس وسعت گخنخگ
درصانۀ بین المللی بود .وقتی ما۵ملیون شهیدو 3ملیون زخمی دادیم ،انگلیخس و
امریکامطمئن شدندکه مجاهدین میدان راترک نمیکنند وروسیه دهن ودمخاغخش
ازنگاه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی؛ پرخون شده وگهاد درنقطۀ آخررسخیخده در
گوالی ۵18۴راکتهای بلوپایپ را انگریز و استنگررا امریکاییهادادند ،دهل وسرنا
نواختند اسلاۀ مابود که مجاهدین کامیاب شدند ،ایرانیها حتی باروسهاهخمخکخاری
برضدماداشتند ،پاکستانیهاکه خون پدر خودراازروزاول مهاگرت مامیتخواهخنخد،
چشم طمع ممالک مغرض ،و قدرتمند ،بتصوص بدنام کردن اسالم ،بدنام کردن
مجاهدین ،گنگ مذاهب وهابی وشیعه؛ که هریک خاندان اهل سعود وایران بخه
صورت مستقیم گماشتگان خودرا ازهرنگاه کمک میکنند ،ایاالت متادۀ امریکخا
ازاتاادشوروی که میتواست قصد شکست خود را درویتنام بگیرد(،گنگ پیالن
( روسیه ،ایران؛ متصوصاپاکستان وخاندان سعودی که میتواهنددرحخکخومخت
آیندۀ ماپایگاه خودرا ماکمترکنند ،وبالخاصه
خودخواهیهای کامال بیجا ی بعضی قوماندانهای گنگسخاالر بخویخژه ازحخزب
اسالمی ومتصوصاگاه طلبیهای شتص گلبدین وحزبش رادر نظربگیریم .عالوتا
نواز شریف صدراعظم پاکستان درپارلمان آن کشوربه غروروم ُفتت ِرانه گخفخت،
ازمن دگرچه میتواهیدتمام اردوی یک مملکت همسایه را نابود کردم )به کمک
حزب گلبدین( ازسال 466۵تا4668گنرال مشرف کودتایی ،دشخمخن تخریخن
صاحب منصب ار ُدوی پاکستان درمقابل وطن ما ورویهمرفته تمام حکومت ،آی
اس ِ اس ،و اردوی ظالم پاکستان گنایات شان به مراتب ظالمانه ترنسبت به انگریز،
روس ،وامریکا درملک ما بود .رئیس آی اس آی پاکستان گنرال درانی گفت ما
باید بن الدن را  ۱سال دگر ازامریکائیهاپنهخان مخیخکخردیخم کخه پخول زیخادی
ازآنهامیگرفتیم).منبع خبری تلویزون آریانا  ۵۶.4.۵۱کابل( یکروزبعد همین منبع
گفت ،گنرال مشرف رئیس اسبق پاکستان افشاءکرد ،که در  466۵امریکائخیخهخا
طالبان را ازافغانستان بیرون کردند ،مابرای حفظ منافع خود طالبان را مسخلخح مخی
کردیم .یعنی تمام گنایاتیکه تا امروزدروطن غریب مامیشود به شمول به شهخادت
رساندن نتبگان گها ما مثل استاد ربانی ،آمرصاحب مسعود ،گنرال داؤود ...کخار
پاکستانی هاست.
در۵186برژنسکی پولندی نژاد مشاورامنیت ملخی رئخیخس گخمخهخورگخمخی
کارتر،هنری کیسنجروزیراسبق خارگه یهودی نژاد و چندین سناتوران امریکائی
وغربیهادرمقابل کمره دراسالم آباد ،وشهرپشاورودرمقابل ده هاهزارمخهخاگخریخن
شعارمیدادنداسالم درخطرافتاده مساگدپامال عساکر روسی میشود ،مابخایخددسخت
بکارشویم ،مجاهدین راکمک کنیم ،آنزمان دایه های مهربانترازمادر بخودنخد .امخا
دراگست  ۵11۴خانم مادل البرایت وزیرخارگۀ امریکا درپشاوربرای خانم هخای
مهاگرین وطن ما درماضر عام گفت من ازدل شمامی ایم ،خودم یهخودبخودم از
گیرنازی ها ازچکسلواکیا به سویس گریتتم بعدا به امریکا،اما چندسخاعخت بخعخد
چکی  ۱66ملیونی دالری را گهت اشغال شهرکابل دراسالم آباد به دست گنراالن
پاکستانی سپرد.
سران مجاهدین درپاکستان وایران هیچ گونه حق خودارادیت نداشتنخد ،تخمخام
کمکهای نقدی ،گنسی ،واسلاوی؛ رااول پاکستانیها تسلخیخم مخیخشخدنخد ،بخعخدا
ازکمکهای مالی ممالک دوست ،ازگاوی غدودی وسخالح کخهخنخۀ خخودرابخه
مجاهدین میدادند .باری مجاهدین کوشیدندحکومت مستقلی تأسیس کنند ،تخابخه
سوی وحدت ملی پیش روند که شد ،بعد مدتی کوتاهی اخترعبدالرحمن که از
 ۵186الی  ۵188رئیس آی اس آی بود ،روئسای هخر۴گخروپ راخخواسختخه
خواهان منال شدن اتااد شان شد ،فقط اسختخادسخیخاف یختخن ایخن اگخنخت
انگریزراگرفت وگفت این خیانت به عالم اسالم است ،اما چارۀ ندا شتند .
وقتی روس  8.4.۵181بعد از  1سال  ۱۵روزمجبوربه ترک وطن متروبخۀ مخا
شدند ،یوری گروموف سرقوماندان روس درآخرپل حیرتان که روسها ،خلقیهخا
و پرچمی؛ هاآنرا پل دوستی!) می نامیدند رسید ،با تفنگچۀ خود فیخری هخوایخی
کرد ،بدون اینکه به عقب خود ببیند وگفت دگرروی آرامی رانمی بینیخد .چخرا
گفت؟ برای اینکه میدانست اگنتهای شان آرام نمی نشینند وتتم نفخاقخی را کخه
کشته اند زخمی کاری است.وقتی نجیب رئیس خاد شد تعدادگواسیخس خخاد3
هزارنفربودکه آنرا به۵۴هزارنفرباالبردازآنجمله 8هزارآن درپشاورفخقخط نخفخاق
تولیدمیکردندو  46هخزار مخالی دیخن فخروج رامخعخاج مخیخداد .هخنخس
دیترگنشروزیرخارگۀ آلمان ۱.۵18۵دربیانیۀ پارلمانی خودگفت ،روسها افغانستان
را ترک میکنند ،اما  1الی  8سال دوام میکند ،گان کیری درگنوری 46۵۱مدت
گنگ داعش رادوالی سه سال خواند ،اینها ولی نیستندکه آینده را بخدانخنخد ولخی
میدانند ،چون خودشان همه کارهارا پالن میکنند.
بتاریخ  8.۶.۵114مجاهدین حکومت اسالمی را درکابل بنا نهادند ،کمونیسم را
از صفاۀ گیتی ماو وسنگ نابودی رابرفرقش کوبیدند ،انتظارمیرفت کخه دنخیخا
وطن به خون آغشتۀ ماراکه پایه های مکتب کمونیسم این دشمن بشریت رالرزاند،
دیوار برلین که تقریبا یک سوم خاک آلمان راگداکرده بود ،ا ُروپخای شخرقخی
وممالک گنوبی همجوار شوروی که همه زیرسلطخۀ روس بخود ،آزادشخدنخد
وحکومت اپارت هایتی افریقای گنوبی ازبین رفت ،فرانس گوزف شختخراوس
معاون صدراعظم آلمان میگفت ازترس راکتهای اتومی روسیه که بن را ۱دقیخقخه
بعد و واشگتن را  1دقیقه بعد هدف میگیرد خواب آ رام نداریم  ،دگخرتخرسخی
نداشتند .انتظارمی رفت کمک به بازسازی وطن ما کنند ،باید مارشال پخالنخی بخه
پاداج این خدمات میآمد ،تاوطن متروبۀ خودرا آباد میکردیم ،امخا وای ازایخن
خواب وخیال واهی ،همۀ ایشان سفارتتانه های خودرابستند ونقشه های شیطخانخی
خود را برضد اسالم این دین انسان سازپیاده کردند ،مجاهدین نام نخیخکخی راکخه
کمایی کرده بودند باید بدنام میشدند.
باری سناتورامریکا رورابیکرمسئول ا ُمورافغانستان درسال4664گفخت ،مخابخرای
افغانها چه کردیم گزاینکه چندگوال آردوچنددانه کمپل آنهم درمقابخل کخمخره
توزیع شد.
ممالکی که سفارت شانرا نبستند ،ایکاج می بستند ،خاندان ظالخم آل سخعخود،
پاکستان ،ایران وقطربودکه اول سلفی هارا بعدا گلبدین وپیروان خخودرا مسخلخح
کردند ،خوکان طال خورراطال دادند ،که خون بریزند سعودیها درپاکستانی کخه
 ۵86ملیون نفرنفوس دارد درسفارتختخانخۀ شخان  ۵1کخارگخرودرکخابخل ۶1
نفرازگواسیس شان فعالیت داشتند .ایرانی ها هم به همین منوال ،نخفخوس مخا آن
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(دنباله ازشمارۀ پیش)  :آریاییان دراعصارباستانی ،سال رابه دوفصل گرما وسرما
تقسیم میکردند ،سال زمانی شامل دوفصل (زمستان ده ماه وتابستان دوماه) وزمانی
دیگر(تابستان هفت ماه وزمستان پن ماه)بود ،درآغازفصل تابستان گله هخاورمخه
هارا ازآغیل ها به چمن های سبز وعلفزارهای خرم به چرا میبردند وآغاز زمستخان
(پاییز) باتوشه وانباشته های زمستانی به آغیل هامی آوردند .به این مناسبت هخردو
راآغازسال میدانستندوگشن میگرفتندوبه سور وسرورمیپرداختند ،که نخوروز و
مهرگان یادآورهمین گشنهاوشادیهاست( .)۵به اینصورت میتوان گفت که تقویم
دهقانی براساس (کاشت وبرداشت) غله ودانه تنظیم شده بود.
ابوریاان البیرونی دانشمندکشور درکتاب التفهیم میگوید» :نوروز چیسخت؟
نتستین روزاست ازفروردین ماه وازین گهت آنرا نوروز نام کخردنخد زیخراکخه
پیشانی سال نواست از زمانه« .چنین به نظرمیرسدکه گشن فروردین گشن دینخی
قسمتهای شمال بوده است که مهدآیین زردشت است وعادات ورسوم اوستخایخی
بیشتردرآنجا رای بوده است .ایرانیان شمال این گشن رابه یادگار گذشتگان خودو
بنابرعقیده ایکه به فروهرها ونزول نتستین روزداشتند برگخزارمخیخکخردنخد .امخا
هتامنشیان گشن اول ماه سال رادر(مهرماه) میگرفتند،درچنین روزی موبد موبدان
باگام زرینی ،انگشتری در می و دینارخسروانی ویک دسته سخبخزۀ نخورسختخه،
شمشیری وکمانی ،دواتی و قلمی که الزمۀ سلطنت پنداشته می شد ،نزدشاه میآمد
وبه ستایش ونیایش میپرداخت .سپس بزرگان دولت واعیان ومردم یخک یخک
باریاب می شدندوبه ستنان موبد موبدان گوج میدادندکه خطاب به شخاه مخی
گفت  :شاهها ! دیر زی ،شادباج ،انوشه خور به گام گمشیخد ،سخرت سخبخز و
گوانیت گاودان باد.
بقول فکری سلجوقی :
از آن سال وازآن ما واز آن روز بجامانده خجسته گشن نوروز
نوروزکه آغازفصل ومهرگان است وزمان برداشت حاصالت ،هردودراعتدال
زمان قراردارند .ناصرخسرو نوروزرابرمهرگان رگاان داده گوید :نخوروزبخه ز
مهرگان .اگرچه هردودرزماننداعتدالی ،باین ترتیب نوروزهم سال وضعی است به
حساب روزاول تقویم گاللی وهم طبیعی است به مناسبت آغخازسخال نخووفصخل
بهار،و تنهاعید وگشنی است که از دیرباز تاکنون مورد عالقه و استقخبخال مخردم
بوده است .
درزمان حضرت رسول (ص) به روایتی که عبدالصمدبن علی ازگدخودنقخل
می کند ،درنوروز گام سیمین که پرازحلوا بود ،برای پیغمخبخر هخدیخه آوردنخد
وآناضرت پرسید که این چیست؟ گفتنخد امخروز نخوروز اسخت .پخرسخیخد
نوروزچیست؟ گفتند عیدبزرگ ایرانیان است .فرمود آری دریخن روزبخودکخه
خداوند عسکره رازنده کرد ،پرسیدند عسکره چیست؟ فرمود عسکخره هخزاران
مردی بودندکه ازترس مرگ ترک دیار کرده وسربه بیابان نهادندوخداونخد بخه
آنان گفت :بمیرید! بمردند ،پس آنهارا زنده کرد وابر هارا امرفرمود که بخرآنخان
ببارد و ازین روست کهپاشیدن آب درین روزنیزرسم شده است .سپس ازحخلخوا
تناول کردوگام رامیان اصااب خود تقسیم کرد وگفت :کاج هخرروز بخرمخا
نوروزبود .نتستین باراست که واژۀ نوروز به عربی راه یافخت( .صخفخاخۀ 34۱
آثارالباقیه) .
درروایت دیگرآمده حضرت علی درهمین روزبه خالفت رسیده است .ایخن
ابیات{کاشف} ازهمین موضوع است.
نوروز ازآن شد پر شعف هم صاحب عز و شرف
کانروز ساالر نجف آمد به تتت سروری...
امروزعلی نشست برتتت نبی زآنست که روزشب برابر گردید
درصفاۀ  ۵8کتاب نوروزخوج آیین میتوانیم که حضرتعلی به دیخار بخلخخ
عنایت داشته وبلخ درزمان نوشین روان چنان آبادبوده که خلق متخصخل بخه آب
گیاون نشسته بودند ،ازتتارستان وهندوستان وترکستان و ازبالد عخراق وشخام
وشامات اکابر واشراف آن بالد ،بخدیخن شخهخر آمخدنخدی وهخرروز در وی
عیدکردندی ،به موضعی که آنرا(نوبهار) می خوانند .منقول از واعخظ بخلختخی
درکتاب خراسان بزرگ ،تالیف داکتر احمد رنجبر .
مضاف ومنسوب های نوروز وبرخی ازآداب وآیین آن :
»نوروز بزرگ یا نوروز خاصه «روزششم ماه را گویند .ظهیرفاریابی گوید :
میمون وخجسته باد برتو نوروز بزرگ روز تاویل
شاعردیگر :صبارا گاه آن آمدکه راه بوستان گیرد
زمین را سبزه در دیبا و گل در پرنیان گردد
منوچهری :بر زن غزل نغز ودل انگیز و دل فروز
ورنیست ترا بشنو از مرغ نوآموز
گشن نوروزی راهمیشه شعرا باکلمۀ (گشن) آورده اند ولفظ عید را متتص به
عیدرمضان واضای دانسته اند .رودکی گوید :
باد برتو مبارک و رخشان گشن نوروز و گوسپند کشان
ادیب صابر :چهرۀ باغ زعفرانی گشت گونۀ برگ ارغوانی گشت
دوستان ترک بوستان گفتند گشن نوروز مهرگانی گشت
فرخی :ازین فرخنده فروردین خرم گشن نوروزی
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی
بدین شایستگی گشنی بدین بایستگی روزی
ملک را درگهان هر روز گشنی باد نوروزی
ظهیر فاریابی :نوروزفرخ آمد بویی بهارداد بوی بهارمژدۀ زلفین یارداد
نغمۀ نوروز :ازخم صفا بادۀ چون قندبیارید بانغمۀ نوروزونهاوندبیارید
حجلۀ نوروز :نوعروسان حجلۀ نوروز نورهان زر و زیور اندازند
عروسان حجله نوروزکنایه است ازشگوفه و نورهان ارمغان ومژدگانی وسوغخات
(تافه) .رنگ کردن تتم مرغ :ازآنجاکه تتم مرغ رانشانۀ آغازآفرینش وتکویخن
حیات موگودات دانند ،تهیۀ بیضۀ الوان یاتتم مرغ رنگ کرده وطالیی وگاهخی
آراسته باتصویر ومیناتورظریف ازگملۀ مراسم آداب نوروزی اسخت .شخاعخری
گفته:
عیداست وبدست آن نگارسرمست بینید اگر بیضۀ رنگینی است
آن بیضۀ رنگین دل خونین منست طفلست وپی شکستن آورده بدست
تتم مرغ ازطریق بالتیک ازمشرق زمین به اروپا رفته است .اگرتتم را باعخلخف
وسبزی بجوشانند سبزرنگ میشود ،اگر باپیازبجوشانند زردرنگ میشود واگخربخا
لبلبو بجوشانند سرخ رنگ میشود.تتم مرغ را مظهرآفرینش آدمی مخیختخوانخنخد،
اعتقاد عامه برآنست که در میان دریای بیکران ماهیی شخنخاوراسخت کخه گخاو
رابرپشت دارد وزمین برشاخ آن گاو نهاده شده ،به هنگام حلول سال گاو زمین را
ازیک شاخ به شاخ دیگر میندازد ،واین موگب میشودکه زمین به لرزه افتد .آنگاه
تتم مرغی که باالی آیینه گذاشته شده میچرخد وباحرکت آن می فهمندکه سال
نوآغاز شده است ( .صفاۀ 4۱نوروز خوج آیین)
هدیۀ نوروزی  :هدیه دادن شکر وشیرینی وعیدی دادن زر وسیم از مخراسخم
نوروز است .درعهد خلفای عباسی این رسم معمول بود ،خلیفۀ امخوی عخمخربخن
عبدالعزیز رسم هدیه دادن در نوروز رامنع کردوملغا ساخت ،ولی یزیددوم دوباره
آنرا برقرارساخت . .این مسایل درتاریخ بیهقی به تکرارآمده است .شخعخرا دریخن
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دروصلت وطن و درغربت هجرت ()43
روزهای اول درسرزمین دیگران  :درمدت بودوباشم درپشخاور بخاچخنخدنخفخر
دوستانی که باتنظیم ماترم حضرت صبغت اهلل مجددی معرفت داشتند آشناشخدم
وازهمین طریق ثبت نام شدم ،کارت تنظیم رابدست آوردم و ازدفختخرمخربخوطخۀ
پاکستان (شناختی پاس) هم گرفتم .درهمین مدت چند مضمونی هم برای نشرات
افغانها درپاکستان نوشتم وپارچۀ هم به استقبال شعر(آزادی) شاعرشهیرفرانسه ،پول
ایلوار ،برشتۀ تاریرآوردم که هم دریک رادیو مالی افغانها وهم درمجلۀ میخثخاق
خون به مدیریت ماترم داکترحقشناس بچاپ رسیدوبعدتخر ازامخواج رادیخوی
مربوطه که برای افغانهای مهاگر درداخل افغانستان نشرات شبانه داشت ،نیزپتخش
گردید .آن پارچه با عنوان (همه گااسم ترا مینویسم) وتقدیم به مجاهد گمنام وطن
بود ،که بعدها در ایاالت متادۀ امریکا درگریدۀ مردمی امید نیزبه چاپ رسید.
درپاکستان درنتستین دیارغربت دراواخرسال  ۵184-۵18۵گاهی در پشاور و
گاهی دراسالم آباد روزهای بس دشوارو اسفناکی راسپری کردم ،وضع غم انگیز
و دربدری مهاگرین وپناهگزینان افغان که درآن سالها اکثرا طبقۀ تاصیل یخافختخه
ونتبگان ،مامورین عالیرتبه وسابقه ،شاگردان مکاتب وماصالن فاکخولختخه هخارا
تشکیل میداد ،ستت تکان دهنده و زگرتناک بود .درآن مقطع دردناک آغازبخی
وطنی در دیار دیگران همه دردمشترک داشتیم ،درد ازدست دادن وطخن ،کخارو
کسب ووظیفۀ روزمره ،درد فقدان عزیزان وخویشخاونخدان ،دردنخاداری وبخی
سرنوشتی وامثال آن ! اما اولترازهمه درانتظار وامید یک فردای روشن ونخجخات
بتش بودیم ،که رژیم خودکامه ومقهورکنندۀ کمونیستی بزودی سقوط کرده از
افغانستان برچیده شود ،ودست یغماگر متجاوزین شوروی کوتاه گخردد ،صخلخح
وصفا بازآید وبه وطن آزاد وسرزمین مابوب مادری خویش مراگعت کخنخیخم.
ولی صدحیف وافسوس که فردای روشن ورگعت به وطن پرصلح وصفا ازهمان
تاریخ تاامروزکه بیش ازسی وسه سال می شود ،هرگز میسرنگردید.
روزی ضمن مطالعۀ آثار ادبی غرب پارچه شعرشاعری راخخوانخدم کخه دور
ازوطن درتبعید درزیر عنوان (درانتظارفردا) ومن به استقبال و همنوایی او پخارچخۀ
را تات عنوان (فردای روشن ما درکجاست؟) چنین به رشتۀ تاریرآوردم :
همه باهم درین زمزمه اند که فردا فردا
ومن می پرسم پیهم که تاظلمت شب اینجاست
فردای روشن ما درکجاست ؟
میگویند در شفق داغ افق های دور
در طلوع آفتاب ،در گسترج روشنی و نور
اما سالهاست درانتظار صبح این شب یلدا هستم
همه گا در گستجوی آن فرخنده فردا هستم !
فردای پیوند های ماکم وقیام همگان،
نیروبتش وحدت و پیمان راستین من وتو،
برهم زن صف دشمن ویرانگر وگماشتۀ دیگران ،
که خزیده است چون مار در آستین من و تو!
کجاست فردایی که درآن اهریمن گنگ نباشد،
وطن گوالنگاه دزدان ناموس و ننگ نباشد
من و تو تا فتنۀ بیگانه ازوطن دور نسازیم
تاچشم عدو بانیروی وحدت وهمرنگی کور نسازیم
راه صلح وآزادی وطلیعۀ نوروزما پیهم ناپیدا خواهد بود !
پس فرداهای دیگر ما چون امروز بی فردا خواهد بود !
هنوزچندشب وروزی از ورودم درشهرپرسروصدا وناآشنای پشاور نگخذشختخه
بودکه یکباره ملتفت شدم همه چیز ،همه اندوخته هاودار وندار خخودرا دروطخن
عزیزم ازدست داده ام  :فعالیتهای علمی ومطبوعاتی ،وظایف تخدریسخی واداری
فاکولتۀ طب پوهنتون کابل ،تمام کتب وآثار نشرشدۀ علمی ومسلکی ام بشمخول
نتستین فرهنگ طبی درافغانستان که تاگلد چهارم وحرف باترگمۀ دری تخهخیخه
وتدوین وبرای ماصالن فاکولته های طب وفارمسی به نشررسانده بخودم ،تخمخام
کلکسیون تراگم ومقاالتم که درگراید ومجالت وطن بچاپ رسیده بود ،کتابتانۀ
کوچک شتصی ام ،خانه وسرپناه وآن مالۀ مابوب وخخوج آب و هخوای
کارتۀ پروان وباالخیر همه دوستان وعزیزان وهمسلکان گخرامخی ام وازهخمخه
دردناکتر وطن شیرین ومادر وپدرعزیز وسالتورده وبجان برابرم را پدرود گفتخه
بودم !
یقین دارم شمانیزخوانندۀ ارگمند ،درهمین لاظه به آنهمه عزیزان و گنجینه های
مادی ومعنوی راکه حین خارج شدن اگباری ازوطن برای همیشه ازدست دادیخد،
به یادخواهیدآورد:آن خانه وکاشانۀ که زیرسقفش میزیستید ،آن کوچه وماخلخه
ایکه درمایط مابوب آن تولدیافتیدبزرگ شده به ثمررسیدیخد ،آن مسخلخک
وحرفه و موقف اگتماعی واداری راکه پس ازسالهازحمت وتاصیل وتخجخربخه
بدست آوردید ،وباز هم ازهمه گرانبهاتر ودردناکتر خاص مقدس وطن ومخأمخن
ومنبع عشق ها وآرزوهاو رویاهای خود را ! راستی چه اسف انگیزاست که انسخان
با زگرت (گدا شدن گوشت از ناخن) ،درسیاهترین وتلتترین ساعات زندگی و
پدرود غم انگیز وطن خود ،باچنین سرنوشتی گرفتار آید ودر یک مسیرتاریخک
قدم گذارد !
همینکه خودرا درشهر پرحادثۀ پشاور تک وتنها وبدون آنهمه پخیخونخد هخای
عاطفی ومعنوی زادگاه مابوب خود یافتم ،بار وسوسه وتشخویخش و اسختخرس
ستت بردوشم سنگینی کرد واندیشه ونیازشب وروزم این بود که ایکاج وطخن
هرچه زودتر ازسلطۀ اگنبی وتجاوز واشغال قشون سرخ سفاک شوروی رهخایخی
یابد ودوباره باهمه افراد خانواده به کابل عزیزرگعت کنم و ازکابوس هخولخنخاک
تبعید و بی وطنی وبخی سخرنخوشختخی نخجخات یخابخم ؟! ( /دنخبخالخه دارد)
***************
به تکرارشعرهای نغز سراییده اند .این ابیات به زبان کودکانه گاری میشود  :نوروز
نوباز آمده دنیا به پروازآمده ،بلبل به آوازآمده بابا بده نوروزی ام !
استاد فقیدداکتراحمدگاوید دراثرگرانبهای خود(نوروزخوج آیین) از والدت
نوروز وگل نوروزی ،باران نوروزی ،خط نوروزی ،گامۀ نوروزی ،نوروز نامخدار
وطالیۀ نوروز ،میرنوروزی ،گلوۀ نخوروز و رایخت نخوروز ،مخقخدم نخوروز،
نوروزسلطانی ،نوروزنوآیین ،نروز نگارین ،نوروز خوج آیین به اساس باورهخای
مردم یادآورشده واشعارشاعران کالسیک رابه نشررسانیده است.
برچهرۀ گل نسیم نوروز خوج است درصان چمن روی دل افخروزخخوج
است
ازدی که گذشت هرچه گوییخوجنیستخوجباجزدیمگخوکخه امخروزخخوج
است
هفت سین و سمنک یا سمنو  :استاد فقید داکترگاوید درباب هفت سخیخن ،در
صفاات۶4-34کتاب نوروزخوج آیین باکلمات وگمالت دلپذیخروشخیخوا و
استادانه ،از رسوم مردم ستن گفته است .مردم به هفت سین وسمخنخک گخنخبخۀ
تقدس قایل بوده اند .انجاکه مراسم متذکره درکشورماازسالیان پیش به اینخسخوبخه
شیوۀ خاص و مطلوب برگزار میشود ،لذادرینجا ازآن بارخروشان ،چندمطخلخب
گالب راخدمت پیشکش مینمایم  :اصوال لفظ (هفت) ازقدیم مورد توگه واحترام
ملل بوده ،ای بسا که به آن عددنیزگنبۀ تقدس قایل بوده اند.

صفحۀ چهارم

بلومنگتن ،اندیانا
داکترعنایت اهلل شهرانی
تاریخچۀ مختصر هنر درافغانستان ()8
دردانشگاه کابل دراواخرسالهای شصت واوایل هفتخادمسخیخاخی ،خخارج از
رسمیات واکادمیک ،کورسهای بدون کریدت درنقاشی وهیکلتراشی ازطخرف
فاکولتۀ ادبیات وعخلخوم بشخری ایخجخادگخردیخد .درسخال ۵11۱زمخانخیخکخه
پروفیسراستادمیرحسین شاه رییس فاکولتۀ ادبیات بودند ،کورسهای غیخررسخمخی
نقاشی ومجسمه سازی ،در چوکات فاکولتۀ مذکورتوسط ایشان شکل رسمخیخت
داده شد .بعدازآن شعبۀ هنر های زیبا در قطارشعبات دیگرفاکولتۀ ادبیات ،استادانی
که درآن تدریس مینمودند ،ابنها بودند :آقای امان اهلل حیدرزاد ،داکترعنایخت اهلل
شهرانی ،حامدنوید ،تمیم اعتمادی ومرحومان استادمامدهمایون اعتمادی واستخاد
سیدحمایت اهلل حسینی .بعداز ورود کمونیسم درافغانستان ،استادان فخوق الخذکخر
دست به هجرت زدند.
به وقت آمریت داکترعنایت اهلل شهرانی دوشعبۀ تیاتر ومخوسخیخقخی تخوسخط
موصوف تاسیس ورسمیت یافت ،سپس شخعخبخات مخیخنخاتخوری ،خخطخاطخی،
سینماتوگرافی وتعلیم و تربیۀ هنربه اشکال شعبات کوچک تاسیس شد وشخعخبخۀ
کوچک نقاشی وهیکلتراشی که مربوط فاکولتۀ ادبیات بود ،با این دیپارتمنتخهخای
نوتاسیس یکجاشده یک آمریت عمومی ومستقل را تشکیل نمود ،واین آمریخت
مستقل درحقیقت فاکولتۀ مستقل بود امابه شکل یک فاکولتۀ که رییس داشختخه
باشد اعالن نگردید .زمانیکه مرحوم استاد داکترمامدنعیم فرحان بوقت آمخریخت
مستقل هنرهای زیبا منایث معاون با داکترشهرانی کارمینمخود ،بخعخدازهخجخرت
شهرانی ،داکتر فرحان آمرعمومی هنرهای زیباگایش را اشغال کرد .داکترفرحان
بعد هابایث رییس فاکولتۀ هنرهای زیبامقرر وتازمان هخجخرتخش آن وظخیخفخه
رابردوج داشت .
به وقت تاسیس شعبات نو توسط داکترشهرانی یکتخعخداداسختخادان بصخورت
رسمی وحق الزحمۀ استتدام شدند  :مامدنعیم فرحان وزلخیختخاگخان نخورانخی
درکدرپوهنتون ،عبدالقیوم بیسد .ننگیالی ،سلیم سرمست ،حسین ارمان ،غالم مای
الدین شبنم ،همایون اعتمادی وحسینی بصورت حق الزحمه عزتقرر یافتند.
ذکر اسمای تعدادی ازنقاشان وهیکلتراشان  :غالم مای الدین گان پسرارگخمخنخد
پروفیسرغالم مامدمیمنگی ،مامد سرور فرزنداستاد عزیخز ابخکخم ،خخلخیخفخه
مامدرضا نقاج ،خلیفه مامدحیدر نقاج ،خلیفه علی احمخدنخقخاج ،خخلخیخفخه
مامدحسن نقاج ،خلیفه غالم گان نقاج ،خلیفه عبدالجبارنقاج ،استادبرشنا ،خانم
سیمون شکور ولی اصال فرانسوی وبعد افغان شده بخود ،امخان اهلل حخیخدرزاد،
استادخیرمامدیاری ،استادخیر مامدعطایی ،استادغوث الدین ،استادکریم شخاه،
استادمامد همایون اعتمادی ،امان اهلل پارسا ،عبدالواسع ،استادعخبخداهلل شخهخنخواز،
اسداهلل صافی ،الااج مامداساق ،مامد علی دستگیرزاده ،فتح مامدصنعختخگخر،
مامدرحیم شرف ،میرسکندرشاه حیدری ،عبدالاسین رشیخدی ،عخبخدالخرؤوف
منزوی ،خیرمامدآرام ،سناتورمامدسعیدمشعل ،استخادعخبخدالخرؤوف فخکخری
سلجوقی ،ارشدبهزاد سلجوقی ،گل مامدهنرگو ،استادقربخان عخلخی عخزیخزی،
استادمامدیوسف کهزاد ،عبدالعزیزطرزی ،الااج گان مامد ،مخاخمخد اسخاخق
بدیعی ،مامدشاکر سامی ،عبدالصمد ،مامدافضل ژوندی ،حخفخیخظ اهلل وفخا،
استادعبدالغفور ،عبداهلل خان ،مامد امین خان ،مامدهاشم خان ،مامداکرم نقاج،
هارون شیرزاد ،عبداهلل نایل ،فی مامدخیرزاده ،سیدمقدس نگاه ،مامدعارف
سیماگر ،غالم مای الدین شبنم غزنوی ،عبدالعزیز گندمی ،غالم قادرسپهر ،برهان
الدین ابدالی ،عنایت اهلل مشتری ،شمس الدین پیرزاده ،نصرت اهلل فرهمند ،مامخد
اسراییل رویا ،میرعبدالرحمن صدیقیان ،مالآقابابه خخان ،مخاخمخدعخزیخزخخان،
حیدرعلی نساج ،مامدرسول ،عبدالرحمن بینا ،مامدعمر خان ،مامداکبخرخخان،
عبدالرب خان ،عبدالجلیل خان ،مامدآصف خان ،اکبرسالم ،رهخرو عخمخرزاد،
سمیع رنگین ،فتانه بکتاج ،خالد ناالن ،عظیم نوری ،عالم فرهاد ،یزدگرد کخوهخی
سمنگانی ،عبدالمالک دوست زاده ،فریدسلطانی ،عبداهلل نوید ،حخامخدمخاخمخود،
مرتضی پردیس ،نجیبه غوثی ،عبدالعزیزنوری ،غالم فاروق خخان ،عخبخدالخرزاق
خان ،عبدالکریم مجید ،مامداساق نوری ،خوانی علمزی ،گخان مخاخمخدخخان،
استادفرخ افندی ،داکترعبدالرحیم نوین ،حسن پایند ،عنایت اهلل شهخرانخی ،غخالم
علی امید سرخابی ،عبدالرحیم غفورزی ،مامدانور رسام ،عبدالتالق قخیخوم زاده،
غالم ربانی ،حامدنوید ،تمیم اعتمادی ،عبداهلل امین ،عبدالکریم رحیمی ،عنایت اهلل
نیازی ،سیدفاروق فریاد ،شبگرد حنیف ،صدیق ژکفر ،کامران ،نعیم حخنخیخفخی،
سیدگالل ،شاهداد ،مهتاب الدین زبردست ویک تعداددیگر که نخام هخای شخان
بتاطرنیامد وامیدوارم مرامعذوربدارند.
درفرگام دعامیکنم آن هنرمندانی که گهان فانی راوفاع گفته اند خداوندهمۀ شان
راغریق رحمت خودفرماید وآنهاییکه درقیدحیات اند ،اهلل سباانه وتخعخالخی بخه
مددشان برسد .ومن اهلل التوفیق ،مصادفل به روز مولودشریف ،اندیانا ۵11۱ ،م،
امریکا .
یادداشت :برای مزیدمعلومات دربارۀ بازیگران وممثالن رگوع بفرمایید به کتابهای
ذیل  :هنرمندان تاریتسازتیاتر ،مولف ماریادارو ،ویراستار عنایت اهلل شهخرانخی –
استادعبدالرشیدلطیفی یاپدرتیاترافغانستان ،مولف پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفخی
باویراستاری شهرانی -هنردرافغانستان ،تالیف شهرانی،مطبعۀ معارف کابل -نقاشان
معاصرافغانستان ،تالیف عنایت اهلل شهرانی ،مطبعۀ بیهقی کابل دوگلد -سخازوآواز
درافغانستان ،تالیف شهرانیل مطبعه بیهقی دوگلد -قانون طرب ،تالیف اسختخادسخر
آهنگ ،تاشیه وتعلیقات ازشهرانی ،چاپ سویدن -خوشنویسان ،تالیف شهرانی،
چاپ قاهره -پیرخرابات ،تالیف شهرانی ،چخاپ پخاکسختخان -نخوشختخه هخای
اسخختخخادعخخبخخدال خخغخخفخخور ب خخرشخخنخخا -ن خخوشخختخخه هخخای اسخختخخادنخخب خخی کخخهخخزاد/ .
**********************
سومری هاسیارات سبعه را بصورت ارباب انواع میپرستیدند .درکیش مانی عخدد
هفت مهم خوانده شده ،درتورات وانجیل عدد هفت گایگاه خاص دارد .سخورۀ
الفاتاه که درمکۀ مکرمه نازل شد .سبع الثمانی نامیده شده ومرکب است ازهفخت
آیه ،لفظ سبع الثمانخی درسخورۀ الخاخجخر ۵۱/81قخرآنخکخریخم نخیخزآمخده.
مسعودسعیدگوید:
نبودم گزچنین الامدهلل به حق حرمت سبع الثمانی
داستان هفت گاو الغر وهفت گاو فربه وهمچنین هفت آسمان اشارۀ به اهخمخیخت
این عدداست .خداوندگاربلخ عدد هفت راازاعدادنیک شناخته گوید:
سعد اعداداست هفت ،ای خوشنفس زآنکه تکمیل عددهفت است وبس
هفت شهرعشق راعطار گشت ماهنوز اندرخم یک کوچه ایم
درامثال ومصطلاات عامیانه عددهفت درمواردمتتلف بکاررفته ،مانندهفت کخوه
سیاه درمیان ،آشناشدن باهفت قاضی کور ،هفت بارشستخن دهخن ونخام کسخی
راگرفتن .رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
وآنگاه شراب عشق را پیمانه شو  ،پیمانه شو
یک قصۀ گالبترین که افتتارج بیش ازهمه به سرزمین مقدس مامیرسد :
ادوارد گیبن Edward Gibbinمولف کتاب اناطاط وسقوط امخپخراتخوری روم
درگلدسوم صفاۀ  411نگاشته است »... :آنگاه خطبۀ سلطنت اسالمی رابخنخام
طغرل سلجوقی خواندند ،او رابه لقب نیابت خالفخت در امخور فخرمخانخروایخی
برکشورهای اسالمی مفتترساختند .پس هفت زربفت یکی پس دیگری بردوج
طغرل انداختند ،هفت کنیز زیباروی ازهفت اقلیم قلمرو اسالمی بخه اوتخقخدیخم
کردند ،پارچۀ ابریشمین سیاه معطر به مشک برسرج افگندند و دونوار رنخگخیخن
دور سرج بستند که حکم دو تاج راداشت ونشان سلطنت بود برعخرب وعخجخم،
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نیوگرسی

مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
ادامۀ مطلب ازشمارۀ پیش  :یکی دیگرازچهره های خون آشام که هخمخدسخت
برادران دیره دونی ،درقتل وخونریزی وظلم وبیداد بود ،مامخد گخل مخومخنخد
میباشدکه باتأسف فراوان به وزیرمامدگلتان مومندمشهور شده بخود .گخرچخه
اوبرادری خونی باخانوادۀ نادرغدار نداشت ولی خصلت ددمنشانه وخون آشامخی
اوبه درگۀ بودکه کسی فکرنمیکرد باایشان از یک پدرومادرزاده نشده باشد ! آن
موگودخونتور در خصلت فاشیستی وقساوت قلب از هتلر پیروی میکرد ،هتلخر
برایش الگوی زندگی بود و همانند او ،قومی راکه مربوط آن بودیعنی پشتون را
براقوام دیگرکشور رگاان میداد وبرای رسیدن به این هدف نامقدس ازهیچ نخوع
بیدادگری و گور وظلم درین نکرد .امافرق او ازهتلر این بودکه هتلر مخردشخجخاع
بود ووطنش رادوست داشت ،درحالیکه مامدگل مومندانسان بزدل و خخیخانخت
پیشه بود .نادر بااونزدیکی خاص داشت وبه استشارۀ انگریزهااو رادرحلقۀ توطخیخه
سقوط دولت امانیه بسی ساخته بود چون مثل نادر نمک حرام و بخرده خخوبخود،
پیونددوستی میان ایندوستت گره خورده بود.
پدرمامدکل مومند خورشیدخان نام داشت که شتصی غاصب وظلم پیخشخه
بود وبه اندازۀ وسیع زمینهاو گایدادهای مردم درزمانیکه صاحب منصب عسکری
در فرقۀ دهدادی بود ،باگبر واکراه وظلم وبیداد غصب کرده وصاحب هخزاران
گریب زمین غصبی خود راوقوم خودراساخته بود ،که آن مال راقریۀ مهمنخدان
یادمی کردند .اودرمیان مردم مال به خورشیدخان حرامتورمشهوربود ،خاطخره
های زشت آن انسان غاصب وظالم در اذهان مردم مال زنده است وحکایه هخای
دلتراشی ازمظالم او سینه به سینه ونسل به نسل درمنطقه انختخقخال یخافخت اسخت.
اوهمدست و گماشتۀ حکمرانان(امیران) سدوزایی بودکه باهمدستی شان زمینها و
خانه هاحتی مواشی مردم بومی منطقه (تاگیکها ،اوزبیکها وترکمنخهخا) را بخازور
وتهدید گرفته وبه کوچی هاومردم قبایلی همه پشتون ،که حتی بازراعت وکشت
وکاربیگانه بودند تسلیم میکرد .مامدگل راشاه امان اهلل خان برای تاصیل نظامخی
به ترکیه فرستاد وبعدازبازگشت بدون اینکه دریابد اهلیت وشتخصخیخت اوازچخه
قراراست ،قوماندان فرقۀ دهدادی ساخت .چون نادر مامخدگخل رادرپخالنخهخای
انگلیسها برای سقوط دادن دولت امانی سهیم کرده بود ،لذا این انسان نمک حخرام
درروی صانه با امان اهلل ودرعقب پرده برای ازبین بردن سلطنت اوفعالیت میکرد.
سه سال بعد نادربرای میلۀ گل سرخ به مزارشریف میرودکه بهانه میله بخود ولخی
دراصل ازطرف انگلیسها به ماموریتی توظیف شده بودکه مومند هدایت دهدکخه
وظیفۀ خودرابدون اینکه به شاه اطالع دهد ،یااو ازآن آگاه شود ،تخرک نخمخایخد
تاپایه های سلطنت امانی تضعیف و هرج ومرج درآنجاآغازگرددوخودنیز ازرفتن
به وظیفه کنار رود .مامدگل مومند آنچه هدایت انگلیسهابود همان کرد ،وظیفخه
راخودسرانه ترک کرد و فرقۀ دهدادی بدون قخومخانخدان وقخومخانخده مخانخد
وخوددرزمینهای غصبی پدرج دربلخ مصخروف شخد ونخادر روانخۀ کخابخل
گردیدتاامان اهلل خان از پالن آنهاشک برنشود.
چندسال بعد امان اهلل خان به میلۀ گل سرخ درمزارشریف میرود واین زمانیست
که او ازاغتشاج وخرابکاریهای شینواری وگنوبی تات رهنمایی انگلیسها به ستوه
آمده بود .اومامدگل مومندراباخودبکابل آورد تادرخاموج ساختن اغختخشخاج
پشتونهای شنواروگنوبی ،اورا همکاری نماید ونادر راهمخراج سخاخخت .چخون
اغتشاج کارانگلیسهابود تادولت راسقوط بدهند درحالیکه نادر ومومخنخدقخبخالبخه
دستبوسی وپابوسی انگلیسهاپرداخته ودریک پالن واحدباایشان درصخددسخقخوط
دولت امانی بودند ،ازرفتن وگنگیدن بهانه گویی وخودداری کردند تخاوفخاداری
شانرا به انگلیسهاثابت سازند .شاه به همکاری دوستانش چون شاه مامدولی خخان
دروازی ومامودخان طرزی ،ازارتباط نادرومامدگل باانگلیسها و نیت نامخقخدس
شان در برابرسلطنت شبک برشد وبه مشورۀ این دودوست آن دوخاین راباخیخث
سفیربه خارج فرستاد تامگرارتباط شان باانگلیسهاو اغتشاشیون پشتون گنوبی قطخع
گردد ،اما برعکس فرستادن ایشان به خارج زمینۀ دیدو وادیدآنهاراباانخگخلخیخسخهخا
مساعدترساخت .چنانکه نادر وقتا فوقتا ازپاریس به لنخدن بخه مخالقخات بخاداران
انگریزخودمیرفت بدون اینکه امان اهلل خان ازآن آگاه شود .البته طبخق قخوانخیخن
ومقررات دپلوماسی هیچ سفیری به خواست خودوبدون اگازۀ دولت متبخوعخش
حق مالقات سیاسی را با کشوردیگری ندارد.
مامدگل مومند بهمان اندازۀ که ددمنش وخونتوربود ،بخیخشختخرازآن بخزدل
وترسو بود ،داستانهای مشهوری ازبزدلی وگبن آن مخوگخودخخیخانخت پخیخشخه
موگوداست که توسط دانشمندان اعم ازتاریخ نویسان خودمخاوتخاریخخ نخویسخان
سایرکشورها رقم شده است ،یک مثال اینست زمانیکخه انخگخلخیخس هخاعخلخیخه
کشورماگنگ راآغازکردند ،شاه درپهلوی دیگرلشکرکشیها برای مقابله باانگلیس،
لشکری تهیه دیدوتات فرماندهی صالح مامد خان ویااو مامدگل مخومخنخدکخه
درآنزمان گوان برهنه روی هم بود ،به گانب مشرقی فرستاد .صالح مامدکه تازه
وزیردفاع شده بود ،بایاورج کندکمشر ماخمخدگخل مخومخنخد دراوایخل مخی
۵1۵1گانب مشرقی حرکت کردند ،افراداین لشکر بیشتر ازلشکرهایی بودکه بخه
خوست وقندهار فرستاده شده بودند ،اکثراین سربازان را تاگیکخهخای شخمخالخی،
ازبیکها و ترکمنهاتشکیل داده بود .چون امرگهادداده شده بود آنان باشوروشعخف
آمادۀ سربازی درراه خدا ووطن بودند .این لشکربافرمانده و یاورج موردپذیرایی
مردم قرارگرفته بعدازگذشتن ازتورخم درنواحی مومند و خبیر ،انگلیس ازآمخدن
آنخهخخاخخبخخرشخدنخخدونخمخخایخنخخدۀ خخخودرانخزدص خالخح مخاخخمخدو مخاخخمخدگخخل
فرستادندوپیشنهادکردندکه اگرعقب نشینی نمایند ،انگلیس حاضراست تخاپخنخ
صندوق مملو ازطال برایشان بدهد .صالح مامدومامد گل بعدازمشوره باهم به آن
پیشنهاد موافقت کردند ،امابرای اینکه مسایل راشخکخل عخادی گخلخوه دهخنخد
قرارشدهردونفر هرچه زودترازسرحد عبور وقریۀ باغ راکه درنزدیخک تخهخانخۀ
انگلیس بود تصرف نمایند تا بهانۀ برای حملۀ انگلیسها گردد .درحخالخیخکخه قخبخل
ازحرکت لشکریان در کابل فیصله بین سران لشکرفیصله شده بخودتخازمخانخیخکخه
درپشاورقیام مردمی شروع نشود هیچیک ازسران لشکر اگازۀ حرکت نخظخامخی
وآغاز گنگ راندارد ،که این فیصله تات ریاست خودصالح مامد که یخاورج
مامدگل مومندپهلویش نشسته بود صورت گرفته بخود چخون او درآنخزمخان
وزیردفاع بود .ولی بنابه دستورانگلیسهااین هردو بدون درنظر داشت آن فیخصخلخه
وبدون درنظرگرفتن تقاضاهای مکررکه ازگبهات دیگر واشختخاص ارتخبخاطخی
درکابل ازیشان میشد ،به حرکت نظامی که در حقیقت ساختگخی بخود ،دسخت
زدندوعساکرانگلیس به حملۀ خودآغاز نمودند .حاگی عبدالرزاق خان انخدر کخه
ازطرف امان اهلل خان برای بیداری پشتونهای قبایلی درسرحدات شرقی وگنوبخی
فرستاده شده بودتا فریب انگلیسهارا نتورند ودربدل پول که معموالانخگخلخیخسخهخا
درچنین حاالت به قبایل میپرداختند ،به منفعت آنان اقدام نکنند ،به صالح مخاخمخد
ومامدگل مومند مکتوب فرستادکه هوشدارباشند وگنگ راآغازنکنند ،چخون
هنوز قبایل رامتقاعد نساخته وآمادۀ شورج دربرابرانگلیسها نیخسختخنخد .حخاگخی
مذکورشک برشدکه آندوخاین درصدد آغازگنگ اند ،مکررا مکتوب فرستخاد
وقاصدروان کردکه هوج داریدگنگ راآغاز ننمایید واگرگنگ آغازکنید همه
عساکرماکشته میشوندوگنگ رامی بازیم .اماصالح مامدومامدگل مخومخنخدبخه
دادوفریادحاگی وقعی نگذاشتهآنچه دستور انگلیسهابود همان کردنخد وگخنخگ
ساختگی آغاز شدوانگلیسهانیزحمله کردند ،چون مجاهدین ازقضیه واقف نبودند
گانبازانه دربرابرقوای انگلیس گنگیدند به اندازه ایکه

ضربات شدیدی به قشون شان واردکردند ومیدانستندکه گهاد ایشان بخرحخق
است ،با روحیۀ قوی میجنگیدندوحتی آغازبه پیشروی کردند ،درعین هخمخیخن
گوج سربازی وفداکاری سربازان وطن ،صالح مامدکه درمال قومانده بخود
ومامدگل مومند دراراضی سوق واداره میکرد ،به سربازان امرعقب نشخیخنخی
دادوعساکرباوگود اینکه روحیۀ عالی رزمی داشتهآمادۀ پیشروی بودند ،مجبورا
عقب نشینی کردند و انگلیسها ضربات شانرا شدیدترساختند وباتوپ وسخالح
ثقیله برمجاهدان حمله کردند .در همین گیرودار صالح مامدومامدگل مومند
صندوقهای طالرادریافته و ازمیدان فرارکردند .مجاهدین به حالت بی سرنوشتی
دچارشدند،کدام قومانده و هدایتی ازسخرلشخکخریخان شخان یخعخنخی صخالخح
مامدومامدگخل مخومخنخد نخیخافختخنخد ،سخراسخیخمخگخی درمخیخان شخان
افزونترشدوفکرکردندسرلشکرشان هردوکشته شده اند ،لذاروحیۀ شان ضعیف
وضعیف ترشد ودرنتیجه شکست فاحش خوردندو انگلیسهخاضخربخات شخانخرا
شدیدترنموده تعداد کثیری ازمجاهدین شهیدشدند وبقیه راانگلیسها تخاتخورخخم
عقب زدند و طیارات شان عساکرکمکی راکه درکمکی خیبر گابجاشده بودند
بمباران نمودندوعساکر انگلیس ازتورخم گذشته گانب گالل آبخاد حخرکخت
کردند .
مامدگل مومندوصالح مامدکه صندوقهای طال راقبال توسط نخفخرهخای
خاص شان به گالل آبادفرستاده بودند ،بدون اینکه به لشکریان شکست خورده
اطالع دهند ،هردوازگبهه فرارمینمایندکه مطابق قرارداد بخا انخگخلخیخسخهخابخود
ومجاهدین رادر میدان گنگ بدون سروسرکرده وقخومخانخده مخیخگخذارنخد،
انگلیسهاچهارصدمجاهد را مااصره کرده به حالت زاری به شهادت میرساننخد،
لباسهای شانراکشیده اگساد برهنۀ شانرا رادرنواحی متختخلخف سخرحخدی بخه
ستونهاآویتته بودند تامردم قبایل ازآن عبرت بگیرند .این اگسادشخهخدای راه
آزادی وطن که اکثرا تاگیکها ،اوزبیکها و ترکمنها بودند ،برای روزهابه پخایخۀ
ستونهاباقی مانده وآماس نموده ،بعضی مورد حملۀ سگهاوحیخوانخات وحشخی
وزاغان قرارگرفته بودندو انگلیسهابه کسی اگازه نمی دادندتاآنهارادفن کنخنخد.
میگویندانگلیسهااین اگساد سربازان کشورمارا که مامدگل مومند وصالح مامد
دربدل پن صندوق طال به چنگال انگلیسهاگذاشته بودند ،برای چهل روزبرپایخه
های دارگذاشته بودندتااینکه پوسیده شده وبخوی آن هخمخۀ فضخارااحختخوا
کردندوانگلیسهامجبورا اگازۀ دفن آنهارا دادند.
مامدگل مومندوصالح مامد به گالل آبادآمدندتاغم صندوقهای طخال را
بتورند ،وقتی صندوقهارابازکردند دیدندکه همه طالنبود ،انگخلخیخسخهخابخاالی
صندوقها صفاۀ ازطال راهموارکرد وزیرآن تیکرخشت پتته چیده بودندواین
عین عملی بودکه آنان بانوکردیگرشان دوست مخاخمخددرگخذشختخه کخرده
بودندواورا متقاعد ساخته وخریده بودندکه مجاهدین کوهسختخان وشخمخالخی
رادرمیدان حرب تنهابگذارد ،تا انگلیسهاباساب شان برسندوخود درتخاریخکخی
شب دزدانه باصندوقهای طالفرار نمودکه در همۀ شان ورقۀ طال وزیرآن ریگ
گابجاشده بود !
مامدگل مومندوصالح مامدکه ازین فریب انگلیسهاستت آزرده بودند در
صددشدند تاراهی سنجده وفرارشانرا ازمیدان گنگ به امان اهلل خخان صخبخغخۀ
مجبوری وضروری دهند .هردو باچاقو قسمتهای ران ،پنجه های پا وچندانگشت
دستهای شانرابریده وباتکه هایی که خون ازآنها بیرون زده بود پیچانده روانخۀ
کابل شده نزد شاه آمدند ،قصه هاوافسانه ها ساختند واز زخمی شدن خخویخش
درمیدان حرب ستنهاگفتندتاشاه را فریب دهند .شاه امان اهلل تااندازۀ به ایشخان
لطف ومهربانی کرد وفکر نمودکه ایندوانسان مزور تاسرحخدزخخمخی شخدن
گنگیده اند ،لذا درهمان دفتر خویش برای ایخن دومخوگخودحخقخیخروخخایخن
غذاخواست وباایشان در خلوت نشست.
درهمین لاظۀ که ایندوخاین وطنفروج بیغیرت هنوزنزدشاه بودند ،مکتوبی
خاص به شاه امان اهلل می آید واومکتوب رابه خوانش میخگخیخرد ،مخکختخوب
ازحاگی عبدالرزاق خان اندر بودکه به این مضمخون نخوشختخه شخده بخود :
»اعلیاضرتا باغم و غصه باید بگویم که من درتپ وتالج بودم که پشتونهخای
قبایل رابرعلیه انگلیسها بشورانم ،هنوزاین کاربه پتتخگخی نخرسخیخده بخودکخه
سپهساالرصاحب صالح مامدخان ویاورج کندکمشر صاحب مامدگل خخان
مومند گنگ راآغازکردند ،هرچه برای خان خط روان کردم وگفتم گخنخگ
راآغازنکنیدکه قبایل آماده نیستند ،ولی حرف مرانشنیدندوگخنخگ راشخروع
کردند« .حاگی عبدالرزاق اندرکه ازین عمل مامدگل مومندوصالح ماخمخد
ستت آزرده بود ،درنامه اج اضخافخه کخرده بخود» :مخن نخمخیخدانخم کخه
سپهساالرصاحب وکندکمشرصاحب ازروی بیتردی اینکارراکردندیا ازروی
غداری .امامن دوم آنراتایید میکنم« .شاه امان اهلل مکختخوب راچخنخدیخن بخار
خواندوهرباریکه میتواند سیمایش تغییرمیکردوازخشم وغضب عرق درگبینش
هویداشده بود ،آن لطف ومابتی که درمجلس بود آهسته آهسته زایل میشد و
صالح مامدومامدگل مومند دزدانه به یکدیگروبه شاه نگاه میکردنداما نخمخی
دانستند که این مکتوب ازکی وبرای چیست ،امادرک کرده بودند که مکتوب
درموردحساسی است که شاه رابدین اندازه تات فشارگرفته و فضای مجلس را
مغموم ساخته است.عاقبت اعمال مذموم صالح مامدومخاخمخدگخل مخومخنخد
رادربتش بعدی مینویسم و این بتش را باردیگر باهوشدار به دست اندرکخاران
تلویزیون فاشیستی ژوندون خاتمه میدهم که :کسانی راکه شما ژوندونیان رهبر
وبزرگ و قایدپشتونهامی خوانید چنین موگودات بی غیرت ،بی عزت ،پست،
وطنفروج ،ناموس فروج ،خاین وغدار بودند ،که نتیجۀ کردار خاینانۀ شان را
امروز درآتشی که ازسالهاست سراسروطن رامیسوزاند به چشم سرمی بینیدومی
بینیم ،لذا سزاوارنیست که گوانان قوم پشتون را بیش ازین گمراه بسازید وعلیه
اقوام باهم برابروبرادرافغانستان بشورانید .مامدگل مومند یک غدار وخاین بخه
ملت ما بود ،شایسته نیست او را الگوی گوانان پشتون بسازید( /.دنبخالخه دارد)
*********
چگونه جهاد ما را بدنام کردند (دنباله ازصفاۀ سوم)
آن وقت درداخل مملکت از  ۵۱ملیون زیاد نبود بتصوص شخهخرکخابخل بخه
صدهزارهم نمیرسید .کابلی که نسبتا آباد مانده بود به خاک یکسانش کردنخد،
وقتی آنها شکست خوردند
طالبان رابه کابل مسلط وحکومت شانرا رسمی شناختند به غیر ایران.
شاعر درددیدۀ میگوید :
ز ماسکو تا عربستان ،نماند یهود و دولت ایران نماند
همه باخون ما کردند بازی الهی تتم پاکستان نماند
درهمین ایام امریکای گهانتورکه ازبادۀ مستی غر ُه شده وطبل نابودی شکست
حریف 16سالۀ خودراگشن گرفته بود ،با خیال باطل طخرح نخابخودی اسخالم
عزیزراریتت ،به تاریخ  ۵.3.۵114درکانال اول تلویزیون آلمان خبری نشرشد
که ناتوهیئتی به ماسکو فرستاد وگفتند مادودشمنداشتیم اسالم وکمخونخیخسخم،
کمونیسم راازبین بردیم حاال باید با اسالم گنگید.
این نظرتازۀ نیست ،در  ۵616م برای اولین باراوربان کشیش فخرانسخوی ۱66
هزارعیسوی بیکارولی خونتورراگمع کرد وبطرف بیت المقدس روان شدند،
که بعدا گرمنی ،ایتالیا ،انگلیس ،پولند،اتریش ،اسپانیا؛ با آنهاپیوستخنخد .مصخر،
سوریه ،عراق ،لبنان ونواحی آنراکه مهدتمدن بودند ،به ویرانۀ تبدیل کردنخد،
کتب علمی را باخود آوردند که بعداسبب پیشرفت آنهاشد ،بیت المقخدس را
تصرف ،درمدت
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صفحۀ پنجم

سدنی ،آسترالیا
نصیراحمد رازی
داستانهای همسو با تصوف ()۵۴
فنا و بقا  :به احتمال زیاد مسألۀ (فنابی اهلل) ازعقاید هندیان واردتصوف شده و از
ابایزید ،گنید ،شیخ ابوسعید ،سنایی ،عطار ،مولوی ودیگران درین باره اقوال بسیار
ذکرگردیده است ،ومقصود ازآن بقای سالک و اصل است درذات حخق .ایخن
عقیده درفلسفۀ مابعدالطبیعۀ صوفیان بااعتقاد به فانی بودن هرچیز ،به گزخدا (کخل
شیء هالک االوگهه) امربسیار پیچیدۀ است ،بدین ترتیب که اگرغیر ازخداهخمخه
چیزفانی است ،پس چگونه وگودفانی درذات باقی ،حیات گاودانه مخی یخابخد
ودرصورت وصول بدین گاودانگی کدام یک ازارکان هستی اوبرقرارمیمخانخد؟
گسم یااوصاف وروان او؟ بقای گسم متلوق درهستی خالق که امخکخان پخذیخر
نیست وازسوی دیگر بااسقاط اوصاف ،دیگرچیزی ازیک پدیده به تصخورخخرد
درنمی یابد ،زیرا شناخت هرچیز به یاری اوصاف آن انجام میگیرد .
داکترخلیفه عبدالاکیم درین باره چنین نوشته» :این موضوع ازیکسو تاکخیخد
میکندکه خدا همه وهمه است ،ظاهروباطن است واول وآخر است وهرچیز گخز
او فانی است .ازسوی دیگرقایل به فناناپذیری انسان است ،بنابرین مسأله اینست که
فناناپذیری فرد باید بامفهوم وحدت وگود وفق داده شود ومسأله چخنخیخن حخل
شودکه هرچندوگود ،مناصربه خداست ،خدا بارحمت بیدریخن وبخیخکخرانخش
میتواند بهرۀ ازوگودخودرابه الوگود ارزانی دارد .
چون نیی در وگه او ،هستی مجو کل شی هالک گز وگه او
هرکه اندر وگه ما باشد فنا کل شی هالک نبود گز او
زآنکه در االست ،او از ال گذشت هرکه دراالست ،او فانی نگشت (مثنوی)
فردیت با فنافی اهلل ازمیان نمی رود بلکه استااله می یابد :
هستیت درهست آن هستی نواز همچو مس در کیمیا اندرگداز (مولوی)
تصوف درطی عمردرازخود باتاوالت بسیارهمراه بوده واصول این طریقه و
نظریات عرفاهمواره دچاردگرگونیهای بزرگ شده است .گاه گانب دین اسخالم
را به استواری درپیش گرفته ،زمانی عوالم عاطفی ازعشق ومابت وشهود واشراق
راه وصول به حق بشمارآمده ،دربعضی دورها انقطا ازدنیا و وداع باخوشخیخهخا راه
نجات خوانده شده ،زمانی ترک لذایذحیات گناه ماسوب گشتخه ،گخاه دانخش
وعلوم ظاهری به دورافگنده شده حتی حجاب میان خداوبنده بخه شخمخارآمخده
وزمانی تمسک به علوم بربسی سالخکخان گخهخت رویخارویخی بخا مختخالخفخان
موردتاکیدقرارگرفته است.
الزم به یادآوریست که افکارعرفانی ازحدود قرن پنجم هجخری بخه ادبخیخات
فارسی واردشده وآثار بدیع ،بویژه درنظم فارسی پدیدآورده است .نخام بخرخخی
ازطریقه ها ومکتب های تصوف اسالمی اینهاست :
طریقۀ طیفوری -4 ،طریقۀ کبراوی -3 ،طریقۀ گنیدی -۶ ،طریقۀ نقشخبخنخدی،
 -۱طریقۀ سهیلی -۴،طریقۀ سهروردی یا مولوی -1،طریقۀ خاکساری.
مراحل هفتگانۀ سلوک ووصول به کمال (هفت وادی یاهفت شهر عشق) بخدیخن
قرار درآثار صوفیه بیان شده است :طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحید ،حیخرت،
فنا .
هست وادی طلب آغاز کار وادی عشق است زآن پس بی کنار
پس سیم وادی است ازآن معرفت هست چهارم وادی استغنا ،صفت
هست پنجم وادی توحید پاک پس ششم وادی حیرت صباناک
هفتمین وادی فقر است و فنا بعد ازاین وادی ،روج نبود ترا
ورکشش رفتی روج گم گردتد گر بودیک قطره قلزم گردتد (مولوی)
پس از وادی فقر وفنا ،کشش وگدبه درمیرسد وروج وسخلخوک نخاپخدیخد
میشود .
عرفان یافتن حقایق اشیاء است به طریق کشف وشهود وبه این گخهخت تصخوف
یکی ازگلوه های عرفان است .عارف ،آنکه خدا اورابه مخرتخبخت شخهخود ذات
واسماء وصفات خود رسانیده باشدواین مقام بخه طخریخق حخال و مخکخاشخفخه
براوظاهرشده باشد نه به مجرد علم ومعرفت حال .
فرق عارف باحکیم وفیلسوف درکیفیت استدالل وراه ادراک حقخایخق اسخت،
حکیم باقوۀ عقل واستدالل منطقی پی به کشف حقایق میخبخرد و عخارف ازراه
ریاضت وتهذیب نفس وصفای باطن به کشف شهودمی رسد.
ابوعلی سینا درکتاب نمط نهم چنین گفته :کسی که ازخواستهخاوخخوشخی هخای
دنیاچشم پوشیده واعراض کرده باشد ،اورا زاهدگویند ،وآن کسی راکه برنوافل
وافزونیهای عبادات شرعی همچون شب خیزی وتهجد و روزه داری وامثخال آن
مواظبت داشته باشد ،عابدمی خوانند ،وآنکسخی را کخه تخمخام فخکخر و هخم
خودرادریکجا منصرف ومتوگه به قدس گبروت کرده وپیوسته درین حخالخت
است که روح وباطن او تابشگاه نورحق تعالی است ،او راعارف می نامند.
حدیثی ازروایت حضرت امام گعفرصادق است :کسانیکه خخدای را عخبخادت
میکنند سه طایفه اند :یک طایفه خدای تعالی راازترس عبادت میکنند ،بندگی این
طایفه بندگی بردگان است .طایفۀ دیگربه هوای ثواب آخرت عبادت میکخنخنخد
واین خوعبادت مزدوران است ،طایفۀ سوم آن کسانندکه خدای رابرای دوستخی
خدای عبادت میکنند نه از روی خوف وطمع ونه برای چیزدیگر ،عخبخادت ایخن
طایفه عبادت آزادگان است که خودبهترین وفاضلترین عبادت است.
داستان  :درین روایت موالنا مجلسی باشاگردان درفضای باز وکنار حوضی دارد،
مسأله میگوید وکتابی چند دراطرافش پراکنده است .شمس بی پروا -کخه بخی
پروایی ازویژگی حق وپیراست – به مجلس او وارد میشود ودربارۀ کتابها ازوی
میپرسد .موالنادرگواب میگویداینها علم (قال) است وتو راباآنهاچه کخاربخاشخد؟
شمس کتابهارا یک به یک به آب میاندازد ،موالنا بخااعختخراض آنخهخارا ازآب
برمیگیرد وباحیرت در مییابدکه آنهاخیس نشده اند وآسیبی برنوشته هانخرسخیخده
است .رازآنرا از شمس گویامیشود ووی پاسخ میدهد این(ذوق وحال) است وتو
رااز آن چه خبر؟
دراین روایت نیز تمثل گونه ،موالناغرق درعلم واندیشمندیست وحقیقت خود و
اهلل رادرمیان کتابهامی گویدودرعین حال خودنیزمیداندکه سرگخرم عخلخم قخال
است.شمس میتواهدبابه آب انداختن مثالی کتابهاوشستن آنچه که درذهن انباشته
شده است اورا با ذوق وحال ،که تنها راه رسیدن به حخق اسخت آشخنخانخمخایخد-
تنهادرتوان اوست چنین کارشگرفی .سالم ماندن کتابهاوازبین نرفتن نوشته هادقیقخا
گویای آن است که علوم نوشته شده هستندو پایدارمیمانند ،تنهااندیشۀ انسان است
که باید برای درک حضور حق شسته وپاک گردد .بااین عمل بخه اومخیخگخویخد
اگرمیتواهی که مدرس ماشوی و حال را تجربه کنی ،اوراق ودفتر رابشخوی ،و
موالنای مستعد وطالب نیز این ندا رابه گان می شنوند وبه دنبال شمس تا بخیخکخران
گ خخخهخخخان عشخخخق سخخخف خخخر مخخخی خخخکخخخن خخخد(/.دنخخخب خخخالخخخه دارد)
*********************************
شده اند زنده دردادند ،همچنان دههاعالم مثل گالیله راکه درقرن  ۵۴ثخابخت کخرد
زمین مدورومتارک است ،به زنجیربستند وتکفیرج کردنداین گنایات راکلیسا
مرتکب میشد .ازآن به بعد روزگاربه همین منوال اسخت.مخا نخبخایخد هخمخیخش
استعمارگران را مالمت کنیم ،سید گمال الدین فیلسوف قرن  ۵1وطن مامیگویخد
ظالم کسیست که ظلم را قبول کند .وقتی لشکرچنگیزبه عراق نزدیک شخدبخرای
حاکم آنجاپیام کرد بهترین منجنیق سازان خودرا برایم روان کن ،حکمران عخراق
که درهمان منطقه برای عیاشی آمده بود برای حاکم احوال کرد بهترین رقخاصخه
هارابرایم روان کن ،حاکم خبرگان مال راگمع ومصلات خواست،چخه کخنخد!

هفته نامۀ امید

متن مصاحبه نواسه پادشاه سابق افغانستان

»اعلیاضرت مامدظاهرشاه نمیتواستند پادشاه شوند...وقتی تاریخ آنها را تیله
کرد ،...یک گوان هژده ونیم ساله بودند «...این مصاحبه دلچسپ
راروز41گوالی ازفیسبوک شنیدم که ماترم حمیدعبیدی آنرا درصفاه
خودنشرکرده بود ،چون درآن برای اولین بار اززبان یکی از منسوبین خانواده
سلطنتی اسبق کشورمطالبی راشنیدم که چندنکته آن از نظرتاریتی دارای اهمیت
میباشد ،خواستم متن مکمل آنرا ازروی نوار ویدیوئی آن ثبت وآنرابه قیدقلم
درآورم تابه حیث یک سند در اختیار عالقمندان موضوع قرارداشته باشد.
مصطفی ظاهرپسرشهزاده مامدنادراست که سالهادرگمنامی بسرمیبردو به
مسائل وطن هیچوقت دهن به ستن بازنکرده وهمیشه مصروف گهان خودبوده
است ،طوریکه دیگرفرزندان اعلیاضرت همه درعین موقف قرارداشته اندودر
نشیب و فرازهای چند دهه اخیر کن عزلت را گزیده و درهیچ موضوعی دخالت
چه که حتی یک حرف هم نزده اند .دربین اعضای خانواده فقط
دونفربیشترازدیگران در گواراعلیاضرت در هجرت قرارداشته ونیزبایث رازدار
ومشاور شان نقش داشته اند :یکی سردارعبدالولی پسرعم ودامادج که میتوان
گفت او ازلاظه که از کابل به ایتالیامواصلت کردتاهنگام وفات اعلیاضرت)اول
اسد  ۵38۴شمسی 43گوالی 4661م (هم درمهاگرت وهم بعد از برگشت به
وطن درکنارشاه بوده وحتی یک روزهم ایشانراتنهانگذاشت،مصطفی ظاهر نواسه
اعلیاضرت که بسیارگوان وبرای مدت۵1سال درخدمت پدر کالن خود بود
وبایث یک رازدارشاه ماسوب میشد .
قبل ازاینکه به متن مصاحبه بپردازم ،بایدعالوه کنم که بین سردار عبدالولی و
مصطفی ظاهرکه اولی یک شتص گزر ومد روزگاردیده و دیگری یک گوان
بی تجربه اماصافدل ،دربسامواردرقابتها ومشکالتی وگودداشت که ناشی
ازتفاوت نظرهای بودکه بین استادعبدالستار سیرت ،مشاورارشد پادشاه
وسردارعبدالولی در بعضی موضوعات ایجاد شده ومصطفی باگانبداری
ازاستادسیرت به یک سمت و عبدالولی در سمت دیگرکاررا بجایی کشانیدندکه
موقف اعلیاضرت درمسائل کشورازدوطرف تات فشارقرارگرفت وچون وی
درین موقف دشوار ناگزیر بیشترمتمایل به سردارعبدالولی گردید ،این امرموگب
شدتادو گناح درروم عرض وگودکند که درنهایت گناح (سیرت خ مصطفی) از
روم تاحدی متأثرشده واستاد سیرت به یک تشکل سیاسی بنام (شورای مصالاه
ووحدت ملی) به کمک آلمان در شهر بن اقدام نمود .آنهاسه کنفرانس رابه
اشتراک یکتعداد ازحامیان پادشاه سابق براه انداختندکه اوبا اینکارچندان راضی
نبود .بهرحال وقتی موضوع افغانستان درزمان طالبان بیشترحساس گردید ،گامعه
گهانی ،بتصوص حکومت ایتالیا و آلمان البته به تشویق امریکا کوشیدند تا
روابط بین دوگروپ رادوباره ترمیم وآنها را باهم نزدیک ساخته وبه رفع بعضی
سوء تفاهات بپردازندکه اینکارموگب همکاری مجددهردو گروپ در روم شد.
گهت مزید معلومات بیمورد نتواهد بودکه دراین ارتباط به بعضی نوشته
خوددرزمینه متتضراشاره نمایم :اینجانب بتاریخ 1گون  ۵111نامۀ
باضوراعلیاضرت نوشتم که کاپی آنرابه دوستان نیز توزیع کردم وبعدا ًچون
نتوانستم درسومین اگالس شورای مصالاه و وحدت ملی که رئیس آن گناب
سیرت صاحب بود ،اشتراک کنم ،لذایک نامه مبسوط عنوانی آن اگالس ارسال
داشتم وازاین انشعاب ابرازتأسف کردم که موگب آزردگی بعضیها ازآن گروپ
گردید وچنان وانمود کردندکه اساسا ًکدام انشعابی صورت نگرفته است،
درحالیکه این انشعاب بسیار ماسوس و مشهود بود و البته مقاالتی هم در زمینه رد
و بدل شد ،ازگمله مقاله (گریان روم درآستانه انشعاب) منتشره ماهنامه کاروان ،
شماره  ، 18مورخ  44دسمبر. 4666همچنان قابل ذکرمیدانم که قبل ازآن
دراوایل سالهای 16م وقتی ازفعالیت تنظیمهاناامیدی بار آمد ،بایث یک
مهاگرافغان ازحضور اعلیاضرت شان استدعا کردم تا نقش الزم را بایث یک
شتصیت بااعتبارملی وبین المللی در راه نجات کشوربعهده
گیرندواگرخودنمیتوانند،باحمایت ازیک شتصیت باکفایت و صادق که مورد
اعتماد شان باشد ،دراین راه اقدام فرمایند و نیز پیشنهادهای هم خدمت شان ارائه
داشتم که همه به نشر رسیده اند .ازگمله چندین مقاله ام یکی (:نقش پادشاه سابق
در استاکام وحدت ملی وآینده افغانستان) ،منتشره شماره  ۵3مارچ خ اپریل
۵11۵مجله آئینه افغانستان ،ودیگر مقاله(حالت اضطرار ولزوم زعامت ناگی)-
منجی -منتشره شماره 33آگست خ سپتمبر ۵113مجله آئینه افغانستان می باشند.
اینکه درکنفرانس بن دردسمبر 466۵باوگودیکه داکتر سیرت آرای بیشتر
گرفت وبه بهانه اینکه بایدیک پشتون در راس قدرت قرار گیرد ،حامدکرزی را
فقط بادورأی از گمله  ۵3رأی انتتاب کردند ،برمیگردد به روابط قبلی ودیرینه
کرزی باامریکائیهاونیزتاحدی هم نظرخصوصی شتص پادشاه که امریکائی ها
اورا قناعت دادندتاازحامدکرزی حمایت کند .البته تذکر متتصر نقاط فوق یک
تذکر ضمنی بود و ما گنبه معلوماتی داشت که خدمت عرض شد .بهرحال
مصاحبه گاری آقای مصطفی ظاهر درچند نکته ذیل دارای اهمیت خاص میباشد
 ،ازگمله موضوعات ذیل :خ اعلیاضرت نمیتواست پادشاه باشد؛ خ در  36سال
اول سلطنت قدرت بدست کاکاهاویک کاکازادۀ شان بود؛ خ دردهسال اخیرتمام
مسئولیتها را بدست خودگرفتند؛ خ اعلیاضرت میتواست برای مردم (گزینه)های
دیگر ازگمله نظام گمهوری راپیش کندومیگفتندکه :بعداز ۶6سال من
بسیارمانده ]خسته[ شده بودم و من میتواستم که سه چار گزینه را برای مردم
افغانستان بدهم :یکی آیا شما میتواهید ادامه این سلطنت را یا خیر؟ آیا شما
میتواهید که همین سیستم تغییر بتورد بیک سیستم ریاست گمهوری؟ اگر
میتواهید سیستم به ریاست گمهوری تبدیل شود ،من کاندید رئیس گمهور نمی
باشم .خ هنگامیکه شاه در ایتالیا بود ،بعضی ها از اینکه شاه تصمیم دارد پس از
برگشت(سفر رسمی)؟ از ایتالیا گویای نظر مردم در باره تغییر نظام شود ،موضوع
را طعل دادند وکودتا  ۵3۱4شش ماه قبل از موعد اصلی به راه افتاد؟ با درنظر
داشت اهمیت موضوعات فوق ،الزم دانستم تا متن مکمل مصاحبه را که برای
مدت  ۵۱دقیقه نشر رسیده بود ،عینا ًبطور زنده از طریق طلوع نیوزچندروز قبل به
بدون کم وکاست به قیدقلم آورم که اینک خدمت تقدیم میگردد( :آنچه در بین
براکت ] [...درج شده ما برای سهولت از این قلم میباشد).
آغازمصاحبه :گرداننده برنامه»:شهزاده مصطفی ظاهر نواده مامدظاهرشاه
برای باث بیشتردرمورد شتصیت وکارنامه های واپسین شاه افغانستان درستدیو
باماست .آقای ظاهرسالم برشما وسپاس ازحضورتان درطلوع نیوز .درآغازباث
درمورد شتصیت و به گونۀ هم ]از[ همان ویژگیهای مناصر به فرد آخرین شاه
افغانستان بیشتر بگوئید .
مصطفی ظاهر :بسم اهلل الرحمن الرحیم اولترتشکرمیکنم از اینکه مرا دعوت
کردید ودوم میتواهم عمیق ترین تسلیت خود را برای قربانیان  4اسد تقدیم کنم،
خداوند متعال گنت برین را نصیب شان کند و کسانیکه زخمی شده اند ،شفای
عاگل وکامل دریافت کنند.حضور اعلیاضرت مامدظاهرشاه پادشاه
آخرافغانستان یک آدم غریب پرور بود ،یک آدمی بودکه ملت خودرا راستی
دوست داشت و اینرا برایتان ازصمیم قلب گفته میتوانم که متعلق زیادبه شما بود،
به مردم بود ،چیزی که به خانواده خودبودند .خاصیتی داشتند که آدم حساس
بودند ،با حوصله بودند ،بسیار باصبر بودند ونمی ماندند]نمیگذاشتند[ وقتیکه یک
موضوع که شکل بارانی را میگرفت ،نمی ماندندکه آنهارا دلسرد بسازند،
کوشش میکردندکه راه های

شمارۀ 3201
دیگربرایش پیداکنند وشاید آنهم یکی از دالیلی بوده باشدکخه ۶6سخال وقخت
کوتاه نیست نسبت به تاریخ یک مملکت وتاریخ ۱هزارساله افغانستان ،درازتخریخن
سلطنت راایشان داشتند ،مگریک کسی بودندکه نمیتواستندکه پادشخاه شخونخد،
یک کسی بودند که نمیتواستندقدرت رابدست بیاورند،یک کسی بخودنخدکخه
نمیتواستند پول وپیسه ونام مشهورداشته باشند .وقتیکه تاریخ اینها]ایشان[را تیله ]
مجبور[کرد ،وقتیکه پدرشان شهیدشدنادرخان اعلیاضرت مامدنادر خان ،یخک
گوان هژده ونیم ساله دفعتا ًکاکاهایش بیعت می کنندو پادشاه میشود .ساعت ۶بجه
دیگر 8نومبر ۵133اعالن میشود که اینهاپادشاه شدند.
دیگربرایتان عرض کنم :به 36سال اول سلطنتشان سه کاکای بسیارقوی داشتندکه
آنهاراپشتیبانی کردندودهسال آخرسلطنت تخمخام مسخئخولخیختخهخا راخخودشخان
گرفتندوراستی میتواستندکه یک سلطنت مشروطه سرکار بیاید ،اعضای خانواده
سلطنتی قطعا ًدیگرقدرت نداشته باشند ،واگر شماماده  4۶قانون اساسی آنخزمخان
رامطالعه کنید ،بسیارواضح است برسراین موضوع .من برای شماعرض کنم کخه
من ۵1سال مکمل درخدمت شان بودم و چیزهای شایدمن خبرداشته بخاشخم کخه
بسیارکسان دیگرخبر نداشته باشند .خاطره نامه شان به پیش من است و یگانه کسی
هستم که به پیش من است وآنرا درگایی ماندیم که از بین نرود .مردم افغخانسختخان
حق دارند که بفهمندکه در 48سال هجرت خودآخرین پادشاه افغخانسختخان چخه
کرد؟ نظریات متفاوت است ،بعضی کسان منفی میگویند ،بعضی کسان مثخبخت
میگویند .خوب همین دوطرف یک سکه است.
سؤال :آقای ظاهرشمااشاره کردیدکه خاطره نامه آخرین شاه افغانستان باشماسخت
و شما مدت زیادی را همرایش بودید .خوب اشاره هخم کخردیخد حخرفخهخایخی
رامیفهمیدکه شایددیگران آگاه نباشند .شاه افغانستان درست اسخت کخه دوران
پادشاهی خود مشکالت شانرادارندوکارهایراهم دارند .ازدیدخودشخان حخداقخل
موضوعاتی درآن خاطره نامه شانست ،خوبترین وبگونۀ هم دستآوردزیادتخرشخان
چه بوده دردوران پاد شاهی شان ،هم چنان اشتباه درکدام باثها ازدیدشان اشتخبخاه
بودویااشتباه بزرگتربوده؟
گواب :من به خاطره نامه شان چیزی راخواندیم ،من اینطورگفته نخمخی تخوانخم
مشتص دستآوردخودرانوشته کرده باشندو اشتباه خودرا .هرکس اشتباه میکنخد.
دستآوردهای شانراما میمانیم]میگذاریم[که تاریخ قضاوت کنخد و اشختخبخاهخات
شانرامی مانیم که تاریخ قضاوت کند .یک چیز را برایتان گفته میتوانم که مخلخت
خود رابسیاردوست داشت و بسیار میتواستندکه درصورت امکان کخه امخکخان
داشت به گامعه ایکه زندگی میکرد ،حاالکه من گپ میزنم ،ازهمان کانتکخسخت]
مقتضای[وقت وزمان باید قضاوت کنم نه به کانتکست امروز .افغانسختخان یخک
مملکت غریب بود ،یک مملکت فقیر بود ،بیسوادی بسیار زیاد بود ،مگر وقختخی
یک فرصت میبینندکه آماده شده ،بایداین فرصت را از دست ندهندو من یخادم
است وقتیکه بعداز 48سال هجرت پس به افغانستان تشخریخف آوردنخد ،ریخش
سفیدان آمدند وقصه کردندکه ماشمارا 3۱سال پیش دیده بودیم3۱ ،سال پخیخش
خون ماگرم بود 3۱ ،سال پیش ما شمارا اگازه نمی دادیم که به قریه گات مابیائید
وسرک بسازید 3۱ .سال پیش شمارا اگازه نمیدادیم ،البته  3۱سال مقصد ازتاریخخ
۵386بود ،حاال ازپیش تان خواهش میکنیم مااشتباه کردیم مامی فخهخمخیخم کخه
شمانیت خوب داشتیدوماحاال اهمیت سرک را می فهمیم که چیست .ایخنخطخور
چیزهارامن بسیار زیاد دیدم ودیدم که دوران هجرت شان درایتالیاکه کودتای ۱4
[  ] ۵3۱4صورت گرفت ،شاید دلچسپ برای بیننده هایتان باشخد وکسخانخیخکخه
ریسرچ مطالعات تاریخ رامیکنند .خودشان بارهابرای خانواده خود ،به شتص مخن
گفتندکه بعد از  ۶6سال من بسیارمانده ]خسته[ شده بودم و من میتواستم که سخه
چارگزینه را برای مردم افغانستان بدهم :یکی آیا شمامیتواهیدادامه این سلطخنخت
رایاخیر؟ آیاشمامیتواهیدکه همین سیستم تغییربتورد بیک سخیخسختخم ریخاسخت
گمهوری؟ اگرمیتواهید سیستم به ریاست گمهوری تبدیل شود ،مخن کخانخدیخد
رئیس گمهورنمی باشم .یعنی این پالنهاراهمگی راداشتند ،منتهاوقختخیخکخه نخیخت
داشتندکه بازگشت کنند ازسفر رسمی خود ازایتالیا ،بعضی کسانیخکخه نخزدیخک
همراه شان بودند ،این احواالت رارسانیده بودندوهمان بودکه کخودتخای ۵3۱4
شش ماه پیشتر افتاد ،برای اینکه میگفتند وقتیکه خودپادشاه اعالن کند و گزیخنخه
ای برای ملت بدهد...
سؤال :آقای ظاهرچه شده بود که شاه افغانستان به این تصمیم برسند که باید نظخام
تغییرکندوحداقل بیایندیعنی همان چیزیکه خواستشان است ،مخطخرح بسخازنخد.
شرایط واقعا ًوادارکرده بودکه این تصمیم را بگیرند یا اینکه حداقخل فخکخرهخای
بیشترنسبت به افغانستان داشتند؟ گواب :این نظرشتصی خودمن است ،فکرهخای
بیشتربرای افغانستان داشتند ومیتواستندکه مردم یک گزینه داشته باشند .شایدنیخم
نفوس نمی خواست که سلطنت را ادامه بدهد پس  ۶6سال یک نفر به سرتختخت
نشسته باشند .دیگر مفکوره همین بود که یک چانس برای مخردم داده شخود و
احترام شود تصمیم مردم افغانستان .من برایتان بگویم که شما ممکن آنوقت تولخد
نشده باشید ،مردم های استندکسانی استندکه دوروپیش افغانسختخان ویخادرداخخل
افغانستان استندکه حیات دارند ،پشت از اینهازیادپریشان میبودندحتی ازآنها یخک
مسکین را باالمیکردند بتانه شان میرسانیدند ]مقصد ازدلسوزی به غریبها است[ من
نمیتواهم یک فرشته بسازم ایشانرا ،اما اینقدر یک آدم خوب بودند ،آدم حلخیخم
بودند وبسیارعقیده به عدالت اگتماعی داشتند .
سؤال :حداقل تاچه حدتوانسته بودند همان برنامه هایی راکه نسبت به افغخانسختخان
داشتند ،دردوران سلطنت شان عملی بسازدوکارهایی راکه به گونۀ باقخی مخانخده
بودو برایش قابل نگرانی بود ،خوب اینکارها نشد ،ولی این باث هم پیشتربودکخه
کدام مواردبود حداقل تاچه حد توانسته بود که برنامه های خود را عملی ساخختخه
باشد؟
گواب :یکی آن سلطنت مشروطه بودیعنی ازسلطنت مطلقه به سلطنت مشخروطخه
باید آلش] تبدیل[میشد ،موفق شدند.البته درسال۵3۶۵خ۶4شمسی یک گخروپ
متفکرین که هنوز بعضی شان حیات دارند ،فرض کنیم داکترصاحب فرهنگ به
ستدیومی باشند ،میتوانندبیشتر روشنی بیندازند .داکترصاحب رهین که آنخوقخت
بسیارگوانتر بودند .بعضی کسان دیگرکه خودشان نیستند ،مگرکتابهایشان موگود
است .من یک روزپرسان کردم دریک کتاب بسیارشدید سرشان یک حمله شده
بود ] مقصد انتقاد است[ ،روی خودرادور دادندوگفتندکه( :بچیم هرکس مخثخل
توبه چشم خودمرا نمی بیند ،هرکس مرامثل تومرانمی بیندوچیزی که به همخیخن
کتاب حمله که شده ،من برایت میگویم که حقیقت هم دارد) ،یعنی یک آدمخی
بودندچیزی که حقیقت میداشت ،منکرنمیشد.
سؤال :یعنی باث انتقادپذیری رامطرح میکنید!گذشختخه ازآنخهخم نخقخش شخاه
برمشروعیت بتشیدن برنظام فعلی یعنی بعداز اینکه افغانستان یک دوره تخازه را
آغازکرد ،در زمان حکومت مؤقت انتقالی تافعالچگونه بود؟
گواب :من فکرمیکنم نقش فعال رابازی کردند ،چونکه خودشان آخرین پادشخاه
افغانستان بودندوتوسط کودتاخ نه انقالب،کودتای نظامی چندصخاحخبخمخنخصخب
کوچک آنهم از داخل خانواده چه شدند .من برایتان عخرض کخنخم وقختخیخکخه
۵۵سپتمبرصورت گرفت ،گهان یک پالن برای افغانستان نداشت ،فقط و فخقخط
پالن سه فقرۀ پادشاه سابق بود وهمان پالن سه فقرۀ بودکه به کنفرانس بن از 48
نومبرتا  ۴دسمبرسرج گپ زده شد ،قبول شد وچیزیکه سرسلطنت بود ،آن پس
شد ودیگر همان قانون اساسی مؤقت ماشدتاکه قانون اساسی فعلخی مخاکخه مخن
فکرمیکنم پیشرفته ترین قوانین اساسی گهان برای یک مملکت اسالمی است که
مامی پذیریم و احترام می کنیم.
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صفحۀ ششم

کوشش خود راکردند ،موفقیت خود را داشتند ،ناکامیهای خودراداشتندوآنرا
میمانیم که تاریخ سرج قضاوت کند.
سؤال :حداقل مشوره بگونۀ هم راهکارهای امروزافغانستان راهخم داشختخنخد
یاخیر؟ حداقل کدام مواردشاه افغانستان درصدربرنامه هایشان بودو همچخنخیخن
مشوره هایش]چه بود[ به کسانیکه درصدرنظام افغانستان قرار گرفته بودند؟
گواب :زیادتراعتمادسازی همراه مردم که چه قسم فاصله راکوتاه بسخازنخد
ویاکمتربسازند مابین مردم وحکومت بهردلیلیکه بود .چطور یک رهبر انعطاف
پذیری را نشان بدهد ،بزرگواری را نشان بدهد ،مگر گائیکه گدیت الزم باشد،
آنراهم نشان بدهد .این مشوره شان بود ،زیادترمشوره شخان سخرصخلخح بخود،
سرآرامی بود ،سرثبات بود بتصوص صلح ،حخاکخمخیخت قخانخون بخودکخه
بسیارتأکیدداشتندومی گفتندکه بدون حاکمیت قانون شماهیچکارهارا پیش برده
نمیتوانید وهمین کوشش میکردندکه چونکه مردم آنوقت  3۱سال گنگخهخای
متواتر زیرشاک ]فشار[ روحی بودند که آهسته آهسته همراه شان کار شخود،
همراه شان مشوره شود ،اگاه شوند .همان کسانیکه از تاریخ دسکونکت ]بریده یا
قطع[ شده اند ،مثلیکه یک سیم برق راچه میکنید ،کنکشن ]دوباره پیوند یاوصل
[ شود .خوب کم وقت بود۴ ،سال وقتیکه پس به افغانستان می آیند ۴ ،سخال
دیگربه خدمت مردم خود بودند ویکسال آخرج را مری بودند ،مگر با آنهم
درهمان بستر مریضی تا گائیکه می توانستند ،یک مشوره صلح آمیز ،پیام شان
همیش صلح بود ،پیام مابت بود ،پیام دوستی بود ،پخیخام بخرادری وبخرابخری
بودوآنها برادراندر ،خواهراندروبچه اندرنداشتند ،مردم افغانستان راهمه بخیخک
چشم میدیدند ،خوردترین تبعی نداشتند ،حتی اقوامی رامیدیدندکه به حاشیه
گذاشته شده اند ،آنهاراکوشش میکردند که بیاورند به مقامات متتلف .اینخکخه
تاریخ چه قسم قضاوت میکند ،من شایدیک ذره چه باشم چونکه بسیارنزدیک با
آنها بودم ،شایداین قسم فکرکنند ،مگر خوب است که شمخا یخک گخروپ
متتصصین را گمع کنید.
سؤال :بعنوان سؤال آخرتاچه حدنظام فعلی افغانستان حداقل ازتاریخ گذشته
به گونۀ هم درس میگیرد ،دقیقا ً برنامه هایی را درگذشته بود با توگه باشخرایخط
فعلی افغانستان عملی میسازد .گذشته ازآن تاچه حد حداقل مشوره های راکخه
ازدید شما در نظام فعلی افغانستان عملی میشود وپیش میرودوهمچنان خواسخت
خانواده فعلی شاهی ازحکومت افغانستان چه است؟
گواب :اول ماموفقیت حکومت مشروع افغانستان راکخه تخوسخط مخردم
افغانستان انتتاب شده بودوحکومت وحدت ملی ولوکه گنجالهای انتختخابخات
بود ،آنرا آدم منکر شده نمیتواند ،مگر اگر همین حکومت را نداشته باشیم ،چه
رامیداشته باشیم .لهذا ]نقش هر[ یکی ازخانواده اسبق سلطنتی این است که رول
مثبت بازی کند برای پیشروی بین مردم و حکومت مشروع و منتتب افغانستان.
من فکر میکنم که گاللتمآب رئیس صاحب گخمخهخورکخه خخودشخان آدم
متفکراستند وگاللتمآب رئیس صاحب اگرائیه پیام شانرا هم از رئیس صاحخب
گمهور راشماشنیدید وهم از رئیس صاحب اگرائیه را  .فکرمیکنم کخه ایخنخهخا
درک میکنند ،مگرتطبیق آن بعضی وقت مشکل میباشد ،آدم نمیختخوانخد کخه
بگوید همه چیز راتطبیق کند ،مگردلشان میشودکه اراده قوی را دارنخد کخه
تطبیق کنند ،مگر بعضی وقت آدم هر چیزی را تطبیق کرده نمیتواند به ترتیبی
که خود آدم میتواهد.
مجری برنامه :سپاسگزارم شهزاده مصطفی ظاهرنواده مامدظخاهخرشخاه از
اشتراک شمادرباث .مصطفی ظاهر :از شماسپاس«/ .
یادآوری الزم :مرحوم شاه سابق ،هژده ساله وشش ماه بودکه پادشاه شخد،
ودرهژده سالگی وهفت ماهگی ،حکم اعدام عدۀ کثیرشاگردان و مخعخلخمخان
وکارگران مظلوم وبیگناه راامضافرمود وتاشاه بودچنین احکخامخی رابخارهخای
دیگرنیزتوشیح کرد .اینکه کاکاهامسوؤل کارهابودند ،حرف درستی است ،اما
حکم اعدام درهرکشورتوسط زعیم اول صادرمیشود و هیچ شتص دوم ایخن
صالحیت را نمی داشته باشد .ازتوضیح سایرحقایق مستند پرهیزگردیده فقخط
همین یک فقره یادآوری شد .اداره
*************************
حامدکرزی و زلمی خلیلزاد (دنباله ازصفاۀ دوم)
"بعدأ با کرزی مخالقخات داشختخم .بخا
صفاۀ  4۵4آن ثبت شده که نوشته:
خودگفتم چون هرکس براو ضربه های خود را حواله میکنخد ,مخن بخایخدبخه
اوگوج دهم .او در بارۀ اینکه چگونه روسیه ,ایران وپاکستان درامورافغانستخان
مداخله ودست درازی دارند (که همۀ آن صایح بود) بیاناتی داشته تذکردادکه:
آنهابااتاادشمال یکجا با همدیگربضداوفعالیت دارند!که آنچه فکرمیکرد ,برای
خودج یک حالت دماغی توطئه گرائی را ازطرف آنها بمیان آورده بخود .او
دربارۀ اینکه شمول اتاادشمال ,مملکت رابتطرمواگه ساخته,این مردم(متادین
پوتین)بوده اکنون اعضای پارلمان وحتی اطفال را بقتل میرسانند ,ستخنخهخائخی
گفت .این عمل(قتل اعضای پارلمان و اطفال ,مترگم) توسط طالبان یاالقاعده نه
بلکه توسط افرد(بد)خودماصورت گرفته است .کرزی گفت :حکخومخت او
(ضرورت به مشوره باایاالت متاده داردکه چگونه با اینها رفتارصورت گیرد)
زیرا تمام عملیاتهای طالبان درگنوب افغانستان بوده همه تاثیرات ناگوار گنخگ
بردوج پشتونهاتامیل شده وآنهافکرمیکنندکه ماآنهاراموردهدف قرار داده ایم.
اوگفت :برای اینکه این موضوع راتات نظارت قرار داده بتوانیم ,ضروریست
که باقبایل(tribesمقصدپشتونها ,مترگم) ازنزدیک دیده باایشان یکجاکار نمائیم
– این کرزی کالسیک بود -پارانوئید و از حدگذر ,اما نه لزومأ غلط (دربخارۀ
مشوره با امریکا ,مترگم) .
اینست نمونۀ یک رئیس گمهورتفرقه انداز ,تبعیضی وبدبین کخه خخالف
اساسات لیدرشپ وحکومتداری دست بفعالیت زده است .اگربه گخفختخار ایخن
دشمن ملت افغانستان دقت کنیم ،اوعالوه ازینکه قومگرائی و پشتونختخواهخی
راپالیسی شتصی خودنمایان ساخت ،برگبهۀ متادتهمت بست که متخاخدیخن
پوتین اندوآنهارامردمان(بد)یادکرد ودرعین زمان دروغی گخفخت وازطخالخب
والقاعده طرفداری نمود که آنها قاتلین اعضای پارلمان و اطخفخال نخیخسختخنخد؛
بدینصورت وفاداری خود را به طالب و القاعده ازیکسو وآی اس آی پاکستان
از گانب دیگرثبت اوراق تاریخ نمود .امریکایخی راکخه بخرادران نخاراضخش
کافرمیتوانند ،دوست خودگرفت واز هموطن ,مسخلخمخان ومخجخاهخدخخود
نزداوغیبت کرد.
احمدرشیدپاکستانی که به اساس رهنمائی آی اس آی مینوشت ,در صفاخۀ
۵4کتاب (نزول دربی نظمی کامل)یاDescent into Chaosخخودکخرزی رااز
قربانیان اولیه یادکرده نوشته است :منایث پشتون در یخک حخکخومختخیخکخه
اکثرأتوسط تاگیکهاکنترول میشد )تفرقه اندازو دولتداری کن ,متخرگخم) بخه
امروزیرداخله گنرال مامدفهیم ومامدعارف رئیس استتبارات مسعودمابوس
شد(دلیل آنراکه گاسوسی بود ذکرنکرده است ,مختخرگخم) .هخنخگخامخیخکخه
بامامدعارف مشغول سوال و گواب بودندعمارت استتبارات بخدون تخوقخع
موردحملۀ راکت قرارگرفت (قصدأ ازطرف گلبدین و به اشارۀ آی اس آی یا
CIAمترگم) وکرزی اززمینه استفاده کرده فرارنمود .کخرزی کخه رئخیخس
حکومت مؤقت شد فهیم وزیردفاع وعارف رئیس استتباراتش بود .وقتخیخکخه
پرسیده شد :آیاشماموضوع حبس تانرابا فهیم وعارف درمیان گذاشتید؟ گوب
داد :نه بهیچوگه -همۀ انهادرسابق بود و فراموج شده است؛ که بازهم به اساس
نوشتۀ رابرت گیت که درباال ذکریافت گزء یک دروغ عظیم چیز دیگر به آن
اطالق شده نمیتواند! (دنباله درصفاۀ هفتم)

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی پروردگار است .

 وفات مرحومه بی بی حاگی سلیقه آدینه منور ،همسرمرحوم استاد الااجمامدکامل منور را به برادرعزیز انجنیرمامدمظفر منور وخانواده های ماترم
منور ،قویاج ،مژده وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوییم .امید
 وفات مرحوم مامدنسیم سابق معین وزارت معارف رادرورگینیابه خانوادههای ماترم نسیم ،عزیز ،قرغه وسایربازماندگان صمیمانه تسلیت میگوییم .امید
 وفات هنرمندخوب ما مرحومه خانم سارا زالند ،همسرشادروان عبدالجلیلزالند هنرمندمعروف ،رادرکالیفورنیابه فرزندان هنرمندج ،وابستگان و گامعۀ
هنری کشورصمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
وفات مرحوم مامدعزیزپوپل رادرورگینیا به خانواده های ماترم پوپل،
ناصری وسایربازماندگان صمیمانه تسلیت میگوییم .امید
به یاد شادروان محمدعصیم کوشان ،که همکارمهربان
امیدتا روز پیوستنش به حضرت حق (ج) بود .

ازچپ  :شادروانان محمدعصیم جان و دگرجنرال محمدنذیرکبیرسراج کاکای مادر
محمدعصیم جان ،محمدقویم جان کوشان

***********************
لیدرشپ طالبان
کرزی فرستادتاتسلیمی قندهاروبرآمدن مافو
رابااودرمیانبگذارند .مالعمر سرکردۀ این هیأت یک لیدر ارشدطالب عبدالوحید
بغرانی راکه یک شتص مشهور قومی وهم لیدرماترم مجاهدین بود ,انتتاب
کرد (منبع این معلومات ,مصاحبه باعبدالوحید بغرانی درقندهارماه می 466۱
ودرکابل گوالی  4661میباشد) .اعضای هیأت شامل ,طالب لیدرامیر مامدآقا
خسرلیدر طالبان و طیب آقایکی ازیاران نزدیک مالعمربود .آنهاپیشنهادکردندکه
مالنقیب اهلل از دستۀ ضدطالبان که یک شتص باقدرت بوداگرتصدی قندهاربه
او واگذارشود موردقبول طالبهاخواهد بود.هیأت برای مذاکره یک مکتوب
تسلیمی که ازطرف مالعمرامضا شده بودبا خودداشتند ودرآن مالعمرموافقه
نموده بود که قندهار در ظرف سه روز تسلیم میشود .قراراظهارات یک عضو این
هیأت ,کرزی درمقابل ,به یکعده وعده ها دست زدکه مشتمل بود بر :آزاد
ساختن مابوسین طالب که درشمال افغانستان تسلیم شده بودند وبرای هریک
قوماندان طالب اگازۀ پن ماافظ مسلح برای امنیت شتصی درخانه هایشان (منبع
این معلومات ,مصاحبه بایک دپلومات غربی درماه دسمبر46۵4درکابل است که
عضو یک هیأت مذاکرات صلح باکرزی درعین سال این معلومات رابه اوارائه
نموده بود) .اماکرزی مکتوب تسلیمی مالعمررا نپذیرفت! که نویسنده کرلوتا
گال این عمل اورا(ممکن گهت گلب رضائیت شان) تعبیرکرده است .اما بعقیدۀ
من خیانت ملی است که بمقابل مردم افغانستان مرتکب شده وقابل عفو نمی باشد.
کارلوتا به نوشتۀ خود چنین دوام داده است :یک رفیق صمیمی کرزی بنام
حفیظ اهلل خان بسیار خشمگین بود ازینکه کرزی یک سند مهم تاریتی راکه
سندصلح بوده میتوانست ,ازدست داد .خان اظهارداشت :اگرکرزی این ثبوت
رامیداشت که مالعمربه تسلیمی موافقه کرده از قدرت گذشته است ,طالبان
نمیتوانستندشورشهای بعدی خودرا رواپندارند .بعدا اوگفت کرزی درک
نکردکه این یک سندبسیار مهم بود! (چطورامکان داردیکفرد مجرب ,زیرک,
هوشیارو مفتن مزاج اهمیت اینطور سند را درک نکند ,مترگم) .یک دهه بعد
وقتیکه کرزی میتواست دربارۀ صلح و ختم شورج مذاکره آغاز نماید ,طالبان
موگودیت مکتوب تسلیمی مالعمر را رد کردند{منبع این معلومات ,مصاحبه
باحفیظ اهلل خان درماههای اکتوبرونومبر  46۵4درکابل است .حفیظ اهلل خان
اکنون (دروقت نوشتن این کتاب ,مترگم)یک دپلومات ارشددروزارت خارگۀ
افغانستان بوده هنوزهم یک رفیق صمیمی کرزی میباشد .اوبزودی بعدازشکست
قندهارباکرزی درقندهار مالقات نمودوازخودکرزی گرفتن مکتوب (تسلیمی ,
مترگم) مالعمر را شنید .دپلومات غربی که درمذاکرۀ صلح دخیل بود تائید کرد
که طالبان موگودیت این مکتوب را رد کرده اند}.
قسمیکه درسابق تذکردادم بازهم یادآورمیشوم که این اولین قوماندان اعالی
نظامی یک مملکت درتاریخ گهان خواهدبودکه تسلیمی دشمن مردم خودرابه
اساس قومپرستی پشتونتواهی خودنپذیرفت؛ درهرگای دیگردنیااین عمل بذات
خودمااکمۀ گدی وحتی اعدام بتود میداشت .کرزی بانپذیرفتن تسلیمی
لیدرطالب مالعمرظالم مسلمانکش خونتور ,خون قتل هزاران زن ومرد وطفل
وپیروگوان راکه بعداز نپذیرفتن تسلیمی مالعمررخداده ،به گردن گرفته که
اگردرین دنیا مجازات نشود درآخرت هریک ازین شهدا ازگردنش گرفته بسوی
خود خواهد کشانید که برایش منظرۀ گوارا نتواهد بود .این عمل مترافق عمل
یک خاین ملی دیگراست که خودج درقعرزمین وآتش سوزان میتپد وما
قرنهابعد درروی زمین ازخیانتش میسوزیم و دعای نیک برایش نثار نمی کنیم .او
امیرعبدالرحمان با معائدۀ دیورند است.
معلومات فوق بادقت ومآخذمستندآن حضور قانوندانان ماترم و حقبین کمیتۀ
عدلی و قضائی تقدیم شدتادرقدم اول اسم کرزی ازمیدان هوائی کابل حذف
نموده مسکنش از نزدیکی ارگ بجای دیگردر حالیکه تات نظردایمی امنیت
ملی باشد,انتقال داده شود .من آنچه شرط بالغ بود نوشتم اکنون باقی دردست
شما نمایندۀ دولت برای مردم افغانستان و خودکرزی است که باید گوابگو باشد!
وهم فراموج نبایدکرد که :اگراین مسؤولیت عادالنه صورت نگیرد ظالمانه
خواهدبودخداوند(ج) درقرآن پاک اضافه از دوصدمرتبه در بارۀ ظالم
وگزاهایشان ارشاداتی داردوهم درمسلم که درسه صدحدیث یونس حیران آمده
رسول خدا (ص) فرموده  :آیا (چطور) شمارا به بزرگترین گناهان مطلع نگردانم؟
وان عبارت است ازشرک به خدا(ج) ,رنجانیدن پدرومادر ,وگواهی وگفتاردروغ
وباز در همانجااز ابوداوودآمده که :ازحضرت رسول پرسیده شد عصبیت
چیست؟ فرمودند :همکاری وکمک بامردمت در تشئیدظلم .همچنین
درهمانجاازابو داوود روایت شده که رسول خدا (ص) فرمود :نیست ازماکسیکه
برای تقویه و پیشبرد اعراض نامشروع قوم خودرا طلب کند ,نیست ازماکسیکه به
منظور فوق مقاتله میکند و نیست ازماکسیکه با این مفکوره بمیرد .و بازهمانجا
ازبیهقی نقل شده که حضرت رسول اهلل(ص) فرمود:کسیکه ظلم ظالم رامیداند,
بآنهم برای تقویت وی میکوشد از دایرۀ کمال اسالم بر آمده است .و حضرت
گامی (رح) میسراید:
بندۀ عشق شدی ترک نسب کن گامی که درین راه فالن بن فالن چیزی نیست/
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سپرنگفیلد -ورگینیا

آفتاب ای آفتاب

چند روزیست هوایی بخس داغ وگخرم داریخم کخه گخاهخگخاه طخاقخت
فرسامیشود .اینک ابیاتی به شکل شکواییه و خطاب به آفتاب رقم زده ام کخه بخا
شما دوستان شریک می سازم :
ستت سوزانی  ،برو برمن متاب
آفتاب ای  ،ای آفتاب  ،ای آفتاب
ناله هم چون دود اندر پیچ و تاب
گشته تن درآتشت همچون کباب
ستت سوزانی  ،برو برمن متاب
آفتاب  ،ای آفتاب  ،ای آفتخخخخاب
لخخخخرزه افتد بر تنم از دیدنت
صبادم چون سر زنی از مکمنت
سوزیم ! چند این عداوت با منت
دست ما بادا و یارب دامنخخخت
ستت سوزانی  ،برو برمن متاب
آفتاب  ،ای آفتاب  ،ای آفتخاب
شکوه خیزد از زبان شیخ و شاب
هر زمان تا می کشی رخ ازنقاب
پیش آتش خویی تو ای گناب
سوز ماشر را نباشد آب و تاب
ستت سوزانی ،برو بر من متاب
آفتاب  ،ای آفتاب  ،ای آفتاب
چهره پوشانید بر این بی حخخیا
ابر ها ،ای ابر های نقخخخره سا
داردم در سوختن دایم چرا ؟
بر زبان باشد مرا بس شکوه ها
ستت سوزانی ،برو برمن متاب
آفتاب  ،ای آفتاب  ،ای آفتخاب
ناله گر سرمی دهم نی نا رواست
شکوه گرسر میکنم ازتو به گاست
آه ِسوزان دایم از تو ،بر هواست
سوختن ماراهمان کاری خطاست
ستت سوزانی  ،برو برمن متاب
آفتاب  ،ای آفتاب ،ای آفتخاب
*************************
حامد کرزی و زلمی خلیلزاد (دنباله ازصفاۀ ششم)
این موضوع ازگهتی تذکرداده شدکه آن رویۀ تاگیکهخا رافخرامخوج نخکخرده
وخواست نزد امریکائیها چُغُلی کرده آنهارا فریب داده بمفاد خخود اسختخعخمخال
نمایدوبرای گبهۀ متاد نهال توطئۀ مناوس خود راغخرس کخنخد؛ درمخقخابخل
چلوصاف خودج ازآب برآمدو پارانوئید وازحد گذر معرفی شده مقام خخودرا
درمقابل وزیردفاع امریکا بیادپایان آورد وهم با اتهامات خودقتل اعضای پارلمان
واطفال رابدوج گبهۀ متاد انداخت که کامأل ضد تعلیمات اسالمی بوده است.
داکترنظام الدین نافع درکتاب (منهیات دراسالم) صفاه  ۵13دربارۀ تهمت چنیخن
نگاشته است :قرارتعریف فرهنگ معین و دهتدا ,تهمت نسبت گناه و عیخب بخه
کسیکه دارا نباشد .بهتان ,افتراء و دروغ بستن است .تهمت زدن بیگناه از زشخت
ترین کارهایست که اسالم آنرا بشدت نکوهش کرده است .دین مقدس اسخالم
شاید تهمت راازین گهت حرام قرارداده است تاآبرو وحیثیت انسانخهخامخاخفخو
بماندو ازمفاسداگتماعی واخخالقخی درگخامخعخه گخلخوگخیخری شخود .زیخرا
اگرافرادفاسدآزادگذاشته شوندتاهردشنام وهرنسبت ناروائی رابخهخرکخس کخه
بتواهندبزنند حیثیت ونوامیس مردم درمعرض خطرقرارمیگیخرد ,ومخاخیخطخی
ازسوءظن وبدبینی درگامعه حکمفرمامی شود ازینرو باید تهمت زننده را هشختخاد
تازیانه بزنند تا حیثیت و آبروی مردم بازیچۀ این و آن قرار نگیرد ومردم درفضای
پرازصمیمیت ومابت باهم زندگی کنند...
همانجادرصفاۀ 4۵3دربارۀ دروغ چنین نوشته شده :زشختخی دروغ و ایخنخکخه
دروغگوئی چه تاثیربدی به روان شتص دروغگو وبه نهاد کسانیکه درگخامخعخه
باوی زندگی میکنند میگذارد ,بهمه معلوم است .دروغ گفتن یکی ازنشانخه هخای
نفاق است .دروغ باایمان سازگاری ندارد .دروغ اعتمادواطمینان را که مهمختخریخن
سرمایۀ یک گامعه بشمار میرود ,نابود میکند ودروغ سرچشمخه واسخاس هخمخه
گناهان است .دین مقدس اسالم به صداقت وراستگوئی اهمیت فوق العخاده داده
وکذب ودروغ را نکوهش می کند...همانجا درصفاۀ ۵۴1دربارۀ غیبت چخنخیخن
آمده :دین مقدس اسالم بوحدت و یکپارچگی گامعۀ اسالمی وانسجام واستاکام
آن اهمیت فوق العاده قایل شده است بنابرآن هرچیزیکه سبب تخاخکخیخم ایخن
وحدت شود موردعالقۀ اسالم قرارمیگیرد و هرچیزیکه آنراتضعیف نماید نزدآن
منفوراست وغیبت یکی ازعوامل مهم تضعیف این انسجام ماسوب میگردد...
بناء بااتهامات کرزی به گبهۀ متاد ،به مفاسداگتماعی واخالقی درگامعه دامن زده
شده ,آبرو وحیثیت یک گروه مجاهدین مومن مسلمان ووطندوست را گریخاخه
دار ساخته ,مایطی ازسوءظن و بدبینی را در گامعه حکمفرما ساخخت .بخا دروغ
خود عَل َم نفاق برافراشت وباغیبت گردن درتضعیف دین مقدس اسالم شخریخک
شد.لذاکرزی اوصاف یک لیدرراندشت :ازاوضاع عمومی مملکت وحالت غربخا
باخبرنبودبا بلیونها دالر بایدیک فردغریب ویاگدائیگر درسرکها دیده نخمخیخشخد
وملت تات خیمه های مفلوک و پاره پاره در زمستان سنگ ترقان کابل زیسخت
نمیداشت ,قدرت فیصله گیری مفیدبرای مردم نداشت تات نفوذوسایۀ دیگخران
قدم برمیداشت ,خود قدرت تلقینی نداشت واما ازطرف اضافه از یکصد مشخاور
تلقین شده میرفت ,در حسابدهی بمردم کامإل ناکام بود موضوع فقدان حسابدهی
قناعت بتش کابل بانک تا هنوز پا درهواست ,فوق العاده بتود اعتماد داشخت و
خود را شیر! میدانست شیر! ,خوشبین نبود بدبینی اورا درمقابل مردم شخمخال از
رابرت گیت شنیدید ,بمقابل مردم افغانستان ازصداقت کامألبخی نصخیخب بخود،
بلیونهادالررابه بادفنادادآن پولهارا به صداقت بمصرف نرسانیخد -دروغ گخفخت,
تهمت کرد و انتتابات تقلبی داشت ,تمرکز دماغی داشت اما نخه بخرای مخردم
افغانستان بلکه برای کمک به طالب و بیست بارسفربه پاکسختخان ,الخهخام بختخش
نبودونتوانست بنیادپایداراقتصادی ،اگتماعی ،سیاسی بمیان آورد ،و مصلاخت را
برعدالت ترگیح داد .تا هنوز درامور دولتی ,ممکن بطرفداری طالبان ,مخداخخلخه
داردوتتریبکاری راپیشۀ خودساخته است .به دانشگاههامیرودتا افکار مخاخصخالن
معصوم را مغشوج حتی مسموم سازد! نمیدانم ازیک لیدرنالیخدر نخاکخام چخون
حامدکرزی که عروج وطن باستان ,سربلند و ایماندارشانرا به مفسد ترین ممالخک
گهان نزول بتشیده است؛ به ماصالن عزیز ,چه درس خوبی خواهد داد؟
مطبوعات آزاد بود اما ازژورنالستها حمایت قناعت بتش صورت نگرفخت .پخس
چگونه میتوان ,نام یک لیدرناکام وخاین ملی را زیب میدان هوائی بین الخمخلخلخی
کابل ساخت ,درحوالی ارگ مسکن گزینش کرد و ملیونها دالربرای مصخارفخش
پرداخت تا باز به براداران ناراضی خودکمک کند وامنیت ملی وطن ما افغانستخان
عزیز راتتریب نماید؟ این روج به هیچ نوع درهیچ اقلیم نمی گنجد!
 -3کارلوتا گال درصفاه 3۶کتاب (The Wrong Enemyمریکادر افغانستان بین
 )466۶ -466۵چنین پخرده از اسخرارمخهخم تخاریختخی بخرداشختخه اسخت!
کارلوتامینویسد:این اولین بارنبودکه مالعمربا کرزی به تماس آمد .چندهفته قبل,
فقط چندروزبعد از شکست مزارشریف،عمخربخازبخه کخرزی تخلخفخون کخرد.
یکنفریاورکه ازطرف لیدرطالبان ستخن مخیخگخفخت ,ازکخرزی پخرسخیخد:چخه
تصورداردوچه فکرمیکند که چگونه این گنگ خاتمه خواهخدیخافخت .کخرزی
تقاضای امریکارابرایش چنین بیان کرد:تسلیم بالشرط طالبان! یاورگفت :مالعمخر
بعدا با او بتماس میآید ( منبع این معلومات کتاب Eric Blehmاست که تخرگخمخۀ
عنوانش چنین میباشد :یگانه چیزیکه مرگ برایش ارزج دارد :چخطخوریخازده
(گرین بیری ها)برای افغانستان گدیدبه گلورفتند؛ نیویارک ,هارپرکولییر ,صفاه
 1۵سال .)46۵6
کارلوتا گال دوام داده مینویسد:اکنون سه هفته بعد ,موازنه قوا برهم خورد ,قبایل
به دورکرزی گمع شدند وطالبان به چند ناحیۀ مادوددرقندهار عقخب نشخیخنخی
نموده تنها سه هزارطالب مسلح دراختیارداشتند .لیدرطالبان یک هیأت رانزد(ستون
اول)
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Afghan Play Review:
By Afzal Nasiri
Temple of War: Young Afghans bring theater to
Diaspora
– July 9th 2016 was a watershed moment in the life of Afghan
Americans aspiring to work in a Play and bring it live to a Theater.
Hamid Naweed of Northern VA just did that. With the help of
raw talent of young men and women, with a miniscule budget,
with all voluntary cast. The group of young talented Afghans
took up the challenge as an amateur entering the professional
field of Theater.
It was also a fusion of live theater with a video presentation
which is called multimedia presentation in theatrical shows. It
was a first venture for all those involved from producer, director, writer, and cast to the world of Mixed Media presentation.
The production team camera cameraman, scriptwriter, and
management team spent seven months in production of this
show. Let me give the reader a perspective, consider space technology. If “Temple Of War” was a satellite, it would be a Sputnik, launched by USSR in April 1957, size of a beach ball; or the
Explorer 1, the American version launched in Jan/1958. Today,
we have Spacelab and Space shuttle. Today we are about to
explore Jupiter (500 million miles away).
It all happens with baby steps. I am confident, given the opportunity and proper budget and location. The second production
will be vastly different from the first. It was a necessary first
step. Unfortunately due to the limitation of time in Warner Theater the entire show was not played on the stage, however, it will
be played once again in a near future.
Yes, I would have liked to see it play out in a small neighborhood theater, before going out Prime Time in the vast public
arena of Metropolitan DC and to the Warner Theater with its
time limitations and tight management. There are venues in
Virginia or Maryland which may cost less and provide big bang
for the buck.
A Community College theater would have been ideal. Even
though the Temple of War had no marquee names or any special effects, still it was a big deal for the Afghan American society
in VA, MD and DC.
The story revolves around the first century AD. Indo-Scythians
is a term used to refer to Scythians (SAKAS) who migrated
into parts of Central and Northern South Asia (Sogdiana,
Bactria, Arachosia, Sindh, Kashmir Punjab etc.) +from the
middle ages of the second century BC to the 4th Century AD.
For his play Hamid Naweed selected a portion of that age and
tried to bring out the story of the dynasty of the time ruling the
area of Ariana, now called Afghanistan. Mr. Naweed revolves
his story of love, power, vengeance, war and peace, around it.
The ruling class was faced with the possibility of war and killing,
which the writer and his cast has firsthand experience (in Afghanistan). The story gives victory to love; love of a mother
who manages to calm the fighting brothers, in spite of losing the
husband to a killer.
The war aspect of the play reminded me of the unfolding history
of Afghanistan where war has ravaged since 1978, Peace is still a
distant reality.
Temple of War is just a ceremonial phenomenon for us, I will
not compare it to a Broadway show and I am not talking about
glowing accolades, yet it is the first step.
I hope all those involved will have a second look at their management skills and be their own critic for the next project.
The evening of July 9th also saw Afghan singers, Salma Jahani
and her son, present the audience with some nostalgic popular
hits. The evening was also witness to a stand up Afghan comedian.
Kudos to Mr. Aman Amin, VP Afghan Academy, who spent
countless hours, managing the ticketing and securing financing.
Good Luck in your next project.

************************
تصحیح و تکمیل ضروری
درشماره  4644ستون اول صفاۀ دوم ،بتش پایانی مقالۀ همکاربرازنده ودانشمند
امید گناب پروفیسرداکترحمیدهادی ،متأسفانه نسبت مشکل تتنیکی که با
کامپیوتر نو وگود دارد ،ناقص به چاپ رسیده بود .با تقدیم پوزج خدمت ایشان
و خوانندگان ارگمندامید ،آن بتش مقاله را درینجا نشرمی کنیم .اداره
» ...درقطارکشورهای اسالمی ،پاکستان باوگودداشتن دستگاههای گاسوسی آی
اس آی وهزاران مدرسۀ اسالمی تروریستی ودهشت افگنی ،تازمانیکه موقف
نوکر راداشته ومقاصد انگلیس وامریکا را درحوزه پیاده میکند ،درامان
خواهدبود .چنان به نظرمیرسدکه قتل ،خونریزی ،اقدام به کودتاها وازهم پاشیدن
نظامهای سیاسی و اگتماعی درکشورهای اسالمی یک منشأ داشته وشامل همان
پالن وسیع برای کنترول گهان میباشد.تاریخ نشان میدهدکه باوگودقتل،
خونریزی وبیچارگی در اینکشورها ،عاملین این اعمال تسلط برگهان ازقضاوت
گردون درامان نتواهندبود.
بلی ! عالمت شاهراه نشان میدهدکه راه درازی برای رسیدن به سرمنزل مقصود
باقی نمانده است ،اینکه درآینده گهان آبستن چه حوادثی خواهدبود ،معلوم
نیست / .
************************

نم ب ت

ر ک

فاضل ماترم وگرامی آقای مشتاق احمد کریم نوری ،متصدی پروگرام (دریچۀ
ستن) درنیویارک ،احتراما به عرض میرسانم :قراریکه اطالع حاصل کردم،
دومین سال نشراتی دریچۀ ستن رامع التیرشروع میکنید ،خیلی خوج شدم،
مبارک باشد .بدین مناسبت ازگانب خودوگمع غفیری ازافغانهای گرامی به
گناب شماشتصیت دانشمند ومطبوعاتی وشنوندگان گرامی ،همکاران صدیق
تان وملت مجاهدوقهرمان ماشادباج گفته ،موفقیتهای بیشترتانراازبارگاه
خداوندبزرگ آرزومیکنم .آمین .واقعا پروگرام دریچۀ ستن در سال گذشته،
گریانات مهم سیاسی ،اگتماعی بین المللی خاصتامسایل مهم وملی کشورمارا
وقتافوقتاعالمانه تالیل نموده درایاالت متاده و درسایرکشورهابه سمع هموطنان
رسانیدیدکه البته خدمات ارزشمندگناب شماقابل ستایش است ،چراکه هموطنان
ما ازهرگوشه وکنارگهان درموردمسایل مهم وملی افغانستان سؤاالت دارندشمابه
پاسخ آنان میپردازید .کامیابیهای همیشگی تانرا آرزو دارم .صفی اهلل التزام،
ژورنالیست میدیای آزادافغان در نیویارک ،ماه می / 46۵۴

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.

آتش سوزی درکابل ( ...دنباله ازصفاۀ اول)
مامد بصیر مجاهد ستنگوی قوماندانی امنیه کابل تائید نمود ،یک نفر
دراین حادثه گان باخته است ،این فرد ازاثر وارخطایی خود را از طبقه باالیی
این ساختمان به بیرون انداخت و سرانجام درگذشت .مجاهد این ادعا را رد
میکند که گویاپلیس اطفائیه با تاخیر به مال واقعه رسیدند ،او گفت که موظفین
از چند استیشن کابل به ساحه رسیدند ،اطفائیه اردوی ملی نیز درهمکاری باپلیس
اطفائیه داخل اقدام شد .امابه دلیل اینکه اکثریت دوکانهای مارکیت بزرگ
پرازلباس ومواد کیمیاوی میباشد ،مجادله باآتش را گدی ترساخته با آنهم پلیس
اطفائیه درحال مهارکردن آتش است وباموفقیت عمل میکند .
ستنگوی قوماندانی امنیه والیت کابل این ادعا را که گویا حادثه ناشی از
یک عمل تتریبی است یک حرف قبل از وقت خواند ،اوگفت :یک تیم
تتنیکی علل وچگونگی حادثه را بررسی میکند با ختم بررسی این تیم میتوان
در رابطه به علل و چگونگی حادثه ستن گفت .
وزارت دفاع ( ...دنباله ازصفاۀ اول)
به عقیدۀآگاهان سیاسی ونظامی گنگ افغانستان پرهزینه ترین گنگ برای
امریکاومتادین غربی آنست ،مگرآنچه مهم است هزینه بزرگ این گنگ به
مصارف عساکرامریکاوغرب برمیگردد ،یعنی مصرف یک
عسکرامریکاچندین مرتبه بلندترازمصرف یک عسکرافغانی است پس اگر
حرف از مصارف بزرگ دولت امریکا درافغانستان است و مالیه دهندگان
امریکااز آن شکوه دارند ،آنها باید متوگه حجم مصارف عساکر خود باشند.

همکاری پلیس اتحادیه اروپا باتیم حقیقت یاب

 ۶اگست/کابل – باختر :فرانس میشل میلبند سفیر اتاادیه اروپا در افغانستان با
حاگی مامد ماقق معاون ریاست اگرائیه در کاخ شورای وزیران دیدارنمودو
پیرامون حادثه دهمزنگ ،برق مناطق مرکزی و انتتابات باث و تبادل نظر
صورت گرفت .سفیر اتاادیه اروپاضمن تسلیت گفتن حادثه خونین دهمزنگ
که در آن صدها تن شهید و زخمی شدند ،این حمله تروریستی را ماکوم نمود.
طرفین روی تاقیق همه گانبه پیرامون حادثه دهمزنگ تاکید کردند.
معاون ریاست اگرائیه گفت :دولت وحدت ملی خواهان این است که گامعه
بین المللی در قسمت ابعاد تتنیکی ،تیم حقیقت یاب را یاری نماید تا گوانب
قضیه به طور همه گانبه واضح گردد.در مقابل سفیراتاادیه اروپاخاطرنشان
کردکه ماموریت پلیس اتاادیه اروپا نیزخواهان روشن شدن گوانب این حادثه
بوده و تیم حقیقت یاب راهمکاری خواهند کردو عالوه نمودکه ماموریت
پلیس اتاادیه اروپاتجربه بیشترازدهسال را درافغانستان دارد و در بتش های
تتنیکی با هیئت حقیقت یاب همکاری مؤثر خواهند کرد.
در ادامه صابتهامعاون ریاست اگرائیه پیرامون اوضاع کشور و برق مناطق
مرکزی گزئیات ارایه نموده و افزودبرق مناطق مرکزی در زمان کرزی
ازمسیرسالنگ تصویب شده بود .من باسروردانش معاون رییس گمهور خواهان
تتصیص برق به مناطق مرکزی شدیم .پس از آنکه اعتراضات گسترده شد،
کمسیون برای بررسی مجدد تعیین شدو دولت پس از بررسی و
پیشنهادکمسیون موظف برای مناطق مرکزی لین  446کیلوولت را با ظرفیت
 366میگاوات برق تتصیص داد .مامدماقق افزود  :کسانیکه این فیصله را
قبول نکردند دالیل و مالحظاتی داشتندکه بایددرفضای مسالمت آمیزحل
میشد .او در رابطه با کسانیکه خواستار تغییر زود هنگام حکومت اند اظهار نمود
ما از آنهامیتواهیم صبرکنند تا زمان انتتابات فرارسد تا خودشان یا تیم شان
واردمیدان سیاسی شوند و قضاوت در دست مردم خواهد بود .
صابتهای اخیر آنان در مورد انتتابات افغانستان بود .معاون ریاست اگرائیه
خاطر نشان کردند که با وگود تهدیدات امنیتی ،دولت برای اصالح نظام
انتتاباتی و برگزاری انتتابات مصمم است ،ولی برخی مسایل است که روی آن
باث گریان دارد .سفیر اتاادیه اروپا ضمن اعالم آمادگی گامعه گهانی برای
حمایت از برگزاری انتتابات آزاد و شفاف در افغانستان ،خواهان ترتیب پالن
انتتابات از سوی حکومت افغانستان شدند.

اتخاذ تصمیم اساسی دربارۀ امنیت شمال

۶اگست/کابل – باختر :داکترعبداهلل در دیداربا شماری از بزرگان ،متنفذان و
گوانان والیت بدخشان مشکالت امنیتی ،اقتصادی وبیکاری را دراین والیت
مورد بررسی قرار داده وعده سپرد که برای حل این چالشها ،اقدامات عملی
وگدی صورت میگیرد .اشتراک کنندگان؛ مشکالت امنیتی ،ضرورت کمک
به بیجاشدگان ناشی از ناامنیها ،بیکاری و فعالیتهای غیر قانونی افراد مسلح غیر
مسوول را با رئیس اگرائیه درمیان گذاشته خواستارتوگه حکومت به حل این
چالشهاشده تاکیدکردندکه مردم از حکومت میتواهند درزمینه تقویت
نیروهای امنیتی ،راه اندازی عملیاتهای تصفیوی و تهاگمی ،گلوگیری
ازتارکات دشمن وسرکوب گروههای دهشت افگن توگه فوری و همه گانبه
نماید .هم اکنون باشندگان این والیت از افزایش ناامنی هادر یمگان ،کران و
منجان و کشم نگرانی دارند.
رئیس اگرائیه با ابرازقدردانی ازهمکاریهای مردم بدخشان باحکومت و
نیروهای امنیتی گفت :در باره مسایل امنیتی والیت بدخشان در شورای امنیت
باث کرده ایم ،شب گذشته نیزدریک گلسه مشترک بانماینده های مردم در
مجلس ،مسووالن امنیتی و قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان وضعیت
امنیتی شمال بویژه قندز و بدخشان را به باث و بررسی گرفتیم ،بعدازارزیابی
چالشهای امنیتی والیات شمالی ،مشکالت امنیتی این والیات را دسته بندی
نموده و به نهادهای امنیتی وظیفه سپردم که اقدامات عملی را برای سرکوب
طالبان وتصفیه مناطق تات کنترول آنان روی دست بگیرندکه اینکارهم
دردومرحله؛ کوتاه مدت و دراز مدت انجام می شود.برای بررسی وضعیت
فعلی ولسوالی کران و منجان یک هئیت از مرکز فرستاده میشود که مشکالت
این ولسوالی راطور دقیق ازنزدیک بررسی کند تا براساس آن تصمیم گرفته
شود .اما برای حل مشکالت بیجا شدگان کمکهای فوری صورت میگیرد.
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حضورکماندوهای تازه نفس طالبان درهیرمند

 ۴اگست/کابل – صدای امریکا :یک نیروی تازه نفس طالبان در هیرمند،
نیروهای امنیتی افغانستان رابا آزمون مواگه ساخته اند .حضور این کماندوهانشان
میدهدکه طالبان برای برابری بااردوی ملی افغانستان که تتصصی شده میرود،
خود را آماده ساخته اند .برای طالبان ،والیت هیرمندیک مرکزحیاتی میباشد.
برعالوه اینکه ازنظرقومی باباشندگان پشتون همسویی دارند ،این والیت تولید
کننده حداعظم تریاک بوده و متارج طالبان را در گنگ باحکومت ،فراهم
میکند.طی چندهفته اخیر ،طالبان ساحات بزرگی ازاین والیت راتستیر کرده
وحال درتالج تصرف لشکرگاه مرکزوالیت هیرمند میباشند.
مقامهای افغان درهیرمند میگوینداردوی ملی بانیروی به مراتب منظمتر
وماهرتر روبرومیباشدزیراطالبان کسانی رابه گنگ فرستاده اندکه به نظر
میرسدعضو کدام واحد کماندوهستند و گفته میشود تعداد این گنگجویان به
صد ها تن میرسد.
تائید موگودیت این واحد :یک قوماندان طالبان موگودیت همچو واحد
بسیارآموزج دیده راتائیدکرده است .این قوماندان ارشد طالبان که به شرط
افشانشدن نامش بااسوشیتدپرس صابت کردگفت شمار این گنگجویان به
حدودسه صدنفرمیرسد و نام این واحد سره خیته میباشد.
اطالعات بیشتری درمورداین واحددردست نیست امامقامهای غیرنظامی
درهیرمند میگویندرهبری این واحد را حاگی ناصر ،قوماندان عملیاتی پیشین
طالبان درقندهار وزابل ،عهده دارمیباشد .عبدالمجید آخندزاده ،رئیس شورای
والیتی هیرمندگفت این گروه بسیارخطرناک ،درآغاز به ولسوالی سنگین سوق
داده شده و موفقیت شان منجر به توسعه این واحد شده است.
طی شش ماه اخیر طالبان شیوه های گدیدی را در پیش گرفته اند .به
طورمثال ،دروالیت ارزگان گاده ها رامسدودکردند تا حکومات مالی
درشهرکها وقصبات رادر مضیقه کمبود موادقراردهند .به این ترتیب آنهابدون
آنکه تلفات شان زیادشودقلمروتات کنترول خودرا وسیعتر ساختند.دروالیت
قندهار ،گنرال عبدالرازق تائیدکردکه این نیروی گدیدطالبان وگود دارد.
اوگفت طالبان شیوه های خود راتغییر داده و شدیدا ً مسلح شده اند.
مهارت واحدهای ویژه طالبان:واحدسره خیته ،به گزارج اسوشیتدپرس از
نشان زنهابرای حفاظت ازگنگجویان درگریان حمالت شبانه بر نیرو های
حکومتی ،استفاده میکنند .با این اقدام ،طالبان موفق شده اند در یک شب
چندین حمله را بر نیرو های امنیتی انجام داده و از گدا شدن گنگجویان
خودگلوگیری کرده اند .آخندزاده گفت این گروه طالبان درحمالت شبانه
ازعینکهای شب بین استفاده میکنندبهمین علت میزان حمالت شان در شب بیشتر
شده است .درولسوالی سنگین ،کاکوآغا یکی از بزرگان مال گفت این گروه
آنقدر ماهر است که فقط چهار تن از آنان قادر شدند تعمیر حکومتی و
قوماندانی پلیس را که بیش از  46منسوب پلیس در آن مستقر بود ،تصرف
کنند.
تلفات نیروهای امنیتی  :این درحالیست که شمارتلفات نیروهای امنیتی
افغانستان بر اساس گزارج قوماندانهای امریکایی افزایش یافته است .گنرال
گان نیکلسن ،قوماندان ارشد امریکا در افغانستان ماه قبل گفت که سال قبل
شمارتلفات بیست هزارنفرکشته بودوامسال شمار تلفات 46در صد بلند تر شده
است.
کریم اتل عضو شورای والیتی هیرمندگفت طی چند هفته اخیر صد ها
نیروی امنیتی درآن والیت کشته شده اند ،ازماه گوالی تاحال  ۱8۴پلیس و
سربازو 4۱6غیرنظامی کشته یازخمی شده وطالبان کنترول 86درصداز والیت
هیرمندرا دردست دارند .اوگفت مامورین حکومتی رشوه خوربوده وقادربه
اداره این والیت نمیباشند ،نیروهای امنیتی متاد نبوده و هماهنگ عملیات نمی
کنند.
مردم هیرمند میگوینداگرحکومت اقدامی برای متوقف کردن پیشروی
طالبان نکند ،آنهامجبوراندبرای متوقف کردن گنگ به طالبان بپیوندند.

پالن انتقال شورای کویته به هیرمند ناکام شد

 ۶اگست/کابل -صدای امریکا :هیرمندوالیت همسرحدباپاکستان ،از دیر
زمانی شاهدگنگهای شدید بین نیروهای افغان و طالبان بوده است.وزارت دفاع
افغانستان امروزاعالم کردکه باتشدیدگنگ درهیرمند( ،دشمن) میکوشیدآن
والیت را سقوط داده وشورای کویته رادرآن گابجاسازد تا گنگ کنونی
افغانستان رایک گنگ داخلی ،معرفی کند .وزیری مشتصا ً ازکدام دشمن نام
نبرد اماحکومت ،بویژه احمدزی چندبارتأکیدکرده که کشورج با پاکستان
دریک گنگ اعالم ناشده قراردارد.کابل مدعیست که اسالم آبادخواستارختم
گنگ در افغانستان ومبارزۀ گدی دربرابرطالبان درپاکستان نیست.طالبان
چندروزپیش توانستندولسوالی خانشین هیرمند را درامتداد خط دیورند ،برای
مدتی تصرف کنند.
ادارۀ سرمفتش خاص ایاالت متاده برای بازسازی افغانستان موسوم به
سیگاربانشریک گزارج روزگمعه خبردادکه حکومت افغانستان در پن ماۀ
نتست امسال پن درصد مناطق تات تسلط خودرا ازدست داده که
چندپارچگی
درصفوف اردوی ملی اثراتی بر کارکرد سربازان درخط مقدم نبردداشته
است .یافته های سیگارنشان میدهد که ساحات زیر اداره و تاثیر دولت افغانستان
تا پایان ماه می به  ۴۱,۴درصد می رسید اما این میزان پن ماه پیش از آن،
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گنوری امسال  %۱6/1گزارج شده بود .طبق این گزارج بخاوگخودمصخرف
نزدیک به ۵1ملیارد دالر در راستای ایجاد وتقویت نیروهای ملی دفاعی وامنیتی
افغانستان ،این نیروها هنوزهم ماتاج کمکهای بیرونی اند.
بازرسی سیگار نشان میدهد که از گمله  ۶61ولسوالی 4۴8 ،آن تات کنترول
ویا نفودحکومت بوده 3۴ ،ولسوالی در  ۵۱والیت تات کنترول و یا نخفخوذ
طالبان است و  ۵6۶ولسوالی دیگر در معرض خطر قرار دارند .ازگمله ولسوالی
هایکه درآن ازحضور طالبان یاد شده است  1ولسوالی در والیتهای هیخرمخنخد،
بدخشان ،غزنی ،سرپل ،و زابل بطور مستقیم تات تسلط طالبان قرار دارند.
امادرتازه ترین واکنش ،وزارت دفاع افغانستان اعالم کردکه تنهخادر گخنخگ
ننگرهار ،گنگجویان متالف از پن ولسوالی شینوار تصفیخه شخده واکخنخون،
عملیات پاکسازی ولسوالیهای هسکه مینه ،سپین غر و اچین گریان دارند.

جز پنجشیر درهمه والیاتجنگ روان است

 3اگست/کابل – صدای امریکا:مشاورامنیت ملی میگویددهشت افگنان بخیخن
المللی به کمک ادارۀ استتبارات نظامی پاکستان یا آی اس آی در 33والیخت
افغانستان گنگ راشعله ورساخته اند.مامد حنیف اتمر روز سه شنبه در دیدار با
بزرگان ،فعاالن و اعضای شورای والیتی قندزگفت درشش والیخت بشخمخول
قندزگنگ بشدت گریان دارد.یگانه والیت که درآن گنگ نیست ،پنجشیرمی
باشد ،اماشماری ازوالیتهابگفتۀ مقامهای امنیتی باسطح پایان تهخدیخدهخا روبخرو
میباشند.
تواب غورزنگ ستنگوی شورای امنیت ملی گفت شش والیخت مخعخروض
باسطح بلندتهدیدگنگ والیتهای ننگرهار ،پکتیکا ،قندز ،هیرمند ،قخنخدهخار و
ارزگان میباشند ،نیروهای افغان بادر نظرداشت تهدید گخنخگ درهخروالیخت،
عملیات نظامی روزانۀ خودراتنظیم میکنند .او افزود درهروالیتی که تارکات
دشمن ولوبسیارکم وگود داشته باشد ،حکومت آنرا تهدید امنیتی می پندارد.
اتمر درحالی ازگسترج گنگ تقریبا ً درسرتاسرکشور خخبخر مخیدهخد کخه
مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به تعلیق درآمده و حخمخالت
اخیرانتااری آن گروه صدهاکشته و زخمی برگاگذاشته است.
این نتستین بارنیست که مقامهای افغان استتبارات پاکستان را به حخمخایخت از
طالبان وسایردهشت افگنان درگیر گنگ در افغانستان متهم میکنند ،اماپاکستان
همواره این اتهامات راردکرده وخودراقربانی تروریسم خوانده است.

حمله برمهمانخانه خارجیها درکابل پایان یافت

اول اگست/کابل – صدای امریکا:قوماندان امنیه کابل میگخویخددر نختخیخجخۀ
گلولهباری مهاگمین ،یک پلیس کشته شدوسه تن دیگر زخم برداشتند.مهاگمان
دربگرام درسرک نو دسپیچری ،حمله کردند که پس از هفت ساعت درگیری
باکشته شدن مهاگمان صبح دوشنبه پایان یافت.
گنرال عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنیه کابل گفت درآغازیک مهاگم موتر
مازدای مملوازموادمنفجره رامقابل دیوارماافظتی مهمانتانخۀ نخورث گخیخت
منفجرساخت ودومهاگم دیگرتالج کردندداخل مهمانتانه شوند؛ امادرنتیخجخۀ
مقاومت پلیس مهاگمین در یک سرای کانتینرها نزدیک مهمانتانه پناه بردنخد.
برای اینکه میان نیروهای امنیتی افغان و ماافظین نیپالی مهمانتانه نورث گیخت
درگیری رخ ندهد ،نیروهای افغان مهاگمین رادرسرای مااصره کردندتاساعت
سهونیم صبح که هوا روشن شدوسپس عملیات خودراآغازکردیم که در نتیجه
هر دو مهاگم از پا در آمد.
ذبیحاهلل مجاهدیک ستنگوی طالبان دراعالمیهایکه به رسانهها فرستاده اسخت،
ادعای کشتهشدن حدود صد خارگی را در این حمله کرده است.
این حمله پس ازحمله برمظاهرهکنندگان گنبش روشنایی در دهمزنگ کخابخل
درحدود دوهفتۀ گذشته ،یک حمله قوی میباشدکه پس ازنیمه شب گذشختخه
درشهرکابل ،آرامش مردم را به هم زد .

دادن دوسند هویت خالف قانون است

 ۴اگست/کابل – بی بی سی:پس ازاعالم توزیع شناسنامههای ملی به هخمخراه
برگه حاوی اطالعات مفصل از گمله قومیت و درج واژه افغان ،شخمخاری از
اعضای مجلس سنااز این طرح انتقادکردهاند .پس ازنزدیک بخه دو سخال از
تصویب قانون ثبت احوال ،که طرح و اطالعات شناسنامه ملی درآن مشتخص
شد ،حکومت وحدت ملی اعالم کرداین شناسنامهها توزیع میشود.گخنخجخال
اصلی در این مدت درج شدن یا نشدن واژه افغان بعنوان ملیت شهروندان است،
ولی درطرح تازه حکومت آمده که به شهروندان افغانستان عالوه برشناسنخامخه
ملی مطابق طرح قانون ثبت احوال ،برگۀ حاوی این اطالعات هم داده خواهخد
شد.
امابعضی سناتوران گفتندطرح تازه مغایرقانون است چراکه بایدبه شهروندان تنها
شناسنامه الکترونیک داده شود .سناتور زلمی زابلی ،توزیع دو سند به عنوان سند
هویت به شهروندان را خالف عرف و قانون دانست .به گفته او ،طرح حکومت
وحدت ملی چیزی است که سران حکومت بین خود آن را ساختخهانخد .اوبخا
استناد به قانون اساسی تاکید کرد که همه شهروندان کشخورافخغخان خخوانخده
میشوند و بنابراین ،در شناسنامه ملی باید این واژه به عنوان ملیت شخهخرونخدان
درج شود .
چیزی که قانون ثبت احوال نفوس آن را اگازه نمیدهد.

