6201
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

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

$1.50
شمارۀ دهم /سال بیست وپ جم  5 /ع رب  62 / 5935نکتوبر  / 6152شمارۀ مسیسل 5162

وجیــــــــــزه ها

گذشت هدیه است ،
کار تفریح است ،

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150

Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

پایان انتشار چاپی امید

خدایا چنان کن که پـــایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار
به آگاهی عالقمندان ارجمندهفته نامۀ امید میرساند که شمارۀ
بعدی ( )7201که درروزهای پایانی ماه نومبرامسال انتشارخواهد
یافت ،آخرین نسخۀ چاپی این نشریه خواهدبود 02 .نومبرمصادف
است به نخستین سال رحلت مبارک شادروان محمدعصیم جان ،که
بنابه سفارش وتشویق آن عزیزما ،نشرچاپی امیدد ازشدمدارۀ ید
هزار زیادتر ادامه یافت  .منبعد این جریده ماه یکبارتوسط (سایدت
خددراسددان زمددیددن  )www.khorasanzameen.netوبددع د ددی
مقاالت آن در(سایت خاوران khawaran.comو(سایت جداودان
 jawedan.comبه خواندنددگدان عدر ده مدیدگدردد .سدخدن آخدر
مسئول امید نیز درشمارۀ آخری تقدیم خواهدشد.
آدرس امید تغییرکرده ،پس ازین هرگاه عزیزان مقاله یانامۀ به آن
بفرستند ،لطفأ به نشانی ذیل ارسال بفرمایند .شمارۀ تلفون دفتر
این است 122 –197 –1207 :
2002 Mayflower Dr. Woodbridgem VA 22192 USA

درعملیات درقندز  6۱طالب هالک شدند

66نکتوبر/ل دز -تیویزیون دور :مرپی عمییات ویژ دیروهای حمایت
لاطع داتومروالیت ل دز  5۱هرنس نفگن ب مول سه فرمادد م هور نین
گرو ک ته شد ندد و  5تن آدان زخم برمنشته ندد .فرمادد پییس ل دز
گفت عمییات شب گذشته مربخ هایی نزمرکزل دز ندجام شد نست.
به گفتۀ محمدلسیم ج گل باغ فرمادد پییس ل دزنین عمییات جمعه شب
مر ساحات زنخیل لدیم ،روستای خزندى و روستای شی ونرى هاى مرکز
والیت ل دز ندجام شد نست .مر پی نین عمییات م دنر زیامی مهمات
هرنس نفگ ان دیز تخریب شد نست.

 02طالب در فاریاب کشته شدند

66نکتوبر/فاریاب – تیویزیون دور :به گفته مسئوالن والیت فاریاب مر
پی عمییات دظامیان که مرولسونلیهای خونجه سبزپوش ،شیرین تگاب و
مولت آبام ندجام شد  65هرنس نفگن هم زخم برمنشته ندد .مرنین
عمییاتها ،تاک ون چ دین روستا نز حضور هرنس نفگ ان پاکسازی شد
نست.

37طالب در زابل و ارزگان کشته شدند

 51نکتوبر/کابل – تیویزیون دور:مرپی عمییات دظامیان مر نرزگان و
زنبل  11طالب ک ته شددد .مسووالن نم یتی ک ورگفت دعمییاتها
مرشماری نز ولسونلیهای نی دو والیت ندجام شد.طالبان هرنزگاهی
حمالت تهاجمی شادرن به بخ هایی نز والیتهای زنبل ونرزگان گسترش
میده د؛ حمالتی که با م اومت دظامیان مفع می وم .مر یک هفته
نخیرطالبان حمالت شادرنبه بخ هایی والیت نرزگان گسترش منمدد.
مسئول رساده نی لول نرموی  615نتل گفت ت ها مریک شباده
روزگذشته باعمییات تصفیوی دیروهای نم یتی مر والیات زنبل و نرزگان
 11طالب ک ته شددد .به گفته نونین عمییاتها مر ولسونلی نطغر و
نرغ دنب والیت زنبل و مر ساحات مختیف والیت نرزگان ندجام شد
نست .مرپی نین عمییات ها 6 ،عرنم ونسطه د ییه و  5عرنم موترسایکل
طالبان دیز تخریب شد نست .

تولید موادمخدر  ۱7درصد افزایش یافته است

69نکتوبر/کابل – بی بی سی:حکومت نفغادستان و مفتر جرنیم و مونم
مخدر سازمان میل گزنرش منم ندد که تولیدمونممخدر نفغادستان نمسال
 ۱9مرصد نفزنیش یافته نست .گزنرش م ترک ساالده نمروزمرکابل
م ت ر شدکه برنساس آن مرسال  6152م دنرمونممخدرتولید شد
نفغادستان به صورت تخمی ی به ۱011تن رسید مرحالیکه نین آمار
پارسال  9911تن بوم نست .مجموع مساحت زمین زیرک ت هم نز
 501هزنرهکتار مر  6155به  615هزنرهکتار مر سالجاری رسید نست.
نمسال نزیکسو میزنن تالشهابرنی ری هک ی مونم مخدر  35کاهش منشته
ونزسوی میگر ،ک ت تریاک هم پربارتر شد و به طورمتوسط نز 50۸9
کییوگرنم مر سال گذشته به  69۸0کییوگرنم مر هکتار مر سال جاری
رسید نست.
نز سال  ،533۱نمسال برنی سومین بار مساحت زمین زیر ک ت
تریاک مر نفغادستان به باالی  611هزنر هکتار رسید نست .دخستین بار
مر سال  6113نین آمار به  613هزنر رسید و مر  615۱نین آمار 66۱
هزنر هکتار بوم .حدوم  15هزنر هکتار زمین مر سال 533۱زیرک ت
بوم و مر 5332که طالبان به لدرت رسیددد ،نین رلم به  51هزنرکاهش
یافت و مرزمان فروپاشی رژیم نین گرو مر  ،6115ت ها ه ت هزنر
هکتار زمین تریاک ک ت شد ،برنساس گزنرش تاز بی ترین م دنرمونم
مخدرمر م اطق ج وبی (  53مرصد) و شرلی (  65مرصد) تولید
میشوم .والیت هیرم دباآدکه 1مرصدکاهش مر میزنن ک ت تریاک
منشته ،با منشتن بیش نز  01هزنرهکتارزمین زیرک ت تریاک
مرصدرجدول والیات تولیدک د مونم مخدرنست .پس نزآن والیتهای
ل دهار ،نرزگان ،د گرهار (شرق) ،فرن (غرب) ،بدخ ان (شمال شرق) و
دیمروز (غرب) لرنر منردد .وزنرت مبارز بامونممخدرکوتاهی مر
ری هک ی ک ت تریاک مر سال جاری رن به نفزنیش دانم ی و تاخیر مر
مریافت پول دسبت منم نست.

نومیدی گناه است ،
فرزند سرمایه است ،
اعتماد سُود است.

نگرانی از ضعف مدیریت دردستگاه نظامی

 6۱نکتوبر/کابل – تیویزیون دور :فرمادد مأموریت حمایت لاطع نز مدیریت
ضعیف م امهای دظامی ک ورندت اممیک دومیگوید شمار تیفات دظامیان نفغان
دسبت داتوندی مدیریتی م امهای نم تیی نفزنیش یافته نست .ج رنل جان دیکیسن
فرمادد کل مأموریت حمایت لاطع مر نفغادستان دگرندی نشرنمرمورمنوضاع
دیروهای نم یتی نبرنزمنشت .ج رنل دکیسن به شبکۀ تیویزیون نن بی سی گفت
مر مورم شمار تیفات مر صفوف دظامیان نفغادستان دگرندی منرم وبخ ی
نزمسئولیت نین م کل به گوده مست یم بدوش رهبری دظامی آن ک ور
برمیگرمم.
آلای دکیسن نفزوم  :شماری نز ونحد های دظامی ده ت هارهبری مرست ددنردد؛
بل با کمبوم تجهیزنت و مونم غذنیی دیز مونجه ندد .بانی همه دیکیسن مربار
تهدیدهای تروریستان منعش مرنفغادستان گفت نین تروریستان یک حرکت
بیرودیست .شماری نزج گجویان نزبیکستادی مربو به ج بش نسالمی نزبیکستان
و پ تون های پاکستان نز تحریک طالبان پاکستان به نفغادستان آمد وجبهه
تروریستی جدید تحت دام منعش رن ت کیل منم ندد.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

بازگشت همه به سوی اوست

ناکامی طالبان درسقوط قندز ،ارزگان وهیرمند

6۱نکتوبر/کابل – تیویزیون دور:وزنرت نمورمنخیه میگویدطالبان تالش
منشت د تاوالیات ل دز ،نرزگان وهیرم د رنتصرف ک د ،نماداکام شد ندد .تاج
محمدجاهد وزیرنمور نمخیه گفت وضعیت مرک ترول دیروهای نم یتی نست و
برنی پاکسازی برخی م اطق نز حضور طالبان عمییات وسیع رن نددنزی خونهد
شد.نزآغازسال رونن خورشیدی ،طالبان حمالت تهاجمی رنبه بخ هایی
نزک ورنفزنیش منم تالش کرمددشماری نز والیتهارنتصرف ک د ،نما نین
تالشهابام اومت دظامیان داکام شد نست.
مرحالی وزیرمنخیه نزداکامی طالبان برنی س و شماری نز والیتها خبر
میدهدکه هم نک ون شماری نزولسونلیها تحت ک ترول هرنس نفگ ان نست.

ادامۀ نبرد باداعش در ولسوالی پچیراگام

 66نکتوبر/د گرهار -تیویزیون دور:مرگیری میان دظامیان و نفرنم منعش مر
ولسونلی پچیرنگام نمنمه منرمکه بامدنم روزجمعه آغازشد .مسئوالن محیی
میگوی دمرگیریها باحمیه های تروریستان منعش مرپچیرنگام آغاز شد وحمیه
های آدان با م اومت دظامیان ودیروهای خیزش مرممی روبرو شد .سخ گوی
ونلی د گرهارگفت تروریستان مر نین م اطق خاده های غیر دظامیان وآدادی رنکه
مرصفوف دیروهای خیزش مرممی فعالیت میکرمدد ،آتش زم و به
غیردظامیان هم تیفات ونرمکرمدد .مر نین دبرمهابیش نزسی غیردظامی زخمی
شد وچهار غیردظامی به شهامت رسیددد.

تالش چوپان افغان برای پذیرش در هالند

 66نکتوبر/هال د -صدنی نمریکا :س ت ن مر جمع آن عد نز مهاجرندی
نست که با فروختن منر وددنرش رنهی نروپا شد .نوتحصیل دکرم ،هیچ آش ا
وموستی ددنرم ودمیدنددچگوده نزرساده های نجتماعی برنی شریک ساختن
سرگذشتش یاکمک ،نستفام ک د.
نوپس نز ک ته شدن پدرش توسط طالبان ،مامروبرنمرکوچکش رنمر لریه
غیبیان ولسونلی گرزیونن والیت فاریاب ترک گفت و برنی پیدن کرمن یک
مامن نمن به م صد دامعیومی مرحرکت شد .نوباسپرمن حدومسه هزنر منلربه
لاچالبر-که نز فروش رمه نش بدست آورم بوم؛ نول پاکستان رفته نزآدجاونرم
نیرنن شد وبه ترکیه سفرکرم .با گذشتن نز چ دین ک ور به شمول یودان و
آلمان و سفر م ت بارش با لایق ،به هال د رسید نست .مر البالی سخ ادش دام
ک ورهایی رن گرفت که کمتر تولع میروم مر نفغادستان نز کسی ب ید شوم
که یک روز هم به مکتب درفته نست.
نز نوپرسیدم چرن هال د رنبحیث م زل م صومگزید  ،گفت همرنهان سفرش
مرآلمان گفت د هال د مهاجرنن نفغان رنمیپذیرم.ولتی س ت ن ده ما لبل به
هال درسید حکومت هال د به ملیل عدم نرنیه ملیل لادع ک د برنی پ اه دگی،
موسیه نورن رمکرم .نوپس نز رنجع کرمن مجدمموسیه نش به محکمه هال د،
بارموم دیزموفق به مریافت پ اه دگی د د .نو نز کمپ مهاجرنن نخرنج شد ولی
نمید رن نزمست ددنم نست.
س ت ن روز هارنمرمسجدنفغادها مرشهر نلکمارهال د سپری میک د و به گفتۀ
نو شب رن مر سرک یا مر م زل نفغادها مرآن شهرمیگذرندد.
حکومت هال دبرنی هرمهاجری که مرآن ک ور مرخونست پ اه دگی
میده د وکیل مدنفع م رر می ک د  .چییی یادگ چن وکیل مدنفع مهاجرنن
مرهال د نست و می گوید :
»شونهد و نس ام بسیار مهم نست .باید مالیل تان رن به نثبات برسادید .بعضی
نولات بسیار سخت نست کسی م کل خوم رنثابت بسازم .م ال ً باطالبان م کل
منرید ،چطور می توندید به نثبات برسادیدکه طالبان مدبال تان نست؟« نو به
نفرنمی که مر صدم رفتن به نروپا ندد توصیه کرم رودد مهاجرت رنمر نروپا
مست کم دگیردد و به لدر کافی با خوم نس ام بیاوردد.
ولی با آن که س ت ن نز نمعای خوم مب ی بر نین که طالبان پدرش رن به
خاطر نوک ته ندد ،هیچ ثبوتی ددنرم ،نزتالش برنی پذیرش مر هال د مست
دک ید  ،نمیدونر نست که با مرنجعه به محکمه عالی هال د  ،به م امهای آن
ک ورثابت بسازمکه زددگیش مرنفغادستان مرخطرنست وباید به صفت پ اه د
پذیرفته شوم .

 وفات مرحوم مغفورمحمدسعید فیضی ،همکاارلایامای مند اما ادمجالت (خرنسان)( ،دامۀ خرنسان) و(هفته دامۀ نمید) رنکه شام یک به مر
شهر منالس نیالت تکساس نمریکا به حق پیوست ،به همسرگرنمای شاان
بادو عای ه فیضی ،فرزددنن و ونبستگان نرجم دشان نزتۀ مل تسییات مای
گوییم .روح پاک آن شامرونن رن مرذیل مرنحم نلهی شامخونسته بها ات
برین برنیش آرزومنریم .نیزمپاک به بازماددگان ج اب مرحوم فایاضای
صبر ونجر فرنونن دصیب بدنرم .شرح حال آن بزرگونرمرشمارۀ آیا اد
چاپ می وم.
همکارنن لیمی نمید ،منکترثمییه کوشان ومحمدلوی کوشان
حمید خاوری

*********************************

کابل

م َـــــنار زوال

چگوده م اری که به یام یک حاکم مستبد ساخته می وم ،به یامکسی که نلونم
شمال نفغادستان رن لتل عام کرم و زمینهایشادرنغصب کرم ،تخم دافارت و
تبعیض لومی رنبرنی نبد مرمل جامعۀ نفغادستان کاشت« ،م َ ار دجات »دام گرفته
میتوندد؟ چ ین م اری ،یامبوم نستبدنم سیاسی ،ستم لبییوی و شوودیسم لومای
نست؛ چ ین م َ اری ،م َ ار زونل نرزشهای مموکرنتیک میای ،م َا اار سا او
نفغادستان مر آشوب دفرت و کی هورزی لومی نست.
بانی حال ،جمعی نز سیاستمدنرنن دزمیک به نرگ بهخاطرگرنیاشهاای
سیاسی ِ لومی وونک ش مربرنبر جریان سیاسی دزمیک به منکتر عابادن ،

گمان میبرددکه دامر خان رن باید بهخاطر نضمحالل حکومت حابایابن
کیکادی ستایش کرموبه ساخت مجدم»م اردجات«که به نین م اسبت
م َنارنجات ! در ماه میزان ۸۰۳۱خورشیدی بنا شد و بعد کمونیست
ها آنرا درسال ۸۰3۱ویران ساختند
آستین باالزم .بهباورآدها،گویادامرخان کسی بوم که به رهایی نفغادستان نز
شر نغت اش و بیب دوباری حبیبن کیکادی کمک کرم .آنها نین نلدنم
خوم رن مر رنستای «تحکیم وحدت میی» ،تجییل نز «تغیایارما ابات و
نساسی» ،جیوگیری نز«تحریف سیی وی تاریخ »به مست »خاللگرنن «
مندست د.
پروژۀ نعمارمجدمم اردجات بطورونضح ونک ی مربرنبربه خاکسپاری
حبیبن کیکادی نست که بهباور طرفدنرندش برنی دخستینبار تاوندسات
که لدرت سیاسی رننزمست یک لوم گرفته و سد برتریجویی لومی و
ندکار هویت سیاسی و تاریخی نلونم میگر رن ب ک ادد .نما برنی سیاسایاون
نرگ و دیروهای سیاسی وفامنر به آدان ،چ ین چیزی مع ایای دادنرم .مر
نفغادستان هر چیزی مر متن بازی جریانهای سیاسی -لومای ماعا اامنرم.
نگرخاکسپاری حبیبن کیکادی مادورسیاسی -هویتی دیروهای (مداباالاه
مرصفحۀ ه تم)
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شمارۀ ۸۳01

یاممنشت مدیر

بازهم پند واندرز به سقویان امروزی

مرشمارۀ  516۱نمید پ ددامۀ د ُه ف ر یی خطاب به س ویان نماروزی کاه
لصدمنشت د نستخوندهای نمیرحبیب ن کیکادی شهید وهمارنهاان نورنباا نمنی
دمازج از مرتپۀ موبار به خاک بسپاردد ،دگاشتم ورن حل م اکال ونرم بار
نحمدزی وتمام زی ها رند ادی کرمم ویام منمم تابه دام آن شهیادمسات ظایام
دامرغدنروبرنمرنن میر مودی نش،پسودد (زی) بچسپاد د وبه کرزی ونحمد زی
بگوی دمیخونهیم جسدنعییحضرت حبیب ن خان نبدنلی ،یانمایارحابایاب ن
محمدزنیی ،یارئیس جمهورحبیب ن خان کرزنیی و نزین لبیل دام ها رن موبار
مفن میک یم ،وببی دکه فوری باجه خادۀ سیط تی با ترمپت های طالیای رداگ
روی تپه صف می ک د ،ب ایای نجسامشهدن روی تادکهای گیپوش آورم شد ،
برنی م ایعیین فرش سرخ گسترم گ ته ،سرنن لبایل زی و زنیی وخیل وحتی
دونسۀ محمدظاهرخان ظاهرشد و نمیرشهید سعید ویارندش به گورهای دو و تاز
ساخت بانحترنم گذنشته شد ونز زی ها تا خان فالدی خان بانفتخار چ دبیل خاک
مبارک رن برم بر ها نددنخته ونمنی نحترنم میک د !!! من نین عمل (ت یه) رن رون
شمرمم ،زیرن هم چل و چال نوغادی نست و هم کار نوغادی !
بهرحال ،باجمع آمدن گروهی نزمتعصب ترین جاهالن لرن 65مرکابل که
خونهان نعمارموبارۀ م َ ار دجات شد ندد ،چ د ف رۀ میگربرپ ددامۀ پی ین مای
نفزنیم ،بانین نمیدکه به گوش بازیگوش تاجیکان ،نوزبیکان ،ترکمادان وهاماۀ
فارسی زبادان خرنسادزمین دامدنر برسد وآدرن آویزۀ گوش داش ونی شان بسازدد !
* نگرمیخونهید م ال ب یامی برنی یکی نزدامدنرنن لوم تاان بساازیاد ،ونز
کمکهای جهادی برنی ساختش سهمی برنیتان برسد ،سعی ک یددام نو رن با (خان)
آغاز وبا(خان) ختم ک ید ،م ل خان عبدنلغفارخان ،که کرزی مابایاا داالاابال
هفتامومومییون منلرخیرنت جهادی رنبرنی ساخت(ب یامخان عبدنلغفار خان) نهدن
فرموم ،نگرشخصی رنکه میخونهید ب یامش رن ب یام ک ید ،مرباو باه خاارج
مرزهای نمروزی مرشمال ،ج وب ،غرب یاشرق باشد ،تفاوتی مر نصل لضیاه
دمی ک د ،زیرنآن خان خاین موسر دیزیک ه دوستادی وبعد پاکستادی بوم ،که
هم نزجونل میخورم و هم نزآخور ،مرنونیل نز ندگریز پول بی غایارتای مای
گرفت ،و بعد نز نفغادستان و پاکستان – همزمان !
* چ ادچه زبادی رنخوش ددنرید یامشم ش هستید ،هیچکا دکوشید کتابهای
آدرن بسوزندید ،حق ونجازۀ نین کاررن ددنرید .نین حق ویژۀ لوم گزیدۀ پ تاون
نست ،چه سوزدد سرمنرمحمددعیم خان باشد یامال محمدعمر آخودد دامادنر !
مگرد ید نیدکه (زعیم میی باباکرزی) باه زباان ماباارک خاوم فارماوم
مالمحمدعمرآخودد نمیرنلموم ین بوم ،مر نوغادستان پاچایی کد بوم ،حق منر
نستخوندش نزپاکستان آورم شو وم پالوی گورهای بابا داامر وبااباا ظااهار
خاکسپاری شوم ! (من بیه خوشالی! بیا و نزی دوم پیودد کو !!!)
* هیچ میدنن زمی ی وهونیی رن مرنوغادستان به دام نفرنمدامدنرنلونم خویاش
مسما دک ید ،نی هم نز ح ولی نست که ( س تن تاال) به پ تادۀ باال منم نسات !
کسی مرنونیل پاچایی باباکرزی پی هامکرم بوممیدنن هونیی کابال باه داام
مسعومشهید مسما شوم ،آن کم ع ل دمی مندست که نین نز ح وق ح ۀ هاماۀ
خیل وختک و طایفه و لبایل لوم برترپ تون نست! باالخر هم بابا عا ای(*)
نحمدزی میدنن مذکوررنبه دام دامی ونفتخار آفرین باباکرزی مزین فرموم !
* شما فارسی وندها هیچ نجاز ددنرید ب دگان خدن رن حکم به نعدنم بدهیاد،
نین نمرهم خاص ومخصوص وویژۀ پ تادۀ بزرگونرنست ،م ال نعییاحاضارت
نلمتوکل عیی ن محمدظاهرشا بابای میت ،ه وزما نول شااهای خاومرن باه
سردرسادد بومکه به حکم نی که شا سایۀ خدننست ،نمر نعدنم عبدنلخالق هزنر
وبیش نزبیست دفرونبستگادش شامل پدر و کاکا وماما و کاکاومامازنم  ،معیمین
وهم ص فی هایش وآش ایادش رن با لیم شاهاده مزین به نمضا وتوشیحش فرموم،
نمانین صدورنحکام شاهی مر به سازن رساادادن گا ااهاکاارنن باه هاماان
مورممحدومدمادد ،وباپایا ا اهاامکااکااهاایاش هااشام وشاا ماحاماوم،
صدهاوهزنرهاخطاکار ،بویژ تاجیکان وترکم ان ونوزبیکادی که حتی باشهیاد
نبرنهیم ل ی ددید ودامش رن د ید بومدد ،نزمم تیا بیدریا شاهاده گذرندد !
* مورم میگری که نلونم مرجه موبه پایان هیچگا دباید ونجاز ددنردد مر
مخییۀ خویش بگذرند د نی ست که دام جام هاومکاتب ومند گاهها و ماحاالت
وشهرک هارن به دام نفرنم م سوب به خویش مسما سازدد ،زیرن نین نمور دیزویژۀ
پ تادۀ عظیم نل أن نست .م ال نگربخونهیدکدنم بادکی مرست ک ید ،دباید داماش
رنبگذنریدتاجیک بادک یانوزبک بادک ،حق ددنرید ،چرن که مرک ورپ تااداه
ف ط پ ت ی تجارتی بادک و میودد بادک بایدوجوممنشته باشد ! جرئت دک ایاد
م ال خیابان داصر خسرو یاجامۀ نمیرعیی یر دونیی رن نستفام ک ید ،ت هاوت ها نجاز
منرید ب ویسید ،بگویید وبخوندید :دامرپ تون ونت ،پ تودکوت ،شی ددد وچ ین
دامهای پادگدنر ووزین وپرمفهوم! وچ ین نست نددرباب(شفاخادۀ سرمنرمحاماد
منوومخان) ! زیرن مرست نست که آن مشمن میت بایک لهربچگاده وبی مولع،
به برژدفی که همه نموردظامی ونلتصامی نفغادستان رنهمین سرمنرسرخ ساپارم
بوم ،شوریدوشوروی رن بر میت مظیوم ماشورندد ومیت وممیکت رنبه خااک
سیا د اددکه تانمروز سوخته رنهیست وهست و بومش شرنر شاد وشایارنزۀ
حیاتش برخاک د ست .نماهرچه بومسرمنر سرخ شهزنمۀ ونالدسب ومیت ش اس
وتاریخ منن نین سرزمین بوم ،دمی مندم به رنستی چ دشفاخاده آبامکرم ،نماا مر
تکمیل ساختمان زددنن پل چرخی کابل ،سعی شهزنمگی و کاوشاش رئایاس
جمهورندۀ خومرنبکاربرم تاآن زددنن رنبصورت نساسی ،عصری و پاخاتاه !
نعمارفرماید ،حاال الزم دیست کسی برومودامش رننزشفاخادۀ چهاارصادبساتار
نرتش حذف ک د ومرعوض نسمش رن برآن زددنن بگذنرم ،وبگاویاد»زدادنن
سرمنر منوومخان! «
باالخیر باید ماغیرپ تون هاحد وحدوم خویش رنب اسم وبه فارماای اات
شاهاده وجمهوریخونهاده وکرزیاده ونحمدزیاده گوشهای باازیاگاوش خاومرن
مجبورومکیف ! بسازیم تا ب ویم وذهن د ین کیه های بی مغز خویش ک ایام.
بب ید س ازنمۀ کیکان که د ُه ماهی غصب (مدباله مرصفحۀ ش م)
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کالیفوردیا

عاشوراء و وقایع کربل

)بامختصری ازنظریات فالسفه ،مورخین ودانشمندان معروف غربی)

ماه فــــرو ماند از جمال محمد

ســـرو نباشـد به اعتدال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمدبس است وآل محمد
دهضت حضرت نمام حسین(ع) وولایع کربال باهمه خصوصیات نن مر جهان
بی ساب ه نست .نین جریان که مرسرزمین کزبال بولوع پیوست  ،حاالتی بوم که
مرآن دوجوندان  ،جوندان  ،پیرمرم  ،طفل شیرخونر حتی زدها خارج نزحی ه بیت
دبوی مرین ج گ بی ت اسب یع ی  16دفر م ابل هزنرنن دفرمجهز ل کر یازیاد
میعون شرکت کرمدد وبه شهامت رسیددد .
مسیمادان جهان وپیرونن نهل بیت دبوی همه ساله مر سرنسر جهان طی مرنسام
خاص محرم وروزعاشورن رنتجییل میک د  ،تاکار رونئی های بی دظیر ونهدنف
عالی دونسه پیامبرگرنمی نسالم(ص) ویارنن باوفای نورن که م ابل ظیم ونرتادنم
م ابیه کرم وشهید شددد فرنموش دک د  .مجالس حسی ی مرح ی ت شکل یک
آموزشگا منرمکه مرآن مرپهیوی گزنرشات کربال  ،چگاوداگای شاهاامت
ونهدنف عالی آدحضرت نز دظرج به های توحیدی ،عارفاادای ،نجاتامااعای
وفره گی مورمبحث لرنر میگیرم  .مرین مجالس ضمن توضیح وت ریح بردامه
های می ی  ،نز نتحام مسیمین  ،موری نز دفاق ونزهمه عونمییکه ساباب نز هام
پاشیدن مسیمین میگرمم  ،بحث بعمل میآید  .مسیمادان مرین مجالس می آموزدد
که باید متحدشد نز تبعیضات زبادی  ،لومی  ،دژنمی ومذهبی که باعث تضعیف
وت تت مسیمادان شد و آی د شادرن به س و ونضمحالل میک ادد  ،کا اار
گیری ک د .
آدحضرت بم ظور دجات نسالم نزسیطه یزید ویزیدیان لیام کرمو فارماوم :
هدف من نمربه معروف ودهی نزم کر نست  .حضرت نماام حسایان(ع) باه
نجتماعات مرم ومیت های ستمدید مرس آزنمی میدنم و شعار آداحاضارت
بومکه میفرموم :نزنسارت  ،د گ وذلت موری ک ید  ،نگر میل به آزنمی منرید
بکوشیدآزنمی تان باشرنفت ،ولار  ،جالل وعظمت ندسادی توأم بااشاد  ،نماام
حسین(ع) میفرموم  :به تح یق دمی بی م مرگ رن  ،مگرسعامت و دمای بایا ام
زددگی مرک ارستمگارنن رن  ،مگر خونری ود گ .نزپ دهای آدحضرت نست که
میفرموم  :مونظب باش نزظیم وآزنر کسی که داصر و یاوری غیار نزخادن(ج)
ددنرم .نمام نظهارمیکرم  :ب دگان خدن نزخدن بترسید و نزمدیا برحذرباشایاد کاه
نگرب ا بوم همه مدیا به یک فر منم شوم ویایک فر همی ه مرمدیابماددمرآدصورت
پیامبرنن برنی ب اءسزنونرترو جیب خ ومی آدها بهتروچ ین حکمای خاوش
آی دتر بوم ،ولی هرگز ! زیرن خدنودد مدیا رن برنی فادی شدن خیق داماوم کاه
تازگی هایش که ه ودعمت های آن زنیل وسروروشامیش به غم ونددو مابادل
خونهد گرمیدکه م زلی پست وخادۀ مولت نست .پس برنی آخرت خوم توشه
برگیرید وبهترین توشه آخرت ت وی نست  .نز خدن(ج) بترسید  ،بااشاد کاه
رستگار شوید .
آدحضرت میفرموم :مرمم ب د مدیاهست دومذهب بازیچه زبان شان شد نست
وبرنی معاش خومنی رنپذیرفته ندد  ،پس نگربالئی(خطرم ام  ،جان  ،ماال و
فرزدد  )...برنی شان برسد  ،مین منرنن ونلعی کمیاب میگرمم .
ن ین بوم لسمتی نز گفتار های حضرت نمام حسین(ع) مر حالیاکاه پا ادهاا
ودصایح آدحضرت خییی زیامنست که مرین محتصردمیگ جد.حضرت حسیان
(ع) محبوب خدن(ج) وپیامبرخدن(ص) بوم .
مارومی شافعی مرکتاب نعالم نل بو مرمورمه دنرهای پیامبرگرنمی نساالم
(ص) نزحونمث آی د  .نز نم نلموم ین عای ه صدی ه(رض) د ل میکا اد کاه
فرموم  :حسین بن عیی مرحالی دزم رسول خدن(ص) آمد که وحی فرومآمد
بوم .حضرت جبرئیل(ع) گفت :نمت توپس نزتوسخت نمتحان مایا اوداد ،
پسرتوبعدنزتوک ته می وم ،حضرت جبرئیل مستش رن مرنزکرم م تی خااک
سفید آورم گفت  :مرین خاک که دامش طف نست پسرشما ک ته می اوم ،
جبرئیل رفت ،رسول خدن(ص) باخاکی که مرمست منشت گریه ک ان نصحاب
خومرن میدنرکرم (نعالم نل بو باب  56ص  . )69نبوهریر (رض) گافات :
رسول خدن رنمیدم که حضرت حسین (ع) رنمر بغل گرفته میفرموم  :خدنیا من
نو رن موست منرم  ،توهم نو رن موست بدنر  .حاکم میگوید نین حدیث نزلحاظ
س د صحیح نست (مستدرک نلصحیحین ج  9ص ) 511
حال میپرمنزیم به دظریات مند م دنن وفالسفه غربی :
ماربین (فییسوف وخاورش اس معروف آلمادی)  :مااربایان مرباار ولاایاع
کربالگفتارخییی مفصل منرمولی مالزومآف ط چ دجمیه نورن ذکرمیاکا ایام .
ماربین گفت  :پیرونن وجدنن نگرباعمق دظرنوضاع ونحونل آددور پی ارفات
م اصد ب ی نمیه ووضع حکومت ومشم ی و عدنوت آن مور رن مرماورم
حضرت حسین(ع) مطالعه ک د بدون تأمل تصدیق خونه دکرم که حسین(ع)
بالربادی کرمن عزیزترین نفرنم خوم وبانثبات مظیومیت و ح ادیت خومبه مدیاا
مرس فدنکاری و جادبازی آموخت  .دام نسالم و نسالمیان رنمرتاریخ ثبت کرم .
نگرچ ین حامثۀ جادگدنز بولوع درسید بوم لطعآ نسالم بحالت ک ودی خومبالی
دمیمادد ونمکان منشت یکبار نسالم ونسالمیان محو و دابوم میگرمید .
گیبون مورخ م هور  :مرطی لرون آی د ب ریت مرسرزمی های مختیف شرح
حزن آورمرگ حضرت حسین(ع) موجب بیدنری لیب خودسرم ترین لارئین
خونهدشد .
پروفیسر نمونرم برنون  :آیا نلییتی پیدن می وم که ولتی مربارۀ کربال ساخان
بمیان میآید  ،آغ ته باحزن ونلم دگرمدد ،حتی غیرمسیمادان دمی توند د پااکای
روحی رن که نین ج گ نسالمی تحت لونی آن ندجام گرفت ندکارک د( مجیاه
دور و مندش شمارۀ  9سال . )5995
ل  ،م بوید  :آزنمی وعدنلت هرگزبه دیروی ظیم ونستبدنم تسییم دمی وم .نیان
بومشهامت ونین بوم عظمت نمام حسین(ع) ،ومن مسرورم که با کسادیکه نیان
فدن کاری عظیم رننز جان ومل ث أ میگوی د شرکت کرم نم ،هرچ د 5911سال
نزآن تاریخ سپری شد (مجیۀ دور و مندش شمار  9سال  . ) 5995ماوریاس
موکبری :مرمجالس عزنمنری حسین(ع) چه دکات ملیق و حیات بخ ی مطرح
می وم ،مرین مجالس نظهارمیگرمم که حسین(ع) برنی حفظ شرف ودااماوس
مرمم وبزرگی م ام ومرتبۀ نسالم نزجان ومال وفرزددگذشت و زیر بارنستعمار و
ماجرنجوئی یزید درفت  .داگفته دماددکه تعدنمعیمأ ومند م دنن غیرمسیمان که
مربارۀ حضرت نمام حسین(ع) وحامثۀ کربال م االتی دوشته ندد زیامنست ولای
مابهمین مختصر نکتفا می ک یم  .صیونت بر محمد وآل محمد(ص) /.

نلحاج نمان نلمیک جالله(باباجان)

صفحۀ دوم

سپردگفیید -ورجی یا

تجلیل پانزدهمین سالگرد شهادت غازی احمدشاه
مسعود و شهدای آزادی افغانستان

ویالیو نیماددنرو نفغادادو ،خوی دو ورودو! منچه تاسی تول په می ه نوعااللاه
موطن مد گیالیو لهرمادادو مشهامت مکییزی م لمادزلو مپار ت اریاف رنولای،
تاسوته ستیی م ی ونیم .ی ی ا چه ستاسی ودد نخیستل پدی غم شریکی غودد
کی ستاسی معالی شخصیتودو موط دوستی نحساس نو م خپیو میی نتالدو سار
مخونخوژی نوهمدرمی ثبوت ورکوی .خدنی ظاک می منسی میای تایاون
نونیمادی جذبه همدرمی نو یوونلی ستاسو په زلودو نوفکرودو زالدد نو منیمای
وساتی .
من سخ ان خومرنشروع میک م نزک وروممیکت محباوب خاوم ،نزچاه
ت کیل شد ؟ یک لطعه خاک وس گ ،مشت ومریا ،کو وج گل ،صاامات
وجامد ،که هیچ تغییریاتحول یادام وشهرتی بدست آورم دمی تاونداد .ولای
چیزیکه ممالک یاک ورهارنبه نوج سربی د وشهرت جهادی میرسااداد ،مایات
فدنکارآن سرزمین هاست ،ع ی ندسادهای بانحساس ،با نیاماان ،وطا اپارسات
وباشهامت وصامق .
حال به نرزش ندسان دظرمی نددنزیم که چیست؟ نرزش ندسان رنخدنودد تعیین
دموم یع ی نورننشرف نلمخیولات خطاب فرموم وبه مالئک نمرمنم که به آمم
سجد ک د ،ونزخی ت آمم(ع) نظهاررضایت وخورس دی دموم ،وبعد به خی ت
نضافی د طۀ پایان بخ ید ،وفرمومنی آمم ترنخییفۀ خویش م رردماومم .نیان
نست م ام وم زلت ندسان .
نماهمین ندسان(یع ی ماوشما) بافضییت وکرنمتی که خدنوددبرنیاش منم ،
بخاطرحرنست وحمایت ومحافظت همین توتۀ خاک وس گ ،مشات وکاو
ومریا وج گل ،جان نرزشم دخومرن لربان می ماید ،یع ی به ک ور خوم وطان
محبوب خومنرزش باالترنزجان خوملایل نست .بیام منشته باشید که میت هام
بطورپرنگ د وخومسرنده کاری نزپیش برم دمی توندد تارهبر یا زعیمی بارنی
خومتعیین دک د ونزنو نطاعت وپ تیبادی د ماید وبه مور نو جمع ومتحدد اوداد،
ومرپی برم نمورک ورونجرنی فرنمین ونمنی مسئولیت های میی ،ندسادی ونیمادی
شان لاطعاده وصاملاده نستونر دایست د .مام یی منریم :یوسرسل سر ساتیی شی خو
سل سر یو سرد ی ساتیی ! یع ی یاک سارصادساررنداگاهاباادای کارم
میتونددنماصدسریک سررندگهبادی دمی توندد  .ترلی وتعالی یک ک وربسته به
عزم ونمنرۀ نستونر وصاملادۀ رهبرنن وفدن کاری وجان د اری لاطبۀ مایات آن
نست .خدنوددمیفرمایدنطاعت ک یدخدن رن ورسولش رن وزعیم تان رن ،ومرجای
میگر فرموم :چ گ بزدید به ریسمان خدن و نزتفرله موری جویید.
بحمد ک ورعزیزمابه الدۀ شیرنن ،آشیادۀ شهبازنن وسرزمین لهرمادان مسما
شد وشهرت جهادی یافته نست .همین لهرمادان ملیرووط دوست و مجاهادیان
نیماددنر وجان د ار ،زن و مرم ومختار وپسار باومدادکاه مر حارنسات نز
ک ورمحبوب وحمایت نزم دسات می ی ونسالمی وحفاظت نزداموس میات،
ولیام حریت ونست الل شان جادهای شیرین شادرن فدن دموم  ،مشم ان ماتاجااوز
نهریمتی سوپرپاورجهان رنباضربات کوب د نز خاک خوم رندددد ونزحاریام
م دس خوم مفاع سرسختاده دمومدد ،که نمروز مابه تجییل ویامبوم وگرنمیدنشت
شهامت ولهرمادی های شان جمع شد نیم تابه نمنی معا و نحترنم برروح پرفتوح
شان نمت ان خومرن ت دیم وبه دامهای دامی شان نظهار نفتخار وسربی دی دموم روح
آدهارن شام گرمندیم .
مشهیدندو په ستای ه و دمادزده
دن تیین م شهیدندو مدمادزی یامودی
غودد شوی می محفل ته تول سرلولی نفغادان
محفل یی مجور کری مستای ی یامودی
چه ولمادزی م خاوری لهرمان نو نتالن
ساال مرشهیدندو د گیالی زوی م نفغان
مسعومنحمدشا می یو ویالیی لهرمان
یو لوی دام نود ان می به دیی کی کمایی کل
رشتی ی مجاهد وی لربادی می کل خپل زنن
سرتیری مجاهد مرسر واللوو په جهامکی
لدیرمحمدزرین نوعبدنلخالق لوماددنن
دجودی هیکان هم په سیالی کی م جهام
هر یوبه یی غوتی کیی په مشمن لکه بازنن
مکتب نوپوه تون هم ووالل م ابیی ته
یو بل سر په سیالی کی چه ذلیل کیی مشم ان
میرم ی بومنگان هم وو مالتل م مجاهدو
زل زل به مشمن شوچه شروع یی کیو نذنن
مشمن م روب دسکورکل موطن خخه وویست
مکروب مکمودیست مو کل دابوم م تول جهان
خپل میک نوخپل هیونممو کل آزنم م ییغیگرو
په می ه موطن لکه مشمی پت گان
مشمن ته تسییم د وی آزنمی مو کیه لایمه
چه دن موتول ستایو لکه ویالیی نتالن
ج د م خپیونکی چه دن رپیژی په وطن کی
من ستا نو ممیگرو م نی ار یو نرمغان
چه خالص موکل وطن م شورویادو م لبضی ته
دن ستاسو په دوم ویالیی هر بچی م هرنفغان
آرزو م جالله م چه خوشحاله مو نرونح وی
مودژ تاسو به تل ستایو ممی خاوری فرزددنن /
*************************

طالبان ما را می ک ُشند ( ...مدباله نزصفحۀ سوم)
رنمیک دکه برنی ترجمادهای لونی نمریکامردظرگرفته شد نست .زر محماد
ستادکزی 6۱سال منرم ،مرسال6159زمادی ت اضای ویز کرمکه نمام مسجدی
به پدرنونخطارمنم بومکه فرزددش رننزکار کرمن بانمریکاییهاا ما اع کا اد،
مرغیرآن به لتل خونهدرسید .پسادترها نو گفتاکاه چساان نوها اگاامایاکاه
نزمسجدسوی خاده میرفت ،موترحامیش مورم حمیه لرنرگرفت وسه مور بار
وی آتش ک وم شد .ستادکزی مریک مصاحبه نظهارکرم نگارطاالاباان نو
رنوکسادی رنکه نمیدونرویزۀ نمریکامی باش د ،پیدنک د ،می ک ُ د.
ه وزده مجیس دمای دگان وده س ای نمریکاحاضردیست دصدورویز های زیامتررن
برنساس الیحۀ مفاعی لبول دمای د ،نماتالش می مای دتاخزنن نمسال به ساازشای
مست یاب دکه غیرمحتمل معیوم می وم .به باورس اتور شاهین ،س اتورمموکرنت
نزنیالت دیو هم ایر ویکی نز حامیان جدی نعطای ویز  ،فکرمیک دکه بسیااری
نزم اومتهامربرنبر نعطای ویز داشی نزنفزنیش دارنحتیهایی می ومکه نزدااحایاۀ
مهاجرین نیجامشد نست .یک پی هامجمهوری خونهان سپارش میک د(ص)2

هفته نامۀ امید

شمارۀ ۸۳01

عبدنلوموم ظفری

نلمیدن -کالیفوردیا

منکترغالم محمد مستگیر

»طالبان ما را می کُشند«
»من زندگی خودرا تباه کردم«.

*

*

برومفیید -کیورنمو

در پانزدهمین سالگرد شهادت مسعود (رح)

دوجملۀ باال رادو ترجمان قوای امریکادرافغانستان بیان داشته اند.
روزدامۀ دیویارک تایمزگزنرشی باع ونن «آدها مارنمیک د» ،مرشاماارۀ 3
نگست خومبه لیم هوتی من گزنرش خوموهمکارش محمدفهیم عابد نزکابل به
د ررسادد نست .برگرمنن فارسی آن پس نزیک تبصر خدمت ت دیم میگرمم.
حالت ک ودی نفغادستادی هاییکه پس نزتهاجم نمریکابرآدک ور ،ب ام تارجاماان
بالونی نمریکاهمکاری کرم ندد ،ت ریبا م ابه حالتی میباشدکه همکارنن ویت امی
نمریکا ه گام خروج لونی نمریکامرسال  5315نز ویت ام بدنن مونجه باومداد.
مرجریان ج گ ویت ام شمارزیام ویت امی ها مرخدمت لونی دظامی نماریاکاا
لرنرمنشت دکه بالونی ویت ام شمالی مر ج گ بومدد .نرنیۀ نخبارآداروزهااد اان
میدنمکه بادزمیک شدن لونی ویت ام شمالی به حاونشای ساایاگاون ،چساان
صدهاوهزنرنن ویت امی با هرنس نزسردوشت خییی بد ،به مر ومیاونرسافاارت
نمریکامرسایگون هجوم می آورمددتاتوسط چرخبال هابه عرشۀ ک تی ندت اال
منم شودد و نزوطن شان فرنردمای د .لونی نمریکاتوندست شمارزیامهاماکاارنن
ویت امی خومرندجات مه دوبه نمریکا برساد د ،نماکسادیکه نزبخت بدمرآدجا بالی
مادددد ،ی ی أ به سردوشت داگونر مچارشد باش د.
باآدکه شماری نزترجمادهاونعضای خادونم های ان نزنفغادستان بانستافاام نز
ویزۀ خاص ترجمادی به نمریکاآمددد ،ه وزهم حدوم56هزنرترجمان م اتاظار
ویز میباشدونمعامیک دکه طالبان آدهارنمیک د .نمریکابایدبه تاعاهادی کاه
باترجمادهادموم ،پاب د باشد ،مگرونلعات ندتحار ،ندفجار و حمالت نفرنطی هاای
نسالمی م ل نل اعد  ،طالبان ومنعش برمرنکزتجمع مرنروپا ونمریکا و جااهاای
میگر نیجامبدنم ی ووح ت ،ذه یت مرمم عامی رنمرنمریکاونروپا تغییرفاحش
منم وآدهارنمرلبولی مهاجرین بویژ نزک ورهای نسالمی بسیارمرمم سااخاتاه
نست .تغییرذه یت مرمم نمریکا مرجریان مبارزنت ندتخاباتای 6152ریااسات
جمهوری بصورت خییی روشن ندعکاس منم شدکه مندیدترمپ آممی تجارت
پی ۀ غیرسیاسی بانبرنزضدیت شدید بامهاجرت به نمریکا ،بویژ نزک اورهاای
نسالمی ،نزدامزمنن سیاستمدنرپرشهرت جمهوریخونهان ،بصورت لابل مالحظۀ
پی ی گرفت وبصفت کاددیدحزب معرفی شد ونحتمال منرم مرروزرأیدهی0
دومبر 6152رئیس جمهورشوم .
نک ریت نعضای ک گرۀ نمریکامربو به حزب جمهوریخونهان ،طارفادنر
صدورویز به ترجمادهادمی باش دوتالش میورزدد تامادع وروممهاجرین شوداد،
نماکسادی هم نزهمین حزب مرک گر وجوممنرددکه دمیخونه د نزیکسو باپ ت
پازمن به تعهدباترجمادها ،نمریکارنمرندظارجهادیان بد ماعارفای منردادونزساوی
میگرحیات ترجمادهارنبه خطرجدی مونجه دمای د .س اتور مککین عضوبرجستۀ
س ای نمریکا نزنیالت نریزوداوکاددید ریاست جمهور ندتخابات گذشته ،تاعایال
مرصدورویز به ترجمادهارن شرم ود گ به حکومت نمریکاخوندد وحکاومات
رنمتهم به عهدشک ی دموم .س اتورمککین خطاب به یک س اتورنزحزب خومش
که مادع صدورویز میباشد،گفت« :مرمم به لتل مایارسا اد ،خاطاررنمرک
دمیک ید؟ نی هم برگرمنن گزنرش:
*
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نزمحمد ستادکزی وعدۀ رنکه م امات نمریکامرنفغادستان مرسال 6156ه گام
لبولی وظیفۀ ترجمادی برنیش منم بومددبخاطرمنرم :بماکمک ک ید ماشمارنسالم
دگهدنری می ماییم« .پس نزچهارسال ،هرنس نزندت ام طالبان ،ستادکزی رنزددندی
خاده کرم نست .ه وزهم نوندتظارمیک دنمریکایی هابه وعدۀ خوموفا بدنرددوبه
نونجازۀ آمدن به نمریکا رنبده د ،مرعوض ک گرۀ نمریکابربردامۀ صدورویاز
که سبب دجات وی ومیگرنن میگرمم مرمجامله ومباح ه میباشد .م ال ۀ منخیی
جمهوریخونهان که چ دنن طرفدنرمهاجرت به نمریکادمیباش د ،نین سئونل رنخیق
کرمکه آیاویزۀ خاص برنی ترجمادها که بالونی نمریکا مرجریان ج گ کمک
کرم ندد ،موبار به نجرنگذنشته خونهدشد ،مر صورت عادم صادورویاز ،
ت اضای حدوم56هزنرترجمان مرحالت بال تکییفی لرنرخونهد گرفت .
ج رنل کیف ل د سخ گوی مرکزفرماددهی لونی نمریکامرنفغادستان گفت:
»ماتالش کرمیم تانین ح ی ت رنبه نفغادهاحالی سازیم که مااباه وعاد هاای
خوممتعهدمیباشیم ،نین موضوع زمی ه رنمساعد میاساازمکاه مشاما اهاا پارو
پاگ ددمای دکه مابه تعهدنت خومپاب د دمیباشیم ،مرآن صورت نعتبارما زیر سئونل
میروم«.س اتورمککین رئیس کمیتۀ پرلدرت دظامی س ا وطرفدنر لدیمی بردامۀ
ویز  ،بسیاربه شدت مرجونب یک س اتورجمهوریخون که نز صادورویاز
جیوگیری میک د ،مرمنخل جیسه بیان منشت» :مرمم به لتل میرس د ،آیاخطار
رنمرک دمیک ید؟«
وزنرت خارجۀ نمریکا0سال پیش یک بردامۀ صدورویز برنی کساادایاکاه
رومررو با تهدیدجدی بخاطرکمک ترجمادی زبادی یاتحریری مرنفاغاادساتاان
وعرنق بالونی نمریکابومدد ،صامرکرم .مرمو ودیم سال گذشته به نساس گزنرش
رسمی به بیش نز0هزنرنفغان ونعضای خادونم های شان ویز منم شدکه طرف
نست بال م امات دظامی دمای دگان هرموحزب جمهوریخون و مموکرنت ونلاع
شدوآدرنیک ضرورت نم یت میی تی ی دمومدد.
ک گرۀ نمریکا مربرنبربردامۀ وزنرت خارجه ،ممساکااداه بارخاورمکارمو
صدورویزۀ خاص رنبصورت تدریجی برنساس الیحۀ مفاعی ساالده نجاز منم،
نزنخیرسال 615۱دمای دگان ک گر حدوم111ویز رنبرنی ترجمادهای نفغادستان
تخصیص منم ،تا مهم جون کمترنزسه هزنرویز بالی مادد بوم ،مرحاالایاکاه
حدنلل 56هزنر ویز الزم بوم ،لرنربوم مت اضیان تا 91مسمبر مرخونساتاهاای
خومرنت دیم بدنرددکه مورم بررسی ونرزیابی لرنرگیرم.
نمسال تغییرنتی ونرم شد  ،شماری نزدمای دگان جمهوریخون به نصدنر ویز
دظرم فی منشت دوپرسان دمومدد مرحالیکه ویز هانزسالهای پیاش مر وزنرت
خارجه دانجرن مادد  ،آیامیتونن ویزۀ بی ترت اضاکرم؟ س اتور گروسیی رئیاس
کمیتۀ عدلی نست ومرنمورمهاجرت با صالحیت میباشد ،مرخاونسات نمساال
حکومت نوباما رنبرنی چهارهزنر ویزۀ میگر مورمسئونل لرنرمنم .پس نزآدکاه
ک گر لامرد دموضوع صدورویز های بی تررن مر مجیس دمای دگان تصویب
دماید ،مرمجیس س ا یک گرو س اتورنن هرمو حزب تالش کارمدادباایاک
سازش  6511ویز رننضافه بدنردد که بامخالفت س اتور لای نزنیاالات یاوتاا
روبروشد .س اتور لی گفت مخالفت نوعییه ویز دیست ،بخاطری نست که الیحۀ
پی هامی نو به رأی گذنشته د د .س اتور مککین س اتورلی رنمتهم ساخت که »
نجازۀ لتل کسادی رننمضامیک د «که جادهای خومرنبخاطر کمک به نمریکا باه
خطر نددنخته بومدد.
ستادکزی که مرخادۀ یکی نزنلارب خوممرنفغادستان بصورت پ هادی زددگی
میک د ،مرجمیۀ هزنرنن دفریست که ندتظارویز (مدباله مرصفحۀ )6

وط دنرنن عزیز وگرمند دگان محفل یامبوم شهدنوتجییل یکسال میگر نز
شهامت لهرمان میی نحمدشا مسعوم (رح)۸متأسفم نزی که دظر به م کالت
برخورم پروگرنمیکه لبأل پالن شد بومبه روزتجییل سالگرم آن مرمشهید۸
وط دوست ۸مبارز رن آزنمی و جونبهای مددنن شکن به مشم ان نفغادستان
عزیزدتوندستم باشماموستان مجاهدومبارزیکجا باشم.
نز خبرنی که نمسال سفارت نفغادستان حاضرشدتامحفل سالگرم هفتۀ شهدن رن
باتمام مصارف آن مرسفارت وباگفتارسفیرآغازدماید ،بسیار خوش شدم و
رنستی به نصطالح نزخوشی مرپیرنه هادمی گ جیدم که یک سفیر جونن
نفغادستان برنی نولین باربه چ ین نبتکاری مست زم نز شهدنی جهام نفغادستان به
نحترنم یاممیک د .ولی نین خوشی و شاممادی من عمر کوتا منشت ومرک
کرمم که نین عمل جز یک توطئۀ بیش دبوم وشما عزیزنن گزنرشات آن روز رن
نز لیم مرم بزرگونر فره گی و مندش پژوۀ ما محترم محمد لوی کوشان
مدیرپرکار هفته دامۀ نمید مر شمارۀ گذشته ( )5165نز دظر گذشتام نید که چه
زیبا رلم یافته بوم و توندست یک چهرۀ دابکار ۸فریب د  ۸وعد خالف وکسیکه
نرزش نین م ام عالی ۸که بایدنزهمۀ نفغادستان دمای دگی ک د ۸ددنرم؛ باردگ سیا
لیم سیاهترساخت .لذنبه نساس رسم مپیوماسی ۸ع ع ۀ مطبوعاتی و پیروی
نزفره گ نفغادستادیها نین ردگ پی آمد به موسفیدنن ۸دخبگان و بزرگان نفغادستان
زنم که شهرودد نمریکا ندد ۸به دظرمن خییی دامساعد و حتا تکان مه د بوم ۸
سفارت نفغادستان مر ونش گتن می سی هرچه زومتربر رویۀ خوم روش ی
بی دنزمو جهت نل اع خاطر بزرگان مبارز و مجاهد جونبیۀ نرنئه منرم.
جای تأسف نست که فسامپی گان حکومتهای کرزی ونک ون نحمدزی با
جاسوسان ندگریزی و پاکستادی شان که خوملیدرهای آد د ،روشی مر پیش
گرفته ندد تاجهام مارن با دیردگهای شیطادی خویش بددام ۸نز نورنق تاریخ مور و
نزکتابهای مرسی حذف دمای د و یامی نز شهدنی گیگون کفن ماچون لهرمان
میی شهیدنحمدشا مسعوم ۸ج رنل منووم ۸رئیس جمهورنستامربادی وغیر رن
مرسایۀ تاریک لومپرستی وپ تودخونهی خوم مکدرساخته آهسته آهسته
نزدظرها مور وحتی به دابومی رهسپار سازدد .من به نی گوده مشم ان رنستین
مرممم دفرین میفرستم وگوشزم میسازم که نفغادستادیهاهمیش لدر بزرگان و
خدنم ح ی ی ممیکت خوم رن مندسته هیچگا آدهارنفرنموش دمی
دمای دوباآدهائیکه ه وز هم مرفکر رهائی مرمم باشهامت وستم میدۀ نفغادستان نز
شرظالمان و لوم پستان ندد ۸همیش هم طار وهمرن خونه د بوم.
آدچه برشماوجهادیان برمالست نی ست که آمرصاحب شهیدباهمس گرندش به
یک جهامفی سبیل ن م غول بومددوباصدنلت کامل و جادفدنئی مطیق
باوجومک تارلوماددندان مجرب و فدنکارشان نزطرف دوکرنن نستخبارنت
پاکستان وتوطئه های متعدمتوندست د باچ د رنکت ۸کی کوف وتف گ و
تف گچه روسهارننزیکسو ونج تهای پاکستادی و ج گهای دیابتی به دفع پاکستان رن
نز سوی میگربه شکستهای د گین و سیه دامی تاریخی روبرو سازدد .ولی نمروز
لونی مهها ممیکت به لیامت نمریکائیهادتوندست د جیو حمالت ظالمادۀ طالبان
رنباوجومپیمادها و وعد هائیکه بمرمم نفغادستان منم نددموفق به نیجامیک
سدحربی نز پی روی شان مرلصبات ۸ولسونلیها وحتی والیات د د ندد .همین
نک ون که نین چ دسطر رنمی ویسم نزتیویزیون نفغادستادی ش یدم که طالبها نز سه
جبهه باز برل دزحمیه کرم نددو ونلی ل دزکه معیوم می د خومیک نفغان
(پ تون) و ممکن طالب هم باشد موضوع رن جدی فکردمیکرم وهم برنی رساده
هانجاز منم د د نزجریان ج گ به مرمم رنپورمه دکه عمییات محاربوی جدی
رن م کوک میسازم؛ چه منردد که نز مرمم پوشید دگا میدنردد؟ مرحالیکه
لونی همین نمریکا بوم که طالبان رن مرمزنر شریف مرظرف موهفته لیع ولمع
دمومتاحدیکه مالعمرحاضربه تسییمی شدومکتوب تسییمی نشرنبه حامدکرزی
که رئیس جمهور و لوماددنن نعالی عسکری نفغادستان بومفرستام ،نمانین خاین
میی و مشمن نفغادستادیهاوبرنمرطالبان تسییمی نشرن دپذیرفت وبا نین عمل بی رمادۀ
خومنمروزممیکت ۸نمریکا ۸نروپاومیگرنن رنمرآتش حمالت خون آشام نین
گرو بی ب دوبار به خاکسترویرندی وبی نم یتی خارق نلعام روبرو ساخته نست.
تعجب من مری ست که چگوده نک ون نمریکا مر برنبر چ ین فت ه جوی
بدکارمرشهرهاولرنرگا های ان خموش د سته نزمور با چ مان بسته می گردد
وپیامها وپالدهای میان تهی ف ط برنی مغ وش ساختن نفکار مرمم ردج ک یدۀ
نفغادستان نززبان سخ گوهای ونهی پرنن خوم پخش می سازدد .مر عین زمان
عساکرمیی نفغادستان با شهامت و مرمندگی ۸با شکم گرس ه ولونزم ج گی دالص
وحمایت محدوم مر م ابل مشمن میایست د وبا مرمندگی و جادفدنئی نز خاک
خوم مر برنبر نج تهای پاکستادی مفاع می ک د؛ برشیر مامرنن لهرمادی که آدها رن
دمو منم ندد هزنرها تحسین و رحمت د ار میک م .نلأل مر دظرمن ۸ملیل نین بی
ندسجامی ۸عدم پالدهای موثق و تاکتیکی برنی شکست مشمن نست .متحدین مر
ج گ جهادی موم هتیر دازی رن شکست منمدد نما نمروز داتو با لدرت تخ یکی و
کمپوتری که منرم حتی دمی توندد بسویۀ شهید نحمد شا مسعوم عمییات موفق
برن نددنزم و مشمن رن دابوم سازم .مفاع لسمی میپرمنزددوبعد محل رن تخییه دموم
چ دعسکر نجل رسید رنباسالح و مهمات محدوم موظف میسازدد که مربرنبر
حمالت سه جبهه نی طالب مجهز پایدنری دمای د؛ دمیدندم نین روی چه فیسفۀ
تکتیکی محاربوی ب ا یافته نست؟ مرحالیکه میدند د ف ط برنی چ د ساعت نین
فرزددنن رشید به مفاع پرمنخته می وند د وبعدیاک ته می ودد و یابدست مشمن
المذهب مستگیر میگرمدد تا سر شان نز تن جدن گرمم؛ تا ونلدی ش بیفرزدد دان
آور شوم ۸خادم جوندش بی شوهر و همدم با م کالت ع ع وی مست وگریبان
بماددو طفیکان یتیمش گدن روی سرک بار آیدوکجاست؟ آن مرمی مرین
حکومت بیکفایت که نزین بازماددگان حمایت ک د.چرن نزل دز مفاع نعظمی
صورت دمیگیرم؟ چرن کس خبر دمی وم که هزنرنن طالب مفیوک با تجهیزنت
عسکری س گین مر بین شان وجوم منرم؟ چطور مشمن میتوندد که باسالح
مجهز آمامۀ دبرم گرمم؟ و باز حمیه ک د و تخریب ک د و ظیم ک د! چه کسی یا
کسادی با نین گرو ظالم خون آشام همکاری منرم؟ چرن نز نین د طۀ تمرکز
حمالت متعدم مشمن جدأ مفاع صورت دمی گیرم؟ و...و...و...
جونب نی ست که فسام پی ه گان منلرموست و خائن و لاتل مرمولت ضعیف
نحمدزی مرکرسیهای حساس به نساس نرتبا لومی ولبییوی بر لرنرشد و
مرفکر نین ندد که به چه سرعت میتوند د صاحب بی د م زل مر کابل وتجارت
مرموبی وجرم ی و نمریکا شودد .مرمم نزج گ وک تاربه ستو آمد
نددومرله رنی داچاری وگرس گی داشی نزپالدهای م ظم ومرتب مشمن بضدشان
غرق شد ندد ۸جوندان نز بیکاری (مدباله مرصفحۀ ش م)

صفحۀ سوم

فرموس

رئیس دانشگاه کابل به نژادپرستان کف زد

مر ک ور ما دژنمپرستان سیطهطیب که به توهین دژنمی و ترویج دفرت تباری
م غولندد ،نزمصودیت کامل لضایی برخورمنرمیباش د .هیچکسی مرین ک ور
تا حال بهجرم توهین دژنمی و ترویج تباردفرتی به محکمه ک ادد د د نست .به
همین ملیل نست که رفتار دژنمپرستاده ،چ ان عام شد که میگر هیچ ونک ی بر
دمیندگیزم و حکومت نصال خومش رن میزم دمیبی دتامربرنبرترویاج دافارت
دژنمی ،زبادی وتباری موضع بگیرم.
نین مصودیت نزتع یب لضایی ،همچ ان به بسیاری نزم اماهاای مولاتای مل
وجرننت منم تامرهمای های لومی شرکت ک دوبه شعارهای دژنم پرستاان و
آدادیکه نفغادستان رن سرزمین یک لوم میمند د ،کف بزد د.
مرویدیوها وتصاویر یک همایش لومی مر کابل که برنی آبامی مجدم «م ار
دجات »برپا شد بوم ،مید میشوم که رئیس برحال مند گا کابل مرصف نول
نیستام وبه سخ رندی دژنمپرستان سطیهطیبی گوش میمهادکاه بااور منرداد،
نفغادستان سرزمین یک لوم خاص نست.
رئیس مند گا کابل به سخ رندی و شعارهای کسادی کف زمکه بااور منرداد
«نفغان »و«نفغادستان »ماللت لومی منرمولیمروآن هم به مارزهاای لاومای
محدوم نست .رئیس مند گا کابل سخ ان کسادی رن ش یدکه لاباول دادنرداد
«نفغان »فرم شهروددی نست که یک لرنرمنم ح ولی روشن ،رنبطه نو رن باا
جمهوری مدردی به نسم نفغادستان ت ظیم می ک د  .رئیس مند اگاا کاابال مر
همایش کسادی شرکت کرم که نفغادستان رن لیمرو یک جمهوری مدرن دمای
مند د ،بیکه تمام تالش آدان نی ست که ثابت ک دنفغادستان سرزمین یاک لاوم
نست و نلونم غیرپ تون ،نلییتهای غیرخومی هست د که مر صورت تمکین به
لوم برتر  ،تحمل می شودد.
آلای فارولی رئیس برحال مند گا کابل خومش رنیک لیبرنل معرفای مای
کرم ،نما مر همایش لومی بازسازی «م ار دجات »مر ک ار داژنم پارساتاان
سیطهطیب نیستام .نین رویدنم د ان میمهد که ولتی بحث برتریطیبی لومی به
میان آید ،لیبرنل ،ب یامگرن وچپی های میروز ،مریک صف لرنر می گیرداد و
شعارهای دژنمپرستاده سر میمه د .هیچ ندسان شهرودد ِطرفدنر مموکرنسی ،تسییم
دژنمپرستی دمی شوم .شهرودد مسئول یک مموکرنسی ،همایا اه مر بارنبار
دژنمپرستی مینیستد و داسیودالیسم لومی رن نز موضع نرزشهای جمهوری د اد
می ک د .شرکت ندسان مدعی حمایت نز مموکرنسی و لیبرنلایاسام مر یاک
همایش بدوی و لومی ،توجیه م ط ی ددنرم.
شرکت چپیهای میروز به نددنز شرکت رئیس مند گا کابل مر همایشهای
لومی کابل ،لابل تامل نست .دامرخان «م ار یامبوم داجاات »رن بارنی زداد
دگهدنشتن خاطرنت خوم وج گجویان لباییی طرفدنرش مر سال  5910بارپاا
کرم .پس نز کومتای هفت ثور ،سرنن حکومت حزب مموکرنتیک خیق نین
م ار رن بهع ونن سمبول حکومت خاددندی و فیومنلی دابومکرمدد .نما نمروزهمان
کسادی که مرمهههای پ جا و شصت خورشیدی عضوحزب مموکارنتایاک
خیق بومدد ،مر همایش برپایی موبار «م ار دجاات »شارکات کارمداد تاا
وفامنریشان رن به مرنم سیاسی دژنمپرستان سیطهطیب ،نعالم ک د.
آرمان مموکرنسیخونهان نفغان  ،بازتاب ت وع فره اگای نفاغاادساتاان مر
چارچوب یک جمهوری مدرن و مر یک مموکرنسی پر نز شکیبایی و تسامح
نست .آدان نفغادستان رن لیمرو جمهوری مدردی می مند د که رنبطه فرم شهرودد
مر آن با مولت مدرن مر یک لرنرمنم ح ولی مدرن به دام لادون نساسی ت ظیام
می شوم .نز دظر مموکرنسیخونهان نفغادستان ،نفغان ماللت لومی و داژنمی
ددنرم بیکه نسم می الی نست که روی رنبطه ح ولی فرم شهاروداد باا مولات
جمهوری مدرن نفغادستان گذنشته شد نست.
مولت مموکرنتیک آرمادی مموکرنسیخونهان نفغادستان ،مربرنبرتاعایا اات
فره گی تمام شهروددندش بیطرف نست .نین مولت لوم رسمی ددنرم .آدادیاکاه
فکرمیک د مولت باید لوم رسمی و برتر منشته باشد و لوم رن صاحب و مالک
مولت میمند د دژنمپرستندد .آدان نز داسیودالیسم تباری ،تغذیۀ فکری میک ا اد
ومیخونه دنفغادستان هیچگاهی نزم ازعه بیرون د وم .با هیچ م ط ی دمیتاونن
شرکتک دگان برپایی «م ار دجات »رنمموکرنت وباورم ادباه نرزشاهاای
جمهوری خوندد .آدان دژنم پرستندد .آدعد نزم امهای حکاوماتای ،نعضاای
پارلمان ومسئوالن دهام های نکاممیک که مر همایش بدوی «م اار داجاات »
شرکت کرمدد هم م مول همین حکمندد.
سرنن حکومت بایدبانین همایشها وشعارهاییکه مرآن سارمنم مایشاوم،
برخورمجدی ک د .حکومت باید متوجه باشد که شعارهای دژنمپارساتااداه و
تحریک نلونم نفغادستان عییه هممیگر مصدنق دفرتپرنگ ی تباری نسات کاه
مرهرک ورمموکرنتیکی پیگرملادودی منرم .پیگرملادودی دفرتپرنک ی تباری
به هدف جیوگیری نز ج گ لومی صورت میگیرم .مدیاا شااهاد حاونمث
خونبار روددن ،یوگ دن و بوس یا مر لرن بیست بوم .ک تارهای لومی مر نیان
ک ورها مسبوق به تبییا دفرت لومی و دژنمی توسط دخبگان و رسادهها بوم .ب ا
بر نین نیجاب میک د که سرنن حکومت آن عد نز م امهای حکومتی رن کاه
مر همایشهای لومی شرکت میک د ،برک ار ک د.
دظام ت ی ی و لضایی ک ور باید ت ویق شوم تا با تصویب لوندین ضد ِ تبییاا ِ
دفرت ِدژنمی و تطبیق آن ،به مصودیت دژنمپرستان ِ سطیهطیب پایان مهد .مر نین
زمی ه ،باید نز تجربه ک ورهای مموکرنتیک مدیا نستفام شوم .مساتاگاا هاای
عدنلت گسترک ورهای مموکرنتیک جهان ،به مونرم زیامی نز نیان مسات
رسیدگی کرم ندد.
مر سال 6159مستگا لضایی فرندسه بادو لیکر ،عضو سابق حازب رنسات
نفرنطی آن ک ور رن به جرم توهین دژنمی به وزیر عدلیه ولت فرندسه ،به 3ما
حبس ،پ جا هزنر یورو جریمه د دی و پ ج سال حرمان نز فعالیتهای سیاسای
محکوم کرم .بادو لیکر مر سال  6159وزیر عدلیاه ولات فارندساه رن کاه
سیا پوست نست ،غیرفرندسوی و شبیه میمون توصیف کرم بوم.
نزآنجایی که دظام ح ولی نفغادستان ،با نلهام نز دظام ح ولی فرندسه ساخاتاه
شد  ،نیجاب می ک د پارلمان ک ور لوندین ضد دژنمپرستی فرندسه رنمطالعه ک د
و بعد با مردظرمنشت شرنیط نفغادستان  ،خالی لادودی مرحوزۀ ترویج دافارت
دژنمی رن جبرنن ک د .نگر دژنمپرستان همچ ان مصودیت منشته باش د ،بعید دیست
که روزی کابل یا بخش میگری نز ک ور رن به سمت یک ت ابل تمام عیار دژنمی
و لومی ببردد و منستان ترنژیک وخودین رنوددن رنتکرنرک د/.
(روزدامۀ 0صبح چاپ کابل)

هفته نامۀ امید

پروفیسرمنکترعبدنلونسع لطیفی

شمارۀ ۸۳01
نلکس دریه – ورجی یا

صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب وفراز
دروصلت وطن و درغربت هجرت ()62
نی کاش درفته بوم نز آغاز

مل رفت وبه خون د سته برگ ت
فرشته صفت هاهم می میردد ...نما !
مرمسیرکرنمت ندسادی ،مرحیم ع ق وعونطف عالی ومرممدنری ،مر روش ی
محبت ودیکوکاری ،دیک نددی ی وفدنکاری ،یامگارهاو خاطرنت جااویادنن
نزخوم بجامیگذنردد وعالبت مرجبرزمان پدرومحیات میگوی د ...مارحاوماه
فاطمه لطیفی همسرعزیز وفرزنده ورفیق شفیق بی م ال شصت سال زدادگایام،
یکی نزهمین فرشته صفتهای محبوب نل یوب منخل وخارج نفغادستان بوم ،کاه
مرجمعه شب سه هفته پیش جهان فادی رن ومنع گفت و تحریار نیان باخاش
زددگی امۀ مرن نشک آلوموحسرتبار ساخت ،من بیت باال رن بیامبوم یک لحاظاۀ
فرنموش داشددی زددگیش دوشتم که برنیم نزمورنن کومکی ودوجاوندای نش
حکایت میکرمکه چطور دونختن آلۀ کوچک چ گ مل ونز رنمی ونخات کاه
ندعکاس آن تا ثریا میرفت ...وولتی مرهمین نونخرسخت مریض وزمی گیرشد
وشیرنز وچ گ حیاتش مر طوفان سرگرمنن ومرمنفزنی زددگی مرهم شکست
وگفتارپرلطف ومل ی ش م طع می د ،چ دمصرنع شعرمعروف چ گ گسسته
رنآهسته برنیش چ ین زمزمه کرمم :
نی چ گ گسسته دغمه کن ساااز با روح شکسته شااو هم آونز
نی روح بخااونن ترندااۀ غااام وی چ ااگ داونی مرم ب ونز
مل رفت وبه خون د سته برگ ت نی کاش درفته بوم نز آغاااز
بهرحال ،فاطمه باهمه صفات فرشته صفتی که منشت عالبت چ م نز جهاان
پوشید ...رنستی مرجمیۀ هزنرنن خاطرۀ ماددگارش یکی همی ست که مودسل رنبا
دیکی وفرزندگی خاص تربیه کرم وبه مدنرج عالی تحصییی رسادید :دسال نو
مصامف به زمادی بومکه پرورش چهارطفل عزیز مارن مر مدت تاحاصایاالت
تخصصی خومم وبوم وباشم مرخارج ک ور(آلمان و فرندسه) بعهد منشت ،دسل
موم دونسه هایش بومکه مر تربیۀ خادونمگی ،نجتماعی ومکتبی شان مر آموزش
زبان مامری شان صرف مساعی دموم ونمروز هرمودسل مرنیااالت ماتاحادۀ
نمریکابه مدنرج وموف یتهای شایادی مست یافته نداد ومادیاون رها اماایای
هاوفدنکاریهای آن مامر ومامرکالن عزیز میباش د .فاطمه مرعین زمان بامنشتان
مهارت بی ظیر مرخیاطی و باف دگی و گیدوزی ،مدتها مریک موسسه خیاطی و
رفوگری نجرنی وظیفه میکرم و معاش نو پ توندۀ خوبی برنی تکافوی مایحتاج
خادونمگی ما...
رنستی نگرشما سیسیۀ زددگی امه نمرنمطالعه کرم باشید ،مان مرحاکاایات
آغازآش ایی وموستی بی شائبه نم بافاطمه نین بیت فال حافظ رنتذکر منمم که :
مل میروم زمستم صاحبدالن خدن رن
مرمن که رنز پ هان خونهد شد آشکارن
وچ دروزلبل مرآخرین روزهای زددگیش که خوممیل سفردهایی و ونپسین
بسوی نبدیت ورحمت خدنوددی منشت ،نین بیت حافاظ شایارنز مرچاهارۀ
نستخوندی وردگ پرید نش ندعکاس می یافت :
خرم آن روز کزین م زل ویرنن بروم
رنحت جان طیباام وز پی جادان بروم
ملم نز ت گاای زددنن سک در بگرفت
رخت برب دم و با ماایک سییمان بروم
ومولی اجالل نلدین محمدبیخی مرغزلیات شمس سرومۀ ماددگاری منرم کاه
چ دبیت آن دیازفرزندگان آستان مرگ ونبدیت رنچ ین پژونک میدهد :
به روزمرگ چوتابوت من رونن باشد
گمان مبرکه مرن مرم نین جهان باشد
ج از نم چو ببی ی مگو فرنق فرنق
مرن وصال و ماللات آن زمان باشد
فروشدن چو بدیدی برآمدن ب گر
غروب شمس ولمر رنچرن زیان باشد
ترن غروب دماید ولی شروق بوم
لحدچوحبس دمایدخالص جان باشد
کدنم منده فرورفت مرزمین که در ُست
چرن به منده ندسادت نین گمان باشد
کدنم ملو فرورفت و پر برون دامد
زچا یوسف جان رن چرن فغان باشد
مهان چوبستی نزی سوی آدطرف بگ ا
که های هوی تو مر جو ّ المکان باشد
موست عزیزی که نعالن فاتحۀ فاطمه رن مرسایت پرمحتونی بادوی فارزنداه
ماریا منرو خوندد بوم ،بعدنزنظهارتسییت ،نزمن پرسیدکه مرلوحۀ مزنرچا ایان
همسروفامنر و مامرفدنکار چه خونهی دوشت؟ که به جونبش گفتم  :می دویسم
که
نین مامری بوم بس فرزنده و فدنکار ،نزیامش مبرید
لیب شجیعش شکست و پدروم گفت حیات ،معایش بک ید
مطالعین دهایت عزیزوگرنمی ،مرختم نین یامآوری مرمداک وغم نفزن ،لسمت
نول زددگی امه یا نوتوبیوگرنفی نم پایان می پذیرم ،بارمیگربه یامنیام کومکای
ودوجوندی ومحیۀ محبوب زنمگا مامری نم ،کوچۀ پر صیح وصفای نددرنبی که
مرآغاز نین مجموعه به شمامعرفی کرمم ،می نفتم وچا ادساطاری نزپاارچاۀ
شعرآزنمرنکه به نست بال شعرمعروف (کوچه) نثر فریدون م یری دوشته بومم،
به نمیدختم فاجعه هاوبربامی های وطن وآرزوی بازسازی شهرعزیزکابل ،به شما
یامآورمی شوم :
آدجا ...آن کوچه میگر دیست ،مرمن که مرکوچۀ میگرنن بایدزیست،
آن کوچه که م زلگۀ م دس مامربوم ،آدجاکه صیاح باوم وصافااباوم و
همزیستی وهمردگی،
آدجاکه چهچۀ مل ندگیزمرغان سحرخیز ،نلهام باخاش وآغاازگار داوروز
مگربوم،
آدجاکه مهتاب پرشکو ونخترنن دیمه شب ،برکیبه وکاشادۀ ع اق تا صاباح
دگرنن بوم ،
آدجاکه دونی دی وسروم پرستوها مربهار ،پیامبرشگوفه وگیبرگ نرغونن بوم،
آدجا  ...آن کوچه میگر دیست ،مرمن که مرکوچۀ میگرنن بایدزیست!
ویرنن شدآن کوچه باحربۀ خصمادۀ مژخیمان ،شیون وفعان ب و یا فاریاام
یتیمان ،همه سرگ ته و ونمادد  ،همه مغموم وهرنسان ،همه لربادی ج گ وجفا و
سیطۀ میگرنن،
آدجا ...آن کوچه میگردیست! مرمن که مرکوچۀ میگرنن بایدزیست! /

عبدنلکریم دوّنب

هامبورگ – جرم ی

ای به یادت هی هی و های های من

(پیوست به شمارۀ پی ین)  :نبونلفَر َج نصفهادی مر نالغادی می ویسد :ولتی ولید
بن یزید بن عبدنلمیک ن ُموی به پامشاهی رسید ،میخونست سیرت خیفای پی ین
رنسرم ق کارخومسازم وبه عدل وندصاف حکومت ک د ،عد نی نزماالهاا و
شیخان ولاضیان رشورتخورکه تعدنم شان مرهرعصرو هر زمادۀ کم دایاسات،
بایک فتونی جاداده ،شرنبخوریهای بی حساب و زدبارگی های بی حد وحصرنو
رن ،همه وهمه رون شمرمددوحتی بایک زبان گفت دکه خادنوداد مرروزجازن،
پرسش نزکرمنر ونفعال پامشا دخونهدکرم ،که نما اال هاماچاو داامارممای
هارنمرتاریخ فرنونن منریم ،ومن به همین یکی بس د کرمم ،وخوند دگان رنباه
کتب تاریخ نرجاع میدهم .
مرسال 5955شمسی ،هزنرۀ فرموسی مرتهرنن برگزنرشد ،مرآدزمان جمعای
نزمست رلین ،مند م دنن ،مح ان ،شاعرنن وفییسوفاان طارنزنول نز نطارنف
ونک اف عالم بدندجا معوت شددد ،نزآن جمیه :هادری ماسه (فرندسه)  ،پروفیسر
برتیس(شوروی) ،نستاممی ورسکی(شوروی) ،پاگییارو(نیاتاالایاا) وچا ادتان
نزمند م دنن ه دی وترکی ومصری ومیگرنن .نز نیرنن کسادی مرآن مجایاس
حضورمنشت دکه هریک مایۀ نفتخارجهان وزبان و نمب فارسی بوم نددودام شان
برنی بعضی نز هموط ان ماآش ا .محمدعیی فروغی صدرنعظم مند ما ادنیارنن
(صاحب کتاب سیر حکمت مر نروپا و چ دین کتاب میاگار) ،نساتاامعایای
نصغرحکمت که ک ف نالسرنر میبدی رن مرم جیدبیرون منم نست ،مایاک
نل عرنی بهار ،محمد لزوی ی(مصحح حافظ) ،عباس نلبال ،مکتررضازنم شفق،
رشیدیاسمی ،نستامجالل همایی ،نستامنبرنهیم پور منووم(مند م دزبادهای کاهان
نیرندی) نستامعیی نکبرمهخدن مؤلف لغت امۀ پ جا جیدی فارسی که کارمساتاه
جمعی صدسال یک میت با فره گ نست ،نستامبدیع نلزمان فروزندفر مصحاح
مع وی وغزلیات شمس تبریزی ،نحمدکسروی ،مجتبی می ویی مصحح کیایاه
مم ۀ بهرنم اهی ،سعیددفیسی ومیگرنن که تعدنمهمه به ه تام کس میارسایاد.
مرنین مجیس هزنرۀ فرموسی وشاه امۀ نوچه می مندسته،آیابه زبان فارسی بایاد
بوم نست که من شک منرم  .جای تأسف نی جاست که مرآن ساالاهااباومداد
نستامندی مرک ورماکه روی وآبروی نین میک ومیت بومدد ،که تاعادنمشاان
نزموسه تابی تردبوم .نی که شخصی به دام (الحق) مرآدجاشرکت کرم  ،کاری
بوم نست عمدی که مغرضان ومتعصبان مرحکومت آدزمان مارتاکاب نیان
خیادت میی شد ندد تاد ان مه دکه مرنین سرزمین فرموسی وشاها ااماۀ وی
رنکسی دمی ش اسدوبرنی نفغادها بیگاده نست .
نی منم وبیدنم ! تاهمین چهل سال پیش مرمم بدخ ان وپ ج یروبیخ و کاابال
مجالس شاه امه خوندی منشت دوم وی مع وی مولوی .نین مرممان شاه امه رنبه
طرزی خاص میخونددددحتی برنی دامگذنری فرزددنن خومبه شاه امۀ فرموسی
تفأل میزمدد ،رستم ،سهرنب ،فرنمرز ،کتایون ،لبام ،خسرو ،بیژن و م یاژ و...
و...
آی منم وبیدنم ! چه ظیمی برسرنین میت بیچار رون منشته ندد ،چه مشم یهاکه با
نفرنم نین سرزمین دکرم ندد ،دام شاعرنن ،فییسوفان ،مند م دنن وماحا ا ااداش
رنیکسر نزصفحۀ روزگار محوکرم ندد وما رننز تاریخ ومیرنث فارها اگای
گذشتگان مابه یکبارگی جدنکرم نددوپیامدش هامایان نسات کاه مرنیان
روزگارمی بی یم ومی ک یم» .میتیکه باگذشتۀ خویش لطع نرتبا وتفاهم کرم،
میتی که س تهای تعیق آفرین خویش رنفرنموش کرم ،میگرندگیز نی بارنی
زیستن وم اومت ومفاع ددنرم ،و ل مۀ چربی نست برنی جهان خاورنن شارق
وغرب« .نین گفته رنمن نز یکی نزمح ان ولیم بدستان زیرک وهوشیاربایاام
منرم ،که بسیارهم بجاست .
شمارن به خدن ،تح یرونهادت به یک میت بدترنزنین می اومکاه خاومماهاد
پیدنیش زبان فارسی باشد ومحل حونمث منستادها وپیدنیش لهرمادان نسطور نی
شاه امه ،وندگهی چ ین وندمومک د که کسی نی جابه زبان فارسی حرف دامای
زددوفرموسی شاه امه وموالدا وس ایی وداصرخسرو و بو عیی سی ای بایاخای
ونبرنهیم نمهم وخونجه عبدن ندصاری نشخاص وهمی و خیالای وپارمنخاتاۀ
بیگادگان نست .نین عذنب جاومندی رنچگوده تحمل ک یم کاه زباان فاارسای
مارننزبین برمدد ودام جاهای تاریخی سرزمین مارنیکسر تغییرمنمددوهرجااکاه
خاست د بجایش پ تون کوت وزرغون کوت گذنشت د دام (سبزونر) رنکه محل
پیدنیش چ دین مند م دومح ق نست ،باه (شایا ادداد) تابادیال کارمداد
وهیرم دتاریخی رن (هیم د) ساخت دکه هیچ مع ی ددنرم!
فرموسی مر رزم رستم ونسف دیار آدجاکه رستم مرک ار رومخاده م تظر آمدن
نسف دیارنست میگوید:
ددید ب ُاو َم کس بهر ندجمن
بدوگفت چون رستم پییتن
ده گان بر آرم ز مریای دیل
مل شیر منرم تن ژدد پیل
به فترنک برگرممکر کم د
بیامد ک ون تا لب هیرم د
مرشمارۀ نخیروزین نمید بجای (هیم د) هیرم دخونددم وبرمدیربا تدبیر وفاضل
جرید آفرین گفتم که سالهاست تالش کرم نست تابرسرنین همه بی رسمای
هاوبی پرونیی های متعصبان جاهل وفرومایه خط بطالن ک د ومیرنث تاریخی
وفره گی نسالف خوم رن نزدوزدد سازم.
بیاییم نزخوم بپرسیم که چرن مابه نین سیه روزی وبدبختی نفتامیم؟ چرن هاماه
هستی مع وی خومرن نزمست منمیم ،چرنبه فره گ میی ومیرنث پدرنن خومبی
نعت اشدیم ،چرنآونر وبی خادمان ومربه مر به هرگوشۀ مدیا پارتااب شادیام،
چرنیک مرم ملسوز ،وط دوست وهوشیار وعامل مر سرنسرتاریخ گذشتۀ خوم
ددنشتیم که به حال مرمم فکرک د وبرنی آرنمی وثبات ممیکت بکوشد وحافظ
همان نمادت میی ودگبان میرنث نرزددۀ دیاکان ما باشد وصدها چرنی میگر  .باه
لول حضرت بیدل :
چ ین مر بستر خ ی که خونبادید عالم رن
که گرمی هم به دام مرمنزین ک وردمی خیزم
به دظرب د نین یک پی ی ۀ تاریخی منرم ،نزسالهایی که دامربه لدرت رسایاد(
 )5396-5363باهمکاری ومستیاری لبایل جاجی وم گل وجدرنن که به گفتۀ
خومشان کابل (بی دگهبان) رنفتح کرمدد ،نزهمان آونن دامر مست هاماکاارنن
وتف گدنرنن خومرن مرتارنج مال وم ال وظبط و تصرف خاده هاای مارمماان
بخصوص مرمم کابل بازگذنشته بوم .
دامرکه خوممرمی بسیارمحیل بوم وعییل و روندی بیمارمنشت ،پایب د هیچ رسم
وآیی ی دبوم ،نزمرمم بدش می آمد ،نزجوندان دفرت منشت و نزظیم و ساتام
مرحق مرمم بیچار خمی به نبرودمی آورم ،حتی ک تن جوندان و آزنمگان وطن
رن روزهابه دظ ّار می د ست ،مرک تن جوندی مبارز و وط دوست ،عبدنلرحمان
لومین وچ دین تن میگر خومحضور منشت .
مورۀ تاریک وسیا نفغادستان نزهمان نبتدنیی به لدرت رسیدن دامر آغاز شد ،به
نمر نوصدهاوهزنرنن جونن تحصییکرم وکارآموخته و روش فکر و وط خاون
وصامق رن به جرم وط دوستی وبیگ اهی مرزددندها نفگ ددد ،شکا اجاه منمداد
(ستون سوم)
وک ت د .
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نلحاج عبدنلخالق ب ایی پامیرزنم

معرفی کتاب تازه

صفحۀ چهارم
سویدن

مژده به فرهنگیان وعالقمندان ارجمندکشور وتاجیکان وایرانیان
نویسنده  :استادنجم الدین کاویانی – نام کتاب (سرگذشت زبان فارسی
درصدسال پسین درافغانستان وتاجیکستان ،وچندمقالۀ دیگر) .

مرنین کتاب سرگذشت زبان فاارسای
مرفرنی د صدسال پسین به کا اکااش
گرفته شد وسپس مربخش ساوم مر
بارۀ زنمگا زبان فارسی مری ساخان
رفته ،مربخش چهارم ،زبان فارسی باه
ع ونن زبان م ترک و فرنلومی مطرح
شد  ،مربخش پ جم مک ی برمسألۀ ساه
دام (مری ،فارسی و تاجیکی) باریاک
زمان ونحدشد  ،مربخش ش م مساألاه
ونژ های زبان فارس به بررسی گرفتاه
شد  ،مر بخش هفتم دگاهی به چالسهای
فرن روی زبان مری مر نفغادستان نددنخته
استاد نجم الدین کاویانی
شد نست ،وباسخن فرجامین ،کتاب به
پایان برم شد نست .
نجاز بدهید تامکث کوتاهی بر زددگی پرماجرنی نستامکاویادی ،نین رهرو
رن رومکی ها وفرموسی ها و دیما هامنشته باشیم وحق زحمات نو رن نمنء دماییم
– ولو نددک .
ع ق نز فریامما ه گامه ها نیجامکرم
ورده نین بزم خموشان هیچ غوغایی ددنشت
ه گامیکه مولوی ونصف ل دهاری رنبه پای منر میبرمدد ،نزلول یاکای نز
م روطه خونهان فارس گفت:
ترک جان وترک مال و ترک سر مر ر م روطه نول م زل نست !
مریک سخن نستامکاویادی نزجمیۀ آن مبارزنن برحق نسات کاه ماادا اد
میگرآزنمیخونهان بخاطرتح ق آرمادهای زحمتک ان وماحاروماان جااماعاه،
بانستبدنمحاکم دساخته وعالو برزجر های میگر مرزددگی ،موبار به زددنن رفته
ولی خوشبختاده جان با سالمت برم وبیش نزم سال نست باگرمن بایا اد مر
پژوه کدۀ بین نلمییی تاریخ نجتماعی نمسترمنم بحیث یک کدر عالیرتبه خدمت
می ک د.
نی ک توجه بفرمایید به زددگی امۀ دجم نلدین کاویادی  :وی فرزدد میرزن سالم
نلدین مرسال 5962خ برنبربا 51نگست53۱1م مر کوچاۀ مرخات شا اگ
شهرلدیم کابل مریک خادونمۀ نهل دظر ،سیاستکار وکارم د مولت زنم شد ،دجم
نلدین آموزش نبتدنیی(مبستادی) رنمر مکتب نبوریحان بیرودای مرساال5993
میدوآموزش باالتر(مبیرستادی) رن مرلیسۀ دامریه مرسال 59۱5مرشهرکابل باه
پایان رسادیدومرسال 59۱2شامل ندستیتوت پیی تخ یک کابل شد .وی مرج بش
مند جویی ومنم خونهادۀ مرمم نفغادستان فعاالده شرکت کرموب ابرمالیل سیاسی
مر زمستان 59۱3بازمنشت وزددندی شد ومرپی آن نزندستیتوت پییاتاخا ایاک
نخرنج گرمید .نومرسال 5956موبار شامل ندستیتوت مذکورشادومر 5955
بانخذ میپیوم آدرن به پایان رسادید .پس نزسپری کرمن خدمت سربازی نزوظیفۀ
مولتی نستعفا منم وبه مبارزۀ فره گی وسیاسی به شکل حرفوی نمنمه منم .
دجم نلدین کاویادی نزسالهای آغازین مهۀ شصت میالمی سدۀ بیستم ،به تاریخ
ونمبیات وسیاست روی آورم ومر59۱۱خ – 5322م به حزب مموکرنتایاک
خیق نفغادستان(حزب وطن) پیوست .نددکی پس نزکاومتاای ثاور5951خ-
نپریل5310م به ملیل مخالفت باسیاستهای حاکمیت برشد نزکومتا ،بازمنشات
وزددندی شد ،ومرمجدی 5950برنبربا روزهای مسمبر 5313م نززددنن پیچرخی
رهایی یافت وبه مبارزۀ منمخونهاده نمنمه منم .وی مرنرگادهای گوداگون رهبری
حزب و سازمادهای نجتماعی ندتخاب شد ومرشماری نزک فرندسهاوک گر هاا
شرکت کرم نست .نومرسال5921خ – 5300م بع ونن دمای دۀ مرمم مر مورۀ
چهارمهم شورنی میی(پارلمان) نفغادستان ندتخاب شد بوم.
دجم نلدین کاویادی بیش نزم سال(6115/6151م) مرپژوه کدۀ بین نلمییی
تاریخ نجتماعی نمسترمنم ،هال د ،به پژوهش مرحوزۀ تاریخ ج ب های نجتماعای
پرمنخته نست .نز وی مههام الۀ پژوه ی مرحوز های فره گای ،تااریاخای
وسیاسی مرمطبوعات مرون وبرون مرزی نفغادستان م ت رشد نست.
نی ان کتاب (تاجیکان مرلرن بیستم) تألیف سییام نیاوب زنم رن نزخاط
سریییک به خط فارسی برگرمنن وبازدویسی کرم نست .نین کتاب تاوساط
پروفیسر نیرج ب یری تفسیر وویرنیش شد و (د ر دایاماا) مر5905/6112
مرآلمان آدرنچاپ کرم نست .کتاب (سرگذشت زبان فارسی مرصدسال پسین
مرنفغادستان ،تاجیکستان وچ دم الۀ میگر) دوشتۀ دجم نلدین کاویادای تاوساط
(ندت ارنت فروغ) مر 5935/6152مر کولن آلمان به چاپ رسید نست / .
******************************

آدان که نزشک جه گاههای مخوف وزددندهای غیرندسادی نین ستمکارنن وظالمان
خون آشام جان به مربرمدد ،فرسوم وداتونن وبیمار مرگوشۀ خزیددادویاارنی
گفت وش وم ددنشت د .نزلضامن باچ دتن نزنین سیه روزنن روزهابه شب رساددم
وشب هابه روز ومنستادهابیامم هست که:
من گ ُ گ خونب مید و مرمم تمام ک َر
من عاجزم ز گفتن و خیق نزش یددش
معیوم دبومکه نین دامرسفاک وبیباک که وط دوستی رنجرم میادندسات و
تحصیل وکارآموزش رنمر نروپا رنگ ا  ،نگربی ترزدد می ماددوبه جه م ونصل
دمی د ،چه بالهایی که برسرفرزددنن نین میت دمی آورم .نگرچه برنمرندش که
همه رشو خوربومدد وریاکار وتظاهربه مسیمادی میکرمدد ،همان روش ظالمادۀ
برنمرخوم رنپیش گرفت دکه خوممنستادی میگرنست  .به یاممنرم کاه یاکای
نزونبستگان دزمیک نین خادونم حکایت میکرمکه هاشم صدرنعظام مرنباتادن
نزپول میت ومزمی ورشو یک ک تی بزرگ باربری خرید بومکه بین نروپا
وآسیاونفری ا ونمریکا مررفت وآمدبوم و مرست آدزمان یع ی حدومشاصات
سال پیش نزنین میگفت که پول مرآمد نین ک تی به صدهامییون منلررسایاد
بوم .میگوی دولتی نین آمم ظالم جان منم ،مرتحوییخاده نش صدهاتان روغان
وآرم وبردج گ دید بوموغیرلابل نستفام وهزنرنن جور کفش ولباس عسکری
که همه رنموریاده خورم بوم ومعیوم دبومکه نزکدنم ممیکت گدنیی کرم بوم،
نما نجازۀ توزیع به دظامیان رنددنم بوم !همین لبایل مهاجم بومددکه آهسته آهسته
کرسیهای مولتی رننشغال کرمدد وپس نزتارنج وغارت خاده های مرمم به نیان
فکر شیطادی نفتامدد که نولترنزهمه زبان فارسی رنکه یگاده (مدباله مرصفحۀ)2

هفته نامۀ امید

ندج یرعبدنلصبور فروزنن
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شمارۀ ۸۳01
دیوجرسی

تلویزیون ژوندون
مظهرتعصب زبانی وقومگرایی در افغانستان

(پیوست به بخش پی ین)  :چون محمدگل موم د بابارنمرنن میار مودای
بخصوص دامر همفکر ،هم پیمان وهمدست بوم ،همه مرخدمات نداگایایاس
بومددوم ترکا برنی س و مولت نمادی کارمیکرمدد ،وزمادیکه خاددنن داامرباه
لدرت رسید ،نوصاحب لدرت وصالحیت بیش نزحدشد ،ب اأ تا دامروخاداونمۀ
نومرلدرت بومدد ،خیادت ووط فروشی موم درنمرجبهۀ م رلی به دفع ندگییسها
ورهاکرمن چهارصدمجاهدمرمیدنن ج گ و ک ته شدن آدهاتوسط ندگییسهاپرم
پوشی کرمدد .مرآن آونن حتی نگر کسی نزین خیادت حرف میزم ،زدجیر و
زوالده ،ب دی ونعدنم می د .همین عیت نست که سالهای سال مرمم مابخصوص
دسل جونن نزین خیادت محمدگل موم دآگا دبومداد ،عادۀ نزبازرگامارمنن
ومبارزین مر همان فضای نخت اق دامری وظاهری به شکیی نزین خیادت میی یام
کرم نددنما جزئیات آدرن دمیتوندست د به تفصیل تحریردمای د ،م ال شاام رونن
میرغالم محمدغبار دوشت که»سپهساالرصالح محمدخان که ف ط نز نداگا ات
زخم برمنشته بوم بایاوردظامی نش محمدگل خان موم دمیدنن ج گ رنتارک
گفت ونمرع ب د ی ی سپا رنصامرکرم« .حتی نین دوع یامآوری مالیم نزین
ونلعیت رنخاددنن دامرتحمل دتوندست ،سبب خ ام مساتاگاا گارمیاد وباه
نمرظاهرکتاب نفغادستان مر مسیرتاریخ تولیف وخومغبارروندۀ زددنن گارمیاد.
حتی پس نززددندی شددش ،حکومت ظاهرشا به جبر برغبار لبوالدادتااچاهال
فیصد نزح ای ی رنکه مرکتابش نست ،نزبین ببرم ودحوۀ کیمات رنتغیایارمهاد
ونجازۀ چاپ جیدموم کتا رنددنم ،وغبار زددندی بمادد .الزم به یامآوریست کاه
موم دودامر هرمو مرزمان سیط ات نماان ن خاان ماخافایااداه باه دافاع
ندگییسهاکارمیکرمدد ،نی که دامر وسایربرنمرنن میر مودی پرورمۀ ندگییسهابومدد
به هیچکس پوشید دیست ،نمامرزمادی که شا نمان ن نمر جهام عییه ندگیایاس
رنمنم بوم ،محمدگل موم دودامر تحت بردامۀ ونحد نداگایایاساهاا فاعاالایات
منشت دتاجبهۀ ج گ رنبه دفع آدان س و مه د ،ولتی موم دوصالح محمد جبهۀ
م رلی رنبه ندگییسها فروخت دوندگییسهالامر شدددخومرنبه جالل آبامبرسادا اد،
دامرهم همزمان نزج گ عییه ندگییسها خوممنری دموم نزمیدنن ج گ داکارم
لرنر کرمومرزیرپاالن نشتر خومرن مخفی دموم م تظرفرصت بومتاکابل بروم،
که پالن همین طورطرح شد بوم وفکرمیکرممولت نمادی س و کرم و کابل
بدست ندگییسهاست و لرنر وعد نوپامشا می وم .ولتی فرصت مسااعادشاد
سونرنسپی شد رن کابل مرپیش گرفت .نزیک مولات فارزنداه و ماباارز
ک ورش ید نم که مر نین ه گام دورنلم ایخ که مرجستجوی نوبوم ،پیادنیاش
کرمجیونسپش رنگرفت پرسید کجامیروی ،نی همه جوندان رنمرمیدنن جا اگ
مادد فرنرمیک ی؟ هرجاییکه بروی نز گیرنمان ن خالصی ددنری ،نگربه آسمان
بروی نزپاهایت کش میک دنگربه زمین بروی نزگوشهایت! وآدچه سر محمدگل
موم د وصالح محمد آمد بوم نورنمطیع ساخت ونزفرنرنو مادع شد .بدین ترتیب
دامرترسید مجبور شدبه وظیفه نش نمنمه بدهدولی سربازنن ومجاهدنن که مرآن
جبهه می ج گیدددونک ر عسکربچه های کابیی ،شمالی ولطغ ی بومدد باملیری و
شجاعت خاص بدون نی که دامرخونسته باشد ،چ ان شهامت ونزخوم گذری د ان
منمددکه ندگییسهامرحیرت بومدد که چرندامر که مرپالن ماست به عساکرخاوم
نجاز میدهدکه نی طور بج گ د! عبدنلحی حبیبی مرمجیۀ جمهوریت که مرزمان
تبعیدش مرپ اور د ر میکرم ،دوشت که مکتوبی رنبدست آورم که مرآن دامر
به برنمرش شا ولی می ویسد» :عزیزم شا جان رکاب باشی ،بدون مغدغه پیش
برو ،ندگییسها باما سرج گ ددنردد« .مکتوب بهمان شکل نصیی نش مر آن مجیه
چاپ شد نست .
عسکربچه های وطن ندگییسهارن شکست منمدد ومرین جبهه شا حبایاب ن
کهدنم ی دیز م حیث سربازمربرنبر ندگییسها ب دت میج گید ،د ان پخته ،شجاعت
و جسارت نوتوجۀ صاحب م صبادش رنجیب کرم نز غیرت وشهامت ومهارت
تیرنددنزی نوبه شا نمان ن حکایت دمومدد.
مربخش لبیی م اله خیادت ووط فروشی محمدگل موم د رننززباان تااریاخ
دویسان وط ی وخارجی ونززبان نفسری که خوممرآن جبهه ج اگایاد باوم،
خونددیم ،مرین بخش مظالم وج ایات نورنمورمبررسی لرنرمیدهیم ،تااباامنرنن
وتیم کاری ج ایتکارتیویزیون ژوددون آگا شوددنزچگوده موجومی پایاروی
میک د وجوندان پ تون نفغادستادی رنبه بیرنهه می ک اد د ! بارنی ساهاولات
کارجهت ش اخت رذنلت های موم د ،نزشامرونن میرغالم محمدغبارد ل می مایم
که مرکتاب (نفغادستان مر مسیرتاریخ) خومداگااشاتاه» :ماحامادگایاخاان
موم دشخص تحصییکرم وداطق و دویس د ومرعین حال مرممتعصب لبییوی
بومکه تعصب دژنمی وزبادی رنبحد کمال منشت ،مرسیاست منخیای دایازآمم
نرتجاعی بوم وباتحوالت ند البی ضدیت منشت .نوچاون فاالادفارزدادباوم
پسربرنمرش رن بحیث فرزددمیپرورید ،پس نورنغرض تحصیل مرمدرسۀ میوب د
ه دوستان فرستام تابه یک مالی نستعماری مبدل گرمم .محمدگل موم اد باه
شجاعت حتی تهورتظاهرمی دموم ،نماترحم ونغماض مرمنن شجاع رنددنشات،
مرحالیکه ندسان شجاع چ ادکه مربرنبرلویای متجاوز ،مفاع و م اومت می ماایاد،
مربرنبرضعفا بخ د وکریم نست ونزظیم ولساوت مرمورم زیر مستان نجت اب
میک د« .محمدگل موم دبعالوۀ نین که خیادت پی ه بوم وبرم خو ،دمک حرنم
هم بوم ،م ال مرآن آوندی که شا نمان ن نورندایب نلحکومۀ م رلی ساخته بوم،
بامخالفین شا همدست شد ومربددام سازی وس و مولت نو تاپ و تاالش
میورزیدو مرمجالس شا رنمفعول میگفت .موم د برعالوۀ منشتن نین سیأت و
روسیاهی ها ،به مروغگویی وچاپیوسی هم عامت منشت ،چ ادچه بعدنزلتل عام
مرمم شمالی ،چپاول وغارت هستی ومنرنیی آدهاوتجاوزبه عزت و داموس آدها،
با همدستان پ تودهای ج وبی خومبکابل آمد ودامر بخاطر نین خدمت (ج ایت)
نورن دزمخومپذیرفت نوبه دامرگفت» :به عموم د ا سمت شمالی نعم نزم اطق
نغت اشی کوهدنمن نمن وسکون روی منم نست ...نهالی سمت شمالای نزیان
نعمال مسالمت کارندۀ حکومت و مخصوصا مرنحم نعییحضرت ی ین ول اعات
کیی حاصل دمومددکه نعیی حضرت ده ت هاپامشا وحکمدنرعامل نفغاادساتاان
هست د ،بیکه حی یت یک پدربزرگونر ومهربان به لاطبۀ میت عزیزخوم منردد!...
مرین مجیس که ساختگی بوم ،سفیرندگییس دیزحضورمنشت ودامرمی خاسات
برنی نونوضاع رن ونژگوده د ان مهد ،مرحالیک مرچ دشمارۀ لبیای جاریادۀ
نصالح که نین گفتارموم د رند رکرم  ،خبر تیربارنن نسیرنن شمالی مرکاابال
ورسیدن چ دکیۀ بریدۀ مرمم شمالی بچاپ رسید بوم .مرحالیکه دامر مشامان
سرسخت مرمم شمالی بوم ،بعدنزی که عبدنلوکیل دورستادی رنبرنی سارکاوب
مرمم شمالی فرستام ودامبرم نز حریق کرمن خاده ها ،لتل وک تارمرمم شمالی،
نددنختن مرمم نزبامها و برجهای لیعه ها ،به توپ بستن لریه هاومهات ،ک ته شد،
دامر موم د رن با 65هزنرح ری های لبایل مختیفۀ ج وبی برنی سرکوب بی تر
مرمم کوهدنمن ،کاپیسا وسایردونحی شمالی فرستام و به نوفرماادای باه نیان
مضمون منم» :به شمالی بروهرچیزنزمستت می وم مریا مکن و به بچاه هاای
پ تون من بگو که سرمرمم شمالی رنبرنی مان بایااوردادوماال و زن شاان
رنخومبگیردد ! «نین بومفرمان یک پدر

بزرگونرومهربان به میت؟! دامر بخاطرلتل عام وتجاوزبه داموس مرمم شاماالای
مدنلی رن حک کرم بومبه نین مضمون» :د ان سرکوب شورشیان شمالای «
وآن د ان تاآدزمادی که دامر بدست جوندمرمشجاع شهیدعبدنلخالق به جاها ام
رفت ،مرسمت رنست کالهش دصب بوم !
مری جاوجیبۀ خوممیدندم که نزرنممرمتاریخ ک ور شهیدعبدنلخالق هزنر یام
ک م که برنمرنن دامر نورنمیک محکمۀ صحرنیی عذنبک ُش دمومددو هرکی باه
خادونمۀ نوتعیق منشت نزپدروبرنمرنن وکاکاوماما ومیگرنن تاهرکسیکه که با نو
موست وآش ا بوموحتی هرکی بانوصحبت دموم بوم ،به فجیع ترین شکل باه
لتل رسادددد .شهیدعبدنلخالق به لیمت جان خوم وخادونم وخوی ان وموستان و
همص فان خوم ،دامرغدنر رننزبین برم ومرمم ووطن رن نزچ گال آن ظالم خاون
آشام و دوکروفامنر ندگریز دجات منم ونورن برمرمم وطن حا ای نسات .نیان
موبیتی شامرونن نستامشا ولی ولی ترنده ساز به زیبایی وک ایۀ محاکامای نورن
ستوم نست:
خالق به ی ین شیر ژیادی بوم مر میهاان خویش لااهرمادی بوم
با نی همه نخالق وصفات عالی مرفیرتف گ چه خوش د ادی بوم !
پالن عبدنلخالق ملیق ،س جید وکاری بوم ،نین لهرمان شجاع داخاونسات
هزنرنن ندسان بخاطرنزبین برمن ظیم وستمی که برمرممش رونمنشته شد باوم،
ک ته شوددیاسالهای سال ضایع شوم ،بیکه نوشجاعاده ،س جید وآگاهاده فا اط
هستۀ ظیم ونستبدنم رندابومساخت ،باتیفات کم وزماان کاوتاا نزبایان بارم.
بعدنزک ته شدن دامر ،شیوۀ ظیم مرخادونمۀ نوتغییر کرموبازماددگادش بااتارس
ورعب نزمیت زددگی میکرمدد .شیوۀ دامر همه لتل عام وک تارمساتاجاماعای
بوموهم تک ک ی و ک تارهای ندفرنمی میکرم ،زدجیر وزوالده کرمن وشک جه
ونعدنم سرنن و شخصیتهای میی وبادفوذ جزء بردامۀ نوبوم ،نمابازماددگادش لتال
عامها رننزلست خوم ک یدددکه دتیجۀ فدنکاری شهیدعبدنلخالق هازنر باوم،
وترسی نزمیت برنی ان پیدن شد بوموبزمالده زددگی میکرمددچون خافااشاان
خومرننزندظارمیت موردگه میدنشت د ومرتار وپوم خادونمگی پیچید بومدد،میت
رنمشمن خوممی پ دنشت د .مرونلع همان خطی رنکه میان مایات وخااداونمۀ
خومک ید بوم ،باگذشت هرروزآن مرز عمیق وعمی تر می دوتا آخرین میت
وخادونمۀ شاهی مرچ بر متضام ومعادد بالی مادددد.
نک ون که سایۀ آن خفاشان خودخور نزسرمیت مورشد  ،الزم میافتد کاه
شهید عبدنلخالق هزنر رنمک ارلهرمادان وم جیان ک ورجامنمکاه جاامنرم ،و
مرندتظارروزی باشیم که میت بخصوص آن نلاونم ومایایاتاهاای ک اورکاه
دامروخادونم نش باآدهامشم ی منشت د وهرآدچه ظیم وبیدنی که بوم مرحق نی ان
مریا دکرم ،حق نین شهیدجوندمرم رن نمن سازم ،نو آن بیگ اهادی رنکه بخاطارنو
شهیدکرمدد وبالباسهای شان مرگورهای مستجمعی مفن دموم ندد ،بااحارمات
ونحترنمی که شایستۀ آدهاست ،خاکسپاری مجدمدمای د وآرنمگاهی برنی شاان
نعماردمایدکه زیارتگا خاص وعام باشد ،خاری مرچ م ظالمان وساتاماگارنن
ومرسی برنی آی دگان گرمم.
مرمورمشخصیت محمدگل موم د بیاییدکه نززبان خومش ب ویم که خوم
چه صفتی بخوممیدهد :زمادیکه سرمنرمحمدمنووم صدرنعظم باوم ،مریاکای
نزمجالس لویه جرگه شرکت کرمونین همان جرگۀ بومکه منووم رخ ۀ بارنی
روسها بازکرمتابرنی نشغال ک ورما رن وچارۀ بس ج د .محمدگل رئیس مجیس
بوم ،یکی نزحاضرین میگویدکه موم د مرآن مجیس ث اوصافات منوومرنباه
نددنزۀ کرمکه مافکرکرمیم باید حی ومش پار شد باشد ،ونزبس که کیاماات
میگری برنی توصیف سدنردیافت وخییی هیجادی شد بوم ،باصدنی بیا ادساه
بارگفت» :ز م سرمنرمنوومخان م ر سپی یم ،سپی یم ،سپی یم !!! «آن وکیل
گفت ما با یکدیگرگفتم که نین ندسان چ در پست وبی شخصیت نست ! ح ی تا
محمدگل موم د آدچه که خومخومش رنمعرفی کرم ،همان بوم ،یع ی ساگ
مربارمنووم ،با تفاوت نی که صفات دیک ساگ چاون وفاامنری ،لا ااعات
وسپاسگذنری رنددنشت .
زمادی حکمرندان ظالم میر مودی به محمدگل موم د د ادی رنبخاطر خدمات
(ج ایات) که ندجام منم بوم ،نعطاکرم بومدد ولی ولتی که عبدنلمجیدزنبیی رن
سییی زم ،آن د ان (مدنل) رن نزدزمش گرفت د ،زنبیی باوجومنی کاه نزجامایاۀ
فاشیستهای حی ۀ دامری بومنمابعضا خوش منشت که به فارسی صحبت ک دکاه
موم د مرمجیس شورن نورنبخاطرصحبت کرمن به فارسی مورمعتاب لارنرمنم،
نجازۀ صحبت ددنم وباکیمات زشت وبد نورنیامدموم .منووممرهمین ماجایاس
حضورمنشت وهیچ عکس نلعمیی نزخومد ان ددنم .موم د به نددنزۀ مردجااسات
تعصب ،لبییه گرنیی وتعصب زبادی غرق بومکه مردزمنوحرف زمن باه زیاان
میگری جرم وگ ا عظیم بوم ،نگرکسی به زبان مامریش چه فارسی ،نزبیکای،
ترکم ی ،بیوچی یا دورستادی مرحضورگپ میزم ،نزجایش برمیخاست وشخص
رنزیرلت وکوب میگرفت .عرنیض ومکاتیبی که بجززبان پ توتحریرمیا اد،
آدرنده ت هانجرندمیکرمبیکه به مجرممیدن آدهارنپیش روی عارض پار میاکارم،
عارض یاآورددۀ مکتب رن لت وکوب و مجازنت می دموم !
ج اب حاجی عبدنل یوم دورزی که یکی نزبزرگان ومعززین ک اور مای
باشد و نک ون مرکادامن بسرمیبرم ،مرکتاب خاطرنتش که(لطی عطار) عا اونن
منرم ،و با یکتن نزمند م دنن وطن مرمورمصحبت دموم  ،مر باارۀ خصایات
موم دچ ین دگاشته »:محمدگل موم دطوری بومکه نگرکسی عریضه بزباان
فارسی برنیش میدنم ،عاریضاه رنمرپایاش چ اماان عاارض پاار پاار
میکرموخومعارض رنبخاطرنی که عریضه رنبه فارسی دوشاتاه ،لات وکاوب
میکرموخومرنزم زم نزمفترخوم می ک ید« .ج اب دورزی فارماومدادکاه
خومش محمدگل موم درنمید که نگرکسی به فارسی گپ میزم ،نورنسیایای
بارنن میکرم وحرفهای زشت وداسزن به نومیگفت ورویۀ غیرندسادی مایاکارم...
کسی دبومکه نز نوبازخونست ک د ،باری ماوما ادکاه مر لا ادز شاخاص
بسیارلدرتم د وباصالحیت بوم وعبدنلمجیدزنبیی برنی ندجام کاری آدجا آماد
بوم ،هرمو مرمحفیی شرکت منشت دکه مرآن چ دتن نزبزرگان وکاالن هاای
مولتی ولومی هم د سته بومدد .ولتی دوبت حرف زمن به زنبیی رسایاد نوباه
فارسی صحبت خومرنآغازکرم ،ه وز صحبتش خالص د د بومکه ماوما اد
باالی نوصدنکرمکه به فارسی گپ دزن ،زنبیی نعت ایی دکرم ،موم ادنزجاایاش
برخاست و بسوی زنبیی رفت و نوهم نزچوکی نیستام وبدن نی که حرفی میاان
شان رم وبدل شوم ،موم د یک سیی محکم به روی زنبیی حونله کرمونین یک
بی نمبی موم دبوم که حتی نوباشان هم مرتکب دمی وم ،مجیس برهام خاورم
نزین بی نمبی محمدگل موم دمتأثرشدیم ،زنبیی نزهمادجا رنسأ باکاابال رفات
وموسه روز دگذشته بومکه مکتوب برطرفی محمدگل موم د نزکابل آمد.
ج اب حاجی عبدنل یوم دورزوی میفرمایدکه نگرچه نین کارخوب د دکه
موم د بی نمبی کرموزنبیی رنکه آمم کالن ووزیرنلتصامبوم به سییی زم ،ولای
من نز آن خوش شدم که نین سییی زمن بهادۀ برنی برطرفای نوشاد وگارداه
بسیارمرمم میگر نزجوروستم نو مرلطغن متضررمی ددد و خدنودد لطف کرمکه
یک آمم ظالم رننزسرمرمم م ط ه مورساخت(« .مدباله مرص)0

صفحۀ پنجم

عیی می م دظری

سبب رویارویی حبیباهلل واماناهلل چه بود؟

تاریخدگاری مر نفغادستان ،یکی نز مشونرترین کارها به شاماار مایروم و
رونیتهای تاریخی نزمور های گوداگون پ ُرنز م کالت ،جعییاات و نغارنق
نست .یکی نز م اطع تاریخی که یک رونیت ونلعبی اده و روشن شکل دگرفتاه
نست ،س و مولت شا نمانن و به لدرت رسیدن نمیر حبیبن کایاکاادای
میباشد .نین مور پ ُر نز رونیات ِدامرست نست که بی تر تعصبات لومی ،کمبوم
م ابع نصیی و تبییغات ک ورهای خارجی رونیات رن تحت تأثیر خوم لرنر منم
نست و تا به حال نصل ِ لضیه و ماجرن نرنیه د د نست .مر رونیت رسمی ،نمیار
حبیبن خان به ع ونن رنهزدی بیسونم و نفرنطی معرفی شد نسات کاه باا
نصالحات و مدرنسازی مولت نمادی مخالفت د ان منم و با نعالن جهاام ،شاا
نمانن رن نز لدرت رندد .خیزش و ج بش حبیب ن خان رن جزو ِ آن لیامها و
شورشها میشماردد که مر م اطق م رلی مر آن روزگار عییه حکومت نمادی
نز جادب لبایل غیزنیی جریان منشت .آنلدر نین رونیات مرمم رن زیر تأثیر لرنر
منم نست که حتا مونف ین و حامیان حبیبن خان ،لیامش رن به ع ونن جهام و
مبارز عییه سیاستهای تجدمگرنیی نمانن خان تی ی میک د .نما بسیار نددک
نز نفرنم آگاهی منردد که حبیبن خان ضد مدردیته و نصالحات دبوم و هرگز
م بعی موثق به مست درسید نست که چ ین نمعا رن به نثبات برسادد .نز طارف
میگر ،حبیبن خان یکی نز سربازنن توندا و ویژۀ حکومت نمادی بوم و مر لیام
پکتیا به ع ونن یک سرباز لطعۀ دموده برنی حکومت نمادی ج گید و ملایارنداه
شورش رن سرکوب کرم .حبیبن خان و یارندش برنی سرکاوبای خایازش
د گرهار پس نز برگ ت نمانن خان نز سفر نروپا ،عالله و تمایل د ان منمدد و
نما سهلندگاری و شکستاددن عهد نز سوی شا باعث شد که حبیبن خان ندت ام
بگیرم و چ ین یک نتحام میان آن مو شخص نیجام د وم و مر دتیجه فرمادرونیی
نمانن خان به پایان برسد .به حاشیه رنددن و دامید گرفتن ِ نین جا اگاجاویاان
شمالی ،معاملۀ لدرت مرندیها رن مگرگون کرم و نگر نمانن خان نز تدبیار و
تجارب نجدنم و دیاکان ِ خوم نستفام میکرم و تاجیکها رن برنی سارکاوب
شورشیان بسیج میساخت ،بهآسادی لدرت و نلتدنر خوم و خادونمۀ خوم رن نز
مست دمیمنم .مر نین دوشته بهطور مختصر و بر نساس م ابع تاریخی موثاق و
نصیی خونهم کوشید که یک رونیت ِ ونلعبی اده و ملیق نز س و نمانن خان و
ظهور حبیبن خان رن نرنیه دمایم و نز فرصتی که برنی نیجام نتحام میان نین مو
فرم به وجوم آمد بوم ،توضیح بدهم ،و نما پیش نز نین باید کمی ندادر بااب ِ
معامله و ساختار لدرت ِ م ُرندیان نز نحمدشا مرندی تا شا نمانن سخن پرمنزم.
مو ستون فرمادرونیی مرندیان:نززمان نحمدشا مرندی تابه لدرت رسیدن نمیر
عبدنلرحمان خان و خاصتا ً حکومت بارکزنییها ،مولت مرندیان مر خارنساان
برموستون نستونربوم که ثبات و حاکمیت ِ نین سیسیه رن تأمایان و تضامایان
میدموم .ستون نولی ،ل کر لزلباش که یک نتحامیۀ متک ر دظامی عصرصفوی
بوم ،نزطرف دامرشا نف ارونحمدشا مرندی مرشهر های کابل ،ل دهارومیاکار
د ا خرنسان مسکنگزین شدددومهمترین گرو سیاسی– دظامی مربارشمارم
می ددد .تیمورشا پسرو ولیعهدنحمد شا  ،نزطرف مامرلزلباش بوم وپاس نز
مرنسم تاجگذنرینش ،پایتخت ممیکت خرنسان رن نزل دهاربه کابل ندت ال منم.
نین ندت ال مرکز ،باعث شدکه ستون مومی که تاجیکان کابل ،شمالی ،پ ج یار
ومهاجرین فرن روم بوم ،شکل بگیرم .هرموگرو ستون ف رنت ِ مولت گ تا اد
ولدرت سیاسی ،دظامی ونلتصامی سیسیۀ مرندیان رن مرمست گرفت د و بی ترین
د ش رن مر فرنی د مولتسازی خرنسان و بعدنفغادستان نیفا دمومدد .زماادایاکاه
موستمحمد خان نز لبییۀ بارکزنیی مرندیان ،عییه موممان سدوزنیی ِ نحمادشاا
مرندی لیام کرم ،نین موگرو نمیرموستمحماد خاان رنباه تااج وتاخات
رساددددویک نتحامصدساله میان لزلباشها ،تاجیکهای شمال کابل و مومماان
بارکزنیی به وجوم آمد .مامر ِ موستمحمدخان نز لزلباشهای فارستبارچ دنول
کابل بومونین دسبت سبب شدکه لزلباش ها نزموستمحمد خان حمایت ک د و
دفوذشان مر مربار نفزنیش یابد .همچ ین ،زمادیکه موستمحمدخان حاکم شمالی
بوم ،بازمی دنرنن و خوندین تاجیک رنبطۀ دزمیک وحس ه منشت وآدهاا دا اش
برجسته مرپیروزی بارکزنییهابازی دمومدد .بهمینگوده مرزمان پامشاهی پسرنن
ودونسۀ نمیرموستمحمد خان ،تاجیکان و لزلباشها نین موممان رن نزفروپاشی
مر م اطع مختیف دجات منمددو لیامهای متعدم مرسرنسر ک ور رن مفع کرمدد.
م ال ً مهمترین چهرۀ دظامی ودخستین وزیارمفااع مولات مرندایهاامر زماان
نمیرشیرعییخان ،سپهساالرحسینعیی خان بوم که نزطرف پدرتاجیک پ ج یری
بوم ونزطرف مامرنزلزلباشهای طایفه سپا -م صور (لر ُی) .نمابا ظهورفرمادرونیی
نمیر عبدنلرحمان خان ستون نولی یع ی لزلباشهاضعیف شددد؛ زیرنبخش بزرگ
نین گرو نزنمیرشیر عییخان پ تیبادی میکرمددوبا حسینعیی خان دیم ِ جمعایات
لزلباشهای کابل به ه دتبعیدشددد .ولی نین خاأل رن عابادنلارحاماانخاان
باتاجیکهای بدخ ان ،نددرنب ،بیخ و بخارن توندست پ ُرک د وبا همیان مارمم،
لدرت و نلتدنر خوم رن نستحکام بخ ید .تاجیکان یگاده مرممی بومدد که عییاه
حکومت عبدنلرحمان خان خیزش دکرمدد و یک تهدید جدی برنیش دبومداد.
نین نتحامزمادی تبیوریافت که نمیرعبدنلرحمان خان ،حبیبن خان ،پسرش نز
همسربدخ ادینش رنولیعهدخومتعیین کرمومتعالبا ً پس نزمرگ نمیر ،با همایان
معاملۀ لدرت برنی 50سال فرمادرونیی دموم .
تاجیکان مرعصرنمادی تاجیکان مهمترین حامیان ومرباریان شا نمانن بومدد.
تاجیکان شهر کابل وشمال ،بخش عمدۀ نرتش و میوننساالری حکومت نمادی رن
ت کیل میمنمدد .همچ ین ،ج بش م روطهخونهی و تجدمگرنیی هم عمدتا ً نز
تاجیکان ،بارکزنییها و لزلباشهای کابل به وجومآمد بوم .محمادولایخاان
مرونزی ،که یک شهزنمۀ بدخ ادی بوم ،یکی نزمهمترین نفرنممرحکومت نمادی
بوم که مر سمتهای گوداگون نیفای وظیفه دموم .نو دخستین شخصی بوم که به
ع ونن سفیر سیار نز نفغادستان مرنروپاونمریکا دمای دگی کرموپس نزآن(مدبالاه
مرصفحۀ ه تم)
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بازهم پندنامه به سقویان امروزی (مدباله نزصفحۀ موم )
لدرت محمد زنییان وبرگزیدگان خدن دموم ،با کم فکری مرمرنسم نفتتاح ج ن
نست الل ک ورمر ک اررومخادۀ کابل ،مرحالیکه وزیرمختارندگریز خودریزدیز
حاضربوم ،باتعریض برنمپرنتور بریتادیای کبیر تازید و به مرمم گفت »ون نین
ج ن ج ن نمان ن وج ن مه دیس ،نی ج ن شمامرممس که با ریختاددن خون
تان کمایی کدین ،ون برین خوشی ک ین ،مرغ ج گی ک ین وسات تاده
تیرک ین ! «شمارن به خدن کدنم خدن شرماده میتونددمر حضوردمای دۀ
نمپرنتورمهربان ندگییس مرکابل ،چ ین نحم اده سخن گوید ونزگفتۀ خوم مل ام
باشد !
ببی ید وآگا شویدکه سایۀ خدن نلمتوکل عیی ن محمدظاهرشا بابای پ تاده،
مرچهل سال سیط تش که به داحق(سالهای طالیی زددگی میت) می دام دش،
مرآغازهربیادیۀ شاهاده نش میفرمومدد :آالزرت شیید سیید ،پدربزرگونرم داجی !
نست الل وطن بوم ...والطائالتی نزین لبیل ،منووم هم شطحیاتی نزین مست
نستفرنغ میکرم ،وتانمروزکرزی ونحمد زی هم چ ین مطالب الیع ی بیرون
میده د ،سفرنی شان(النلل مرهمین ونش گتن می سی که خومم شاهد وش ودد
بومم) مرحضورسفیرندگریز جرأت بیان نی که ج گ سوم ندگریز بامیت ما برچه
نساسی صورت گرفت ،رنددنردد وبدون نسم برمن نزمتجاوز ومدنفع ،ماست مالی
– مر نصل گ ُه مالی – میک د ،مرحالیکه س ازنمۀ باجرأت وشهامت مرحضور
دمای دۀ ندگریز نز متجاوز وسوزددۀ کابل دام گرفته خوم ولومش رنبه آتش
نددنخت !
شاید پ د ونددرزی بی تر فرنچ گ آید که فرنخورحال شماتاجیکان و فارسی
زبادان داآگا باشد ،ولی و نما ومگر ،مرحال حاضربه همین بس د میک م وشمارن به
رحم وعطوفت لوم برترپ تاده می سپارم ،تا نز گزددبی تر خ م آدان مر نمان
باشید!
* ونژۀ (ع ی) عربی نست ومرلغت امۀ مهخدنبه نین معادی آمد  :گونریدن غذن،
هضم شدن مونمخورنکی ،ردج مید « /
****************

درپانزدهمین سالگرد ( ...مدباله نزصفحۀ سوم)
زحمات و ردج های مامی ومع وی رنپذیرفته برلاچالبرنن بی وجدنن نعتمام
می منردد ده برحکومت و مولت ممیکت خوم؛ نی ها خوشبخت خونه د بوم که
زدد وسالمت به م زل م صوم برس د .مرچ ین یک خالی وجدندی و نیمادی ت ها
مرمم بی بضاعت و دامنر نفغادستان صدمه می بی د و بس.
وهم بخاطر باید منشت که نمریکا بر مشم ان موست دمای خوم چون کرزی
وپاکستان نعتمام دموم نز همکاری بیی گویان مفسد و سارلین کمکها وک تار
فرزددنن شان برخوم میبال دتا با صدمه ها و توطئه های گوداگون ضرربی د!
نمامتأسفاده نزین تجارب عبرت دمیگیردد و بازهم گوش به کری وچ م به
دایب ائی میبرددوعدم نعتمامبه رنست گویان وطن موست ومسیکی نفغادستادیهای
شهروددنمریکا ،که نزطرف همین مستۀ تگ و تگمارها بددام معرفی شد ندد
موف یت های حتمی و بی شائبۀ خوم رن نز مست منم ندد.
جوندان نفغادستان! نز خونب غفیت بیدنر شودد و بدند د که مر م ابل یک مستۀ
بی حیاهای چ م و ...پار روبروهست د که نز روش ندسادی و مددی و محترمادۀ
شان نستفامۀ شوم و دا جائز دموم نز خم خم رفتن صیامی شیامی و ماهر نین
مشم ان مین و مدیای خوم پر حذر باش د و بدند د کسیکه چون کرزی بر ماستر
وبامنر خوم که نورن نز کوچه های پ اور به نریکه ریاست جمهوری رسادید
وفامنر دمادد ب ما هم وفامنردخونهد مادد .نومیخونهد نز بی آالی ی شما به مفام
شخصی خوم نستفام ک د که هوشیار باشید .نتحام و همدستی خومرنهیچگا
فرنموش د موم مررن تحصیل عیم وکمال رنستین ۸ده میپیومهای ساختگی۸
نزهیچ دوع فعالیت مریا د مائید .و رن لهرمان میی رن که میگفت تا یک پارچه
زمین به نددنزۀ کال پکول من بمادد نز خاک آبا و نجدن و مهد تولد خوم مفاع
میک م ۸ملت ک ید و مرپیش گیرید؛ آدگا نست که شما ند اءن موفق می وید.
به سروم شهید لهارعاصی که »مرم« ع ونن منرم ۸دیک ب گرید:
آمد و خوم رن به مریابار جاری کرم و رفت
باغ رن با خ د هایش آبیاری کرم و رفت
آت ی نفروخت نز ج س تبسم مر چمن
زخم گ دم زنر رن مرهم کرم و رفت
آمد و بر شاخسارنن بی د نف ادد مست
مید و مل رن شهید بی بهاری کرم و رفت
بازوندش رن به مریامنم وچ مش رنبه کو
مدتی نین خاکدنن رنسبز کاری کرمو رفت
لصه هاپرمنخت نزشم یر ،نزما  ،نز مرخت
مامرنن سوگ رن با گریه یاری کرم ورفت
آفااااتابی بوم مرم نز گاارمی و تاب دگی
نز گریبان شفق پرتو د اری کرم و رفت.
********************

طالبان ما را می ک ُشند ( ...مدباله نزصفحۀ موم )
که نز تخصیص ساالده پ جا هزنرویز به مهاجرنن عامی به نمریکا ،میتونن به
ترجمادهاویز تدنرک دموم ،آدان نین کاررن برنی جیوگیری نزهجوم زیاممرمم
به نمریکامی دمای د.
مرسال ندتخابات که بسیاری رأی مه دگان نزین ت اضای مودالدترمپ که
مهاجرین نزک ورهای نسالمی نزنمریکا موردگهدنشته شوم ،نست بال کرمدد.
رنین کرنکرکه مرعرنق ونفغادستان سفیرنمریکابوم ،گفت نو بسیارندگیز های
آزنرمه د رنم اهد میک د» :من نزنعضابصورت ونضح د ید نم ،ولی بعضأ
تعجب میک م که مرخفا بی مییی هایی رنمی بی م که نحساسات ضدنسالمی
میباش د«.
جان کربی سخ گوی وزنرت خارجۀ نمریکابیان منشت که بررسی موشگافاده
مرخونستهاب مول د ان ندگ ت وعالمات فارلۀ روی ،جزء یک بررسی کامل
ضدتروریسم میباشد.
حکومت نمریکاسعی ورزید باسرعت ت اضاهانزجادب نفغادهاوعرنلیها همرنهی
و ویز صامرک د ،نماتغییرم ررنت رنکه نزطرف لادودگذنرنن ونرمشد ،شماری
نزت اضاهای ویز رنفالد شرنیط کرموشمارمیگررنما هاوسالها به تعویق
نددنخت  .بسیاری نزترجمادهاگفت دچون به تهدید جدی مونجه د وزددگی شان
هرروزمرخطرلرنرمنرم ،دمیخونه د فرصت رننزمست بده د.
چ ادکه حکومت نوبامامرحل م کالت ویز تالش میک د ،بی حرکتی ک گر
هرگوده نمکادات رنمرپایان سال برنی مت اضیان دو ویز نزمیان می برم .نین
موضوع حامیان بردامۀ نصدنر ویز رنب مول شماری نز نفسرنن وج رنالن م ل
ج رنل میومپتریوس ،ج رنل ستادیی مک کرستال فرماددهان

پی ین لونی نمریکامرنفغادستان وج رنل دیکیسن فرمادد ک ودی نماریاکاا رنباه
هرنس نددنخته وبه ک گر ف ارنددنخته نددتابردااماه رن نحایاا بادنرم .آلاای
کرنکرگفت ت هابحث نین موضوع که آیاکسادی به نمریکا کمک کرم نداد،
کمک صورت گیرم ،آسیب زنمیباشد ،زیرن مرمم رنبه نین فکر ونمایادنرمکاه
نمریکاییهاچسان مرممی میباش د .محمددسیم هاشمیار63ساله که بانمریکاایایاهاا
کارکرم وویز نش بخاطر (عدم وفامنری وعدم نرنئه خدمات شایسته) نزطرف
سفارت رمشد ،نو نس امومدنرکی نزنمریکاییهامرنختایاار منرمکاه خادماات
ویرنستایش کرم ندد .یکی نزمدنرک هاشمیار رن (کییدموف یت) می پا ادنرم
وت اضا کرم که موضوع ویزۀ نو بازبی ی شوم .هاشمیار که خوموخادونم نش
مورم تهدید میباش د ،گفت» :من زددگی خدورن بربام منم نم «نو نک رأ نزخاده
خارج دمی وم ونگربیرون بروم باخومسالح حمل میک د/ .
**********************

ای به یادت هی هی و هاهای من (مدباله نزصفحۀ چهارم)
هویت میی بسیاری نزساک ان نین سرزمین بومتخریب ک د ونزبین ببردد ،و باه
ی ین که مرنین عمل زشت خوممؤفق هم شددد .بارهاولتی زدد یام منکترجاوید
نستاممند کدۀ نبیات مرمند گا کابل رنمی میدم باآ وفریام میگافات» :زباان
فارسی رن کورکرمدد« .حال نگرآن مرمحق بین وخرم آیین تانین روزگارمی
رسید حتما برج از نش دماز میخوندد.
گاهگاهی مامحصیین نمبیات شر می بستیم که به زبان فارسی سر صاحابات
ک یم ونزنستعمال لغات وکیمات مخیل زبان عربی مرفارسی نجت اب ک یم ،ممک
دبوم ،فرموسی بزرگ هم دتوندسته بوکه به نصطالح (عربی زمنیی) ک د .
هرآدکس که منرم ه ُش ورأی ومین پس نزمرگ برمن ک د آفرین
ب ا های آبااااام گرمم خااارنب ز بارنن و نز تاباااش آفتاب
پی نفگااا دم نز دظم کااااخ بی د که نز بام و بارنن دیابد گاازدد
حال کارما بدبختان به جایی رسید نست که دمی توندیم بدون کیمات مخایال
پ تو چیزی بگوییم وب ویسیم ،مرحالیکه زبان فارسی مرهیچ یک نزمسایل عیمی
ونجتماعی وفیسفی ونمبی وتاریخ محتاج لغات بیگاده بخصوص لغاات پ اتاو
دیست .ولتی هم(ندجمن پ تو) تاسیس شد ،چ دتاآمم های متعصب وغرض ورز
هی شروع کرمددبه لغات سازی مر زبان پ تو ،تانی جا که هیچ نعترنضی ددنرم،
مرمم هرجامعه میتوند د به زبان مامری خومتکیم ک د ومحاور دمای د ومربسط
توسعه نش بکوش د.
م کل نزآدجا آغازشدکه لغات پ توی نین فابریکۀ خدنمنم به زور و جبر منخل
زبان فارسی شد ونستعمال لغاتی چون مند گاا وزنی اگاا و کاومکساتاان
وصدهاکیمۀ زیبای فارسی که حاصل ذوق عالی ونستاعادنم تاونداای پادرنن
ومامرنن مابوم ،ده ت هام ع شد بیکه نزجمیۀ گ اهان کبیر به حساب آمد .مرآن
زمان کسی رنیارنی نعترنض دبومکه بگوید بابا جان زبان خوم رنآبام کان کاه
هزنرنن کمی وکاستی منرم ،زبان مارنچرن خرنب می ک ی که صاحب هازنرنن
کتاب وسرمایه های فکری و مع وی وحاصل ردج هزنرنن روش فکرومند م اد
ومح ق ومؤرخ وشاعر...و ...می باشد .
نزخوند دگان مرمم د وآدادی که مل شان نزش یدن ح ایق تیخ تاریخ ک ور شان
به شورمی نفتد میخونهم که یکبار به سرنج نلتونرخ سری بزد د که صدسال پیش
نزین مرتاریخ پامشاهان سه لرن گذشته به تحریرمرآمد نست ،تمام تاریاخ ساه
صدسال گذشته که مرحوم فیض محمدکاتب باملت و وسونس فرنونن هاماه
ولایع وحونمث داگونرپی ین رنثبت تاریخ خوم کرم نست ،هیاچ نفاتاخااری
ددنرمبه جز ک مک های بیهومۀ برنمرنن سدوزنیی وسرمنرنن محمدزنیی وج گ
وجدنل آدهابا یکدیگر برسر جاد ی ی وپامشاهی .
ماکه نزمیرنث فکری ومع وی دیاکان خوم ب ُرید نیم ،ماکه فره گ و آثار میی
وسرمایه های عیمی پدرنن خومرنبه چیزی دگرفتیم ،ماهمان مرممی هستیم کاه
موالدا رنبه نوصاف همه خدنیی رهاکرم نیم ونز جهان وندسان لطع تعیق دماوم
نیم ،ماهمان میتی هستیم که (تازیاده های سیوک) س ایی آن مرمونرسته وآزنم
میگر برفرق مان فرومدمی آیدتا نزخونب غفیت لرن هابیدنر شویم .
شما مرتاریخ میل جهان سیرک ید ،سیه روزتر وبیچار ترنزمیت خوم دمی بی ید،
گ ا دابخ ومدی مرگرمن زمامدنرنن وحکومتهای وط فروش وخاوم فاروش
گذشته وحال نست وعمال شان  .نمروزمرمم به دان پارۀ محتاج ندد ،نگر نزنیماان
شان بپرسی مرجونب دان میگوی د ونگرنزع ید وباورشان بپرسی دان میگوی د،
چه رسدبه آمنب وس ن وفره گ وه روذولیات شان.
آددر ژید میگفت» :ولتی که مییودهاندسان مرعسرت بسرمیبردد ،ولتای کاه
بحرندها ،بیکاریها ،فاشسمها ،تهدیدهای ج گ سرشان فروم می آیاد ،ولاتای
آونرگی هاومهاجرتها همۀ لار های مدیا رنپرکرم نست ،ه ربه چه مرم مای
خورم .مسأله نجتماع نمروزبه دظرمن مهمترنزهمه مسأله هانست وبه طیب خاطر
رضامیدهم که ه ر نزیین لحاظ مرکسوفی مرنز فرو بمادد« .
مرگذشته نگرخیادت به مرمم ،خیادت به خاک ومیت رسمی زشات وکااری
دامرممی بوم ،نمروز رسمی شد که نفتخارهم منرموخائ ان حتی مرنین رن باه
مساب ه برخاسته ندد .بیامم هست که آلای کرزی مریکی نز رساده ها بابی رمای
وولاحت میگفت که :خرج مسترخونن خومرننز ک ور نیرنن میگیرم ،آلاای
کرزی باآدهمه منلرهای نمریکایی که بین خوم ویارنن خاین خوم لسمت میکرم،
بس د دکرم بوم ،که نین د گ تاریخ رندیز مرکاردامۀ سیا خوم ویارنن خومثبت
کرم ،کسی نزکرزی دپرسیدکه مر بدل رشو گرفتن نزنیرنن چه خدمتی برنی
آدهاکرم نی ،چه نمتیازی به نی ان منم نی ،چ دتا لرنرمنم خای اده به دفع نیارنن
نمضا کرم نی ؟!
ز ند الب زمان عیب چون ه رشد نست
دمی خورم غم نگرکف تهی ست نزه رم
باعرض حرمت ،دُوّنب ،هامبورگ  61نگست سال/6152

روند سبز :نام گلبدین نباید از فهرست سیاه
شورای امنیت حذف شود

 61نکتوبر/کابل – سایت سالم وط دنر:نعضای داهاام رودادسابازمرباغاالن
نمروزبافرستامن دامۀ به میل متحد زیردام «طومارمنمخونهی» ،نزیان ساازماان
خونستهندددام گیبدین رن نز فهرست سیاهش حذف دک د.شماری نزخادونم های
لربادیان ج گ منخیی ،ه گام نمضای نین طومار نزسازمان میال مایاخاونها اد
برحکومت نفغادستان ف ار ونرمک دتاگیبدین رن به منمگا ک ادد و باه مارمم
جبرنن خسار بدهد.
آرش رنستین ،مسؤول مفتروالیتی روددسبز بغالن میگویدبخاطر منم خاونهای
برنی خادونم هاییکه مرجریان ج گهاوحمالت تروریستی حازب گایابادیان
متضررشد ندد ،مرکمپاین سرنسری با جماعآوری نمضاا ،نزمایال ماتاحاد
میخونه ددام گیبدین رن نز فهرست سیا شورنی نم یت نیان ساازماان حاذف
دک د.نگر سازمان میل به خونست مرمم ستممید توجهی دک د ،آداان منما اۀ
نعترنضشادرن گسترش خونه د منم.

منکترمحمدنسماعیل رضایی

صفحۀ ششم
کسل – آلمان

طالبان پاکستان مصدرحمالت انتحاری وانفجاری

مر مور های نخیرمرحومان ماحاماد
ظاهرشا ومنوومخان ،نی جادب باحایاث
مستوفی والیت هیرم د وبعدبحیث کفیل
ونلی هیرم د نیفای وظیفه می دمومم .مر
نین دوشتۀ مختصرمی خونهم جریادات و
ت کل جامعۀ آن والیت رنشرح بادهام،
نلبته همه جریادات رن دمیتاونن مریا اجاا
نرنئه منم ،نمامربارۀ ش ااخات طاالاباان،
تانددنزۀ که بانی ان برخورممنشته نم ،بیان
می منرم :
طالبان نصوأل به تعدنمکمی بحیث طیبه مرمساجدمرس میخوندددد ،ولی
ب یه همه مهالین بومددکه بی تردزممالکین بزرگ گماشته می ددد .بعضی
نزمالکین بزرگ رننزدزمیک مید نم کاه مهاالایان رنبصاورت بارم
دگهدنری میک د ومرنمر ک ت خ خاش طبق پالن مالک بزرگ نیافاای
وظیفه میکرمدد .ک ت خ خاش مروالیات ج وبغرب یک نمر طبایاعای
بوم ونزلدیم نالیام آمرین والیات کدنم عمل جیوگیری ندجام منم نداد
وچون رنبط مالکان بامرکابل بامرنکزلدرت نصیی نرتبا می منشاتا اد،
پس ونلیان وسایرمرنجع والیات هم تحت تسیط مالکان لرنر میگرفتا اد.
برنی روشن شدن موضوع نزیک جریان گذشته یاممیک م :
مرزمان منوومخان نی جادب کفیل والیت هیرم د بومم ،مرجریان تغییر
رژیم بانوهمکاری دمومم ،بخونست خدنوددتغییرنت وتحوالت به آرنمای
ندجام یافت وکدنم تیفات رخ ددنم ،یکی نزسرنن لوم بایاوچ ماهاماادای
بزرگی ترتیب منم نزمن خونهش کرممرآن مهمادی که سرنن لوم بیاوچ
حضورمی یاب د ،نشترنک ک م .همان بومکه ساعت یک روزپ ج ش به باه
معوت رفتم ،عمارت خان مذکاورمرسااحاۀ خاارج شاهارل اکارگاا
لرنرمنشت ،خوندین بزرگ بیوچ به تعدنمزیام مرنتالهای ماتاعادمد اساتاه
بومدد ،مرین ولت آمر شعبۀ ضبط نحونالت دزمم آمد وآهستاه گافات
مسیسۀ مرکارنست ،همۀ خوندین وسرنن بزرگ آمد نددوبااخاومتاحافاه
آورم ندد ،نحتیا الزم نست !
به نومستورمنمم چ دملی ه بعدحاضرشوم وبگویدکه رهبرشاماارن باه
تیفون خونسته ومیخونهدصحبت ک د .فورأ نزحاضرین معذرت خونستام
و با نی که مسترخوندهاهمونرشد بوم ،عمارت مالک رنتارک گافاتام .
فرمنی آدروز بومکه مالک بزرگ حاضرشدونظهاارمنشات کاه هاماه
خریطه های (پودد طال) برنی شما تحفه آورم بومدد ،ومن نزتحفاۀ شاان
صرف ظر دمومم .
جریان ونلعه رنبرنی نین شرح منمم تاتعامالت تجارتی کاه مروالیاات
مروج بوم ،بیان کرم باشم ،ونین تعامالت تانمروزهیچ تغیایاری داکارم
نست .بعدأ فهمیدم که چوکی های عمدۀ والیات سرحدی وغیر هاماه
مرمرکز به سرلفیی منم می ومومرچ ین معامالت همه باهم شریک بوم
و میباش دکه بهمان طرزسابق جریان منرم .
رنبطۀ مالکان بزرگ بامالکان بزرگ آدسوی سرحد منیامای باوم ،
ساالده م دنری خ خاش خام بایدطبق لرنرمنمهاای ماروجاه تاحاویال
آدهاشوم ومرآن جامرمستگاههای پی رفته به مونممخدر تبدیال سااخاتاه
شد و عونیدسرشار دصیب شان میسازم .نلبته م امات نم یتای پااکساتاان
وآی نس آی مرتمام نین معامالت شریک بوم ونزآن م افع زیامی مای
بردد.
صامرنت مونم مخدر طبق آمار های میل متحد به مییارم ها منلار مای
رسد ،و نفغادستان به حیث م بع تولید (به صورت ک ت خ خاش) ما اام
مرجه نول مدیا ر ندصیبش ساخته نست ! طالبان به ع ونن مهالین سال ها مر
خدمت شان بوم و مدرک نصیی پولی شان نز عاونیادهامایان ک ات
پرمنخت می شوم  .نلدنمات مولت ک ودی وگذشته ج بۀ عمیی ددنشاتاه،
چرنکه مرین معامالت نزمرکزتاوالیات همه همدست بوم وجیوگایاری
آن داممکن نست ،نلدنمات میل متحد مرزمی ه ماد ددوشته نیست که روی
یخ لرنر منرم -بی دتیجه و هدر منمن م ابع پولی نفغادستان !
مست مرنزپاکستان مرحمالت ندتحاری وندفجاری مرنفغادستان :
عامالن ندتحار و ندفجار مر مرنکزمدنرس میوب دی سرحدنت ج اوبای
وشرلی ک ور ما آموزش می بی د ،تا باحمالت خوم هموطا اان ماا رن
بک ُ د ،سرزمین ما رن به آتش بک َ د و نز صیح وآرنمی میهن ماا جایاو
بگیردد .نلبته مر سوء نستفام نز عونید سرشار مونممخدر ساهامای بارنی
شان می رسد.
نزطرف میگرپاکستان نزم ابع آبای وماعاامن گاودااگاون وچاوب
سایرپیدنونرک ورما رنیگان بهر میبرم ،بخاطرلضیۀ ک میر ،نزدزمیاکای
رونبط ماباه دوستان خوش وم دیست ،لذن مولت وآی نس آی پااکساتاان
هرگزدمی خونهدمولت مست ل ومیی مرنفغادستان نیجام شوم .به عا ایادۀ
من ،مولت ما جریادات حمالت ندافاجااری و نداتاحااری رنباه مایال
متحدگزنرش بدهدتا م امات پاکستان نزتربیۀ تبهکارنن تحت دام طاالاباان
جیوگیری به عمل آوردد.
نخیرن َ د ریۀ ونش گتن پست نشار کرم که نمریکاباید مرجیوگیری نز
آموزش برپاکستان ف ارموثربیاورم ،مرغیرآن مصارف جان وپول جامعۀ
جهادی م ل چهارم سال گذشته هدرمیروم وکدنم پی رفت لابل مالحظاه
مرنیجامپروژ های زیرب ایی که نحتیاجات نولیۀ مرمم ماارن بار آورم
ساخته دمیروموهیچ کارزیرب ایی عمیی شد دمیتوندد.
مولت دباید با برق وندرژی مل خوش بدنرم و نفتخاار کا اد ،بایاکاه
بایدنزآب های خروشان رومخاده های ک ور رنمهارساخته بابستن ب دهای
آبگرمنن ،سرنسرمیهن رنسرسبزبسازم وندرژی برق بارنی تاماام مارمم
میسربگرمندد.ونما تازمادیکه تروریستان طالب وح ادی ونل اعد ومنعاش
نزپاکستان به ک ور مانعزنم می وداد ،مایات مااروی آرنمای وصایاح
وپی رفت رندمی بی د .ولتی ماوجهادیان مرکزوم أ سرطان رنمرپاکستاان
ت خیص منم نیم ،معیوم دیست چرنمولت نفغادستان مرزمیا اه باه مایال
متحدشکایت دمی دماید؟ بایدپاسخ نین پرسش رنرؤسای جمهور ونجرنییه
یک آن زومتر به میت مظیوم ما بدهد / .
*****************

محمد رحیم ،یکی نزکسادی که مر ج گ های حزب گایابادیان ساه
عضو خادونم نش رن نز مست منم  ،می گویدگیبدین باید محاکمه شاوم.
نین خونست ها مر حالی مطرح میشومکه غ ی نحمدزی پ ج بۀ هافاتاۀ
گذشته باصدورفرمادی نز منمستادی کل ک ور خونست تاموماا آیا اد
مصودیت لضایی رهبرونعضای حزب گیبدین رن تأمین ک د .

هفته نامۀ امید
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بازگشت همه به سوی اوست

 وفات بادوی گرنمی فاطمه لطیفی ،همسرهمکارگرنمی نمیدج اب پروفیسرمنکترعبدنلونسع لطیفی رنمر ورجی یا ،به موست گرند در پروفیسر لطیفی
وفرزددنن نرجم دشان صمیماده تسییت میگوییم .نمید
 وفات ج اب گرنمی خونجه فخری رن مرورجی یا به کییه بازماددگان شانصمیماده تسییت میگوییم .نمید
 وفات بادو حبیبه صاعد ،همسرج اب سیدیوسف صاعد ،مامرگرنمی موشیزداهید شهید رن مرکالیفوردیا به همۀ بازماددگان شان صمیماده تسییت میگوییم .نمید

به یادشادروان محمدعصیم کوشان که همکار
مهربان امیدتاروز پیوستنش به حضرت حق (ج) بود.

اظـــــــــهار امــــــــتنان

به نین وسییه نزتمام نلارب وموستان دهایت عزیزم که مرمرنسم تدفین و فاتحۀ
مرحومه فاطمه لطیفی همسرفرزنده و وفامنر وفدنکارم سهم پر عاطفه
وغمگسارگرفت د ،همچ ان نزبادوی دویس د ماریا منرو که فاتحه دامه رنمر سایت
ندتردتی خوم بانظهار تسییت وجمالت آرنمی بخش به د ر رسادید ،نظهارنمت ان
دموم  ،مرهمین رنستا خدمات وهمکاری ریاست محترم نفغان نکاممی وریاست
محترم مسجدمبارک مصطفی (ص) رن مرمرنسم تدفین وفاتحه خوندی آن
مرحومه ،لابل لدروستایش فرنونن میدندم .باعرض حرمت و محبت،
پروفیسرمنکترعبدنلونسع لطیفی

تقـــدیم تســـــلیت

هیأت مدیر ونعضای ندجمن صیح ومموکرنسی برنی نفغادستان مر ورجی یا،
وفات مرحومۀ فاضیه وفرشته سیرت بی بی فاطمه جان لطیفی همسر
مند م دگرنمی پروفیسرمنکتر عبدنلونسع لطیفی رنبه ج اب پروفیسرلطیفی
رئیس ندجمن صیح ومموکرنسی ،فرزددنن ،برنمرنن وهمۀ موستان و ونبستگان
شان صمیماده تسییت میگوی د .نزخدنودد الیزنل برنی مرحومه بی بی فاطمه جان
لطیفی رحمت و بخ ایش وبه ت برین ،وبرنی خادونم وبازماددگان شان
صبرجمیل نستدعا میدنریم .
منرنالد اء ندجمن صیح ومموکرنسی برنی نفغادستان51 ،نکتوبر6152
**************************

نستامعبدنلعیی نحرنری

فریمودت -کالیفوردیا

در ستایش زبان فارسی دری

گر زبان فارسى گویم  ،مرى یا پارسى
کاربرم هر سه ونژ مى رسادد یک زبان
ونژ ها و طرز إد اء و لونعد م ترک
نختالف لهجه ها گه آمدى نددر میان
مرمم نفغادستان  ،نیرنن زمین و تاجکان
با زبان ونحدى کرم تکیم هر زمان
نین زبان پارسى شیرین تر نز شهد و شکر
مرگذشت  ،نز مرزهاى ترک وچین ه دوستان
لرن ها بومى زبان رسمى ترکان و ه د
ندگییس برچید منمادش ز ه د داتونن
مرز جغرنفى جدن سازم مو ک ور رن ز هم
مرز فره گى کجا حائل شوم نددر میان
گر کسى گوید جدن باشد مرى نز فارسى
نمعایى دارونیى بیش دبوم بى گمان
شعر فرموسى ،س ایى ،رومکى و مولوى
بر زبان هر سه میت گ ته جارى جاومنن
شعر بسرومم به طرز و شیوۀ نین روزگار
هست روشن بهرنفغان ،تاجکان ،نیرندیان
لهجه هافرع نست ونصل وری ه آن یک زبان
نین زبان هرگز دباشد خاصه نیرندیان
سعدى و جامى و حافظ ،رومکى و ع صرى
م تدنى تاجکان  ،أفغادیان  ،نیرندیان

********************

تلویزیون ژوندون ( ...مدباله نزصفحۀ پ جم)
خوند دگان گرنمی جریدۀ نمید ،صحبت ج اب دورزی رنکه مرمصامق
ومت ی میباش د وعمرعزیزشادرن مرخدمت به وطن گذرندد ندد ،خدمت تان
ت دیم کرمم وطرزمید وچ مدید نین ریش سفیدعزیزرنمرمورم رذنیل وبی
صفتی های محمدگل موم د وگوشۀ نزنعمال نورن خدمت تان آدطوریکه بوم
بیان منشتم .حاال بیایید ببی یم که شاغیی نسماعیل یون،
شاگرمپروفیسرمنکترمحمدحسن کاکل ،وآدهاییکه م ابه نومی نددی د
ومرگومنل متعفن تعصب ولبییه گرنیی چ ان غرق نددکه چ مان شان نزمیدن
ح ایق دابی ا وگوشهای شان نزش یدن ح ی ت کر شد  ،مرمورم موم دچه
میگوی د .شخصی ب ام سیدصابرشا کتابیب ام (لویه نفغان) رنمر 5330چاپ کرم
ومرآن نزکتاب نسماعیل یون تحت ع ونن(ممحمدگل خان موم د ژوددته یو
کت ه)که مرسال 533۱مر پاکستان د رشد  ،د ل لول میک دکه» :محمدگیخان
موم دزبان مری و پ تو رنزبان رسمی ساخته بوموهرمییت رننجاز منم بومکه به
زبان خومش صحبت ک د« .فکرمیک م گفته های ج اب حاجی عبدنل یوم
دورزی کفایت میک دکه به نین دویس د ومأخذ نو(شاغیی یون) بگویدکهه:
شمامروغ میگوییدویامحمدگل موم د رندمی ش اسید! برنی نین آلاباید گفت که
موم دمشمن سرسخت فارسی وفارسی زبادها و مشمن هرلوم
میگرک وربجزلوم پ تون بوم ،نومربرنبرزبان فارسی به نددنزۀ تعصب وع ام
منشت که هرکی به فارسی حرف میزم یامی وشت ،نورنزیرم ت
ولگدمیگرفت .
یک مند م دگرنمی عزیزومبارزک ور میگویدکه نوعریضۀ رن مید نست
که به فارسی دوشته شد وولتی عارض آدرنبه موم دپیش کرم  ،نومرپای
عریضه ب یم ونمضای خومدگاشت» :ز کوده ورکه ،پ تو زم کر بیاعریضه
ماته رنوله ! «نی که عارض بیچار رنبه چه نددنز لت و کوب کرم
بومخدنمیدندد ،نمانز شاهدنن عی ی ش ید نم که محمدگل موم د ولتی برکسی
لهرمی دهم نورنلت وکوب میکرموهم نلفاظ رکیک مورنزنمب میزم ،که م ال
زددۀ آن سییی زمن زنبیی نست .موم د نزنستعمال نلفاظ رکیک ومورنزنمب
حتی مربرنبرشا نمان ن هم مریا دکرم ومریک صحبتی که مرمزنرشریف
بادامرمنشت ودامرنزکارهای شا مرمورمخومش شکایت میک د ،محمدگل
میگویدک»کار مفعول م ل خوممفعول ! «میگرلضاوت رنبه شماخوند دگان
عزیزمیگذنرم .
شخص میگری ب ام عصمت ن روحادی مرم الۀ تحت ع ونن(په پ تودستان
ته شه رنغیی)! نزنسماعیل یون د ل لول کرم که نگرکسی زبان لومی رنبه
دظرکم میدید ،محمدگل خان موم د نزآن شخص سخت آزرم می دوهرجایی
که حکومت کرم  ،مرمم آدجارننمرکرم بومکه بایدنطفال شان مرمکاتب به
زبان مامری خوم مرس وتعییم ک د«! .ولتی کسی نین نمعارنب وم حق
منرمکه شاخ بک دوپ ا به خدنوددیکتا ببرم.
.

شادروان محمدعصیم درکنارآبشار نیاگارا ،کانادا ()0۳۳2
نی غایب نز دظر به خدن میسپارمت
جادم بسوختی و به مل موست منرمت
تا منمن کفن دک م زیر پای خاک
باور مکن که مست ز منمن بدنرمت
محرنب نبرویت ب ما تا سحرگهی
مست معا برآرم و مر گرمن آرمت
گر بایدم شدن سوی هاروت بابیی
صد گوده جامویی بک م تا بیارمت
خونهم که پیش میرمت نی بیوفا طبیب
بیمار بازپرس که مر ندتظارمت
صد جوی آب بستهنم نز مید بر ک ار
بر بوی تخم مهر که مر مل بکارمت
خودم بریخت وز غم ع م خالص منم
م ت پذیر غمز خ جر گذنرمت
میگریم و مرنمم نز نین سیل نشکبار
تخم محبت نست که مر مل بکارمت
بارم م نز کرم سوی خوم تا به سوز مل
مر پای مم به مم گهر نز مید بارمت
حافظ شرنب و شاهد و رددی ده وضع توست
فی نلجمیه میک ی و فرو میگذنرمت
********************

موست عزیزومند م دی منشتم که نستامنحمدضیاتخاری دام منشات ،آن
شامرونن همه عمرش رنمرتربیه وپرورش نوالموطن سپری کرم ،ونز نهل
معارف بوم،مرمصامق ،مت ی ،مند م د ،شجاع ومنرنی همه سجایای دیاک
ندسادی بومووطن رنبی ترنزهمه موست منشت .تخاری مرصحبت هاایاش
همونر میگفت» :بچم عجب بیعدنلتی بوم ،محمدگل خان موم د هرآدچه
ظیمی که بومباالی مرمم بیچار وبیدفاع تاجیک ،نوزبیک و تارکامان
رونمنشت ومرزمان حکمرونیی نوحرف زمن ودوشتن باه زباان ماامری
جرم عظیم بوم .بدترنی که مربدخ ان ،تخار ،بیخ ،ل دز وفاریاب نمرکرم
بومکه مروس مکاتب به پ تو باشد ،عجب بوم متعیم نوزبیک یاتاجایاک
ی ترکمن ،مرس به پ تو ومعیم فارسی زبان ! ! من که مدیر معارف بومم
سخت زیرف اروجدندی لرنرمنشتم که بچه هاهیچ چیزیام دمیگرفت د ،معیم
شکایت منشت که پ تودمیدندد ،متعیم شکایت منشات کاه پ اتاودامای
مندد،ولی متعیم جبرأ بایدبه پ تومرس بخوندد ومعیم باید جبرأ باه پ اتاو
مرس بدهد .یک ندحطا فره گی ونستبدنم زبادای باوم ،چایازی کاه
بی ترمرنآزنر میدنم نین بومکه میدیدم باگذشت هرروزسویۀ تاعایایامای
ضعیف وضعیفتر می دومتعیم هیچ چیزی یامدمی گرفت .سری به مکاتب
زمم ،خومم شخصابه ص فهارفتم ونزشاگرمنن سئونل کرمم هیاچ چایازی
یامدگرفته بومددونین برنیم سخت مرمداک بوم ،به خاداه آمادم خایایای
جگرخون بومم وباخومگفتم مید دمیتوندم که زددگی پسر بچه هاخارنب
شوم ،نین حالت رنلبول کرم دمیتوندم ،بهرلیمتی شوم بایادنیان حاالات
نسف اک رنتغییربدهم ،باخومگفتم چار نش دیست که باید به کابل باروم
وباوزیرمعارف نین م کل رنمرمیان گذنرم ورن حیی بیاابام .مرآدازماان
نزتخاربکابل رفتن کارآسان دبوم ،چ دشاب وروز رنمر بارمایاگارفات
ومصرف زیامکارمنشت.
باروبستر رنبستم وحرکت کرمم ،سرندجام شبی بکابل رسیدم وفرمنصاباح
ولت خومرنبه وزنرت معارف رساددم وندتظاروزیرصاحب د ستم ،وزیار
معارف عیی نحمدپوپل بوم ،با نخ ومپ آمد ونجازۀ ماللات گرفتم ،پاس
نزچ دساعت مرنپذیرفت وم کل رنت ریح کرم که آخرنین کار مرسات
دیست که مرسهابه پ توباشد وحالت نسف اک آدجارنبرنیش ت ریح کرمم،
وزیرصاحب سخت دارنحت شدوبه من بهتان کارمکاه تاو ضاد زباان
پ توهستی ونین برنیت د ص میک د ،گفتم وزیرصاحب مان ضادزباان
پ تودیستم ،من بخاطربچه هادگرنن هستم که چیزی یاامدامای گایارداد.
حرفهای ماتیزتر وت دمی د ،من هم جدی شد بومم ونوهم ،برنیش گفتام
آخرنین به ع ل جوردمی آیدکه متعیم نوزبک ،معیم فارسی زبان ومرس
به پ تو باشد!بچه هابایدبه زبان مامری شان مرس بخاوندا ادکاه چایازی
یامبگیردد ومرآی د مصدرخدمتی شودد .وزیارگافات آلاای تاخااری
تونزحدخوم باالترحرف میزدی ،سرت بوی لورمه میدهد ،ماجایاس باه
سرمی خاتمه یافت وهمان روزمکتوب برطرفی مرنرونن کرم« .
آن آلای عیی نحمدپوپل ،بانی که مرآلمان مرس خوندد باوم ،نمااما ال
منکتر
حسن کاک َل که مرل دن م ل آمم تحصییکرم عمل میکرم ،نماولاتای مر
بارۀ نفغادستان چه مرمنخل ک وریاخارج آن مطیبی میگویدیامی داویساد،
زیرهمان لحاف چرکین تعصب لومی وزبادی میخزم ،و نسماعایال یاون
رهرو عیی نحمدپوپل ومحمدگل موم د دیز به نین مرض مهیک گرفاتاار
آمد نست  .نمیدنست حرفهای شامرونن نستامنحمدضیاتخاری لایاب و
وجدنن آلای یون رن تکادی بدهدتانز مروغگویی ومرمم فریابای مسات
بک د .روح نستامتخاری شام وبه ت برین مأونیش بام( / .مدباله منرم)

صفحۀ هفتم

اهانت سفیرافغانستان به شهدای وطن

عمل سفیرنفغادستان مرونش گتن نهادت صریح به شهدنی وطن بوم
نمسال لرنربومکه ب ابه ت اضای سفیرنفغادستان ،محفل بزرگدنشت نز سالروز
شهامت لهرمان میی نفغادستان شهیدسعید نحمدشا مسعوم(رح) و روز شهدنی
میهن ،مرمحل سفارت نفغادستان مرونش گتن می سی برگزنرشوم  .لرنرگزنرش
مند م دنرجم د ومبارزک ورج اب محمدلوی کوشان سرمبیر جریدۀ نمید،
د ستی میان سفیرحمدن محب وتعدنمی نز بزرگان ،مو سفیدنن ومند م دنن
ک ور مرسفارت صورت گرفت و بردامه ریزی هاشد ونزطریق رساده های
جمعی وندتردتی به نطالع همگان رسادد شد وهرکی نزهرکجا تدنرک سفر مید.
ف ط موروزبه ولت موعوم برگزنری محفل مادد بومکه سفیرنزگفتۀ خوم
گذشت وبه نصطالح (خ َو گفت) ،ده ت هانین ،بیکه نجاز ددنمتا محفل حتی به
مصرف مرمم مرسفارت منیرشوم ،که سبب آزرمگی و سرگرمندی آدهایی که
آرزوی شرکت مرآن محفل رنمنشت دگرمید ،من هم سخت آزرم شدم ،ده
بخاطرسرگرمندی بیکه به سبب نی که چطور میتوندد شهید نحمد شا مسعوم
ومیگرشهدنی عزیزک ور که مررن دجات وطن نز نشغال ل ون سرخ
وتجاوزنت آی نس آی پاکستان مرلالب طالبان وح ادیها و نل اعد  ،جادهای
عزیزخومرن نزمست منمدد ،حق ددنشته باش دکه محفل یامبوم نزجان د اری
هاوفدنکاریهای شان مررن آزنمی وطن مرسفارت وطن خومنی ان منیرشوم.
باور منرم که شخص سفیر نزنحمدشا مسعومش اختی ددنرمونگرنددکی ش اخت
میدنشت ونزتاریخ آگا میبوم ،نین کارداپس د رندمی کرم وبه نصطالح سییی به
روی مرمم خومدمی زم ونهادت به شهدنی میهن دمی کرم .ولی تاجاییکه من
نحمدشا مسعوم رنمی ش اسم وتاجاییکه من ظیم کمودیستها وطالبهارن مید نم
ونزپالن شوم شان مرمورموطن آگا هستم ،میدندم وباورکامل منرم که
نگرمسعوموسایرشهدنی ک ورجادهای شیرین خومرن فدندمی کرمدد ،نمروز نین
آلای سفیرنول نی که مرین م ام دمی بوم ونگر نحیادا می بوممرنخیردام خومباید
(نوف وچوف) می منشت! موم نی که مربی ولائد نین سفیر ،نشرف غ ی
نحمدزی لدرت پا گذنشتن به وطن رندمی منشت ونگر نحیادا جرئت میکرم
وپامیگذنشت سرش رن نز ت ش جدنمیکرمدد ویاب ام جاسوس مرزددندهای کی
جی بی وخام پوم می شد وهمین م اورنم یتی نش ح یف نتمر به فرمان بامنر
خوممنکتردجیب ن نحمدزی هرصبح شاللکاری نش می موم.
آلای سفیر ،مرمم لدیم کابل میگفت دکه »نز زورما رستم شدی آخر به ما
مشمن شدی ! «مرنخیر هم حمدن محب رنبه گفتاررئیس پارلمان فرندسه
معوت میک م که مرمورم لهرمان میی مرمم نفغادستان گفت:
»ولتی مرما نپریل6115ما مرس ای فرندسه نزفرمادد مسعومپذیرنیی میکرمیم،
به جرئت میتوندم بگویم که من وتمام نعضای مجیس فرندسه شیفتۀ خجستگی
وشهامت مسعوم شدیم ومرحین حال نزکاریزما و فرهم دی فوق نلعامۀ نو تحت
تأثیر لرنرگرفته بومیم و نزپیام لوی نست امت نین ج رنل موگول نفغادستان
زیرتأثیر آمدیم«.
نمیدونرم سفیرنحمدزی مرونش گتن باخونددن نین گفتارآن شخصیت فرندسوی،
نز کرمۀ خویش دامم وپ یمان شد باشد ،وده آدطورباشد که میگوی د »بی
غیرت رنگفت د مونظب مرخت باش ،گفت خیرنست مر سایه نش می
د ی م« ! / .ندج یرعبدنلصبور فروزنن ،دیوجرسی
*****************

یکی نزموستان غرزی که یکجابانو نسیرو به چهارآسیاب برم شدگفت گیبدین
بامستان خومغرزی رنبه لتل رسادد.گیبدین نزغرزی خونست پیرنمون نوضاع
سیاسی مرپایتخت به نونطالعات مهد؛ نما پدرجاوید چیزی دگفت یا چیزی
دمیمندست که بگوید.
مرگ غالمفاروق غرزی ،تیخترین ونلعۀ زددگی جاویدنست؛ نماآدچه که
ب یادهای خادونم نش رنبه لرز مرآورم ،معوت نزگیبدین به رودد صیح وسپس
عفو نو نزسوی حکومت وحدت میی بوم .جاویدگفت با نی که مولت به
گیبدین وحزبش مست موستی مرنزکرم گذشتۀتاریک نین حزب
رنمیخونهدفرنموش ک د؛ نمامرمم هرگز نین حزب مخوف رن نز یام دخونه دبرم
وج ایتهای گیبدین رن هم دخونه د بخ ید.

ندج یرع ایت ن حبیب

*********************

هامبورگ -جرم ی

تظاهرات مهاجرین درشهرهای المان واروپا

مولت آلمان یکتعدنم نفغادها رن موبار به ک ورشان رونده میک د که باید نین
نخرنجها پایان یابد .نین تصمیم گیری زمادی صورت گرفت که رهبرنن
ک ورهای نروپای بالخصوص مولتهایکه مرمسیر طول رن بالکان هم مرز ندد
صورت گرفت .بردامه که مولت فدرنل مرین زمی ه بکیی مخالفت منرم
باونلعیتهای بی ثباتی نخیرنمسال مرنفغادستان  .وضعیت نمروزمرنفغادستان بسیار
بدترنز زمادیست که لونی داتو برنی دابومی طالبان آمدددوحتی بدتر نزسالهای
گذشته .دظربه گزنرش میل متحد مرگیریها ی نمسال بیش نزهزنرنن غیردظامی رن
مرنفغادستان هالک ومجروح دمومدددسبت به سالهاگذشته .مرگیریهای
چ دروزنخیر ل دز وبمب گذنریهای نطرنف جام هامر شهر ها توسط طالبان
یکبار میگرد ان منمکه شهرهای بزرگ هم نمن دیست د .
با همه نین لتل ولتال ونعمال تروریستی طالبان ظاهرأ برنی مولت فدرنل
آلمان بی تفاوت نست که به ت ویت نخرنج پ اه دگان میپرمنزدد ونین لابل
لبول دیست .نین نخرنج بردامه ریزی شد مرمورمیک تعدنم جوندان مجرمیست
که نلامه تحمل منردد و به مالیل داعالالده بعضی سیاستمدنرنن میتوند د بحیث
مزمکار مرشهرهای نمن ک ورشان زددگی ک د.
مرمظاهرنت نفغادها مرهامبورگ وسایرشهرهای نروپا ،بعضی شعار نزین
لرنربوم:ماخونستارسیاست پ اه دگی عامالده برنی همه هستیم،نخرنج جبری
رنتولف مهیدخونهان حمایت نزپ اه دگان نفغان هستیم.مظاهر ک دگان
مرهامبورگ باشعارهایکه ( بابمب وترور دمیتونن نز جای نمن سخن گفت
وآدجازددگی دیست ) میگفت د کسادیکه نز مست خ ودتها ولتل ولتال فرنر دموم
نددحاال نز نی جا نخرنج می ودد.مربسیاری نزوالیات ج گ شدت یافته م اطق
زیامی زیرک ترول طالبهاست.حتی منعش هم مرنفغادستان پیدن شد .
شهرهامبورگ هم آمدگیهای گرفته تا  911دفر رن میپورت ک د.نین جونب
رنمجیس س ای هامبورگ ( مرحکومت نیالتی هامبورگ فعآل سوسیال
مموکرنتها وحزب سبزبه لدرت ندد ) دظربه پاسخ حزب چپیها مرپارلمان جونب
منمدد .همچ ان حکومت هامبورگ روزگذشته نزمحل جدید میپورت که
مرمیدنن هونیی نین شهرآبام دموم نطالع منم.مر رساده هاآمد که برنی
بازگ ت مهاجرین مرمیدنن هونیی کابل هم ترمی ل خاصی مردظرگرفته شد
نست/ .

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.

منار زوال (مدباله نزصفحۀ نول)
دزمیک به جمعیت وهویتطیبان تاجیک نست ،نعمار مجدم «م ار دجات »دیز
پاسخ دیروهای سیاسی -لومی دزمیک نرگ و نحزنب سیاسی پ تونگرن
مرکابل نست .مرماهیت نی دوحرکت ،تفاوتی وجوم ددنرم؛ هرمومی کوش د نز
پایگا لومی جریان سیاسی و هویتی جادب م ابل رن بهچالش بک د :حبیبن
کیکادی مر ت ابل با دامرخان و محمدگل خان موم د.
ت ابیهای لومی  :نین ت ابیهای هویتی ،نگرنزیکسودیرو های لومی پ تون
رنمرپ ت نرگ بسیج میک د ،مرآدسو دیروهای لومی-هویتی فارسیزبان رن
مرپ ت عبدن  ،عطا وکل جریان جمعیت .مر نین شکی وجوم ددنرم که غ ی
نحمدزی و تیم سیاسینش ،شدیدن روی بسیج پایگا های لومی خومکارکرم و
میخونهد که خویش رن به ع ونن ت ها بدیل سیاسی لوم پ تون مرسیاست
عمومی و ندتخابات بعدی ت بیت ک د .مرنی جا بهخوبی رلابت کرزی ونحمدزی
رنبرنی بدستآورمن رهبری پ تودها مرکابل مید میتوندیم؛ ت هارویکرمشان
متفاوت نست :کرزی نزطریق خارجی ستیزی ،نحساس عمیق تاریخی ومیی
مرمیان نفغادها ،میخونهدبرنی خوم جای پای سیاسی مرمیان پ تودها ومیگرنلونم
بازک دوغ ی نحمدزی با برندگیختن و سرمایهگذنری روی بیدنری سیاسی و
لومی پ تونهای نفغادستان بهع ونن یکی نز بالکهای لدرتم د لومی -لباییی.
نز نین رو نحمدزی به جریانهای نفرنطی چون نسماعیل یون ،چهر فعال
شوودیست ،نجازۀ مادور وبازی رنمیمهد ،کاکا وسایر نعضای فعال تیم ندتخاباتی
خوم رن به محفلشان میفرستد.
*****************

سبب رویارویی حبیباهلل واماناهلل چه بود؟ (مدباله نزصفحۀ پ جم)
مدتی وزیرخارجه و وزیر حربیه دیز بوم .مر ه گام لیام پکتیا وزیر حربیه بوم
و عامل پیروزی مولت و سرکوبی شورشیان گ ت .زمادی که شا نمانن عازم
نروپا شد ،محمدولی خان رن به ع ونن دائبنلسیط ه با نختیارنت تام تعیین کرمونین
عمل شا  ،نهمیت محمدولی خان رن برنی همه دمایان ساخت .نما متأسفاده نین
آخرین باری بوم که حکومت به یک تاجیک برنی حفظ ممیکت و سیط ت
نتکا کرم و تغییر معامله نز طرف نمانن باعث س و حکومتش شد.
حبیبن کیکادی مرمورۀ پامشاهی نمانن خان :م ابع موثق و مست نول،
حبیبن خان کیکادی رند ان میمهد که مر آغاز حکومت نمادی ،حکومت
رنحمایت میکرم و مرج گ نست الل نشترنک کرم بوم .پس نز پیروزی ،با
پ تیبادی حکومت رهسپار فرنروم میشوم و برنی یک مدت کوتا عییه
بول ویکها میج گد و زمادیکه به کابل برمیگرمم ،برنی لطعۀ دمودۀ نرتش
ندتخاب میشوم و نز طرف جمال پاشا مر مدرسۀ حربیه پرورش مییابد .مر سال
 536۱میالمی ،لبایل پکتیا به ملیل مخالفت با سیاستهای نصالح طیبادۀ
حکومت ،لیام کرمدد و شا رن تکفیر دمومدد .برنی سرکوبی نینها مولت لطعۀ
دموده رن به م رلی فرستام و حبیبن خان که یکی نز سربازهای نین لطعه بوم،
مر ج گ حضورمنشت وتاآخرعییه شورشیان رزمیدددو دهایتا ً شورش رن
شکست منمدد .پس نز نین لیام ،لطعۀ دموده م حل می وم و حبیبن خان به
شمالی برمیگرمم .حبیبن خان و یارندش نزسال 5365-5360نمونل یکعد
کاروندهایی که عازم شوروی بومدد رنمصامر میک د وبه مرمم ف یرودامنرشمالی
آدها رنتوزیع میدمای د .نین عمل داشی نز ندت امگیری نزشوروی برنی نشغال
نمارت بخارن توسط بول ویکها بوم ،وکمک به مرممی که پس نز نفزنیش
مالیات نز سوی شا م کالت مالی منشت د .مر همین م طع دیز رنبطۀ حبیبن
خان با مولت تیر دبوم و برنساس بسیاری نزم ابع ،محمدولی خان مرونزی،
سرمنرمحمدع مان خان (پدر بزرگ نکرم ع مان) و میگر مرباریان و مأمورنن
مولت همرنهش به تماس بومدد وعالله م ابیۀ مولت بانو رنددنشت د .ولیکن،
زمادیکه نمانن خان نزنروپا برگ ت ،خونست جیوحبیبن خان و یارندش رن
بگیرم و برنی جیوگیری نز حرکات حبیبن خان ،نحمدعیی خان لومی که
لبال ً حاکم کوهدنمن وکوهستان بوم رن به شمالی فرستام .حبیبن خان
وسیدحسین چاریکاری با نحمدعیی خان ماللات ومذنکر کرمدد تمایل
خومرنبرنی همکاری بامولت وشرکت مرج گ عییه شورشیان د گرهار نبرنز
کرمدد .به پاسخ ،نحمد عیی خان با هرمو تعهد کرم که جانشان مر نمان میباشد.
همچ ان ،برنیشان وعد سپرم که م ام دائبساالری به خومشان منم میشوم و
یارننشان شامل نرتش میگرمدد و برنیشان نسیحه توزیع میشوم .نحمد عیی
خان لومی برنی نجرنی نین تعهدنت ،به خدن و لرآن سوگ د یام کرم و متعالبا ً
شا نمانن به خط و مستی ۀ خوم فرمان برنی تمام نین وعد ها به حبیبن خان
نرسال کرم و حبیبن خان ویارندش تصمیم رفتن به کابل رنگرفت دتا شا
رنماللات ک د ونزدیت ِوی بی ترآگا شودد .زمادیکه به چاریکاررسیددد ،حبیب
ن خان به تیفونخادۀ آن شهر رفت و به شا زدگ زم و خوم رن نحمد عیی خان
معرفی کرم و به شا گفت که حبیبن و حامیادش رن نسیر گرفته ،حکم شا
برنی نی ها چیست .شا به پاسخ حکم نعدنمشان رن میدهد ومرین مولع حبیبن
خان خومرن معرفی میک د وسوگ دیام می دمایدکه بهخاطر نین پیمانشک ی
نزنمانن خان ندت ام میگیرمو به کابل حمیه خونهدکرم .مر دتیجه ،آن نتحامی که
برنی حفظ و ب ای حکومت باید مستحکم میشد ،نز هم پاشید و نمانن خان
برخالف نجدنمش ،به تاجیکان نعتمامونتکا مرین برهۀ زمادی
دکرمونتحامصدسالۀ بارکزنییها و تاجیکان رن به پایان رسادد .عیت چ ین یک
تصمیم برنی شکستاددن عهد و عالله ددنشتن به ت ویت چ ین نتحام ،داشی نز
لومگرنیی و ددنشتن مرنیت سیاسی ِ نو میباشد.
نمانن خان زیرتأثیرنفکارمحمومطرزی بومومر ونپسین سال حکومتش،
دسبت به مور های میگر زددگیش بی ترعاللم د به مسایل لومی و لبییوی شد
بوم .همچ ان ،ددنشتن تدبیر و مرنیت ِ سیاسی و عدم مرک ِ مرست نز ساختار
لدرت و نجتماع نفغادستان باعث شد که سیاستهای داشی وخام رننتخاذک دکه
باعث تضعیف فرمادرونییش شد .مرآخرین ما های حکومتش ،بسیاری نز
مرباریان برجستهنش م ل محمدولی خان مرونزی و سرمنر محمدع مان خان نز
عمیکرم شا بیزنر شد بومدد و پس نزنعالن ج گ نز طرف حبیبن خان ،با نو
رنبطه برلرنر
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کادامن

جنرال دوستم قدرت پراندن سیاسی و نظامی را
دارم

ج رنل موستم لبل نز رفتن جادب فاریاب گیه م د نز نن بوم که شورنی نم یت
مر رنس ح یف نتمر به وی نجاز رفتن به ک دز رن دمیدهد نما نددکی بعد با لونی
تحت نمرش مر همکاری با دیروی نم یتی ک ور جادب فاریاب رفت و به محض
وروم مورم حمیه غافیگیرنده مشم ان لرنر گرفت که متحمل تیفات س گی ی دیز
شد ،وی نز نین جمیه جان به سالمت برم و مرک دموم که توطئه مر کار نست
لهذن ج گ رن مر غور ماچ داتمام گذنشت و به شبرغان برگ ت.
نظهارنت میروزی ج رنل موستم نف ای مسیسه نز ستون پ جم نرگ د ین بوم
نما ج رنل موستم مر نظهارنت نمروزش حرفهای متفاوت تر که ری ه تاریخای
دیزمنرم بیان کرم وی نمروزگفت توندادی مر{پرنددنن سیاسی و دظامی } منرمکه
نین حرفش مست یمامتوجه مولت ضعیف نشرف غ ی میباشد.ج رنل مر گذشته
ها دیز نز مولت و مخصوصا ح یف نتمر شکایت منشت ولی بعد نز نددکی موبار
خ مش فرو د ست یا سکوت دموم و یا هم به خارج نز نفغادستان سفر دموم.
سونل نساسی که مطرح می وم نی جاست که صالحیت نلای موستم مر مولت
نفغادستان م حیث معاون نول ریاست جمهوری که نز رنی مرمم بدسات نماد ،
روی کدنم نصل و مام لادون تحت دظر ح یف نتمر که توسط رئیس جمهاور
گمارم شد نست ،صورت میگیرم؟
مر گذشته نزهرکجا صدن بی د شد که بزرگترین مشمن مرمم نفغادستان کاه
همین نک ون مرمم و دیروی های نم یتی ما رن نز منخل ضربه میزدد ح یف نتمار
خای ی که مست بسته به بیگاده ها بخصوص ندگییسها خدمت میک د ،میباشد .نتمر
نست که تروریستها رن مر شمال نفغادستان جابجا میسازم .نتمر نست که سالح و
مهمات به نفرنم غیر مسوول توضیح میدنرم .با وجوم تمام نس ام و شونهدیاکاه
وجوم منشت و منرم و نک ون ج رنل موستم دیز متوجه شدکه مورمتوطئه نیان
خاین میی لرنرگرفته ،پس چرن موستم نز لدرت مرممی نش م حیث فرم موم
ک ور نستفام دمیک د و نتمر رنخیع صالحیت دمی دماید .ح یف نتمر نز نمرس
مرممی و رنی میت و پارلمان به نین م ام تکیه دزم نست.
حاال که ج رنل موستم به نین دتیجه رسیدکه توطئه بزرگی مرک ور جریاان
منرم و نز مید بسیاری نشرف غ ی و تیم همکارش همرن باکرزی مر جاهات
تصفیه لومی ب ابر هدنیات نسمعیل یون مر کتاب مویمه س اوی عمل میک د و
رلبای سیاسی و دظامی خوم رن یکی پ ت میگرحذف فزیکی می مای د ،نیجاب
میک دکه هوشیارترنزگذشته عمل دماید وبرنی دجات وطن و مرممش ،مرممای
که سالها مر ک ارش نیستام ندد و م خیث رهبر نحترنمش میک ا اد مسات باه
فعالیتهای سازدد و دجات مه د بزدد ده نی که بارمیگرتحت تاثیر دیردگهای سیاسی
ستون پ جم لرنرگیرموبارمیگربه گوشه پ ا برموسکوت نختیاردماید .نیاجااب
میک د که موستم مر طرز مید و فعالیتهای سیاسی خوم دیز تجدید دظر دماید وبا
کسادی عهد و پیمان بب دم که با لامت نستونر و عزم رنسخ برنی دجات وطان و
مرمم نز مصیبت نمروزی می نددی د و فعالیت منردد .مخالفتهاای شاخاصای،
م ط وی و زبادی رن باید ک ار بگذنرم و نز نشتباهات گذشتاه نش کاه نماروز
مخصوصا برنی خومش مرم سر آفرین شد نست بیاموزم و مر جهت نصاالح
آن بکوشد.
مشم ان مرمم نفغادستان که متاسفاده ج رنل موستم تا ک ون دیز با ندها همرن بوم
بزرگترین تالش شان دانمن سازی شمال ک ور نست و نک ون عمق توطائاه رن
ج رنل مر غورماچ کامال مرک کرم ،پس دیاز مبرم به وحدت و هام داظاری
بزرگان مر شمال ک ور نست تا همه مور هم جدن نز رهبری و بزرگ داماایای
جمع شودد و برنی دجات وطن ،مرمم و مخصوصا م ط ه شان که زیر خطر لرنر
منرم متحدنده بی نددی د و عمل دمای د .موستم خوب مرک کرمکه تاوطائاه
غورماچ برنی حذف فزیکی وی بوم که دجات یافت؛ بهتر آن خونهد بوم لبل
نز نین که نز نثر مسیسه میگری نز بین بروم به مرممش بپیوددم وبرنی دجات ندها
نز ج گ ،ویروندی وتباهی عمل ک دپیروزی مروحدت بزرگان مرشمال نست
مرغیرنن باهمین مسیسه که نک ون رونن نست به زومی شاهد حونمث خودباری
مر شمال خونهیم بوم /.

ارگ  :نهاد های عدلی و قضایی
اتهامات جدی دوستم را بررسی کنند

 62نکتوبر/کابل  -روزدامۀ ماددگار :نرگ ریاستجمهاومر ونکا اش باه
نظهارنت ج رنل عبدنلرشید موستم معاون نول ریاست جمهوری گفته که چ ین
نظهارنتی مر شرنیط ک ودی خالف شأن و جایگا آلای موستم میباشد.نرگ مر
نعالمیۀ گفته طرح نین دوع مباحث مر فضای مجازی و خارج نز منیرۀ مارنجاع
تصمیمگیری نز یکطرف مادع نصالحات ب یامی شد نزجادب میگر فرصت رن
برنی سوءنستفام مشم ان ک ور فرنهم میک د.مر نین نعالمایاه باا نشاار باه
صالحیتهای معاودان ریاست جمهوری آمد نست :ماعااون نول ریااسات
جمهوری به ع ونن یک م ام میکی نزکییه صالحیتهای لادودی وونگذنرشد باه
نی ان نستفام می ماید.
**************

کرمدد و ترغیبش دمومدد.
مر فرجام ،برخالف رونیتهای مغرضادۀ گذشته ،حبیبن خان هیاچ داوع
بدبی ی به حکومت و سیاستهای نمانن ددنشت و حاضر به همکاری با آن شا ِ
نصالحطیب دیز بوم .نما شا نمانن به ملیل ِ ددنشتن یک موردمای روشن و عدم
مرک ِ مرست نز گذشته ،برخالف عمیکرم دیاکادش ،با مرمم شمالی عهدشک ی
کرم و برنی دخستینبار تاجیکان ،عییه حاکمیت ِ مرندیان بهپا خاست د و موف ااداه
حکومت رن برنددنخت د.
نستفام دکرمن نزین فرصت دهت ها مرکوتا مدت به مولت و حاکمیت زیان
ونرم آورم ،بیکه به فرنی د مولتسازی و میتسازی یاک صادماۀ بازرگ
رساددکه تا نمروزخسارنت سال 5363میالمی رن تجربه میک یم/.
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دوستم  :شورای امنیت قصد جانم را دارد

برای اشرف غنی وقتی کسی پشتو حرف مـی
زند ،آدم خوبی است واگرپشتو حرف بزندو از
والیت لوگر هم باشد ،انسان بسیار خوبی است.

 62نکتوبر–  5ع رب/جوزجان -روزدامۀ ماددگار  :ج رنل عبدنلارشایاد
موستم ،معاون دخست ریاست جمهورمیگویدنزطارح بارگازنری لاویاه
جرگه حمایت میک دوالزم میمنددکه تمرکز لدرت مرک ور شکستاداد
شوم .آلای موستم مر تاز ترین نظهارنتش شورنی نم ایات مایای رن باه
سازماددهی حمیه به کاروندش مر ولسونلی غورماچ متهم کرم میگویاد،
رییس نم یت میی برنیش گزنرش دمیمهد ونزسوی موستادش خبرشد که
برنی ک ت ش پول رم و بدل شد نست .نوگفت“ :مرن نشرف غ ی معااون
ریاست جمهوری تعیین دکرم وبرطرف هم کرم دمایتاونداد”.موساتام
نفزوم“ :من نز طرح منکتر عبدن عبدن  ،مب ی بر برگزنری لویه جرگه و
تعدیل لادون نساسی حمایت میک م ،لدرت دباید به مست یک دفر باشد.
من به میت خوم باور منرم و با پ تیبادی مرمم ،هم به لحاظ سیاسی و هام
به لحاظ نم یتی ،لومگرنیان و تمرکزگرنیان رن شکست میمهیم”.
موستم بر نین باور نست که صالحیتهای معاون دخست ریاست جاماهاور
ندحصارشد ولدرت مرک ور بدست یک فرنست ،تا جاییکه یک ولسونل
هم به نمر رییسجمهور تعیین میگرمم.نو میگوید :کسی نگر داتونن باشد
و دام دیک مر میان مرمم هم نگر ددنشته باشد ،دزم مکاتار عابادن آمم
خوب و کارآمدی نست .برنی رییسجمهور نشرف غ ی هم ولتی کسای
پ تو حرف میزدد ،آمم خوبی نست و نگر پ تو حرف بزدد و نز والیت
لوگر هم باشد ،ندسان بسیار خوبی نست.
معاون دخست ریاست جمهور خاطرد ان ساخت :ح یف نتمر ،ماعاصاوم
ستادکزی و سالم رحیمی کسادی هست د که مر چ م مارمم باه عا اونن
نعضای طالبان ش اخته میشودد ،نما ولتی به رییسجمهور بگوی د ،شایار
سیا نست ،میپذیرم که شیر سیا نست.نو تصریح کرم :نشخاصیکاه مر
مورو بر رییسجمهور حضور منردد ،معیوم دیست نز کجا مستور میگیردد
ومرپی چه هست د؛ ما شاهد بومیم که نین نشخاص حتاا ماورم نعاتاماام
پارلمان ک ور لرنر دگرفت د و بارنی نحارنز پساتهاای مولاتای ،نز
دمای د گان مرمم رأی دیاورمدد.آلای موستم با نینکه شورنی نم یت میای
لصد جان نورنمنشته و مر ولسونلی غورماچ به کارونن موترهایش حمایاه
کرم نست ،نظهار منشت“ :ریاست عمومی نم یت میی برنی من گازنرش
دمیمهد ،موستادم برنیم گزنرش منمدد که برنی ک ت ت پول گرفتهندد و
باااااایاااااد ه ُ ااااایاااااار جاااااادااااات بااااااشااااای”.
ندت امها نز تمرکزگرنیی و لومگرنیی نرگ ریاست جمهاورهاماونر نز
سوی آگاهان و شهروددنن مطرح بوم  ،نما نین دخستایانباار نسات کاه
مسووالن حکومت وحدت میی بویژ نرگ وشورنی نم یت میی نزساوی
بی دپایهترین م ام حکومتی به لومگرنیی وبرخورمهای سیی هیی ماتاهام
میشودد.
****************

شد تا میگرنن فکرک دکه دا مید گرفته می ودد .آدان تأکید کرمدد:
نگر نین وضعیت نمنمه پیدنک د وبحث لومی مروالیات گستارش پایادن
ک د ،بدون شک تجربه تیخترنزمهۀ هفتامرنمرمم شاهد خونه اد باوم و
مسوولیت نین مسأله برمیگرممبه نرگ ریاستجمهوری .نماشمار میگر نز
آگاهان سیاسی ونک های نخیرج رنل موساتام رندااشای نزدااآگااهای
نونزسیاست می مند دوبه نین باوردد که موستم که نگر به رنستی سیااسات
رن میفهمید چ ین سخ ادی رندمیگفت؛ زیرن چ ین سخ ادی مورنل سرباازنن
رن ضعیف ومشم ان رنلویترمیسازم.عزیز رفیعی رییس مجماتاع جااماعاه
مددی به نین باور نست که متمرکزشدن لادرت مرنرگ ساباب شاد
تامیگرنن فکرک دکه دامید گرفته شد و مست به چ ین ونک شهاایای
بزد د،.وضعیت برتری لومی مر نفغادستان سبب نیجام یک شکاف عمایاق
شد ونین شکاف عمیق برنی مموکرنسی دوپای ما بادون شاک بسایاار
خطرداک وزیادبارخونهدبوم .مرحال حاضر تمام مونرم مرنرگ خالاصاه
می وم؛ ب ابرنین متمرکزشدن لدرت مر یک د طه سبب شادتاامیاگارنن
فکرک دمیگرنحساس دمی وددونگرنین وضعیت نمنمه پیدن ک ادوباحاث
لومی مروالیات گسترش پیدن ک د ،بدون شک تجربه تایاختار نز مهاه
هفتام رنمرمم شاهدخونه د بوم و مسوولیت نین مساله بارمایگارمم باه
نرگ  .رفیعی م کالت دظام فعیی رن به مرنتب کمتر نز حکومت کارزی
میدندد؛ نماباورمنرمکه لدرت مرنرگ متمرکزشد ؛ طور م ال زماادایاکاه
دگاهی به لیست ت رریها مر سفاارتخااداه بایاادادنزیاد ،باه وضاوح
میبی یدنزکدنم لوم چ دسفیر وچ د شارزمنفیرم ررشد نست .مرمساایال
سرمایهگذنری هم نگردگاهی بیاددنزیدآشکارنمی بی ید که کدنم لاوم مر
بخش سرمایهگذنری حمایت سایااسای وماالای مایشاومومرتا ارری
وزنرتخاده هم مسایل لومی وسمتی به وضوح مید می اوم.تاماام نیان
مونرم سبب شد تا میگرنن به نین باور برس د که لدرت مر نرگ و باه
یک لوم خاص متمرکز شد و سایر نلونم به طور آشکارن دامید گرفاتاه
شد ندد که نین مساله برنی آی د نفغادستان بسیارخطرداک نست.
نما آگاهان دظامی سیاسی با ندت ام نز نظهارنت نخیر موستم مایگاویا اد:
موستم میگر مر میان مرمم خوم جایگا ددنرم؛ ب ابرنین برنی جاا پایادن
کرمن موبار خوم نین سخ ان رن میگوید/.

