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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

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

$1.50
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مژده به دانش آموختگان لیسۀ عالی رابعۀ بلخی

کتاب »خاطرات یکتعداد استادان وشاگردان لیسۀ رابعۀ بلخی «انتشاریافت .این کتاب حاوی شرح
حال وخاطره های دوران شاگردی بخشی ازشاگردان ،وخاطرات چندتن ازاستادان بوده ومانند یک
کتالک عکس های فردی وجمعی وخانوادگی آنان می باشد.
خانم ماری خلیلی ناصری ،گردآورنده وناشراین اثرجالب ،خواندنی ودیدنی ،ومحمدقوی کوشان
مهتمم آن می باشد.عالقمندان می توانند کتاب را از آدرس هفته نامۀ امید به دست بیاورند.

پدرام :خط دیورند سرحد رسمی بین
افغانستان و پاکستان است

اول اپریل/کابل -صدای امریکا  :عبداللطیدف پددرام ،رسدیدس حدزب
کنگرۀ ملی افغانستان و عضو مجلس شورا میگوید حزب کنگرۀ مدلدی،
خط دیورندرا به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان میشنداسدد.
آقای پدرام که امروز شنبه ،میان اعضای حزب کنگرۀ ملی ،ستدندراندی
میکرد ،گفت باید همۀ اقوام ساکن در افغانستان بسیج شوند و راههدای
رسیدن به ثبات را بیابند .بار دیگر اعالم میکنم ،این مرز ،مدرز رسدمدی
است .افغانستان و پاکستان باید یکدیگر را احترام بگذارند ،مرز خدود را
احترام بگذارند ،در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند .از کشورهای که
به هربهانه ،دلیل و هدفی به افغانستان آمده اند و از سازمان ملل مدتدحدد،
خواهش ما اینست که این معضل را تمام کنند.به گفته پدرام ،افغانسدتدان
توانایی بدست آوردن مناطق آنسوی خط دیورند را ندارد و حدل ایدن
مسأله باعث صل در افغانستان خواهد شد.
اماجاویداحمد وفا ،ستنگوی وزارت امور سرحدات و قبایل افغانسدتدان،
در صحبت با صدای امریکا ،گفت اینگونه اظهارات ،نظریات شتدصدی
است و دراین موردباید شهروندان افغانستان ،تصمیم بگیرند .وفا افدزود :
خط فرضی دیورند به زور و جبر ،یک ملت بزرگ را بده دوقسدمدت
تقسیم کرده است .این خط بر خانههای آنان ،بر جماعتهای آنان و بدر
حجرات آنان آمده است ،که هیچ وقتی نه در گذشته و نه اکنون ،مدلدت
بزرگ افغانستان و دولتهای افغانستان آنرا به رسمیت شناخته است .ایدن
خط در گذشته هم برای همه گی قابل قبول نبود و اکنون هم برای هدمده
قابل قبول نیست .در مورد خط فرضی دیورند ملت بزرگ افدغدانسدتدان
فیصله میکنند .این موضوع به یک یا دوفرد ارتباط ندارد و نه با ستندان
آنان به رسمیت شناخته میشود .افغانستان اکنون با مشدکدالت مدواجده
است؛ اما در آینده فرصت رسیدگی به همۀ این مدوضدوعدات را پدیددا
خواهد کرد.
ازسوی دیگر ،برخی از اعضای ولسی جرگه ،کسانی را که خط دیورندد
را بعنوان مرزرسمی میشناسند ،به معاملهگری متهم مدیدکدندندد .ندذیدر
احمدزی ،معاون دوم ولسی جرگه ،امروز شنبه ،در مورد بده رسدمدیدت
شناختن خط دیورند ،گفت  :این ملکیت ملت است .هیچ فرد این حق را
ندارد که در مورد این موضوعات صحبت کند .حتی حق صدحدبدت را
ندارند .این حق شورای ملی یا ملت است .تا که لویۀ جرگه افدغدانسدتدان
برگزار نشده است و تمام ملت افغانستان در آن حضور نداشته باشند ،بده
این گونه اظهارات فکر نکنید و قابل تشویش هم نیست.
در سال  5۹39میالدی ،خط دیورند به عنوان مرز میان افغانستان و هدندد
بریتانوی مطرح شد .پس از آن درسال  5342زمانی که پاکستان به حیث
کشور مستقل ایجاد شد ،خط دیورند به حیث سرحد میان دو طرف باقدی
ماند و دوسال پس از ایجاد پاکستان ،افغانستان با برگزاری لویدۀ جدرگده
خط مرزی دیورند را بی اعتبار اعالم کرد .اما پاکستدان هدمدواره خدط
دیورند را مرزشناخته شده بین افغانستان وپاکستان دانسته وگفته است که
ادعا باالی خط دیورند بی اساس است وبحث روی این مسأله اصأل مطرح
نیست.

والی لغمان  :گلبدینی ها باحکومت میجنگند

اول اپریل /لغمان -صدای امریکا :عبدالجبار نعیمی والی لغدمدان گدفدت
افراد مسل گلبدین دربعضی ازساحات لغمان درصفوف طالبان بدادولدت
میجنگند .اوگفت گلبدین اکنون با حکومت توافقنامه صل امضا کدرده
وافراد وابسته به این گروه باید از جن دست کشدیدده و خدود را از
طالبان جدا سازند.
در واکنش به این اظهارات نعیمی ،محمد امین کریم ،یک مدقدام حدزب
گلبدین گفت برخی ازقوماندانان پیشین حزب درکنار طالبان با حکومت
میجنگیدند ولی اکنون تالش برای برگشت آنان زیر توافق صدلد ایدن
حزب جریان دارد .با آنهم کریم گفت که پس از امضای توافقنامۀ صلد
هیچ عضو این حزب نه در مقابل حکومت جنگیده و نه خواهد جنگید.
والی لغمان میگویدعده ازاعضای خداندواده هدای کدارمدنددان دولدت
نیزدرلغمان درصفوف طالبان در برابردولت میجنگند که در ایدن مدورد
تحقیقات جدی را آغازکرده اند تا این تعداد افراد مشتص شوندد.رفدیدع
ا مموزی رسیس شورای والیتی لغمان نیزاین خبررا تاسیددکدرد:اعضدای
خانواده های مامورین دولتی هم هستند و اگر دولت مدرکدزی بدیدایدد
وهمکاری بتواهد ما به آنها اسناد نیز ارایه میکنیم.
والیت لغمان در این اواخرشاهدنارامیهای بیشتربوده ومقامات میگویند از
یک ماه قبل صدها طالب مسل از والیات ننگرهار ،کنر وندورسدتدان در
والیت لغمان تجمع کرده و از چندین استقامت باالی شهر مهترالم هجدوم
آوردند وبرای یک شب ودو روز این شهر را در مدحداصدره قدرار داده
بودند.

اروپا توافقنامه صلح غنی و گلبدین را
تمویل می کند

 7اپریل -بروکسل /صدای امریکا :اتحادیۀ اروپابرای پیشندهدادتدمدویدل
ملیون هادالرامریکایی جهت حمایت ازتوافقنامۀ صل میدان حدکدومدت
افغانستان وحزب گلبدین آمادگی میگیرد .فرانز مایکل میلبین ،نمایدنددۀ
ارشد اتحادیۀ اروپا درامورافغانستان گفت آن اتحادیۀ پیشنهاد حدکدومدت
افغانستان راقبل ازآن بازنگری وبررسی میکندکه برمقدارپدول کدمدکدی
برای عملی ساختن توافقنامۀ صل با حزب گلبدین تصمیم بگیرد.
وال استریت ژورنال گزارش میدهدکه اتحادیۀ اروپابا این اقدام امدیددوار
است سایرجنگجویان رادرآن کشورجن زده به پیمان مشابهی تشدویدق
کند .این روزنامه براساس یادداشتهای کنفرانس اخیردپلماتیک روی ایدن
موضوع گزارش میدهد که تعهد ابتدایی اتحادیۀ اروپادر این روند بین 7
تا  1ملیون دالراست .تاکنون مشتص نیست که از این پدول در کددام
عرصه استفاده خواهد شد .اما آقای میلبین می گوید »حزب گدلدبددیدن
هیچگونه کنترولی بر این پول نتواهد داشت«.
نام گلبدین درماه فبروری ،به درخواست حکومت افغانستان از فهدرسدت
تحریم های شورای امنیت ملل متحدحذف شد ،این اقدام شورای امندیدت
راه را برای تمویل کنندگان بین المللی هموارساخت تادرراستای عدمدلدی
ساختن این توافقنامۀ صل حکومت تفغانستان با حزب اسالمی ،کدمدک
کند.
کریم امین ،رسیس هیات مذاکره کنندۀ گلبدین با غنی گفت حدزب از
هرکشوریکه در راستای صل تفغانستان کمک کند ،استقبال مدی کدندد.
»حزب ازهیچ جناحی خواهان کمک مالی نشده اما ازهرکشوریدکده در
عرصۀ تامین صل در تفغانستان همکاری می کند ،استقبال می نماید«.
یک بندتوافقنامۀ صل با حزب گلبدین شامل فراهم آوری امدتدیداز بده
گلبدین و اعضای آن گروه می باشد .این توافقنامه همچنان خواهان یک
کمسیون مشترک است تا سایر بندهای توافقنامه را که جامعۀ بین المللدی
ممکن در آن سهیم شوند  ،عملی سازد.
تطبیق این توافقنامه باموانع و مشکالت مواجه مدی بداشدد کده شدامدل
چگونگی برطرف کردن تحریم ها علیه گدلدبددیدن و ادغدام مدجددد
جنگجویان آن گروه و خانواده هایشان درجامعه می باشد.
ایاالت متحده تاهنوزهم گلبدین را»یک دهشت افگن جهانی« میشناسدد
و واشنگتن گروه تحت قیادت وی را یک سدازمدان دهشدت افدگدندی
خارجی شناسایی کرده است.
امین گفت حزبش بصورت مستقیم از هیچ جناحی تقاضدای مشدتدصدی
برای رفع تعزیرات نکرده اما این اقدام یکی ازبندهای توافقنامۀ صل بدا
حکومت تفغانستان است و مربوط به حزب نمدی شدود.اوگدفدت  :امدا
درتوافقنامۀ صل به صورت واض و آشکار نوشته شده کده بدرداشدتده
شدن هرگونه تعزیرات ازحزب گلبدین مکلفیت جدمدهدوری اسدالمدی
تفغانستان است و ازتالشهای حکومت طبیعتا ً حمدایدت خدواهدیدم کدرد.
نامبرده تاکیدکردکه باتطبیق بند های توافقنامۀ صل حزب با حکومت ،
به زودی گلبدین در یکی از شهر های تفغانستان ظاهر خواهد شد.
وال استریت ژورنال گزارش می دهد که مقامات افغانستان امیددوار اندد
ایاالت متحده نیز جهت حمایت از توافقنامۀ صل در وجوه مالی سدهدیدم
شوند .اما یک مقام وزارت خارجۀ ایاالت متحده گفت که انتظار داشتدن
از تمویل این معامله توسط امریکا»نادرست« است .آن مدقدام گدفدت
وزارت خارجه هیچگونه درخواستی مبنی برحذف نام گدلدبددیدن و یدا
گروه وی از فهرست گروه دهشت افگنان آن وزارت دریافدت ندکدرده
است.
وال استریت ژورنال در گزارش روز شنبۀ خود به ندقدل ازمدندتدقددیدن
توافقنامۀ صل مینگاردکه فراهم آوری امتیازات به گلبدین وگدروه وی
سایرین را تشویق میکند تا به امید اینکه در آینده بتشیده خواهندد شدد،
سالح بردارند .نادرخان کتوازی ،یک عضوپارلمان به وال استریت گفدت
با سرازیر شدن پول به جنگساالران مانندگلبدین ،ایاالت متحده و اتحادیۀ
اروپایک فرهن مهیبی را ایجادمیدکدنددکده پدیدامددهدای وخدیدمدی
خواهدداشت ،او افزود» :افرادی بیشتری راتشویق میکند تا با استفاده از
خشونت به ثروت دست یافته و هیچگونه پاستدهی در قبال آن وجدود
نتواهد داشت«.
حزب گلبدین درگذشته صدهاحمله راعلیه افغان ها و نیرو های ایدتدالف
به رهبری ایاالت متحده انجام داده است.یکی ازبدترین آن  ،رویددادی
در نزدیکی کابل بود که به کشته شدن  51سرباز فدرانسدوی در 711۹
انجامید .اما کارشناسان به این باور اند که از قدرت و نیرومنددی حدزب
گلبدین در سال های اخیر کاسته شده است.

محمدنعیم کبیر

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
سکرمنتو -کالیفورنیا

به امید روز رستاخیر ملی !

روایاتی موجوداست که ساکنان قلعۀ الموت ،جاییکه حسن صباح ،رهبر فرقۀ
اسماعیلیه فرمانروایی میکرد ،همه مقطوع النسل بودند .زیرا طبق قانون آنها برای
اینکه فدایی مطلق شد ،بایست فاقدتمام غرایز جنسی شد ،آنوقت به آنهادستور
داده میشدکه کاری رابه انجام برسانند که هیچ نوع احساس نفسانی نتواند آنهارا
ازکارباز داردویاکار را به تأخیر اندازد .گمان می رودکه نهصدسال پس از حسن
صباح ،این عملیه باالی سیاستمداران امروزتکرار شده است !
تاریخ سیاسی چندقرن اخیر درمحدودۀ جغرافیایی به نام افغانستان ،شاهد زد
وبندها ،توطئه ها ،قتل ها ،دربین امراء واربابان قدرت بوده است ،ودست به قتل
وچور وچپاول وغارت وخیانت زده اند .پسری برخاسته پدر راازمسند قددرت
برانداخته وبرادری برای ازبین بردن برادرتوطئه و تزویر کرده است .
درقرن اخیر بااستقرارقدرت سیاسی یک قوم ،سعی وتالش به این بدوده تدا
هرچه آنچه راکه معرف قومیت خراسانی است ،ازبین برده شود ،تا اینکه همده
سیادت یک قوم را برخودمسلم بدانند .تعجب آورنیست که سرود یک قدوم،
اقوام دیگررا وسوسه میکند تاهمه بپاخیزند وکاالهای دراز وگشاد ورنگارند
برتن دختران وزنان خود بپوشانند .سوختاندن کتابهاوفروریدتدتدن تدنددیدس
هاوکتیبه ها در راستای تأمین مطلق قومی بوده است.
اگریونانیان و رومیان واعراب وعثمانی ها ،امپراتوریهای بزرگ رادر تداریدخ
ثبت کرده اند ،الاقل درآبادی وشکوفایی سرزمین های تحت سدلدطدۀ شدان
یادگارهایی ازمدنیت وآبادی وفرهن بجای گذاشته اند.
اگرچند ابنیۀ تاریتی مانندمسجدجامع هرات ،مزارموالناعلی درمزار شریف،
دروازۀ بست را ازصفحات تاریخ جدا نماییم ،دیگرچیزی نیست تامعرف یدک
کشورآزاد ،دارای حکومت چندصدسالۀ درانی ،سدوزایدی ،مدحدمددزایدی،
کرزایی و احمدزایی باشد ! درحالیکه درکشور های همسایه مدردم درصدلد
وآرامش و آسایش وامنیت کامل بسرمیبرند ،سرزمین خراسان دستتوش نارامی
ودربدری و جن ووحشت دایمی است ،ومشتی بی دانش وبی فدرهدند ،
درآن حکمروایی دارند ،وبرای استقرار سلطۀ منحوس خود به هرزبونی وتسلیم
طلبی به بیگانگان تن در داده اند .اگر فرومایگان بی فدرهدند  ،هدندوزپدس
ازچندصدسال ،راه ورسم انسانیت رانیاموخته اند وبه قتل وجنایت میپدردازندد،
وواژه های عدل و انصاف درفرهن آنهاجای نیافته است ،آنهایی که خدودرا
وارث فرهن چند هزارساله میتوانند ،چه شهامتی ،چه غیرتی وچه جدرتتدی
انجام داده اند؟ گویاخصیه های آنها برداشته شده ،مقطوع النسل شده اند وهمه
آثارمردی آنها زایل شده است ؟!
مگراین فرزانگان ازفرومایگان بدترعمل نکرده اند؟ یکی خدودرابدنددۀ ا
میتواند ولی بندۀ بنده میشود وهمه وقار وحیثیت وشرافدت خدودرا درپدای
خوکان میریزد ! دیگری خودرا مدافع قانون میشمارد ،امادر برابرهمۀ بی قانونی
ها ،زبانش ازتکلم باز میماند وخاموش میباشد و ساکت ! وآندیگر خودرا فرمان
و امر ا خطاب می کند ،مگرچه زود تسلیم طلسم قدرت وثروت مدیدشدود،
وفراموش مینماید همه چیز را  ،وبر سرهمه خط سبز وسرخ خط بطالن میکشد !
دیگری خودرا عطیه وتحفۀ پیامبر میداند اما بدبتتانده پدایدش مدی لدندگدد،
درجوارزیارت موالی متقیان ،سالم های یزیدیان و ابن زیدادهدا رابده مدردم
میرساند ،ویاران همسنگر و همکیش را یکسره فراموش مینماید !
چطورمیتوان باور کردکه ریشه هاهمه بتشکند ،شاخ هاهمه بشکنند ،شگوفه
ها همه پرپرشوند ،وتنه های ستبر و قوی ازبادهای بویناک و ضعیف بلدرزد ؟
چطور می توان باورکردکه شیطان برفرزانگان فرمان براند ؟ چطورمیتوان باور
کردکه جهاد ومقاومت مقهور جباران شود و شیران درمقابل خفاشان زانو زنند؟
بلی! آری ! حقیقت همین است که هرروز باورهارابه ناباوری هاتبدیل میکند،
قهرمانان طوق بردگی رابرگردن می نهند و بازهاوعقاب ها شکار واسیرقدفدس
های سیم و زرمیشوند ! می گفتند غول هاوحشی اند ،ازمدنیت بدیدگدانده اندد
وجنایتکارو تبهکار ،سیاهدل وسیاه اندیش هستند .ما چنین می پنداشتیم ،بداور
داشتیم وچنین انتظار داشتیم .
اما چه شد؟ چه شدکه فریدون ها برپای ضحاکان بوسه میزنند؟ چه شد کده
رستم ها درچاه شغاد هامی افتند؟ چه شدکه شغاالن درنقش شیرها ظداهدرمدی
شوند ؟ چه شد؟ چه شد؟ چه شد ؟؟؟!!! چشم هاهمه کورشد ،گوشها کرشدد،
پاها لن شد ودستها شکسته شد .تنها هرروز درمرداب کثافدت غدرق شدده
میرود.
مگرشهادت قهرمان ملی ،شهادت استاد ربانی ،شهادت قسیم فهیم و توطئه های
دیگر همه فراموش شده که همه برآستان قدرت یک قوم سرفرود آورده اند
؟! کدام طلسمی جرتت وشجاعت وشهامت را از اینهاگرفته است؟ چدوکدی
ومقام ؟ دالر وکلدار وریال و روبل؟ ویا همه نامرد شده اند ومقطوع النسل ؟!
میگویند بتاطر مصال علیای کشور ،باید به سازهای فاشیستی رقصید ! کددام
مصال علیا ؟ کدام کشور؟ دیگرکه کشوری وجودندارد ! واگر بتاطرتاریخ،
کدام تاریخ؟ واگر به خاطرزبان وادبیات ،کدام زبان و ادبیات ؟ و اگر بتداطدر
جهاد ،کدام جهاد؟ واگر بتاطرمقاومت ،کدام مقاومت؟ واگر بتاطرمدیدهدن،
کدام میهن؟ و اگربتاطرنیاکان وپاکان ،کدام نیاکان وپاکان؟ واگر بتاطرعزت
( دنباله درصفحۀ هشتم)
وآبرو ،کدام عزت وآبرو؟!

هفته نامۀ امید
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داکترغالم محمد دستگیر

برومفیلد  -کلورادو

احمد بهزاد

سفیر عدالتخواهی و برابری جنبش روشنائی درامریکا

روزسه شنبه چهاردهم مارچ  7152تازه ازسفر نیومکسیکو برگشته به طرف
پارکینک الت روان بودم ،که پیامی ازطرف محترم حاجی علیدزاده مدالدک
بهسود امپورت بساعت  5:51بعدازظهردریافتم که اطالع میداد» :امدروزآقدای
احمدبهزاد سفیرروشناسی حوالی ساعت 1:73عصر درمیدان هواسی دیندور از

شیکاگوتشریف میآورند«؛ محترمانه تقاضا شد تا جهت استقبال شان درمیددان
هواسی همه گردهم جمع شوند .این پیام برای همه دوستان وعزیدزان بشدمدول
اعضای مسجد اخالص در نارت گلن کلورادو نیزپتش شده بود .
نویسندۀ گزارش ،داکتر دستگیر با جناب احمد بهزاد سفیر روشنایی ،در کلورادو

بمجردشنیدن اسم(بهزاد)وکیل مردم درکانگرس (پارلدمدان) افدغدانسدتدان
خستگی روزهای دوری ازفامیل رافراموش نموده عزم کردم که دوبداره بده
میدان برگردم ،تا ازین جوان باشهامت ,وطندوست ,مبارز ,عدالتتواه ومساوات
جو استقبال نموده به دینور قدوم پیام آوربرادری وبرابری او راخیر مقدم گفته
خوش آمدید بگویم؛ خوشبتتانه بتت یاری کرد و با بهزاد شدرف آغدوش
پذیری میسر شد.
درگوشۀ ازمحل استقبال مسافرین میدان هواسی ,جمع غفیری بافامدیدلدهداو
طفلکان شان ودسته گلهای زیبا ومعطردربغل ،دور وطندارگرانقدرو عزیرجمدع
شده و وی بدون اندک آثارخستگی سفرباچهرۀ خندان وشاد ازدیداروطنداران،
همه رابه آغوش میکشیدودرگفتارمتتصر ازحاضرین سپداسدگدذاری ندمدود،
وازینکه وطنداران خودرا ازنزدیک میبیند ومیتواند دوسه روزی باآنهابگذرانند
اظهارخورسندی نمودند .بعدازفوتوی یادگاری باوطندارعزیدز ازایشدان خددا
حافظی نموده وعده گرفتم تا فردا شب چندلحظه ازصحبت شان دربارۀ وطدن
مستفید شوم؛ من روان منزل و وی با دوستان روانۀ هوتلش گردیدند .مسافرت
بهزاد درامریکا مصادف به بیست ودومین سالگرد شهادت شادروان مزاری بود.
دوستان ازخالل تقریبأدوصدمقالۀ من درهفته نامۀ امید ,سایت آریداسدی و
سایت خراسان زمین ،میدانندکه من هم خواهان مساوات ,عدالت و برابری بوده
به ضدظالمان ,مفسدین ,خاینین ملی ,دشمنان دین ودنیای افغانستانیهای رنجبدر,
ستمکشیده وباشهامت درمبارزه بوده ام .باشدندیددن سدتدندراندیدهدای بدهدزاد
درتاالرشورای ملی وحادثۀ دلتراش روزدوم اسد 5931تظاهرات مدنی جنبش
روشناسی به وی عالقۀ معنوی پیداکرده این زمینه را موهبت خدداونددی (ج)
پنداشته درجلسۀ همانشب درمنزل یکی ازدوستان وبازشام روزشدندبده5۹مدارچ
درمسجدایمان واقع Evans Roadدینور ازتجارب روزهای تأسف آورکابل جان
برخوردار شدم.
درمالقات اول دریافتم که جنبش روشناسی بامسؤولیت ومساعی خستدگدی
ناپذیرمدبرانه به پیش روان است ,اوضاع حزب جمعیت به مفاد افغانستانی هدا
نیست ,و باتور دوستم بدیهیست که ازحمایت پدر ,سترجنرال دوستم برخوردار
است ,وباایران هیچ نوع رابطۀ مادی وسیاسی که هنگامه طلبان متهم ساخته اندد
وجود ندارد ،درین وقت بودکه به فکرم خطورکرد:
سن بدگهراگرکاسۀ زرین بشکست قیمت سن نیفزایدو زرکم نشود
درقسمت مصرف سفرهامعلومات دادندکه خودش فقط درحدود دوصدد
وچند دالریکه برای ویزه وغیره بکاربود ،ازجیب خود پرداخته باقی مصدارف
ازطرف دوستان دعوت کننده درممالک متتلف پرداخته شده ،اظهارداشتندکه
معلومات مالی جنبش روشناسی درچندین رسانه وبارهابسمع وطنداران رسانیدده
شده است .خاطرنشان ساختندکه هدف شان یک حکومت ملی تمام شدمدول
است.
مالقات دومم درمسجدایمان جزءشرکت کنندگان غفیری بافامیلها و اطفال
شان بودکه جهت سمع ستنرانی او وپرسشهاازوحاضرشده بودیم.برنامۀستنرانی
حوالی 3شام ازطرف محترم کاظم رضاسی دوست71ساله وهمصنف وکدیدل
بهزادآغازیافت .رضاسی گفت :من بهزادرادوست دارم چون اوزندگیش رابرای
عدالت وحقتواهی قربانی کرد .اوازمیان ۹1وچندشهیدوچند صددمدجدروح
وزخمی آمده تابرایمان پیام برادران بتون نشسته ایرابدیدان کدنددکده تدندهدا
وتنهاسالحشان راهپیماسی مسالمت آمیزمدنی بود .درگوشۀ امن ستن گفتن از
عدالت و برابری کاری آسان است.
درافغانستان وضعیت امنیتی آنقدروحشتناک ومشکلست حتی برای بیدرون
رفتن از خانه باید از تمامی اعضای فامیل طلب بتشش و خدا حدافدظدی آخدر
عمرت را کنی .جایی که مرگ هر روز در کمین است آنجا دم زدن از عدالت
کاری است بس دشوار.
آتش افغانستان تنهایک قوم وقبیله رانمیسوزاند ،حتی شعله هایش مارا کده
چندین هزارکیلومتردورهستیم نیز فراگرفته است .کشتی افغانستان متعلق به یک
قوم وگروه نیست که هرچه دلش بتواهدانجام دهد .اگر این کشتدی سدوراخ
وغرق شودهمۀ مانابودمیشویم .این کشتی سرنوشت ماست .چندین هزار(انسان)
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درین کشتی ودرین آتش می سوزیم .اگر این کشتی سوراخ شود برای همیشه
همه غرق خواهدشد .عدالت متعلق بهیچ قوم وقبیله ومنطقه نیدسدت .عددالدت
عالیترین شعارانسانیست و عالیترین حق انسانیست که خداوندتحفۀ عنایت کرده
است .ماباید برادر وار به دوراز قوم وقبیله ومنطقه ونژاد وزبان یدکدجدا بدرای
افغانستان آباد ,آزادوسربلند زحمت بکشیم واین وطن راکه مادر وناموس ماست
برای همیشه برای نسلهای بعدی خودآرام بسازیم .این حق ماست! بیش ازین من
شمارا معطل نمیکنم  .درین قسمت برنامه ازوکیل صاحب دعدوت مدیدکدندم
تاباستنان شان مارامستفید بگردانند ( صلوات گفته شد):
حاضرین ازوکیل بهزاد بااستقبال گرم وبه پاایستاده استقبال کردندو او بدعدد
ازعرض تعظیم به موسفیدان وگردانندگان پروگرام عقب پودیم جاییکه اطراف
آن بافوتوهای بسیار نورانی مزاری شهید مزین شده بود قرارگرفت وبه خطابدۀ
خودآغازنمودند،که درینجاسحنرانی تقریبأ یک ساعتۀ شانراکه ازتیپ ریکاردر
گرفته ام تاحد امکان قسمیکه بیان شده درمواقع الزم بایادداشت درقدوسدیدن
حضورخوانندگان ارجمندهفته نامۀ وزین امید تقدیم می دارم :
بعدازتحیات وصلوات ودعاکه بروان پاک پدروپیشوای شهید ,مزاری بدزرگ
ویاران تاریخ سازش درمقاومت حماسی غرب کابل نثار نمودند ,بادعدوت بده
صلوات اجماعی ,با صدای بلند وغرا بهزاد شروع نمودبااعوذ با من الشیدطدان
رجیم ,بسم ا الرحمان الرحیم و دوام داد:
دوستان عزیزهموطنان آگاه وعدالتتواه ما ,خواهران وبرادران محترم ,خدمت
هریک شماسروران گرامی عرض سالم وادب دارم .دربیست و دومین سالیداد
مزاری شهید ،امسال» دهۀ عدالت« نامگذاری شده است .به یکایک شماعزیزان
تبریک وتسلیت عرض میکنم .جای داردتشکر و قدردانی داشته باشم ازپذیراسی
وازمیزبانی گرم شماعزیزان در دینورو همچنین سایرهموطدندان عدزیدزیدکده
ازماسکوازآغاز این سفرکه از ماسکو شروع شدتابه امروزهمراهی کردند وبدا
برگزاری محافل تجلیل بیست و دومین سالیادمزاری شهیدوآرمانهایش باتجلیدل
باشکوه پیمان مجدد بستند.
دوستان عزیز :سالگرد رهبرشهید فرصت غنیمت و مناسبی است برای جامدعده
ماو برای عموم عدالتتواهان در سرزمین ما ,چه آنهاسیکه درداخل کشورهستند و
چه آنهاسیکه درخارج سرزمین های دور و نزدیک رحل اقامت افگدندده اندد,
تایکبار مرورکنیم وضعیت گذشته سرزمین خودو جامعه خود را ,وضدعدیدت
امروزیکه درآن قرارداریم ونگاهی داشته باشیم بده آیدندده؛ ایدن فدرصدت
رابایدغنیمت شماریم .خوشبتتانه جامعۀ آگاه و عدالتتواه درسراسرجهان ازین
فرصت به بهترین ومناسب ترین ذکرش استفاده میکنند .اجتماع عدالتتواهدان
درمحورارزشهاییکه مزاری بزرگ درپای آنهاایستاد ومقاومت کرد وتاریخ مهم
برای جامعۀ سرزمین خود خلق کرد که شکل دیگری بود.
این سفراول ماست به ایاالت متحده امریکا وفکرمیکنم که درسالهای گذشته ها
هم یک بتشی ازجامعه ماکه دریک قارۀ دیگربسرمیبرند کمترمجال ارتدبداط
مستقیم وروی درروبه قضایای داخل کشور راه یافته باشند .مدتهاقصدداشتیم که
خدمت دوستان برسیم اما گرفتاریهای داخل کشور اجازه نمیداد خصوصأ بعد از
زمانیکه جنبش براه افتاد کمترمجال میشدکابل راترک میکردیم .خوشبتتدانده
درآستانه سالیاد رهبرشریف این فرصت فراهم شدد وامدروزبسدیدار خدودرا
خوشبتتی احساس میکنم که در جمع نورانی شما وطنداران عزیز وعدالتتواهان
قرار دارم و برای دقایقی مزاحم تان میشوم.
دوستان عزیز :اولین بحثی که درین شبهاوروزهاودرین هفته ها در مدحدافدل
مجالس یادبودرهبرشهید درسط جهان برگذارمیشود و درجامعه مامطرح میشود
اینست که :مزاری برای چه ایستاد؟ ومزاری برای چه یک مقداومدت بسدیدار
بزرگ وحماسی را درپایتتت کشور سازمان داد؟ ودرپای آن مقاومت هزاران
انسان خون دادند ودههاهزار انسان بطور مستقیم یاغیرمستقیم متضررشدند .دلیل
این مقاومت چه بود؟ چرا مزاری بعدازپیروزی مجاهدین درکابل سکوت پیشه
نکرد؟ چرا مزاری به وضیعتیکه حاکمیت جهادی درآنزمان بوجود آورد تدن
نداد؟ وچرا مطالباتی راکه عنوان مطالبات جامعۀ خود فهرست کرد و آنهدا را
مطرح ساخت؟ ودربرابرتمام اتهامات وتوهین ها ایستاد وکوچکترین تزلدزلدی
دراراده ومقاومت مزاری بوجودنیامد .چیزیکه بعنوان یک فرد ,بعنوان یدکدی
ازصدهاهزار دانش آموز دبستان مقاومت مزاری بزرگ آموخته ام وهمواره با
دوستان خود درین فرصتها مطرح کرده ایم اینست که :مزاری جامعۀ خدودرا
خوب میشناخت ,تاریخ سرزمین خودراوواقعیتهای باپیچ و خم تاریدخ وقدوف
کامل داشت .مزاری ازگذشتۀ افغانستان و از خواری وذلتی که گریبانگیرجامعۀ
افغانستان شده است آگاهی دقیق و همه جانبه داشت؛ شما ستنرانی هدای اورا
گوش دهید.وقتیکه حرف میزنیم باید دلیل وسند ومدرک داشته باشیم.
امروزحرف میزنند ,امروزکسیکه درمیان ماتابود وهست قدرش را ندانسته ایم
واماهمینکه اوراازدست داده ایم دروصف اوشهنامه ها گدفدتدیدم وحدمداسده
هاسرودیم .اینهایکی ازخوبیهایابدیهای جامعۀ شرقیست .فرهن متأثرشدرقدی
چنین چیزی بوده که متتص جامعۀ افغانستان هم نیست ,درجوامدع مسدلدمدان
همسایۀ ماکم وبیش نیز همین فرهن است .توصیه هم شده که پشدت مدرده
حرف بد نزنید وبنا برین کسیکه از دنیا رفت بدش مگوسید! شاید این فرهند
متآثر از آن بوده باشد.
امابهرحال ,ما در رابطه درتجلیل ازمزاری وبیان ابعاد شتصیت رهبر شهید نیازی
به این فرهن هم نداریم ماآنچه دربارۀ مزاری ادعا میکنیم مستندبا اسناداست که
فعألشما میتوانیدفی المجلس ,درفضای مجازی ,از انترنیت جستجوکنید وبه آن
دسترسی پیداکنید؛ ستنرانی او یک سند گویای ماندگاراست ,یک سرمدایدۀ
ماندگار برای جریانهای عدالتتواهی در سرزمین ماست؛ برای بیان واقعی تاریخ
افغانستان است.
مزاری وقتیکه انگشت میگذاردومیگوید :یکی ازعوامل اصلی نابسامانی فدقدر
وعقب ماندگی سرزمین مااستبدادودکتاتوری حکومتهای گذشته است ،مستند
حرف میزند .اینکه درگذشته های انسانی چه وضعیتی وجودداشته حکومتهای
استبدادی وخاندانی درافغانستان برای دوام خود ،اقوام باهم برادر ملت افغانستان
را درتقابل بایکدیگرقرارداده اند .تضاد درمنابع میان مردمان افغانستان بدوجدود
آورده بودند؛ یک بتش را امتیاز ویژه داده بودندویک بتش دیگررا ازحقوق
ابتداسی ودلیلی اش محروم نگهداشته بودند .بحثی که همین روزها درسرزمین ما
درقرن بیست و یک هم وجوددارد ،تضادکوچی وده نشین ,شایددرنگداه اول
یک پدیدۀ بسیارساده وبسیط اجتماعی بنظرآیدکه جن درمالچرهاومراتع در
کشورهای دیگرهم است( .دنباله درصفحۀ ششم)

صفحۀ دوم

عبدالحی خراسانی

بررسی تهاجم پشتونیسم و فارسیستیزی در افغانستان

متن کامل ستنرانی در کانون تاجیکان بمناسبت تجلیل از زبان مادری دانشگاه
ویستلندن 53فبروری 7152
بانوان  ،آقایان ،سالم  .روز زبان مادرى مبارکب و فرخنده باد.
ی َا تَیُّه َا الن َّاس ُ إِن َّا خَلَقْن َاک ُم م ِّن ذَکَر ٍ وَتُنثَىٰ وَجَعَلْن َاکُم ْ شُعُوب ًا وَقَب َاسِل َ لِتَع َدارَف ُدواٰ إِن َّ
تَکْرَمَکُم ْ ع ِند َ اللَّه ِ تَتْق َاکُم ْٰ إِن َّ اللَّه َ عَل ِیم ٌ خَب ِیر ٌ
ای زبان فارسی ،ای در ّ دریای د َری
ای تو میراث نیاکان ،ای زبان مادری
در تو پیدا فَر ّ ما ،فرهن ما ،آیین ما
از تو برپا ،رایت ِ دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بتارا و خ ُجند
جمله ،ملک توست تا بلخ و نشابور و هری
جاودان زی ،ای زبان دانش و فرزانگی
(حداد عادل)
تا به گیتی ،نور بتشد آفتاب خاوری
75فبروری ازطرف یونسکو بعنوان روزجهانی زبان مادری نامگذاری شدهاست.
نامگذاری این روزدرکنفرانس عمومی یونسکو در سال 5333به منظورکمک
به تنوع زبانی وفرهنگی اتتاذشده است .امدروز روز زبدان مدادرى اسدت،

روزپذیرش تنوع وتکثر زبانها واحترام به فرهن و هویت تمام شهروندان در
دهکده جهانى .ما نیز به همین دلیل اینجا جمع شده ایم تا از زبان مادرى خویش
تجلیل کنیم .
خوشبتتانه زبان مادرى مافارسى تنهایک زبان محلى یازبان یک کشور نیست،
هم اکنون درسه کشورزبان رسمى است ودر دوکشور به عنوان زبان فرهنگى و
هویتى صحبت میشود .مامتالف تقویت،آموزش وارتقاءظرفیت هیچ زبداندى
نیستیم بلکه خواهان شگوفایى وبالندگى همه زبانها درمنطقه و افغانستان مىباشیم .
اما نمى توانیم این ظلم و اجحاف مظاعف راقبول کنیم که زبان مادرى ما مدورد
تهاجم ،تعدى وظلم قرار بگیرد وهویت و تاریخ و تمدنش مسخ شود.متأسفانه در
یک قرن اخیر دشمنان سوگند خوردۀ زبان فارسى از هیچ ظلمى مضایقه نکردند
تا شاخه هاى این درخت کهن را از بیخ و بن برکنند و هدویدت اش را مسدخ
نمایند .
زبان فارسى ازعصرسامانیان تا ابدالیان همواره بعنوان تنها زبان رسمى ،مدلدى و
فرهنگى تمام امپراتوریهاى خاندانى کل بالد خ ُراسان وسرزمدیدندهداى ایدران
فرهنگى بوده و این رسمیت و عظمت تا پایان سلطنت امان ا خان به رغم تمام
فراز و فرود ها همچنان باقى ماند و از هیچ باد و باران و طوفان  ،گدزنددى بده
اونرسید.
در زمان امیرعبدالرحمن خان به حکم فرامین ،دساتیر واساسنامه هاى کشورکه
در دسترس قراردارد؛ زبان رسمى دولتى وحتى ملى؛ زبان فارسى اسدت زیدرا
تمام اسناد رسمى ،معاهدات و فرامین به زبان فارسى میباشد وامیرعبدالرحدمدن
خان به حکم زندگى ورشددرشمال کشورداراى هیچنوع تعصب منفى نسبت به
زبان وفرهن فارسى نبود.شاهان بعد ازاو نیزبه همین منوال عمل کرده اند تدا
عصر امان ا خان .
درعصرامان ا خان ،محمودطرزى با طرح تئورى تشکیل (ملت -دولت ) بدر
محورافغانیت قدم به میدان میگذاردوالبته هنوززبان وفرهن فدارسدى زبدان
سیاست وفرهن ومعارف مبباشد .اماباظهورپدیدۀ بنام گل محمدخان مهمدندد
وعبدالمجید خان زابلى بعنوان شناخته شده ترین دشمنان سوگند خورده زبان و
فرهن فارسى تضعیف سیستماتیک زبان فارسى وهویت تمدنى خراسان عمال ً
آغازمیگردد .محمدگل خان مومندتئوریسین ومجرى تغییرجمعیت ،تغییرهویت
 ،خصومت افراطى بازبان فارسى ومطرح نمودن زبان پشتوبراى نتستین باراست.
واقعیت امراین است که تئورى هردونفرعمال ً درزمان سلطنت نادرخان ومحمد
ظاهر خان اجرایى مى گردد.
متأسفانه این روند به استثناء عصر حکومت مجاهدین تا امروز همچنان ادامه دارد
و بدبتتانه حکومت وحدت ملى تحت رهبرى رسیس جمهور بطورسیستماتیک
مطابق تئورى محمدگل خان مومند عمل مبکند.بیایید این سیرتدریجى تضعیف
زبان فارسى را بااستناد به اسنادمعتبرمنتشره از طرف دولت افغانستان ازعصرتمان
ا خان تاامروزرا باهم مرورکنیم .
 -5تذکره تابعیت  :نتستین نظامنامهء هاى تذکره نفوس و اصول پاسپورت که
درسالهاى 59,7/5919/5911مطابق 5371/5372 /5374توشید گدردیدده
است  .در ماده 3تأکید میکند که مشتصات تذکره باید بزبان فارسى نوشدتده
شود .همچنان مشتصات دارنده بدون ذکرقومیت و مذهب وزبدان بصدورت
بسیارساده درعین حال مدنى فقط مواردذیل است  :اسم  -ولدیت (اسم پددر)-

سکونت -عمر -محل والدت – چهره -صنعت و خدمت .
زبان فارسى؛ زبان اول وملى کشورازبدوتأسیس افغانستان تاپایان عصرامان ا
خان میباشد.تا اواخراین عصر زبان فارسى همچنان بعنوان زبان ملدى واصدلدى
درنظام معارف محسوب میشود .زبان فارسى درتمام پدروگدرامدهداى درسدى
مکاتب ،مکاتب رشدیه(دارلفنون) ودار المعلمین بعنوان زبان علم در درجه دوم
بعد از دروس دینى قراردارد ،یعنى زبان اول افغانستان میباشد.بده ندتدسدتدیدن
نظامنامههادرعصرامانى نگاه کنید .جالب اینست که دربرنامه هداى امدوزشدى
رشدیه (دارالفنون) ودارلمعلمین ذکرى ازآموزش زبان پشتو به عمل ندیدامدده
است ( .دنباله درصفحۀ پنجم)

هفته نامۀ امید

استاد محمدیوسف سیمگر
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شمارۀ 1301
سپرنگفیلد ،ورجینیا

نگاهی به پس منظر خانوادگی
ملک الشعرا هاتف کابلی

او فرزند صدرالحکما میرزا محمد ابراهیم خان داعی می باشد .این مدرد در
فضل و ادب سرآمد روزگار و در طب یونانی حکیم بزرگی بود .استاد هاتدف
در 573۹شمسی در گذر مسجد سفید شوربازار کابل به دنیا آمد .او از آغداز
جوانی زیر نظر ملک الشعرا قاری تربیت علمی یافت و بعدها از جناب اسدتداد
بیتاب فن شاعری و ملتزمات آنرا فرا گرفت و ازاستادی مکتب حکام تا مدقدام
دولتی حکومت اعال را پیمود .این پست دولتی بعدا به والیت ارتقا یافت.
خانواده استاد هاتف از زمان تیمور شاه درانی تا دوران معاصر منحیث اطبای
بزرگ افغانستان با اعزاز و اکرام زیسته اند .شجره نامه این خانواده علمی ،ادبی و

حکمی را استاد ملک الشعرا بیتاب به زیبایی متلد کرده است.

از راست  :شادروان استاد هاتف ،سیمگرباختری ،استاد واصف باختری

واپسین روزهای استاد هاتف  :آنروزمثل روزهای گذشته تلفن کدردم تدااز
احوال هاتف صاحب جویا شوم ،خواهرم راضیه جان گوشی را برداشت و بعد
از احوال پرسی گفت :بابه در شفاخانه بستر است ،این خبر ستت پریشانم کرد.
با عجله رخت سفربستم و راهی لوس آنجلس شدم .وهاب جان سدعدیدد مدرا
مستقیما از میدان هوایی لوس آنجلس به شفاخانه برد .تعدادی از دوسدتدان و
نوادگان استاد دورش ایستاده بودند ،آهسته نزدیک شدم .همین که چشم پدر به
من افتاد ،قطره اشکی از گوشه چشم مبارکش روی بالشت افتاد و با اشاره سر از
من پذیرایی کرد .ساعتی پایین پایش نشستم تا اشک هایم را از او پنهان کدندم.
پاهای سردش را به تکرار بوسیدم ،اشک راه گلو و سینه را بستده بدود .زیدرا
میدانستم که دروازه های امید بسته و پدر رفتنی است .او با اشاره از من خواست
تا کنارش بنشینم ،پهلویش نشستم و دستان پر از مهرش را بوسیدم .با حسرت به
سویم میدید ،گویی لحظه های جدایی فرا رسیده است .با خود می اندیشدیددم
دیگر این گرما و محبت را از کسی نتواهم دید ،دیگر از این نگاه های پدر از
عشق محروم خواهم ماند ،دیگر گرمی این آغوش پر از عطدوفدت را درک
نتواهم کرد ،دیگر در اینجا کسی نمیماند که به راستی مرا فرزند گوید و من او
را بابه جان خطاب کنم ،ما به آخر خط رسیده بودیم.
آنچه تا حال نوشتم فضایل علمی و ادبی استاد هاتف بود ولی حق دارم تا چندد
کلمه درباره هاتفی نیز بگویم که به حق هاتف عشق ،صفا ،شرف ،مدروت و
جوانمردی بود .سه تن مرا در زندگی فرزند خوانده اند و من آندان را پددر
خطاب کرده ام .پدرم میرزا محمد یعقوب ،اولین مشوق و معلم من در جهدت
آموزش ،دوم استاد خلیل ا خلیلی که به فرمان او بیش از هفتاد بار گلستان شیخ
سعدی را خوانده ام و دست پر عطوفتش در آن سالهای بی وطنی سایه سرم بود
و بارها گفته بود( تو مثل مسعود پسرم هستی) ،سومین پدر برای مدن هداتدف
صاحب بود که بوی خوش پدر را از وجود مبارکش استشمام میکردم و خددا
گواه من است که پس از پدر و مادر ،از هدیدچ کسدی بده اندداره اسدتداد
هاتف،مهربانی ،لطف و بزرگواری ندیده ام.
و در اخیر ستنی از امام المورخین ابوالفضل بیهقی به عاریت می گیرم و با آن
ادای دین میکنم .بیهقی ضمن شرح مفصل از جوانمردی ،شجاعت ،پاسداری و
نمک شناسی علی قریب (سپه ساالر و حاجب بزرگ سلطان مدحدمدود) مدی
نویسدٰ:مرد باز چون علی نیایدٰ و من ستن آن دبیر دانا و بزرگ را پس از هزار
سال به عاریت میگیرم و تکرار میکنمٰ،مرد باز چون هاتف کابلی نیاید!ٰ
پ ،ن؛ استاد هاتف به مناسبت شست ساله گی من قصیده بلند باالیدی حداوی
چهل و نه بیت سروده است که ابیات پراکنده من ارزش یدک مصدرع آن
قصیده بزرگ را ندارد ولی چه کند بی نوا همین دارد و وقت آن است که از
سه تن فرزندان راستین استاد هاتف اعنی عمر جان هاتف ،استادعبدالوهاب سعید
و سید عبدالقادر جاهد ( شاعر) به نیکویی نام برم ،زیرا آنان برادران من اند.
درود بادبه استاد نکته دان هاتف خدیومصر ستن صدرشاعران هاتف
صریرخامه تو بال جبرسیل ستن عروج شعرتو تا اوج بیکران هاتف
قصیده وغزل و قطعه و رباعی را فرازعرش ستن برده بیگمان هاتف
به یک سرودتوگرجان ودل نثارکنم درین معامله کی میکنم زیان هاتف
از اوستاد ستن قاری بزرگم نش ترا به سینه بودگنج شایگان هاتف
به گلزمین ستن نتل پرثمرقاری شکوفه حضرت بیتاب وارغوان هاتف
ستنوری که درین عصرکس نداشت چو وی
به نظم و نثر دری قوت بیان هاتف
به هفت نوع ستن دادشاعری دادی چه رستمانه گذشتی زهفت خوان هاتف
عطای وصل بتانش دهیدای یاران کزین لطیفه شود باز نو جوان هاتف
اگرزفتنه دجال ملک فضل تهیست ازآن بودکه تویی آخرالزمان هاتف
(حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند)
ز هی نصیب که بنشسته در میان هاتف
تنت به بوته سوزان خود گداخته است
گرفته حضرت عشق از تو امتحان هاتف
بکن به یک دو ستن کام جان من شیرین
که زندگی شده چون جام شوکران هاتف
ز رشحه قلم ناتوان سرشکی چند به پیشگاه تو آوردم ارمغان هاتف
این قصیده ضمن مقدمه ایکه بردیوان حضرت ملک الشعرانوشته ام چاپ شده
است/ .

سدنی ،آسترالیا
نصیراحمد رازی
داستان های همسو با تصوف ()74
ویژگی تصوف خراسانی  :یکی ازخصوصیات بارزاین تصوف اختالف میدان
صوفیان نیست ،بلکه تفاوت درانواع آن است ،به قول مولوی :
گر ز بغداد و هری یا از ری اند بی مزاج آب وگل نسل وی اند
شاخ گل هرجاکه میرویدگل است خ ُم می هرجاکه میجوشد مل است
اگر بطورکلی تصوف رامکتبی فرض کنیم که براصل (وحدت وجود) استوار
است ،این تعریف دربرگیرندۀ طریقت (کاباالی) یهود( ،گنوستیک) مسیحی،
افالطونیان جدید ،مانویان ،هندوییسم متأخر ،بودیسم ،تاسویسم وتصوف اسالمی
خواهد بود .باآنکه همه مکاتب فوق دراصل وحدت وجود باهم اشتراک دارند،
ولی هریک دارای ویژگیهای خاصی نیزهستند .تصوف خراسانی بتاطربرخور
داری ازتعالیم اسالم ازدیگرمکاتب متمایز است ،وبامکتبهای دیدگدراسدالمدی
همگروه میباشد .باید دیدصفت مشتصۀ که باالحاق کلمۀ خراسان به تصوف،
آنرا ازانواع دیگر ممتاز میگرداند ،چیست .
انواع تصوف اسالمی :مرحوم عالمه سعیدنفیسی تصوف اسالمی رابه سه بتش
تقسیم کرده است-5 :تصوف خراسانی -7،تصوف عراقدی وجدزیدره-9 ،
تصوف مغرب ،مصر ،سوریه ،اسپانیه وافریقا .استادنفیسی به این باوراست کده
تصوف خراسانی دارای سه ویژگی است ،که آنرا ازدو نوع دیگر جدامیسازد.
الف  :تصوف خراسانی کامال ًجنبۀ طریقت داشته وباشریعت پیوند ندارد .ب:
سماع از جنبه های خاص تصوف خراسداندی اسدت ،زیدرا کده ازیدکدسدو
درآثارصوفیۀ عراق و جزیره ذکری از آن نیست ،وازسوی دیگر درتصدوف
مغرب نه تنهاآنرا روا ندانسته اند ،بلکه به حرام بودن آن نیزحکم داده اندد .پ:
مسلک جوانمردی ،با برخورداری ازافکار مانویان ،محصول تصوف خراسانی
است .منظور مرحوم نفیسی ازاینکه تصوف ایرانی درابتدا برطریقت مدتدکدی
بوده ،بایستی احتماال ً اشاره به روش مالمتیۀ خراسان درقرن سوم هجری اسدت،
که تظاهر به حدود وظواهر شریعت را ،خالف اخالص درعمل می دیدند.
ابوحفص حداد ،ازبانیان مالمتیه ،چنان دراین عمل اهتمام میورزیدکه او رامتهم
به زندقه کردند .خصوصیتی که تصوف خراسان ،قرن سوم و چهارم هجری،
آنرا ازنوع عراقی آن ممتاز میکرده است .اخالص در عمل یامعاملت نیکوست
معاملت ،گویای ارتباط بامردم وصفت نیکویی نشانۀ خدمت بی توقع به متلوق
است ،که درشعارآرمانی جوانمردان تبلور یافته است .این تسدامد وتسداهدل
تصوف نسبت به اعتقادات ودین در ارزیابی داکتر زرینکوب نیزدیده میشود،
آنچه درتصوف خراسانی روشن است ،روشن قلب است که آنرا کدعدبدۀ دل
خوانند.
کعبۀ دل مسکن شیطان مکن پاک کن این کعبه که جای خداست
 ...بدان که خدای تعالی درظاهرکعبهۀ بناکرده که او ازسن وگل اسدت ،و
درباطن کعبۀ ساخته که ازجان ودل است .آن کعبه ،ساختۀ ابراهیم خلیل است،
واین کعبه بناکردۀ رب جلیل است .آن کعبه منظور نطرمؤمنان است واین کعبه
نظرگاه خداوندرحمان است .آن کعبۀ حجازاست واین کعبۀ رازاست .آن کعبۀ
انصاف خالیق است و این کعبۀ عطای حضرت خالق است .آنجا چداه زمدزم
است واینجا آه دمادم ...آنجا مروه وعرفات است وایندجدا مدحدل ندورذات.
حضرت محمد مصطفی (ص) آن کعبه را ازبتان پاک کرد ،تواین کعبه را از
اصنام هوی و هوس پاک گردان .
درراه خدا دوکعبه آمدحاصل یک کعبۀ صورت است ویک کعبۀ دل
تا بتوانی زیارت دل ها کن کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل
ای عزیز! دنیا نه جای آسایش است ،بلکه محل آزمایش است .یکی را هدمدت
بهشت و یکی رادولت دوست ،ای من فدای آنکه همتش همه اوست.
طالب دنیا رنجور است وطالب عقبی مزدور و طالب مولی مسرور!
دنیا طلبا تو درجهان رنجوری عقبی طلبا تو ازحقیقت دوری
مولی طلبا که داغ مولی داری اندر دوجهان مظ ّفر و منصوری
حکایت :روایت کنندکه ملک الموت روزی پدیدش سدلدیدمدان دا ودشدد
علیهماالسالم ،و مردی پیش وی نشسته بود ،چندبارتیز دروی نگریست و بیرون
شد .گفت یا رسول ا این مرد که بودکه چنین تیز درمن نگریست؟ گدفدت
ملک الموت بود ! گفت ترسم که مرابتواهد برد ،مرا ازدست وی بدرهدان،
بفرمای تا مرادر ناحیت هندوستان برند تا باشدکه مرابازنیابد .سلیمان علیه السالم
باد را بفرمود تاویرا به هندوستان برد .چون ساعتی بود ،ملک الموت درپدیدش
سلیمان شد .سلیمان (ع)گفت چه سبب بودکه تیز درآن مردنگریستی؟ گفدت
عجب می داشتم که حق تعالی مرافرموده بودکه جاه ویرابرداربه هندوسدتدان،
ووی ازهندو ستان دوربود ،تعجب میکردم که این حال چگونه خواهد بدود؟
چون ازپیش تو برفتم ،به هندوستان شدم ،ویرا درآنجا یافتم ،جان وی برداشتم...
(نصیحه الملوک)
شناختن دنیا  :مثل اهل دنیا ،درمشغولی ایشان به کاردنیدا وفدرامدوش کدردن
آخرت ،چون مثل قومی است که درکشتی باشندوبه جزیرۀ رسیدندد ،بدرای
قضای حاجت وطهارت بیرون آمدند ،وکشتیبانی منادی کردکه( :هیچکس مباد
که روزگار بسیار برد ،وجز به طهارت مشغول شودکه کشتدی بده تدعدجدیدل
خواهدرفت ) .پس ایشان درآن جزیره پراکنده شدند.
گروهی که عاقلتربودند ،سبک طهارت کردند وبازآمدند .کشتی فارغ یافتند،
جاییکه خوشتر وموافقتر بود بگرفتند ،وگروهی دیگردرعجایب آن جدزیدره
عجب بماندند وبه نظاره بازایستادند ودرآن شکوفه هاو مدرغدان خدوش آواز
وسنگریزه های منق ّش و ملو ّن نگریستند .چون باز آمدند درکشتی هیچ جدای
فراخ نیافتند ،جای تن وتاریک بنشستند و رنج آن می کشیدند .گروهی دیگر
نظارۀ اختصار نکردند ،بکه آن سنگریزه های غریب ونیکوتر چیدند وبداخدود
بیاوردند ،ودر کشتی جای آن نیافتند ،جای تن بنشستند وبارهای آن سنگریزه
هابرگردن نهادند ،وچون یک دو روزبرآمد ،آن رنگهای نیکو بگردید وتاریک
شد وبوی های ناخوش ازآن آمدن گرفت ،جای نیافتندکه بیندازند ،پشیمداندی
خوردند وبار و رنج آن برگردن میکشیدند ،وگروهی دیگر درعدجدایدب آن
جزیره متحی ّر شدند تاازکشتی دورافتادند وکشتی برفت .ومنادیان نشندیددنددو
درجزیره می بودند تابعضی هالک شدند ازگرسنگی وبعضی را سباع هدالک
کرد .آن گروه اول مثل مؤمنان پرهیزکاراست ،وگروه بازپسین مثل کافران که
خود و خدای را عز ّ وجل ّ وآخرت رافراموش کردند وهمگی خودرا به دندیدا
دادندکه (استحبوا الحیوه الدّنیا علی االخره) ،وآن دوگروه میانین مثل عاصیدان
است که اصل ایمان نگاه داشتند ولیکن دست ازدنیا بدندداشدتدندد .گدروهدی
بادرویشی تمتع کردند وگروهی باتمتع ،نعمت بسیارجمع کردند تاگرانبار شدند.
(کیمیای سعادت)

محمد طاها کوشان

اندرز بیدل

صفحۀ سوم
فریمونت  -کالیفورنیا

بیدل (رح) صاحب اندیشه و فیلسوف پیشگام ،شاعر ،ادیب ،سیاستدان و پند و
اندرز دهنده نازک خیالی که با اشاره وکنایه یا در بین لفافه و بعضا رک راست
گوی دیروز -امروز و فردای جامعه است.
هستند بسیاری از خودنماهای ستنور که در دل و دماغ اندیشه های دیدگدر
دارند و درکردار خود راه دیگر می پیمایند .چنین آدمک ها با نیرند زبدان
خودرا بدل مردم جامعه نزدیک می سازندو حتا برای بدست آوردن چوکی از
دشمن خود و خدا و مردم خودیاری می طلبند تدا بده بدلدندداهدای جداه و
جالل قدرت تکیه زنند؛ همینکه محکم نشستند آنگاه آن اندیشه های رذیالنده
کبر و کین خویش را بکار می گیرند و ظلم و ستم بی انتها را بده گدفدتده ای
موالنای بلخ ،به بهانه های رنگین و ترانه های شیرین؛ دستور کار خویدش مدی
سازند.
پند و اندرز و گفتارکسی به گوش دل آدم جا میکندکه ازکبر و کین و هوای
نفس چور و چپاول ،دروغ ،ستن چینی ،بدگویی و تهمت زدن و و و بپرهیزد
و همیش راست گفتار ،راستکردار و راست اندیش باشد .همیش از کژ اندیشی و
فریبکاری ،چال و نیرنگبازی دوری نماید .همیش ساده باشد و از دبددبده و
خودآرایی و خود نمایی بپرهیزد تا چهره اقبال خود را خراش ندهند.
سرت ار بچرخ ساید نتوری فریب عزت
که همان کف غباری ،به هوارسیده باشی
کسی دارای جاه و مقام در نزد مردم می باشد کده در کدمدال داندایدی و
فرهیتتگی زندگی ساده و بی آالیش و نفس شکسته داشته و خداوند یگانه و
بی همتای مهربان و بتشنده را ستت دوست داشته و از گناه کدردن سدتدت
بترسد و بپرهیزد و نیز حیا و شرم داشته باشد.در خواست مهر و بتشش خداوند
آنگاهی پذیرفته می شود که:
شبنم وصالگل طلبی ،آب شد زشرم
ازهرکه هرچه میطلبی ،اینچنین طلب
این غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رحمۀ ا علیه را باهم میتوانیم و دل و دمداغ
خود را تازه می کنیم:
فیض حالوت ازدل بیکبر وکین طلب
زنبور را ز خانه برآر ،انگبین طلب
بیپرده است حسن غنا در لباس فقر
دست رسا زکوتهی آستین طلب
دل جمع کن زبام ودر عافیت فسون
آسودگی زخانه بدوشان ،زین طلب
پشمینهپوش روبه فسردن سرای شیخ!
فصل شتا محافظت از پوستین طلب
دست طلب بهرچه رسد مفت عجزگیر
دور است آسمان ،تومراد از زمین طلب
گلهای این چمن همه درزیرپای توست
ای غافل از ادب ،نگه شرمگین طلب
زین جلوههاکه درنظرت صفکشیده اند
آیینه داری نَف َددس واپسین طلب
عمرازتالش ،بادبهکف چون نفسگذشت
چیزی نیافتکسکه بیرزد به این طلب
دل درخورشکست به اقلیم انس تاخت
چینی همان به جادۀ مو رفت چین طلب
شبنم وصالگل طلبید ،آب شد ز شرم
از هرکه هرچه میطلبی ،اینچنین طلب
این آستان هوسکدۀ عرض ناز نیست
شاید به سجدهای بترندت ،جبین طلب
بیدل ،خراش چهرۀ اقبال شهرت است
عبرت زکارخانۀ نقش نگین طلب
از بزرگان فرهیتتۀ دانشمند درخواست می کنم که شرح پهلوهای دیگری از
این غزل را که می دانند برای راهنمایی و آموزش من و دیگران بدا مدهدر و
بتشش خویش ارزانی بدارند/ .
**************************
دنباله ازستون -7داستان – گریۀ سن  ... :درحکایت بیارندکه پیغامبری از
پیغامبران خدا به صحرایی برگذشت ،سنگی رادیدکه درنهاد خود کوچک بود
و آبی عظیم ازوی میرفت بیش از حد و اندازۀ آن سن  .پیغامبربایستاد ودرآن
تعجب میکردکه تاچه حالست آن سن راوچه آبست که ازوی روانست  .رب ّ
العز ّۀ آن سن رابا وی درستن آوردتا گفت :ای پیغامبر حق! ایدن آب کده
تومی بینی گریستن منست که از روزبازکه به من رسید ازکالم رب العزه کده
(وقود هاالناس والحجاره) که دوزخ رابه سن گرم کنند ،من ازحسرت وترس
میگریم.
پیغامبر گفت( :بار خدایا وی راازآتش ایمین گردان) ،وحی آمدبه وی کده
اورا ایمن کردم ازآتش .پیغامبر برفت .پس ازروزگاری دیگربداز آمدد وآن
سن رادیدکه همچنان می گریست وآب از وی روان .هم درآن تعجب بماند
تا رب العزه دیگرباره آن سن رابه ستن آورد ،گفت :ای پیغامبدرخددا چده
تعجب کنی به این گریستن من؟ ا تعالی مرا ایمن کرد ازآتش ،اما گریسدتدن
اول ازحسرت و اندوه بود ،واین گریستن از شادی و ش ُکر( .کشف االسرار) ./
(دنباله دارد)
*****************************
جنجال غرس نهال ( ...دنباله ازصفحۀ هشتم)
یک نفر از طلبای کرام که خودش را برای تداوی زخم معده به اردوی ملدی
تسلیم نموده است ،مشکل خود را چنین بیان نمود» :وا من نمیفهمم بدقدیده
مجاهدین طالبان چهگونه نهال غرس میکنند .من که غرس میکنم ،یک چیز
دیگر غرس میشود .دو دفعه غرس کردم لوبیا غرس شد ،یک دفعه ندتدود،
یک دفعه یک مواد دیگر بود .در سه روز گذشته دوازده لباس تبدیل کدردم.
خانمم گفت که دیگر غرس نکن ،توآنقدر مردنیستی که نهال غرس بتوانی ،اما
چه کار میکردم؟ فرمان مالصاحب بود .رفتم بریک نهال نشستم که غرس کنم.
فکر کردم این رقمش آسان است .شب که آمدم ،لرزه تب گرفت .امروز پیش
داکتر رفتم ،گفت غرسات اشتباه بوده ومعده خود را زخمی کردهای .در قریه
داکتر مسلکی نبود .آمدم به نیروهای اردوی ملی تسلیم شدم که مدرا تدداوی
کند .خوب مردم است ،وال .فقط به غرس کردن من خنده میکنند .زنده بداد
هموطن خود آدم .اگر خنده میکند بازهم دلسوزی دارد(« .نقل ازروزنامدۀ۹
صب کابل55،حوت)5931

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب  :تعصب ویرانگر تمدن ها
نویسنده  :نسیبه المطوع مترجم  :فضل الرحمن فاضل

کتابی راکه به شمامعرفی میکنم ،باعنوان فوق توسط یک نویسندۀ معروف و
متبحر مصری (نسیبه المطوع) به عربی نوشته شده ونویسندۀ و مترجم فرزانه
آقای فضل الرحمن فاضل ،سفیرافغانستان درقاهره متن اثر رابا فارسی شیوا
ازطرف بتش فرهنگی سفارت افغانستان بچاپ رساند ،که چندی قبل ازدست
دوست نهایت عزیزم داکترعنایت ا شهرانی به دستم رسیده است .
خوانندگان گرامی به این واقعیت همه مستشعرخواهندبود که رویداد های
رقتبار ووقایع خونباری که درهمین برخۀ تاریم درنقاط متتلف جهان صورت
میگیرد ،باتمام معنی باعنوان این اثر»تعصب ویرانگر تمدن هاست «همنوا
میباشد .تعصب زمانی ویرانیها وتباهی هارادریک اجتماع مدنی ودرمیان
انسانهای خیراندیش وصلحتواه واردمیکندکه دستۀ ازمتعصبین کوردل وفاقد
عطوفت وکرامت انسانی ،درخدمت متربین وعناصربدخواه وآدمکشان
وزمین سوزان بی مروت قرارمی گیرند واسلحۀ قتال بدست می آورند.
ماهمین حاال این فاجعۀ انسانی رادریکتعداد ممالک مصیبت رسیده چون
افغانستان ،سوریه وعراق دررسانه های خبری باچشم سرمشاهده میکنیم .نویسندۀ
چیره دست وپرتجربه نسیبه المطوع که سمت استادی داشته وآثار ارزشمند
دیگردرهمین راستا نگاشته ،ودربساکشورهای عربی کنفرانسها وسمینارهای
روشنگری منعقدساخته ،وبحیث یک چهرۀ آشنا وفرزانه درنشرات تلویزیونی
همین کشورها پدیدارمیشود ،درمقدمۀ کتاب خودنوشته ،که فشردۀ آنرابه
شماتقدیم می کنم :
»مسلمان عادی که نمازهای فرض پنجگانه اش راروزانه ادامیکند ،در
هررکعت نماز ،این فرمودۀ ا تبارک وتعالی رامیتواند :اهدناالصراط المستقیم
ه الفاتحه : 1ما رابه راه راست هدایت کن ...اوباگفتن مارابه راه راست هدایت
کن ،درحقیقت هدف بنیادینی رابرای کامیابی دردنیا وبدست آوردن هدفش
درزندگی رابیان میدارد ،زیرابدون استقامت و سیر درراه مستقیم ،پیروزی در
دارین امکان ناپذیر است .استقامت ،وسطیت معنی میدهد وتوازن را افاده
میکندوبدون استقامت در اندیشه ،وجدان وضمیر وروش وسلوک ،گامزن راه
زندگی ،باخلل روبرومیگردد که پیآمدآن ،فروافتادن دردامن دوپدیدۀ افراط
یاتفریط ،محتمل به نظرمیآید ،دو پدیدۀ که نیروهاوتالشها رانابودمیکندومی
میراند ،حتی تصامیم واهداف ثمربتش هم به زهرهای زیان رسان تحول
میپذیرد ودرهمچو وضع ناخوشآیند ،نادانی و عدم توازن درصدورتصامیم
مبتنی برخردصدرنشین شده وشتص دربرابرقضایای دنیایی و موضوعات
فکری دراین گستردۀ خاکی ،دشواریهایی روبرومیشود.
انسان خردمند و زیرک همان کسی است که درک کرده دین حق ،همانا دین
استقامت ودین وسطیت واعتدال ودین تولید درکشور تن و درهستی است.
مؤلف راجع به تعصب وانواع آن معلومات وتشریحات ذیل راارسه میدهد:
 -5تعصب قبیلوی :تعصب قبیلوی ،همان دلباختگی بیدریغ واحمقانۀ به قبیله
است ،که پیامبر(ص) ازآن به «گندیده »تعبیرکبرده است ،زیرا
همچوتعصب ،بنیاد بیطرفی فکری راویران وتوان برعدالت وداد رادر قضاوت
فکری نابود میکند .بلکه برتصمیم مبتنی برخرد ،تسلط پیدا کرده ،اورا
وامیداردتا ازخواهشات قبیله ومصلحتهای ویژۀ آن پیروی کند ،بدون اینکه
انسان دیگر وروابط بشری مارامدنظرداشته باشند ،و مسئولیت مان
رادربرابرانسانهای که باما دراین کرۀ خاکی زندگی میکنند ،لحاظ دارد.
 -7تعصب قومی :تعصب قومی همان طرفداری سیاه وقیرگون قومی است،
آنگونه سیاه وقیرگون که وبای کشندۀ انسان مؤمن وهمه کسانیست که در
اطراف او میزیند .این بیماری مهلک قومگرایی مردم رابه جایگاههای
غیرواقعی نویدمیدهد ودنیا رابسوی ازهم گسیتتگی وستم میکشاند .هلتر نمونۀ
کامل همین گونه تعصب قومی درجهان ماست که کشورش رابه پرتگاه
سقوط داد ،باوجودیکه سرزمین مردمی رادراختیار داشت که تواناییها
وویژگیهایی داشتند و پیشرو یک تمدن کهنسال وباستانی بودند .بهمین گونه
است غارتهایی که کشور ها ،استوار برستمی که درطول تاریخ بریکدیگر
روامیدارند که یکی ازعوامل بنیادین همین غارتها ،تعصب قومی است وپیآمد
منطقی آن ،حملۀ ویرانگر برهرآنچه عدالت درزمین است.
 -9تعصب فکری  :انسان توسط اندیشۀ دادگستر ،راهیاب وسودبتشی که
برای خودش واطرافیانش ثمره داشته باشد ،مسایل را ارزیابی میکند
باوجوداینکه این ارزیابی موردپذیرش منطق وعرف حاکم قراردارد ،اما
درپهلوی آن میدانیم که دربسا اوقات شتص به خصوصیتهای فردی و ملکیت
انسان دیگراحترام نمی گذارد .پروردگارمی فرماید« :لکم دینکم ولی دین »
(حال که چنین است) آیین شمابرای خودتان ،وآیین من برای خودم ! باید میان
این دوپدیده تمییزکرد ،یکی احترام فکرو اندیشۀ دیگران ومیان روش تماس
مناسب برای بازنگری افکاردیگران.
تعصب فکری ،بتل فکری معنی میدهدوبه دیگران اجازه نمیدهدآنچه درخرد
جمعی ماوجود دارد ،موردمناقشه قرارگیرد واین باعث میشودتا برخی
ازجاهالن ،هراس افگنی تماس درروابط وگفتگو را ایجاد نمایند ،البته درپهلوی
احترام نگذاشتن به نظر و رتی دیگران .
پژوهشگرعالم ودوران دیده نسیبه المطوع ،درصفحۀ51کتابش نگاشته اینرا
بایدبتاطربسپاریم که« :چن زدن به ثوابت فکری به معنای تعصب فکری
نیست ونه فرض رتی ونظر ،به زور وجبر برآنانیکه چنان نمی اندیشند ،بلکه
معنای آن توازن وثبات واستواری برمبدت حق راافاده میکند ،درپهلوی احترام به
دگرگونی درک های بشری وتبادل دوستی مسئوالنه وشفقت انگیز باآنکه
اشتباه میکند ،نه اینکه براو ستتی کند وبراوستم روا دارد به مجرداینکه بااو
اختالف نظردارد ،اعم ازاینکه این کار راآگاهانه انجام میدهدیاجاهالنه یابه
قصدیابدون قصد .ازهمین رو برآموزگار گهوارۀ نتستین یعنی خانه وگهوارۀ
دومین یعنی مکتب ومدرسه ضروری است تادرضمیر ناخودآگاه کودک
ودانشجو اهمیت احترام به نظروفکر دیگران را غرس کند.
اینک مبادی واساساتی راکه بایست درذهن کودک ازهمان ابتدا (دوران
کودکستان ومدرسه) غرس کرد ،تا اورا ازتعصب فکری نجات داد ،به گونۀ
فشرده بیان می داریم:
الف – درامورثابت کتاب وسنت درمیان مسلمانان ،اختالفی وجودندارد کده
آنرا به گونۀ خالصه بنام «ثوابت »اسالمی یادمیکنیم .ب – اهمیت قایل شدن
به نظردیگران،
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شمارۀ 1301
پ -انکشاف توانایی ذاتی برکار وهمکاری باآنانیکه باایشان اختالف فدکدری
داریم ،ت -دوستی مسئوالنه اصل نبوی ایست میان همۀ مسلمانان ومیان مسلمانان
و جهان .پیامبرمیفرماید :الیؤمن احدکم حتی یحب الخیه مایحب لنفسه .مومن
کامل نیست یکی ازشما ،مگرآنچه راکه برای خودمی پسندد ،برای برادرش نیز
بپسندد .ج -شفقت برآنکه اشتباه میکندو بادرنظرداشتن ناداندی او ،تدالش و
مساعدت باشفقت برای تصحی اشتباهش ،نه اینکه از اوانتقام گرفت یا با او ازدر
شدت پیش آمد.ح -میان دانش وروش رساندن آن به دیگران ،بایست فرق قایل
شد .خ -رساندن یک اندیشه به دیگران ،هنراست وبدایسدت ایدن مدهدارت
راآموخت که چگونه ساکنان این گسترۀ خاکی برای ایجاد روابط سالم بابرادر
انسان خود از آن کارمیگیرد وبه جانب مقابل این روشن رامی آموزاند ویدابده
آموختنش ،دیگران را تمرین میدهد .
ازآنچه گفته آمد ،بحث رااین گونه خالصه میکنیم که تعصب فکری ،دیدگداه
تن وخواهش نابجای ذهنی است که متعصب راوامیداردتاجزفکرخدویدش،
پدیدۀ دیگری رانبیند وهر فکردیگری که درهستی وجود دارد ،آنرا باطل اعالم
دارد .
تمدن فکری ماتا روز رستاخیز ،همان ضدیت برگشت ناپذیرباتعصب فدکدری
است ،تمدن فکری ما ،همان نرمش استوار برخرد ،ضمیروروشی است که همۀ
جهان رابا گونه گون بودن اندیشه وتغییر بازده ها و اختالف نشو ونما ومحیطش
فراگرفته است .
 -4تعصب تربیتی  :تعصب تربیتی یا پرورشی همان تعصبی است که ازمحیط
منشأ میگیرد ،وشتص بایک سلسله عادات وکارهای مباحی پرورش میدیدابدد
وبزرگ میشودکه او راازپیشرفت وانعطاف ودستآورد های نسل جدید ،مداندع
گردد ،واین به این معنی نیست که مابه دگرگونی اخالقی وصحیحتر به (تقلب
اخالقی) به تبعیت واقعیتهای جهانی وحاکم تسلیم گردیدیم ،بلکه مامیدتدواندیدم
توازن تربیتی مطلوب ،از ثوابت این دین حق سرچشمه میگیرد ،وهمه تغییراتی
که دراین جهان پایدارمیگردد ،درساحات مستحب ومباح ،باهمرکابدی (فدقده
واقع) آن ،درنزد ما ازاعتبار برخورداراست .تمدن ما درطول تاریخ ثابت کرده
است که انعطاف همیش ازویژگیهای این دین حق بوده است.
انسان دراین دنیا ازتواناییهای ذاتی وسلوکی اش ،تربیت الزم رابدرای انسدان
متمدنی که تمدن برایش ارمغان کرده است ،بهره خواهد برد .مندطدق حدکدم
میکندتا ما درک کنیم که انسان تمدن رامی آفریندوعکس آن درست نیدسدت
وازبدیهیات اهداف تمدن ،تربیت انسان همگام با تمدنی است که آندرا بدرپدا
میدارد وازهمین خاستگاه فکری است که ما میگوییم  :اسالم زمیندۀ تدربدیدت
متمدنانه و متوازنی رابرای پیروانش از نگاه فکر و روش مناسب ،مهیدا کدرده
است.
روش تربیتی اسالم درخلق تمدن برپایۀ اخالق به اضافۀ دانش استوار است واین
روش رامقدمۀ بنیاد نهادن تمدن میداند ،ازهمین روتعصب تربدیدتدی خشدک،
تغییرات واقعی رابه رسمیت نمی شناسد ،بلکه آنراعایق ومانع دربرابر تدربدیدت
متوازن میتواند ،همان تربیت متوازنی که آغاز ورودبه راه راست است«...
نویسندۀ دانشمند بعد انواع دیگرتعصب راچنین برشمرده است :تعصب مبتندی
برهوای نفس – ب ُعدروانی تعصب -ب ُعداجتماعی تعصب .تاباالخره مدیدرسددبده
راههای کامیاب نجات ازدایرۀ تعصب رااینطوربررسی کرده است :تدعدصدب
مفهوم افراطی ایست که ازبیدانشی مایه میگیردوازهمین رو برهدمدۀ جدامدعده
ضروریست تاراههای حل براین معضل رابیابد ،راه حل هایی که بردانش ،تربیت
وروش بهتراستوارباشد.
مؤلف گرامی نسیبه المطوع دراخیرکتابش چنین نگاشته :خالصۀ کالم ایندکده
هرگاه مابتواهیم دانش رادرمیان مردم پتش کنیم ،بایدنشرعلم راکه پیدرامدون
جوانان مارا درعصرحاضر احاطه کرده ،بانگاههای مثبت متوجه باشیم ومجدّانه
درتکامل معلومات او وخرد اوتالش کنیم ،درراه اینکه معلومات ودانسدتدندی
متکامل وهمآهن باشد ،برنامه ریزی کینم ...که تکمیل کنندۀ یکدیگرباشندد
ونتیجۀ منطقی ودلتواه که عقل جوان به پتتگی وکمال رسد ،بدست آید.
دراخیرمعرفی متتصرکتاب پرمطلب وارزشمندیک شتصیت فرزانه و دانشمند
جهان عرب ،استاد المطوع ،این اصل راهم بایدتذکردادکه در راه تدربدیدت
وآموزش انسانها ،سعی بعمل آیدتا مردم وخاصه نسل جوان خودرابشناسندد و
اخالق حمیده ،کرامت انسانی واحترام به زندگی سایر انسانهداراندیدز درندهداد
وشعایرخود احیاکنند.
بهرحال گفتار راباآرزومندی صحت وسعادت مترجم عزیزودانشمند آقای فضل
الرحمن فاضل ،که چنین اثرارزشمند و روشنگر منشأ معضالت وبربادیهای انسان
رابامساعی جمیله ترجمه کرده است ،خاتمه داده ودرپایان معرفی نامده راایدن
گفتارماندگار امام غزالی از کیمیای سعادت او مزین میسازم :
بدان که آدمی را باهریکی ازاین لشکر ،که در درون وی است ،عالقتی اسدت
وویرا ازهریکی خ ُلقی وصفتی پدیدارآید .بعضی ازآن اخالق بدد بداشددکده
ویراهالک کند ،وبعضی ازآن نیکوباشدکه ویرا به سعادت برساند .و جملۀ آن
اخالق – اگرچه بسیاراست -باچهار جنس بازآید :اخالق بهایم واخالق سدبداع
واخالق شیاطین واخالق مالیکه ،چه به سبب آنکه دروی شهوت وآز نهاده اند،
کاربهایم کند چون شره نمودن درخوردن وجماع کردن ،وبه سبب آنکه دروی
خشم نهاده اند ،کار س وگرگ وشیرکند ،چون زدن وکشتن ودرخلق افتادن
به دست وزبان ،وبه سبب آنکه در وی مکر وحیلت وتلبیس وتتلیط و فدتدنده

انگیتتن میان خلق نهاده اند ،کار دیوکند ،وبه سبب آنکه در وی عقل نهاده اند،
کارفرشتگان کند چون دوست داشتن علم وصالح و پرهیزیددن ازکدارهدای
زشت وصالح جستن میان خلق وعزیزداشتن خدود راازکدارهدای خسدیدس،
وشادبودن به معرفت کارها وعیب داشتن ازجهل و نادانی/.
***************************

شمس الحق حقانی

تعادل قومی دربیرون از زندان بگرام !

داکترعبدالغفور روان فرهادی

صفحۀ چهارم
شمال کالیفورنیا

یاد از سیدفقیر علوی  ،نویسندۀ روشنفکر وطن

سال تولدمرحوم سیدفقیرعلوی راجستجوکردم ودرکتداب »چده کدس
کیست؟ « به زبان انلیسی اثر ادامک5371 ،م رایافتم ،ومعلوم می شود هنگام
وفات ،که درشرق امریکا درآغاز 7152واقع شد ،درآغاز 32سالگی بود ،و
این تتمین غالبا ً صحت دارد .دوستانی که اخیرا ً به عیادت اورفدتده بدودندد،
دریافتندکه بسیار ناتوان والغرشده بود .پس باید درسال سوم عهد اماندی بده
دنیاآمده باشد .
معلوم است که مرحوم سیدفقیرعلوی در5311م مدیرروزنامۀ اصدالح در
کابل بود که ازطرف دولت چاپ می شد .دریافتم که قبال ً در5311م مددیدر
ژوندون بود ،بعد چون از دفاترمطبوعات دولتی کناره گرفت ،مدیدرمدجدلدۀ
اقتصاد شدکه از طرف اتاق تجارت چاپ می شد .بعدا ً با اسدتدفداده اززبدان
آلمانی ،که درلیسۀ نجات آموخته بود ،دریک موسسۀ تجارتی بنام صدوفدی
زاده وظیفه داشت ،بدون اینکه دوستی شتصی خود رابااهدل مدطدبدوعدات
فراموش وقطع کند .نمی دانم که در کدام سال به امریکا مهاجرشد ،اما ارتباط
خودرا باجریدۀ امید چاپ امریکابرقرار کرد ،و ازروی مطبوعات امدریدکدا،
مقاالت سودمنددربارۀ افغانستان می نگاشت .
من ،قبل ازاینکه در5343م برای تحصیل به فرانسه سفرکنم ،مقاالتی را که
از فرانسوی ترجمه میکردم ،درروزنامۀ انیس به چاپ میکردم ،و دراثرتوصیۀ
پدر مرحومم به مالقات مرحوم محمدعثمان صدقی ،که مدیر اندیدس بدود،
میرفتم .دفترانیس در(کوتی لندنی) بودکه عمارت خوبی بود درکناررودخانۀ
کابل ،نزدیک دهمزن  .کوتی لندنی را بعددا ً حدکدومدت ویدران کدرد،
(زیرادروقت امانیه اعمارشده بود) .درآنجا با مرحوم سیدفقیرعلوی آشناشدم،
زیرا معاون نشراتی انیس بود ،وترجمۀ کلمات فرانسوی را ازمن می پرسیدد.
ملتفت شدم که مرحوم محمد عثمان صدقی لیاقت وکفایت اورا قددرداندی
میکند.
بعد ازآنکه ازتحصیل درفرانسه فارغ شده به وطن عودت نمودم (5311م)،
در وزارت خارجه وظیفه گرفتم ،مرحوم سیدفقیرعلوی به من بسیارتدلدفدون
میکرد ،و دربارۀ تبصره بروقایع جهان نظریۀ مرامیگرفت .حتی وقتی درفرانسه
تحصیل می کردم ،نامه هایش درآنجابه من ازکابل میرسید ومدن درجدواب
دادن کوتاهی نمی کردم ،و مقاالت خودرااز آنجابه او جوابا ً مدیدفدرسدتدادم
تادرکابل به چاپ برسد.
مرحوم سیدفقیرعلوی ازفعالیت درسیاستهای داخلی پرهیزمیکرد ودر هیدچ
حزب یا حرکت سیاسی داخل نشد ،ودربارۀ جنبشهای سیاسی در وطن مقالده
نمی نوشت .اکثر مقاالت اودربارۀ جریانات درکشورهای جهان بود.
وی مرد الیق وشتص شریف ودانشمندبود .دعامی کنم که خداوند متعال
روح او را قرین رحمت خویش فرماید .آمین /
**********************************
مال اشرف غنی احمدزی دربیرون زندان بگرام هم تعادل قومی را میان اقدوام
کشور برقرار کرد !
معنی بلند من فهم ت ُند می خواهد
سیرفکرم آسان نیست کوهم وکتل دارم
ما را عادت بر این است که همیش بر ظواهر امور نظر انداخته بطور مثدال
طالب را به علت که فرزندان ما را به قتل رسانیده دشمن خویش پنداشته و به او
نفرین می فرستیم اما یکبار هم از خود نپرسیدیم که چرا طالب اینکار را میکند
که در انجام آن جان خود را هم از دست میدهد اگر او دشمن فرزند ما ست به
یقین که دشمن خود نیست
ما نه تنها ظاهر بین که نزدیک بین هم هستیم و فقط به امروز اندیشیده و
هرگز به فکر فردای قیامت نیستیم در حالیکه همین طالب بیچاره با قبول هدر
نوع درد و رنج و حتی قبول نوکری جنراالن پاکستانی و در نهایت بدا ندثدار
خونش به فکر آینده ما شده و دروازه های بهشت را بروی ما باز میکند و برای
حصول اطمینان خاطر از دستیابی مان به هفتاد و دو حور بهشتی خودش ما را
دست گرفته تا داخل بهشت همراهی میکند
همچنین اقدام دوراندیشانه و خیرخواهانه زعیم خردمند کشور برای خیلی
ها خصوصا هموطنان غیر پشتون یا فارسیوان ما به مشکل قابل درک است لهذا
درین روز ها در فضای مجازی و صفحات اجتماعی سر و صداهای را بدراه
انداخته اند که گویی عرش معلی پاسین آمده چون جاللتماب احمدزی همده
اقوام پشتون را در زیر یک چتر قرار داده و از آنها بنام قوم پشتون یاد کرده و
سایر اقوام کشور را به تفصیل به نام های خود شان یاد آور شده
درست مانند مثال باال بدون اینکه هموطنان عزیز ما علت و انگیزه این اقدام
دور اندیشانه و خیرخواهانه او را بدانند به جناب ایشان اتهامات ناحق و نداروا
می بندد که گویی خدای ناخواسته ایشان با انگیزه قومگرایی و برتری طلبی
قومی دست به چنین کاری زده باشند که پشتون ها را اکثریت و اقوام دیگدر
را اقلیت جلوه دهند.
من در چه خیالم و فلک در چه خیال
اگر این هموطنان اعتراض گر ما اندکی با مبادی علوم اسالمی و احادیث
بتاری آشنایی میداشتند پس میدانستند که خداوند متعال زمین بهشت را برای
جنتیان به اساس قوم و فبیله تقسیم میکند که برای هر قومی یکمقدار زمدیدن
آبی و زمین للمی  ،درخت های زیتون و خرما و جوی های شیر و شدراب
سپرده می شود
حاال اگر جاللتماب اشرف غنی اقوام پشتون را چون احمدزی و کرزی و
ستانکزی و ماما زی و کاکا زی و فالن خیل و بسمان خیل که تعداد شان بده
صد ها قوم میرسد هر کدام را بنام خودش در لست اقوام افدغدانسدتدان درج
میکرد طبعا که برای اقوام غیر پشتون یک جریب زمین بهشت و یک عددد
درخت خرما هم باقی نمی ماند که در آنصورت باز هم صددای اعدتدراض
هموطنان غیر پشتون ما بلند شده و پشتون ها را انحصار طلب و تمامیت خواه
می نامیدند.
حاال این از نهایت درایت و هوشمندی و ایثار و فداکاری جاللدتدمداب
اشرف غنی احمدزی است که بیشتر از صد قوم پشتون را زیر یک چدتدر
آورده تا برای سایر اقوام افغانستان زمین بهشت بقدر کافی باقی مداندده و
جبران بی عدالتی های دوصد پنجاه ساله زندگی دنیوی در آخرت صدورت
بگیرد اما افسوس که بجای سپاسگذاری و امتنان هموطنان فارسیوان ما به ایشان
اتهامات ناحق و ناروا بسته و جناب ایشان را لباس بتن میکنند که بحق الیق قد
و باالی ایشان نیست/.
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نیوجرسی

مظهرتعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
خوانندگان عزیزجریدۀ مردمی امید ،طوریکه دیدیم بتشهای قبلی مدقدالده
بادالیل وشواهد روشن این حقیقت را ثابت ساخت که هرباری که یک پشتون
(متعصب وقومگرا) دریک والیت غیرپشتون نشین برای حکمرانی ارسال شده،
چیزی بجز ظلم ،استبداد ،سرکوبی مردم ،توهین ونابودی فرهن وعدندعدندۀ
باشندگان بومی آن والیت نکرده است .مثال های عمدۀ آن محمدگل مومندد،
شیرخان خروت ،انور ارغندیوال ،جمعۀ اسک ،جمعه خدان هدمددرد وعددۀ
دیگری که درپروان وکاپیسا والی بودند میباشند ،که خاطرۀ جنایدات ،ظدلدم
واعمال زشت آنهاهنوزهم در آن والیات زنده است ،وزخمهایی که ازمدظدالدم
وستمگریهای آنهادر سینۀ مردم آندیار اند ،هنوز التیام نیافته وهرگدزندتدواهدد
یافت.
طورمثال ،دیده شدکه همین محمدگل مومندکه خودیک موجود درنده خو
و بی عاطفه بود ،بحیث رسیس تنظمیه صفحات شمال ،که باشندگان بومدی آن
غیر پشتون اند ،منصوب شد .اونه تنهاجزسی تدریدن کداری بدرای عدمدران
وآبادآنجاهانکرد بلکه آنچه که ازآثار فرهن و دانش درآنجدا بدود ،آندچده
ازسرسبزی وشادابی که آنجاداشت ،آنچه از آثارهستی های فرهنگی ودانشدی
که درآنجابود ،همه وهمه را ویران و برای ابد نابود ساخت .مومندملعون همان
جنایاتی راکه درمیمنه انجام داده بود ،درسمنگان تکرارکرد ،کتابهاونسخ خطی
مردم آنراکه گرانمایه ترین هستی وطن بودند ،ازخانه هاجمع وبادستهای کثیف
خود به آنهاآتش زد .فرق درآن بود که درمیمنه ازحیله ونیرن کار گرفت ،اما
درسمنگان بازور وظلم آنچه کتب و نسخ خطی درخانه های مردم بود ،جدمدع
کردوآتش زد .طوریکه عساکررا موظف ساخته بودکه خانده هداراتدالدشدی
کنندوهرچی کتاب ونوشته ایکه پیدا کردند ،برای آتش زدن بیاورنددوهدمدۀ
آنهارا درپیش چشم مردم آتش زد و نابود ساخت .
محمدگل مومندکه آرزوی تحمیل زبان پشتو ونابودکردن فرهنگی که زبان
ملیتهای تاجیک ،اوزبک وترکمن وهزاره سایرملیتهای ساکن کشوررادر سدر
داشت ،تاتوانست برای برآورده شدن این آرزوی شومش از ظلم وستم و بیداد
استفاده کرد  .طورمثال اونه تنهاکتب ونسخ خطی وآثارقلمی ملیتهای شمال را
آتش زدونابودساخت ،بلکه آثارفرهنگی و دانشی وباستانی آنددیدار راندیدزبدا
بیرحمی و قساوت قلب محو کرد .باساس روایت شاهدان عینی ،اودرحدود سه
صد نوشته و کتیبۀ سنگی راکه متعلق به دوره ها وتمدندهدای قدبدل ازاسدالم،
تمدنهای اسالمی بعد ازاسالم را دربلخ ،یمگان و سمدندگدان ومدیدنده وبدغدالن
ودیگرنواحی شمال ،توته توته و پارچه پارچه کرده ازبین برد .حدتدی تدوتده
هاوپارچه های آنهارادر دریای بلخ انداخت ،وبرخی دیگرآنهارا جغله سداخدتدن
درترمیم جاده ها استفاده نمود .هدفش ازاین کارآن بودکه درآینده حتی توته
های آن آثار راکسی پیدا کرده نتواند .
درمیان این کتیبه های سنگی ،آثارپربهای تاریتی وشهکارهای بی نظدیدری
موجود بودکه قدامت هزارهاسال داشتند ،وجزوآثارپربهای باستداندی جدهدان
بودند ،که بطورنمونه میتوان ازسن مزار زردشت ،سن مزار رابعۀ بدلدتدی
ودیگران نام برد ،که محمدگل مومندبادستهای کثیفش آنهارادراجتماع مدردم
توته وپارچه کرد ،جغله ساخت وامرنمود تاچهارپایان راازروی آندهدا عدبدور
بدهند ! مردم محل میگویند این کاررا بتاطری میکردتا نه تنهاآثارعظیم وپربهای
باستانی شمال کشوررااز بین ببرد ،بلکه به فرهن وداشته های فرهنگی مدردم
آن سرزمین نیز توهین نموده باشد.
ازجنایات فرهنگی دیگراین موجود درنده خو ودون صفت ویران کدردن
صد ها مکان مقدس ،مقاب مردان ودانشمندان بزرگ بودکه هم از نگاه دیندی
وعرفانی وهم ازنگاه نقاشی ومعماری ،ازارزشمندترین های جهان ومنطقه بدود.
مثال ازویران کردن مزارحضرت یعقوب فاریابی ،آرامگاه بابه یادگار ،آرامگاه
خواجه عبدالرزاق ،مزارامام باقر علیه الرحمه ،ویران کدردن بداالحصداربدلدخ،
تتریب دیوار های اطراف شهر بلخ که قدامت چندین هزارساله داشت ،تتریب
برج عیاران بلخ ،تتریب مسجدخواجه پارسای ولی ،تتریب ارگ قدیمۀ بدلدخ
میتوان نام گرفت ،که همه وهمه رامحمدگل مومند درزمان حکمروایی اش در
صفحات شمال کشورمرتکب شد.برعالوۀ اینها ،صدهامقبره ومعبدوآبده هدای
تاریتی وباستانی دیگررانیز مومند شتصا ًیابه کمک همدستانش درسراسرشمال
کشورتتریب نمود که ازذکرهمۀ آنهاقلب هرانسانی جریحه دارمیشود.
بدین ترتیب محمدگل مومند بااین اعمال ضدفرهنگی وضدددانشدی خدود
مشابه به هم جنسهایش یعنی طالبان ،که بت های بینظیربامیان راپیش چشم جهانیان
به توپ پراندندوتتریب کردند ،لطمه های شدید وجبران ناپذیری نه تندهدابده
فرهن وتمدن باستانی کشور ،بلکه به فرهن و تمدن باستانی جهان ومنطقده
وارد نمودند ،که به هیچوجه جبران شدنی نیست.
قراراظهارشاهدان عینی ،محمدگل مومند وقتیکه مصروف ویران سداخدتدن
آبده های تاریتی وآرامگاههای مردان بزرگ درشمدال کشدوربدود ،خدبدر
میشودکه در بغالن یک سن نوشتۀ بزرگی قرارداردکه حاوی ندقدشدهدا و
تزسینات هنری زیبایی میباشد وهیچکس توان خواندن ودانستن آندرا نددارد.
اوخود شتصا ًبه بغالن میرود وآن اثرزیبا وارزشمندرامی بیند ،ستت خشمگین
شده به افرادش امرمیکندکه آنرا پیش چشمانش با مارتول وکلن توته پارچه
نمایند ،ووقتی امراجراشده نوشته هداو تدزسدیدندات آن مدحدومدیدگدردد،
مومندخوشنودشده وحرکت میکند .تصادفا ً او به عقب نگاه میکندومی بیندکه
نمای هنری آن کتیبۀ باستانی هنوز از دورها شنداخدتده مدیدشدود ،بدرگشدتده
وامرمیکندبقیۀ آن کتیبه رابه توپ بپرانندتا بکلی نابودشود ،وچنان مدیدشدود.
بعدهامعلوم شدکه این کتیبۀ زیبای سنگی ازکتیبه هاوآثارهنری دورۀ کوشانیها
بود.
ریش سفیدان بلخ میگویندمحمدگل مومند تندهدازبدلدخ بدیدش ازدوصددو
هشتادجلد کتاب قلمی باستانی ارزشمند راکه به زبانهای فارسی ،عربی و سغدی
بود ،به جبرواکراه ازخانه های مردم جمع کردوسوزاند  .مومند وهمددسدتدان
پشتونش بعدا ً دریافتندکه این کتابهادربیرون افغانستان به قیمت گزاف فروختده
میشوند ،ودر خارج خریداران زیاددارند واکثراز کتابهاونسخ خطی تداریدتدی
وباستانی راازمعابد و زیارتگاهها گرفته وبه هندوستان برای فروش میفرستادندد.
شاهدان عینی میگویند که این کاربه اساس هدایت انگلیسها صورت میگرفت،
وباوجود پولی کده ازفدروش ایدن کدتدابدهدا بده مدحدمددگدل مدومدندد
میرسید،اوبیشترطرفدارآتش زدن ونابودی آن کتابهانسبت به فروش آن درهند
بود .اماهدایت که ازمقامات باال (نادرغدار) بود ،اومجبورا ً همانطورعمل کرد .
به تأسی ازاظهارات بزرگان وریش سفیدان بلخ وبدخشان ،ازجمله جدنداب
مولوی صاحب عبدالرشید بلتی وجناب حاجی عبدالرزاق بلتی ،مومند پس از
آن که تعداد بی شمار کتاب هاو نسخ خطی راحریق کرد ،مقدار زیاد کتابهای
قلمی که همه طالکاری ومیناتوری داشتند( ،دنباله درصفحۀ هشتم)

بررسی تهاجم پشتونیسم ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
زبان افغانى(پشتو) چگونه وارد معارف کشور و کتابت شد؟ زبان افغانى(پشتو)
براى نتستین بار ازچه زمانى وارد نصاب تعلیمى ابتداسیه شد و اولیدن مدؤلدف
کتاب زبان افغانى کی بودوچه گفت؟ زمانیکه درعصرامارت امیرحبدیدب ا
خان دستورآموزش زبان افغانى (پشتو) درسال 5999ه ق صدادرشدد ،تدمدام
کشوربشمول وزارت معارف ،پادشاه و حتى مؤلف نام کدتداب را افدغداندى
گذاشتند!یعنى درعصر امیرحبیبا و امانا خان نام زبان پشتو به ندام زبدان
افغانى یاد مىشد.
به تصاویر نتستین کتاب افغانى دقت نمایید .براى اولین بار تألیف آموزش زبان
افغانى(پشتو) بنا به فرمان امیر حبیب ا خان توسط صال محمد قندهارى تهیه و
ترتیب گردیده است.
در آن زمان نام رسمى و تعلیمى زبان پشتو را “افغانى”مى گفته اند که اتفاقا ً ندام
شایسته و مناسب بوده است  ،این همان نامى است که متأسفانه امروزبه تدمدام
شهروندان افغانستان إطالق میگردد.صال محمد قندهارى در مقدمه نه صفدحده
یى بلندخود که به فارسى نوشته؛ هدف از تألیف و تدوین زبان افغاندى را در
نصاب تعلیمى آموزش زبان مادرى براى افغانهامیداندوجغرافیاى افغانها را بده
چهار شهر بنامهاى قندهارى ،خوستى ،پشاورى وجالل آبادى محدودنموده بیان
میکندکه این افغانها داراى لهجههاى متفاوت هسدتدندد ولدهدجده قدنددهدارى
رابهترمیشمارد.مؤلف کتاب که به نظرمیرسد فردمسلط و مدطدلدع از تدمدام
امورمعارف وکشور است به وضوح اعتراف مینمایدکه تا امروز درزبان افغانى
هیچ کتابى براى آموزش موجودنبوده وزبان افغانى بیچاره در حال مدرگ و
نابودى کامل قرار دارد.
جالب اینجاست که این معلم کارکشتۀ نظام معارف ومؤلف ارجمند از پته خزانه
هیچ یادى نمیکندزیراتاآن روز روانشادعبدالحى حبیبى هنوز پته خزانه را ننوشته
واین کتاب مستطاب هنوز متولد نشده است !!
تمدن ستیزى ،تحریف تاریخ ،هویت سازى جعلى وتغیدیدرندام هداى اصدیدل
تمدنى به هدف افغانیزه کردن کشور ! نتستین کتابىکه بعنوان جدغدرافدیداى
رسمى و نظامنامه تقسیمات ملکى افغانستان درعصر امانا خان در 5377توسط
شتصى بنام محمد حسین در 791صفحه تدوین گردیده و به چاپ رسدیدد،
بطورباورنکردنى واقعیت هاى قومى ،فرهنگى ،سیاسى واجتمداعدى جدامدعده
افغانستان را بیان میداردکه شاید براى شهدرونددان و بدتدصدوص جدواندان
کشورتعجب آورباشد.هرچنداین کتاببهدف تعریف هویت سازى سدیداسدى،
جغرافیایى وفرهنگى افغانستان درمحور(کشدور مدلدت) ندگدارش یدافدتده،
اماازآنجاییکه نویسنده نمىتوانسته تمام واقعیتهاى موجود را کتمان نمدایدد،
کتاب تصویردرست وزیبا ازحقایق کشور را به نمایش مىگذارد .
بطور مثال  :هنوز سبزوار به شیندند تغییر نام نیافته است؛هنوز جالل آباد وقندوز
وقندهاربه ننگرهار وکندز وکندهارخوانده نمىشوند .هنوزتمام مشرقى ازکنرتا
لغمان هویت افغانى ندارد و در آنجا شهروندان دیگان ،عرب ،بابرى ،تیمدورى،
تاجیک ،لغمانى ،سادات ،هندى وسایر شهر وندان زندگى مینمایندو زبان ملدى
ومسلط فارسى است .هنوزقندهار ،سیستان ،فراه ،هرات ،بست ،هلمندهدویدت
خ ُراسانى دارند وتمام نامهاى بالد مطابق نامهاى تاریخ عصردرخشان تیموریدان
وطاهریان است.
مؤلف کتاب موطن اصلى افاغنه را در معرفى حدود اربعه کشور در صدفدحده
شش کتاب چنین مینگارد“ :شمال :ترکستان روسى ،بتارا ،خیوه ،دریاى آمدو
ودریاى مرغاب .مشرق  :هندوستان که مابین آن و افغانستان یعندى در مدیدان
دریاى سنده و کوه سلیمان قباسل افاغنه بود و باش دارند .جنوب  :بلوچستان و
افغان خود متتار”.
مطابق این اثرتاجیکهاتنها شهروندانى هستندکه درتمام نقاط و شهرهداى مدهدم
ازجمله :هرات ،بامیان ،سیستان ،قندهار ،کنر ،جالل آباد ،بدخشان ،قطغن ،لغمان
و کل بالد ترکستان بود و باش دارند.
دراین کتاب تاجیک به هفت طایفه تقسیم شده است :کیانى(اوالده رسدتدم)،
برکى ،فرملى ،فارسى ،دیگان ،کرد و فوشنجى کده در سدرتداسدر کشدور
بتصوص هیرمند ،لوگر ،جالل آباد ،سیستان ،کابل ،ترکستان ،قطغن ،بسدت،
غزنى ،بامیان ،قندهار و هرات زندگى مىنماید.جالب اینجاسدت کده لدغدمدان
درآنزمان به فارسى ولهجه متصوص لغمانى ستن میگفته اندوهنوززبان افغانى
(پشتو) به انجاتسلط نیافته بوده است .
یکى از نکات قابل توجه اشاره به آرامگاه یزدگرد سوم ،آخرین شاه ساساندى
در هرات میباشد .مابنا به روایت تاریخ طبرى میدانیم که یدزد گدرد بدطدرف
خراسان آمد و داستان قتل او متفاوت روایت شده است .نکتده اصدلدى ایدن
مىباشدکه تااینزمان از واژههاى پشتون وپشتو خبرى نیست و بدجداى آنهدا
واژههاى افاغنه ،افغان وافغانى به کار رفته است .
ظهورمحمدگل خان مومند و اجراء مانیفست فاشیسم افغانى برتمام ابعاد جامعه از
قبرستانهاى بلخ تانمادهاى تمدن پایتتت خراسان ،هرات:این بازخوانى تاریخ نه
براى انتقام است ،نه براى تنفر است ،نه پیام تعصب دارد و نه آهن جددایدى؛
بلکه براى فهم درست تاریخ وجلوگیرى از روند روبه تکامل فاشیسم افدغداندى
است.
ماباپشتونهابعنوان شهروندان اصیل تمدن کهن باستانى و خراسان هیچ مشکلى
نداریم ،مشکل مابافاشیسم افغانى است ونه افغانها (پشتونها) ،همچدندان زبدان
افغانى نزدیکترین خویشاوندزبان تمدنى ومنطقۀفارسى میباشدواز رشد وبالندگى
این زبان استقبال میکنیم  ،امانمىتوانیم زبانى راکه ازتولدصنعت دسدتدورزبدان
وصرف و نحوش به اعتراف مومند بیش از هشتاد سال نمىگذرد ،صدر نشیدن
محفلى بدانیم که در ذیل آن زبانى به گستردگى وقدمت زبان مادرى مدوالندا
وامام ابوحنیفه وصاحب شاهنامه فردوسى قرار دارد .
آنچه راکه محمودطرزى درذهن داشت ،نوشته ونانوشته هاى او رابراى ایجادو
اعمارناسیونالیسم افغانى ،محمدگلخان مومندهم درتئدورى و هدم درعدمدل
اجراءنمود .اونه تنهاتوانست باحمایت همه جانبه پادشاه ،نظامنامههاى انتقال افاغنه
ازماوراءکوه سلیمان وجنوبى رادرقطغن اجراء و عملى نماید ،بلکه در نوارمرزى
هرات ،در تمام بلخ و جوزجانان و فاریاب اجراء نمود و حتى بنا بده روایدت
حضرت صبغت ا مجددى سن هاى قبور و اثار تمدن را شبانه منهدم ساختند،
تا تمام نمادها و اثار تمدن به یکبارگى نابود شود .زبانی که درعصر امانا خان
بنا به روایت مؤلف کتاب افغانى (صال محمد قندهارى) هنوز مطمئن نبدودندد
رسم التط هندى ،عربى ،فارسى یا التن را انتتاب نمایند ،درعصر محمدگلتان
مومند ،به عنوان زبان ملى بر مقام زبان تمدنى ،منطقه اى و اسدالمدى فدارسدى
نشست!؟
محمدگلتان مومند درهمان زمانیکه بابیل وکلنک تمام نمدادهداى تدمددندى
وهویتى زادگاه فرزندان فرزانۀ بدلدخ؛ زرتشدت ومدوالنداراتدتدریدب مدی
کرد در همانجادستور زبان پشتو رانوشت و بنابه اعتراف خودش زبان درحدال
مرگ وبدون دستورزبان ونگارش را احیاءومسلط ساخت.مقدمۀ بلنددبدیدسدت
ودوصفحهیى او مملو از تنفر و سرشار از خصومت و دشمنى با زبان و فرهن
فارسى میباشد .مومند مقدمه کتاب پنجصدصفحهیى خودرابا این شدعدر اغداز
مىکند و در ادامه زبان بشتو را زبان ملى افغانها و زبانهاى دیدگدر را زبدان
تقلیتها و بیگانه مىداند!؟
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نورى ژبى زده کول که ده ى کمال خپله ژبه سیرول بى کمالى ده
این کتاب در سال 5952ه ش 539۹به نشررسید .مومند درمقدمه ادامه داده ،
که هرقدر که زبان یک ملت تحت تأثیر زبان ملت دیگر قرار بگیرد به هدمدان
اندازه زمینۀ نفوذ سیاسى  ،اقتصادى  ،اجتماعى  ،اخالقى و عادات ملى فدراهدم
مى شود.مومند مىنویسد ،که نفوذ و تسلط زبان یک ملت بر مدلدت دیدگدر
پیامدهاى ناگوار سیاسى و اجتماعى و فرهنگى دارد و على الدتدصدوص کده
تقلیتهاى ساکن هم داراى ان زبان بیگانه باشند؛ اینجا اشاره او به زبان فارسدى
است و کشور ایران و شاید هم بتارا و سمرقند و تاجیکستان.
مومند درادامۀ مقدمه نوشته  :زبان پشتو حفاظت نشده است ،دستدور زبدان و
صرف و نحو ندارد ،آثارى ازگذشته باقى نمانده است  ،اگرهم چدیدزى بدوده
درجنگهاازبین رفته و بجز چند تکه نثر و نظم پراگنده که انهم کامال ً پشتو نیست
موجود میباشدو بس .اوإقرارمیکند که لغتنامه و صرف و ندحدو مدوجدود
نمىباشد!
حتما ً دوستان متوجه هستند که تا زمان تألیف این کتاب توسط آقاى مدومدندد
هنوز پته خزانه تولد نشده و شادروان عبدالحىحبیبى آنرا تألیف نکرده ،زیدرا
اگر این اثر موجودمىبود مومندحتمابه آن اشاره مىنمودوافدتدتدارمدیدکدرد.
مومندظهورفاشیسم افغانى راظهورسعادتمنددندهدضدت پشدتدوعدندوان کدرده
مینویسد:اتحاد ،عزت ملى ،سعادت پشتونها ،اینده پشتون ،امتیازملى مااتحادملى
مامربوط ومنوط به پشتومیباشد.اواز پادشاه تشکرمیکندکه به زبان پشتوتدوجده
خاصى مبذول داشته واظهارامیدوارى میکند که زبان پشتو تا چند سال دیدگدر
بعنوان زبان ملى کشور تثبیت گردد.
عبدالمجیدخان زابلى آخرین قطعۀ پازل ساختارفاشیسم افغانى (پشدتدوندیدسدم)
راتکمیل نمود .واحدپول یکى ازنمادهاى ملى و هویتى هر کشور مىباشد ،در
این یاداشت متتصر مشاهده میکنیدکه چگونه وبه تدریج زبان ملى وتدمددندى
فارسى ازواحد پول افغانستان بطورکامل حذف شد !؟ اولین اسکناس افغانستدان
در سال 573۹هجرى شمسى در دوره امان ا خان به ارزش یک روپیه کابلدی
به چاپ رسید .در پایین این پول به فارسی نوشته شده ( :درجمع خدزاندههدای
دولت ،نوت هذا به مبلغ مندرج اش منظور است ).نتستین اسکناس بدا واحدد

(افغانی) درسال 5914ه ش به ارزش پنج (افغانی) انتشار یافت ،وهنوز متن بده
زبان فارسى بود .ازسال 5912ه ش بر عالوه زبان فارسى در اسکناسهاى چداپ
شده زبان افغانى (پشتو) وفرانسوی هم اضافه گردید.نتستیدن بداندک مدلدى
افغانستان درسال 5959درعصرسلطنت محمدد ظداهدرخدان بدندام (بداندک
ملى افغانستان) بانام رسمى به زبان فارسى تأسیس شد.
درسال 595۹ه ش بنابه پیشنهاد زابلى «دافغانستان بانک »تأسیس گردید و تمام
سرمایه بانک ملى افغانستان به این بانک انتقال یافت .بدین ترتیب زابلى باحذف
کامل زبان فارسى ازبانکنوت وتغییرنام (بانک ملى افغانستان) به (دافدغدانسدتدان
بانک)درتحقق رویاى محمدگل مومند جهت تکمیل فاشیسم افغانى (پشتونیسم)
اخرین گام رابرداشت وزبان ملى فارسى براى همیشه ازبانکنوت کشور رخدت
سفر بربست!؟به این ترتیب زبان افغانى (پشتو) هم جاى روپیه کابلى گرفت وهم
بر مسند زبان تمدنى کل بالد ایران و فالت خراسان نشست !؟
دکوراسیون نماهاى بیرونى وداخلى ساختمدان افدغداندیدسدم(پشدتدوندیدسدم)و
طراحان خردمند در خدمت حاکمان فاشیسم !رویاى افغانیسم که درمقدمه بلند
دستورزبان افغانى(پشتو) درسال  539۹توسط محمدگلتان مومند نوشته شدده
بود ،درعصرسلطنت محمدظاهر خان به سیاست راهبردى حاکمیت تبدیل شدو
در کمترازسى سال یعنى تا5314ساختمان هویت سیاسى بر محورافدغداندیدسدم
تکمیل گردید.اکنون زمان آن رسیده بود که براى این ساختمان تازه تأسیس و
بى نام و نشان ،هویت تاریتى و شناسنامه تمدنى دست و پا نمایند.براى انجام این
مأمول دوشتصیت دانشمند استتدام شدندتاتاریخ و فرهن بیافرینندو زبدان
افغانى (پشتو) راکه به اعتراف مولف دستور زبان واستراتیژیست (مومند) تاسى
سال پیش فاقد دستور زبان و فن نگارش بود ،شناسنامه جعلى هزار ساله صدادر
نمایند!
به این ترتیب عبدالحى حبیبى (پته خزانه)رانوشت ومیرغالم مدحدمدد غدبدار
(افغانستان در مسیر تاریخ ) راتألیف نمود .شادروان حبیبى که خود میددانسدت
بایدبراى اثرخودش نام بامسماى انتتاب نماید ،باهوشیارى تمام نام اثرخودرا(پته
خزانه)گذاشت که تا امروز اصل آن پنهان است.جالب اینجاست که حتى یک
صفحه وتصویر از کشف رسم التط اصلى پته خزانه موجود نیست و آنچه در
پته خزانه دیده مى شود ،متن پشتوی معاصر شادروان حبیبى میباشد.
امامرحوم غبار به اندازه استادحبیبى دقت الزم را نداشته تابراى اثرش ندام بدا
مسمایى انتتاب کند.افغانستان درمسیر تاریخ مدندطدقدا ً ندام غدلدطدى اسدت،
زیرادرانتتاب این نام فرض براین نهاده شده که افغانستان قدیم است وحوادث
تاریتى که برآن گذشته دراین کتاب روایت میشود.در حالیکه چنیدن امدرى
مطلقا ً غلط مىباشد ،زیرا هیچ سرزمینى با هویت سیاسى بنام کشور افغدانسدتدان
پیش از امیر عبدالرحمن خان موجود نبوده است تاتاریتش راروایت نمایند.اگر
شادروان غبارمیندوشدت( :خدراسدان درمسدیدرتداریدخ) وبدعددافدغدانسدتدان
راازسال 5۹۹1اضافه مینمود ،شایدکارى خطا نکرده بود .امانمىتوانیم بنویسیدم
«افغانستان درمسیرتاریخ»زیراچنین کشورى تقریبا ً معاصدرتدلدقدى مدیدشدود
وتاریتش به بیش ازیکصدوپنجاه سال نمىرسد.
استراتیژى افغانیسم بامهارت تمام عملى شدوکاربجایى رسید که در قانون اساسى
5314زبان افغانى رازبان ملى اعالم کردندودولت موظف بده تدقدویدت آن
گردید( .ماده:91دولت موظف است پروگرام موثرى براى انکشاف و تقویده
زبان ملى پشتو وضع و تطبیق کند).
5949قانون اساسى دوران محمدظاهرخان :به این ترتیب درکمترازنیدم قدرن
زبانی که فاقددستورزبان و لغت نامه بود به زبان مسلط وملى تبدیل شد و زبدان
تمدنى و منطقهیى زبان فارسى از تمام نمادهاى هویت ملى افغانسدتدان حدذف
گردید ،از سرود ملى کرفته تاواحدپول واز اصطالحات رسمى تا منداسدبدات
دیپلماتیک!؟
حاالهم تااز زبان فارسى صحبت میکنید ،عدهاى دادمیزنندکه «هدوشددار تدا
وحدت ملى را نشکنید! »کدام وحدت ملى؟
آیافارسى یک زبان قومى است؟ زبان فارسى؛ که روزگارى از قسطنطنیده تدا
آگره و از مداسین تا کاشغر بر قصر ُهاى سالطین ،فاتحان بزرگ و فرمانروایدان
کل بالد خ ُراسان وفالت ایران فرمان میراند و سلطنت مىکرد ،نه یدک زبدان
محلى است ونه زبان قومى ،بلکه زبان تمدن ،فرهن  ،علم ،اخالق ،هنر ،کالم و
فلسفه ٰمى باشد .زبان فارسى نه به حکم نامش متعلق به فارس است ونه به تبدع
صفتش متعلق به بدخشان (درواز) ،نه بر مبناء رسمیتش مربوط به دربارمىشود و
نه به حکم زبان مادرى زبان متصوص تاجیک و فارس( .دنباله درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید
احمد بهزاد (دنباله ازصفحۀ دوم)
اما مزاری ظرافتهای که دررابطه با مسالۀ کوچی وده نشین خصوصأدرسرزمین
هزاره جات مطرح بود ,بازمیکند .میگوید زمانیکه حکومت استدبددادی بدندام
عبدالرحمن خان ,مقاومت هزار ستان رادرهم میشکندوسرکوب میکندد()%19
قتل عام میشود تادرآینده امکان مقاومت دربرابرحکومت بوجودنیایددوکسدی
توان اینرانداشته باشد که دربرابرحاکمیت خاندانی واستبدادی»نی«بدگدویدد،
کوچی را بجان هزاره جات میاندازند .این مسئله طبیدعدی ندیدسدت مسدئدلده
کامألسیاسی است ,مسئله برای ضعیف نگهداشتن یک بتشی ازجامعه و رودررو
قراردادن بتشهای دیگردرمقابل یکدگربود.متأسفانه این مسئله درتاریخ افغانستان
وجودداشته ویکی از شهکارهای بزرگ مزاری درمیان رهبران جهادی ودرمیان
رهبران سیاسی درافغانستان این بوده که وقیتکه به مسئلۀ برخورد داشت واض
میگفت وآشکارمیگفت ودر بنداین نبود که چه کسی ازیدن حدرف خدوش
میشودوچه کسی بدش میآید .بعنوان یک درد هم مطرح میکرد ,تنهدابدعدندوان
دردانسان هزاره مطرح نمیکردبعنوان درد انسان پشتون درافغدانسدتدان مدطدرح
میکردوبعنوان دردانسان ترک ,تاجک ,ایماق ,بلوچ ونورستانی درسدرزمدیدن
خودمطرح میکردبعنوان درد انسانی که شهرونددافدغدانسدتدان اسدت مدطدرح
میکردومیگفت :تازمانیکه ما متأثر ازین رویا ،رویاهاسی خودساخته باشیم ایدن
سرزمین روی آرامش نتواهد دید وماملت نتواهیم شدو مانمی تواندیدم آرام
ومرفه وبا عزت زندگی کنیم .دردتاریکی که افغانستان را شکنجه داده وکمزور
و ضعیف نگهداشته ،مسئله بیعدالتی ونابرابریست .بیعدالتی و نابرابری هم انسانهای
مظلوم وتحت ستم را شکنجه میدهد و ضعیف نگه میدارد و زندگی آبرومندرا
از آنها دریغ میدارد هم کسانیکه فکر میکنند بعنوان شهروند »درجده یدک«
هستند ؛ همه را متأثر میکند.
واض است ,وقتیکه حکومت نگاه تبعیض آمیز نسبت به شهرونددان خدود
داشت ،نمیگذاردسرمایه های انسانی رشدکند ,نمیگذارد ظرفیتهای اقتصادی به
بهره برداری برسد .من نمونۀ میگویم :دوستان درین مجلس نتدبدگدان وجدود
دارندکه ازسرمایه های علمی ماهستند ,درخدمت بعضی از بدزرگدان بدودیدم.
ازتجربیات وازطرحهای علمی شان استفاده کرده ایم؛ جناب داکدتدرصداحدب
(دستگیر) و انجنیرمهمندی اند .هنگامیکه مهمان شما دردینور بودیم در محافدل
متتلف از تجربیات آنها وصحنه های فراوان برنامه های علمی شان که دارندد
استفاده کرده ایم.
شماببینید ,ماشهری داریم درمرکزکشوربنام بامیان .اگرحاکمیت نگاه مندافدع
محور نسبت به مسایل داشت درافغانستان ,مامیتوانستیم تنها از مدرک صندعدت
توریسم وجهانگردی سالهاصدهاملیون دالربه جیب ملت و دولت افدغدانسدتدان
بگذاریم واز چهارسوی جهان میتوانستیم جهانگرد و توریست جلب کنیم  :هدم
اقتصاد انسان بامیانی رشد بکند و هم اقتصاد ملی رشد بکنند .اما چرا نشد ؟
درسال  5921بیست سال پیش من دربامیان رفتم .درتمام شهریک ساختمان که
پتته باشددرتمام شهری بنام بامیان وجود نداشت .خوب! درچنین شهری باچده
خدمات وباچه امکانات؟شمامیتوانید,رش جهانگرد جلب شود .البدتده بدودندد
جهانگردانی که به همان ویرانه میرفتند اوشان خوش بودند(یعنی هیپدی هدا–
دستگیر) ,آیاماتوانستیم ازآن فرصت بزرگ برای تقویت اقتصادکشوراستفاده
کنیم؟ امروزهم چنین است!
بیاسید دربحث امروز ,نابرابری وفرهن توهین کردن راشما بیینید! در جامعۀ
افغانستان هرقومی یک دسته بندی توهین آمیزداشت ،توهین کردن برای انسان
تاجک ,توهین کردن برای انسان هزاره ,برای انسان ازبک و همینطورهیچ قومی
ازگزنداهانتهای اجتماعی مصون نبودند؛ مربوط به اینکه در کجازندگی بکنی,
اگرازبک درپشتون نشین زندگی میکردحقیقت طوردیگر بود ویاپشتدون در
هزاره نشین زندگی میکرد وضیعت طوردیگر بود .اینها زادۀ مناسبدات غدلدط
است! دریک جامعه که نابرابری باشد انسانها بتاطرقیافه شان ,بتاطر نژاد شدان,
بتاطر لهجۀ شان ,بتاطرزبان شان و بتاطرایدیالوژی ومذهب شان دسته بدنددی
شوند ودر سرتا سرمراکزاجتماعی جایگاه خاص داشته باشند درچنین جامدعده
است که اهانت وآنهم اهانت های اجتماعی یک امرگریزناپذیر و اجتناب ناپذیر
بود.
بهزاددردنبالۀخطابۀ خود گفت :بزرگترین آرزوی رهبرشهیددایدن بدودکده
درجامعۀ زندگی کندکه بجای نابرابری ،ارزش جهان شمدول بدندام بدرابدری
ومساوات حاکم باشد .شماشاهدبودیدکه دراوج جنگهای کابل ,درجدایدیدکده
هیچکس ازمزاری توقع نداشت مباحثی چون حقوق زن را مطرح کندوروزانه
دههاانسان کشته میشد وهر روزیک فاجعه درغرب کابل بود ,مزاری در اوج
جنگها وقتیکه با یک رهبر جهادی می نشیند یک رهبر جهادی گفته است :زنها
حق رای دادن ندارند ،که نشست باآن رهبرجهادی رودررو مینشیندومیگویدد:
چگونه درجهان امروزبه این حق با منطق جودرمیآیدکه این نیم پیکرجامعده را
ازحق رای دادن محروم کنیم !
یکی ازوکالی غیرهزاره درپارلمان ،جناب داکترصاحب مهدی درپارلدمدان
چند سال پیش عرض طلب کردکه :بایدیکی ازمدالهدای افدغدانسدتدان بدندام
شهیدمزاری نامگذاری شود .بعد درصفحۀ فیسبوک خود این مسأله را مدطدرح
کرد وگفت :دلیلش چیست؟ دلیلش بگو! گفت :بعنوان کسیکه هزاره نیستم وبه
حزب وحدت هم نبودم وهمدست مزاری هم نیستم؛ مزاری اولین رهبرجهادی
وسیاسی درافغانستان است که مسألۀ عدالت اجدتدمداعدی وجدایدگداه اقدوام
راواردساختمان سیاسی افغانستان کرد .هیچ رهبرسیاسی مسأله به این وضاحتی
که مزاری مطرح کرده بود ,نگفته بود .بهزاد به گفتارخود چنین ادامه داد:
شماببینید ,درمیان ستنرانیهای بزرگان ما درمیان ستنرانیهای قهرمدان مدلدی
شهیدمسعود ,درمیان ستنرانیهای استادشهیدربانی ,درمدیدان سدتدندراندیدهدای
شهیدحاجی عبد الحق؛ اینهارهبران جریان جهادومقاومت مردم افغانستان است,
رهبران زنده هم ستن رانیهایشان موجود است! هر کسیکه بده مسدألده اقدوام
ومناسبات اجتماعی درافغانستان میرسید ،تالش میکرد طوری برخوردکندکده
کس آزرده نشود .مزاری تنها رهبری بود که مسألده را بدازکدرد؛ چداقدوی
تیزجراحی برداشت و این غده ایکه مانده بود وپوسیده بود ,متورم شده بدود
وجامعه را آزار میداد؛ اینرا بازکرد و گفت :این باید جراحدی شدود .مسدألده
نابرابری میان اقوام مسأله اقدام عدالت و اقدام برادری اینها مسایلی اصلی جامعۀ
افغانستان است .اینها را اگرحل نکنبم به وحدت ملی نتواهیم رسید ,دروغ است!
وحدت ملی که مبنایش عدالت اجتماعی نباشد ,وحدت ملی نیست! بده قدول
وطنی وحدت م ُلی است .مردم سرزمین ما مورد ستم واهانت باشددوندام آندرا
بگذاریم وحدت ملی .اصأل ملتی وجود نتواهدداشت که وحدتی داشته باشد.
این مساسلیست که مزاری مستقیم دنبال کرد .دوستان ماپیشنهادکردندکده ایدن
مسئله برداشته شود.
مزاری درکنارمسایل سیاسی  ,مباحث سیاسی ,مانند عدالت و برابری الدهدام
بتش مسایل کلتور و فرهنگی درجامعه ما بود .اولین رهبری بود ,مدن اولدیدن
رهبری که میگویم ,به این معنی نیست که قبأل شتصیت های نبودند ,در بحث
اقوام هم ما شتصیت های داشتیم ,در بحث اجتماعی هم ماچهره های داشتیم که
حرفهای خوب زده اند؛ اما دست های حاکم آنهاراترورشتصیت کدرده اندد.
طاهربدخشی(شهید-دستگیر) حرف بدی نمیزد ,حرف غیرانساندی ندمدیدزد,
شتصیت طلب هم
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نبود ,میگفت :مساوات حق اقوام رابیاورید ,کسی برکسی ,قومی بدرقدومدی,
خانوادۀ بردیگری ستم نکنند؛ حرف بجا بود! اما متآسفانه که اوهم در حدوزۀ
اجتماعی شان جای نیفتاد وتاثیرهم نداشت.
مزاری شتصیتی بودکه وقتی حرف میزد این حرف را ایستاد و نهادینه کرد در
میان جامعه ,در مباحث فکری وفرهنگی هم مزاری بسیار الهدام بدتدش بدود
درجامعه ومیراثهای ماندگاری بجاگذاشت ومن درمیان رجال سیاسی افغانستدان
چه در درون جامعۀ هزاره چه دربرون ازجامعۀ هزاره چدهدرۀ را بده انددازۀ
تاثیرگذاری مزاری درحوزۀ مسایل فکری و فرهنگی و مذهبی نمییآبم.
یکی ازمباحثیکه مزاری دردرون جامعۀ هزاره حلش کرد عبورازافراط گراسدی
مذهبی بود .ماجریانهای داشتیم که چنان درحوزۀ فرهنگی مذهبی برتفاوتهدای
مذهبی می پیچیدندوحاضرنبودند با بتشهای دیگر درکتاریکدیگر بدزیدیدندد.
ازمیان تمام پیروان تمام ادیان ومذاهب فقط مسلمانان را رستگارمیدانستندوازمیان
مسلمانان تنها شیعیان را و ازمیان شیعه آنهم همان کسانی که باب ذوق و سلیدقده
آنها را پیروی میکردند .مزاری بزرگترین اثریکه درمیان جامعۀ ماگذاشت ایدن
بودکه کسانیکه بنام مذهب و دین دکان بازکرده بودند ,آنهارا رسواکرد وایدن
حرفیکه درافغانستان سوالها مذهبی است اماعملکردها نژادی است در ِب بسیاری
ازدکانهارا بست؛ وبعد تالش کرددر میان بتشهای جدا افتاده که بتاطر اعتقادات
مذهبی ازهم جدا افتاده بودند ارتباط برقرارکند .اصأل ارتباط هزاره های سندی
واسماعلیه قبل ازمزاری درجامعۀ هزارۀ شیعه چیزی آسانی نبود ,واقعیت اینست,
چیزی آسانی نبود! نه هزارۀ شیعه هزارۀ سنی را ازخودمیدانست ونه هزارۀ سنی
باهزارۀ شیعه حساب وسرنوشت مشترک داشت ,همچنین هزارۀ اسماعلیه.
مزاری بلندشد رفت با (گمانم اسمی بودکه واض شنیده نشد) بعنوان بزرگترین
فرماندهان جهادی غرب دربادغیس مهمانش شدروزهاوشبهابا او نشست ,بدا او
ستن گفت ازدردمشترک ,ازسرنوشت مشترک! اینکه تفاوتدهدای مدذهدبدی
نبایدمانع ازین شودکه با هم بنشینیم وبا یکدیگریک برنامه سازی کنیدم ,یدک
سرنوشت همۀ مارادربرگرفته وبعد درون جامعه مسایل فرهنگی رادوستان یداد
نمودند.
من درنوجوانی بتاطرخوب فضاسی که موجودبودبابسیارهمسن ها چیزهارا بدد
میدانستیم ,واض بگویم! بسیارمذهبیهای همسن ماشش آتشه بودیم .من اندانسدر
حزب بودم .دفترحزب وحدت درمشهدتاسیس شده بود ,من ازهمان ابدتددای
تاسیس حزب انانسرحزب بودم(.توقع بود)درمجالس مردم بعوض چک چک
بایدصلوات بگویند وتکبیر بگویند اگرجاسی کسی چک چک میکرد خیلدی
برما بدمیتورد .یک رفتارغیردینی برای مامعلوم شده بود چک چک کردن!
یادم است,دریک مراسم ورزشی ,یک قاب ورزشی حزب وحدت گذاشدتده
بود ودرپایانش به تیمهای برنده جایزه میدادند .آخرین سفر رهبرشهدیدد بدود
درمشهد در آن مراسم حضور پیدا کرد .من انانسر بودم .وقتیکه ازتیم های برنده
جایزه نام می بردیم ,جوانان بودند چک جک میکردند ,س ُوت میزدندوکدف
میزدند .من بایک لحن بسیارجدی از جوانهاخواستم چک چک نکنندد ,جدای
چک چک تکبیر بگویند .هر چند اصرار میکردم صلوات بگویند وتدکدبدیدر
بگویند چک چکها زیادتر میشد .یکوقت درزمین نشسته بود رهبرشهید ,نگاهم
به نگاهش تالفی کرد ،دیدم اورا بسیارخنده گرفته وبدایدک خدنددۀ خدود
فهماندجوانها را آزارندهید ,بگذاریدمجلس قهرمانی ,مجلس خوشی ومجدلدس
جشن است ,بکذارید خوشی کنند.رفتاری بود که برای ما الهام بتدش بدود ؛
(مزاری) بسیارطرحها را بایک نگاه به مامیگفت .بارفتارش بما مدی آمدوخدت
موسیقی هزارگی ,دنبوره حرام نیست؛ اگرطبله ,پیانو ,هارمونیه و تنبور حدرام
نیست ,دنبورۀ هزارگی هم حرام نیست.
درغرب کابل هنرمندان را درمحفل خوش میداشت حضورمیداد و از جامدعدۀ
هزاره دعوت میکرد تا برنامه های موسیقی اجرا نمایندتاجامعه ببیند که مزاری
یک چهرۀ استبداد نبود ,مزاری یک چهرۀ مذهبی بودیک عالم دیدندی بدود
ازحوزۀ علمی بلندشده بود .رفتاری که مزاری داشت جامعه میتوانست اورا حتی
یک الگو براحتی قبول کند .آیا این نبودکه جامعۀ هزاره توانست بعدازمزاری
به حقوق زن حرمت بگذارد؟ وامروز دربامیان شاهد بدرگدزاری مسدابدقدات
بایسکلرانی دختران وشاهد اسکی بازی دختران اند .شاهدمشارکت %11زنان در
انتتابات هزارجات بودیدکه رای دادند ،که افتتار بزرگ برای جامعۀ افغانستان
است .این هارا مزاری برایما بارفتارخودآموخت که همانگونه اگرزن ندجدابدت
داشته باشد مرد هم باید نجیب باشد و نجابت دراین نیست که زن را خانه نشیدن
کنی و زن را ازحق اجتماعیش محروم کنی .نحابت زن و مرد بسته به شعورش
است .یک انسان باشعور وباشتصیت درون جامعه خودش میداند که چه بایدد
بکند ,نیازی به درشتی های قرون وسطاسی نیست .این چیزها بود که امروزهدم
باید برای ما الهام باشد.
دوستان عزیز ,بحثی که امروزماداریم ومعتقدیم که رابطۀ ماهمچنان در جامعه
درمقاطعه است ,بتاطراینست که :هنوزجامعه درگیر بحرانی بنام تبعیض,سدتدم
وبیعدالتیست .ما درجامعه ای قرارداریم که هنوزنمود های برجسته درتبعدیدض
وبیعدالتی رامیبینیم ,نمیتوانیم که دربرابرش سکوت کنیم .من بیشتراشاره کردم
که حکومتهای گذشته نیامدند سرمایه گذاری کنند بتاطریکه ازقیافه یک قوم
خوشش نیامد؛ کل افغانستان را ازسرمایۀ خدادادی وسرمایه های ملی مدحدروم
کرده اند .امروزچگونه است حکومتیکه درآن وحدت ملی شکل گرفتده,چده
میکنند؟
این حکومت میآید ماسترپالن برق کشور راکه باپول ملت توسط یک مؤسسه
معتبر بین المللی تهیه شده وماه هاوسالها کار زمینی و تتنیکی وتتصصی شدده
است؛ این ماسترپالن به (یک شبه) بهم میریزد ,مسیر لین برق پنجصدکیلواته که
ازبامیان به میدان وردک است ,تغییرنمیکند دوستان.
دوستان عزیز دلیل آن چیست؟ دوستان ,چرا چنین میکنند؟ آیاغنی و عبددا
نمیدانند که درمسیربامیان معادن غنی است واگر این لین ازین مسیرعبوربکدندد
زمینه بهره برداری دو معدن عظیم آهن که ازغنی ترین معادن آهن منطقه است
فراهم خواهدشد ,اینرانمیدانند؟ آیا اینرا نمیدانندکه از اشپشته و درۀ صدوف
ازمعادن عظیم ذغال سن هزارو دو صدمیگاوات برق طهورمیکند؟ آیا ایدندرا
نمیدانندکه باایجادبهره برداری هزینۀ مدعدادن دهدهداهدزارفدرصدت شدغدلدی
ایجادخواهدشدوصاحب کار وروز گارخواهد شد؟ وجوانانی که درین روزها
ازبیکاری و بی روزگاری آواره کشورهای همسایه میشوند ,ایدندهداصداحدب
کاروروزگارخواهند شد .چه دلیلیست که آدمهای مانندآقای اشدرف غدندی
احمدزی این حرفها را ندانندومن که دلیل ندارم آدم های مانندداکترعبدا این
حرفهارا ندانند ومشاوران تتنیکی واقتصادی این حرفهارا ندانند ,دلیل چیست؟
دلیل همان مناسبات کهن است همان که شهرهزاره نباید صاحب اقتصاد شدود!
اگرآهن حاجیگک بهره برداری شد واگرذوب آهن دربامیان ایجاد شد درآنجا
شهرک صنعتی ایجاد میشود وهزاره صاحب صنعت و کارمیشود؛ و نبایدشود!
اینگونه است که بتاطرعقب نگه داشتن هزاره درحقیقت پشتون هم مدجدازات
میشود ,تاجک هم مجازات میشود ,ازبک ,ترکمن ,ایماق ,بلوچ و نورستانی و
هندو ومسلمان همه مجازات میشوند .این چیزیست بنام نارواسی ,بیعدالتی کده
هیچ روادار نباشند !
وکیل بهزاد چنین به ستنانش دوام داد  :این بدبتتی افغانستان است! چرادرقرن
بیست ویک افغانستان اینطورباشد؟ تمام ملتهاجن داشتند هیچ ملتی درتاریخ
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نیست که جن نکرده باشد! بسیاری ازملتها هستند که تنوع قومی و نژادی در
میان شان از افغانستان بیشتر است .درامریکا حلقه هاسی را نام میگیرند :یک حلقه
است که اصأل ازآیدیالوژی استفاده میکنند ,یک حلقۀ که از سدبدک دیدگدر
پیروی دارد .قوانین شان فرق میکند .ایاالت متعدد قانون شان فرق میکند امدا
ملت بیکدیگر رواداراست ,نسبت یکدیگربردبار ومدهدربدان انددکده امدروز
سوپرپاورشدند برجهان حکومت میکنند؛ نوش جان شان! پشت یکدیگرایستاده
اند .ما بتاطریکه یک والیت رشد نکند یک ماسترپالن را ترک میکنیم و برهم
میزنیم.
وکیل بهزاد چنین به ستنانش دوام داد  :این بدبتتی افغانستان است! چرادرقرن
بیست ویک افغانستان اینطورباشد؟ تمام ملتهاجن داشتند هیچ ملتی درتاریدخ
نیست که جن نکرده باشد! بسیاری ازملتها هستند که تنوع قومی و نژادی در
میان شان از افغانستان بیشتر است .درامریکا حلقه هاسی را نام میگیرند :یک حلقه
است که اصأل ازآیدیالوژی استفاده میکنند ,یک حلقۀ که از سدبدک دیدگدر
پیروی دارد .قوانین شان فرق میکند .ایاالت متعدد قانون شان فرق میکند امدا
ملت بیکدیگر رواداراست ,نسبت یکدیگربردبار ومدهدربدان انددکده امدروز
سوپرپاورشدند برجهان حکومت میکنند؛ نوش جان شان! پشت یکدیگرایستاده
اند .ما بتاطریکه یک والیت رشد نکند یک ماسترپالن را ترک میکنیم و برهم
میزنیم.
اینجادوستان عزیز :پانزده سال است که ماشاهدجنایت هستیم .ایدن بدرق نده
ضریب ارقام قانونی است ,نه برق نو وکهنه است نه برق صنعتی و مدرن است,
نه برق رهبرسازی ورهبرتراشی است ,نه برق رهبرشکنی و رهبرکنارگذاشتدن
است حمایت جامعۀ جهانی وسرازیرشدن ملیاردهادالربه کمک واسیستانت به
افغانستان ،هیچکس گوش نمیکنند؛ هرروز مردم فدقدیدرتدرمدیدشدوندد ,هدر
روزشکافهای طبقاتی عمیقتر میشوند و بدبتتی جامعه افزایش پیدا میکند ,برای
اینکه دربرابر بیعدالتی کسی ایستاد نمیشود ,تا ازیکجاسی یک صدایدی بدلدندد
میشود ,دیده میشود امتیاز شتصی داده میشود ,امتیازطبقاتی داده مدیدشدود,
امتیازخانوادگی داده میشود ,بچۀ کسی معین میشود ,نواسۀ کسی سفیرمیشود,
بچۀ خاله اش وزیرمیشود ,به یکی امتیازشهرک داده میشود ,برای یک نفرنقدی
داده میشود ,برای یکنفر دیگروعده ها داده میشود وگپ تمام میشود.
در مسالۀ تغییر ماسترپالن و درتغییریک جاسی مسیرلین برق توتاپ از بامیان بده
سالن کسانی آمدند درصحنه که ازنتبگان جامعۀ مابودند ,کسانیکه درچوک
دهمزن به زمین افتادند نتبگان وکادرهای جامعۀ مابودند ,اونها نی زیدر اثدر
احساسات واردسرک شده بودند و نی هواهای دیگر سرمهارآنها بدود .آندهدا
مطالعه داشتند ,ماچندین ماسترداشتیم ,ما چهل السکول داشدتدیدم وبدعدضدی
ازپیشگامان شهید جنبش ,درحال نوشتن پایان نامۀ شان بودند .اینهامطالعه کدرده
بودند و میدانستندکه این دستبرد حکومت به معنای تحمیل یک ستم خدارجدی
ویک نقش جامعۀ افغانستان است ومحروم کردن افغانستان ازسدرمدایده هدای
خدادادی سرزمین شان است؛ ازین خاطر وارد خیابان شدیم !
جنبش روشناسی به عنوان یک حرکت عدالت خواهانه و برابری طلبانه شدکدل
گرفت .اینکه گفتیم دردما ! دردیست دردما ،ساخته ایست که ریشده دریدک
مسالۀ مهم واساسی داردکه برمیگرددبه فلسفۀ مقاومت در غرب کابل .ما درقرن
 75شهروند درجه دو بودن را نمی توانیم تحمل کنیم؛ کسی خوشش میآید بیاید
ویا کسی بدش میآید! ما نمی توانیم در سرزمین پدری به عنوان انسان درجه دو
زندگی بکنیم و اعتراض نداشته باشیم .اگرما اینراتحمل کنیم وبپذیریم ودربرابر
این اهانت تسلیم شویم؛ نسلهای آینده ما را محکوم خواهندکرد .آنچده راکده
ازخود به یادگار میگذاریم برای افغانستان فرداست و باید اینجا بایستیم و بدرای
ایستادن هزینۀ هم داریم .این را میدانستیم .روزجدمدعده شدمداآن تدیدپ هدا
رادرفیسبوکهاببینیدکه پیش آهنگان شهید درمصالی روزجمعه دست بگدردن
یکدیگرانداخته بودند ,میگربستند ,بسیاری از دوسدتدان مدا وصدیدت ندامده
نوشتند.وصیت نامه هایشان هنوز روی فیسبوک هایشان است .شهید شایگان در
صفحۀ فیسبوک چند دقیقه قبل از انفجار و شهادت خود نوشته بود» :تحدمدل
کردن آفتاب سوزان سنگینتر ازتحمل کردن تبعیض و ستم نیسدت« ,.چدندد
دقیقه قبل از انفجار بود ! راه دیگری نیست و را ه دیگری نبودجزایسدتدادگدی
وعهدیکه داریم باسربلندی وسرافرازی درسط جهان مطرح میکنیم .ماعدالت را
برای همه میتواهیم .ما میتواهیم تمام هموطنان ماصرفنظر ازتبار ونژاد وقومیت
وزبان ومذهب وسمت با عزت وسرافراز زندگی کنند و ازینکه ازسدرزمدیدن
افغانستان هستندافتتاربکنند؛ این درصورتیست که در داخل سدرزمدیدن خدود
ماعزت داشته باشیم و در برابر اهانتهای قومی تسلیم نشویم.
این عهدی بود که جنبش روشناسی براه افتاد .امروز احساس میکنم کده یدک
بارگران درشانه های ماست .بعنوان عضوشورای مردمی جدندبدش درداخدل,
احساس میکنم که محصول تمام ایستادگی های تاریتی نیاکان ما برای عدالت و
برابری گره خورده است به سرنوشت (مقاومت جنبش روشناسدی) .احسداس
میکنیم که سرانجام کار ونتیجه و محصول مقاومت مزاری درغرب کابل پیوند
خورده است ,به آن خونیکه در دهمزن ریتت و به سرانجام ِ ایدن جدندبدش
عدالت خواهانه!
نباید وارد بازی های سیاسی شویم ,نباید وارد معامالت کثیف سیاسی شویم .با
این حرف باید بایستیم .برایما این مهم نیست که رسیس جمهورکیست ،با غنی وبا
عبدا هیچ نوع پدرکشتگی نداریم ,هیچ نوع متالفت شتصی با آنها نداریم.
گفتیم درجریان تظاهرات بروکسل ,شما شاهد بودید روز قبل از مظاهرات عدۀ
را آوردند مرده باد وزنده بادگفتند .اماوقتیکه آن اجتماع تاریتی دربروکسدل
تشکیل شد ,نمایش همبستگی جماعت عدالدتدتدواه مداخدارج ازکشدوربدود
وبزرگترین نمایش عدالت خواهانه مردم افغانستان در کشورخارجی بود و از هر
چهار قاره ای جهان با اکماالت خود با پول خود آمده بودند ( واض شدندیدده
نشد) .ما اعالن کردیم که ما به کس مرگ نگوسیم حتی برای کسانیکه خواهان
مرگ ما هستند .ما آرزوی نزدیکی باعزت و اما منصفانه داریدم ,مدا بدحدث
شتصی با کسی نداریم ,متالفت سیاسی است .هیچ جناحی ,جنبش روشنداسدی
نداریم .حرف ما است :عدالت به نفع همه و برابری برای همه!.
در قرن بیست و یک نمیشود باروشهای قرن نوزدهمی حکومتداری کرد .در
قرن بیست و یک نمیشود با روش های عبدالرحمن خانی ملت ساخت .اگر می
خواهید به عدالت تن دهید ,ملت افغانستان ساخته شود ،ازمودل هدای مدوفدق
پیروی بکنید و از ملتهاسی که درعین تکثر قومی بهمه شهروند های خود احترام
قایل اند(.تأسی کنید)
اتفاقأ ,درهمان زمان جنبش روشناسی مبارزه خود را شروع کرد ,یک قبیلۀ سرخ
پوستان امریکا سرمسالۀ پایپ الین ( در ایالت داکوتا تمدید پروژۀ پایپ الیدن
کی ستون  -دستگیر) مبارزه شروع کردند .فرق رهبرخردمندد ( اوبدامدا –
دستگیر) و رهبرلجوج درهمینجاست :فرق حکومت مردم ساالری و حکومت
دکتاتوری همین جاست .حکومت ایاالت متحدۀ امریکا ,اکربحساب زورباشد
میتوانست یکروزه گلیم آن قبیلۀ سرخپوست را جمع کند .اما بدبدیدن کده بدا
وجودیکه ملیارد ها دالرضررداشت امادولت امریکاپذیرفت و اعالن کرد که به
خواست شهروندانش احترام میگذارد(ایدن مدردمسداالری درزمدان رسدیدس
جمهوراوبامابود.د) صفحۀ هفتم
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باکمال تأسف وتألم ازفوت شتصیت دانشمندومطبوعاتی وازخُد ّام سابقه
دارمطبوعاتی وملی کشور ،جناب سیدفقیرعلوی ،سابق رسیس روزنامۀ
اصالح ،که دراثر کهولت ومریضی طوالنی ،اخیراً به رحمت حق تعالی
رسیده اند ،خبرشدیم .فقدان شتصیت واالی جناب علوی سبب
تأثرعمیق جامعۀ افغانی وبه ویژه جامعۀ مطبوعاتی ماشد.
روان آن بزرگواررا درذیل رحمات الهی خواسته وبه بازماندگان محترم
شان ،ازسوی جمع کثیری ازافغانهای نیویارک وحومه ،تسلیت گفته صبر
واجر جزیل تمنامی کنم  .صفی ا التزام ،ژورنالیست ملی .
ادارۀ امید :آقای صفی ا التزام ،اطالع دادندکه روزیکشنبه 71مارچ
 7152به ساعت دوی بعدازچاشت ،طی محفل یادبودی ازخدمات
طوالنی شتصیت شادروان سیدفقیرعلوی ،سابق رسیس روزنامۀ اصالح،
یادآوری وتقدیربعمل آمد .این محفل ازطرف شتصیت بزرگ هنری
کشورجناب استاد عبدالستارجفایی ،واتحادیۀ سراسری هنرمندان وانجمن
ژورنالیستان افغانستان ،درمسجدمبارک دارالتقوی برگزارشد ،وجمع
کثیری از افغانستانی های نیویارک وحومه درآن حضوریافتند.
نتست فضیلتمآب جناب حاجی محمداکبرشیرزاد ،امام آن مسجد ،از
خدمات صادقانه وطوالنی مرحوم علوی درساحۀ مسایل مهم ملی
باقدردانی یادآورشدند ،سپس جناب استادجفایی نیزازشتصیت ملی و
عالیمقام جناب مرحوم سیدفقیرعلوی تجلیل وتقدیربه عمل آوردند.
محفل باصرف طعام شب که ازطرف جناب جفایی وآقای مشتاق احمد
کریم نوری تهیه شده بود ،پایان یافت/.
****************************
احمد بهزاد (دنباله ازصفحۀ ششم)
بروزسه شنبه 7۹مارچ 7152پریزیدنت ترمپ حمایت محیط زیستی
که اوباما بامساعی بی نظیرآنرا جهانی ساخت ،از هم متالشی نمود ,ترمپ
گفت :این Keystone XLپایپالین با فوالد امریکاسی به ساختمان شروع
خواهد کرد وکارزیاد وپول زیادخواهد آورد -دستگر) وخواست قبیلۀ
سرخپوست را برآورده خواهدساخت .اما حکومت افغانستان
دربرابرشهادت ۹1شهروند و411زحمی ومجروح ومعلول خود
هنوزلجاجت دارد(،میراث عبد الرحمن خانی است  -دستگیر) میکند؛
این تفاوت دوحکومت است ,دوسیستم است و دومنطق و نتیجه اش را
هم میدانیم :اینجا ایاالت متحده امریکا وآنجا میشودافغانستان .
دوستان عزیز :وضعیتی که درآن قرارداریم برای آینده سرزمین ما
تعیین کننده است وامیدوارهستم که جامعه عدالتتواهان دست بدست هم
دهند ,صرفنظر از تمام تفاوتهای کلتور ِ تباری به عنوان انسانهاسیکه نسبت
به سرزمین مشترک ,نسبت به خانه سرزمین و نسبت به آینده سرزمین
احساس مسؤ لیت میکنیم ازارزشهای جهان شمول دفاع بکنیم و تالش
بکنیم برای اینکه این ارزشها در درون ما نهادینه شود .ما مدتیست که می
بینیم هرانسان عدالتتواه جامعۀ خارج ازافغانستان درین
ارزشهاسفیرعدالتتواهان است .ما میتوانیم باتشکیل هسته های مردمی
درسط جهان افکارعمومی جهانیان را بسیج کنیم برای پایان دادن در
تبعیض سیتماتیک درافغانستان !
بهزاد ادامه داد :طوریکه جامعۀ سیاه درافریقای جنوبی کردند .مبارزه
های سیستماتیک کارآسان هم نیست ,هزینه میتواهد ,رنج میتواهد,
پایداری میتواهد ,مقاومت میتواهد و پشتکار میتواهد .ماندیالی
بزرگ(نیلسن ماندیال رهبرسیاه پوستان افریقای جنوبی – دستگیر)
72سال درزندان خوابید اماسرانجام حکومت نژاد پرستانۀ سفیدان
افریقای جنوبی به عمرخود نقطۀ پایان میدهد؛ به اپارتاید نقطۀ پایان
دادندچون یک ملت اراده کردکه از ارزشی بنام برادردرنگذرد وتا
زمانیکه دست پیدا نکرد مقاومت را هم تعذیر نکرد  .این تجربیات
ملتهای موفق درجهان پیرامون ما است .امروزهم هسته های مردمی
جنبش روشناسی درسط جهان ایجاد شود؛ این خواهش ماست .از تمام
مردم عدالتتواهان ,شما میتوانید درهرادوارجهان تجربه کنید ,به جهان
برسانید و تا جهان متوجه درد اصلی در افغانستان نشود ,افغانستان آرام
نمیشود .هزارهاملیارد دالردیگر هم کمک کنند ,افغانستان
نیازمندترخواهدشد .افغانستان اگرصاحب یک حکومت پاستگو
وصادق ,حکومتی که به ارزشهای انسانی احترام نگذارد ,تمام داراسی
امریکا اگر به افغانستان بیاید ،افغانستان سرپا و (صاحب)رونق نتواهد
شد.عدۀ مفسد هر روزچاقتر و عدۀ دزد هر روز فربه تر خواهد شد.
ما نیاز داریم به حمایت شما ! ما نیاز به حمایت شما داریم و خداوند (ج)
برای شما این لطف را کرده است که شما از آن کانون بحرانی که هر
روزدر رسانه ها میتوانید که چه روزاست؟ توانستید خود را به ساحل
امنی برسانید ،اما مسؤولیت ما و شما در قبال سرزمین پدری اینست که
هر کدام سفیری برای مطالبات عدالتتواهانه های مردم خود شویم.
دردنیای جدید درعصرحاضردرقرن بیست ویک هیچ حکومتی و هیچ
نظامی نمی تواند ارزش های فرسوده و پودۀ اوسطاسی رابرملتی که
خواهان عدالت و برادری باشد ,تطبیق کند .منتهی به شکلی که ما
میتواهیم ,ما (باید) از ظرفیت های خود استفاده کنیم !
حرف دیگر وحرف پایانی! درمیان خود باید روا دارو مهربان باشیم؛
چیزیکه مزاری بزرگ برایما آورد .مزاری در زیرسقفی بنام مقاومت
غرب کابل نحوه های مذهبی را ایجاد کرد ,نحوه های سکوالر جا
گرفت ,چپ کجا میرود,راست کجا میرود ,هرنیروسیکه احساس
میکردبه آرمان های مقاومت غرب کابل پایبند است ،آنها را در
کنارخود جا داد .هیچ نیروی را که ازطرف ( واض شنیده نشد).حتی
آنهاسیکه به مزاری تهمت وارد میکردند که مزاری بیدین شده است,
مزاری این شده است ,مزاری آن شده  ,مزاری مبارزه خالف شده است,
فقط ازخاطراین بودکه :مزاری میتواست تحمل وبردباری رابرایما
یادبدهد وبرای ماآموخت که درتنهاسی هیچ بتشی از جامعه را نمیتوانید
فراخواند .زمانی که داریم کاری بکنیم که همه به کنارهم بایستیم .بهمین
خاطر بودکه بسیارباجسارت هم فراخوان شد؛ گفت :ما فکرمیکردیم
حکومت اسالمی رویکار بیاید ,اما گفتند :اسالمی که ما میتواهیم
اسالمی انقالبی! آن اسالم حاکم شود .اماوقتیکه حکومت مجاهدین
تشکیل شد در راولپندی پاکستان ,وقتیکه بحث هزاره ها شد؛ گفتند
هزاره ها دو فیصد اند ,بحث این ها را به بعد میگذاریم .گفتیم عجبا ! ما
میتواستیم حکومت اسالمی درست کنیم اکنون ما را اصأل قبول ندارند,
که اوشان اصأل حاضر نیستند سر ما بحث کنند .ما گفتیم راست ,چپ,
مذهبی ,افراطی ,جالبی ,انقالبی بیایید کل تان بیاسید ,اول

خودراثابت کنیم که ماهستیم .گفتیم (ازتجربه دریدافدتده (ایدم) تدادرکدندار
یکدیگرنایستیم کسی حساب ما نمیکند .پس بنابرین آنهاسیکه درخارج هستند وما
درداخل هستیم اجازه ندهیم بنام »سلیقه «میان ماسرکشی شود ،اجازه ندهدیدم,
که بنام مسایل بسیار مزخرف و پیش پا افتاده که ارزش بازگوکردن هم ندارد؛
توازکدام قریه هستی ,من ازکدام قریه هستم ,توازکدام والیت هسدتدی ,مدن
ازکدام والیت آمدم ،ما را دسته دسته بسازند .ما زمانی میتوانیم که بده فدردای
بهترچشم داشته باشیم که متحدو یکپارچه درپای یک آرمان مشترک بایستیم.این
انتظاری است که پیشآهنگان شهید تان ازشما دارندواین انتظارخانواده های معظم
شهدا ییست که درین روزها هر روز درگلزار آن (صحی شنیده نشد) جدمدع
میشوند ،یکی نهالی میکارد ویکی آبی میدهد تا اینکه جای یدادآن هدمدیدشده
جاویدانه است و برپای خانۀ خون هاسیکه آنهاجان دادند ،یک ملت درسدطد
جهان ایستاد است!
درپناه حق باشید ,آرزوی سرافرازی ,و آرزوی بهبودی وآرزوی موفدقدیدت
برای فرد فردشماخواهران وبرادران آزاده داریم .انشاءا  ,همده درکدندارهدم
بایستید و چشم به فردای آزاد ,افغانستان آزاد ,افغانستان مدرفده وافدغدانسدتدان
برخوردار از ارزشهای واالی انسانی مانند عدالت ,برابری ونوع خواهی باشدیدم.
درپناه خدا باعزت و سرفراز باشید .والسالم علیکم و رحمۀ ا و برکاته.
در حوالی  51:51شب با دعای الهم افت لنا بالتیرواتمم لنا بالتیرمحترم کداظدم
رصاسی ختم برنامه را اعالن کردند.
وطنداران گرانقدروبی نهایت عزیز :اینست قصۀ راستین و دلتراش هموطندان
افغانستانی ماوشما که در پنجۀ بیعدالتی وتبعیض و ستم و بیدادگری وهراس و
وحشت درگیریم .طالبان که داد مسلمانی میزدند امدروزبدادوسدت گدرفدتدن
کمونست های ایتیست ،که خالف تعلیمات قرآنیست ،چهره حقیقی نامسلمانی
خودرا به مردم افغانستان و جهانیان برمال ساختند .متأسفانه ,جمعیتی هدا مدردم
خودرا فراموش نموده در جنجالهای داخلی خودکله ون اند .هدزاره هدای
افغانستانی ما خوشبتتند که مرد مبارز و با شهامت (احمد بدهدزاد) وجدندبدش
روشناسی دارند .من با این لهجه ستنرانی صادقانه ,صمیمانه ,مدبرانه و شدفداف
ازهیچیک افغانستانی های که بصورت رسمی ویاغیررسمی ازامریکا دیدارکرده
اند ,بجزازمرا صال  ،نشنیده ام .کاش آقای ربانی وزیرامورخارجۀ افغانستان که
در واشنگتن بود اعالن میکرد که با یکتعداد افغانستانی های عالقمند کشدوراز
نزدیک دیدن میکند .پشتونتواه ها اشرف غنی و کرزی و داره و دستۀ شان که
وطن ما را تباه کرده اند ,دارند .سیاه واقلیتهای امریکاهلری کلینتن دارند ,حتی
روسها ویالدیمیر کارامورزا دارند که از امریکا برای مبارزات انتتاباتی آزاد در
روسیه به مبارزه میپردازد ,دارند .واما تاجیک های افغانستانی که هیچ لیدرشپ
ندارند وهریک منفردانه صدا بلند میکنند و مینویسند ،جاسی را نمیگیرد زیدرا
»کس گوش نمیکند! « .وازهمه مهمتر چشم امید ما براه جوانان ما است کده
بیداراند ومبارزاند و با شهامت اند وافغانستان را دوست دارند و ندمدیدگدذارندد
درتلک دسیسۀ دشمنان دینی و دنیاسی شان پایبند شده فریب داده شوند .جوانان
عزیزانشاءا موفقیت از شماست !/
***************************
بررسی تهاجم پشتونیسم ( ...دنباله ازصفحۀ پنجم)
شعر زبان فارسى فقط بدایع و صنایع و استعاره و تشبیه و قریب و بعید و عروض
و وزن و ردیف و قافیه نیست ،که تمام حدود و ثغورش را به خدال و خدط
ماهرویان و سمین تنان محدود و منحصرش بدانیم! شعر زبان فارسى تنها در سپهر
حماسه و غزل و قصیده خالصه نمىشود  ،بلکه تاریخ فلسفه و کالم و ادب و
اخالق و هنر است! مثنویش نردبان آسمان است که انسان رابه سوى سپهرهداى
ناشناخته رهنمون میشودو ازبندتحجر وتعصب مدندفدى وجدهدل وخدرافدات
آزادمىسازد و شاهنامهاش خرد نامهى انسانیت است که خوانندده اش را از
حصر و زندان و قید و بند تفکر جاهالنه مىرهاند.
زبان فارسى؛ یعنى زبان ابن سینا و بیرونى و خوارزمى و خیام و حافظ و سعدى
و رودکى وٰزبان فر و فرهن و علم و فلسفه ٰمتون ادب و فرهند زبدان
فارسى درب عرفان و دایرۀ المعارف انسانیت است که اوج معرفت انسان را بده
نمایش میگذاردو از سنایى غزنوى و عطار و خواجه عبدا انصارى تا خرقانى و
بسطامى و مولوى ،عصاره فضاسل ثمره تفکر اوالد بشر را به نمایش مى گذارد.
بایدبدانیم که زبان فارسى زبان ملى و علمى بیش از یکصد قوم و خرده هویت
تمام این سرزمین هاى پهنآور از کرد و بلوچ و ازبیک و ترک زبدان ،افدغدان
(پشتون)،شیرازى واصفهانی وسمرقندى وبتارایى وتداجدیدک وبددخشداندى
وپنجابى (الهورى) و هندى (دهلى) چینى (کاشغر) مىباشد و تمام این اقوام در
غنامندى و فربه شدن این زبان تمدن و هویت ما ،نقشى بسزایى داشته اند.
تمام امپراطورىهاى خاندانى از سامانیان و غزنویدان و خدوارزمشدایدیدان و
سلجوقیان ،تیموریان وغوریان ،طاهریان ،بابریانٰتاآخرین فرمانرواى خراسان
احمدشاه درانى ،همگى قدر وعزت وعظمت این زبان را مى دانسته اندو به آن
خدمت کرده اند .لهذا زبان فارسى همانطوریکه یکى ازعناصراصلى هدویدت،
نماد تمدن وعمود خیمۀ تمام افتتارات ماست ،یک زبان منطقه یى است کده
متعلق به همه مى باشد و وقتى ما از زبان فارسى ستن میدگدویدیدم ازمدیدراث
گرانقدرتمام شهروندان این سرزمینهاى پهناور صحبت مىکنیم و فدرامدوش
نکنیم که هرات و بلخ و غزنین و قندهار و بدخشان و کابل خود صاحبان ایدن
زبان اند و نمى توان انچه را متعلق به ماست ،به دیگران ببتشیم .
نام زبان فارسى است و درى به عنوان صفت این زبان بکار رفته است و اما امروز
ما وظیفه داریم تا توطئۀ تقسیم زبان فارسى را تحت نامهاى تاجیکى و درى و
فارسى مانع شویم ،زیرا زبان ما داراى یک نام و یک صفت است و تمام.
استاد صابر
خطه بلخ و بتارا داشت داد
هرچه او از مال دنیا داشت داد
تتددت سامان داشت داد !
سنت واال و دیوان داشت داد
دشمن دانش گدایش دانش سیناگرفت
دشمن بی سنتش دیوان موالنا گرفت
دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد
دشمن بی خانه اش در خانه او جا گرفت
در حد و سرحد شناسی جهان
سرحد تاجیک زبان تاجیک است
تا زباندار است بسیار است او
تا زبان دارد وطندار است او
با سپاس فراوان از تمام دوستان عزیز / .
*************************
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کتاب برای فروش

* یادداشت های خلیلی ،حاوی خاطرات استادخلیل ا خلیدلدی ،شدرح
رویدادهای سیاسی واجتماعی افغانستان درنیم قرن اخیر 71 .دالر
*خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا ،شرح رخدادهای سیاسی واجتمداعدی،
باتأکیدبر اجراات حکومات دورۀ شاهی 71 ،دالر.
*افغانستان ،مسایل جن وصل  ،نوشتۀ پژوهشگدران روس ،تدرجدمدۀ
عزیزآریانفر ،شرح آمال روسهادرافغانستان 51 ،دالر.
* خاطرات پریشان ،نوشتۀ داکترعبدالحکیم طبیبی ،پنج دالر
* جن درافغانستان ،نوشتۀ دانشمندان انستیتوت تاریخ نظامدی روسدیده،
ترجمۀ عزیز آریانفر 51 ،دالر
* افغانستان پس ازبازگشت سپاهیان شوروی ،نوشتۀ مدحدمدودقداریدیدف،
ترجمۀ عزیزآریانفر 51 ،دالر.
* تاریخ بیهقی ،نوشتۀ مؤرخ و دبیرمعروف ،دورۀ غزنویان ،بافارسی سچۀ
آن زمان ،فقط یک نسته موجوداست ،پنجاه دالر.
* مطالعۀ تمهیدی درفقه حنفی وجعفری ،نوشتۀ فضل غنی مجددی51 ،
دالر .یک جلد موجوداست.
* احمدشاه مسعود ،شهیدراه صل وآزادی ،نوشتۀ داکترمجیب الرحدمدن
رحیمی 71 ،دالر.
* یک نسته دیوان کامل ملک الشعرا محمدطاهرهاتف کابلی 91،دالر.
* یک جلدکتاب خانواده در اسالم ،نوشتۀ فضل غنی مجددی 51 ،دالر.
هزینۀ پوسته برقیمتهای باال افزود میشود .لدطدفدا چدک تداندرابده ندام
محمدکوشان و به آدرس باال بفرستید.
***************************

تقاضا از خوانندگان عزیز امید

درکلکسیون هفته نامۀ امید ،از شمارۀ اول تا این شمارۀ  ،5195متأسدفدانده
شمارۀ ( )243مفقود است .هر عزیزی که یک نستۀ آنرا داشته باشد،
لطفأ بصورت فوتو کاپی یا اصلش را به ادارۀ امید ارسال بفرماید ،با ابدراز
امتنان ،مصارف آن تقدیم خواهد شد.
*****************************

لوی امنیت ملی درچنگال »ستون پنجم« است

کله جنرال های ملبوس وزارت دفاع ،مغز عملیاتی اپرات امنیت ملی را ندارند.
آن ها حضور امنیت ملی را »تداخل وظیفوی!! «می دانند.
مجموع دریافت ها مشعر اند که تراژدی شفاخانه نظامی کابل ،همانندد دیدگدر
وقایع پیش از آن ،از داخل دولت سازماندهی شده بود؛ دولتی که خود به بتشی
از ساختار باندیتیزم و النه نفوذی های پاکستان مبدل شده است .چه کسی نمی
داند که دفاتر آلوده به کش وفش کشف وزارت دفاع یک نام پدوچ و بدی
بازدهی است؟
به یاد داشته باشید؛ هیچ کسی به سزای جنایت خود نتواهد رسید .شاید سوال
کنید که تو از کجا می دانی؟ ما از تجارب می دانیم .همیدن اکدندون بدیدش
از چهارصد تروریست خون آشام که دردادگاه های رسمی به قصاص محکوم
اند ،مثل مهمانان معزز از سوی دولت میزبانی می شوند.
چرا چنین چیزی اتفاق می افتد؟
یک پاسخ ساده این است :ارگان امنیت ملی ( ،چشم نگران حیثیت ملی) را پرده
انداخته و سازمان عملیاتی اش را به حاشیه رانده اند .اگر امور شفاخانه نظامی ،در
 74ساعت ،به وسیله یک نفر (نه زیاد) از کامندان حرفه ای و با صدالحدیدت
امنیت ملی ،حتی به وسیله یکی از همان سربازان گمنامی که پیاده به دفتدرمدی
آید و پیاده به وظایف می رود؛ تحت نظارت و ترصد قرار میداشت ،چدندیدن
فاجعه ای به این آسانی اتفاق نمی افتاد.
در زمان ببرک کارمل -دکتر نجیب ا  ،قاعده برین بود که دفتر یا نماینده گی
علنی یا سری امنیت ملی در هر اداره نظامی ،غیرنظامی ،نهاد ها و تأسدیدسدات
تجاری و اقتصادی به عنوان چشم ناظر حضور می داشت .بعد از  5925کده
شبکه های »قانونی «آی ،اس آی در رکاب گروه های مجاهدین و همچنان به
شکل کاشته شده (غیررسمی) به حریم ملی وارد شدند؛ وضع تغدیدیدر کدرد.
درزمان کرزی ،حتی برخی از غرب آمده های خاین والش شده ،استدالل می
کردند که امنیت ملی هویت »کمونیستی «دارد و باید بیتی منحل شود!
تحقیقات دولتی ،بتشی از فریب رسانه ای است .امنیت ملی ،بالذات علیه شبکه
های دشمن دیزاین شده است وتا زمانی که از تدحدریدم دولدت و »سدتدون
پنجم «آزاد نشود ،سریال این فجایع را پدایداندی ندتدواهدد بدود .بدعدد از
روی کارآمدن دکترغنی -عبدا سازمان امنیت ملی افغانستان که مشدمدول
تحریم های اعالم ناشده قرار گرفته است .تمام مقامات وابسته به پاکسدتدان و
ایران ،متالف دو باره آرایی امنیت ملی کشور اند.
امنیت ملی ،ضربات ستتی برپاکستان وارد آورده است و اگر تحریم ها بیشتر
نشوند ،بی هیچ تردید ،عملیات برشفاخانه نظامی کابل ،به اشکال متتدلدفدی در
شهرهای پاکستان جبران خواهد شد؛ اما چیزی که جبدران نشددندی اسدت؛
سرکوب و بی اثرسازی شبکه هایی است که امنیت ملی را در دفاتر شان زندانی
کرده اند(.سایت همایون)
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به امید روز رستاخیز ملی ! (دنباله ازصفحۀ اول)
همه چیزبرباد رفت ،تاریخ ،زبان ،جهاد ،مقاومت ،همه درپای ناپاکان ریتته
شد واستقالل وتمامیت ارضی ،زبون پنجابیان ودیره دونی ها!
ازخواب غفلت برخیزیدکه مرحلۀ اخیر پالنهای شوم تسلیم کامل کشور
نزدیک است ومحو کامل اقوام برادر نزدیکتر !
آیا همه چیزتمام شده است؟ آیا مردان همه خسی شده اند ونامردشده اند؟
چه شدکه کشور درکام جالدان افتاده است وفرعونیان برکلیم ا ها فرمان می
رانند ؟ خاسنان ودلقکان وطنفروش ،آیا فکرنمی کنندکه اگر روزی پای بیگانه
از سینۀ مصفای وطن برداشته شود ،آیا طومار ظلم وطنفروشی وسیهکاری های
سیه اندیش ترین جنایتکاران درهم نتواهد پیچید ؟
آیا این هاراه فرار دارند؟ مگرتره کی وامین وببرک ونجیب به کجا فرار
کردند وکدام قدرت به سروقت ناوفت آنهارسید ؟! آیاروزی که نامۀ اعمال
شوم شان بدست آنها داده شود ،درپیشگاه خداوند(ج) چه جوابی خواهند
داشت؟ گیرم که باوری به خدا نداشته اند ،نزدوجدان مردۀ شان چه خواهند
گفت ؟ ! آیا یک خیانت ارزش هزارخدمت آنها را ازبین نتواهد برد ؟ اگربه
روزباخواست ایمان ندارندکه ندارند ،تا ابد منفور صفحات تاریخ باقی خواهند
مان .
اما درپی هرتاریکی روشنایی وبعد ازشب ،روزی پدیدارمیشود .باالخره ازین
ابرهای تیره وتار که سراسرکشوررا فراگرفته است ،رعد وبرق و طوفانی برپا
خواهدشد .خس وخاشاک رادرهم خواهدکوفت ،برج و باره وقصر و ایوان
رادرهم خواهد ریتت ،ودرفرجام ،آسمان آبی و نیلگون پدیدار خواهد گشت.
از کرگسان و الشتوران چیزی باقی نتواهد ماند ،آفتاب عدل وداد و
مساوات ،برابری وبرادری ،برپهنۀ مقدس خراسان کهن برخواهدتابید ،کاخ
نشینان دیوسیرت همه محو ونابود خواهندشد ،آن روز زوداست که برسد ،نباید
مأیوس شد.خاینان ووطنفروشان ،فریب خوردگان حتی فرصت آنرا نتواهند
یافت که با بالهای شکستۀ شان بسوی مردابهای کثیف بازگردند ،ویابه آغوش
مردمی که به آنهاپشت کرده اند ،پناه برند.
تا آنوقت نباید خاموش نشست ،باید فریاد عدالت راهرچه رساتر بلند کرد و
رسوا هارا رسواتر ساخت.
تارسیدن روز پیروزی ملت ما ،مرگ برهمۀ خاینان ووطنفروشان فرهن
ستیز وسیاهدل ! / .
***************************
تلویزیون ژوندون ( ...دنباله ازصفحۀ پنجم)
ازمزارحکیم ناصرخسرو بلتی دریمگان بدخشان وازآرامگاه برادرحکیم ناصر
خسرو درکشم بدخشان دزدید وبه هندوستان برای فروش فرستاد .این کتابها
ازسالیان سال درین مقامات متبرکه نگهداری میشدندوبرای مردم آندیار خیلی
متبرک بودند .افزون براینها ،محمدگل مومندوهمدستان پشتونش به اندازۀ
زیادکتب خطی قدیمی و زیوراتی راکه مردم به مزارشاه اولیا نذرانه داده بودند،
دزدیدندوبه هندوستان برای فروش روان کردند .همین منابع میگویندکه مومند
بااستفاده ازظلم وستم ،بیش ازهزارقطعه زیورات طالیی ،آثارظریفۀ باستانی که
همه ازطال ،نقره ،برنج وکاشی ساخته شده بودند،وقدامت تاریتی وباستانی
داشتند ،غصب کردوهمۀ آنها را به هندبرتانوی برای فروش فرستاد ،وامروز
اکثرآنها درموزیم لندن دربتش افغانستان است.
هدف ناپاک دیگرمحمدگل مومند درشمال ،کشتن روحیۀ آزادمنشی و
غرور مردم بومی بود .این هدف جزسی ازسیاست عمومی نادرغدار وهاشم
جالد بود که ازخودشاه شروع تا وزراء وهمه سطوح دولتی باید آنراتطبیق
میکردند .مثالزمانیکه مردم قطغن ازتدریس مضامین بزبان پشتو درمکاتب
آنجاشکایت کردندکه برای فرزندانشان درس خواندن به پشتومشکل است،
وباید دروس به زبان مادری شان باشد وبرای وزیرمعارف وقت عریضه کردند،
وزیرصاحب که طبق معمول یک پشتون متعصب وقومگرا بود ،باوجودیکه
درخارج تحصیل نموده بود ،زیرعریضه نوشت» :اگربه زبان ازبکی درس
خواندن میتواهید به ازبکستان بروید ،اینجا افغانستان است! «این سیاست
تبعیضگرایی دولت آنوقت برای محمدگل مومند دست بازوخاطر آرام داده
بودکه هر چی دلش میتواهد بکند وهرظلم وبیدادی که روا داردکسی نیست
که به فریادمردم برسد ودردآنهارا دوا نماید.
محمدگل مومند نه تنهابه مردم شمال کشوراجازه نمیدادکه به زبان مادری
خودتکلم نمایندیا بنویسند ویابیاموزند ،بلکه آنهارابه اشکال متتلف شکنجه
وعذاب میدادتاروحیۀ آزادمنشی ،عدالتتواهی ،حق خواهی ،شکوه وشکایت
کردن درآنها محو گردد .مثال اگرکسی کوچکترین خالف رفتاری وبی
اطاعتی دربرابراوامر حکومتی که همه همراه باظلم وستم بود ،میکرد ،آن
شتص رابه شکل فجیع درمحضرعام میکشید ،بدنش راچهارپاره میکرد
وهرپارچۀ آنرا دریک یک دروازۀ آن شهرومحل آویزان مینمودکه برای
روزهاوماههادر آنجامی ماند .او این کار رابتاطری میکردتا درمیان مردم خوف
ورعب تولیدکندو دیگران جرتت بلندکردن آواز وحق خواهی را ازدست
بدهند.
محمدگل مومند ریش سفیدان وبزرگان ازبک ،ترکمن وتاجیک رابه بهاندۀ
اینکه چرا باالی یک خر دونفرسوارهستند ،آنان راباالی خرخود شان تتته بده
پشت بسته وروی شانرابا زغال سیاه مینمودودر بازارها به نمایش مدیدگدذاشدت،
تابرای دیگران خوف ورعب تولیدنماید .شالق زدن ها ،دست وپابستن ها ،زنده
آویتتن ها ،به کارهای شاقه واجباری گماشتن ها ،قیچی کردن آستین چپن
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ودامن گوپیچه ها ازامور روزانۀ زندگی بود.
هنگامیکه محمدگل مومند وزیرداخلۀ نادرغدار بود ،هردوی این موجودات
جهنمی برای شادروان عبدالرحمن لودین توطئه چیدند وآن مردم بزرگ تاریخ
کشور راکه شاعر ،نویسندۀ توانا ومفسرقرآنکریم بود ،به قتل رساندند .مومندد
جنازۀ این مردمبارز وخدادوست راباالی خرچپه بست ،روی آن مبدارک رابدا
زغال سیاه کردوبه چهارگوشۀ کابل به نمایش گذاشت که مردم کابل ازدیددن
این صحنۀ دلتراش اشک میریتتند وبه محمدگل مومند ونادرغددار ندفدرت
ونفرین می فرستادند ،که چطوریک انسان باعظمت کشورشانرا به ناحق کشته و
حتی به جنازه اش بی حرمتی کردند .این جنایت هم متالف عنعنعۀ مردم وهدم
متالف تعالیم قرآن وپیامبر بود .
محمدگل مومند درزمان حکمروایی اش تعدادکثیرپشتدوندهدارا ازقدبدایدل
سرحدی و به اندازۀ کم ازنواحی دیگرکشوردروالیات شمال جابجا سداخدت
وزمین و جایدادمردم بومی رابه آنها دادوصالحیت هم دادتا هرظلم وستمی که
برمردم بومی کرده میتوانند آزاداند ! این پشتونهای ناقل(که نداقدل امدراض
مدهش برتری جویی و سرزوری و بدکنشیها هم بودند) ،که مال وجایدادمردم
راغصب کرده بودند ،نه تنهاازخداوند(ج) نترسدیددندد کده ازخدوردن مدال
وجایدادمردم آن مرز وبوم که برای شان به اساس آیات قرآنی حدرام بدود،
خودداری نمایندبلکه آنچه ازظلم وستم می توانستند درحق مردم میکردند .مثال
اگراین پشتونهای ناقل ظالم ،به کاری درزمین یاخانه ضرورت میداشتند ،ازبک
هاوترکمن های راهرو راتوقف داده وبه کارکردن شان مجبورمیساختدنددوتدا
غروب آفتاب باالی آنهاچون حیوانات کار میکردند وشامگاه آنهارا رهدامدی
نمودند ،و حتی اکثرآنهارادر ختم کار سیلی زده و لدت وکدوب هدم مدی
نمودندکه کار درست نکرده اید ! ترکمن وازبک را درسر راه وسربازار توهین
و هتک حرمت میکردندوحتی بدون کدام گناهی لت و کوب مینمودند ،ریش
سفیدان آنهارا خر صدامیکردند .درواقع هریک ازین پشتونهای ناقل بی تمییدز
خودحکومت بود وخودمحمدگل مومند دولت ،ازاعمال شان پشتیبانی میکرد.
درحقیقت این پشتونهای ناقل خداناترس کارمحمدگل مومند رادرسدرکدوبدی
وکشتن روح آزادمنشی مردم آن سرزمین ،آسان ساخته بودند وهرپشتون ناقل
یک محمدگل مومندبود ! و شریک هرجنایتی که مومند مینمود .درمناطقدی
که این پشتونهای ناقل جابجاشده بودند ،اگرشدتدصدی ازبدک یداتدرکدمدن
عبورمیکرد ،اوراتوقف داده مال وهستی شانرامیگرفتند وخودشانرا به زور بده
قلبه کردن ،بیل زدن زمین وهرکاردیگری که ضرورت داشتند ،می گماشتندد
وشامگاه آنهارا رهامیکردند .
درواقع آنهامردم بومی واصیل آن مناطق راچون برده وغالم وحتی کمدتدر
ازآن تلقی مینمودند ،مثال درمیمنه منطقۀ بودکه مدومدندد درآندجدا تدعدداد
بیشمارپشتون ناقل رااسکان دادونام اصلی آن محل راتغیدیدرداده و آندرابدندام
پشتونکوت یادمیکردند .پشتونهای ناقل این منطقه به اندازۀ ظالم وخدانداتدرس
بودندکه مردم محل ازترس اینکه اذیت وآزارشوند وهتک حرمت نشدوندد،
میکوشیدندازآن منطقه عبورنکنند.
وقتی اعمال ومظالم آن پشتونهای ناقل رادربرابرمردم بومی مطالعه می نماییم،
دیده میشودکه عین مظالم واعمالی بودکه فرعونیان برپیدروان مدوسدی(ع) و
مشرکین مکه به سرکردگی ابوسفیان دربرابر پیروان محمد(ص) انجام میدادند
و قرآنکریم چنین مردم رامفسدین فی االرض یادکردواهل جهنم شمرده است.
دراینجا ضرورت می افتدکه ازقضیۀ که درزمان حکمرانی مومند در میمنه
واقع شده بود ،یادآورشوم که نمونۀ ازظلم وبیدعددالدتدی ایدن خدون آشدام،
دربرابرهموطنان ازبک وترکمن وهتک حرمت آن مردم بداداندش پداکددل
وجوانمرد میباشد .زمانیکه مومنددراوج قدرت ومنحیث حاکم ظالم ،مطلق العنان
وخداناترس درقطغن بود ،جسدیک پشتون ناقل در حوالدی شدهدرانددخدوی
پیداشد ،محمدگل مومند امرکردهمۀ مردان اعم از جوانان وریدش سدفدیددان
وکهنساالن ازبک و ترکمن محل را زده زده از خانه هایشان وازسربازار وکوچه
جمع وبه حکومتداری بیاورند .عساکر مومندکه اکثرشان پشتون بودند ،مدردم
رالت وکوب کنان آوردند و دست وپای شانرابه ریسمان بستدندد ،چدوبدهدای
ترآوردند ،لت وکوب و چوبکاری شروع شد .این ازبکهاوترکمنهای بیدچداره
وبیگناه رابه اندازۀ چوبکاری کردندکه ازبدن شان خون فوران میکردوبیدحدال
میشدند .بر آنهاآب ریتته ووقتی بحال می آمدند چوبکاری بازآغدازمدیدشدد،
وبرای چندین شبانه روزدرین حالت بودند وفغان وناله وزاری آنهاازدورها شنیده
میشد وزنهاواطفال بتاطراین بیگناهان درخانه های خوداشک می ریتتند .مومند
پیاپی این انسانهای بیگناه راچوب میزدکه قاتل آن پشتون رانشان دهند .مدردم
ازبک وترکمن خیلی صادق اند .من وپدر مدرحدومدم بدا ایشدان دوسدتدی
هاوخویشاوندیها داریم وخوب میشناسیدم کده ایشدان هدرگدزدروغ ندمدی
گویندوآنچه راست است همان رامیگویندوبه اصطالح دل وزبان شان یکیست.
دریکی ازین روزهاکه این بیگناهان زیرشالقکاری ،لت وکوب وشکدندجده
بودندوفغان وفریاد وناله و زجۀ شان درفضاپیچیده بود ،چند اسپ سواری ازدور
نمایان شدندکه بطرف حکومتداری می آمدند ،وقتی رسیدند ،چون همۀ شدان
پشتون بودند ،حاضرباشهافورا ً به گل محمدمومند احوال دادند ،مومندبه چابکی
آنها را نزدخودخواست ونوازش کرد .بعدازجوری په خیری گفتن متتدصدر،
آنها گفتند ماآمده ایم که به شمااحوال بدهیم که همین شتصی کده جسددش
پیداشده ،برادرش اورا کشته ،چون اوبازن برادرش رابطۀ ندامشدروع داشدت
وبرادرش اورابازن خدود درحدال اندجدام کدارندامشدروع گدیدرکدرد واو
رادرهمانجاکشت و جسدش رادور انداخت که شماپیداکردید .اوخودش رابده
ریش سفیدان قبیله تسلیم کرده تاطبق پشتونوالی بااو رفتارکنیم .قاتل به ماپدنداه
آورده وما اورابه حکومت تسلیم نمی کنیم.
محمدگل مومند باشنیدن این خبر به عساکرامرکردکه ریسمانها راازدسدت
وپای ازبکهاوترکمنهابازنمایند ولت وکوب راتوقف دهدندد ،وامدرکدردکده
اشتاص جوان رارهانمایند و ریش سفیدان وکهنساالن رانگهدارند ،واگر احتماال ً
ریش سفیددیگر
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ازبک وترکمن درکوچه وبازار دیدند بداخل حکومتی آورده شود.
همۀ این ریش سفیدان که چندین روزوشب لت وکوب وچدوبدکداری شدده
بودند ،حیرت زده شدندونمی دانستندگپ ازچه قراراست ،چرا مومدندد لدت
وکوب آنهارا توقف داده ،پس چراآنهارا نگه داشته اند؟ بعضا ً می اندیشیدندکه
ممکن ایشانرا به کشتارگاه ببرد .همه درتشویش ونگرانی بدودندد وازدردلدت
وکوب ویش ووای میکردندوبه آهستگی می نالیدندکه محمدگدل مدومدندد
نزدشان آمد ،عساکرراامر کردکه همگی باید به پا ایستادشوند .ریش سفیدان به
مشکل ایستادندوبعضی شان نسبت کهولت توان ایستادن رانداشتند .محمددگدل
مومند ازجایش برخاست وبه سوی آنها که پهلوی یکدیگرصف بسته بدودندد
رفت وبدون پرسش وسئوال ،هر کدام شان رایکایک سیلی زدوبدعددبدجدای
خودنشست! وازآن ریش سفیدان بیگناه که بعضی اشک درچشم داشتند،سئوال
کردکه میدانیدچرا لت وکوب راتوقف دادم وچرا ریسمانهارا ازدست وپای تان
بازکردم؟ آنان گفتند نتیرصاحب مانمی دانیم ،محمدگل مومند خدونسدردانده
گفت بتاطراینکه قاتل پیدا شد !
باز پرسیدمیدانید چراهرکدام شما را سیلی زدم؟ جمعیت که بعضی خدامدوش
ودر درد واندوه خویش غرق بودند ،چیزی ندگدفدتدندد امدابدعدضدی شدان
گفتندنتیرصاحب مانمی دانیم ،تواختیار دارهستی ،هرچه میتواهی همان کرده
میتوانی ،اگرجزا بدهی ،میتوانی واگرببتشی میتوانی .مومندگفت بتاطری این
سیلیهارازدم که چرا اینقدربیتبرهستیدکه درمنطقۀ شماکسی کشتده مدیدشدود
وشمانمی دانیدکه کی اورا کشت .درآینده اگراین حادثه تکرارشد ،من میدانم
باشماچه کنم ،حاالآزاد هستید.
این داستان حقیقی والم انگیز راکه دانشمندعزیز ومبارز جنداب تدوردی قدل
میمنگی از زبان پدربزرگوارش درنوشته های خودآورده است ،مرا به دوچیز،
یکی سیرت پیامبرگرام (ص) ودیگرحدیث قدسی که ثقه اسدت مدلدتدفدت
ساخت .وآن اینکه پیامبر(ص) روزی باتعدادی ازصحابۀ کرام (رض) درراهی
درحرکت بودند ،شتصی درپهلوی شان راه می رفت ،پیامدبدر(ص) دفدعدتدا ً
رفتارخود راآهسته کرد تا آن مرد جلوشودکه رسم احترام بود .صحابۀ گرامی
ازپیامبر(ص) پرسیدندکه چرا قدمهای مبارک تانرا به احترام آن مدردآهسدتده
کردیدکه اوجلوهمه شود .آخر او را میشناسیم که یدک مدردیدهدوداسدت.
حضرتش(ص) فرمود مگرنمی بینیدکه موهای ریشش سفیداست؟ وحددیدث
ثقۀ قدسی است :آنگاهیکه یک ریش سفید دست های خدودرابدرای دعدابده
دربارخداوندالیزال (ج) بلندمیکند ،خداوندمهربان و قادر مطدلدق اسدت ،بده
فرشتگان میگوید بروید هرچه حاجت وخواهش این مردریش سدفدیدددارد،
برآورده سازید ،که من دعا وزاری وازریش سفید اوخجالت می کشم.
امامحمدگل مومندخداناشناس ،صدهاریش سفید خداجوی ومسلمان ازبک و
ترکمن را سیلی کاری کردکه خدای متعال اورابه جزای اعمال سیاهش برساند،
و دیدیم که خداوندمتعال این انسان جهنمی رادراخیر عمرش خوار وذلیل وتنها
و بیکس ساخت ،ووعدۀ خداوند(ج) حق است وظالم را به جزایش میرسداندد.
بالشک( / .دنباله دارد)
***************************

جنجال غرس نهال توسط طالبان

مالهیبتا  ،رهبرفعلی طالبان ازنیروهای تحت امرش خواست تا در بهار پیشرو
نهالهای مثمروغیرمثمرغرس کنند .این دستورمبهم تا هنوز تلفات زیاد جانیو
مالی را در صفوف طالبان کرام به بار آورده است .فرماندهان طالبان که تفسیر
های متفاوتی از این فرمان دارند ،از مالهیبتا خواستهاند تا یک دستورالعمل
واض و روشن را برای نیرو ها بفرستند و آنها را از سرگردانی نجات دهند.
یکتن ازفرماندهان طالب درحالیکه یک پاکت واسلین را دردست خود گرفته
بود به خبرنگار رویترز گفت» :تمام فرامین مالصاحب برای ما قابل
اجرامیباشد .سه روز پیش که این فرمان صادر شد ،من چنددفعه نهال
غیرمثمرغرس کردم ،ولی همین طالبچه زیادگریان میکند .نمی فهمم درکدام
مدرسه درس خوانده که این قدربیغیرت است .ما خودم که درمدرسه چمن
درپاکستان شاگرد بودم ،استاد ما هرچه نهال غرس میکرد ماخنده میکردم .ما
ازمالصاحب تشکرمیکنیم که برایما به صورت رسمی اجازه دادتاغرس کنیم
ولی اگردریک مکتوب جداگانه جزسیات غرس را ذکر کند ،بسیار خوب کار
میشود«.
یکنفرازجن جویان طالب که چادر سیاه را به دور خود پیچیده بود و به مشکل
راه میرفت ،چنین اظهار نظر کرد» :فرمان امیرالمومنین خیلی گن است.
قومندان مامیگویدکه منظور مالصاحب هیبتا از نهال غرس کردن ،انجام
دادن همان نوع حمله است که اسدا خالد را زخمی کرد .قومندان صاحب
دیشب یک نهال کالن رادرمن غرس کرده و از من خواسته آنرا به قومندانی
امنیه ببرم .از برای خدا .نهال گفته ،درخت صدساله ریشهدارکه نگفته.
اگرمالصاحب یک دستور العمل روشن در رابطه به نوعیت و سایز نهال برای
قومندانها نفرستد ،کار یک نسل از طلبای کرام خراب است .تو یک بار سر
خود را زیر چادر کن ببین ،نهال همینطور است؟«یک گروه شش نفری طالبان
که در ساحه چاه انجیر در والیت هلمند در سایه یک دیوار خاکی نشسته بودند
نیز از مبهم بودن این فرمان شکایت داشتند .فرمانده این گروه گفت« :مال
صاحب اصال ساحه غرس رامشتص نکرده .هرکس هرجا دلش شد غرس
میکند .تدابیر امنیتی هم گرفته نشده .ما درروز اول یک نهال را درجای یک
مکتب غرس کردیم ،خبرنگارا تهمت زدند ،گفتندمامکتب راتتریب کردهایم.
اگرنه ما فقط دوصنف راچپه کردیم که جای یک نهال خالی شود .روزدوم
یک نهال را درجای یک پایه برق نصب کردیم ،نیروهای اردوی ملی حمله
کردند ،نزدیک بودهمه ماشهیدشویم .بازخبرنگارها گفتند که ما برق را قطع
کردهایم و جاسوس پاکستان هستیم .امروز بردیم سر سرک نصب کردیم که
چیزی چپه نشود ،مردم شکایت کردندکه ما راه را بستهایم .حیران هستیم که
کجا غرس کنیم« .طالبانی نیز هستند که از کلمه غرس به نتیجه متفاوتی
رسیدهاند .یکعراده طالب که دروالیت کنرزیست داشت ،فرمود« :ما از سابق
غرس میکردیم .روزانه بیست-سی دانه از این نهالهای شصت ساله را غرس
میکردیم وتوسط موترها به پاکستان میفرستادیم .خواز زمانیکه مال صاحب
فرمان رسمی صادر کرده ،پاکستان اجازه نمیدهدموترهای ما وارد خاکش .
چند روز میشودکه مرزها بسته است .اگر غرس شدههای قبلی فروخته نشود،
ما نمیتوانیم نهالهای جدید غرس کنیم) «.دنباله درص) 9

