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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

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

$1.50
شمارۀ اول  /سال بيست وشش  5 /ثور  55 / 6931اپریل  / 5162شمارۀ مسلسل 6195

در حسرتم از مُرام این مردم پَست
تا هست ،به ذلت بكُشندش به فا

Western Union

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

یادداشت مدیر

خوش آمدید به بیست وششمین سال انتشار »امید«

خداي مهربان راشكرگزارم که بندۀ خاکسارش ،محمدقوي کوشان،
را دس گيري ومعاونت فرمود ،تا باهمۀ تلخی هاي زنادگای ،باویاره در
دوسال آخر ،توفيق بخشيد تا باهمياري مادري سخت داغدیده – همسارم
ثميله کوشان -هنوز به خدمت همدریانم باشم ،آرنج خيز و سينه کش ،به
چاپ «اميد »ادامه داده ،آغازبيست وششميان ساال انا اشاارآنارا باه
دوس دارانش مرده بدهم ،که این نخس ين شمارۀ آن است.
زم است بيفزایم که درماه نومبرسال پار (5161م) ،با ان شارشاماارۀ
 6151اميد ،درس ون (یادداشت مدیر) خاطرنشان کردم که دیگرکما ار
حوصله وتوان صحی براي ادامۀ چاپ اميدرادرخودمی بينم ،امابالفاصلاه
موا ه با مو ی ازواکنشهاي مهربانانۀ عدۀ درخورتأمل ،وباز ناگاري در
آن تصميم روبروشدم ،که فرمان دادندتا اميد رابدینسان یكای ویاكاباار
قطع نكنم ،زیراآنان با کامپيوتر و ان رنت کامال ً ناآشنا هس ند ،واميد یگانه
وسيلۀ آگاهی ایشان ازحال واحوال مردم افغانس ان می باشد .
همين دليل کافی و وافی بودتاعليرغم همه نامالیمات ماالای ،و بااهاماه
ناتوانی هاي صحی و روانی ،به ادامۀ نشراميد بپردازم ،ولوکه باه انادازۀ
هفت صفحۀ دوهف ه نامۀ قبلی باشد .اسباب گرف ن چنين تصمايام ،ذات
شغل روزنامه نگاري است ،زیرا اگر شخصی داک راست یا تكاسای ران،
انجنيرکامپيوتریا ساخ مان است یامغازه دارموادخوراکی ،وکيل حقوقای
است یا دست اندر کار بيمه ،اس اددانشگاه است یاکارگر ساخ ماان ،چاه
در امعۀ محدود و معدود افغان هاي امریكایی یابطورکل امعۀ امریكاا،
روزهایی رامس حق اند تااز انجام کار ،بدون واهمه از سرزنش کارفارماا،
مرخصی بگيرند وبه امورشخصی خویش بپردازند ،مگرغيابت کارگاران
رسانه ها ،ازهرنوع آن ،اسباب سك گی درکار مطبوعات را فاراهام مای
آورد ،که من هی به گلۀ فراوان خوانندگان ،بينندگان وشاناونادگاان آن
وسایل را مهيا ميسازد .لذا ( یا مكن با پيل بانان دوس ی یا بنا کن خانۀ در
خورد پيل)
اینست که مسئو ن رسانه هااویايافاۀ مضااعاف دارنادتااماخااطاباان
خودرادرخالء نگذارند ،وباهر وسيلاۀ کاه دردسات دارناد ،ازا اراي
ویایف شان غفلت نكنند .به همين سبب بودکه – مثل هارانساانای کاه
درطول زندگی خود با مصایبی مثل مرگ پدر ،مادر ،فرزند یا نزدیاكاان
دیگرروبرو ميشوند -بنده نيزهمه موارد با راتجرباه کارده ام ،ماگار
هيهگاه ن وانس م خود را از زیربار مسئوليت دربرابر مخاطبانم برهانم.
باهمۀ اینها ،به عزیزان دوس دار وخوانندۀ اميد اطمينان ميدهام کاه ایان
نشریه هيهگاه ازخطوط اصلی بنيادي خویش ،بيرون نخواهدشاد ،و ا
ماشاءاهلل درخط وطندوس ی ،مبارزه عليه قدرت طلبی قاومای ،تافاو
ویی نرادي وزبانی و سم ی ،خودبرتربينی وخوداکثریت بينی مشا ای
فاشيست وخاین به مردم و ميهن ،به کارخود ادامه ميدهد ،ازهيچ صاحاب
قدرتی نمی هراسد ،به آس ان هيچ زورمندي سرخم نامای کاناد ،باراي
تثبيت برابري اقوام ،برادري وخواهري ميان شان ميكوشد ،تاریكی هااي
مدهش سيرتاریخ پرتشنج وفاشيس ی سه صد سال اخير کشور را روشان
ميسازد ،ودریک کالم ،به فرمایش ذات اقدس خداوند (ج) دربرابر یالام
مس كبر می ایس د.
زم و ضرور است تا تو ۀ هم ميهنان ار مند رابه مقالۀ هاماكاارارزناده
ناب داک ر غالم محمد دس گير درهمين شماره لب کنم ،کاه ماردۀ
بزرگ ایدۀ ایجاد انجمن تا يكان افغانس ان درامریكا راداده اند .تاعاماق
درین مورد واندیشيدن در بارۀ مزایاي چنين بنيادي ،وهمكاري وهميااري
براي نضج گرف ن این اندیشۀ عالی تارسيدن به تاسيس وکارعامالای آن،
قدم بزرگ وم عالی است در هت رسيدن به تحقق این باورمقدس کاه :
خدا بندگانش رابرابرآفریده است.
چندین سال ميگذردکه افغانس انی هاي مقيم امریكا ،انجمن هاي قومی را
تاسيس کرده اند ،افغانی تولنه ویرۀ هموطنان پش ون درشمال کاليفورنياا،
انجمن ترك تباران افغانس ان ،انجمن هزاره هاي افغانس انی ،و شاید مجامع
دیگر و ودداش ه اند ،وهرکدام بجاي خاود ،تااآناگااه کاه حاقاو
سایراقوام را زیرپا نكنند ،خوب اند و بجا .
اینک که ایدۀ ایجاد انجمن تا يک تباران افغانس انی درامریكاا ازساوي
دانشمند دلسوز ناب داک ردس گير پيشنهادشده است ،اميد از خوانندگان
ار مندش وازهمۀ دانشمندان ودلسوزان افغانس انی وبویره تا يک هااي
افغانس انی تقاضا ميكند تا درزمينه نظرات تكميل کننده و راه گشود هاي
خودرا براي چاپ به این نشریه بفرس ند ،تا به خواست خداوند ،تا يكاان
افغانس انی هم معی همفكروهم اندیش بيابند ،وبراي احاقاا حاقاو
غصب شدۀ شان توسط یكدس ۀ خودخواه وفاشيست ،دربرابارآن سا ام
پيشگان همگام وهمآهن شوند ،وبه حق انسانی خویش برسند .بعون اهلل
تعالی . /
اااااااااااااااااااااا
دردیار بيگانگان و ميراثی براي نواده و نبيره هاي خود ,دي و م حداناه
حرکت کنيم .به امعۀ تا يكان افغانس ان در امریكا پيشناهااد ماياكانام
تادرایجادیک انجمنی غيران فاعی زیرنام بنياد تاا اياكاان افاغاانسا اان
درامریكایا )Afghanistan Tajiks Foundation in America (ATFIM
(ص )1

این طایفۀ زنده کُش مرده پرست

تا مُرد ،به عزت ببرندش سردست
اقبال هوري

داک ر غالم محمد دس گير

برومفيلد ,کولورادو

امید ما بیست و شش ساله شد

کوشان عزیز این موفقيت راکه با مساعی خس گی ناپذیرطی بيست و
پنج سال با نشر مضامين سياسی ,ا ماعی ,علمی ،فرهنگی ,ان اقاادي باا
صداقت تام زیر چ ر بزرگ وطندوس ی به شمارۀ  6195رسااناياده اي،
براي خودت ,داک رصاحب ثميله ان وهمكارانت تبریک گف ه به روان
پاك عصيم ان نامراد درودوتهنيت ميفرس م .خوش شدم که در ریان
درد دل تلفونی ویادي ازایام وانی خودورفقا داش يم ازسالگرد اميد نامۀ
هف گی مردم افغانس ان اطالع یاف م که بخيربيست و شش ساله ماياشاود؛
بالتأمل ,شوري دردل و قوتی درو ود و روشنائی در چشم رقه زد و
پيش روي کمپيوتر نشس م تا با آن درد دلها ادامه دهم
کوشان صاحب نهایت گرامی
ازروزچهاردهم اک وبر 6323که ازکابل ان نظر به عدم تحمل سيس م
کمونس ی ,با و ود همصنفان و دوس ان نزدیک کرسی داران ماقا ادر
سيس م ،که مهربانی ها ولطف هم ميكردند ,وطن را بصوب هجرت ترك
گف م تاکه باز درسال  5116با معی از دوس ان دوباره بخاك بوسی آن
مهدمقدس مف خرگردیدم ,هت یادبود آنروز با شأن فوتوي یاادگااري

رفقاي همسفر رابرایت تقدیم ميدارم:
درین فوتو وانان مجاهد مارا درهوتل پروان درزمانی مينگرید که در
ائی دیگر نجال ليدرشپ مملكت در ریان بود و باعاضای هاا مای
تپيدند و تالش داش ند تا شاه دوباره بكرسی سلطنت ا الل نزول فرمایاد،
که موفق نشدند و با تأثرعميق در آن لسه بجز احمد ولی مسعود هاماه
نشس گان کنارميز با وبشمول اس ادربانی فقيد که در ائی دیگربودند اما
رابطۀ تلفون برقراربود ,بطرفداري حامد کرزي بحيث رئاياس ماوقات
دولت اسالمی افغانس ان راي دادند و خطابه ها ایرادکردند .با دیدن ایان
وانان فاتح خوش شدیم که ليدرشپ قوي برقرارميشود و افغانس انی هاا
را م حد نموده دولت مق در آزاد را اساس ميگاذارناد .قساماياكاه مای
نگریدهمۀ شان تن غر داش ند و ممكن در يب شان بيش از صد افغانای
وهم کدام ملكيت دیگرزیر نام خود نداش ند.
ازآنروزشانزده سال ميگذرد همۀ شان نام خدا صاحب زمين شده اناد
و مليونها دالردربانكهاي داخل وخارج ذخيره دارند و قصرهاي ملياوناهاا
دالري شان همسایگان نادارشان را از فيض نورآفا ااب خاداونادي کاه
برایشان یک مقدار وی امين )(Dنصيب ميساخت ,محروم ساخ ه اند .چه
رسد به دیگر نا بسامانی هائيكه دربين خود خلق کرده اناد .ماا تاوقاع
داش يم که مملكت را با م خصصين خودما آباد سازند .اما روي بندل هااي
دالر سبز NGOها گران ر و زیباتر ازآن بود و ذب مقناطيسی داشات.
م أسفانه به مجرد تكيه زدن بر اریكۀ قدرت ،ایان وطاناداران صااد
ووطندوست را ,پشک شوي ,موترشوي و دوپاسپورته ودیگار اسامااي
که عفت قلم بمن ا ازۀ تكرارآنرا نميدهدیادکردند .یعنی خدمت قلابای
وصادقانه به ملت و مملكت را به فساد اداري و سرقت بالاياوناهاا دالار
انشين ساخ ند وخود رابا دس ر خوانهاي طویل فرعاونای باا غاذاهااي
م نوع و کبابها و ميوه هاي رنگارن چا و فربه نمودند؛ در حاالاياكاه
مردم پروان شاهد فا عۀ بودند که وطندار شان طفل خردساال خاود را
بفروش ميرساند تا لقمه نانی براي باقی افراد فاميل بينوایش بر روي گليام
پاره پارۀ خود بگذارد تاازمرگ ح می لد بر اس خوان چسپايادۀ سام
باقی اعضاي فاميلش را نجات دهد.
یكی ازینهابابكس دپلوماتيک55مليون دالري پرواز ميكند؛ باياخابار
ازینكه »آه بيهارگان دیرگير اما سخ گير« است،وخجلت به ان ظاراوثانيه
شماري دارد .از مله ناگزیرم ازدونفرمح رمانه یادکنم کاه عاباارتاناد
ازاس اد عطامحمد نور وامراهلل صالح که تاا اماروز درپای اصاالحاات
فساداداري وافشاي نابكاري هاي دولت مبارزه دارند و مسؤولي هاي خاود
را صادقانه براي مردم خود به انجام رسانيده اند ,ولی م أسفانه خاارچشام
اند و دشمنان شان سعی ميورزند تا برایشان دسيسه ها طرح نمایناد و باد
نامی برایشان خلق کنند.
ازداک ر عبداهلل بحيث هم مسلک اميد زیاد داش م که ب اواناد از حاق
مردم خود دفاع کند ,اما بازهم با تأسف عميق ,که دوباار ازخادعاه و
فریب بيگانگان خود را نجات داده ن وانست و در ال نيرن شان گايار
اف اد .به

فوزیه کوفی

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

اگرمسعود زنده می بود !

کابل

اگراحمدشاه مسعود زنده می بود؛ امروز رهبران امریكاایای کاما ار
مرتكب اش باهات بزرگ می شدند .درسفر یكه هف ۀ گذش ه باه ایاا ت
م حده امریكا داش م ،در نشست بين المللی اش راك نمودم که در ماورد
ارزیابی رویداد هاي مهم افغانس ان در سيزده سال گذش ه بارگازار شاده
بود،ازشهادت قهرمان ملی تا امروز نزدیک به دو دهه می گذرد و هرچه
تقویم دور می خورد ،آن روز تاریخی تر شده می رود و کمبود او بار
همه گان روشن تر و هویدا تر می شود .احمدشاه مسعود مارد بازرگای
بود؛ این واقعيت را امروز دشمنان صاحب فراست وي نيز درك کارده
اند ،مردي که دیگر شاید تا ساليان درازي مام وطن چاون او باه دناياا
نياورد.شخصيت مسعود در آیينه باور ها و قضاوت هاي روزگار ماا هار
چه باشد ،نكوهيده نيست .او را همه می شناسند و در دنيا نيز به او اح رام
قایل اند و او را یكی از اعجوبه هاي روزگار در زماياناه انا هااي
آزادیخواهی و چریكی می دانند.راز ماندگاري او در چند نك ه مضامار
است ،او به نيروي مردم م كی بود و باور داشت تا آن گااه کاه ماردم

درکنار زعيمی ایس اده است ،نيروي او زوال نمی یابد.
در این نشست از من دعوت شد تا سخنران اصلی باشم  ،آناهاه کاه
الب بود شرح مسافرت یک خبرنگار مشهور امریكاي به نام سباسا ايان
ينگر )(SebastianJungerبود ،دیوید هالبروگ پسر ریاهاارد
هالبروگ نماینده خاص امریكا براي افغانس ان و پاکس ان از وي پرساياد
اگر احمد شاه مسعود زنده می بود ،آیا وضيعت افغانس ان امروز چگاوناه
می بود؟ سبس ين واب داد ,, :اتفاقا ً من یكای از روزهاا از مساعاود
پرسيدم که بعد از پيروزي ميخواهی چگونه زندگی داش ه باشی و باراي
افغانس ان چه آرزوميداش ه باشی ؟ وي با قدرت دور بينی سايااسای کاه
داشت واب داد :من یقين دارم هيچ اشغالگري در افغانس ان پيروز نامای
شود ،حكومت طالبان نيز در افغانس ان دوام نخواهاد کارد ،درصاورت
پيروزي مردم و تشكيل حكومت مردمی ،من هم دوباره به پنجشايار بار
می گردم و به مطالعه ک اب هایم که در سال هاي م مادي ناخاواناده ام
خواهم پرداخت.,,
آقاي سبس ين ادامه داد,, :ولی برداشت خودم و باشناخ ی که مان از
مسعود داش م ،فكرميكنم اگرمسعود زنده ميبود بسياري اش باهات که ماا
امریكایيان مرتكب شدیم مانند ن در قریه هااي افاغاانسا اان اداماه
نميداشت ,چون مسعود با طرز خاص رهبري که داشت مانع اش ابااهاات
امریكایيان ميشد بدین اساس من فكر می کنم اگر مسعود زنده می باود،
وضعيت افغانس ان چنين نمی بود.
قابل تذکر است که خالء رهبري سالم و هدفمند مشكل بران ناپذیار
براي مردم افغانس ان است /.
*******************************
عقيدۀ من ,ازباعث همين ضعف رأت بودکه امروز وطن وتا يک هاا
را ازخاینين فاشيست پيمان هاي د َور و کنارنجات داده ن وانست.
روزیكه یک وان افغانس انی برخاست وبرکرزي اح جاج نمود عاو
حمایت و گوش دادن به گف ه هاي آن وطندار ,دس ش گرف ه شاد نازد
کرزي »خاین ملی «برده شد ,تااز اوعفوبخواهد .آیا پس ی وبيعازتای و
خفه ساخ ن صداي ایان ز ارت کشاان ازیان زیاادتار ماياشاود؟
احمدبهزادچقدر راست گفت که اینها»بحرف کس گوش نميدهاناد «
هدف شان يب شان و آرامی یک گروپ خاص دورو پيش شان اسات
و بس .پس ,اینها یک زء از ده اهليت یک ليدر را که شامل؛ صاداقات
و راس كاري و وفا به عهد ,عملكرد مثبت ,فعاليت مب كرانه ,بصايارت
کامل وبينش وسيع ,محرك مردم بصوب موفقيت و بودن در بين ماردم
خودرا تا هنوز کسب نكرده اند .ليدرخوب به بادیاگاارد هاا ضارورت
ندارد ,اهليت ,روش وفعالي هاي او براي بهبود حال مردمش بادي گاردش
ميباشد ,محبت دلها بادیگاردش ميشود و اما نه پيامهاي رادیوئی و ثابات
شده و نه گف ار هاي هله په ته مي واند که فرد یا افراد را ليدر ب راشيد.
دوس ان عزیر :ماسالها ان ظارکشيدیم ,نوش يم ,کنایه هاگف يم اما » کس
گوش نداد« .وقت آن رسيده که به مسؤوليت سنگين خود گوش دهيام
وبراي آیندۀ مردم ماوحمایت از فرهن وتمدن تا يكی ما(س ون اول)

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 2301
سكره من و ،کاليفورنيا

بازهم مضحکۀ دیورند !

هشت عقرب 6965خورشيادي ،وکايال ماحامادذاکار درگاذر
ميرشكاران  ،ناحيۀ سوم شهرفيض آباد و یت بدخشان ،ازآمادن یاک
فرزند ،بر شيوۀ یک خانوادۀ منور ودانش پرور ،شكرخداونادرا باجااي
آورد .آمدن ناصر خسرودرگاذرقاباادیاان،ازناواحای بالاخ ،داسا اان
تولددیگري،یک پيوند مش رك می باشد .ناصرخسرو درمقاابال سا ام
مذهبی قيام کرد و در یمگان سالهاي اسارت رابه آخر رسااناياد .ولای
پسري که دربدخشان به دناياا آماد،
سالهاي آخرعمر خاودرا درزنادان
کوته قفلی الدان وقت در کاابال
گذراند.
ناصرخسرو قربانی قيام درمقابال
»خوکان «شد ،ولی یاهرا ً قارباانای
پيشگامی براي سااخا اار ساازماان
انقالبی زحم كشان ،کلماتای چاون
سازمان ،انقالب و زحم كشان ،باراي
اربابان قدرت ،شنيدنش سخت تاماام
محمدنعیم کبیر
ميشد ،و براي ازریشه کندن چانايان
سازمانی که مرگ وتباهی یاالاماان
برسرقدرت را درپی داشت ،حارف
اول وآخاار ،بسا اان و کش ا اان و
محوکامل» ،طرح عااد ناۀ مساألاۀ
ملی «و پيشگامان آن بود .
دربازارآشف ۀ سياست وقت ،براي تو يه بی عدال ی هاوحماایات از
شوونيسم قومی قوم پرس ان ،عبارت »س م ملی «را ابداع کردناد ،وباه
اتهام تجزیه طلبی ،طاهربدخشی وسه هزار همرزم اورا رواناۀ زنادان و
سرانجام سربه نيست کردند .دراین هنگام ،طاهربدخشی بيش ازچهال و
شش سال نداشت ،او صاحب تأليفات م عدد ،مقاله ها ،ک ابها، ،ساله ها و
پروهش ها بود ،افكار اورا درسه واژۀ روشن مي وان خاالاصاه کارد :
تساوي تمام اقوام.
دربازارآشف ۀ سياست ،سالهاي ،6335-6311قومپرس اان ،عاباارت
دیگري را که این بار دراسالم آباد طرح ودیزاین شده بود ،درماقاابالاه
بافرزندان دلسوز و اصيل این خطه ،ابداع وترویج کاردناد » :اتاحااد
شمال ! «تاامروز که بيش از سی وپنج سال ازتأسيس شاوراي ناظاارباه
قيادت رهبرشهيد هاد ومقاومت می گذرد ،وبيش ازسی سال از ایاجااد
مقاومت درمقابل پاکس ان ونوکران شان می گذرد ،هنوز در کاناكااش
ومحاورۀ قومپرس ان این عبارات درمقابل همۀ آناهاایای کاه ازتسااوي
حقو تمام اقوام حرفی دارند ،اس فاده ميشود ،وباه آناهااوطانافاروش
وس می اطال ميگرد ،وم ُهر تجزیه طلبای را باياشارمااناه بار ابايان
پراف خارآنها می زنند ،آنهه که به تحقيق ،خودعامل وفاعل آن ميباشند
نفرین برهرچه وطن فروش وخاین شرم برطاقت ها ،یون هاا ،کارزي
ها ،غنی ها ،که خودوطنفروش و خاین هس ند ،ولی دیگران راباه ایان
اتهام ،اس هزا می کنند .
لطيف پدرام ومليونها همشهري دیگرحق دارندتا ازهوی اهاایای کاه
بيگانه شده اندودیگر به دردکشورنمی خورند ،بايازاربااشاناد .طااهار
بدخشی ،پدرام و مليونها خراسانيهاي صاحبان اصلی این سرزميان ،حاق
دارندکه دیگر فریب شعارهاي دروغين رانخورند ،دیگریلم و ا احااف
راقبول نكنند و دیگر عطاي سرزمينهاي آنطرف دیورند راباه لاقاایاش
ببخشند لطيف پدرام که گناهی نكرده تاسزاوار سنگسارشود .نافاریان
برآنهایيكه درپاي این معاهده سرخم کردند تاچند روپيۀ هندي باياشا ار
درکهكول آنها ریخ ه شود ،نفرین برآنهایيكه سالهابعداین پيمان نناگايان
راتائيدکردند ،نفرین برآن دیگري که چهل سال فقط به «دا پش ونس اان
زموژ »اک فا ودیگردر برابراین معاهده ساکت ماند خااناهااي دوسارۀ
اچكزاي هادر ارگ شاهی وکارتۀ سه ،مگرمهمانان آناطارف دیاورناد،
سالها ولجه و هدیه دریافت نمی کردند ؟
نفرین برآنهایيكه ازپول فقير بيوه زن وی يم ،باراي او د باياگااناه،
مك ب و مدرسه وليليه وریاست ووزارت درست کردناد ،نافاریان بار
آنهایيكه در هفده سال گذش ه بااسارقات مالايااردهاادالار باادآورده،
دربرابرپاکس ان کرنش وتعظيم نمودند ویادي از دیورندنكردند ،دشمناان
را درمهمانخانه هاوسراچه ها وح ی درحریم خانوادۀ خویش اسا اقاباال
کردند ،وتنخواه سربازان ميهن را وقيحانه در يب دشمنان ریخ ند.
بایدبه این نمایندۀ مردم آفرین گفت که مارداناه درتاا رشاورا بار
ادعاي الحا اراضی آنطرف دیورند یكسره خاط باطاالن ماياكاشاد.
قومپرس ان گرچه مانند گذش ه ،درمقابل ناصرخسرو کلماات ماالحاده
ودربرابرقيام ساکنان شمال کشوردرمقابل پاکس ااناياهاا ،اتاحاادشاماال
وشوراي نظارو تجزیه طلب ابداع کرده اند ،درحق لطيف پدرام هام باه
قضاوت ایيكه اکنون و دان و ود ندارد ،حكم ساناگاساار راصاادر
کردند ،اي تعجب نيست.
چندسال پيش اس ادسمندرغوریانی واس اد داک ارفاریادیاوناس هام
مالحظاتی رادرمورد خط دیورند ،درتلویزیون مسكينيار به هاماوطاناان
براساس تحقيق وتعمق درتاریخ وواقعي هایی مو ود ،تقدیم کردند .ایان
برنامه توسط مسكينيار قطع شد .امروزباهم حرفهاي ادعاي ارضی ازایان
تریبونها ومكروفونها بلندميشود ،ودرفيسبوکها ،فيل ها باز یاد هندوس اان
ميكنند ،و ب ُزك ها به اميد رسيدن و لغمان دلخوش می دارند.
آقایون گردانندۀ تلویزیونهاي قومی ،وکيل لوگر وپك يا ،ناهاادهااي
فاشيس ی وقبيلوي مگردچار اخ الل روانی هس يدکه حق راازبااطال و
خوب را از زشت تمييزکرده نمی توانيد؟ یاآنكه شماهم افسون دالرها
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فریمونت ،کاليفورنيا

» تناوران همه گویی که سنگواره شدند «
از احمد ضیاء و امراهلل و عبداهلل و بسم اهلل و ...
باید درس عبرت گرفت

پست هاي دول ی نمی تواند خانوادگی باشند و نخست باید احمد ضيااء
خودش این درایت ،دانش وهوشياري رامی داشت ونام مسعودرا به وي
نمی فروخت ودرخدمت قيبله درنمی آمدتاتوهين آميز رخص ش کنناد،
چون رهبران تا يكان نه خرد و حافظه تاریخی دارند و نه دانش و حافظه
سياسی .اگر واقعيت را بپذیریم تا يكان از نگاه کميت اکثریت اناد باه
تناسب پش ون ها و فرهن بسيار کهن و پر شكوه هم داش ه اند و تمادن
و فرهن در دو سه دهه نه  ،بلكه در چندین سده نهاادیاناه مای شاود
تاکنون در ميان قبایل زي هایک دانشمند چون بوعلی سيانااي بالاخای،
ابوریحان بيرونی ،بهزاد ،امی ،سنایی ،مو نا الالدین بلخای ،واصاف
باخ ري و هزاران دانشمند دیگر تا يک زاده نشده است و این چاياسات
که تا يكان چنين فرودست و درمانده شده اند ،بيش رینه ناباش هاا و
احزاب و رهبران خردمند مبارزاتی از ميان این تا يكان برخاس ه بودناد،
اما حال چرا براي گرف ن یک پست بی صالحيت در آس ان اادوگاران
بی فرهن قبيله زانو می زنند و ارزش هاي فرهنگی و شخصي ای خاود
را به وي می فروشند ،چه شد مسعودها ،بادخشای هاا ،ماجايادهااي
کلكانی ،چه شد سرور ویاها و سعدالدین ها و محمودي ها کاه باراي
آزادي رزميدند و سالها زندان و اعدام را به ان خریدناد اماا غارور و
شرف وآرمان انسانی خود را نفروخ ند به گف ه اس اد واصف باخ ري:
چه روي داد که شهر
بلند قامت بالنده
س بر بازوي توفنده
که هرگذرگاهش
رگی ز پيكر هس ی بود
کنون ف اده زپاي
و هرگذرگاهش
رگ بریده ء نگاوریست خون آلود
چه روي داد که آهند ن صخره شكن
بسان پيكره ها ،نقش ها ،عروسک ها
س اده اند در آن سوي شيشه هاي زمان
تناوران همه گویی که سنگواره شدند
و چهره ها همه آیينه هاي تيره ء مسخ
و پاي ها همه چون نبض مرده گان قرون
ودست ها همه چون دشنه هاي زن آگين
و نام ها همه گی بنده  ،بنده زاد ،غالم
**************************
کلدار ها و روبل هاي بادآوره شده اید؟ گاهگاهی عربده مای کشاياد
رگهاي گردن را می پندانيد ،حرفهاي چون غيرت وشهامت ووطنپرس ای
را نشخوار می کنيد ،آیا ازآنهه رؤساي قوم تان درحق این وطن کردناد،
تكه تكه اش کردند وهرتكه رابه کشورهمسایه به مف ی فروخ ند ،نامای
اندیشيد وبه یاد ندارید ؟ که به دیگران این تهمت رامی زنيد ؟
طاهربخشی یک بلست خاك را نفروخت ،مسعود ومقااوما اش باراي
دفاع ح ی به اندازۀ اي یک پكول ،سالها مبارزه کردناد و حااضارباه
معامله نشدند .اس ادسمندرغوریانی واس ادفریدیونس که هارگازدرصادد
فروش خاك وطن نبودند ،ولطيف پدرام امروز ازادعااي ارضای کاه
نياکان شما فروخ ه وشما بارها برآن صحه گذاش ه اید ،شما رااخطار مای
دهد
ادعاي ارضی ؟ کدام زمين ،کدام سرزمين ؟ پاس از انضاماام ایان
اراضی به هندبرتانوي وپاکس ان امروز ،درآنجاکی ها زندگی دارند؟ این
همه ان حاري و انفجاري وسلفی ازکجامی آیند؟ وپدر وماادر وفارزناد
وخواهروبرادر مارا می کشند؟ این اعجوبه ها باشندگان کدام سارزمايان
هاي مورد ادعاي شمااند؟ کی هرروز قيامت کبري برپا ميكند؟ کی نمی
گذاردکه آب ازگلوي مردم بدبخت و بيهارۀ ماپایين شود؟ ساالاهااسات
که آنها نام خودرا ،هویت خودرا ،ناموس خود را ،دود و پشا اوناولای
خودرا نثار قدوم پنجابی هاي کثيف وبی تاریخ وبی فرهن نموده اند
چرادیگران را وطنفروش وتجزیه طلب خطاب ميكنيد؟ در حيات آبااد
و پشاور و مري چه تعلقات پولی ومالی دارید؟ مگراین دههاهزارکشا اۀ
این کوچه واین شهر وکشورویران ،ارمغان باشندگان آنطارف دیاورناد
نيس ند؟ اقل یكبار مرد شوید واع راف کنيدکه ن هاي تحامايالای
کابل ،کار برادران پنجابی وسرحدي شما بود مال عمرها ،حاقاانای هااو
مالمنصورها پروردۀ کدام آب وخاك درسالهاي پس از هادباوده اناد؟
نفرین برآنهایی که این حرامزادگان رابرادر خطاب ميكنند ویامخالافايان
سياسی می خوانند
اشرف غنی احمدزي باهمه وقاحت ها ،درمدت چهارده سال در پشات
پرده ،وسه سال در روي س يرقدرت ،ن وانست دک رین ساردار ناعايام-
محمدگل مومند رادرعمل پياده کند ،ولی اکنون باباي خاین کاه باا ي
طياره هاي بی  55به ارزگان فرودآورده شد ،ومدت چهاردهسال درپنااه
محافظين امریكایی حكومت کرد ،ف رهایی ازدهشت راميازنادوخاود
را منجی ملت ا ميزند ،تادرآینده بازهم سكان قدرت قابايالاوي رادر
اخ يار بگيرد لعنت براین شياطين که یاهرا ً درمشا ره اند ،مگرشبهاا باا
برادران طالب شان درارگ طرح نابودي کامل اقوام کشور راميریزند.
اگر اینهامنطق ودانش دارند -که ندارند -آیاحاضرخواهندشاد تاا در
یک گف مان ملی ،مضحكۀ دیورند راسبک وسنگين کنناد وباه رویات
اسناد تاریخی ،واح رام به حق خودارادیت باشندگان آنطرف دیورند ،باه
انضمام اراضی ویا انصراف ازآن ،یک فيصلۀ ملی صادرنماوده ،وماردم
کشوررا از شر ّ این هيو ي وحش ناك خالص سازند ؟
درصورت ادعاي ارضی ،بایست معادلۀ قدرتهاي هردوطرف این خاط،
باهوشياري بررسی شو ،دریكسو(لر) کشورناتوان ،عا ز ،خيرات بگايار،
مع اد ،حاکمان فاسد وارداتی ،و درسول دیگر (بر) سالح اتمای ،ارتاش
م كی بخود ،حكمرانان هوشيار وحاميان بين المللی ( .دنباله در ص)1

صفحۀ دوم

نامۀ شورایعالی انجمن صلح ودموکراسی
برای افغانستان
به رئیس جمهور دونالد ترامپ

تر مۀ م ن انگليسی مك وب تاریخی چاهااردهام مااه ماار 5162
شوراي عالی انجمن صلح ودموکراسی براي افغانس ان ،که چندروز پاس
ازموفقيت ان خاباتی مح رم پرزدنت دونالد تراماپ ،باه حاياث چاهال
وپنجمين رئيس مهورایا ت م حدۀ امریكا ،و ورود وي به قصرسفاياد،
ارسال شده است ،به خوانندگان ار مند ریدۀ اميد تقدیم می گردد :
آقاي گرامی رئيس مهور دونالد ترامپ
شورایعالی انجمن صلح ودموکاراسای باراي افاغاانسا اان ،باعاداز
ایهارتبریک به ان خاب شما بحيث چهل وپنجمين رئيس مهورمملاكات
بزرگ دموکراسی ،ایا ت م حدۀ امریكا ،مطالب ذیل رادر قبال مملكات
افغانس ان تقدیم می دارد :
ما اعضاي شورایعالی انجمن ،منحيث شهروندان ایا ت م حدۀ امریكا،
آرزو داریم که شما باپش يبانی کانگرس ،درراه حل وبارطارف کاردن
پروبلم هاي اري درساحۀ امنيت درسراسر هان ،الب ه بشمول افغانس اان،
طبق وعدۀ روشن شما در بيانات ادایی حالاف وفااداري تاان ،داخال
اقدامات موفقانه خواهيد شد.
انجمن صلح ودموکراسی براي افغانس ان ،که تاوساط افاغاان هااي
شهروند امریكا در ایالت ور ينيا تاسيس وتشكيل یاف ه ،ازمادت باياش
ازبيست سال به اینطرف به منظور اس قرارصلح ودموکراسی در مملاكات
ن زدۀ افغانس ان ،م حدسابقه دار ایا ت م حدۀ اماریاكاا ،فاعاالايات
مق ضی نموده است .کمكهاي مالی ونظامی ایا ت م حاده وفاداکااري
وقربانی خدم گاران مرد و زن این کشور در کنارمردم افغانس ان اهات
برقراري صلح وبهبودي افغانس ان سهم بزرگی گرف ه است.
مردم آزادیخواه افغانس ان باا راات قهرمانانۀ خویش هميشه به مقابال
دشمنان و اشغالگران ا نبی ومقابل عناصرتروریست مبارزه کارده اناد،
مبارزه مقابل همان بدکارانی که تالش دارند تاپناهگاه پرامنی براي اعمال
تخریبی واهداف سوء ومضرۀ خود درخاك افغانس ان داش ه باشند ،ایان
مبارزۀ مردم افغانس ان با پش يبانی مردم ایاا ت ما احاده وساایارمالال
آزاد هان یک پدیدۀ تاریخی به شمار می آید.
حا که شما دربيانات اف احيۀ تان اقدام دي ازبين بردن تروریسم را
ازسطح هان وعده داده اید ،ماآرزومندیم ازین پالياسای وهادف تاان،
مردم افغانس ان نيز بهره مندگردند ،مردمی که ازمدت بيش ازده دهه باه
اینطرف رنج ميبرند از بابت اعمال تروریس ی ،تخاریاباات پای درپای،
بمبگذاریهاي ان حاري وسایر فعالي هاي دهش ناك گروههایی که تحت نام
اسالم ،مردم بيگناه رامی کشند ،زیربناي مملكت راتخریب ماياكاناناد،
ودخ ران وزنان را از ادامۀ تحصيل ممانعت ميكنند .این گروهها مكااتاب
اري درافغانس ان ،ویاران
وخانه هاي مردم را براي ادامه دادن به ن
ونابود می کنند.
مردم صلحدوست افغانس ان درطول تاریخ ماوفاقايا اهااي بازرگای
رادربرابر دشمنان خار ی واشغالگران به اثاباات رسااناياده اناد ،اماا
بایدیادآورشدکه حال دیگراین مبارزۀ بزرگ رابدون پش يبانی م حادیان
دوست خود ،نمی تواند طوریكه زم است ،پاياش بابارد .اکاثاریات
عناصرخرابكار وتروریست از سرحدات پاکس ان به داخل افغانس ان نفاوذ
می کنند.
ما به این رویداد اطمينان وباور داریم که باسهمگيري مردم افغانسا اان
دراین مجادله ومبارزه مقابل تروریس ها ،یک موفقيت بازرگ بادسات
خواهد آمد ،و وعدۀ شما به ميدان عمل خواهد رسيد .با عر حرمت .
پروفيسرداک رعبدالواسع لطيفی ،رئيس انجمن /
**************************

»خاطرات یک تعداد استادان و
شاگردان لیسۀ رابعۀ بلخی«

این کتاب که حاوی سوانح ،خاطرات و تصاویر
تعدادی از معلمین و شاگردان لیسۀ رابعۀ بلخی
است ،توسط ماری خلیلی تهیه و نشر گردید.
عالقمندان می توانند کتاب را از نشانی های ذیل
بدست آورند:
دفترهفته نامۀ امید ،تلفون 330-192-1012:
دفترچاپخانۀ آل پرنتس ،تلفون 330-104-2911 :
******************

دوستان ارجمند توجه بفرمایند
آدرس جدید پ ُستی امید این است :

2002 Mayflower Drive, Woodbridge VA 22192

چک اشتراک و اعانه به امید را لطفا َ فقط در وجه
Mohammad Koshanبه نشانی باال بفرستید.

بهاء اشتراک  :امریکا  1ماهه  13دالر – یک ساله  03دالر
کانادا  1ماهه ،14یکساله 93دالر
سایر جا ها  1ماهه  ،43یکساله 233دالر
ارسال اعانه باعث ادامۀ کار و امتنان اداره می شود .
شمارۀ تلفون و فکس ،ونشانی ایمیل قرار ذیل است :
703 491 6321
mkqawi471@gmail.com
*********************

مشترکین گرامی توجه بفرمایند

هفته نامۀ امید ،حساب بانکی (هفته نامۀ امید) را در
 BANK OF AMERICAمسدود کرده است  .پس
از این عالقمندان عزیز امید ،وجوه اشتراک و اعانات
شانرابه نام (محمدکوشان) به آدرس جدید بفرستند.
با امتنان فراوان ،اداره

هفته نامۀ امید

داک ر غالم محمد دس گير
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شمارۀ 2301
برومفيلد ,کولورادو

تبصره برسخنرانی تاریخی وکیل احمد بهزاد

وطنداران نهایت عزیز وگرامی م يقنم که شمابه سخنرانای ماحا ارم
احمد بهزاد وکيل مردم افغانس ان در پارلمان و سفيرعدالت خاواهای و
برابري نبش روشنائی رایا شنيده اید ویا در نشریۀ کاغذي هف اه نااماۀ
وزین اميد ویا درپخش ان رني ی نمبر6196هف ه نااماۀ اماياد درساایات
خراسانزمين ازنظر گذش انده اید .درآن نشریه فقط گف ارتاریخی باهازاد
تهيه گردید تا به نمایندگی ازبی صدایان افغانس انی پيامهاي باياعادالا ای,
نابرابري ,س م ,تبعيض ویلم که درکشور ریان داردبه سمع اهااناياان
رسانده شود؛ زیرا حكومت وحدت ملی » به کس گوش نامايادهاد «
ومردم بدانندکه یگانه چاره؛ اتحاد سرتاسري تمام افغانس انی هادرمباارزه
با این روشهاي غير دموکراتيک ,غيراسالمی ,غيرمدنی وغيرا امااعای
ميباشد و بس.
سخنرانی این سفيرعدال خواهی وبرابري نبش روشنائی همه عالماناه,
مدبرانه وسنجيده بود ،طوریكه بایک مقدمۀ زیباکه شامال تاهانايات و
صلوات بروان اس ادش ،مزاري شهيد ،و شروع کالمش باه اسام خاداي
رحمن و رحيم و پناه بخدا از شرشيطان ر يم باود ,آغااز گاردیاد .از
مهمانان و اس قبال کنندگان در ميدان هوائی کولورادو و حااضاریان در
محافل مخ لف سالياد مزاري شهيد و » دهۀ عدالت « ازماسكو تا امریكاا
مخصوصأ حاضرین مسجد ایمان که زحمات عدیده را ما احامال شاده
بودند عر سپاس و ادب بجا آورد.
بياناتی دربارۀ »مقاومت غرب کابل« و درسهائيكه ازآن شهيد مجاهاد
آموخ ه بود عرضه داشت .از حادثۀ دلاخاراش دوم اساد  6935کاه
هش ادو چند نفر شهيد شد ودرحدود چهار صد نفر زخمی از خود بخاون
غل ان گذاشت ,از خانواده هاي شهدا و یک مليون نفریكه در تظااهارات
صلحجویانه شرکت نمودند بياناتی ارائه نموده و ازینكه دولات آنارا باا
دریاي خون پایان بخشيد تأثرداشت .بهزاد بسوا ت مطرح شده بارایامان
وابات قناعت بخش تقدیم کرد .ازاس بداد حكوم هاي گذش ه که عامال
اصلی فقروعقب ماندگی وطن بودند از زبان روانشااد مازاري شاهاياد
تذکردادو در دل اندازي اقوام و قبایل براي دوام حكوم اداري شاان
یادکرد .ازنخبگان اقوام مخ لف درامریكا وداخل مرز بشمول همصاناف
شهيدمن طاهر بدخشی مح رمانه وباقدرشناسی یادکرد ,بخاطارم چاهارۀ
زیباي نورانی اش را مجسم ساخت.
از واقعات و حوادث بی عدال ی,یلم ,اس ثمار ,س م و تبعيض حكومت
ها و خاندانی هاي سابق چون عبدالرحمن خان تذکرداد وآناهاه درحاق
مردم فقير و رنجبر ما با صدور امر ق ل عام شان روا داشات ,ماحاكاوم
نمود که من هم با اوهمنوا هس م .درباره آیندۀ مملكت عقيده داردکه این
یلم و تعدي ,نابرابري ,ناروائی ,نارواداري وتبعيض باید ازبين برده شاود
ورنه تمام دارائی امریكا و م حدینش قادر به هيچ ناوع مافااد در اماور
ا ماعی و اق صادي مردم افغانس ان نشده و نخواهند شد اما فساد پيشگان
را چا تر و دزدان را فربه تر خواهند ساخت.
از عدم تو ه دولت که به گف ه هاي م خصصين و نخبگاان بار در
قسمت عبورلين بر از باميان به ميدان وردك که براي آینده اي ماردم
افغانس ان و مخصوصأ باميان ,مفاد اق صادي و صناعا ای داشات گاوش
ندادند خاطره هارا با تأثرزنده ساخت .به حكم روایاان افاغاانسا اان و
دول مردان امریكا عقيدت خود را که باید بی عدال ی ,س م وتبعاياض از
بين برده شده ,برادري ,برابري و رواداري رویكارآید ,بيان کرد .و هام
عطف تو ه را هت لب هانگردان به باميان که م أسفااناه باحاالات
کنونی هيچ نوع پالن زیربنائی مثمر درافق دیده نميشود ,اس خراج معاادن
ذغال سن درۀ صوف و اشپش ه با تكنالو ی عصري ,فاباریاكاۀ ذوب
آهن ,فابریكۀ توليد بر در حدود  6511ميگااوات و یاک شاهارك
صنع ی براي نسل هاي آیندۀ همه اقوام واقشار مفيد ثابت خواهد شد ,باز
و دأ درخواست نمود.
درینجا از ارسطو یادم ميآید که گف ه بود ,سه نوع گف ار و اود دارد:
گف اریكه در محافل مخصوص سالياد ها ,عروسی هاا وغاياره تاقادیام
ميگردد و اصطالح فلسفی epideicticداده شده ,گف اریكه باه گاذشا اه
تماس ميگيرد و قضاوت ميشود که به آن اصطالح فلسفی forensicداده
شده وگف اري که تمرکز به آینده دارد که به آن اصاطاالح فالاسافای
deliberativeداده اند؛ مح واي گف ار بهزاد شامل هر سه ناوع گافا اار
فلسفی بود که با ذابيت خاص ایهار گردید.
از شادروان شهيد عبد العلی مزاري به نيكوئی و توضيحات مح رمااناه
که از یک پيرو صاد و با وفائی که در وارش رشد معنوي و شهاامات
کسب کرده است و درمحيط مدنی و انسانی واخالقی ازشاگاردان یاک
دانا و پيرو یک فقيد چنين روش توقع ميشود ,یاد نمود؛ الهم اغفار لای
و لوالدیه و س اذنا ...من در بارۀ مزاري هيچ آشنائی ویاا ماعالاومااتای
نداش م و تنها به نام او وق ی آشنا شدم که از طرف طالبان اخ طاف شد و
ام شهادت نوشيد .راس ش اینست :عقيدت منفی که ازینجا وآناجاا در
بارۀ مقاومت غرب کابل شنيده بودم ،فكرو دماغم را مكدر ساخ ه باود.
اما وق يكه مح رم شفيع عيار ویدیوي مالقات اورا با نمایندۀ"آي اس آي
پاکس ان" به معر نمایش گذاشت و از نوکري این گاروه ناا باكاار و
دشمن دینی ودنيائی مردم افغانس ان ابا ورزیاد ،احا اراماش در قالابام
اگرفت و بروحش درود و تهنيت فرس اده با خود گف م اینست فارزناد
صاد و رشيد افغانس ان به یقين شاگردان و پيروان این دبسا اان درس
خوب وطندوس ی و مردم سا ري فرا گرف ه اند و از قرائين پدیاد آیاد
که وطندوس ان راس ين اند.
درسال  6315یعنی  55سال قبل از اماروز پاروفاياسار کارشاناان
هندوس انی موسس دیپارتمنت طب وقایوي و ا ماعی دانشاكادۀ طاب
دانشگاه کابل براي ما دربارۀ اهليت و لياقت یک ليدر بازرگ تادریاس
نمود که به یقين آن ماهيت ها امروزهم موارد اس عمال دارد ,اوگف ه باود
یک ليدر با

مسؤوليت باید ده خاصيت و روش ذیل را دارا باشد که عباارتاناد از:
ليدر باید صاد و راس كار بوده در مقابل مردم خود روش شفاف داش اه
باشد ,یک ليدرخوب باید ویيفه را به اهلش بسپارد ,یک لايادر خاوب
بامردم خود باید درتماس و مراوده باشد ,یک ليدرخاوب هاماياش باا
رأت ميباشد ,یک ليدر خوب عهدي که با مردم خاود بسا اه باا آن
وفادار ميماند ,ليدرخوب روش مثبت در پيش ميگيرد یعنی گيالس آب
را نيمه پر می بيند نه نيمه خالی .یک ليدر خوب کارهاي مب كرانه باراي
بهبودي مردم خودانجام ميدهد ,ليدر خوب بصيرت کامل و بينش وسيع
می داش ه باشد ,یک ليدر خوب محرك مردم خود بصوب ماوفاقايات
است و باألخره یک ليدرخوب در بين مردم خود می باشد .
اهاانای دوم
این کوالي ی یا ارزش ا ماعی اخير مرابيااد انا
انداخت؛ وق يكه روسيه سویدن را ب صرف در آورد ,براي شاه ساویادن
یک قصر مجلل تهيه کردند اما شاه بعو براساپ خاود ساوارشاد و
بسوي شهر روان گردید؛ ازاو پرسيده شد شما چه کاري ميكاناياد؟ باه
قصر تان بروید گفت :اي من امروز با مردم سوگوارمن است
ما شاهدمك ب هاي م عدد سياسی و هادي باوده ایام کاه ازخاود
شاگردان با وفا به ارث نگذاش ه اند .بناء ,تا امروز قادربه تااساياس یاک
ليدرشپ پایدار که شامل اهليت هاي فو باشد نشده اند .آنها مادیات را
بر معنویات تر يح دادند که م أسفانه سبب شد تا در لسات مانافاوران
وامع داخل و خارج مرز افغانس ان ثبت نام شده خجلت و سرفگنادگای
پاداش گيرند .تنها با پيامهاي ثبت شده ,ورود با بادي گاردها ,و یا گف اار
هاي اله په ته ,نمي وان خود را ليدرتراشيد و نمی توان مردم خود راه باه
رسيدن به اهداف شان کمک نمود.
ولی نزد من ,وکيل احمد بهزاد ليدریست که با مو ودیت خاود در
بين مردم افغانس انی هاي خود ,با گف ار صادقانۀ خود ,با تفاهم و ماراوده
هاي خود ,با روش اب كارانه تاسيس نبش روشنائی و باا سافارهاائای
منحيث سفيرعدالت خواهی و برابري براي همه اقوام و اقشارافغا نسا اان,
با رأت وشهامت هت بيدارساخ ن اذهان هانيان و مبارزه با تباعاياض,
بيعدال ی ,س م ,نابرابري ,تظلم ,قوم پرس ی ,پلوتوکاراسای (حاكاومات
ثروتمندان و زورسا ران) در وطن و پيدایش راه امانايات و صالاح و
سالم ی براي مردمبكه اورا وکيل خود ان خاب کرده اناد ,باراه افا ااد.
دیده ميشود ,بهزاد با بصيرت و بينشی که دارد یک محرك خاوب ناه
تنهابراي نبش روشنائی بلكه براي تمام حرکت ها ,مخصوصأ حارکات
وانها مفيد بوده محبویبت پيدا کرده که نشانه اي موفقيت هاي مزید او
در آینده ميباشد.
م أسفانه ,این حرکت مثبت بهزاد سبب تشویش دشمنان دوست نمااي
اوشده و م صدیان فسادپيشۀ افغانس ان را به شور آورد عو تاقادیاراز
زحمات او ,ازدوري اش ,که ویيفۀ مردمی و ملی خودرا بااسافارهااي
مشقت بار طو نی مرعی ا را ميسازد ,دسيسۀ پی ریزي کردناد کاه
شرم آور است
اگر او به دوباي ,رمنی و یالندن هت تجارت و عيش ونوش وقات
ميگذش اند وبا تحایف وعطرهاي خوشبو براي خانم هایشان بر مياگاشات
ازو تمجيد ميشد وخود به کوچۀ حسن چپ رهنورد می بود ،واز غيبات
آن وا ؟ حرفی در ميان نمی آمد.
به عقيدۀ من ویيفۀ که درین چند مدت بهزاد مسؤو نه پيااده کارده
است ,بارها از نشس ن درکرسی ناآرام و ز ردهندۀ پاارلاماان وصارف
پلوهاي که از پول مردم غریب و بيهاره برروي سفره هاي فساد پيشگاان
گس رده ميشد ,به ر تر بوده است .این کار بهزاد یک اب كاري باود کاه
حسادت یک توده را دامن زد و گناهی را که باید مرتكب نمی شدند در
لست چندین گناهان دیگر خود درج کردند کاش می دانس ند که بهازاد
حرکت نيلسن ماندیالئی و گاندهی نما طوري براه انداخا اه اسات کاه
تاریخ پنج هزار سالۀ فغانس ان درخود چنين مثالی ثبت نكرده اسات؛ آن
حرکت ها موفق شد و این حرکت هم موفق ميشود.
اما هوشدار دراین است که :دشمنان دینی و دنيائی افغانس اان ماثال
هميش پی بربادي و بدنامی ليدران وطندوست چون بهزاد اند .پس بها ار
است سنجيده با صبر و و تحمل قدم برداشت ,مسير پر ازموانع و خاس
وخاشاك و سيم هاي خاردار و ان حاریون و ملوثات اسات .اگار دقات
نشود و راهی که تا کنون طی گردیده انحراف یابد ,گودال تابااهای و
قهقرائی در ان ظار خواهد بود .اما با ایمانی که به » یائيساو ,ناا اماياد
نشوید« داریم ،منزل مقصود هم انشاءاهلل چندان دور نيست .با این چاناد
مسدسی از شاد روان اس اد محمد ابراهيم خليل شاعر شيوا بيان وطن ایان
مخ صررا پایان می بخشم:
باش سرگرم حصول علم و فن
هدکن درکار ملک اي هموطن
ر َو به دامان معارف چن زن
علم باشدفر چون برمردو زن
کن ز راه علم وفن طی طریق سازباخودعزم و همت را رفيق
عزم وهمت رهبرآگاه تست
نورعلم ایدوست شمع راه تست
ميروي هر اکه خاطرخواه تست
این وآن گرمونس هرگاه تست
کوش تاحاصل نمائی علم وفن ایكه داري شو خدمت دروطن
همهو اهل دانش وارباب هوش
در ره کار وطن مردانه کوش
امۀ صبر و تحاامل را بپوش
تاتوان بردار زحمت هابه دوش
در ره زحمت کشی بگذارگام تا رسی بر فصر مقصود و مرام
اي پسر از نور علم آتش فگن
بر بناي هل وغفلت در زَم َن
ریشۀ تن پروري را زین چمن
تيشه ازهمت بِك ُن ویک سربِك َن
تا زروي علم و همت هد تو نامور سازد تاارا در عصر تو
در ترقيی وطن کوش اي پسر
گر هواي ارتقا داري به سر
زآنكه اینها مله باشددر خطر
هان مشو مغرورمال وسيم وزر
گيردرگوش این نصيحت ازخليل تاوطن پرورشوي بی قال وقيل
و من اهلل ال وفيق / .

محمدحيدر اخ ر

صفحۀ سوم
آلمان

بس است ،واقعیت ها را پنهان نکنید !
چند سخن دربارۀ »دیدار آشنا«

زمانيكه حزب دموکراتيک خلق افغانس ان ،باکودتاي ننگيان هافات
ثور بر اریكه قدرت نشست ،ازهمان آغازخط فاصل و قرمز بيان خاودو
مردم افغانس ان کشيدند و شعار دادند که :
»هرکه باماست ازماست و کسی که با ما نيست دشمن ماست«.
یعنی ازهمان زمان درمقابل مردم افغانس ان که مخالف ایادیاالاوژي و
طرزحكوم داري واز همه مهم ر به و ود آمدن فضاي خافاقاانازا در
سراسر کشور به و ودآمده بود ،موضع گرف ه به باگايار و باباناد و
بكش آغاز کردند .یكی رابه نام اخوانی ،دیگري را به اسم شعله یی یاا
س می و دیگري را به نام  . . .گرف ند،
بردند و کش ند که شاهد این ادعا پيدا شدن قبرهاي دس ه اماعای در
گوشه وکنار افغانس ان ،پرشدن زندان هاي افغانس ان به خصاوص زنادان
پلهرخی ،وان شارلست پنج هزار قربانيان می باشد ،که توسط دسا اگااه
اسوسی کام و خاد به شهادت رسانيده شده اند.
این یک واقعيت است وکسی نمی تواندآنرا نادیده گرفا اه ویاا ایان
که با کلمات و مالت ولشمی زبان ازآن منكرشود .من نمای خاواهام
دراین یادداشت مخ صر از ور و فایی که توسط کودتا گاران هافات
ثوردرحق مردم ما رواداش ه اند یادآوري نمایم ،بلكه می خواهم باگاویام
که بعضی ازاعضاي حزب دموکراتيک خلق افغانس ان هنوز هام ف
کار ،صداقت ،وطندوس ی را به سينه می کوبند .به گونه مثال :تاعادادي
ازکارمندان سابق رادیو تلویزیون افغانس ان باراي باار دوم در شاهار
فرانكفورت کشور آلمان به نام (دیدار آشنا) که به ر می باود ( دیادار
رفقا ) نام گذاري می کردند ،باهم دید وبازدید داش ه ویااد و خااطاره
هاي گذش ه را تازه نمودند .من تصادفا فلم قسمت چهارم این نشسات را
که توسط (رفيق) فریدون فرید ترتيب شاده وازطاریاق فاياساباوك
ان شارداده است دیدم .دراین نشست تعدادي ازهماكااران باا دکالاماه
اشعارومطالب و خاطره هایيكه داش ند یادي ازگذش ه ها نمودند تا این که
نوبت به آقاي بشيررویگر وزیرپيشن اطالعات وکل ور رژیم دست نشانده
شوروي سابق رسيد .ایشان درگف اار ماخا اصاري کاه داشات روي
موضوعاتی تماس گرفت که براي من منحيث یک کارمندن سابق رادیو
تلویزیون افغانس ان آن چه را با چشم دیده ام تفاوت زیاد دارد.
یک ا آقاي بشير رویگرایهارداشت »:ن بين مردم افغانس ان نباود،
بلكه ن بين دو قدرت بزرگ هانی بود وما خواس ه وناا خاواسا اه
درگير این ریانات شدیم «.
درست است که ن بين دو قدرت هانی بود واین موضوع را تماام
مردم افغانس ان می دانس ند ومی دانند .خوب به خاطاردارم کاه حا ای
سرفراز خان پنجشيري مالزم دف رما یكروز دربين شعبه ایهار داشت کاه
یكطرف روس هاهس ند وطرف دیگرامریكا که تنظيم هاي اهاادي را
کمک تقویه ميكند ،ولی دربين ماسوخ يم ،وواقعيت هم داشت .اماا در
همان زمان هيهگاهی باراي ماردم افاغاانسا اان از طاریاق نشارات
رادیووتلویزیون ویاا ارایادو ماجاالت تاوساط یاكای ازاعضااي
بلندپایه حزب ودولت مطرح نشد ،بلكه تا توان داش ند برعليه امپریاليسام
هانی شعار می دادند و بااف خار تمام کودتا هفت ثور را انقالب شكسات
ناپذیرمی خواندند .
دو دیكرا آقاي بشيررویگرازدوس ی ،صميميت وکاربراي ترقی وطان
توسط کارمندان رادیو و تلویزیون افغانس ان یادآوري نموده ایهارداشت
که»:یک عده مردم گرد هم آمدیم هت ترقی و پاياشارفات وطان ،
صرف نظر از عقایدشان وصرف نظر از اندیشه هاي شان اما یک چاياز
مش رك بين ما و ود داشت یک عشق به وطن ومردم «.
قابل یادآوري است که قبل از کودتاي ناميمون هفت ثاور گافا اار
آقاي رویگرقابل تایيد وپذیرش است .زیرا درآن زمان تمام کارمانادان
رادیو تلویزیون باحوصله مندي  ،صداقت وهاماكااري هاماه ااناباه
شباروزي براي ترقی وطن ومردم فعاليت داشا اناد .اماا آناهاه آقااي
رویگرایهار داش ه است،بعداز کودتاي ثور ازواقعيت به دور است .زیارا
همه کارمندان رادیو تلویزیون ميدانند که شارایاط قسامای دیاگاري
درکشورو در رادیو تلویزیون افغانس ان که یكی ازارگان هاي نشاراتای
دول ی بود رونما شد ،کثرت همكاران دیدکه توسط دس گاه هاي کام
و خاد در رادیوتلویزیون و دنبال هرکارمند رادیوتلویزیون ،خادیست ها
ومخبرین گماش ه شد.
اعضاي حزب دموکراتيک خلق بخصوص اسوساان کاام و خااد
چيزي را به نام دیگر پذیري و دیگر اندیشی وقبول عقاید ماخاالافايان
سياسی را نداش ند .پس چگونه می توان به سخنان آقاي رویاگار صاحاه
گذاشت اگر اعضاي حزب دموکراتيک خلق واقعن به اع قادات ماردم
وپذیرش مخالفين اح رام ميگذاش ند ،دست به نایت بگيرو ببند و بكش
نمی زدند.
اکثریت کارمندان رادیوتلویازیاون خاباردارنادکاه تاعادادفاراوان
ازکارمندان رادیو تلویزیون افغانس ان توسط دس گاهاي هنمی کاام و
خاد گرف ار وبه شكنجه گاه فرس اده شده ویا به ق ل رسيده اناد ویااهام
سال هاي م والی در عقب ميله هاي زندان قرار داش ند  .عالقمنادان مای
توانند اسماي آنعده از کارمندان رادیوتلویزیون افغانس ان که به شهاادت
رسيده ویا اینكه زندانی شده بودند در مطلب داگاناه تاحات عاناوان
( قربانيان اس بداد ) درصفحه فيسبوك بنده و یاهم درسایت »رناگايان
«که تحت نظر نگارنده نشرات دارد ان شار یاف ه است مرورنمایند .
اما گپ مهم براي تمام(رفقا) خلقی ،پرچمی وحا صد توتۀ دا شاده
و پاشان این است که »صرف نظر از عقایدشان وصرف نظر از انادیشاه
هاي شان»امكان ندارد .همان عقاید واندیشه ها بود که قااتال و اانای
وشكنجه گر توليد کرد .پس (رفقا) وق ای در »دیادارآشاناا « اماع
ميشوید ،لطف کرده از بعضی چيزهاکه دیدارآشنابا آن معروف مشاهاور
شده کم کرده واقعي هارا بگوئيد .پس دربرنامۀ آینده درباارۀ پالاياگاون
پلهرخی ،یک ساعت را اخ صاص بدهيد .شعربسرایيدوبيت باخاواناياد.
مگرنه به خاطرچندپرچمی که امين کشت ،بلكه براي همه مردم بيهاره .
اگر این کار را نكردید ،باز چه می گوئيد؟ کای شاماا را آلاۀ دسات
ساخت ،پوتين در ن باترومپ؟ /

هفته نامۀ امید

الكسندریه ،ور ينيا
پروفيسرداک رعبدالواسع لطيفی
عنوان کتاب  :تاریخ علوم در قرون وسطی
مؤلف :پروفیسر میرحسین شاه
ناب اس ادميرحسين شاه ،یاكای
ازپروفيسران ومدرسين فرزانه وچيره
دس ی است که مدتی من اف خار هام
نشينی وهم صحب ی شانرا در لساات
شورایعالی وعلمی دانشاگااه کاابال
داش م .این شخصيت بزرگ علمی و
فرهنگی وطن که شاگاردان زیاادي
رابامشعل رهگشااي عالام وادب و
دانش همگانی تربيه نموده است .آثار
و تأليفات و ک ب درسی ارزشمنادي
را به رش ۀ تاحاریار آورده اسات.
اینک از ملۀ همه ،کا ااب تااریاخ
پروفیسرمیرحسین شاه جوادی
علوم در قرون وسطای اوراکاه از
دست فرزند دانشمندو ارشدشان ،دوست گرامی ام سياد طاياب اواد
بدس م رسيده است ،به شمامطالعين ار مند نشریۀ وزین اميد ،طور فشارده
معرفی می دارم :
هروق ی ازتاریخ ومورخين یادميكنم ،این ملۀ ماندگارمورخ فقيدميار
غالم محمدغباربخاطرم ميآیدکه درپيشگف ار (افغانس ان درمسايارتااریاخ)
چنين نوش ه است» :ماتاریخ گذش ۀ کشورخود رابراي این مطالعاه مای
نمایيم که اوضاع امروزي خودرا صحيح ر درك کنيم ،تامبارزین اوان
افغانس ان در حرکت به پيش ،خط درست آگاهانه اخ يارنمایند ،زیارایان
تاریخ است که سيرتكامل یک امعه را درروشنایی نشان ميدهد«.
درهمين سلسله ،را ع به تاریخ نویسی درعصر تكنالوژي سریع السايار
مطبوعات و رسانه هاي مس ند ،رویدادهاي روزماره وچشامادیادهااي
مشهود علم وادب وهنر سراسر هان ،تاریخ نویسی نيزمدارج مكملا اري
رامی پيماید و وقایع گذش ه را از بالي هزاران سندوگزارش و دس آویاز
بدست آورده ،مورد بررسی وتحليل قرارميدهد .یک دانشمناد وماورخ
معاصر درین راس ا نوش ه است » :امروزه تاریخ درهمان لاحاظاۀ وقاوع
حوادث باوسایل مخ لف فنی چون نوار ،عكسبرداري ،فلم ،ویدیو وغيره
ثبت وضبط ميشود .منظوروهدف کاوشگران نك ه ساناج تااریاخ ،کاه
ازشيوۀ علمی تاریخ نگاري پيروي می کنند ،دریاف ن حقاياقات وقاایاع
وشكاف ن اسرار علت ومعلول حوادث و مطرح ساخا ان مساایال ماردم
هر امعه است.
به این منظور تاریخ نگاري امروز سررشا اه وسارچشاماۀ اتافااقاات
وحوادث هرزمانی رادر نهایت آزاداندیشای درزمااناهااي پاياش ازآن
س جوميكند ،زیرا رش ۀ حيات حوادث گذش ه وآیندۀ هرملا ای باهام
پيوس ه است .چنين است که دانش تاریخ نگاري اماروز پارده ازدرون
وماهيت نهف ۀ تاریخ دوردست ما برميدارد .همانطورکه از هانگشاایاياهاا
وف وحات اف خارآميز دورانهاي ماد ،هخامنشی ،اشكانی ،ساسانای وپاس
ازآن از رهبران هان مسلمان ساخان ماياگاویاد ،از غاارتاگاریاهااي
خانمانسوزاسكندر واعراب وچنگيز ومغول و تاتار وسایراقوام باياگااناه
نيزحكای هادارد .هم چنين به موازات آن ازمرارتها ودردها وساخا اياهااي
طاقت فرسایی که نياکان ما درگذرگاه تاریخ پارنشاياب وفاراز خاود
ازبيدادگریهاوخشونت هاي مس بدانۀ تشكيالت حكوم ی ومذهبی زماان
م حمل شده اند ،سخن می راند.
دانش دیدتاریخنگاري تاریخ رابه شاخه هاي چندي تقسايام بانادي
کرده است ،چون تاریخ طبيعی ،تاریخ نظامی ،تاریخ سايااسای ،تااریاخ
اق صادي ،تاریخ حقوقی ،تاریخ هنر ،تاریخ ادیان مذاهب ،تاریخ فلسفه و
عرفان ،تاریخ علوم واخ راعات وصنایع ،تاریخ ادبيات ،تاریخ موساياقای
وغيره «.
ناب پروفيسرميرحسين شاه درک اب پرمح وایش که به رین ماناباع
درسی وآموزشی براي محصالن وپروهشگران بشماارماياآیاد ،هامايان
پهلوهاي گوناگون تاریخ است که دربا تذکریافت ،باوضاحت در دوره
هاي پی درپی ،خاص ا ً درساحۀ وسيع قلمرو علوم قرون وساطای باياان
نموده است.
بهرحال ،درقسم ی ازپيشگف ار ک اب ،که بانوش ۀ پروهشگارماحا ارم
اس اد آقاي شاه محمودمحمود تحریریاف ه ،چنين ميخوانيم » :خداوندعاز ّ
و ل ّ راشكرگزارم که یكباردیگربراي من توفيق عنایت نمودند (نماود)،
تا ک اب تاریخ علوم درشر  ،بخش آسياي مرکزي وشر ميانه ،تالاياف
ناب کاندید اکادمسين پوهاند مير حسين شاه خان ،اس ادساباق تااریاخ
پوهن ون کابل وشخصيت علمی و فرهنگی کشور مارا چاپ وبه دس رس
محصالن ،دانشمندان و فرهنگيان ومردم افغانس ان قراربدهم .
دراوایل دهۀ شمسی هجري شمسی پوهنزي علوم ا ماعی پوهنا اون
کابل ،بنابر ضرورت وتقاضاي وقت وزمان ،ازپوهنزي ادبياات وعالاوم
بشري دا گردید ،ومنحيث پوهنزي دیددرچوکات پوهن ون کاابال
قدم گذاشت .این پوهنزي دربدوتأسيس ،شامل دیپارتمنا اهااي تااریاخ،
فلسفه و ژور ناليسم بود .خوشبخ انه همانوقت این پوهنزي بيشا اریان و
مجرب رین و به رین اس ادان رادرسطح پوهاند ،پاوهاناوال ،پاوهانادوي،
داک ر وماس ر داشت .بنابرآن درآغازین روزهاي تاسيس پوهنزي عالاوم
ا ماعی ،تصميم گرف ه شدتادربخش دیپارتمنت تاریخ کورس یااباخاش
ماس ري دایر گردد .لذااس ادان ودانشمندان هرکدام درصدد تهيۀ مانااباع
ومآخذشدند .پوهاند صاحب ميرحسين شاه خان که آمریت دیپارتمانات
تاریخ رانيز عهده دار بودند ،دست به تاليف وتر مۀ ک ابهاي ماخا الاف
علمی زد .خوب بياددارم که پوهاندصاحاب هارروزتاا نااوقات هاادر
دیپارتمنت می ماند .دروس عادي محصالن ازطرف قبل ازیهر ودروس
ماس ري معمو ً بعدازیهر ،اس اد گرامی راسخت مشاغاول داشا اه باود.
ضمنا ًتاليف و تر مۀ ک ابهایی چون غرافيایی تاریخی افغانس ان ،ساهام
مسلمانان در غرافيه (تر مه) ،تاریخ نویسی درشر (تاليف) ،تاریخ هند
درقرون وسطی(تر مه) ،تاریخ علوم درشر (تاليف) ،وآرشيف شناسای
(تاليف) کال ًوقت کافی اس اد رادرمنزل شان نايازمصاروف ومشاغاول
ميساخت .بناا ً اکثرکارکردهاي پروهشی اس اد درهامااناوقات ،تاایاپ
وبصورت گس دنر بدس رس محصالن واس ادان وانی
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که تازه درکدر پوهنزي علوم ا ماعی آمده بودند ،قرارميگرفت....
غر ازتاليف این ک اب آنست که یک شرح پيوس ه وکلی دربارۀ تاریخ علوم
دردس رس گذاش ه شود .باو ودآن ،مولف کوشيده است تا یک فضاي کلی
دراین موضوع ازقدیم ا یام براي مابدهد .این ک اب چنانهه ازعنوانش معالاوم
ميشود ،فراتررف ه است ،چون آزادانه درتاریخ علوم مردماان دیاگار ،چاون
هندوان ،آریایی ها ،اعراب ویوناینی ها سير نموده ،ودس آوردهااي عالامای
آنهارادرقضاوت دیدماقرارداده است.
بخش مهم و الب این ک اب ،فصول مربوط تاریخ علوم دردورۀ اسالمی است
که چگونه زمينه رابراي نزدیكی مردمان م عدد وغير م جانس فرهنگی ،دریک
ساحۀ وسيع وگس رده فراهم نموده اند .این نزدیكی مو ب اخ الط واما ازاج
فرهنگی گردید وزمينه رابراي تحمل وبردباري وانادیشاه وحا ای احايااي
افكارعلمی ،ا ماعی وفرهنگی و معنوي ميسرساخت ...این کا ااب شاامال
مقدمه ،چهارفصل م ن ک اب و ذکرمنابع ومآخذ ميباشد ...چاپ وان اشاارایان
اثرگرانبهارابراي اس اد گرامی مجناب پوهاندميرحسين شاه خان تبریک وتهنيت
ميگویم».
مولف گرامی پروفيسرميرحسين شاه درمقدمۀ ک ابش ،مطلب ذیل را تذکرداده
است« :آسياي مرکزي وشر ميانه محل تخليق وان شار مدني هاي بزرگ بشري
بوده است ،ومردمان آن درایجاد رش ه هاي مخ لف علوم وتوسعۀ ان شارآن سهم
ارزنده داش ند .دراین مجموعه که اینک ازنظر خوانندگان ار مندمی گاذرد،
وضع علوم وصورت پيشرفت آن درکشورهاي شر ميانه وآسياي مارکازي
درقرون وسطی آمد است وبحث اصلی درواقع ازفصل دوم آغاازماياگاردد،
اماچون کاوشهاو س جو هاي علمی یكباره بو ودنمی آید ،درفصل او مقدم ا ً
بيانی آمده است در وضع علوم درمدني هاي کهن بين النهرین ،مصار ،یاوناان
وایران .
درمباحث این مجموعه مخصوصا ً ایجادوتوسعۀ تاریخ و غرافيه درایان زماان
درکشورهاي شر ميانه حذف شده است ،زیرا این دوبحث در دورۀ فاو
ليسانس دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنزي تاریخ وفلسفۀ پوهن ون کابل بحياث
مضامين داگانه مطالعه وتدریس ميگردد ،بنابر آن مس لزم مطالعۀ بيش رميباشد.
درنظراست براي آن دو رسالۀ داگانه تدوین شود.
همكارار مندم پوهنيار شاه محمودمحمود درتصحيح اورا تكثيراین رساله بامن
یاري نموده است .زحمات وي دراین کارشایس ۀ قدردانی است»...
اس ادگرامی پروفيسرميرحسين شاه مطالب عمدۀ عناوین ذیل رامورد باررسای
وتشریح همه انبه قرار داده است :فصل اول -سابقۀ تاریخی وآغازعلم در امعۀ
بشري؛ طب و راحی پيش ازتاریخ ،ریاضی ونجوم ،علم درمصرقدیم ،ماناشاأ
علوم مصري(ریاضی ،نجوم وطب) ،علم در بابل ،درایران ،علوم درهند ،عالام
دریونان :مدنيت هلنی ،ان قال فرهن یونان ،عصرهلنی ،زیست شناسی ،عالام
تشریح ،هندسۀ اقليدس ،ارشميدس ،علوم درروم ،الينوس...
فصل دوم  :علوم درکشورهاي اسالمی ،عصرعرب در اهليت ،معلومات علمی
عرب ،بيطاري وعلوم طبيعی ،انواع ومهاب بادها (هواشناسی) ،شعر اهالايات،
پيامبر وخلفاي راشدین و امویان ،بصره وکوفه ،نحو و دس اورزباان عاربای،
حدیث وفقه وکيميا وطب ،فر مذهبی ،خوارج ،شيعه ،مر نيه ،قدریه ،شعار
ونقد ،تاریخ یزدگردي ،وضع تاریخ هجري قمري.
فصل سوم :عهدعباسی ،ان قال علوم ،خانواده هاي برمكيان ،بايات الاحاكاماه
(مرکزتجمع دانشمندان واهل فضل وادب وم ر مان ک ب علمی ،عهد مامون،
م ر مين بزرگ اززبان فارسی(خالفت بنی عباس وتر مۀ ک ب پهالاوي باه
شمول ک ب افسانه وتاریخ ،ک ب ادبی ،ک ب علمی) ،علم الكالم ،فنون ادبای،
فر مذهبی وفكري .
فصل چهارم :انحطاط دولت عباسی واس قرارخانواده هاي مس قل ،وضع علوم،
ترقيات طبی ،علوم طبيعی وطریقۀ اس عمال آنها ،ریاضی وهيئت ،اخوان الصفا،
مع زله ،شيعۀ اسماعيليه ،علوم دینی ،صحيح بخاري ،صحيح مسلم ،حدیث السنن،
شروح و وامع ک ب اربعه ،تصوف ،فلسفه ،واضع منطق ،علوم ادبی ،شعرونقد،
اسلوب وموضوع ک ابت ،داس ان درادبيات عرب ،ادبيات دري ،شعارفاارسای
ازقرن پنجم تاهف م هجري ،نثر دري از قرن پنجم تاهف م هجري  ...و موضوعات
دیگر .
بادرنظرداشت وقت وصفحات محدود وپرمطلب (اميد) ،اینک توضيح ادبيات
دري را ازصفحات اخيرک اب تاریخی وتدریسی وپرافادۀ ناب پاروفاياسار
ميرحسين شاه ،به شما ارائه می دهم :
»مبناي ادبيات دري  :تذکره نویسان درتعيين نخس ين شاعردرزباان فاارسای
اخ الف نظردارند .به نظرمولف ،مجمع الفصحا نخس ين شااعار دري گاوي
ابوحفص سغدي( )6بوده است ،واین شعرمنسوب بدوست:
آهوي کوهی دردشت چگونه رودا اونداردیار بی یار چگونه بودا
محمد عوفی درلباب ا لباب ،ابوالعباس مروزي ،معاصرمامون عباسی را نخس ين
شاعر پارسی گوي معرفی ميكند .این شعر از اوست :
کس براین منوال پيش ازمن چنين شعري نگفت
مرزبان فارسی را هست تا این نوع بين ()5
درچهارمقالۀ نظامی عروضی ازحنظلۀ بادغيسی بنام نخس ين شاعرنام رف ه است،
این شعر از اواست:
یارم سپند گرچه برآتش همی فگند از بهر چشم تا نرسد مر او را گزند
او را سپند و آتش ناید همی به کار باروي همهوآتش وباخال چون سپند
اما تاریخ سيس ان محمدبن وصيف ،یعقوب رویگر رانخس ين شاعردري گاوي
ميداند .قصيدۀ بدین مطلع از اوست :
اي اميري که اميران هان خاصه وعام بنده وچاکر و مو ي وس وباناد
غالم
وبه روای ی بهرام گور نخس ين شعرفارسی گف ه است وآن شعرکه باه چاناد
روایت ازبهرام نقل شده است ،بصورتی است که ازاصل برداش ه شاده اسات
ووزن وکلمات آن به تدریج تكامل یافت واصالح شاده و وزن عاروضای
درآمده است ،بدین نحو  :منم آن شيرگله منم آن پيل یله نام من بهرام گاور
کني م بو بله
وبه روایت دیگر :منم آن پيل دمان منم آن شير یله
نام بهرام ترا و پدرت بو بله
ودرچندروایت دیگر :منم آن پيل دمان منم آن شير(ببر) یله(گله)
نام من بهرام گور و پدرم (کني م) بو بله
وابن خردادبه در ذکرشلنبه گوید» :وشهردماوند شلنبه است ،بهرام گور گف اه
است :منم شير سلنبه منم ببر یله
مصرعی منسوب به یعقوب پسرليث صفاري نيزهست که مبناي وزن و نوعای
رباعی شده و دول شاه آنرا زو نخس ين اشعارفارسی ذکرکرده و آن ماأخاوذ
ازافسانه ایست که را ع به پيداشدن وزن رباعی و ودداش ه وشمس قيس آنرابه
تفصيل آورده است .نظامی عروضی گف ه است که احمدبن عبداهلل السجس انی
روزي دربادغيس این دوبيت را دردیوان حنظلۀ بادغيس خواند :
مه ري گر به کام شير دراست شو خطرکن ز کام شير بجوي
یا بزرگی و عز ّ نعمت و اه یاچو مردانت مرگ رویا روي (ص)1
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سدنی ،آس راليا
نصيراحمد رازي
داستان های همسو با تصوف ()51
نرنجيدن و نرنجاندن  :درتصوف خراسانی ازشاخصهاي عمده بشماارمای
آید .صوفی نه ازکسی ميرنجند ونه کسی را ميرنجاند ،زیارا آناكاه در
و ود انسان ها می رنجد و می رنجاند ،من و ماي آنهاست ،درحالی کاه
صوفی من ومایی ندارد .این روش را در بایزید بسطامی بخوانيد :
گویند بایزید شبی ازگورس انی می آمد ،وانی ازبزرگ زادگان بسطاام
بربطی ميزند ،چون نزدیک شيخ رسيد ،شيخ گفت :حاول و قاوه ال ّاا
باهلل .وان بربط بر سرشيخ زد وهردو بشكست .شيخ باز به زاویه آماد و
علی الصباح بهاي بربط به دست خادم داد وباطبقی حلوا پيش آن اوان
فرس اد وعذرخواست وگفت اورا بگوي که باایازیاد عاذرماياخاواهاد
وميگویدکه دوش آن بربط برسرما شكس ی ،این و ه رابگيرد و دیگري
رابخر ،وازین حلوا بخور تاغصۀ شكس گی وتلخ آن ازدلت بارود .چاون
وان چنان دید ،بيامد ودرپاي شيخ اف اد وتوبه کرد وبسيار باگاریسات
وچند وانی دیگربه برکت اخال شيخ با اوموافقت کاردناد( .تاذکاره
ا ولياءعطار)
حافظ گوید:
وفاکنيم و مالمت کشيم و خوش باشيم
که در طریقت ما کافریست رنجيدن
یا  :مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در طریقت ما غير ازین گناهی نيست
وانمردي :گف يم که تصوف عشقانه براساس اع قاد وعشق باه و اود
مطلق همراه باآیين وانمردي پایگذاري شده ،که گف اار و کاردار و
احوال صوفيان صافی ،مروج ومؤید ویرگی هاي آن بوده است ،که باه
برخی از آنها اشاره ميشود .تا آنجاکه نوش ه اند ،حسن بصري پير پاياران
بيش رسلسله هاي تصوف واس اد وانمردان در صدراسالم ،درتاعاریاف
وانمردي چنين گفت :کسی راکه وانمردي نباشد ،دین نيست .وناياز
گفت :وانمردي انسان در راس گویی وتحمل کردن آزار بارادران ،و
کارنيک کردن براي اهل آنها وپرهيز از آزارهمسایگان است .
درحقيقت آیين وانمردي ناشی ازعشق به و ودمطلق بود .ازآناجااکاه
هرچه درآفرینش هست نور و ود اوست ،چون صوفيان عااشاق حاق
بودند ،مو ودات آنرا نيزدوست داش ند وخدم گزارشدند ،ومع قدبودناد
که عبادت ومجاهدت وریاضت ،خدمت به خودانسان درتصفيۀ اوسات.
اما ،خدمت به حق خدمت به مظاهراوست که خلقند :ازین رو ساعادي
ميفرماید:
عبادت به ز خدمت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست
وانمردي آریایی را که عبارت از محبت وخدمات
خراسانيان ،فرهن
به خلق وعشق همۀ مو ودات وصلح وآزادي وبرادري وبرابري ویااري
س مدیدگان و نشاط بود ،حفظ کردند ،واین همان چيزي بودکه در زباان
عرب به نام صوفی و تصوف شناخ ه شد ،وميخواس ند آیايان و رساوم
وانمردي را بياموزند.
بنابرین ،بایدگفت :تصوف فرهن آریایی است که درزیرپوشش اسالم
به شكل مك بی درشمال خراسان بزرگ ونقاط دیگر درآمدتا آناجااکاه
ميدانيم وتاریخ دراخ يار ماقرار دارد ،بایزید بسطامی وفضل بن حسان و
ابوالعباس قصاب و ابراهيم بن ادهم و  ...ازنخس ين پرچمداران این مك ب
اند .بعدها که تصوف دربغداد شكل گرفت ،چون درکنار خالافاا باود،
صوفيۀ آن سامان به عبادت و زهد خودافزودند تاازگزند خلفا و مف اياان
درامان باشند ،ون يجه آن شدکه تصوف بغداد پس ازشكال گاياري باه
تصوف عاقالنه یا خردگرایانه معروف شد ،وتصوف خراساان بازرگ،
تصوف عاشقانه ناميده شد.
داس ان سلطان محمودغزنوي درحضور شيخ خرقان :
سلطان محمودغزنوي که درمورد اونوش ه اند :ازنهيب شمشيروي غبار از
تۀ دریا برخاس ی ،چون به خرقان رسيد ،رسولی نازدشاياخ اباوالاحاسان
خرقانی فرس اد که سلطان براي دیدارتو اینجا آمده ،تونياز باراي اوباه
خيمۀ شاهی درآي  .شاه به رسول خودگفت :اگرنيایاد ایان آیاه باراو
بخوانيدکه خدا فرموده است که خدا وپيغمبر رامطيع باشيد ونيازاولايااي
امر را که درميان شمایند اطاعت کنيد .رسول چنان کردکه شاه گافا اه
بود .شيخ پاسخ داد :مرامعذور دارید ،چنان دراطاعت خدا مس غرقام کاه
ازرسول خدا خجل هس م ،چه رسدبه اولی ا مر.
محمودکه مطلب را ازرسول شنيد ،همراهان راگفت برخيزیدکه اوناه از
آن مردم است که ماگمان کرده بودیم .پس امۀ خویش به ایاز داد وده
کنيزك خوبروي را امۀ غالمان دربرکرد وهمراه نمود .خود امۀ ایااز
پوشيد وبه سالحداري اوپيش وپس می آمد براي ام حان .بااین هايابات
بسوي خانقاه شيخ راه اف اد .چون به خانقاه شيخ درآمدند سالم کاردناد،
شيخ واب داد اما برپاي نخاست و پس روي به محمودکرده ودر ایااز
ننگرید .محمودگفت  :برپاي نخاس ی سلطان راواین دام بود؟ شيخ گفات
آري دام است ،امامرغش تو نه یی
پس محمود دست گرفت وگفت فرا پيش آي ،چون تورا فراپيش داش اه
اند .محمودگفت سخنی بگوي ،شيخ گفت نامحرمان رابيارون فارسات.
محمود اشارت کرد تانامحرمان همه بيرون رف ند .شاياخ گافات :ادب
نگهداروتصرف درو یت خویش کن .محمود رااین سخن خوش آماد.
گفت مرادعایی خاص بگو .شيخ گفت :عاقب ت محمود باد .پس محماود
بدرۀ زر پيش شيخ نهاد .شيخ هم قرص نان وین پيش آورد و گافات
بخور .محمود همی خاوید ودر گلویاش ماياگارفات .شاياخ گافات:
مگرحلقت ميگيرد؟ گفت آري ،گفت :می خواهی که مارا این بدرۀ زر
توگلوي مابگيرد؟ برگير که این راسه طال داده ایم .محمود گفات در
چيزي کن الب ه ،شيخ گفت :به گف م .محماودگافات مارا ازآن خاود
یادگاري بده  .شيخ پيراهن عودي ازآن خود بدو داد .شاه چون باازمای
گشت ،گفت :شيخا خوش صومعه اي داري .شيخ پاسخ داد :آنهمه داري،
این نيزمی بایدت؟
پس وقت رف ن شيخ برپاي خاست .محمودگفت :اول که درآمدم ال فات
نكردي ،اکنون برپا می خيزي؟ این کرامت چيست وآن چه باود؟شاياخ
گفت :اول در رعونت پادشاهی وام حان درآمدي وبه آخرکار درانكساار
ودرویشی ميروي ،که آف اب درویشی برتوتاف ه است (دنباله دارد)

هفته نامۀ امید
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انجنير عبدالصبور فروزان

تلویزیون ژوندون

نيو رسی

مظهرتعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
درشرح مظالم ووحشيگري هاي محمدگل مومند ،می پردازم به شياوۀ
دیگر شكنجه کردنها وشناع هاي او .شيوۀ دیگراو دربرابرمردم شمال ایان
بودکه اگرکسی ازمردمان بومی قطغن دربرابر بيعدال ی هاي او مقااومات
می نمود ویا باکدام پش ون ناقل پرخاش ميداشت ،ویا ازدادن اایاداد
وزمين خود به ناقلين سرحدي اباء ميورزید ،یک پاي اورادر یک شااخاۀ
درخت و پاي دیگرش رادرشاخۀ دیگر درخت می بست و باعاد شااخاه
هارا رهاميكرد ،وق ی شاخه ها ازهم دورميشدند ،بادن آن اوزباک یاا
ترکمن بيگناه دوپارچه ميگردیدکه بعضا ًپایش دریک شاخۀ درخات و
تنه اش درشاخۀ دیگر آویزان می ماند ،وآن مظلوم با درد و بی طاق ی ها
درهمان شاخه هابراي مدتهاآویخ ه ميماند تااینكه هالك ميشد ،وعابارت
دیگران ميشد .کسی ا ازه نداشت آنهارا ازشاخه ها پایين نماید و دفان
کند .
محمدگل مومند دراب دا علفهرهاي مردم قطغن راکاه هاماه ماالادار
بودند ،و براي آبياري آن علفهرهاچاههاي آب وکااریازهااحافارکارده
بودند ،به خاطر مواشی خودهميشه ازآنها نگهاداري ماياكاردناد ،باناام
زمينهاي مالک به پش ونهاي که ازقبایل سرحدي آمده بودناد ،تاوزیاع
کرد ومردم بومی منطقه را ازداش ن علفهرها محروم نمود ،کاه صادماۀ
شدیدي به مواشی شان وارد شد .تعدادکثير حيوانات ازقبيل گوسافاناد،
گاو ،اسپ وخر از گرسنگی تلف شدند  .بدین ترتيب اونه تنهابرسرمردم
بومی قطغن یلم کرد ،بلكه حيوانات ومواشی آنجانيز طعم عذاب ویالام
وبيداد اورا چشيدند.
درمراحل بعدي زمين ها ،باغها وح ی خانه هاي ازبک وترکمان هاارا
که باشندگان اصيل وبومی آن مناطق بود ،به ناقلينی که ازقبایل سارحاد
سرازیرشده بودند ،با زور ویلم وبا بر واکراه تسليم کرد .بدتارایاناكاه
مالكين اصلی راکه ترکمن هاوازبكها بودند ،مجبورميساخت تازميناهاا را
قلبه وکشت نمایند ،ووق ی آمادۀ درو وخرمن شدند ،آنهارا درو کرده به
ناقلين قبایل تسليم نمایند ،وخودشان به اهاي دیگر ،ح ی و یات دیگار
براي مزدورکاري ونوکري بروند .اگراین مالكين اصلی زمين ،گاو ویاا
اسپ براي قلبه نميداش ند ،درشانه هایشان یوغ واسپاار را مای بسا اناد
ومجبور می ساخ ندکه آن زمين هارا قلبه نمایند .این پش ونهاي قاباایالای
ناقل چون براي منطقه بيگانه بودند ،شيوۀ کشت وزراعت رانمی دانس ند،
اکثرایشان کوچيها بودندکه بيش رمالداري ميكردندوباه شاياوۀ کشات
وزراعت ،بخصوص زراعت صفحات شمال کشورآشنا نبودند .این یالام
محمدگل مومند افكارانسان رابه سوي مظالم فرعون برپيروان موسی نبای
(ع) می بردکه فرعونيان همه همين نوع مظالم رابرآنهایی که به ماوسای
(ع) ایمان آورده بودند ،می نمودند .
بدین ترتيب هزارها ترکمن و ازبک بيگناه را بی خانمان وبی اایاداد
ساخت وفرارملكها نمود ،وبه زندگی مشقت باري آنهارا دچاارسااخات.
کسانيكه ازین فيصله هاي مومند سربازميزدند ویاازدادن خااناه وزمايان
خود مقاومت مينمودند ،به اندازۀ لت وکوب ميشدندتااینكه هالك شاده
ان ميدادند ،وبدنهاي خون آلودآنها به امرمحمدگل مومند چاهاارتاوتاه
ميشد وتوته هاي آن درچهارمعبر همان شهریا دهكده یاقریه براي روز ها
آویخ ه ميشدتا رعب وترس به دیگران ایجاد شود.
حقآبه ها همه ازازبكهاوترکمنها گرف ه شد وایشان حق نداش انادازآب
ویها ونهرها اس فاده نمایند .احيانا ً اگر ازبكی یاترکمنی دیده ميشادکاه
ازآب ویها ونهرها اس فاده مينماید ،به امرمحمدگل مومند آن پشا اون
ناقلی که درآن نواحی ،صاحب زمين شده بود ،حق داشت آن شخص را
زنده درون وي یا نهر گورکند ،چنانكه دههاتن ازبک وترکمن بيگانااه
به این رم توسط ناقلين قبایلی که درآنجاصاحب زمين شاده باودناد،
درنهرها و وي هاگورشده اند.
بيش راین باشندگان بومی که زمين وباغ وخانه هایشان راباازور ویالام
گرف ه وبه ناقلين قبایل سرحدي کوچی داده شده بود ،مجبورشدندتا در
تپه ها ودامنه هاي کوهها کو کنندودرآنجابامشقات زنادگای را ازناو
آغازنمایند .آب درآن دامنه هاو ودنداشت ونهر و وي در ریان ناباود
ویگانه منبع آب ،باران بود ،امكان حفرچاه وکاریز نبود ،فقط وق ی آب
درآنجاها ميسربودکه باران ميشد ،وبيش رکشت وزارعت ایان ازباكاهاا
وترکمنهاي بيهاره که زمينهاي شاداب وباغهاي تروتازۀ شان را محمدگل
مومند غصب کرده به پش ونهاي قبایلی داده بود ،ازبی آبی ماياساوخات
وزحمات شان به هدرميرفت ،زندگی شان روزبروزسخت تر و خودشاان
دست تنگ ر می شدند .
درپهلوي محمدگل مومند عدۀ دیگري هم بودندکه درتحقق سيااسات
تبعيض گرایانه وتفو ویی یک قوم براقوام دیگر ،دولت رایااري و
همكاري مينمودند .این گروه که شامل عبدالمجايادزابالای ،شايارخاان
خروتی ،عبدالس ارشاليزي وعلی احمدپوپل بودندکه همۀ شان به مار
مزمن تفو طلبی زبانی وقبيلوي مب البودند ،وبراي قدرتمندشدن و نيارو
مندشدن قوم پش ون ازنگاه سياسی ونظامی واق صادي ،ازهرگونه وسيالاۀ
که به دست شان بود اس فاده ميكردند وتضعيف سايااسای وناظاامای و
اق صادي سایراقوام کشور ،ازهيچ نوع تالش ،ازهيچ نوع بيعدال ی ،از هيچ
نوع یلم و زور وازهيچ نوع مكر وحيله دریغ نمی کردند.
مثال ً محمدگل مومند برعالوۀ اینكه اراضی و ایدادهاي ماردم ازباک
وترکمن و تا ک را بازور ویلم ازایشان ميگرفت وبه ناقلين قباایالای و
کوچی تسليم ميكرد ،به این ناقلين هدایت داده بودکه کسانی ازازباكاهاا
وترکمنها وتا كهاراکه ضعيف اندوکم زمين ،با ي شان دعاوي نااحاق
کنند ،وسرانجام فيصله ميكنم کاه دربادل آن دعاوزماياناهااوخااناه
هاو ایدادهاي شان تصاحب کنيد ،آنعده ازماردم تارکامان و ازباک
وتا ک که قوي وصاحب زمين و ایداد فراوان ووسيع اند وپشا اواناۀ
مردمی هم دارند ،به آنهادخ ربدهيدتادرمال وزمين و ایدادآناهااشاریاک
شوید(.ص)1

تينيریفا ،هسپانيا
سيدآقا هنري
افـــتتاح دیـــگ (از خاطرات پراگنده)
روزهاي شن سال 631۱بود هروزارت خانه ازخود کمپی داشات و
بعضی شان نوازنده وسازنده هایی مثل اس اد رحيم بخش درکمپ وزارت
ماليه همهنان هم آهن ؛ اس اد سرآهن و اس اد شيدا ودربعضای دگار
کمپ ها نوازنده هاي آماتورمثل حبيب شریف یاهرهویدا یا احمد یاهر
را دعوت می کردند تا مجالس شان رنگين ترشود؛ به هرحاال روز اول
شن که یاهر به دروغ پرانی شروع ميكرد تا وق ی کاه شااهازادهء
سرخ تاج شاهی را به خود چسپاند ميگفت (محصل اس قالل ما پدرشهيدم
اعليحضرت محمد نادرشاه) دروغ ح ی تاریخ روز اس قالل را هم تحریف
ميكرد .وکمی پس ر از آن از کمپ هاي وزارت خانه ها دیدن ماياكارد
ومأمورین مئویف نيم راست نيم دروغ تشریحات می دادند.
وشام اول کمپ مخصوص ماأماوریان هاماان وزارت خااناه مای
بودومهماندار وزیرمربوطه .نویسنده که در ملهء مامورین فانای باودم
نسب ا نزدیک وزیر در قطاردوم یاسوم نشس ه بودم ،ناوقت شب شد یكای
از روءسا صدا زد که مارا ناان نامای دهاياد؟ وزیاروزارت زراعات
داک رناصرعمرکشاورز ميرکشاه شریفی رئيس وترنري که هماان ساال
مئویف کمپ بود نزد خود خواس ه وگف هء رئيس را تكرارکرد نامبارده
خودرا خم کرد و به عجله به آشپز خانهء کمپ سارزد ودوبااره آماده
بازهم تعظيم کرد و گفت اگر وزیر صاحب قدم رنجه کنند دی پلو را
اف اح کنند؟ خندهء مليحی درلبان وزیر سرزد ودگاران یاكای طارف
دگردیده و زهرخندهایی نثارش کردند .کشاورزگفت آقااي شاریافای
دی چه اف اح دارد ،یک لقمه نان است بيار که مأمورصاحباان گشاناه
شده اند شب هم ناوقت شده .نامبرد بازهم رکوع کرده به طرف آشاپاز
خانه دوان شد.
خاطرۀ دگري که همين حا به یادم آمد سال اول پرکا اياک ماا در
و یت قندز نسبت برگزاري شن دهفان بود وسال آخرکاروزارت غالم
حيدرعداات دروزارت زراعت بود .ناگف ه نماند که عدالت یكی ازچهاار
کالههاي ليونی سردار بود ،سه تن دگرش داک رسهيال؛ حسان شار ؛
وغالم رسول رئيس ضبط احوا ت بودند.
شب را درمهمانخانۀ مدیریت زراعت گذراندیم؛ صبح وقات ازخاواب
بيدار شدم دیدم یكی همكاران ما محمد احسان فق فق گریه سرداده هار
چه پرسيدم واب نداد بشير ان ازهمكار دگرماارا آوردم وي باعاد
ازدوسه دقيقه وي را سر گپ آورد گفت و ریكارد هاي کافی پشا اون
یادم آمده .بشيرکه با وي شوخی هاي منطقه اي ده افغانان و ناخااس را
داشت نثارش کرد و گفت بهيم یاد است که ننيت می گف ت ا بهيم از
هفت کوه سياه دور شوي ،اینه ببين که از هزارکوه سياه دور شدي .بلی
بشير ان اگر آن وقت از هفت کوه سياه دور شده بودیم ،حاا ده هاا
سال است که از هزارکوه سياه دور شدیم ،و ح ی نمی توانيم یاک باار
خاك ميهن و خاك والدین خود را زیارت کنيم.
از ور دهر دون س م دیره دون کشيم
یارب چه رم ماست که ور دو دون کشيم
*********************
هامبورگ
انجنير عنایت اهلل حبيب

اعضای طالبان در زمرۀ پناه جویان

Flüchtlinge

اعترافات خطرناک پناهندگان افغان در آلمان

(فشرده از مجله اشپیگل آلمان شماره 71تاریخ ) 004..40.71
هزاران افغان درآلمان خودرا ازگروه طالبان افشا نمودند 4حاال
یکتعداد شان به دادگاه حاظر میشوند 4مقامات امنیتی المان در مورد
انگیزه این متهمین تعجب میکنند 4

در یک روز بهار سال 516۱م عموي خان  61ساله به منزل آمد و خاان
وان را باخود گرفت ودر مقر محلی طالبان را باخود برد وبه خان گفت
تو حا از مله ماهس ی .عمو یک مردمق در در منطقاه دشات خااك
سفيد در غرب افغانس ان است .اورهبر طالبان محلی وفرمانرواي ناياروي
 911تا  ۱11مبارز ميباشد.
طالبان به خان مهمات ویک کالشينكوف ميدهندکه بحيث محافظ عمو
را همراهی کند .برخی روزها کار اضافه اش این بود که با الد محالای،
افرادمحل رابازداشت ومحكوم به مرگ مينمودند  .درحدود  51باارخاان
با الدمحل افرادي راکه به ق ل محكوم شدند مع اوري نموده آنهارا به
دارآویخ ند ،غر کردندیا باگلوله کش ند .مق ولين بيهاره عساکر عاادي
حكومت بودند .یک شب خان الد راهمراهی نمود ،سارباازي را کاه
خواب بودغافل گرف ندچشمانش را بس ند واورا باخاود باردناد .االد
ازعسكرپول خواست براي آزادیش ،اما عسكر پول نداشت ،با تفناگاهاه
اورا هالك نمودند  .خان ميگوید به اندازه کافی دیده  ،وبا خره فارار
نمود از راه ایران وترکيه و مسير راه بالقان خودرا با آلاماان رسااناد و
اولين بار خودرا در صلح و امن ميبيند.
از  51نوري این وان افغان در زندان نشس ه محكمه المان اورا م هام
عضویت در یک سازمان تروریس ی خار ی وهمدسا ای در قا ال هاا
ميدانند  .در باز ویی خان محكمه در خواست پناهندگای اورا تاایاياد
کرد .این اولين پرونده نایی واز مله پرونده هاي زیادي از اعضااي
طالبان است که روش طو نی قضایی کشور آلمان را رادر قبال دارند .
از قوه قضایی آلمان در یک چالش دید روبروست .تاحاال در اثار
بحران پناهندگان با اعضاي تروریس ی داعش سروکار داش ناد  .حاا
موضوع گروه تروریست طالبی هم به مشكالتشان اضافه گردیاد  .کاه
هيچ با این گروه در غرب آشنایی ندارند  .با آنهم سازمان طاالابای یاک
گروه تروریس ی بوده وعضویت آن مجازات دارد.
دادس ان یا سارنوال آلمان گفت در حال حاضر  21مرد که در ردیاف
طالبان نگيده اند ازآنجمله شش نفر شان مظنون وبازداشت هس اناد.کاه
دس شان در خون آلوده است ،واین ریان آغاز مسأله است  ،تا حال چند
هزار پناهجو خودرا به عنوان طالب معرفی کردند  .دادس ان المانی گفات
( هنوز هيچ نمی دانيم چه داس انها در ان ظارمحاکم المان است ) .

فارو ذکی ذاکرکابلی

صفحۀ پنجم

داستان کوتاه (طنز سياسی)
درعصرباس ان ،درکشوري باس انی ،به اثرتجاوزخار ی وهمكاري عدۀ از
عناصرنوکرخار ی ،کشوري آزادمنش براي مدتی به اسارت هاماساایاۀ
م جاوز شمالی خود درمی آید .به اثرمقاومت و نگهاي آزادي باخاش
ملی ،آزادي کشور دوباره اعاده می گردد.
م أسفانه مردم وهمشهریان آسوده ومرفه نمی شوند ،ودراثارماداخاالت
خار ی ووقوع نگهاي داخلی ،ناآراميها ادامه یاف ه ،بی ناظامای ،بای
قانونی ،انفجاري وان حاري فغان مردم رابه آسمان ميرساند .ازاین فضااي
بی قانونی وگسس ن نظم عامه ،عدۀ از سارقين وقاتلين وا اياران مازدور
خارج اس فاده کرده ،به غارت سرمایه هاي ملی وان قال آن به کشور هاي
همجوار ميپردازند.
به اثر رشادت ،فداکاري وازخودگذري شخصي هاي ملی ومردمی وناثاار
انهاي شيرین فراوان ،این کشورباس انی تااانادازۀ آرام وآشاوباگاران
ا يرخارج ،به کشورهاي همسایه وحامی خویش فرار وازنظارهااپاناهاان
ميشوند .وازقضاي روزگار ،مردي مرموز ومكارکه بيش رعمارخاودرادر
خارج ازوطن سپري کرده بود ،زمام اموراین کشورباس اانای راازسالاف
مكارتر ازخود بدست ميگيرد ،وبه شهروندان رنجدیاده وعادۀ تاأمايان
امنيت ،رفاه اق صادي ،عدالت ا ماعی وآبادانی کشوررامی دهد.
این مرد -اگرصفت مرد راب وان به اوداد  -باهمكااري دار ودسا اه و
رفقاي م عصب ومنافق ر ازخودش برکشورسرنوشت مردم حااکامايات
خود راپخش ميكند .وي قاتلين ودشمنان ان ومال مردم را(ماخاالافاان
سياسی) ميخواند  .ازآنجایيكه ازبی کفای ی زمامدار دکا ااتاور ولاجاام
گسيخ ه ،وشرایط رنج آورزندگی ،باردیگرمردم به س وه آمده واوضااع
هرروز وخيم ر ميگردد ،مردم به فكرسقوط نظام وزمامدار ماياگاردناد.
زمامدار مكار براي تقویت موقف خود ودس ه وگروه طرفدارخویش ،از
سردس ۀ قاتالن مردم که به حالت مخفی وم واري بسارمای بارد ،باراي
عودت به کشور دعوت ميكند وتبليغ براه می اندازدکه ميخواهد دزد را
دزدبگير بسازد ،وبه این ترتيب وسایل آرامی مردم رافراهم کند .قااتال
همشهریان و اسوس مرموز وفراري ،با فخرفروشی و زهد ریایی با پيش
شرط هایی دعوت زمامدار مكاررا لبيک ميگوید
قاتل دیروز ودشمن آزادي و ان ومال مردم ،درمدت کمی دوسا اان و
قاتالن دس ۀ خویش رابه مهم رین کارهاي مالاكای وعساكاري کشاور
تویيف وتفویض صالحيت ميدارد ،دوس ان خار ی واقعی راازدوسا ای
بااین وطن دلسرد وگریزان ميسازد ،وخار يان طماع ودرحقيقت فارماان
فرماي خودرا درهمۀ امورکشور دست باز وزبان دراز ميدهد.
خالصه اینكه قاتل مكار ودار ودس ه اش ،زمامدارمریاض ،پارمادعاا و
خالی الذهن را چنان مسحورميكنند که ناباورهارا باور وغر خاواباهااي
رنگه می گردد همان است که دریک صبح زیباي بهاري ،وق ی زمامدار
فریب خورد ازخواب ناز بيدار وخميازه کنان به پهلو می غل د نااگاهاان
دس ان ودهان خودرا بس ه وخود را اسير غل وزنجر سردس ۀ ااساوساان
وقاتالن همشهریهاي خود می یابد ،وبه زودي مل فت ماياشاود کاه ناه
تنهاخودرا ،بلكه کشور وهمۀ ماردم خاودراباه دام وزناجاياراساارت
کشورهمسایۀ نوبی ونوکران داخلی آن انداخ ه است .آنگاه است کاه
دیگر دیر شده وپشيمانی سودي ندارد .زمامدار پرعقده و بی مغز بار باار
سرخود رابه دیوارمی کوبد وبه تكرار می گوید :
»خودم کردم که لعنت برخودم باد « /
**********************
طورم وسط عدد چهار رقمی پناهندگان طالبی درخواست پناهندگای باه
دف ر مها رت آلمان Bamfنموده اند .ودر مصاحبه خود در این ساازماان
پناهندگی از عضویت طالبی خودبيان داش ند شاید هم به د یل قاوانايان
بغرنج اقامه آلمان ،که الب ه ریان تصميم گيري طو نی درقبال دارد.
ورودیک مليون پناهنده امكان پذیرساخت که شایدهزاران طالب هم باه
آلمان آمدند؟ یا اینكه پناهندگان افغانی باعجله ازاس فاده نام طالب باودن
خود ،اميد بيش رچانس قبول شدن رادارند ؟ سوالهاي مبهمی اسات کاه
وابش به آسانی نيست .اینگونه ادعاها ازبقيه گروهاهااي تاروریسا ای
مانندبوکوحرام و الشباب سومالی براي روندپناهندگی افشا شده اسات.
یک تعدادنایران سازمان پناهندگی المان اطالعات پانااهانادگاان راکاه
عضویت طالبان را داش ند مع بر و درست ميدانند ،درگف ارهااي خاود
پناهنده به سادگی نميدانند که اعمال زشت و نایا تشان در هانادوکاش
عواقب قانونی در المان را دارد .
اولين مراحل قانونی هف ه اینده در برلين اغاز ميشود  .دادگاه برلين آقااي
وا د اس را که عضویت در یک سازمان تروریس ی خار ی دارد ودر
ق ل گروهی م هم است محكمه ميكنند .وان  51ساله بنام wajid .S.
براي باز ویان محكمه ميگوید (..پس از مرگ پدرم وترس بااطاالاباان
ساخ م .عمویش یک فرمانده شبه نظامی در و یات کااپاياساا باود
اوراتهدید واذیت مياناماود تااباا اوهاماكاارشاد .او باراي رفاقااي
دیدغذاومهمات اماده ميكرد  .طالبان اورا با کالاشاياناكاوف مسالاح
ساخ ند ،درسالهاي 516۱و 5165دریک حمله درمانع پليس سهم داشات
و فيرهم نمود .در آخرین ماموریت اش یک ضربه در بازوي او خاورد
به همين دليل او طالبان رارهاکرد وبه آلمان فرار نمود).
محققان قضایی اطالعات اورا مع بر ميدانند .اما مي واند همه اش به دلايال
اقامت درآلمان ساخ گی باشد .این پناهنده نميداندکه چنين ایاهاارات و
تنهاعضویت درسازمانی تروریس ی حكم چندساله زندان درالمان دارد.
وکيل او ميخواهدهرچه زودتراسنادي به دادگاه پيش کندکه همه گفا اه
هاي wajid .s.دروغ است وعكسهاواسنادکاپی در اخا اياار دارد کاه
عمویش شخص مسن و آدم نجيبياسات و هاياچ رباطای باا طاالاباان
نداردوتميزکردن یک تفن ساچمۀ درافغانس ان یک کارعادیست.
فعال ًدشواراست گفت کداميک ازدو داس ان قابل قبول است  .بسايااري
از نگجویان نميدانندکه اعمالشان درالمان ( نایت شمرده شده) عواقبای
باخود دارد ( .دنباله درصفحۀ هف م)

هفته نامۀ امید
امید ما بیست و شش ساله شد (دنباله ازصفحۀ دوم)
یا هرنام و اساسنامه ایكه دوس ان زم می بينند دست بدست هم بادهايام.
امروز ترکمنهاي افغانس انی ,هزاره هاي افغانس انی ,پش ونهاي افغانس اانای
همه به نامهاي مخ لف تنظيماتی در امریكا دارند که اتحاد و همبسا اگای
شان قابل تمجيد است .این نوع حرکت ها آسان نيست ,مان از گافا اار
احمد بهزاد کلمات ذیل را به عاریت ميگيرم:
» مبارزه هاي سيس يماتيک کار آسان نيست؛ هزینه ميخواهد ,رنج مای
خواهد ,پایداري ميخواهد ,مقاومت ميخواهد و پشت کار ماياخاواهاد".
زیراما بصورت انفرادي هرآوازي بكشيم ,صداي ما در بالي نجالاهااي
سياسی ,ا ماعی ,مذهبی و قومی همه به هدر ميرود .پيشگامانای چاون
پروفيسر رسول امين ودیگر شعرا و نویسندگان ارزشمند ما خدمات خود
را صادقانه براي اعالي فرهن وداش ه هاي تا يک ها بخار داده اناد
که مدیون خدمات شان هس يم.
ما همه تا يک ها,ازقرآن پاك کالم اهلل مجيد درس مياگاياریام و از
آنهه به ما ارشاد شده به زبان اقرار وبه قلب تصدیق داریام ,ازفارماوده
هاي سرور کاینات حصرت محمد (ص) که با قرآن پاك ,مثليكه خاود
شان هدایت داده اند ,موافق باشد پند و اندرز هاي فو العاده ارزشاماناد
فرا ميگيریم ,به یاران ار مند وپاك او که در مراحال اول اساالم چاه
مشقت هائی نبود که م حمل شده اند اح رام قلبی داریم .خلفاي راشدیان
به اسالم و ترویج آن خدمات قابل وصفی نموده پاداش ده یاارباهاشا ای
نصيب شده اند .اما م آسفانه که نوادۀ ابوسفيان آن عاظامات اساالمای
رادرهم شكست وباشهادت حضرت امام حسين (ع) و او دۀ شاان اهال
تشيع وبعدمذهب شيعه بميان امد .از امام زین العابدین(رح) وامام اعافار
صاد (رح) و دیگر امامان و پيشوایان اسالم هم پندهاا و انادرزهاائای
نيكی ميآموزیم .قسميكه سيدنا محمد (ص) فرموده اند :ما بایاد باهاماه
حرفها گوش دهيم آنهه مطابق قرآن پاك و احادیث نبویسات باایسات
پيروي بكنيم .ما به امام حنيفه (رح) و شاگردش امام یوساف (رح) کاه
اسالم عملی را با فقه حنفی به ماآموخ ند وبا زحمات زیاد ازپروان زميان
برخاست وبطرف غرب سفرها کرد تا احادیاث مسا اناد و خاارج از
تاثيرات عنعنات عربی را بما بياورد پيروي بالخاصه داریم.
به اميد موفقيت و همبس گی و اتحاد همه دربرآوردن آرزوهاي مقدس
شهيد احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانس ان ،واتحاد تا يكان
و من اهلل تعالی ال وفيق .آمين یا رب العالمين/ .
*****************************
بازهم مضحکۀ دیورند (دنباله ازصفحۀ دوم)
درصورت انصراف ،طرد ورهایی ازشر ّ الدان و نای كاران ،خالصای
از تزویر وتوطئه هاي پاکس ان ومدارس دیوبندي سلفی غاياراساالمای،
صرفه هجویی مليونها دالرکه سا نه بنام قبایل به يبهاي دشمنان مردم ما
می ریزد .
این حق مسلم تمام مردم ماست تاصداي اع را خودرا بلندکنند .اگار
به ان حار وقومك ُشی مبادرت نكرده اند ،مي وانند بایک اقدام سارتااساري
منفی ،از اطال کلمۀ افغان برخود ،ازپوشيدن تنپوشهاي ساه رنا  ،از
اش راك درمحافل فاشيس ی ،از ایس ادن درهنگام پخش سرودقومی ،و زد
وبند وسازش وکرنش دربرابر مافياي قومی ،دا ً ابا ورزند.
درفر ام زورگویی ها ،یاوه سرایی ها وکجرویها پایان خواهدیافت ،و
وطنفروشان خاین که بااعمال شطينت آميز ،اسباب تجزیاۀ کشاورخاود
رافراهم می نمایند ،شرمنده وسرافگنده از دامان پاك مادر مياهان طارد
خواهندشد.
به اميد آن روز که نزدیك ر شده می رود ./
************************
معرفی انتشارات تازه (دنباله ازصفحۀ چهارم)
ازمدتها پيش ر نظم فارسی خصوصيات مشخصۀ داشت ،باتو ه باه آثاار
چندتن از شاعران که به لهجۀ و یات شعرگف ه اندکه این ناظام ناياماه
شوردره اي فارسی براساس سيالب هاي(هجایی) قراردارد .شاعارعارب
برخالف نظم فارسی برپایۀ طول سيالب هام كی است ،نظم هجایی مزبور
تامدتها درکنارشعر کالسيک فارسی ،که درچهارچوبۀ قواعد عاروضای
عرب قرارداشت ،به زندگی خودادامه داد .به عبارت دیگربه گفا اۀ بان
ليث اصالت کارفارسی زبانان عبارت ازاین بوده است که ميزان هاجاایای
شعر فارسی را باعرو کمی شعرعرب ال زام داده اند.
شعرفارسی پس ازپشت سرگذاش ن مرحلۀ فو  ،راه تكاملی سریاعای را
درپيش گرفت «...
درصفحۀ  615ک اب پرمطلب و هان نماي (تاریاخ عالاوم درقارون
وسطی) ناب پروفيسرميرحسين شاه وادي را ع به نقش ابوعلی سيناا
در تصوف ،مطالب ذیل راباکيفيت خاص مطالعه می کنيم :
»ابوعلی سينا درک اب اشارات عظ (فصل یا باب) هاي هش م ونهم و
دهم را اخ صاص به موضوع تصوف داده است .اودراین فصول خواس اه
تصوف رابصورت علم وفنی مس قل درآورد ومبانی وقاواعادي بارآن
وضع کند .قبل از او ،تصوف قوانين وقواعدي معين ومارتاب ناداشا اه
است ،ولی وي عرفان رامانندیک درس رسامای واصاولای درکا ااب
اشارات مدون ساخ ه ومراتب ومراحل تصوف رادرفصولای ماناظام و
مرتبط باهم به شكل فنی ومرتب درآورده است .الب ه چاون ذهان ایان
فيلسوف بزرگ علمی وفنی وفلسفی بود ،زاینهم ان ظاري ازاو نميرود.
غيراز اشارات ابن سينا ،درقصيدۀ عينيۀ خویش نيزکه بنابرروایت ابان
خكان  65بيت است ،اندیشه هاي عرفانی خودراباه باها اریان و اهای
پرورانده است .دراین قصيده ابن سينا تشبيه روح انسانی رابه کاباوتاري
ميكندکه دراوج عزت ومناعت طبع بوده در ایگاه بلند وشامخای قارار
دارد ،ولی ازفراز قلۀ عالم ارواح به این خاکدان فانی وعاالام ساماانای
فرودآمده است .حقيقت وماهيت اوباآنكه درکمال یهوراست وحجااب
برچهره ندارد ،ح ی ازدیدۀ عارفان پوشيده وپنهان مانده درفارودآمادن
خویش به هان مكره و مجبوربوده ،ولی شایداکنون ازمفارقت این عالام
نگران واندوهگين است .
درآغازکار ازفرودآمدن به هان فروردین ابا وام ناع ميورزید واُناس
و الفت نمی یافت ،ولی پس ازبریدن از هان روح وپيوس ن به عالم سام
رامش وآرامش یافت وبه نشيمن این ویرانسراي فانی خوبگيرند تابدان
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حدکه گویا پيمانهایی راکه به زوراست ،بامعشو خویش درمنزلاگااهای
که هرگزبه داشدن آن راضی نبود ،نبس ه به یادندارد .به محض ایناكاه
ترك آن منزلگاه گفت وبه اقامت در هان زیرین رضا داد ،باه عاالیاق
وگرانبار هاي آن گرف ارآمد وناگزیر در اطالل و دمن آن مسكن گازیاد
واکنون بياد آن گذش ه هاي درخشان اشک حسرتی که هرگزپایان نمای
یابد ،فرو ميریزد .
اما چون هنگام رف ن از این خاکدان فرا رسد ودوباره آهنا کاوي
دوست کند وازاین کلبۀ خاکی بسوي آن عالم ملكوت باه پاروازآیاد،
برفراز شاخۀ طوبی ،سرود شادمانی سردهد وبه و د و طرب درآیاد ،و
ازاینكه ازتنگناي هل رميده ودوباره به سرچشمۀ دانش وبينش رساياده
است ،شادمان ومسرور گردد وخودرا درحال ی بيندکه گویی تاماام راز
هاي هان هس ی براو هویداگش ه است .درپایان قصيده ،ابن سينا تغايايار
مربيان و روش وگف ارميدهد وميگوید :گویند فرودآمدن اواماري زم
و وا ب تا دردنياي سمانی به رموزهس ی آگاه گردد وکاناوز داناش
اندوزد ،بشنود وببيند آنهه درآن مقالم بلند بر اومجهول وپوشيده بود«.
درپایان معرفی بس مخ صر یک اثربس بزرگ وپرماطالاب انااب
پروفيسر ميرحسين شاه ،سخن رابااین شعرحافظ ،که به تعقياب قصايادۀ
شيخ الرئيس ابوعلی سيناي بلخی ،الهام بخش قصيده سرایاان و شاعاراي
دیگر تذکر یاف ه است ،با آرزوي صحت وسعادت وبخ ياري وطول عمار
اس ادعزیز ،گنجينۀ علم وسخن وادب ،حضرت اس ادمايارحسايان شااه،
خاتمه می دهم :
حجاب چهره ان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفكنم
چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحانيست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عيان نشد که چرا آمدم کجا رف م
دریغ و درد که غافل ز کار خویش نم
چگونه طوف کنم در فضاي عالم قدس
که در سراچه ترکيب تخ ه بند تنم
اگر ز خون دلم بوي شو میآید
عجب مدار که همدرد نافه خ نم
طراز پيرهن زرکشم مبين چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پيرهنم
بيا و هس ی حافظ ز پيش او بردار
که باو ودتو کس نشنود زمن که منم
اااااااااااااااااااااااااااااا
توضیحات
 -6حكيم ابوحفص سغدي نحوي ولغوي نيزباوده وباقاول تاذکاره
نویسان در قرن اول هجرت ميزیس ه است ،وبقول صاحب ک اب المعجام
فی معایير اشعارعجم ،موسيقی نيزمی دانس ه و شهرود راکه یكی ازآ ت
موسيقی است ز اوکسی نمی دانس ه است بزند .ولی عاباارت هامايان
ک اب ميرساند که ابوحفص درسال 911هجري ميزیس ه ،واگراین قاول
صحيح ومقصود یک شخص باشاد ،درایان صاورت اوراشااعارقابال
ازاس قالل نمی توان شمرد.
 -5این اشعار ازقصيده ایست که گویند عباس درسال 639هجري در
مدح مامون هنگام ورود سرود .اشعاربعضی ازدیگرآن قصيده این است:
اي رسانيده به دولت فر خود بر فر دین
کسر آینده به ود و فضل در عالم به دین
مرخالف را تو شایس ه و مردم و بده
دین یزدان را تو بایس ه چو رخ راهرود وعين
ودراثناي این قصيده ميگوید :
کس براین منوال پيش ازمن چنين شعري نگفت
مرزبان فارسی را هست تا این نوع بين
سبک زآن گف م من این مدحت ترا تااین لغت
گيرد از مدح و ثناي حضرت تو زیب و زین
ازاین شعرمعلوم ميشودکه گویندگانی قبل ازاو بوده اناد وهام مای
فهماند کسی قبل از او بدین اسلوب شعر نگف ه است/ .
************************
تلویزیون ژوندون (دنباله ازصفحۀ پنجم)
یا اینكه شيرخان خروتی ،مردمان کوچی وقبایلی رادس ه دس ه از مارز
هاي نوبی کشور درقندزمی آورد وان قال آنهاازآن مناطق باه مصارف
دولت صورت ميگرفت وبه آنهادرآغاز زمين توزیع ميكرد ،بااو اودي
که مردم بومی آنها بی زمين وکم زمين بودند .مياگاویاناد ایان ماردم
سرحدي وکوچی هاي بيهاره که بعضی ازآنها ح ی پاپوش نداش اناد و
برخی چپلی پاره پاره درپاهاداش ند ،و باخودفقط یک پندولک کوچک
داش ندکه درآن مقدار ناچيز زردآلو ،بادام ونان واري بحيث توشاۀ راه
ابجا شده بود ،هيچ راضی نبودندکه زمينهاي قندز راداش ه باشند .ایشاان
فریاد وفغان ميزدند وعذر وزاري ميكردندکه مابه این زمين ها ضارورت
نداریم وزراعت وکشت وکار راهم یادناداریام ،مااکاوچای هسا ايام،
چهارتراش ازکوهها پایين ميكنيم ،ماميخواهيم پس به وطن خود برویام .
این چيغ و واویال چندین روزوچندین هف ه دوام کارد ،و شايارخاان
خروتی ن وانست آنهارا به حرف قناعت بدهد ،ومجبوربه گرف ن زمايان
بسازد .شيرخان خروتی دیدکه پالنی که دولت باه او داده اسات تاا
پش ونهاي قبایلی وکوچی رادرآن و یت ابجا بسازد ،ناکاام ماياشاود،
وخود نزدمقامات حاکم کم ميآید ،چارۀ سنجيد وامرکرد تا دست وپااي
آنعده از افراد قبایلی وکوچی راکه به گرف ن زمين راضی نيس ند ،ببندناد
ودس ه هاي خمهه چوب راحاضرسازند .اوفيصالاه کاردکاه دربارابار
هرضرب چوب ده ریب زمين براي شخص تنبيه شده ناوشا اه شاود،
وچوب زدن آن شخص وق ی توقف نمایدکه به تسليمی زمايان راضای
شود .بدین ترتيب هریک ازاین افراد قبایلی وکاوچای باياهااره اگار
بعدازده چوب حاضربه قبول زمين شده بود ،صد ریب زمين ،اگرباعاد
ازبيست چوب صاحب دوصد ریب زمين وقس عليهذا چون اکثر ایان
مردم قبایلی وکوچی بنابرخصوصيت منطقوي به یک چوب یا
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دو چوب زدن وح ی ده چوب زدن حاضربه قبول زمين نمی شدناد ،باه
اصطالح يل اوغانی ( هل اوغانی) بندمانده بودند ،لذاهریک باياش از
ده چوب خورده تااینكه راضی به قبول زمين ميشدند .بدینسان هاریاک
ازینها صاحب صدو دوصد وسه صد وح ی هزار ها ریب زمين شدند
شادروان سيدمحمددهقان ،مبارز نس وه وقلمبدست کشور دریادداش هااي
خود نوش ه «:وق ی من این حالت را دیدم ،دانس م که شيرخان خروتای
با مكاره گی خاص خودقسمت اعظم زمينهاي در ه اول وآبی قندز را به
پش ون هاي قبایلی وکوچی داد .من هم مردم بومی منطقه را مع کاردم
وگف م که به اینها هم باید زمين داده شودکه بی زمين هس ند .شايارخاان
خروتی براي اینكه مكر وحيله اش افشا نشود ،مقاومات ناكارد و مان
توانس م تعدادي از مردم بومی منطقه را صاحب زمين ساازم ،ولای آن
وقت کار ازکار رف ه بود و بيش ري از زمين هاي زراع ی در اه اول را
شيرخان خروتی به این تزویر به کوچی ها و پش ون هاي قباایالای داده
بود ،و تنها قطعه زمين هاي دامنۀ تپه هابه من مانده بودکه به مردم اصايال
و بومی منطقه توزیع کردم«.
همين اکنون اگربه و یات شمال کشور سفرنمایيم ،دیاده ماياشاودکاه
ناقلين صاحب زمينهاي فراوان آبی اند ،ولی مردمان بومی آن مانااطاق
بيش ر در زمينهاي للمی زراعت ميكنند .مثال ً درو یت قندز به وضااحات
دیده ميشودکه اکثریت مطلق زمينهاي آبی ودر ه اول که دوفصله اناد،
مربوط پش ونهاي ناقل است ،ومردم اصيال وباومای آن و یات کاه
ترکمنها ،ازبكها وتا كهااند ،بيش ر زمينهاي للمی دارد ودردامنه هاي تپاه
ها ،اهایی که آب نيست ،رانده شده اند .زراعت آنهااحااصال خاوب
نميدهد ،همه یک فصله اندومربوط ومنوط به بارندگی ميباشند.
درسال  69۱5وکيل کجر ازطرف دولت مویف شدوزمياناهااي ماردم
ازبک را در دشت قلعه که به چندین هزار ریب می رسيد ،از صااحاباان
اصلی گرف ه و به پش ون هاي کوچی و قبایلی تسليم کرد.کسانی را کاه
در برابر این بی عدال ی مقاومت کردند ،مجازات و سرکوب نمود.
عدۀ از بزرگان ازبک از مله وکيل محمدصدیق خان که مرد ماباارز و
آزادۀ بود ،دربرابراین یلم وبيعدال ی قيام نمودند وپش اوناهااي نااقال و
کوچی هارا مجبورساخ ندتا زمينهاوخانه هاي غصبی رابه صاحباان شاان
مس ردنمایند .درهمين وقت که کوچيهاوپش ونهاي ناقل شكست خاورده
بودند ،عبدالس ار شاليزي که درآنزمان وزیرداخله بود ،باقاطاعاۀ ماناظام
عسكري که باسالحهاي ثقيله ازقبيل توپ هامجهزبودن ،به دشت قالاعاه
لشكرکشی کرد ،ازبكهارا سرکوب وتعدادزیادشانرا به شهاادت رسااناد
وعدۀ ازبزرگان وخوانين شانرا از مله وکيل محمدصدیق خان ،ماولاوي
غالم حسين خان ،مال اهلل نظرخان ومح رم ارباب عبادالاوهااب خاان را
زنجير و زو نه کرده به زندان انداخت ،وزمياناهااوخااناه هاارادو بااره
ازصاحبان اصلی گرف ه به پش ونهاي ناقل وکوچيها تسليم کرد.
الب ه قابل یادآوریست که محمدگل مومند باعبدالمجيدزابلی ميانۀ خاوب
نداشت واز اوسخت م نفربود ،درحاليكه هردواعضاي بار سا اۀ گاروه
قومگرا وم عصب بودند .ميان این دو برخوردهاي زیادي صورت گرف اه
است .مومند یكبار مومندرادرمجلس شورا بی آبروسااخات و باا یاش
فریادزد که به فارسی صحبت نكند ،وباري هم اورا باسيلی زده باود .اماا
فر ميان زابلی ومومناد ایان باودکاه زابالای دربارابارماحامادگال
مومندازحوصله وگذشت اس فاده ميكرد ،ولی مومند از ل ُهكی ولجا ات
کارميگرفت .مثال ً زمانيكه عبدالمجيدزابلی خواست تاچندشرکت پنبه در
و یت بلخ بهمكاري اشخاصی چون عبدالعزیزخان ،سيداباراهايام ساياد
کاغذ ،پسران نظام باي ،عبدالرشيدباي سمرقندي ،شاریاف خاان خاان،
محمدشاه باباي تجارباشی ،حا ی صالح الدین وعبدالقيوم ده کاياپاكای
ایجادنماید ،مومند سخت مخالفت نمود ،ا ازۀ تاسيس آن اتاحاادیاه را
نداد .علت مخالفت اوبرعالوۀ اینكه از مجيدزابلی خوشش نمی آماد ،دو
چيز یكی اینكه اشخاصی راکه زابلی براي تاسيس این اتاحاادیاه اماع
کرده بود ،ازبكها وترکمنها واشخاص بومی منطقه بودند ،دوم ایاناكاه
مومند فكرميكرد که اگراین شرکت ها درمزارشریف ودیگرنواحی بلاخ
تاسيس شوند ،درفروش حاصالت پنبه ،مردم آن نواحی راکاماک مای
نماید وآنهام مول ومرفه ميگرداند ،واو مخالف شدیداین مفكاوره باود،
وهمواره درتالش بودتامردم بومی راضعيف ،بينوا وناتوان سازد .لذا بعادا ً
خودش عدۀ ازپش ونها راوادار ساخت تا اتحادیه هایی بسازند که درآماد
اق صادي آنها به پش ونها تعلق گيرد .چنانكه به تأسای ازیان مافاكاوره،
شرکت برشناي بلخ به ریاست حكيم باي ،شرکت پشا اون یاوالای باه
ریاست زندي خان ،و شرکات اتاحاادیاۀ مازارشاریاف باه ریااسات
عبدالغفورخان تاسيس شد ،که همۀ آنها مربوط به پش ونهابودند و بعد این
شرک ها ویایف اسوسی رابه نفع پش ونها ومقرریهاي دوایر حكاوما ای
رامراقبت ميكردند ،که باید هرمقرري دول ی پش ون باشد .این شرکا اهاا
ویيفۀ تحميل زبان پش و رادر ادارات دول ی نيزبعهده داش ناد .بارعاالوه
تحميل زبان پش ودر دوایر ومكاتب وشهروبازار از ملۀ کارهاي دیگري
بودکه این شرک ها انجام ميدادند.
مبارزانی که برضدسياست وعملكرد یالمانۀ محمدگل مومند وسرکوبای
اقوام ازبک ،تا يک وترکمن دست به کاري زدند وزمينۀ قيامهاي مالای
را مساعد ميساخ ند ،توسط همين شرک ها اسوسی شده وباه چاناگاال
حكومت انداخ ه می شدندکه مجازات و زنجيرو زو نه شادن عادۀ از
مبارزین بشمول شادروانان مو نا خس ه ،ميرزا ثاقب ،هالل الدین بادري،
ابوالخيرخيري ،عبدالكریم نزیهی واس ادسيدمحمد دهقان وغيره اشخااص
مبارز وعدال خواه ،به اثر اسوسی این شرک ها صورت گرف ه بود.
محمدگل مومند درسمنگان نه تنهاک ب ونسخ خطی قدیمۀ مردم را آتش
زد ،بلكه آبده هاي تاریخی وباس انی آنجاراهم ازبايان بارد .ماقاابار و
زیارتگاه هاي دانشمندان وفضالي آندیار رابه باهااناۀ کشايادن سارك
تخریب نمود ،و لوح سنگهاي مقابر راکه نمونۀ شهكاریهاي هنري نقاشی،
معماري و خطاطی بودند ،توته وپارچه کرد وآناهاارا زیارعاراده هااي
بلدوزرهانمود ،که صدمۀ شدیدي به فرهن وداش ه هاي فرهناگای آن
مردم و هان واردکرد ،که بهيچ و ه بران پذیرنمی باشد .ایان عامال
مومند عمل فرهن س يزي طالبان مزدور رابخااطار انساان زناده مای
سازدکه درزمان قدرت شان بت هاي باميان رابه توپ پراندندو تخاریاب
نمودند( .دنباله درصفحۀ هف م)

هفته نامۀ امید
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شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()40دالرـ یکسال( )80دالر
کانادا 6 :ماه ( )45دالر ـ یکسال ( )90دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )50دالر یکسال ()100دالر
ـ
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کتاب برای فروش در ادارۀ جریدۀ امید

* خاطرات پریشان ،نوشتۀ داکترعبدالحکیم طبیبی ،پنج دالر
* خاطرات سیاسی ،سیدقاسم رشتیا ،بیست دالر 4
* یادداشت های استاد خلیل اهلل خلیلی ،بیست دالر4
* جنگ درافغانستان ،نوشتۀ دانشمندان انستیتوت تاریخ نظامی
روسیه ،ترجمۀ عزیز آریانفر 71 ،دالر
* افغانستان پس ازبازگشت سپاهیان شوروی ،نوشتۀ محمود
قارییف ،ترجمۀ عزیزآریانفر 7. ،دالر4
* احمدشاه مسعود ،شهیدراه صلح وآزادی ،نوشتۀ داکتر
مجیب الرحمن رحیمی 01 ،دالر4
* یک نسخه دیوان کامل ملک الشعرا محمد طاهر هاتف
کابلی 0.،دالر4
* کتاب خانواده در اسالم ،نوشتۀ فضل غنی مجددی 7. ،دالر4
هزینۀ پوسته بر مبلغ بهای کتاب افزود می گردد4
****************************************
*

مجموعه طنزی خجالت التواریخ رونمایی شد

نخس ين مجموعه طنزي حفيظ اهلل مصدا تحت عنوان »خجالت
ال وریخ «امروز در کابل رونمایی شد .آقاي مصدا در این مجموعه به
موضوعات سياسی و ا ماعی از دریهه طنزي نگاه انداخ ه است.
طنز در کنار سایر گونه هاي مطبوعاتی مانند گزارش و مصاحبه در
رسانه هاي کشور ا باز کرده است .به باور کارشناسان عرصه رسانه،
طنز می تواند در کنار خنداندن مخاطب اثر رژفی نسبت به سایر گونه
هاي رسانه اي داش ه باشد.
حفيظ اهلل مصدا نویسنده مجموعه طنزي خجالت ال واریخ می
گوید که بر گونه طنز تاهنوز تو هی چشم گيري در کشور صورت
نگرف ه است.
درهمين حال شماري از اس ادان دانشگاه طنزهاي خجالت ال واریخ را
برخاس ه از وضعيت کنونی کشور می دانند.
طنز با آن که طی سده هاي اخير مخاطبان بيش ر داش ه است؛ اما در
ادبيات فارسی از دیر زمانی طنز و ود داش ه است .عبيدزاکانی را می
توان از طنزپردازان چيره دست زبان فارسی خواند/ .
(نقل از سایت همایون)

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

اختیارات قانونی دوستم را به او برگردانید

 51اپریل /وز ان -بی بی سی  :هزارها نفر از هواداران نبش ملی اسالمای
افغانس ان در همایشی در شهر شمالی شبرغان خواس ار بازگرداندن اخا اياارات
عبدالرشيد دوس م ،معاون اول رئيس مهوري به او شدند.
عنایتاهلل بابر فرهمند ،رئيس دف ردوس م روز چهارشنبه ( 1ثور/اردیبهشت)
گفت این همایش به منظور اتخاذ تصميم براي برگزاري هماایاش ساراساري
وگس رده دراین مورد برگزار شد.
آقاي فرهمند افزود که اشرف غنی ،رئيس مهوري پس از پایان انا اخااباات
ریاست مهوري 6939و رسيدن به مقام ریاست مهوري به حامياان خاود
پشت کرده حقو حزب نبش ملی اسالمی و اقوام ترک بار کشور را نادیده
گرف ه است.
او تاکيد کرد که اخ يارات و صالحيتهاي معاون رئيس مهوري به هاماان
صورتی که در قانون اساسی ذکر شده و تقسيم صالحيتها در ساخ ار ناظاام
ایجاب میکند ،باید به او برگردانده شود.
رئيس دف ر آقاي دوس م افزود که دولت در اس خدام نخبگان ترک بار افغانس ان
در مناصب دول ی به گونهاي تبعيض قایل میشود ،که در حاال حااضار در
هيچیک از وزارتخانهها شمار کارمندان ترک بار به یک درصد هم نمیرسد.
هواداران نبش ملی اسالمی همهنين نسبت به تمرکز قدرت در کاخ ریاسات
مهوري مع ر هس ند  .به گف ه او  ،نياز است که قدرت بایاد تاقاسايام
شود.
نگرانی دیگري را که او در مصاحبه خود مطرح کرد ،تالشهایی براي تجزیه
حزب نبش ملی اسالمی و تشكيل حزب دیدي زیر عنوان نباش مالای
اسالمی نوین است ،اما او از فرد یا مجموعه خاصی در این مورد نام نبرد.
رئيس دف ر ژنرال عبدالرشيد دوس م هشدار داد که اگر حكومت به خواستهاي
مع رضان تو ه نكند ،آنها همایشهاي بيش ر و بزرگتري را در داخل و خارج
از کشور سازمان خواهند داد.
فرهمند گفت که در همایش روز چهارشنبه بيش از 61هزار نافار شارکات
کردند ،اما یک خبرنگار محلی به بیبیسی گف ه که شمار مع رضان را حادود
پنج هزار تخمين زده است.
این همایش اع راضی پس از ماهها تنش در روابط اشرف غنی و عبادالارشاياد
دوس م برگزار میشود .آقاي دوس م در این مدت به دف ر کاارش در داخال
ارگ نرف ه و نسبت به محدود شدن اخ يارات خود اع را دارد.
دستکم در یک مورد نيروهاي امني ی خانه آقاي دوس م را در محله شيرپاور،
در نزدیک کاخ ریاست مهوري محاصره کردند که باعث اع را بياشا ار
آقاي دوس م شد.
منابع نزدیک به رئيس مهوري به این اع را ها واکنشی نشان نداده و پيش
از این هم  ،در هنگام محاصره خانه آقاي دوس م از ایهار نظر خودداري کردند.

تلویزیون ژوندون (دنباله ازصفحۀ هف م)
اما عمل فرهن س يزي محمدگل مومند ازعمل طالبان که هم تبار و هام
مفكورۀ او هس ند ،بدتراست ،چه آن آثاري که مومند تخریاب ناماود،
طوري آنهارا ازبين بردکه اثري ازآنها باقی نماند ،وراهی براي ترمايام و
بازسازي آنها مو ودنيست ،وفقط خاطره ها و نام هاي آن آثارگرانبهااي
بينظير باقی مانده است وبس .باید یادآورشدکه ناادرغادار ودودماان او
درپهلوي محمدگل مومند ،شخص دیگري رابناام شايارخاان خاروتای
درقندز مقررکرده بودند ،موصوف نایب الحكومۀ بغاالن وقانادز باود
وشخص بی عاطفه و مزوري بودکه با تزویر و نيرن  ،زمينهاي قندزیاان
وبغالنيان رابه ناقلين قبایل سرحدي وکوچيها داد ،و مردم بومی واصايال
آن مناطق را که ازبک ها وترکمنها وتا كها بودناد ،ازداشا ان زمايان
و ایداد محروم کرد و آنهارا با بر واکراه ومكر وحيله به دامنۀ تپه هاا،
ایی که فقط زراعت للمی ممكن بود وآنهم مشروط به بارندگی ،راند.
نادرغدار وهاشم الد براي هردوي اینها دس ورداده بودند تاماردمای را
که ازکوتل خيرخانه به بعد الی دامنه هاي پامير زندگی ميكناناد ،باایاد
چنان سرکوب کنند تابراي قرنها ن وانند سربلندنمایند ،وامكانات زندگی
راتابه اندازۀ که مي وانند ازایشان بگيرند ،که فقايار و نااتاوان شاوناد،
وقدرت دفاع خودرا نداش ه باشند ،زمين و ایداد ایشانرا ازآنهاگرف ه باه
مردم قبایل وکوچی تسليم نمایند .هرنوع هماري که زم است براي ایان
مردم قبایلی وکوچی شود تاایشان به پاي خودایس ادشوند ،ایشانرا مسلاح
هم بسازید ،تاکسی اذیت وآزار براي آنها نرساند .این خط مشی دول هااي
سدوزایی ومحمدزایی وهر زایی دیگرتا امروز ،درباراباراقاوام دیاگار
کشور بود ،که امروم باهمان کيفيت توسط دول مندان کنونی تاعاقاياب
ميشود ،وحامدکرزي درزمان زمامداري اش ازهمين مشی پاياروي مای
کرد( /.دنباله دارد)
****************************
اعضای طالبان ( ...دنباله ازصفحۀ ششم)
سهم داش ن درق ل و ق ال و نایات نگی طالبی رمهاایای اسات
(قابل تعقيب ومحكومت به زا)،الب ه اي تعجب نيست که از امالاه
 611هزارنفردرسالهاي5165و61پناهنده افغان در آلاماان  ،تاعاداد
بيشماري هم ازگروه نگجویان طالبان باشند .
مقامات امني ی آلمان ميگویند تعجب در این است که در ایاهاارات
اینها احساس مسئوليت دیده نميشود ( آنها براي باز ویان آلمانی داس ان
زندگی خودرا در افغانس ان را توصيف کرده اند ودر نهایت هم خاوش
هس ندکه همه را پشت سر زده ودر المان یک زندگی عاادي را شاروع
ميكنند با اقامت ثابت ویک کار اميدوار .
حكمت هم از مله نو وانانيست که باطالبان بود  .درساال 516۱
طالبان به اوآموخ ندچگونه بایدبااسلحه نگيد ،دریک عمل ناگای باا
نيروهاي پليس ماشيندارش را ازدست داد  .در دوحامالاه دیاگار باا
کلشينكوف خود باگلوله فيرنموده .دادس ان المان اورا نه تنها در ماورد
همكاري باطالبان ،بلكه در شش مورد رم ق ل سهيم ميداند .محكماه او
هف ه آینده در شهر کوبلنس آلمان اغاز ميشود .حكمات ناماياخاواهاد
گف نيهاي خودرا که در ریان تقایاي پناهندگی نموده واپس گيرد.
قضات آلمان بااینهمه مشكالت که از اناب گاروهاهااي عاراقای
وسوریه دارند ،موضوع نایات طالبان هم بارمشاكاالتشاان افازود .از
وزیرعدليه آلمان تقاضانمودکه (مبارزه عليه تاروریسام و الاوگاياري
ازحمالت) کار دشواریست وپرسونل کافی باایاد دراخا اياار داشا اه
باشند.عالوه نمودکه اگر افغانی عضو طالبان بوده وعمل نایی ناكارده
انها ميخواهند پرونده اورا بس ه کنند وم و ه کسانی شوند که باه قا ال
وکش اردست داش ند.
حقایقی بيرحمانۀ زیادي از نگهاي تحميلی افغانس ان در ریان کار
پناهندگی شنيده ميشودکه حا راه پيدا نموده درمحاکام الاماان .یاک
پناهجوي افغان توضيح دادکه شاهداست که چگونه نگجویان طالبان باه
پسري تجاوزکردند .دیگري اع راف ميكندکه او فرمااناده خاودرا در
خواب با ضربه گلوله کشت تافرارکند .شخصی ميگوید دو نگهاباان را
کوته قلفی نمود وبه آتش سوخ اند .در مورد دیگري محققان آلاماانای
داس ان زنی راشنيدندکه توسط طالبان موردتجاوزقرارگرفت بعدزن را باا
طناب به درخ ی بس ندوان هاي ریسمان را به موتربس ندوموترراراندند.
افغانس ان شناس آلمانی آقاي روتي ميگوید طالبان مانناد داعاش
گروهی منسجم نيس ند وليست از اعضاي خود ندارند و اشاخااص ایان
گروه خودسرانه عمل ميكنند ومس قل هس ند ومعلوم هم نيست کاه باه
آمران خود وفادار هس ند  .درافغانس ان بسياري قریه ات را طاالاباان
تحت کن رول خود دارند .
بسياري ازافغانها با اميد زیادي به المان گریخ ند وکسااناياكاه باراي
طالبان نگيدند ،درحال حاضرمدت زیادي حبس خواهانادشاد .آقااي
روتي عالوه نمود که فرمانده عالی طالبان درعين حاال درافاغاانسا اان
اس قبال می شود ،بحيث مخاطب درمذاکرات صلح آینده در ميهن شان/.
*************************

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه
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وضعیت جاری در افغانستان

آخرین ان خابات ریاست مهوري که با تقلب سازمان یاف ه راه اندازي
گردید ،سرانجام چنانهه پيشبين بودیم به یک تهدید مبدل شد ،عامل و
حامل بحرانهاي دامنهدار در کشور گردید .امروز پس از گذشت سه
سال ،بحران سياسی ،بنبست امني ی ،رکود اق صادي ،فساد دول ی ،بحران
اع ماد ،تقابل هوی ی ،معضل مشروعيت و نبود یرفيت مدیری ی
حكومت سبب شده است که نظام در ک ُل به فروپاشی نزدیک گردد و
شيرازۀ کشور م زلزل شود.
دورنماي دست یاف ن به صلح و ثبات بيش از هرزمان دیگر دست
نياف نی و تاریکتر به نظر میرسد .کمبود عقالنيت سياسی ،تدبير و
ارادۀ زم براي درك حساسيتهاي مو ود و نبود یک اس راتري ملی
و دیدگاه روشن ،نبود طرح مدون و برنامۀ عمل به منظور حل بحرانهاي
درهم تنيدۀ کشور ،د یل و عوامل اصلی مزمن شدن بحرانها و گس رش
روز افزون بیثباتی در کشور میباشد.
افزون برآن ،تغيير غرافياي ن  ،عوامل نفوذي درون دس گاه
دولت (س ون پنجمیها) تماميت ارضی افغانس ان را مورد تهدید دي
قرار داده است و گس رش روز افزون دامنۀ ناامنیها ،بيانگر این واقعيت
میباشد که حكومت مو ود از مدیریت اوضاع امني ی و عمومی کشور
است.
عا ز
وضعيت اق صادي مردم شدیدا ً نگران کننده است .دولت قادر به ایجاد
اش غال براي مليونها شهروند بيكار نيست و در کنار فقر و بيكاري ،معضل
اع ياد به مواد مخدر ،فرار وانان از وطن ،گس رش نایات سازمان یاف ه
و قدرتگيري باندهاي تبهكارکشور رادروضعيت خطرناك قرارداده
است .فساداداري وناامنی سبب شده است که فعالي هاي سك ورخصوصی
به رکود موا ه شده و روندسرمایهگذاري م وقف گردد .هرچند دریک
دهۀ اخير ملياردها دالردرکشورسرازیرگردید ،اماگرهی ازمشكل
اق صادي افغانس ان گشوده نشد و اق صاد پایدار اساس گذاش ه نشد.
عوامل وضعيت اسفبار مو ود و آشف هگیهاي سياسی پيش از اینكه
در بيرون از مرزهاي کشور قابل س جو باشد ،در درون کشور و
بخصوص در رف ار و اخال سياسی و نظام سياسی قابل تحليل و تفسير
میباشد .بدون هيچ تردیدي کجاندیشیهاي حاکمان سياسی از د یل
عمدۀ اس مرار بحران و پریشانیهاي مردم است .د َور زدن عمدي
توافقنامه توسط حكومت توافقی که براساس یک مصلحت ملی و
یگانه سند مشروعيت هر دو تيم ای الفی به امضاء رسيده بود ،باعث شد
تا دولت وحدت ملی شكل نگيرد ،مشروعيت ایجادنگردد و مسبب
افزایش و گس رش بیثباتی بيش ر و تنشها درکشور گردد.
سياس هاي ناسنجيدۀ حكومت ،شگافهاي قومی رابزرگ رکرده ودر
ن يجه باورهاي مردم نسبت به حكومت از بين رف ه است .خشونت در
برابر زنان ،نقض روز افزون حقو بشر ،تهدید در برابر رسانهها،
خبرنگاران و فعا ن امعۀ مدنی وعدم حاکميت قانون ،نمونههاي صریح
وروشن از ناکار آمدي دولت شمرده میشوند که یههاي بحران اري
را عمق بيش ر بخشيده است .م اسفانه روندتصميمگيریها درحكومت به
اصطالح وحدت ملی درمحورچندفرددریک تيم کوچک محدود شده
است .این تيم انگشت شمار قطعا ً قادرنيست فرایندهاي سياسی کشور را
مدیریت کند .چون مدیریت سياسی مو ودنه براساس یک تفكر و
راهبرد ملی بلكه بر اساس عقدهگشایيها ،قوم بازیها،
اضطرارهاوهنجارهاي داخلی وخار ی عمل می کند .شوراي ملی کشور
به عنوان عالیترین نهاد تقنينی ایگاهش را از دست داده است ،احزاب
سياسی و امعۀ مدنی در فرایند تصميمگيريهاي ملی سهم ندارند ،که
این وضعيت چهره یک نظام االيگارشی را به نمایش میگذارد.
تحریف فرایند اصالح نظام ان خاباتی و ابهام در سرنوشت ان خابات
پارلمانی و تعطيل طرح تعدیل قانون اساسی ،از مله نگرانیهاي مهم
مردم افغانس ان است .ادامۀ وضعيت مو ود از هر چشماندازي که
نگریس ه شود ،به شدت تهدید کننده است که هرگاه اقدامات مناسب و
بازدارنده صورت نگيرد ،مردم افغانس ان شرایط دشواري را در پيشرو
داشت.
خواهند
آ نداي ملی بهعنوان بس ر تالش صادقانه:
آ نداي ملی به عنوان بس ر تالشهاي صادقانۀ نخبگان سياسی و
فكري افغانس ان اف خار دارد که در راس اي تبليغ و تكثير تفكر و اندیشه
ملی که ب واند شرایط برقراري صلح پایدار ،تامين ثبات و عدالت
ا ماعی را در کشور فراهم کند ،بهصورت مس مر تالش کرده است.
آ نداي ملی از آعاز شكلگيري تا اکنون پروسۀ گف مان ملی ا مدنی را
با راهاندازي سمينارها ،کنفرانسها و نشستهاي م عدد با اش راك،
روساي احزاب و ریانهاي سياسی ،نخبگان ،روشنفكران ،علما،
اس ادان ،دانشجویان و نمایندهگان مردم برگزار کرده است تا با تبادل
نظر ميان اصناف مخ لف فكري ،فضاي اع ماد ملی را باز سازي کرده و
براي مهار بحران کشور راههاي معقول و مناسب با خواست مردم
گردد.
س جو
افغانس ان
امروز آ نداي ملی بهعنوان یک راهكار شناخ ه شده و با تجربۀ چندین
سال گفتوگوها و رأيزنیها با کثيري از نخبگان سياسی ،فكري و
مطالعۀ دقيق وضعيت مو ود به این باور است که مهار بحران مو ود
قبل از همه چيز ،ضرورت به ایجاد یک چ ر ملی دارد تا با گس رش
گف مان

ملی ا مدنی ،فضاي اع ماد را احيا کند و راه رسيدن به ثبات را س جو کند و
این نياز به تعریف یک ارزش و راهبرد ملی دارد که ب واند شرایط زم را آماده
سازد .برایند این راهبرد ایجاد یک زعامت ملی و دولت ملی خواهد باود کاه
نبود آن سبب این همه مشكالت و ادامۀ بحران گردیده است .تحت این شرایط
ما نيازمند آسيبشناسی و دیدگاه اس راتریک به مسایل ملی میباشيم کاه در
پرتو آن شرایط مناسب براي عبور از بحران فراهم گردد.
لذا با تو ه به همين نياز است که آ نداي ملی تأکيد دارد تا طرح پنج فقرهیای
آن بهعنوان مبانی تيوریک راه حل کشور در منصۀ عمل قرار گيرد .این طرح
هم یرفيت یک تيوري را دارد و هم اس عداد یک اس راتري را و سالها اسات
که مبانی آن مورد بحث و بررسی قرار گرف ه است .در یک امعۀ که هادف
آن نوسازي و نوزایی امعه باشد ،حياتی است که پایههاي تيوریک آن روشن
و واقعی باشد.
گف مان ملی – مدنی ميان مردم افغانس ان
طرح دیدگاههاي روشن ملی وتدوین س راتري واحدسياسی پروسۀ اع مادسازي
اصالحات سياسی و ایجاد تغييرات ساخ اري تشكيل دولت ملی ا نداي ملی بر
این باور است که با تكيه بر گف مان موثر ملی ،میتوان توزیع عاد نۀ قدرت را
از نو تعریف کرد و مشارکت واقعی ملی را تضمين کارد .باا ایان روش،
حساسيتها و اضطرارها را مرفوع ساخت ،وحدت سياسی را بهو ود آورد و
در محور همين دیدگاه مش رك ،اع ماد را احيا کرد و دولت ملی را با بازخوانی
ساخ اري شكل داد .از همين راه است که قدرت مهاار مایگاردد ،عادالات
ا ماعی اعاده میگردد و صلح پایدار معطوف به اق دار سياسی و وفا مالای
بهو ود میآید .دولتسازي یک روند سياسی داخلی است کاه بار اسااس
تعریف قراردادهاي ا ماعی م ناسب با نياز حال امعه بهو ود میآید.
با در نظرداشت این واقعيتها ،آ نداي ملی موارد ذیل را به عنوان محور اصلی
این فراخوان مورد تأکيد قرار میدهد:
آ نداي ملی مع قد است که اصالح نظام ان خاباتی و ایجاد کميسيون ان خابات با
مشارکت و حضور و نظارت احزاب سياسی ،نهادهاي مدنی ،مطااباق یاحاۀ
قانونی ،تقسيم اوقات و زمانبندي قانونی آن قابل قبول مردم افغانس ان میباشد.
نافذ شدن قانون ثبت احوال نفوس براساس توشياح قااناونای و راهانادازي
سرشماري نفوس دقيق کشور ،مواد عمدۀ یک ان خابات عاد نه و شفااف در
م اااااااایب اااااااااش ااااااااد.
اف ااااااااغ ااااااااانس اااااااا ااااااااان
ایجاد زعامت ملی و دولت ملی با بازخوانی ساخ ار سياسی نظام و مشاارکات
عاد نۀ قدرت( ،نه تقسيم ميكانيكی قدرت) تا رسيدن به تصميمگيري کشور به
یک مفهوم معی ،شاه کليد حل معماي خونين قدرت و بحرانهاي چند یه و
دامنهدار و راهگشاي گرههاي تاریخی در افغانس ان میباشد .مناطاقای کاردن
قدرت با بهرسميت شناخ ن مشكالت ،شكل دادن موج توسعۀ ملی از پيرامون به
مرکز ،بلند کردن محرومترینها در اهرم قدرت با در ناظارگاياري اخاال
زمامداري مب نی بر الگوهاي مسووليتپذیري از اهداف بلند مدت آ نداي ملی
مااااااااااااااااااااااایبااااااااااااااااااااااااشاااااااااااااااااااااااد.
آ نداي ملی مع قد به شكس ن دیوارهاي قومی ا مذهبی و ایجاد اعا امااد و
رسيدن به مفاهيم ،ارزشها و مش رکات تا رسيدن به یک دیدگاه واحد ملی باا
راهاندازي گف مان ملی ا مدنی و قرائتهاي اع دالی میباشد.
آ نداي ملی به این باور است که صلح در افغانس ان قبل از همه چيز یک معضل
درونی میباشد .کليد گ ُمشدۀ صلح در کشور در دست نخبگان میباشد تاا باا
توافق به یک ا ماع ملی و فراقومی بهخاطر صلح و ثبات اراده کنند .باا ایان
روش مداخالت بيگانهگان محدود میشود و ادۀ رسيدن به صالاح هاماوار
م اااااااااااااااااااااااااااااااااایگااااااااااااااااااااااااااااااااااردد.
راهاندازي پروسۀ صلح از موضع قدرت ،معطوف بر وفا و اق دار ا ماعی و
ثبات ملی ممكن است و دس يابی به صلح مس لزم تعریف روشن و ميكانيسم قابل
قبول براي مردم افغانس ان میباشد که ب واند از حقو اسااسای ،آزاديهااي
مدنی ،بخصوص حقو زنان و ارزشهاي انسانی همۀ شهروندان برابر در کشور
در چارچوب منشورهاي بين المللی حراست و پاسداري کند.
ما مع قدیم که برخورد قاطع با تروریسم با تعریف روشن دوست و دشمان تاا
براساس آن مبارزه عليه دشمن قابل سنجش گردد و کنار گذاش ان سايااسات
دلجویی از تروریسم که سالهاست مردم افغانس ان قربانی این سياست میباشد،
راه روشن و دي مقابله با دشمن است.
آ نداي ملی باورمند است که فساد در افغانس ان ،فساد دول ی ،سيس ماتيک و
کالن میباشد .کانون فساد درون دولت ،نظام را فرسوده ساخ ه و شيرازۀ کشور
را م زلزل ساخ ه است .فساد دولت ،فساد ساخ اریست که از ساخ ارهاي فسااد
پرور دولت اري میشود و بر امعه سرایت کرده است .ساخ ار نظام سياسی
مو ود ،غير پاسخگو بوده ،ميزان ،تف يش و مهار قدرت و ود ندارد.
آ نداي ملی مع قد است که یكی از مولفههاي ثبات سياسی ،انكشاف م وازن و
عرضۀ خدمات م ناسب و م عادل به تمام شهروندان افغانس ان ميباشد ،درسات
چيزي که تاهنوز زمينۀ عمل پيدا نكرده است.
نهادینه کردن اصول اساسی سياست خار ی افغانس ان در تفاهم باا شاوراي
ملی و نهادهاي ذیربط و تدوین سياست م عادل ،مب نی بر عقالنيت سيااسای و
اق ضاي منافع ملی ،دور نگهداش ن کشور از رقابتها و منازعات قادرتهااي
هانی و منطقهیی و ای الف بزرگ قدرتها بر عليه تروریسم هاانای ماورد
حمایت

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفاًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه جوالی 1323
ارسال دارند .تلفون 330-192-1012
mkqawi471@gmail.com
2002 Mayflower Dr. Woodbridge
VA 22192 U. S. A.

آ نداي ملی میباشد.
آ نداي ملی از امعۀ هانی تقاضا دارد تا با تجربۀ  62سال گذش ه در
افغانس ان ،این بار از روند طبيعی و خواستهاي واقعی و برحق مردم در
ان خابات ،حمایت قاطعانه کند تا اع بار دموکراسی و انا اخااباات در
افغانس ان دوباره احيا گردد ،دولت ملی شكل گيرد ،عدالت تأمين شاود
و ثبات اس قرار یابد.
ریان آ نداي ملی مصمم است تا در ان خابات پيشرو ،نقش فاعاال و
مثبت در تعيين زعامت ملی ،ان خابات پارلمانی ،شاوراهااي و یاات و
ولسوالی داش ه باشد.
با اعالم این فراخوان از مردم افغانس ان دعوت میکنيم که با تو اه باه
درك حساسيت اوضاع حاکم بر کشور ،آنهه را کاه آ اناداي مالای
بهعنوان راه حل مشكالت مو ود پيشنهاد میکند حماایات کارده تاا
بهعنوان یک چ ر کالن ملی و خانۀ گف مان با اس فاده از تمام یرفيتهاا
در راس اي عملياتی ساخ ن اهداف یاد شده تالش کنيام .و باا اتاخااذ
مواضع صریح نسبت به تحو ت و ر ُخدادهاي اري ،تالشهاي خود را
م ناسب با امكانات دست داش ه در کشور عملی کنيم .مطمين هس يم کاه
این اقدامات که برخاس ه از ارادۀ مع کثيري از نخاباگاان سايااسای،
فرهنگی ،ا ماعی ،زنان ،روشنفكران ،علما ،فارماانادهاان اهاادي،
بخصوص نسل وان این سرزمين و قاطبۀ مردم افغانسا اان مایبااشاد،
میتواند روزنههاي اميد را به سوي ایجاد نظام با ثبات ،تامين امانايات،
صلح پایدار و فرداي سازندهگی باز گشاید.
ومن اهلل ال وفيق  ۱ثور – 6931 ،کابل
**************************

طالبان ازآغازعملیات بهاری خبر دادند

 52اپریل/بی بی سی  :گروه طالبان گف ه اند که با تو ه به دسا ااورد
هايشان در زمان رهبري مال اخ ر محمد منصور ،رهبر پيشين طالبان ،نام
»منصوري« را براي عمليات بهاري امسالشان ان خاب کردهاند .همهنان
آنها با اشاره به پيروزي هاد در مقابل اتحاد شوروي و کماوناياسام در
روز هش م ثور (اردیبهشت) گف هاند به همين دليل عمليااتشاان اماروز
آغاز شده است.
طالبان گف ند در ریان این عمليات دردوبخش مالاكای وناظاامای
فعاليت خواهند کرد؛ در بخش ملكی در ساحات تاحات کانا ارلشاان
»واحدهاي اداري نظامشان« را فعال خواهندکرد و به لب و اذب
نيرو میپردازند و در بخش نظامی به حمالت ناظاامایشاان باه گاوناه
ن هاي چریكی و انفجارات ادامه خواهند داد .در اعالمياه طاالاباان
آمده  :در عمليات منصوري ،مجاهدان مكلف خواهند بود کاه حا ای
ا مكان ،چنان ترتيبی را ان خاب کنندکه درضمن عمليات ،به حفاایات
از ان ومال مردم ملكی (غير نظامی) تو ه دي صورت گيرد .
اما دولت وزیري سخنگوي وزارت دفاع ملی افغانس اان مایگاویاد
ایهارات طالبان تنها تبليغات و براي تخریب اذهان عاماه اسات؛ آناهاا
میکوشند به مردم حضور خود را نشان دهند .مقامات ارتش میگویناد
نيروهاي امني ی افغان سال گذش ه دس اوردهاي خاوبای داشا اناد .او
میگوید که طالبان در افغانس ان هم در بخش سياسی و هام در باخاش
نظامی شكست خوردهاند.
وي به عمليات »عمري« طالبان که سال گذش ه راه اندازي شاده باود،
اشاره کرد و افزود آنها سال گذش ه نيز ادعا کرده بودند که شمااري از
و یات و ولسوالیهاي این کشور را تسخير خواهند کرد اما باه هاياچ
یک از اهدافشان نرسيدند.
خبر آغاز عمليات بهاري طالبان در حالی من شر میشود کاه دولات
افغانس ان نيز هف ه گذش ه آغاز عمليات بهاري »خالد« را اعالم کرد.
وزارت دفاع افغانس ان گف ه که این عمليات در سراسر افغانس ان باا در
نظرداشت اولویتها و تهدیدهاي مو ود آغاز شده است .مقامات مای
گویند که شكل عمليات خالد تعرضی خواهد بود و با حمایت نيروهااي
هوایی داخلی و خار ی ا را میشود.

ولسوالی زیباک بدخشان بدست طالبان افتاد

51اپریل/بدخشان -بی بی سی :فرمانده پليس ولسوالی زیباك گافات
نيرو هاي مرزي افغانس ان که در حال ن با طالبان باودناد ،از ایان
منطقه عقب نشايانای کاردنادوباه ولساوالای اشاكااشام رفا اهاناد.
اوميگویدمرکزاین ولسوالی اکنون درکن رل طالبان است وآنهادرمحلای
دورترازمرکزدرحال ن باطالبان هس ند.طالبان نيز با فرس ادن پياامای
به خبرنگاران گف هاند مرکز ولسوالی زیبااك را تصارف کاردهاناد.
ولسوالی زیباك در  651کيلوم ري شهر فيض آباد مرکز بادخشاان در
مرز با پاکس ان قرار دارد .این ولسوالی از مناطق امن بدخشان به شاماار
میرفت.
قربانعلی همزي ،خبرنگار بیبیسی در بدخشان مایگاویاد ولساوالای
زیباك از ولسوالیهاي کليدي این و یت است که با سقوط آن ،امنيت
در ولسوالیهاي هممرز با تا يكس ان از مله اشكاشم ،شغنان و واخاان
نيز با خطر روبرو میشود.
در حال حاضر کن رل ولسوالیهاي یاماگاان و وردوج و یات
بدخشان نيز در دست طالبان است.

