
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

ازظلم گلبدین درکابل هزاران صفحه به زبانهای مختلف نوشته شده، نه  
قصرا   «تنهابرای افغانستانیهابلکه برای همه جهانیان درک شده وبررایر  

لقب داده اند. جوانان, طفلکان, زنان وسالخوردگان را درمحرابر      »کابل 
مختلف خود چون شمشتو که میگویند درحدود ده عدد بود, در محبر   
سپینه شگه, محب  ورسک ومحب  زدران...دربندنگهداشته بود؛ یکی از  
محبوسین  گفت: چنگگ های داشت که بر سرشخص بی خبرر فررود  
می آمد وسر بیچاره را با خود میبرد, نان محبوسیرن وروسرت کرچرالرو  
وووست ویازبود واطاق ها به اندازه ای کثیف بودند که شربر  هرا بره  

 دیواردیده میشدند )واهلل اعلم(. 
خداوند در بارۀ ظلم درقرآن واک  تقریبأ دوصد بار تذکرداده و چنرد  
نمونۀ آنردرتحلیل توافقنامۀ گلبدین باغنی احمردزی نروشرتره اد و در  
خراسان زمین به نشر رسیده، تذکریافته است. خداوند ظلم را نمی وسنردد  

  «سوره االنبیرا  فررمرود:   61و ظالم را مجازات میدهد. خداوند در آیت  
. زمیرن  »آسمان و زمین وآنچه راکه میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم 

کابل را متأسفانه گلبدین بازیچۀ خودقرارداد و تباه ساخت و ویران کررد  
ومردم  را در چهارکنار جهان تیت و واشان ساخت، وخرود امرروز برا  
همه فامیل خود توقع دارد درقصرها زندگی کند وجریبها زمین کشترزار  
داشته باشد, چه بازیچه ایست؟ که شعر شادروان رازق فانی را برخراطرر  

 زنده میسازد: 
 خدا گر ورده بردارد ز روی کار آدد ها 

 چه شادی ها خورد برهم چه بازی ها شود رسوا 
   یکی خنده زآبادی , یکی گریه ز بربادی 

 یکی از جان کند شادی یکی از دل کند غوغا 
  چه کاذ  ها شود صادق , چه صادق ها شودکاذ   

 چه عابد ها شود فاسق , چه فاسق ها شود مل 
  چه زشتی ها شود رنگین چه تلخی ها شود شیرین  

 چه باال ها رود وائین, چه سفلی ها شود  علیا 
 عجب صبری خدا داردکه ورده بر نمی دارد 
 وگرنه بر زمین  افتد ز جیب  محتسب مینا 

داکتر یوسف قرضاوی نوشته است: از اماد احمد, النسائی, دارمری و  
حاکم حدیثی ازعبداهلل بن عمروا) رض عنهما(  نقل مینماید کره رسرول  

هر انسانی که گنجشکی یا حیوان دیگری را بناحرق    «خدا فرموده است:  
) وبدون ضرورت( بقتل برساند خداوند در روز قیامت از او بازخواسرت  

. از کشتن یک گنجشک که خدای عادل در روزقیرامرت  »خواهد فرمود 
میشنود آیا ازبندگان مسلمان و ایماندار خود که توسط یک ظالم کشرتره  
شده اند ورس  نمیکند وسزا تعیین نمیفرماید؟ بلی ! قاتل  به سزای  مثل  

 قتل یک کتلۀ مردد روبرو میشود. 
  «سوره هود مریرفررمرایرد:    16داکتر داماد نوشته: خداوند درآیت    

اوست که شما را از زمین ودیدآورد وازشما خواسته اسرت کره در آن  
درین آیرت امرربره    »استعمر «. محشری میگوید: معنای  »آبادانی کنید 

عمران و آبادی است. باران راکتهای گلبدین برخلف این آیت متبررکره  
اقداد کرد وکابل را ویران نمود. ولی آن بلهائیکه بر سر مرردد کرابرل  

 بود:   »تدریسات بایبلی «وارد کرد کامأل موافق با  
  1,,6؛  25 (Kings)وروفیسور محمد شفیق یون  از بایبل کتا  شاهان  

از دیدگاه خدا ناچیز است:, و  ازفرترش شرهرر  «چنین نقل کرده است:  
)موا ( تمامی استحکامات شهروهرآنچه راکه درآن مهم است تخرریرب  
کنید. تماد درختان میوه را نابود نمائید, تماد چشمه هارا ببنردیرد, ترمراد  
مزارع راباسنگ اندازی ویران کنید, و  آنهمه اسرترحرکرامرات شرهرر  
راویران کردند وهرکداد شان سنگی درمزارع ورتا  کرردنرد, ترمراد  
چشمه هارا بستند, تماد درخرتران مریروه راقردرع کرردنرد, برا خرره  
درآنشهرجزدیوارها چیزی دیگرباقی نماند. و هم حمل کنندگان تحایرف  

 .»را احاطه کرده لت وکو  کردند 
این همه معلومات هوشداریست که به وطنداران عزیز افغانسرترانری اد  
تقدیم شدتابدانندکه انجنیر)؟(گلبدین وبرادران طالب  ازکرداد کرترا   
درس اوویراسیون میگرفتند. ما درمرحرلرۀ قررارداریرم کره وطرن مرا  
ازهرطرف مورد تهدید قرارگرفته، وشرترونسراالری وطرن رادر ورطره  
هلکت نزدیک ساخته و ناد واک افغانستان عزیز را زیر اسم افرغران کره  
اصأل فقط وشتون اند، باقتلها وانتحاریون خود بد ساخته اند. غیروشترونرهرا  
مخصوصأ جوانان مابیدارباشند تا درجال قهقرائی توطئره هرای دشرمرن  
درکمین گیرنیایند, متحد شونرد ومرترفرق براشرنرد؛ ورنره بره قصرد  
اعماروشتونیسم و تخریب همگانی غیروشتونها قسمیکه وعده داده برودنرد  
بازمیخواهند درکابل جوی خون روان سازند. این فقط خرم خرم رفرترن  
صیاداست نه آرزوی صلش وامنیرت. تراریرم برمراآمردن نرادرغردار را  
بخاطرمیآوردکه بزوربادارن انگریزی خودبرتخت کابل جلروس کرردو  
قصابی اهل دان  وفرهنگ را به اوج  رسانیدوگلبدین به ویروی از او  

 ویرانی کابل راباقصابی انسانها وساختمان های  به اوج رسانیده است. 
میگویندسالیکه نیکوست از بهارش ویداست. گلبدین بایک موافقتنامره  
داخل کابل شد. درقدد اول به ضد آزادی بیان لب کشود, میخواهد یکی  
لیدران انتخا  شده ازبین برود, مردمان غریب کابل از گرسنگی زار و  

 (  8تاالن اند، و این مردمسلمان به اسراف که خلف تعلیمات)دنباله درص 
 
 
 
 

 

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  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

3311 

 خانه، موتر، صحت 

 6111/ شمارۀ مسلسل  6161می  61/   61,1ثور  61شمارۀ دود / سال بیست وششم / 

 دوستان ارجمند توجه بفرمایند
 نشانی جریدۀ امید بازهم تغییر کرد. آدرس جدید پُستی آن چنین است :

12286 Ashmont Ct. # 202      Woodbridge, VA 22192  
1236 196 302                    mkqawi471@gmail.com 

 سکرمنتو، کالیفورنیا محمدنعیم کبیر                                    
 به تحقیق که خداوند هدایت نمی کند   «

 آیه  »قوم ظالمان را 
آنچه برگلبدین درطفولیت ونوجوانی اوگذشته، به جای  ! زمانریرکره  
جنازۀ سیدال سخندان راهزارهانفر غرض انتقال بره وطرنر  تراچرمرن  
حضوری مشایعت میکردند، فقط یک ناد برسرزبان این هزارها و چندین  

 ! »گلبدین  «هزاردیگر دردانشگاه کابل بودکه به آن لعنت گفته میشد :  

مُهرقاتل و جنایتکار درویشانی این موجودکثیف ازهرمران آوان نرقر   
بست، بجای ندامت و توبه و تسلیم و اطاعت از حکم قضا و مرحرکرمره،  

صنف اول انجنیری را ترک کردوبره  
 آی اس آی وناه برد.   

اودردامان اجنبی بحیث جاسروس،  
ارادۀ ویرانی کشروروقرترل هرزاران  
هزار نفرر، وجردان وایرمران را از  
اوگرفت ودر زمرۀ ظالمان مستوجرب  
لعنت ونفرین قرارگرفت.باهرمررهران  
واظلم  راهیی راهی شدکه تراایرن  
سرراعررت ادامرره دارد: جررنررایررت،  
خباثرت،شرقراوت، رذالرت...شرایرد  
کررلررمررات فرررهررنررگررهررای تررمرراد  
تمدنهاوثقافت هاازتقبریرش وتشرریرش  
جررنررایررات و شررقرراوت هررای  
اوعاجزبمانند،اماحرف آخرر هرمران  

قرود  «کلد خداوند)ج( است کره:  
 »ظالمان راخداوند هدایت نمی کند. 

ازقتل سیدال تاواشیدن تیزا  بررخسارواک دوشیزگان،ترورشخصیت  
هایی مانند سیدبها الدین مجروح وجلیل میروی  خبرنگار وصدها بیگناه  
دیگر، کشتارهفتادهزارکابلی، توطئه کشتن سرربرازان وقرومرانردانرهرای  
احزا  رقیب در تخارمثالهای بی مانندی اندکه هفتادهزارچروبرۀ دارهرم  
نمیتواند جوابگوی عقوبت این جنایت ها و معصیت ها باشد! این مرقرالره  

 شایدنتواند شمۀ حق مدلب را ادا کند، ولی : 
شرح این آت  جانسوزنهفتن تاکی    سوختم سوختم، ایرن رازنرگرفرترن  

 تاکی 
غمنامۀ آمدن مجاهدین به کابل، اصراراحمدشاه مسرعرودبره شرخرص  
گلبدین و توضیحات عواقب آمدن باسلح، صحنه های دلخرراشری کره  
ویرانی کامل کابل وکشته شدن دهها هزاربیگناه رادوباره به خاطرر مری  
آورد، سوگندها وقرارها، وموافقات بعدی وشکستن آن ازطررف ایرن  
خودخواه ناآگاه، ورده ازچهرۀ منحوسر  بررمریردارد. تسرلریرم دادن  
چهارآسیا  باتماد سلح وامکانات حربی به طالبان، دفرتررخرون آلرود  
دیگری رابه تاریم کشور افزود. وافشاری بسوی گمراهی ادامره یرافرت،  
گلبدین وحز  نا اسلمی اش، عملً درکنارطالبان قررار گررفرترنرد، او  
شریک تماد جنایاتی شدکه دار ودستۀ طالبان برمردد ماطی چهرار سرال  
سلدۀ شیدانی شان، وهفده سال دیگرتحمیل کردند. برای واکستان مقاد و  
منصب صدارت گلبدین برای سلدۀ کامل بررکشرورکرافری نربرود، او  
بایدمانند امیران دیگربه امارت می رسید وقراردادهای سرپرردن کرامرل  
مقدرات کشور رابه واکستان عملی می کرد، چنانچره اجردادواسرلفر   

 کردند !  
مقاومت و وایمردی مسعود مانع تدبیق ولنهای واکستان برای ساخرترن  
صوبۀ ونجم بصورت مؤقتی شد. گلبدین ازشهرهابه کوهها وازخانه ها بره  

 غار هابرده شد تااین ماموریت ناکاد رادرآزمای  دیگرتجربه کند. 
سال بعدازموافقه بن، گلبدین حضورنظامیان امریکرارابرهرانرۀ  61مدت  

برای عدد ویوستن به روندصلش تبلیغ کرد. دسرت بره جرنرایرات وآدد  
این سررشرت   »خداوندقود ظالمان راهدایت نمیکند «کشیهای بیشترزد.  

وطینت او بود: خوی بددرطبیعتی که نشست/نرودتابروز مرگ ازدسرت،  
ویرو نیکان نگردد هرکه بنیادش بداست/تربیت نااهل راچون گرردکران  

 برگنبد است ! 
روزگارآزمای  مجددگلبدین توسط واکستان فرا رسید، درکابل مهرۀ  
وطنفروشی دیگربرای بقا واستحکاد زعامت قبیله گماشرتره شرده برود،  
نفرت وانزجار ملت این اعجوبه راواداشت تادست به دامان متحد دیگری  
ازتبار قبیله درازنماید! این بهترین فرصت برای واکستان بودتابساط حزبی  
های )وهن( و نامسلمان رادوباره دراطراف غنی وهن نماید واو رامرترحرد  
ویار راستین برای عملی کردن ولنهای بیگانگان جلوه دهد. گلبدین بایرد  
در چهرۀ یک رهبر ظاهر وبه کابل بیاید، ازخزانۀ غیب که بررای غرنری  
احمد زی نان شب وروزتهیه میشد، این سناریو طرح ودرعمل ویاده شرد.  
نمای  مضحک ووردۀ دیگری از شقاوتهای این نرابرکرارو اظرلد هرم  

 تبارش ! 
هزارهاجنایتکارگلبدین توسط فرمان قاتل دیگرازحب  رها، سلحها و  

چیزیکه مسرعرودمرانرع    –شاجورهای وُر، ماشیندارهاوراکتها رابرسرشانه  
شهرریران    -عملی شدن آن شده بودوبردل گلبدین این ارمان باقیمانده بود 

کابل را به تعجب وتحسر واداشت. چه شد مقولۀ که گلربردیرن جررئرت  
آمدن وروبرو شدن بامردد کابل رانردارد؟ ایرن جررئرت ازکرجراداده  
شد؟گلبدین باکداد هلی کووترشب هنگاد ازمیرامشاه به لغمان دیسرانرت  
شد؟چه دد ودستگاهی این عملیات سری را تمویل وترعرمریرل کررد ؟!  

 برومفیلد, کلورادو داکترغلد محمد دستگیر                               
 انجنیر)؟( گلبدین پسرخواندۀ پاکستان 

 به کابل ویران کرده اش رسید 
آنچه درچند سدر ذیل مینویسم نه تجس  است, نه تهمت است و نره  
بدگوئی, بلکه یک مقدارحقایقی است که ناگزیرد جهرت مرعرلرومرات  

 مزیدتر وطنداران عزیز خود حضورشان تقدیم نمایم. 
بهمه معلود است که ضیا الحق, سابق رئی  جمهور واکستان کره در  
حادثۀ انفلق طیاره جان داد. اورا وسرخواندۀ بود، و این میکند ! گلبدیرن  
را وسرخواندۀ واکستانیها. گلبدین نظربه باران راکتهای  برکرابرل وقرترل  
هزارها مسلمان لقبهای )راکتیار( ودراثرمظالم و بیررحرمری اش  لرقرب 

 )ظالمیار(کمائی کرده است. 
افرراداوکره    6,,6اوریل   ,6قرارنوشتۀ داکترعلی احمد زکریا, بروز  

قبأل وزارت داخله را اشغال نموده بودند دراثر مبادلۀ راکتها با قوای رژیرم  
که یکروزقبل باریراسرت مرردمرجراهردغرازی  «شورای موقت مجاهدین 

صبغت اهلل مجددی عالم دین ,فارغ التحصیل دانشگاه کبیر ومعتبر اسلمی  
بناد جامعۀ االزهر شروع بکار نمود, علم بغاوت بمفابل این امریررمرتردیرن  

وسربرب    »برداشت و ازاولی االمرسرباز زد وحتی به قتل  توطئه سنجید 
قتل صد نفر گردید. آن روزسیه تا امروزدواد دارد و سیه تر شده میررود  
که قهرمان آن )گلبدین( است. بعد دوبار صدراعظم شد، حلف وفراداری  
یادکرد اما به بغاوت دواد داد. هشت بارآت  ب  امضا نمرود وبرروعرده  
های خود بشمول آنچه درمکۀ مکرمه بررای صرلرش امضراکررده برود,  

( ترخرلرف  611وفانکرد؛ یعنی  از والموفون بعهدهم اذا عاهدو )الربرقرره 
 ورزید.  

گلبدین باصدها نفرمسلش با اسلحۀ ثقیل و خفیرف وارد کرابرل شرد؛  
دولت اعلن کردکه اینهامحافظین اوهستند. درینجا دواشرتربراه را داد،  
یکی اینکه عوض توکل بخدا، گلبدین باتوکل باچرنرد نرفرر مرحرافر   

سوره الربرقرره کره    88واردکابل میشود ودود اینکه  از ویروی به  آیت  
...وداخل شویداز در  درحال سجرده)خضروع  «خداوند )ج( میفرماید:  

وخشوع( وبگوئید)خدایا( گناهان مارا ببخ  تا بیامرزیم شماراوبزودی به  
 ویروی نکرد.    »نیکوکاران واداش بیشتر خواهم داد. 

وقتیکه به اومشوره داده شدتا ازمردد کابل جاییکه راکت های   آنهرا  
رابه تباهی مادی ومعنوی کشانید)معذرت بخواهد(، ابا ورزید. ازیکسو از  
خداوند نخواست که گناهان  رابیامرزد ولی چون مسلمان قرران خروان  

سروره    81است ومیداند که کلد حق برای هرسوال جوابی داردازآیت  
الرود باخبراست که خداوند)ج(میفرماید: و  آنروز نفع ندهد ظالمان را  

 عذرخواهی ایشان و نه از ایشان معذرت خواسته میشود. )ستون سود( 
****************************** 

مهمانخانۀ لغمان درانتظاربودند، ازخودسئوال کردندکه این هلیکووترها بر  
فرازشهرازکداد سمت ویداوتدابیرامنیتی آن توسط چه کسانی گررفرتره  

 میشد؟ 
بهرحال سروکلۀ گلبدین درهفتۀ اول ماه می درمهمانخانۀ والی لغرمران  
ویداشد، کاروان لندکروزرها باشیشه های سیاه باحزبی هاوغیرحزبری هرا  
ازآنسوی مهترالد روان شد تا ازین گاوویر استقبال شایسته که وراکسرتران  
دیزاین کرده بود، به عمل آید؟ خرج دسترخوان صدها کابل آمده هرای  
واکستانی ازکداد تخصیصیه ورداخت شد وامنیت آنها توسط چه کسانری  

 تأمین گردید ؟ ! 
و  ازبیست سال، ابلیسی درقیافۀ انسان ظاهرشد وبرای رهایی ازلعنتری  
که خداوندبرای اومسلم کرده بود، رسانه هارا لعین خدا  کرد! دستبررد  
واضش وبیشرمانه به اولین دستآوردهفده سال اخیر: آزادی بیان! مردرلرب  
گل ازدکانی که تفنگ میفروشد! جای تعرجرب نربرودکره گرلربردیرن  
هنوزتسلیم همان افکار شیدانی خودرأیی وخودکامگی قبریرلروی براقری  
مانده بود. حرف دیگر ازدهان متعفن او، حکومت مرکزی قروی برود،  
یعنی خط بدلن کشیدن به موافقه باغنی، وبی احترامی به قانون اساسی !  
مگرمیتوان به این قراردادها وابند وازآن اطاعت نرمرود، آنرهرم تروسرط  
گلبدین ! حتی قرارداد در خانۀ خردابررای اواهرمریرت نرداشرت، چره  

حکومت ائرترلفری رانرمری   «!رسدوابندی به قراردادبه غنی احمد زی  
 »خواهد، قرارداد جان کری خلف شریعت وخلف قانون است. 

گل  منگل، خاین دندغوری درننرگررهراردرکرنرارقصرا  کرابرل،  
دوطرف یک سکه رابازگومیکند. کثافت ورانی درننگرهاربدترازلغرمران  
بود، حتی بدتربرادرخواندن طالبان ! سه بررادر: کررزی، احرمردزی و  
گلبدین، همه خاین، همه فاسد، همه نوکرواکستان، همه دروی ترحرکریرم  
یک دکتاتوری فاشیستی قبیلوی . درقیافۀ شیدانی این نامرد، نابکاری هرا،  
خیانتها، دروغها، جنایتها بخوبی متظاهربود. چندقبل ازداع  در مرقرابرل  
طالبان حمایت میکرد وامروزاین طالبان است کره بررادرسرکرۀ اوسرت!  
چندسال قبل وحتی تاچند وقت وی ، حکومت افغانستان دسرت نشرانرۀ  
امریکا رامتجاوزمیخواند، ولی امروز باهمین دست نشانده ها ویرمران مری  
بندد ودرچرخبالهای قدرتهرای خرارجری ازتربرعریردبره کشروری کره  

 هرگزاورانمی بخشد، رو کرده میشود !  
گلبدین باکاروان لندکروزرها، درمعیت رهزنان، دزدان، آدمکشان برا  
 سلح و مهمات واردکابل میشود، او بایست با اظلم  )صفحۀ چهاردهم( 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 الکسندریه، ورجینیا                                     وروفیسرداکترلدیفی 
 مبارک وشگوفان باد!  »امید «مین سال انتشار 62

درآغازاین گفتار همان جملۀ وارینۀ خودراکه دراستقبرال ازهرزارمریرن  
 شمارۀ جریدۀ وزین امید نوشته بودد، بازهم ازدل وجان تکرار مینگارد: 

 ماصدساله شود   سخنسرای مردد فرزانه شود !  «امید »امیدکه این 
بلی، صدساله شود وسالهای وی دروی، باهمت وتدبیر ویگیر مدیرمردبرر  
آن، دوست نهایت گرامی اد کوشان عزیز، وابرجا بماند وباهمین وژواک  

 شعر معروف وشتو : 
 لکه ونه مستقیم وه خپل مکان یم    که خزان راباندی راشی که بهار ! 

باچشم سرردیردد    -این ودیدۀ ماندگار را   -من ازشروع همکاری با امید 
که کوشان روزنامه نگار وخبرساز چیرره دسرت وفررزانره وخرانروادۀ  
عزیزش، با وایمردی و استواری، به نشرجریدۀ مردمی امید، درهمه حرال  
آسان وسخت، درهمه فرازهاونشیب ها، درصرحرترمرنردی وبریرمراری،  
درمشکلت ومضیقه های مالی، دربرابر آنهایی که مشت سنگین شان چره  
درداخل وخارج افغانستان، چه در بین اراکین دولت های غیرمرردمری و  
چه در جمع دسیسه بازان تخریبکار ومنفعت جوی نوکران و گماشترگران  
خارجی، و چه در قدار تروریستان آدمک  و زمین سروز و فررهرنرگ  
ستیز، یکی وی دیگر باز  می شد، با شیوۀ خدشه ناوذیر حقیقت گویی و  

 وطن دوستی، ایستادگی شجاعانه نمود. 
درهمین راستا، مدیرواالهمت امید، درشمارۀ ویشین جریدۀ مردمی اش  

همیرن دلریرل   ... «درویاد بیست وششمین سال انتشارامید، چنین نوشت:  
کافی و وافی بود تا علیرغم همه ناملیمات مالی وباهمه نراتروانری هرای  
صحی و روانی،  به ادامۀ نشر امید بپردازد، ولوکه به اندازۀ هفت صفحرۀ  
دوهفته نامۀ  قبلی باشد. اسبا  گرفتن چنین تصمیم، ذات شغل روزنرامره  

   »نگاری است... 
کوشان عزیز درقسمت دیگرسرمقالۀ شماره قبل جریدۀ مردمی امریرد،  

اینست که مسئوالن رسانه ها وظیفۀ مضراعرف   «چنین ادامه داده است:  
دارندتا مخاطبان خودرا درخل  نگذارند وبا هروسیلۀ که در دست دارند،  
ازاجرای وظایف شان غفلت نکنند، به همین سبب بودکه مثل هرانسرانری  
که درطول زندگی خود بامصایبی چون مررگ وردر، مرادر، فررزنرد  
یانزدیکان دیگر روبرو می شوند، بنده نیز همۀ موارد باال راتجربه کررده  
اد، مگر هیچگاه نتوانستم خود را  از زیر بارمسئولیت در برابر خوانندگان  

 »و مخاطبانم برهانم ...  

به هرحال، مدیر مدبر امید از ودرمرحود وبزرگوارش، نرویسرنرده و  
روزنامه نگار، تاریم نگارومترجم آزموده وچیره دست وطرن، مررحرود  
غلد حضرت کوشان، که زمانی بابزرگان وقت مدبوعات وطن چون عم  
بزرگوارد مرحود رشیدلدیفی وشخصتهای شهیردیگرچون مررحرومران  
وژواک، استاد خلیلی، بینوا، رشتیا،ودرمرحومم عربردالربراقری لردریرفری  
وبسانویسندگان ووژوه  گران درجراید نامدار انی ، اصرلح، مرجرلرۀ  
ژوندون ورادیوافغانستان همکار وگاهی متصدی نشراتی بود، یک انتربراه  

 ماندگار ومیراث مدبوعاتی ارزشمندی رانصیب شده است. 
صحت وسعادت وسلمتی کوشان عزیز وهمسرفرزانه اش داکترثمیرلره  
جان کوشان را در دواد استوار وماندگار نشرجریدۀ مرردمری امریرد، از  
بارگاه خداوند بی نیاز، نیازمندد، وهم ازمحبت بی شائبه اش به بنرده کره  
درنشر زندگینامه اد درصفحات ارزشمند جریده اش وفرسترادن آن بره  
سایت انترنتی بانوی فرزانه ونویسندۀ سخنوروطن خانم مراریرا دارو، و  
سایت خراسان زمین وبعضا سایت خاوران، بذل مساعی قابل قدر نرمروده،  
و بررسی )بوک رییو( بی  ازیک صد کتا  ورساله وآثار نرظرم ونرثرر  
نویسندگان وطن را ازقلم این همکاردوستدارش به چاپ رسانیده اسرت،  

 یک جهان ممنون وسپاسگزارد . /      
******************************* 

 )دنبالۀ ستون سود(  
ََّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنََّ مِرنَ الْرخَراسرِررِیرنَ   قَالَا رَب

اگرربرر مرا   االعراف. گفتند وروردگارا ! ما برخویشتن ستم کردیرم،  61 
از زیران کراران خرواهریرم          نبخشایى و به ما رحم نکنى ؛  بی شبهه کره 

 بود.  
از دل خود،   تزویر و ریا  و کبر و کین وحسد را،   از این روی،  ما باید 

از زبان خود، از رفتار و کردار خود دور سازیم و، آدد شرویرم ، ترا از  
تنگدستی، بی آبرویی و نفرت و بدگویی مردد ، در امان گرردیرم؛ در  

و آت  دوزا ، در آن سرا. چون آنهرای کره   این دنیا؛ و از خشم خدای  
در راه خدا شناسی رفته و دل از دست داده اند همه دوسرتران خردا یرا  
عاشقان خدا نخست باید قر ان بخوانند و بدانند؛ آنگاه اینها جایگاه هرمره  
آفریده های خداوندی را می دانند و واس می دارند و  بزرگداشت مری  

سرزن  کردن  و  نفرین و دشناد دادن زبران    نمایند .  از خوار شمردن و  
خوی  را واکیزه می سازند ، الی در برابر شیاطین و مفسدین و مفتن هرا  

 آنهم از ناچاری. 
 رسی ای دنی، به عُروجِ فدرت بیدلی   زحَسَد نمی 

 کلد او      تو معلم ملکوت شو، که نیی حریف 
نه اینکه همانند بیچاره های بی دان ِ غولِ سرتمبه، برای ادامه زنردگری  
کاسۀ گدایی وی  غلد غلمان وی  کنیم که ناد ما را ازلست سیاه بیرون  
کند، چندخانۀ بی نشانی درچندگوشه ازترس کشتنم با نگهبان ها و و و  

 وول برای خرچ وخوراک ...آنهم دالر امریکایی  
 کمال خواجگی، در رهن صوف واطل  است، اینجا 

 که خرگردد   آن به ،  عزت ، آدمی      اگر، این است 
  من از مفصل این با ، مجملی گفتم 

 رو مفصلی برخوان / .  توخود زمجمل من، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سکره منتو، کالیفورنیا محمدنعیم کبیر                                         
 بیست و شش سال خدمت 

 مابه این در نه وی حشمت وجاه آمده ایم 
 از بد حادثه این جا به وناه آمده ایم 

به دفرتررمرهراجررت شرهرر  6,88درخواست این وناهندگی درسال  
سانفرانسسکو باحسرت وحرمان تقدیم شد، ومدت بی  ازبیست سال بره  
درازا انجامید تا بدی حادثه مورد قبول واقع شد. اواخرسالرهرای هشرتراد  
واوایل دهۀ نود بودکه دروازۀ دکرانرکری براز وبرررواق آن عرنروان  

درج شد... وطنداران که شمارشران انردک برود، برا   »فروشگاه وامیر «
شنیدن ناد آشناآهسته آهسته راهی ایرن دکران شرده وبرر رونرق آن  
روزبروزافزودند. چه مشغولیتی بهترازتماشای فلمهای هندی که از ایرن  
دکان کرایه میکردند بود ! تعدادی هم به یک فلم قناعت نکرده دوتراسره  
فلم رامیبردند وشبان تار مسافرت و مهاجرت رابه ایرن برهرانره بره روز  

 میرسانیدند.  
بعدازظهر یکی ازروزهای اوایل تابستان بودکه مردی باچهرۀ گندمری  
داخل دکان شد، اوراقی راباخود حمل میکرد. بعدازجورورسانی، تقراضرا  
داشت تا این ورق های چاوی رابرای مدالعۀ هموطنان بگذارد. چه چیرزی  
بهتر از این ارمغان که ساعت های خسته کن رابا مدالعرۀ صرفرحرات آن  

به خط جلی نوشرتره     »امید  «آسان ساخت. در ویشانی صفحۀ اول، کلمه  
 شده بود، صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدقوی کوشان . 

مقاالت درمورد اوضاع کشوربود، جنگهای مجاهدین، عذر ونرنروات  
فریب خوردگان که زمزمه های ولنهای چند فقره یی وورایران یرافرترن  
جنگ وبرگشت صلش وآرام ، چه مژدۀ سکرآورتر ازیرن ! درخرلل  
مرور مدالعه، توجه آهسته وآهسته به مقاالتی گراییردکره دردجرانسروز  
مهاجرت راشرح وازفریبها وتوطئه هاورده برمیداشت. سعیدفیضی یرکری  
ازین ناد هابود، چه شیوا وروان مینوشت وباچه شهرامرتری از راز هرای  

 نابکاران وناواکان ورده برمیداشت،  
درهفته های بعد وقتی این آشنای نو وارد میشد، مسایل ازهمین دست  
که سعیدفیضی مینوشت، مدرح میشد وویشنهاداتی ارائه. آقای کوشان برا  
جدیت وصداقت میگفت: بنوی ! این صدای الهاد بخ  برعردازسرپرری  
شدن بی  ازدو دهه، هنوز درذهن وجانم طنین انردازاسرت: برنرویر  !  
بنوی  ! مگر این استعداد سراغ شده میتوانسرت دروجرود مرردی کره  
روزدوازده ساعت وشت میزدکان می ایستاد وازخط وکتابت سالهای سال  
دورمانده بود، شاید ! مگراشعار وحکایت هایریرکره درروزنرامرۀ بریردار  

 مزارشریف، بار بار از این قلم چاپ شده بود.  
جرأت وتشویق برای ازسرگرفتن این سروسامرانره برود؟ شرایرد !  
درنوبت دیگر با دستان لرزان صددل رایک دل کرده اوراقی چرنردکره  
ازین قلم سیاه شده بود، تقدیم ودرشمارۀ بعدی بچاپ رسیرد، ازخروشری  

 درووست گنجیدن ناممکن بود. 
فتنه های اسلد آباد ومفتی های ملعون آن آت  جنگ هارابه مقرابرل  
حکومت نووای مجاهدین، هرروزبیشتر میساخت وملت بیچاره وبی دفراع  
از راکت ورانیهای موجودی غدار ونابکار، داغردیرده ترر وسریراهرروز  
ترمیشد. امید همه این اوضاع رادرهنگامیکه سکایپ وانرتررنرت وفریر   
بوک وازین قبیل نبود، برای هموطنان اطلع مریرداد، وهرمرکراران آن  
 بشدت دسای  واکستان وواکستانی مشربان را تقبیش و برمل می ساختند. 

این رسالت آسانی نبود ومقابله دربرابراین دسای ، شهامت وجررئرت  
میخواست که تنها ازمردان وطندوست واقعی متصوربود. مرحرمردقروی  
کوشان هم مردانه این رسالت رابه وی  میبرد، وبه همکاری قلم بردسرتران  
لحظۀ فروگذار نمیکرد. حیله هاوتوطئه های واکستان به همکاری گلبدیرن  
سرانجاد اوضاع رابرای آمدن دستۀ مخوف و اهریمنی دیگری بناد طالبان  
مهیا ساخت. طالبها دررکا  نصراهلل بابر از ارزگران بره قرنردهرار وارد  

 وبسوی کابل ویشروی راآغازکردند .  
براکرم   «چندی نگذشت که والیت باستانی هرات سقوط کرد. مقالۀ  

خدا  به آنرهرایری   »از ترکان تیرانداز نیست/ طعنۀ تیرآورانم می کشد 
بودکه باشمایل واطوار قبیلوی به طرفداری طالبان درامرریرکرا دسریرسرۀ  
شیدانی واکستان راحمایت میکردند، اینها دشمرن سررسرخرت امریرد و  
همکاران قلمی آن شدند، که بازهم برجرئت وشهامت امید افرزود. سره  
شنبه هاکه شمارۀ جدید امیدنشرمیشد، فروشگاه وامیر واتوق طررفرداران  

قوتهای مقاومت ملی به رهبری آمر صاحب    1,,6ومخالفان بود. درسال  
مسعود، کابل رادریک مهارت تکتیکی تخلیه کردند وخط دفاعری رابره  
آندرف کوتل خیرخانه به قوماندانی بسم اهلل خان، تا فرووراشری کرامرل  

 طالبان، انتقال دادند.  
هرفرمان، هرحرکت، هرکُن  طالبان که بافرهنرگ مرردد اصریرل  
کشور در تضاد بود، بشدت بامخالفتهای علنی مواجه شرد. امریرد دریرن  
مرحله درحالیکه از عقب نشینی قوتهای مقاومت رنج میبرد، درحرمرایرت  
ازآن لحظۀ دریغ نکرد ومقاالت متعدد ازهمکاران ومخصروصراً جرنرا   
استادسمندر غوریانی، که وهلوهای شریعت طالبانی رامی شکافت، بریر   

 ازوی  مخالفین رابه قضاوتهای نادرست وا میداشت. 
صفحه به برلرنرد  61امیدسالهای ورمرارت وسختی رامیگذرانید، گرچه در 

ترین تیراژخود درین سالها رسید، امابه آنچه درجستجوی آن بودفراصرلره  
می یافت ونقشۀ جنایتکاران حال وطن ووطنداران را زار وابرتررسراخرتره  

 (8میرفت.)ص 
 
 
 
 

 فریمونت، کالیفورنیاداکترمحمداعظم افضلی                        
 تبریک و تهنیت

برادرمحترد کوشان صاحب ! جای بسی خوشی است کره جرریردۀ  
خود بیست وش  ساله شد. بیست ونه سرال  6116وزین امید با نشرشمارۀ 

وی ، مرحود مغفور ودربزرگوارتان آقای غلد حضرت کوشان، شخص  
متدین، متفکر وجامعه شناس، که سالهای متمادی دروزارت اطرلعرات  
وکلتور وطن خدمات ارزندۀ انجاد دادند، بنا بر جبراوضاع، مرجربروربره  

 ترک وطن شدند، ودرین سرزمین عجایب وغرایب مسکون شدند. 
آن مرحومی بامحبت وعشق سرشاری که به وطن داشتند، تصرمریرم  
گرفتند تابا یکتعدادخدمتگزارن واقعی به تماس شوند وانجمن فرهرنرگری  
مهاجرین افغان درشمال کالیفورنیا راباهمکاری آنان ایجاد کنند. برزودی  
آن انجمن تاسی  شدوخوشبختانه میهن ورسرتران واقرعری، شراعرران و  
نویسندگان نخبه به آن ویوستند. آن هنگاد شماکه تجربرۀ اداره وچراپ  
مجله خراسان  را درافغان سنتر، درشهریونین ستی داشرتریرد، شرروع بره  
نشرمجلۀ نامۀ خراسان، بعنوان ارگان نشراتی انجمن فرهنگی مرهراجرریرن  

درروزسقوط آخرین حکومت کمونیستری    6,,6آغازنمودید، ودر سال  
درکابل، وورود مجاهدین به آن شهر، نخستین شمارۀ جریدۀ هفته نرامرۀ  
امید را ازهمان آدرس شروع کردید. بزودی نویسندگان بزرگ نه ترنرهرا  
ازامریکا بلکه از ارووا، آسیا وحتی افریقا به آن مجلت واین هفته نرامره  
لبیک گرفتند واز هیچگونه همکاری قلمی دریغ نکردند، که تا حال ادامه  

 دارد. 
متاسفانه درین مدت طوالنی، یک تعداد ازین وارثان عرلرم واد  و  
هنر، همکاران قلمی، به ابدیت ویوستند، که جای شان خالیرسرت، الکرن  
یادو یادگار شان مانندصفحات تاریخی واینده وباقی خواهدبود. خداونرد  

 )ج( همۀ شانرا غریق رحمت خودبسازد وجنت برین مأوایشان باد ! 
برادرگرامی آقای کوشان ! میدانم که شمابا وجودخستگی ومریضی،  
این وظیفۀ سنگین نشراتی را باهمکاری اعضای نجیب خانوادۀ تران دواد  

 داده اید، وهمۀ تان قابل قدر واحتراد هستید. 
درخاتمه باعرض تبریک بیست وش  سالگی امید، آرزومندصحت و  

 سلمتی تان از بارگاه ایزد منان هستم./ 
***************************** 

 فریمونت، کالیفورنیا محمدطاها کوشان                                      
 پند و اندرز بیدل گوش شنوایی خواهدیافت ؟ 
این نوشته را به دوستان صاحبدل درَّاک و ژرفنگرنکته سنج وسرخرن  
شناس هدیه می کنم. امید دارد و درخواست می نمایم که فرروگرذاشرت  

برایم بنویسریرد   ها و کژفهمی ها و برداشت های اشتباه آمیزد را بی ورده  
 تا بیشتر بدانم و وند بگیرد. 
میرزا عبدالقادر بیدل )رح( چی نغرز و وررمرایره   حضرت ابوالمعانی  

 گفته ها دارد تو گویی که همین امروز می بیند و می سراید: 
 فیض حلوت از دل بی کبر وکین طلب 

 زنبور را ز خانه برآر، انگبین طلب 
در این بیت حضرت ابوالمعانی کبر، حسد، کین، خود وسندی وخرود  

کره زنربرور داران   آنگاهری   خواهی را به زنبور نی  دار تشبیه نموده.  
انگبین )عسل( را بگیرند، نخست زنبورهارا از دورن خانۀ شران   میخواهند  

 بیرون می نمایند و؛ آنگاه انگبین را بدست می آورند. 
مری   بهره مندازشیرینی آن سرخرن  ازسخن گوینده؛ شنونده آنگاهی  

گردد، که گوینده نخست: خودوسندی و خودخواهی )کربرر(؛ دود :  
سود: دشمنی وکینه توزی را ازخود دور سرازد ترا   رشک بردن )حسد(؛ 

 در دل شنونده جایگاهی برای سخنان  باز نماید. 
 در غزل دیگر می فرماید: 

 صفای ایشان  حذر زتزویر زهدکیشان، مخور فریب 
 ریشان، هزار شان و تراش دارد     وضوی مکروه خاد 

 اد ازلباس فقربیرون، دگرچه لف  وکداد مضمون   نشسته 
 نیز ساز مجنون ، هزار آهنگ فاش  دارد  به خامشی  

 سخن به نرمی ادا نمودن، ز وضع شوخی حیا  نمودن 
 ، گل  ، بزد معاش دارد   عرق نیاز خدا نمودن 

 ورستی     خداست بیدل زتنگدستی، به فکرروزی، الم 
 آش دارد     است   گشوده      دهن   هستی،      خوان   هرک  به    چوکاسه  

هرآدمی که دل  چرک و چتل باشد، اما همانند طروطری سرخرنران  
وبافرریرب ودروغ ورردازی وگرول زدن   دیگران راباژگونه وبه کژی 

)تزویر( بیان میکند وضوی آنها می شکند؛ همانند نوجوانان کره بررای  
دلبری کردن با یک دیگرمیکنند، و نیز فریب واکی و فروتنی آنرهرا را  

 نخوریم. 
کسانی هم اند که ووشاک خودراگاهی به هیئت مبارز، گاهی نظرریره  
ورداز، گاهی روحانی گاهی هم خداشناس؛ بدل میکنرنردوهریرچرگراهری  
ووشاک ورهیزگاری برتن نکرده اندوازین سبب است که درگفرترارشران  
تازگی و کششی وجود ندارد. اماکسانیکه یعنی خداورستان عاشرق زیراد  
میشنوند و گاه گاهی از روی ناچاری چند گپ و سخنی میگویند و همره  
را در همران مضرمرون آگراه سراخرتره و برازبره خرامروشری خرود  
برمیگردند.دستورخداوندیست که: آواز خودرا بلندنکنید)هنگاد مشروره  

 وگفتگو(که ناهنجارترین آواز آواز خران است. 
درهنگاد سخن زدن با ریافریب ونیرنگ چون گناه است، وضرومری  
شکند و انسان به گناه کردن مشغول میشود، حاال باید از ایرن کرردار و  

و فرو گذاشت )خدای( خوی  آدد بایدبشرمد وعررق نرمرایرد   گفتار  
بارِ توبه، به سخن آدد، بوی خوش همرانرنردعردرر   وتوبه نماید؛ که بازدِهِ

 گل  به مامزد نیکویی )معاش(میدهد. 
 کند، سرکوبیی صدکوهسار   یک تغافل می 

 باید از جا، در نیاید مرد را   در سخن می                               
 )ستون دود( 
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 هفته نامۀ امید  3311شمارۀ  صفحۀ سوم

 داکترهارون امیرزاده                                          لندن، بریتانیا 
زوال تاجیکان را در سیاست کادری جهادیسم  

 و جو باید  کرد     جست 
صرف نظرازاینکه چه توطیۀ ازجانب ارگ در جریان است، که برخی  
وزیران تاجیک تباریکی بعدی دیگری باتحقیر برکنار مریرشرونرد، زوال  
تاجیکان را نه در سیاست کادری وشتونیسم بلکه در سریراسرت کرادری  

سال اخیر و  از سقروط حرکرومرت    68 جهادیسم جستجوباید کرد. در  
طالبان کشمک  قدرت میان تکنوکراتهای وشتونتبار و مجاهدین تاجیک  
تبار به اشکال مختلف ادامه یافت. در نتیجه این کشمک  تاجیکان بگونره  

 دراماتیک از صحنه سیاست افغانستان کنار زده شدند. 
ورس  اساسی اینست که چگونه مجاهدین مدعی برا ریشره عرمریرق  
مذهبی و اجتماعی وسرشارازافتخارات جهاددرمقابل ابرقدرت شروروی  

نفرتکنوکرات ویررومرکرترب وشرترونریرسرم شرکرسرت    8 وقت دربرابر 
خوردند؟واقعیت اینست که جهاد مکرترب ترربریرت کرادر خرردورز،  
تکنوکرات و علم مدیریت یک دولت و یا یک وزارترخرانره نریرسرت.  
مهمترین هدف جهادافغانستان بر علیه اشغال شوروی سابق بیررون رانردن  
قدرت خارجی ازافغانستان ازطریق جنگ بود. در فررجراد وریرروزی،  
مجاهدصرف یک کادرجنگجوی مجر  بود ولی فاقد تجربره رهربرری  
اداره و متنفر ازکادر الئیک ، تکنوکرات و دنیامدار واردقدرت سیاسری  

 شد. 
شایدداکترعبداهلل، یون  قانونی، بسم اهلل خان، اسمعیل خان و هرزاران  
تن دیگر مجاهدین نا ، با افتخار و شریف باشند، به درد جمعیت اسلمی  
افغانستان یاگروهی ازمجاهد وروران و مومنان بخرورنرد، ولری هررگرز  
طوریکه تجربه نشان داد نمی توانند یک دولت، یک وزارت و یرایرک  
قود را ازدست سیاستمداران ویانخبگان وشتونیست بیرون بکشند. شرایرد  
درمیان مجاهدین جمعیت اسلمی استثناآت وجود داشته باشرنردکره هرم  
درجبهه جهاد ویشتازبودند وهم درجبهه سازندگی و اداره. اما برا تراسرف  
این یک عدۀ معدود از میان لشکری بزرگی از مجاهدان تاجریرک تربرار  

 هستند. 
سرال اخریررازسرراسرردنریرا    68 وشتونهاچه مجاهد چه سرکروالر در 

استعدادهای فکری وکادرهای خودرادرمحوراحیای هژمونی وشتونریرسرم  
متحد کردند و حتا برای بی کفایت ترین افراد شان امرکرانرات فرراهرم  
کردند و ازآنها شخصیت ساختند. هزاره هاوازبیکهاهم ازوشتونها عرقرب  

 نماندند. 
سال خوی  را درجستجوی مجاهدازدرون جرمرعریرت  68 اماتاجیکان  

اسلمی، ونجشیر، شمالی و یا بدخشان هدر دادند. حتا ماشراهردترقررر یرا  
تربیت یک نفر کادر غیرجهادی درین مدت نیستیم.ازینروفاجعه کنونری  
سقوط تاجیکان محصول نبوغ ویا دان  وشتونیسم نیست، بلکه ویامد بری  

 خردی، جهادگرایی و محلگرایی تاجیکان است. 
کادرهای وشتون درحکومت وحدت ملی باصلحیت وبابرنامه کارمی  

فیصدقدرت درنتریرجره  81 کنند، ولی مومنان جهادی تاجیک که صاحب 
توافق سیاسی حکومت وحدت ملی هستند باتملق، محافظه کراری وبری  
صلحیتی برای تحکیم سلده قبیله گراها خدمت میکنند. این فاجعه ترنرهرا  
در حکومت جریان ندارد درداخل وارلمان نیزجریان دارد. چنانچه وکیرل  
وشتون دروارلمان باداعیه، اتحادوبرنامه عمل میکنداما وکیل تاجیک بابری  
اتفاقی، محلگرایی یابی برنامه گی دربرابر وشتونیسم شکست مریرخرورد.  
چنانچه وزیرمالیۀ فاسد و بی کفایت ابقا می شود، ولری وزیررخرارجره  
باتماد ک  وف  جهادگری، رهبر جمعیت اسلمی ووسر رهبرشهید صلش  

 با سر افگندگی از کار برکنار میشود. 
تا زمانیکه تاجیکان وزرا، وکل وکادردها را درسنگرهای جهراد سرال  

، جمعیت اسلمی یا صرف درونجشیر، شمالری و یرا بردخشران    81 های 
جستجو کنند، هرگز روی رستگاری رانخواهند دید. کادرها رابرایرد در  
دانشگاهها، کانونهای علمی وفرهنگی درداخل یاخرارج ازکشرورصررف  
نظر ازویشینه جهادی یاغیر جهادی، چپی و راستی،این مندقه و آن مندقره  

 جستجو و تربیت کرد. 
تماد اقواد افغانستان جهادکردندوبه جهاد ومجاهدخود افتخار میکنرنرد  
ولی درسیاست دولت داری دان ، تجربه و باور به داعیه قرومری حررف  
اول را در افغانستان امروزی می زند. اما در میان تاجیرکران افرترخرارات  
جهادی حرف اول را می زند، دان ، خردورزی و داعیه نجات قومی از  
زیرسلده فاشیسم ارزشهای بی معناوکفرآلودی هستند. تا این طرز تفرکرر  

 درمیان تاجیکان حاکم باشد، فاشیسم همیشه ویروز است. 
 این گفتۀ مشهور، برای نخبگان تاجیک مناسب به نظرمی رسد : 
 تاکه این مکتب است و این مل      حال طفلن خرا  می بینم  

 )نقل ازسایت جاودان( 
*************************** 

 کلیم اهلل همسخن 
 تاجیکان و فقدان قدرت گفتگو 

تاجیکان در تاریم هرچه که باشند و هر چه داشتند گذشتۀ آنرهراسرت.  
تاجیکان در این مندقه در وضعیت خوبری  »درحال حاضر به سخن ودراد  

اگر وضعیت کنونی تاجیکستان )تاجیکسرتران بره شردت   «قرار ندارند 
درمعرض درگیری قراردارد( را در مدنظرداشته باشیم، نگرانی مندقه ای  
ودراد دربا  تاجیکان مصداق ویدامی کند. اما، خرابی کار تراجریرکران  

 افغانستانی ناشی از فقدان قدرت گفتگوهای تاجیکانه است. 
تاجیکان وی  از جهاد و مقاومت هم چنان مردمان وراکنرده انردیر   
بودند؛ هیچ قومی همانند تاجیکان به لحاظ فکری و مذهبی متکثر نربروده  
ونیستند. و  ازجهاددردوران مقاومت ظهورچهرۀ تکرارناوذیر مسعود و  
شاید فشارهای جنگ زمینه ساز اتحاد نسبی تاجیکان شد. ترور مسعود در  
واقع شکستن زنجیر همبستگی تاجیکان بود؛ نبود مسعود زمینۀ سروکرلره  
نمایی آدد هایی را فراهم آورد که به شدت از حقارت رنج می برردنرد.  
حقارت و جبن زدگی واداشت که برزرگ شردن رادردامرن دیرگرران  

 ازدریچۀ معامله جستجوکنند. 
بیشتر ازهرچیز نیازمند گفتگوهرایری   به باورمن تاجیکان درحال حاضر 

که متاسفانه قدرت و شهامت گفترگرو درمریران خرورده    -تاجیکانه اند 
 رهبران تاجیکتبار دیده نمی شود .  )دنباله در ستون سود(  

 
 
 
 
 
 

 سدنی، آسترالیا نصیراحمد رازی                                               
 (,6)داستان های همسو با تصوف  

: فتوت ازصفات صوفیان خراسان به شمارمریررفرت، و رکرن    فتوَّت 
اصیل تصوف میباشد. درحقیقت بایدگفت اهل فتوت وی  ازصروفریره  
بوده اند، که به تصوف گراییده اند. معنای فتوت آنست که ویوسته خلق  
را برخودمقدد بداری و باجان ودل، بدون منَّت وچشرمرداشرت وراداش،  

 خدمتگزارآنان باشی.  
نزدمن فتوت آنست که انصاف بردهری وانصراف   «ابوحفص گفت:  

اینک داستانی را دربارۀ فتوت ازرسالۀ قشریه یادآورمیرشرویرم    ».ندلبی  
مردی ازحایان به مدینه بخفت، چون برخاست ونداشت که هرمریران وی  
بدزدیده اند، زودبیرون آمد واماد جعفرصادق علیه السلد رادیرد. انردر  
وی آویخت وگفت همیان من توبردی ! صادق گفت درآن چرنردبرود؟  
گفت هزار دینار، اماد جعفر اورابه سرای خود برد ودوهزاردیناربره وی  
داد. چون مرد به سرای آمد همیان درخانه بود. به نزداماد جعفرر صرادق  
آمد وهزار دینار بازآورد. اماد جعفرصادق دینار هارانگرفرت و گرفرت  
چیزی که از دست بدادیم بازنستانیم. مردگفت که این کیست؟ گفرترنرد:  

 جعفرصادق ! 
عرفا وصوفیه اهل توحیدند : توحید بردوگونه است، نظری وحرالری.  
توحید نظری ویژۀ عرفاست و توحید حالی ویژۀ صروفریره. عرارف در  
شناخت حق از نیروی خرد مددمیگیرد، وصوفی باوای عشرق وعصرای  
خرد بسوی حق میرود، تاجایی میرسدکه عصا راهم رها میکند. وی جرز  
یادحق هرچیزدیگر راازدل واندیشه بیرون میسازد، بحدی که خود رانیرز  
ازیادمی برد وبه او، او رامی نگرد. مغربی گوید: دیده ای وا کنم از توبره  

زآن که شایستۀ دیدار تو نبود نظرد ! درحقیقرت عرارف    –رویت نگرد  
 میداند و صوفی می بیند. 

شبلی صوفیی معروف ویوسته اهلل میگفت. گفتند: چرا الاله االاهلل نمری  
گویی؟ گفت غیر اورا نمی بینم که نفی کنم. صوفی وقتی مریرخرواهرد  
عشق خودرابه وجودمدلق ابراز کند، به دونکتۀ مهم توجه برایرد داشرتره  
باشد، نخست وجودمدلق را دردل واندیشۀ خود جای دهدوهمرۀ اوقرات  
مراقب و متوجه ویادش باشد. در ثانی، برای اثبات عشرق خرودبره آن  
وجودمدلق، به همۀ موجودات که ورتوی ازحق دارند، عشق بورزد و بره  
خلق خدا خدمت ومحبت کند. این کوش  اگر ازروی صردق براشرد  
موجبات نزدیکی صوفی رابه وجودمدلق فراهم می کند. و  وجره بره  
یادحق بودن وخدمت به خلق خدا دربیرون سرمایۀ اصلری هررصروفری  
است که کم کم من و مای اورا ضعیف میسازد وسرانجاد به فررامروشری  
 میرساند، واینهمه کوش  بی ریا درنهایت به جلوۀ نوروجودمی انجامد. 

صوفی صافی آن رادرهمۀ کاینات باچشم دل شهود میکند، وبه او، او  
را مینگرد. بدیهی است که همه کارآسان وساده نیست، بنابرین تروصریره  
میشود بجای ادعای درویشی وصوفی شدن، اعلد کنیدکه در مرکرترب  
تصوف ثبت ناد کرده وتلش میکنید به عنایت حق رهرو صرادق ایرن  

 طریق باشید .  
 ازهزاران اندکی زین صوفیه    باقیان در دولت می زیند )مولوی( 

 توونداری که رندی درخرابات   خراباتی شدن هیهات هیهات 
 )محمود شبستری( 

 این نه کعبه ست که بی وا وسرآیی به طواف 
 وین نه مسجد که درآن بی اد  آیی به خروش 

 این خرابات مغان ست و درآن مستانند 
 از دد صبش ازل تا به قیامت مدهوش    

 داستان : شفقت با همسایه 
آورده اندکه درویشی درهمسایگی توانگری خانره داشرت . روزی  
کودکی از خانۀ توانگر به خانۀ دروی  آمد، دیدکه آن دروی  با عیرال  
واطفال خود طعاد میخورد، آن کودک زمرانری ایسرترادومریرل طرعراد  
داشت.کسی اورا مردمی نکرد وگریان گریان بازگشت وبه خانرۀ خرود  
آمد. ودر ومادر ازگریۀ او متألم شدند وسبب ورسیدند. گفت بره خرانرۀ  
همسایه رفتم وایشان طعاد میخوردند مرا ندادند. ودرش فرمود ترا طرعراد  
های گوناگون حاضرکردند، اوچنانچه طریقۀ کودکان بدخو باشرد مری  

مرا ازآن طعاد که درخانۀ همسایه میخوردند مری   »گریست ومی گفت :  
ودر درماند وبه درخانۀ همسایه آمد واو رابریررون طرلربریرد   «باید داد. 

وگفت: ای دروی ، چرا بایدکه ازتو به ما رنجی رسد؟ دروی  گرفرت:  
حاشا که ازمن رنجی به شمارسد. توانگرگفت: رنجی ازایرن بردترر چره  
باشدکه وسرمن به خانۀ توآید، توبا کسان خودطعاد بخوری و اورا ندهی،  
تا گریه کنان بازگردد وحاال به هیچ چیزآراد نمیگیرد وطعاد شرمرا مری  
طلبد. دروی  زمانی سر دروی  افگند وگفت: ای خواجه ! در صمن این  
سرَّی است، ازمن مپرس که وردۀ من دریده میشود. خرواجره مربرالرغره  
کردکه سرَّ خود بازگوی. گفت : بدان طعاد که می خوردیم برما حرلل  

 بود وبروسر شما حراد، نخواستیم که طعاد حراد بدو دهیم .  
خواجه گفت: سبحان اهلل، طعامی هست درشرع که بریکی حلل باشرد  
و بردیگری حراد ؟ دروی  گفت که درقرآن نخوانده ای کره فرمرن  
اضدر فی مخمصه، هرکه درماند به بیچارگی وتنگدستری، مُرردار برراو  
حلل است، و برآنکه درمانده نباشد حراد ؟ بدان که سه روزبودکه عیرال  
واطفال من طعاد نخورده بودند، وبه هیچ نوع چارۀ آن نتروانسرترم کررد.  
امروز درفلن ویرانه درازگوشی مرده دیدد، قردری گروشرت از وی  
ببریدد وآوردد وطعامی وختیم ومی خوردیم که کودک شرمرادر آمرد.  

 صورت حال این بود که به سمع شما رسید.  
 تو راشب به عی  وطر  می رود   چه دانی که برماچه شب می رود 

خواجه که این سخن بشنید، بسیار بگریسرت وگرفرت: واویرل اگرر  
حضرت خداوند تعالی در روزقیامت بامن عتا  کندکه درهمسایگی ترو  

 چنین صورتی بود وتو ازحال همسایه بیخبربودی، چه جوا  دهم؟ 
و  دست دروی  بگرفت وبه خانۀ خود آورد و ازنقد ومتاعری کره  

صلی اهلل علیه وآلره    –داشت یک نیمه به وی داد. شبانم حضرت رسالت  
را درواقعه دیدکه او رامیگویند ای خواجه بردان شرفرقرت کره    -وسلم 

باهمسایه کردی، گناهانت آمرزیده شد ودر مال توبرکت وردیرد آیرد  
 وفردا دربهشت همنشین من خواهی بود... )اخلق محسنی(/ دنباله دارد . 

 
 
 
 
 
 

 الکسندریه، ورجینیا وروفیسرداکتر عبدالواسع لدیفی                       
درانعکاس نامۀ انجمن صلح ودموکراسی برای  

 افغانستان به دونالد ترامپ 
مرارچ فروق    61یقیناً مدالعین گرامی ترجمۀ متن انگلیسی نامۀ مرورا 

الذکر رادرشمارۀ گذشتۀ جریدۀ وزین امیدملحظه فرموده انرد. اخریرراً  
اوریل، به آدرس ایمیل بنده )لدیفی، رئی  انجمرن(   11هفتۀ قبل به تاریم 

، مقالۀ به زبان انگلیسی ازسوی سفارت افغانستان درواشنگترن دی سری،  
ارسال شده که میتواند منحیث توضیحات روشنی دربرخی مدرالرب آن  
نامه بشمار آید. اینک ترجمۀ فشردۀ آن مضمون، که به مجلۀ مرعرروف  

 )میلیتری تایمز( انتشاریافته، تقدیم میگردد : 
گروه آیس  )داع ( احیاناً درکنترول وتسلط برکداد بخر  وسریرع  
داخل خاک افغانستان ناکاد ماند، این گروه دهشت افگن بره ترحرمریرل  
صدمات قابل ذکر ادامه میدهد، بدورمثال بااجرای حرمرلت مررگربرار  
مغشوش کننده درکابل میخواهد یک جای وای برای ادامۀ چنین حملت  

 بدست آورد.  
عملیات جنگی رابه منظرور تراکریرد و    6116امریکادرماه اکتوبرسال 

تضمین هدفی که مندقه دیگرهرگزبه مقصد یرک ورنراهرگراه وررامرن  
تروریسم مورد استفاده قرارنگیرد، آغازنمود. امروزاین ماموریت نسبرت  
به هروقت دیگر جنبۀ حیاتی دارد. نق  ورول امرریرکرادربررابرر آغراز  
عملیات )داع ( دروالیت ننگرهارافغانستان وهمچنان مقابل بیست گروه  
ازجملۀ نود وهشت گروههای مشخص شدۀ تروریست از نرظرر ایراالت  

 متحدۀ امریکا، خیلی مهم وقاطع می باشد. 
افغانستان وایاالت متحدۀ امریکا ضرورت به ادامۀ ایستادگی و عملکرد  
دربرابرگروههای تروریستی دارد. رئی  مرکزعملیاتی ایاالت مرترحرده  
وشتیبانی خودرا به ازدیاد تعداد قوای امریکادرافغانستان اظرهرار نرمروده  
است، همچنین رئی  اجراات مربوط درافغانستان، جنرال جان نکرلرسرن،  
درخواست مشابه را حین گزارش  در برابرکمیتۀ امورقوای مسلش سنرای  

 امریکا ابراز نمود. 
گروه داع  عملیۀ بمبگذاری انتحاری رادرکابرل،    6161درماه جوالی  

که باعث کشته شدن هشتادنفرشد، بعهده گرفت، همچنان یک عملریرات  
انتحاری دیگراین گروه باعث کشته شدن بیست ودو نفردر ماه گرذشرتره  
گردید. حملۀ تازۀ گروه مذکور بریک شفاخانۀ عسکری، یرک نشرانرۀ  
دهشت افگنی تکان دهنده بشمار می آید. درین عملیه جنگجویان دولرت  
اسلمی باناد ولباس داکتری در برابرمؤظفین امنیت به حمرلره وجرنرگ  
ورداختند که چندین ساعت ادامه یافت وحدودسی نفرکشتره وورنرجراه  
نفرمجروح بجاگذاشت. )ارقاد بعدی بی  ازیک صد وچهرل کشرتره و  

 بی  ازدوصد زخمی اعلد شد.( 
افغانستان یک ناحیۀ مغلق وویچیده ایست که عساکرافغان دربرابر بیست  
گروه گوناگون تروریستان میجنگد، نبردمقابل چندین گرروه دشرمرن  
باعث تقلیل تعدادعساکر، درحالیکه درمیدان جنگ ویشقدد مریربراشرنرد،  

 شده است.  
ناقدین میگویندکه جنگ درافغانستان طوالنی ترین جنرگ درتراریرم  
ایاالت متحدۀ امریکا بشمار می آید، که هنوزهم ختم آن ودیدار به نرظرر  
نمی آید. درین جنگ هردوطرف افغانستان وامرریرکرا خسرارات زیراد  
خونینترین قوای بشری وذخایرمالی را متحمل شده اند، ودرسال گذشتره  
قوای افغانی ضایعات رکوردداشت. با اینهمه و  ازیرک ونریرم دهره،  
ترقیات وویشرفتهایی نیز درافغانستان بامشخصات ذیل صورت گررفرتره  

 است :  
مساعی دموکراسی که در آن طبقۀ زن ها ازآزادی قرابرل ذکرری    -

 برخوردار گردیدند، 
یک ودیدۀ جامعۀ مدنی وخاصتاً آزادی رسانه های خبری که قربرلً    -

 بدون همکاری ایاالت متحدۀ امریک ومتحدین  امکان وذیرنبود، 
یک تشکیل فعال قوای امنیتی که براایسرترادگری ونربررد دربررابرر    -

خشونتبار ترین ودهشتناکترین گروههای تروریسی عمل میکنرد، آنرهرم  
درمغلقترین مناطقی که درآنجاها کشورهای دیگرمانند روسیه، واکستران  

 وایران به مقابل منافع مشترک افغانستان وامریکافعالیت میکنند. 
قوای عسکری افغانستان درمیدان جنگ برای جلوگیری ازحمرلت، و  
کوبیدن طالبان، جهت ممانعت آنها از تبارز دوباره، نبرد راوی  برده انرد  
وموفقیتهایی بدست آورده اند، قوای هوایی افغانستان برای اولریرن برار  

و جنگنرده   A-29حملت هوایی رابدست گرفت، طیارات    6161درسال  
، هلیکووتر های مجهز باراکتهای بیست ملی متری رامرورد   MD-530های  

 استفاده قراردادند.  
همان طوری که نکلسن دربرابرکانگرس درماه فبروری یرادکررد، بُرن  
بست درافغانستان تنها بابلندرفتن ظرفیت تهاجمی، درهم شکستانده شرده  
میتواند. نکلسن همچنان افزودکه کلید ظرفیت عملیات تهاجمری قروای  

 امنیتی افغانستان درعملیات قوای خاص وقوای هوایی آن قرار دارد. 
قوای خاص و کوماندوهای افغانستان حدود هفتاد درصدعملیات قوای  
نظامی افغانستان را دراطراف ووالیات کشور درصف مقدد به وی  بررده  
اند. قرار اظهارات نکلسن، تعدادهفت هزارقوای نیرومند، هشتاد درصرد  

 عملیات خودرا به طورمستقلنه به وی  برده است. / 
****************************** 

 ) دنباله از ستون اول ( 
تاجیکان درمیان خود و زیرسقف خانه هایشان حدیث تمدن وفرهنرگ  
روایت می کنند مگر از یاد می برندکه یکی ازویژگی های فررهرنرگ  

 وتمدن برترقدرت گفتگواست.  
اگر خورده رهبرهای تاجیک بتوانند گفتگوهرایری درونری راشرکرل  
بدهند از یک سو به متمدن  بودن مهر صحت می گذارنرد واز  سروی  

در سدش کشور شکل می دهنرد   »بلن  واور «دیگر به تعبیر ریالیست ها  
که وی آمد آن به سود دراز مدت جمعی تماد خواهد شد . )بررگررفرتره  

 ازسایت جاودان( 
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 شادروان استاد محمدحسین سرآهنگ رحمه اهلل علیه 
عاشق علیخان تقلیدکردونه از شیوۀ خاص استادفیاض خران کره بررای  

 بسیاری ازشنوندگان لَّذت وکیفیَّت نداشت.  
او ازاستادان مشهورزمان خودش، استاد امیرخان رامی وسندید، واسرتراد  

اگرچه استادچیزی دراین باره نمیگفت که: سبرک    –بری غلد علیخان را  
 عبارت ازطرزبیان مافی الضمیراست، امادرعمل بهمین نظر بود.  

سبک اثرمستقیم شخصیت انسانی، بلرکره  «)بوفن(راست گفته است که: 
کره   »عین نف  آدمی است، خاصه وقتی که این شیوه راخودابداع کند. 

 درموسیقی نیزمانندهنرهای دیگر، این گفته صادق است.  
شایدبتوانم به جرأت بگویم که امتیازاستاد ازدیگران، یکی هم این برود  
که او درساحۀ وهناورموسیقی شرق، ازراگ و راگنی گرفته تا تمرری و  
ترانه وغزل وآهنگهای محلی، همه رابا ذوق سرشاری که داشت، استادانه  

 میخواندکه از دیگراستادان شنیده نشده است.  
ساختن آهنگهای بسیارزیبا، انتخا  اشعارعرفانی وبه حافرظره سرپرردن  
بسیاری از غزلهای بیدل و واقف الهوری وحاف  ودیگران، کارهیچ ک   
نیست، چراکه استعداد سرشارمیخواهد وذوق ورورده وآماده و ترمرریرن  
وممارست مستمر و دایم وحافظۀ قوی ووایدار، وقرتری غرزل مررحرود  
صوفی عشقری رادرجایی می خواندکه گفته بود : سازمن سراز مسرتری  

ته وباال چرومری شرود بره    –آهنگ است/ ازدگرنشه ها مرا ننگ است  
دکان/ به گمانم که کوه سالنگ است، چون مقدع نداشت، برنرده یرک  
بیت به آن افزودد که: گرچه استاد درزمانه بسی ست/ لیک اسرتراد مرا  
سرآهنگ است. اگرگاهی آهنگهای دیگران رامیخواند، هرزار مررتربره  

 بهترازصاحب آهنگ می خواند.  
از زبان استاد بارهاشنیده اد که درمجال  موسیقی هندوستان، آنجراکره  
لتا منگیشکر حاضر می بود، ازاستادمیخواست که یکی ازغزلهای خودش  

 را از زبان وحنجرۀ استاد بشنود .  
راستی چرا استاد راقدر ننهیم وبه عزت واحتراد دربررابررش سررخرم  
نکنیم، ماکه سالها ازمجال  ومحافل این آزادمرد، کره درحرقریرقرت از  
جوانمردان کابل بود، کیفیت حیات ولذات زندگی راچشیده ایرم، و از  
شنیدن آواز رسای وی، شبها وروزهای عمررا باخاطره هرای خروش و  

 ورفیض مجالس  به آرام  خاطر به سربرده ایم .  
)صوت طبیب( دراصدلح صروفریرۀ کرراد، آوازخروش ونرغرمرات  
روحبخ  ودلنواز است، آنهاقول وغزل وترانه راهمه برای تهذیب نفر   
و تزکیۀ باطن وحضور قلب وتوجه به حق، ضروری میدانسرترنرد ومری  
افزودند که صفای وقت، حضور قلب، جمعیت خاطر، احتراز ازاغریرار،  

 انزوا وحف  اد  ازشرایط سماع است.  
استادسرآهنگ به حضرت بیدل ارادت خاص داشت وبه کلم  عشق  
می ورزید ومیگفت: بجز کلد تو بیدل دگرکلد نباشد. اوخود غزلرهرای  

 عرفانی بیدل راباآهنگهایی که خودمیساخت، جاودانه ساخت. 
درآنزمان کاش که میتوانستم نظراستاد را اندکی بسوی غزلهای عرشری  
حاف  و موالنا بکشانم، بخصوص غزلهای خداوندگاربلم که بریرشرترریرن  
بهره را از موسیقی شعرگرفته است، وهیچ شاعری به اندازۀ او ازموسیقری  
کلمات و موسیقی زبان جاوددان دری بهره نبرده است. به گفترۀ یرکری  

سهم عظیمی از غزلیات موالنا، محصول مجال  سمراع   «ازمحققان ادبی،  
است که او درحال بی خویشی ومستی سروده ودیگران آن راکرترابرت  

 »کرده اند.  

موالنا وحاف  و بیدل همه موسیقی زمان خود راآموخته بودند، و حتری  
 چنگ و ربا  راخو  می نواختند : 

 خشک چوبی، خشک سیمی، خشک ووست 
 از کررررجا می آید این آوای دوست                                 

 به تعبیرموالنا، موسیقی نمازعاشقانه است دربرابر نماز زاهدانه : 
 در دست همیشه مُصحفم بود ،  وزعشق گرفته اد چغانه 
 اندر دهنی که بود تسبیش ، شعر است و دو بیتی و ترانه 

کسانی که آهنگ )خرابات( رادرمجال  از حنجرۀ استاد شنیرده انرد،  
خو  به یاد دارند که استاد وی  از آنکه به خواندن آغازکرنرد، خرودرا  
جابجا می کرد و باشور و مستی، اهل مجل  را نیز مست مری کررد و  
اخلص و ارادت خودرا در برابر اهل خرابات نشان می داد، و ادای دَیرن  

 میکرد 
 باده  ازما مست شد، نی ما از او          قالب ازما هست شد، نی ما از او 

 گوینده مست، خواننده مست، شنونده مست هست ! 
به گمانم کسی که گفته: شعر ازدرون موسیقی برجوشیده وکمال خرود  
را دربازگشت به سرمنزل نخستین خوی  میجوید، بایدبره ایرن گرفرترۀ  

 موسیقی آن  «فیلسوف بزرگ اسپینوزا نظرداشته باشدکه گفته است:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 هفته نامۀ امید   3311شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 آلمان  –هامبورگ  استاد عبدالکریم نوَّا                                    

 استاد سرآهنگ 
بار اول من استادسرآهنگ رادرقهوه خانۀ )سیَّد( دیدد، قهوه خانه یری  
که بعداً به )وشتون( مسمأ شد، این قهوه خانه بین کوچۀ اندرابی و ول براغ  

 عمومی قرارداشت، روبروی مکتب عالی حبیبیه .  
استاد سرآهنگ شبهای رمضان رادر آنجامی خواند. معموالً ازسراعرت  
هشت شب تا دوازدۀ شب. مجلسی گرد داشت وشنرونردگرانر  هرم از  
چندتا مردد مؤقر وآراد بیشتر نبودند. درآنجا بامردی روبروشدد که در  
جوش جوانی بود، چهرۀ صاف وروشن داشت، باچشمان تیزبریرن هرمرۀ  
محفل را زیرنظرداشت. موهای انبوه وتیرۀ او برجوانی وزیبایری چرهرره  
اش افزوده بود، بسیارسنگین وبا وقارمی نرمرود، ترازه ازسرفررهرنرری  

 وآموزشی، و  ازسالیان دراز به وطن برگشته بود.  
کسانیکه داخل قهوه خانه می شدند، سلد می دادند کره خروداسرتراد  
جوا  سلد آنهارا با اشارۀ سر میداد. بعدها درمهمانخانه های دیگر، همره  
جا بدنبال استاد می گشتیم، این دیدارهای وی دروری الرفرت ومرحربرت  
واحتراد مارا به استاد بیشتر می کرد، به حدی که گراهرگراه دوری اورا  
تحمل ناوذیر می یافتیم، چرادرآن سن و سالی که تازه جوانان سررگررد  
بازی های روزانه بودند، ما بدنبال استاد می گشتیم که نره ازمروسریرقری  

 وآهنگ های  چیزی می فهمیدیم، و نه ازشعر وغزل های . 
وقتی این چندسدر رامی نویسم، به یادحکایتی می افترم کره اززبران  
مرحود استاد محمدیوسف قاسمی شنیده بودد، آن زنده یادحکایت مری  
کردکه مرحود ودرد استادقاسم، درحکومت ناوایردارامریررحربریرب اهلل  
کلکانی، شبها درحضورامیر غزلخوانی میکرد، امیرهربار ازشنیردن غرزل  
هاوآهنگهای مست وبانشاط او هیجان زده میشد ومیگفت: استاد مرن نره  
ازموسیقی توچیزی می فهمم ونه ازاشعاری که میخوانی، ولی با شرنریردن  
خواندهای توموی برتن من راست می شود. افلطون و نیچه راست گفتره  

 بودند که موسیقی بازوی ستبر وبخت مردان کاری را نرد می کند.  
درچهارسالگی به کودکستانی که تازه افتتاح شده بود، شامل شردیرم،  
درآنجا یک قسمت ازروز مابه ترانه خوانی میگذشت : زنده بادشاه، زنده  
باد قود، سر بلند باد بیرق افغان... گویی ازکودکی زبان ودهن ما رابسرترۀ  
این خرافات و الطایلت کرده بودندکه بجزاز)شاه وقود افغان( به چیزی  
دیگرنیندیشم. استاد غلد حسین ودراستادسرآهنگ، مراراآمرادۀ تررانره  
خوانی میکرد واندک اندک، تاکت و سُر وقواعدبسیارساده و ابرتردایری  
رابه مامی آموخت. استاد بانواختن ویانو، دنیای کرودکری مرارا رنرگری  
دیگرمیداد ولبریزشادی وسرورمیساخت که در شربرهرا از اضردررا   

 وتشوی  روزانۀ ما اندکی می کاست.  
درآن آوان اگرفرصت دست میداد وهمسایۀ ماصدای رادیوی خرودرا  
کمی بلند میکرد، به خواندنهای فلمی لتامرنرگریرشرکرر ومرحرمردرفریرع  
خوانندگان هندی گوش فرامی دادیم و لذت می بردیم . آنزمان آهنرگ  
سازان ماهر وموسیقی دان درسینمای هند به کارآغازکرده برودنرد، کره  
)لتا( رابه شهرت رسانیدند و لتا آنهارا. نوابغی چون نوشراد عرلری، مردن  
موهن، سی راد چند )آهنگسازفلم انارکلی(، اس دی برمن و غلد محمرد 
)آهنگسار فلم واکیزه( ودیگران که هر کداد آهنگهایی ازخرود برجرای  
گذاشتندکه ماندگاراند وجاودانی، شعرای باذوق و با استعداد هندوسرتران  
این آهنگسازان رایاری میکردند تازیباترین آهنگهارا روی اشرعرارشران،  
درقالب راگ هاومقاد هاوخیال های مختلف ترتیب دهند، و به اصردرلح  
قدمای ما)صوت بندند(. هنوزناد بعضی از شعرای آنزمان رادر حرافرظره  
دارد : کیف عرفانی، کیفی اعظرمری، قرمرر جرلل آبرادی، حسررت  
جیپوری،مجروح سلدان ووری، حسرت موهانی، داغ دهلوی ودیرگرران،  

شعر وموسیقی ودیگرهنرهراهرمره  «وهمین بزرگان به اثبات رسانیدندکه  
ابزارندنه هدف، وهدف چیزی جزخلقیت هنری نیست وهدف خلقیت  
هنری نیزچیزی نیست جزساختن آیینه برای روان انسان درطول تراریرم  

   »که هرک  تصویر خود را در آن تماشا کند. 

بااینهمه ویشینۀ ذوقی که دست تقدیرمراهمه جابدنبال گمشده یری در  
دهلیز هستی سرگردان کرده بود، انتخا  استادسرآهنگ دشروار نرمری  

 نمود.  
درسالهای بعد، مجال  ومحافل خصوصی دوستان وآشنایران بره مرن  
فرصت داد تابا استاد سرآهنگ بیشتربنشینرم وبراطررز نرگررش او در  
موسیقی و ازخوشی ها و ناخوشی های زندگی ، ازشکایت ها وحکایرت  
های دوران کودکی  دردیارغربت، در وطن مألروفر ، هرمره وهرمره  
رااززبان شیرین بیان استاد بشنود. خودحکایت میکردکه ترازه نروشرترن  
وخواندن رادرمکتب آموخته بودد که ودرمرابره دیرارهرنرد فررسرتراد.  
چندتامکتب موسیقی بودکه استادان بناد ومشهوردرآن مکتبها سررگررد  
تعلیم وتربیۀ شاگردان خودبودند، مرابه مکتب )وتیاله(که استادش عراشرق  
علی خان بود، بردند. چندسالی عاشق علیخان راخدمت کرردد، امرا او  
بیشتر با شاگردان وآشنایان خودمشغول بودوبه غریب بچه بی خانرمرانری  
چون من اصلً توجهی نداشت. این بنده گاهگاهی ازو  دَرآشپزخانه بره  
تمرینهای سخت و دشوارروزانۀ آنهاگوش میدادد وهرچه میشنریردد بره  
حافظه میسپردد. بایدیاد آورشود که اندکی وی  ازاسرترادسررآهرنرگ،  
استادبری غلد علیخان بابرادرش استادبرکت علیخان، که ودرخود )علری  
بخ  خان( را از دست داده بودند، نزدعاشق علیخان به شاگردی نشستند،  
درآن هنگاد، استاد بری غلد علیخان جوان بودوبه عاشق علیخان گرفرتره  
بودکه شاگردی واستادی رسم دیرین این سرزمین است که بایرد برجرای  
آورد، وگرنه من ازهمۀ شما بهترمیخوانم .گله وشکایت استادسرآهرنرگ  
هم این بودکه میگفت: من ازعاشق علیخان هیچ نیامروخرتره اد، هررچره  

 یادگرفته اد ازودرخوداستادغلد حسین خان بوده است.  
استاد و  ازسالهاتمرین وکثرت مدالعه و دقت درمکاتب مرخرترلرف  
موسیقی مروج آنزمان بجایی رسیدکه توانست شیوۀ کاروسبک وطررز  
خاص خودرا ایجادکند که به هیچیک ازمکاتب هرنردی شربریره نربرود  
درحالیکه ازهمۀ آن ها فیض برده بود، نه از )تان( های دیوانه وار ومرلل  

 آور 
 
 
 
 
 
 

حرکت و کوش  وسرگردانی ابدی اراده را نشران مری دهرد کره  
به همیرن    »آخراالمر به سوی خودبرمیگردد و کوش  را ازسرمیگیرد. 

جهت اثرموسیقی از هنرهای دیگر نافذتر وقویتراست، زیرا هرنررهرای  
 دیگر باسایۀ اشیا  سروکاردارند وموسیقی باخود اشیا  . 

 سماع آراد جان زندگان است     کسی داند که او راجان جان است 
 سماع آنجابکن کانجاعروسی ست   نه درماتم که آن جای فغان است 
 کسانی راکه روشان سوی قبله ست  سماع این جهان وآن جهان است 
 خصوصاًحلقۀ کاندر سماع اند   همی گردند وکعبه درمیان است 

چون سخن برسرغزل است، ذکراین نکته حتمی است که چرگرونره  
غزل راباید انتخا  کنیم، این نکته بیشتر متوجه غزلخوانان اسرت کره  
باید بدانند غزل درچه هوایی است، بهاریه، خزانیه، شاد ومست است یرا  
تراژیک، آنگاه در کداد مقاد باید روی آن نغمه ساخت. دقیقتر از همره  

 باید غزلهایی انتخا  شودکه در ردیف باز سروده شده است.  
به تعبیرنحویان از مُصوَّتهای بلند ویابه گفترۀ دسرترورنرویسران، از  
حروف صدادار، تا فضای غزل بازباشد وخواننده بتوانرد براآرامری در  
ادای تلف  حروف کلمات بندشی نبیند و حروف آخر غزل را هر قردر  
که بتواند امتداد دهد، مصوت های بلند )الف، واو، یا یا، )اوی(. وگرنه  
حروفی هستند درفارسی مانند:) د، ر، ز، س، ش، ن، و د( که بسته انرد  

 وامتداد نمی یابند.  
این نکته در بین غزل خوانان ما هرگز مراعات نشده وکسی هرم بره  
آن توجه نکرده است، مگر آهنگسازان هندوستان و شاعران آن دیرار.  
آن گاه می آید خواندن درست اشعار بخصوص غزل بیردل و حرافر   
وموالنا. بر حسب تصادف از یکی   ازغزل خوانان شنیدد کره بریرتری  

 ازغزل معروف واقف الهوری رامی خواند، غزل : 
 خاک ره تو همرۀ بادصبا رسید   چشم مرا زغیب عجب توتیا رسید 

 بیت غزل : شکر تو ای بهارچمن چو ادا کنم 
 گل ازتو برگ یافت، به بلبل صدا رسید  
درخواندن این بیت سه اشتباه شنیده میشود: بهارچمن، )بهار به چمن  
اضافه شده، صورت درست: شکرتو ای بهار، چمن، چون اداکنم ! کره  

به بلربرل صردا رسریرد، کره    -صورت درست: )چون ادا کند( است.  
صورت درست: )به بلبل نوا رسید( است. بیچاره فکرکرده که )صردا(  
بهتر از)نوا( است، درحالیکه واقف )برگ( را با )نوا( قرینه ساختره، در  
تداول برگ و نوا، مستعمل است. )برگ( همان گیاه مرعرروف اسرت  
ومعانی دیگرش: زاد و توش و توان  و دستگاه و همچنان میل و آرزو  
و هوس و انگیزه  و رغبت ، ازمعانی دیگرش است: که باک  دیرگررد  
نیست برگ گفت و شنید یا شنود . همچنان به معنای آهرنرگ، لرحرن،  
آواز، صوت، معیشت، روزی، ساز و برگ ومقاد دود از دوازده مرقراد  

 اصلی موسیقی خراسانی است، که )صدا( راهم باخود دارد. 
مشکل بزرگ استادسرآهنگ آن بودکه درتماد عمرش در دور و  
برش نوازندگان خو  نداشت تا باخاطرآراد غزلسرایی کندو یاچیرزی  

 باالتر ازآن ویک  کند. نه طبله نوازخو ، نه سارنگ نواز خو  .   
بار ها از زبان استاد شنیده بودد که می گرفرت: آنرچره راکره در  
هندوستان می خوانم، در وطن خود خوانده نمی توانم. نمری خرواسرت  
بگوید چرا ؟ آیا شنوندگان استاد در هند بیشتر خود مروسریرقری دان  
بودند یاصاحب ذوق عالی که سخت به استاد بره دیردۀ احرترراد مری  
نگریستند، یا نوازندگان استاد باوی به نواختن همراهی می کرردنرد ؟  
راست  هم شنوندگان با ذوق بودند و هم نوازندگان  همه استاد مسرلرم  

 قلمرو موسیقی بودند. 
رنج واندوه استاد بی  ازآن بودکه دراین نامه به تحریرآید، شبی از  
شبها با چندتا ازدوستان نشسته بودیم که استاد لب به سخن گشود، و بره  
گله وشکایت آغازکرد. بسیار جدَّی وعصبانی به نظرمیرسید، چه شنیده  
بودکه به )خانم مهوش( هم لقب )استادی( داده بودند. استادمریردانسرت  

از مردمانی که سال هرامروسریرقری     –که این ویشنهاد از کجا شده بود  
شنیده بودند، ولی متأسفانه از موسیقی و مرقراد و ارزش  واالی آن  

 چیزی نمی دانستند.  
انتقادات استاد درآن شب سراسر بجا بود وحق هم داشت که بگوید  
و بنالد. دوستان باهزار زبان می کوشیدندتا استادرااندکی آراد کننرد و  
تسلی دهند که امروز دراین ملک بی در و دربان، که همه برنریرادهرای  

 فرهنگی نابود شده است، موسیقی یکی ازآنهاست. 
هیچ ک  در این جا استحقاق  ) استاد شدن( را نداشت، چه رسد بره  
خانم مهوش، وانگهی دیگران چه؟ خانم شهل، خانم ژیل، خانم سرلرمرا،  
هریک به شیوۀ خاص خود می خوانند و هیچ کمی از خرانرم مرهروش  
نداشتند و این ذوق شنوندگان  بود که چه کسی را انتخا  می کنند و  

 می شنوند . 
گذشته ازاینهمه نارسایی هاکه استاد دروطن باآنهرا مرواجره برود،    

دنیای استاد، دنیای وریشانی وتنگدستی وخانه به دوشی برود، الرقرابری  
چون )سرتاج موسیقی، بابای موسیقی وکوه موسیقی( کره از آنرجراو  
اینجا می شنیدیم، برای تسلی خاطرما خو  است، ولری ایرن الرقرا   

 طویل و عریض نه درزندگی استاد بکارش آمد ونه و  ازمرگ .  
درسراسر این ملت، یک جوانمرد قدردان ویدانشد که دست اسرتراد  
رابگیرد یا و  از مرگ ، به خانواده اش کمک کند، کره درسرراسرر  

 هندوستان نزدیک به گدایی بودند.  
اگر از استادمی ورسیدی، درمورداین بیدردان، حرترمراً ایرن بریرت  
محتشم کاشی را نثارآنان میکرد : خدا بگیردشان زآنکه چارۀ دل ما  بره  

 یک نگاه نکردند، می توانستند ! 
 وآنگهی زیرلب زمزمه می کرد :  
 هزار سال بباید  که تا به  باغ هنر    

 ز شاا دان  چو من گلی به بار آید !                      
با عرض حرمت ،  نوَّا ،  نوزدهم اوریل سال دو هرزار و هرفردۀ  

 میلدی ./ 
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 هفته نامۀ امید  3311شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی انجنیرعبدالصبور فروزان                                           
 تلویزیون ژوندون 

 مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان 
دربخ  قبلی مقاله متذکر شده بودیم که دولتمندان محمدزایی بررای  
تدبیق ولن تفرقه انگیز وظالمانۀ شان، دوتن ازاشخاص متعصب و قبریرلره  
گرا رادرصفحات شمال کشور)قدغن زمین(گماشتند، یکی مرحرمردگرل  
مومند بحیث رئی  تنظیمۀ شمال، ودیگری شیرخان خروتی بحیث حاکم  
بغلن، وهردوی شان یک وظیفه داشتند: غصب زمین های مردد برومری  
آن دیار، یعنی ازبکها، تاجیکها وترکمنها، واعدای آنها به مردمان کوچی  
االصل ووشتونهای سرحدی وقبایلی. ولی شیوۀ کار ایندو ازهم مترفراوت  
بود، طوریکه شیرخان خروتی باتزویر ومکر هزاران جریب زمین درجره  
اول زراعتی قندز وبغلن را ازصاحبان اصلی شان گرفت ویرابره برهرانرۀ  
زمینهای المالک )بی صاحب( غصب کرد وبه وشتونرهرای سررحردی و  
کوچی تسلیم کرد. این وشتونهای کوچی و سرحدی هیچ عرلقرۀ بررای  
داشتن زمین نداشتند، وزراعت کردن نمی دانستند، وزنردگری کروچری  
وقبایلی خودرا هزاران باربیشتراز داشتن زمریرن وزراعرت آن دوسرت  

 داشتند.  
شاهدان عینی میگویندشیرخان خروت، این وشترونرهرارالرت وکرو   
میکرد وتازیانه میزد تاحاضربه گرفتن زمینهای غصبی شوند، امرا مرردد  
اصیل وبومی آن مناطق راکه اکثر ازبکها، تاجیکهاوتررکرمرنرهرابرودنرد،  
مجبورساخت تاجای وجایداد وزمین وباغ خودرا رهاکنند وبه دامنه هرای  
کوهها وتپه هامسکن گزین شوند، وتنهاحق داشتن زمینرهرای لرلرمری را  

 داشتند . 
امامحمدگل مومندشیوۀ ظلم واستبداد راویشه کرده بود، برزرگران و  
سران مردد بومی رادرصفحات شمال کشوربه بهانه های مختلف به قرترل  
رساند، مردد آندیار راسرکو  کرردوزمریرنرهرای زراعرتری، براغرهرا،  
تاکستانهاحتی خانه و جایدادهای آنهارابه زوروظلم گرفته به وشترونرهرای  
ناقل قبایلی، که اکثرشان ازماورای خط دیورندبرودنرد، تسرلریرم کررد.  
آنهایی راکه دربرابراین ظلم و استبداد ایستادگی مریرکرردنرد کُشرت و  
کسانیکه به دفاع از زمینهاوخانه های شان برآمده بودند، درتنۀ درخرتران  
بسته واها ودستهای شانرا قدع میکرد و اجساد واره واره وخون آلود آنهارا  

 درچاههاوکاریزها می انداخت . 
درزمان حکمروایی اوظلم واستبدادی که درتاریم بشریت نظیرنداشت  
در سراسرشمال کشورحکمفرما بود. اواشخاص قبایلی وکچی راکره از  
سرحدات جنوبی بودند، وکمترآنها وشتونهای مناطرق لرغرمران، وردک  
ومیدان بودند، زمین میداد ومسلش میساخت ودراکثرمواردزمینرهرا وبراغ  
های مردد بومی راغصب وبه این وشتونهای سرحدی وکوچری کره بره  
زراعت وباغداری آشنایی نداشتند، تسلیم میکرد، وخودصاحبان اصرلری  
زمین وباغ هارا لت وکو  مینمود ومجبور میسراخرت ترادهرقرانری آن  
شخص وشتون راکه زمین اوراغصب کرده، نمایند. حتری آن مرردد را  
باجبر وزورمجبور میساخت تاآن وشتونهایی راکه زمینهای شانرا غصرب  
کرده اند، درخانه های خودجاداده، نان وغذابدهند، تا زمانیکه زمینرهرابره  
حاصل برسند، وبعدآن وشتونهاآن زمینهارا باحاصل آنها صاحب میشدنرد.  
دربسیاری ازموارد اگر گاو یاحیوانات دیگر برای قلبه کردن نرمریربرود،  
قلبه وماله رابرشانه های صاحب اصلی زمین انداخته اورا برالرت وکرو   
مجبورمیساخت که زمین خود را قلبه کرد و بعدبه آن وشتون ناقل تسلیرم  

 نماید، ودهقانی ونوکری آن وشتون غاصب را نماید ! 
زمانیکه شاگردصنفهی ابتدایی مکتب بودد، درساعت زبان فارسی مرا  
نوبتم رسیدکه باید چیزی ازکتا  فارسی ماقرائت کنم، وازتصرادف آن  

صنف همه خاموش بود وهروا  » باغبان ویر  «بخ  حکایتی بودزیرعنوان  
کمی گرد، شروع به خوان  کردد : باغبان ویری مریض شد دانست کره  
زمان مرگ  نزدیک است، وسران خودرا نزدخود خواست... وقتی ایرن  
حکایت راقرائت میکردد، از زیرچشم بسوی معلم صاحب نگاه مینرمرودد  
تارضایت اورا دربارۀ قرائتم بدانم. دیدد که اشرک در رخسرارهرایر   
سرازیر میشود. وقتی قرائتم خلص شد، دستمالر  را ازجریرب براالی  
کرتی کشید واشکهای خودرا واک کرد تاشاگردان ندانندکره اوگرریره  

آفرین فرزندد خو  قرائت کردی، شادباش بره  «کرده است، وگفت :  
 »این قرائتت. 

این معلم ماکه مردنیک سیرت وفرشته خویی بودو تقرریربراً ریشر   
سفید هم شده بود، از اهل ده خدادا کابل بود، وازسرو وضع  مرعرلرود  
میشدکه بسیار غریب هم بود، همه شاگردان مکتب اورادوست داشرترنرد.  
من هنوز کوچک بودد وعلت گریۀ معلم صاحب رانمی دانستم، وهرم از  
احتراد زیادی که با او داشتم، جرئت نداشتم علت گریه اش را برپررسرم.  
این صحنۀ گریۀ معلم صاحب همیشه دروی  چشمانم برود، برخرصروص  
درساعت زبان فارسی ماکه معلم صاحب به صنف می آمد، آن خراطرره  
مرا بیشترآزار میداد ودلم بسیارخواست علت گریۀ معلم صاحب رابدانرم.  
ساعتها وروزهابه آن می اندیشیدد ولی به کسی ازآن چیزی نمی گفرترم،  

 حتی به ودرومادرد .  
یک روز موقع تفریش بود، معلم صاحب رادیدد که زیردرختی نشستره  
نزدیک  رفتم وسلد دادد . معلم صاحب مرحربرت کرردواجرازه داددر  
درازچوکی که نشسته بود، من هم بنشینم. باخودگفت وقت خو  اسرت  
بیاکه ازش سئوال کنم که چرادرآنروز گریه کرد، ولی احتراد خراصری  
که به آن بزرگوار که چون ودربرایما بود ودوست  داشتم، آن جرئت را  
ازمن گرفته بود. بازباالی خودفشارآوردد وباخودگفتم سئوالرت رابرگرو  
که وقت  است! تپ  دلم سریعتر شد، بازباخودگفتم سئوالت رابرگروکره  
وقت  است، یک دل راصددل کرده و بدون ازدست دادن وقت، گفرترم  
معلم صاحب اجازه میدهیدیک سئوال کنم؟ با لحن مهرربرانرانره گرفرت:  
فرزندد بگوسئوالت چیست؟ گفتم معلم صاحب، درآن روزی کره مرن  

 حکایت باغبان ویر راقرائت کردد، شما چراگریه میکردید؟  
معلم صاحب آهی کشید ولحظۀ خاموش ماند وسرخودرابادسترهرایر   
محکم گرفته به زمین عمیق عمیق مینگریست وچشمان  ازکاسه بریررون  
شده بود، چینهای بیشتر درویشانی اش ظاهرشدکه حکایه از غم واندوهری  
میکردکه سالیان درسال دردل  بود وآزارش میداد. من که ایرن حرالرت  
معلم رادیدد، سخت ترسیدد وباخودگفتم: صبورکارخوبی نکردی معرلرم  

 صاحب بیچاره راجگرخون ساختی، حتماً چیزتلخی به یادش آمد .  
 معلم صاحب بعدازلحظۀ سرخودرا بلندکرد ودستهای خود راروی زانو  

 

های  طوری محکم گرفت که گویی میخواست غیض وخشرم خرودرا  
کنترول وغم وغصۀ خودرا ازسینه بیرون کند. درحالیکه چشمان  را بره  

فرزندد، درآنروزخو  قرائرت کرردی   »دوردستها دوخته بود، گفت:  
ومرابه یادروزگاری انداختی که درقدغن معلم بودد و در نزدیک مکترب  
ما باغی بودکه هرروز ازکنارآن میگذشتم، ومردد دهقان ویری رامیدیردد  
که ریش  سفید وکمرش خمیده بود، زمینهای باغ را شخم میزد، کردهرا  
راآبیاری میکرد ودرختان باغ راغمخورشی مینمود، ودرگررمرای ترمروز  
درزیرآفتا  سوزان بیل میزد وکارمی کرد. همیشه از سروروی  عررق  
جاری بودکه گاهگاه باشف لنگی کرباسین  آنراواک میکرد. وقتی راه  
 میرفت می لنگید ومعلود میشد میشدکه یک وای  توان رفتن رانداشت. 

درباغ یک صفۀ کلنی بودکه درخت کلن چهارمغز براالیر  سرایرۀ  
سردی می انداخت. درآنجا یک چهاروایی هم بود وهمیشه وقرتری مرن  
ازکنارباغ عبور میکردد، شخص تنومندی راکه معلود میشدنسبت به مررد  
دهقان، ساله جوانتر است، گاه باالی چهاروایی خوا  وگاه نشسرتره مری  
دیدد، که باسگ بزرگی که درکنارچهاروایی درازکشیرده برود، برازی  
میکرد . همواره دلم برای آن مرد ری  سفیددهقان میسوخت که ترنرهرا  
بیل میزند وهمی  درآفتا  سوزان کار میکرد. دلم بسیار می خرواسرت  
بااو صحبت کنم وبدانم که چه باعث شده که درآن وریرری  و ریر   
سفیدی آنقدرکارمیکند وزحمت میکشد، همیشه کارور مشقت مریرکررد،  

 تنها کار می کرد و مددگار وهمکاری نداشت.  
یک روزبه اونزدیک شدد، سلد دادد وگفتم: ودر توبسیارکارمیکرنری،  
گرمی سوزان است وخودت ری  سفیدشده ای، آخرچرا وسرت راکره  
برآن چهار وایی زیرسایۀ سرد درخت خوابیده، نمیگویی که با تو کمک  
نماید، ناد خدا تنومند وباشیمه هم معلود میشود. من هرروز ترا می بریرنرم  
که کارمیکنی واو بی غیرتها واری برچهاروایی درازکشید ! وترو براایرن  
ری  سفیدی هرروز زمین را شخم میزنی، آبیاری میکنی و غم درخرتران  
رامیخوری، همه رابه تنهایی در زیراین آفتا  سوزان مری کرنری، واو  
برچاروایی زیرسایۀ سرد خوابیده، آخربچه به چه دردانسران مریرخرورد،  
اگرهمدستی نکند، آخر اگرایندور اورا بگذاری بیغیرت و بری هرمرت  

 میشود، مفتخور نسازش ! 
گفتم باغ ازخودت است ؟ وقتی اینرا ورسیدد بیل رابه زمین گرورکررد  
وقد راست ایستاد ودستهای خودرا به کمرخودگرفت وگفت: قصۀ مرن  
دراز وغم من بسیاراست! گفتم قصه ازچه قراراست وچراغم مریرخروری؟  
گفت: من مالک این باغ بودد وباخون دل نه تنهامن بلکه همۀ آل وعیرالرم  
کارکردیم تاباغ باغ شد وزمین زمین. آن درختانی راکه می بینی، نهالهرای  
کوچک بودند وخود با همین دستان خود وباآبله هرای دسرت آنرهرارا  
نشاندد، حاال ناد خدا درختهای بزرگ شده اندوحاصل بسیارمیدهند. ولری  
اکنون مال این باغ واین زمین همان شخصی است که باالی چهاروایی لرم  
میدهد ومن دهقان  هستم وبرای  مزدوری میکنم. گفتن همه اش رابره  
اوفروختی، و  وول  راچره کرردی؟ گرفرت نرفرروخرترم، ازنرزدد  
بزورگرفتند وبه او دادند. چشمان  وراز اشک شده و آوازش شرکرسرت  
وادامه داد: وقتی فریادوفغان کردد که بخاطر خردا مرال وزمریرن مررا  
نگیرید که به خون دل وباآبله های کف دست آنها راآبادکررده اد، بره  
لحاظ خدا به من وفامیلم این ظلم رانکنید، آنها نه تنها ازناد خدا نترسیدنرد،  
بلکه مرازیرلت وکو  گرفتند ویگانه وسرد راکه هنوز ریر  وبرروت  
نکشیده، به آن درخت ازوای آویزان کردندوبه جرد آنکه او غرلرجرایری  
هارا باسنگ زده، به اندازۀ چوبکاری کردند که فریرادش هرمرۀ قرریره  
راگرفته بود، ازبدن  خون میریخت و سرش واره شده بود، وحراال شرل  
)فلج( شده، چیزی نمی خورد واز حرف زدن هم مانده، همیرشره گرریره  
میکند، چیغ میزند ودیوانگی می کند، گر چه حاال جوانک شرده، ولری  
ازکار افتیده است، مراهم به اندازۀ لت وکو  و قمچین کاری کردندکه  
ازحال بیحال شدد ودیگربه جان خود نفهمیدد، ولی همینقدرمی فهمریردد  
که هرقدری که مرا لت و کو  کردند، اشک ازچشمانم نریخت وبررای  
مامردد ترکمن وازبک اگرزیر لت وکو  وشکنجه گریه کنیم، بیغیرتی  
است ! وقتی به هوش آمدد، درهمین جویچه افتیده برودد، دردسرخرتری  
دربندوای چپم احساس میکردد. چندنفر غرلرجرایری درآن کرنرج براغ  
بگومگوداشتند، وقتی مرا دیدندکه شور میخورد، دویده دویده آمردنرد  
ومرا ازجویچه کشیدند، فکرمریرکرردنردکره مرن درآنرجرا مررده اد.  
دردزیادداشتم فکر می کردد که وای ازمن نیست واز برجرلرک ورایریرن  
حرکت نداشتم. ک  کرده ک  کرده مرابه طویله برردنرد، در دروازۀ  
آن قفل کلنی انداخته بودند، آواز گریه و دیروانرگری وسررد ازداخرل  
طویله شنیده میشد، وقتی دروازه رابازکردند، زن و وسرد هردو درکرنرج  
طویله درتاریکی نشسته بودند، مرا هم داخل طویله انداخته دروازۀ آنررا  
قفل کردند.چندروزی گذشت، دردوایم کم شد ولی بیخی خو  نشرده  
بودکه آمدند ومرا از طویله کشیدندوگفتندکه امررئی  صاحب تنظیمره  
است که بخاطربی ادبی که دربرابرما )وشتونها( کردی، ازصبش تاشراد در  

 اینجا کار میکنی.  
ازهمانروز به بعدهرروزازصبش تاشاد درهمین زمینها بیل مریرزنرم وکرار  
میکنم و شاد بهمان طویله میرود واز طرف شب دروازۀ طویله رااز بیرون  
به روی ما قفل میکنند. ببینم که خداوندچه وقت بررمرارحرم وروشرنری  
میکند وازین ظلم مارا خلص میسازد، البته رضای خداوندهمیرن اسرت،  

 بهرحال  شکر اورا میکنم! 
معلم صاحب وقتی این قصه رامیگفتند گلوی  رابرغرض مریرگررفرت،  
آهسته آهسته اشک میریخت. من هم چشمانم ازآغاز تاانجاد این داسرتران  
غم انگیز از اشک وربود وغم وغصۀ آن دهقان ویر درسینره اد بریرشرترر  
وبیشتر میشد. وقتی این داستان دردناک وایان یافت، معلم صاحب گفرت:  
فرزندد، هوشدارکه این قصه به کسی نگویی که مرابندی میکنند ! گفترم  
معلم صاحب به چشم، به هیچ ک  نمیگویم خدانکندکه شمابندی شویرد.  
چشمان هردوی مااشک وربود و گفت فرزندد بروصنف که غیرحراضرر  

 نشوی، وخودش عقب من به صنف آمد.  
این معلم فرشته خو ونیک سیرت که متأسفانه نام  فراموشم شرده، از  
 اهالی ده خداداد کابل بود، یک بایسکل کهنه داشت، رنگ دریشی اش  

 
 
 
 
 
 

راآفتا  زایل ساخته بود، کله ووست قره قل که گوشه های  شراریرده  
بودهمیشه در سرمیگذاشت، یک بک  چرمی کهنه داشت که هرمریرشره  
یک توته نان خشک درآن بود، ودرساعت تفریش آنرامیخورد وهرمریرن  
نان چاشت  بود. سروروی  همیشه ورریشران برود ولری نرورخراصری  
ازایمانداری، متانت واستواری درسیمای  دیده مریرشردوهرمریرشره بره  

 مانصیحت میکردکه صادق ومتین وباهمت بلندباشید.  
ازین قصۀ غم انگیزسالها گذشته است، وممکن آن معلم فرشته خرو وآن  
ویر مرد مظلود به رحمت خداوند)ج( وریروسرتره براشرنردکره رحرمرت  
خداوندنصیب شان باد، ولی غم واندوه آن هنوزدرسینۀ من مرثرل هرمران  
روززنده است، واشکهای آن معلم مهربان ونیکوسیرت هرمریرشره وریر   
چشمانم است. وقتی کوچک بودد، چندبارمیخواستم این قصه رابره وردر  
 یامادرد که همیشه عادتم بودکه هرچی که میبود برایشان میگفتم، بگویم  
اما هربارکه زبان به گفتن آن بازمیکردد، آواز معلم صاحب بره گروشرم  
طنین می انداخت که میگفت: فرزند هوشدارکه این قصه به ک  نگویی  
که مرا بندی میکنند ! وهربار ازگفتن این داستان غم انگریرز مرنرصررف  
میشدد و باخودمیگفتم که هرگزنمیخواهم معلم صاحب که انسان نریرک  

 ومهربان است، بندی شود.  
آن هنگاد جوش سلدنت ظاهرشراه برودکره خرود وخرانرواده اش  
مصروف عیاشی بودند، وملت به فقر وفاقه بسرمیبردند. ولی حاالکه بره  
فضل و عنایت خداوند )ج( آن فضای اختناق سلردرنرت نرادر وظراهرر  
وداوود از سرملت دورشده، وخود آن جباران تاریم ومزدوران اجنبی به  
گور تنگ وتاریم دفن شده اند، خواستم این قصه رابعردازورنرجراه سرال  
ازسینه کشیده وبا شماخوانندگان عزیزدرمیان گذارد، که چه ظرالرمرانری  
درین کشورحکمرانی کردند وچه ظلم وبیدادی دراین سرزمیرن جراری  
بود وچه انسانهای دون همتی بودندکه همین اکنون که همریرن اکرنرون  
است، راه ورسم آن جباران وقاتلن راتعقیب میکنند، ودرصردد احریرا   
رسم وآیین ظلم وستم هستند، که به یقین به این آرزوی شود نمی رسنرد،  

 وملت ومردد مادیگرفریب دغا ونیرنگ آنهاراهرگزنمیخورند. 
به امیدآن که آن معلم بزرگوار ونیکو سیرتم، این شاگردحقریررش را  

فرزندعزیزد این قصه رابه کسری   »بخشیده باشدکه آنچه راگفته بودکه  
، به شماخوانندگان عزیرزامریرد گرفرترم،  «نگویی که مرا بندی می کنند 

دیگرچ ارۀ نبود ومن آنرا بیشترازین درسینه اد نگهداشته نمی تروانسرترم.  
روح آن معلم گرامی وآن دهقان ویرمظلود بیگناه شادباد. نفرین بی وایران  
برظالمان وبه آنهاییکه هم اکنون راه ورسم آن ظالمان راتعقیب مینمایرنرد  

 ودرصدد احیای آن آیین ظلم استبداد اند. 
--------- 

داؤود ماننداسلف خود ازداعیۀ تفوق جویی یک قود براقواد دیرگرر  
کشور دفاع میکردودرین راه هرآنچه که برای  میسربود، انجاد داد. او  
برعلوۀ این خاصیت قود ورستی وتعصب زبانی وقومی، خریرال واهری  
وشتونستان رانیز درسر میپروراند. درتدبیق ولن جرابرجراسرازی جربرری  
وشتونها درصفحات شمال ازهمه بیشترتلس میکرد. دردوران حکمروایی  
خود تعدادبیشماروشتونهای قبایلی رابه شمال فرستراد و فررمران دادکره  
هرکی ازمردمان بومی قدغن، که شامل تخار، بدخشان، فاریا ، برلرم و  
بغلن وقندز میشد، اگردوخانه داشته باشند برایردیرک خرانرۀ شران بره  
وشتونهای ناقل داده شود، اگردوباغ داشته باشرنرد، یرک براغ شران بره  
وشتونهای ناقل داده شود، وزمینهای شان دربین مردد قبایل تقسیرم شرود.  
این ولن داؤود با زور وظلم وگلولۀ تفنگ ونوک برچه تردربریرق شرد،  
وتعدادعظیمی ازمردد بومی قدغن زمین اعم ازازبک و ترکمنهاوتاجیکها،  
باغ وزمین وخانۀ خودرا ازدست دادند وآواره وبی خانمان شردنرد. عردۀ  
ازین اشخاص به گمان اینکه دولتی است وعدالتی، وباغ وخانره وزمریرن  
شان راکه غصب شده، دوباره برایشان میدهند، وعدالت تامین وحرق بره  
حقدارمیرسد، به مقاد صدارت آنزمان که داؤود بود، وماننردکراکرایر   
شاه محمود، مدلق العنان امرونهی میکرد،هر وقت اگردل  میخرواسرت،  
هرکی راکه خواسته بود مجازات و مکافات می کرد، عریضره کرردنرد  
که زمینهاوخانه های شخصی مارابه زور و جبر از ما گرفته انرد ودرحرق  
ماظلم شده، امیدواریم امرفرمایید تا دوباره به ما مسترد گردد، داؤود کره  
خودمتصدی ولن غصب زمین وباغ وخانه های تررکرمرنرهرا، ازبرکرهرا  
وتاجیکها، وتسلیم کردن آنهابه وشتونهای قبایلی وسرحدی برود، درورای  

هیچ کسی حق نداردکه ادعای این عرارض   «عریضه باخط سرا نوشت:  
این امرراداد که آن مردد بیچاره راکه جرای وجرایردادشران   »رابشنوند 

 غصب شده بود، مأیوس ساخت.  
اکثردانشمندان واهل خبرۀ وطن دیدند، زمانیکه شهریرداسرترادبررهران  
الدین ربانی رئی  جمهورافغانستان شد، مردد بومی نقاط مختلف شرمرال  
اعم از بدخشان، تخار، فاریا ، قندز، بغلن وبلم که زمینها، باغها وخرانره  
هایشان به امر داؤود به زورازنزدشان گرفته شده برود، بره کرابرل نرزد  
استادآمدند و عریضه کردندکه درزمانریرکره داؤود سررقردرت برود،  
برآنهاظلم شده وزمین، خانه وباغ شانرا که قبالۀ آنهارابدست دارنرد، بره  
زور وظلم غصب شده به وشتونهای ناقل سرحدی و کوچی تسلریرم داده  
بودند. وچون آن رژیم زور وظلم وستم بود، کسی به داد شان نررسریرد،  
واکنون که دولت اسلمی و رئی  جمهوریک مردعالم دیرن اسرت واز  
احکاد قرآن خداوند باخبراست، به داد مابرسد وزمین وباغ وخانۀ مارا بره  
ما برگرداند. شادروان شهید استادبرهان الدین ربانی هیرئرت عرالریررتربرۀ  
ازوزارت عدلیه وسایرموسسات ذیدخل تعیین کردتا مسأله را برررسری  
کند. این هیئت بعدازتحقیقات دقیق دریافت که قباله های دست داشرترۀ  
آن مردد درست وقانونی بود ودرکنده های اصلی در دفاتررآن والیرات  
به ناد عارضین درج است. استادربانی )رح( فرمان قاطرع دادکره آنرعرده  
اززمینها، خانه هاوباغهای مردد که قباله در دست دارند وازنزدشان گرفتره  
شده بود، دوباره به آنهاتسلیم شود، و مقامات دولتی ازهیچگونه همکاری  

 درمورد دریغ ننمایند. 
بدین ترتیب هزارهاجریب زمین، هزاران خانه وباغ درزمان حکرومرت  
استاد شهید به صاحبان اصلی داده شد. ولی درزمان کرزی آن وشتونهرای  
قبایلی که اکثربه واکستان رفته بودند، دوباره آمده به کررزی عرریضره  
کردندتازمینهاوباغهاوخانه های مذکورازنزدصاحبان اصرلری )صرفرحرۀ  

 هشتم(  
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 هفته نامۀ امید 3311شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 نیویارک محمداشرف کوهدامنی                                       
 »بمب مادری امریکا   «

قراراخبارهای امریکا، آقای واپ رهبربزرگ کاتولیکهای جرهران، از  
را   »مرادر «شخص رئی  جمهورامریکا شکایت کردکه چرا ناد مقدس  

باالی بمب بزرگ غیراتومی امریکاگذاشته است، وبدبختانه به اصردرلح  
مردمی، جایی که سنگ است، دروای لنگ است، درگروشرۀ ازوالیرت  

 مشرقی به قسم تجربوی انفجار داده شد. 
اصلً ناد مادر مقدس است، نه تنهادردین مبارک اسلد، بلکه درترمراد  
ادیان. گفتۀ حکیمانه ایست که مادر به یک دست گهوارۀ کرودکر  را  

 میجنباند وبادست دیگر جهان را .  
واقعاً جای تأسف وتأثر است که ناد مقدس مادر رابریک آله تباهکرن  
ضدبشری، نق  کردند و آنرا دریک کشوری دیگرانفجراردادنرد. ایرن  
یک تجاوزعلنی بود. امریکاکه ازین گونه سلح دهشت افرگرنری دارد،  
چرا آنرا درملک خودتجربه نمی کند، واگردشمن مسلمانهراسرت، چررا  
درواکستان درنواحی که دهها مرکزداع  وگروههای فاشیست و انسران  
ک  سکونت دارند، تجربه نمی کند؟ شایددولت واکستان اجرازه نرداده  

 باشد، واینگونه بلها را به وطن مارهنمایی کرده باشد ! 
باتأسف عمیق که آقای رئی  جمهورغنی احمدزی، که ازجیب خلیفه  
می بخشد، برای خوشی خاطر دولت امریک، این اقداد راخریرر مرقردد  

 گفت .  
واقعاً دوستی به چه وقت به دردمیخورد، خصوصراًکره دوسرتری بره  
خویشاوندی هم ارتباط داشته باشد. بزرگان گفته اندکه دیوانه با دیروانره  
جور می آیند، وخواهشات یکدیگررا آزادانه قبول میکنند. برای دولرت  
غنی احمدزی چه فرق میکندکه دراثراین عملیۀ تباهکن، صدهاخرانرواده  

 مندقه راترک کردند ودردشتهاسرگردان شدند؟ 
انفجار این مادر بمب ها، صرف حدود بیست ونفرداعشی راازبین بررد،  
در حالیکه هرهفته به ده هاداعشی ودهشت افگنان، توسط مرردد دالور  

 مندقه از بین برده میشوند.  
و  از بمباردمان، برای ده روز، غیرازعساکرامریکا، به هیچک  حتری  
افراد نظامی افغانستان نیزاجازۀ بازدید ازمندقۀ انفجار آن بمرب نردادنرد،  
اینکه بمب مادری مستر ترمپ درآینده درعمرق زمریرن چره حروادث  
ناگواردیگری برای مردد محل بارآرد، اطلع دقیق وجودنردارد. شرایرد  
دولت اسلمی مابگوید چه فرق میکند، این یک خدمتگزاری صمیمانه برا  

 قصرسفید است ! ای وهلل ! 
روحت شاد وداخل بهشت باد، ای رهبربزرگ جهادی، شهیداحمدشراه  
مسعود)رح( که برای حف  یک وجب خاک وطن، درمقابل جرهرانریران  
ایستادی واخدار دادی که حتی اگربه اندازۀ کله وکولت هرم ازخراک  
افغانستان زیروایت باشد، برای حفاظت آن دربرابرمتجاوزبیگانه خرواهری  
جنگید. افسوس وصدافسوس خوانندۀ عزیز کره مراچره انسران هرای  

 وطندوست ومهربانی را ازدست دادیم، وقدرشانرا ندانستیم. 
خوانندۀ عزیز، ببینیدکه رهبرکاتولیکهای جهان، صرف ازگذاشتن نراد  
مقدس مادر بربمب بزرگ امریکا تکان خورده وبرای تقدی  ناد مادر به  
واخاسته است ! اما دولت اسلمی ماچه گفتنی دارد؟ اصلً جوا  مندقری  
ندارد، فلسفۀ آزادی رانمی داند، این حکومت بره آرای مرردد کشرور  
وقعی نمی گذارد، و موضوع راسرسری گرفته ازآن چشرم وروشریرده .  
الکن تاریم همیشه گواهست، همه اسرارنهفتۀ این دولت ووشالی، آفتابری  

 خواهد شد، یقین داشته باشید.  
آقای رئی  جمهور میتواند ازگلبدین که درجوارشان مسکرون شرده،  

بمباردمان مردد بریرگرنراه و    –ورسان کندکه آیا اینگونه اعمال ناشایست  
زمین های مظلود، خلف احکاد دین مبین اسلد نیست؟ البته که گلبدیرن  
منحیث یک متخصص نامداراستفاده ازبمباران مردد بیگناه وزمریرنرهرای  
مظلود که شهرۀ جهان درین امور میباشد، واسخی بره غرنری احرمردزی  

 خواهدداد، که خوش  بیاید! 
ازجانب دیگر، امروز برای همه معلود است که امریکاومتحدین ، در  
ممالک اسلمی روی تعصبان مذهبی وقبیلوی و... مرردد رابرایرکردگرر  
جنگ می اندازندتاسلح کارخانه های شان فروخته شود، افسروس کره  
مسلمانها درک نمی کنند، به آیات قرآنی توجه ندارنرد، رهربرران هرر  
کشور اسلمی خود را تنها مسلمان ترین می وندارند، و به فرمودۀ قررآن  
بی توجه اند    که فرمود : هیچ  قود و فرقۀ از دیگران ممتاز نیست، مگر  

 به تقوا و خداترسی .  
حیف است که خارجیان از سر نع  ما می گذرندو می خندندکه ایرن  
ها چه مردد نافهم اند ! هرگاه مسلمانان ازخوا  غفلت بیردار شرونرد، و  
تماد برتری خواهی ها و خود بزرگ بینی ها و امتیازات قومی وسمتی و  
زبانی را یک طرف بگذارند ، در عوض ،  با هم از دل وجران بره نردای  
آیات قرآنی گوش دهند و متحد شوند، یقین باید داشرت کره کرترلرۀ  
مسلمانان مبدل به سومین قدرت دنیا  شررده  و دیرگرران را مررررحرتراج  

 خوی  خواهند ساخت./  
**************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدالحمید محتاط 
 ”نافرجامی سفر نجیب اهلل به پاکستان! “

بعد از انکشافات سریع اوضاع سیاسی نظامی در شمرال،داکرتررنرجریرب  
فورأجهت خود راتغییردادوبه این عقیده رسید که به واکستان سفر نماید.  
البته سازماندهی سفر به همکاری رهبران متنفذ قبایل ماورای سررحرد و  

 خاد صورت گرفت و قرار بود در اوایل اوریل عملی شود. 
داکترنجیب سعی داشت درسفرقریب الوقوع، غلد اسحاق خان رئیر   
جمهورواکستان ونوازشریف،صدراعظم آن کشور را ملقات کرنرد. در  
ترکیب هیئت عبدالوکیل وزیرخارجه، غلد فاروق یعقوبی وزیر امنیرت  
دولتی و محمداسحاق توخی دستیار رئی  جمهورشامل مریرشردنرد. در  
نظربودکه هواویمای حامل رئی  جمهوروتیم او دریکی ازمریردان هرای  
نظامی نزدیک اسلد آباد فرود آید. برنامه وسرازمرانردهری ایرن سرفرر  
بامحرمیت نهایت وونهان از انظاراعضای حز  ودولت صورت گررفرت،  
واز رهبری حز  وطن، هیچک  خبری نداشت وازجانبی هرم رئریر   
جمهوراز حضوروزیرخارجه درتررکریرب هریرئرت خریرلری نراراض  
بود.امانمیتوانست اورا کتمان کند! هدف اصلی سرفرررا جرلروگریرری  
ویشروی جبهه متحدشمال وخدراتی گویا که متوجه شکسرت انرحرصرار  
حاکمیت قبایل وشتون میشد تشکیل میداد. داکترنجیب اهلل میخواست بره  
رهبران واکستان گوشزدکندکه منافع آن کشوردرورتوتشکریرل جربرهره  
متحدشمال به خدرمواجه است. اما سرانجاد این برنامه محررد افشرا شرد  
وسخت زیرفشاررهبران حز  وطن قرارگرفت که میخواستند این اتحراد  
نامقدس داکترنجیب درجهت برآوردن اهرداف شرود تشرکریرل شرود  
وگلبدین به حمایت مستقیم سازمان استخباراتی واکستان با نرجریرب وارد  
معامله سیاسی افغانستان گردد. ازاین رو برنامه خدرناک ازدرون خرنرثری  
گشت وبک  های سفری درمیدان هوایی ماند وهواویما جانب واکسرتران  

 وروازنکرد . 
و  ازتحریم سفرنافرجاد، داکترنجیب درسراسیمگی وحشت زده بسرر  
میبردو مذاکرات خودرا بانمایندگان حز  گلبدین بتاریم نرهرم اورریرل  
آغاز کرد.درسازماندهی این مذاکرات شخصی بناد فردوس خان مهمنرد  
نق  اساسی بازی کرد. درجلسه برنامه عمل مشترک، هنوزهم در حالیکه  
ستاره اقبال او افول کرده بود، ازتلش درجابجا کردن کادرهای حرز   
گلبدین درکرسی های حکومت دست نبرداشت، تصمیم اتخاذشد. برنامه  
مساعی مشترک، واسخی به اتحاد نیرومندوروز افزون شمال ورنرداشرتره  
میشد.تلشهای نافرجاد ازجانب طرفداران داکترنجیب مانند طارق والری  
وروان، معلم فتش و معلم فرید کوهستانی مربوط حز  اسلمی صرورت  
گرفت که از ویشروی نیروهای احمد شاه مسعود جلوگیرری بره عرمرل  

 آورد. 
بتاریم هشتم اوریل،فرمانده مسعود با نیروهای  واردگلبهرارشرد وطری  
یادداشتی،تقاضاکردتا اسامی افسران فرقه دود جبل السراج را معرفری و  
درتفاهم وتساند باآنها، برنامه ویشروی مشترک را طرح ریزی کند.اسمای  

نفرافسراعضای حز  درفرقه دود جبل السراج،هدایت داده شدتا در    16 
تأمین امنیت خیابان سالنگ بانیروهای مسعود تشریک مساعی نمایرد.ایرن  
تشریک مساعی در ده سال جنگ افغانستان سابقه نداشت که دو نریرروی  
متخاصم ازخصومت دست می بردارند وباهم درفضای برادری امرنریرت  

 مندقه را تأمین می نمایند. 
داکترنجیب سخت کوشیدتا ازبهبود اوضاع و ویشروی نیروهای نظامری  
درشمالی جلوگیری کند تا فرصت داشته باشد وبرنامه های خود را ویراده  
سازد. ولی انکشاف اوضاع درجهت مخالف ارمانهای اوحرکت مریرکررد  
وبساعت دوبجه نهم اوریل ازآخرین فیر راکت زمین به زمیرن سرکرادبره  
استقامت قرارگاه مسعود دریغ نورزید و اما خوشبرخرترانره کره راکرت  
مسیرخود را تغییرداد به هدف اثابت ) اصابت( نکرد وآسریربری برمریران  

 نیاورد . 
داکترنجیب باهم ویمانان حز  اسلمی او ناکراد شردنرد.طرارق والری  
چاریکار باطرفداران داکترنجیب درآن والیت توسط حرز  اسرلمری  
نجات وبه واکستان انتقال یافتند. چاریکارومیدان هوایی بگرراد بره روز  
ونجشنبه نهم اوریل درتحت فرماندهی نیروهای مسعود درآمرد.درهرمران  
روز رابده گارنیزیون بگراد باکابل قدع شد ورئی  جمهور نمی دانسرت  

 که چه تدابیری را دروی  بگیرد؟ 
جلسه شورای اجرائیه حز  وطن تحت قیادت داکترنجیب درنیمه شب  
روزونجشنبه دایرگردیدتابدورمشخص اوضاع وروان راتحت بررسی قرار  
بدهد. رئی  جمهوربه این تصمیم رسید که برای آخرین بار اهرداف را  
زیر ضربات نیروهای هوایی قراردهدوجلوویشروی سریع رابسوی کابرل  

 بگیرد. 
جنرال وطنجار، وزیردفاع ملی درجلسه گزارش دادکه ساعت دوبرجره  
دیروز نیروهای مسعودبه میدان هوائی بگراد دخول را انرجراد دادنردو  
اکنون بگراد مکمل تحت کنترول فرمانده مسعودقرارگرفته است. آنگراه  
رئی  جمهورورسیدجنرال مصدفی قوماندان مریردان هروایری برگرراد  
کجاست؟ وزیردفاع واسم دادکه جنرال مصدرفری برا مسرعرود اسرت.  
بعدأرئی  جمهور محل اقامت صبغت اهلل آمرمیدان هوایی بگراد را جویا  

 شد. 
باالخره وزیر دفاع گفت: رفیق نجیب ! ازسرباز تاجنرال کسی حراضرر  
نیست بیشتر از شما دفاع کند.راه بیرون رفت موجود نیست به جز انتقرال  

دوساعت مانده بود که روشنائی شفق به باشندگان شرهررنرویرد  !”  قدرت  
روز ورآشو  بعدی را هدیه کند، بازباشندگان شهردرابهاد وگرمرراهری  
نف  تازه کنند.لیکن برای داکترنجیب یکی از روزهای ترلرم برود کره  
خودرا درحالت تنهایی وبدون دفاع یافت واشک از چشمان  جاری شرد  
و آمادگی خودرا برای انتقال قدرت اعلد نمود و ازدیگرران خرواهر   
کردتا روی روندانتقال قدرت کارکنند. اعضای شورای اجرائیره حرز   

 وطن بهتزده وبانگرانیها جلسه راترک نمودند. 
ساعت سه بجه صبش بود که وزیرخارجه برایم تلفونی تمراس گررفرت  
گفت: آقای محتاط ! باالخره داکترنجیب آماده انتقال قدرت است چرون  
فیصله کرد. حاالرهبری حز  مستقلنه برنامه انتقال را دنبال مری کرنرد  
وما میتوانیم بدون سهم اوقدرت را به حکومت موقت مجاهدین انرترقرال  

 ” !بدهیم. 
مأخذ : سقوط سود،جمهوری دود . نویسنده: عبدالحمید محتاط سرابرق  

 معاون رئی  جمهورافغانستان./ 
 
 
 

 هامبورگسیدآقا هنری                                           

 شوخی های بزرگان
اتاق انتظار دفتر شاه بسیار کلن و روشن بود، گل های جریبن و بیرل  
در بالکن های آن آویزان و به مقبولی آن می افزود، این بنده  اهلل دو بار  

 آنجا رفته بودد.  
روزی استادسخن خلیلی بزرگ ودانشمند محترد سید شمر  الردیرن  
مجروح انتظار دین شاه بودند، ناگهان زنبوری سبزک گرردن خرلریرلری  
راگزیده ومجروح صاحب آنرا دد و دعا کرده بعد لعا  دهرن خرودرا  
باالی زخم مالید .  در همین وقت شاه ظاهر برای سرکررتررش مررحرود  
کهگدای گفته آغاصاحب واستاد داخل بیایند، خلیلی دستر  را براالی  
زنبورگزیدگی گرفته با مجروح صاحب داخل اتراق شردنرد، شراه از  
استادورسیده چرا دستت را درگردتنت گرفتی استاد جوا  داده زنربرور  
سبزک مرا گزید، شاه ورسید داکتر خواستی یا تینچر الرکرهرول زدی؟  
خلیلی گفته وال صاحب حاال که مرهم زبان سگ ماندیم اگرفایده نرکررد  
وی  داکترمی رود . درین حال مجروح صاحب را خنده گررفرتره، شراه  
ورسیده چرا آغاصاحب می خندی؟ وی واقعه را بیان کرده.  گویند شراه  
را آنقدر خنده برداشته بود که گاهی در یک دیوار دفرترر مری خرورد  

 گاهی در دیوار دگر ! 
و بعد، داکتر عبدالحکیم طربریربری در    6,18هنگامی که در سالهای   

جاوان سفیر بود، عبدالستار شالیزی دوست ورفیق صمیمی وهم صرنرفری  
اش به شهر توکیو به دیدن وی رفته بود. اتفاقا همان شب اول طبیبری در  
دعوتی خبر بود، به شالیزی  گفته  بیایک جامیرویم من دعوتم ترو هرم  
همراهم بیا، شالیزی در جوا  گفته تو دعوتی نه من، طبیبی گفرتره چره  
فرق میکند دعوتی بزرگی است چه یک نفر یا دو نفر، شالیزی گرفرتره  
شما دریشی های دولماتیک ووشیده ای من چنین لباس با خود نیاورده اد،  
طبیبی گفته دکان هایی است که دریشی به کرایه میدهند نمبر یرخرن را  

 بگو من برایت دریشی می خواهم. 
وقتی شالیزی دریشی را به تن گرده، گفته ببین برچریرم چره خرو   
درجانم چسب نشسته فقط دریشی خودد است . طبیبی گفته برچریرم  او  
کمال دریشی نیست، کمال توست که درهر قالب که بیفتی  هرمررایر   

 می سازی !!! / . 
***************************** 

 نجیب بارور   
های قومی صرفاً در    چرا غنی از فساد وتقرری 

 های خارجه و داخله یادکرد؟   خانه   وزارت 
سرت کره دردایررۀ    لحاظ قومی این نهادها متعلق به کسانری   چون به 

لحاظ سیاسی هم این نهادهامتعلق بره    فکری غنی احمدزی بیگانه هستند. به 
مانند این نرهرادهرا از    های مترسک   عبداهلل هستند. با آنکه مهره   سهم داکتر 

 فلترقبیله میگذرند امابازهم درنگاه شوونیستی متهم به بیگانگی هستند. 
وقتی سردارمتقلبین دزدهرای مرلریرونری مرثرل فراروق وردک،  

رادرکنارخود دارد، وقتی تماد قررادادهرا  … وال، اکلیل حکیمی و   خیل   زاغ 
انحصاری به قود وقبیله این متقلب داده میشوند، وقتی صدهاموردفساد و  

گریررد، وقرتری    سو  استفاده ازوظایف رسمی قود خودش را نادیده مری 
بیکفایتی وخاک فروشی ورابده بادشمن رادرنهرادهرای امرنریرتری قرود  

بیند، با آنکه مثل روزروشن هستند، روی آن سرروروش مری    خودش می 
وجدانی طوری وانمود مریرکرنردکره در    آید درکمال بی   گذارد، اما می   

 گرایی هست.   نهادهایی که سهم خودش نیستند فساد و قود 
هایی مدلق قرومری وجرود    خانه   آیا کسی نیست بپرسد، آقا وزارت 
ک  دیگری وجود ندارد، آقرا    دارند، آقا در ارگ قومی جز وشتون هیچ 
اید، آقا فسادی که در نرهرادهرای    تماد ساختار سیاسی را وشتونیزه کرده 

هاییکه درقندز    فروشی   تحت مدیریت وشتونهاست درهیچ جانیست، خاک 
نهاکردند، آقاشماخودکه یک وشرترون    و بغلن صورت گرفت، آنراوشتو 

 هستید توسط تقلب بر گرده مردد سوار نشدید ؟! 
دهرم بررایر . او    بینم همه خاموشیم، حق می   اماباتماد این وقتی می 

وقتی درانتخابات تقلب کردکسی چیزی نگفت، اووقتی بررای جرنررال  
دوستم دوسیه ساخت، کسی چیزی نگفت، اووقتی احمدضریرامسرعرودرا  
برکنار کرد، بازهم خاموش ماندیم، اوگلبدین را صرفاً به خراطررمسرائرل  
قومی وارد تیم سیاسی خودکرد، بازهم خاموشیم، من یقریرن دارد فرردا  
 ریاست اجرائیه رانیزحذف میکندوماچیزی جزخاموشی نمیداشته باشیم. 

مردمی که تن به ذلت بدهند، خداوند روز به روز به سرافکرنردگری  
 افزاید.   آنان می 

 اند   ای باما     عقابهای بلندآشیان مگ  شده   زمانه آه زمانه چه کرده 
بوسان قبیله که نه خود آبرو داریرد و نره    داران و وای   بمیرید تیکه 

 برای ما آبرو ماندید. /)سایت جاودان( 
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
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(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 غفران بدخشانی 
 این بار به هزاره رای بدهیم

به باورمن، بزرگترین مشکل سیاسی درافغانستان، نبوداعتمادسریراسری  
شرویرم،    هاست. هرگاه به انتخابات ریاست جهموری نزدیک می   میان تبار  
برنرامرگری بررای    سازی میپردازندو ازبی   زدگان قدرت به ایتلف   شهوت  

طلق قسرم مریرخرورنرد ودسرت روی قررآنری    شان زن    بقای ایتلف 
میگذارندکه کوچکترین ارزشی برای شان نداردوبرهرمران شردتری کره  

 شان نیز آگاهی میابیم.   شویم از فروواشی   ازایجاداین ایتلفها خبرمی 
کرارترریرن،    ترریرن، کرم   : در وانزده سال گذشتره، وررالف  تاجیکان 

ترین تبار افغانستان تاجیکران برودنرد. چرنران    برنامه   گر ترین و بی   معامله 
سر که حتا عبداهلل قندهاری کره خرود اوغران اسرت در    برنامه و بی   بی 

وردازدوما، بشمول خودد که بره او    دونوبت به چووانی رمه تاجیک می  
مان با این توجیره کرردیرم کره    رای دادد، دنبال  رفتیم و اشتباه سیاسی 
درایری عربرداهلل    حریرایری و دیرده   انتخا  دیگری نبود! مرن کره بری 

برار    بینم، شاید این چرنردیرن   خویی تاجیکان را می   مزاجی و دین   وگوسفند 
آزموده یکباردیگر دعوای رهبری کند و ما دنبال  برویرم. تراجریرکران  

داران جهاد تا نخبگرانری چرون دکرترر    گزینه دیگری هم ندارند. از قباله 
برده در بیرون از اوغانستان نیز امتحران    عبداللدیف ودراد و چپییان خوا  

 خود را دادند. 
جوانان تاجیک : هالندیان متلی دارنرد؛ سریرب دور از درخرتر   

برنرامرگری    افتد. جوانان تاجیک هم سالهاست که دچارسردرگمی، بی   نمی 
و سویی هستنرد. مرا، وریرر وجروان تراجریرک    وکشمک  های سمت 

لبریزخودمان هستیم و بغیراز خودمان نه کسی را قبول داریم و نره هرم  
مران براشرد.    آرمان و هدفی داریم که بزرگتر ازخود، روستا و والیرت 

های بزرگان تاجیک، جوانان تاجیرک را دچرار یرک نروع    بافی   دروغ 
اند. جوانان تراجریرک    جویی و خودبلندبینی و غرور کاذ  کرده   برتری 

تروانرددو    نیز یا راهند، یا راهبر. از هررات ترا بردخشران کسری نرمری 
راهرونیزویدا کند. این خودشیفتگی وغرور کاذ  چشم واقعیتربریرن مرا  

مران    گذارد به چیزی بزرگتر از منافع شخصی و محلی   راکورکرده و نمی 
 بیندیشیم. 

وگرویری      دردوهزار و نُه ترسایی با دسته ازجروانران دیردار وگرپ 
باچندتن از سران تاجیک داشتم. من آن زمان هم ویشنهاد کرده بودد کره  
برای شکستن طلسم شوونیسم در این خاک و بررای بره وجرود آوردن  

زبران و    اعتماد سیاسی این بار سران تراجریرک دنربرال هرزارگرانِ هرم 
شان بروند. یک هزاره را به عنوان کاندید ریاست جمهروری    سرنوشت   هم 

را بدهند به اوزبیکان و اگر خایۀ ایستاد شردن در   برگزینند، معاونت اول 
برابر شوونیسم را دارند معاونت دود را برای خرود برگرذارنرد و اگرر  

آورد، این معاونت را بره    شان را به لرزه در می   من    زدگی تن رعیت   جُبن 
برادران اوغان واگذارکنند. منظورد ازوی  کردن یک هزاره به عرنروان  
کاندید ریاست جهموری، استفاده ابزرای از هزارگان نبود. من به این امر  

سرنوشت، بیشرترر    زبان و هم   باور داشتم و هنوزهم دارد که این دو تبار هم 
یابی برهرترر را دارنرد و    ازهرتباردیگردرافغانستان، توان سازمان وسامان 

توانند، با هم، نق  مهمی را در ودیدآوری عدالت اجتماعی و تقسریرم    می 
عادالنه قدرت در اوغانستان بازی کنند. تباری باید برای گذشتن از ایرن  

دار مرکرترب، ترمردن و    باوری سیاسی ول شود. واگر تبار من ورچم   بی 
اهلل، ویشگراد    دهد، بسم   ست که همدیگر وذیری و مُدارا درس می   فرهنگی 

 شود و ثابت کند! 
ایتلف هزاره و اوزبیک و تاجریرک، دشرمرنری برا بررادر اوغران  
نیست:ویشنهاد من برای انتخابات آینده نیز همین است. تاجیکران دیرگرر  

سال گذشته براآبررو، عرزت      چیزی برای از دست دادن ندارند. دروانزده 
وشرف این تباربه اندازه کافی بازی شد واگرقرار باشد باهمریرن شریروه  
وی  برویم، سرنوشتمان درسالهای آینده نیز همین خواهد بود. از عبرداهلل  
اوغان، تا استاد عدامحمد نور که چشم امیدتماد تاجیکران برود، آزمرون  

شان در میان باشد حاضر به    خودرا دادندوثابت کردندوقتی منافع شخصی 
 خمی هستند.   انجاد هرگونه معامله و گردن 

وگوهایی باجوانان اوزبیک نریرزداشرترم.    در انتخابات گذشته، گفت  
خم رفتن صیاد برهرر قرترل مررغران    که خم «وقتی آنزمان به آنها گفتم  

ایم و زیرر برار اوغران و    گفتند ما دیگربه آگاهی سیاسی رسیده »است 
رویم. ولی سرنوشت جنرال عبدالرشید دوستم و دیگر سرران    تاجیک نمی 

 ست اوزبیکان برای چندمین بار خوردند.   اوزبیک نماینانگر فریبی 
بینم. هدف از ایرترلف هرزاره و اوزبریرک و    من راه دیگری نمی 

تاجیک، دشمنی با برادر اوغان نیست. ما بااین کار افزوده برآنکه طلرسرم  
شکنیم، توده اوغان را نیزازچنرگرال سرران    شوونیسم در این خاک را می 
براوری را    رهانیم. اگر شوونیسم مجال عدالرت   خودخواه و ستمگرشان می 

از سران اوغان گرفته است، من باور دارد هزارگان، اوزبیکان و تاجیکران  
توان ایجاد عدالت اجتماعی در این کشور را دارنرد. خررد چرراغردار  

 (6161راهمان باد!  )برگرفته ازسایت جاویدان، اول ماه می  
 
 

 
 
 
 

 فریمونت، کالیفورنیا محمد طاها کوشان                              
 مَکر افغانستانی و مکرون فرانسوی ! 

 درصد آراء    ۵۶ امانوئل مکرون با کسب  
 رئیس جمهورفرانسه شد ! 

شمارا به خدا این کافرها که همی  آرای مردد شان را احتراد می  
نمایند و درهرکاری شور ومشوره مینمایند ستوده ترند، یا یک مشت  
جاهل سر تمبه و مزدور و نوکر آنها بناد وادشاه ورئی  جمهور و  

 صدراعظم  و رهبرمعظم ووو درکشورهای اسلمی ؟! 
دیروز با برادر دوستداشتنی خودجنا  استادمحمد حسین سرهنگ که  

 تازه از دیدار ودوستان وگلگشت میهن برگشته گپ و سخنی داشتم. 
ایشان فرمودند که در این دیدار از مهین دریافتند که همه تباهی و  
آشو  وووسیدگی در دستگاه فرمانروایی اوغانستان ازدست دشمنان  
اسلد درسراسر کشور های اسلمی راه اندازی شده و ما باید آنهارا بد  

 نگوییم و تنبه ننماییم گناه آنها نیست.!؟ 
گفتم: بلی ! شما درست می فرماییدو راستی هم همین است. اما و اگر  
باید و شاید و چون چرا را کنار بگذاریم و رُک و راست جان گپ را بی  
ریا وبا راست اندیشی و راستکاری و راست کرداری این سپرده های را  
که دان  و خرد و اندیشه به ما داده سره و وچک را از غربال بیرون  

  کرده به هم میهنان خود بگوییم و برسانیم و اشکار بسازیم. 
تلش و    -قتال و جهاد ) جنگ    6116  -6116 در نوشته ای سال  

کوش  ( جریده هفته نامه امید چاپ امریکا نوشته بودد: )اگر ما  
مسلمان ها به ویژه افغانستانیها، قر ان کریم، کتب حدیث و زندگانی  
ویامبر )ص( و زندگانی اصحا  ویامبر )ص( و به ویژه حضرت عمر  
فاروق )رض( را یکبار دیگر با دقت و تا مل کامل بخوانیم؛ دیگر نه  

اسامه و نه مل عمری ویدا خواهد  شد تا وسیله و بهانه ای   گلبیدینی و نه  
برای سرزن  وتنبیه مسلمانان به دست دشمنان دین  بدهند. چونکه  
هیچگاهی خر عقب بارسر گردان نیست، بلکه دارنده بار و، آدد ویاده ،  
می خواهد خر را مفت        به  دست آورده  یا خریده سوار شده و  
خود را به مقصد برساند.( رساله آنچه من از قر ان آموختم. چاپ امریکا  

 . نوشته محمد طاها کوشان. 6161 آگست    1 
باید ما کارکردهایشان را سره نماییم و به همه نشان داده و بدانانیم.  
ماباید سران و تیکه داران و بازارگانان قود و زبان و دین و مذهب را  
رسوا سازیم و تا به دیگران وند و اندرزی باشد برای ورهیزگاری از  

. سرنوشت انسانهارا به بازی   هرچه کنشهای بد وبی وایه ووستی است 
گرفتن و همۀ شهروندان را بی سواد و بی دان  ونداشتن، کاریست  

 اشتباه و سهویست نا بخشودنی. 
در سراسر جهان همان کار و روش ستودنی که قر ان بزرگ و بلند  
جایگاه دستور داده بخوان و بنوی  و شور و مشوره کن و نیز دستور  
ویامبر بزرگوار ما برای بهروزی و بهزیستی و آرام  تا به چین بروید و  
دان  ها را بدست بیآورید و به ذهن فرزندانتان فرو نمایید را؛ این  
کافرانی که وی  از شهرنشینی، درغارهای کوه وجنگل زندگی داشتند؛  
ویشه نموده و به آرام  و فرمانروایی دست یافته؛ من وتوی که هنوز  
ازسرخر جهالت نمیخواهیم ویاده شویم، را نوکر و زر خرید خود ساخته  
اند و، آرام  ونیکبختی و بهروزی و بهزیستی و برادری وبرابری مارابه  

 آشو ،تباهی وووسیدگی رهنمایی کرده اند. 
و با این نغز گفتار وُرمایه و با وایه از حضرت موالنا جلل الدین محمد  

 بلخی )رح( همه را بخدا می سپارد: 
 اندر این جمع، شررها  ز کجاست 
 دود سودای هنر ها ز کجاست 
 من سر رشته ی خود گم کردد 

 کاین مخالف شده سرها، زکجاست 
 های شما ، مختلفند   گر نه دل 

 درمن ازجنگ اثر ها، زکجاست 
 گر چو زنجیر، به هم  ویوستیم 
 این فروبستن در ها، زکجاست 

 گرنه صدمرغ مخالف این جاست 
 جنگ وورکندن ورها زکجاست 
 ساقیا ! باده به وی  آر که می 

 خودبگوید:که دگرها زکجاست 
 تو اگر جرعه  نریزی بر خاک 
 خاک را ازتوخبرها زکجاست./ 

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

 محمد عارف منصوری  
 کارنامۀ گلبدین

درج لست تحریم هاى سازمان ملل    6111 گلبدین که اسم  در سال  
از آن لسرت    6161 فبرورى    1 سال در    61 شده بود. بعدازگذشت حدود  

بنابرتقاضاى رسمى حکومت وحدت ملى، خارج ساخته شد، ودرهرفرت  
 در والیت لغمان سمارق گونه ظاهر شد.   61,1 ثور  

شایداو را بتوان آخرین بازمانده و وارث نامیمون دوران جنگ سررد  
درکشورما دانست . او مبارزه سیاسى رادرزمان سلدۀ شراه سرابرق آغراز  
نموده، باکرکترستیزه جو وافکار تندروانه نه تنها راه  را ازصرفروف  
نهضت اسلمى تا حمارت حز  اسلمى ویمود بلکه ویوسته در وى کودتا  
علیه حکومات مختلف براى تصاحب قدرت سیاسى بروده، کره هریرچ  
توفیقى در این راه نداشته و تماد تلش های  ناکاد و کرودترا هرایر   

 نافرجاد بوده است. 
علیرغم ظاهر انقلبى و ورشورش، هیچرگراهرى درمربرارزه عرلریره  
تجاوزات خارجى نق  فعال نداشته وبا زیرکى از ایرن حروادث سرر  
بسلمت برده است. در اوج مبارزات آشتى ناوذیر نهضت جوانان مسلمان  
با رژیم داؤود خان که نتیجتاً اکثریت قاطع رهبران آن روانه زندان وبعرداً  
اعداد شدند، گلبدین راه فرار به واکستان را گزیرد. در دوران ترجراوز  
شوروى صحنه رابه رقیب سرسخت  احمدشاه مسعود واگذار گرردیرده،  
زندگى راد وآراد درزیرچترحمایت نظامیان واکستان، دروشاور اخرتریرار  

 نمود. 
درمرحله بعد ازویروزى دولت اسلمى، هرچرنرد آغرازگرربرغراوت  
وجنگ داخلى درکشورمحسو  میشود، اما فشار اصلى جنگ را بردوش  
حز  وحدت و جنب  تحمیل نموده، به راکت وراگرنرى براالى شرهرر  
اکتفا  نمود. باکشیده شدن دامنه ویشروى طالبران، بره چرهرارآسریرا ،  
وایگاه  را بزدالنه به طالبان تسلیم نموده، به دولت مجاهدین ونراه آورد  
که با هجود طالبان به شهر کابل در وناه ترحم مسعودشهید، روانه ونجشیرر  
و از آنجاوناهنده جمهورى اسلمى ایران شد. در مغایرت با سیماى دگرم  
مذهبى وآشتى ناوذیرش با تشیع، ونج سال حاکمیت طالبان را براخراطرر  
آراد با اهل و عیال  در نیآوران باالشهرتهران درسایه لدف نظراد والیرت  
فقیه وحمایت سپاه واسداران ایران سپرى نمود. در  ادامه وریرآمرد هراى  

سپتامبر، از ایران اخراج گردیده متعاقب آن درج لست سیراه    66 حوادث  
 تحریم هاى سازمان ملل شد. 

با ورود عساکر ناتو و آیساف به افغانستان در حالیکه ثقلت و فشرار  
جنگ را طالبان بدوش مى کشیدند، حکمتیار نیز شمشیر زنگ زده اش  
را خون آلود نموده، اداى مقاومت نظامى را همانند دوره تجاوز شروروى  
تمثیل نمود. اما هر ازگاهى شرایدى براى همکارى اش با دولت افغانستان  
وضع مى نمود. و شرط اساسى اش خروج کامل نیروهراى خرارجرى از  
افغانستان بود. اما از آنجائیکه در هیج مقدعى از حریرات سریراسرى اش  
اصولیت و استراتیژى ثابتى وجود نداشته است . اینبار نیز در بدل کسرب  
امتیازات سیاسى، نظامى و اقتصادى، بر تماد اهداف ایردیرالروژیرک و  
دیدگاه هاى اعتقادى اش، وا گذاشته، توافقنامه ى همکارى با حرکرومرت  

 وحدت ملى را امضا  نمود. 
با آنکه عده ى از هواداران  خوشبین به ورود و همرکرارى وى برا  
دولت اند اما مخالفان ، حضور و عدد حضرور او را در حرکرومرت،  
مساوى و بى تأثیر تلقى مى نمایند. هر چند با سلح بر زمین گذاشتن او،  
یکى از محور هاى مخالفت نظامى با دولت فعلى ، فرو مرى ریرزد. امرا  
تحلیل اکثریت قاطع ناظرین سیاسى اینست که تأثیر ملموسى در اوضراع  

 امنیتى نخواهد داشت. 
اما یک نکته را نباید فراموش نمود که با تسلیم شدن گرلربردیرن بره  
روندى که بعد از توافقات بن زیر نظر امریکا و غر  در افغانستان وریر   
برده میشود، این حقیقت مسلم ثابت گردید که امروز و آینده افغانستران،  
بنیاد گرایى اعتقادى، ماجراجویى سیاسى، رویکرد نرظرامرى تروأد برا  
وابستگى خارجى را بر نمى تابد. و سرنوشت محتود آن جز  شرکرسرت،  

 انزوا و تسلیم شدن چیزى دیگرى نیست./ )سایت جاودان( 
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مژده به دانش آموختگان 
 لیسۀ عالی رابعۀ بلخی

خاطرات یک تعداد استادان وشاگردان «
)تاآخردهۀ هفتاد( انتشار  »لیسۀ رابعۀ بلخی

یافت که حاوی شرح حال وخاطرات 
تحصیلی برخی از شاگردان وچندین استاد 
بوده،  به حیث یک کتالک عکسهای فردی 
وجمعی وخانوادگی آنان میباشد. عالقمندان 

 .آنرا از ادارۀ امید به دست بیاورند

ناواک تعصب مداران ناسازگار بود وقبولی آن ناممکن، و مبرارزه دریرن  
تاامروز! درحالیکه برعرداز    -با  باید ادامه می یافت ودرواقع ادامه یافت 

اضمحلل طالبان، قوتهای مقاومت به نوایی رسیدند و از دلجویی قوتهرای  
بیگانه سود جستند، اما میراث سترگ راکه از رهبرفقیدشان به ارث بررده  
بودند، فراموش کردند، تسلیم توطئه ها و طلسم های سیم و زر ومقراد و  

 ایوان شدند .  
امید که حامی آرمان مقدس مردد است، این سازش ها و کرن  ها را  

 هرگز قبول نکرد، چون کوهی استوار ایستاد وهنوزایستاده هست . 
درطول بیست وش  سال که ازنشرات امید میگذرد، همه قلم بدسرتران  
و دانشمندان دریک صف، بایک صدا، باسلح مندق وتراریرم دربررابرر  
تمامیت خواهان خاین مبارزه کردند، سزاوارهرگونه ستایر  وآفرریرن  
هستند. اکنون که رژیم دست نشاندۀ خاین وطنفروش باهواویماهرای بری  
ونجاه دو و مادربمب ها حمایت میشود، آیا این مبارزه باید وایان یابد ودر  
انتظار یک دکتاتوری مذهبی، قبیلوی، به امید فرداهای بهترر! سرکروت  
بایدکرد ؟ دوستانی درین مضمون ویشنهاداتی دارند، وذوات مرکررمری  
چون داکترحمید هادی، انجنیرصبور فروزان، داکترغلد محمد دستگیرر  
میخواهند تااین مبارزۀ طوالنی سمت وجهت و تشکل داده شود، به ایرن  

 اختصار : 
اکنون که برف ویری برسر وموی مانشسته است وقوای جسمی و    -6

دماغی آهسته آهسته به تحلیل میرود، آیاوقت آن نرسیده تااین درخرت  
تنومند راکه حاصل رنج من وتوست، ازشرَّ طوفان حوادث حمایت کررد  
؟ درین راستا حمایت مادی ومعنوی از امید، وظیفرۀ هرر وطرنرپررسرت  
میباشد، وافراد خبیر و دانشمند میتوانندبه حیث قافله ساالر دروی  شونرد  

 وبنیاد یک موسسۀ فرهنگی رابه ناد : 
 »بنیاد فرهنگی عصیم امید    «

تهدا  گذارند، تا مشکلت مادی ومعنوی گردانندۀ یکه و تنهای امید  
جنا  کوشان، برای همیشه رفع وازتوجهات مادی همه کسرانریرکره بره  
آینده، استقلل وتمامیت ارضی وطن علقه دارد. این بنریراد درنربرودمرا  
وشما به زندگی خود با افکارو کمک جوانان ادامه دهد. آرزومیکنرم ترا  
دوستان درین مورد گاد های موثروعملی بردارند وویشنهادات خرود را  

 ارائه نمایند. 
حمایت ازآزادی وعدالت : تنهابانوشتن مرقراالت ونشرر وچراپ    -6

ممکن نخواهدبود. به یک عده افراد خبیر ودانشمند که دربین همرکراران  
امید تعداد شان زیاداست، ضرورت می باشدتایک گروه فشار رابسازنرد،  

قراعردۀ  «وبامقامات رسمی درتماس باشند. اینها خواهرنردتروانسرت ترا  
زعامت یک قود راکه ازطرف )گنگ بیروت( طری سرالرهرای   »نانوشته 

متمادی به خورد دست اندرکاران سیاست خارجی امریکا وغرر  داده  
شده، غلط ثابت نمایند، ودرهرمورد اعتراضات وخواست هرای بررحرق  
مردد را شخصاً به گوشها برسانند، ونگذارند تافاشیست های قبیلوی، سایۀ  

 شود خود را برسر مردد مستداد سازند. 
وطنداران مهاجر که به تناسب داخل تعدادشان اندک اسرت، مری    -1

،  »عصیم امیرد «توانند مبارزۀ خود راگسترش دهند وازفعالیتهای بنیادتازۀ  
مردد رادرداخل کشور آگاه سازند، زیرا ایشان اندکه نق  عملری رامری  

 توانند درتوفیق یافتن خواسته های برحق مردد ایفانمایند. 
مردد ما، کشورما، فرهنگ ما درمعرض یک استیلی آشکارقرراردارد  

بنیادفرهنگری عصریرم  «و درین مرحله نبایدساکت نشست، هیئت مدیرۀ  
بایدباتماد نهادهایی که به تنهایی مشغول مبارزه اند، درتماس شرده   »امید 

وهمۀ فعالیتهای این نهادهارا دریک مجرای مندقی وموثر سروق دهرنرد.  
تلویزیون راه ابریشم وجنا  سیدشفیع عیار، همکار مدمئن وبا اسرترعرداد  

 درین راستا بوده می تواند.  
به امید ویشنهادات ونظریات سازنده، بیست وششمین سالگرردنشرراتری  
نشریۀ وزین امید رابه جنا  محترد محمدقوی کوشان تبریک می گوییم  
و توفیق مزیدشانرابه همت همه دوستان درادامۀ انتشار این نشرریره، بره  
حیث یک مجلۀ ماهانۀ وزین، ازبارگاه خداوندجل جلله تمنا می کرنرم.  

 ، سکرامنتو / . 6161محمد نعیم کبیر، چهارد می  
****************************** 

 )دنباله ازصفحۀ ونجم( تلویزیون ژوندون  
گرفته شده ودوباره به غصب وشتونهای قبایلی و کوچی سپرده شوند.  
وقتی این قبایلیهاوکوچی هابا فرمان کرزی به آن مناطق رفرترنرد ترابره  
غصب دوبارۀ جایدادهای مردد بومی اقداد کنند، مردد بومی وصاحربران  
اصلی مقاومت کردند. دروالیات تخارو بدخشان بخصوص درولسروالری  
بها الدین این ناقلین رااجازه ندادندکه حتی داخل قریه های شان شرونرد.  
اوضاع تیره شده بود و نزدیک بود درگیری شدیدی را دهرد، وقرتری  

 امریکایی ها خبر  
 
 
 

شدند به حامدکرزی امرکردندکه هوشدار درین مرورد مرداخرلرۀ 
 نظامی نکنی که مانمی خواهیم درآن والیات جنگ شروع شود.

حامدکرزی چارۀ نداشت چون امر امرامریکاییها بود، لذا حنریرف 
اتمر و وحیداهلل سباوون رابدانجافرستاد که اگرامکان داشته براشرد 
بانیرنگ و فریبی مردد بومی را متقاعد سازند تا زمین ها و باغ هرا 
وخانه های شان رادو باره به کوچی ها  و وشتون های قبایل تسلیرم 
نمایند. حنیف اتمر ووحیداهلل سباوون به هراندازه ایرکره زحرمرت 
کشیدند وهرچال ونیرنگی راکه بکار بردند، کاری نیفتاد و مرردد 
بومی گفتنداین فرض ماست که از جایدادخود تاآخریرن قردررۀ 
خون خوددفاع نماییم . حتی حنیف اتمر و وحیداهلل سباوون به این 
مردد ویشنهاد کردند که شما را زمین های بیشتر در مناطق دیرگرر 
می دهیم،  اگر شما زمین، باغ و خانه های تان را به کوچی هرا و 
وشتون های قبایلی رهاکنید، ولی مردد بومی مصمم بودند و گفتند 

 ازسر خودتیرهستیم نه ازجایدادهای خود . 
اماحامدکرزی به آن کوچی ها و وشتون های قبرایرلری راکره 
ادعای ناحق می کردند، امرداد تا همۀ شان درمحربر  ولسروالری 
خواجه بها الدین و تخار، که خالی بودند، جابجاشوند، وبه مصرف 
دولت برای آنهاضروریات زندگی وسه وقت نان تیار مرقرررکررد. 
هدف کرزی ازین کارها این بودکه چون رآن شرایط امریکاییرهرا 
امرکرده بودند که باید ازاستفادۀ قوت وبروز بررخرورد درآنرجرا 
خودداری نماید، به اصدلح دست اوبسته بود وچیزی کرده نرمری 
وانست، اما آن وشتون ها و کوچی ها را گفت که از محب  شرور 
نخورید وهمانجاباشد که هدف او این بودتا منتظرفررصرت برایرد 
بودکه زمینه مساعد شود تا زمین ها و باغ ها و خانه را به زور یا به 
رضا ازصاحبان اصلی آن دوباره گرفته به وشتون های ناقل تسلریرم 

 نماید. 
ترس دیگرکرزی ازشهیدجنرال داؤود داؤودبود که درکنارمرردد 
ایستاده بود، تااینکه حامدکرزی بعداً به همرکراری زلرمری ویسرا 
وجمعه خان همدرد اورا به شهادت رساند. حنیف اتمربرای اینرکره 
مسأله را ماست مالی کرده باشد، ودهن رسانه های جمعی راببنردد، 
چون کرزی وحلقۀ متعصب قبیله گرای اونمی خواسترنرد ه ایرن 
موضوع به رسانه ها سرایت نماید، درآن صورت معلود میشد کره 
حقیقتاً خانه وزمین وباغ مردد رابه زورگرفته وبه وشتونهای نراقرل 
داده بودند، ومناطق دیگر شمال کشور ازاین مثال استفاده ننمایند، 
لذابا بی بی سی مصاحبه کرد وگفت که چون استادبرهان الردیرن 
ربانی یک رئی  جمهور قانونی بود لذا هماندورکه آن زمریرنرهرا، 
خانه هاوباغهارا که به امر داؤود به وشتون هاداده شرده برود، بره 
امراستادربانی دوباره گرفته شده وبه صاحبان اصلی آن داده شده، 
درمورد چیزی گفته نمی توانیم وامر رئی  جمهورسرابرق کشرور 

 قابل اعتبار است . 
قراراطلعات، آن وشتونها وکوچیهای ناقل، هرنروزدرمرحرابر  
خواجه بها الدین وتخار اند، وبه مصرف دولت زندگی می نماینرد 

 و منتظرفرصت اند ! 
باید یادآورشد زمانیکه داؤودخان امرکررد زمریرنرهرا، خرانره 
هاوباغهای مردد ترکمن، ازبک وتاجیک درنقاط مختلف قردرغرن 
زمین، به زور گرفته شده وبه کوچیهاومردمان قربرایرلری مراورای 
سرحد دیورند داده شود، درولسوالی نهرین مردد مقاومت کردنرد 
وبرای اینکه جلو اغتشاش ومقاومت آنهاراگرفته باشد، داؤودخران 
ایجادیک فرقه را در نهرین داد، تاآن مرردد خرود راشرور داده 
نتوانند، درحالیکه ازدیدگاه ضروریات نظامی واساسات عسکرری، 
اعمار فرقۀ عسکری درچنان جای کوچرک کرار سرنرجریرده ای 

 نیست. / )ادامه دارد(
****************************** 

 کتاب برای فروش در ادارۀ جریدۀ امید
 * خاطرات وریشان، نوشتۀ داکترعبدالحکیم طبیبی، ونج دالر

 * خاطرات سیاسی، سیدقاسم رشتیا، بیست دالر .
 * یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی، بیست دالر.

* جنگ درافغانستان، نوشتۀ دانشمندان انستیتوت تاریرم نرظرامری 
 دالر 68روسیه، ترجمۀ عزیز آریانفر، 

* افغانستران ور  ازبرازگشرت سرپراهریران شروروی، نروشرترۀ 
 دالر. 61محمودقارییف، ترجمۀ عزیزآریانفر، 

* احمدشاه مسعود، شهیدراه صلش وآزادی، نوشتۀ داکتررمرجریرب 
 دالر. 68الرحمن رحیمی، 

 11* یک نسخه دیوان کامل ملک الشعرا محمدطاهرهاتف کابلی،
 دالر.

هزینۀ ووسته وارسال کتا ، بر بهای کرترا  افرزود مری شرود. 
علقمندان لدفاً چک یا مانی آردر رابرای خریدکترا  وهرزیرنرۀ 
 ارسال، به ناد محمدکوشان و به نشانی جدید امید بفرستند. با امتنان  

 
 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( به تحقیق که خداوند  
اول به مسجد عیدگاه میرفت، نفلی ادا میکرد ودرویشگاه کابلی ها  
ازکرده های خود توبه مینمود ومعذرت میخواست، وآنگاه ازصلش  
وثبات جفنگ میگفت. روبه شهری برمیگردد که یتیم ش  ساله اش  
بیست وش  ساله شده، ودرطول بیست ویکسال در مرارتهاومشقات به  
قاتل ودرش لعنت فرستاده، روبه شهر زنی میگرددکه با اطفال قد ونیم قد  
بیست ویکسال قبل، گلبدین شوی اورا ازاو گرفته است، وبا هرناله وآه  
فرزندان  بیست ویکسال به گلبدین لعنت فرستاده شده، او به شهری  
برمیگردد که دیوارها، کوچه هاوساختمان های  از ویرانی وتباهی که  

 گلبدین برسرش آورده است، به او لعنت ونفرین گفته است ! 
گلبدین این شهر، شهرتو نیست، این خانه، خانۀ تونیست، این کشور،  
کشورتو نیست، سرک ما، دیوارهاوونجره ها، خانه ها، مردها، زن ها  
واطفال همه ازتو نفرت دارند. به اندازۀ تماد کاینات به تولعنت می  

 فرستند و سایۀ شود را سرآغاز مصیبتهای تازه می دانند.  
شرد برآنهایی که به استقبال توآمده اند، شرد به آنهایی که به  
چرندیات تو گوش داده اند، شرد به آنهایی که آمدن ترابه فال نیک  
گرفته اند، لعنت خداوند به آنهایی که برای تو قصروویل تهیه دیده اند  
ونفرین به آنهایی که ازوول خیرات، به تو آرگاه وبارگاه اجاره کرده  

 اند !  
توحکومت ائتلفی را ردمیکنی، اما ازهمین حکومت، برای سه هزار  
و ونجصداوباش خود درخواست اشتغال داری! تو بااین جلدان وهفتاد  
سروی  مملو ازنوکران واکستانی که به والیت بلم فرستادی چه  
میخواهی بکنی؟ باز چه نقشه درسر وچه فتنه درنهان داری؟ آیا حکومت  

قبیلوی( تو وکرزی وغنی    -قوی مرکزی)دکتاتوری فاشیستی مذهبی 
احمدزی بابرادران تروریست تان میتواند حاکمیت ملی را دروطن  
برگرداند؟آیا سیاستهای افراطی مذهبی تو، میتواندباعث برگشت  
صدهاهزارجوان که سرگردان دروسکوچه های ارووا هستند بشود؟ آیا  
مغزمعیو  تو میتواند معادالت ومعضلت بین المللی و مندقوی راحل  
نماید؟ آیا سگ های زنجیری تومیتوانند ازاستقلل کشوردفاع کنند؟!  
که در خوان تو، درچهل سال اخیر، جزتفنگ و راکت و بمب های  
انتحاری، چیزی نیاموخته اید. چدورمیتوانید به خواستها وسئواالت  

 اقتصادی واجتماعی جوا  بیابید ؟ ! 
 »به تحقیق که خداوند قود ظالمان را هدایت نمی کند.  «

دراخیر هم وردۀ ازداستان حضرت یوسف علیه السلد: حضرت  
یوسف در زندان تعبیرخوا  دو زندانی، یکی رامژدۀ رهایی داد و رفتن  
به دربار فرعون . حضرت یوسف هنگاد خداحافظی، بعدازرهایی آن  
زندانی، از او درخواست کرد تا نزدفرعون برای رهایی خودش  
یادآوری کند. خداوند جبرئیل را فرمان داد تابه یوسف بگویدکه مدد  
خواستن غیر ازخداوند، هفت سال زندان دیگر رادروی دارد. یوسف به  
خاطرمدد خواستن از انسان دیگر، هفت سال بیشتر راگذراند، بعد متوجۀ  

 اشتباه خودشد وتوبه کرد .  
ماهم زمانی دست به دامن عبداهلل زدیم ! زمانی به حرفهای قانونی دل  
خوش کردیم، فرصتی هم از امراهلل صالش مددخواستیم، ودرآخرهم  
چشم به عنایت عدامحمدنور دوختیم ! خداوند رافراموش کردیم و  
ندانستیم که این بنده های خداوند هم نف  وشهوت وغروردارند و وول،  
مقاد، ناد و منصب میتواند آنهارا ازخدمت به مردد بازدارد. در واقعیت  
هم همیندور شد، وغضب خداوند نازل شد وابلیسی ازآسمان برزمین  

 افتاد ! 
تا چندسال دیگر، روزگار مارا بدتر ازآنچه هست خواهدکرد! مگربه  
این زودی فراموش کردیم که مسعود مادامی که طالبان به دروازه های  
ونجشیر رسیده بودند، به مردد گفت که مایوس نشوند، خداوندبا ماست  
وبه اراده و عنایت اوبه مقاومت ادامه میدهیم. عنایت خداوند طالبان را  
تارومار کرد و عنایت خداوند، کرزی وغنی احمدزی راهم به دنبال تره  

 کی، امین و نجیب خواهدفرستاد. وعدۀ خداوند حق است ! / . 
  ***************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( انجنیر )؟( گلبدین  
قرآنی است تن در داده، سه ملیون دالریکه دراستقبال حضور واالشان  
مصرف شد، باخوشحالی وبا سخنرانی در محلیکه کشتار گاه برادران  

 طالبی اش بود با افتخار وذیرفت . 
وایان کلمم به این جنا  گلبدین این است که تاثابت نسازدکه آن  
عادت قدیمه را درمان نموده  برای خیر و صلح مردد، نه خوشنودی  
واکستانیها و آی اس آی آمده, اعتماد ندارد, فکر میکنم گوتک شدرنج  
یک ولن مخوف هست که خداوند مردد با شهامت, رنجبر و قهرمان  
افغانستان را از شر بدکاران و حقه بازان نجات داده در وناه خود نگاهشان  

 کند. آمین والسلد / .  
******************************* 

 )دنباله ازصفحۀ دود( بیست وشش سال خدمت  
امید چه می خواست ؟ آزادی و عدالت ! آزادی ازهمه قید وبنردهرای  
تباری، مذهبی، سمتی و عدات حقوق مساوی برای همه اقواد بررادر و  
برابرکشور. این خواستهای شرافتمندانه وشعارهای انسانری واسرلمری،برا  

 طینت  
 


