8301
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313
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دوست مشمارآن که درنعمت زند
الف یـــاری و بــرادر خــــوانـــدگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریـــشان حــــالـی و درمـــاندگی
» حضرت سعدی «

درشانزدهمین سال شهادت قهرمان
ملی ،از شخصیت استثنایی مسعود
شهید در امریکا تجلیل به عمل آمد
درین مراس ک مینند سیلهیی گاشت درتیالر بیشاکاوه چاری
بالس در اییلت ورجنیی ازسیعت پنج دیگرشنب ده سپتمبردایرشد،
و تیسیعت ن ونی ش ادام ییفت ،شمیری ازشخصیتهیی فرهنگی،
سییسی و اجتمیعی ازسیحۀ متروپولیتن واشنگتن دی سی واییلتهیی
نیوجرسی ،نیوییرک ،کروالینیی شمیلی وکلورادوگرده آمدند و

ییدواره هیی آمرصیح

شهیدرا یکبیردیگر ب گفتگو گرفتند.

محمودصیقل پس ازسخنرانی ،حین مصاحبه با نذیره کریمی

محمودصیقل سفیرونمیینده ویژه افغینستین درسیزمین مالال و
دپلومیتهیی سفیرت افغینستین درواشنگتن ازجمل آقایی حابایابای
جنرال قونسل سفیرت نیزدرین همییش حضورداشتند ،آقیی صیقل
بییید ازخایطارات دور جاهایدوماقایومات مالای ،احامادشایه
مسعودرامجیهدمبیرز وقهرمین راه آزادی خواند.
گردانندگین محفل عبیرت بودنادازآقاییاین مساعاوداحامادی
وجیوید پیمینی و دوشیزه اله احرار ،ک ب ترتیا با خاواناش

وجیزه هییی از بیینیت مسعودشهید اشعیر وپیرچ هییی ازشاعارای
وطن در وصف صفیت متعیلی آمرصیح  ،ومعرفای ساخاناراناین
پرداختند.
محمدقوی کوشان پس ازسخنرانی ،حین مصاحبه بانذیره کریمی

قیری اسداهلل حسینی بیقراست کالم اهلل مجیدمحفال رامابایرک
سیخت ،وسپس سخنرانین ذیل ب خواندن مقیالت ونقل خایطارات
شین ازقهرمین ملی آ یز کردند :آقیی محمودصایاقال ،خایناماهای
داکترنبیل نیک زی وجمیل رهین ،آقییین محمداشرن ایاماینای،
جیویدپیمینی ،ریچیرد مکنزی ،اباراهایا صایباری ،داکاتار االم
محمددستگیر ،انجنیر عبدالصبورفروزان ومحمدقوی کوشین.
ویدسوهییی ازصحبتهیی آمرصیح شهید ،برخی صحنا هایی
جهید ومقیومت ملی وعکسهیی ازشهدای گرامی استیدبرهین الدیان
ربینی ،استیدمزاری ،مصطفی کیظمی ،حیجی محمدقدیر ،قومیندان
عبدالحق وسییرشهدای جهیدومقیومات وتایاماروزدروقافا هایی
سخنرانی هینمییش داده شد ،ک بسییرجل توجۀ حضیر راناماود.
محفل بیدعیی ختمی ب پییین رسید ،ومهمینین ب صرن نین ش ک
ازسوی ادار چری بالس بنکویت هیل اندرستورانت تهی شده بود،
پرداختند.
عکسهییی ازگزارش فشرد بیال دراین شمیر آنالین هفت نایماۀ
امید ،روی سییت خراسینزمین ب نشررسیده است( .ادار امید)

مشتیو احمدکری نوری

فلشن

آژیــــر خطـــر

 ،نیوییرک

گرچ نرخ رنگبیزان روز و ش بیال رود
قیمت می هیچ گردد ،از صداقت نگاری
برتولدبرشت دراثر گیلیل یی گیلیلو گفت  :کسی ک حقیقت را
نمی داند بیشعور است ،امی کسی ک آنرا کتمین می کند و بیز نمی
گوید تبهکیر است!
زمینیک گزارش (سیگیر) رابخیطرسؤاستفید جنسی از بیوه هیی
سربیزان در قوای مسلح مرورمیکردم ،واقعیً عرو شرم را برجبیانا
جیری سیخت ،ومطمئن ک هرانسین شرافتمند وآزاد دیاگارکا
ازآن آگیهی حیصل کرده ییمیکند ،ب همچویاک حایلات دسات
میییبد .در واقع ضعف مادیاریات
وسقوط مطلق اخالو تایچا حاد
براوضیع واحوال آشفت ومسالاط
لب نموده است.
بیوه هیی سربیزان وطن دربادل
گرفتن معیش تقیعد همسران شهید
شین مورد سؤ استفید جنسی قرار
گرفت اند .بلی ! بیاوه هایی آن
راد مردان وقهرمینین ک بی ایماین
راسخ وعقید جیزم با خاداوناد
( ج)  ،جهت حفظ نایماوس ها
مشتاق احمدکریم نوری
وطن و وطن ،ترک سرکردند امی
ن ترک سنگر ،و بای آناین ایان
تعهدی را کرده باودناد ،وفایدار
بیقی میندند.
ولی دردا و دریغی درکشورمی برخوردبیعفت زنین بیو سربایزان،
چنین روش نیمردان وشرن بربیدده ازسوی مسؤوالن صورت مای
گیرد ،درحیلیک اکثر کشور هیی دنیی برای سربیزان وخینواده هیی
شین سخت حرمت وعزت قییل اند ،حتی دربسیفروشگیههی تخفیف
ویژه ه میگیرند ،زندگی خودشین و خینواد شین ازسوی دولات
مربوط تیمین شده ،تیآخر عمر ازمزاییی صحی و رفیهی خایصای
مستفیدمی شوند !
ازسوی دیگردرین روزهی گفت میشودک جوانگارایای رابارای
افرادامنیتی ،چند فیرغ ازعقل وخرد تجویزکرده اند ،گاویایافاراد
فعلی خیلی پیراند ! ب نظربنده این تجویزجهت جوان سیزی نیروی
نظیمی وامنیتی ن بخیطر پیری افرادآنهی بلکا درجاهات داعشای
سیزی این نیروهیست .
نکتۀ دیگر :من بحیث یک مطبوعیتی ولی یک نظیمی زاده کا
بیچلینج وزرای داخل طی دهسیل اخیرکیرکرده بودناد ،ازطاریاق
مطبوعیت بیه آشنییی داشتی  ،درین کیربلدم .زمینیاکا مارحاوم
مغفورتیج محمدوردک وزیار داخالاۀ آقایی کارزی باود ،بای
اونیزآشنییی نزدیکی داشت  .ایشین برای گفت ک بیی سخناگاویای
وزارت داخل را بپایر ،یییکی ازمعین هیی شود وباعاداً وظایافاۀ
خودراب توبده  .قبالًه مرحوم مغفوراساتاید االم عالای آیایان
درمصیحب هییشین ازمن بحیث جینشایان شاین دروالیات هارات
ییدنموده بودند.
پروفیسرداکترعنییت اهلل شهرانی مقیلۀ درمطبوعایت راجاع با
هرات رفتن من نوشت بودند ،وقبل ازرفتن آقایی ماحامادآصاف
رحیمی ب هرات ،تقریبیًهم متفق القول گردیده باودنادکا مان
هرات بروم ،ولی یکشب اوضیع تغییرکرد .حایالکا جاریاینایت
اخیردیده میشود ،گفت شده ک والی فعلی هرات سیبقۀ عضاویات
حزب اسالمی داشت و معیمالتی ه دوسیل قبل صورت گرفت بود،
یعنی روی رخن نموده درحاوز جاناوباغارب باوده ،ومایباقای
موضوعیتی ک من درمصیحب هیوبرنیم هیی تلویزیونی خاویاش
بیین کرده ووضیحت داده ام.
والی هرات ک بخیطرخنده هییش برسر میت هیی زلازلا زد
بدخشین مورد تنفرمردم واقع شد وخودحتی حیضرب یک معارت
خواهی ازمردم داغ ورنج دیده ،ازطریق تلویزیون طالاوع نشاد،
اخیراً وهمین هفتۀ قبل دیده شدک سید عبدالواحد دادشاینای کا
کفشهییش راطرن(انجنیرحکمتییر) پرتیب کرد ،سخنگاوی والای

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

زندگی والی هرات برده شد ،و روی همین اصل گزارشهاییای با
نشررسیدک درزمین حضوردادشینی درآنجی توسط عُمیل گلبدیان،
بویژه شخص جمعۀ همدرد ،شکنج شده است.
بییدگفت گلبدین جز رهبری یک شیخۀ حزب اسالمی ،دیگار
کدام موقف خیصی درافغینستین ندارد ،اوبگفتۀ هم شهروندان وب
گفتۀ خودش فقط یک تبعۀ کشاور ودارای حاقاوو ووجاییا
معمولی است .دولت ووالی هرات ب مثیبۀ نفراول آنوالیت بیستینی
وقهرمین پرور ،جداً پیسخ بدهدک براسیس کدام قینون ومطیبق با
چ اصلی ،انسینی بیزداشت شده رانزدیک آدم معمولی برده است؟
تی همدرد هیی گلبدین بیز دردآفرینی کنند؟ جیی تعج است ک
آقیی رحیمی بعنوان والی هرات ،گلبدین راشخصیت کیریزمیتیک
و تیوریسن الگوخطیب کرده شیگردان مکیتا رابا پاایارایای
اوازصنف هیی درس کشیده ،کیرمندان عایلایارتابا را واداربا
پایرایی کند !
بهرحیل ،هموطنین عزیزمی سیلهیست ک تیوریسن ،نیبغۀ شارو،
متفکردوم و همچوالقیب الیعنی رامی شنوناد ،ووقاعای ها با
آنهینمی گاارند ! ب تیزگی بی مغزمتفکرسوم جهین ه آشنیشادناد!
ایشین سترجنرال عبدالرحی وردک اند ،ک طباق گازارش تایز
ادار بیزرس رسمی اییالت متحده درافغینستین ،یعنی سیگیرماتاها
جاناگالای
شده ک وی درزمین وزارتش ،لبیس ارتش راب رنا
انتخیب کرده ،درحیلیک فقط دودرصدخیک افغینستین راجاناگال
تشکیل میدهد .طبق این گزارش این لبیس ن تنهیدراراضی کشاور
سربیزان راازراه دوقیبل تشخیص وشنیخت سیخت وبرجست میسیزد،
بلک بهیچ وج برای سترواخفیی عسیکارمانایسا نایاسات .ایان
متفکرحدودنودوس ملیون دالر رابرای سیخت 1/3ملایاون جاوره
لااباایس عسااکااری مصاارن ناامااود! ایاان کاایر آقاایی وردک
رادرشمیراختالسگران ومافاسادانایاکا تایگالاودرآن ارقاناد،
افتخیرشمولیت بخشیده است!ازمنظردیگربییدگفت خودمیمردم ه
تی حدی درسیختن وظهور چنین اشخیص میینخیلی نقش داشت ای .
گزارشی حیکیست ک دولت وحدت ملی قصدداردک هزاران
صیح منصبی راک هنوزب سن تقیعدنرسیده اند ،ودراوج پختگی
وکیرکشتگی در امور دفیعی میبیشند ،بیزنشست بسیزد( .ببخشیدک
بیزنشست گفت  ،نشودک آقیی ترمینولوژی وه قمشینش کافاشای
رابرسرم حوال ک بیزنشست ازمینیست!) .این اقدام زمینی صاورت
میگیردک پیرلمین درمرخصی تیبستینی بود ،وتقریبیً دو روزپایاش
ازشروع کیرمجلس ،بیمشوره هیی اتمری تصمی گرفاتا شاد تای
جریین این طرح بیشتر نلگد ،بیحکمی فرمین تقنینی آقیی احمدزی
صیدرشد ک براسیس آن  8851جنرال ،دگروال ،دگرمن وپییایان
رتب هیی نظیمی ک تیحدود85سیل سن دارند ،درکاماتارازدوسایل
یعنی هژده میسبکدوش میشوند ،و عوض شین گوییصیح منصبین
جوان نص خواهدشد ،یعنی صیحا ماناصاباینای کا تایحایل
ازچهیرچوب اردو وپلیس دوربوده اند ومربوط حزب گلبدین اند،
جاب سیست میگردند !
صدور این فرمین تقانایانای در زماین رخصاتای وکاال،
سروصداهی را بلندنموده ک این تصمی آنی وخایالای عاجاوالنا
میبیشد ودرشرایط حسیسی ک از نگیه امنتی در آسایا پاایاری
مطلق قرارداری وشرایط جنگی است ،دشمن هییای کا رسایاس
جمهور می خواهد بی آنین صلح کند و ب قول خودش با دساتاش
تف می کنند ،چنین فرمین تقنینی عیقبت نیندیشین ومخرب صیدر
مینمیید ،درحیلیک می شد بی شروع کیرمجلس موضوع راب وکالی
ملت ارجیع کند ،تی این رکن تقنینی کشور آنرا ارزیایبای دقایاق
کرده ،نظرات صیحبین نظر واهل مسلک ه شنیده میشد.
وزیردفیع فعلی اییالت متحده یک جنرال متقیعد وبیزنشاساتا
است ک دوبیره از اوکیرگرفت میشود .ب تقیعدسوو دادن وخاینا
نشین سیختن صیح منصبین بیتجربۀ میدانهیی جن چاهال سایل
اخیرکشور ،بیاین شتیب وبدون اعالن قبلی ،ودراوضایع واحاوال
جنگی وتقریبیاضطراری ،بکلی کایرنایروا ایارعایقاالنا و دور
ازاحسیس وطندوستی میبیشد ،ک هرگزبا خایاروصاالح مالات
وبهبودوتقویت قوتهیی نظیمی وامنیتی تمیم نمی شاود( .دنابایلا
درصفحۀ هشت )

شمارۀ 8301

هفته نامۀ امید

داکتر الم محمد دستگیر

برومفیلد ,کولورادو

دیالکتیک افغانستانی

درطول چند هفت درمیه اگست بی یکی از تحصیل کرده هیی
برادران افغین (پشتون) می ک در محیط کولورادو صیح قادر و
عزت خیص است و سیلهی قبل هنگایم امانایات و آرامای وطان
همشهری امریکی را پایرفت است ،روابط بحث در بایر افاغاین,
پشتون و افغینستینی ازطرو ایمیل صورت گرفت .چون در ایمایال
روز  32اگست پیشنهید نمودند » اگرمیخواهید باحاث مای باهاما
کسینیک در لست ایمیل میاند بیزشودوازطریق ایمیل ناوشاتاۀ مان
وجوابهیی شمیرادرمیین بگااری تی ببینی ک چند نفر دیگرکلاما
اختراع شد شمیرا ک افغین – ستینی است میپایرند«,خواست این
بحث را بیهم هموطنین مین چند نفر ,درسرتیسر جاهاین درمایاین
بگاارم تیدییلکتیک افغینستینی میدرقرن  73معرفی گردد.
چون هم بحثهیی میطویل است وجوابیت فیرسی مان ازطارن
ایشین ب انگلیسی اراس شده طبع آنرادر(امید دو هفت نیماۀ ماردم
افغینستین ) مشکل میسیزد ,بحسیب مشت نمونۀ خاروار ,آخاریان
جواب خودراک ب ایشین فرستیده ام بی شمی در میین میگاارم ولای
نیگزیرم مختصری ازینک چگون این بحث آ یز ییفت ,تاکر ده .
وطندارعزیزم دریکی ازایمیل هیی خودنوشت بودندک » :حا
وطن جزء ایمین است و آیی دیگرمملکتی یراز افغاینساتاین باوده
میتواند؟« درجواب نوشتا  »:هایاچ مامالاکاتای درقالا مان
بهترازافغینستین وجود ندارد وافتخیر دارم ک افغینستینای اساتا «.
محترم درعین بحث امریکی وپالن هیی آن در افغینستین و بحث بای
یک وطندار دیگر بیت ذیل را کنییتیً نوشت اند:
چی مورسی زیژولی پ دی خیوری
ک پ هر ژب ژیژی خو افغین دی
چی خیرخواه دوطن نوی ملن جین
خلص داچ ن انسین او ن افغین دی
چون ب تعقی کلمۀ( افغینستینی) من ودرجاریاین باحاثاهایی
دیگرشین طفره رفتند واین بیت را تقدی ناماودناد ,تاعابایارمان
(درترامی گوی دیوار توبشنو) بود .چون اس مارا تااکارناداده
بودند ادعی کردند ک برای هم بود ن تنهیبرای شمی .وها اشایره
نمودند ک » :افغین پشتو معنی دارد«ک در ماقایبال مان هاما
معلومیتی ک زیرعنوان »می گفت می هم افغاین هساتایا « ودر
سییت وزین (خراسین زمین) بطبع رسیده بود برایش نوشت  ,ولای
بعوض درک موضوع مرا ب نفرت قوم پشتون و تفارقا انادازی
مته سیختند وه بیزادعی کردند ک تیریخ افغینهی (پشتونهی) سیباقاۀ
ششهزار سیل قبل دارد ادعیسی ک چندی قبل یک پیکستینای ها
گفت بود! و اینک برمیگردی ب آخرین جواب من ب نوشتۀ ایمیل
تیریخی  71اگست  7132شین ک شیمل اصالحیت تییپاوگارافای
وگرامری بعدی است بی بیتی از شیعر نیزکخییل ,نقیش چیره دسات
و نویسند متبحر محترم محمد یوسف کهزاد حضورتین تاقادیا
میدارم:
جیم مرا ب سن زدی گرچ ای رقی
می چش خود ب سوی تو بیال نکرده ای
سالم ،محترم...ببخشید ک نظرب ورود عیدسعید اضحی و ها
مهمینینیک خداوند از کنج وکنیر امریکی ,کینیدا و اروپای بارایامای
لطف فرموده بودکمی مصرون شدم تی ب جواب تبصره هیی شمی
بپردازم.
نوشت اید ک » :من نشر بیت ملن جین را لط درک کارده
فکرکردم ک هدن متوج من است«.ببینید...صیح محترم ,شمی
ب جواب داکتر...ودر جریین بحث امریکی نوشتا مارا مایا ریاد
وبدون تأمل بیت ملن جین بخیطر تین می ید .آیای ایان عاجا
نیست؟ و بیز مینویسید ک شعر بیینگر هم کساینایاسات کا در
افغینستین بدون در نظرداشت لسین و(دیگرنژادهیی افغین)تولد شده
اند .این توضیح تین بر بحث می بیشتر مرچ ومصیلح میاینادازد کا
بیوجود تشریحیت مفصل عوض(دیگرنژادهیی افغینساتاین)جامالا
(دیگرنژادهیی افغین) را تاکر داده درحقیقت عوض درک کالم,
ب اصرار و شق تین دوام میدهید .وه نمیدانست کا پشاتاوناهای
(افغین) نژاد هی دارند.
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برای اصالح حدس نیدرست تین ,من صادهایسایعات درناوشاتان
موضوع (افغین پشتون است) صرن نکرده ام .امیبلی چنادسایعات
در تهی مضمون و خیلی هی ه بجای باماصارن رسایاد .تایساف
درینجیست ک بی وجود ذکر نخبگین پشتون می یی پشتاوناخاواهاین
چون بییزید روشین ,رحمین بیبی ,خوشحیل خین خاتاک ,شاهارت
ننگییلی ,شهید استید موسی شفبق ,عالم حبیبی ,عباداهلل افاغاینای
نویس وافغینی تولن کیلفورنیی بیز ه انکیرمیکنایادکا ( :افاغاین
پشتون نیست) .شمی ک ب بزرگین خود چندان احترام قییل نیستید,
دیگران نبییدازشمیگل کنند .شمیثیبت سیختید ک ( :این تاعابایار
شمیست ک یر پشتونهی افغین اند ,ن از نخبگین پشتونخوا) .بادیان
ملحوظ این بحث را پییین ییفت میخوان و دوام آنرا الزم نمیدان و
ب آزادی بیین و گفتیر شمی احترام میگاارم.
شمی مینویسید» :من تعج میکن ک ازکجیکلم افغینستاینای را
پیدا کرده ای؟ دیده میشودک آنرابعد از  7111و قبال ازیاناکا
افغین بیشید خلق کرده اید« .بیزبرایتین محترمین اظهیرمیدارم کا :
تیوقتیک  DNAیرپشتون و یک پشتون یکسین راپورداده نشاود,
بپایریدیی ن  ,من افغینستینی وشمی »افغین افغینساتاینای« هساتایاد
همچنین درنوشت تین ذکر نمودید» :برای من افغین ماعانای هاما
بیشندگین افغینستین را دارد « .یعنی ب اسیس گافاتا خاودشامای,
(افغینستینی)اند .من نمیدان چرا وقتیک من میگوی افاغاینساتاینای
هست شمیآنراتحریف نموده وییبهترتر بگوی بمن تهامات بساتا ,
کلم افغینستینی را مخلوو من میدانید ,چ تعقلی وچا ناتایاجا
گیریی! مینویسید ک (:افغین  -ستینی)است  .برای اینک ب ماعانای
(ستین) بلدیت پیداکنید لطفأ ب لغتنیمۀ دهخدا یی فرهن فایرسای
داکترمحمد معین مراجع کنید .مگراین(افغین – ستاینای باعاوض
»افغینستینی« مخلوو شمی نیست؟
قسمیک تاکر دادم در سیل  7111یک پشتون از پشیور ناوشات
ک (افغین یعنی پشتون) وامیچون منشأپیکستینی داشت ب آن توج
زیید نکردم .من افغین بودم تی هنگیمیک همقطیران پشتونخواه شمی
الفیظ رکیک یرمدنی و یراسالمی ب یرپشتونهی یید ناماودناد.
بعبیر دیگرازدو س سیل بیینطرن و بعد از توهینیت ,تظل ,تارور
و انتحیریون افغینهی ,خواست افغینستینی بیش ن افاغاین .امای شامای
بعوض سردادن منیقش و جدل بر من ک چرا افغینستینی هست بیید
بر آن همقطیران تین ک بر یر پشتونهی توهین و نفرین میفرستاناد
قد عل کنید و نشین دهید ک شمی ب یر پشتونهی بی عمل ,ن گفتیر,
احترام قییل استید.
در مقیبل چند سوالی دربیره دوران محصلی ک آیی کسی گافاتا
ک تو افغین نیستی و یی خیرجی و بیگین ؟ نمیدان چرا این سواالت
را طرح نموده اید در حیلیاکا بارایاتاین تاوضایاح داده باودم
وبیزدربیالتکرارنمودم ک بعداز تجیوز هماقاطایران شامای دیاگار
نخواست خود را افغین یید کن  .و ه مصروفیت دوران محاصالای
من در دانشکده ط بمن وقت چنین بحث هی را میسر نمیسایخات.
بینه بمظیهرات روز پشتونستین شرکت میکردی و فکر میکاردیا
پشتونهیی آنطرن سرحد برادران می اند ک متأسفاینا اماروز آن
کلم را تکرار نمیتوانی  .آنروز ک بنیم آزاد پشاتاونساتاین گالاو
میخراشیدی امروز می را بی پیرچ پیرچ سیختن طفل و پیرو جاوان
و زن و مرد و هزاره و شیع هیی مای جازا مایادهاناد .تایساف
درینجیست ک شمی و همقطیران تین بر افاغاینساتاین خاط باطاالن
کشیده ,ترجیح میدهید پشتونستین یید شود .ومن افتحیر دارم کا
خود را"افغینستینی" ک محل مقدس زادگیه را همیش بایایدم تایزه
نگ میدارد ,مینیم  .شمی ک نمیخواهید افغینستینی بیشید ,ب فیصلا
ای تین احترام میگاارم.
شمی بر من تهمت هیی تینرا تکرار کرده مینویسایاد":اگار الاط
" .اگر این تاعاقال
نکرده بیش  ,یک نوع نفرت بمقیبل پشتون دارید
تین بیشد خدواند شمی را ب راه مستقی هدایت کاناد .بای ثایبات
ت و آنه ب اسایس فارماوده
سیختن برای شمی ک "افغین پشتون اس "
هیی افتخیرات ادبییت پشتو آنرا" نفرت ب پشتون" مایاخاوانایاد,
...صیح کدام تکلیفی دارید ک بیید مشوره ماتاخاصاصایان را
جستجو نمیسید .من ب پشتونهیی مدبر ,دانی ,حقجو ,دانشمناد و بای
عقل و بی هوش خود احترام داشت دوستین صمیمی من اند و بی ها
مشترکأ در پیشبرد امور صحی و تعلیمیت صحی همکیر باوده ایا
ک تعداد شین بسییر محدود است .من در پوهنتون ننگرهیر کتایب
"د صدری نیرو یو مختصره جراحی" را ک مجموع لاکاچار هایی
داکتر شیه جراح صدری بود ب پشتو ترجم نمودم شمای مارا با
"نفرت پشتون" ک یک گنیه کبیره است مته مینمیسید و من ک بای
شمی بیدیگرزبین ملی می دری مینویس و شمی ب انگلایاسای جاواب
میدهید تی حیل بشمی نسبت نداده ام ک شمی از زباین دری و دری
زبینهی نفرت دارید راستش را میپرسی ,اینست فرو بین می و شمی.
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شمی مینویسید ":میتوانی برایمن بگوسی از جمل ای  11مالایاون
افغینهی بجز تو و شفیع عییر کسی دیگر ه است ک خود را افغین-
ستینی بگوید؟ نخیر ,بجز ازشمی هیچکس افغین – ستینی نمیگویاد.
امی رسین هی و سییت هیی متعدد از"افغینستینی" مقیل هایوتااکارات
دارند .چندروزقبل ,محترم خیلدصدیق چرخی ک فایمایالاش را
نیدر دارتبیه نموده از بین برد ,ضمن مصیحب بی تلویازیاون باهایر
پروگرام نگیه نو ,دو بیر کلم مقدس" افغینستینی" را یید نمود.
از شمی سپیسگاارم ک ب من افتخیر بخشیاده فارماوده ایاد":
منتلیتی و طرز تفکر شمی و آنهی ( نخبگین پشتون هی) یکی خواهاد
" .اول اینک شمی خود ثیبت کرده اید ک من از پشتونهی نافارت
بود
ندارم .یعنی بی کسینیک همفکر بیشید از آنهی نفرت نمیداشت بیشید.
و دوم اینک بی تأسف عمیق ,برای اینک ادعی هیی لط وبی تعاقال
خود را بکرسی تغیفل تین تکی دهید ,بگفت هیی نخبگین پشاتاون
ک افتخیر پشتونهیی علمدوست و دانش پژوه است ,حتای تاوجا
عطف ندارید .من هنور تولد نشده بودم ,شمی تولد نشاده باودیاد
امریکی تولد نشده بود ک راد مردان ادبییت پشتون گفت اند کا :
افغین پشتون است .شمی جهت مفید نیچیز شخصی ,این نخبگاین را
در زیر زمین نی آرام سیخت اید خداوند خیر تینرا پیش کند.
ارمن پرسیده اید ":داکتر صیح گیهی از شفیع عایایر گاوش
داده اید؟ بلی ,آیی گیهی گفت اید ک چنین سخنین رکیک و پست
" .بلی ,همین کلپ ویادیاوسای را
در بیره ای پشتون استعمیل مکن؟
چند روز قبل دوستی برای بی تکست فرستید .در آن تیاپ شافایاع
عییر گفت":من ضد پشتون نیست  ,تونمیدانی درین مملکت (وطان)
چ میگارد .چوب آتش دیگدان شین استخوان مان و تاوسات".
هیچوقت من ن شنیده ام ک گفت بیشد از پشتون نفرت دارد .اینهی
هم دروغ هی ,تهمت هی ,و توطئ هییست ک هنگیم طلبین اختراع
کرده از آن اسیطیر سیخت اند ,بیین حقیقی نیست .من ندانست کا
چرا؟ در جریین بحث می وشمی شفیع عییر را داخل سیختید ,باهاتار
بود ب خودش این جریین را بمیین میگااشتی تی جاواب قانایعات
بخش برایت میداد .میتوانی روز هیی شنبا سایعات  1-3وقات
کلورادو هرسوالیک داشت بیشید از خودش بصورت الیف پرساین
کنید .خداوند برمن الطین و مهربینی داشت و بهر تعدادیک عرض
شکران کن کیفی نخواهد بود ک من را طبی سیخت ک برهاما
مهربین بیش و سرحد نژاد و ماه و رن و عقیدت را در ناظار
نداشت یگین ذکر و فکر من مریض من بیشد.
شمی نوشت اید":برادرعزیز داکتر صیح  ,آیی عین کالاما یای
" است برای دیگر ممیلک اساتاعامایل
مشیب آنرا ک "افغین – ستینی
میتوانی ؟ می و یی جهین ,مردمی راک در تیجکستین ,ازباکاساتاین,
هندوستین ,عربستین ,زندگی دارند چ یید میکنند؟ هیچاکادام از
مردمینی ک درین ممیلک زندگی دارند از یک قوم نیستند ,بلاکا
خود را تیجک ,ازبک ,عرب مینیمند .همچنین اقاوام و قاباییال
متعددیک در امریکی حییت بسر میبرند هم خود را امریکیسی یاید
".
مینمییند
...صیح محترم ,شمی موضوع نهییت خوب و حسیس را ذکار
کردید .من دو جواب برایتین دارم و انک کمی دراز تر است اول
عرض میکن  .این مردمین خود را تیجکاساتاینای ,ازباکاساتاینای,
هندوستینی ,و عربستینی نیز یید میکنند ک هیچوقت بین شین بحث
هی ب دراز هی نمیکشد زیرا وقتیک خود را ازبکستینی مایاخاواناناد
معنی آنرا میدهد ک ازبک ازبکستین اند ن ازبک افاغاینساتاین ,و
قتیک خود را تیجکستینی مینیمند معنی آنرا دارد ک او تایجاک
تیجکستین است ن تیجک افغینستین ,و آن پشتونی کا خاود را
افغینستینی مینیمد معنی آن دارد ک او پشتون افغی نستین است ن از
پیکستین و ه وقتیک میگوسید من افغینستینی هستا با افاتاخایر
میگوسید ک من اهل افغینستین هست  .و در قسمت مثیل تین ک "در
امریکی هم خود را امریکیسی میدان"د یک چیز را فراماوش کارده
اید ک مردم امریکی متمدن ,بی اخالو ,قینوندوست و پیرو قایناون
بوده ,عدالت ,مسیوات و برابری را مراعایت کارده اگار کسای
تخطی کند و لوک رسیس جمهور ه بیشد جزای خود را می بیند و
محیط زیست دانی و عیقل شین در بحث منطقی تن در میدهاناد نا
مینند می ک بگفتیر نخبگین خود فقط جهت رفع عطش پشتونخواهی
خود شق کنی و خط بطالن بکشی  .این روش در اماریاکای ایار
اخالقیست.
جواب کوتیه من اینست ک این ممیلک طیقت و یون و یارت
ننگییلی و اللی و یره ندارند ک وارثین آرییسی را بیگین خاطایب
" دشنیم دهند .در امریکی درین چند دها ای کا
نمییند و"حرامی
همشهری بودید کسی بشمی گفت توانست ک شمی خیرجی هستید و
( دنبیل درصفحۀ هشت )
یی حرامی؟
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اساتاید دانشاگایه در

تلویزیون ژوندون

مظهر تعصب زبانی و قومگرایی در افغانستان
(ب ادامۀ گاشت ) :اکثردانشمندان وتحلیلگران براین متفق الرأی
اندک دور سلطنت محمدظیهرشیه دور بود پراز رکود وجاماود
وبی حیصلی .این دوره ب انداز بی ثمربودک بیشترب یک درخت
زقوم میمیندک سیلهیازاوگاشت وپیر شاد ،امایحایصالاش تالاخ
بودوخودش بی فیض وبرکت .ن سییۀ داشت ک در ساردی اش
نشست ون توانی ک برآن بتوان تکی زد! روی همین ملحوظ باود
ک اکثریت مطلق نویسندگین وتایریاخ ناویساین بایاگاینا کا
درموردافغینستین نگیشت اند ،ازصحبت دریان ماورد خاودداری
نموده وسخن گفتن ازآن دوره را ضییع وقت شمرده اند .
شاایه باا اناادازد دررکااودوعااطاایلاات اارو بااودکاا
درامورکشورومملکت داری عالق نداشت ،ن تنهینمی دانست کا
درکشورچ میگارد بلک حتی نمیدانست در دور وپیشش چ حیل
واحوال است .روزبروز نیرضییتی مردم ازطرزاداره و حکومتداری
این شیه بیشتروبیشترمیشد ،وملت فقیر وفقیرترمیاگاردیاد .بارای
درک درست ازفضییی ک در دوران سلطنات ماحامادظایهارشایه
درکشورموجود بود ،درینجی از برداشتهیی شیدروان استیدخلیل اهلل
خلیلی ،ادی فرزانۀ کشور ییدآور میشوی ک خودرنجاهای وآالم
آن دوران اختنیو آمیزوظیلمین رابچش سردیده وبیرگ وپاوسات
مظیل وبیدادگریهیی آنراچشیده است.
استیدخلیلی میگوید» :بهرحیل ،روزهیتیره ترمیشد ومیین مردم
وحکومت فیصل ایجیدمیاشاد وپایدشایه درارگ نشاساتا باود
واختییرهیچ چیزرانداشت .سردار محمدهیش خین شاروع کاردبا
کیرهییی ک هرروزنفرت مردم رابیشترمیاکارد ...ایان حاواد
هرروزخلق میشد وپیدا میشدوفرییدکسی بجییی نمی رسید«.
تفیوت زندگی میین خینواد شیه وملت بین آسمین وزمین باود،
شیه وخینواده اش درعیش وعشرت وملت درفقر وعسرت زندگای
میکرد .برای اینک حیل و احوال آن روزگیررابهاتارتاجاسا داده
بتوانی  ،وقضیوتی درماوردداشاتا بایشایا  ،دریاناجای ساخانای
چندازشیدروان الم حضرت کوشین ،ژورنیلیست شهیرونویساناده
ومبیرزکشوررانقل قول مینمییی ک درکتایب(سارناوشات مالات
مظلوم )...آمده» :اقوام کثیرملت میمکلفیت هییای ماثال پشاک
(خدمت عسکری زیر بیرو) میلیۀ کشت وزراعت ،محصاول مایل
التجیره ومحصول مواشی و نیزخدمیت تحمیلی اجبیری بایاگایری
برای حفر نهروبند وصدهیتکلیف نیحق واجبیری را صیبران بدوش
کشیده اند .درپرورش قره قل ،کشت پنب و ز روکنج،در بایفاتان
قیلین وگلی وسییروسییل تولیدی ب دشت وصحرا بساربارده اناد،
ولی حیصل رنج وزحمت ومحنت و آبلۀ دست وپایی شاینارایاک
خینواد مسلط ویک قوم مسلح حیضربیش آن خایناواده واربایب
قدرت ،مفت ورایگین برده وخورده اند .زمین زراعتای پادری و
مییملک زرخرید آبی واجداد شین ب دیگران داده شد وخودایشاین
را دهقین زمین خودشین وسرایبی سرای خودایشین سایخاتاناد .در
چنین عهدی اقوام کثیر دروالییت دوردست روی مکت وماعالا
راندیده و پنسل وبرس دندان رانمی شنیختند .پدران ومیدران شاین
درروشنی دودآلود چراغ چوب بیحیوانیت ایشین دریاک ماغایره
بسرمی بردند ،ودرتمیم عمردویی س لبیس کربیسی خودبین وچپن
کهنۀ میرا پدر وپدرکالن پوشیدنی دیگری میسرشین نبود .وامای
یک خینواد کثیراالعضی برهم نفوس کشورچنین مسلط باودکا
قسمت اعظ خوراک وپوشیک ،بوت ،کاله ،عطر ونکتییای شاین
توسط سفیرتهیی وطن درخیرج خریداری وب طییره ب کیبال مای
آمد ! ازهم مکلفیتهیی ملی حتی سیلهیازخدمت زیربیارو ماعاین
بودند .همچنین حیضربیشین این خینواده ن تنهیب مکلفیتهیی مالای
وخدمیت بیگیری تمکین نمیکردند بلک حتی تاکره وترخیص ه
نمی گرفتند .اینهیتوانستندمیلکین اصلی خین وزمین صا شاده
راب حک خود ب قتل برسینند ،اجسیدشینرا بزکشی نمییندوگوشت
و پوست شینرا درصحراهیی شمیل کشور بسوزانند«.
شیدروان الم حضرت کوشین ب حیدثۀ المنیکی اشیره کرده اند
ک یکی از پشتونهیی نیقل ک میل وجین وزمین مردمین بیگانایه و
بی دفیع سرپل شبر ین راک توسط دولتمندان ماحامادظایهارشایه
(محمدگل مومند) ص شد ،و ب این پشتون پیبارهاناۀ کاوچای
پشتون نیقل داده شده بودوبیگاشت زمین ب انداز قدرتمندشدکا
هرظلمی ازدستش بر آمد برمردم بیگنیه سرپل شبر ین انجایم داد.
این حیوان انسین نمی ،ک ازمقربین دربیرشیه بودوبهمین سابا با
نمییندگی مردم سرپل وکیل شورامقررشده بود ،کامایل الادیان
اسحیو زی نیم داشت .این حیوان انسین نمی ،روزی بارآن ماردم
ض میشودوهشت تن از ازبیکهیی بیگنیه وازبیشنادگاین باومای
محل راک خواهین پس گرفتن خین وزمین شاین باودناد ،کشات
بعداجسیدبیجین شینرااین گوره خر

دون صفت درمحضرعیم بزکشی کردوسپس توت هیوپیرچ هایی
بدن آن انسینهیی بیگنیه راجمع کرده هم رادر آتاش نامارودی
خویش سوختیند.
جیل وجیی تعج اینجیست ک محمدظیهرشیه دربارابارایان
عمل وحشیینۀ ضد انسینی وضاداساالمای اساحاقازی خایماوشای
اختییرکرد ،ن تنهیآن وحشی راب پنجاۀ قایناون نساپارد ودادآن
انسینهیی بیگنیه راک رعیییی وفیشعیرخویش میخواند نداد ،مرتاباۀ
اسحقزی رابیالتربرد ،خین رخشین ه زنی وهماساری آن قایتال
راقبول کرد ،واعضیی کالن خیندان شیه ،اگرن خودش ،درمحفال
آن عروسی پییکوبی و رقصهی نمودند ،چون ایان کامایل الادیان
اسحقزی مینندمحمد گل مومند خبیث یکی ازماقارباین دربایر و
ازحیمیین سلطنت وخینواد سلطنت بود
اینه گفتنی است زمینیک بیزمیندگین سیده دل آن مقتولین با
امیداینک پیدشیه وحکومتی است ،پس عدالات ها باییادبایشاد،
نزدالمتو کل علی اهلل محمد ظیهرشیه؟؟!! ب دادخواهی آمدند تیبا
دادشین رسیده وعدالت نمیید ،برعکس شیه خمی بر ابرو نایایورد،
گویی هیچ چیزی نشده ییاینک کمیل الدین اسحاقازی ایان حاق
راداشت تیهشت بیگنیه رعیییی وفیشعیرپیدشیه رابکشد ،بایبازکشای
سالخی کندو اجسید شینراآتش بزند ! اوب انداز ب آن حیدثۀ الا
انگیزوجینسوزبیبیتفیوتی وبی بصیرتی نگیه کاردکا درعاریضاۀ
آنهیامرکردجینبین بین خود بنشینندوقضی رادربین خودحل وفصل
نمییند« ! .جیلبست ک کسی ازین المتوکل علی اهلل ناپارسایادکا
جنیب شمیپیدشیه هستیدومسئول رعیت ،پس عدالت درکاجایسات
وقینون توازچ قراراست ؟!
شیدروان عبدالهیدی داوی مردمبیرزوآزادیخواه کشورک بیاش
از چهیرده سیل درزندان ارگ شیهی سپری کارده باود ،درماورد
انحصیر مرات بلند دولتی کشور بخصوص وزارتهای وسافایرتاهای
توسط خیندان کثیراالعضیی شیه میگوید »:اقیرب شیه ن تنهیبرای
احراز وانحصیر مقیمیت صدارت ،وزارت و سفیرت تالش داشتند،
بلک پسینهی حتی این عهده هیرا ارثی ه سیختاناد ،ماثاالً گایهای
پدروپسر و دوس برادر و چندبرادرزاده ،خواهرزاده ودامید عایان
عهده هیرایکی بعددیگر توار میکردند ،حتی نواس وکواسۀ شین
نیزمقیمیت راحق خودمی ییفتندوبدیگران مجیل رسایادن با آن
عهده هیرانمیدادند ،ولودرلییقت  ،صداقت ووطندوستی ،بیرهیازآن
گروه خیص برتری داشتند«.
این خینواده حتی تحصیل وتعلی واستفیده ازبورسهیی تحصیلی
و تعلیمی رابرای خودوآنهیییک ب ایشین وابستا باودناد ،وباعاد
افرادی متعلق ب ملیت خیص دلخواه خودشین انحصیرکرده بودند.
بیوجوداین ک اکثریت اعضیی خیندان شیه بی اساتاعاداد یایکا
استعداد بودند ،در مکیت وتیسیسیت تعلیمی کشاورکا خایالای
محدوده بود ،حق اولیت داشتند ،وبعضی ازملیتهیی کشورراحتی
اجیز شیمل شدن ب این موسسیت نمی دادند .دردانشاکاده هایی
دانشگیه کیبل ک فقط یگین دانشگیه درهمۀ کشوربودتعیدل ملیتهای
دیده نمیشد ،روی و رویداریهی واینک ب کدام زبین حرن میزنی،
ییازکدام والیت هستی ،شیخص هیی عمد شمولیت با دانشاگایه
وتحصیل ییفت شدن بود.
این امر درادار دانشگیه ه موثارباود ،طاوریاکا ازپاینازده
دانشکد موجوددانشگیه رسیس سیزد آن ازیک ملیت بود ،وایان
موضوع شورایعیلی دانشگیه راه متیثر سیخت بود .بیشتراستایدانای
ک مربوط ب آن ملیت بودند ،خوب ییخراب ،ب ترفیعیت علامای
نییل میشدند و دربرابر استیدانی ک ازمالایاتاهایی دیاگارباودناد،
کیرشکنیهی میشدوسیلهی دریک رتبۀ عالامای بایقای مایاماینادناد.
مثالبخیطردارم ک یکی ازاستیدان برجست وزحمتاکاش وپارکایر
دانشکد ادبییت ،استیدعین الدین نصر بود ،ک ازاستیدان برجساتاۀ
دیپیرتمنت ادبییت زبین فیرسی بود و ادی زبر دست وناویساناد
توانییی ه بود ،برای بیش ازپینزده سیل ازرتبۀ پوهنملی بیال نرفت.
داستین جنیب عیلیقدراستیدگرانمیی عین الدین نصرازین قراراسات
ک در بهترین اثری ک درذات خود بکر ونیییب بود ،برای توضیح
علمی ازرتبۀ پوهنملی ب پوهندوی نوشت بودک درناگایشاتان آن
زحمیت زییدی کشیده بود ،این اثرنایب با شاکالای ازاشاکایل
ازشورای علمی دانشکده موفقین بدرشد وب مرکز دانشگیه رجعت
داده شدتیب شورای علمی ک مرجع نهییی باود ،بارای ارزیایبای
وتصوی پیشکش شود .شوربختین ک روزهیو میههیوحتی سایلاهای
گاشت ،نوبت ب اثر بکرنرسیدک ب شورای علمی دانشاگایه راه
ییبد .پس از اصرارفراوان وتپ تالش بی پییین استیدگرامی نصر و
کسین دیگری ازاستیدان خیرخواه این اثرب شورای علمی دانشگایه
فرستیده شد .درآنجیکسی نبودک ییرای مقیبل بیاین اثر نیب ازنگیه
محتوی داشت بیشد .امیاین اثرنیب یک نقیص داشت ک سب شده
بوددربرابرآن صف آرایی هیی زییدشاود ،از دانشاکاده شاروع
تیمرکز دانشگیه وتی شورای علمی آن ! نقیص این بودک نویسناده
درین اثر نیب ازاصطالحیتی استفیده کرده بود ک درزبین مایدری
اش ک فیرسی بدخشی بود ،ک این عمل خش اکثاریات اعضایی
شورای
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علمی دانشگیه رابرانگیخت بود ،چ خشمی! ک میخاواساتانادایان
استید عین الدین نصر راب اصطالح یک لقمۀ خیم نمییندک چطاور
وازکجی این جرست رابخود داده است ! نقیصۀ دیگراین کتیب نیب
این بود ک جنیب استید نصردرپیشینی پشاتای ودرصافاحاۀ اول
اثرعلمی خود بعوض اینک بنویسد »د ادبییتوپوهانازی ،دکایبال
پوهنتون «ک نورم وقینون مطلق بود ،ب زبین میدری خود نوشاتا
بود» :دانشکد ادبییت ،دانشگیه کیبل «درآنروزگیر نوشتن چ ک
حتی گفتن واژ دانشکده ودانشگیه جرم عظیمی باود ،گاویاناده
ونویسنده هردو مستحق ر ره ،اگر ر ره نی ،روانۀ بندیخین ک
حتمیً شدنی بود!
سروصدا درهم جیی دانشگیه بلندشد ،هم اعتراض آمیزبود وهم
او رامالمت میکردند ونزدیک بودک درهماین صاحان دانشاگایه
خودش واثرش را سنگسیرنمییند ،تیمییۀ عبرت دیگران شود !
خوشبختین ب وسیطت تعدادی ازاستیدان خیرخواه ودانشمند ایان
کیر نشد ،امی دل متعصبین نژادپرست ب انداز ب این جارسات آن
استید مبیرز کوفت کرده بود ک چندتن اوبیشین خاودرا وظایافا
دادند تی استیدعین الدین نصر رادرصحن دانشگیه لت وکوب کنند،
وآن اوبیشین همین کیرراکردند وتایریاخ سایخاتاناد کا یاک
استیددانشگیه بجیی کلمیت مصنوعی پوهنزی وپوهنتون ک سیختۀ
پشتوتولن بود ،ن کلمیت سچۀ پشتو ،واژه هایی اصایال ،نایب،
پربهیوپرمفهوم دانشگیه ک خوش صداه هستند ،استفایده کارده
بود ،لت وکوب شد!
آن طیسفۀ متعص ونژادپرست تیجییی عرصۀ زندگی رابراستیدعین
الدین نصرضیق ونیخوش یند سیختندک اگرسنگی رادرآن عارصا
می گااشتی  ،ذوب میشد ولای اساتایدنصار دربارابارهاماۀ ایان
نژادپرستیهیو بی عدالتیهیمردان ایستید ،وهیچگیه کلمیت پوهانازی
وپوهنتون را در نوشت هییش ذکرنکرد ،بلک دانشکده ودانشاگایه
گفت ،وتی زمینیک جین ب حق سپرد ب ظل وبیداد تسالایا نشاد،
مردان زیست وبیافتخیر چون یک مبیرزب حضرت حق پیوسات .
روحش شید وفردوس برین مأوایش بید.
استیدعین الدین نصر مردمبیرز ،هدفمند ،مسلماین پایک ،قایطاع،
شجیع وبی تارس از زورمانادان وساتاماگاران ،بایهامات واال
دانشمندوادی بی بدیل وازاستیدان ممتیزوسیبق داردانشگیه کیبال
بود،برعلی کمونیستین واشغیلگران مبیرز علنی میاکارد .مان نا
تنهیافتخیردوستی آن دانشمند عزیزراداشت  ،بلک درهمسییگی ها
زندگی میکردی  ،هربیری ک از رویۀ خشن متعصبین ونژادپرستین
دلتن می شد ،ب خینۀ میمی آمد ودرد دل میکرد .درآنزمین مان
ب سییستهیی تبعیض گرایین ملتفت نشده بودم ،ومعلاومایتای کا
دربیر مظیل واستدادهییی ک خینواد ظیهرشیه ویک قومای کا
اوآنهیرا نوازش میداد وآنهیب او تولواک میگفتند ،وخودوخینواده
اش راپرستش میکردناد ،ماعالاومایت چانادانای ناداشاتا  ،با
استیدنصرمیگفت استیداینقدرتندنبیش واینقدربی پرده سخن نگوک
برایت ضررمیرسیندومشکالت زییدی برایت ایجید میکنند ،شاولا
ات رابخور وپرده ات رابکن  .استیدمرحوم میگفت تونمیدانی کا
چ ظلمی روان است وچ بیعدالتی درکیراست ،مگرروزی آن ظل
رامیدانی وآن بیعدالتیهیرا درک میکنی وبیزخواهی گفت ک مان
حق بجین هست واین حق من است ک ب زبین میدری خودحارن
بزن وب زبین میدری خود بنویس  ،ومیگفت برادر حاق گارفاتا
میشود ،داده نمی شود !
ازآنروزگیر سیلیین درازگاشت وحقییق درموردوطن ومردم روشن
شد ،دانست آنچ برای درمکت ودانشگیه گفت بودند ،آناچا در
تیریخ فرمییشی خوانده بودم ،هم دور ازحقیقت ودروغ بود ،هم
ب نفع سلطنت ودوام عمارسالاطانات باود .دریایفاتا کا چا
ظلمهیوجفیهییی ب حق این ملت بیچیره رواداشت اند ،زنجیروزوالن
هیوقتل و یرتهی کرده اند،ب زنین ودختران نیبیلغ تجیوزوبی عزتای
کرده اندیی آنهیراب یغمیبرده اند ،قتل عیمهی ،سرباریادناهای ،خاینا
سوزیهیکرده ،خین وجییداد مردم را ص وخاودشاینارا مازدور
ودهقین خودسیخت اند ،انسینهیرا بزکشی وانساین ساوزی کارده
اندوصدهی ن بلک هزارهی عمل فجیع ،نایشاییسات ،ضاداساالمای
وضدانسینی راحتی درتیزگیهی این اهریمنهیی شیطین صفت زیرنایم
طیل انجیم داده اند ،ک هم جگرسوز است.
وقتی من ازین هم فجییع بیخبرشدم ،دیگرکسی رانمی گوی شول
ات رابخور وپرده ات رابکن ! حتی ازین ضرب المثل خوش نمای
آید شول ای راک کیم ودهن رابسوزد نبییدخورد وگوشوار کا
گوش رابچکیند نبیید برگوش آویخت ،بلک برای برکندن بنییدظل
نبییدآرام بودوبرای تیمین عدالت هرچ درتوان است بیید بکیربرد.
جیی تأسف وتأل است ک بیاینهم قربینیاهایهاناوزها درزماین
حکمرانی کرزی ،دانشجویی ازدانشگیه بلخ لوحۀ رابنیم (دانشاگایه
بلخ) بجیی (دبلخ پوهنتون) میسیزد ،ب حک این رسایاس جاماهاور
بدون محیکم تیربیران شده وب قاتال مایارساد ،وازدفاتار انای
احمدزی ،ک بی د یبیزی وعوامفریبی خودرارسیس جمهورسیخات،
(دنبیل درص)2

هفته نامۀ امید

شمارۀ 8301

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
عنوان :قسمتی از امراض مهم و متداول
مولف :داکتر میرمحمدیونس»مشرف پویان«
الکسندری  ،ورجینیی

این کتیب ک همین هفت از دست کوشاین عازیاز با دساتا
رسید ،مجموعۀ علمی طبی است ک توسط دوست و ها مسالاک
گرامی وآشنیی دیرینۀ زمین محصلی ام فیکولتۀ ط کیبال ،با
رشتۀ تحریر آمده ،و رهانامایی
مفید صحی برای هر خیناواده با
شمیر می رود.
داکترمشرن پویین ک همکایر
ساایبااق ا دارجااریااد مااردماای
امیدمیبیشد ،کوشیده تی بیاستفایده
از دانش و تجایرب مشاخاص و
پژوهشی آفیقی ،عاماده تاریان
امراض و نیمالیمایت جسامای و
روحی انسین را بی شیو عیم فه ب
داکترمیرمحمدیونس مشرف پویان
عالقمندان توضیح و تحلیل بدارد،
وارتبیط (سییکو سومیتایاک) یای
جسمی روحی را بررسی کند.
من درهمین راستی سیلهیقبل کتیب روشنگری زیرعنوان (رازهیی
زندگی ازنگیه یک طبی ) تیلیف وبچیپ رسیندم ک درمقدمۀ آن
نوشت بودم» :هرگون تحول وکشش وانقالب روحی انسین بایالی
جس اواثرات مهمی بجیمیگاارد ،شکل وشیو زندگی وحتی قییفۀ
میبی فعیلیتهی وعیدات (فزیولوژیک) وافرازات دوات(آنروکربن)
افرازات داخلی می ونیزبی پدیده هیی فکری میهم هنگی می کند«.
بهرحیل ،داکترمیرمحمدیونس مشرن پویین درمقدمۀ کاتایباش
نوشت » :این مجموع ک خدمت خوانندگین ماحاتارم تاقادیا
میگردد ،بصورت دییلوگ (ب استثنیی هفت مضاماون) تاناظایا
گردیده ،ضمنیً سعی شده تیحتی االمکین کلمیت واصطالحیت طبی
خصوصی برای کسینیک ب عل ط دسترسی کیفی ندارناد ،قایبال
فه بیشد .ضمنیبیید عرض کردکا تاعاداداماراضای کا انساین
رامصیب می سیزد ،خیلی کثرت داشات وشارح آناهایبصاورت
دییلوگ کتیب قطوری راایجیب میکندکا ازقادرت ناویساناده
وازحوصلۀ خواننده بعیدخواهدبود .معهاا قسمتی از امراض ماها
راک خصوصیدربین میافغینهی کثردارد ،انتخیب وبیشترآنرابصورت
دییلوگ ترتی دادم .امیداست مورد استفیده قرارگیرد ...الزم با
تاکرمیدان ک مریضین چ روحی بیشندچا جسامای ،باییسات
بیاحسیس مریض بودن هرچ زودتر ب داکترمعیلج مراجع کارده
ودرین موردکیر راب تأخیرنیندازند .حدیثی داری ازرسول اکارم
(ص) ک میفرمیید» :بندگین خدا امراض خاودرا ماداواکانایاد
زیراخداوندکری (ج) مرضی راپدید نییورده جزآنک دوایی بارای
آن قرارداده است ،مگریک دردک پیری است( .نهج الافاصایحا
ص311حدیث شمیره)3318
محترم داکترمشرن پویین درهمین سلسل احیدیث دیگری راه
تاکرداده ک خیلی ارزشمنداست .من درینجیالزم مایادانا یاک
پراگران ازکتیب رازهیی زندگی...راک تیلیف اینجین میبایشاد،
نیزییدآورشوم» :هرگون تحول وکشش وانقاالب روحای انساین
بیالی جس اواثرات مهمی بجیمیگاارد ،شکل وقایایفا و شایاو
زندگی می بی فعیلیت فزیولوژیاک وحاتای بایافاکایر وخایایالت
میهم هنگی می کند .چهر میتدریجیً شکل ومودل خودرا ازحیلت
مختلفۀ شعوری میاخا کرده وبیالخره بایپایاشارفات عامار یاک
تصویرکیمل احسیسیت وتمنییت وتمییالت بیطنی مای راتشاکایال
میدهد .اینوقت است ک درخطوط آن ن تنهیخصییل نایاک وباد
وکیفیت عقلی شخص خوانده میشود ،بلک سیخاتاماین عاماومای
جسمی و میالن آن ب امراض عضوی وتشوشیت روحی نیزاستنبیط
میگردد...
سیختمین اسکلت وعضالت وجلد وطبقیت شحمی وموهیی بادن
مربوط ب تغای انسیج و حجرات میبیشد ،واین تاغاای حاجاروی
توسط دوران خون ومحیط وموادداخلی جس یعنی بوسیلۀ فعیلیات
مداوم سلسلۀ ده هیی افرازات داخلی وجهیزهضمی ودوران خون
تنظی میگردد .پس دراین صورت شکل ومنظر جس یک انساین،
میراب سیختمین اعضیی داخلی اونیز رهنمییی میکند .بطورمثیل بنیۀ
ضخیموی وقییفۀ متورم وجسیمت یرطبیعی یک شخص ب آسینای
میتواند از خرابی وسؤفعیلیت یک د افرازداخلی نمییندگی کند.

چهر انسین یک دیبیچۀ خلص تمیم اعضیی آن بشمیرمایارود،
زیراب آسینی میتواندحیلت وظیفوی ادوات آنادوکاربان(افاراز
داخلی) وحیلت وظیفوی معده وامعی و سلسلۀ اعصیب را نمییندگی
کند...
بدن میدارای مقیومت بزرگ وعجیبی میبیشد ،زیارامایاتاواناد
خودرا ب تمیم انواع اقلی مطیبقت داده وخشکی ،رطوبت وساردی
منیطق مختلفۀ کر زمین راتحمل نمیید .همچنین میتواندفیقگی های،
خستگیهی  ،اندیش هی ،واندوه ،کیرهیی شیق وتغییرات نیگهینای
آب وهوا رامتحمل شود .انسین دربین تمایم حایاوانایت باحایاث
قویترین ونیرومند ترین مخلوو خداوندبشمیرمیرود ،مایبصاورت
یر شعوری همیش بدن خودراب یک میشین تشبی میکانایا  ،امای
بییدبدانی ک قدرت ومحکمی یک میشین مربوط با طارزبساتا
کیری ومربوط ب فلزیست ک بدن و خشت وپیچ آنراتشکیل داده
است .مقیومت جس انسینی نیزب اسبیب مختلف تعلق داشت وازهم
زییدترخیصیت ارتجیعی ،قوام ،انقسیم ،نشو ونمی وتارمایا انسایج
درتیمین این مقیومت رول بیزی میاکاناد .ماجایدلا وماقایومات
دربرابرامراض گونیگون ومقیومت دربرابر خساتاگایاهایوانادیشا
هیوتیمین موازنۀ سلسلۀ اعصیب بهترین مقییس برای سنجش تفاوو
وامتییزجس انسین است.
گرچ عد این صفیت جنبۀ ارثی دارد ،امیهمیش دساتاخاوش
انحطیط بوده ومی توانددرنزد هم مردم وحتی درنازدیاکاتاریان
و نی ترین ملل جهین منهدم شود .تیریخ تمدن قرون گاشت امکین
این حیدث وصدم راب آسینی ثیبت میسیزد .برای جلوگیری ازاین
انحطیط بیید بکوشی تیب قسمتی ازرازهیی مه زندگی خاودآشانای
گردیده وچیر وقییۀ آنرا ازخطرات میدی روحی واخالقی ،واضح
و روشن سیزی .
کسینیک ازنقطۀ نظرنژادی و وراثت ب انحطیط دچیرنشده اناد،
همیش دربرابر خستگیهی وواهم هی وحواد گونیگون دارای یک
مقیومت طبیعی بوده و صحت وسالمت خودرا ب آسینای ازدسات
نمی دهند .برعکس بعضی اشخیصی هستندک بدون داشتان کادام
مریضی معین همیش رنجور وعلیل بوده وخیصیت یکتعداد انسایج
واعضیی بدنشین خراب ونیمسیعد میبیشد ،افارازات باعاضای از
دوات آنهیمنظ نبوده ونسبت بحیلت نورمیل ک ویی باحادافاراط
میبیشد .حجرات وعنیصر دفیعی وعضویت آنهای دربارابارهاجاوم
مکروبهیوامراض مقیومت نشین نداده درکمترین فرصت ماغالاوب
میگردند .این حیلت از اسفلیت جسمای وعضاوی بارسارناوشات
آنهیتیثیرنیگوارداشت شکست ییاضمحالل آنهیرا بیرمی آورد«...
دانشمند وپژوهشگرفرزان وگرامی آقیی داکترمشرن پاویاین
بطورعمومی امراض مختلفۀ بدن انسین ،چ جسمی وچا روحای
وچ عضوی وچ انتینی را بطوربسییر روشن واباتاکایری ،یاعانای
طوردییلوگ بیمریضین ،حتی االمکین بطرز عیم فه نگایشاتا کا
درصفحیت آ یزین کتیبش چنین ب مطیلع میرسد» :می درپهالاوی
امراض جسمی ،امراض روحی داری ک ب کثرت مشیهده میشود.
فالسف  ،علمیی حکمت ،علمیی امراض روحای بایهاما قادرت
وتجیرب واندوخت هیی علمی شین درپهلوی معیلجۀ طبی و دوایای
رول روحییت ودین راتاکر داده اند .مریضین جسامای وروحای
وقتی مرض خودرا العالج فکرنکرده وروحیً خودرا تقوی کناناد،
زودتر بهبودپیدا میکنند .دین مبین اسالم قرآن راشایفای اماراض
روحی معرفی کرده اسات .درقارآناکاریا درساور فصالات
آیت 88می خوانی  :این کتیب برای آنهیک ایاماین آورده اناد،
هدایت وشفیاست ،وکسینی ک ایمین نییورده اند،گوشاهایی شاین
سنگین وچشمهیی شین کوراست ،چنینک گویی آنهیرا ازجیی دور
ندا میدهند .درسور اسراء آی  : 57این قرآن راک شفی ورحامات
برای مومنین است فرستیدی ولی کیفران راجز زیین نیفازایاد .در
سور یونس آیۀ  82میخوانایا  :ای انساین بارای شامایازطارن
پروردگیرتین موعظ آمد وشفیبرای آن بیمیرانیکا دردل داریاد
وراهنمییی ومرحمتی برای مومنین.
امراض روحی اسبیب وعوامل مختلف دارند .مثالکسینی اندک
مصیب ب مرض جسمی بوده روحیً رنج میبرند ییکسینیک عزیازان
خودراازدست داده اند و درفراو شین ش وروز میسوزناد ،عاد
دیگری شغل خودراازدست داده وب مشکالت اقتصیدی ماعاروض
بوده وازآیند خودنگران اند .گروه دیگرب مرض حسیدت مصیب
اند ،اززندگی متوسط خود راضی نبوده بالاکا ازحایایت مارفا
وثروت دیگران رنج میبرند ،برخی ب مرض خودخواهی ،حارص
و مقیم و چوکی گرفتیراند و یره...دین مابایان اساالم درآیایت
متعددی اطمینین وآرامش را درسییۀ لطف پروردگیر باناده ناواز
تشریح کرده ،چنینچ درسور رعدآیۀ  75میخوانی  :باییایدخادا
قلبهیآرامش می ییبند.
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مهمترین عوامل روحی نگرانی ،اضطراب ،تشویش وبیکایری
است ک میتواند امراض روحی صع الاعاالج راسابا شاود،
خداوند عزوجل ب شخص بیکیرخش میگردد :ان اهلل لایاباغاض
العبدالفیرغ .حضرت علی(ع) میفرمیید :تشاویاش روزی راکا
نییمده ،برامروز میفزای .جیی دیگرفرمود :قلا خاودرا از ا
واندوه گاشت آگنده مسیز ،زیراترا ازآمایدگای بارای آیاناده
بیزمیدارد ،نگرانی سیل رابرنگرانی امروز اضایفا ماکان ،بارای
امروز مشکالت خودش کیفی است.
داکرالکس کیرل (نویسند کتیب »انسین موجودنیشنیختا «
وبرند جییز نوبل) میگوید بزرگترین وقویترین قادرتای کا
انسین میتواند تمثیل کند عبیرت ازدعی وعبیدت اسات .قادرتای
است ک مینندجیذبۀ زمین وجودحقیقی و خایرجای نادارد .مان
درزندگی طبیبت ب مریضینی مواج شده ام کا هایاچایاک از
اسبیب ووسییل معیلج دردشینرا دوانکرد ،امیبکمک دعیازمارض
نجیت ییفتند.
مفید دعیاینست ک بشرمیکوشد قدرت ونیروی محدودخاود
رابیتوسل ب نیرو و قوای نیمحدوددیگر توسع وافازایاش دهاد.
وقتی دعیمیکنی  ،خودراب قو محرک پییین نیپایری کا تامایم
کیسنیت درید قدرت اوست میسپیری ...
ویلییم جیمز(پدر روانشنیسی علمی) واستیدفلسفۀ یونیورستی
هیروارد ،اظهیر نظرمیکند :موثرترین داروی شفیبخش نگرانیاهای،
ایمین واعتقیدماهبی است ،امروز جدیدترین عل روحییت هماین
چیزهیرا تعلی میدهدک پییمبران خداب مردم آموختاناد ،چارا؟
برای اینک داکتران روانشنیس درک کردنادکا دعای و نامایز
وداشتن ایمین قوی ب دین ،نگرانی ،تشویش ،هیجین وترس رااز
انسین دور میسیزد.
گیندی رهبرفقیدهند اظهیرنظرمیکند :اگر ازنیروی استقیمات
بخش دعیوعبیدت الهیم نمی گرفت  ،از پایدر آماده باودم  .او
خودجواب می گوید :اگردعی نبود ،من مادتاهای قابال دیاوانا
ومجنون شده بودم .
داکترهیگز نیظ یونیورستی کولمبیی اظهیرمیدارد :برای تمیم
دردهی وامراض یی راه عالج است یینیست ،اگراسات درماوردآن
بیجین بکوش ،اگرنیست ،تشویش بخود راه مده  .اومایاگاویاد:
نگرانی وتشویش رامیتوان ب قطرات مداوم آب تشبی کاردکا
اگربتواند پی درپی ب انسین فرو ریزد ،اوراب جنون و دیواناگای
کشیده حتی ب خودکشی وامیدارد.داکتارناورمان ماتاخاصاص
معرون ورم مفیصل اظهیرعقیده میکندک نایکایمای درزنادگای
زنیشوهری ،ص هیو مصیبتهی ،تاناهاییای وناگارانای ونایرامای
هیونیمالیمیت دوامدار ،ازعوامل موثر ورم مفیصل است.
نگرانی وتشویش میتواند زیبییی صورت یک زن راصادما
برسیند .دراثرنگرانی صورت منقبض شده سب میشودک زاناوی
رادر ل گرفت  ،دستهیرا زیر چن گااشت درنتیج چملکیاهایی
زیید درصورت پدید آید .ازطرفی ه نگرانی سب مایاشاودکا
شخص دای عبوس وترشرو شده ،موهیب سفیادشادن وریاخاتان
شروع کرده در جلد روی ،امراض جلدی مینندبخیر روی و یاره
تظیهرکند«.
بهرحیل ،جنیب داکترمشرن پویاین ،درصافاحایت باعادی
مجموعۀ تفصیلی و روشنگر طبای اش اکاثاراماراض جشامای
وروحی انسین را توضیح و تشریح نموده ک نظرب ماحادودیات
صفحیت محدود امید ،تنهیلست عنیوین آنراارای میکن :
انحطیط روحی(دیپریشن) ،فشیرخون ،مرض شکر(دیایبات)،
تصل شرایین ،انفیرکت دمی ی ،پرابل چیقی ،علل سردردی های،
سرچرخی ،فشیر یی سترس ،سن گرده ،ضخیمۀ پروستیت ،عالی
پیروی زودرس ،زوال عقل یی الزایمر ،حسیسیت دوایای ،االرژی
اایی ،االرژی فزیکی ،االرژی مقیبل نایاش حشارات ،داکاتار
رابییدسئوال پیچ کرد ،مرض نقرس ،خیل خدایی(خیل زیباییای)،
سییه زخ (انترکس) ،اضرار فردی واجتمیعی موادمخدر ،رواباط
جاانااساای ،اضاارار فااردی واجااتااماایعاای دود دساات دوم،...
سرمیخوردگی ،اضرارسگرت ازدیدگیه اسالم وازنظر ماقاررات
صحی ،میگرین یی نی سری ،بواسیر ،شفیی معجازه آسایی یاک
سرطین پیشرفت .
معرفی مختصریک اثرپرمطل وپر ازتوضیحیت عالامای و
رهنمییی هیی مفید و حییتی طبی دوست فارازنا وگارامای ام
داکترمیرمحمدیونس مشرن پویین رابی آرزوی حوصل افازایای
اش درتحریر آثیرخواندنی وعیم المنفعۀ بیشتر ،در همین جیخیتم
داده ،صحت وسعیدتش را ازبیرگیه ایزدمتعیل نییزمندم / .

هفته نامۀ امید
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استیددانشگیه ،کیبل

هرات؛ نگینی که انگشتر میرانَدش !

تجیرب تلخ وشیرین گاشت درعرصۀ حکومتداری درافغینساتاین
ب ه میآموخت ک رویکیرآمدن وتداوم دولتهیی قوی وکایرآماد
برای نهیدین سیزی وارتقیی رفیه ،آگیهی وآزادی درکشور اماری
حتمی و حییتی باوده و درآیاناده
نیزچنین خواهد بود.
چراک دولتهیی کیرآمد ،کا با
تعبیرقرن بیست ویکمی مای تاوان
ب آن دولتهیی مدرن نیز گفات،
بنی بر رسیلات کایرکاردی خاود
فضییی را فراه مای کاناناد کا
شهروندان ب صاورت مشاتارک،
ماافاایهاای ا اخااالقاای را خاالااق
داکتر فرامرز تمنا
واهدان»گروهی و جمعی«
را درکنیرسییر ه آالن خاود در
آن دنبیل میکنند.
دولتهیی مدرن فینفس توسط شهروندان مدرن و وفایدارخاود
سیخت میشوندو سپس دانش وتوانییی وتعهد همین شهروندان کا
درمسندنخبگین اجرایی کشور نشست اند دریک فرایند حکمروایینۀ
عقالنی درراستیی انکشین پییدار کشور صرن میشود .تصمی با
انکشین ییفتگی ،یک تصمی جمعی است ودرین عزم »جماعای «
بحث »خود «و »دگر «مطرح نمیشود ،بلک ب هر شهروندی ک
شییستگی بیشتری دارد و توان تأثیرگااری مثبت تری بر روندهیی
توسعوی کشوردارد ،حق تقدم داده میشود .بدون تردیداین حاق
تقدم برای ارایۀ خدمت بیشتراست ن درییفت امتییزبیشتر .ایاناهای
مه ترین ،بدیهی تاریان و شانایخاتا شادهتاریان شایخصا هایی
حکومتداری حتی در کشورهیی در حیل انکشینِ در قرن بیست و
یک است.
این بدیهییت میراب این بیورمیرسیند ک حک روایی در قرن 73
درافغینستین ییهرکشور ه پیی ویی دون پیی تاردیاگاری درجاهاین
نیزبیید مبتنی بر چنین مقتضییتی و تیحدامکین متافایوتتارازقارن
گاشت بیشد ،این اقتضیی تعیمل بیشهارونادان درساطاح داخالای
وبیجهین جدید درسطح بین المللی است .در دها دوم ایان قارن
ودربرهۀ ک می درآن زنادگای مایکانایا  ،عالایر ا ایانکا
حکومتداران افغینستین ب کرات درمورد دولت وشیخص هیی آن
بحث کردهاندو از فراگیر بودن ،هم شمول بودن و کیرآمد باودن
آن سخن ب میین آوردهاند ،ایجید شکینهیی قاومای -زباینای و
تفکیک نخبگین ب خودی و یر خودی ،ب ویژه آنچا در بایره
تفکیک نخب گین هراتی و تقلیل آنهی ب قوم و زبین ،چنینچا از
سوی برخی حلقیت در سند افشی شد ادار اماورماطارح شاده،
ضرب ای جبران نیپایر بر بنیی دولت سیزی در افغینستین است و با
یقین روند توسع پییدار کشور را کُند خواهد کرد.
بی توج ب متن این سند قومگرایین ک ب ویژه «هراتستیزان »
نیزهست وتیجیییک ب مافایهایامای چاون «هاما شاماولای »و
«فراگیری »و «نخب گرایی »بیز می گردد ،ب نظر میرسد ک مای
تی دست ییبی ب دولت (حتی) نیم مدرن و حتی (نیم ) فاراگایار در
افغینستین راه زییدی را بیید بپیمییی  .شیخص مورد مطیلع ی من در
این ارزییبی« ،امنیت شکننده »و یی ه «اقتاصاید لارزان»کشاور
نیست ،چرا ک کیستی هیی امنیتی ب میزان زییدی قیبل درک و از
سوی مردم عیم ،قیبل توجی است و مثالً میتوان بی نسبتدادن این
نیامنیهی ب دخیلت خیرجی بر آن سرپاوش گاااشات و ضاعاف
اقتصیدی را ه می توان ب امنیت و ب میهیت کشورهیی پسیمنیزع
پیوند داد (اگرچ در یک نگیه مبتنی بر تحقیق ،عادم مادیاریات
درست نهیدهیی امنیتی و اقتصیدی را نمی توان ب عنوان متغیرهایی
نیرومند و اثرگاار نیدیده گرفت).
تکی گیه استداللی من برای پرداختن ب این ادعی ک «می تی دست
ییبی ب دولت حتی نیم مدرن و نیم فراگیر نیز در کشور فایصالا
زییدی داری » ،برعدم توج کیفی دولات با ناقاش فاراگایارو
هم شمول نخبگین کشور ب خصوص نخبگین هرات در مدیاریات
سیختیرهیی سییسی ،امنیتی ،اقتصیدی ،حقوقی ،علمی ،و فرهنگای
کشور در حیل حیضر بنی نهیده شده است.
وقتی بحث کیرآمدی و خالقیت مطرح میشود ،و نایایزی کا
افغینستین ب همۀ نخبگین خویش برای نتیج بخشکردن برنیم هایی
دولت -ملت سیزی در عصر سیزندگی وبیزسیزی داردبارجساتا تار
میشود ،ب نظرمیرسدک برخی از حکومت داران تعریف متاعایرن
از «نخب »را دگرگون می کنند .این تعریف جدید ،ب ویاژه بار
اسیس آن چ ب تجرب ثیبت شده است ،وقتی ب هرات و هراتایاین
مرتبط میشود ،نخب را ن در قیل «مهیرت» ،بالاکا در قایلا
«ارادات »هیی فرو کیست شده ب قوم و منطق و زبین و مااها ،
تقلیل می دهد .محققیً ب نظر می رسد کا ایان ناگایه مضایاق و
تقلیل گرایین  ،مینع جدی و بزرگی فراروی انکشین پییدار کشاور
است.

تصمی همگینی برای نیل ب انکشین وتوسع فراگیردرافغاینساتاین
اقتضی میکندک بیبهره مندی از ظارفایاتهایی باهاتاریان های ،بای
سوادترین هی ،و خالوترین هی از هر منطق و تبیری ک بیشند ،برای
دست ییبی ب یک افغینستین آبید ،آزاد ،مرف و توسع ییفت هامات
گمیشت.
نگیه من ب هرات ،ن بخیطراینست ک زادگیه من است ،بلک با
خیطر ظرفیت هی و نقشی است ک این شهر میتواند برای انکشین
افغینستین داشت بیشد .چون یقینیً نخبۀ هراتی درنهییت یک ناخاباۀ
افغین است ومیبییست ازظرفیت وی برای سیختان کشاوری کا
اوه میلک آن است و در آن زندگی میکند استفیده شود .اگرچ
این نقش سهواً و یی عمداً فراموش شده است ،امی بر هم گین روشن
است ک هرات (ب دالیل مختلف تیریخی ،مدنی ،اقاتاصایدی ،و
جغرافیییی) بیشترین نیروی بشری متخصص افغینستین را دارد .این
درحیلی است ک حضور هراتیین در مدیریت عمومی کشور و با
ویژه در سیختیر قدرت در کایبال ،هایاچ تانایسابای بای مایازان
تحصیل کردگین و متخصصین این شهر ندارد .از مساییالای چاون
سیبق ی مدنی -تیریخی ،دانشمندان بنیم هرات ،ناقاش تایریاخای
هرات درسییست ومدنیت افغینستین ،صنییع هارات ،تاوانامانادی
زراعتی هرات ،وسعت هرات ،ظرفیتهیی فرهنگی وآثیرتیریخای
هرات و یره مسییل میگارم و صرفیً ب ذکرچند آمیر ابتدایی امی
معتبر بسنده میکن :
– هرات بی حدود س و نی ملیون نفوس ،بیش از دوازده درصاد
از جمعیت کشور را داراست
– هرات بی حدود یک ملیون متعل  ،بیاش از یایزده درصاد از
متعلمین کل کشور را دارد (رتب دوم بعد از کیبل)
– هرات حدود ده درصد از کال ماحاصالایان کشاور را در
دانشگیههیی خصوصی و دولتی خود دارد (رتب دوم بعد از کیبل)
– هرات یکی از بزرگترین منیبع درآمد ملی افغینساتاین اسات
(میلی  ،برو ،شیروالی و گمرک هرات)
زنادگای،
– هرات ب لحیظ معییرهیی شهروندی مدرن ،فرهن
چیپ کتیب وتولید دانش بیالترین رتب را در سطح کشور دارد
– بیالترین مشیرکت سییسی درانتخیبیتهیراپاس ازکایبال هارات
دارد
– بیشترین پایرفت شدگین برنیم فولبرایت (بیش از  11درصاد
آنهی) از هرات بودهاند
– ازمحدود افرادیک درافغینستین سندتحصایالایPhDیایدکاتاورا
دارند ،در برخی از رشت هی ب ویژه روابط بینالملل ،مهندسی برو،
مدیریت منیبع آب ،اقتصید ،و چندین رشت دیگر بیش از پاناجایه
درصد آن هراتی اند و چندین و چند مثیل دیگرب ناظارمایارساد
جییگیه هرات در افغینستین بسییر بیشتر از یک والیت عیدی اسات.
این در حیلی است ک در نسبتی برعکس ،حضاور هاراتایاین در
سیختیر قدرت و مدیریت کشور ب هیچ صورت بی ظرفیتهیی این
والیت سیزگیری ندارد .برای پردازش ایان مادعای ،یاک جاماع
وتفریق سیده میکنی :اگر مجموع وزن کیفی هم تشکیالت ماها
حکومت ب شمول وزارتهی ،لوی سیرنوالی و رییستهایی مساتاقال
افغینستین را صد نمره بر شمری  ،بر اسیس سا شایخاص قادرت،
صالحیت و میزان تأثیرگااری تنهی در حکومت یی قاوه ماجاریا ،
می توان حدود  11نمره را ب س وزارت قدرتمند اماورخایرجا ،
امورداخل  ،و دفیع ملی داد و حداقل  38نمره را ب شورای امنیات
ملی ک مسییل کالن کشور را مدیاریات و رهاباری مایاکاناد.
لویسیرنوالی ،رییست مستقل اصالحیت اداری ورییست امنیت ملی
نیزدرمجموع حداقل 71نمره خواهندبرد .یعنی حدود بیست درصد
قدرت حکومت را ب دست دارند .هیچ تردیدی نیست ک تصیمایا
مه وحییتی کشوردرین چندنهیدگرفت میشود.میمیند میبقی سی و
پنج نمره ک تقسی بیست و دو وزارت دیگر می شاود .با ایان
ترتی هر وزارت حدود یک و نی نمره مایگایارد .هاراتایهای
عهدهدار دووزارت هستند .یکی وزیراست ودیگری سرپرست ک
وزن کیفی حضورشین درسیختیر قدرت میشود چیزی کمتر از دو
و نی فیصد .چون درحیل حیضرهیچ سفیری ازهرات نیست ،لااا
فقط اگر معینیت هیورییست هیییک دردرون وزارتهایبا صاورتای
رقیبتی ب دست هراتیین است راه ب این عددبیفزایی مجموع نقش
هراتیین درسیختیر قدرت ومدیریت کشور ب چیزی کاماتارازسا
درصد میرسد .یعنی بیشتراز س برابر ک تر از ظرفیتهیی تعلیمی،
تحصیلی ،اقتصیدی ،علمی ،تخنیکی و مدنی آنهی.
سوال اسیسی اینجیست ک چرا سه شهروندان هراتی در مدیریت
کالن کشور و حتی احراز پستهیی مدیریتی والیت خودشاین با
این حد پییین و نیمتنیس بی تاوانمانادیهایی آنهایسات؟ چارا
نخب گین طراز اول ،توانمند وتحصیلکرده هرات در مادیاریات
کالن هیچیک از نهیدهیی سییسی ،علمی -آموزشای ،اقاتاصایدی،
عدلی ،امنیتی ،و منیبع بشری کشور نیستند؟ آیی افغینستین ب اشبایع
ظرفیت رسیده و ب توانییی هراتیین نخبا باینایایز اسات؟ آیای
ظرفیتهیی هراتیین

صفحۀ پنجم

متنیس بی نییزهیی انکشیفی افغینستین نیست؟ چرا این ناگایان پار
ارزش از انگشتر دولتداری در افغینستین رانده می شود؟ و صدهای
آیی و چرای دیگر سوالهیی بیپیسخی هستند ک معامایهاییای را
فراروی هر پژوهشگر مطیلعیت توسع میآفریند.
بیورنویسنده اینست ک دولتهی درافغینستین حتی اگرعیدل ه نبیشند
و «فرصتطل »و «استفیدهجو »بیشند ،بیید بیسپردن بخشای از
کیرهی ب متخصصین و تحصیلکردهگین هم والیتهای بایالخاص
هرات ک ظرفیتهیی یر قیبل کتمینی دارد ،از فکر و خاالقایات
آن هی استفیده کنند تی پییمدهیی مثبت آن ب هم شهروندان کشاور
برسد و نتییج آن جزو دستیوردهیی عمومی حکومات ماحاساوب
شود .چراک یکی ازویژگیهیی دولتمداری عقالنی این است ک
ب صورت «کیمل »از «ظرفیت »تکتک شهروندان خویش برای
نیل ب توسع و رفیه عمومی هم مردم خویش بهره میگیرد.
برای نویسنده بعنوان یک پژوهشگر واستید دانشگیه ،هرات وکیبل
و پکتییوبلخ وبیمیین فرقی نمیکند ،امیتبعیض مانافای نسابات با
تحصیل کردگین هرات را بنده یک اشتبیه مادیاریاتای مایدانا
وبیوردارم ک علیر وجودخردههویتهیی متکثردرافغینساتاین(با
لحیظ زبین ،قوم ،منطق وماه ) شبیهتهیی میدرین گستره مقادس
و دوستداشتنی جاغارافایاییای ،قایبال اعاتانایتاروبا ماراتا
بیشترازتفیوتهیی میست .مهمترین وج تشیب میدراینست ک همگی
انگیزه پیشرفت ،آبیدانی و تقویت این جیمع ست دیده را داریا .
این انگیزه ریش درتالش وعزم هم میبرای ارتقیی سطح زنادگای
مردمین میوتسهیل دستییبی آنهی ب جییگیه شهرونادان مسالاماین،
تندرست ،مرف  ،آزاد و آگیه جهین دارد.
بنیبراین در توج نداشاتان با عاقاالنایات در حاکاوماتداری
درکشورکثیر القومی چون افغینستین و بی توج با ویاژگایهایی
تیریخی ،فرهنگی و علمی هرات ،شهروندان این خط ی تیریخسایز
و نخب پرور ،برای اینکا خاودراتایفاتا جادابایفاتا ازمارکاز
بدانندبیشترازپیش انگیزه می گیرند ووقتی حاکاومات مارکازی
نیزبینشین هییی چون»رهنمود قوم گرایین اداره اماور«عاماالً با
ژرن ترشدن این شکین کمک کند ،پیشبینی من ایاناسات کا
جواب این بیمهری سیزمیندهیشده بدون شک بیبیماهاری داده
خواهدشد .شییداین نگین را انگشترنخواهد امی این دلیل نمیشودک
نگین ندرخشد .ب تعبیری آیند رابط و تعیمل ناخاباگاین هارات
بیحکومت تیبع این خواهدبودک نخبگین بیچ سرعت وکیفیتی با
یک اجمیع نظرکلی درین مه برسند .جیمع نخب و تحصیلکارده
بیوردارندک افغینستین شییستگی آنراداردک ب یکنظ اسطاورهای
برسد وب هیچگون آنیرشی فرصت بروز ندهد .افغینستین برای نیل
ب پیشرفت وتوسع ب توانمندی هم شهروندان خاودنایایز دارد.
میمیتوانی وبییدازتیریخ بییموزی این مه ترین و ماینادگایرتاریان
میرا بشریت است 5( /.صبح ،چیپ کیبل،شنب 11سپتمبر )7132
********************

داکترنوید پیرسی

در باره اتحاد جدید گلبدین و احمدزی

وجوه مشیب گلبدین و حفیظ اهلل امین :
 -3هر دو ب قبیل خروتی لزایی مارباوط اناد -7.هار دو از
ایدیولوژی زده هیی دوران مابایرزه ایادیاولاوژیاک دوباالک
بودند -1.هردو شیفت متعص افراطی کمونیس علمی واخوانیسا
متحجربودند -8 .امین معتقد ب انتر نیسیونیلیسا پارولایاتایریای و
گلبدین معتقد ب استنبیط امت اسالمی بود -8.هردو قسی القالا ،
قیتل وفیقد عطوفت و ترح بودند.
 -1برای رسیدن ب هدن هردوب هرنوع سیزش و وطانافاروشای
حیضر بودند و عمل کردند و توسل ب هار وسایالا را مشاروع
میدانستند.
 -2هردو مخیلفین راتحمل نمیکردندو ب شیاوه هایی ماخاتالاف
درصدد امحیی مخیلفین خودمیشدند -5 .هردوبیکمک سیزمینهایی
جیسوسی خیرجی هزاران انسین شریف این سرزمین راسرب نیسات
ییترور کردند-3.هردودرمراحل حییت سییسی شین موردبی مهری
ولینعمت خودواقع شدند-31 .هردوپشتونیست فوو العیده افراطای
بودند-33 .طبق روایت راویین متعددبگفت کیبلیهی هردو »بچگی «
گارانده اند.
امین راولینعمتش کشت امیگلبدین را هنوز ولینعمتش منحیث یاک
وسیل پیشبرداهدان خود بکیرمیبرد .امیزمین بیگلبدیان نایاسات.
خروتی یکدست پشتونی بسییرضعیف وپرا گنده میبیشد .گلبادیان
فیقد پییگیه وسیع قومی واجتمیعی داخلی مایابایشاد .اگارداخال
کشوربیشدبی نبود امکینیت حمییت گسترده آی اس آی همینندده
هشتید سده گاشت و نفرت مردم کیبل ازاو آینده درخشینی ندارد.
نی و حلق پشتونیستش نمیتوانندبیبیزی کیرت پشتونی ازاوچیزی
بدست آرند .پروژه سییسی نیکیم پشتونیس رادرین بیزی احمقاینا
مشیهده میکنی .
 یکسیل قبل دربیره گلبدین چنین نوشت  ،درین مادت باوی بادفیشیستی وی پیه فضیی میحول ویراآگنده کرده .امیدایان یایوه
سرا ییهیی اودرسیل گاشت درزمین شنیختش بارای باعاضای از»

هفته نامۀ امید

نصیراحمد رازی

شمارۀ 8301
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صفحۀ ششم

سدنی ،آسترالیی

داستان های همسو با تصوف ()17
واژه هی درتصون :متون تصون ب ویژه زلییت صاوفایا پار
ازواژه هیی می و بیده و مست ومستی وسیقی وشاراب و سای ار
ومینی و یره است .درتفسیروتعبیر ازقابایال واژه های صاوفایاین
ومفسران ادب صوفی ب تفصیل مطلا ناوشاتا اناد .کاتایباهای
وفرهنگهیی عرفینی واصطالحیت صوفی مملو ازتفیسیر وتاعایبایار
متعددی از واژه هییی همچون  :مستی ،بیده ،مای ،شاراب ،جایم،
سی ر ،سبو ،پییل  ،خ  ،سیقی ،خمخین و نظییراینهیست.
بیدرنظرگرفتن ترکیبیتی ک ازاین لغیت حیصل شده ،وهارکادام
معنی و مفهوم ویژ رامیتواند برسیند ،نظیر بید نیب ،بید خیم ،بید
شبگیر ،ادراک مفیه مزبور برای کسینیک دستی دریان زمایانا
وتخصصی در واژه شنیسی تصون ندارند ،دشاوار وپاراز اباهایم
وحتی مملو ازبرداشت هیی خییلی است .برای مثیل لغت(می) ها
ب معنیی ذوو وه ب معنیی عشق وه ب معنیی تجلییت الهی و ه
ب معنیی وجود مطلق آمده است .علت اصلی تناوع تاعابایارهایی
گونیگون از یک واژه بیشتر اینست ک هریک ازیان تاعابایارات
مربوط ب یکی ازبزرگین تصون است ،ک هریک ازین تعبایارات
بیتوج ب مقتضییت زمین ومکین خود او اراس شده است .
ب این ترتی یکی ازراههیی ترسی تصویر روشنی ازمفیهایامای
ک در حوز معنییی (بید صوفیین ) قراردارند ،بررسی وماطایلاعاۀ
اصطالحیت هریک ازپیران تصون بصورت مستقل است .دوتن از
بزرگین تصون وبویژه (اهل سکر) ییب قول داکاتارزریاناکاوب
(اصحیب عشق) هستندک دربکیربردن این واژه هی ساخایوت بای
نظیری نشین داده اند ،یکی حیفظ شیرازی ودیگرمولینیجالل الدین
محمدبلخی میبیشد .شمیرکتیبهیی تفسیری اشاعایرحایفاظ وشارح
هیییک بردیوان او نوشت شده ،قیبل توج است .حیل آنکا ازیان
نظردیوان شمس ومثنوی معنوی موالنی کمترموردتوج قرارگرفت
است .
میین گروه مست از بید قهرالهی و اصحیب بیخود شده ازشاراب
لطف حق ،عد نیزبیتوسل ب بید زمینی ومیده ایکا آنارا بانا
ییحشیش می نیمند ،تالش وتقال میکنندمدت زمینی هرچند انادک
از د د هیی هوشییری وعقل دور اندیش رهییی ییبند .واقعایات
امره اینست ک از دیربیز بن وبایده بارای ایاجاید مساتای و
(تغییرحیل) بکیرمی رفت است .درمیین مخیلفاین صاوفایا وازآن
جمل ابن جوزی ،مستی صوفی راب چش انکیر وتردیدناگاریساتا
وآنهم رانیشی از بکیر بردن بن ومعجون پنداشت است .مولایانای
علت استفیده ازین مواد را ایجید نوعی بیخودی وگریز از هساتای
معرفی کرده وب خیصیت حشیش دررهییی موقت از د د ۀ وجود
اشیره کرده است :
خیصیت بنهیده در کف حشیش کو زمینی می رهیند از خودیش
امی دردوران موالنیه چون امروز ،شاراب خامار حارام باوده
ومصرن بن ه ب جهیت مختلف ازنظراجتمیعی پسندیده نباوده
است ،چنینک شمس تبریزی مرشد مولینی حشیش را خییل دیو مای
خواند :
جمل عیل زاختییر وهست خود می گریزد در سار سارمسات
خود
نن خمروبن برخودمی نهند
تی دمی از هوشییری وارهند
مولینی شراب راتشدیدکنند حیل وصفت درونی هرکس میداناد:
اگر شخصی بی ادب بیشد بینوشیدن می بی ادبتر مایاشاود ،واگار
عیقل بیشدعیقلترمیگردد .علت تحری می راافزون بودن شامایربای
ادبین بر نیکوصفتین میداندوتحری آنراب نفع جیمعاۀ انساینای با
شمیرمی آورد :
بی ادب رابی ادب تار مای
بیده نی درهرسری شرّمیکند
کند
ور بُود بدخوی ،بادتار مای
گربود عیقل نکوتر می شود
شود
برهم می راماحارم کارده
لیک ا ل چون بداند ونیپسند
اند
حک یل راست چون ا ل بدند تیغ را ازدست رهزن بستدند
مولینی مصرن موادمخدر رابرای نیل ب حقیقت نیکیرا می یایباد.
وی بیبهره گیری از آیۀ سور رحمین ک اعالم مایاداد» :گاریاز
ازآسمینهی وزمین برای جن و انس امکین ندارد االّ با سالاطاین «
تصریح میکندک تنهیمنحصرب فرد رهییی دایمی از گرفتیری ایان
فلک ،فنیست :
نیست ره در بااایرگیه کبریی
هیچ کس را تی نگردد او فنی
عیشقین راماه ودین نیستی
هست معراج فلک این نیستی
بیاین استدالل مصرن بیده و بن را رد میکند.
رزو ازوی جو ،مجواز زیدوعمر مستی ازوی جو ،ماجاوازبانا
وخمر
حکییت :نقل است ک روزی پیدشیه اکبر ازمعالاوم ماوسایاقای
درگیهش ک نیمش تنسن بود نیم استید اورامی پرسد .درپیسخ تنسن
جواب میدهدک معل من موسیقی دان بزرگی هست ،امی اورا معل
نمی توان بنیم چراک اوخود (موسیقی) است .پیدشیه درخواست
میکندک ب موسیقی استید اوگوش فرا دهد ،امی تنسن اظهیرمیدارد

برگزارکنندگان همیشگی محافل مسعودشهید(رح) درورجینیا ،برادران شجاع
ازچپ :شیریندل خان ،حاجی عمر ،ناصر ،شیرجان ،وآقای محبوب محجوب

تعدادی از اعضای سفارت افغانستان درواشنگتن دی سی ،درمحفل هفتۀ شهید
و شانزدهمین سالروزشهادت قهرمان ملی ،شهیدسعیداحمدشاه مسعود(رح)

برخی ازجوان های شرکت کننده درمحفل هفتۀ شهیدوقهرمان ملی کشور

آقای احرار وخانواده درمحفل هفتۀ شهید وقهرمان ملی کشور

***********

**************
گیزطبیعی،ومنیبع مواد خیم استراتیژیک نیز میبیشاد.بارقاول ایان
تحلیلگر ،موجودیت ذخییر بزرگ معدنی بیعث شدتی دونیلدترامپ
ب استراتیژی تشدید جن در افغینستین واعزام نیرو هیی بایاشاتار
درکشور مبیدرت نمیید.
این نویسنده معتقد است ک دسترسی ب ذخییر معدنی افغینستین
وبیرون سیختن کشورچین ازین حوزه بویژه دستییبی با مانایباع
پربهیی” لیتیوم” بیعث گردید تی ترامپ در راستیی این میموریت ب
اعزام نیروی بیشتر نظیمی در افغینستین متوسل گردد.
پس از پیمییش جیده هیی پرپیچ،وبرداشت خرمن گهربیر مخادر
واورانیوم هلمند ،تخم هیی زرع شاده در زمایان بایروت زده
افغینستین جوان زد ودونیلد ترامپ .برروییهیی تایریاخای مابانای
بردستییبی برذخییر دست نیخورده افغینستین نیسیل گاردیاد .کایخ
سفید بی انتشیر بیینیۀ اعالم داشت ک  :اشرن نی رسیس جاماهاور
افغینستین ودونیلدترامپ رسیس جمهورامریکی درحایشایا اجاالس
اخیر سیزمین ملل متحد درنیوییرک،براستخراج منیبع “ کامایایب”
معدنی توسط شرکتهیی امریکیی ب توافق رسیدند.
ذخییر معدنی شیمل رگ هیی عظی آهن ،مس ،کبیلات ،طاال و
بویژه لیتیوم است ک مواد اولی استراتژیک مورد اساتافایده در
تولید بطری هیی پیشرفت برای لپ تیپ هی ،تلفن هایی هاماراه و
اتومبیل هیی الکتریکی است.ییدداشت پنتیگون در سیل  ،7112ک
توسط نیویورک تییمز نقل شده ،نشین می دهد ک افغینستین مای
تواند “عربستین سعودی لیتیوم” بیشد.
در حیلی ک ممکن است چندین سیل طول بکشد تی صنعت معدن
درافغینستین توسع ییبد،امی این پتینسیل بسییر خیره کننده ایست ک
مقیمیت و مدیران این صنعت معتقدند ک می تواند سرمیی گااری
سنگین رادر کشور جاب نمیید.
ب گزارش پییگیه تحقیقیتی گلوبیل ،جنرال دیوید پاتاراساوس،
فرمینده پیشین نیروهیی آمریکی در افغینستین گفت ” :کا باطاور
بسییر مه پتینسیل بلقوه وخیره کننده ای مواد معدنی در افغینستین
وجااود دارد.بااراساایس هااماایاان گاازارش جاالاایاال جاامااراناای،
مشیوروزیرمعیدن افغینستین در خصوص ذخییر مواد معدنی کشاور
واهمیت آن گفت“ :این تبدیل ب ستون فقرات اقتصید افغاینساتاین
خواهدشد.
براسیس گزارشیت مقدمایتای ،درافاغاینساتاین با ارزش” سا
تریلیون” دالر ذخییر معدنی وجود دارد.امی ب پندار این قل بیتوج
ب تعدد منیبع زیرزمینی وذخییر اکتشین نییفت ،وجود منرال هایی
پربهیبرای سیمین هیی استراتیژیک ،ومحرمیت آن در زیار ابایر
اهدان تیراجگران کشور هیی آزمند،هنوزقبل از وقت اسات تای
درخصوص میزان واقعی آن داوری گردد.
برپیی گزارشیت پییگیه تحقیقیتی گلوبیل،در حیلی ک حکومت
اشرن نی ،از دونیلد ترامپ تقیضی نموده اسات تای درراساتایی
انکشین پروژه هیی معیدن افغینستین از جمل لیتیوم سرمیی نمییاد،
امی کشورچین در خط مقدم استخراج پروژه هیی معدنی  ،وانارژی
و نیز پروژه هیی خط لول و گشییش راه هیی ترانزیت قراردارد.
(دنبیل درصفحۀ هفت )

عیرن عرفین

ترامپ،تاراج منابع معدنی افغانستان رارسمأ کلید زد!

یک ونی ده قبل ودرپی رخداد «ییزده سپتامابار »کا ازطارن
استیفن لیندمن معتبرترین تحلیل گرجهین ب حیث “ میدرهم بیارو
هیی نیرنگی ” (فیلزفل )نیمیده شد ،کشورمیافغینستین تحت بهیناۀ
«جن جهینی علی تروریس »مورد تجیوز واشغیل اییالت متاحاده
امریکی قرار گرفت .
درواقع دوفیکتوراصلی” موقعیت ژسوپولیتیک وژسواکوناومایاک”
افغینستین ،دکترین این تهیج را شکل داد .امریکی سیلهی قبل بارای
گیم برداری برنردبین آرزو هی ودر روشنی دکترین مشیور امنایات
کیخ سفید “ بریژنسکی” نخستین قدم اش را از دهلیزگیه «جهاید »
بر افغینستین گشودوسپس ازرهرو دموکراسی برگنج هیی انبیشاتا
کشورلنگرانداخت.
افغینستین مزید برموجودیت بزرگترین میرکیت مخدر در جهین ک
بعد از تجیرت نفت وسالح سومین رده را در بیزار هیی اقتصیدی
جهین احراز نموده  ،برقول پروفسور میشل چسودوفسکی تحلیلگر
امور بین المللی درکینیدا،این کشور دارای منیبع نی ،چون نفت ،
****************
لزومی ً پیدشیه و تنسن راهی محل سکونت شاخاص روحاینای یایاساتاید
موسیقی شدند ،محل سکونت او یری بودواقع درهیمیلایایکا بای
طبیعت احیط شده اش درکمیل هم هنگی وهیرماونای باود.چاون
پیدشیه ب نزدیک شخص روحینی ویی استید رسید ،تعظیمی درکمیل
خلوص کردتی نیت خویش رادرلبیس خدمتگیری درگوش دادن با
موسیقی او ابرازکند  .شخص روحینی چاون تاواضاع وخالاوص
پیدشیه راصیدقین دید ،حیضرب نواختن موسیقی گشت.
موسیقی او ازعیل دیگری بودگویی کا تامایمای درخاتاین
وگییهین جنگل از آوای موسیقی او ب لرزه درآمدند ،آوای اویک
آوای الهی بود .پیدشیه و تنسن هردو ب خلسۀ عمیق فارو رفاتاناد
وچون چش خویش را گشودند ،خبری ازاستید نبود.
پیدشیه از تنسن جوییی استایدشاد واوپایساخ دادکا اساتاید
دیگرهرگزب این یربر نخواهدگشت ،زیراک هرکس ماوسایاقای
اورا شنید بیشتررا میشود ،حتی را بتر ازجاین خاویاش کا
گرامیتر ازهرچیز دیگراست  .پیدشیه پرسید آن چ سبکی بودکا
استید نواخت؟ گرچ تنسن نیم سبک رابرد امیپیسخ راضی کناناد
برای پیدشیه نبود ،بدین دلیل پرسید اگراین سبک همین است کا
تو مینوازی ،پس چراحیل توهمین حیل نیست؟ تنسن جاواب داد
زیراک وقتیک من مینوازم دربرابرپیدشیه هست  ،ووقاتای اساتاید
مینوازد دربرابرخداوندگیراست!
سیز طرب عشق کی داند ک چ سیز است
کز زخمۀ آن نُ فلک اندر تک وتیز است
آورد ب یک زخم جهین راهم در رقص
خودجین و جهین نغمۀ آن پرده نواز است
عیل چو صداییست از این پرده ،کی داند
کین راه چ پرده ست ودرین پرده چ رازست؟ (عراقی)

هفته نامۀ امید
تلویزیون ژوندون ( ...دنبیل ازصفحۀ سوم)
مکتوبی ب این مضمون بیرون میشودک درپُستهیی مه ب یر
پشتونهیکس دیگری مقررنشود و اگراحیینیً کسی دیگر ازتیجیک،
اوزبیک ،هزاره ییقوم دیگری ب کرسیی مقرر میشود ،کوشش
شودکسی بیشدک خوب پشتو ییدداشت بیشد ! این مکتوب شرم
آور وننگین آقیی رسیس جمهوردرمنیبع نشراتی جهین منتشر شده
است .
درآن روزگیر ازمقیمیت سلطنتی امرشده بودک دردانشکد
حقوو وعلوم سییسی حق اولیت شمول راب کسینی ازخیندان شیه،
وابستگین شیه ییآنهیییک سفیرش میشوند داده شود .بعد اکیدمی
پلیس رانیز انحصیری سیختندوشمولیت درآن مالحظیتی چون
متعل ازکجیست و بیکی ارتبیط داردوب چ قوم وقبیلۀ وابست
است ،درنظرگرفت میشد .بخیطردارم زمینیک ازمکت فیرغ شدم
س نفر ازه صنفی هیی مرا تشویق کردندشیمل اکیدمی پلیس
شوی  ،بیاصرارزیید آنهی ونشین دادن بیغ سرخ وسبز ،کسینک
ازاکیدمی پلیس فیرغ میشوند معیش زیید میگیرند ،وسیمین ودبدبۀ
زیید دارند و یره و یره .هرچهیرمیک دوست ورفیق بودی تصمی
گرفتی آن مسلک راقبول نمییی  .عریض دادی ومراحل قینونی را
طی وامتحین آنرا سپری کردی  .کیر هیخالص شدوفقط
انتظیرجواب پایرش بودی  .بعداًمعلوم شدک آن س رفیق ودوست
من پایرفت شده واز پایرش من معارت خواستند ،بیاینک من اول
نمر صنف خود فیرغ شده بودم وآن س دوست من ازمن عقبتر
بودند.
درآن هنگیم نمیدانست ک علت چ بود ،آن س دوست یکی از
وردک بودو دوی دیگرب پشتوصحبت میکردند ولی من نمیدان
ک ازکدام قسمت وطن بودند .گرچ درآنزمین سخت جگرخون
شدم و ب آن س دوست ه مییۀ تعج بود ،چون پشتکیر،
زحمتکشی ولییقت من برایشین خودمعلوم بود ،ولی
حیالشکرخداوند رامیکن ک درآن لجنزار نیفتیدم .نویسند گرامی
ومبیرزمی جنیب آقیی سیدآقی هنری درصحبتی ک سیلهیقبل بیه
داشتی  ،قصۀ جیلبی را اززبین شخصی ک بی بین خینۀ سردارنعی
خین بود،کردک سخت دردآور است ونییت واندیش هیی این
خینواده رادربرابرمردم عیدی کشورک ایشین ب آنهی رعییی
میگفتند ،نشین میدهد .
قص ازین قراراست ک آن دهقین ک ازاهل چهیردهی کیبل بود،
سیلهی دربیغ خینۀ نعی خین پسرکیکیی شیه خدمت میکردوازآ یز
صبح تیشیم گیوگ بیل میزد ،آبییری میکرد ،پیکی و مخورشی دار
ودرخت آن بیغ رامینمود ،و شیمگیهین مینده وذل وشک گرسن بی
بییسکلی ک داشت ب خینۀ محقرخود میرفت .همین کیرهرروزه
اش بود .این مرددهقین همیش یک چییجوش المونیمی
بیخودداشت ک دربیغ درآن آب جوش میدادوهنگیم چیشت ک
بوی پلوومعطر دا هیی لایا از در درواز سردارنعی خین بیرون
میشد ،نین خشکی را ک همیش درکمربست ازخین اش می آورد،
درگوشۀ بیغ نشست و نوش جین میکرد .اویک پسرداشت ک در
دل آرزوهیی زییدودر سرخییل پلوهیی بیشمیری داشت .دهقین
بیچیره زحمت میکشیدوبی آبلۀ دست قوت الیموت آل وعییلش
راپیدامیکرد.خودنین خشک و چیی تلخ میخوردومصیرن کتیب
وقل پسرک راتهی میکردک مکت بخواند .چون درخیندان شیهی
خدمت میکرد وه رابیکف وکیلر ودریشی هیی رنگیرن ،
آرامش وراحت زندگی میدید ،فکر میکرداگرپسرش مکت
بخواند وتحصیل کند ،اوه روزی مینند آن سرداران زندگی
خواهدکردک ه دستگیرپدر ریش سفیدمیشود وه رنج زندگی
رادیگرنمی چشد.
سرانجیم آن دهقین بچ مکت راخالص کردوفیرغ شد.
مرددهقین یکروزنزدسردارنعی خین رفت وبیشیدمینی گفت ک
پسرک ازصنف دوازه فیرغ شده ،اگر ذره نوازی کرده
وامرکنیدک درهمین جیییک فرزندشمی درس میخواند اوه شیمل
شود .مرد دهقین میگوید» :بی شنیدن این حرفهی حیلت سردار
صیح تغییرکرد ،چشمینش درزیر عینکهیی سییهش ب دوردستهی
راه کشید و راه کشید .من حیرت زده شدم وفکرهیی قس قس
درکل ام گاشت .یک دفع فکرکردم ک سردارصیح چیر
برای پسرم می سنجد .بعدازچندلحظ سکوت را شکست و گفت
سردارصیح بچ گک اول نمره فیرغ شده  .فکر کردم این خبر
اورا خوش میسیزدوکمک میکندک برای اوامر و سفیرشی کند،
ولی دیدم مینند میربخود پیچید وازوضعش معلوم میشد ک سخت
خشمگین شده وچیزی درونش رامیخورد ،ومن ترسیده بودم ک
مرادرکدام بال نیندازد ،ودر دل میگفت کیشکی نمی گفت !
مرددهقین ادام داد :بعدازسکوت زیید ،سردارروی بمن کرد
وبیلحنی ک ض وحسیدت همراه بود ،گفت» :بیب برو همینقدر
ک بچ ات صنف دوازده ه خوانده بسییراست ،پشت گپ
دیگرنگرد« !! .
من سخت نیامیدشدم وبدتراینک درآن روزگیر بچ هیییک ازصنف
دوازده فیرغ میشدند ،همۀ شین بی روز وروزگیربسرمی بردند،
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پسرمن ه سیلهیکیر نییفت ،مشکل این بودک اوتنهی پشت ماکاتا
راگرفت بود ،کس وکیری دیگرییدنداشت ،و بیچیره جوانک ها
از زاغ میند وه از رزاو ،وزندگی پر عسرت میهامایناطاور دوام
کردک تی امروز ادام دارد .
ازدوست دانشمندوگرامی ام جنیب پروفیسرحمیدهیدی شنایاده
ام ک درآن آوانی ک بحیث داکترجوان در کدردانشاکاد طا
دانشگیه کیبل ایفیی وظیف میکردند ،بورس تعلیمی کوتایه مادت
ازامریکیآمد ،چون ایشین ازدیگران از نگیه دانش وسیبق مستاحاق
تربودند ،لااب آن بورس معرفای شادناد .پاس ازطای ماراحال
وگاشتیندن امتحین ،هم سیز وبرگ بشمول تکت طایایره تاهایا
شدک بییدچندروزبعد ایشین ب امریکی پروازنماییاناد ،کا نایماۀ
ازداکترعبدالمجیدسراج وزیرصحت عیم بادساتاش رسایاد ،کا
تقیضیکرده بود ایشین رابطورعیجل ببیند .جنیب داکتارهایدی با
دفتروزیرمیرود ،وزیارباعاداز احاوالاپارسای ،ازداکاتار هایدی
میخواهدمکتوبی بنویسدک ب این بورس رفت نمیتواناد ! وقاتای
علت راجوییمیشود ،وزیربرایش میگویدک جوانی ازخینواد شایه
تیزه عروسی کرده ومیخواهاد با مایه عسال بارود ،و ازمان
تقیضیکرده اندک عیجالً یک بورس کوتیه مدت برایش تهی کن .
اگرهمین لطف رابکنی من ازتوممنون میشوم ودرآینده ک باورس
آمد ب تومیده  .داکترحمیاد هایدی گافات کا مان هارگاز
اینکیررانمی کن  ،امی خودشمی چون وزیرهستید هرچ میکنید مای
توانید .همین بودک داکترمجید سراج عضوکیبینۀ شایه و عضاو
خااینااواد او ،بااورس راب ا آن عضااو ساابااباای خااینااداناای
(داکترمحمداخترمستمندی) عطیکردتیب امریکیبرای گاراندن مایه
عسل خودوهمسرش برود ،درحیلیک زبین تحصیلی اش فارانساوی
بودو انگلیسی نمیدانست !( /دنبیل دارد)
***************
ترامپ تاراج منابع معدنی ( ...دنبیل ازصفحۀ شش )
مبتنی براین گزارش کشور چین یک شریک تجیری و سرماییا
گااری بزرگ بی افغینستین (همراه بی روسی و ایران) است کا با
طور بیلقوه منیفع اقتصیدی واستراتژیک اییالت متحده در آسایایی
مرکزی را تحت الشعیع قرار می دهد.
بیاتصیل گارگیه حمل و نقل زمینی از طریق مسایار تایریاخای
واخین ک افغینستین را ب منطق اویغور چین متصل می کند (نگایه
شود ب نقش ) ،چین در نظر دارد تییک خط ترانسپورتی زمینی را
از منطق «اویغور »بی دهلیزگیه تیریخی واخین افغینستین مطیبق با
نقش موجود وصل نمیید.براستنید «نیودهلی تییمز »خاط اتصایل
زمینی ب طول هفتیدوشش کیلومتر درمرز دوکشور در حیل انجایم
است.شرکت هیی چینی تی حیل در حوزه استخاراج ماس وذ ایل
سن بیدولت افغینستین قراردادبست اند.
کمپنی هیی چینی در حوزه اکتشیفیت مواد نفتی طی ده هایی
اخیر در افغینستین توج سییرشرکتهیی خیرجی را در افاغاینساتاین
جل نموده ودر بخش انرژی آبی ،کشیورزی و سایخات و سایز
سرمیی گااری میکنند.چین همچنین درحیل برسی دساتارسای با
ذخییرلیتیوم واستفیده ازآن برای بطری هیب اجزای هست ای است.
افغینستین همچنین از ذخییر مقیدیر هنگفت مواد نفتی برخوردار
بودک درحیل حیضر بوسیل کمپنی پطرولی ملای چایان درحایل
انکشین است وزارت معیدن افغینستین اعالم داشت ک اخیارآ با
اکتشیفیت بزرگ ذخییر نفتی ک ده بیر بیشتر از آمیرقبلای باوده
وبیلغ بر( 3.5بلیون ) بیرل میگردد،دست ییفت اند
این قل بیورمند است ک بیتوج ب سطح بایالی فسایدجایناکایه
دربدن دولت فیسد افغینستین،سطح تیثیرگااری عمیاق وگساتارده
کیخ سفیدبرشئونیت دولت تحت الحمیی ،ذخییار سارشایرمانایباع
زیرزمینی کشور بطرزبیرحمین ودرخط مقیبل منیفع ملی ب حاراج
گااشت شده بیدستییبی بیکمترین مفید،توساط کشاورگشاییاین با
تیراج خواهد رفت.
دریک آزمون تیریخی ،دکتر نی هنگیم تصدی وزارت میلایا
تمیمی موسسیت تولیدی کشور را درمعیمالت خصوصی ب حاراج
گااشت وبزرگرترین ضرب اقتصیدی رابرپیکرزیربنیی اقتاصایدی
دولت وارد نمود.بعیداست رسیس جمهور درعاقاد قارارداد هایی
تحمیلی از منیفع ملی افغینستین حراست نمیید.
آری طی نزدیک ب چهیر ده جن در کشاور ارزش هایی
تیریخی روی زمین درافغینستین یینیبود شد ویی ه ب یاغامای رفات
وحیل کرگسین والشخوران دردل زمین وپییینی ترین الی هیی آن
راه گشوده وبیدستییری مهره هیی معین دربیالترین ارکین رهاباری
کشور،برای مکیدن آخرین قطره هیی خون وسیسیدن آخرین ستون
هیی اقتصیدی کشور بیچیره سیختن بیرجن بای پاییاین بارای
امحیی پیکرنیم جین میهن نقش میکشند / ! .
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دیالکتیک افغانستانی (دنبیل ازصفحۀ هشت )
چند روز قبل ,اشرن نی احمدزی قبل از مصیحب ک بیفاریاد
زکرییگرداننده پروگرام جی پی اس در تلویزیون CNNداشت بی
جدیت ,خوشخوسی و لبین خندان بیینی و جوابیت دانشمندان اراس
نمود .این روش وی در افغینستین ک رخ داده است .فرید زکاریای
ک مهد تولدش هندوستین است ,بگمین  ,نزاکتأسوالهیی راک بییاد
می کردبرای کدام وقت دیگر ب تیخیر انداخت .ولی متاأسافاینا
اشرن نی چندین بیرضمن خطیبۀ خاوداز(حاکاومات افاغاین)یای
Afghan Governmentعوض »حکومت افغینستین« یایدناماودکا
بفکرمن خالن نورم دولت داری بلک برای حمییت از پشتونوالای
بود .هیچ لیدر دولت هیی تیجکستین ,ترکمنستین ,ازبکستین و یای
پیکستین را نشنیده ام ک در چنین محیفل از حاکاومات تایجاک,
ترک ,ازبک ویی پیک یید نمییند.
تیثر بیشتر وقتی رونمی گردید ک  :تبصر من بی مقصد فوو ک در
پیی ترجم ای فیرسی گفتیرش در فیسبوک نوشت شده باود ,بای
سخنرانی اش از فیسبوک من برداشت شد و فیسبوک برای اضایفا
از  78سیعت از فعیلیت بیزمینده بود.
نوشت خود را بی این دوبیت از یک زل هنرمند ودانشمند متباحار
یوسف کهزاد پییین میبخش :
صدهینقیب بر رخ خودتیکشیده ای
آسین هی ز دیدن می هک وپک شده
هرلن والش برسر می نیز می کنند
آن پشۀ ک همسرکَیک وخسک شده
نوت دربیر مقرری هیی دوران جوانی سردار داوود:
درسیل3131ش وسن71سیلگی درسیح ملکی وعسکری تحصیالت
تمیم کرد،
درسیل 3133ش در سن  78سیلگی برتب فارقا مشاری تارفایاع
کرد.درسیل 3138ش در سن  72سیلگی برتب اول فارقا مشاری
( ممکن تورن جنرال) ترفیع کرد ونیس الحکوما و قاوماینادان
عسکری قندهیرمقررشد.در سیل  3732در سن  11سیلگی رسایاس
تنظیمی و قومیندان عمومی مشرقی تقرر ییفت.
در سیل 3135ش در سن  13سیلگی قومیندان قوای مرکز و مکت
حربی شد.
در سیل 3178ش در سن  15سیلگی وزیر دفیع گردید
در سیل 3171ش در سن  13سیلگی سفیر افغینستین در پیریس بود.
در سیل  3115در سن  83سیلگی بیز وزیر دفیع شد.
ب این میگویند ترقی فرفرکی !!! /
**************
دربارۀ اتحاد گلبدین و احمدزی (دنبیل ازصفحۀ پنج )
 پشتونهیی چپ وراست ازگالبزوی تیوقید ،تنی ،یاون ،طایقاتوحتی جعلکیر(گوسفندی) امرخیل برای پیبوسی این قیتل وجینای
خیدم آی اس آی شتیفتند تیبیشدک توه حیکمیت مطلق پشتونای
رادر ه نوایی بی نی -کرزی  ،در وجود وی دو بیره احییء کنند.
 پ .ن :.سپیس ازجنیب داکتر عبداهلل عبداهلل ک در ماراسا یایدبود قهرمین ملی بی کنیی امی اشیره واضح این نوکر پی کساتاین را
مخیط سیختندک  :خداوندبرای آمرصیح شهایاد عازت داده
وحکمتییر را ذلیل سیخت است و در مقیبل ایان اراده خاداونادی
بندگین برای کسی ک ذلیل شده است چیزی نمی توانند.
 دیدارسییسی بیافرادمختلف کیر پسندیده است .امایباییاد افارادسییسی راخوب شنیخت .افکیرسییسی برتری طلابای وخصاومات
سییسی کرزی -هیوادمل-سپنتیبیاقوام یرپشتون بخاچا باردارش
سپنتی ک شهید آمر صیح راسنگفروش گفت بود ،ازیایدناباریا .
نییت سوءکرزی در بیره اقوام یرپشتون را رابرت گیتاس و ژان
ا نو بی اظهیریینقل قول ازاو درکتیب خودواضح سیخت اند .بگفتا
هیی چرب وشیرینش وقعی قییل نشوید.بصورت واضح ازایاجاید
یک میکینیس مشیرکت سییسی تمیم اقوام درقدرت سییسی وحتای
زعیمت مشترک مینندسویس طرح هییی راروی میزگاارید .نسخا
گن وفیو ملی رادرزبیل دان اندازید وبصورت واضاح ماوقاف
بگیرید(/.برگرفت از فیسبوک نویسنده)
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دیالکتیک افغانستانی (دنبیل ازصفحۀ دوم)
شمیمینویسید » :چیزیک مرامتعج میسیزد اینست کا چارا مای
افغینهی تفرق را دربین خود رواج میدهی ؟ و آیت قرآن پایک را
چنین ترجم نموده اید :هم تین بریسمینی ک خداوناد بارایاتاین
میسر سیخت محک گیرید و در بین تین تفرق نییندازید .می تحصیل
ییفت هیی افغین هستی و بیید در بیره ای مفید اتحید و اضرار تفرق
فکر کنی
...صیح عزیز ,شمی اکنون ب مرحلۀ تاقارب ناماوده ایاد کا
میخواهید بر من اتهیم عدم توج ب آییت معظ قرانی تیپ بزنایاد.
متأسفین بعضی می از تحصیل ییفتگینی اند ک از راه اصل بغلط و از
افکیر منطقی ب افکیر هنگیم طلبی زیید توج دارد و بار بایات"
خرعیسی اگر ب مک برند-چون بییید هنوز خربیشد" (دوراز شامای)
مهرتیسید حوال مینمییند .من بکجی از تفرق وجداسی سخن زده ام و
یی نوشت ام ,نوشت هیی من پراز اتحید حقیقی ,و اتفیو مخصوصا
اشعیراتفیو جوسی است .اتهیم وسوء استفیده از قرآن مجید از خود
حدی دارد .من میگوی افغینستینی هست یعنای ماهاد تاولاد مان
افغینستین عزیز است .درین چ تفرق اندازی اسات .شامای باییاد
برایمن ثبوت کنید ک این کلم ای مهد اجدادی من ,ک انتخایب
من است ,بوی تفرق اندازی در مشیم تین وارد سیخت اسات .مان
میگوی ترا ک خداوند پشتون خلق نموده ب اسایس دالیالایاکا
دربحث گاشت تقدی حضورتین شد افغین هستی و افغینستینی ها
هستی زیرا در افغینستین عزیز تولد ییفت ای درین چا تافارقا
اندازی است .گرسن را پرسیدند  7 +7چند است گفت چهیر ناین
چون خود تین همیش در قل و دمیغ تین تفرق نمو بخشیاده ایاد
هرکس جین ه بگوید شمی فکر میکنید او"تفرق" گافات .تایساف
درینجیست :وقتیک حقیقت را تحمل نتوانید بر من اتهیم میبنادیاد
ک از پشتون نفرت دارم و یی تفرق انداز است .
شمی نوشت اید ":شمی از شخصی بنیم عبداهلل افغینی نویس( ک چنین
چیزی وجود ندارد) نیم برده اید .عبداهلل حتی تاحاصایال صاناف
دوازده نداشت .او در روزنیمۀ جالل آبید کیر میاکارد زماینایاکا
".حیف است .....صایحا
عبدالبیقی خین ( بغالنیوال) دایرکتر بود
ک شمی ازنخبگین و شخصیت هیی ادبییت پشتوی تاین نا خابار
دارید و ن احترام قییل هستید .گنیه تین ه نیست زیارا ماعالاوم
میشود چون ده هی سیل در امریکی زندگی داشت اید حیکامایات و
عالق ای بیشتر شمی بر زبین انگلیسی است .بی این نوشت ای تین ک "
افغین نویس وجود ندارد" بیز برمن تهمت کبیرمی بندید کا ایان
کلمیت سیخت من است .من مرحوم دانشمند عبداهلل افغینی ناویاس
را از نزدیک دیده ام و شیدبیشی هیی ه از اوشنیده ام .درصاناف
چهیرم لیس حبیبی بودم ک وی بدوکین پدرجنت مکینا در سار
چوک کیبل اکثرأ می مد و من برایش از سمیوار همسییگای چایی
سبز می وردم .بی جرع هیی چیی کتیبچ در دست میگرفت و هار
پشتونی را ک از قییف تشخیص میکرد بی وی نزدیک شده چایازی
میپرسید و بعد نوت میکرد .وی درپی تدویان کاتایبای باودکا
بعدأقیموس عنوان گرفت".پشتو قیموس" ک عنوان جلد اول بود در
3111ش زمینیک صدیق اهلل رشتین مدیریت عمومی پشتو تولن را
بعهده داشت از طبع بر آمد و موفق ب اخا جییزه مطبوعیتای ها
گردید .درک من چنین است ک قیموس ب عجل از طرن شاعابا
لغیت پشتو تولن چیپ گردیده زیراک فیقد اسیسیت طبیعتی است.
جلد دوم تحت عنوان"افغین قیموس" در سایل 3111ش از طارن
مدیریت عمومی شعب لغیت پشتو تولن ک دانشمند و شیعر متبحر
مرحوم گل پیچی الفت رسیس آن بود ب عین کیفیت بطباع رسایاد.
مولف این قیموس همین کسی است ک شمی آنرا ,تحصیل نی ییفتا ,
یید کرده اید ,ممکن خوش تین نییید ,خدمت عملی او ب ادبایایت
پشتو ازهزیین گوسی ,ا فیل ,تهمت ,توطئ  ,ترور شخصیات هایی
بسییر تحصیل ییفت هی نزد من هزاران بیر پر ارزشتر است .راسات
است ک  :تی مرد سخن نگفت بیشد -عی و هنرش نهفت بیشد.
شمینوشت اید":همچنین شمینوشت ایدک پشتونهی (ک خاودت
افغین میگوسی) ازقوم اسراسیل اند .لطفأبییبل را باخاوان و داناش
خود را بکیر بیینداز تی درک کنی ک  :از زمین حضرت ابراهی (ع)
تیکنون تقریبأ چهیر هزار سیل میگارد و تیریخ افغین  1111سایل
است.

Tel/fax:(703) 491-6321

آژیر خطر (دنبیل ازصفحۀ اول)
هیچ منطقی نمی تواندتوجی نمیید ک قشرپخت ونخبۀ ناظایمای
وامنیتی را رخصت کنند وجوانهیی خیم وبی تجرب وپیکستین رفت
را رویکیرسیزند ،و اسمش راه ریفورم بگاارند ! وبدین تارتایا
هیچ تجرب واندوختۀ الزم جنگی درمهیر حمالت دشمن وپیاشابارد
جنگهی اراس نتوانی  .آنینی ک تجربۀ جنگهی درمقیبل دشمنین روسی
وپیکستینی وهراجنبی دیگر دارند ،وفیتۀ کاله هیی شاینارا بادون
استحقیو سرخ نسیخت اند.حک این فرمین را بیید ب دونفر گانا
ولن و یرمحیرب برگردانی وهر دوی شاینارا تاقایعادبادهایا
(مشیورامنیت ملی ورسیس امنیت ملی فعلی) !
درهمچواحوالیک حزب گلبدین بزع خودبا پاروساۀ صالاح
پیوست وادعیداردک امتییزات عسکری با افارادش داده شاود
وجاب سیستمهیی دفیعی وامنیتی ودولتی گردند ،وهکاا امتییزات
سیلهییی ک دور ییدرجهید بودند،داده شود ،شارایاط چاناددها
ومشکالت نیشی ازآن ،ایجیدبحران سرباحاران و فاقادان داناش
مسلکی کیرگروهی ،وفقر فرهنگی رابیر آورده است .ب اصطاالح
بی خریط فیرنموده وبدین ترتی خود درچیو کردن نیبسیمینیاهای
ومعضالت مشکل آفرینی میکند ،بارطابال خشاونات کاوبایاده
وسیختیرنیمتجینس اجتمیعی کشور ضرب ولطم رسینیده است.
خین ازپییبست ویران است خواج در بندنقش ایوان است !
البت کیرهیی زییددیگری است ک بیید انجیم میشد ونایفارجایم
مینده ،پاییایازرسایاده وزمساتاین درراه اسات ،وچشا زدنای
بیزبهیرمیرسد ،ولی وامی بهیر میرسد ،امی ز گل نشینش نیست ،نسایا
وعطر دآلویزگل فشینش نیست !
در اخیر ب اطالع عالقمندان برنیمۀ س سیعاتاۀ دریاچاۀ ساخان
رسینیده می شودک ب تیریخ هفت اکتوبر ب روزشنب این بارنایما
ازطریق شبکۀ جهینی پییم افغین ب گردانندگی وگویندگی اینجین
کری مشتیو نوری سیعت یک بعدازظهرب وقات کایلایافاورنایای
وسیعت چهیردیگربوقت نیوییرک پیشکش میگردد ،ودر خادمات
عزیزان قراردارم ،ان شیءاهلل/ .
*****************
ولی امید میکن ک این کلم راازخیطر نفرتای کا با پشاتاون
" .وا واچقدر زیبی,حیال پشتونهی را آرییسی قلمداد
داری  ,گفت نبیشی
کردید زمینی بود ک میگفتید احمد شیه بیبی افغین و افغینستاین را
خلق کرد .خوبست! برای اینک ایان ماعاضالا افاغاین,پشاتاون
وافغینستینی حل گردد ,بییسید هردو یکجی تالش نمیسایا کا اسا
افغینستین ب "آریینی" تبدیل شود و دیگر اینک هردو بارویا تسات
 DNAبگیری و ثبوت کنی ک پشتونهی از اوالده ای خرشاباون و
شرخبون (شجره ای پشتونهی ,نظری ای بنی اسراسیل صفاحا 118
جلد اول ,پروفیسورحمید هیدی) نبوده و مورخین تیاوری الاط
دارند .بیزه یک مسأل ای تیریخی را ک چون از گاپ گاپ بار
خیست جهت ,معلومیت مزید شمی ,من اقتبیس نموده بودم .ولای
چون کلم نفرت در نهید تین نمو ییفت هر سخن منطقی ,علمای و
راستین را ب نفرت من ب پشتونهی نسبت میدهید در حیلیک من با
نخبگین ,ادبی ,شعرا و نویسندگین افغین هیی می (پشتونهایی مای) از
شمی بیشترتر احترام قییل هست .
شمی سخنین تینرابیکلمیت زیبیپییین داده ایاد .تاجاربا روش
نیمنیس پشتونخواهین بمی درس داده ک اول توهین میکنند ,تهمت
میزنند ,شخص راضدقرآن قلمدادمیکنند ,تفرق اندازمیخوانند و
بعد بی استفیده از آییت قران مجید سخن از صلح میزنند و همکیری.
بخیطر داشت بیشید ک  :صداقت ,راستی ,تعقل  ,تفکر ,حاقایاقات
شنیسی و احترام ب نخبگین درهم جیه اسیس روابط نیک است .من
و خودت یک بحث جدی داشتی  ,من طرن خاود را بای دالیال
حضور تین تقدی نمودم و شمی بدون تأمل بر نوشاتا ام بارمان"
نفرت افغینهی ک پشتون اند" تهمت بست تفرق انداز ییدم کرده اید.
من شمی را چون وطندارخوب  ,بی وجودیک نمیخواهیاد بافایرسای
جواب را بنویسید ,دوست دارم ,مخصوصأ ک امید روزی هاردوی
می افغینستین را آریینی بنیمی .
خداوند ییر و مددگیر تین ! داکتر الم محمد دستگیر افغینستینی
و امید در آیند قری آرییسی.
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دوکتاب ارزنده نگاشتۀ
جناب خالدصدیق چرخی

»برگی چندازنهفت هیی تیریخ درافغینستین «دردو جلدجمعیً
بیش از یک هزار صفح » ،ازخیطرات « ،بیش از چهیرصدصفح ،
در ادار امیدموجود است ،ک جنیب چرخی آنهی راب جرید امید
اعین داده اند.
کتیب نخست ب معرفی شخصیتهیی معرون سییسی ونظیمی
معیصر کشور ،مظل بیحد وانداز خیندان نیدری ،اززمین خودش
تیآخرعمر محمدداؤود ،ک برخینواده هیی مشهوروخدمتگزاروطن
وآزادیخواهین ،مشروط طلبین وروشنفکران آمده است،
بیعکسهیی تیریخی اکثرآن مظلومین ،پرداخت است.
کتیب دوم ،خیطرات جنیب خیلدصدیق است ،ک درشش
سیلگی بیبنی اعمیم وکلی انی خینواد بزرگ چرخی وحتی
کودکین چندمیهۀ شین ،توسط محمد هیش صدراعظ شداد وقت،
ب زندان افتیدند وچهیرده سیل تمیم دربند میندند.
بهیی هرجلدازکتیبهی بیست دالر +هزینۀ پوست است.
عالقمندان برای بدست آوردن آنهی مبلغ مربوط رابیچک یی مینی
آردر ،قیبل پرداخت ب (محمدکوشین) ب نشینی پوستی امید
بفرستند.
*****************
عالوتأ ازیک افغین (پشتون) دانشمندطبی وهمصنف ک نیم خدا
فیمیل شین از نخبگین اداری ,کلتوری ,سییسی و عسکری افغینستین
اند در یکی از تبصره هیی فیسبوک شین متوج شدم ک برترفیع
سر پرست وزارت دفیع ملی افغینستین انتقید نموده بودندک
چطوردر ظرن س سیل چندرتب ارتقیییفت است .تبصره من چنین
بود ک  :من این جنرال تیز پی را نمی شنیس و ازینک بییک سرعت
اولی ب این مقیم رسیده از اثرتجربۀ  78سیل وی در خدمت مقدس
عسکریست .آیی سردار داوود بسن بیست ویک ( دقیقتتر 78
سیلگی ,داکترعیص اکرم ,سردار محمد داود ,صفح )78 - 71
جنرال نشد؟ بجواب نوشت :من درآنوقت طفل بودم گفتۀ
شمیراتیسید نمیتوان .
اینست بعضی ازدانشمندان افغین (پشتون) وخداراشیکری همۀ شین
چنین لجیجت واتهیم وکوچۀ حسن چپ رفتن عیدت
ب
ندارند,گفت اند :یک سی گنده هم کجیوه را بدبوی میسیزد.
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