3401
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

محمد طاها کوشا

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمااۀ دوازدهم  /سال ب ست وششم  9 /حو  02 / 2969فبروا  / 0222شمااۀ مسلسل 2209

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

قابل توجه افغانستانيهاي مقيم شرق امریکا!
به حمایت ازخيزش مردم کشوردربرابر فاشيسم قبيلوي غنی احمدزي ودستگاهش وجهت پشتيبانی از
اقدامات وطندوستانه وملتخواهانۀ استاد عطامحمدنور درمقابل حکومت فاسداحمدزي وعبداهلل ،راهپيمایی
دربرابرقصر سفيد درشهر واشنگتن دي سی برپاميکنيم ،تاقصرنشينان امریکابدانند پول هایکه کمک
ميکنندتوسط غنی احمد زي وتيمش فقط به حمایت داعش و طالب درافغانستان مصرف ميشودنه براي ازبين
بردن آنها.
روز جمعه  2مارچ سال  2102ساعت  2الی  5بعد از ظهر

فریمولت د کال فوال ا

هر کی مکتب رفت آدم می شود

او سخنم بابراداا هم م هنم پشتو یاافغا یاپختکو اسکتد
شما ادعادااید :مولژاسیم ت او افغال ت غوالود وآغا اشرف غنی
احمد ز (پشتولوالی دموککراسکی) ادعکادااد .مکن ککه ازیکن
آغااحمدز که ازقرءا عظ م الش ه چ لم دالدگله لداام چکو
لوکر وغیم دشمنا مامسلمالها هست .اماکسالی که خود اا عالم و
دالشمند به دین می دالند او سخنم با اینهاست.
ازکعبۀ وا د چو که لدیدیم لشالی ازکعبۀ ظاهرد اه خماا گرفت م
ازخرقه وتسب حد چووزلام لدیدیم چه خرقه چه تسب ح که زلااگرفت م
زین دین به تزویردچودل خ ره فرومالد الدا اه دیند ش وۀ کفاا گرفت م
حضر عطاا ل شاپوا
از اولس(واژه ترکی) مشر(داعربی «صفت »:مرد ل سرخ/.
«اسم »:باغبا  .بُستا داا ) گرفته تا به لخ داوازۀ ااگ همکه
کس تسب ح داکف و دستوااه دادستد الدیشه هاهمه داالداخکتکن
داز ودویی ب ن همه تبااوت ره ها گرفتااد ودل پُراز ذوق گناه .اما
کوس وحد مکلکی اا چکنکا بکلکنکدمکی لکوازلکد ککه هکمکه
گوشهاااکروچشم هااا اشکباا ودلها ااس اه لموده .این دواال بکه
هما دمی که ازخط مرز افغالستا ب رو م شولد ایش تراش ده
وپتلو وکرتی و یخن قاق الداخته ولکتایی هم بگرد م کرولکدتکا
چشم بادااا اااوشند گوشش شالرا لوازش و دل شالرا ام دواا بکه
کرد کااها خالگی که داده بودلدو بنمایند .آلجاتکککنکوککرا
خدمتگذاا امریکا وهمدستا اش وداافغالستا ی شکوولک کسکت
فاش ست یاا ویاواطالب وداعش و آ اس آ  .خداولد تبااوت کرۀ
السالها ااداشناخت اوتماع دستوامی فرماید همه مسکلکمکالکهکا اا
برادام دالددزوا وایا وچال ول رلگ وفکریکب ااگکنکاه بکزاگ
م شناسد.
امامن باوام چن ن استوااشده که ی گروه بس ااککم پشکتکو
افغا برآیا خداولد پشت لموده ازدسات رخداولدچشم م پوشند و
ازعذاب خداولد ترس لداالد .پس این گروه مغضوب خداولکد و
همراه با کافرا شده و از دین برگشتکه الکد بکه ویکژه عکالکم و
دالشمندا شا .
بس اا ازدالشمندا پشتو یاافغا تبااِما الحمدهلل که شخص تهکا
ل و فره خته هستند اما شوابختاله که دا بلند برد دالستکگکید
آگاهی و ب نش هم تبااا شا لاکام تمام الد.دست کم بکه آلکعکده
ب دالشا بگوی دکه باباوا اگرمسکلکمکالکی وبکه خکداولکدککریکم
باوامند پس دستواا آفریدگااب چو و بی مالند اا چکرا بکه
کاالمی بندید .اگربی خداهستی پس برو قالکو بکرلکهکاده شکده
کنوالس و ب نالمللی افع هر لوع تبع ض لژاد حقوق بشرسازما
ملل اا بخوا د که دااسنادمعتبرآ سازما وهالی به تفص ل چکا
شده است.
ن
ازقرءا شریف وکریم م خوال م :إِلَّمَا الْمُؤْمِنُو َ إِخْوَۀٌ فَ َصْلِحُوا بَ ْ َ
أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُو َ()22مؤمنا باهم برادالدد پکس
م ا براداا آشتی ده دد و از خشم و عذاب خدا بپره زیدد تکا
مگر برشما ببخشاید.حجرا آیت  .22ص 009
(لَقَدْ أَاْسَلْنَا اُسُلَنَا بِالْبَ ِّنَا ِ وَأَلْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْکمِک کزَا َ ....الک
﴿ ﴿02ما فرستادگا خویش اا با لشال ها اوشن و پک کغکامکهکا
ااست فرستادیمد و با ایشا کتاب (لامه) و ترازو فرسکتکادیکمو تکا
مردمالرا -به دادگر بپا داالد )02( ...الحدید .ص  . 22ج دوم.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُولُوا قَوَّامِ نَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِکلَّکهِ وَلَکوْ عَکلَک
أَلْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْ َقْرَبِ نَ إِ ْ یَکُنْ غَنِ ًّا أَوْ فَقِ رًا فَاللَّهُ أَوْلَ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَ ْ تَعْدِلُوا وَإِ ْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِ َّ اللَّهَ کَا َ بِکمَکا
تَعْمَلُو َ خَبِ رًا( )292اى کسال که ایما آواده اید بپا ایستک کدبکه
ااستکاا و داددهی و گواه بکود  -خکدا اابکه گکواه بکود
براستید هرچند به زیا خودتا باشدد یابه زیا پکداا ومکاداا
وخویشا ! خواه کسی ب ن از یال ازمندباشدد که خداولد ازهمۀ آلها
اوالتر و بهتر و به سزاداد و حه لگاهداشتن -بکهکتکراسکتو پکس
داگواهی داد ازهوا لفس پ رو لکن د -که دالت جه ب دادگر
کن دواگرکاا بپذیریدیااو بگردال دد خداولد به همه آلچی می
کن د آگاه هست )292(.النساء ص .000
لَا إِکْرَاهَ فِی الدِِّینِ قَدْ تَبَ َِّنَ الرُِّشْدُ مِنَ الْغَیِِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِکالکطَِّکاغُکو ِ
وَیُؤْمِنْ بِاللَِّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَ َ بِالْعُرْوَۀِ الْوُثْهَ لَا الْفِصَامَ لَهَا وَاللَِّهُ سَمِ عٌ

داکترغیم محمد دستگ ر

برومف لد ,کولواادو

بهتراست غنی احمدزی استعفا کند

قوت خداداد مردم فراموش نشود
هروعده که دادلد به ما بادهوا بود هرلکته که گفتندغلط بودو ایابود
چوپالی این گله به گرگا سپردلد این ش وه واین قاعده هااسم کجابود؟
الدا به چپاول سراین سفره لشستند اینهاهمه ازغفلت وب حالی ما بود
خوادلدوشکستندو دایدلد وتکالدلد هرچ زداین خالۀ بی برگ ولوا بود
گفتند چن ن م و چنال م دایغا ...این ها همه الالدی خوابالد ما بود
ایرج م رزا
ل داا قداتمند وها دامقابل قدا خدا داد مردم بکا ووکود
لفوذ ملی و ب ن المللی ,ثرو  ,قوتها اتومی و قکومکی بکزالکو
داآمده الد .مثال ها ذیل این ادعااابه کرسی حقک کقکت تککک که
م دهد :اابر موگابی سابه صدااعظم وبکعکد ادک کس وکمکهکوا
زیمبابو واد س اتحادیۀ افریقاکه ی س استمدااالقیبی بکودبکه
لشنل سم افریقادی,فساد سرتاسر  ,تبع ض لژاد باسف دپوستا ,
******************
عَلِ مٌ )029(.البقره .به زوا واداشتن(اکراه واوباا)د دا دینداا و
باوا(ایما )کرد یاآواد ل ست.ااه ااسکت ازککژااهکی(ازاو
پ ام اسول) لموده شدهد پس هرکس به معبود (آفریدگاا ) وکز
خدا یکتا کافر (خدالشناس)شودوو به خدا یگاله ایمکا آوادد
دست دا گوشۀ استواا زده  -که آلرا بشکستن ل ست وخداشنوا
ودالا بهر چ زهست.البقره .ص 229یَا أَیُِّهَا النَِّاسُ إِلَِّا خَلَقْنَاکُکمْ مِکنْ
ذَکَرٍ وَأُلْثَ وَ وَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَادِلَ لِتَعَااَفُوا إِ َِّ أَکْرَمَکُمْ عِنْکدَالکلَِّکهِ
أَتْقَاکُمْ إِ َِّ اللَِّهَ عَلِ مٌ خَبِ رٌ()29حجرا  .ا مردم ماشمااا لر ومکاده
آفریدیم وشما اا شاخه شاخه وخالدا خالدا کردیم تایککدیکگکر
اابازشناس دد(وبدال د)
وَلَوْ شَاءَ اَبُِّ َ لَآمَنَ مَنْ فِی الْ َاْضِ کُلُِّهُمْ وَمِ عًا أَفَ َلْتَ تُکْرِهُ الکنَِّکاسَ
حَتَِّ یَکُو لُوا مُؤْمِنِ نَ .اگر خداولد خواستید همۀ اهل زم ن ایمکا
آواد د آیا تو م توالی مردما اا با اکراه «زوا »و لاکامی پ غام
شنوالید تا وزءِ موءمنا شولد؟
بب ن برادا پختو افغا من  :آلگاهی که خداولد به پ امبر خویکش
می گوید که با زوا یعنی اکراه چگوله پ ام مکرا بکه آلکهکا مکی
شنوالی؟ پس تو خود سر دا گریبا الداز و بالدیش که دیکگکر
تبااها هزااهد هندود س کهد بلوچ د ترکما و اوزب و ایماق و
لام ترا (افغا )بر سرخود بگذاالد؟این چگوله اسیمک کتکی
تاو
هست که تو خواها آلی و ل م قرءا اا می پذیر و لک کمکش اا
چشم می پوشی؟ خود اا می فریبی یا مردم اا؟ خداولد که دالا و
ب نا و از هرچ ز دا الدیشه ا م گذاالی و بکاا م گ ر باخکبکر
هست و می ب ندد آیا تو خدا اا هم می فریبی؟
لَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُو َ وَمَا أَلْتَ عَلَ ْهِمْ بِجَبَّااٍ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآ ِ مَنْ یَخَافُ
وَعِ دِ ﴿ ﴿02مادالاتریم به آلچه آلا م گویندوو تو(ا محمد) بکر
ایشا له پادشاهی له کامرا ! پس پند ده به قرءا کسالی اا که از
وعده ها ب م لاک من -می ترسند .02 .ق .ص  .029ج  .0أَلَّکا
تَطْغَوْا فِی الْمِ زَا ِ ﴿  ﴿2مبادا از الدازه دا گذایدگکزاف لکککنک کد
داترازود و لکاه د و ل فزای د ()2وَأَقِ مُوا الْکوَزْ َ بِکالْکقِسکْکطِ وَلَکا
تُخْسِرُوا الْمِ زَا َ ﴿﴿6و سنجش اا بداد ااست داایکددو دا تکرازو
مردم اازیا لرسال د( )6الرحمن ص  .022ج.0برگردا آیا از
کشف االسراادو ولد اثر خواوه عبداهلل الصاا (اح) تال ف امام
احمد م بد  .لگااش حب ب اهلل آموزگاا .چا دالشگاه تهرا .
برادا افغا یا پشتو من! برا هر چ ز خداولد ترازو مکقکرا
لموده برا دالش آموز آزمو د برا م وه و سبزیها و حبوبا و
خوااک ها و وز ح وا و السا ترازو یا قپا د برا سنجکش اا
شمااش آااد سنجش گفتاا شن د کوتکاه سکخکن ایکنکککه بکرا
هرچ ز قپا یاترازویی هست وهرکس که دا این ترازوها دلکد
بزلد (کم -زیاده) مردودخداولدم گردد.این مجمل لوشته اابا ایکن
غزل پُراز امز ولکته وپند حضر عطاا (اح) به پا می اسالم:

همه مستند در پندار ،یکی هشیار بنمایید
اال ای زاهدان ِدین ! دلی بیدار بنمایید
چنانک ِاز اندرون هستید ،در بازار بنمایید
ز دعوی هیچ نگشاید اگر مردید اندر دین
شما یک مرد معنیدار  ،از خمار بنمایید
هزاران مرد دعوی دار بنماییم از مسجد
شما مستی اگر دارید ،از اسرار ،بنمایید
من اندریکزمان صدمست ازخماربنمودم
به هر آدینه صدخونی به زیر دار بنمایید
خرابی را که دعوی اناالحق کرد از مستی
اگر این را جوابی هست بی انکاربنمایید
اگرصدخون بودمارانخواهیم آن زکس هرگز
خرابات است پ ُررندان ِدعوی دار ِد ُردی ک َش میان خود چنین یک رنددعویدار بنمایید
شما یک عاشق صادق چنین بیداربنمایید
من این رندان مفلس راهمه عاشق همی بینم
ز زیر خرقه گر مردید آن زنــار بنمایید
به زیر خرقۀ تـــزویر ،زنار مغان تا کی
کنون چون توبه کردم من زبدنامی وبدکاری شما گر دست آن داریدرویکـار بنمایید
مرایک تن زچندین خلق ،کوی یاربنمایید
مرا دروادی حیرت ،چرا دارید ســرگردان
در این وادی بی پایان ،یکی عیار بنمایید
چو عیاران بی جامه  ،میان جمع درویشان
بی زرق وفن خودراقلندرواربنمایید
زنام وننگ و زرق ومن ،نخیزدجز نگونسارییکی
زگردکوی اوآخرمراآثار بنمایید
شماعمری درین وادی به تک رفتیدروزوشب
چه گویم جمله رادرپیش راهی بس خطرناک است دلی از هیبت این راه بیتیماربنمایید
اگر مردان این کاریـد ،دستافزار بنمایید
چنین بی آلت و بی دل قدم نتوان زدن در ره
وگر هستید از یابندگان دیار بنمایید
به رنج آیدچنان گنجی بدست آسان کی آیدآن

درین ره بادلی پرخون بصدحیرت فرومانید درین اندیشه یک سرگشته چون عطاربنمایید /

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

سوءاستفاده ازمقام دولتی ,ومسؤول خرابی اقتصاد ,متهم بود.
واشنگتن پوست توسط Kevin Sieffو هم یک وکوالکالک کسکت
واپالی بنام ک ن یمامتو Ken Yamamatoمفصل دابااه فسکاداداا
و لوشته الد .فساداداا ودزد بسویۀ مکافک کادکی دوام داشکت
وکنترولر اصلی خودموگابی قلمدادشده اسکت .قکوم ودوسکتکا
خوداابه موقع تها حساس توظ ف کرد .داقتل02هزاالفرب گکنکاه
ازقب له لدیب لی Ndebeleبه ورم اینکه از اطاعتش سربکاززدلکد لکام
بدکمادی کرده است.
اقتصاد الفل شن فوق العاده اابراه الداخت .ووالا ازپ دالککرد
کاا ب حد شاکی بودلد .دای مرحلۀ هرج ومرج اقتصاد بکرا
چند اد س ی دولت ادکتکیفکی هکم بکود .بکه خکالکم خکود
Graceوقت که اد س ومهوا وچالسلردالشگاه بود دیپلوم PhDاعطا
کرد تا داالتخاباتی که م خواست بعوض شوهرش کالدید وبح ک
داکترمعرفی شده کم شود.خکوشکبکخکتکالکه ,چکنکداوز پک کش
دااثرتقاضا استادا فاکولته این دیپلوم و وعلی شمرده شد و
اد گردید .خالمش لظر به فضول خرچی ککه داشکت گکریسکی
گوچی Graci Gucciلقب گرفته بود.
باآلخره ,دااثرفشااملی وب ن المللی بروز 02لکومکبکر 0222بکا
اعیم ۀ دادکه» :وهت خ روصیح مردم زیمبابو وضکروا بکه
التقال صلح آم زقدا  ,بح اد س ومهوا زمکبکابکو  ,هکمک کن
اکنو استعفا م دهم « .وقت که این خبرازطرف ادک کس پکاالکمکا
لشرشد ,همه از خوشی کف زدلهاولعره هکابکلکنکدککردلکد .مکردم
داکوچه وبازاا ازخوشی و مسر به شادمالی و اقص داآمکدلکد.
یکی ازآلها به خبراسا یکی ازاساله هاگفته بود :برا لسل ماه چ
تغ ر ل اوادبه ما اوازه لم داد تا ازحقوق خود بهره ببریم!
وااج بوش وقت که مکعکاو ادک کس وکمکهکوابکود اواایک
»س استمداا واقعی« خطاب کرد و ملکه ال زابکت اواا بکا مکدال
دولت بریتال ا که Knighthoodاست ,افتخاا بخش د.
ذوالفقااعلی بُهتودهم ن صدااعظم وبعدچهاام ن اد س ومهکوا
پاکستا  ,موسسPPPپاکستا پ پلزپااتی داسال  .2692پاکسکتکا
دا دواا ایاست ومهوا یح ی خا پاکستا شکرقکی اا بکعکد
ازشکست دامقابل هند داسال2622از دست داد ,ازپاکستا غربکی
وداشده ی کشوامستقل و ودید بنام بنگیدیکش بکووکودآمکد.
دادسمبرهمالسال بُهتوبعدازیح ی خا اد س ومهواشد .بکه تکرس
اینکه آزاد خواها بلوچ با دایافت اسلحه ازعکراق مکوفکه بکه
ودادی ازپاکستا لشولد ,اسامبلۀ بلوچستا ااملغی اعکی ککرد.
داپنجم ووال 2622ی افسر اادو بنام ض اء الحه دا اثر یک
کودتا بُهتو اا برطرف و محبوس ساخکت وخکودعکنکا ایکاسکت
ومهوابدست گرفت .بهتوداسال 2626دااثرف صله محاکمه عالکی
پاکستا بجرم قتل ی اق ب س اسی اش بنکام احکمکداضکا خکا
کسوا به داا آویزا شد.
بن ام ن لاتن اهو ,لهم ن صدااعظم اسراد ل م باشدکه شخصک دا
ونگها اسراد ل باهمسایه ها عربش شرککت داشکتد دا MIT
مسهچوستس الست تو آف تکنالووی تحص کل ککرده خکدمکا
خااق العادۀ برا اسراد ل الجام داده است .ولی وقت کککه پکلک کس
صادق و وطندوست اسراد ل دایافت که خکودش وخکالکمکش از
حدودقالولی خودپا فراگذاشته الدد آلهااا به سک کسکتکم عکدلکی و
قضادی معرفی لمودلد .آخکریکن بکاا داسکال  0222الکتکخکاب
شدوماموایتش داسال  0226پایا م آبد .لقب لاتال اهو (بی) (بی)
است.
و متهم به اشو ستالی وپذیرفتن س گااوشامپ ن ازی بل ولر
فلمسازهال وود امریکام باشد .از بل ولرآسترال ادی هم اشوه گرفته
تا برایش سکولت دایمی و Tax Statusدااسرد ل م سرسازد .به مفاد
ی اوزلامه لگاادوست ,بر اوزلامه لکگکاادیکگکرفشکااآواد تکا
ازتقس م اایگا اوزلامه اش دست بکشد .به یکی از اقربایش ککه
قالولدا شخصی اش هم است اول مهم بکرا خکریکددوبکلک کو
دالرتحت البحر و وسایل ونگی بحر وظ فه داد .سابه چک کف
دفترش بجرم اشو ستالی والبی غ کرقکالکولکی مکحکبکوس شکد.
وزیردفاع سکابکه ادعکاککرده ککه مکی خکواسکت بکر اوفشکاا
واادکندتاازی معاملۀ اسمی صرفنظر لمکایکدو و تکمکام ایکن
اتهما اا اد کرده است( .دلباله داصفحۀ هشتم)
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هفته نامۀ امید

داکترس دمخدوم اه ن

وود بریج د واو ن ا

خاطراتی ازآخرین پادشاه افغانستان

برا چنداوز ازکابل غمزده وخول ن آمدم به واو ن ا .مدیر
ام د آقا کوشا شمااه ها اخ رام د ااازسرلطکف دااخکتک کاام
گذاشت .چشمم به »خاطرا داکتراوا فرهاد ازپادشاه سابه«
افتادو داآ بااه باکوشا صحبت کردمد گریبالم ااگرفت که من
هم حتماً ازخاطراتم دابااۀ شاه فق د چ ز بنویسم .ازآ پس هکر
صبح وهرشام تلفو م کردکه (خاطرا چه شد؟!) وبه اصکطکیح
دوستا ایرالی (ول کن) قض ه لبود ! ازسرلاچاا چندسطکر از
خاطره هایم اا ازپادشاه سابه قلمی کردم تاهم برا شکنکاسکالکد
ب شتر پادشاه به هموطنا احکتکمکاالً سکود داشکتکه بکاشکدوهکم
مدیرام دگریبالم اا اها کند.
مقالۀ داکتراوالفرهاد داباب خاطراتش ازشکاهد ککه حکاو
اطیعا دست اول داباب مرد که چهل سال بکرآ سکرزمک کن
سلطنت کرده بودد اول ذهنم اا بطرف شخص لویسکنکده کشکالکد.
اوا فرهاد ازآخرین بازمالدگا قافلۀ است که همه به ابکدیکت
پ وستند ودایغا که سالها بااوا وثمربخشی شا داسر زم نها
غربت گذشت .ازعبداهلل خا ملک اا تاس دشمس الکدیکن مکجکروح
وغیم علی آی ن واشکتک کا و فکرهکنکگ وداککتکرعکبکدالکقک کوم
وداکترواحدکریم وبس اا دیگر .اینا همه مکردا وطکنکخکواه
وپاکنهاد بودلدکه بادالش وب نش وپاکی وصفا لفس سکالکهکابکه
ملت افغالستا خدمت کردلد .اوا فرهاد ککه عکمکرش دااز
وداازتربادد همۀ صفا آ بزاگا اادااد وپُرکااتر ازب شترآلکا
بوده است .اوااکه این آفکتکاب عکمکرش بکرلکب بکام اسکتد
بایدوادااکردکه ب شتروب شتر ازپادشاه پ ش ن و اویدادهکا دهکۀ
دموکراسی بنگااد.
پ ش ازپرداختن به خاطراتی ازپادشاه سابه بایدچنکدلکککتکه اا
اوشککن سککازم :پککادشککاه خککاطککراتککش اادادومککرحککلککه لککوشککت
وهردوباامت سفاله دفاتر خاطراتش دستخوش سالحه شکد .بکاااول
مجموعۀ خاطراتش که از آغازسلطنت تالزدیکی ها کودتکا 09
سرطا اا دابرم گرفت و او م زککااش داککتکابکخکالکۀ ااگ
قرااداشتد داسحرگاه کودتا که ااگ سلطنتی داتصرف لظام ا
قرااگرفتد بطرزمرموز به سرقت افت  .مرحلکۀ دوم خکاطکره
لگاا اش ازدواۀ زلدگ ش دااوم تکابکاز گشکتکش بکه ککابکل
اادابرم گرفتد حاو چندمجلدکه به زبا فااسی وبخشی هم بکه
فرالسو لوشته شده بود.
دابااۀ این بخش خاطراتش اززبا خود اوشن دم که بادلتنکگکی
گفت :می خواهم پس ازمرگم همۀ آلچه االوشتکه ام بسکوزالک کد
وگرله او ها زیاد افگااخواهدشد .یکبااهم اظهااداشت ککه
اگر خاطرا مرابه لشراسال دید خوب است پکالکزده سکال پکس
ازمرگ من اینکااصوا گ رد تااز لسل من کسی لمکالکده بکاشکد
واسباب آزادگی کسی فراهم لشودد زیراچه بسا کسالی که مکردم
دابااۀ شا طوا فکر م کنندکه آلا آلگوله لبودلد.
من سخت مایل بودم که پس ازوفاتش به مجموعۀ خکاطکراتکش
دسترس ب ابم و باامالت کامل ازطرف وزاا اطیعا وفرهکنکگ
به لشر برسالم .امامت سفاله مرحوم سکردااعکبکدالکولکی دواوزپکس
ازوفا پادشاه ازخالم پرستاا فلپ نی که سال هاداخدمت پکادشکاه
بود خواست تاخاطرا شاه اابه اوتسل م دهد .پرستاا لمی خواست
که این کاااا کندد اماونرال اصرااکرد وچو مکی دالسکت ککه
پادشاه دا خاطراتش اعایت ه چکس بشمول اعضا خکالکواده اا
لکرده بودد واینراهمه می دالستندد به سرعت مجلدا اابه آتکش
کش د! وقتی من ازین عکمکل آگکاه شکدم طکی صکحکبکتکی دا
اادیوتلویزیو ملی این عمل اا لکوهش کردمد زیرا آلچه از قکلکم
پادشاه براو کاغذآمدد ملک ت مردم افغالستا بودوکسکی حکه
لداشت به این کاالااوا دست یازد .هما اوزشهزاده مصطفی ظاهر
لواسۀ شاه به من تلفو کرد وگفت که او ازپ ش م کدالسکتکه ککه
ونرال چن ن کاا خواهدکردد وبه هم ن دل ل کاپی آ مجلکدا
ااداااوپا دابال گذاشته است .هنوزلمی دالم که شاهزاده بکرا
آاام ساختن من که سخت لاااحت وعصبالی بودم چنک کن گکفکت
یاواقعاً ازسراحت اط چنا کاا کرده است.
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دابااۀ سواد ودالش ادبی پادشاه هم نقدام دالم که اوباادیبکا و
سخن شکنکاسکالکی چکو مکرحکومکا اسکتکادخکلک کلکید حکافک
لوامحمدکهگدا د سرواگویا اعتماد همه اوزه مکحکشکوابکود
ومحضرف ض اثرحضر مل الشعراقاا عبداهلل (اح) اابکااهکا
دایافته بودوبااشعاا ولوشته هایشا آشنایی داشت.
داسالها وهاد شبی دامنزل مرحوم پ رس داحمدگ یلی بااستکاد
خل لی صحبتی داشتم که تاساعت چهااصبح ادامه یکافکت .ضکمکن
گفت وشنودها دیگرازاستادمرحوم پرس دم که قطعه شعر ککه
گفته اید:
کیهید دشنه یید ت غید سپاهی
اگرچرخم ببخشددستگاهی
مه و مهرم وفاداا لماید
اگر بازم فل یاا لماید
سپهرکجرو وچرخ دغاباز به من ی گوشۀ چشمی کندباز
غریو ش رمردا چو لهنگم
صدا تو وآوازتفنگم
تپش دا مغز ش ر شرزه آاد
به قلب سنگ خااا لرزه آاد
داآ وقتی که من هم ازووالی لمایم تازه دوا زلدگالی
ز غند ی ز فوج چاام نم
به ی سرباز تند آتش نم
دهم فرما که دام دالت آالد به لزد خا کوهستالت آالد
داین شعرمقصودشما که اواا دامحضرشما (خا کوهسکتکا )
حاضرکنند چه کسی بود؟ گفت :اعل حضر هم مقصودمرا داین
شعرسئوال کردلد .گفتم وواب شالرا چه دادید؟ گکفکت :گکفکتکم
اعل حضر خودشا م دالندوپادشاه تبسکم ککردلکدومکقکصکوداا
دایافتند .من بازپرس دم که خوب مقصودکی بود؟ استکادگکفکت:
مقصودسرداا محمدهاشم خا بودکه هم من وهم اعکلک کحکضکر
هردو ازو دل پرداد داشت م .
ی اوزپادشاه به من که به دیدلش افته بودم گفت :دایککی
از سالها اول سلطنت به س دقاسم اشت اکه دوست مکککتکبکم بکود
واوازه داشت که داااگ به دیدلم بک کایکد گکفکتکم :ایکن هکمکه
پ شرفتهاداغرب دا هرعرصه صوا گرفته ککه مکردم مکاهک کچ
اطیعی ازآ لداالد .از فوایدم وه وترکاا گرفته تامسایل عمدۀ
دیگرزلدگی .ب ای دکه من وشمای مجله تکاسک کس ککنک کم ککه
سراسرمطالب آ ترومۀ معلوما مف د اززبا فکرالسکه بکه زبکا
فااسی باشد .اشت اپ شنهادکردکه لام مجله اا «لکمکر »بکگکذاایکمد
قبول کردم وکااااشروع کردیم تامجلۀ ضخ م ومکفک کد آمکاده
چا شدومن آلرابه مطبعه فرستادم .عصرهما اوزسرداامکحکمکد
هاشم خا به دیدلم آمدوگفت :اعل حضر لشرمجله کااشمال ست
ومالع شد .تاامروزهم لم دالم چرامخالفت کرد .پادشاه ازوهم کشکه
به هم ن لام یادم کردوکاکا لمی گفکتد ولکی ازسکپکسکاالا شکاه
محمودخا به لام کاکایم سپهساالا صاحب یادمی کرد.
اینکه پادشاه بغرض(خوشی وخوشگذاالی) خوشحال شکدککه
کن د او اا به امریکا دعو کرده بودد دواازواقع ت است .اوالً
مسافرتها اسمی چنا شاقه است که آدم ازخکدامک کخکواهکدککه
هرچه زودتربه پایا برسد .ثال اًبرا ی پادشاه اگربخواهد خوش
بگذاالد وا آ دامسافرتها اسمی ل ست .خاطرا مربوط بکه
زلدگی شاها این منطقه(آس ا مرکز وخاوام اله) اا که هکمکه
وادا دسترس استد بخوال م وآلرامقایسه کن م بکازلکدگکی سکادۀ
پادشاهی که همه تفریحش افتن بای االکنکده بکه ککاایکزمک کر
وگردش داچمن ها آ و صحبت با باغبالا دابااۀ پرواش گلها
بودد آلوقت الصاف خواه م داد.
داسفرپادشاه به امریکاد مرحوم علی مکحکمکدخکا د مکرحکوم
عبداهلل خا ملک اا و مرحوم س دقاسم اشت اویراهمراهی م کردلد.
مرحوم اشت ا داخاطراتش دا بااۀ این مسافر به تفص ل سکخکن
گفته است .صحبت پادشاه باکن د بس ااعامیلکه بکودد مکرحکوم
اشت الوشته است» ...:داموقع میقا بااد س ومکهکوا امکریکککاد
اعل حضر پس از تعاافا وشرح مختصر ازموقف ب طرفی وعدم
السیک افغالستا و آازومند حکومت ومردم افغالسکتکا بکرا
الکشاف عییه دوستاله باتمام ملل ودول وها د به قالو اسکاسکی
ودیداشااه لموده وبعد مرا برا توض ح خطوط عمدۀ این قکالکو
بککه اد ک ککس وککمککهککواامککریکککککا مککعککرفککی کککردلککدد و مککن
بطوابس اامختصرچن ن گفتم  :چوکا عمومکی قکالکو اسکاسکی
ودید افغالستا ااهما پرلس بها معلوم دموکراسی ککیکسک ک
یادموکراسی غربی و محتوا آلرا اازشها ماد ومعنو وامعکۀ
خودماتشک ل م دهد ...ماام دواایم ازتلف ه متواز این اازشهای
لظام باثبا ومترقی بووودآید وبرا پ شبرد وکام ابی این لکظکام
ودید تشویهد حوصله افزایی ومساعد ماد ومعکنکو ایکاال
متحده وسایرکشواها پ شقدم لظام دموکرات اا التظااداایم«.
مرحوم اشت ا ادامه داده» :بعدازختم این ب الا د وا کن کد
او خودااوالب اعل حضر گشتالدهد برخیف التظاا بای لهجۀ
ود چن ن گفتند:هرچند شمااحساس تعجب لمای دامامن وظک کفکۀ
خودم دالم که اعل حضر ااازمشکی وخطرهایی که داالتخاب
و تطب ه دموکراسی داسرااه شماستد برحذاداامد به ی مکثکال
اکتفا
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می لمایمد بشماگفته م توالم که ماامروزپس ازتقریکبکاٌدوصکدسکال
هنوزهم ازلاح ۀ آزاد مطبوعا ودیگرمظاهر لظام دمکوککراسکی
دچاا مشکی گولاگو م باش مد شمکا بکایکددایکن ااه بکادقکت
واحت اط قدم بگذااید«.
این گفتااغ رمنتظر اززبا اد س ومهواامریکا آ هم شکخکص
وا کن د  ...واقعاً همۀ مااا دچااح ر گردال کدد مکخکصکوصکاً
شخص خودم که فکرم کردم امریکای ها ازتحوال اخ رافغالستکا
بس اا ااضی بوده ازآ استقبال خواهند کردد ب شترمکتک ثکر شکدم
وبرعیوه این گفتاااا فال بد برا موفق ت لظام ودید گرفکتکم.
بعدازآ صحبت او همکاایها اقتصاد وفرهنگی به م ا آمکد
و مجلس پایا یافتد اما فردا آ خااج ازپکروگکرامد مکیقکا
دیککگککر بک ککن دو زمککامککداا بککعککمککل آمککدکککه داآ حککتککی
سف رکب رافغالستا داکترعبدالمج د هم شامل لکبکود وهک کچک ک
یادداشت اسمی ازمذاکرا گرفته لشده بود(» .خاطرا س اسکی
س دقاسم اشت اد ص222و.226
مرحوم اشت امعتقداست که »داصحبت خصکوصکی دولکفکر
کن د به شاه هکوشکدااداده بکودککه داامکرآواد تکغک ک کرا
دموکرات خطرا احتمالی آلرا دالکظکرگک کرد .اویکدادهکا
مابعدوت مل ب ش ازحد شاه داتطب ه قالو اساسی از هم ن میقکا
سرچشمه می گ رد«
ااداافکغکالسکتکا
اینکه چراوا کن د تغ را دموکرات
مواد تاد دوحمایت قراالدادد ایشه داچه چ ز م توالکد بکاشکد؟
تنهاحدسی که امروزپس ازگذشت ل م قر ازآغازدهۀ دموکراسی
داافغالستا م توا زد این خواهدبودککه چکو داهکمکسکایکگکی
افغالستا دوکشوا متحد لزدی امریکاداهردولظام ها شکدیکداً
استبداد ووود داشتد کن د لخواست که دموکراسی افغالستا
داسایۀ شاه مایۀ بی ثباتی دادوکشواهمسکایکه شکودوبکه مکنکافکع
امریکاداین منطقه صدمه بزلد .چقداغم الگ زاسکت ککه مکلکتکی
وپادشاهش ودموکراسی لوزادش دا قلب مکنکطکقکۀ ککه تکاچشکم
کاام کند استبداد واختناق برشالۀ ملت ها سنگ نی م کنداز طکرف
مدع ا ل برال سم ودموکراسی ویگاله قدا بزاگ وکهکا ککه
شعااش حمایت ازدموکراسی واازشها دموکرات استد بدیکن
ش وه موادکم مهر قراام گ رد .قداتها وهالی ثکابکت ککرده
الدکه هرگاه پا منافع شا دام ا بکاشکدد بکه سکادگکی اصکول
وپرلس بهااا زیرپام گذاالد .دااوزگااماهم مثال ها بس اا ازاین
لوع می توا دید.
خاطرا من ازپادشاه سابه افغالستا مربوط به سالهکا وکهکاد
می شودومقاومت و مربوط به دواۀ پس ازسقوط حکومت طالبا .
شرح اینکه داآ سالها وهاد داشرایط دامالدگی وب چااگی که
زم ن سخت بود وآسما دواد مادامح ط وکهکاد وهکجکر چکه
توقعاتی از پادشاه سابه داشت م وچگوله کشواهاوقداتها از لکفکوذ
ومحبوب ت او ب ن مردم افغالستا م خواستندبهره برداا ککنکنکدد
بدو آ که اوازه دهند پادشاه لقش مؤثر دالجا افغکالسکتکا
داشته باشدد اا م گذاایم برا وقت دیگر .این ااهم م گذاایم بکه
وقت دیگرکه دااویس بن و اوزها آ چه گکذشکتد ازلکقکش
ب گالگا دواولزدی تاتمایی واه طلبا وقدا پکرسکتکا و
وابستگا وعاقبت الدیشا وعاقبت ل ندیشا  .م رس م به اوزهکا
آغازین حکومت موقت که آقا کرز وومعی ازبزاگا دولکت
ولمایندۀ سازما ملل ولمایندۀ عال رتبۀ حکومت ایتالک کاد پکادشکاه
سابه اا از اوم تاکابل همراهی کردلد.
آلروزهاااگ سلطنتی یاقصرایاست ومهوا یکاخکالکۀ خکلکه
داوضعی سخت زده وزخمی قرااداشتد لاچااشکاه اابکردلکد بکه
عککمککااتککی داوزیککراکککبککرخککا کککه چککمککن بککزاگککی داشککت
وهراوزگروهها مختلف مردم ازپایتخت ووالیا داحلقه هکا
پنجاه لفر وصدلفر به دیداا وزیااتش می آمدلد .داایکاسکت
عمومی امن ت ملی افغالستا ایاستی است بنام ایکاسکت دهد ککه
مسئول حکفک وکا شکخکصک کتکهکا واوکال بکروسکتکه اسکت.
داآلروزهادااأس این ایاست یکنفرونرال پنجش ر بنکام لکوااهلل
وسخت باتکهکذیکب بکود .اوز
خا قرااداشتد که مرد ل
لزدپادشاه سابه افت ودابااۀ افرادمحاف اوخواست کسب اواز
کند وگفت :حضوااعلک کحکضکر افکرادمکحکافک شکمکاداحکال
حاضریکتعداد ووالا پنجش ر الدد م خواه د هم ن هاداخدمکت
شماباشند یا افراد دیگر ااوابجا سازیم ؟پادشاه سابه گفت :ایکن
ووالا بادیگرووالا چه فرق داالدکه اینهکا بکرولکد ودیکگکرا
ب ایندد هم ن هاباشند .بعدهااحساس کردم شاه محبت خکاصکی بکه
ونرال لوااهلل خا داادد چندباا ازو دامحضرهمه تعریف کرد.
تقریباً هربااکه من خدمت پادشاه سابه م رس دم ازوضع ساحکۀ
باستالی آ خالم م پرس د .عیقۀ خاصی به آ یکادگکااتکاایکخکی
عصرکهن داشت وداسالها پ ش داسفر به والیکت تکخکااایکن
ساحه ااخودش کشف کرده بود .م کگکفکت یکککروزصکبکح زود
داوالیت تخاا به تنهایی برا قدم زد بکرآمکدم .دیکدم اطکفکال
باپااچه ها سنگ مرمرباز می کنندد پرس دم  :شمااین سنگ ها
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داکتر یاامحمد ح دا زاده

اولویت غنی احمدزی کوچی:
اسکان کوچیان است

غنی احمدز دست لشالده وا ک ر د ااگ اا با اطراف ا اش
ی بالد ماف ایی به آش اله ش طالی و مدیریت توط ه علک که اقکوام
تبدیل کرده است .احمدز شووین ست بهرچه باواداشتکه بکاشکد
امابه عدالت اوتماع د برابرى اقوام وتبااهاد دموکراس د تقکسک کم
مساویاله ثرو واازشهاى السا ساز اقوام شکریکف افکغکالسکتکا
باوالدااد .غن از دامن فرهنگ غژدى لش نک و صکحکراگکردى
پاکستا چک ده ودا وامعه قب لکه وکوا شکده وداککالکولکهکاى
کاپ تال سم وحش امریکا شخص تش شکل گرفته اسکتد چکنک کن
مخلوط لم توالدالسال فکرکند
ایدیولوژ ب مااگوله غنی ل مه قلب اش باقب له کوچ ا آلسو
مرز دیوالد برا اسکا آلها به واد ها شاداب و بهره بکرداا
از چراگاه ها مراتع آبخ زداا کشوا ما است .البته باید یکاد آوا
شویم که اکنو شرایط اقل می دا سطح وها تغ ر یافته اسکت و
البته دا کشوا آفتابی و زااعتی ما این تغ رها ب شتر و قابل لکمکس
است بنابراین ادااا مسوول تیش کند تا اویککردهکا دا بکهکره
برداا از عرصه ها طب عی و مراتع آبخ زداا تغ ر یابد.
بنابراین حضوا ب ش از حد چااوا دا چراگاه مراتع آبخ زداا بکا
ب ا اینکه ساالله  22تن خاک دا هر هکتاا از اثر لگدمالی چکرا
بی اویه امه چرا ها فرسایش پ دا می کند .همچن ن لگدمال شد
می توالد مووب آس ب دید گ اها و کاهش اقابت پکذیکر و
ظرف تها بااوا آلها دا ی وامعه گ اهی شکود.از دیکدگکاه
دالش مح ط زیست یکی از مخرب ترین آثاا چرا چااوا لگدمال
شد د فشرده شد خاک است که به ایشه گ اهکا آسک کب مکی
اسالد .این مساله تمرکز ایشهها دا سطح خاک اا به همراه داشتکه
و از اینرو م توالدگ اه اا از دسترسی به منابع کافی برا اشد بکاز
دااد .الزم به ذکر است که فعال ت ها مخروب البوه امه هکا دا
طب عت مراتع باع ب ن افتن پوشش گ اهی دا سطح مراتع آبخ کز
داا است که تعادل ب ن اوزا زلده و غ ر زلده آلرا برهکم زده و
مووب تغ را دا مح ط آبخ زداا و دا لت جه خش شد دایاها
و بروز س یب ها مخرب می شود.
از دید دالش مح ط زیست اقدام عملی افزایش لظاا بر چرا
چااوا و مقابله با هرگوله تخلف امه چرا ها عیوه دا حکفک و
حراست از منابع طب عی می گردد و باع پایداا حوزه آبریکز دا
وریا آب ها سطحی دا آ منطقه به سمت لکقکطکه یکا مکحکل
مشخص داه بشکل دایاچه وریا می یابد.
البته کسال که ازآمد گله کوچ هکا آفکت آوا و ویکروس
ونگی و لباتا از آ سو مرز دیوالد بکه خکاطکر لکابکود
چراگاه ها سرسبزافغالستا پشت بالی م کنند شهرولد اص ل بومی
افغالستا ل ستند و اگرباشند دلسوز به مادا وطن و حکراسکت از
طب عت کشوا خود می داشته باشند .شهود اولویت استراتژ غنکی
دا اسکا کوچ ا پاکستا از قراا ذیل است:
 .2شهود برخی دست ها پنها حاکما قدا طلکب مکالکنکد
گیب منگل برا اسکا کوچ ا دا دهاله غکوا لکزدیک بکه
چراگاه مراتع شاداب آبخ زداا تاله و برف و ااوز دا وغکرافک کا
بغی امروز هم داشته باش م.
 .0شهود ااز پنها غنی مغز متفکر کوچی ها تقرا الکجکنک کنکر
کمال لظامی بح والی پنچش ر شوهر خواهر ونرال طاقت اسکت
که از اینجا الجمن به لام السجام کوچی ها دا والیت پنچش ر وعده
خدما عامه برایشا خبر داد که بعد کمال لظامکی از مکواوکهکه
التقادا شدید مردم سلحشوا پنجش ر مواد خبر قراا گکرفکت و
سپس توسط هم ن دفتر والی دوبااه اشتباه قلمی خوالده شد.
 .9شهود فرما ای س وهوا به ادااه اااضی تخاا دسکتکوا داده
شده تا زم ن ها دولتی برا کوچی ها شهرک ساخت شود و هم
تخص ص زم ن ها دولتی به ح علکفکچکرهکا بکزاگ بکرا
کوچ ا که از پاکستا وااد افغالستا خواهند شد.
هموطنا آگاه قلم بدست و حراست از مح کط زیسکت کشکوا
اوتماعی منسوب به کوچ ا ب گاله دا افغالستا واقع ت قومی اا
دا طی  22سال کسب کرده و اوا است .کوچ کا امکه چکرا
پاکستا که کااوا شا اا دا فصل بهاا بکه والیکا مکخکتکلکف
افغالستا التقال می دهند مطابه قوال ن پذیرفته شده ب ن الکمکلکلکی
اصی حه واود به افغالستا اا لداالد.
بایدخاطرلشا کردبس اا ازچراگکاهکهکا ککوهکی ودشکتکی
افغالستا بعلت چرا بی اویه کوچ هاازبی مسوول تی دولت لابکاا
طرفداا قب له کوچ ا پاکستا مووب تخریب ب ش از حد با بحرا
عم ه مح ط زیستی سرزم ن زیبا آفتابی ما مواوه شده است و
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لطـــفاً بخوانـــید
از طرح حمله باالی مزار و قندهار مطلع شوید
بر اساس اطیعا اس ده از ی منبع از دفتر ایاست امکنک کت
ملی دا کابلد خاله هاد ااه ها افت و آمدد مکراککزد دفکاتکر و
خطوط ااتباطی همه طرفدااا عطا محمد لوا و عکبکدالکرازق دا
سرتاسر افغالستا بخصوص دا کابلد بل و قندهاا تحت لکظکاا
کامل ایاست امن ت ملید شواا امن ت و ل روها وزاا دفکاع
قراا گرفته است .همچن ن به دستوا ای س امن ت ملید افراد غک کر
مسلح طرفداا اژیم از والیت ها خوستد لوگر و پکت ا به ککابکل
واساز و مسلح شده الد.
تعداد زیاد از التحاا ها مربوط به طالبا از والیکت هکا
خوستد زابلد هلمند و غزلی به کابل آواده شده الد و به دسکتکوا
محمد معصوم استالکز دا خاله ها امن ایاست امن ت مکلکی دا
 29مکا کل د واساز شده الد .ب شتر این التحاا ها دامرککز
کابل لگهداا م شولد وقراا است که  02تن از آلا به والیت بل
وهت الجام عمل ا ها دهشت افگناله زیر پوشش قوتها تحکت
فرما محمد داوود ااسال گردلد.
قراا است که ااگ با ااه الداختن ی ونگ سکرلکوشکت سکاز
عل ه والی بل تحت فرما محمد داوودد گل م حزب وکمکعک کت و
دیگر طرفدااا عطا محمد لوا و ونبش ملی اا از بل ومع ککنکد.
مواز با حمله باال قو ها تحت فرما عطا مکحکمکد لکوا و
طرفدااا عبدالرش د دوستم دا والیت بل و سپس دیگکر والیکت
ها شمال کشوا که بر اساس طرح مذکوا زلکمکی ویسکا والکی
قندهاا با همکاا ل روها تحت فرما محمد شکفک که گکل آقکا
ش رز وزیر سرحدا و قبایل و سربازا ااتش ملی وهت خکلکع
سیح کرد ونرال عبدالرازق به پایگاه فرمالده پول س قکنکدهکاا
حمله کنند.
اژیم به ل روها هوایی وفاداا به محمد اشرف غنکی دا هکمکه
والیت ها دستوا آماده باش داده تا دا اوز حمله به والیا بل و
قندهاا مراکزد پایگاه هاد دفاترد سنگرها و ل روها طرفداا عکطکا
محمد لواد عبدالرش د دوستم و عبکدالکرازق اا بکا تکمکام تکوا
بمباادما و لابود کنند .بنابر هدایت محمد اشرف غنی قراا اسکت
که دا اوز حمله باال بل و قندهاا ی قطعه خاص لظامی وهکت
لظاا بر افتاا و سلوک داکتر عبداهلل و حام کا و دا داخکل
ااگ وااد شولد تا دا آ اوز مالع تماس ای س اورایی اژیکم بکا
حام ا مسلح لظامی خودش گردلد.
اشرف غنی باوامند شده است که اختیفا ب ن عطا محمد لکوا
و داکتر عبداهلل ونگ زاگر وهت خالی کرد زیرپاها اژیکم
لرزال و است .همچن ن محمدمعصوم استالکز مالند مکحکمکد
حن ف اتمر هرگز باوامند ل ستند که داکترعبداهلل و عطا مکحکمکد
لوابا هم دشمنی و خصومت شخصی داشته باشند و اگر اژیم باال
والی بل حمله کند داکتر عبداهلل با تمام قو و توا به حمایت از
عطا محمد لوا به پاخواهد خاست از هم ن او ااگ م خواهد ککه
پ ش از حمله و دا اوز حمله زم نه هرگوله تمکاس بک کن ایک کس
اورایی و والی بل سد شود.
ایاست شواا امن ت ملی به وزیر ودیدالقرا مخابرا
دستوا *************
و ادامه اولد آمد کوچی ها از او سو مرز دیوالد کشوا ما اا
با مشکی بس اا خطرلاک از بابت پکایکمکال شکد گک کاهکا و
شکستالد لبابا توسط شتروالا و امه چرالا ککوچکی مکالکنکد
آمد برف کوچ ها اوا ابد بااا ها ها موسومی سرازیر شد
س ل ها مخربه و کم آبی دا مراتع آبخ زد طوفا شن ها اوا
دا دشت ها و پ امد آ الودگی بصر مح ط زیست دا شهرها دا
بعضی از محی و خشکسالی پی دا پی دا سرتاسکر افکغکالسکتکا
اوبرو کرده است.
دا اثر چرا بی اویه تنوع ح ا وحشید گ اها سبکز لکبکا
کوهی دا مراتع آبخ زداا دچاا مشکالت ب شتر مکی شکود و بکا
القاض اوبرو خواهد شد .برا کم این مطلب قکوالک کن بکرا
حمایت از ح ا پوشش گ اهی و لباتا باید از طرف ادااه مح ط
زیست تصویب به اورا دا اید تا گ اها د لباتا و والواا بتوالند
دوبااه زلدگی خود اا بازیابند واز همه مهم وریا دایاها خروشا
ما وریا دایمی باشند.
ه چوقت اشخاص عاقلد دالا و مهن دوست دفاع و پشت بالکی از
آمد کوچ ا قاچاق اسحلهد مواد الفجاایهد آفکت طکبک کعکی و
آس بها طب عی طب عت زیبا ما بوس له گله ها پایمال و لکگکدمکال
کرد سرسبز و لابود حاصی مردم ما از ب ن برلد بکوتکه هکا
ونگلی و بخصوص پسته زااها افغالستا عزیز لم کند .بکه ایکن
دیل که آمد البوه شترا امه و امه چرالا مووب بدبختکی هکا
بشمول آلودگی مح ط زیست و سبب ضرابه اازشکهکا صکحکت
شهرولدا د همچن ن ووود الواع فسادزیست می باشکنکد(/.شکبکککۀ
اطیع اسالی افغالستا )
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داده که دا اوز حمله باال ل روها تحت فرما عطامحمد لوا و
عبدالرازق حکمکلکه ااتکبکاطکا مکخکابکرو وبکی سک کمکی اا
داسرتاسرکشوا مختل کند .سفاا امریکا و الگل س که از طرح
حمله ااگ باال والیت ها بل و قندهاا وهت حکذف والکی
بل و فرمالده قندهاا مطلع هستند تا حال دا برابر ایکن تکوطک که
ااگ خاموشی اخت ااکرده الد و حتی وا بس سکفک کرامکریکککا
اختیفا ب ن ااگ و بل اا ی مساله داخلی افغالستا قکلکمکداد
کرده و هرگوله ااه حل آ اا مربوط به خود افغکالکا شکمکرده
است.
امریکا هرگز لمی خواهد مالع کشتد تول د و قکاچکاق مکواد
مخدا دا افغالستا شود.از دیدامریکا حضوا دهشت افککنکا دا
افغالستا به لفع حضوا ل روها آ کشواداافکغکالسکتکا اسکت.
بزاگترین ضربه ااشهرولدا اوس ه و کشواها آس ایی مرکز
از قاچاق مواد مخدا لص ب شده الد .امریکا باوامند اسکت ککه
اگر دا طی ده سال آینده قاچاق مواد مخدا از طریه افغالستا به
کشواها آس ا م اله و اوس ه ادامه یکابکد هکم لکفکوس ایکن
کشواهاکم خواهد شد و هم کمراقتصاد ول رو کاا آ دولت
شکسته خواهد شد .حزب گلبدین بزاگترین تولک کد ککنکنکده و
قاچاق کننده مواد مخدا دا سطح افغالستا و حتی وها است و
امریکا با آلکه دا ظاهر با گلبدین خصومت و دشمنی دااد اما دا
خفاداهمه عرصه ها لظامید س اسید مالی و اسکتکخکبکاااتکی از
حزب گلبدین دا طی  96سال گذشته حمایت کرده است.
ایاست امن ت ملی با همکاا همه والبه شواا امن ت ملی و با
حمایت بی دایغ مالی از طرف قاچاقبرا مواد مخکداد تکاوکرا
لفت و گاز از بازااها س اه و بازاگالا گازها زیرزم نی و بکا
پشت بالی کامل لظامی افراد مالند گلبدین حکمت ااد ومعه خکا
همدادد اکبر با د اکبر ایشجید محمد آصف مهنکد تکحکت لکام
ل روها طرفداا مهندس محمد داوود والی التصابی ااگ لش نکا
کابل به والیت بل حمله کنند و بنابر محاسبا وزیر دفاع اژیم ع
و غ دا ظرف شش ساعت به ح ا عطا محمد لوا خاتمه بدهند و
همه طرفداا او اا یا به قتل برسالند یا دستگ ر و زلدالی لمایند.
قراا است حمله باال بل از سمت سمنگکا و داه صکوف و
داخل بل صوا گ رد .ااگ دا برلامه خود طرح حکذف عکطکا
محمد لوا و سپس طرح کشتن مهندس محمد داوود اااویکدسکت
دااد تا زم نه والی شد محمد آصف مهمند اا دا والیکت بکلک
فراهم سازد تعداد از خویشاولدا والی بل که مربوط به قب کلکه
کوچی هایی به لام دولت خ ل هم می شولد بکا مکحکمکد آصکف
مهمند همدست شده الد و از برکناا ساختن عطا محمد لوا از مقام
والیت بل پشت بالی م کنند.
ب شتر سرا قب له دولت خ ل دا قاچاق مواد مخکدا و واادا
لفت و گاز از بازااها اقتصاد س اه دا شمال کشوا دست داالکد.
یکی از دشمنی ها مشهود قاچاقبرا مواد مخداد تاورا لفت و
گاز از بازااها س اه و بازاگالا بازااها اقتصاد زیرزم نی عل ه
عطا محمد لوا این است که والی بل مالع کشتد تول د و قاچکاق
مواد مخدا دا آ والیت شده است و همچن ن موصوف وکلکو
اشد بازاا س اه و عاید بازااها زیرزم نی اا گرفته اسکت و از
هم ن او است که ااگ و بخصوص سفاا آمریکا دا کابل دا
برابر والی بل خشمگ ن هستند که چرا مالع تجاا حام ا شکا
شده است.
محمد آصف مهمند که دا قاچاق مشروبا الکلی از آسک کایکی
م اله و اوس ه بود پس از االده شد از بل دا پی سرلگو کرد
والی آ والیت قراا گرفته است .محمد اشرف غنکی احکمکدز
مقام والیت اا دا اصل به محمد آصف مهمند وعکده داده ولکی
اکنو برا شش ماه خواها التصاب مهندس محمکد داوود بکه
صفت والی پوشالی آ والیت است .اژیم می خواهد به لقل قول
از ای س اژیم ع و غ از الجن ر محمد داوود به صفت آب حمکالکه
وهت افع قبص ت س اسی لظامی بل استفاده ابزاا کند اما هنوز
محمد داوود به این حق قت تل تن دالکداده و لکمکی خکواهکد
آبرومنداله از مقام التصابی صرف لظر کند و مالع ونگ خولک کن
دا والیت بل د قندهاا و حتی کابل گردد.
همه تاورا و بازاگالا عضو و طرفدااگلبدین که داتکجکاا
موادمخداد لفت وگاز از بازاا ها س اه ومصروف دادوستکد دا
اقتصاد زیرزم نی م باشند خواها تسلط کامل بر شکاهکراه هکا
شمال و بندا ح رتا هستند آلا حاکم ت والی بکلک اا دا آ
والیت بزاگترین مالع منافع و اشد اقتصاد خویش دا شکمکال
کشوا می شماالد هم ن تاورا و بازاگالا همچکنک کن کسکالکی
هستند که با همکاا امریکا و شرکایش دا تع ن ادک کس اژیکم
آینده مالند گذشته لقش بااز ایفا می کنند.
اگرل روها حامی ااگ بتوالند والیتها بکلک وقکنکدهکاااابکه
صوا کلی زیرسلطه وس طره خودداآوادلدپس ازآ ااگ بکا
(ص)2

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب :ابن سینا  ،فرزند فرزانۀ بلخ
مؤلف :انجنیر سیداکرم سینایی
خکود لدالم که من کجا بودم
کس لدالست که من کجاافتم
اوزکی چند دا وککها بودم بر سکر خاک باد پ ککمودم
آخراالمر چو بر آمد کاا افتم و تخم کشته بداودم
ازاشعاا فااسی ابن س نا بلخی
مجموعۀ زیبا وپرالدیشه و التباه ازدست ی دوست پاایکنکه ام
شف ه وا کاامندد که مدتی ی کیس تدایس زبا فااسی دا
ااداشهرکنزاس برا لوآموزا الگل سی زبا به پ ش می بکردیکمد
به تازگی به دستم اس دد که یق ناً مطالع ن فرزالۀ ام د به شخص کت
علمید طبید فلسفی وفرهنگی (فرزلد فرزالۀ بل ) عیمه ابکوعکلکی
س نا آشناخواهند بود .هم ن لحظه داقسمتی از معلوما وتعریفا
گستردۀ الترلت ااوع به این شخص ت دالشمندوها طبابت وبسکی
علوم مثبتۀ دیگرد ومیتی اابه لسا الگل سی چن ن م خوالم:
» ابن س نا بزاگترین طب ب دالشمندد متفکرفلسفی والدیشکمکنکد
همه اموا اوتماعی به شماامی آیدکه داعصر طییی اسیم وپدیده
ها علمی آ له تنها بح ی طب ب معالج ومجربد بلکه بح
ی لویسندۀ چ ره دست موضوعا علمید ی ف لسوف ویک
منجم بی بدیل شناخته م شد .هکمکالکطکوا ککه دالشکمکنکدبکزاگ
(ه وپوکرا ) پداطبابت کهن زما محسوب م گرددد ابکو عکلکی
س نا بح پداطب عصر ولوبن اد شهر داادد وداوها عکلکوم
متداوله مشعل داخشا م باشد .ب وگرافی او دااکثر دکشنر ها
طبی والس کلوپ دا ها معتبر باتفص ل ذکریافتکه اسکت .ککتکاب
معروف (قالو ) او اازشمند ترین ومعتبرترین اثکر اسکت ککه
داوها طبابت قرو وسطی به لشر اس ده است«.
پوهالدداکترعبدالغفوا همدل اد س فاکولتۀ طب بکلک واسکتکاد
کرسی اخیق طبابت وطب عدلید داتقری اازشمندخکودچکنک کن
لوشته الد:
» کتاب ابن س نا فرزلد فرزالۀ بل د همالطوایکه مولف دامقدمۀ
آ اشااه لموده استد کتاب ست که یکی ازشخص تهکا پک کشکتکاز
خردودالش سرزم ن بل باستا اا مجدداً به معرفی گرفتهد عکرصکه
ها چندبُعد وریا زلدگی پر حوادث آلرا باتحکقک کهد تکتکبکع
ولگااش تقدیم فرهنگ ا ووویندگا آ م نماید.
این کتاب حاو یکصدوی صفحه م باشدد بالگااش زلدگ نامۀ
ابن س نا معۀ تصاویر(حتی عکس اسکل ت) ومجمۀ آ مکتکفکککر
بزاگ ولابغۀ زما د مطالب والبی چو  :ذکاو فکر د خکو و
الدیشهد آثااعلمی (فلسفید حکمتد طبد لکجکوم  )...آثکااادبکی
دا د ش وۀ معالجا مریضا د تربک کۀ شکاگکردا د اوابکطکش بکا
دالشمندا آ عصرد سفرپرمخاطره وغم الگ زش اا ازخواازم بکه
صوب گرگا وی عمرسرگردالی و اوابطش بامردا سک کاسکید
بح کردهد پهنا وس ع عظمت دالش موصوف اا یکباا دیگر بکه
دالش دوستا هموطن مطرح بح قراام دهدد تاباشد که عکطکش
فرهنگ ا وعیقمندا آ بزاگمردتاای اا افع و بکه لک کازایشکا
معلوما الزمه اااده بدااد.
مؤلف دالشمنداین مجموعهد محترم الجن رس داکرم س نکایکی بکا
تیش ومساعی فراوا کوش ده است باتدااک مکطکالکب زایکن و
اازشمند کتاب ااآمادۀ طبع ساخته و تقدیم وویندگا لماید« .
الجن ر س نایی داپ شگفتااکتاب چن ن لگاشته است:
»اشاعۀ فرهنگد ادب ا د م راثها اازشمند کهکن ومکعکرفکی
شخص ت ها پ شتاز خرد ودالش سرزم ن بل د از هزااا سال بکه
اینطرف داآسما صاف الدیشه ها زالل به ط را دا آواده شده
وهرالدازۀ که از گنج نۀ سرشااآ بهره ووی مد مکنکابکع غکنکی و
بااوا اام توال م به پ شگاه اهل دالش ودالکش دوسکتکا تکهک که
لمای م  .او این ملحوظ خواستم دابااۀ معکرفکت بک کشکتکریکککی
ازداخشنده ترین ستااگا خرد و دالشد ف لسوف وطب ب لام آوا
بل که ف ض و داخشش آ وها اابهره مکنکد سکاخکتکه اسکتد
پژوهش لمودهد کتابی ااتحت لام (ابن س نا فرزلدفرزالۀ بکلک ) بکه
زیوا چا آااسته وتقدیم وویندگا آ لمایم.
زیرا این دالشمند بی همتاد که پداش ازاهکل بکلک و مکاداش
ازدهکدۀ افشنه مربوط بخااا بودد یکی ازداخشنده ترین ستااگکا
بنی آدم استد که ف ض و عظمت دالش علمی آ له تنهاسرزمک کن
بل وبخاااد خراسا بزاگد خواازمد خاوام اله وخاوا لکزدیک
اابهره مندساختد بلکه پهنا عظمت دالش موصوف سراسرآس کاد
ااوپا وفراختر ازآ د وها بشریت اااحتواکرده است.
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بوعلی س نا اگرازلحاظ زادگاهد پرواش یافتۀ داما بخااا اسکتد
ازلظرپ ولد خولی وتعلقا مسقط الرأس پدا د فرزلدفرزالۀ بکلک
استد وازح اینکه عمر اا دابید (عراق عجم= ایکرا زمک کن
امروز ) سپر لموده وبه ت ل ف کتبد تعل م وتدایس پکرداخکتکه
وحتی تربت پاکش داشهرهمدا استد بکه ایکرا لک کزلسکبکتکی
دااد.وازلحاظ کثر ت ل فا به زبا عربید دالشکمکنکدومکتکفکککر
بزاگ دل ا عرب ل ز تلقی شده م تکوالکدد وبکاالخکره ازلکقکطکۀ
لظراحترام وتکریم به علم وفرهنگ عمومی بشر د فرزلد گرالمایۀ
وامعۀ بشر است.
ازاین اوست که الجمن علمی وفرهنگی ب ن المللی یولسکود طی
اویسی دا سال 2606که داشهر فلواالس ایتال ا منعقدگردیدد بکه
سپاسگزاا ازمقام علمی ویادبود آ بزاگمردد مکجکالکس هکزااۀ
تولد موصوف اابه وهال ا اعیم کردد که لظربه آ داهکرسکر
زم نید هرملتی به ووودشریفد تفکرعالید لبوغ ب کنکظک کر وآثکا
اگرالبهایش مباها کرده وازخدما شگرفش به لوعی تکجکلک کل
وتکریم لمودهد سپاسگزاا م کنند.
اینجالب منح مولفد یکی ازمشتاقا ااه علکمکی مکوصکوفد
معلوما مختصر ااکه ازمنابع ومراوع مختلف تحق ه وپژوهش
لموده آماده طبع ساخته امد ام دواام عطش وویندگا ااتاحدود
افع کرده بتوالم«...
مولف وپژوهشگرمحترم الجن رسک کداککرم سکنکایکی قسکمکتکی
ازآثااعیمه ابن س نا بلخی اا چن ن یادداشت کرده است :
 -2دالشنامۀ عییی :یاحکمت عیی هد ککه مکخکتکصکر اسکت
بس ااسودمند ازمنطه و اله ا وطب ع ا وهندسه وموس قی .ایکن
کتاب یکی ازآخرین تال فا او است که داپایا عمرتال ف کرده
است.
 - 0معراج لامه :یا اسالۀ المعراو ه که آ اسالکه االک کز بکرا
عیءالدوله کاکویه تال ف کرده است.
 - 9اسالۀ دا لبض :یااسالۀ فی النبض که آلرابنام عضکدالکدیکن
عیءالدوله کاکویه تال ف کرده است.
 - 0اسالۀ دامبداء ومعاد :که اصل آلراابن س نا به عربی دا ا
برا مجدالدوله بنام کتاب المعاد تال کف ککرده اسکتد وسکپکس
خودابن س نا آلرا بنام عیءالدوله کاکویه به دا تروکمکه ککرده
است.
 - 2تشریح االعضاء یااسالۀ حقایه ووود :که به اولسکبکت داده
الدکه ازآ شش لسخه دااستالبول مووود است.
 - 9حکمه المو  :که ازآ ل زلسخۀ دااستالبول موووداست.
 - 2حل حکمه المشکی  :یاحل مشککی مکعک کنکه ککه ازآ
ل زدااستالبول لسخۀ مووود است.
 - 2اسالۀ فی ذکراثبا المبداء والمعاد :که برا ابواحمد محمد
بن ابراه م لوشته است.
 - 6اسالۀ تسلسل علل وسببا  :یااسالۀ داحق قکت وکک کفک کت
سلسله موووداست وتسلسل اسباب مسببا ککه آلکرا دابکرخکی
ازفهرست هاضبط کرده الد.
 - 22اسالۀ ورثق ل  :یا وراثقال که لسخۀ ازآ موووداست.
 - 22اسالۀ وودیه :که ازآ ل زلسخۀ موووداست.
 - 20شرح کتاب النفس االاسطو :که گویند خودابن سک کنکا بکه
دا لوشته است.
 -29ظفرلامه :مجموعۀ الدازها منسوب به بکزاگکمکهکر پسکر
بختگا که و ااوزیر خسرواول الوش روا دالسته الدد ککه ابکن
س نا برا لوح بن منصواسامالی ترومه کرده است.
 -20قراضه بی الطب ع ا د که ازآ چندلسخه موووداست.
 -22کتاب المعادد یااسالۀ المعاد که آقا شهابی از ایرا بکنکام
اوا شناسی چا کرده است.
 -29کتاب کنوز المعزم ند که ترومۀ ال زلجا که ااوکع بکه
عزایم است.
 -22اسالۀ فی المبداء والمعاد الفلسفید که تقریبامفصل بوده و
بس اا ازمباح علم الهی وطب عی اادابرم گ رد .برا ابواحکمکد
محمدبن ابراه م به دا لوشته است.
 -22اسالۀ لبو د که لسخۀ ازآ داکتابخالۀ مکلک داتکهکرا
است -26 .کتاب علم پ ش ن و برینر که ازآ لسخۀ دا کتابکخکالکۀ
مل داتهرا است.
 -02اسالۀ طلسما .
 -02شرح اساله الط ر.
 -00منطه فااسید که لسخۀ ازآ داکتابخالۀ مکلک داتکهکرا
است -09 .اسالۀ عدل شاهید که لسخۀ ازآ داکتابخالۀ قدس دا
مشهداستد وممکن است بعضی ازاسایل دا که به ابن س نالسبت
م دهندد از اولبوده وازدیگرا باشد وبه خطا به اولست داده باشند.
دازمالها اخ ربرخی ازآثااابن س نا ااداایرا به فااسی ترومکه
کرده الدکه بدین گوله است ( :دلباله داصفحۀ ششم)

لص راحمد ااز

صفحۀ چهارم

سدلی د آسترال ا

واژه های همسو با تصوف ()2
عباس بن عبدالمطلب  :ودِّ بنی عباس و عمِّ محمکداسکول اهلل
(ص)( 22قبل هجر – ف90 :ه ق929/م) مکرد لک کککوککاا
واستواا الدیشه بود و برا آزاد بردگا اشت اق وافر داشتد
چنالکه هفتاد بنده اا بخرید و آ ها اا از بردگی اهایی بخش د.
سقایی حجاج و آباد مسجدالحرام از آ و بکود .پک کش از
هجر د اسیم آواد وآ اا پوش ده داشت .دا مکه اقامت گزید
و دا آ وا اخباا مشرکا اا برا محمد(ص) می لوشت .سپکس
به مدینه مهاور لمود و دا ونگ حن ن حاضر گشت .دا آخر
عمر لاب نا شد و فتح مکه اا مشکاهکده ککرد .و دا مکدیکنکه
داگذشت( .مع ن)
هاما  :لام وزیر فرعو دا عهد حضر موسی (ع) بکودککه
برطبه اوایا تواا وزیر خشایااشا معرفی شکده اسکت .بکه
مووب آیۀ  92سواۀ قصصد هاما م موا شد بکرا فکرعکو
بروی چنا بلند بسازد که فرعو از فراز آ بر خکدا مکوسکی
چ ره شود .چند باا ل ز دا ادیف گرد کشا و مستکبرین تاای
از اویادشده است( .فرهنگ اساط ر)
زلِّاا  :اشتۀ متصل به صل ب که مس ح کا بکه گکرد خکود
آویزلدد کمر بند که زاتشت ا به کمر بندلد.
وقت آ ش رین قلندا خوش که دا اطواا س ر
ذکر تسب ح مل دا حلقۀ زلاا داشت
(حاف )
ش  :اگر هر دو طرف ی قض ه به طوا مسکاو امکککا
صدق داشته باشند د آ اا ش گویندد و اگر ی طرف لسبکت
به طرف دیگر برتر داشته باشد د طرف ااوح و برتر اا ظن و
طرف مرووح و ضع ف اا وهم گویند(.مفاه م و اصکطکیحکا
فلسفی)
شرک  :چندخدایید اعتقاد به ابِّ النوع ها .خواوه عکبکداهلل
الصاا گوید  :شرک بر دو قسم است :شرک ولکی و شکرک
خفی .شرک ولی عباد اصنام است د و شرک خفی مکیحکظکۀ
خله به چشم اعظام  .آ یکی از بهشت و داوا محروم گردالد
د و این یکی از اوح مناوا  .دا وا دیگر گوید  :شکرک بکر
دو قسم است  :شرک عام د شرک خاص .شرک عکام د شکرک
اکبر است و شرک خاصد شرک اصغر .شرک اکبرآ است که
کردگاا عظ م و صالع قدیم اا شری و الباز گویند ویکا او اا
لظ ر و همتا دالندد
اما شرک اصغرد ایا دا عمل است وترک اخکیص اسکت
داآ مومنا ااد و عاافا اا التفا است( .فرهنگ اصطیحکا
عرفالی)
کفر  :دا ادب عرفالید ظلمت عالم تفرقه اا ککفکرگکویکنکد.
ل زگفته الد :کفرد پوش د وحد دا کثر است .برخی گفتکه
الد  :کفر حق قید فنا عبد است .کافرآ است که مرتبۀ صفا
و اسما وافعال لگذاشته باشد.
معشوق به ساما شدد تا باد چن ن بادا
کفرش همه ایما شدد تا باد چن ن بادا
و باالخره کفرد پوش د کول ن است بر دل خود و برگشکتکن
از طاغو لفس( .فرهنگ اصطیحا عرفالی)
ل لی و مجنو  :ل لی معشوقۀ معروف مجنو ککه دا ادب
فااسی مظهر کامل عشه و عشه کل و لمایکنکدۀ تکام مکعکشکوق
شاعرا شده است .او دخترمهد بن سعد یا مهد بن اب عه بودککه
مجنو بن ق س بن ملوخ عاشه او شد و دا عشه او سر به ب کابکا
لهاد و دا فراق معشوقه شعر ها گفت وخاک هابرسرایخت.
دا ادب عرفالی فااسید ل لی مظهر عشه ابِّالی و الکوهک ِّکت
است و مجنو مظهر اوح لاآاام بشر د که بر اثر داد ها و الکج
ها والکاه دیواله شده و دا صکحکرا وکنکو و دلکدادگکی
سرگردا است ودا وست و وو وصال حه به واد عشکه دا
افتاده و می خواهد به مقام قرب حضر الیزال (ج) واصکل
شودد اما بدین مقام لمی اسد مگر آ اوز که از قفس تن اهکا
شود(...فرهنگ اساط ر)
خلعت  :وامه و زیوا و سیح که سیط ن و امکرا بکه کسکی
دهند و بنا به لوشتۀ صاحب آلندااجد کم از سه پااچه لکبکاشکد :
دستاا و وامه و کمربند.
خلعت هایی که به افراد مختلف می داده الد متناسب باشکغکل
آ هاو دا کااگاه ها سیط ن به گوله ها متفاو بوده است.
(اصطیحا دیوالی) ./

هفته نامۀ امید
الجن رعبدالصبوا فروزا

شمارۀ 3401
استاددالشگاه ل وورسی

زورآزمایی های روس و امریکا
درعهد ظاهرشاه

شاه محمدولی خا داواز لخست ن دپلوما بروستۀ بکودککه
به امرشاه اما اهلل خا برا معرفی استقیل افغالستا به امکریکککا
سفرلمود .اد س ومهوا واا هاادلگ داابتدا تمایلی به پکذیکرش
او لشا لدادد ولی بعد ازینکه بادولت الکگکلک کس مشکواه ککردد
داواز اا به حضوا خودپذیرفت .باووود اینکه از داایتد دالش
وپختگی س اسی شاه محمدولی خا داواز سکخکت داحک کر
افت ده بودد اما برا به اسم ت شناختن استقیل افغالستکا پکاسک
مغشوش و مجهولی اااده کرد .از طرز عمل اد س هاادلگ معلکوم
می شودکه الگل س ها برایش مشواه داده بودلدکه لمایکنکدۀ شکاه
افغالستا اا به حضوا بپذیرد و بکرایکش بکگکویکدککه امکریکککا
حاضرل ست استقیل کشواش اا به اسم ت بشناسد .اما دالش وفهم
اوبکه
س اسی شاه محمدولی خا داواز وشخص ت کرزماتک ک
الدازۀ این اد س ومهوااا زیر ت ث رآواده بودکه سفااش الگل کس
ها اا فراموش کرد و دا برابرمس له به اسم ت شناختن اسکتکقکیل
افغالستا پاسخی دادکه له ها بود له لید این پاس برا افغالستا
وشاه محمدولی خا داواز کافی بود و لشا می داد که او تحت
فشااهم پ ما س اسی خود الگل س ها قراادااد.
مطبوعا آ وقت امریکا برا هفته ها دامواد شکخکصک کت
واالد شایستگی ودالش شاه محمدولی خا تبکصکره هکا داشکتکنکد
وعکس ها او بااد س ومهواواا هاادلگ زینت صفحکا اول
اوزلامه ها امریکاگردیده بود .عظمت س اسید دالش و لک کاقکت
شاه محمدولی خا داواز به الدازۀ سک کاسکتکمکدااا آ وقکت
امریکااا زیرتاث رآواد که کاال ل وزالگریکت Cornelius Engert
ی دپلوما بروستۀ امریکاکه دافکرالسکه سکفک کربکودد بکعکداز
دیدااشاه محمدولی خا داواز از امریکاد ی مسافکر غک کر
اسمی به افغالستا لمود .او میقا هایی باشاه اما اهلل خا د شکاه
محمدولی خا داواز وسایربزاگا کشواداشت .الگریت پکس
ازبرگشت به کشواش بکه دولکت امکریکککا تکوصک که ککردککه
س استمدااا افغالستا از سجایا عالی وپختگی س اسی برخواداا
ب ن افکغکالسکتکا و امکریکککایک
الد وتام ن اوابط دپلومات
امرضروا است .امای کااشناس س اسی امریکابکه لکام والکس
موا Wallace Murryکالگرس اا متقاعد ساخته بودکه به اسم ت
شناختن افغالستا برا امریکا ضروا ل ستد وافزوده بکودککه »
بدو ش افغالستا متخاصم ترین کشوا بن ادگرا دا وهکا مکی
باشد«.
او این ملحوظ امریکا برا سکال هکا مکتکمکاد اوابکط
دپلومات با افغالستا لداشتد س استمدااا امریکاافغالستا اا به
ح ی پااچۀ ازکرۀ زم ن تلقی می کردلدکه به داد تک مک کن
منافع امریکا دا منطقه لمی خواد .اما برعکس از همکاا و حمایۀ
لظامی خود از پاکستا ااضی بودلدد افغالستا اا به خاطکرقضک کۀ
پشتولستا اگردشمن لهد اما به ح ی خااچشم می الگاشکتکنکد.
بعدازگذشت سال هکا وتکیش هکا ککاالک کلک کوز الکگک کر د
امریکاحاضرشداوابط دپلومات به سطح سفاا باافغالستا قایکم
سازدو اول ن سف ر امریکا هم هم ن شخص داسال  2600داککابکل
مقرا شدد اما فعال ت دپلومات ب ن دوکشوا فراتر از مکحکوطکۀ
سفاا امریکا داکابل الکشاف لکرد.
با به ووودآمد پاکستا دا 2609امریکاب شتربه پکاکسکتکا
عیقه گرفت و وا فاستر دالس وزیرخااوۀ آ بکه پکاکسکتکا
هدایت داد تا شامل پ ما لظامی سنتو CENTOو سک کتکو SEATO
شود .دالس طرفداا سرسخت پاکستا بود و دا تقویۀ لظامکی آ
کشواکوشش زیادکرد .براداا دیره دولی که س است اا ب کشکتکر
ح له و ل رلگ و کمتر علم وتجربه تلقی می کردلدد تیش ها بی
ثمر برا ولب تووۀ امریکا لمودلدکه مکرککز ثکقکل آ هکا
ب شترتحک م و بقا سلطنت دا خالوادۀ شا و کمتر الکشاف وطن
و افاه مردم بود .مثی شاه محمودخا دواۀ دموکراسی قیبکی اا
اعی کردتا اگرامریکا ازگوشۀ چشمی به ایشا لکگکاه ککنکدد و
چنددالر دا و ب ها شا ب ندازد ولی این تیش او مثمرثمر
لشدد و لامبرده آ دواه اا با قتل عام اوشنفکرا د زلج کروزواللکه
کرد آزاد خواها وشکنجه وآزااتوده ها بکی گکنکاه مکردم
خاتمه بخش د.
افزو براین هاد زمکامکدااا ایکن خکالکواده ککه از دالکش
وشایستگی محروم بودلد و استعداد تحل ل واازیابی اوضاع س اسی
منطقه اا لداشتندد به ایاال متحده که لسبت به افغالستا بی مک کل
وبی عیقه بودد امت ازا یکجالبه چو تفحصا و اکتشاف لفکت
وگازد آزاد برا کمپنی ها امریکابرا فعالک کت و سکرمکایکه
گذاا داکشوابه لفع امریکا و داشتن حه و امت ازا هوالکواد
و استفاده از فضا کشوا اا اعطا لمودلدد که ه چ لفعی برا وطن
ما باا ل اوادلد.

برعیوه این براداا دیره دولی که هموااه داخدمت ب گالکگکا
بودلدد برا اینکه خوش خدمتی خوداابه امریکاثکابکت سکاخکتکه
باشندد صدهامعلم ومشاوا امریکا اا به پول مردم ب چااه وگرسکنکۀ
کشواد که خود ازب کاا فرسوده می شدلد واز گرسنکگکی وکا
م دادلدد استخدام کردلدکه کاامضح ودوا ازعقل السالی بکود.
ایشا برا ی معلم امریکایی ماهاله پالزده هزاادالرمعکاش مکی
پرداختند داحال که معاش ی مکعکلکم سکابکقکه داا وبکاتکجکربکۀ
کشواکمترازسی دالر دای ماه بود.
شاه محمودخا دازما صدااتشد عبدالمج دزابلی اابه واشنگتن
اوا کردتا از دولت امریکاقرضه طلب لمایکد .وزاا خکااوکۀ
امریکا ازداد قرضه اب وازید وبه زابلی گفت بهتراست ازبکالک
صاداا  -واادا امریکاقرضه بخواهد لسبت به دولت امکریکککاد
که این سفرحاصلی باال اواد وحتی خود شاه محمود دامکالمۀ که
با اد س ومهواترومن داشت کوشش کرد تا او اا متقاعد سازدکه
دولت افغالستا داین فکر است که قرضۀ امریکا برا افغالسکتکا
دا شرایطی که منافع اتحادشواو وپ ش کرد همکککاا بکرا
افغالستا مطرح استد اهم ت اقتصاد و س اسی داادد اما ترومکن
به این تمله شاه محمود اعتنایی لکرد و هکرلکوع هکمکککاا اابکا
افغالستا غ رضروا شمرد .
اتحادشواو ازهما ابتدا افغالستا ااکشوابکااهکمک کتکی بکرا
حصول منافع خود داوها بخصوص برا دسترسی به آلها گرم
بحرهند می دالستد زمالی که شاه محمدولی خا داواز بکرا
معرفی استقیل افغالستا به مسکوافتد دولت شواو بکرعکککس
حکومت امریکاد پذیرایی شالداا از او کردودا لخست ن میقکا
حکومت بلشوی استقیل افغالستا اا به اسمک کت شکنکاخکت و
اوزکول ن کوف اا به ح سف ر به ککابکل اوا ککرد .دولکت
شواو کوشش فراوالی داشت تاشاه اما اهلل اابه ح ک دوسکت
وهم پ ما خودلگهدااد .دا زمالی که اوس ها به بخااا و خک کوه
حمله کردلد وآ دوکشوا اسیمی اا اشغال لمودلدد شاه امکا اهلل
خا مکتوب اعتراض ه به دولت بلشوی اوس فرستادد حکومکت
اتحاد وماه ر شواو به خاطر این که شاه اما اهلل ااآزاده لسازدد
مکتوب شمااه  292مواخۀ  02فکبکروا 2600اا بکه امضکا
اوزوکول ن کوف به دولت افغالستا فرستاد و به شاه اما اهلل خا
اطم نا دادکه» :عساکراوس به خواست براداالۀ مردم بکخکااا و
خ وه فرستاده شده و شواو این دوکشوا اا مستقل می دالکد و
هرزمالی که مردم شریف بکخکااا و خک کوه بکخکواهکنکدد یک
عسکراوسی هم داآلجا لخواهندمالد و اگر دولت مستقل بخکااا و
خ وه هرگاه ازاین کم برادااله ااضی لباشندد ما فکواا ازآلکجکا
خااج می شویم!!! «.
بعدازمرگ ستال ند ل کوال خروشچف برلامۀ لفوذشواو اا دا
کشواها وها سوم وپخش وگسترش طرزدید کمول ستی اا دا
وها سرعت بخش د د و برا او افغالستا بااهم ت تکریکن کشکوا
برا حصول این هدف وهالی شواو بود .او هم ن منکظکواتکا
می توالست همکاا ها اقتصاد د س اسی و عمرالی اا سریع تکر
ساخت وچندین باا به افغالستا سفرکرد وهر باا که افت سفرش
چند اوزطول کش دد زیرا مشکی وضروایا دولت افغالستا اا
به تفص ل اازیابی می کردد دا حالی که اد س ومهکواایکزلکهکاوا
فقط یکباا و آ هم برا چند ساعت محدود از کابل دید کرد و
چندا عیقۀ به مشکی دولت افغالستا لشا لداد .حتی شکواو
برا اینکه لشا دهدکه به افغالستا عیقمند اسکتد وقکتکی ککه
محمدظاهرشاه داسال  2622ازمسکودید کردد دولکت شکواو
قرضۀ پالزده مل و دالر بدو مفاد اابرایش اعطاکرد.
دا حالی که امریکا دا مواد افغالستا به الدازۀ بی تفاو بودکه
عبدالمج د زابلی وشاه محمودصدااعظم وقت اا با همۀ چکاپکلکوس
یهاو خم و چم کرد ها شا لزد مقاما امریکککاد دسکتکخکالکی
برگردالدلد .سرداامحمدداؤود دازما صدااتش دا سکال2622
ازایاال متحده امریککا دیکد ککرد ودامکجکلکس ککالکگکرس
امریکاصحبت لمود که چندا استقبالی از آ لشدد و هم میقاتی با
اد س ومهواآیزلهاوا کرد که لت جۀ همۀ این تیش هکا داؤودد
فقط داد چند سکالرشپ داعرصۀ تعل م وترب ه بود .این زمکالکی
است شواو داتااو پود لظامید اقتصاد و س اسی افکغکالسکتکا
لفوذ کرده بودد وقوا مسلح افغالستا اا از لگاه تجه زا وترب ۀ
لظام ا وافسرا آ دا الحصاا خود داآواده بود.
سرداا محمدداؤوددامسافر به واشنگتن بکاسکرد مکقکامکا
امریکا اوبرو شدد وداکالگرس امریکا سخنها ل شداا گفت که
سبب خرسند مسکو شد و فاصله م ا افکغکالسکتکا وامکریکککااا
عم قتر ساخت .سرداا داصحبتهایش هکمکککاا هکا شکواو
ااتمج د کردو از دوستی آلهاخوشنود معلوم م شد .ازین مسافر
داؤود برا باز کرد عقده هایی دلش که توسکط وزیکرخکااوکۀ
امریکا دالس و
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الگوس وااد  Angus Wardسف ر امریکاداکابل تول کدشکده بکودد
استفاده کرد .کالگرس امریکابرا اازیکابکی لکفکوذ شکواو و
توالمند لظامی افغالستا دا صوا بروز برخواد م ا افغالستا
و پاکستا بهره برداا لمود .
ایشۀ عقده ها سرداامحمد داؤود دابرابرامریکا ازآلجکایکی
شروع شدکه دااکتوبر 2620براداخودسرداامحمکدلکعک کم ااککه
وزیرخااوه اش بود به امریکا فرستادوتقاضا کمکها لظامی از
امریکا لمود .والب این که سرداامحمد داؤود این تقاضااا بکرا
تقویۀ عسکر افغالستا برا مقابله برعل که پکاکسکتکا وبکرا
حصول مقصودش دا بااۀ پشتولستا کرده بود ! تحل ل سک کاسکی
سرداا محمد داؤود به الدازۀ ضع ف بود ککه لکمکی دالسکت ککه
پاکستا هم پ ما ستراتژی امریکا بود و س استمدااا امریکا از
پاکستا باتمام توا حمایه می کردلد و حتی ااضی لبودلد که بکه
اصطیح خاا به پا پاکستا بخلد ! چه اینکه دشمن او اا ککه
افغالستا بود تقویه لمایند .سرداا لمی دالست که س است زمامداا
امریکا داآ وقت این بودکه »دشمن دوست مکن دشکمکن مکند
ودشمن دشمن من دوست من است« ! .
س استمدااا امریکا دا برابر افغالستا او سه دلک کل حسکن
ل ت لداشتهد طرفداا تقویۀ لظامی و توالمند اقتصاد آ لبودلد:
یکی اینکه دولت آ وقت کابل تقاضا امریککااا بکرا داخکل
شد به پ ما بغداد اد کردد دوم اینکه زعما افغالستا ازتکرس
وا خود هم شه دهل بی طرفی و عدم السیک اا می لواخکتکنکدد
سوم اینکه ایشا بکه خصکوص سکرداامکحکمکدداؤود از قضک کۀ
پشتولستا دیواله واا و بدو سنجش و تعقل پشت بالی و پ گک کر
می کردلد .هرسۀ این عمل دالیکلکی بکودلکد ککه بکه طکبک کعکت
س استمدااا امریکا سازگاالبودلدد واینها دامجموع سبب شکدتکا
امریکا ازپاکستا پشت بالی سرسخت لماید و برا تقویۀ لظامکی و
اقتصاد آ کشوا از ه چ لوع همکاا دایغ لکنکمکایکنکدد و دا
برابرافغالستا قراا گ رلد .لذا فرستاد سرداامحمکدلکعک کم بکرا
اخذکمکها لظامی به امریکاه چ لت جه لداد.
از والبی سرداامحمدلع م چک کز بکجکر از زواگکویکی و
خودخواهی یاد لداشت و طبع ت ظالمالۀ مملو از تبکخکتکر وککبکر
داشت که له تنها وزیرخااوۀ امریکا وا فاسکتکردالکس اا بکرا
حضواهمکاا ها لظامی متقاعد ساخته لتوالستد بلکه برخکواد
اوسبب آشفتگی وزیرخااوۀ امریکا گردیدد ککه از طکرز ااادکه
پاسخش دا برابر تقاضا افغالستا فهم ده م شود .والب این است
که دالس از سرداا لع م خا پرس دکه اسلحه و مهما لظامی اا به
خاطر چه ضروا دااید ؟ سرداالع م گفت که به خاطرولوگ ر
از حملۀ شواو ضروا داایم .دا حالی که وزیر خااوۀ امریکا
می دالست که افغالستا توا مقابله باشواو اا لداادد بلکه سیح
و مهما لظامی اا برا برخواد باپاکستا می خواهد ! لکذا بکه
وواب سرداا لع م گفت  :بعد از میحظۀ دق ه بکایکد گکفکت ککه
همکاا وس ع لظامی برا افغالستا سبب ایجاد مشکی زیادمکی
شود و توالمند یکجالبۀ لظامی ااتول د می کند .افغکالسکتکا بکه
عوض اینکه تقاضا سیح ومهما می لمایدد بهتراست تامنازعا
خوداا دامواد قض ۀ پشتولستا باپاکستا حل وفصل لماید.
وزیرخااوۀ امریکابرا این که به سکرداالکعک کم خکا لشکا
دهدکه اوبرا دایافت کم به آداس غلط آمدهد وهکم حسکن
ل ت خوداا برا زعما پاکستا لشا دهدد تقاضالامۀ افغالستا اا
همراه با وریا صحبت هایش باسرداالع م و پاس دولت امریکابکه
آ تقاضا افغالستا اا مستق ما به دولت پاکستا مخابکره ککرد.
یک
این عمل دالس با ووود اینکه از لگاه قوال ن دپلکومکاتک ک
تخطی صریح بودد و آلچه که م ا او و سرداالع م بح شده بودد
بح اسناد محرم س اسی شناخته می شدلدد و لباید آلها با دولکت
سومی و آ هم پاکستا که دا مواد افغالستا موقف خصکمکالکه
داشتد شری می شد .حتی س استمدااا امریکا ل کز داحک کر
افت دلدکه چرا وزیرخااوکه ایکن ککااخکیف پکرلسک کب هکا
دپلومات کردد اما از فحوا مکطکالکب دالسکتکه مکی شکودککه
سرداالع م خا باطب عت متکبراله وخودخواهالۀ که داشتد دالکس
اابه الدازۀ آشفته ساخته بودکه اوبدو دالظرداشت محرم ت ها
س اسی ودپلومات د پاکستا ااازل ت افغالستا لکه تکنکهکااطکیع
دادبلکه سند دال برآ به پاکستا دادکه س لی محکمکی بکرو
سرداالع م و سرداا داؤودبود.
وقتی سرداالع م ازامریکابرگشت ووریا میقا وب مک کلکی
ها مقاما امریکا به سردااداؤود حکایه کردد بخصوص زمال که
این مطلب دامطبوعا پاکستا افشاشدوداؤودااداالظکااوکهکالکی
شخص ح له گر وماوراوومعرفی کردد اوسخت عصبی شدوچکو
عقل و فراستی لداشتد ازونو ودیوالگی اسکتکفکاده ککردوایکن
سرداال ولید ل ول ترشدوفوااًسف رشواو اابحضواخودخکواسکت
(صفحۀ ششم)

هفته نامۀ امید
خاطراتی ازآخرین پادشاه (دلباله ازصفحۀ دوم)
پ داکدین؟ گفتند :کاکاوا اوطرف تراز سنگ هازیکاد اس !
افتم و اول ن پااچه سنگی که تووه مراولب کرد لشا م کدادککه
قطعۀ از سرستو ها ی قصرویای تاالااستد هکمکۀ سکاحکه
ااگشتم وبا چوبدست دواتمام این ساحۀ وس ع ااخط کش دم.
دا این وقت بود که والی و دیگرمسئول ن اس دلد .به والی گفکتکم
که صاحبا این زم ن ها اا امروز پ ش من حاضرسازید .آمدلد واز
آلا پرس دم که حاضرلد دابدل زم ن ها اطراف ایکن سکاحکهد
برا شا دا لزدیکی شهرطالقا زم ن داده شود؟ بکاخکوشکحکالکی
قبول کردلد .دا بازگشت به کابل مس و فوژه اا از فرالسه خواستم
تا کاا کاوش ها اا دا ساحه به همراهی باستا شناسا خکود مکا
آغازکند .
پادشاه سابه چنا بااشت اق ازین ساحه صحبت م کردککه مکن
وردت لکردم که بگویم آ ساحه به تاااج افته وحتی ستکولکهکا
مرمرین آ اادزدیده ودا عمااا شخصی خود بکاابرده الد! چرا
که باشن د الهدام مجسمه ها بام ا چنا وضع صکحکی اش دا
اوم برهم خواده بودکه کااش به شفاخاله وبستر شد کشک کدد
واگراز آلچه برساحۀ آ خالم گکذشکت بکه اوبکگکویکمد حکالکت
وخ متر به اودست خواهد داد.
خدا ب امرزقهرما ملی افغالستا احمدشاه مسکعکود ااککه دا
دواا مقاومت دو باا دابااۀ آ خالم بکامکن حک کن سکفکرم بکه
فرخاایادکرد وگفت خدابخواهدکه کاا افغالستا داسکت شکودد
آ گاه من کسالی ااکه آ خالم اابه این اوز الکداخکتکنکدد بکه
محاکمه می کشالمد آلها باید اعدام شولد ولام دولفرااگرفت.
پادشاه دابااۀ هدۀ ویل آبادهم خبکرلکداشکت ککه چکگکولکه
لابودش کردلد .او شخصاً داحفریا آ با باستالشکنکاسکا سکهکم
گرفته بود .یکی دوباایادکرد و من سکو کردم .
ی اوزعصکربکاآقکا ککرز د مکرحکوم مکااشکال فکهک کم
وداکترعبداهلل م رفت م خدمت پکادشکاهد داااه زیکنکۀ حکرمسکرا
سرداایوسف لواسۀ مرحوم سرداااسداهلل خا اادیدم که پای ن می
آیدد بااو ایستادم و سیم وعل کی کردیم .اوهروقت که لزدپادشاه
م رفتد شاه پس از چنددق قه مرخصش م کرد.
قصه کردکه امروز افتم پ ش حضوا اعکلک کحکضکر وپکس
ازچنددق قه برا آلکه مزاحم لشوم برخاستم تا اوکازۀ مکرخصکی
بگ رم .پادشاه گفت :بفرمای د بنش ن د .تعجب کردمد باااول بودکه
حضوااعل حضر به من گفتند بنش ن د .داهم ن لحکظکه مکوظکف
تشریفا واادشد وگفت :حضواد سف رپاکستا که قکبکیً وقکت
گرفته آمده است .سف رآمد وپادشاه بادست او اا اشااه کرد ککه
دا س ت پ شرو من بنش ند .پس ازحدودپالزده دق قه صحبکت و
صرف ی پ اله چا سبز اوازۀ اخصت شد گرفت وافت .بکه
مجردافتن اوشاه مراهم اخصت کردد دستش اابوس دم وبکطکرف
داوازۀ خرووی براه افتادم .
دفعتاً یادم آمدوبرگشتم وگفتم حضوا اعلک کحکضکر ککاا
داشت ن که امرکردین که بنش نم؟ حضواگفتند :لخ رککااخکاصکی
لداشتم فقط م خواستم سف رمذکوافکرکندکه ی لفرپشت سکراو
ازامن ت یااستخبااا لشستهد وگرله شروع مک کککردبکه شکککایکت
وبدگویی از هندوستا د که تاد د یا ادسخنالش هکردو بکرا مکن
مشکل می شدد تراکه پشت سرخود احساس کرد چ ز لکگکفکتد
حاالمی توال د بروید !
این بود دوسه خاطره ازشاه سابه افغالستا که تکقکدیکم شکد.
خاطرا ب شتر از آ مرحوم مغفوا داام که اگرمجکالکی بکودد
داآینده تقدیم دوستا خواهدشد/.
************
معرفی نشرات (دلباله ازصفحۀ چهاام)
 -2مایۀ دالش عییی مشهوابه حکمه العییید
 -0ترومۀ کتاب اشااا د
 -9فن سماع طب عی ازکتاب شفاءد
 -0فنو سماع طب عی وآسما ووها وکو وفساد ازککتکاب
شفاءد
 -2شرح حه ال ق نید شفا بو علی سک کنکا وشکرح مکثکنکو
مولو د  -9اسالۀ عشهد تال ف ش الرد س حجه الحکه ابکوعکلکی
حس ن بن س ناد
 -2اوا شناسید یاعلم النفس شفاءد
 -2معراج لامهد و چندین اثرممتاز دیگر.
معرفی مختصرکتاب اازشمند (فرزلد فرزالۀ بل ) تال ف آقا
عزیز الجن ر س د اکرم س نایی اابه آازو موفق تها بک کشکتکرش
داین ااستا اوشنگرتاایخید با ذکرقطعه شعرخودش به پایا می
اسالم:

شمارۀ 3401
ژاژخایی ها

برگرفته ازلشریۀ ویژۀ خدمتگااا

بیـــچاره مخـــکـــش !!!

مخکش مظلوم اابه ورم لوشتن وااسال لامۀ آلچنالی به دااوغه
سپردلد تابه مقاما عدلی سپرده شودوبه دست لسقچ ا به مجازا
شدید برسد(التبه به خف ف هم لرس د!) مامکردم عکامکی واعک کت
گمشده داگمنامی لفهم دیم که گناه او چ ست؟ ازقکدیکم گکفکتکه
الدکه ماموا معذوا! پس چه کب رۀ از او سرزده و کدام سرعص ا
ازگریبا طغ ا بداآواد که باید به مجازا د آلهم اشد مکجکازا
برسد.
دااین باب هرقدا پا تح ر به داما تفکرکشک کدیکم وعکقکل
لاقص ما( به وندا ااتباط لدااد !) و داک لاقصتر مکا دا مکالکد.
ازسرلاچاا و ب چااگی به دیوا حاف او آوادیم که ا لسکا
الغ ب! دست ماگمشدگا واد بی خبر و لاب نایکا دشکت بکی
بصر وتشنگا ب ابا بی ثمر اا بگ ر و با هما زبا ش کریکنکت
صاف وپوست کنده له با کنایه و استعااه و از این چ زها ! بکه مکا
بگوکه گناه این بندۀ کم نه اعنی شاغلی مخکش چ ست که باید به
اشد مجازا ازلت وکوب وکفپایی تا ق ن وفاله و زلج رو زواللکه
وحبس ابد با اعمال شاقه پ ش از به داا زد وحبس ابد بکااعکمکال
شاقه پس ازبه داازد ! محکوم شود .دیوا شعر آ مکردخکدااا
بازکردیم باعجز ول از بی پایا که بگو ا حاف بزاگ ورم ایکن
مخکش ب چااه چ ست؟ که بااینهمه عقوبت برسر داا برود .حافک
با صراحت تام گفت:
آ یاا کزو گشت سر داا بلند
ورمش آ بودکه اسراا هویدا می کرد !
بازدل لاصبوا ماطاقت ل اواد ومثل بک کمکااا امکروز ککه
ازدوطب ب داما داد م جویندد خواست م آستکا مکواللکا بکلک
ااداقول ه ببوس م وحل این معما اا از او بجوی م .ویزا آ دیاا با
پول کم م سرلشدد از دوا برتربتش بوسه زدیکم و عکرض حکال
کردیم که ا آزادمرد که دازم ن وآسما لمی گنج د و مکا
زلدالی ولسوالی بلخت کرده ایم و ترکا محصواشهرقولک که ا
کرده الد و ایرالی هاکه له بل داالد وله قول ه! داالبکی تکاایک
موهومت به زلج رکش ده الدد سرِّ حکایت این مخکش ستم کش ده
به مابازگو ا دالا ااز که آیا معص تی که وب ن دل والصکاف
ااخراش ده واین بالگ شوم تبع ض اابرآواده به حه کاااوسکت؟
مواللا بزاگ با همه شجاعتش دواوبرش اابادقکت لکگکاه ککرد
تاکسی ازسخن چ نا دااطراف لباشدد آلگاه له با بالگ لید بلکککه
بالجوا و پُس پُس داگوش ماگفت :
گرچه از حلقوم عبداله بُود !
این همه آوازها از شه بُود
مثنو اابست مد برباز ها اوزگااخندیدیم وبحال خودواین
ملت لگو بخت گریستم !/
*************

در معرفت ابن سینا

ا بوعلی فرشتۀ تابا آدمی ا عقل وهوش ودالش ب سا آدمی
فهم توبوده ااهگشا وها علم ا آفتاب ف ض داخشا آدمی
داطب لبود همچوتو استادبی لظ ر ازبس که تو معالج شاها آدمی
داحکمت ودافلسفه هم ل ست داوها کی دهریابدهمچوتوالسا آدمی
هم شعروهم ادب زتوموزو گشته است موااشگافته ا طلسما آدمی
ا آلکه داعلوم توبنوشته یی کتاب ح را شدم به قدا ووال آدمی
داالج وداعذاب لمود سفربه دهر ازدست زوا ووبرحریصا آدمی
هرچندکه اتهام به توچو کفرکرده الد آا بود زبو همه دولا آدمی
زلدا فگندلت که توچو عاصی زما بنگربه این اهالت عریا آدمی
بل  -افشنه کجاست که آاد ترابه دهر ا وسم واوح وپ کرفرزا آدمی
حف است داوها مقام وویل تو ا گوهر برفته ز بوستا آدمی
این افتخاا ااکه لمود تواکتساب تبری برکرامت تابا آدمی
ازمن داود باد اوالت بودچوشمع دایم گداخته به دبستا آدمی
(س نایی) له وصف ترامی کندهم ش صدها هزااخییه دواا آدمی
*************
زورآزمایی های روس( ...دلباله ازصفحۀ پنجم)
وبرایش گفت آ تقاضایی ااکه اتحادشواو برا همککاایکهکا
لظامی برا افغالستا قبیکرده بودد مابا دل ووا حاضکریکم ککه
آلرا قبول لمای م وبرا دولت متبوعۀ تا بگوی دکه افکغکالسکتکا
ازهم ن اوز دوست ویاا وهمکاااتحادوماه رشواو اسکت! ایکن
سخنا سبب تعجب سف رگکردیکدککه چکطکوا شکد مکازحکمکا
زیادکش دیم تابه این مطلب برس مد ولی امروز ص دبه پا خود بکه
دام می آید! لذا فوااً این اضایتمند وحسن ل ت سرداا داؤود اا
به مسکواطیع داد.
مسکوبرا اینکه این معاملکه ااشکککل قکالکولکی بکدهکدد بکرا
سرداامحمد داؤود توص ه کردتا لویه وکرگکه اادایکرسکازد وبکه
اصطیح توافه مردم افغالستا اا بگ رد که داآیکنکده لکه بکرا
خودش وله برا شواو

PAGE 6

صفحۀ ششم

دادسر تول دشودد وهم به وهال ا تفه م شودکه این تکقکاضکا
مردم افغالستا استد له تقاضا شخصی سرداامحمد داؤود ! بکه
اصطیح سرداا خواست از زیرایش مردم افکغکالسکتکا خکرسکواا
ت رشود !
سرداا داؤود مشواۀ کرمل ن پسندآمد وداظرف کمکتکرازیک
ماه لویه ورگه اات س س کرد وچندتن ازخوالک کن خکواب بکرده
ولنگی وشمله داا اااز کنج وکناا کشواد ب شترازمناطه وکنکوبکی
گردآواده وذایعۀ موتر وط ااه به کابل التقال داده شکدلکدد پکلکو
وچلو پخته شدد پاکتها مملو ازپول ته ه گردیدد و این اشکخکاص
که ازاوضاع و کشمکشها وهالی ه چ اطیعی لداشتندوحتکی دا
قسمت اعظم ولسا پ نکی م زدلد ومعنی مطالبی که داوکلکسکا
ب ا می گردیدد لمی دالستندد اما ف صله کردلد که سیح ومهما
لظامی ازشواو گرفته شودوبکرا شکواو اوکازه داده شکود
تاسازوبرگ لظامی افغالستا اا ترت ب وتنظ م لماید .بدین ترت کب
سرداا محمدداؤودکه بص ر س اسکی ککافکی لکداشکتد غکروا
وخودخواهی وواه طلب ش باالیش ب شترغلبه کرد وبعوض ایکنکککه
ازبص ر وتدب رکه خاصۀ اولبودد کاا بگ ردد ازدیوالگی وونکو
کاا گرفت وافغالستا ااچو لقمۀ ت اابه دهکن اتکحکاد شکواو
الداخت تاآلرا ببلعد.
دا مسکو این تصم م ونو آم ز سکرداامکحکمکدداؤود چکنکا
ه اهو اا به ووود آواده بودکه س استمدااا اوسی به افتخااآ
محافل خوشی و ودکالوشی بر پاکردلد وآ اا بزاگترین پ روز
برا اتحاد شواو شمردلد که مفت و اایگا بدو کاا وزحمت
بدست آمده بود .این تصم م سرداا بحد مامواین کاخ کرملک کن
اابه ح ر الداخت که باوا لمی کردلد چن ن چ ز واقکع شکده
مکاه بکعکد
باشد! همۀ آلا سخت به وودآمده بودلدو فقط یک
ل کوال خروشچف و بولگال ن هردو به کابل مسافر کردلد تکا
حق قت اا خود به چشم سربب نند.
این سفر باپذیرایی شالداا ازطرف سرداامحمدداؤود هکمکراه
بودد ولی اووهت لشا داد اخیصش بااین دواهبراوسید هزااا
تن ماموایند معلما و متعلما مکاتب وحتی اطفال اابرا بداقۀ
آلا به واده هاکش ده بود وآ ومع ت شکم گرسکنکه وپکریشکا
مجبوا بودلد تاب رقها اتحادشواو و عکککسکهکا خکروشکچکف
بولگال ن اا برشاله ها شا حمل کنند وازهرسرک و وادۀ که آ
دواهبر اوس منحوس عبوامی کردلدد ومع ت باید هلهله وشکوا
وشعف می کردلدد که همه ازاو مکجکبکوایکت بکودد وضکبکط
احواال سردااداؤود آلرا لظااه م کردوآ های که شوا وشکعکف
لشا لم دادلدد آلهااا گوشه می کردلد و مجازا می شدلد !
داااگ شاهی وقصرصداا وقصرچهلستو وسایرتاسک کسکا
دولتی دعو ها ترت ب می شد و اوبوسی ها و بغل کشکی هکا
حه و لاحه ب ن اهبرا شواو د سکردااداؤود وسکرداالکعک کم و
لزدیکا شا وریا داشت !
دا هم ن زما سرداا محمدداؤودکه زوا و قدا اوس هکااا
دا پشت خود دیدد باال پاکستا داموادقض ۀ پشتولستکا فشکاا
ب شتر الداخت واین فشاا به حد اس دکه هردوکشوا لزدی بکه
مقابلۀ لظامی و ونگی شدلدد وخروشچف برا سرداا داؤود چراغ
سبز داد و پشت بالی همه والبۀ لظامی خوداابرایکش اعکی ککردد
وکوشش لمود تا اگر این برخواد لظامی آغاز گرددکه هم به لفکع
شواو و هم به لفع افغالستا بود .اما سرداا به هما الکدازۀ ککه
خودخواه بودد به هما الدازه بزدل هم بود و از تکرس ایکنکککه
سلطنت ازخالوادۀ او مبادا از دست برودد برا داگ ر این ونگ
سستی کردد که یکی از اشتباها بزاگ او بود .زیکرا آ زمکا
مسایل به لفع افغالستا می چرخ د وشواو آمادۀ شمول ت دایکن
داگ ر بودد اگرداؤود عقب لش نی لمی کرد و ونگ آغاز مکی
شدد پاکستا که دشمن افغالستا بود و حاال هم هست و دا آینکده
هم دشمن افغالستا باقی خواهد مالدد تضع ف و تجزیه مکی شکدد
خط دیوالد لابودمی شد و افغالستا به بکحکر ااه مکی یکافکت و
شواو هم به آبها گرم دسترس می یافت.
اما ایاال متحده که داآ زما از لگاه تفوق لظامی به مقایسکۀ
شواو ضع ف بودد داک کرد که اگر ایکن وکنکگ داگک کردد
پاکستا که هم پ ما ستراتژیکش شمرده می شد از بک کن افکتکه
شواو وافغالستا برلدۀ آ خواهد شدلد .لذاتیش ها زیاد کرد
تا ازین برخواد ولوگ ر لماید.
به اد س ومهوا پاکستا هدایت تا شخصا به کابل برودد و بکر
شاه ایرا و اهبرترک ه فشااآوادکه به هر ق متی که م شود ولکو
آغاز این ونگ اابگ رلد .ضعف لظامی امریکا به مقایسۀ شکواو
اا می توا از گفته ها سر قومالدا امریکا و شواا امن ت ملی
آ داک کردکه بعد از مطالعا سر داسال 2629به کالکگکرس
امریکاگفتند ( :دلباله داصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید
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زورآزمایی های روس ( ...دلباله ازصفحۀ ششم)
که » :کرمل ن احتماال افغالستا اا دا پی اشغال خود لداادد زیرا
می دالد هر زمالی که بخواهداین کشوا اا اشغال کرده می توالدد
و دولت امریکالبایدمداخیتی داافغالستا کندکه سبب خشم
اتحادشواو گردد وآ کشوامجبواشودکه افغالستا اا اشغال
لماید .داشرایط کنولی افغالستا ه چ اهم تی برا مقاصد
ستراتژی امریکالداادو واضح است که اگرشواو افغالستا
اااشغال لمایدد مردم آ به مقاومت برمی خ زلد«.
زمالی که بازاا اوس ها دا افغالستا گرم بود و ایشا داهمۀ
امواافغالستا دست باز داشتند وسرداامحمدداؤود ازقدا اوس
ها خود اا قو احساس می کردد ااتباط مستق م بااهبرا کرمل ن
باز کرده بودد او باال امریکاو دپلوماتها امریکا شرایط زلدگی
اا ض ه ساخته بود و به همکاا کی وی بی افت وآمد آ هااا
تعق ب و محدود ساخته بود .به سف ر امریکا الگوس وااد به الدازۀ
به دید خصماله می لگریست که سف ر مذکوا به دشمن سرسخت
داؤود تبدیل شده بودد و سرداا حتی او اا به ض افت ها اسمی
دعو لمی کرد .این سف ر ب چااه از او لاچاا خود اا باشاه
محمود خا لزدی ساخته بود و اکثراً با ی دیگر چا عصراله
می خوادلد !
ایاال متحدۀ امریکا به لاچاا پشت محمدظاهرشاه اا به ام د
این که از او چ ز حاصل شودد گرفته بودلدد دا حالی که خود
این شاه ب چااه اا شوهر خواهرش سرداامحمدداؤود چنا به
اصطیح دا قوطی کرده بودد به ترت بی زیرفشاا بودکه از دل ا
بکلی بی خبربود و لمی دالست داکشوا چه می گذاد .دپلوما
هاو سفرا امریکا به الدازۀ خود اا به این شاه لزدی ساخته
ل ومن سف ر امریکا سفرۀ دوستی
بودلد که اابر
وبراداخوالدگی اا با او بازکرده و اوز ها و شب ها با همدیگر
می بودلد !
باا ها اتفاق افت ده است که ی پسرکاکا که آغه الله هم
خوالده می شدد دا قصرصداا با دوستا اوسی اش و با سفرا و
دپلوماتها اوسی ولسه و گفتگو داشت و بر عل ه امریکا پی و
لقشه طرح می کردلدد و دا قصر گلخاله پسرکاکا دیگرکه
خسربره هم می شدد با دوستا و سفرا امریکایی اش لشسته بر
عل ه اوس ها پی ودس سه طرح می کردلد ! (دلباله دااد)
**************
لطفاً بخوانید (دلباله ازصفحۀ دوم.
طالبا وااد مذاکره می شود و با صلح کرد با طالبا پایه ها
حاکم ت ت تباا غلجایی ها اا برا چندین دهه مستحکم می
سازد .دا صوات که ااگ بتوالد عطا محمد لوا و عبدالرازق اا از
مقام هایشا کناا زلد یا حذف کند دا آ صوا ه چ ل رویی دا
افغالستا توا مقابله با این اژیم اا لخواهد داشت.
ااگ م خواهدکه ازحضواداکتر عبداهلل داکنااغنی تا زما
کند چو داحال
کشتن عطامحمد لوااستفاده ابزاا
حاضراحمدز وهت واایزشد ل روها طرفداا والی بل بکابل
به حمایت ای س اورایی و طرفدااا او ل از دااد .زد داکتر
عبداهلل به لقل قول از مع ن وزاا دفاع ملی لسبت به خواد ی
پ اله چا س اه هم آسالتر است ولی ااگ اکنو برا ولوگ ر
از حمله طرفدااا عطا محمد لوا از والیت پروا به کابل از

ل روها تحت فرما محمد الماس زاهدد دین محمد ورا
وعبدالستااخواصی داکناا ل رو لظامی تحت فرما خوداستفاده
م کند .احمدون دسال (علی العهده الراو )

جانور هفت زبان

عجایب والوا دیدم داین مل اگر گویم کسی باوا لدااد !
داوها خلقت هر ازگاهی چشم ما به مووودا عج ب وخااق
العاده چو ماادوسرد گوساله سه پا یا چااپا دوپا می خوادکه
سبحا اهلل گویا الگشت ح ر بدها برده به قدا وعظمت
خداولد سرتعظ م فرودم آایم.
اماسعاد دید والواهفت زبا ااتاهنوزکسی له داعالم واقع ت
و له دا دل ا افساله و تخ ی شاعراله داشته و حاالما دا زلدگی
واقعی برا اول ن باچشما گنهگااخویش شاهد دیداا چن ن
مووود عج ب الخلقه دام هن بیدیده خویش م باش م .زیست
شناسا بزاگ ومشهواوها برا مشاهده و الجام تحق قا علمی
پ رامو

احمدولی مسعود :با تمسک به مشترکات
ملی ،دولتی فراگیرایجاد کنیم
 2فبروا /قندهاا -اوزلامۀ مالدگاا :احمدولی مسعودد طکراح
آوندا ملی و اد س عمومی بن اد شه د مسعود دا سکفکرش بکه
والیت قندهااباصدها تن از شخص تها متنفذد بکزاگکا اقکوامد
مقاما محلی و اعضا شواا والیتی والیا ونوبغرب دیداا
و میقا کرد .احمدولی مسعود دا لشکسکتهکا وکداگکالکه دا
شهرقندهاا با بزاگا و مردم والیا ونوبغرب ضمن صکحکبکت
پ رامو وضع ت کنولی کشواوس استها تفرقهافگنالۀ حکومکتد
ل ازتوافه او طکرح وفکاق مکلکی اابکرا عکبکواازوضکعک کت
مووودمطرح کرد.مسعود باتشریح طرح وفاق ملی گفت ما مکردم
افغالستا مشترکا فراوالی داایم که میتوال م با تمس به آ هاد
چتر وفاق ملی اابعنوا آداسی برا مردم افغالستا ایجاد ککنک کم
تاهمه وریا ها س اسی ومردم افغالستا داآ خود اا بب نند.
بزاگا حوزۀ ونوبغرب داکل ت از طرح وفاق ملی حمایت
کرده گفتند که باید او مفردا طرح ب شتر بح و تبادل لکظکر
کن م .آلا اضافه کردلد :حکومت مووود خود به مشکلکی بکرا
افغالستا تبدیل شده و باید بدیلکی دا بکرابکرآ ااایکه گکردد.
سخنرالا طرح وفاق ملی اا برا دستیافتن به ی لکظکام قکابکل
قبول به همه شهرولدا کشوا مناسب و پاسخگو خوالدلد.بزاگکا
حوزه ونوبغرب داسخنا شا خطاب بکه احکمکدولکی مسکعکود
وه ئت وفاق ملی گفتند که مابرا شما دسکت اتکحکاد وبکرادا
م ده م وباواداایم که مردم افغالستا با چنگ زد به وفاق ملی و
برادا م توالند دابرابر لفاقافگنا مقابله کنند.
لمایندگا والیا ونوبغرب دا سخنرالیها شا د احمدشکاه
مسعود قهرما ملی کشوا و احمدشاه بابا اا دو لمکاد و سکمکبکول
اتحاد و اتفاق افغالستا دالسته گفتند که این شخص تها میتوالند
الگو با همی و وحد افغالستا باشند.
داین سفرد احمدولی مسعود اامولو لک ک مکحکمکدد اسکتکاد
عبدالمال خا د وک ل پ ربخش گردیوالد مولو مفکلکحد فضکل
الرحمن اوایاد داکترطاهر د سناتوا دَاوُدَ اساسد ونرال اهلل یاا و
داکترقاسمید ازاعضا اوندا ملی همراهی م کنند.
پ شترد مسووال اوندا ملی با سفر به والیا دیگر از ومکلکه
هرا و بل د طرح وفاق ملی اا با لخبگا سک کاسکی و قکومکی و
همچنا شهرولدا کشوا مطرح کردلد .طرح آوندا ملی و وفاق
ملی مواد حمایت اکثریت لخبگا س اسی و اوشنکفکککرا قکراا
گرفتهاست.
این طرح برا ب رو افت از بحرا کنولی و دسکتیکابکی بکه
صلح و ثبا پایداا دا افغالستا تدوین شدهاست.
*************
این مووودعج ب الخلقه بکابل آمده هرککدام آازوداالکد بکرا
تحق قا گسترده ترویرا برا مدتی داکشوا خود به امالت برده
و تحق قا علمی الزم اا باال او الجام دهند اما دا تکحکقک کقکا
ابتدایی که از طرف زیست شناسا خااوی تاهنوزبراین مکووکود
خااق العاده صوا گرفته به این لت جه اس ده الد که از زبالکهکا
هفتگاله این والوامایع زهرلاکی ترشح م کندکه دا لک کش گکژدم
ودلدا ماا افعی وس اه مااافریقایی مشهوابه مومبکا سک کاه هکم
هما مایع پ دام شود.
قدا سمی ترشحا زبا ها هفتگاله این والوا به حدیست که
اگر ی قطره آ دا آب یا دا هوا پخش گردد باع مسموم کت
و حتی لابود صد ها تن خواهد گشت ازین بابت زیست شنکاسکا
دا اثنا تحق قا علمی او این والواهم کش از لکبکاس هکا
مخصوص که اصی برا تداو مریضا مبتی به وایروس ایکبکوال
دا افریقا دیزاین شده بود استفاده م کنند.
پس دعا می کن م که خداولد ذوالجیل مردم داد دیده و ب چااه
افغالستا اا ازشراین ه وال زهر داپناه وحمایت خویش داشتکه
وازآس بها احتمالی از والب او محفوظ و مصو بدااد.
باتقدیم حرمت د حقک(شمس الحه)کا
(زبالهایی که گلبدین م دالد اینهاست :پشتود افغالید فااسید دا د
اادود هند د الگل سید الگریز د عربید کرد د ترکید اوزبکی و
البته زاگر !

داکترعطاصفو

کشوریکه ناممکنهارابه ممکن تبدیل میکند!
باالخره ی افتخاادیگر بعد از متفکر دوم وها لص ب گشواما
شد .اگرباوالداایدبه این خبروالب که سراپا مملوازخوشکبکخکتکی
ب نظ ر دیگرکه داعالم خ ال ووعل تاایکخکی هکمکراسکت تکووکه
کن د»:بودوۀ ملی افغالستا د دوم ن بودوۀ شفاف دامنطقه شد «
؟! .سازما مشااکت ب نالملل بودوه؟!گویادای سرو بودوۀ
مالی سال 0222دافغالستا اابعنوا دوم ن بودوۀ شفاف دامنطقکه
شناخت .اکل ل حک می وزیرمال ۀ افغالستا این خکبکر ااداسکفکر
اسمی که به واشنگتن داشت داصفحۀ ف سبوک خود منتشر کرده
است.
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صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()40دالرـ یکسال( )80دالر
کانادا 6 :ماه ( )45دالر ـ یکسال ( )90دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )50دالر یکسال ()100دالر
ـ
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حکایـــت مـــا !
از دوستی پرس دم  :چرا دیگرخروسٍ تا لمکی خکوالکد؟گکفکت:
همسایه ها شاکی بودلد که خروس شما صبح ها مکااا از خکواب
خوش ب داا می کندد ما هم سرش اا بریدیم ! آلجا بود که فهم دم
هرکس مردم اا ب داا کند سرش اا خواهند برید .دا دلک کا ککه
همه ازمرغ تعریف م کنند لامی ازخروس ل ستد زیرا همه به فککر
س ر شد هستند له به فکر ب داا شد (!!!...مهد ااس )
*************

از گفتن حقایق نباید هراسید

مردمی که چشما خوداابستهد گوشها خودااپنبه لکهکادهد زبکا
خوداابه داوغ عاد داده وازگفتن حقایه م هراسند محککوم بکه
لابود هستند.این فرهنگ و برداشت اشتباه خکالکمکالسکوز ااککه
ترواد وحشتد حاکم ت لامشروع دولتد اقل ت بود پشکتکولکهکاد
التقال وکنکگ وککوچک کهکا بکه شکمکال داککلک کا فکرهکنکگ
عصرحجرپشتول ستها لقد کن م ومحکوم به واسوسی وتفرقه افکنی
باش مد باید برچ د وبه گفکتکه هکا آلکهکالکبکایکد اهکمک کت داد!
حق قتهااابایدگفت تا مردما ما عاد به بردگی فکککر وتکرس
ازشکستن حرمتها ب جا لکنند.
طالبا د داعشد ترواد قتلد کشتااد لاامنید تقکلکب الکتکخکابکا و
وطنفروشی توسط کسالی صوا م گ ردکه اکثریت به اتفاق شا
پشتو هستندد اگر التقاد ازآلها برابراست باوکاسکوسکید تکفکرقکه
افکنید غ رمسلما بود د برهم زد برادا و...بگذاایدباشدزیکرا
این چ زها بهترازمرگ ست که داالتظااش لشسته ایم تاتوسط آلکهکا
کشته شویم.
این فرهنگ لاشایست متاسفاله اوزگاایست داوامعه غ رپشتو وا
افتاده .چرا لباید صریح و شفاف به پشتول سم وپشتول ست طالکبکا
واهبرالشا پ ام داد تا م ا دوست و دشمند ونگ وصلحد خکوب
و بدد وحش گر و السال ت یکی اا التخاب کنند؟(گل ام ر )
*************
من باواکامل داام وه چ شکی هم داموادلداام .هما های که اگر
دیروزاین چن ن لهادها گنگ بی معنی وب خاص ت برا ککرز
لقب “ ش پوش وها ” وبرا ی مریض اوالی چکو اشکرف
غنی لقب “متفکر وها ” تحفه لامبااکی ازک سه خل فه اعطآکردلد
وبه وهال ا معرفی کردلد واواا شخص ت ساختند وچند لکفکربکی
ایشه هم برایش مداحی کرده لعره تکب رلثااش لمودلکدو مکعکلکوم
م شودکه اینباا لوبت شکوفایی بودوه ودستآوادها وزیرمکالک که
واهبر سالم آ تحت ق اد وناب اشرف غنی احمدز اا بازهم
این چن ن لهاد هابه معرفی م گ رلد وستایش م کنند .
ازیکطرف این ه اهو تبل غا بودوه ب الگراینست که افغالستا باز
هم داقطااکشوا وهالی دابخش تول دموادمخده – فسکاداداا و
خولریز دامقام لخست قرااداشته واین پ روز هکم افکزودشکد.
اگر این آش واین کاسه باشدممکن است دااین عرصه خاص یک
دو سال بعدداسطح وها قرااخواه م گرفت .کاش وزیرمکحکتکرم
مال ه آقا اکل ل ول زاین لهادها تجااتی الجو اگکر ووکدالکی
ویاشرف السالی داشتند بجا این ومله (بودوۀ ملی افکغکالسکتکا د
دوم ن بودوۀ شفاف دا منطقه شد) ازلظکرمکنکطکقکی وحکقک کقکت
الکاالاپذیروامعه بهتر بود این ومله اا ( بودوۀ افغالستا د از لکظکر
لاکااآمد دامنطقه مقام لخست اا کمایی کرد) تحویل افغالستا
م دادلد .
بنآ از آلجای که بنده هم ی ودوکتابی اادامواد اقتصادخوالده ام
و الدکی معلوما داام وخواستم دامواداین گزااش ککه گکویکا
براساس شفاف تد اشدد موثریتد حسابدهید مع ااها ب ن المکلکی
واسترات ز مباازه عل ه فساداستواااست چک کز بکنکویسکم ولکی
واقعآخنده زهر آلود لکمکودم ایکن خکنکده زهکرآلکود ووکودم
اادادگرفت واین داد داحق قت ب چااگی مردم اا باخود دااد که
به چه سرلوشتی دچاا شده الد  .باخود گفتم کاش وزیکرمکحکتکرم
الدک گامی به ولوم گذاشتند که این دستاواد خ الکی اادامکقکام
لخست قراا م دادلد تا داوغ شا شاخدااتر م شد ولک کز ازلکظکر
لاکااآمد داپهلو افتخااا چو کشت و تول د موادمکخکداهد
فساد اداا د بدبختی وخولریز داسطح وها قراا می گکرفکتک کم
یاممکن است این لهاد داگزااش خویش کشوا دیگر اا بکراسکی
کرده باشد د زیرا افغالستا و بودوۀ شفاف !؟ /

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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بهتراست غنی احمدزی استعفا کند (دلباله ازصفحۀ اول)
همچن ن ,لظربه معلوما غلطی که اااده لمکودهد مکجکازا هکم
خواهد شد .بطرفداا دوست خودکه تصد امواکمپکنکی مکلکی
تلفو اابعهده داشت ,دایرکتر وزاا مخابرا اا ککه ایکفکوام
(براد بالد) ااسر دست گرفته بودبرطرف لمکوده بکعکوض کسکی
اامقراکردکه می توالست اف قش ااداکمپنی تکلکفکو ککمک
کند.همچن ن خالم صدااعظم ,لظربه استفاده ازپول ب ت المال برا
آشپزشخصی دا گردهمآدی ها فام لی ,خرید فرش و زیبا ساختن
خالۀ شخصی ,و مصرف مراقبت پداش از خزینۀ ب ت المال تحکت
تحق ه است.
وناب اد س ومهوااحمدز  ,این مثال هایست که برا بک کداا
ساختن شما از البی اساله ها و اخباا ته ه شده اسکت .دادلک کا
دموکراسی حق قی ,گذشته ازینکه ی ل دا ,س اسکتکمکداا و یکا
ماموادولت بوطن چه خدماتی الجام داده الد و چقدامف د و حتکی
ه رود سم لشا داده الد وقت که قالو اا لادیده م گ رلد وازمکقکام
دولتی خودکه برا خدمت به مردم است سوء استفاده م نمایکنکد,
اقربا ,دوستا و قب له دااا خود اابعوض افراد مستعد وککااککن,
که ب وس له الد بوظ فه مقرام کنند ,خواهی یالخکواهکی عکاقکبکت
ایشا بدست پل س صادق و قضات که عادل والسالدوست ومتعهد به
سوگندها خود الد  ,محول م گردد.
اابر موگابی ,به اتهام قتل هزااا لفر ب کگکنکاه ,لشکنکلکسکتکی
افریقادی ,فساد دزد ماف ادی سرتاسکر  ,تکبکعک کض لکژاد بکه
سف دپوستا  ,غضب زم نها زااعتی سکفک کدپکوسکتکا وضکربکه
داتول دا زااعتی مملکت که منتج به تواید غذاباپول هنکگکفکت
ازخااج شد ,خرابی اقتصادمملکت و الفل شن فوق العادهِ ,ب کککاا
ووالا  ,مجازا فریبنده و باآلخره اول خالمکش داسک کاسکت و
امکا کالدید اش بعوض شوهرکه بادیپلوم وعلی لقب داکتر
داده شده بود ,آازویی بودکه بخاک برابرشد ,مکردم بکه سکتکوه
آمدلد! ودل ا خااج هم مطلع گشت که دا ظرف  92سال بوطنش
خدمتی لکرده است بر او فشاا آوادلد تا استعفا لمود.
وناب اد س ومهواغنی! قصۀ شماکمترازاابر موگابی ل سکت.
او اگرب ست هزاالفرب گناه اابغرض شخصی وتحک م قدا خکود
دا ظرف سی وهفت سال زمامداا اش بقتل اسکالک کدد شکمکاهکم
مسؤول قتل هزااا لفرتوسط دوستا طالبی وداعشی تا هستک کد,
شمای کوچی پشتو لشنلست هست دکه حتی می خواه دپ راهن
وتنبا هندوستالی ودستاازادگو (بودادی)کوچی ااسمبول ملکی
افغالستال ها معرفی کن د ,فسادماف ادی دا ااگ از هکر ککنکج و
کنااباالست بای فرق که فساد زیمبابو مملککت ااداقکطکااده
ممال فاسد داسال  0222قراالداد ,امکاافکغکالسکتکا از بکرککت
پال س ها لاداست و ب کفایتی شماچهاام ن مملکت فاسد دل ا ثبت
تاای شده است ,تبع ض لژاد تا بمقابل غ رپشتو ها خکاصکتک
وهزااه با تذکره الکترول ومهوا اسکیمکی
و تاو
ازب
افغالستا وعیوه کرد (افغا ) کم از تبع ض لکژاد مکوگکابکی
ل ست .غصب زم نها مردم شمال وهزااه از طکرف ککوچک کهکا
وپشتولها و داد آ به گلبدین وبکه دیکگکرخکویشکاولکدا تکا
داسرتاسروها سرآمد زبالها افتاده است ,ووالا ما ازب کاا بکه
ممال ب گاله پناه م برلد وبه شکایا شا اهم تی قایل ل سکتک کد,
مجازا زوامندا وطالبها و داعش تنها دا او کاغذ است وبس.
خالم شما (وهود وُکرسچن) اگر(گرِسِی گوچی) ل ست بی بی گل
است .اگرشما تا حال دیپلوم PhDبه اولداده ایکدو ولکی بکرایکش
چوکی داصدامعامی دولتی که قطع حه لدااد ,موسسۀ کالسکر,
کمکها ماد به براداش وهم چرچی برایش دا ااگ سکربکراه
ساخته اید .بناء ,شما هم مستحه استعفا هست د و باید هم ن اکنکو
دابااه اش فکرکن د قبل ازینکه فشااملی و ب ن المکلکلکی دوبکاال
شود.
ذوافقااعلی بُهتو ,فقط بامرگ یکنفر محکوم به اعدام شد .دست
شما! داقتل ووالا هزااۀ ما داگردهمآدی مدلی ونبش اوستکادکی
دا دهمزلگ ,مراسم ونازۀ اسیمی فرزلدمکعکاو سکنکاککه هکمکه
غ رپشتولها دا آلجا حصه گرفته بودلد ,داکشتااها و تکجکاوزا
طالبا دا قندز ....دخ ل شمرده شده است ..که باید از طرف ی
محاکمۀ عالی مقتدا ,ایمالداا ,صادق ,وطندوست و پ رو قکالکو
تحق ه با ابراز لت جه صوا گ رد.
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صدااعظم اسراد ل خدماتی که برا مملکت ومردم اسراد ل از
دل و وا اورا کرده دا دل ا مالند لدااد ,از یکسو وقت که مکواد
اشتباه قراا م گ رد باپل س همکاا م کند وازوالب دیکگکربکرا
سوال و وواب به محاکمه حاضر م شود .آیاشماآمکادۀ ایکن لکوع
سوال ووواب دامحاکم عدلی هست د؟چو دفاتکر ااگ بکدسکت
افغالهایا پشتولها تا است اکثربدکاایهاااماخکبکرلکمک کشکویکم و
اگراسالۀ به ی موضوع حساس شما ااپواته ه م کندویالکزدیک
به افشاگر م شود,مستق م یاغ رمستق م مجکازا ولکت وککوب
م شولد .شما خودتا اگر اشو لگرفته اید مامواین دولت تکا
اشوه ستا الد ,آلها برا اورا ی کاا معمول به ده داوازه و
دفترمردم ب چااۀ که اشو لم دهد ,سرگردا م سازلد .بی بکی,
اگربری اوزلامه فشااآواد شماهر اوز بمردم مکخکصکوصک بکر
290لفرفشااآوادیدکه از وظ فه مقدس عسکر برککنکاا شکولکد
( ممکن بعضی شا مستحه تقاعد بوده باشد اما تقاعد ی ونکرال
 06سال غ رپشتو توسط ی ونرال  92ساله پشتو  09 ,ونکرال
پنجش ر  ,تبع ض واضح لژاد و سن است ,که قکابکل مکجکازا
شدید قالولی دادل ا دموکراسی و معتقدین آلست) ,چ ف دفتکر
صدااعظم اشوه گرفت محبوس شد ولی شما اگکردا ااگ شکمکا
چن ن حادثۀ اخ دهد برهمه امرم کن د وفشاا م آواید تا مکوضکوع
اا اسمی لسازلد ,تقلبکااا التخابا که با همه ثبو گرفتاا شدلد
چه لوع وزا دیدلد؟ خالم و که از پول ب ت المال سوء استکفکاده
لموده مواد تحق ه قراا گرفته است .شما همه زم نکه هکا سکوء
استفاده اا برا خالم تا مه ا ساخته اید.
داین قسمت قصۀ ازیولال ا قدیم بخاطرم گذشت ,بدل ست اگر باشکمکا
دا م ا بگذاام:دا دیالوگ Gorgiasاصأل دیالوگ سقراط اسکت ککه
افیطو حوالی  922قبل از م ید لوشته مکالمۀ ایست که سقراط بکایک
گرو خُردسوفسطهاهنگام صرف طعام شکب صکوا گکرفکتکه اسکت
(الترلت) کال کِلِس Calliclesیکی ازافرادبروسکتکۀ سکوفسکط هکاسکت
وبعض ها فکرم کنندکه کرکتر ایست که افکیطکو بکه مکقکصکد ایکن
دیالوگ خله کردهو بای سخنرالی طویل دامقابل گفتااسقراط دابکااۀ
عدالت شامل بح گردیده م گوید :دو لوع عدالت ووود داادو عکدالکت
از طریه قالو و عدالت توسط طب عت .مقصداو دا این دیالوگ طکویکل
اینست که قالو طب عت اعلی ها ااخله ککرده اسکت .ایکنکهکاقکویکالکنکد
وبهترالندوامواشهرداا ااهم بهترتر ازدیکگکرا مک کدالکنکد و عکاقکی
ل زالد.پس طب عتاحه داالد که زم ن غصب کنند وخواستها خودااتکاهکر
حدیکه قناعت شا حاصل شده م توالد بدست ب اوالد .متآسفاله دیکگکرا
اا بنظر(تودۀ ضع فا که بس ااالد)م نگرلد و معتقد الد که آلها از تکرس
این اشراف عدالت از طریه قالو م خواهند.
ااتباط این قصه داموضوع بح ما ازاین قرااست که ایکن دیکالکوگ
پنج قر قبل ازم ید مس ح یا بعبااۀ دیگراضافه از دوهزااو پنجصکد سکال
پ ش به اساس ب عدالتی گروه تبع ض کنندگا وقت سقراط اامکجکبکوابکه
لوشتن دیالوگ ساخت وافیطو لظربه اهم تش آلکراتکعکمک کم بکخکشک کد.
داتحت ق اد شماهنوزهم طبقۀ به ذهن خودتا قو  ,زوامندوعاقل ککه
افغا (پشتو )است حه طب عتی تا می دال دکه برا  022سال دیکگکرهکم
آلچه اازوداایدبه اخرین حداشت اق تا بقتل برسالک کد ,دااادکی وزمک کن
مردم ااتحت لامها مختلف غصب کن د ,اسم واواج عنعکنکو افکغکالکی
یاپشولوالی تالرابرغ رپشتولها وبرأ تحم ل کن د وحکتکی هکویکت شکالکرا
پایمال لموده همه اا افغا بتراش د.

داافغالستا  ,عل الگر پشتولها ,تقریب از سه قر به اینطرف بر
(ضعفا کث ر) دوام دااد .زیرافکرم کنندچو ازلسکل یکهکود و
لوادۀ خرشبو و شرخبو عبرالی الد باید عل ا باشند .قصۀ (اوایا)
سرباز اادو حضر داودپ امبر(ع) پادشاه وحکد سکلکطکنکت
اسراد ل ووودا (که حکومت وحد ملی ازآ لش ککرد) ککه
داونگ ویابه امر داوود پ امبر کشته م شود ,بعد خالم زیبایش اا
به لکاح دا آواده حضر سل ما از اوتولدم شود(الترلکت) ایکن
ادعا مااا تاد د م کند زیرایکتعداد ازپشتولها عکزیکزمکاخکوداا
(اوایا ویا اوایاخ ل م دالند .ولی شماکه متفکردوم وها لکقکب
داایدبه یق ن ازدیالوگ مکمل (گواو اس) خبرداایکد وچکنک کن
معلوم م شودکه هنوزشماداهما هوا اعل حضرتی ب ست و پنکج
قر قبل قدم زلا اوا هست د له داتمد و ب داا و همه یکسالی
قر ب ست وی .
مردم از شما لاااضی الد ,مظاهرا دا داخل و خااج مکرز بکه
ضد دولتداا شماداوریا است ,وال ا یکی بعد دیگرازاطکاعکت
شماسرم کشند .قسم که فشااب حدماد ومعنو اعل حضرتها دا
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گزارش محفل گشایش رسمی
حزب خدمتگار مردم افغانستان
حزب خدمتگاا مردم افغالستکا ککه مکتکشکککل ازاسکتکادا
دالشگاههاد اوشنفکرا د فرهنگ ا ولکخکبکگکا کشکوامک کبکاشکدد
بعدازتیشها مقدماتی سرالجام ووازفعال ت خویش اا ازوزاا
عدل ه بدست آوادد وبابرگزاا مراسم باشکوه اسکمکاً گشکایکش
یافت .این مراسم که بکتکاایک 02وکد 2969داتکاالا آسکمکایکی
شهرکابل تدویریافتد بااستقبال گرم شهرولکدا ککابکل مکواوکه
گردیدوداآ ب ش ازسه هزاالفراعضا وهوادااا حزب حضوابهم
اسال دلد.
محفل باتیو آیاتی ازکیم اهلل مکجک کد تکوسکط دوشک کزه
ل لوفرآغاز شدد بعدمحترم س داح م هاشمی اد س کم تۀ س کاسکی
حزبد دااابطه به تاایخچۀ آ صحبت کردوافزودخوشکبکخکتکالکه
امروزشاهدمحفل باشکوه گشایش اسمی «حزب خدمتگکاا مکردم
افغالستا »هست م .این حزب داعرصۀ س است داخلی بنابر اصکول
دموکراسید خواها لظام پاالمالی متکککی بکرااادۀ مکردم بکوده
وباتمرکز قدا که ازویژه گ ها لظامها استبداد م باشدد وداً
مخالف است .مامتعهد به تفک قوا ثیثه بوده وخواها آلک کم
که مردم برسرلوشت خویش حاکم بکاشکنکد وداتکمکام سکطکوحد
کااگزااا شالرا التخاب لمایند .ماازطرح توزیع قدا بکه مکردم
مالندالتخابی بود وال هاد ولسوالهکا وشکهکردااهکاد ککه ازاصکول
دموکراسی م باشدد حمایت م کن م.تعامل سازلده باوها بخصوص
باهمسایگا د باتووه به منافع ملی کشوا برمبنا مصلحت وحکفک
موازله ازوملۀ اهداف اصلی واساسی حکزب خکدمکتکگکاا مکردم
افغالستا م باشد .پ کاادابرابرتروایسم وافراط گرایی داسرلوحۀ
س است خااوی ماقراادااد...
بعدازو د محترم داکترس دمخدوم اه ن مؤسس واهبرحکزب
خدمتگاامردم افغالستا باعرض خ رمقدم وخکوش آمکدیکدد بکه
مهمالا گفت :یکسال قبل دا ومع 292تکن اسکتکادا دالشکگکاهد
موضوع ضروا ایجادی حزب س اسی ملی وفراگ ر اامکطکرح
لموده وبه اتفاق آااء به این ف صله اس دیم که بخاطرل از مردم بکه
عدالت وخدما صکادقکالکهد حکزبکی ااتکحکت عکنکوا «حکزب
خدمتگاامردم افغالستا »اساس گکزاایکم ...مکوصکوف افکزود:
برخیف برداشت وتبل غا بعضی ازتحکلک کلکگکرا د ایکن حکزب
برخاسته ازمتن مردم بودهد ه چ لوع وابستگی باوناح ها س کاسکی
حاکم یاشری داحاکم ت لداشته وازهرلحاظ مستقل است.
پس ازآ محترمه ه لی ل کزاد معاو حزب وبعداستکادعکلکو
عضوشواا مرکز حزب وپس ازو خالم ااض که لکواسکتکالکی
معاو حزب صحبت کردلد .خالم لواستالی گفت :بکاتکووکه بکه
دیدتحق رآم ز وامعه لسبت به ز ولادیده الگاشتن توالایکی هکا
ز د ی لوع م یوس ت برایم دسکت داده بکودد امکازمکالکی ککه
بااعضا اهبر حزب خدمتگاامردم افغالستا آشنکاشکدمد یک س
ولگرالی ام به ام دتبدیل گردید ووامکعکۀ ایکدآل مکمکلکوازعکدل
ودادوتساو حبوق ز ومرد ااداچشکم الکدازآیکنکده مشکاهکده
کردم...
استاد ام دافغا سخنرا بعد بودکه اظهااداشت :امروزافغالستا بکه
ی حزب س اسی فراگ رملی ل ازداادککه بکادیکدلکود بکحکرا وکاا
داکشوااا مواد اازیابی قراادهد .بکدلکبکال و د دوشک کزه لکرگکس
وعبدالغنی به لمایندگی ازووالا حزبد و زهره لوابی به لکمکایکنکدگکی
اززلا حزب خدمتگاامردم افغالستا صحبت لمودلد ومراسم بکادعکایک کۀ
توسط مولو زکریا بااکز عضوشواا مرکز حزب پایا یافت/ .
***************
یولا قدیم ,سوفسطادی و سکپکااتکاککوس ,خکلکه ککردشکمکاهکم
تکقکاضکا
عدالتخواها و مساوا طلبا که همه سکهکم مسکاو
داالد,خله کرده اید .ب ش ازین تحمل امکا لدااد! لطفا استکعکفکا
کن د » ,برا خ ر و صیح مردم افغالستا وضروا بکه الکتکقکال
صلح آم ز قدا  ,به ح اد س ومهوا افغالستا  ,استعفا بده د«.
فقط هم ن اکنو استعفا خوداا بسمع وهال ا برسال د و اعکی
کن د .والسیم
من آلچه شرط بیغ است باتوم گویم
توخواه ازسکککخنم پندگ رخواه میل

