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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

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

غالم سخی ارزگانی

For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405
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خجسته نوروز جمشیدی سال  7931را به هم میهنان ارجمند وگرامی
از تۀ دل مبارکباد می گوییم ،واز بارگاه بی نیازحق تعالی سال آرامش
ملت مان و صلح وسلم میان مردم مان را آرزو می داریم .همکاران امید

هامبورگ  ،آلمان

گفتمان ملی میان اقوام افغانستان

تذکر :ازآقای محمدقوی کوشان قلباً تشکرمیکنم که بعد ازگذشت
سالیان طو نی دوبار بامن تماس گرفت وهمکاری قیلیمیی بینید
رامجدداً باهفته نامه وزین امید مطالبه کرد .هرچند بند خودرا نیی
یکی ازجمله بنیانگذاران هفته نامه امید دانسته که بنابرنقل میکیان
وسایرد یل نتوانستم همکاری خویش رابااین هفته نیامیه میردمیی
ادامه بدهم وبایدگفت که ازین نشریه باعظمت «امیید »قیرضیدار
هستم .اینک با ارسال این مقاله همکاری قلمی خیوییش رادوبیار
آغازمی دارم.

کشور ما آمییۀ از عشایر ،طوا ف ،قبیاییل ،اقیوام ،نیاادهیا،
پیروان ادیان و مذاهب مختلف بود که از پیییشییینیه تیارییخیی
برخوردار می باشد .مضاف برآن ،واقعیتهای اقتصادی ،سیییاسیی،
اجتماعی وفرهنگی جامعه یک امل کتمان ناپذیر درافغانستان می
باشد که بدون توجه عمی به همه ی آن ها نمی توان کیدام گیام
مثبت را به جلو برداشت .در همین رابطه طرح و موضوع گفتیمیان
ملی میان اقوام کشور مطمح نظر است که امل گفتمان ملی را در
ارتباط به زیربنای مادی ،اجتماعی و معنوی جامعه مورد تیحیقییی
قرار داد تا مجاری گفتمان ملی میان اقوام کشور در محور جامعه
جستجو و حامل گردد .از این رو ،عوامل مختصر گفتمان میلیی
در چند محور مطالعه می گردد:
 -9علت سیاسی :درگستر ازمنه های گذشتیه ،سیییاسیت در
انحصار مطل اربابان استثمارگر و حکام خودکامه تک دودمیانیی
بود که سلسلتاً از سران یک قبیله به اربابان قبیله دیگری به طیور
قهرآمیی و غامبانه ادامه داشته است .به کالم روشن تر ،سیاستهای
غیرانسانی و غیرمدنی حتا تا کنون بر مردم جبراً تحمیل شد کیه
از جمله باعث پراکندگی و دوری اقوام و قبیاییل از هیمیدییگیر
گردید است .در همین رابطه بود که با تسلط و تداوم سیییاسیت
های فاجعه آفرین و ارتجاعی بر جامعه ،میردم از دسیت رسیی
عاد نه به قدرت سیاسی کشور تا حال نیی محروم می باشند.
از این لحاظ ،همه مردمان کشور شدیداً به «عیاد نیه سیازی
سیاست »در قدرت دولت جمهوری اسالمی افغانستان نیاز دارند تا
زمینه های حضور شایسته ترین شخصیتهای مردم سا ر همه اقیوام
و قبایل در رأس دولت کنونی افغانستان مساعد گیردنید .در ایین
مورت ،حضور وطن دوست ترین روشن ضمیران کشور در بیدنیه
های املی دولت ،عامل عمد گفتمان ملی میان افیراد میخیتیلیف
جامعه در جهت ایجاد وحدت ملی و ترقی کشور خواهد گردید.
گفتمان ملی با مدیریت خردمندانه دست اندرکاران دسیتیگیا
دموکراتیک ملی نه تنها عمد ترین عامل در ایجاد فضای عاد نیه
میان اقوام خواهد بودم بلکه این عامل سیاسی« ،عاد نیه سیازی »
امور فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را نیی به عهد خواهد داشت.
 -6علت فرهنگی :ازسالیان متمادی خرد فرهنگهای مختیلیف
قبیلوی و قومی عقب نگهداشته شد درجامعه سایه افگنید کیه
برازند ترین مانع فرهنگی رامنجمله دربرابرهمسوییی وهیمیدلیی
اقوام ومردمان کشوربه وجود آورد است .این عامل نه تنهااقیوام
وقبایل را درتقابل علیه همدیگر قرارداد م بلکه در حفظ رفتیارهیا،
رویش ها و سنت های خرفاتی نیی کمک کرد است.
این عامل با سیاست سازند انسانی ،دموکراتیک و میدییرییت
عاقالنه مدنی به مورت تدریجی و مسالمت آمییقابل حل خواهید
بود .یعنی باایجاد نهادهای عاد نه تعلیمی ،تیربیییتیی ،آمیوزشیی
عصری در سراسر کشور بود که زمینه هیای ههینیی وفیکیری
همپذیری فرهنگی میان اقوام وقبایل مساعدشد که این امربه نوبه
خودگفتمان خرد فرهنگهای قومی رادرجهت اییجیاد «فیرهینیگ
فراگیر ملی »درسطح کل کشور اییجیادوتیروییا خیواهیدکیرد.
بایدتنکیدکرد که »عاد نه کردن خرد فرهنگ ها «تابع سیاسیت
انسانی و رهبری دموکراتیک حکام برگیید مردم درحاکیمیییت
دولت آیند افغانستان خواهد بود که باید به وجود آید .یعنیی از
طری »فرهنگ سازی عاقالنه «است که گفتمان ملی میان اقیوام
مسیرش را در راستای زایش وپویش »وحدت ملی«خواهدیافت.

داکترسیدمخدوم رهین

وود بریا ،ورجینیا

خاطراتی ازآخرین پادشاه افغانستان

جناب داکتررهین به وعد شان وفا کرد وپیش ازبرگشیت بیه
کابل ،بخش دوم خاطرات خویش را ازپادشا فقید برای چاپ بیه
امید دادند( .ادار )

پادشا درکارهای آقای کرزی وامورحکومت موقت ،انتقالی و
منتخب ،مخصوما مقرری هاهیچگونه دخالت نمی کرد ،تنهاوقتیی
گرو های مردم که ازو یات می آمدند وشکایت یاپیییشینیهیادی
معقول میداشتند ،نظرشان رابه آقای کرزی گوشید می کرد.
دراولین روزهای ورودبه کیابیل ییکیبیار درحضیورگیروهیی
ازحکومتی ها به کرزی گفت »هرکس که ازطری هوا واردکابیل
میشود ،ازرا جاد یی که ازمیدان هیواییی تیا ارگ میییرسید،
میگذرد .این منظرۀ ریخته وپاشید وچرک و کثیییف دوجیانیب
جاد اولین انتباهی راکه در ههن وخاطرآمدگان مخصوماٌ خارجی
هامیگذارد بسیارنازیبا خواهد بود .چه خوب خواهدبودکیه پیاک
کاری های اطراف وفراخ ساختن این جاد متناسب به نییازمینیدی
روز ازاولین کاری حکومت باشد« .این کاربه سیرعیت میورت
گرفت ،جاد فراخ شدبصورت چار سرک وپیاد روها ودکانهیای
اطراف نییوضع آبرومندی یافت.
این عدم دخالت درامورحکومت راپادشا درتسویدقانون اساسی
در دهۀ دموکراسی نییرعایت کرد بود .مرحوم فرهنگ درتاریخ
»افغانستان درپنا قرن اخیر «نییبیان داشته وگیفیتیه اسیت کیه
دراولین مالقات ومالقاتهای بعدی با او ودیگراعضای هفت نیفیری
کمسیون تسوید قانون اساسی ،شا سفارش خامی نکردو »ر ییس
وسایر اعضای کمسیون درانجام وظایف شان آزادی داشتند ومیی
توانستند بدون احساس فشار ازبا درمسایل تصمیم بگیرنید .پیس
اگرنواقص و اشتباهاتی درکارنگارش قانون اساسی رخ داد است،
مسئول آن ما اعضای کمیته بیودییم و غیییر«.ص -091چیاپ
ورجینیا9166
درپایان دورۀ اول اشتغالم دروزارت اطالعات وفرهنگ ،وقیتیی
از پارلمان که بنابرتحریکات یکی دونفرکه هم اکنون درحکومیت
به امطالح وحدت ملی مقامهای شامخی دارند ،رای اعتماد نگرفتم
وآن قصه سری دراز دارد  ،و
شرح آن هجران وآن خون جگر این زمان بگذارتا وقت دگر
قصۀ این تحریکات رادر دوردوم کارم دروزارت اطیالعیات و
فرهنگ ،باشرمساری وعذر خواهی همان وکالیی به من کردندکه
رای اعتمادبه من نداد بودند .بهر حال آقای کیرزی درشیامیگیا
همان روزی که پارلمان مرا ردکرد بود ،به مین تیلیفیون کیرد
واحضارم نمود .من که خاک آلودوسخت ماند و زله ،همان لحظه
از بازدید ساحۀ تاریخی تپۀ سکندر درکوهدامن بیرگشیتیه بیودم،
باهمان وضع به قصرگلخانه به دفتر ر یس جیمیهیوررفیتیم .آقیای
کرزی به مجرد ورودم مدا زد که برادرعجب آدمی هستی ،بجای
آنکه درکابل بنشینی و برای خودمثل دیگران کیمیپیایین کینیی،
میروی به بیرون کابل .من گیفیتیم ر یییس میاحیب ایین تیپیۀ
سکندریادگارچند تمدن است و ...حرفم راقطع کرد وگفیت :مین
چه میگویم ،تو چه میگویی .گفتم ر یس ماحب ،کیمیپیایین مین
خدمات درخشان پنا سال گذشتۀ من است ،اگر جانکنی های شبانه
روزم رادرین مدت درنظرنگیرند ،برای من مهم نیست وهمانطورکه
به وکالگفتم :
بی نیازانه ز ارباب کرم میگذرم
چون سیه چشم که برسرمه فروشان گذرد!
روزدیگرآقای کرزی ازمن پرسیدکه ازمیان سه سفارت کیدام
یک را می پسندی ،سه چانس داری ،سفارتهای اروپایی وهند رانام
گرفت .گفتم هندوستان را .هندرا بخاطرپیوندهای زیبای تارییخیی
که آن کشور رؤیا ی باما دارد ،دوست داشتم ودارم  .پیذییرفیت
ودستور اجراات داد.
آفتاب بافضای غمگین ارگ وداع می کرد ،که آقیای کیرزی
گفت :بیایید برویم پیش حضور .بیشترروزهاپس ازپایان رسمییات
چنین می گفت .اولین سئوال پادشا ازکرزی این بودکیه اوضیاع
کابینۀ نو وپارلمان خوب است؟ کرزی توضیحاتی داد .دروسیط
محبت چشم شا به من افتاد .ازکرزی پرسید که :ایناخوسیرجیای
خودهستن؟ کرزی گفت :نخیرحضور ،اینا فیل شیان(دنیبیالیه در
ص)6

داکترغالم محمد دستگیر

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
برومفیلد ,کولورادو

احتجاج جسورانۀ شاگردان درفلوریدا
امریکا را تکان داد

بروزچهارشنبه چهاردهم فروری ,روزمحبت ودوستی ,یک متعلم
سابقۀ مکتب ثانوی »مریوری ستونمن دوگالس « بنام نیییکیو ی
کروز درشهر پارکلند ,ایالت فلوریدا درمکتب داخل شیدوهیفید
نفرازشاگردان بشمول معلم و رهنمای سپورت آن میکیتیب را بیه
استفاد ازتفنگ قوی AR – 15بقتل رسانیییدم میردم فیلیورییدا,
همصنفانیکه این تراژیدی رابچشم سردیدند ,بشیردوسیتیان وهیم
بعضی ازسیاستمداران راسوگوارساخت.
نیکو ی به اساس اقراربرادرش ,درکودکی بسیارآزاردید بیود
که سبب شد تاعقد پیداکند وباتفنگ وتفنگچه بازی مشغول شود.
درنتیجه تباهی خودویکتعداد جوانانیکه آیندۀ درخشان درساینس,
تکنالوجی وسپورت داشتندبا مربیونی که چقدرجوانان رامیتوانستد
تربیه نمایند بخاک وخون غلتاند .د هیافیامیییل ومیدهیامیردم
بشردوست راسوگوار ساخت .داغ وزخم والدین کشتارهای سیابی
راکه بافیرهای AR 15به قعرزمین روان کرد بودند ,دوبیار تیاز
ساخت.
آزاردادن درمکیاتیب ,میخیصیومینمسیلیمیانیان ,افیرییقیا یی
امریکاودیگران را که کمی پسرفته اند بشکل اپیدیمی یک روش
معمول شد است .به اسیاس راپیور CDCهیرسیال 0044طیفیل
ازتاثیرعمل آزاردادن هم منفان شان خودکشی مینماینید .جیهیت
جلوگیری ازچنین حادثۀ دلخراش ,درمسجد اخالص درشهر نیارت
گلن ایالت کولورادو منف Antibullyingداییرشید اسیت .ایین
کورسهاازطرف استادان مجرب ماستر احمدولیددستگیر ومحترمیه
هوسی دستگیراستادان تایکوندو برای والدین و جوانان تیدرییس
شد است که با دلچسپی عمی بدرقه گردید .باید شعبۀ آمیوزشیی
هرمسجد این نوع منفها را برای اهل جامعۀ خود میهیییا سیازنید.
ضروریست!
این نوع کشتار شاگردان مکتب درامریکا ییک روش جیدیید
نیست .درروز  62جو ی  9621چهارنفراندین های امیرییکیا از
قبیلۀ Lenapeبیک (مکتب خانه) کیه نییدییک گیریین کسییل
پنسلوانیای امروزی بود حمله بردند وسرمعلم مکتب را که (اینوک
برون) نام داشت با نه ( )1نفرمتعلمین سن مراح بقتل رسانید تنها
دونفر زند ماند بودند.
اولین فیرتفنگ که دهشت و زخمیان متعدد شاگردان را سیبیب
شد درنهم اپریل  9919درنیوبرگ نیویارک ازطرف یک میرد64
ساله بنام جیمر فاستربریک گرو شاکردان مکتیب سینیت میری
پاروکیل که درمیدان تفریح مصروف ساعت تیری بودند با تفنگ
شکاری رخ داد که خوشبختانه وفیات نداشت و همیه جیروحیات
خفیف بر داشته بودند.
در60فبروری سال  9141در شهر انمان اییالیت کیارولییینیای
جنوبی ,ایدوارد فاستر یک شاگرد هفد سالۀ مکتب ثانوی انیمیان
توسط معلمش روبین پیتس با فیرتفنگچه زخمی شد بعید وفیات
یافت .معلم ,ادوارد را با چوبیکه در دست داشت سخت اورا تادیب
میکرد بحدیکه ادوارد ,درد لت با چوب رابیشترتحمل نیتیوانسیتیه
بایک جست چوب را ازدست روبین گرفته میخواست لت کیردن
او راتوقف دهد که معلم براو فیر میکند .معلم درمحکمه گفت :من
برای دفاع از خود تفنگچه بدست گرفتم ،ولی ادوارد برتفنیگیچیه
اش ضربه وارد کرد و تفنگچه بخودی خود فیرنمیودم میحیکیمیه
دلیلش راپذیرفت و بری الذمه اعالن شد .این مثال خوبیست بیرای
پریییدنت ترمپ که میگوید :چند نفر معلم درهیرمیکیتیب بیعید
ازاینکه بصورت فنی تربیه شدند میتوانند با تفنگچه شامل مینیف
درسی شوند و باید بدانند که چطور و چگونه و درکدام حالت از
اسلحه ای خود استفاد کنندم معلم میتواند قاتل شاگران خود شود.
بروز چهارشنبه 69فبروری سال  ,6499قرار راپور پیلیییس بیه
رسانه ها ,در مکتب ثانوی دالتن در ایالت جورجیا درجریان ساعت
درسی درمنف یک معلم فیر تفنگچه نمود بیعید درییک اطیا
دیگرخود را محبوس ساخت .پلیس اورا دستگیر نمود و اسمش را
Jesse Randel Davidsonگفته است( .دنباله درمفحۀ هشتم)
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هفته نامۀ امید
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تقابل کی جی بی با سی آی ای درافغانستان
در دورۀ سلطنت محمدظاهرشاه

(ادامه بحث تلویزیون ژوندون -مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان)

تحقیقات سرّی که درسال 9191توسط دفترسرقوماندانی اعالی
قوای مسلح ایا ت متحدۀ امریکا در موردافغانستان مورت گرفته
وازجملۀ اسنادمحرمی بودکه بعداً محرمیت آن برداشته شد ،نشیان
میدهد که ایا ت متحد برای سالیان متمادی افغانستان رابیحیییث
یک پارچۀ بی ارزش تلقی میکردکه به درد منافع ستراتایکی آن
کشورنمی خورد .دربخشی ازین سندچنین آمد است« :افغانستان
اهمیت ناچیی ویاهیچ اهمیت ستراتایک برای ایا ت متحد ندارد.
موقعیت جغرافیایی این کشور بادرک رهبران افغان ازتوانیمینیدی
اتحادشوروی مطابقت مینماید که هرگا شیراییط بسیییارحسیاس
گردد ،شوروی میتوانداین کشور راتحت کنتیرول خیوددرآورد.
برای افغانستان بهتراست تا موقف بیطرفی خود راحیفیظ نیمیایید،
درغیرآن این کشوربه دهلییعبورعساکر شوروی به آبهای بحرهند
تبدیل می شود .این موقف بیطرفی تازمانی به قیوت خیودبیاقیی
خواهد ماندکه تقابل ازطرف مخالفین غربی اتحادشوروی دربرابیر
جنبش کمونیستی که درافغانستان نضا گرفته است ،بوجودنییایید،
چه این نوع تقابل زمینۀ کنترول افغانستان راتوسط اتحیادشیوروی
سریعتر می سازد» .
این سندنشان میدهدکیه امیرییکیابیه چیه انیدازۀ ازرسیییدن
عساکرروس به آبهای بحرهند هراس داشتند و درواقع به روسیهیا
چراغ سبیداد بودندکه هرچی دل شان میخواهند درافغانستان عمل
نمایند ،که این موقف امریکا برای روسها یک موفقییت بییرگیی
بود ،وتوانستند بدون دردسیر پیالنیهیای شیانیرادر میوجیودییت
سردارمحمدداؤود درکشور ما تطبی نمایند .ولیی بیعیدازآن کیه
داؤود به روسها بیحد نیدیک شد وبرایشان دست بازداد تیاهیرچیه
که دلشان میخواهدهمان کنند روسها درتاروپود نظامی ،سیییاسیی،
اقتصادی واجتماعی افغانستان به اندازۀ عمیقاً نفوهکردندکه حیتیی
سردار داؤودهم کنترول آنرااز دسیت داد ،ومیحیمیدظیاهیرشیا
هرگینمی دانست که دروطن چه میگذرد وهسته های مارکسییسیم
ولنینیسم به سرعت درکشور نشو ونما کردند .
افغانستان به اندازۀ درکنترل روسهادرآمد بودکه حیتیی شیا
ومدراعظمش نمی دانستند چه مقدارگازطبیعی آن به روسیه انتقال
داد میشود .درین زمان امریکا تکان خورد ودانست کیه روسیهیا
میخواهند افغانستان راتختۀ خییی برای رسیدن بیه آبیهیای گیرم
بحرهند تبدیل نمایند .بادرک این پیشرفت ونفوه دقییی روسیهیا
درافغانستان ،امریکا فوراً توجه خودرابطرف افغانستان ،نیه بیرای
نجات آن ازچنگال روس بلکه بخاطرهراس ازرسیییدن روسیهیابیه
بحرهند ،معطوف ساختند .زیراآنوقت امریکا توانمندی میقیابیلیۀ
نظامی باآنها نخواهدداشت ،لذا بیودی پالن وسیعی رابرای نیفیوه
خوددرافغانستان راطرح کرد وسیلی از خارجیان که بیشتربیا سیی
آی ای ارتباط داشتند ،درلباس معلم ،نرس ،داکتر و استاد دانشگا
درافغانستان سرازیرشدند ،که عد ای درزیرپوشش ایشیا فوندیشن
وعدۀ دیگری زیرچتر دفاترملل متحد وادارات خارجی مثل آن در
کابل وو یات کشوربه فعالیت آغازکردند .وظیفیۀ اسیاسیی ایین
گماشتگان امریکا بسیا کردن اشخیاص تیحیصیییلیکیردۀ جیوان
درمکاتب ودانشگا ودیگر موسسیات میثیل تیربیییۀ میعیلیمییین
ودارالمعلمین کشور ،قشر روحانیون ارتجاعی و دمدمی میاج چون
حضرتهای مجددی و گیالنی هاوغیر به نیفیع پیالنیهیای اییا ت
متحد  ،وسقوط دادن پایه گذاریهای شوروی درکشور بود.
درراستای جلب وجذب جوانان ،موسسه USAIDنقش فیعیالیی
بازی میکرد ،پروگرامهای تبادلۀ متعلمین میان افغانستان وامیرییکیا
راآغاز نمود واکثر متعلمینی کیه تیحیت ایین پیروگیرامیهیابیه
امریکافرستاد میشدند ،متعلمین خردسال منوف نهیم بیودنیدکیه
بعدازبازگشت اینهاهمه با طرزدید امریکایی عیارشد بودند ،میثیالً
زلمی خلیلیاد در بیوگرافی خودتحت عنوان «گماشتیه »نیوشیتیه:
« بعد ازآنکه ازمنف نهم به امریکارفتم ،وقتی دوبار آمدم من که
یک بچۀ دهاتی بودم واکثرهم منفی هایم بخاطر دهاتی بودنم مرا
آزار میدادند ،خیلی ها امریکایی شد بودم ،لیبیاس بیه سیلیییقیۀ
امریکایی میپوشیدم ،درمحبتهام کلمات فارسی وانگلیییسیی گید
میشد وبرایم مشکل بودکه بیاغیذاهیای وطینیی دوبیار خیودرا
عیارسازم.
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من ارتباط خودرابا ازطری اجتماع امریکایی هادرکیابیل قیاییم
نمودم ،دردعوتهایی که درسیفیارت میییشیدشیرکیت میییکیردم
ودرانکشاف پروگرام تبادلۀ متعلمین بین افغانستان وامیرییکیا بیه
سایرو یات همکاری نمودم وبعدازینکه در دانشگا شامل فاکولتیۀ
طب شدم ،بورسی ازطرف USAIDگرفتم تابه دانشگا امریکیاییی
دربیروت بروم ...من دلم نمی شدکه به بورسی که درموردسیاست
بود ،بروم ولی درضیافتی که بخاطرچیهیارم جیو ی درسیفیارت
دایرشد بود ،رابرت نیومن سفیرامرییکیا ووزییرمیعیارف وقیت
مرامجبورساختندکه به بیروت بروم و اگرخوشم نیامد هروقت که
خواستم دوبار آمد میتوانم ! ».
اشرف غنی احمدزی نییشامل این گرو خردسیال میتیعیلیمییین
افغانستان بودکه همرا خلیلیادبه امریکاآمد ،بعدیکجابه دانشیگیا
امریکایی بیروت فرستاد شد ،سپس دردانشگا کولمبیییا شیامیل
ساخته شد ،چهل سال درامریکا زندگی کردتا با خر منحیث بالی
جان وطن ومردم ما پرورد شد ! خلیلیاد دربیوگرافیش نوشته که
«اشرف غنی یگانه دوست نیدیک من بود».
چون سردارداؤود راروسها درحلقۀ خودانداختیه و دورادورش
تاروپود تنید بودند ،امریکابه ناچارروی به سروی محمدظاهرشیا
وشا محمودخان کاکای ناراضی داؤود آورد وباایشان ارتباطیات
تنگاتنگ به سطح دوستی وبرادر خواندگی برقرارکیرد بیودنید.
سفیرامریکا ودپلوماتهای سفارت وقتاً فوقتاً از این دو دیدار کرد
باهم عصرانه میخوردند وگلف بازی میکردند.
نیدیکی تنگاتنگ سردار داؤود باروسها که همرا باجا طیلیبیی
جنون آمییاین سردار بود ،روسها رادست بازداد بودتا در هیمیه
عرمه های زندگی کشورما نفوه نمیاند وجاسوسهای کی جی بیی
در همه بخشهای کشور تاروپود تنید بودند .درقیوای مسیلیح بیه
حدی نفوه عمی یافتندکه میتوان گفت همۀ قوای مسیلیح کشیور
زیرقوماندۀ جواسیس بومی و روسی کی جی بی بود.
سفارت شوروی ودفترخبررسانی تاس مراکیعمدۀ درکیابیل و
و یات بودکه کی جی بیی ازآنیهیابیرای میقیامید جیاسیوسیی
خوداستفاد مینمود .اجنت های کی جی بی وگماشتگان بومی آن
راپورهای خودرا ازطری آن به دفترمرکیی کی جی بی درماسکو
میفرستادند وهم معاش ومصیارف میادی اجینیت هیااز طیریی
دفترآژانس خبررسانی تاس درکابل پرداخیت وتیوزییع میییشید.
کاراجنت های کی جی بی عمدتاً به سه بخش تقسیم شد بیودنید،
یکی آنهایی بودندکه راپیورهیارا دربیارۀ قضیییۀ پشیتیونسیتیان
وانکشافات مربوط این قضیه درهردو طرف خط دییورنید تیهیییه
میکردند .بعضی ازاعضای بلندپایۀ حیب خیان عیبیدالیغیفیارخیان
وپسرش خان عبدالولی خان نییازکی جی بی میعیاش ومصیارف
پولی می گرفتند .موضوع پشتونستان مسینلیۀ حسیاسیی میییان
افغانستان وپاکستان بود و برای روسها آلۀ خوبی برای تولید دلهر
برای امریکا بود ،بخاطراینکه امریکا درهراس بودکه مبادا برخورد
نظامی مورت بگیرد وهمدست نظامی شان پاکستان در تینیگینیا
قرارگیرد .این دسته اجنتهای کی جی بی اکثر درسیطیوح بیلینید
دولتی کارمیکردندونفرارتباطی آنهادرسفارت شیوروی اورلیوف
نام داشت که بحیث اتشۀ تجارتی درسفارت کارمیکیرد ،امیاامیال
یک جنرال کی جی بی بود که راپوراجنت هیای بیومیی راکیه
درسطوح بلند دولت افغانستان کارمی کردند ،جیمیع آوری وبیه
ماسکو ارسال می نمود.
یک جنرال کی جی بی که ازآن سازمان قطع عالقه کیرد ودر
غرب پناهند شد بود ،کتابی رادربارۀ جاسوسهای دوجانبه که هم
با سی آی ای وهم با کی جی بی ارتباط داشتند ودرسراسیرجیهیان
فعالیت میکردند نوشت .این کتاب رابا نام مستیعیار آقیابیییکیوف
نگاشته وازآنعد جواسیس دوجانبه که درافغانستان فعیالیییت میی
نمودند ،یکی حفیظ اهلل امین ودیگری نورمحمدتر کی بود ،کیه
اولی تا اخیرعمر باسی آی ای ودومی باکی جی بی وفادار ماندند.
شایعات زیادی موجوداست که عدۀ زیاد اراکین بلندپیاییۀ دولیت
افغانستان درزمان سلطنت ظیاهیرشیا  ،ارتیبیاط تینیگیاتینیگ و
رازونیازسری ومخفیانه باروس هاچه ازطری سفارت روس وچیه
ازطری آژانس تاس درکابل داشتند .مردم شک و گمان بیییشیتیر
براشخامی چون عبدالمجید زابلی ،داکیتیرمیحیمیدحسین شیر ،
محمدسرور نورستانی (دگرجنرال وقومیانیدان قیوای زرهیدار)،
عبدالوهاب مافی ،جنرال میرطهماس رؤوف ،محمد امان اشکرییی
(میرزاقلم) ،مسحورجمال (هنرمند) ،محمدرسیول بیرات(تیاجیر)،
دامالی قندزی(مالامام مسجد) ،پوهاند داکترخلیییل احیمیدابیوی
(ر یس ولسی جرگه) ،پاچاگل وفادار(پسرخواندۀ سردار داؤود)،
عبدالصمد اظهر(شکنجه گر خادکه درزمان داؤود به امیرسیردار،
شاد روان محمدهاشم میوندوال راشهیدساخت ،واسیتیادعیبیدالیرب
الرسول سیاف را با سوختۀ سگرت مجازات میکرد) ،عبدالبیصیییر
رنجبر
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(عضوبامالحیت خاد) ،عبدالکبیر رنجبیر(میتیخیصیص دررشیتیۀ
مارکسیسم ولیننیسم وعضواکادمی علوم) ،داکترمحمدطاهرعناییت
مومند(ر یس دانشگا ور یس موسسه کارتوگرافی) ،سلیمان یی
(وزیر ،شاعر ونویسند ) ،داکترمحمودحبیبیی (وزییر و والیی)،
عبدالحمید محتاط(انجنیر ومتخصص تخنیک میخیابیر ومیاحیب
میینییصییب و وزیییر) ،اسییلییم وطیینییجییار(خییردظییابییط ووزیییر)،
سیدمحمدگالبیوی(خردضابط و وزیر) ،داکتر نجییب اهلل(ر یییس
خاد ور یس جمهور) ،عبداهلل نایبی ،محمدقادرمییاخیییل (میعیاون
غندعسکری احتیاط) ،جنرال عبدالقادر(ماحب منصب عسکری و
وزیر) و د هاتن دیگر دارند .اجنت هیای کیی جیی بیی کیه
درپارلمان فعالیت داشتند ،عبارت بودند ازداکتر اناهیتا راتب زاد،
ببرک کارمل وعدۀ دیگر.
کی جی بی بعالوۀ اشخاص بانفوه درمقیامیات بیلینیددولیتیی،
تعدادی ازجوانان کم تجربه رانیی ازدانشیگیا کیابیل ومیکیاتیب
کشورجذب کرد بودکه وظیفۀ آنها جمع آوری اطیالعیات بیود
درمورد اوضاع اجتماعی کشور وطرزدیدهای مردم عامه ودرجیۀ
نارضایتی مردم از رژیم سلطنتی بود .روسها به همکاری این اجنیت
های کم تجربه درآن آوانی که میخواستند سلطنت راسقوط بدهند،
برای ارزیابی افکارعامه آواز های مضحکی راپیخیش میییردنید،
مثالاینکه در کابل یک زن خر شد است !عجیب بودکه میییدییدم
مردم جوقه جوقه بطرف سینمای پامیرمیرفتند تا آن زنیی راکیه
گویا خرشد بود ببینند ! حتی مردم از و یات می آمدند ! هیدف
روسها این بودکه بدانندآیا مردم افغانستان به چه انداز آگا انید،
آیا این راقبول میکنندکه یک زن خرشد یاخیر!؟ وقتی واکینیش
وطرزدید واندازۀ آگاهی مردم رابه این ترتیب توسط اجینیتیهیای
خود سنجیدند ،مطمئن شدندمردم افغانستیان بیه آن انیداز کیه
موجب خطر برایشان شود ،آگا نیستند ،ومدت کیوتیاهیی ازیین
آواز نگذشته بود که سلطنت محمدظاهرشیا راسیقیوط داد و
سردارمحمدداؤود رابه اریکۀ قدرت بنشاندند.
دفتر آژانس خبررسانی تاس محل رفت وآمداین اجنیتیهیابیود،
وبخاطراینکه هویت آنان افشانشود ،آن آژانس وقتاً فوقتیاً اعیالن
میکردکه به ترجمانهای زبان انگلیسی که فیارسیی وپشیتیو رابیه
انگلیسی ترجمه بتوانند ضرورت دارد .باری درییکیی ازروزنیامیه
هایکی ازدوستانم که اوهم انگلیسی خوب مییدانسیت ،آن اعیالن
راخواند وبرایم احوال دادوهردوبه دفترآژانس رفتییم ،عیریضیه
دادیم ،به ماچندخبری رادادندکه ازفارسی به انگلییسیی تیرجیمیه
نماییم ،ترجمه کردیم و به ماگفتند نتیجه را برایتان اطالع میدهیم .
انتظارزیادی کشیدیم ،مگر برای ما جواب هان یا نیی نیدادنید !
بعدمعلوم شدکه این دفترهیچکسی راکه عریضۀ ترجمانی میییداد،
نمی گرفت ،ولی جالب این بودکه متواتراعالن میکیردنیدکیه بیه
ترجمانهای انگلیسی اشد ضرورت داریم ،ومردم بیییچیار نیمیی
دانست که این فقط یک مکر وحیله بود تا ازشینیاخیت اجینیتیهیا
درجامعه جلوگیری گردد ،و ماهیت املی آژانس تاس کیه نیۀ
جاسوسان روسی بود افشاء نگردد ،وچنین وانمود میکردندکه آن
اجنتهایی که به آن دفتر رفت وآمدمیکردنید کسیانیی انید کیه
ترجمانی دربدل ح الیحمه میکنند !
باکمال تنسف دولت شا به اندازۀ درخواب غیفیلیت بیودکیه
تااخیرازاین فعالیت آژانس تاس چییی ندانست! بلیکیه بیرعیکیس
هرخبری راکه ازطری رادیو و اخباردولتی پخش میکردنید نیقیل
قول ازآژانس تاس بود ،گویا دولت خودش پوششی برای آن دفتر
میساخت تامردم فکرکنندکه دفترآژانس تاس در کابل وو ییات
واقعاً یک دفترخبررسانی است ،درحالیکه درواقعییت ییک نیۀ
جاسوسی اتحادشوروی درکابل وو یات افغانستان بود.
اسناد ومدارک نشان میدهدکه نورمحمدتر کی درسیال9199
عضویت کی جی بی راحامل کرد .چیون دردولیت ظیاهیرشیا
شوروی نفوهعمی کرد بود و هواخواهان وگماشتگان روس بیه
سطوح بلند دولتی ونظامی رسید بودند ،ایشان به تومیۀ کی جیی
بی ،نورمحمدتر کی رابحیث اتشۀ میطیبیوعیاتیی و فیرهینیگیی
درسفارت افغانستان درواشنگتن فرستادند .نامبرد دراین مقام بیه
جاسوسی مشغول بود ،وسپس بدون کرام عیذری ازیین وظیییفیه
درسفارت کنار گیری کرد وبرای سه سال سر ودرکش گم شید.
معلوماتی که اخیراً بدست آمد نشان میدهدکه اودرآن سه سال به
کشورهای هندوستان ،پاکستان ،عدۀ از کشورهای اروپای شیرقیی
وهم یک سفرمخفی به شوروی نمود است .اینکه مصیارف ایین
مسافرت سه سالۀ تر کی راکدام یک ازسازمان جاسوسی پرداخته
است ،تاکنون معلوم نیست .تر کی درین سفرهامخفیانه باسران و
اعضای بلندپایۀ سازمانها واحیاب کمونیست آن کشورهامالقاتهای
کاری داشت .ولی درهندوستان مدت بیشتری راگذراند .ممکن این
تومیۀ کی جی بی بودتا ازتجارب وطرزالعمیل حییب (دنیبیالیه
درمفحۀ ششم)

هفته نامۀ امید
گفتمان ملی میان اقوام افغانستان (دنباله ازص اول)
 -1علت اقتصادی :ازآن جاییکه اقتصادکشورماعقب نگهداشتیه
وسنتی میباشد ،پس ضرورت است که زیربنای اقتصادی آن مطاب
مقتضای روز و نیازمندی مردم ما از طری سیییاسیت عیاد نیه و
مدیریت منتخب در تمام کشور «عصری »گردد که تا زمینه شغل
اقشار مختلف قبایل و اقوام این حیطه باستانی در امور اقتصاد ملی
کشور مساعد گردند .مشارکت و فعالیت طبقات اجتماعی جامیعیه
در سکتور اقتصادی به نوبه خود «مناسیبیات جیدیید »را میییان
مردمان کشور به وجودآورد و زمینه ساز فصل نوین شنیاخیت و
گفتگو میان اقوام این سرزمیین میییگیردد .بیه سیخین دییگیر،
حضورخردمندانه افراد مختلف اقوام و قبایل در نهادهای اقتصادی
در سراسر کشور به نوبه خود در زایش و پیوییش نیفیطیه هیای
«دیگرپذیری »و معرفت اقوام نیی موثر واقع شید و ییکیی از
پشتوانه های باورهای گفتمان ملی در راستای ایجاد وحدت میلیی
خواهدگردید.
پس عاد نه سازی زیرساختارهای اقتصاد ملی کشور از طیریی
مشارکت دسته جمعی همه قبایل و اقوام نه تنها «عواید میلیی »را
بلند برد م بلکه عالی مشترک همه اقوام را در جیهیت مصیالیح
مشترک ملی و آبادانی کشور نیی تحق خواهند بخشید.
 -0علت اجتماعی :اوضاع و بافتاراجتماعی جیامیعیه میا نیییی
ازپشتوانه عقب ماند سنتی و خصلت های ناپسند دیرینه برخوردار
بود که یک مانع بیرگی را در برابر ایجاد اجتماع مدنی و عصری
خل کرد است .عقب مانی اجتمیاعیی نیییی میتینثیرازسیییاسیت
غیردموکراتیک ،اقتصادعقب افتاد وخرد فرهنگهای سنیتیی در
کشورنییمیباشد .این عامل متکی برسیاست مردم سا رانه و رهبری
خردمندانه مدنی دولت منتخب شایسته سیا ر ،فیرهینیگ سیازی
واقتصادمدرن دردستور حل قرار خواهد گرفت .نیازمنیدی هیای
واقعی و حقوقی مردمان کشور و حکم قانونمندی تکامل ضرورت
زمان می طلبد که افراد اجتماعی جامعه ما در بستر آموزش ،کسب
دانش ،تربیت مدنی ،تکامل اقتصادی و شگوفایی اجتماعیی قیرار
بگیرند و شرایط گفتمان اجتماعی ایجاد گردد تا در بلوغ اجتیمیاع
نوین مدنی محق واقع شود .اینجاست که اجتماع زند و پویا بیه
غرض تعیین سرنوشت دموکراتیک ملی خیوییش عیرض انیدام
خواهد کرد.
اگر با آسیب شناسی هر چهار عوامل عمد و عیاد نیه سیازی
زیربناهای آن اقدام عاد نه و مدنی مورت گیرد ،در این رابیطیه
نتیجه گفتمان ملی میان اقوام به نفع شکل گیری «هیوییت میلیی
دموکراتیک »تمام خواهد شد .به کالم واضع تر« ،هویت قبیلوی
و قومی »به «هویت ملی فراگیر و مدنی »تبدیل خواهد شد کیه
به نوبه خود زیرساخت وحدت ملی ،ملت سیازی ،دولیت سیازی
مستقل ملی و نظام مردم سا ری را در آیند تشکیل خواهد داد.
آیا آقای داکتر اشرف غنی احمدزی ،آقای داکتر عبداهلل عبداهلل
و تیم شان حاضراندکه مادقانه دموکراسی رابپذیرنیدو ازطیریی
تطبی قوانین نافذۀ کشور به حل اساسی بحران کشور اقدام کنینید
وگفتمان ملی میان اقوام کشور را در جهت تحق وحدت میلیی،
ملت سازی ،دولت سازی مستقل ملی و نظام مردم سا ری مادقانه
مدیریت کنند؟
پس با عاد نه سازی همه نهادهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی جامعه بود که گفتمیان میلیی میییان اقیوام وقیبیاییل
کشورایجاد ونقش آن درمحور جامعه برازند گردید و تیدرییجیاً
الهام آور زمینه های بنیادی ایجاد وحدت ملی ،ملت سازی میلیی،
دولت سازی مستقل ملی و نظام مردم سا ری در فیرایینید کشیور
خواهد بود.
آیاگفتمان ملی برمبنای دانش عصری ،منط ورزی وعقیالنیییت
دموکراتیک ازپا ین مسیرش را به سوی اییجیاد وحیدت میلیی،
همبستگی مذهبی ،دینی ،دولت سازی مستقل میلیی ،میلیت سیازی
عصری و تحق نظام مردم سا ری نمی گشاید؟ آیا گفتمان ملی بر
امل ارزش های حقو بشری ،دینی ،مدنی ،قانونی واراد شعوری
مردم استوارنمی باشد؟ آیا گفتمان ملی بر اساس ارزش های دینی،
علمی ،منطقی وخردورزی ازجمله الیهیام آورمیلیح ،آشیتیی و
همییستی مسالمت آمیی در برابر خشونت ،تعصب مذهبی ،تبعیض
قومی ،نفا ملی و انسان کشی نمی باشد؟ آیا راهبردی و مدیرییت
املی از جمله گفتمان ملی میان اقوام و قبایل کشیور ییکیی از
وظایف مبرم قانونی نمی باشند؟
پس در این مورت یکی از نیازهای مبرم جامعه میا بیه وجیود
آوردن گفتمان ملی عاد نه و مردم سا رانه بین تمیامیی قیبیاییل،
اقوام ،ناادها ،پیروان ادیان و مذاهب در افغانستان می باشد .ایین
گفتان ملی قبل از همه توسط دولتمداران ،روحیانیییون ،اسیاتییید
دانشگا ها ،فرهنگیان ،دانشمندان علوم ،سیاسیییون ،رسیانیه هیا،
نخبگان ملی ،نهادهای جامعه مدنی ،روشنفکران و نظایر اینهیا در
بین تود های مردم مدیریت گردند
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سدنی  ،آسترالیا

واژه های همسو با تصوف ()6
جبرییل یا جبریل که بصورتهای مختلف درفرهنگها(لغیتینیامیه)
آمد  ،امالً کلمۀ عبری وبه معنی (مردخدا) یا(قوّت خیدا)اسیت.
جبرییل دراسالم ،یکی از چهارفرشتۀ مقرّب ،امییین وحیی ،وبیه
نامهای روح ا مین ،روح القدس ،ناموس اکبر ،طاووس المال یکیه،
طاووس عرض ،عقل اوّل ،ودرمسیحیت به اقنوم سوم نییمیعیروف
است .جبرییل بنابر روایات ،باپیامبران ارتباط داشت وحامل وحی
الهی بود .به آدم زراعت وطرز استفاد ازآهن راآموخت وبییسیت
ویک محیفه براو نازل کرد .به دانیال تعبیررؤیا آموخت ،ر یییس
شیاطین رامغلوب کرد و زکریّا به تولد یحیی بشارت داد .به میردم
مادۀ تولد عیسی آورد و داؤود را زر ساختن آموخت ( .فرهنگ
اساطیر)
قرب :نیدیکی ،درمفهوم عرفانی کاشانی گویدک لفیظ قیرب
درعرف متصوفه عبارت است ازاستغرا وجود سیالیک درعییین
جمع  .به غیبت ازجمیع مفات خود ،تاغایتی که ازمفت قرب و
استغرا خودهم غایب بود ،و ا ّ ازجمیع مفات خودغایب نبیود
باشد ،وقرب ح به دل بند به اندازۀ قرب دل بند بیود بیه دو،
نبیگفته ان قرب عبا ازارتفاع وسایط است میان عبد وموجدآن ،یا
قلت وسایط .هرچند دل اوبه خدا نیدیکتر ،خداوند بدو نیدیکتیر.
نییگفته اند قرب عبارت ازاطاعت است ،زیراکه طاعیت میوجیب
تقرب مطیع به مطاع می شود ،وقرب رااطاعت داننیدکیه مسیبیب
طاعت است .بعضی گویند:
قرب عبارت از انقطاع ماسوی اهلل ،بردوقسم اسیت :ییکیی قیرب
نوافل که زوال مفات بشریت است وظهور مفات الیوهییّیت بیر
بشر ،ودیگر قرب فرایض که فنای عبد است کالً ازشعور ،به تمیام
موجودات حتی نفس خود ونماند اورا مگر وجود ح ( .فرهینیگ
امطالحات عرفانی)
چرمدان :بروزن قلمدان ،یعنی کیسۀ که ازپوست دوزنید ودرآن
کاغذو اسناد نهند .در غیلیات شمس آمد است:
ایمنیم از مکر دزد و راهین زآن که چون زر درچرمدان تو ایم
کاسۀ ارزا لبالب پُراست کیسۀ اقبال چرمددان ماست (برهان)
چون که ح وباطلی آمیختند نقدوقلیب انیدرح ُیر ُمیدان(چیرمیدان)
ریختند
************
ملی آگاهانه ،خردمندانه ،عاد نه ،مدنی ،قانونی و دموکراتیک
آحاد اقوام کشو در متن جامعه در جهت تحق وحدت ملی ،ملیت
سازی ملی ،دولت سازی مسقتل ملی ونظام دموکیراسیی خیواهید
بود.
در نتیجه :زیربناهای مادی ،اجتماعی ومعنوی جامعه ماازپیشیینیه
های عقب ماند تاریخی برخورداربود که ازجمله نه تنهاهیچگونه
تالشی درجهت تفاهم ،تساهل ،همییستی مسالمت آمییوگفیتیمیان
ملی میان مردم مورت نگرفته بلکه اربابان استثمیارگیروطیبیقیات
حاکمه مستبددرایجادوگسترش تخامم ،تبعیض ،تعصب وخشونت
درمیان مردمان مظلوم کشورمانقش اساسی داشتند.
گفتمان خردمندانه ملی همه اقوام را آگاهی عالمانه و هدفمینید
می دهد تا در ارتباط ضرر و منافع مشترک ملی خویش بیه طیور
عاقالنه حساس بود و بصورت دستجمعی ومشارکت ملی در حیل
همه معضالت خود باهم همکاری خردمندانه کنند .به سخن دیگری
هر فرد از جامعه منافع فردی ،سلییقیوی ،گیروهیی و سیییاسیی
خودراکنارگذاشته و به تحق منافع کالن و مصالح میلیی کشیور
توجه عملی و جدی کند .تحق این امر بدون ییک حیاکیمیییت
شایسته سا ردرمحورقدرت سیاسی کشور ناممکن میی بیاشید .و
شکل گیری حاکمیت شایسته سا ر بدون نخبگان مسلکی ،میلیی،
عقالنی ،متقی و دموکراتیک همه اقوام به حکم خواب ،خییال و
حتی جنون می باشد.
گفتمان ملی نه تنها با معیارهای قوانین داخلی ،اعالمیه جیهیانیی
حقو بشر ،اعالمیه اسالمی حقو بشر ،میثاقهای بییین الیمیلیلیی
وارزشهای ادیان مغایر نیستم بلکه در همسویی و همآهنگی باآنهیا
درجهت تحق عدالت وحاکمیت قانون برای همه اتباع کشور میی
باشد .گفتمان ملی به کرامت وا ی انسانی ارج گذاشته و الهام آور
دیگر پذیری در میان اقوام و قبایل کشور می باشد تیا اقیوام بیه
مورت داوطلبانه و آگاهانه در راستای ایجاد وحدت ملی و تحق
نظام مردم سا ری بسیا گردند .گفتمان ملی با زیر بینیای دانیش،
منط و عقالنیت خواهان منافع عاد نه ملی با منافع بین الیمیلیلیی
بود و طرف دار روابط عاد نه هر دو جانب می باشید .بیا کیالم
روان تر ،گفتمان ملی خواهان تساوی حقو ملی و بین المللی در
سطح جهان برای بشریت می باشد.
پس باعاد نه سازی دستگا دولتی وتغییرمثبت درزیرساختیهیای
اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی جامعه است که زمینه هیای ههینیی
وعینی گفتمان ملی میان اقوام به منظورایجادپاییه هیای وحیدت
ملی ،ملتسازی ملی ،دولتسازی مستقل ملی و نظام میردم سیا ری
عمالً به وجودخواهد آمد 96 .مارچ  6499م.

صفحۀ سوم

ابلیس  :درقرآن د بارنام ابلیس درارتباط باداستان آدم ویکیبیار
هم جداگانه آمد است .وهب بن منبه ازقول پیامبرنقل کرد کیه
خداوندوقتی جهان را آفرید نخست اورا به دیوان وبعد به پیرییان
وبعد به فرشتگان وپس ازآن به مهتر فرشتگان ،عنی (جانّ) سیپیرد
که ر یس آنان (ابلیس) بودواز طرف خداوند منمیورجیلیوگیییری
ازفساد این قوم شد .وچون توفی یافت ،به خویشتن عُجب گرفت
وگفت :چون من کیست که برچندین هیارفرشته مهترم ؟ بیدیین
ترتیب ،ابلیس که ازفرشتگان مقرب بود وهفت مدهیارسال وبیه
هر آسمانی درمیان مالیکه به طاعت مشغول بود ،بیه سیبیب ایین
خودبینی ازدرگا خدا راند شدوازعالم فرشتگی بیرون آمد تااین
روزگار(یعنی زمان فرشتگی) نام او عیازیل به معنی عیییخدا بود
وازاین پس ابلیس خواند شد وبه او وحی آمدکیه مین خیلیقیی
خواهم کرد برزمین واین زمین ازشما بستانم وبه اومیییراد دهیم.
آنگا خداوند آدم را از گل بیافرید واو رادرزمین خلیفۀ خیوییش
کرد .همۀ فرشتگان اورا اطاعت داشتند جی ابلیس که سرباز زدوبه
خویشتن درافتاد (بقر  )10وگفت :من از اوبرتیرم ،او ازخیاک
است ومن ازآتش ،امّا ،پس از راند شدن ،تا رستاخیر زنیدگیانیی
یافت واجازۀ اغوای آدم( .فرهنگ اساطیر)
قاف  :نام کوهی است که گرداگرد عالم است وگفته اندکیه از
زمرداست و پنجصدفرسنگ با دارد وبیشترآن درمیان آب اسیت
وهرمباح چون آفتاب برآن افتد شعاع آن سیبیی نیمیاییدوچیون
منعکس گردد کبود شود( .آنندراج)
کوهی است از زبرجدکه برگردزمین است وپنجیصیدفیرسینیگ
با ی اوست ،گرد برگرد آب دارد وچون آفتاب بر وی تابدشعاع
سبی آن برآب برآید و منعکس شودوآسمان ازآن جوردی نماید
واگرنه آسمان به غایت سفیداست (کشف) درکتب جغیرافیییاییی
قدیم آمد است :قاف اگرعربی باشد ازفعل ماضی گرفیتیه شید
است ،چنانکه گویند(قاف اثثر یقوفه فوقاً اها اتبع اثر  .این کیو
گرداگرد زمین کشید شد است ونام آن درقیرآن آمید اسیت
ومفسرین آنر کوهی میدانندمحیط برزمین وگوینید از زبیرجید
سبیاست وسبیی آسمان از رنگ اوست وامل واساس همۀ کیو
های زمین است ،وبعضی گفته اند فاملۀ این کو تیاآسیمیان بیه
مقدار قامت آدمی است( ...فرهنگ اشارت)
معجی  :امری خار العاد ازطرف پیغامبران که افیراد عیادی
ازآوردن نظیر آن عاجیباشند .خر عیادت اگیر از(پیییامیبیر)
مادرشود معجی نامید میشود ،و اگیر از (ولیی) میادرشیود
کرامت گفته می شود.
بر داشته مد مرد سر از خاک همانا
ظاهر شد ازبادمبامعجیعیسی است(جامی)
معجیموسی داری که کنی ثعبان چوب
ورنه هر چوب مپندار که ثعبان نشود (سنایی)
مگر مالبتش از معجیات داؤود است
که باشدآهن و فو د پیش اوچو خمیر(عنصری)
به سرمعجیۀ مالح اندرآن ناقه
به مبروخوشدلی هود اندرآن غوغا
(شیخ روزبهان .فرهنگ تلمیحات)
همچنین گفته اند :معجی امری خار عادت ازطرف پیغامبران
که افرادمردم ازآوردن نظیرآن عاجیباشند .خر عیادت اگیراز
پیغامبر مادر گردد(معجی ) نامید میشودواگر از ولی مادرشیود
کرامت واگر ازکافرمادر شود استدراج( .فرهنگ معین)
درکشف المحجوب هجویری فر بین کیرامیت ومیعیجیی
اینگونه بیان شد است «پس بدانک سرّمعجیات اظهارست وازآن
کرامات کتمان وثمرۀ معجی به غیربازگردد وکرامت خاص میر
ماحب کرامت را بود ونییماحب معجی قطع کندکه این معجی
است و ولی قطع نتواندکردکه این کرامت است یااستدراج ونیییی
ماحب معجی اندرشرع تصرف کند واندر ترتیب نفی واثبات آن
به فرمان خدا بگوید وبکند وماحب کرامات را اندرین بجیتسلیم
وقبول احکام روی نیست( .ص)669
کرامات  :کارهای خار عادت که از انبیا واولیییا میادرشیود.
مرحوم جالل الدین همایی گوید :درکتب موفیه سخن ازکرامات
وخر عادات وکشف و شهود واشراف برضمیر وامثال این گونیه
امورغریبه فراوان دید میشود .گروهی ازمردم گمان میکننیدکیه
مدورکرامت وخر عادت ازبشرمحال و ممتنع است واین گونیه
سخنان ونوشته هاراحمل بر یاو سرایی و ژاژخایی می کنندوحال
آن که اگربه مبانی وامول این امورآشناشویم وافراط وتفریط را
کناربگذاریم ،می بینیم که مدورپار ییی ازکیرامیات وخیر
عادات که ازآن به کشف وشهود واشراف برضمییر وامیثیال آن
عبارت می کنند ،ازحدودامور طبیعی خارج نیسیت وتیا(دنیبیالیه
درمفحۀ پنجم)

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب  :بگرام
مؤلف  :استاداحمدعلی کهزاد
گوش کن ای جان من تااین سخن یادت نر
قصۀ تاریخ این خاک کهن یادت نر
(اسیتیادمیحیمیدییوسیف
داستان رادمردان وطن یادت نر
کهیاد)
وقتی این کتاب عالیمقدار ازطری مراسلۀ دوست دوراز دید و
نیدیک به دل ،آقای فضل الرحمن فاضل ،سفیرافغانستان درمصیر
بدستم رسید ،یادم آمد ازشناسایی کهن زمان خانیوادۀ فیرزانیه و
دانشمند کهیاد وشخصیتهای روشنگر و برازندۀ آن چون میرحیوم
استاد احمدعلی کهیاد ،نویسند  ،مورخ وباستان شنیاس وطین ،و
دوست پدرم مرحوم عبدالباقی لطیفی درانجمن ادبی کابل ،مرحوم
محمدنبی کهیاد استادمضمون جغرافیه ام درمکتب عالی استیقیالل
که به لسان فرانسوی تدریس میکرد ،محترم محمدیوسف کیهییاد،
دوست هم قلم برادرم عبدالتواب لطیفی درتهیۀ درامه های انتباهیی
وبا خیر بانوی سخنسراخانم هکیه کهییادکیه بسیی سیالیهیاقیبیل
زندگینامۀ پر تصویر عم مرحومم استادعبدالیرشییید لیطیییفیی را
ازطری امواج رادیو افغانستان ،باگفتار وشیوۀ ممتازخیود پیخیش
نمود ،ودرهمین اواخر منحیث یک بانوی فرزانۀ فرهنگی به افغیان
اکادمی دعوت گردید ،و من یک جلد دکشنری انگلیسی -فارسی
دری تنلیف خودم رابرایش تحفه دادم.
این هم به یادم می آید که استاداحمدعلی کهیاد متعلمین منف
دوازدهم لیسۀ عالی استقالل را به شمول بند جهت سیر علمیی بیه
موزیم کابل رهنمایی کرد و با یک باستان شناس فرانسیوی هیمیه
غرفه های موزیم را بامعرفی آثار تاریخی آن برای میا بیه زبیان
فرانسوی تشریح نمود.
بییهییرحییال قییرارگییفییتییه هییای داکییتییرفییریییار کییهیییاد
پسرارشداستاداحمدعلی کهیاد که دردانشنامۀ آریانیا نییییبیچیاپ
رسید است ،استادکهیاد متولدسال 9696ش زادۀ دامان کیابیل
عیییمیباشد .موموف پس ازسپری کردن دروس خانگیی شیامیل
مکتب حبیبیه شد وبعدبه لیسۀ عالی استقالل که اکثردروس آنیرا
پروفیسران فرانسوی بدوش داشتند ،انتقال یافت .جناب سفیرفضل
الرحمن فاضل درپیشگفتارش راجع به زندگینامۀ استادکهیاد چنین
نوشته است :
کهیاد جوان که درلیسۀ استقالل باهکاوت وسختکوشی اش زبان
فرانسوی را آموخته وباترجمه هایی که از اودرمطبوعات محیدود
آنوقت به نشررسید بود ،درمیان اقران مشهورتر ازدیگران بیود.از
همین روبه نیت استحصال خدمت از اندیشه ،دانش وزباندانیی اش
بحیث کارمند دارالتحریرشاهیی کیه جییوزارت دربیار شیاهیی
افغانستان بود مقررشد .به روی شمار های آغازین سالنامۀ کابل نام
موموف به حیث ترجمان فرانسوی دردارالیتیحیرییرشیاهیی درج
میباشد.
کهیادجوان درآغازین سالهای سلطنت محمدظاهرشا ودقیقا بین
سال های  9199-9196بحیث دپلومات درسیفیارت افیغیانسیتیان
درایتالیا خدمت کرد ودر دوران مامیورییت زبیان اییتیالیییاییی
رانییآموخته است ،و ازاینکه یکنفرخارجی به زبان ایتالیایی تسلط
پیداکرد  ،بادر نظرداشت اوضاع وروحیۀ آنیمیان ،میوسیولییینیی
فرمانروا ایتالیا اورابا اعطای نشان دولتی موردتقدیرقرارداد است.
استادکهیاد باوجوداینکه درانجمن تاریخ وموزیم کابیل اییفیای
وظیفه نمود  ،اما عالقمندی بیشتراو باستانشناسی و کیاوش ژرف
در میراد باستانی افغانستان بود است .ازهمینرو بادلسوزی وعش
و عالقه با باستانشناسان فرانسوی ،امریکایی و ایتالیایی هیمیکیاری
کردو ثمرۀ این پاوهشهاکتابها ورساله هاومقا ت فراوانیی اسیت
که اینک به مثابۀ مراجع مهم وقابل اعتماد مورداستفادۀ عالقمندان
تاریخ افغانستان درسراسرجهان قرار دارد.
استادکهیاد بعدازیک عمرخدمت به افغانستان ونام نامی ،تاریخ،
ادبیات وفرهنگ پربارآن روزپنجشنبه سوم قوس 9126خ برابیر
62نومبر9191م ( 99مفرالمظفر 9040ه ) رحلت کردودرجوار
آرامگا شا دوشمشیر  ،درکابل بخاک سپرد شد.کتب ورسیالیه
ها ،آثاروترجمه های شادروان استادکهیاد به شمول نتایا تحقیقات
وکاوشهای باستانشناسی وتعدادی هم به زبان فرانسوی وایتالوی بیه
شصت وچهارجلدبه شمارمی آید .وی درمقدمه چنین نگاشته است:
«دوهیاروپنجصدسال قبل کنارنقطۀ که آبهای خروشان غوربنید،
پنجشیر ،شتل بهم مخلوط میشوند ،قصبۀ کوچک ومسیتیحیکیمیی
داشتیم که نامش بادفاع حمالت داریوش و اسکندر توأم است .این
شهرازقدیم ترین بالد آریانا بود باموقعیت میمیتیازی کیه روس
سرک هند -اراکوزی و باخترداشت ،همیشه واجدمرکییت میهیم
بود.

شمارۀ 4411
درزمان اسکندر وشاهان مستقل یونانی باخترحاکم نشییین و ییت
(پارو پامییاد) ودردورۀ شاهان یونانی جنوب هندوکیو  ،میرکیی
سلطنت کابلستان بشمارمی رفت .باکوشانی هااهمیت آن بیشترشد ،
پایتخت بهاری امپراتوری بییرگ کیوشیانیی گیردیید .هیمییین
طوردرزمان هیاطله ودیگر عنامر ترک ومغل تااواخر قرن هیفیت
مسیحی مرکییت خودرا ازدست نداد بنام کاپیسا مرکیسلطینیتیی
بودکه قلمرو آن تا (تاکییال) انبساط داشت .به این تیرتیییب ایین
شهربه نام :کی پن ،جایا پورا ،نیکایا ،کاپیسا ،بیگیرام – نیظیربیه
تقاضای وقت زمانی حاکمنشین ،میدتیی میرکییو ییت وبیییش
از244سال تازمان شیوع دین مقیدس اسیالم پیاییتیخیت شیاهیی
وامپراتوری آریانامحسوب میشد.
امید است با پراگندگی که به نظرمیرسد ،جسته جستیه بیعیضیی
حقای ودقای دو ونیم هیارسالیۀ ایین شیهیربیاسیتیانیی رابیرای
خوانندگان گرامی تصویرنماید».
استاد نستو وبیرگوارکهیادراجع به کاپیسیا واطیراف ونیواحیی
جغرافیایی وقدامت تاریخی آن معلومات بس مهم هیل را ارا ه می
دهد» :از نقطه نظرجغرافیایی کاپیسا به معنی جامع خودعبارت از
جلگۀ حامل خیی فراخ مستطیل شکلی است که شما ً جنوباً مید
کیلومتر طول وشرقاً غرباًپنجا کیلومترعرض داردوطرف شیمیال
آنرا در های شاخۀ پربرف هینیدوکیو وسیه طیرف دییگیرش
راکوههای سیا احاطه نمود است .ازپغمیان تیاسیالینیگ تیییغیۀ
کوهستانی که حدغربی جلگۀ کاپیسارامحدودمیکند ،یکیسیلیسیلیه
دور های کوچک زیبا بامیو  ،پرجمعیتی داردکه یکی درقشنگیی
ازدیگرممتازاست و رویهمرفته مجموعیۀ تیمیام آن ازبیهیتیریین
گردشگاههای کهیسیتیانیی قشینیگ دنیییا اسیت .هیمییینیطیور
درامتدادحصارشمالی آن ازگلبهار ودهن سالنگ گرفته تاکو های
(عاشقان) نجراب درسایۀ تیغۀ پربرف و بلند هندوکو و میییانشیا
یک سلسله در های خوش آب وهوا ویک قطعه باغ وتیاکسیتیان
وسیعی افتاد که تا چشم کارمیکند اف آن سبی مییند.تنهابه طرف
شر وجنوب شر که شاخۀ کو مافی حدآنرا معین میکند ،این
جلگۀ قشنگ خشک افتاد وبگرام فعلی هم جیء آن بشمارمیییرود
وعلت این امر فقط خشک شدن جوی های آبیاری قدیم می باشد.
چون دراوایل ،این جلگه قشنگ به امطالح علم طبقات ا رض (ته
تشت) بود ،بامرور زمان مرسوبات رودخانه های خروشان غوربند،
شتل ،پنجشیر ،سالنگ وغیر رودبارهایی که ازدر های کیوچیک
ازشمال وغرب درآن میرییند آنرابه تدریا پرکرد وبیه شیکیل
جلگۀ حامل خییی درآورد اند.
کاپیسابه معنی محدودتر که عبارت ازموقعیت شهیرقیدییم بیاشید
وکلمۀ بگرام امروزی مفهوم آنرا دربرمیگیرد ،درگیوشیۀ شیمیال
شرقی ایین مسیتیطیییل بییرگ افیتیاد وبصیورت دقیییقیتیر
حدودچهارطرف آن قرارهیل است :بطرف شمال مجرای رودخانیۀ
پنجشیر ،بطرف شر باز رودپنجشیر وقسمتی ازکوههای میافیی،
بطرف جنوب سلسله کوههای مافی ،بطرف غرب یک دسته قلعیه
هایی که بگرام را از چاریکار و سرک عمومی جدا میکند...
عصر کوشانی  :کوشانی هاکه درقرن یک و دو وسوم عهدمسیییح
در بگرام استقراریافته اند ،عموماً درآبادیهای عصیرییونیانیی کیه
پیشترشرح یافت ،متمرکی گردید اند ومسکوکات ایشان بیشتیراز
محوطه خرابه های شهرجدید شاهی به دسیت میی آیید .چیون
کوشانی هامدت مدیدی دربیگیرام تیمیرکییداتشینید ودرزمیان
کنیشکای کبیر این نقطه پایتخت تابستانی امپراتیوری میحیسیوب
میشد عالج ندارد کیه ایشیان هیم بیه نیوبیۀ خیوددرمیحیوطیۀ
شهرجدیدشاهی ازحیث عمرانات چییی عالو ننمود باشند .چون
عصرایشان ازنقطه نظرترقی عمرانات یکی از مهمترین دور هیای
آریانا است ،به خیال من خرابه های ییک حصیۀ بییرگ شیهیر
جدیدشاهی که درحقیقت دامنۀ همان شهرشاهی قیدییم ییونیانیی
است ،آبادی های زمان ایشان رانمایندگی میکند .خیالیمیه چیون
کوشانیها قایم مقام یونانی هاشد اند ،آبادی های ایشان در محوطۀ
معمور قدیم بناشد بود ،چنانچه ازدکانهای بازاری که بیه ایشیان
نسبت میشود ودرقسمت غربی شهرجدید شاهی درامتیداد عیرض
شهرآباد شد بود ،مسکوکات شاهان ساللۀ آن ها به تیعیداد زییاد
پیدامی شود.
عصر بودایی  :ملتفت بایید بیودکیه میطیلیب ازعصیر بیوداییی
دراینجاکدام دورۀ نیست که بعداز یونانی وکوشانی آمد بیاشید،
زیرا درهردو دورۀ اخیرالذکر بودیسم درافغانستیان رواج داشیت
چون خرابه هایی که هیالً شرح میدهیم ،مربوط به آبدات مذهیبیی
بودایی است ،آنهارا تحت عنوان عصربودایی آوردیم وهیچ جیای
شبهه نیست که اکثر در زمان کوشانی هاتعمیرشد باشید .آبیدات
بودایی دربگرام خرابه های روی خاکیی زییادگیذاشیتیه وچیون
عمرانات مذهبی این دور با وضعیت کالسیک خود پس ازخرابیی
تقریبا همه جایک شکل می گیرد ،چه به جانب جنوب وجه بطرف
غرب خرابه های شهرجدید شاهی وچه دورادور کو وبیرجسیتیۀ
استوپه مشاهد میشود.
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کو پهلوان همه جااشکال مربعی معبد وقبایل یک آن تودۀ مدور
وبرجستۀ استوپه مشاهد میشود .کو پهلوان که تقریبابه شیکیل
هرم به جانب شر بگرام افتاد درعصربودایی بیالیذات میقیام
معبدی بخودگرفته بودو امروز دورادورآن به فاملیۀ نییدییک،
آثار بقایای تقریبا هشت معبدمشاهد میشود ،ومعروفیتیریین آن
معبدی است که در دامنۀ شمالی فرازمجرای رودخانۀ پینیجیشیییر
درپوزۀ (شترک) فعلی به سه کیلومتری شر برج عبداهلل افیتیاد
وقرار اکثر احتما ت عبارت ازمعبدی بود که زوار چینی هیوان
تسنگ بنام معبد (شا  ،لو) کیا یاد نمود است.
غیرازخرابه های فو که به یک دورۀ معین نسبت میییشیود،
ویرانه های دیگری هم است که بایدمختصراً به آنهااشار شود .به
فاملۀ  96کیلومتری جنوبشر دامنه های کو پیهیلیوان بیا ی
مجرای رودخانۀ باریک آب ،خرابه های قلعۀ بییرگ قیدییمیی
دیگری افتاد که اهالی بنام کافرقلعه یادمیکنند در سیه ضیلیع
غربی ،شرقی ،شمالی آثار برج هاوحصار آن به وضاحت معیلیوم
می شود» .
اینک جهت معلومات خوانندگان گرامی که فعالکتاب رادر
دست ندارند ،تنها عناوین عمدۀ آن ارا ه میگردد :بگرام وافسانیه
های ملی– مروان و پروان – کو پهلوان -بگرام وساییر نیقیاط
کاپیسا درافسانه های قبل ازاسالم -افسانۀ (ناکا) یا شا ماران آبی
 قصۀ معبد راهو ی -بگرام وسایرنقاط کاپیسادر عصر یونانی-بگرام وشهر نیکایا -بگرام درعهد کوشانی ها -میعیابیدبیوداییی
بگرام -وضعیت تجاری وسیاسی -سلسله کاوش وحفریات ونتایا
آن ...
درختم این معرفی مختصرکتاب پرمحتوای تاریخی وباستیان
شناسی مرحوم استاد احمدعلی کهیاد ،قسمتی ازیک فصل عمدۀ
آنراکه زیرعنوان (تجییۀ امپراتوری اسکندر ومداخالت خانیدان
موریا) برشتۀ تحریرآورد است ،با اتحاف دعا بیه روح وروان
استادکه درپنا رحمت خداوندباشد ،تقدیم میدارم:
تجییۀ امپراتوری اسکندر و مداخیلیت خیانیدان میورییا :
خوانندگان محترم مسبو اندکه بعداز وفات اسکندر امپراتیوری
وسیعه اش تجییه وبین ژنرالهای اوتقسیم میییشیود ،وبیعیدازآن
یکرشته گیرودار وجنگها بین بطلیموس -انیتوگون وسلو کیوس
اخیییییریییک حصییۀ بیییرگ فییتییوحییات آسیییییایییی بییدسییت
سلوسیدهامیافتد.درین موقع که ژنرالهیا بییین خیود مصیروف
زورآزمایی بودند ،خاندان موریای هندی موقع یافته افغیانسیتیان
رابصورت موقتی به قلمرو نفوهخود ملح میکند .چندرا گوپیتیا
موسس خانوادۀ سلطنتی موریا درسال 16م به تخت «مگدها »
نشسته سلوسید نیکاتور یونانی راکه استرداد اراضیی میفیتیوحیۀ
اسکندر رادعوی میکرد ،به قو قانع ساخت وگندهارا و کاپیسای
افغانستان را به قلمروخود ملح نمود ونفوه یونانی رابیه شیمیال
هندوکو محدودساخت .بعداز اوپسرش بندوسارا و نیواسیه اش
آشوکا ،قلمروحکومتی پدر وجدخودرا محافظه کرد به دامینیۀ
فتوحات خود وسعت دادند وعیلیی الیخیصیوص آشیوکیا بیه
انتشارمعنویات هند کوشید دین بودایی رادرافغانستان انتشارداد.
قرار روایات قدیمه ،آشوکا در هد و اراضی متصلیۀ بگرام معابد
واستوپه های بیرگی آباد نمود .این شا در کاپیسا خیلی معروف
بودوطوریکه درفصل سوم درمورد افسانه های ملی هکر نمودیم،
احتمال زیادمیرودکه کو عاشقان فراز ریی کوهستان به نیام او
مسمی وامالً کو آشوکا بود باشد ،زیرادراینجا استوپۀ بیرگیی
به بلند مد قدم آباد نمود بود.
این وضعیت یعنی نفوه خاندان موریا درمفیحیات جینیوب
وسلطۀ حکمران خاندان سلوسید یونانی درشمال تا زمیان اعیالن
استقالل (دیو دوتس) درباختر در  694م وحیتیی چینیدسیال
دیگرهم دوام داشت .چنانچه وقتی که انیتوکوش سیوم ،ارسیال
سوم شا پارتیا را به خودملح ساخته وبه اتفا به (اوتیدمیوس)
سلطان باختر حمله کرد وبعدازمقابله های شدید با باختری هابه نام
منافع عمومی یونانی هادرآسیا با شا ایشان ملح نمود به جنوب
هندوکو به عیم حملۀ هند پایان شد ،هنوز درکاپییسیا وبیگیرام
ودرۀ کابل ازخاندان موریا شاهی بنام سوبها گاسنا حکمفیرمیاییی
میکرد.
شارتر کمبریا هستری اف اندیا مینویسد :این پادشا یایکیی
از اجداد قریب او درموقع انحطاط قوای موریا سلطنت مستقیلیی
دردرۀ کابل تشکیل داد بود .اسیتیرابیون میورخ ییونیانیی از
اوهکرمیکندومی نویسد بین او و(وانیتوکوش) شا یونانی شامیی
تجدید روابط بعمل آمد .پروفیسرتوماس به تقویت قول تیارنیات
مورخ تبت که میگوید پسرآشوکا ویرسنا پادشا گندهیارا بیود،
مینویسدچون کلمۀ سنا دراخیرنام های این خیانیواد میییبیاشید،
احتمال داردکه سوبهاگاسه تانا نواسۀ آشوکیا بیود بیاشید .بیه
هرجهت رابطۀ خویشاوندی این شا با ارکان بیرگ خاندان موریا
هرچه بود باشد ،آخرین دودمان این خانواد است که درکاپیسا
ودرۀ کابل تمام افغانستان به تصرف سلطان باختردرمی آید»/ .

هفته نامۀ امید

شمارۀ 4411

پروفیسرداکتر هبیح اهلل التیام

گلینت  ،ارییونا

اقتفاء از حضرت بیدل

آخر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا

خلقی به جا تکیه زد و ما زدیم پا
دوست گرامی ام آقای کوشان ،بعدازعرض سالم،
درشمارۀ  9406هفته نامۀ وزین امید شعردلیچیسیپیی ازجینیاب
محترم داکتر ماحب داورکه به استقبال ازیک غیل حضرت بیدل
بود ،بیاعیالقیمینیدی خیاص خیوانیدم .بیرمین رغیبیت افیتیاد
تاباوجودکوتاهی که دارم ازابوالمعانی اقتفاءکنم .امیییدوارم کیه
روح استادسخن که جایگا شان بهشت برین باشد ،اهتمام بینید را
گستاخی نپندارند.
بر کام نفس و آز سیراپا زدیم ما
یعنی به رغم طمع به پروا زدیم پا
مور قناعتیم وسلیمان کان خویش
برفر دیو خُیبث تقاضا زدیم پا
هرکوبرنگی شاهددولت قبول کرد
جمعی بغل گرفت ومگرمازدیم پا
درویش راقصوص وحصایک برابراست
زآنروبه لعل وگوهردارا زدیم پا
بازارجنس فرع محیط وساوس است
بر دردرب دُکه قفل وبه سودا زدیم پا
سوداگراست قازب وهم مشتری دغل
بر نکبت معامله مییا پا زدیم پا
سودابه نسیه شدچوشکستیم بیع نقد
امروز رابه خیییاطر فردا زدیم پا
ایام جی مداع نداد اندکی دورا
بر نسخۀ طبیب و مییداوا زدیم پا
پیچید درقُماط درآغوش مهدجبر
ناچار مثل طفل پُییر آواز زدیم پا
این دشت فرش خارمغیالن محنت است
برداشتیم آبلیییه هر جا زدیم پا
دهل از فراز گنبد با نواختند
ما پی به سُر نبرد درینجا زدیم پا
آوازچرخ ل بگوش است سکته وار
سرگشته تابه ما پی معنی زدیم پا
دربحر بیکران جهان غوطه ورشدیم
گُم بود کنار چند به دریازدیم پا
چرخیم درمدارفضا مستهام خویش
افتاد از عدم به کجییا ها زدیم پا
دور ازقیاس ما بُوٌٍٍٍٍٍٍد عمرزمین پیر
بر روی اغیبرش فقط حا زدیم پا
درشو منیل هرطرف افتد گذارما
مقصودعیان نگشت چه بیجازدیم پا
بس ناگییرکرۀ بی پشت وروی را
بر روی و بر قفا و بر حوبا زدیم پا
گفتندبه چرت جیفۀ دنیاقدیم زدیم
وزحرص بر منافع عُییقبی زدیم پا
اکنون پاکه برلب گورش رسید است
نادم بگفت کاش به کا زدیم پا
عالم زگردوخاک خیال است خیر رنگ
هنجار تار بودبه هرجازدیم پا
آیینییۀ خیییال شکستیم ( التیام)
بر شیشه های چشییم تماشا زدیم پا
****************
واژه های همسو با تصوف (دنباله ازمفحۀ سوم)
حدی امکان مدورامور و احوال غریبه را ازبشرباور تیوان کیرد،
اما به این شرط که ازسرحد امکان عقلی خارج نشیود(.فیرهینیگ
امطالحات عرفانی)
عصای موسی  :موسی به مصر رفت وفرعون رابه ح دعیوت
کرد هنگامیکه فرعون ازموسیی عیاجییآمید او رابیه میبیارز
باجادوگران خویش فراخواند .ساحران درمجلس فرغون ،مارهیای
خویش رابه طرف موسی رها کردند .موسی به فیرمیان خیداونید
عصای خودرا برزمین انداخت وآن عصا ،اژدهاشد وهیمیۀ میاران
ساحران رافرو بلعید .چنانکه درسیورۀ اعیراف 6،آییه 940میی
فرماید :فالقی عصا فاها هی ثعبان مبین .یعنی :پس انداخت عصای
خودرا ،پس ازآن اژدهایی شد هویدا .همچینیان میوسیی عصیای
خودرا برسنگی زد واز آن آب روان شد وبینیی اسیراییییل ازآن
نوشیدند( .فرهنگ تلمیحات)
تجلی  :ظاهرشدن ،روشن ودرخشند شدن ،جلیو کیردن .
درعرفان نظری و حکمت اشراقی وهوقی ،خلقت جهان عبارت از
تجلی ح است که همه چیی را آفرید .درتجلیات نییمانند حکمت،
بحثی که قایل به ترتیب درنظام خیلیقیت اسیت ،نیظیم خیامیی
برقراراست وانواع واقسامی دارد .مانند تجلی اول ودوم و سیوم،
تجلی جمالی ،تجلی جاللی ،تجلی اسمایی ،تجلی افعالی ...

مشتا احمد کریم نوری

فلشنگ  ،نیویارک

روزجهانی زن ،هشتم مارچ

این نوشته بصورت اختصامی برای جریدۀ وزین امید نگاشته شد
و اهداء گردید ،برای همه زنان مظلوم ودرد دیدۀ افغانستان عییی.

به تاریخ سوم فبروری برنامۀ سه ساعتۀ دریچۀ سخن (ناشرافکیار
ملت شریف افغانستان) که ازطری شبکۀ جهانی پیام افغان نشرشد،
گپ هایی داشتم پیرامون روزجهانی زن ،ودرضمن دومصاحبه هیم
از ماحب این قلم در مطبوعات پیشکش گردید .این درحالیییسیت
که بحران کشورمان وبن بست سیاسی ،عیدم تیفیکیییک دوسیت
ودشمن ،ضعف دم ودستگا امنیتی وناتوانی مدیرییت میوجیود ،
افیون برآن فضای مکدر وپراختنا فعلی ،روزنۀ رابسوی روشنیی
وامید مکدر و پراز ینس ساختیه وسیییاسیت عیقیالنیی درچشیم
اندازکنونی چندان محسوس وملموس نیست .
درهواوفضای ایجادشدۀ مکاران آشفته بازارسیاستمداری ،بیدون
درک از قواعد بازی سیاسی ،برطبل خشونت ودهشت میکیوبینید،
وبه ته ماندۀ کُورسُوی تفاهم وهمییستی وهمدلی را بیشتر ازبیییش
آسیب پذیرترمیسازند ،وبه فحوای ادبیات بازارقصه خوانی ارشیاد
استشهاد میفرمایند ! ودولت دوسر هم آنقدر درخیر سری گیپ
ناشنوی و رابطه سا ری ،بی سنجشی و ...گیرماند  ،چه رسدکه در
همچو اوضاعی نوع ادبیات نیشدار راکه توسط میکیاران وتیفیو
طلبان وحتی تسلیم شدگان ،مورد استفاد قیرارمیییگیییرد ،میورد
تجییه وتحلیل قراربدهد .درهمچوحالتی کیه تینیورگیرم اسیت،
هرکی روت ونیان وخیود رادرآن میییپیید ،نیظیرات میثیبیت
وخیراندیشانه راهم نمی خوانندو نمیشنوندوگوشیهیاراپینیبیه زد ،
درعقب دیوارهای کانکریتی وکانتینری (که تاز آنراساحۀ سیبیی!
می خوانند)مردم بیچار زیرسلطه وسیطرۀ همچو یک حاکیمیییت
هرروزمنتظرمرگ اند ،وقتی منیل شانراترک میکنینید میطیمیئین
نیستندکه دوبار برمیگردند.
تاز درآستانۀ روزجهانی زن ،اخبارگردیدکه آزار واهیت زنیان
در دفاتر دولتی وخصومی به یکی مشیکیالت ودشیواری هیای
روزافیون دیگرمبدل شد  ،بحدی که حتی درپایتخت غیییرقیابیل
مهارشد  ،است .این پدیدۀ شوم آنقدر خجالت آور و نفرتییاسیت
که ارا ه گیارشهای آن عر جبین خبرنگاران را ازبا ی ابرو وما
به چشمان شان رساند  ،ولی باوجود دههاومدهامشاکیل ومیوانیع
ایجاد شد  ،هنوزهم این ملت مقاوم که همه افیتیخیارات میربیوط
ومنوط به ایشان است ،کدام رهبر ولیدری ازین میردم درددیید
ازخوبی هاووطندوستی هایش قدردانی وتجلیییلیی نیمیی دارنید.
هرچند هرروزیک کله خشک میانخالی درهرزمینه فرمان وفیتیوا
مادرمی کند.
مهر ومحبت وعش انسانیت از زمرۀ عنایات بیرگ خیداونیدی
است که در قلب بندگانش بخشید است .گرامیداشت ازین ودیعیه
های الهی ،از قدیم ا یام تا امروز دربین جماعات بشری درسراسیر
گیتی باتجلیات متفاوت تجلیل میگردد .روز(عشا یا والینیتیایین)
چندسالی است که درکابل وبعضی و یات هم تبلوریافته ،ازجملیه
امسال دربازارگلفروشی کابل جان تعیدادزییادی میف کشییید
بودندتا ازمهرومحبت قدردانی نمایند .خبرنگاریکی ازتلویییونهای
کابل از آن جمع وجوش مردم بخصوص جوانان گیارشی تیهیییه
کرد،ازجوانی درآن مف پرسیدکه قدامت وانگییۀ این مناسیبیت
رامیدانید؟ او با مکثی پاسخ دادکه ضرورنییسیت ،امیاهیمییینیکیه
قدردانی ازعش ودوستی ومحبت است کارنیکی پنداشته مییشیود.
وی افیود :آنانیکه باهمچو تجلیل هادشمنی میورزند حیتیی نیمیی
خواهند نوروز را گرامی بداریم ،آنان ازرسم رواج ماهی وجیلیبیی
بردن به خانۀ نامیدکه ریشۀ قدیمیی وطینیی وفیرهینیگیی دارد،
نیینفرت دارند (شاید بیرای او دخیودهیرگیونیه امیری را روا
میدارند!) ،درعوض اینگونه افراد متعصب که بااندیشه هاوعواطف
ظریف انسانی دشمن خونی اند ،دوست دارندتا این ملت هیچگونیه
فرمت ابرازمحبت بهم دیگررا نیابند ،بلکه آنان از انتحار وانفیجیار
( و استشهاد !) لذت میبرند .
بهرمورت ،یکی ازکسانی که برای خریدگل آمد بودو ازچهر
ولبخند سردش نمی شد غمش راکتمان کند ،گفت :خیییراس کیه
توان خریدزیادندارم اقالیک گل سرخ ویک پستکارت میییتیوانیم
بگیرم .از دیگری سئوال شدآیا معشوقه داری یانامیید ؟ گیفیت:
خداجان مهربان
**************
وتجلی سه قسم است :یکی تجلی هات وعالمتش اگر ازبیقیاییای
وجودسالک چییی ماند بود ،فنای هات وتالشی مفات است در
سطوات انوار آن ،وآنرا معقه خوانند .قسم دوم ازتجلیات ،تجلیی
مفات است وعالمت آن اگرهات قدیم به مفات جالل تجلی کند
از عظمت آن قطع نظر ازافعال خل واسقاط اضافت خیر وشر ونیع
و شر بدیشان و استوای مدح و همّ قبول وردّ خل  .چیه مشیاهیدۀ
مجرد فعل الهی ،خل را ازاضافت افغال خود معیول گرداند ،واول
تجلی که برسالک آید درمقامات سلوک ،تجلی افعال بود وآنگیا
تجلی مفات وبعد ازآن تجلی هات .و شیهیود تیجیلیی افیعیال
رامحاضر خواهند وشهود تجلی مفات را مکاشفه و شهود تجلیی
هات را مشاهد  .فی الجمله تجلی ح سبحیانیه تیعیالیی ،سیبیب
استتارخل است و استتارش موجب ظهور خل (/.دنباله دارد)
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برای زنان دراست! ودیگرش باحیای حضیور بیییان داشیت کیه
خیراس که دوست و نامید ندارم ،اماهمی که روز دوستیش قیابیل
قدردانی میباشه .او افیود که اگر درروزعشا دوستی ندارد ،امیا
تجلیل میکنم چون د روز جهانی ایدز هم اکثیرییت میردم اییدز
ندارند ،اما به قدر دانی ازمبارز با ایدز میپردازند( .از برنیاردشیاو
پرسیدند آیازنان باهوش همسران خوبی هستینید؟ گیفیت :زنیان
باهوش امال ازدواج نمی کنند!!)
بهمه حال ،من درطول چنددهه کاروخدمت درمطبوعات ،راجع بیه
روزجهانی زن نوشته هایی داشته درکنفرانسهایی هم سخنرانی هیا
نمود ام ،ودروسایل ارتباط جمعی مصاحبه هاداشته ام .هکیذا در
برنامه های رادیویی وتلویییونی خودم (دریچۀ سخن) نییییدریین
راستا گپ هایی داشته ام ،جهت روشنی اههان عامه واحییای حی
وعدالت
دردرسیدۀ وطن ،که مادران وخواهران میاانید ،وکیارحیرفیوی
ومسلکی علم و فن ژورنالیسم هم هیمییین را اقیتیضیادارد .عیدم
جلوگیری ازازدواج های زیرسن قانونی دختران ،نیبیود وسیاییل
جلوگیری از بارداری های ناخواسته،کاراکثیردخیتیران کشیوررا
زارساخته وقتی دخترکی راپدرش باسامانهیای بیازی کیودکیانیه
بخانۀشوهر میفرستد ،از او بیودی وسیلۀ چوچیه کشیی سیاخیتیه
میشود ،درحالیکه شوهر هم سن پدرش بی مید ومعاش وبیافیقیرو
بیچارگی ،ازفراهم آوری کمترین میوادغیذاییی نیاتیوان اسیت،
هنوزهم میخواهدیک نانخور دیگربرسرسفرۀ خالی خیودبیییاورد،
زیرا از قدیم شنید که چوچه بدنیا بیار ،لنگر شه زمین میییبیردار
وروزیش راخدا می رسانه .
این درحالیست که طب گیارش WHOازهر 99زن ،یکی هنگیام
زایمان تلف میشود .اوسط عمرزنان 00سال شد  ،عدم موجودییت
کلنیکهای رهنمای خانواد ومراجیع خیودآگیاهیی زنیان ،عیدم
دسترسی به مراکیمحی ،ازیکسو ،و نداشتن توان پرداخت فیییس
داکتر ودوا ،مشکالت زنان افغانستان راازسوی دیگر بیه میعیضیل
بیرگ محی واجتماعی مبدل ساخته است .بسیییاری ازسیاحیات
کشورفاقد حتی یک قابله است ،واکثر زنان راهنگام زایمان ،خانم
مسنی که تجربۀ کمک به زا و را ازمادر ومادرکالنهایش آموختیه،
کمک میکند ،اکثر نتیجه مرگ کودک یا مادر یاهردو میشود.
هنوز  % 61مردم به آب آشامیدنی ندارند ،مشیکیل بیی بیرقیی
درسراسر کشور وپرچوی های بر درمرکی مشکل مهمی است که
دربیش از یک ونیم دهه هنوز سروسامانی نیافته ،درحالیکه درزمرۀ
 929کشور پرفساددنیا مادرمکان دوم هستیم وزمانیکه درردۀ سیوم
قرارمیگیریم ،سخنگوی ارگ باخوشحالی میگوید که کار92ساعتۀ
غنی احمدزی باعث شدتایک رد بیا بیروییم ! خیودسیوزییهیا
وخودکشیها ومرگ موش خوریهای زنیان وبیا خیر تیجیاوزات
جنسی وعدم به کیفررسانی متجاوزان ،بی حرمتی به بیییو هیای
سربازان هرکدام گوشه هایی از وحشت وبیربیرییتیی اسیت کیه
درسراسرکشورادامه دارد .بالیاک می گفت همه درنیید قیانیون
یکسان انداماهمه درنیدقاضی یکسان نمی باشند! قاضیی درییکیی
ازو یات به خانمی که جهت گرفتن طال از شوهرش عارض شد
بود ،پیشنهاد کرددرمورتی این کاررامیکند که آن خیانیم بیاوی
عروسی کندوبعدهمان قاضی بادخترشوهراول آن خیانیم رابیطیه
برقرارساخت وازآن ماحب دوکودک شد!
اینهم خالمۀ ازپیشینۀ روزجیهیانیی زن  :دراثیرمیظیاهیرات
واعتصابات زنان کارگر بخصوص زنان خیاط ،ازنیویارک شیروع
وبیودی جهان شمول شد .در اوایل قرن بیست جنبشها وحرکتهایی
به میان آمدکه خواهان محدودشدن ساعات کارکارگران به هشیت
ساعت در روز ،مرخصی های میریضیی هیاو زاییمیان بیودنید،
واز9149تا 9194ادامه داشت تااینکه درسال 9191این روز رسمیاٌ
ثبت وراجسترشد.
درمورد والنتاین سالهاقبل نوشتم که یک افسانیۀ قیدییمیی ازروم
باستان منشن آنست که یک اسقف به اسم سینت والنتاین تیقیرییبیا
در 664م خالف میل وتمنای زمامداروقت موسوم بیه کیالدییوس
دوم ،فرمان روای خشن وسختگیر که معتقدبودکسانیییکیه بصیف
عساکرش می پیوندند بایدمجرد باشندودرمدت سیربیازی ازدواج
نکنند ،اما والنتاین بصورت پنهانی عقداین عساکررامی بست تاکیه
دستگیرشد ،وی درزندان عاش زندانبان خودشید واولییین نیامیه
والنتاین را نوشت ،ودر 90فبروری اعدام گردید.
هکذا درمیان نامه های عاشقانۀ که به مناسبت والنتاین نوشته و
درکتابخانۀ انگلستان موجوداست ،یکی هیم نیامیۀ چیارلییدوک
هورلمان است که بعد ازشکست ازجنگ(اجیینیکیورت) درلینیدن
زندانی بود .اونامۀ معادل والنتاین درسال  9099برای معشوقه اش
نوشته بود ،وگویا اقتباسی بودازهمان نامۀ اسقف والنتایین ،دوک
درپایان نوشت (والنتاین تو) وفقط نام خودرا افیود.
ابوریحان بیرونی درآثارش ازاستحکام دوستی هاهکرنیمیود ودر
الباقیه روزپنا حوت را روز زن وزمین پنداشت ،که درفامیلیۀ90
فبروری و9مارچ تجلیل میگردید .حامل همۀ قدردانی هافقط بیر
عش ومحبت انسانی استوارمیباشد واین یک امیر الییامیی بیرای
بشریت شمرد میشود .روزجهانی زن به همۀ زنیان بیوییا زنیان
هموطنم مبارک باد ! /

هفته نامۀ امید
تقابل کی جی بی با سی آی ای (دنباله ازمفحۀ دوم)
کمونیست جنت پارتی هندوستان بهتر بیاموزد ،چون شباهت هیای
زیادی بین ساختار اجتماعی هندوستان وافغانستان حداقل ازدیدگا
روسهاوامریکایی هاموجودبود.
امکان زیادوجودداشت که نورمحمدتر کی رازمیانیی کیه در
واشنگتن بود ،سازمان سی آی ای جذب کرد باشد ،چه بعدازایین
سفرسه ساله که کسی از آن واقف نبود ،تر کی به کابیل آمیدو
چندان مدت زیادی نگذشته بودکه امریکاییها اورا درسفارت شیان
استخدام کرد وبرای دوسال بحیث ترجمان (به ظاهیر) دربیخیش
هیئت همکاری امریکا یا AID MISSION AMERICANآن سفیارت
کارمیکرد وبعد راساً به داخل سفارت دربخش اطالعاتیی آن کیه
کارهای سی آی ای را پیش میبرد ،بحیث ترجمان استخیدام شید.
وی درین پُست راپورهای روزمر رادربارۀ اوضیاع اجیتیمیاعیی،
فعالیتهای دولتی جمع آوری وبعدازترجمه به انگلیسی آنیهیارا بیه
واشنگتن ارسال میکرد .اویک سال درآن دفترکارکرد.
تر کی درعین زمانی که بحیث ترجمان درسفارت امرییکیاکیار
می کرد ،فعالیت هایی به نفع اتحادشوروی نیی می نمود ،وازکیی
جی بی معاش می گرفت ..او حرکات ومیحیبیت هیای اعضیای
سفارت امریکا رامخفیانه به دفترآژانس تاس می رسیانید .میدتیی
نگذشته بودکه امریکایی ها دریافتند که روس ها بیه شیکیلیی از
اشکال از عملکردها وطرز دید های شان آگا مییشیونید وبیییش
ازهمه با ی تر کی شک بر شد و فیوراً او را از سیفیارت
کشیدند وارتباطش را با سی آی ای قطع کردند.
تر کی بعدازینکه سفارت امریکا اورا اخراج کرد ،به تیومیییۀ
کی جی بی گرو مطالعات فلسفۀ مارکسیسم رادرکابیل تیاسیییس
کرد که مصارف مادی آنرا سفارت شوروی ودفترآژانس تاس می
پرداختند .درآن گرو متعلمین ،معلمین ،محصلین ومامورین دولتی
که تمایل چپی داشتند ،شرکت میکردند .تر کی ازآنچه اندوخته
های که ازاحیاب کمونیست سایرکشورهادرحین سفیرسیه سیالیه
آموخته بود ،محبت می کرد ودرس هیای فیلیسیفیی درمیورد
مارکسیسم وسیستم دولتداری شوروی به اشتراک کنندگان مجلس
خود می داد .
حفیظ اهلل امین نییدرسالهای  9124عضیوییت کیی جیی بیی
راحامل نمود .یک عضو بلندپایۀ آن سازمان که درسال 9196بیه
لندن پناهند شد ،میگویدکه ببرک کارمل برای سالیان میتیمیادی
بحیث اجنت برای کی جی بی کارکرد است وازطرف میقیامیات
دولتی وجاسوسی روس شخصیت مورداعتماد دانستیه میییشیدکیه
هرآنچه به اودستور میدادند عمل میکرد ودرعملکردخود باروسهیا
ماد بود ،ومانند تر کی وامین نبودکه هم از اینجا معاش بگیرد
وهم ازآنجا !
امین که درابتدا باکی جی بی ارتباط نداشت ،یک انسان متعصب
قومی و ناادی وزبانی دوآتشه بود ،و ازمحمدگل مومند پیییروی
میکرد ،وبه برتری یک قوم براقوام دیگرکشور ،مانینید میومینید
عقید داشت .امین به میومینید بیه انیدازۀ ارادت داشیت کیه
دانشمندفرزانه پروفیسرداکترعنایت اهلل شهرانی میگوید که امییین
رادید است که هرجایی محمدگل مومند رامیدیید ،دسیتیهیاییش
رابوسه می کرد .اومانند مومند موجودبی عاطفه ،قسیی الیقیلیب،
خودخوا ومیدورمفت بود.
حفیظ اهلل امین درلیسۀ ابن سینا معلم بود .این آوانیی اسیت کیه
ایا ت متحدۀ امریکا درتپ وتالش جلب وجذب متعلمین ،معلمین
وروشنفکران افغانستان شد بود .جالب اینست که اکثریت آنهایی
که جذب میشدند ازمردم پشتون بودند ،که معلوم نیست این امیر
اتفاقی بود یا روی یک پالن.
امین بااستفاد از یک روسی که جیو همین پالن جلیب وجیذب
امریکابود ،عازم آن کشورشد وشامل دانشگا کولمبیا درنیویارک
گردید وبیودترین فرمت اور یس اتحادیۀ محصلین افغانستان کیه
ازطرف سی آی ای تمویل میشد ،ساخته شد .قابل یادآوریست که
بعد از امین ،خلیلیاد ر یس آن اتحادیه شد.
زمانیکه دانشگا کولمبیا درتابستان تعطیل میشد ،حفیظ اهلل امییین
رابه دانشگا وسکانسن میفرستادندتا درس مارکسیسم ولیننیسیم را
فراگیرد ومصارف آن از طرف امریکا ،احیتیمیا ً سیی آی ای
پرداخته میشد .امین درفراگیری انیدیشیه هیای میارکسیییسیتیی
استعدادخار العاد نشان میدادکه مایۀ خوشنودی آن میقیامیات
گردید .بعدازختم دورۀ ماسیتیری ،میقیامیات میربیوط ازدولیت
امریکاتقاضا کردندتابورس تحصیلی امین بیرای گیرفیتین سینید
داکتری تمدیدگردد که منظور شد .او بیااسیتیعیداد قیوی کیه
درسخنرانی واستد ل داشت ،بادانش فیو الیعیاد از فیلیسیفیۀ
مارکسیسم به یک سرمایۀ بیرگی تبدیل شدومقامات مربوط انتظار
آن رامیکشیدند که اوسند داکتری خود رابیگیییرد ،تیا او رابیه
افغانستان بفرستند و شخص مورد بحثش سازند تا به منصب ومقیام
کلیدی دولت برسد .گمان بیشتر میرودکه امید زمانیکه دردانشگا
کولمبیا درس میخواهد همکاری خود را با سازمیان سیی آی ای
آغاز کرد باشد.

شمارۀ 4411
ازقضا ،درین هنگام نورمحمد تر کی که تمایل وارتیبیاطیات
خودرا باکی جی بی قویتر ونیدیکتر ساخته بود ،بیه تیومیییه و
همکاری کی جی بی ومقامات کرملین حیب خل راتاسیس کیرد
وتعداد زیادمردم ازاقشارمختلف ،ولی اکثریت پشتون دور اوجمیع
شدند وبازارش خیلی گرم شد بود .این گرمی بازار تر کی ترس
وهراس رادر سی آی ای انداخت که میبیادا انیکیشیاف اوضیاع
افغانستان طوری شودکه مددرمد به منفعت شوروی تمام گیردد،
لذابه حفیظ اهلل امین دستور داد شدتاتحصیالت خودراتوقف داد
وعاجالً به کابل برود.
امین به خاطر اینکه توجه ودلسوزی کمونیست ها را بیه خیود
جلب نماید ،فوراً عضویت حیب خیلی راقیبیول کیرد وآواز
انداخت که امریکایی ها به خاطر طرز دید کمونیسیتیی اش اورا
ازکشورخود اخراج نمودند ودورۀ تحصیلش را فسخ کردند .البتیه
این بهانۀ بودکه برایش یادداد بودندتاکسی فکر نکند کیه او بیه
جای دیگری هم ارتباطات وتعهداتی دارد ،ولی درواقع بخاطیرایین
آمد بودکه رشتۀ کار رادرحیب خل بدست گیرد .امین با زرنگی
که داشت این نقش را چنان موفقانه بازی کردکیه هیییچیییک از
اعضای حیب خل وکمونیستهای داخلی بجیی بیبیرک کیارمیل،
ماهیت اوراتا اخیردرک کرد نتوانستند.
حفیظ اهلل امین ازاندوختۀ عالی اش ازفلسفۀ مارکسیسم ولیننیسم
که دردانشگا وسکانسن فرا گرفته بود ،مایۀ تیعیجیب اکیثیرییت
اعضای حیب خل بشمول شخص تر کی شد بودوبه زودتیریین
وقت لقب تیوریسن بیرگ حیب خل را کمایی کرد ،ودرحلقاتی
که اوسخنرانی میکرد ،خلقی هاهرجایی که می بودند ،خودرا میی
رسانیدند وحلقۀ درس وتدریس وفراگیری او روزبیروز وسیییع
ترمیشد .اوبی محابا عضویت کی جی بی راکسب کردتا اعیتیمیاد
کمونیستهای روسی راحامل کرد باشد .گرچه مقامات کی جیی
بی باسوءظن به امین می دیدند ،اما اعتمادی راکه اودرمیان اعضای
خل کسب کرد بود ،به درجۀ رسید بودکه تر کی اورا به سطح
پرستش احترام واعیازمیکرد ،که همه ریا و مکربیود وهیمیه اش
روی تی یر بود ،اما دردل به تر کی میگفت که آخر قبرتو گرگ
پیر فرتوت رامی کنم !
تر کی که شخص ضعیف النفس ،سالخورد وساد لوح بیود،
امین راشخصیت مدی ووفادارترین شاگرد خودمیی پینیداشیت،
درحالیکه امین برای نابودی او و ازبین بردن پالنهای اوآمد بیود.
نفوه شوروی بخصوص کی جی بی درتار و پود سیاسی ،نیظیامیی
واداری واقتصادی وفرهنگی افغانستان باگذشت هیرروز عیمییی
وعمیقتر میشد وبحدی رسید بودکه سیبیب دلیهیر و تشیوییش
هولناک مقامات قصرسفید وسی آی ای شد بود .این دلیهیر بیه
اندازۀ بودکه شورای امنیت ملی ایا ت متحد یادداشیت رسیمیی
رابه این مضمون مادرکرد« :ایا ت متحدۀ امریکابایدسعی نمایدتا
منازعات بین افغانستان وپاکستان راحل وفصل نماییدوافیغیانسیتیان
راتشوی کندتا وابستگی خودرا به بالک کمونیستیی در عیرمیۀ
تربیت افسران نظام ودریافت کمکهای نظامی ،ومول وسایل حربی
کاهش بخشد» .
این نگرانی ایا ت متحد درمورد افغانسیتیان ونییدییکیی آن
باماسکوچانس طالیی برای افغانستان بود تاقضیۀ پشتونستان ومسنله
خط دیورند رایکطرفه سازد ،زیرا امریکا حاضربود بیرپیاکسیتیان
فشار بیاورد تاآنچه به نفع دوکشور افغانستان وپاکستان باشد ،قضیه
راحل وفصل کند ،اما دربدل آن امریکا از افغانستان تقاضیاداشیت
تاوابستگی نظامی خود را ازماسکوقطع نماید .ایین اولییین بیاری
درتاریخ دپلماسی بودکه ایا ت متحد برای این کیارحیاضیرشید
بودکه با استفاد ازدرایت درست سیاسی قضیه میتوانست به نیفیع
افغانستان تمام شود ،مگر محمدظاهرشا فاقد درایت بود وعموزادۀ
خودخوا اونیی بیشتربه منافع خانوادگی وحاکمییت بیه قیدرت،
نسبت به منافع وطن ومردم می اندیشید ،لذا افغانستان یک فرمیت
طالیی را به رایگان ازدست داد.
زمانی که جان کنیدی ر یس جمهور امریکاشد ،موقعیت خوبی
برای افغانستان میسر شدکه متاسفانه محمدظاهرشا نتوانست ازیین
موقعیت به نفع کشوروحل وفصل قضیۀ پشتونستان وخط دییورنید
استفاد نماید .کنیدی سیاست خارجیی خیود راطیوری تیدویین
نمودکه تاکید بیشتربه تضعیف روابط کشورهای جهان سوم ماننید
افغانستان ،حتی درقدم او افغانستان باماسکوبود .او بودجۀ هنگفتی
از سنای امریکا برای تطبی این پالن تقاضاکردکه منظورشد .روی
این پالن امریکا می بایست همکاری هیای اقیتیصیادی ،نیظیامیی
وفرهنگی خودرا برای کشور های جهان سیوم بیحیدی افییاییش
میدادکه اتحاد شوروی توان مقابله به آنرانمی داشت.
طرح کنیدی طرح بهتری برای کشورهای جهان سوم نسبت بیه
طرح ماسکو بود ،زیرا ماسکوطوری طرح کرد بودکه در بیرابیر
همکاری های نظامی و اقتصادی به کشورهای جهان سوم ،و ایین
که
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ازمنابع طبیعی این کشورها استفاد نماید ،دوم اینکه این کشورهیا
رااز نگا اقتصادی ونظامی وابسته ومتکیی بیه شیوروی بسیازد،
درحالیکه طرح کنیدی روی این اساس بود که آن کشورهیارا بیه
اندازۀ کمک نمایدکه متکی به اقتصاد خودشید و تیوانیمینیدی
دفاعی ونظامی خود راداشته باشد .کنیدی درک کیرد بیودکیه
افغانستان ازهرکشوردیگر برای امریکا اهمیت دارد وبهرقیمتی که
میشود این کشور راازوابستگی به ماسیکیو نیجیات داد ،ودسیت
اتحادشوروی را ازساختارهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
این کشورقطع نمود( /.دنباله دارد)
*************

امیداست توافق سیاسی استادعطاباخت
سیاسی نباشد

تواف جدید بین جمیعت و ارگ نیی شکسته خواهد شد.
جمیعت اسالمی زیرکی سیاسی به کار بردومالحیییت امضیای
تواف نامه باحکومت رابه استاد عطاواگذارکرد .بدیین تیرتیییب،
نقش تاریخی وسیاسی عطا رابیشترتقویت کرد .این یک گیام بیه
پیش! اماتواف نامه بین عطاوارگ هرگا به تقسیم کیوتیا میدت
چند وزارت ،سفارت وو یت خالمه شود ،معادله را به نفع میلیت
تغییر نخواهد داد و آفت تاریخی بدتری را سبب خواهد شد.
تجربه اثبات کرد که کرنش ارگ ،جنبه وقیت کشیی دارد.
ارگ ،هرگی ازخطوطی که برای خود وبرای حیرییف سیییاسیی
خویش تعیین کرد  ،در عمل به نفع حریف عدول نخواهید کیردم
یعنی ممکنست جای عبداهلل راکسی دیگری بگیردم مگرهیییچیگیا
مشارکت واقعی ایجادشدنی نیست.خیلی احتیمیال داردکیه ارگ
برای تیمارداری ازجنبش ملی و شقه کردن «شورای نیجیات »بیا
گروپ دولتی جنبش نییسرگرم دادوستدباشدواین فیکیرمینیفیی
راالقاکندکه عطا وجمیعت غم خودراخورد پروای متحدان خیود
راندارندوبهتراست شماهم در همان خط تعامل گام برداریید .ایین
احتمال نیستم امری مددرمدی است.
ارگ به تواف سیاسی نمیاندیشد.چنین توافقیی بیاحضیورجیان
کری هم حامل آمد بودامادیدیم که حتی به بیهیای آتشیبیازی
قومی آنرا زیر پاکردند .دلیلش قاطع و روشین اسیت :گیذشیتیه
گرایان به چنین چییی اعتقاد نیدارنیدم فیقیط روی فشیارهیای
امریکاوهراس ازیک خیییش عیظیییم بیه چینییین کیاربیرروی
کاغذسرتکان داد اند.فکرمیکنند مشارکت میلیی اسیبیاب زوال
قدرت سنتی خواهدشد.
جی یات تواف اگربابیانیه های سه ما اخیرعطانور متفاوت یادر
چهار چوب یک معامله محدود در سطح یک سیازمیان سیییاسیی
مورت گرفته باشدم دلسردی می آورد و برای اییجیاد و حیفیظ
اقتدار سیاسی در آیند کدام فایید ای چشیمیگیییر نیخیواهید
داشت.بحث کلیدی ،چه گونگی توزیع شناسنامه برقی وتیرکیییب
حکومت جدید است .امامسلم است که تیم غنی -عبداهلل با تیمیام
قوا سعی در تقویت گلبدین برای انتخابات پارلمانی دارنید .ایین
تواف جدید نیی مثل تواف قبلی زیر پا خواهد شد( .گیارشینیامیه
افغانستان)

سخنرانی استاد عطامحمدنور درمراسم
نوروز4931

عطا محمدنور ازحل مشکلش با حکومت وحدت ملی خیبیرداد:
عطامحمد نورامروز ،چهارشنبه اول حمل درمراسم جشین نیوروز
درشهرمیارشریف ،محبتکردوگفت بیودی توافی نیامیهای بیا
دولت وحدت ملی اعالم خواهد شد .آقای نورافیود:
این تواف “براساس منافع کالن وتقویت نظام کشور” وبر اساس
تقاضای شخصیتهای ملی ودوستان بینالمللی افغانستیان میورت
گرفته و اونییازاین تواف استقبال میکند .به گفته اوقرار است که
از میان سه کاندید حیب جمعیت و متحدانش یک نفربیه عینیوان
والی بلخ انتخاب شود.
او در ادامه افیود که مالحیت امضای این تفاهمنامه راحییب
جمعیت اسالمی به او “ تفویض کرد ” و قرار است که عنیقیرییب
تفاهمنامه حکومت وحدت ملی با جمعیت اسالمی اعالم و مطیابی
جدول زمانبندی شد به پیش رود .آقای نور گیفیت کیه بیاایین
رویکرد تاز آرامش بیشترنصیب مردم خواهد شد و نیییروهیای
سیاسی بیشتر از گذشته برای سرو سامان دادن به امور سیاسی برای
برگیاری انتخابات آیند کار خواهند کرد.
او همچنین از تصمیم ر یس جمهور به ادامه گفتگیو قیدردانیی
کرد و از او خواست که به منظورگسترش وتقویت پایههای نظام،
مشکل جنرال عبدالرشید دوستم  ،معاون اول ریاسیت جیمیهیوری
افغانستان را نیی حل کند .آقای نور گفت ر یس جمهور افغانستیان
باید جنرال عبدالرزا را در سمت فرمانید پیلیییس و ییت
قندهار دوبار ابقا کند.
او همچنین دراین مراسم دستاوردهای  90سال خود را به میردم
گیارش داد و گفت که در این مدت برای و یت بلخ چه کارهایی
انجام داد است/ .

هفته نامۀ امید

4411

اناهلل و اناالیه راجعون
در دوهفتۀ گذشته سه جوان نازنین افغانهای امریکا درحوادد
جگرسوز و غمناک ،ناگهان رخت از این جهان فانی به دار باقی
کشیدند.

 وفات جوان برومند شادروان منصور خلیلی ،نواسۀاستادسخن مرحوم خلیل اهلل خلیلی وسومین فرزند مسعودخلیلی
رادر ورجینیا ،که تاز قدم به دهۀ سوم حیات گذاشته بود،
دراثرسرطان ،به خانوادۀ بیرگ استادخلیلی ،بویا مادر و
پدرمنصورجان وبانو ماری خلیلی نامری همکار امید وکلیۀ
بازماندگانش از تۀ دل تسلیت میگوییم ،وجنات برین راجایگا آن
شادروان آرزومیکنیم .امید
 وفات جوان پرامید شادروان اجمل فاروقی رادرکالیفورنیا بهخانواد های محترم فاروقی ،مشرف ،و یی وکلیه بازماندگان
ممیمانه تسلیت گفته ،روان آن مرحوم جوانمرگ رادرهیل
رحمات الهی شادخواسته ،فردوس برین را جایگاهش تمنا می
کنیم .امید
 وفات دوشییۀ پاک سیرت شادروان پریسامرسل حسن زادرادر کالیفورنیا به خانواد های گرامی حسن زاد  ،مالل وبقیۀ
بازماندگان ازته دل تسلیت می گوییم .روان آن دخترجوانمرگ را
درجوار رحمات خداوندی شادمیخواهیم و بهشت برین را
جایگاهش استدعا می داریم .امید
****************
خاطراتی ازآخرین پادشاه( ...دنباله ازمفحۀ نخست)
یادهندوستان کد .پادشا موضوع راتغییر دادتادخالتی درین امر
نکرد باشد .حتی نپرسیدکه چگونه فیلش یادهندوستان کرد ،
عدم دخالتش رادرکارحکومت قلباٌتحسین کردم ،اما ازتوخوانندۀ
عیییچه پنهان که کمی دلم گرفت.
هنگام حملۀ امریکابه عرا عالیرتبگانی ازآن دیاربه دیدارشا
پیشین رفتند وخواهش کردندکه بایکی دوجمله درمطبوعات این
حمله راتاییدکند .شا حاضرنشدکه درین بار چییی بگوید .عصر
همان روزمن به حضورش رسیدم ،ازحملۀ امریکا به عرا یادکرد
و گرفته خاطربود .برای آنکه موضوع رانرم بسازم ،گفتم  :خوب
دیگه یک ابرقدرت اس ،بالحنی خشک وپیشانی گرفته ،نگا
سردی به من کرد وگفت :بلی ،امایک ابرقدرت بداخال ! این
کارشان هیچ اخالقی نبود .این اولین باربودکه من چهرۀ گرفته
ونگا سرد شا را می دیدم واولین باربودکه کلمۀ »بد «را
اززبانش می شنیدم .در گفتارش همیشه لحن سخت مهذب داشت
وزبانش همیشه شاهانه بود وبه قول بیهقی »ملکانه« .
یک روزدریک محفل سفیرایران رادیدم .اورا اززمان جهادمی
شناختم ،از زمانیکه من درجمع هیئت مجاهدین چندبار به تهران
دعوت شدم .یکبارهم برای رفتن به هرات مجبوربودیم که ازطری
تهران ومشهدبه هرات برویم .محبت ازپادشا پیشین پیش آمد.
سفیرگفت من وقتی به طرف این مرد میبینم ،درحیرت می افتم
که چگونه درین منطقۀ دنیاکه این همه حادثه رخ داد و زعمای
بسیاری یااعدام شدند یاباخفت وسرافگندگی ونفرت عمومی راند
شدند ولی این مردپس ازچهل سال ،بااین حرمت وعیت به وطن
خود برمی گردد .گفتم به دودلیل ،یکی آنکه هیچ وقت تشنۀ
قدرت وسلطنت نبود ،و دیگرآنکه هرگی هیچ دلی را نیازرد.
درسالهای جهاددرمجالس روم ومالقات باشخصیتهای جهادی که
به دیدار پادشا می آمدند ،به جوانان خانواد یعنی فرزندان
ونواسه اجاز نمی داد که درمجلس بنشینند .سرانجام آنان به استاد
سیرت گالیه بردندکه ماهم می خواهیم درجریان حوادد وطن
خودباشیم ،اگر بابا اجاز دهند درمجالس بطور ساکت وخاموش
می نشینیم.
استادسیرت که نیدپادشا منیلتی داشت ،این تقاضای شاهیادگان
را به شا رساند وپرسیدکه حضور! چرابه این جوانان اجازۀ نشستن
در مجالس را نمی دهید؟ پادشا گفته بود :برای اینکه هوای
سلطنت در سرشان جای نگیرد .سرانجام براثر وساطت
استادسیرت ،اجاز یافتندکه بدون اشتراک درمباحث و بصورت
ساکت وخاموش در جلسات حاضرشوند .میتوانید شرح وتفصیل
این موضوع راازفاضل گرامی استاد سیرت جویا شوید.
دراواسط دورۀ اول کارم دروزارت اطالعات وفرهنگ درآستانۀ
سفرم به جاپان برای اشتراک درسمپوزیم افغانستان که
درشهرتوکیو دایرمیشد ،با توجه به حسن نظر ومحبت خاص
اعلیحضرت امپراتور و ملکۀ جاپان به پادشا ساب وخانواد اش،
به غرض جلب توجۀ بیشتر آن کشور به افغانستان ،بخصوص
و یت بامیان ،خواستم که شاهیاد میرویس هم درهیئت شامل
باشد ،به این منظور تقرر وی را به حیث مشاوردروزارت اطالعات
وفرهنگ به ر یس جمهور پیشنهادکردم ،ولی شاهیاد خواهش
کردکه پیش ازپیشنهاد اجازۀ مرا لطفاٌ ازبابا بگیرید .روزدیگررفتم
خدمت پادشا  ،آقای کرزی و مارشال فهیم مرحوم نییآنجا بودند.
من خدمت پادشا عرض کردم

که اگر اعلیحضرت اجاز دهند میرویس جان رابحیث مشیاور در
وزارت اطالعات و فرهنگ به ر یس ماحب پیشنهادمیکنم .پادشا
باقیافۀ ناراضی گفت:چه زم ؟! دیدم که اگرجواب مینیفیی داد،
امرارکردن مؤدبانه نخواهد بود ،نگا یاری طلبانه به آقای کرزی
کردم ،مطلبم رادریافت وگفت :حضور ،اینا رفیقاستن و میخواهند
با هم باشند ،ازنظررسمیات امرمهمی نیست ،امیداست اجاز دهیید.
پادشا لحظۀ مکث کرد وبعد بابی میلی اظهارداشت:خیوب اسیت،
کارکنند.
ارگ مکان دلگیری است .عصرهاکه پادشا ازمحبت باگیرو
های مختلف مردم خسته می شد ،بدون سرومدا وآرام بیرون میی
برآمدو با موتروان قدیمی خودمی نشست ودور یی میید درجاد
های شهرنو ،ودر آخر دم یک نانوایی می ایستاد ،گاهی خودش از
موترپایین میشدویک قرص نان داغ می خیریید ،میی آمید میی
نشست ،نان داغ را نصف میکرد ،نصفش رابه میوتیر وان میییداد
ونصفش را خودش میگرفت ومی گفت برگردیم  .این برنامیه تیا
مدتی هرروز تکرارمیشد ،تازمانی که امنیتی هابه کرزی شکیاییت
کردندکه حضور بدون اطالع ماوتنها بایک موتیروان درشیهیرنیو
گردش میکنند ،واظهار تشویش کردند .روزدییگیرکیه پیادشیا
میخواست برنامۀ تفریحی هر روز را دنیبیال بیگیییرد گیفیتینید
موترخراب است .روزدیگربازهم گفتند موترخراب است ،ناراحت
شد وگفت به کرزی بگوییدکه اگرحتی یک موتر درارگ نیسیت
که تاشهرنو برود ،من ناچار یا باید موتر یکی ازدوستان رابخواهیم
یا اینکه یک عراد موتربخرم ! ولی وقتی متوجه شدکه میوضیوع
امنیت مطرح است ،نخواست با بدرقۀ موتر امنیت وجمعیی افیراد
مسلح امنیتی به شهرنوبرود ،و این یگانه برنامۀ تفریحی خودرا لغو
کرد.
روزی ضمن محبت دربارۀ تاریخ گذشته از پدرش یادکرد و
گفت  :پدرم خدمات بیرگی کرد ونامش درآن زمان درمطبوعات
بیرونی به نیکی و احترام یادشد  ،اما کاشکی دوسه کیار رانیمیی
کرد  .من عرض کردم که مثال کدام کار ؟ گفت :مثال قتل غیالم
نبی خان چرخی به آن مورت وبدون میحیاکیمیه .ییک روزهیم
سئوالی راکه همیشه دردل داشتم ،درفرمت منیاسیبیی پیرسیییدم
وگفتم  :حضور اعلیحضرت شمابهترازهمه میدانیدکه وجوداحیاب
سیاسی رکن رکین دموکراسی است ،چگونه شدکه قانون احییاب
سیاسی به توشیح حضورتان نرسید؟ پادشا پاسخ دادکیه قیوانییین
وقتی به توشیح میرسد که مقامات مسئول آنرابه توشییخ شیخیص
اول برسانند ،مثلی که شماقانون مطبوعات را (یعنی قانون رسیانیه
های همگانی) رابه امضای کرزی رسانیدند .این وظیفۀ مدراعیظیم
وقت بودکه چنین کاری بایدمیکرد ،احتما ٌ نمی خواستنید بیرای
خود جنجال خل کنند.
یک روزمحبت دربارۀ مدراعظم های دورۀ دهۀ دموکراسیی
به میان آمد .ازداکتریوسف خان وموسی شفی تیومیییف کیرد،
دربارۀ نوراحمد اعتمادی گفت :نمی دانستم که اومشیکیل داشیت
ودرزمان مدارت خودمی خواست خود رادر بندقرغه غر کند.
دریک محبیت دییگیرقصیه کیردکیه روزی بیامیوتیروان
ویکنفرگارد رفتم به جالل آبادو درهوتل سپین غرجابجا شدم بدون
آن که مقامات محلی یاکس دیگری رادرجریان بیگیذارم .ییکیی
دوساعت از اقامتم نگذشته بودکه سر ومدا ها وهیاهوی موترهای
پلیس ازجادۀ املی مقابل هوتل بلندشد .پرسیدم چه گیپ اسیت؟
گفتند :مدراعظم ماحب آمد اند .ساعتی نگذشته بودکیه آمید
گفتندکه مدراعظم اجازۀ مالقات میخواهند .آمد ونشیسیت ،بیه
اوگفتم این همه هیاهو و سرومدای موترهای پلیس برای چه بود؟
گفت :حضور ،شما اگر پای پیاد هم بیایید میردم هیمیان عییت
وحرمت رادر ح شما خواهند داشت ،اما برای تثبیت کسی ماننید
من که هنوزآنطورکه زم است ،سربلنیدنیکیرد ام ،فیکیرنیمیی
کنیدکه مقداری تشریفات زم است؟ گفتیم :اخیتیییاربیه دسیت
خودتان است ،امامن سادگی را دوست دارم .
درنخستین روزهای ورودش شامگاهی به دیدارش دروزیراکبر
خان رفتم ،شام تاریک ونمازشام قضا شد بود وچراغ های چمن را
روشن کرد بودند .دیدم که پادشا درچمن نشسته وبه حیاضیران
گوش میدهد .حدوددهفتاد هشتاد نفردربرابر پادشا نشسته بودند.
مرحوم وامفی و پاچاخان جدران هم در میان شان بودند .مین در
دورترین نقطه ازپادشا در گوشه یی نشستم .وقتی چشم شا به من
افتاد ازجابرخاستم وتعظیمی کرد نشستم .مرحوم وامفی درحیال
محبت کردن بود وباهمان لحن گیرا وگرم خودبه مدای بلندگپ
میید .بعد ازو کسان دیگری هم محبت کردند وحامل وجانمیاییۀ
گفتارها اینکه مردم ازاعلیحضرت توقع دارنیدکیه خیود دررأس
باشند نه اینکه همه مالحیت امور را درکشوربه دیگران (ییعینیی
کرزی) بسپارند وازهمین گونه خواسته ها...
پادشا بدون آن که چییی بگوید بادقت وحومله مینیدی بیه
گفته های همگان گوش میدادتاآخرین محبت هم به پایان رسیید.
آنگا پادشا ازدور روی بمن کرد وگفت :شیمیاهیم نیظیرخیودرا
بگویید
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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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من ایستادم وگفتم :حضوراعلیحضرت! آنچه این محترمان گفتینید
همه ازروی وطنخواهی واخالص بی ریای شان بیحیضیورشیخیص
شماومصالح علیای ملت بود .واقیعیاٌمیلیت بشیمیاکیمیال عیقییید
واعتمادرادارد ،اما شرایط عینی وفضای حاکم نیازمندآنسیت کیه
شما فارغ از هرگونه وابستگی های سیییاسیی وتیعیلیقیات اداری،
مانندچتری برسراین ملت باشیدتا از رهنماییهاوهدایات وتوجهیات
معنوی تان حکومت و مردم برخوردار باشند .اشتغال شمابه چیییی
غیر ازین ،مایۀ تنیل و دون شنن شما اسیت .میادامیی کیه شیمیا
مانندچتری برفراز سرهمۀ مامردم افغانستان باشید ،همگان درساییۀ
معنویت شماتکیه برکو خواهیم داشت .
پادشا بامدای نسبتاٌ بلند اظهارداشت :من طرفدارهمین نظرهستیم،
و غرض خداحافظی بامردم از جابرخاست.
گاهی درمحبت هایش ازمسایل خصومی هم یادمیکرد .ییک
روزنمی دانم به چه مناسبت بودکه گفت :وقتی من بیاشیا خیانیم
نامید شدم ،باآنکه شا خانم دخترمامایم بود ،به من واو اجاز نمی
دادندکه باهم ببینیم .چندبار به آنها گفتم که اجاز بدهند میابیاهیم
ببنیم ،بازهم گوش ندادند ،آخرمجبورشدم به آنیهیا بیگیوییم کیه
اگراجاز نمی دهید من ونامیدم باهم ببینیم من این نامیدی را فسخ
می کنم ،این راکه گفتم ،فوراٌ موافقت کردند !
درزندگی خصومی معلوم بودکه شا کامالٌ به فرمان میلیکیه
است ،همان طورکه مو نای بلخ فرمود :
گفت پیغمبر که زن برعاقالن غالب آید سخت برماحبد ن
درنیمه های دورۀ جهادمرحوم داکترسیدبهاءالیدیین میجیروح
باهمکاری یک موسسۀ خارجی بین مهیاجیریین افیغیانسیتیان کیه
شمارشان به سه ملیون نفرمی رسید ،به آمارگیری دربارۀ محبوبیت
شخصیت های بیرگ افغانستان برای زعامت آیند  ،از شا سیابی
تارهبران جهاد پرداخت .نتیجۀ این آمارگیری هفتاد درمدتمیاییل
مردم رابه پادشا نشان میداد وسی درمد دیگربین هفت رهبرجهاد
تقسیم شد بود .مرحوم مجروح بااین کار وابتکارخود سر بیه بیاد
داد .درنیمۀ روزی کسی زنگ دروازۀ خانۀ اورابیه میدادرآورد،
اوکه درآن روز درخانه تنهابود ،خودش آمد ودر رابازکرد .دونفر
دژخیم مفت بیرحمانه آن دانشمند خردمند رابه گلیولیه بسیتینید.
ازطرف شب بودکه با مرحوم سیداحمدگیالنی بخانۀ پیدر پیییرش
مرحوم سیدشمس الدین مجروح رفتم .آرام وخونسرد بود ودردهیا
وغصه هایش رادرزندان سینه دربندکشید بود .دربرابرغمشریکیی
واظهار تنسف عمی ما ،فقط جواب دادکه خام بود ،بهاءالدین خام
بود .
مدتی پس ازین واقعه بودکه من بامالحظۀ احوال جهاد درپشاور
وداخل افغانستان ،ومطالعه پیرامون موقعیت شان درقیبیال قضیییۀ
دردناک افغانستان ،و خودپرستی وخودخواهی پیشروان جهاد ،بیه
این نتیجۀ قطعی رسیدم که بدون سهم وحضورپادشا پیشین هیییچ
گونه را حلی که به نجات وطن وملت را ببیرد ،وجیود نیدارد.
آنگا رسالۀ »بنیان مرموص« رانوشتم ،این نام منخیوه از ییک
آیۀ قرآنی است به معنی بنیان محکم واستوار ،و مرادم اتحادمیلیت
به شمول سازمانهای جهاد درسایۀ پادشا بود .نگاشتن ایین رسیالیه
درپشاور خالی ازخطرات مدهش نبود ،اما هرخطری بیه آن میی
ارزیدکه راهی معقول وممکن پیش پای ملت گذاشته شود .مرحوم
داکترحسن کاکر درپشاور درمحفلی آهسته بیه گیوشیم گیفیت:
برادرچه میکنی؟ من ازخواندن این رساله میترسم ،تو ازنوشیتینیش
نترسیدی؟ گفتم  :چه بایدکرد ،بایدکسی این گیفیتینیی هیارامیی
گفت.
بعدها محبوبیت پادشا میان مردم مورد استفادۀ دسیسه آمیییی
دیگران قرار گرفت ،چندروز پیشتر ازاشغال کابل بوسیلۀ طالیبیان،
عکس های پادشا را در کوتۀ سنگی آویخته بودند .
شبانگاهی در دهلی ازوفات پادشیا آگیا شیدم ،بیا اولییین
پروازروز بعدبه کابل رفتم ،کالبدش راپس ازشست وشو درتابیوت
در سردخانه گذاشته و سرد خانه را ازشفاخانه به ارگ انتقال داد
بودند .ر یس شفاخانه میگفت که نیک بختیی اعیلیییحیضیرت را
ببینیدکه ماتصورنمی کردیم که بتوانیم سیردخیانیه رابیه داخیل
عمارت قصرگلخانه آورد بتوانیم ،اما این کارچنیان بیه آسیانیی
مورت گرفت که فکرش راهم نمی کردیم ( .دنبالیه درمیفیحیۀ
هشتم)

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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اتحاد جسورانۀ  ...دنباله ازمفحۀ نخست
وی  91سال عمردارد و ازسال  6440به اینطیرف میعیلیم
studiesبود وگاهگا درتمرینات سپورت هم کمک میکرد .پلییس
ویرا به اتهام حملۀ جابرانه ,حمل اسیلیحیه درمیکیتیب ,تیهیدیید
تروریستی ,روش بیباکانه ,داشتن تفنگ هنگام اجرای یک عیمیل
جنا ی وتولید ناآرامی برای مردم درقید نگه داشته است .بگیمیانیم
این معلم عمأل به پریییدنت ترمپ به قیمت تباهی جان خود فهماند
که اجازۀ حمل تفنگچه (اسلحه) توسط معلم درمکیتیب پیالیییسیی
درست نیست.
همچنین بروزدوم مارچ  6499یک عضو تیم یونیییفیورم پیوش
امنیت قصرسفید درخارج کتارۀ شمالی برسرخودباتفنگچه اش فیر
نمود کس دیگر زخمی نشد اما خودش چند ساعت بعد در شفاخانه
فوت نمود .پلیس عمل اورا خودکشی شناخته است .این افسرهم به
همه فهماند که تفنگچه حتی درمقابل قصرسفیدیا حتیی بیرکسیی
درهمینجا استعمال شد میتواندوبایدبرای دریافت حالیت دمیاغیی
کسیکه لیسانس حمل اسلحه داد میشودولوهرکسیکه باشد ,جیدی
توجه عطف گردد.
از اواخرسال  9194تا اوایل سال  9114تیاید فیو الیعیاد در
استعمال جابرانۀ تفنگ درمکاتب مورت گرفته است :قرارسیروی
مکتب محت عامۀ هاروردم  %99شاگردان گفتیه انیدکیه درسیی
روزاخیرباخود تفنگچه درمکتب آورد اند %0.گفته اند که سیال
گذشته با خود تفنگچه درمکتب داشته اند .این ارقام به مقایسه پنا
سال گذشته تیاید فو العاد را ارا ه مییدارد .بیه اسیاس راپیور
وزارت معارف امریکا ,در سال درسی  9111- 9119بیه تیعیداد
 1,961نفر متعلم که شامیل  %96شیاگیردان دورثیانیوی%11 ,
شاگردان Junior Highو %94دورابتدا ی بخاطیرآوردن اسیلیحیه,
ازمکتب اخراج شد اند.
چندروزپیش پریییدنت ترمپ درمقابل خبررسانهاگفت از NRA
(انجمن ملی تفنگداران امریکا) نترسید وبمجردیکه یک میرییض
خلل دماغی درقید پلیس افتاد اولین کاری که میشودبایداسلحه اش
از اوگرفته شد وبعد به DP due processییا اجیراآت قیانیونیی
سپرد شودDP .عبارت ازاحترام به همه حقو قانونی یک شخص
بود قانون مملکت و حمایت فرد را درموازنه نگه میدارد .وقتیکه
دولت بیک فرد بدون پیروی مطل از قانون مدمه برساند از DP
انحراف نمود به قانون مملکت بی احترامیی کیرد اسیت .ایین
تبصرۀ ترمپ بحث و مذاکر و انتقادات شدید قانون دانانNRA ,
و ورسانه ها را سبب شد است .بدنخواهدبودتیادربیارۀ National
)Rifle Association (NRAجهت معلومات میید شما کلماتی چینید
ارا ه شود:
درروز  92نومبر سال  9969این انجمین NRAتیوسیط دونیفیر
تاسیس یافته است .یک موسسۀ غیرانتفاعی بود تحت مادۀ (949
)c)(4)(2از دادن تکس به دولت معاف میباشد کیه 4992914-91
نمبر شناسنامۀ تکس شان است .و هم هرکسیکه با آن معاملۀ پولیی
دارند یا اعضای ان به (ان آر آی) پول میدهند ازدادن تکس معاف
میگردند.
NRAبرای حقو مالکان تفنگ ,فعالیتهای سیاسی و نشیرییات
مربوطه فعالیت دارد .دفترآن در فیرفکس ویرجینیاست و خدمات
تنهادراضالع متحدۀ امریکا محدود است .خدمات شان شامل :جلب
اعضا ,تنظیم ,نشرمجالت ,تعلیم و تربیه درامورتفنگداری و اعطای
سرتیفیکیت است .پنا ملیون عضو دارند و این شیمیار از طیرف
خود شان درسال  6496ارا ه شد است .شعبات فرعی آن مشتمیل
بر :حقو مدنی NRAبودجه دفاعی قانیونیی ورسیانیه هیاNRA ,
Foundationبودجۀ اعانهNRA ,سپیشل ,بنیاد فعالیت برای مستقیل
بودن NRA,سازمان فعالیت برای قیانیونیگیذاری دربیار NRAو
بودجه برای میوفیقیییت سیییاسیی اش سیرمیاییۀ آن تیا6492
درحدود 011.1ملیون ومصارف شیان درهیمیان سیال درحیدود
 069.1ملیون دالر بود .ویب ساییت شیانNRA.org :و http://
www.nra.orgاست که هرنوع معلوماتی که خواسته باشید بدسترس
قرار میدهند.
NRAاز  9169به اینطرف برای قانونگذاری بمفادشان و ضدییت
با کنترول تفنگداری فعالیت داشته یکی ازفعالترین وپولدارتیریین
بی گرها درامریکا میباشنید .میلیییونیهیا دالیربیرای انیتیخیاب
کانگرسمنهای طرفدار وبضد آنها یکه در حلقیۀ شیان نیییسیتینید
بمصرف میرسانند .قسمی که ازکسر بودجۀ شان در حیوالیی 06
ملیون دالر برمیآید نشان میدهد که :در سیال  6492درانیتیخیاب
ترمپ پول هنگفتی بمصرف رسانید اند.
social

Tel/fax:(703) 491-6321

بدینوسیله همه آرزودارنددرکنارNRAباشندتاهم ازنیفیوهوهیم از
کمک های مادی شان مستفیدگردند .بعدازحادثۀ دلیخیراش فیو
درفلوریدا ترمپ حاضر شد که سن داشتن تفنگ و اسلحه را ازسن
 99به سن  69با ببرد .متصدیان امور NRAبال تنمل در روزیکشنبه
 69فبروری  6499با پریییدنت ترمپ مرف طعام چاشت داشتند
و بعد ازآن ترمپ ازادعای بلندبردن سن دریافت اسلحه یاد نکیرد
است .متصدی امور انجمن گفته بهتر است قصر سفیید پیروگیرام
محفوظ نگه داشتن مکاتب را روی دست بگیردم یعنیی بیکیار میا
مداخله نکند .سازمان فعالیت بیرای قیانیونیگیذاری کیه – NRA
ILAمخفف آنست بازوی قوی بی گری شان بود فیعیالیییتیهیای
سیاسی و بودجوی موفقیت سیاسی را که PVFمیخیفیف آنسیت
تنظیم مینماید.
NRAدرطول تاریخ فعالییتیهیای خیود بیرسیییاسیتیمیداران و
قانونگذاران نفوه قابل ومف داشیتیه درشیروع دعیواهیا ییا در
دادخواهی Law suitهای قانونی جدأبامصارف گییاف شیرکیت
مینمایند.کاندیدهای پارلمان و والیان را یا تا ید میکنندیابضد شیان
به فعالیت میپردازند.
درعین حال توسط گروپهای طرفدار حقو تفنگداری ,کنترول
تفنگداری ,مبصرین سیاسی و بعضی سیاستمداران میورد انیتیقیاد
مدلل قرارگرفته اند .قدیمی ترین منقدینNRAکه بصورت منظم و
دوامدار به انتقاد عملیات NRAپرداخته اند ,از جانب طیرفیداران
کنترول تفنگ گروپ کمپاین Bradyمتحدین تیوقیف سیاخیتین
حمالت جابرانۀ تفنگ که مخیفیف آن CSGVومیرکییپیالیییسیی
violenceکه مخفف VPCدارد ,بعمل آمد است .گروپهای فیعیال
قرن 69مشتمل اند بر :شهرها برای محفوظ نگه داشیتین تیفینیگ
( درساب بنام رؤسای بلدیه بضدتفنگهای غیرقانونی یاد میییشید),
مادران عمل میخواهند و امریکا یان برای حل ساختن با مسؤولیت.
عالوتن ,برای اولین بار درتاریخ موجودیتش NRAبعید از قیتیل
دسته جمعی مکتب ابتدا ی سندیهوک ودرین اواخر مکتب ثانیوی
ستونمن دوگالس در فلوریدا و شاگردانش سخت تحت فشارآمید
خود حس کرد اند .شرکت ها یکه به اعضای NRAارتباط مالی و
یا سرویس داشتند با کمپاین رسانه ها تحت فشار اند تا روابط خود
را با آنها قطع نمایند .اینها مشتمل اند بر شرکت های بیمیه و سیه
کمپنی موتر های کرا ی پالن داشتند تا رابطۀ خود را بیا گیروپ
طرفداران حقو تفنگداری NRAقطع نمایند.
First National Bankاوماها گفته است :با موسساتیکه نوع NRA
کریدیت کارد ویی توزیع میکنند قرارداد تجدید نمیکینینید .در
تویتر #BoycottNRAعنوان جدی ودلچسپ برای موسساتیکه برای
تفنگ بی دارند تقاضا نمود اند تا فعالیت برای NRAرا Boycott
نمایند .کمپنیهای بیرگ چون FedEXکه به شرکای معامالت NRA
26فیصد تنقیص میدادندوکمپنی موترکرا ی Hertzکه به اعضیای
 %69 NRAتنقیص میدهند تاحال فیصله نکرد اندکیه چیه بیایید
بکنند .اما سرویس هوا ی دلتا باوجود تهدید فسخ معافیی پینیجیا
ملیون دالرتکس جیت فیول ازطرف پارلمان ایالت جیورجیییا در
نظرداردتا به اعضای NRAتنقیص ندهد .وهم متعلمییین میکیاتیب
امریکاپالن دارند به طرفداری متعلمین فلوریدا وروش تفنیگیداری
به راهپیما ی شروع نمایند.
سایت آمازون تحت فشارگرفته شد تاچنیل ویدیو ی NRATV
که پروگرامهای شانرا پخش میکرد متوقف سازد( .میادران بیرای
احساس بمقابل تفنگ در امریکا عمل میخواهند) که بعداز دسمبیر
 6496درنیوتون ایالت کنیتیکت که64طفل منف اول درمکیتیب
شان بقتل رسانید شد تاسیس گردیدبه Apple Incبه AT&T Inc.به
آمازون ,به شعبۀ Alphabet Incگوگل و Roku Incمکاتیب فرستاد
اند تا NRATVرا از ولیدات خود دورسازند .این میادران بیه ایین
عقید اندکهNRATV :توسط نمایشات ,معلومات خطرنیاک رابیا
شیوۀ مؤثر نشرمیکنند و سعی میورزند تا امریکا یی هیا را بضید
یکدیگر فقط برای فروش بیشتر تفنگ در گودال نابودی پرتاب
سازند.
ضمیمۀ دوم قانون اساسی امریکاح داشتن اسلحه را حمایت می
کند و NRAمناقشه داردکه کنترول جدیترداشتن تفنیگ حیقیو
افراد را متضررمیسازدNRA .با این بهانه است که جیدأ وبشیدت
محدودیت های ملکیت اسلحیه بشیمیول semi- automaticکیه در
Parklandفلوریدا استفاد شد است مقابله میکند و بیی هیای
قیمتی برا میاندازد.ولی

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفاًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 7442
ارسال دارند .تلفون 1041ـ134ـ 424
mkqawi471@gmail.com
12286 Ashmont Ct #202. Woodbridge
VA 22192 U. S. A.

بروز پنجم مارچ  6499اسوشیتیدپرس راپور دادکه مجلس سینیای
فلوریدا درتله هاسی پایتخت آن ایالت بابیست رای مواف وهیاد
رای مخالف قانون فروش کم اسلحه را درفلوریدا تصویب کیرد
اند.
تصویب این قانون از نتیجۀ فشار مدنی ,مبارزۀ جدی و خیلیل
ناپذیر شاگردان فعال فلوریدا بود که آن کانیگیرسیمین هیاییکیه
نخواستند با ایشان از نیدیک حتی همکالم شوند مجبورشیدنید تیا
چنین قانون را تصویب نمایند.
باهمه تالشهای انجمن تفنگداران امریکا این جوانان فیصله کرد
اند تا به فعالیتهای مدنی خود دوام داد زیر چتر ضمیمه دوم قانون
اساسی به مبارز خود دوام میییدهینید .شیعیارشیان (درمیکیاتیب
دیگرحملۀ تفنگدارتکرار نمیشود)م کانگرسمن ها یییکیه بصیدای
ماگوش نمیدهند به پارلمان بر نمیگردند.
یکما بعدازواقعۀ دلخراش که دربا تذکریافت همه شاگرادان به
استثنای دو ویا سه ایالتی که راستی کشتار راخوش دارندوعیاشی
تفنگ اند دیگر همه از ساعت د مبح الی د و هیفید دقیییقیه
روز 90مییارچ ازمیینییف بییرآمییدنییدکییه دربییعییضییی ایییا ت
باکانگرسمنهایدیموکرات همرا بودند وشعارشان تبدییل قیانیون
تفنگداری بود .اینست تصمیم ,ایینیسیت شیهیامیت و ایینیسیت
اتحاد...خدا کند جوانان جهان به فعالیت سیاسی هوشمندانۀ خیود
چون شاگردان مکتب ستونمن دوگالس فلوریدا در مقابل قیاتیالن
جوانان معصوم و عامالن آن قد علم نمود  ,با آنها هم مدا شوند و
بدانند که قدرت جوانان قوی وضربۀ شان تکان دهند بود کیاخ
ظالمان وپولدوستان راکه بخون انسان اهمیت قایل نیستند سرنگون
میسازد .و من اهلل التوفی /
************
خاطراتی از( ...دنباله ازمفحۀ هفت)
خواهش کردم که تابوتش رابازکنند .باشکو و آرامیش خیامیی
غنود بود ،باسیمای جذابتر اززمان زندگیش .من درهمان حیالیت
درپیشانی پادشا نقش نوعی تشویش ،وگر گونیه ییی رادییدم،
دردل گفتم  :خداوند عاقبت مارابخیر کند.
پادشا رفت وخاطر های ناجوانیها ونامردی هایی راباخود بردکیه
به خاطرمصالح مردم افغانستان هرگیازنهانیخیانیۀ سییینیه بیییرون
نکرد.محمد ظاهرشا بعنوان ریش سفیدملت ومحورهمبستگی مردم
افغانستان هرچند درامورحکومت دخالتی نداشت ،ولی تازند بود
مایۀ قوت قلب همگان بود وهرکسی از ارباب قدرت ونفوه نوعی
اعتدال رابا دیدن وآگاهی ازوسعت نظرومنش دموکرات پیادشیا
دررویکرد های خویش رعایت میکردند .درفقدان پادشا بیعیلیت
خودخواهیهاوافیون طلبی ها ،روحیۀ وحدت ملی سستی گرفت ،و
روندملت سازی به ضعف مواجه شد تابه تدریا به وضعی رسیدییم
که امروز درآنیم.
خاطرات بیشتری ازشا دارم که روزی اگرمجالی بیود ،تیقیدییم
هموطنان خواهم کرد/.
***************

از طبع غمدرون  ،خطاب به غنی احمدزی
خاک بر فرق سرم

خاک بر فر سرم
من به تو رأی ندادم که کنی خون جگرم
خاک بر فر سرم
یا که این گونه کنی غمید و دربدرم
بر سرم غُر بینی
من به تو رأی ندادم که تو غُمبر بینی
خاک بر فر سرم
من نادان به تصور که تویی راهبرم
ای که کاکای توانگلیس وپدرامریکاست وحدت ملی کجاست
خاک بر فر سرم
مرگ بر من که تراساخته ام تاج سرم
توشب وروزبه خواب
جان ملت به لب آمدزغم ورنا وعذاب
بازدعوی کنی ،گویی که توهستی پدرم خاک بر فر سرم
را شیطان پویی
حیله هامی کنی هرروز ودروغی گویی
خییییییاک
دردلت خوش که چه هشیاروچه سان باهنرم
برفر سرم
میر و بیادار همه
به تقلّب تو شدی سرور و سا ر همه
خاک بر فر سرم
تو مپندار که دیوانیه ام و یا که خرم
حیله و چار کنی
تو به مد بار اگرکام و دهن پار کنی
خاک بر فر سرم
گپ بی معنی تو نیم جوی هم نخرم
با غم بیکاری
فقر و درماندگی و مفلسی و ناچاری
خاک بر فر سرم
از دلم تاب و توان برد و خمید کمرم
گریه وزاری کنم
می روم وییۀ ترکیه خریداری کنم
خاک برفر سرم
تا که هستی تو درین ملک نباشد اثرم
مثل عبدالباقی
گر میسر نشود ویی روم قاچاقی
خاک بر فر سرم
دختر خالۀ قدوس شد همسفرم
یا به دشت و محرا
گر نهنگم بخورد کشته شوم در دریا
خاک برفر سرم
بهتر از آن که به رویت بیفتد نظرم

