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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

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

$1.50
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بااین شماره ،بیست وهفتمین سال نشرات جریدۀ امید آغاز شد.
به این تقریب فرخنده ،به بارگاه ایزد متعال پیشانی سپاس به خاک بندگی
اش می ساییم ،واز دربار مهربانش تمنای رحمت برملت مظلوم افغانستان می
کنیم.

یادداشت مدیر

آغاز بیست وهفتمین سال انتشار امید

( مطلبی هم در بارۀ خنازیر حکومت وحشت ملی)
بیست وشش سا پیش ازین ،چاپ وپخش هفته نامۀ امید را در
شهرهیوارد شما کالیفورنیا ،باتائیدات الهی ،به همکاری فرزندانام
و همسرم شرو کردم .بزودی همکاران گاراناقادر ودانشاماناد
وبزرگوار از سراسرامریکا ،کانادا ،اروپا ،آستارالایاا ،وحاتای از
افریقاآنرا با ارسا مقاالت پژوهشی سیاسی ،تااریاخای ،ادبای و
ذونی مبد به غنی ترین نشریۀ افغانستانی درسراسر هان ساختند.
ازافریقا نام گرفتم ،شاید بعضی هاآنرامبالغه بشماارناد ،اماادوتان
ازدانشمندان بزرگ مااداکاتار ماحامادعاثاماان هااشامای ،کاه
درشهرکازابالنکای المغرب استادفاکولته بودند و ناضی القاضاات
سابق افغانستان پروفیسرداکترعبدالحکیم ضیایی که در افاریاقاای
نوبی انامت داشتند ،مدتهای طوالنی حاصل پژوهشهای عالامای
وتفکرات سیاسی وفلسفی شانرابرای چاپ به امید می فرستاادناد.
بهمین لحاظ امید درسومین وچهارمین وپنجمین سا انتشارحدودده
مشترک هموطن ازافریقا داشت .روان آن دومبارک دانشی مرد را
خدای مهربان درکنف رحمت خویش بدارد.
خط مشی نشراتی امید ازآغازتا امروزوطندوستی ،بایاگااناه
ستیزی ،رفیع داشتن مقام خدمتگزاران وانعی مایاهان ،رد وطارد
نوکران وطنی بیگانگان ،تجلیل وتبجیل ازفرزندان ملت که باخاون
خویش استقال وحیثیت افغانستان را پاس داشتند ،همۀ مجاهادیان
حقیقی و مقاومتگران بیگاناه ساتایاز ،باویاژه ناهارماان مالای
شهیدسعیدآمرصاحب احمد شاه مسعود ،افشای حقایاق تااریاخای
مردم و سرزمین آبایی ما ،تردید کامل خودبرتربینی ها ،اکثریات
واهی نومی ،برتری زبانی ،مبتنی برواناعایاتاهاای عایانای باوده
وخواهدبود .مبارزه بافاشیسم نومی ،زبانی ،سمتی وهرگونه مظاهر
انحصارگرایی شاخص دیگرانتشارات امید بوده که تاا مااشاا ا
چنین خواهد بود.
بااتحاف درود وتحیات به ارواح همکاران بازرگاوارامایادکاه
رخت به دنیای بانی کشیده اند ،از مله والدمرحومم غالم حضرت
کوشان ،وفرزند آخرینم شادروان محمدعصیم کوشان ،وبا عارض
امتنان به خوانندگان وخواهندگان و مشترکین ریده ،که بسیاری
شان افزون براشتراک ،مبلغی هم بطوراعانه می فرستند .درپاایاان
این معروضۀ کوتاه ،به دست اندرکاران حکومت وحادت مالای
خطاب می کنم :
یا ایهاالخنازیر نشسته در ارگ و سپیدار ! ازخدا بتارسایاد ،از
رسولش بشرمید و از ملت بزرگ افغانستان بهراسید .آخر ای دست
نشاندگان ان کیری ! چیزی بنام و دان ،شرف ،شارم ،حایاا و
فضایلی ازین دست رامی شناسید؟ اگر عقلی سالم داشته بااشایاد،
معانی این فضایل انسانی را میدانید؟ کارکردها و سرتنبگی هاا و
بی بندو باری های تان نشان میدهند که شماها باچنین فضایل بیگانه
وناآشنایید ،وسراسر رذایل خودفروشی ،وطن فروشی ،خابااثات،
دنائت ،پست فطرتی ،شرارت راخوب میشناسید و بافریبکاری باه
کارمی بندید !
وگرنه پس ازگذشت نزدیک به چهارسا  ،چهارفقرۀ خادمات
تان رابه میهن و مردم نام بگیرید ومدلل وبااسناد باه مالات ارائاه
بدارید .حاالهم که روبه انتخابات شورای ملی وماحالای وبازودی
انتخابات ریاست مهوری میرویم ،کار هایتان ساراسار تاظااهار
وفریب وخاک به چشم زدن مردم است ،والغیر !
ای خنازیر تکیه زده برکرسی هاای ریااساتاهاای اماهاور
وا راییه ! بدانید و آگاه باشیدکه چیزی بیشتر ازتره کی و امایان
نیستید بلکه کثیف تر و سیاه روی تراز آنانیاد ! سارناوشات آن
خنزیرهای روس پرست ،سرنوشت محتوم شما نیز هست ! ماگار
اینکه از طالب خواهی بپرهیزید ،از دست درازی به حق محقق فرد
فرداین ملت خود داری کنید ،در انتخابات های پیش رو رذیاالناه
دخالت مکنید ،ومگر اینکه به پیشگاه ملت سرفراز افغانستان زاناو
زده و از کردار پرشئامت تان پوزش بخواهید ،شاایادایان مالات
مظلوم برشما ببخشاید ،و روسیاهی هرکدام تان کماتار از ذغاا
شود !
اااری کشااور
ایاان یااادداشاات را ،نااظااربااه اوضااا
ومخالفتهاومعاندت
(دنباله درصفحۀ آخر)

داکترمحمدحیدر

نوب کالیفورنیا

یک اسه Essayیا جهدپیرامون اسمای
افغان وپشتون

مقدمه  :ازعمرافغانستان بحیث یک دولت نریب ساه صادساا
گذشته است اماباشندگان این سرزمین درداشتن یک و ۀ تسامایاۀ
ملی واحد تاحا به موافقۀ کامل نایل نشده اند  .حتی دربین مردم
غیرپشتون هم اتفاق نظردیده نمیشود ،چاناانا اه بارخای وسایاع
ازآنهاخود راافغان میشمارند امابرخی دیگر هنوزدر افاغاانساتاانای
بودن شان پافشاری دارند وخود راافغان نمیدانند! به نظراین مخلص
اینهمه حساسیتهادرنبا کلمۀ افغان ،ریشاه درعامالاکاردواعاماا
نادرست زمام داران گذشته داشته وعالوه برآن سیاستهاای خاالف
مصالح ملی توسط دولت درسنوات سی نرن بیستم وتاحاریاکاات
خار ی ورهبری سیاسی ناسالم مو وده آنها راعمیاق تارسااخاتاه
است .هت روشن شدن نضیه  ،خصوصآ برای نسل وان وطنم ،
الزم است تا درین باره بحث صورت گیرد که بدین ماناظاورایان
خادم وطن ،نقاط نظرم را درین نوشته بیان می دارم .
علیرغم کارکردهای خصمانۀ امیرعبدالرحمان درناباا ماردم
افغانستان درنرن نزده ،بازهم همبستگی ملی درمراحل سارناوشات
ساز تاریخ کشورمادیده شده است .درتاریخ مبارزات سیاسی نیاماۀ
او نرن گذشته ،ریانات ناهاضات مشاروطاه خاواهاان زماان
امیرحبیب ا خان وتا اندازۀ درمباارزات شاورای دورۀ هافاتام
صدارت شاه محمود خان ،فعالین سیاسی کشورما درمبارزات شاان
همیش دریک صف نرار میگرفتند .امادریغ که این روحیۀ ارفااق
وروندتکاملی زیست با همی بین االنوامی ازسیااساتاهاای مابانای
برتبعیضات نومی وعوامفریبانۀ سنوات سی نرن گذشتاه صادماه
دید که به عقیدۀ این نویسنده نجا برسرداشتن یک هویت ملای
واحد درحا حاضراز مله ،بازتاب آنها می باشد .
سرآغازاینهمه اندامات نامیمون عکس العملی بود درنبا کشور
همسایۀ ما ایران که در7331تحت زمامداری رضااخاان ناام آن
دولت از فارس به ایران تبدیال شاد ،ناامای کاه باا انادکای
تغییرآریانای باستان را تداعی میکند ومایملک تاریخی مشاتارک
دولتهای افغانستان و فارس میباشد .انب افغانستان دروهلۀ او باه
اهمیت تاریخی و سیاسی موضو پی برده نتوانست اما چندی بعاد
متو ه شده وچنان یک عکس العملی بی معنی وبی ارتباط به ایان
نضیه نشان داد که برای کشورما ،به مراتب ازاصل نضایاه ،رنا
آورترثابت گردید.
اولیای امورپخپل سرکشورماکه خود رامالکین مطلق افغانساتاان
فکرمیکردند به اساس این فرضیۀ واهی که (چون افغانستان کشور
افغانها یعنی پشتونها است ،به یک عمل کامالً غیرعقالنی و نااشاد
متوسل شدند وسیاست ناممکن )پشتون ساازی "Pashtoonization
امعۀ افغانستان رارویدست گرفتند .برای اینکه منبعد افغانستان از
ایران کامالً مجزا دانسته شود ،لسان پشتولسان رسمی وملی اعاالن
شد ودردوایردولتی برای مامورین کورسهای ا باری لسان پشاتاو
تاسیس گردید .لسان فارسی ،زبان رسمی دوایردولتی ودرباارهاای
افغانستان وسیلۀ نبو شدۀ افهام وتفهیم Langua Frankaتاماامای
انوام کشورما  ،ازنصاب تعلیمی حذف گردیدکه به اثرآن متعلمین
مکاتب افغانستان تا7301از فراگیری آن ،که این نویساناده ازآن
مله بودم ،محروم شدند .
این همه تجاویزنامیمون ،تراژیک وتحقق ناپذیرنه تنهاا بااعاث
عکس العملها ،حساسیتها وتنفرکامالًمنطقی نزدسائرانوام کشاورماا
شدند وسرآغازروحیۀ بدبینی بین ملیتهای کشورما گردیدند ،بلکاه
صدمۀ مهلکی بود بررشد فرهنگی چندین نسل مردم ما ودرتحلیال
نهائی باعث عقبمانی بیشترملیت پشتون افغانستان شد .زیرادرلساان
پشتونه کدام اندوختۀ علمی نابل تو ه مو ودبودکه ازآن استفاده
میشد نه کدام مرکزی بود که به این لسان حدانال ماواد درسای
برای متعلمین تهیه میکرد .این سیاست دروغایان وبای اسااس و
فریبکارانۀ »پشتون سازی « راکه تعدادی ازپشتونهاهنوزهم تایایاد
میکنند ،باعث عقبمانی بیشترپشتونهای افغانستان گردید !
(دنباله درصفحۀ آخر)

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

داکترعبدالوهاب هادی
استاد سابق فاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی کابل

صحبت با همدالن

برادران وخواهران عزیز! آرزومندم سطور زیررا ،که منظور از
تحریرآن دست پیشی مثبت همۀ ما درحیات پر ادبارهموطناان ماا
در افغانستان است ،مطالعه فرموده ودرمورد ابرازنظرکنند:
یقین دارم برغم دوری اززادگاه مشترک ،دربین ماکمترافارادی
یافت میشوندکه دربارۀ مردم غرق گشتۀ شان درفقر وبی امنای و
معروض به هرگونه دست اندازی وتجاوزات داخالای وخاار ای
عمیقا احساس ناراحتی وتشویش نکنندیابه عاملین آن لعنت ونفرین
نفرستند.
معتقدم که معیتهای ما درخارج ،که دیریست معا آناراشاش
ملیون میخوانند ،اینک پس ازتقریبا چهاردهه ،ازبردن نام وانتاقااد
از دزدان سیاسی ،حکام ورشاوه خاوران ناافارماان ازناوانایان،
ناچانبران بی و دان ومالهای افراطی سخت منز رندکه پیوساتاه
درظاهربنام نانون اساسی یانوانین اناتاخاابااتای واحاکاام دیانای
وارزشهای ملی وغیره داده سخن میدهناد ،اماا باااعاماا زشات
خودشان نظام مهوری راپاما و مردم راغارت میکنند ،چناانا اه
دریک مثا بر سته احکام میثاق یا وثیقۀ ملی ماردم راباا دزدی
های سیاسی تاسرحدی زیرپاکردندکه در مرحلۀ او معاون رئیاس
مهور ارج بوش (پسر) ودرانتاخااباات اخایارماعااون رئایاس
مهوراوباما ،برخالف اصو وپرنسیبهای بسیاار باا ارزش بارای
خودشان ،دوتن افرادی رابه مقام رهبری حکومت بارگازیاد کاه
همدیگر رابه دزدی سیاسی و علکاری عظیم درانتخااباات ماتاهام
میساختند! واکنون که درنزدمردم اعتبارشانرا ازدسات داده اناد،
هردوبه وعده های اصالحی نانون اساسی ونوانین انتخاباتی اعتاناا
نکرده وطوریکه پیداست آن معضالت ادامه دارد.
فکرمیکنم دوراه عمده برای بازداری ازوخیم شدن بیشتراوضاا
و وددارد:
او  -پایه گذاری یک حرکت به نفع نانون اساسی(البته باتزیید
بعضی مواد درآن) که ازدوام اوضا ناهنجارکنونی الاوگایاری
کندیا دست کم تایک زمان سیرحرکت آنراکُندسازد .پیش بیانای
یک دستگاه عدلی ونضایی مستقل وموثر به سطح ستره محاکاماه
درنانون اساسی وهکذا ایجاد یک شورای رسیدگی باه مارانابات
ازتطبیق نوانین پارلمانی واحکام وا راات رئیس مهور واعضاای
حکومتش ،از مله این ایزادات حتمی خواهدبود .پیشگویای مان
اینست که اگرحرکت و نبشی درخارج به طارفاداری ازنااناون
اساسی وتطبیق آن بو ود آید ،به ریانات مشابه درمیهن کاماک
خواهدکرد ودرنتیجه معضالت وهم چشمی های نومی ونباایالای،
زبانی ،منطقه طلبی و درز های ایجاد شده دربین ماردم مااازبایان
خواهد رفت ،چه درنانون اساسی افغانستان ،مانند نوانین اسااسای
سایرکشورها ،برنامۀ اساسی دولت درنالب رشاد ا اتامااعای و
انتصادی وفرهنگی همۀ انوام ومردمان افغانستان پیشابایانای شاد
ودلیلی بانی نمی ماندکه درپرتو ستراتژی و پالیسای هاای عاد
وانصاف دولت ،اصل وحدت و برادری انوام و طوایف افغانستاان
دوباره احیا ومحکمترازپیش نگردد.
دوم – سعی معی همه افغانهای مسکون درخارج بارای کساب
حق رأی در انتخابات ریاست مهوری آینده است .هماناطاورکاه
درگذشته چندبار ازطریق تلویزیون و ریدۀ وزین امایاد وساایار
منابع خبری به همزادگاهانام ابارازکارده ام ،اناامات درخاارج
واخذتابعیت یاحق انامت دایم ازکشورمیزبان مانع ازشارکات در
انتخابات زادگاه نمی گردد واین یک تعامل بین الامالالای اسات،
مگراینکه کشور زادگاه آنرامنع یاکشورمیزبان باه دلایال خاا
آنرامنع نماید.
مردم افغانستان توسط نمایندگان شان درلویاه ارگاه صافات
افغانیت رادرحق همه مها رین پذیرفتنادکاه درنااناون اسااسای
برسمیت شناخته شده ،نمی دانم چرا طی این سالها افغانهای ماقایام
خارج اندامی دراین هت نکردندوازطریق نمایندگی های سیاسی
افغانستان این حق خود رابه کرسی نه نشانایادناد .آناای کارزی
بااستما تقاضای من
(دنباله درصفحۀ آخر)
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هفته نامۀ امید

تر مه ونگارش :داکترغالم محمد دستگیار

بارومافایالاد,

کولورادو

کیمریدج انالیتیکا
و سوء استفاده از تویتر و فیسبوک

نسمی که ممکن خبرداشته باشایاد دریان روزهاا روی رو
)Cambridge Analytica (CAبحثهای زیاد و ود دارد .روی ایان
موضو وا ستریت ورنا مقالۀ تاوساط (شاان ایالالایاناگ)
بروز معه 71مارچ امسا تحت عنوان»کمبریدج اناالایاکاتایاکاا،
شرکت مرموز ( Dataارنام -معلومات) که ممکن کلید درپیاوناد
ترمپ – روسیه باشد «...نشر نمود وما آنرا ازطریق Voxبادسات
آورده ایم هت معلومات مزید تان با تبصره ها تقدیم میداریم.
CAیک کمپنی شخصیست که منبع ارنام ,داللی ارنام و تحلیل
ارنام را با وسایل ارتباطی ستراتیژیک یکجابرای پروسۀ انتخاباات
استعما میکند .در سا  3173بحیث شاخۀ نورستۀ ازکمپنی ایجاد
کنندۀ بریتانیاایای گاروپ (SCLالباراتاواروساایال ارتابااطای
ستراتیژیک) برای حصه گرفتن در سیاست امریکا ظاهاور کارد.
CAدرسا  3170درچهل وچهارمسابقۀ سیاسی امریکانقش داشت.
مالک این کمپنی نسمس فامیل (رابرت میرسر) که منیاجار hedge-
(fundکمپنی که پو ثروتمندان را گرفته به سرمایه گذاری مای
نهد ,امکان دارد ملیونها دالریکه کرزیهاو اشرف غنیهاودیگردزدان
توسط همین کمپنی سرمایه گذاری شده باشد) امریکاست ,میباشد.
ادارات مرکزی شان در لندن ,نیویارک و واشاناگاتان دی سای
تمرکز دارد.
CAدرپروفایل تهیه کردن (سایکوگرافیک) نابلیت تخصاصای
دارد .طوریکه با مع آوری معلومات مختلف ازآنالین میتواند تاا
پروفایل شخصیت یا Personality Profileرابرای هرفرد رای دهنده
خلق نماید .بعد از بدست آوری معلومات ,هرفردرا بامحتوی پیاام
مخصو موردهدف نرارمیدهند(.درپایان مافاصال تار باحاث
میشود).
تاکنون نصه هاو حدسیات متعدد ,همه دربارۀ رابطۀ ماماکاناۀ
کمپاین ترمپ در نسمت معامالت پولی فامیل ترمپ واشاخااصای
چون (پا مانه فورت) که برای چندی منیجرکمپاین تارماپ هام
بود ,چرخ میزد .ولی این نصه هاحکایت مینماید که چگونه تایام
ترمپ به کمک این (کمپنی ارنام معلومات) امکان مداخلۀ روسیه
رادر انتخاب رئیس مهورامریکا سهولت بخشیده اند.
اینک ,آن ه وا ستریت ورنا دربارۀ CAمیاداناد ,راباطاۀ
آنرابا کمپاین ترمپ دنیقا مطالعه نموده وهم اینکه مولر به چه چیز
امکان دارد عطف تو ه داشته باشد ,تقدیم میداریم:
ترمپ نشونی از متخصصیان دیاجایاتاا دارد .نارار راپاور
ژورنالستان (نیکوالس کانفیسر و دانی حکیم) ازنیویارتاایاماز CA
توسط َرِید کوشنر داماد یهودی ترمپ کاه مااماور ماواظابات
امورعملیاتی دیجیتا ترمپ بود کمریدج انالیتیاکاا رابارای ایان
امراستخدام نمود .کوشنر شخصی را بنام براد پارسکل متخاصاص
دیجیتا راکه درسابق برای تیم ترمپ کارکرده است از تکاسااس
طلبید ومامور اموردیجیتا ساخت .درعین زماان ناراراظاهاارات
(کانفیسر و حکیم) CAبه پارسکل مذاکره ناماوده اورا نانااعات
میبخشد تاباری به کمپنی او سربزند که دراثر تشویق (ستیف بانن)
که درآنونت وظیفۀ معاون رئیس CAرا به عاهاده داشات وهام
منیجرکمپاین ترمپ هم بود ,فیصلۀ پارسکا ناهاائای شادتاا باه
کمریدج انالیتیکابپیوندد (بعدأاین شخص حاضرمیشود بااکامایاتاۀ
استخبارات مجلس نمایندگان مصاحبه داشته باشد و گفته بود فکار
نمیکند CAچندان کمک کرده باشد) .ولی به اساس معلومات وا
ستریت ورنا  ,آنها میدانستند که بصورت تکان دهناده shock
(عملیات دیجیتا ) ترمپ در این دور انتخابات بسیار خوب ماوثار
بود.
نراروالستریت(سموئیل وولای)آمارپاروژۀ پاروپااگانادهاای
کمپوتری درموسسۀ انترنت آکسفورد دریافت نمود که بصاورت
بی تناسب پیامهای طرفدارترمپ ازطریق Botهای اتوماتایاکای و
پروپاگندی ضدهیلری کلنتن که اوهم کاندیدریاست مهوری بود
زیاد نشرمیشود؛ Botهای ترمپ پن مراتبه بیاشاتار از Botهاای
کلنتن در زمان اتنخابات بود.
بات انترنت که بنام Web Robot, wwwروبوت مشهاوراناد باه
سادگی آنرا Botیاد میکنند .درحقیقت یک"Appسافت وییر است
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پروگرامسازان طرفدارترمپ ,به دنت تام زمان تولید پروپاگاناد
را در اثنای آمادگی ارنام Databaseطوری بصورت ستراتیژیک به
هشتگ طرفداران هیلری کلنتن ابجاساخته بودندکاه ماوفاقااناه
وظیفۀ خودراانجاام دادناد .باناا درروزاناتاخااباات هاماۀ ایان
فعالیتهاراتونف دادند.
مارتین موردایرکترمرکزمطالعۀ رسانه ارتابااطاات ونادرت در
کینگز کال لندن به کارو کادواالدر(اولین ژورناالایاساتای کاه
درسا  3170دربارۀ CAدرگاردین/آبزرور نوشات) ازگااردیان
گفت که کمپاین ترمپ هر روزچهل تا پنجاه هزارانوا مخاتالاف
اعالنات داشتندکه بصورت دوامدارعکس العملها را مطالعه ناماوده
خودرا به آن تطابق میدادند.این اعالنات انترنیتی آنالین از طاریاق
بات هابه پلتفورم رسانه ا تماعی چون فیسبوک وتویت نشر مای
گردید .اعالناتی راکه مردم پسندیده بودنددوباره تاولایادناماوده
شریک می ساختندو آن عده اعالناتیکه دوباره تولید شده باودناد
دوباره تویت میگردید .وازطرف گروپیکه ,موضو محاباوبایات
پیدا کرده اعالن خوش شان آمده بود برای آن گروپ باازو بااز
نشر میشد.
ازین نو اعالنات CAاستفاده میکرد تا پاروفاایال مصاناوعای
سایکو لو یکی آن مردم راتهیه کنند (اشارات زیاد وبلندی کرف
به اعالن معنی داشت که ندرت پیشگوئی نویترمیباشد).هما اناان
این معلومات را درعین زمان مطالعه میکردند تابدانندکادام پایاام
درکجا زیادتر همهمه تولید کرده است .مثأل معالاوماات بادسات
آوردندکه موضو immigrantدرپنسلوانیاوویسکانسن داغ اسات,
بااالتااسماال ساافاار تاارمااپ تاارتاایااب داده و اودرآنااجااادرباااره
ایمیگرانتهاودیواروغیره خطابه ایرادمی کاردکاه بااچاکا اکاهاا
وشعارهائیکه خوش ترمپ میآمد بدرنه میگردید.
دراو والی 3171شِین هریث ازوالستریت ورنا یک سلسله
راپورهائی راپخش نمودکه بصورت واضح همکاری تیم ترمپ رابا
(hackerمداخله گران غیرنانونی انترنات) هاای روسای ثاابات
وآشکارا میساخت .هریث ,با مردی بنام پیاتارسامایات یاکای از
طرفداران ترمپ مصاحبه داشت .اویکی ازفاعاالایانGOPباودکاه
میخواست سی هزارایمیل پاک شدۀ serverشخصی هیلری کلنتان
وزیرخار ۀ ونت راکه کاندیدریاست مهوری هم باود بادسات
بیاورد .نراراظهارات سمیت او چندین هاکار راماطاالاعاه کارد
ودریافت که از مله دوی آنها ارتباط مستقیم باروسیاه داشاتاناد.
(اکنون شناخته شده که یکی اینهاشخصی بنام Guccifer 2.0یاک
افسراستخبارات روسیه بود .سمیت به هریث گفت که اوبصاورت
منظم با نرا مایکل فلین که درآنونت نزدیک ترین فرد به ترمپ
بود ونگهدار اسرارش شمرده میشد تماسهای مکرر داشت .فالایان
بعدأ مشاور امنیت ملی ترمپ تقرر یافت.
شان ایللینگ مینویسد :پیام کلیدی از راپورهریث کاه آنادریاو
پروکوپ همکار Voxفشردۀ آنرانشرکرده چنین است:سمیت اظهار
داشت :من با مایکل فلین درینباره سخنهایی میداشتیم ویاکای هام
این بودکه برایم میگفت»:اگرچیازی یاافاتای ,مایاتاوانای مارا
باخبرسازی«.
ایریک یارک یک متخصص امنیت کمپیوتراز اتاالناتاا کسای
بودکه برای تجسس هککر هابا سمیت همکاری داشت تادریابندکه
چه کسی به این ایمیل هادسترسی پیداکرده است.....نرار اظهارات
یک متخصص کمپیوترآنای سمیت به اوگفته که وی باا انارا
فلین و پسرش تماسهای تلفونی داشت .متخصص کمپیوترمیگوید:
من از البالی گفتار سمیت چنین درک کردم که انارا فالایان
باگروپ آنای سمیت به ظرفیت مشاورکمپایان تارماپ دراماور
کمپیوتری (ایمیل) همآهنگی ایجاد میکرد.
هریث ,راپورهای استخباراتی دخالت هککرهای روسها را مطالعه
نمود .این هککرهاکه هت بدست آوردن ایمیلهای هیلری کلنتان
از serverشخصی او تپ وتالش داشتند ,پیدامیکردند آنرا تشاریاح
نموده به نرا فلین میدادندکه وی بنوبۀ خود این معالاوماات را
بادیگر اعضای کامپاین شریک میساخت.
به تنهائی خود راپورهریث کدام ارتباط با CAنایم نمیکند .ولای
در ماه اگست  3171اسوشیتدپرس راپوری را نشر نمود که نقاطاه
های ناپیوند را با هم پیوند میداد .در ضبط تصحیح شدۀ مالای کاه
معلومات عامه است ,فلین مجبورشدکه انرارکاناد» :بارای مادت
کوتاه بایک کمپنی مباحثه و ,درتحلیل ارنام که ترمپ راکمک
میکرد ,رو مشورتی داشتم « .این کمپنی بجزCAکدام کاماپانای
دیگربوده نمی تواند.؛ اینکه فلین ازین رو مشورتی باا چانایان
کمپنی تحلیل ارنام چقدر پو نصیب شده است تا حاا ماعالاوم
نیست وهم نقش مشرح فلین درکمپنی بصورت مفصل درک نشاده
است.
وا ستریت ورنا مینویسد :ما میدانیم که دیپارتمنات عادلای
DOJو کانگرس امریکا باوردارندکه کامپاین ترمپ امکاان دارد
روسها را درسیمای به هدف نرار دادن رای دهندگان کمک نموده
باشد .نرا فلین هم درکمپاین ترمپ مشغو باودوهام درناقاش
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یک سخنگوی CAبه Voxتائیدکرده که کمپنی شان با روساهاا
همکاری داشته اماکدام کارخراب نکرده اند» .چون یک کمپنای
که درکمپاین انتخابات رو مهم بازی نموده ،کمیتۀ استاخاباارات
مجلس نمایندگان از CAخواسته تا تمام معلوماتی که در تحقیقاات
شان مفید ثابت شود,به کمیته تقدیم دارد« .کمیته گفاتاه کاه از
دیگرکمپنیهای که رولی داشته بودند هم عین تقاضا شاده اسات.
درآنونت والستریت نوشتCA :نه تحت تفتیش است و نه کادام
کارخراب کرده است (فراموش نبایدکردکه ریااسات کامایاتاه
استخبارات به تصرف مهوریخواهان است و CAبرای تارماپ
کارمیکرد).
اکنون بیائیدبنگریم کمریدج انالیتیکا چه گل هارا به آب میدهد؟
اگرشما انترنیت یاهررسانۀ ا تماعی دیگر رامورداستعما نارار
میدهید ,در ریان استفاده ,شمایکماقادارزیاادخاردوریازه هاای
دیجیتا ازخود بانی میگذارید .هرپوستی راکه (Likeمی پسندید)
میکنید یا هرتویتی راکه باز تویت میکنیدیا دربحثهای زناجایاری
حصه میگیرید ,همه معلوماتی اندکه به آسانی ماع آوری شاده
بعدباهدایات وتوصیه ها (معموأل به مافااد کسای) در دساتارس
دیگران نرارگرفته میتواند.
نسمیکه درباالذکریافت CAیک کمپنی است که توسط رابرت
میرسر بلیونری که حامی چنل ناح راست چون Breitbart News
میباشد تاسیس یافته است .این کمپنی کمریدج انا لیتیکا هارنادر
معلومات وارنامی که از هرنو کمپیوتربدست آورده بتوانند همه
را یکجائی بلع میکند .دیگر کمپنی های تحلیل ارنام هام و اود
دارد اما CAاز بزرگترین و بارزترین انهاست.
درسا  3171الکساندر نِکس CEOکمپنی CAدریک سخنرانای
خود به ستایل بیل گیت (مایکروسافت)و ستیف ااباس(آیافاون)
پرده از میتودولو ی کمپنی برداشته گفت :ما یک گلیم وسیله یی
طویل کمییتی quantitativeراگستارده ایام کاه بااکاناجاکااوی
دراوصاف نهفته دربارۀ شخصیت یک فرد معلومات حاصل کارده
میتوانایام « .اوهاما انایان ادعااکارد» :اگارشاماا شاخاصایات
یاpersonalityگروپ مردمی راکه میخواهیدهدف نراردهید بفهمید
(پیام تانرا)بصورت بسیارموثر بر آن گروپ کلیدی تلقین ناماوده
میتوانید«.
متسسفانه ,بفکر من پاکستانیها از سالها به اینطرف در برابر مردم
افغانستان و به مفاد نگ نیابتی خود ازین میتود کار گرفته اناد.
طوریکه پروفایل سایکولو یکی لیدران راترتیب داده بودند و می
دانستند که چطور و چگونه بر آنها تفوق ونفوذپیداکنند .یکی را
با پو  ,دیگری را با دختران زیبا و مجالس عیش وعشرت در دوبی
و کسی راهم ب ه خواندگای مایادادناد تاا اهاداف ماناحاوس
خودرابرایشان تحمیل نمایند .فکرمیکنم ازین میتودبامعلومات غلط
به گروپ داکتر عبدا نیزاستفاده کرده اند .عالوتس اشرف غانای
یک البیست امریکائی را که برای اعالنات انتخابات خودباه پاو
گزاف که شنیده ام سی هزاردالرماهانه بود ,بنام یمرکارویل که
خوددموکرات و خانمش مهوریخواه بود وهنوزهم ایانادو زن
وشوهراند( -انترنت) ,استخدام کرده بود .متسسفانه دولت مرکزی
که پروفایل شخصیت شان هم به انگلیس وامریکا ماعالاوم اسات,
فکرنمیکنیم درتصمیم گیری های خود آزاد باشاناد .اماریاکاا و
انگلیس برای منفعت ملی خود ازفارساخ هاادور درافاغاانساتاان
میجنگند ,ولی درافغانستان پالیسی منفعت افغانستانی و ود نادارد.
این لیدران که خود دزدان کمک های خار ی انادچاون پشاتاون
(افغان) اندفقط برای پشتونیسم و نجات زبان پشتوازمعدومیت تاپ
وتالش دارندوحتی نمیخواهندکه والیتهای آباد شده چون بلخ آرام
و مترنی بماند .به استفاده ازسایکولو ی مردم فقیر ,بینوا ,بیسواد,
تلقین پذیرچنان عملیاتهای پهلوی انتحاریون برایشان خلاق کارده
اندکه مردم بی اره مخصوصستا یکها وغیرپشتون هاراه خود راگم
کرده سر سام اند که چه باید کرد .پروپاگندها به انادازۀ ماوثار
است که به گپ هی کس گوش نمیدهندو از خر هالت وساتایازه
گری فرود نمیآیند  -دستگیر « .بعد ازین ایدیتوریا ماخاتاصار,
اکنون برمیگردیم به دوام راپور والستریت ورنا :
با ذکر(پیام تان) مقصد نِکس این بود :هرکس به کمپنی اوپو
بدهد ,با چنین ندرت برای خدمت درانتخابات شان حاضراناد .در
ونت انتخابات  3171دو نفرکاندیدریاست مهوری ریپبلکان هاا
تید کروز(فعألسناتور) و بان کاارسان (فاعاأل وزیاراناکاشااف
شهرومساکن یا HUD؛ دراثارماعالاوماات ادیاددراناتارنایات
دونفرازمامورین عالیرتبۀ  HUDبا کمریدج انالیکتیکاا هاماکااری
داشته که در سوانح خود نشان نداده اند  -انترنت).
عالوتس CAدرپروگرام برآمدن بریتانیا ازبازارمشترک اروپا EU
که به Brexitشهرت داردنقش بارزی بازی کرد .با میتود پروفایال
سایکولو ی یکتعدادزیاد رای دهندگان رابطرفداری از خروج EU
تلقین نموده اند .همۀ معلومات درباره رای دهندگان ریافارنادم ا
(معدن معلومات)آناالیان اساتاخاراج شاده باود .یاعانای ایان
شیطانک,کمریدج انالیتیکا ,مردمان هوشیارانگلیس را بطارفاداری

هفته نامۀ امید

پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

شمارۀ 5401

الاکاسانادریاه ،

ور ینیا
عنوان کتاب :تراژیدی کابل بانک (به زبان انگلیسی)
نویسنده ومؤلف :عبدالقدیر فطرت (ماستردگری علمی)
فردای روشن ما درکجاست؟ همه درین زمزمه اند که فردا  ،فاردا
،
ومن پیوسته می گویم :تا ظلامات
شب اینجاست،
فردای روشن ماا نااپایاداسات...
(شاعرآزادیخواه کوریایی)
خوانندۀ نهایت عزیزوگاراناقادر،
من این چندمصرا یاک شااعار
معاصر کوریاایای راکاه ازماتان
فرانسوی آن تر مه وتالاخایاص
کرده ام ،باه خااطاری درآغااز
آقای عبدالقدیر فطرت
بررسی کتاب باس ارزشاماناد و
روشنگر دوست عزیز نادیار اان
فطرت یادآورشدم که این شخصیت بلنادانادیاش حاقاونادان و
کارمند فرزانۀ تحقیقات رویدادها و معامالت اصولی بانکی مالای
وبین المللی ،بادرایت وشجاعت بینظیر درعاماق تااریاکای هاای
اختالس و دسایس وخویشخوریها ودزدان چراغ بدست وغاصبایان
حقوق مردم مظلوم افغانستان ،خاصتا دربررسی تاراژیادی کاابال
بانک ،متهورانه ندم گذاشته وازدستبردهای بس هناگافات پشات
پرده ،پرده برداشته ودرکتاب تازه ب اپ رسیدۀ خاود باه زباان
انگلیسی روان وبا ذکراسناد وچشمدیدهای وانعی ،نوشته کاه در
 033صفحه درایاالت متحدۀ امریکاچاپ شده است.
فطرت عزیز کتابش را دریک محفل باشکوهای کاه درافاغاان
اکادمی به استقبالش دایرشد ،برایم تحفۀ ماندگار داد .امایادوارم
این اثر مستند او درسی باشد برای کسانیکه ساررشاتاۀ کاارهاای
حساس و بزرگ را در دست دارند  ،باکرامات انساانای ا اراات
صادنانۀ رادر پیش گیرند تا باالخیر درافق مکدرفعلی افغانساتاان،
یک »فردای روشن «طلیعه گردد .
دریکی ازصفحات نهایی کتاب چندسطری را ع باه ماعارفای
مؤلف تذکریافته که به شماتر مه می کنم» :عبدالقادیارفاطارت
منحیث یک مشاور انتصاددان درنهاد صندوق و های وسارماایاۀ
پولی بین المللی و هم به حیث مشاورمدیریت ا رائیه بانک بایان
المللی ا رای وظیفه نموده است ،و هم نان سامات ماعااون او
رئیس وبعد ریاست بانک مرکزی افغانستان را ،که یک ماوساساه
مدرن بانکی می باشد ،بین سالیان 7331تا 3177به عهاده داشات،
وی نخستین مرحلۀ بحران کابل بانک رامورد بررسی ناراردادکاه
دروانعیت بزرگترین وگسترده ترین افاتاضااح ماالای درتااریاخ
افغانستان بشمارمی آید «.
من در لسه ومحفل افغان اکادمی که ناب فطرت نسماتای از
محتویات عمدۀ کتاب خودرا تشریح میکرد ،حااضارباودم ومای
شنیدم که چطورباکما بالغت کالم وصدق وصافاای نایات باه
سئواالت حاضرین وابهای نناعت بخش میداد .سئاوا مان ایان
بودکه عکس العمل ونضاوت نهادهای بایان الامالالای در رأس
آنهاامریکا چطوربوده؟ پاسخ دادکه شیوۀ مثبت ووانعبینانه داشتند.
اینک نسمت عمدۀ ازپیشگفتار مؤلف فرزانه ناب فطرت رادر
نبا حقایق مکتوم ودردناک یاک باخاش ا اراات ضاررنااک
حکومت ونت ووابستگاه استفاده وی آن که درهمه صافاحاات
کتاب با تفصیل تشریح شده ،به شما تر مه و ارائه می دهم :
»سقوط کابل بانک لطمۀ بزرگی در روندانتصااد افاغاانساتاان
واردکرد .طوریکه باز ویی وتحقیق عامه درخصو کابل باناک
بر مال می سازد(ناکامی و متعانبا افالس وخروج ضمانتی آن کاه
تقریبا پن تا شش فیصد پیداوارعمومی رادربرمیگیرد ،کابل بانک
رادر نطار بزرگترین وپهناورترین شکاسات ونااکاامای بااناکای
نرارمیدهد .بحرانی که کاابال بااناک راباه مارحالاۀ ساقاوط
کشانیددروانعیت یک تراژیدی ویک فا عۀ بسی دردناک ،زیاان
آور و ز رناکی میباشد که انتصاد افغانستان رادرهاماۀ اباعاادآن
ضربه زده ،ولی تراژیدی اسف انگیززمانی بیشتر گسترش یاافات
وبرمال گردیدکه مرتکبی حقیقی رم کابل بااناک باا مصارف
ملیونها دالر دزدی ودستبرد شان درراه تطمیاع ماجاریاان نااناون
مربوطه و هواخواهان شان درمراتب بلندپایۀ ندرت سیاسی رژیام
کابل دست بلندداشتند .درنتیجه مامورین صادق وبیگانااه بااناک
مرکزی بشمو خودم (نویسندۀ این کتاب) نربانی بیعدالتی شدناد
وضربه های دردآور روحی ،مالی واحساس انسانی را

متحمل شدند .بعضی ازین مامورین ماهها درزندان بسربردندومورد
تحقیرنضات پله بین ،وکالی دعوا ،پلیس ویک گروه ماافایاایای
پروپاگندچی های نهاد های خبری نرارگرفتند .
خوانندۀ عزیز ،این کتاب حاوی نصه هاورویدادهای دردناکیسات
که نبل ،در ریان ومابعد بحران وعکس العملها وفعالیتهای مان و
وزیرمالیه زاخیلوا وهمکاران من دربانک مرکزی صورت گرفته
است .درعین حا تفکر وا راات مرا در ورای نضایا احتاوا مای
کند .در محتوای این کتاب من سعی کرده ام تاچهرۀ حقیقی ایان
ریان راآشکارسازم ،والبته باه کاماک حاافاظاۀ خادادادمان،
یادداشتهای من ،دیدوبازدیدهاوبرخوردمن بارئیس وسایرسهمداران
مصاحبه با مرتکبین ،مکاتیب ویادداشتهاای رسامای ،راپاورهاای
رسمی وانعکاس مطبوعاتی وسایرمنابع مربوطه ،دریان ماعاامالاۀ
(حقیقت در برابرباطل) من کوشیده ام تاهیچ چیزی زحقیقت را
ابراز نکنم !
باالخیر این خوانندگان کتاب هستانادکاه نازدخاود نضااوت
کنندکه چه کسی درسمت راست وحقیقات ایان رویاداد دریان
گزارش نرار داشته است .آن دسته مامورین صادق بانک مرکازی
که درپشتبیانی ازحقیقت ازهی گونه تالش و فاداکااری دربارابار
دست اندرکاران حریص وظالم دریغ نکرده اناد ،ناابال نادر و
ستایش هستند .ازطرف دیگرمحتویات وگزارشات این کتاب یک
درس بزرگ وماندگاری است برای ا راات آیاناده افاغاانساتاان
وهمکاران بین المللی خاصتا درآن مونعی که باااخاتاالس وفسااد
اداری ومداخالت ارکان بلندپایۀ سیاسی روبرو میشوند«.
محترم داکترنظیف شهرانی سابق پروفیسرآنتروپولوژی ورئیاس
انستیتوت مطالعات آسیای مرکزی وشرق اوسط دریاونایاورساتای
بلومنگتن اندیانا ،درتقریظش چنین نوشتاه» :انادکاس ماوساساۀ
شفافیت بین المللی درظرف چنادیان ساا  ،حاکاومات کارزی
رادرافغانستان در نطار فاسادتاریان دساتاگااه نالامادادکارده ،
ژورنالیستهاوخبرگزاریهای ملی وبین المللی باشواهد مبرهنی چنین
رسوایی را تائیدکرده اند .این کتاب که باگفتار شجیعانه تاوساط
رئیس سابق بانک مرکزی عبدالقدیر فطرت ناگااشاتاه شاده ،ناه
تنهافساد وناکامی کابل بانک بلکه لطمه زدن به مساعای طاوالنای
چندین دهۀ نهادهای بین المللی راکه برای ثبات افغانستاان باعاداز
رژیم طالبان تالش نمودند ،نیزبرمال ساخته است .هم نان این کتاب
یک روشنی وتوضیحات گستردۀ الزمی رابرای الاوگایاری از
تراژیدی آینده نابل مهارکردن در سرنوشت مردم افغانستان رانیاز
ارائه داده است« .
بهرحا  ،مؤلف شجا وحق طلاب وعادالات پساناد ماحاتارم
عبدالقدیر فطرت نرار اظهارات خودش درآغازکتاب زیارعاناوان
(حرکت و سفربه سوی بانک مرکزی افغانستان) ،ماحال زادگااه
خودراکه درماه می 7313بدنیاآمده ،یکی از نریه های دوردسات
بدخشان نلمداد می کند .اوبامشکالت زیادوباتشویق پادردهاقاان
وروشنفکرش نخست در یک مکتب ابتدایی چندکیلومتر دورتر از
زاد گاهش ،که پیاده یا با سواری اسپ بدانجاامایارسایاد ،شاامال
شدودرعین زمان به چراندن بزغاله ها ،باوالدین خودکمک میکرد.
اوپس ازسپری کردن موفقاناۀ ماکاتاب ماتاوساط دربادخشاان،
یادآورمیشودکه یک گروه نمایندگان مکتب عالی حربی (حاربای
شو ونزی) برای انتخاب متعلامایان باااساتاعاداد وارد بادخشاان
گردیدوعبدالقدیر برای شمو درمکتب ماذکاوردر امالاۀ پانا
شاگردممتاز دیگر روانۀ کابل گردید ،امامدتی نگذشت که کودتا
هاوانقالبات دگرگون کننده درافغانستاان آغاازیاافات .زنادگای
وانان دچارخطرات مهلک گردید ،لذا با ماعای ازدانشاجاویاان
دانشگاه کابل ،شهررابطرف شما کشور ونندز ترک نمود .همیان
که از رزمندگی ،آزادیخواهی ومقاومات هااوعادالات پسانادی
احااماادشاااه مسااعااود اطااال یااافاات ،خااودرابااه وادی
پنجشیررسانیدوبانوماندان مسعود نظربه استعدادی که ازخاودنشاان
داد ،همکارنزدیک شده ودرماه می 7323شاهدحمالت ویاراناگار
وگستردۀ زمینی وهوایی روسها درمنطقه بود .باری هم دراثرمرمی
بمبارانهای هلیکوپاتارهاای نشاون سارخ اراحات بارداشات.
عبدالقدیرفطرت باو ودمشکالت تعقیب تحصیالتش ،درین دورۀ
پرمعضله به فراگرفتن انگلیسی وتا ایی عربی پرداخت .متاعااناباا
تحصیالت عالی رانیزفرا گرفت ودر 7321دریونیورستی اساالمای
اسالم آباد شامل فاکولتۀ انتصادشد و در 7323در ۀ تاحاصایالای
(ب لرآف ساینس) راحاصل نمود.
فطرت پس ازسپری نمودن موفقانۀ امتحان توفل ،ساکاالارشاپ
(ویبر) را هت ادامۀ تحصیل عالی درایاالت متحدۀ امریکا بدست
آورد .درسا  7331هت ادامۀ تحصیالت عالی وتخصصای وارد
یونیورستی اوماها درایالت نبراسکا شد وباسپری کردن تست ها و
امتحانات موفقانه از اوماها روانۀ دایتان ایالت اوهاایاوگاردیاد و
تحصیالت خودرابه منظورگرفتن در ۀ ماستری در پروگرام رشتۀ
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سراغ هستی

نا امیدی کرد پرتااابم به پای نیستی
ماندیکدم ازتپش هرعضواز اعضای من
با و ود آن به عالم ا تما و تربیت
شد زمانی فکر علمی نشئۀ گیرای من
لیک مشکل حل نشد ازکسب علم وفلسفه
بل نمودایندو فزونترلغزش واغوای من
نی شدازتحلیل وازترکیب کاری ساخته
نی یقین ازشک نمایان شد دراحصای من
نی شد از الواح استقرا حقیقت لوه گر
ماند دایم پشت در ،بی اره استقرای من
******************
سوسیا وانتصاد تطبیقی آماده ساخت .نراراظهارات بعدی دوست
فرزانه وگرامی ام مؤلف عالم وفرزانۀ کتاب ،ندیر اان فاطارت
درفکر بازگشت به وطن عزیزوخدمت به مردم بوده است.
اینهم نسمتی ازتقریظ ناب خوا ه بشیراحمدانصاری ،دپلومات و
نویسندۀ چیره دست ،که طورفشرده به شماتر اماه مایاکانام» :
تراژیدی کابل بانک نصۀ وانعی دست او یاک رونادداخالای
افغانستان میباشدکه یک مرد صادق و شجیع چاون عابادالاقادیار
فطرت با رئت کامل دربرابرفساد بلندپایگان حکومت ومتعلقایان
رئیس مهورونت
کرزی ایستادگی کرده است .ماؤلاف درماحاضار عاام صادای
خودرابلند کرده است ،اودرین راستا مقام خود(منحایاث رئایاس
بانک مرکزی) وامنیت خود رابخطرموا ه ساخته است.
این رویداد درین کتاب نابل مطالعه وپاخاش هاماگاانای آن
میباشد ،که سقوط دراماتیک کابل بانک رابا رویت دادن حقاایاق
ومداخلۀ عناصری که مانع فعالیت محققین وانعبین بانک مارکازی
ونهادهای بین المللی درمسیر وتالش اثبات یک تقالاب گساتارده
شده اند ،آشکار ساخته است«.
خوانندگان عزیز ،حا نظربه گنجایش محدودصفحات ریدۀ
وزین امید ،که بعدتر محتویات آن نسما درسایت پرمطلاب بااناو
ماریا دارو و سایت خراسان زمین نیزبه نشرخواهد رسید ،ماعارفای
مختصر چنین کتاب ارزشمند و روشنگر رابه ذکر تنهاا عانااویان
عمدۀ آن ،و به آرزوی صحت وسعادت و موفقیت های بایاشاتارو
چشمگیر دوست متهور وفرزانه ام عبدالقدیرفطرت اکاتافاا مای
کنم :
رفورم وبازسازی بانک مرکزی افغانستان - ،ساقاوط بااناک
انکشافی افغانستان - ،بحران داخلی نرضه درپشتنی بانک - ،بحران
کابل بانک در دورنمای برطرفی متصدی CEOکابال بااناک- ،
ریان کارهای کابل بانک ،پهنای ضایعات و هی کابال بااناک،
افغانستان ده هاملیون دالررا همان ونتی که مذاکره با INFصندوق
و هی بین المللی به سقوط موا ه شد ،ازدست داد ،بحران گیرنده
های پولی ،نهر وعصبانیت کرزی ،استعفا ازبانک مرکزی وفرار از
افغانستان ،آشکارشدن حقایق دربارۀ فساد دروابساتاگاان کارزی،
نتیجه گیری وکرونولوژی ونایع .
درآخرین برخ این معرفی مختصرکتاب روشنگر وپرده بردار
ازروی حقایق تلخ ریانات اسف انگیز ودستاباردهاای گساتاردۀ
ثروت ملی ودارایی مردم افغاانساتاان ،ایاناک سارودۀ کاامال
شاعرکوریایی راکه چندمصرا آنرادر آغازاین ماقاا ناوشاتام،
وازمتن فرانسوی آن تر مه و اداپت نموده ام ،منحیث یک تحفاۀ
پراحساس ادبی به دوست ار مندم ناب فطرت اهدا میکنم :
فردای روشن ما درکجاست؟!
همه باهم درین زمزمه اندکه فردا ،فردا ! ومن می پرسم پیاهام
که تاظلمت شب اینجاست ،فردای روش ما ناپیداست!
میگویند درشفق داغ افاقاهاای دور ،در طالاو آفاتااب،
درگسترش روشنی ونور ،ولی سالهاست درانتظارصبح این شب یلدا
هستم !
همه ادر ستجوی آن فرخنده فردا هستم :
فردای پیوندهای محکم ونیام همگان ،نیروبخش مودت وپیمان
راستین من وتو
برهم زن صف تاریک دشمنان وبیگانگان،
آنان که چون مار ،خانه کرده درآستین من وتو...
کجاست فردایی که درآن اهریمن نگ نباشد؟!
زمین وطن والنگۀ دزدان ناموس وننگ نباشد ؟!
من وتو تاپای چنین دشمنان را ازحریم میهن دور نسازیم،
تاچشم عدو را باتیر همرنگی ووحدت کور نسازیم،
راه صلح وآزادی وطلیعۀ نوروز ما ،پیهم ناپیدا خواهد بود،
بسی فرداهای دیگر ،چون امروزما ،بی فردا خواهد بود ! /

هفته نامۀ امید

انجنیر عبدالصبور فروزان

شمارۀ 5401
اساتااد در یاونایاورساتای

نیو رسی

تقابل کی جی بی با سی آی ای درافغانستان
دردورۀ سلطنت محمدظاهرشاه

(ادامۀ بحث تلویزیون ژوندون -مظهرتعصب زبانی قومگرایی درافغانستان)

ایاالت متحدۀ امریکا باتشویش فراوان ازعمق نفوذ نظامی اتحاد
شوروی در افغانستان ،برنامۀ وسیعی رابرای ازبین بردن این نفوذ یا
حدانل کاهش آن روی دست گرفت  .روی این ملاحاوظ دربایان
سا های  7312و  7312درحدودیکهزار افسرنظامی ازافغانستان به
ایاالت متحده فرستاده شدودرتحت پروگرام خااصای کاه بارای
افغانستان تخصیص داده شده بود ،درموسسۀ بین المللی تعلایاماات
نظامی امریکا تربیه وبه افغانستان برگشتانده شدند .بعاضای ازیان
افسران درمقامات بلندنظامی نرارگرفته بودند .اماایان فاعاالایات
امریکا به مقایسه فعالیت و نفوذ شوروی دراردوی کشاورخایالای
هاناچیزبود ،چنانکه تاسا  7312بایاش ازده هازارافسارناظاامای
بعدازتکمیل تعلایاماات ناظاامای وایادیاولاوژیاک درشاوروی،
درسراسراردوی افغانستان ابجاشده بودند.
مقامات امریکاونتی درک کردندکه ازراه نظامی کاری کارده
نمی تواند ،درصددشدند تاوابستگی نظامی افغانستان رابه شاوروی
ازطریق انتصادی ،تعلیم وتربایاه ،اعاماارشااهاراهاهاا وشاهارهاا
درافغانستان تضعیف نمایند ،ودررهنمایی این سیاست افغانستان باه
یکی ازکشور هایی تبدیل شدکاه مایازان هاماکااریاهاای ادارۀ
پیسکورپ نسبت به همۀ هان درآن بیشتربود وافغانساتاان ماحال
نشست و برخاست ا نتهای سی آی ای و کی ی بی شاده باود.
اینهاهمه درلباس معلم ،انجنیر ،داکتر ،نرس ،همکاران تاخانایاکای
فعالیت مینمودند .بعضاوانع میشدکه درپروژۀ باانجنیر یامتخصاص
خار ی (روسی یا امریکایی) روبرومی شدیم که اصال ازانجنیاری
وساینس چیزی نمی دانست وبرای ماموریت دیگری درآن لابااس
گماشته شده بود.
ای تعجب است که ذهنیت عامه رادرکشورچنان عیارسااخاتاه
بودند که کمترکسی فکرمیکردآن شخص انجنیریا متخصاص ناه
بلکه یک ا نت سازمان اسوسی است .بخاطردارم زمانیکه پروژۀ
بند سلما را رویدست گرفته بودند ،مرحوم مغفور داکترعبدالستاار
حفیظی که ازاستادان بر ستۀ دانشگاه کابل باود ،ومان افاتاخاار
شاگردی شانرا داشتم ،نیزدرین پروژه بحیث یالو یست استخدام
شده بود .درآن دفتریک متخصص خار ی هام باود ،طاوریاکاه
عادت مردم ماست فکر میکنندکه یک متخصص خاار ای هاماه
چیزاست .این متخصص نقشۀ یالو ی بند راترتیب کرده بودوباه
استادحفیظی دادکه درساحه آنرا به معرض عمل نراردهد .اساتااد
حفیظی پیش ازآنکه به ساحه بارود ،خاواسات کاه ناقاشاه را
ازنظربگذراند .اومتو ه میشودکه این آنای ماتاخاصاص ناقاشاه
راطوری تهیه کرده که پراز اغالط اسات واگار بار اسااس آن
بندساخته میشد ،بندبیش ازچندماهی دوام نمیکرد ،تخریب میاشاد
وساحات زیادی رازیرسیالب می گرفت وصدهاهموطن بایا اارۀ
ماکشته وبی خانمان میشدند .استاد حفیظی سخت عصبی شده بود،
به نزدمتخصص رفت وازاو پرسیدکه چرااین اغالط را مارتاکاب
شده ،متخصص ونتی دیدکه ازمسلک دوراست و اوابای نادارد،
رنگش سفیدپرید وبه لرزه افتاد .استاد اورا ازدفتارکشایاد وراسااً
نزدوزیرآب وبرق ونت رفت .وناتای دانساتانادکاه مساسلاه باه
اینجارسیده ،همانروز متخصص مذکوررا تبدیل کردند تاماهیتاش
افشا نشود !
انجنیر رضاثبات یک متخصص شوروی راکه اصال صاحبمنصب
کی ی بی بود ،ولی درلباس یولو ست ارسا شده بود ،نسبات
ندانستن مسایل مسلکی درسروی معادن و یولو ی ازدفتر کشیاد.
یک اسوس کی ی بی که درلباس سرمیخانیک درساحۀ بارماه
کاریهای نفت وگاز سرپل شبرغان روان شده بود ،بعدازینکه دراثر
اشتباه (نادانی) اش حادثۀ درنقطۀ برمه کاری اتفاق افتاد وچندتان
از کارگران شدیداً زخمی ونقطۀ برمه کاری صدماه دیاد ،خاود
انرارکرد که اهل مسلک نبوده وازتخنیک برماه کااری چایازی
نمیداند! این نو اتفانات درکن وکنارکشورزیاادواناع مایاشاد،
اماشرایط طوری بودکه کسی صدای خودراکشیده نمی تاوانسات،
آنهایی که صدای خودرا می کشیدند برای شان سخت نیمت تماام
می شد.
بطورمجمو دیده میشدکه نفوذشوروی بیشتردرصفحات شماا
کشورمتمرکزبود ،وبیشترآنهادرآن نواحی فعالیات مایاناماودناد،
اماکی ی بی توانسته بود تاتعدادوسیع صاحب منصباان پشاتاون
راازمناطق نوب وشرنی کشور لب و ذب نماید .حزب خالاق
که تره کی آنرارهبری میکرد ،تقریباناودفایاصاد اعضاای آنارا
پشتونهاتشکیل میداد .ایاالت متحده بیشتردرصددآن شادتاانافاوذ
خود رادرصفحات نوب ودیگرمناطق پشتون نشین متمرکزسازد،
وهمکاری وهمدستی روحانیون ارتجاعی چون مجددی هاوگیالنای
هارابخود لب کند .ا نت های سای آی ای تاحات پاوشاش
پیسکورپ ها ،پروگرام همکاری انتصادی امریکا -یو اس ایاد-
وحتی درداخل کمپنی موریسن کندسن بحیث معلم ،نرس ،داکتار،
انجنیر ورضاکاران دراکثرنقاط کشورفعالیت میکردندو برای لب
تو ۀ مردم و اغفا اذهان عامه احداا سرک کابل نندهار

و پروژۀ وادی هیرمندرا روی دست گرفتند ،و شهرلشاکارگااه و
مار ه رابه ترتیبی آراستندکه نمایشی اززندگی امریکایی نماایاد.
این آرایش به سطحی بودکه حتی شهرلشکرگاه و ماار اه لاقاب
امریکای کوچک بخودگرفته بودند !
روسهاخیلی هانبل ازاماریاکاایایاهاا باه احاداا ماکاروریاان
هادرشهرکابل اندام نموده بودندکه طرززندگای روسای رابارای
مردم مانمایش دهند ،که درین کار خود روسهانسبت به امریکاییها
خیلی پیشقدم بودند ،چه مکرورویانهادرشهر کابل ساخته شادکاه
مردم به زندگی شهری عادت داشتندو لب و ذب آن خیلی زیاد
بود ،وبرای بدست آوردن یک اپارتمان ماکاروریاان سارهاامای
شکست وواسطه هابکاربود .در حالیکه امریکای کوچک(شاهارک
های لشکرگاه و مار ه) در ایی احداا شده بودکه مردم درآنجا
بیشتربه زندگی بادیه نشینی و نبیلوی عادت داشتند ،لذا بزودی از
رونق افتید.
الب اینکه دریک مقطع زمان ونتی امریکا درک کاردکاه در
تقابل باروس بسرداشتن نفوذ درافغاانساتاان چااناس ماوفاقایات
کمتردارد ،درصددشدتاباروسها از راه هاماکااری پایاش بارود.
امریکاییها فکرمی کردندکه روس به اندازۀ کافی در آنجا نافاوذ
نموده وانتصادآن کشور بدست ایشان است وهرونتی که ماساکاو
بخواهد میتواند آن کشورراسقوط بدهد ودستگاه نظامی وانتصادی
آنرافل سازد ،پس ضرورت به کاری واندامی از انب امریکنیست
که باعث تحریک روسهاگردد .امریکاییها فکرمیکردندکه به ایان
ترتیب ازمصرف شدن یک مقدار پو مالیه دهاناگاان اماریاکاا
لوگیری میشود.
درعین زمان حضورامریکا در امعۀ افغانستان مشهودمیباشد وهام
پالنهای خود رازیر پوشش برنامه های تعلیم وتربیه پیش میابارناد.
روسهابه این پیشنهاد امریکا لبیک گفتند وازهماکااری وشارکات
امریکا درپروژه هایی که روسها درافغانستان رویادسات گارفاتاه
بودند ،حسن استقبا نمودند ،ودراکثرپروژه ها هردو ابارنادرت
همکاری نمودندکه نمونۀ آن اعمارمیدان هوایی بین المللی کاابال
بودکه روس مصارف ساختمانی آنرابعهده گرفت وامریکامصارف
تاسیس شبکۀ مخابراتی آنرامتقبل شد .به همین ترتیب سیلوی کابل
راروس اعمارکرد وتهیه وتدارک گندم آنرا امریکابعهده گرفت.
روسیه درظاهرازین اندامات امریکاتحت پاوشاش (دیساانات)،
ازبین بردن دو نطبی بودن هان ،ختم نگ سرد وازبایان رفاتان
تبلیغات خصمانه تقدیر نمود ،امادرخفا افسران نظامی افاغاانساتاان
رادرماسکو تعلیم وتربیۀ نظامی وایدلوژیک میدادند ،شاساتاشاوی
مغزی مینمودند و بسوی هدف استقراریک دولت کمونیستی درین
کشوربه پیش می رفتند .الب اینکه روسهاهمه مصاارفای راکاه
درافغانستان میکردند آنرا دوباره چندین برابر ازمنابع طبیعی کشور
(گازطبیعی) می کشیدند ،اماامریکا بایدآنراازکیسۀ مالیه دهندگان
خودمی پرداخت ،لذا هیچ امکانی و ودنداشت که امریاکاادریان
معامله باروس همتایی نماید و موفقیت همیشه نصیب روسها بود.
امریکادرنظرداشت تادرتحت برنامۀ تعلیام وتاربایاۀ کاه بارای
افغانستان طرح کرده بود ،طرزدیدونحوۀ زندگی امریکارادرمایاان
اطفا و وانان کشورتروی نمایدکه دروانع یک شستشوی مغزی
درمااعااارف کشااوربااود .باارای باارآوردن ایاان هاادف ،عاادۀ
ازیونیورستیهای امریکا از مله دانشگاههای نبراسکا ،کاولامابایاا،
اندیانا،وایومنگ ،ویکانسن نوبی موظف شده بودندتاسیستم تعلیم
وتربیۀ افغانستان را ازسطح ابتدایی تاسطوح دانشگاه تغییربادهاناد.
روسهاهم درزمانیکه در افغانستان تسلط یافتناد ،ازیان تاکاتایاک
استفاده کردند ،پرورشگاه وطن و لیسۀ انقالب راساختند تاانسالای
راتربیه نمایندکه درآینده با آنها کدام مشکلی نداشته باشند!
ایاالت متحده درپهلوی این فعالیتها برنامۀ هنری کیسنجر رانیزدر
افغانستان موردتطبیق نرارداد ،وآن طوری بودکه کیسنجرباه ایان
نتیجه رسیده بودکه برای تربیۀ کدرهای کاری بایدازمایاان ماردم
کشورهای هان سوم که به شوروی گرایاش داشاتاناد ،مشاتای
از وانان راتحت پروگرامهای مختلفه تربیتی ماع ناماودوآناهاا
رابرای آیندۀ آن کشورهاتربیت کرد تااساراناجاام ایشاان اماور
مملکتی رابدست گیرند ،وبرای این منظاور پاروگاراماهاای AFS
راتوسعه دادو دانشگاه امریکایی رادر بیروت بارای ایان هادف
تاسیس وتمویل نمودناد .نارار گازارش هاای ماو اود بایاش
ازدوهزارمتعلم وآموزگار ازافغانستان برای آموزش وتعلیم وتربیاه
به ایاالت متحده فرستاده شد .از ملۀ فرستاده شدگاان عادۀ کاه
موردعالنه بودندانتخاب میشدندوبعدازبازگشت ازپروگارام هاای
کوتاه مدت AFSایشان دوباره به امریکافرستاده میشدند وتاربایاۀ
آن محصلین افغانستانی راکه انتخاب میشدند ،دردانشگاه کولمبایاا
تهیه وتدارک نموده بودند.
دردانشگاه کولمبیا اتحادیه یی برای محصلیان هارکشاورعاقاب
مانده و هان سوم که گرایش باه شاوروی داشاتاناد ،از امالاه
افغانستان ،ساخته شده بودکه مصارف پولی این اتحادیه هاازطرف
سی آی ای تمویل میشد .رئیس اتحادیۀ محصلین افغانستان درابتدا
حفیظ ا امین وبعداً زلمی خالایالازادباود .کساانایاکاه باه ایان
پروگرامهاانتخاب میشدند،آنهایی بودنادکاه طارفادارسارساخات
نفوذایاالت متحده درافغانستان بودند.
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الب اینست که دربرنامه های تربیتی که برای افاغاانساتاان
تخصیص داده شده بود ،چه درپروگرامهایی که ازطرف شوروی
تحت نظرکی ی بی وچاه درپاروگاراماهاایای کاه ازطارف
امریکاتحت نظر سی آی ای طرح میشد ،اکاثاراً پشاتاون با اه
هاانتخاب میشدند و تحت تعلایام وتاربایاه نارارمایاگارفاتاناد.
مثالکسانیکه توسط کی ی بی آرایش شده بودندمیتوان از اسلم
وطنجار ،پاچاگل وفادار ،شیر ان مزدوریار ،سیدمحمدگالبازوی
ودیگران نام برد ،وآنهاییکه در چوکات سی آی ای تربیت شدند
از مله میتوان ازنعمت ا پژواک ،انورالحق احدی ،حفایاظ ا
امین خروتی ،زلمی خلیلزاد ،اشرف غنی احمدزی وغایاره ناام
بردکه همه پشتون ب ه هابودند.
الب اینست که هردوی این سازمانهادرباالی پشتون ب ه هاا
سرمایه گذاری میکردند ،وازب ه های تا یک ،اوزباک وهازاره
انتخاب نمی کردندواز سرمایه گذاری برآنهاهراس داشتند .نابل
یا آوریست که تحت این برنامه های تعلیمی وتربیوی عدۀ از پسر
ب ه هااز انوام دیگرکشورهم به امریکااعزام شدند .ای تعجبست
که اکثرآن پسرب ه هایی که برای اهاداف پاروگارام هاناری
کیسنجر انتخاب نشده بودند به تحصیل رشته های ساینس واندازۀ
کم ایشان به تحصیل رشته های علوم ا تماعی گامااشاتاه شاده
بودند ،ولی پسر ب ه هاییکه به منظورخا اناتاخااب گاردیاده
بودند ،به تحصیل رشته های سیاسی ،انتروپولو ی ودیگاررشاتاه
هاییکه به سیاست ارتباط میگرفت ،گماشته شدند.
درچنین حا واحوالی که افغانستان درکشمکاش مایاان دو
سازمان بزرگ اسوسی هان نرارگرفته بود ،سفیرشاوروی در
کابل آنای سرگی پتروی ه کیکتیف که صاحب نظرکی ی بای
درامور شرق میانه بود ،همه دساتیر ماساکاو وهادایاات حازب
کمونیست شوروی رابه اعضای خلق وپرچم میرساناد وارتابااط
تنگاتنگ ورفت وآمدهای مخفی باسردارمحماد داوود داشات،
واین دوچندین بار بطورمخفیانه باهمدیگر دیدووادیادهااناماوده
بودند .موصوف از وفااداری ساردارباه آرمااناهاای شاوروی
درافغانستان وارتباط دوستانه وصادنانه او بابزرگان حزب خالاق
وپرچم برای ماسکو اطمینان داده بود .بدین ترتیب ساردارداوود
برای روسها وروسهابرای داوود روزنۀ امید وتکیه گاه مستحکمی
بود وروسها ازین سرمایه گذاری خودخیلی خوشنود بودند.
شوروی باامکانات دست داشته تالش میکردتا ساردار داوود
را ازگزند حوادا حمایه نمایدتا ضرری به اونرساد ،یااایاناکاه
خاندان شاه یادولت روی بهانۀ اورا گرفتار ومحبوس ننماید ،یا از
بین نبرد .به همین دلیل بودکه برای او هادایات داده شادکاه
ازسمت صدارت استعفاکند وگوشه نشینی وعزلت اختیار نماایاد،
تا نامش ازسر زبانهادور شودو لب تاو اه ناکاناد .زیاراروس
میدانست که اگر به او اتفانی رخ دهد یاکشته شود ،پالنهای آنها
برهم خورده و پروسۀ کمونیست سازی افغانستان برای دهها ساا
دیگربه عقب می افتد.
شوروی برای اینکه ازپروسۀ هساتاه گاذاری کاماونایاسام
وموفقیت کی ی بی درین راستامطمئن شود ،کمیتاۀ مارکازی
حزب کمونیست شوروی درمسکو لسۀ خاصی دایرکرد وفقاط
مسسله افغانستان راتحت بحث ومدانه نرارداد .در آن لسه بارای
Boris Ponomaroveکه عضوکمیتۀ مارکازی ورئایاس رواباط
خار ی حزب بود ،هدایت دادتابه شکلی ازاشکا نورمحمادتاره
کی راکه تازه منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق شده باود،
به ماسکودعوت نمایدوهادایاات الزماه شاخاصاابارایاش داده
شودBoris Ponomarove .به تره کی هدایت داد تاسفاری تاحات
پوشش دعوت نویسندگان شوروی و اماعاۀ دوساتای افاغاان-
شوروی به ماسکوکند .این سفررا کی ی بی طاوری مااهاراناه
تهیه کردکه درکابل همۀ مردم ،مقامات دولتی وحاتای اعضاای
بلندپایۀ حزب دموکراتیک خلق به این باوربودندکه گویاواناعاا
آنای نورمحمدتره کی بحیث مهمان اتحادیۀ نویسندگان شاوروی
به ماسکومسافرت می نمایاد .دریان سافارکاه چانادیان روز
رادربرگرفت ،بوریس پونیماروف برای تره کی تماام هادایاات
الزمه داده برایش گوشزد کردکه بایدطوری حارکات صاورت
گیردکه تنها خودتره کی و ببرک کارمل سارزبااناهاا بااشاناد،
وسایراعضای بلندپایۀ حزب بایدطوری عمل کنندکه کسی ایشان
را نشاندتاگزندی به آنها نرسد.
یکی ازاعضای کی ی بی بنام والس میتروخین کاه ازکای
ی بی نطع عالنه کرده به غرب پناهنده شاد ،مایاگاویاددریان
مالنات پونیماروف به تره کی نشان دادکه چطوربایدحزب خلاق
راکه تازه ساخته شده بود ،رهبری نماید ودرباالی نشریۀ خلق که
اورگان نشراتی حزب بودخیلیهاتاکیادکارد .خاوداوساتاراتاژی
معلومی به حزب خلق ساخت ویک سلسله نوانایان وماقارراتای
بو ود آوردکه مطابق آن همکاریهای پولی ومالی کی ای بای
رابه (دنباله در پنجم)

هفته نامۀ امید

مشتاق احمدکریم نوری

شمارۀ 5401
فلشنگ  ،نیویارک

سوم می ،روزجهانی مطبوعات
یا روز آزادی قلم و کالم

درحالیکه فرارسیدن روز هانی نلم وکالم رابه همه دست انادر
کاران و دوستداران مطبوعات صمیمانه ومخلصانه ماباارکاباادمای
گویم ،شایان یادآوری میدانم که صاحب این نلم به ماثااباۀ یاک
مطبوعاتی سابقه دار ،همواره از روز هسته گذاری بایان الامالالای
مطبوعات ووسایل ارتباط معی ونقش ژورنالیسم درسیارتاکاامال
امعه ونو چگونگی کار ،دررسانه های گروهی مطالاب زیاادی
نوشته ام ،ودرکنفرانسها و مجالسی اشتراک نموده وهکذامصاحباه
ها هم دررسانه های صوتی و صورتی داشته ام .وانشا ا دربرناماۀ
سه ساعته در دوازدهم ماه می دری ۀ سخن ،که ازطاریاق شاباکاۀ
هانی پیام افغان بخیرنشرمیگردد ،را ع به سیرژورنالیسم واهمیات
مطبوعات وامنیت خبرنگاران صحبت ها خواهم داشت .این برناماه
ازساعت یک تاچهاربعدازظهر(باونات غارب اماریاکاا) پاخاش
خواهدشد.
بنده این مطلب رابصورت اختصاصی برای ریدۀ وزین امایاد
نوشتم .با نشراین مقاله ،سالگردنشراتی امیدنیزنریب است .امیدکه
اضافه ازدو و نیم دهه هموطنان درغربت را در اریاان اوضاا و
حاالت کشورومردم داخل گذاشته ،امروزپا به بیست وهفتمین سا
نشراتی اش گذاشته ،بااغتنام از فرصت این سالگردخجساتاه راباه
آنای محمدنوی کوشان ناشرومدیارمسائاو امایاد ،ماحاتارماه
داکترثمیله کوشان همسروهمکارمحترم محمدنوی کاوشاان ،کاه
همواره برای ادامۀ نشر امیدبذ مساعی کرده تامشتانان خاواناش
وپژوهش نا امیدنگردند ،مبارکبادمی گویم.
هم نان درودبه ارواح پاک دوستان گرانمایه وپرمایۀ اهل دانش
ونلم که سالهای زیادی همسفرامید بودند ،وامید میدان و والنگااه
تراوشهای فکری و نلمی شان بود ،چون مرحومان غالم حضارت
کوشان ،سیدناسم رشتیا ،سیدفقیر علوی ،سیدشمس الدین مجروح،
استادغالم علی آیین ،سیدخلیل ا امین ،محمدسعیدفیضی ،داکتار
محمداسلم خاموش ،محمدکامل انصاری ،غالم حسین فعا  ،اساتااد
هاشمی ،وهم نان به روح مرحوم انجنیرحا ی محمدعصیم کوشان
همکار وان امید که تاواپسین روزهای عمرکوتاهش درخادمات
امید و همکاری با والدین عزیزش بود ،شاد باشند و نت فاردوس
مکان همۀ شان باد .افزون بر آن به همکاران امیدکه تاااماروز باا
نگارش های علمی وفرهنگی شان هم میهنان خاویاش راازمساایال
مربوط به وطن آگاه میسازند ،نیزسالگرد امید راتبریک می گویام
وبرای همۀ شان طو عمروسعادت دارین می طلبم .
روز هانی مطبوعات همه ساله از بدوتسسیس ازطارف ساازماان
ملل متحد و موسسه فرهنگی ،تعلیمی وتربیتی یونسکو ،کامایاتاۀ
حمایت از روزنامه نگاران ،انجمن خبرنگاران بدون مرز ،ساازماان
حقوق بشر و نهادهای وابستۀ آن ،اتحادیۀ ژورنالیستان مسالاماان،
نهادملی ژورنالیستان افغانستان،بنیادگزارشگران آزاد هانی وهماه
موسساتی که درراستای آزادی مطبوعات ونقش وسایال ارتابااط
معی هانی ،در روشن کردن اذهان عامه کاروفعالیت مینمایاناد،
تجلیل میشود.
شاخص آزادی مطبوعات سا  3171یک نقشۀ ازهمیشه سیاهتار
ازآزادی مطبوعات رانشان میدهد .افغانستان دربایان721کشاوردر
ردیف 731آن نراردارد .این درحالایاسات کاه 302خابارناگاار
درسراسر هان زندانی اند .طبق گزارش سازمان خبرنگاران بادون
سرحد ،وضعیت آزادی مطبوعات درحدود دوسوم بدترشده است.
طبق گزارش سیگار  1121سربازوافسرپلیس ملی ونوای مسالاح
وامنیت ملی کشته شده اند و77111مردم ملکی زخمی شده اناد.
اگر 1112راتقسیم 73ماه وتقسیم 311روزیکسا نماییم ،درهرمااه
 111سربازو افسربه کام مرگ میروند ودرهرروز  73تن شان باه
شهادت میرسند .گذشته ازآن ،ارنام دنیق ازآمار گشتاه شادگاان
ملکی نظربه گزارش هرنهاد فرق میکند .سخنگویان بالای نارباان
گوی دولتی آمار دنیق تلف شدگان راکتمان مینمایندو نمونه های
آنرادر حمالت انتحاری وانفجاری های اخیرکه مود استشهادی هام
برآن افزود شده ،آمار ارائه شدۀ کشتگان ومجاروحاان مالاکای،
مسئولین شفاخانه هاوسخنگویان امنیتی وکشفی یاکاساان ناباوده
است .به همه حا نتل انسان نتل بشریت است ،ونشان داده چاهارۀ
خشن و روحیه ورویۀ زشت به مقابل اهل مطبوعات ،فانه زنای باه
تابوت دموکراسی وعدالت ا تماعی پنداشته می شود.
سخنگویان دولتی باو ود ناکامی مطالاق ایان دم ودساتاگااه
(شاغاسی ها) اندکه هرروز الف وگزاف دارندکه اربابش شاانازده
ساعت کارمیکند وسخن گویان احزاب سیاسی هام دماوکاراسای
وآزادی مطبوعات را مردودمیشمارند .و بعضی ازرهبران پوشاالای
و (مواالت گر) برای آیندۀ کشور گویاازیک (امیر آهنین) ناو
عبدالرحمان خانی سخن پهلوی سخن میگذارند وبااذهان کاور و
ضمیر لرزان شان سهم یک ولسوالی ویک عالنداری وحتای یاک
نریه رابیشتر ازیک والیت طلب میکنند.

و زمانی که اهل وانعی وآزادۀ مطبوعات این مطالب راوضااحات
میدهند ،آنان بروسایل ارتباط معی می تازند.
بایدگفت اگررهبرانی راکه گویا باو ودرأی های گوسافانادی،
مرغی و گاوی رویکارآمده اند ،وگویااینکه ملت انتخاب نماوده،
گنهکارمیدانیم .پس به حکم و دان وبااحیای تفکاروباه کارسای
نشاندن حق وحقیقت ،به انتخابات فکرکنیم وبای تافااوت باانای
نمانیم  .درغیرآن اگربه گرد گزینه های امتحان داده شده بارویام،
ودراصل هم میدانیم که آزموده راآزمودن خطاسات ،پاس خاود
نیزشریک رم شمرده می شویم .
شعارزدگی وتحمیل ودیکتۀ چهره های تصنعی بیماری چناددهاه
است ،بعضی های مان برای یک شکم نان که بزودی هضم میشود،
ویک لنگی که به سرمان تو داده میشود وباهم چپان هاایای کاه
بسرشانۀ مان انداخته میشود ،از حق وحقیقت عادو مایاکانایام،
وکسانی راکه درسونامی های چنددهه تا نابودی ملک وملت پیش
رفته اند ،سیاه نمایی کردند وهیچ روی سفیدی ندارند .اینان بدون
عقالنیت ومسئولیت بازهم این دمال هاای چارکایان راتار ایاح
میدهندوبه نفع شان خوش خدمتی وتبلیغ می نمایند .بقو لیناتاون
گهرازیی ستراتژیست سیاسی ومفکر استرالیایای ،ایان کاارشاان
پرتاب کردن گربه یا پشک مرده به وسط سفره ودسترخوان ناام
میدهد.
هرچند موعظه و اندرزوحرف زیاد دریک فضای مکدر وبساتاه
بعضی هارا بیزار میسازد ،وبعضی هارابه تفاوت ،اماوظیفاۀ شارف
حرفۀ ظریف وحربۀ نحیف خبرنگاری وعلم وفن ژورنالیسم وطرق
درنظرگیری میتود نامه نگاری حرفوی ومسلکی ایجاب میکنادکاه
بایدگفت ونوشت :روزنامه نگاری رم نیست ! Journalism is not
!  crimeبلکه یافتن مجرم است .روزنامه نگاری حرفوی راه رفتنای
رابایدیادبگیری برروی نوغ آتش و باید تابوشکنی کرد.
خشونت علیه خبرنگاران طبق گزارش کمیتۀ مصونیات ازخابار
نگاران روبه فزونی است ،گروگانگیری وبازداشت آنان بصاورت
فزایند رشد شش درصدی داشته است .درسراسر هان خبرنگارانای
که زندانی اند درترکیه  ،111درچین 713نفر ،سوریه  32نافار،
مصر  ،31ایران  ،30کوریای شمالی 73نفر ،هکذا روشهای متعادد
وفشارها مبنی برخودسانسوری نیزدرسطح هان اشااره شاده ،در
راپور خبرنگاران بدون مرزتذکارگردیده کاه گاروگااناگایاری
روزنامه نگاران هم زیاد بوده معا  31خبرنگار ،درساوریاه ،71
دریمن  71و درعراق 71خبرنگار گروگان گرفته شده اند.
طبق گزارش مذکور 10ماوردخشاونات عالایاه خابارناگااران
درافغانستان که %37آنراکارمندان عالی رتبۀ دولتی انجام داده اناد
و  %71طالبان عامل آن بوده اند %21 .خبرنگاران مصونیت کاری
وشغلی ندارند ،مشکالت مالی برای روزنامه نگاران وآزار واذیات
خبرنگاران زن بصورت سرسام آور روبه تزایدمیبااشاد ،وظااهارا
کاهشی درزمینه چندان محسوس وملموس نیست.
این درحالیست که برای لوگیری ازآزار واذیت ناسای زناان
ودختران شاغل درکار رسانه یی ،اتحادیاۀ مالای ژورناالایاساتاان
افغانستان ونهادهای همسو باآن به دختران خابارناگاار وهاماکاار
دررسانه هاتوصیه نموده که بخااطار الاوگایاری ازمازاحاماتاهاا
وآزارواذیت وخشونت ،اگرنامزدندارند وعروسای ناکارده اناد،
بازهم حلقه یاچله به انگشت نمایند وآنراسپردفا تلاقای کاناناد.
بهرحا  ،ماهیت تهدید هاوخطرها روزتاروز برعلیاه اهال رسااناه
هاافزایش داشته ،سا  3171خونین ترین سا برای خبرنگاران مان
محسوب میگردد ،که در 1ماه او آن سا  71خبرنگاروکارماناد
رسانه کشته شدند.
من بحیث یک روزنامه نگارسابقه دار وطن درحالیکه به اصل کار
حرفوی خود پی میبرم وروی این وظیفۀ سترگ ملی تاکیدو تایید
میورزم ،روز هانی مطبوعات رابه همه همکاران گرامی مطبوعاتی
ام وهمه اهل رسانه های گروهی تبریک وتاهانایات مایاگاویام،
وهمانطور که دربرنامه های تلویزیون ام در پروگارام هاای ساه
ساعتۀ دری ه سخن روی بسی شدن نخبگان وانعی حرف هاداشاتاه
ام ،یکباردیگر روی یک همبستگی ملی نخبگان واناعای دریاک
ا ما ملی وبین المللی هستم .درین راستاهم نامۀ سرگشاده به ملال
متحدفرستادیم وبا نمایندگان یونیماهم صحبت کردیم کاه مالال
متحددرصورت کاندید شدن یاکای از اصاحااب ماطاباوعاات
درانتخابات بعدی ،همکاری ومدد گاری نماید .هم نان باخااطاری
روی ا ما ملی وبین المللی یاد آوری شده که این ا اماا کاه
مصرف پولهای داده شده ،وعده داده شاده راتااحادودی بایاماه
میکندوبه مفکوره های عبدالرحمان خان خواهی نه میگویاد ،کاه
اوضا واحوا کنونی هم و نظرات ودیدگاه هارا دیگاربارنامای
تابد وشرایط رابرای یک ریفرندم و زعیم ملی ورهبروانعی ماهایاا
می سازد.
امیدوارهستم تاپیرامون این موضو بنویسند ووضاحات هاایای
نمایند
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تقابل کی جی بی ( ...دنباله ازصفحۀ چهارم)
اطالعات اخیرنشان میدهدکه ونتی تره کی به هاوانا رفت ،برایش
هدایت داده شدتا کارحفیظ ا امین رایکسره سازد .امیان ازایان
تصمیم ازطریق سفارت فرانسه اطال یافت .به مجردی که طایاارۀ
حامل تره کی به فضای کابل نمایان شاد ،امایان بارای مادتای
امرنشست طیاره رانداد تااینکه تصمیم گرفت بااوچه کند .وناتای
طیاره به میدان نشست ،تره کی را مردمانی که با امایان ارتابااط
داشتند ،راساً به ارگ آوردند .اطالعات دیدنشان میدهدکه تاره
کی رانفرهای امین توسط بالش نکشته بلکه امین امرکردکه سرتره
کی رادر چاه بدرفت داخل نمایند وتره کی درمیاان ماوادفضالاه
ان داد .مرحوم محمد کاظم آهنگ نیز این مسسله را تایید نماوده
است( /.دنباله دارد)
****************
تا امانت به اهلش سپرده شود وبرای روشن نمودن اذهان عااماه و
بیداری وپویایی ملت بیشتر سهم باگایارناد وادای دیان و رفاع
مسئولیت نمایند ،که دیگرزمان استخاره سپاری شاده وازنامااش
استخاره گران دیگر برگردۀ این ملت تحمیل نخواهندشد.
بن بست همان ایی است که ایستاده یی فاندحارکات .روی
آوردن به مرحلۀ نوین وایجادیک الگوی خوب وموردنیاز مستلزم
سهم همگانی وبسی عمومی است وپاسخی به دکتاتاوران ،خایاره
سران ،خودخواهان ،معامله گران که درصفوف پاک ملت خاط و

خطوط میکشند ودربافت انوام وتعمیم زبانها و عدم تاماکایان باه
وحدت ملی وانعی بازگفته شودکه اگربه وانعیتهاتن نمی دهند واز
نطار ریل خارج میشوند ،آزادهستنداماهی گاهی به ماناز نامای
رسند/.

شمانوکرهاوغالم های چتلستان ! مرگ
برفردفرد شما وطن فروشهای لعنتی !
دودی ز ما خوری .عو عو په سالح خانه کوی !

از سوی اتحادیۀ هانی خران به وزارت محترم ترانسپاورت !
از آنجاییکه شما میدانید خران با احساس هان از ابتدای تاریخ باه
اینطرف نقش مهم در ترانسپورت و حمل آدم ها و اموا شاان را
بر عهده داشتند ،ما متو ه شدیم که حکومت لیله افغانساتاان باا
گذشت هفده سا و سرازیر شدن میلیاردها دالر هنوز با مشکاالت
ترانسپورت دست و پنجه نرم میکند ،اتحادیۀ هانی خران با تعهادِ
خرانۀ خود الزم دانست تا صد رأس خر از ناو تاب دار ،یاک
سلندره ،هرکندیش دار و با مود  3171را به وزارت ترانسپورت
اهدا نماید تا مشکالت مردم شهر کابل در لین های خایارخااناه،
کارته نو ،شاه شهید ،کوته سنگی و دیگر نقاط شهر رفع شود؛ ماا
خران با و دان از وزارت ماحاتارم تارانساپاورت صامایامااناه
خواهشمندیم تا از کمک های بالعوش ما که بر اساس خرییت ماا
استوار است سو استفاده نکرده و استفادۀ ایز از آن ناماوده تاا
کمک های خردوستانۀ ما ادامه پیدا نماید.
نابل ذکر است که این خرها از آموزش های الزم بارخاوردار
هستند و در صورت لزوم لگد نمیپرانند ،هم نان بایاد ماوباالیال
تبدیلی به ونت آن انجام شود و یونجه و علف به ساه ونات داده
شود ،خران گرامی ما برای استفادۀ عموم ماردم اسات و از آن
استفادۀ شخصی در خانه ها و نریه ات نکنید ،هم نان خران ما را
پرزه پرزه نکنید و گوشت آن را به نصابای هاا اهات تانااو
عسکران غیور کشورتان نفروشید؛ هم نان با درک حفظ مناسبات
طرفین و حیثیت ناموسی برای خران ؛ کوشش کردیم که خارهاا
ماده نباشند بلکه از میان خران نر که با احساس و آبارومانادکاه
سردسترخوان پدرکالن شدند انتخاب کردیم.
امید است وزارت محترم ترانسپورت پس از دریافت کمکهای
بالعوض اتحادیۀ هانی خران مراتب اطمینان رابه ماداده تاما نرار
داد خویش را به شما بصورت محترمانه گسیل داریم .
بااحترام  ،اتحادیه هانی خران ! /

هفته نامۀ امید

نصیراحمد رازی

شمارۀ 5401
سدنی  ،آسترالیا

واژه های همسو با تصوف

عرش  :دراصطالح نرآن تخت رب العالمین است که تاعاریافاش
کرده نشود وکیفیت وبیان حد آن درشر ایزنباشاد وگاویاناد
یانوت سرخ است که ازنور حق تعالی می درخشد .ازامام بانرعلیه
السالم نقل شده (الروضه من الکافی )31،کاه هاماه چایازازآب
وعرش خدانیز برآب بود .مفسرین دربارۀ عرش اخاتاالف کارده
وگفته اند :عرش اعظم مخلونات است واستوی علی العرش صفتی
است برای خداو معنی آن این است که برپادشاهی خودمساتاولای
شد( .منه  )0/01هم چنین آورده اندکه عرش سمی است محیط
برسایر ا سام و هت تسمیۀ آن عرش هات تشابایاه اسات بار
سریرپادشاه ،چرا که اماور و تادابایار ازآن نااز مای شاود.
درخبراست که برییل خواست که طو عرش رابداند ،سا هامی
پرید تاضعیف شد ومانده گشت .خدا پرهایش مضاعف کرد بازهم
پرید وضعیف شد وخدا نوتش زیاد کردتا چندبار ...بازهم نرسید.
خدا گفت :یاروح االمین چندهزار سا است که می پری؟ هاناوز
یک نائمه ازنوایم عرش نپریده ای و اگر همۀ دنیاداشاتاه بااشای
نتوانی به پایان برسانی .برییل گفت :پاک کسی که چگاوناگای
آفرینش را ز خود اونمی داند .آفتاب و ماه از نور عرش آفریده
شد و درآغاز ،نور هردو یکی بود.
دراصطالح صوفیان عرش سمی است محیط بر میع مخلوناات
واشیا وبه هت ارتفا بسیار آن یا به عل شباهت آن به تخات ،باه
هنگام نزو احکام نضا وندر به این اسام خاواناده شاده اسات.
هم نین عرش محل استقرار اسما مقید الهی است وآسمان وفلک
االفالک ونفس کلیه رانیزعرش گفته اند( .فرهنگ اساطیر)
یوسف  :یوسف محبوب ترین پسریعقوب (پسار اساحااق پسار
ابراهیم پسر تارح  /آزر) است .او و ابن یامین از زنی به نام راحیل
وده برادردیگر از مادری دا بودند.
ذرّه یی ازحُسن او درمصر اگر پیدا شدی
د ربودی یوسف یعقوب بن اسحاق را (سنایی)131،
یوسف بسیار نیک چهره بود وبدین دلیل اورا به ماه تشبیه کارده
اند .ز برادرتنی او ابن یامین ،برادران دیگربه او حسدمی بردناد.
برادران یوسف به او حسدبردندوخواستند اورا بکشندومخصاوصاا
شمعون براین اصرارداشت ،چنااناکاه درنصاص نارآن ماجایاد
سورآبادی(  )703میگوید» :شمعون برادران رااز پیش پدر باه
یکسو خواند ،گفت :ای برادران ،من میگفتم شماراکه یاوساف را
بکشید تاکار یکباره بود ،ببینیدکه مارا متهم میدارد .بیایید تابازآن
چاه شویم ویرا بیرون آریم وپاره پاره کنیم« .بهرتقدیار ،یاهاودا
یکی ازبرادران با کشتن یوسف مخالفت کردوبه پیشنهاداو ،یوسف
رادرچاهی خشک درسرزمین مسکونی خود کنعان درانداختند.
کاروانی که ازآن منطقه عبورمیکرد ،غالم خودرادرطالاب آب
برسرچاه فرستاد ،چون غالم دلودرچاه انداخت ،یاوساف دردلاو
نشست وبیرون آمد .کاروانیان یوسف راباخود باردناد .بارادران
متو ه شدندو به رئیس کااروان ماالاک دعاریاا ذعار ر او
کردندوگفتند یوسف بندۀ ماست که گریخته است واورا به هفاده
درهم فروختند و مالک دعر ازایشان خطی مبنی برفروش یاوساف
گرفت .درسورۀ یوسف ،73آیۀ  31میفرماید :و شروه بثمن بخاش
دراهم معدوده .یعنی وفروختندش به بهایی اندک ودرهام هاایای
چند .برادران یوسف پیراهن اورا به خون گوسفندی آغشتانادوباه
یعقوب گفتندکه گرگ یوسف را دریده است .ازایانارو (گارگ
دهن آلوده و یوسف ندریده) معروف است .در برخای تافااسایار
آمده که گرگ متهم نزدیعقوب آمدودرحضور پسران گفت کاه
یوسف راندیده است ویعقوب سخن اورا پذیرفت .
مالک دعر ،یوسف رابه عنوان بنده به عزیزمصرفروخت ،عازیاز
وزیر او مصر بودواین مهمترین مقام بعداز فرعون بود .یاوساف
در مصربه علت کماالت متعدد(از مله دانستن شمارش وخط وعلم
به تعبیرخواب وزیبایی بسیار) به مقامات عالی رسیاد وساراناجاام
خود عزیز مصرشد.داستان عشق زلیخابه یوسف ماعاروف اسات.
زنان مصر براثرمشاهدۀ حُسن یوسف مبهوت شدند ودستاان خاود
رابه ترن بریدند .سرانجام یوسف براثرتهمتی که زلیخا براوناهااد،
به فرمان عزیزمصر زندانی شد.
یوسف درعلم تعبیرخواب استاد بودوعلم تسویل معجزۀ اوست و
از آنجاکه تعبیرات اوهمه به صحت می پیوست به اویوسف صدیق
گویند .درزندان دو خواب رابرای دوزندانی که ازنزدیکاان شااه
بود تعبیرکرد که هردوبه صحت پیوست.سرانجام بعدازهفت ساا
یوسف را اززندان بیرون آوردندتاخواب فرعون را تعابایارکاناد.
فرعون خواب دیده بودکه هفت گاو الغر هفات گااو فارباه را
خوردند وباد هفت خوشۀ سیاه وخشک را بر هفت خوشۀ گانادم
سبزوتازه زد وآنهاآتش گرفتندوسوختند .ویوسف این خواب رابه
نحطی وخشکسالی هفت ساله در مصرتعبیر کرد.
هفت گاو الغر پُار از گزند هفت گاو فربهش را می خورند
هفت خوشه زشست خشک ناپسند سنبالت تازه اش را می چرند
دفترششم مثنوی133 ،
یوسف علم تعبیرخواب را ازپدرش یعقاوب فاراگارفاتاه باود.
اودرخُردی به خواب دیده بودکه ماه وخورشید ویازده ستاره باه
اوتعظیم میکنند ،ویعقوب آن خواب رابه اطاعت یازده برادر

ییوسف ازیوسف تعبیر کرده بود .یوسف باعادازایاناکاه خاواب
فرعون راتعبیرکرد به دستور او عزیزمصرشد .درهفت سا نحطی
فلسطین ،برادران یوسف ازکنعان به مصرآمدندتا گنادم باخارناد.
یوسف دستوردادکه درهنگام بازگشت برادران رطل طالرادرانباان
ابن یامین برادرتنی یوسف که بعداز یوسف درنزد یعقو ازدیاگار
برادران عزیزتربود ،نرار دهندتا یوسف بتواند اورابه رم سرنات
درمصر درنزدخود نگهدارد وبه این بهانه ،پادر رادرطالاب اوباه
مصرکشاند .هنگامیکه برادران برای خریدغله به نزدیوسف رفتند،
اونقاب به چهره زدتا شناخته نشود .یوسف هناگاامای کاه ارم
برادران باثابت کرد ،برنع از روی برداشت ،فرمودکه سر برآرید،
اکنون که توبه کردیدازشمادرگذاشتیم وشاماارادرکاارآن پایار
کردیم .ایشان سربرآوردند روی یوساف بادیادناد( .فارهاناگ
تلمیحات)
فرهاد  :ازنهرمانان معروف داستان خسارو وشایاریان اسات.
اوسخت فریفته و فتنۀ شیرین بود ،اما به آرزوی خود نرسید.
زحسرت لب شیری هنوز می بینم
که الله می دمد ازخون دیدۀ فرهاد (حافظ )11
فرهاد درعشق شیاریان ،رنایاب خساروپارویازباود .خسارو
عهدکردکه اگرفرهاد کوه بیستون را باکاناد شایاریان راباه او
واگذارد .فرهاد در آرزوی وصا شیرین به کندن کوه میپاردازد،
ازین روبه فرهاد کوهکن مشهوراست وتیشاۀ اوماعاروف اسات.
سرانجام خسرو ،برای از میان بردن فرهاد به حیلاه یای ماتاوسال
میشود ،پیر زنی رامامورمیکند تا به دروغ خبرمرگ شیریان راباه
فرهاداعالم کند .فرهاد به محض شنیدن این خبر خاودرا ازکاوه
فرومی افکند ومی میرد.
چوافتاد این سخن درگوش فرهاد
ز طاق کوه چون کوهی در افتاد (فرهنگ تلمیحات)
غالم  :دراصطالح دیوانی به معنی نوکر وخدمتکاران درگاهای
و دیوانی است .خوا ه نظام الملک گوید :غالم ازدرگاه بسیارمای
)33
رود ،بعضی به فرمان وبعضی بی فرمان (...سیرالملاوک،
که مرادش نوکران وخدمتکااران درگااه اسات( .اصاطاالحاات
دیوانی)
دیوان  :دیوان راهم ریشه با دبیر و دپایای باه ماعانای خاط،
درفارسی باستان دانسته اند .معرب آن دیاوان اسات ودرعاربای
وفارسی به معنی دفترمحاسبات دولتی ،دفتری که نام لشاکاریاان
وسپاهیان واهل عطیه درآن نگهداری می شد ،و دفاتری ازاین نبیل
که دردستگاههای حکومتی به کارمیرفته ونیزبه معنی آن ه اماروز
ادارۀ دولتی ووزارت ووزارتخانه گفته میشود ،به کارمی رفته...
مراد از دیوان ،محلیست که عما حکومت درآن می نشاساتاه
وبه رتق وفتق امور می پرداخته اند ،ویا ونتی که درتاریخ بیهاقای
می خوانیم »وکاردیوان ها نرار گرفت وحشمت دیاوان وزارت
برآن مله بودکه کس مانندآن یاادناداشات«.ماحال ودساتاگااه
حکومتی آن دوره معاً مقصوداست(.اصطالحات دیوانی)
خشم  :در اوستا ،ائشم Aeshmaنام دیو غضب وخشم است کاه
پرستش دیوان را تجویزمیکناد .دربارخای ازماتاون ،ناام او »
امهرسپند « آمده که بادو دیو دیگر به نام (ارسک و مایاناوخات)
یک مثلث شوم ودوزخی راتشکیل میدهند.
خشم درآیین زردشتی یکی ازپرآسیب ترن دیوان وبااصافات
(خونین سالح) معرفی شده وگاهی برای تاکامایال عاددهافات،
درگروه شش کماریکان ودر برابر امشا سپنادان نارارمایاگایارد.
اوهم نین رنیب سروش(فرشتۀ اطااعات)اسات وساراناجاام هام
ازگرزمهر به هراس میافاتاد وبادسات ساروش نااباودمایاشاود.
دربُندهشن ،هفت نوه به دیوخشم انتساب یافته کاه بااآن تاماام
مو ودات رافنامیمیکند .اویکی ازدشمنان روان ،درپال چایاناود
بحساب می آید .اهریمن را او برانگیخت تابا ایاجااد ماجاادلاه و
ازدیدارنتل وکشتار آسایش مردم رابرهم بزند.
درفرهنگ اسالمی وبویژه ادبیات فارسی اگرچه خشم یک دیو
بحساب نمی آید ،خصوصیاتی که برای آن درنظرگارفاتاه شاده،
مبین اهمیت وسابقۀ این نوۀ اهریمنی است وازآن مله احاادیاث
بسیاری ازپیامبر وائمه درمذمت خشم و فضیلت کظم غیط نقل شده
است( .فرهنگ اساطیر)
حلم  :ازفروعات حکمت عملی وازفضایل تهذیب اخالق است.
حلم آنست که نفس را طمسنینۀ حاصل شده که به آسانی غضبنااک
نشود واگرمکروهی به او رسد ،در شغب نیاید.
علم بی حلم چو شمع بی نوراست هردو باهم چو شمع زنبوراست
شهد بی موم رمااز احارار است موم بی شهاااد بابت نار است
کاشانی گوید :حلم عبارت ازکظم غیط واحتما اذیات خالاق
خدای رانه ازسر عجز ( .فرهنگ اصطالحات عرفانی)
توحید  :توحید ،یکی گفتن ویکی کردن باشد .توحیدبه معنای
او شرط در ایمان باشد که مبدأ معرفت بوده به معنی تصدیق باه
آن که خدای تعالی یکی است» :انماا اله واحد «.وبه معنی دوم،
کما معرفت باشدکه بعداز ایمان حاصل شود .آن چنان بودکه هر
گاه که مؤمن رایقین شودکه درو ود ز باری تعالی وفایاض او
نیست وفیض او راهم و ودبه انفراد نیست ،پس نظار از کاثارت
بریده کندوهمه یکی داند ویکی بیند ،ودراین مرتبه ،ماساوی ا
حجاب اوشود ونظر به غیرا افکندن راشرک مطلق شمرد.
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صفحۀ ششم

کمبریدج انالیتیکا( ...دنباله ازصفحۀ هفتم)
نرار راپور ولی گود ازطریق کاسپارسکی ماحاقاقایان پالایاس
برتانوی در روز معه نرار راپور گاردین بعد از ا اازه نااضای
محلی به دفتر مرکزی کمریدج انالیتیکا داخل شده اند.
شام پنجم اپریل  3172تلویزیون CNNدر اخبار و پااورنای
خود از مالک فیسبوک مارک ذوکربرگ تعداد آسیب رسیدگاان
معلوماتی را هشتاد و هفت ملیون نشر نمود ،نه پنجاه ملیون که نبأل
فکر می شد/.
*****************
عزالدین کاشانی گوید :توحید رامراتب اسات :او تاوحایاد
ایمانی و دوم توحید علمی وسوم توحید حالی ،چاهاارم تاوحایاد
الهی  .اما توحید ایمانی آن است که بنده به تفرد وصف الاهایات
وتوحد استحقاق معبودیت حق سبحانه بر مقتضای اشارات آیاات
واخبار تصدیق کند به د وانرار دهد به زبان ،واین توحید نتیجاۀ
تصدیق مخبر واعتقادصدق خبر باشد ومستفاد بود ازظاهرعالام و
تمسک بدان اخال ازشرک لی و انخراط درسلک اسالم فایاده
دهد.
متصوفه به حکم ضرورت ایمان باعموم مؤمنان دراین تاوحایاد
مشارک اند وبه دیگر مراتب منفرد ومخصو  .اما توحید علمای
مستفاداست ازباطن علم که آنرا یقین خوانند وآن چناان باودکاه
بنده در بدایت طریق تصوف ازسریقین بداند که مو ودحقایاقای
ومؤثر مطلق نیست ،االّ خداوندعالم ل الله ،وافعاا را درذات
وصفات وافعا اومحو وناچیز داند .واین مرتاباه یای ازماراتاب
توحید اهل خصو ومتصوفه است ومقدمۀ آن باسانۀ توحیدعاام
پیوسته .
واما توحید حالی آن است که ا توحید وصف الزم ذات موحد
گردد و ملۀ ظلمات رسوم وود او االّ اندک بقیه یای ،درغالاباۀ
اشراق نور توحیدمتالشی و مضمحل شود ،ودراین ماقاام و اود
موحد در مشاهدۀ ما و ودواحد ،چنان مستغرق عایان اماع
گرددکه زذات وصفات واحد درنظر شهوداو نیاید .تا غایتی که
این توحید راصفت واحد بیند نه صفت خاود ،وبادیان تاوحایاد
بیشتری ازشرک خفی برخیزد ،وخوا موحدان را درحا حیات
ازحقیقت توحید صرف که به یکبارگی آثار و رساوم و اود در
اومتالشی گردد ،گاهگاه لمحۀ برمثا برنی خاطاف الماع گاردد
وفی الحا منطفی شود وبقایای رسوم دیگر باره معاودت کند .
اما توحید الهی آن است که حق سبحانه وتعالی در از آزا باه
نفس خود نه به توحید دیگری ،همیشه به وصف وحدانیت وناعات
فردانیت موصوف ومنعوت بود( .فرهنگ تلمیحاات عارفاانای)/
ادامه دارد.

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

دیوانۀ زنجیری که برتخت کابل نشست
حاالتمام کشور رابه گروگان گرفته !

خوب گوش کنین ب ه های خر !
مه ازیک تاده حساب میکنم ،اگه همۀ تان فوراً اوغان نشادیان،
بازیک پ ق میکنم و به خیرهمگی پیش مال عمر همدگه ره خااد
دیدیم !
وطندارای شیرپشتون معذرت باشه! نگل که درگرفات تار و
خشک میسوزه ،اماای عمل انتحاری نیس ،استشهادیس ،باه یااری
پدر کالن امام حسین له شانو! همگی بهشت میریم وده اوناجاه
خدا و مالیکا همه به زبان پشتو گپ می زنن .
خوب گوش کنین ب ه های خر ! مه از یک
تا ده حساب می کنم ،اگه همۀ تان فوراً
اوغان نشدین ،باز یک پ ق می کنم و به
خیرهمگی پیش مال عمر همدگه ره خاد دیدیم !
وطندارای شیرپشتون
معذرت باشه ! نگل که درگرفت تر و خشک می سوزه،
اما ای عمل انتحاری نیس،
استشهادیس ،به یاری پدرکالن امام حسین
له شانو! همگی بهشت می ریم وده اونجه خدا و
مالیکا همه به زبان پشتو گپ می زنن !

هفته نامۀ امید

5401

عرض تسلیت
وفات بانوی وان شادروان نسیمه سید رادرکالیفورنیاکه نازه
درور ینیا بخاک سپرده شد ،به استادان بزرگوار خانم سیما سیدو
سیداسدا سید والدین مرحومه وبه خانواده های محترم سید،
سلیمان ،ساویز ،رنزورمل ،فضل ،عزیز ،ولی ،فرزانه ،کامیار،
دانش ،نعیم ،رحمانی ،روش وشاکری صمیمانه تسلیت گفته،
وبرایش بهشت برین ازبارگاه ایزدی تمنامی کنیم ،وبه بازماندگان
صبر و ا ر فراوان می طلبیم .همکاران ریدۀ امید /

اظهار امتنان

ازهمه دوستان و عزیزانی که درمراسم تدفین وفاتحۀ دخترم
مرحومه نسیمه سید ابراز غمشریکی واشتراک نموده بودند،
صمیمانه اظهار امتنان وسپاس می نمایم.
با عرض حرمت ،سید اسدا سید و خانواده /
***************
کمبریدج انالیتیکا( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
کمبریدج انالیتیکا مود های ساخته که خرمن معلومات پروفایل
پرسونالیتی هرکاهل امریکا را تعبیر ویا تر مه کرده میتواند.
نِکس ادعاکرده که :درحدود چهارالی پنجهزار dataدربارۀ
هرفردکاهل در امریکا بدست دارند .این مودلها به اساس ریسرچ
سایکومتریک (علم اندازه گیری ظرفیتها وعملیه های دماغی –
دکشنری آنالین) مایکل کوسنسکی که درسا  3173هنوزکاندید
دیپلوم PhDدر دانشگاه کمریدج (که CAاسم خود را انتخاب
کرده است) بود ,دیزاین شده است .کوسنسکی وهمکارانش
مودلی ساختند که موضوعات(پیوند) Linkرابا(پسند) Like
درفیسبوک به scoreیا در ه بندی OCEANشان مرتبط
میسازدO C E A N .بیک سلسله سواالتی اطالق میگرددکه
سایکولو ستهاآنرا برای ریسرچ استفاده میکنندوپرسونالیتیهای
مختلف رابه اساس پن بعدDimensionsتشریح مینمایندکه عبارتند
ازبعدهای:
O p e n n e s s ,باشعوروصادق بودن
پذیرش تجربه
 Conscientiousness,ا تماعی وسرشاربودن Extraversion,موافق
بودن -ضدیت نکند Agreeableness,و مطالعۀ نیوروتیک
بودنNeuroticism.
CAاین سایکولو ی ا تماعی وتحلیل dataراباهم آمیخته است.
آنها معلومات را ازفیسبوک وتویتر مع آوری میکنند (که کامأل
نانونیست) و هم یکتعداد زیاد معلومات را ازمنابع دیگرخریداری
مینمایند؛ مثا این منابع معلومات مشتمل است بر :از دیدن کدام
تلویزیون حظ میبرد (FOXیا CNNوغیره)باکدام هواپیما سفر
میکند ,چه نو عادت خریداری دارد ,از رفتن به کدام نو
کلیسا ,چه نو کتاب میخرد ,بکدام نو مجله اشتراک کرده است
ونس علیهذا .همۀ این معلومات از data baseو اورگنایزیشن های
پارتی سوم به آسانی وتادیۀ پو ناچیزبدست آمده میتواند .مثأل
ازشکایت درد کمرشمابه یک داکترفامیلی یایک کلنیک مرا عه
میکنیدو معلوماتیکه ازشما گرفته شده درکمپیوتر شان ثبت
گردیده است.
دو روز بعد اعالنات از طریق تلفونهای متعدد ,ایمیل ها و پیام
بشما مرهم ها ,وسایل بهبودی کمر ,مقناطیس ها و غیره را به
نیمت های ارزان تا گزاف پیشنهاد میکنند .دوکتور و ستاف
کلینیک ازین موضو مطلع نیستند .ویا شکر خون تان فقط از
نورما یک یا دوخط باالست بازهم شما توصیه های برای مرض
وکنارمیشنویدومیخوانید .این عمل
دیابیت از هرکن
ازنانون  HIPAAکه اسرارمریضی فرد باید نشرنشود ,کنار رفته
است .ولی چون از data baseپارتی سوم گرفته شده ،شفاخانه
وکلنیک عدم پیروی از HIPAAرا مسؤولیت خود نمیدانند .اما
اگر امنیت کمپیوترشفاخانه یاکلنیک و یاپارتی سوم (بیمه های
صحی) دی گرفته نشود ,مصونیت معلومات البته که ضمانت
شده نمیتواند و دزدان ارنام مردم برای اخذ معلومات وتعیین
شخصیت مریض بی اره که از دنیا خبری ندارد ,آستین بر میزنند
– دستگیر«.
آنهاهمۀ این معلومات راگرفته نراراظهارات نِکس برای Behavior
microtargetingاستعما نموده وبرای هر فرداعالن مخصو برای
خودش میفرستند (مثالهای فوق) .یعنی به عوض طرح اعالنات به
اساس دیموگرافیک آنها از سایکومیتری استفاده میکنند .به عوض
اینکه یک پیام برای همه خانمهایابرای همه وانهایا همه سیاه
پوستان بصورت متحد الما بفرستند ,برای هرفرد رای دهنده
متنی میفرستند که احساسات شانرابجوش بیاورد! بعبارت دیگر,
اعالنات چنان ترتیب میآبدکه بر فرد احساس تبعیضی تولید
میکند.مثأل در زمان انتخابات ,طرفداران ترمپ موضو ایمیلهای
شخصی هیلری کلنتن را که سی هزارایمیل مربوط به وزارت
خار ه بود دی گرفته بمردم هیلری را چون خاین لوه داده
تاحدیکه خانمهای طرفدار هیلری هم برایش رای ندادند و با
شعارهای (حبس شود) پیام شان نوت میگرفت.
موفقیت این طرزالعمل مربوط به صحیح بودن پروفایل ساایاکاو
لو یکی است که کمپنی مربوطه تهیه کرده است.

ولی سئوا این است که چقدرباخواندن چندتویات یااماراساالت
کمپیوتری روحیات یک شخص راکه ندیده اند درک میکاناناد؟
واضحست که بسیارزیاد میفهمند! دریک پروفایل3171که بارای
مجلۀ Dasیک مجلۀ فرهنگی در زوریخ است ,کوسنسکای دربااره
ندرت پیشگوئی مود خود اظهارداشته واین مولف آنرا چانایان
مع آوری نموده است:
ندرت مود آنها (کوسنسکی و همکارانش) نشان داده که چاقادر
واب سواالت شخص را پیشگوئی کرده میتواند و برای رسایادن
به این هدف آنهابامساعی شدید ومصرانه شباروزی دوام داده اناد.
او گفته که :فقط با ده(پسند) در فیسبوک توانسته که بزودی یک
فرد را بهترازکار اوسط (عقلی) یک همکارش ارزیابی نماید .با11
بار پسند فردرا بهتراز رفیقش ارزیابی کرده میتواند .باا  711باار
پسند طفل رابهترازوالدین میشناخت .با  311بار(پسند) یک فاردرا
بهتر ازپارتنرش ارزیابی میکارد.باا(پساناد)هاای زیاادتار ,یاک
فردرامتعجب ساخته که فکرمیکردچقدردربارۀ خودمیدانست !
بایک نشون بات ها وچنین ندرت پیشگوئی طبیاعایاسات کاه
بهترین وسیلۀ پروپاگند مهیاشده میتواند .نسمیکه سموئیل وولی به
ستریت ورنا گفته :یک شخص منفردبه تنهائی خود مایاتاواناد
هزاران اَکَونت بات ها را کنترو کند .این امر نه تنهاا ماردم را
درحلقه های نزدیک شان تحت نفوذ نرارمیدهد بالاکاه باالافاعال
الگوریتم سایتی را که فرد در آن مشغو است نیزمتسثر مایاساازد.
چون باتها میتوانند در عین زمان به عناوین موردناظار درتاویاتار,
فیسبوک ,تولید پوستهای متو اه باه هادف ,تصااویار ,حاتای
ویدیوهای یوتیوب عکس العمل نشان دهند ,بیشتر موثر میباشاناد.
این تکنالو ی میتواند آن ه مردم در یک لحظۀ معیین فکرمیکاناد
تسخیرنماید .نراریکه البرایت به ایللینگ گفته است» :باعاد ایان
معلومات دوباره به آنها تکرارأ فرستاده میاشاود و باا اساتافااده
ازپروفایل سایکوگرافیک ،اوعالوه نموده که:آنها میتاواناناد باه
هرفرد درتیوتر ,فیسبوک و درمحلیکه (سایتها) مردم از طاریاق
پوستها ونصه ها دورهم لب و ذب گردیده اناد ,ماعالاوماات
تغذی نمایند؛ وولی به آن(نم ین احساسات) نام داده است.
با و ود همۀ این معلومات هنوزهم یکتعداد سواالت تکنیکای,
سیاسی ,ا تماعی مو ود است که ما نمیدانیم ولی آن ه میادانایام
اینست که فعالیت کمپنی های چون CAهر چیز را تاغایایار داد.
فیسبوک اکنون درشعلۀ آتش انتقادات رسانه هاوکانگرس درگیار
و دار است و این از هتیست که به روسها ا ازه داده بودند تا باه
الگوریتم شان طی انتخابات  3171دسترسی پیادا کاناد .ماارک
ذوکر برگ CEOفیسبوک درشام  37مارچ  3172بااپاروگارام
 311اندرسن کوپر مصاحبه داشت ,به اشتباه خود انارار کارد و
گفت روسها هاناوز هام باایاک تاکانایاک ماخاتالاف تاالش
دارندتادرانتخابات میدترم  3172خلل وارد نماایاناد وحااضارناد
درینباره باکانگرس مصاحبه داشته باشند و وعده تحقیقات صادنانه
داد؛ روزدیگربالتسمل کانگرس اعالن کرد که میخواهانادبااآناای
ذوکربرگ مصاحبه داشته باشند .اینکه کارکنان ایاالت مخاتالاف
چگونه معلومات آنالین را منحیث اسلحه استفاده کرده اند فاقاط
سطح مشکالت را برمال ساختند عمق آن درک نشاده اسات یاا
درآیندۀ نریب فهمیده خواهد شد .معهذا ,ایللینگ مینویسد رو
کمپنیهائی چون CAدر چنین مساعی چیزی مانند یک معامااباانای
میماند .باید تذکردادکه ایللینگ در اینجا یامحافظه کارانه حرکت
نموده یا اینکه معلومات دید بعد ازنوشته اش ازعمق باه ساطاح
ظهور کرده است که چنین هم است.
چینل نمبرچهارتلویزیون بریتانیابه شام دوشنبه  73مارچ 3172
یک ویدیوئی را بنمایش گذاشت که خُفیتس ثبات شاده باود .در
ویدیو الکساندر نکس CEOکماریادج اناالایاتایاکاااز(عامالایاات
گزیدن) sting operationکه شامل رشوه وفرستادن فاحشه(دختران
اوکرائینی هت تغییرنتیجۀ انتخابات درسریالنکا بودنصه میکارد.
بعددرروزسه شنبه 31مارچ ویدیوی دیدمخاصاوصاسباه ارتابااط
معامالت ازطریق فعالیت CAدر اثنای انتخابات  3171نشاان داده
شدکه سواالت مهم را درباره رو این کمپنی به سطاح کشاانایاد.
راپورترهاای شاباکاه تالاویازیاون باااعضاای ارشادکاماپانای
چونCEOنِکس,منجینگ دایرکتر مارک تُرنبُاو وتصادی آمار
معلومات (ارنام) مکالمه داشته است.
یک مامورارشد CAبه راپورترهای اخباربلومبرگ گفت :برای
بردن انتخابات بصورت نطعی آنهابه سه گروپ طرفداران هیالاری
کلنتن هدف داشتند که بنام (عملیات سه – چنگک) یادکرده اناد:
آیدیالستهای سفیدپوست لیبرا  ,خانم های وان وسیاهپوستان که
معلومدارکمپاین ترمپ اینرا رد نمودند .نِکس دراوایال سااعاات
همان روز ازوظیفۀ CEOبرطرف شد .مارک تُرنبُو منایاجایاناگ
دایرکتر ,مساعی را که برای کمپاین ترمپ بخرچ داده بودند چنین
بیان کرد» :بعضی ونت شما موسسات نیابتی یا proxyرا که نباأل
در آنجا و ود دارند استعما کرده میتوانید« و دوام داده گفت:
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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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» ماآنها را معلومات تغذی میکنیم...ما آنهارا استعما میاکانایام و
مواد را به ایشان میرسانیم بعدآنهاکار را انجام میدهند .اوافزود:ماا
معلومات رادر ریان خون انترنیت زرق میکنیم وانتظار میکشیم که
نموکند .هم نین اظهار داشت :در ریان مثل ریموت کاناتارو
کمی فشار داده شده متو ه شکل گیری نتیجه میباشیم .باید چنیان
انجام یابد ور نه میگویند پروپاگند است .سپس آن ه انباشته شاده
به امعۀ آنالین نفوذ داده شده وسعت میآبد ولای بادون کادام
عالمت -یعنی نه بکس نابل نسبت میباشد و نه رد پا میاگاذارد .از
گفتار تُرنبُو نتیجه گرفته شادکاه :مااخاماوشااناه ماعالاوماات
رابدیگرگروپها میرسانیم .هفتۀ گذشته سم بیدیل راپوردادکه یاک
مستخدم نصرسفید بنام ریان مک افوی تصادفاً پاسوَردمعالاوماات
اَکَونت Proton Mailکمپنی سویسی که ایمیل ها را باعاد ازیاک
مدت معین از بین میبرد) درنرطاسیه نصر سفید نوشت و درستیشن
بس محله ازخود بانی گذاشت.
نِکس ادعاکردکهCAتمام ریسرچ ,تمام معلومات,تمام تحلیلها,تمام
اهداف را به انجام رسانید ,تمام دیجیتا کمپاین (ترمپ) ,کمپایان
تلویزیون رابدوش داشت و ارنام ما تمام ستراتایاژی هاا را (باه
کمپاین ترمپ)معلومات داد .درنسمت دیاگارتُارنابُاو گافات:
معلومات آنقدر زیادبودکه تفاوتهای کم درسه ایالت میدویست را
بصورت مکفی بران میتوانست .تُرنبُو با یک راپاورتار باناام
رنجان که مشتری نبلی CAازسریالنکا بود گافاتاه اسات»:بارای
بدست آوردن معلومات دو رانندۀ اساسی انسان کاه ماؤثارواناع
میشود؛ ترس وامیداست  -اکثرشاان ناه گافاتاه شاده وحاتای
غیرشعوری است – شما نمیدانید که آن ترس است تا چیازی کاه
فقط آن عکس العمل را از شما فراخواند«.
برای اینکه دخالت خود را پنهان نگهدارند تُرنبُو بیان داشات
که CAاکثرأنراردادی های فرعی را هت پوشش فعالایات خاود
استعما میکند .وهم به افتخارگفت کمپنی شان درانتخابات اهورو
کینیاتا رئیس مهور کینیا هم در سا  3173و هم در سا 3171
دخالت داشتند .کامپاین نظر به تعداد زیاد معلومات غلط و اعالنات
منفی به مظاهرات و تشدد انجامیده وبه ترس و امید گره زده شد.
نبل ازینکه راپورپخش گردد Financial Timesراپوردادکه CA
سعی ورزیدتا مانع نشر راپورویدیوئی گردد .روزشنبه کارو کاد
واالدر به CBSNگفت :هم نین گاردین راتهدیدبه Sueنمودندتا از
نشرراپور اینکه کمپنی چگونه معلومات استعما کنندگان پناجااه
ملیون فیسبوک رابدست آورده است بااز دارد .نصاه گااردیان
ازنتیجه مصاحبه باافشاگری یک مستخدم ساباق کاماپانای باناام
کریستوفر وایلی که بروز شنبه آنالین نشر یافات گارفاتاه شاده
است .
آن ه مهم است اینست که :تُرنبُو درتیاپ گافاتاه (ثاباوت
بالشک  -دستگیر)» :شکست کروکیت هیلری« را باا اعاالناات
»امریکا را نمبر یک بساز« که ازطرف کمبریدج انالیتیکا پاخاش
میشد صورت گرفت تجلیل میکردگفت Oدرcrookedباه ولا اک
تغییرداده شد.
کیمبریدج انالیتیکا ,طبیعیست که همۀ این ادعا هارا ردکارده
است .تجربه نشان داده که فریبکاران هی ونت به خطاهاواشتباهات
خود نمی نگرند و ازآن نمی آموزند و شهامت ندارند که ازخطای
خود پوزش بخواهند .بآنهمCA ,دیریا زود در بحرعظیم ناباکااری
های خود غرق خواهد شد  -دستگیر«.
مدعی العموم Attorney General =AGایالت مساه چاوساتاس
مورا هیلی فیسبوک وکمبریدج اناالایاتایاکااراتاحات تاحاقایاق
نرارمیدهدزیرا مسکونین مسه چوستس حق سواالت آنی را ازیندو
دارند .مورا هیلی این تصمیم خود را از طاریاق تاویاد اعاالن
کرد.پروفیسوردیفید کارو ازنایاویاارک مایاخاواهادCAرا باه
اساس »نانون حمایت معلومات (ارنام) « بریتانیا در ماحااکاماات
انگلستان به نضاوت بکشاند .پروفیسرمیگویاد :مایاخاواهاد کاه
معلومات مع شده درباره او برایش مسترد گردد .وهم نمیداند که
کمپنی چطور درباره او به این نتیجه رسیده اند؛ زیرا تنها با ناام و
نس و زیپکود امکان ندارد معلومات دیموگرافیک مکمل چنیان
لست پیشگوئی شان صحیح باشد ,متیقن است که زیاادتارچایازهاا
دخیل اندCA .بر کارو یک دوسیه داردکه موضوعات مهام را
در باره اش پیشگوئی نموده است .نظریات کارو را ازمیزان -7
 71در موضوعات مختلف چون حقوق تفنگداری ,تعلیم وتربایاه,
مواظبت صحی وارزشهای اخالنی وا تماعی در ه بانادی کارده
اند)1 (.

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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آغاز بیست وهفتمین سال( ...دنباله ازصفحۀ او )
های سران دوگانۀ حکومت وحشت ملی( و غ) ،باهمان تتمۀ بیان
از زبان ساالرسخن پارسی دری ،شادروان استادخلیل ا خلیلی باه
پایان می برم ،که درآغازبیست وششمین سا امید عارض کارده
بودم .استادعلیه الرحمه چنین فرموده است :
شنیدم ز درویش روشن روان که چون سفله را بَر کَشد آسمان
بکوبدبه گوشش دو میخ حدید که حرف حقیقااات نباید شنید
درآرد به چشمش دومیخ دگر که حق گردد از دیده اش مستتر
یکی میخ دیگر گذارد نهان که چون حکم عزلش رسدناگهان
چوداری تو برصدر عزت نرار برآن مایاخ پاناجام ناظار بار
گمار !!!/
*****************
یک آسه ( ...دنباله ازصفحۀ او )
اگردراواخرسلطنت ظاهرشاه کدام احصائیاۀ گارفاتاه مایاشاد
وامروزهم ،به یقین که تعدادمرگ ومیر ،بیسوادی ووضع پریشاان
انتصادی در بین نبایل پشتون نسبت بهرمنطقۀ دیگرکشوربیشتربود
واست .ازین وانعیت نمیتوان چشم پوشیدکه علیرغم(سیادت) ساه
صد سالۀ سدوزایی ها ومحمدزایی ها درکشور ،ساخاتاارناباایالای
پشتونهای افغانستان درین نرن بیست و یکم یکی ازکهاناه تاریان
میباشد که آثار عصرچوپانی هنوزهم درآن مشهود است.
تبلیغات وتلقینات دروغین مبنی بربرتری پشتونها علیۀ دیاگاران
بمرورزمان فرهنگ سیاسی سائرانوام کشور نیزشاد ( اناگاهاای
مدهش نومی بین هزاره ها وتا کها درکابل بعد ازسقوط حکومت
داکتر نجیب).
خالصه ،به نظراین نویسنده ،بدبینی های بین االنوامی مو وده و
نجا برسر کلمۀ افغان یاافغانستانی بیشترمیراا شوم سیاستاهاای
سنوات سی نرن گذشته می باشد که حتی وحدت ملی ماا را در
حا حاضردرتهلکه انداخته است .درین باره مرا عه شودبه اثراین
انب تحت عنوان»تشکل دولت نانون درافغانستان نرن بیست«.

افغان » -بودن یا نبودن« این است سئوال !

ازهمه اولترباید بخاطرسپردکه در هان صرف دو اال سه کشاور،
مثآل آیسلند درشما اتالنتیک وملیت کوچاک ساویاتاودرداخال
اتحادیۀ دولت افریقای نوبای ازهاماگاونای تاقاریاباآ کاامال
برخوردارند .متبانی همه دولت  -ملتاهاای اهاان باالاساتاثاناا
نامتجانس ،کثیراالنوام باالسنه وفرهنگهای متفاوت بوده اما درعین
زمان هریک با و ۀ تسمیۀ واحد زیست باهمی دارند .درافغانستاان
این معضل تاحا حل نشاده ویاکاتاعاداد ازوطاناداران چانایان
میپندارندکه گویا افغان وپشتون معنی واحددارندودربارۀ کالاماۀ
افغان بحیث و ۀ تسمیۀ مشترک ملی ،دلواپسی نشاان مایادهاناد.
خوشبختانه به عقیدۀ این مخلص ،حل این مشکل ال ینحل نایاسات
اگرباخونسردی وازهمه بیشتربا حسن نیت به آن برخورد صاورت
گیرد!
مقدم برهمه این حقیقت رابایدپذیرفت که ملتها هارگازهاویات
شان راتغیر نمیدهندوهمیش یک هویت ملی ومشترک داشته اناد.
مثآل رمنها ،ملتهای سالونژاد ،فرانسویها ،انگلیسهاوسکاتلندیهاکاه
همیش خودرابیک نام یادمیکنند.
اما اگراین ملتها به کدام اسم دیگرتوسط کدام ملات دیاگاریااد
میگردند درآن صورت نباید این اسم داده شده توسط دیگران ناام
اصلی چنین ملتها پنداشته شود .دربارۀ پشتونها هم این اصل باایاد
مراعات گردد زیرا کلمۀ افغان یک اسمی است که درطو تاریاخ
از سوی دیگران به پشتونها داده شده است .برای اثبات این نظرکه
اسم افغان برای پشتونها ازسوی دیگران داده شده ،مایاپاردازم باه
وضع مشابه بعضی ازکشورهای دیگروخواهیم دید که عین واناعاه
دربارۀ پشتون ها تکرارشده است .به عقیدۀ این نویسناده اساماای
افغان و پشتون ازهم مجزا بوده ودر ریان تاریخ به اثراشتبااهاات
مکرراین دو اسم معنی واحد پیدا کرده اند .دالیل ذیل این ناظاررا
تایید میکند که افغان ها حتمآ پشتون ها نخواهند بود :
او  ،دلیل تاریخی  :گفته شد که هویت ملی نزد ملت ها همیش
یکی ویگانه میباشد ونام دومی ازسوی دیگران به آنها داده شاده
است  .برای روشن ساختن این وانعیت میپردازم باه چاناد ماثاا
ازملتهای اروپایی .
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مثآل یک رمن حین تعارفات اولیۀ ومعرفی شدن بایک رمان
دیگرخودرادوی ه Deuscheمعرفی میکند .اما اگردرمقابل یاک
فرانسوی نرارمیگیرد خود را دویچ نگفته بلکه خاود را الاماانای
Allemandمعرفی میکند .چرا؟ با این دلیل تاریخی کاه درزمااناه
های بسیارندیم کدام نبیلۀ ژرمانیک بنام ( اال مان) همجوارنبایالاۀ
فرانک (بعدها فرانسویها) سکونت داشات ،فالاهاذا فارانساویاهاا
ازآنزمان تاحا تمامی باشندگان کشور رمنی را Les Allemands
یعنی آلمانها میدانند .درحالیکه نبیلۀ آالمان ها فعآل بکلی دربایان
باشندگان ملت رمن منحل شده اند .
هم چنین هانیان کشوریونان رابنام (گریس) وباشندگان آنرا از
دوهزار سا به اینطرف (گریک) مینامند .اما ما مردم افغاانساتاان
گریس نگفته بلکه آن کشوررایونان ومردم آنرایونانی میخوانیم ،
زیرا دوهزارسا نبل امپراتوری هخامنشای باا کشاور گاریاس،
درترکیۀ امروزهم سرحد بود ودرینجایک نوم ازانوام گریک بنام
(انان) یا(یونان) سکونت داشت ومثلایاکاه کشاور ارمانای نازد
فرانسویها Allemagne Lنام دارد نزد مامردم (گریس) یونان گفتاه
میشود وگریک ها یونانی .
دوم  ،دلیل ا تماعی  :گفته شدکه ملتها همیش خودرا بیک ناام
میشناسند و نام دومی ازسوی دیگران به آنها داده شاده اسات .
برهان ناطع دیگردرین مورد ایاناسات کاه عاوام پشاتاون هام
درمکالمات دوبدوهرگزیک دیکررافغان خطاب نمیکنند بلکه یک
دیگررا پشتون میخوانند ،مثآل (زه پشتون یم إ) .یاعانای باه اسام
حقیقی شان که پشتون یا پشتانه است یکدیگررا میشناسناد .هایاچ
ونت یک پشتون به یک پشتون دیگرخود راافغان معرفی نمیکاناد
مگرزمانیکه بایک غیرپشتون مالنی شاود آن ونات اسات کاه
میگوید(زه اوغان یم) یعنی شعوراً فکرمیکندکه بااین نام داده شده
بهتروخوبترمعرفی شده می تواند .عینآمثل رمنهاکه درتعاارفاات
بافرانسویان خود را آلمانی معرفی میکنند ،واین نویسناده باارهاا
درطو زندگی شاهد آن بوده ام.
سوم  ،دلیل فرهنگی :وهم نین زمانیکه یک فردپشتون ازیاک
پشتون دیگر بریک موضو متناز فیه ،نو نطعی وتعهد محاکام
مالایات پشاتاون اسات
میخواهد ،یک اصطالح که مخاصاو
بکارمیبرد .مثآل میگوید »راشه راسره پشتووکه ،یاراشه چه ساره
پشتووکوو« یعنی بیا تا باهم نو محکم بدهیم! هرگزنمیگویندکاه
راشه سره افغانی وکوو! این طرزتفکرواین اصطالح غرورآفاریان
پشتونها میرساند که یک پشتون درنهاد ودرضامایارش خاود را
پشتون میشناسد نه افغان ! برعالوۀ نوانین مطلقاً اصیل ومختص باه
انوام پشتون هت تنظیم روابط ذات البینی کاه ازصادهاا ساا
بدینسو مو ودیت دارندکه پشتونولی گفته میشود نه افغانولی !
اینهمه دالیل می رسانندکه درتحلیل نهایی اسم پشتاون یاگااناه
اسمی است که هویت اصلی این نوم را تمثیل میکند وماوصاوف
ساختن پشتونها به افغان بودن ،توسط دیگران صورت گرفته اسات
 ،مثلیکه دربارۀ رمنها وگریک ها دیده شد .به اسااس ایاناهاماه
تعقالت مقایسوی وانکارناپذیر ،باازهام اگارپاافشااری صاورت
میگیردوگفته می شودکه پشتونها حتمآافغان میباشند ،گمانم هماان
زبانزدعام تداعی می شودکه »آن یکی ازدعاوی تایاراسات وآن
دیگرازشاهد بودن نمیگذرد« !
در هان ملل دیگرهم هستند به یک نام غیرآن ه دارند ماعارفای
شده اند مثلی که پولند راایرانیان(لهستان) مینامنددرحالیکه این نام
نزد پولندی ها شاید کامآل نامانوس باشد .مثا دیگرملات ااپاان
خواهد بودکه نیپون نیزگفته میشود.
پس چرا پشتونها افغان گفته شده اند وچگونه کلمۀ افغان با اسام
پشتون معنی واحد پیدا کرده است ؟
ازمو ودیت آواگان ها یا افغان ها به هیچ و ه نمی توان انکاار
کرد .چنین نومی حتمآدرطو تاریخ مو ودیت داشته که دوهزار
سا نبل هخامنشی ها و ساسانی ها ازآواگان ،اواغان واواغا ناا در
کتیبه های شان تذکرداده اند .
بادرنظرداشت این وانعیت که باگذشت ایاام هارچایازبشاماو
ملتهاتحو میکند وخصوصآوطن ما که دریکی ازگذرگاه های مهم
تاریخ آسیا نراردارد  ،چنین میاندیشم که کدام نومی بنام اواگاان
درآن زمانه های بسیارندیم درمحوطۀ افغانستان امروزی زندگی
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داشته است که بامرورزمان به اثرتها مات ،درانوام دیگارماناحال
شده باشد وازآواگانها تنها شهرت ونام بانیمانده بااشاد وباعادهاا
مها مین دیگرودراخیراعراب درلشکرکشیهای شان حین تماس باا
نبایل پشتون ،بگمان اینکه پشتونها همان آواگااناهاای افسااناوی
خواهند بود ،پشتونها راافغان نامگذاری کردند وازآن زمان باباعاد
پشتون وافغان یک معنی پیداکرده و آنقدرتکرارشده اسات کاه
منورین ونخبگان پشتون ،نه عوام پشتون نسمیکه گفته شد ،نیازآن
رانبو کرده اند وبرخی ازمُورخین هم آن راتکرارنموده اند.
دلیل دیگراین است که اواگانها دوونیم هزارسا نبل حاتاماآ
یک نبیله بزرگ ازلحاظ کمیت بوده اسات کاه کاتایاباه هاای
هخامنشی هااز آنها نام برده اند واگروانعآ پشتونها بازماندگان همان
آواگانها باشند ،امروزپشتونها ازلحاظ کمیت ،طبق نوانین مشخاص
وثابت شدۀ دیموگرافی ،میبایستی چندین مراتبه ازآن اه اماروز
هستند می بودند ،درحالیکه تمامی پشتونهاا درهاردوطارف خاط
دیورند شاید درحا حاضرازچهل یا پنجاه ملیون بیشترنباشند.
تمام اینهمه دالیل میرساندکه آوگانهایاافغانهااحاتامااًوحاتامااً
پشتون های امروزی نخواهندبودوازکجاکه اواگانهاباادیاگااناهاای
اونات گذشته بیشتر نرابت نبیله یی داشته باشند تا با پشتاوناهاا !
چنان ه پشتونهای اطراف غزنی هنوزهم دری زبانان منطقۀ شاانارا
دیگان مینامند.
پس اگرمجزا بودن اسمای پشتون وافغان راکه با دالیل فرهناگای-
ا تماعی و تاریخی ارائه شد ،نبو کنیم ،کلمۀ افغان میتواند و اۀ
تسمیۀ مشترک تمامی باشندگان کشورباشد ومیتوان ازآن به نافاع
میع مردم کشورما به حیث یک هویت مشترک ملی ،اساتافااده
کرد ، .مثلیکه ملت بلجیک دوصد سا نبل عینآ به چانایان یاک
مشکل موا ه شده بود وبه حل آن موُفق شد.
دربارۀ بلجیک رویداد چنین بود که بعد ازشاکاسات نااپالایاون،
انگلیسها هت لوگیری ازنافاوذ فارانساه دراروپاا ،کشاوری
رادرشما فرانسه ،ازدو نوم همسایه اماباالسنۀ متفاوت  ،والاوناهاا
وفال منها ،ایجاد کردند .اما این دونوم باالی یک هویت مشاتارک
ملی باهم ورنمی آمدند اما ارادۀ تآسیس یک دولت -ملت واحد
راداشتند .باآلخره بعد ازیک سلسله کش وگیرهاا مشاکال را باا
استمداد ازتاریخ مشترک شان ،چنین حل کردند :
دوهزارسا نبل درین منطقه نبیلۀ به نام Belgaeسکنی داشت کاه
ژو سزارسرلشکرمعروف رومنها ازآنها نام برده بود وباالهام ازیان
نام تاریخی نبیلۀ  ،Belgaeوالونها وفالمنها کشاورشاان رابالاژیاک
وخود را معآ Belgeنامیدند و مشکل شانراحل کردند .خاالاصاه
ماهم ،بازهم تکرارمیگردد ،اگرنیت خیروارادۀ تفاهم داشته باشیام،
هم و بلژها یا بلژیکیها ،میتوانیم اسم افغان راکه ،به عاقایادۀ ایان
مخلص ،به پشتونها کدام ارتباط تباری وعرنی ندارد ،بارای خاود
هویت ملی مشترک نبو کنیم واین چنین مشکل مو وده راحال
سازیم .
ورباشی وطندار ! والسالم /
اداره  :ناب دانشمند فرهیخته داکترمحمدحیادر باارکازی،
بیش از پانزده سا باارسا مقاالت ارزنده وآموزندۀ شاان بارای
انتشار با ریدۀ امیدهمکاری متداوم وصمیمانه داشته اند .انااب
استادبارکزی دربین هم میهنان درس خوانده وفهامایادۀ پشاتاون،
تاحا یگانه شخصیت پژوهشگر روشن بین ،با نلب فراخ ،ومنصفی
می باشندکه بدون تو ه به وابستگی تباری وزبانی ،مطالب مبتالباه
ملی ملت افغانستان را فقط وفقط ازدید علمی وتاریخی حاقایاقای
بررسی فرموده ومی فرمایند .براین برداشت ،همۀ شاگردان ناب
داکتردرفاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی اتفاق نظردارناد وشاهاادت
داده اند .این شخصیت برازندۀ علمی سالها درفااکاولاتاۀ حاقاوق
وعلوم سیاسی کابل به تدریس پرداخته  ،وباعاد مادتای رئایاس
دانشگاه کابل نیزبوده اند.
برای ناب شان عمر دراز و پربارعلمی خواهانیم/.
*****************
صحبت با همدالن (دنباله ازصفحۀ او )
وهمدالنم باسهمگیری افغانها درانتخابات ریاست مهوری موافاقاه
نشان داد ولی چنین وانمودکردکه ا رای آن باوسایل دست داشتۀ
شان دشوار مینماید .بهرحا بایدبخاطرداشته بااشایام کاه ماردم
اکثربیسواد ما درافغانستان که فرصت وامتیاز رفتن باه ماکااتاب
رانیافتند ،به اوالد هشیار کشورشان درخارج می نگرندتاباه ایشاان
دست کمک پیش کنند .والسالم/

