8401
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

شمارۀ چهارم /سال بیست و هفتم  /اول اسد  39 /7931جوالی  / 3172شمارۀ مسلسل 7102

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

گر دل نشود ز درد جانــکاه جدا خود را ز هوس کند به یک آه جدا
هرخوشه که مالیده شدازجور کفی گردد به پفی دانه اش از کاه جدا
حاجی محمّدجان قدسی مشهدی

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

Western Union

خانه ،موتر ،صحت

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

بررسی فشردۀ حاالت افغانستان ،ازآغاز حکومت
مؤقت تا امروز توسط داکتروهاب هادی
قصدبرآن بود تابرداشتهاونظریات جنا داکترعـبـدالـوهـا
هادی سابق استاد دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی کـابـل ،ویـکـی
ازآغازگران برنامۀ دری لدای امریکا را که اکنون بازنشسته انـد،
پیرامون حادثات هراسناک فعلی کشور وموضعگیری ها وواکنش
های حکومت توافقی ،بصورت یک مصاحبه به خوانندگان امـیـد
ارائه بداریم .اماجنا شان مرجّ دانستند تامطال را درقال یک
لکچرفشرده بیان بفرمایند.
اینک ب ش ن ست این بررسی تقدیم می گردد .اداره
محترم کوشان ،برای درک اوضاع فعلی باید پس بـرویـم بـه
هفده سا پیش  .درهفده سا اخیریک سلسـلـه کـارهـایـی شـد
عجوالنه که به هیچ وجه پاس گوی نیازمندی مردم افغانستان نبود.
بدین تفصیل که وقتی مردم ازشرّ طالبها ظاهراط نجات یافتند باحملۀ
که ایاالت متحدۀ امریکا بر افغانستان کرد وبا جریاناتی که پـیـش
آمد ،به هیچ وجه کنفرانس بن پاس ده نبود ،افـغـانسـتـان دریـک
حالتی قرارداشت که کاممط ویران ،پارچه پـارچـه شـده ودوبـاره
بطوربسیارعمیق به دهات ،قصبات و والیات برگشته بـود واثـری
ازتمدن واثری ازآنچه افغانستان درقبل ازنظام کمونیستـی داشـت
نداشت،هیچ شباهتی باگذشته نداشت.دورۀ کمونیست ها یک دورۀ
فوق العاده مصیبت باربودوحتی خود روسهارابه تشویش انـداخـت
واونها نمی فهمیدند با ایجاد یک نظام عجوالنه درافغانستان ،چگونه
پایه های دولت کمونیستی راقایم بسازند ! بهـرحـا لـحـبـت را
کوتاه ساخته وپس برمی گردیم به کنفرانس بُن .
در بن یکتعدادافرادی رفتند ونشان دادندکه ما اتحادی بین هـم
نداریم ،گروههای افغانی مقیم پاکستان ،گروههای مـقـیـم ایـران،
گروههای داخلی افغانستان عمدتاط گروه شما وپشتون هایی که در
نواحی م تلف پشتون نشین هستند ،به بن آمدندوخود یک تصویر
بسیارمدهش ازفقر اقتصادی ،فقرسیاسی وبی نظمی اجتـمـاعـی را
آوردندوگفتنداین است حالت ما ! واین بسترلحبت شد که فـوراط
از سر آن گذشتند .
آنچه دربن واقع شد ازجبهۀ شما  ،ازپشتونهاگروه مربوط بـه
اعتدا گرایان ،گروه مربوط به طرفداران ظاهرشاه ویکعده گروه
های خرد و ریزۀ که مشتمل بود ازبوروکراتها ،همه اینجاآمـدنـد.
د خوش کردند به اینکه درگوشۀ ازبن جمع هستیم وباردیـگـربـه
وضع خودمی رسیم .خارجی هایی که اینهاراکمک میکردند عمدت طا
امریکاوبعدازآن ایران وپاکستان وسایرکشورها(بودند) ،اینهـامـی
خواستند به یک کشوری مثل افغانستان کمک کننـدتـا بصـورت
اللی وعمده این کشوردیگر مرکز دهشت افگنی نباشدو طالـبـهـا
هم مردم مـربـوط بـه خـودشـانـرادرداخـل کشـور مضـطـر
نسازندوحکومت ها هم دست بدست بزنندوبگویند خو  ،کـاری
کردیم وهم درداخل کشورهای خودیک آرامش به مـردم خـود
میدهیم وافغانستان و مردمش خودشان می فهمند وکارشان !
مصیبت زن های افغانستان کمنترین فاجعه یی بودکه درجامعۀ
جهانی وقت مطرح شدکه درهیچ گوشۀ ازجهان نه درافریقا ،نه در
آسیای دور ونزدیک ،درهیچ جای به این شکل وبه ایـن وحشـت
مطرح نبود .برکلۀ زنها به بهانۀ گناهان کبیره مثل زنا فیرمیکردند،
در حالیکه برمردی که اینکار راکرده بود هیچ اتهامـی واردنـمـی
شد ،لت وکو زنان ودختران ومحصورکردن آنهادرخانه هایشان
وامثا مظالم دیگر ،یکی ازانگیزه های کمنی بودکـه بـایـدبـرای
افغانستان یک کاری میشد.
ستراتیژی عمدۀ غر دربرابرافغانستان دروجودامریکا پنـهـان
بود ،روسیۀ جانشین اتحادشوروی نیزدرخفا پمن خودرا داشتندکـه
اولش لبر وانتظاربود وبعد آرزوی شکست امریکادرافغانسـتـان .
عجوالنه به ظاهرشاه پیشنهادکردندکه اگر رهبری افغانستان را به

عهده بگیرد ،ظاهر شاه قبو نکرد وعذر سن وسا وضعف جسمی
راپیش آوردوبه پاسخ گفت شماجوانانی که ازافغانستان آمده ایـد
بین خودفیصله کنید !
زیاد روی کنفرانس بن نمی پیچم ،فقع میگویم که آنچه مـردم
ما دیده اند یک سلسله کارهای بسیارسطحی بودکه آقایون زلـمـی
خلیلزاد وامثالش خواستند برای مقـام وچـوکـی گـرفـتـن آتـی
درامریکا ،بکنند .در حالیکه تااندازه یی اعتباربرایشان میدهم کـه
ذهنیت این راداشتندکه بسترواقعی افغانستان برای راه حل چیست،
این رامی فهمیدند .بعد مراحل بعدی شروع شدکه تـاامـروزهـفـده
سا است ،درجامعۀ امریکـا مـردم بشـدت خسـتـه شـده انـد،
ودرکانگرس امریکا مردم دادمیزنند ،واین جانـ وهـا هـادی
میشنوم وتأسف هم میکنم که هیچوقـت ازسـفـارت افـغـانسـتـان
یاافغانهای مقیم امریکا هیچ یادی نمی شود .آنان دادمیـزنـنـد کـه
امریکا دربین افغانستان چی میکند ودرطو هفده سا چی کرده ؟
کجای آن ترمیم شده ،کجای آن تصامیم بن رابه کرسی نشـانـده؟
قانون اساسی افغانستان چیست ،زعیمی که دروجودآقـای کـرزی
تبلوریافت و چهارده سا اداره رابدست داشت ،ازخودچی میراث
ماند ،زعمای موجودۀ افغانستان چی میکنند؟! خمله غیراز هـر
ومر چیزی نیست اگرمن نقل قو کنم کانگرسمن هاوسناتورهای
امریکا را ! که از نمایندۀ های امریـکـا دروجـودآقـای پـمـ ـ ـو
وزیرخارجه یادیگرمس ولیـن وزارت خـارجـۀ امـریـکـاکـه در
دی ارتمنت افغانستان هستندولحبت می کنند باکانگرس وسنا ،من
هیچ جوا مثبتی ازآنهانشنیدم وباتأسف حرف می زنـنـد و مـی
گویند همین طورهست چطورکنیم؟!
بااجازۀ شماآقای کوشان ،می رویم برسرمسائل داخل ،درداخـل
افغانستان آقای کـرزی یـکـی ازبـیـچـاره تـریـن انسـانـهـایـی
بودازنظرسیاسی که هیچ درپی آراستن خود برای یک زمـامـداری
نبودوخیا نمی کردکه یک روزی به مقام عالی افغانستان بـرسـد،
بجزمدت محدودی که به گفتۀ خودشان دروزارت خارجۀ طالـبـان
کارکرده ،بعدازآن خودشان در همین واشنگتن گفتند ومن آنوقت
درلدای امریکابودم که :من آن وقت یک طال بودم .
وقتی که دربُن فیصله شدکه ظاهرشاه معمراست و پـیـر اسـت
ونمی تواند ،یـکـی دونـفـر خـود راکـانـدیـدکـردنـد ،آقـای
عبدالستارسیرت وآقای کرزی ،که باالخره دراثرمـداخـلـۀ آقـای
محمدیونس قانونی ،آقای سیرت ازبین رفت وآقای کرزی بحیـث
رئیس حکومت موقت افغانستان تعیین شد .وی نـه دروجـودخـود
چیزی داشت ،نی یک گروه سیاسی همفکر بـا خـودداشـت ،نـه
دربین پشتونهاکدام طرفدار جدی داشت ،نه درسط ملی  .به هـیـچ
وجه ازپشتیبانی ملی برخوردار نبود .وافغانستان بدسـت زعـیـمـی
داده شد گرچه بصورت موقت ،که به هیچوجه بامردم تـمـاسـی،
انسی ،رشته ای ،تاری چۀ مشترک همکاری سیاسی نداشت .دیدیـم
چی شد ! چندین سالی که دردو نوبت بحیث رئیس جمـهـورآمـد،
غیرازاینکه یک نوع – به الطمح امریکایی ها اسپ بـده واسـپ
بگیر ،کمک بده و کمک بگیر -مردم م تلف رابه دورخود جمـع
کردوکوشیدیک چیزی ازآنها بسازد باوعده و وعید وبـامـعـامـلـه
وعده هایی که درآینده برای شان چی میکند .باید گـفـت درآن
وهله این کاربسیارمشکلی بود که کرزی را امریکایی ها ازقندهاربا
پاراشوت به کابل انداخت ! ووقتی هم داخل کـابـل مـیـشـود و
مرحوم محمدقسیم فهیم وزیردفاع سابق گروه شما بایک موترمی
آیدوبرایش میگوید تنهاآمدی !؟ فکرمیکردکه با ال و لشـکـرمـی
آید ،خبرداشتندکه وقتی امریکا آوردش تاقندهار ،نقش نظامی هم
داشتند.
به هرلورت ،این آدم بجای اینکه یک پمن سیاسی داشته باشد،
یک برنامۀ اجتماعی داشته باشد ،برنامۀ اقتصادی داشته بـاشـد ،و
واقعیات افغانستان رادرست بفهمد ،به فرمایش امریکاییها دویـد و
فوراط درپی ایجاد یک قانون اساسی شد .این کارش آنقدر عجوالنه
بودکه گفتند خو  ،قانون اساسی شصت وچهار را مـی گـیـریـم
وجز مواد مربوط به شاه این قانون اساسی را می سازیم !

فاروق ذکی کابلی

چشمه ساران ،ورجینیا

چیستان سیاسی !

کیست ،آن کیست که بی مغز مقامی دارد
کله خالیست ولی نــام و نـشانی دارد ؟!
کیست آن رئیس جمهور هیچکاره دربیرون کشور ،زبون وغـمم
دربرابر خارجیان ،وهمه کاره درداخل و امیرعبدالرحمن خـان در
برابر مردم وطن؟
ترا ننگ باشد از آن زندگی که ساالر باشی ،کنی برده گی !
درحالیکه هرروز خاک کشورش بیشتر ازپیشتر تـوسـع عـمـا
خارجی اشغا میگردد ،و او دعوی ملکیت واشغا خاکهای کشور
همسایۀ خودرادارد! کیست آن بی مغزپرادعا که بـدون انـتـ ـا
شدن ،خودرا رئیس جمهورکُل اختیار میداند وکیست آن کـودنـی
که هنگام خطابه دستانش از زبانش بیشتر حرکت کنند؟!
نشانی دیگری برای تان بگویم ،کیسـت آن رئـیـس جـمـهـور
منفوری که وطن وهموطنان خودرا به کشورهای منطقه وفرامنطقه
فروخته است اماخود را پیرو محصل اسـتـقـم وطـن مـرحـوم
مغفورغازی امان اهلل خان می شمارد ؟!
کیست آن که قوم پرستی را وطن پرستی می واند وقـوم وهـم
وطنان خود را هرروزه بدست عوامل بیگانه به کشـتـن مـیـدهـد؟
کیست آن بی همتی که هر روز دشمنان ،هموطنانش را بابیرحمـی
میکشند واو درمقام ریاست دولت با تضرع درخواسـت لـلـ و
آشتی میکند؟!
کیست آن بی مغزی که خودرا مغزمتفکردوم جهان می نمایانـد
و دربرابر دهشت افگنان خارجی کرنش کـنـان مـیـگـویـد مـن
باشمایک ماه متارکه میکنم ،ولی شما درادامۀ کشتارهموطنان مـن
اختیار دارید! معلوم نیست این بدب ت نمی داندویا عـمـداط طـالـ
جاهل را روحیه می ب شد ،زیرا :
اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست
اشک کبا باعث طغیان آتش است
این قانون شکن دکتاتور به فیصله های پارلمان کشور وقعی نمی
گذارد ،معاون مقام ریاست جمهور کشور راکـه بـه ر ی مـردم
انت ا گردیده ،نه تنها ازکار برکنارمیکند بلـکـه اورا ازکشـور
تبعیدمی نماید ،توگویی که اودرداخل کشور تنها نمی تواند زن را
مرد ومرد را زن بسازد ! اگرچه به یک نوعی این کار راهم میتواند
بکند ،چنانچه اگرچه بیانیه اش را ازتلویزیون ببنید ،ب اطر داشتـن
ریش سفید تصورمیکنیدکه او مرداست ،اما اگرخطابه اش را از
طریق رادیو بشنوید ،فکر می کنیدکه او حتماط یک زن است !!!
به نظرمن این رئیس محیل با باداران خارجی وبین المللی معاملـه
ای نموده است مبنی براینکه در اموربین المللی کشور ،باداران بین
المللی تصمیم بگیرند و اوعملی سازد ،و دربرابر این وطنفروشـی،
در موضوعات داخلی وطن و معامله با وطنداران به شـمـو قـوم
پرست هایش اودست آزاد داشته باشد وباداران بیـن الـمـلـلـی از
اوحمایت نمایند.
من اشارات وکنایاتی برای حل چیستان سیاسـی ارائـه کـردم،
امیداست حاال که خوانندگان جریدۀ مردمی امید اورا می شناسند،
نام ،شجره وبدنۀ او را بیشتر عریان سـازنـد ،ودربـرابـرسـ ـواالت
اخیراین نوشتار توضیحات الزم ارائه بفرمایند / .
*****************
شایدس وا شودکه این قانون اساسی راکی ساخت ؟ اکثر اعضای
تسوید این قانون اساسی افغانستان رامی شناسم -دونفرامریـکـایـی
هم که ازنیویارک رفته بودند ،دیگران مثمط آقای موسی معـروفـی
که خودشان آمدند واشنگتن وگفتندمن عضو ایجادقانون اسـاسـی
بودم ،و خطا هم به من گفتند درلدای امریکا ،چون رشتۀ مـن
حقوق اساسی است که درفرانسه تحصیل کرده ام ،آن بـیـچـاره
بطرف من میدیدوخودش درحقوق تحصیل نکرده بلکـه طـی ده
ماکه درانگلستان بودیک پروگرام ادارۀ عامه را تعقی نموده بود.
(لفحۀ)8
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هفته نامۀ امید

داکترغمم محمد دستگیر

برومفیلد ,کولورادو

توطئه های قرن بیست ویک که می
خواهند موفق شوند  .آمادۀ هرچیز باشید !

درتاریخ کشور باستانی ما توط ه های متعددی از طرف انگریز
ها جهت نا آرامی ها ,اغتشاشات و پاچاگردشی ها درافـغـانسـتـان
طرح گردیده تطبیق شده است که محترم داکترعـبـد الـرحـمـان
زمانی در کتا »باز نگری دورۀ امانی وتوط ه های انگلیس « در
 936لفحه بزبان سلیس فارسی با اسناد معتبر هـر یـک شـان را
مفصل درقید تحریردرآورده اند .ولی ازجمله! چهارتوط ۀ کـبـیـر
است که هم افغانستان عزیزوهم جهان راتکان داده عبارتند از :رو
احمد شاه سدوزائی درجنگ پانی پت ,مقـدرات شـاه امـان اهلل
غازی ,خلقت پاکستان با دزدی اراضی هـنـد  -بـلـوچسـتـان -
افغانستان وتوط ه های قرن بیست ویک !
در قرن شانزدهم وقتیکه شرکت چای شرق الهند برتـانـوی در
قسمت دریای جنو شرق آسیا پیاده شد ,از طرف سکهای منطقـه
با پیشآمد خو استقبا نگردید و همیش مراق احوا شان بـوده
حق نداشتند از منطقۀ تجارت شان پا فراختربگذارند .این پیشـآمـد
سکهای مقتدر ,سد بزرگی بـود بـرای پـمنـهـای امـ ـراتـوری
انگریزهادریک عصرکشورکشائی که از طریق بحر توسع ممالک
غربی چون هالند ,فرانسه و پورتگا آغاز گـردیـده بـود .بـنـاء
دولت برتانوی ملکه ویکتوریا در لدد برآمد تا سک ها تـأدیـ
شوندو وسیلۀ ضعف و تباهی شان بهر نوعی که ممکن بـاشـد سـر
براه گردد .یگانه راه حل را استفاده از باشندگان غربی هند دیدند
که :منطقه ازحکومتهای محلی تشکیل یافته وتازه پادشاه جـوانـی
که ازایران بعد ازمرگ نادر افشار برگشته و عنان قدرت بـدسـت
آورده بود .از شهامت و شجاعت شاه جـوان احـمـدشـاه درانـی
ومحبوبیتش در بین مردمانش می دانستند؛ بناء مشاورینی بـرایـش
تهیه دیدند تا اورا بسوی لشکرکشی به لو هند تشویق نمایـنـد:
این توط ه کمسیک موثر افتاد.
احمدشاه درانی با لشکری از پشتون ها و غیرپشتون ها بال اله
فارسی زبانان قزلباش آماده و راه طویلی از قـنـدهـارتـا مـلـک
پهناورهند پیمودند و جنگ ر ا با سکها براه انداختند؛ در پانی پت
با سک های قوی و مقتدر مرهته روبرو شدند وجنگ آغازگردید.
بعد ازکشته ها و زخمی های هر دو جان احمدشاه فاتـ مـیـدان
حر میگردد( .تفصیل سوق الجیشی جنگ پانی پت در رسـالـۀ
»احمدشاه بابا« بقلم شادروان میر غمم محمد غبار مطالعه شود).
انگریز ها درین توط ه خود که در حقیقت اولین کارروائی بین
المللی شان بود در قرن هفده موفق شدند وسک هارا بـه کـمـک
احمدشاه درانی از پا در آوردند و بالنتیجـه مـلـکـه ویـکـتـوریـا
هندوستان را جزء قلمرو خود اعمن کرد .از جان دیگر پشتونهـا
برای اولین بارموردتوجه و اعتماد انگریزها قرارگرفتنـد کـه تـا
امروز دوام دارد .ولی انگریز که انگریزاست ن واست کـنـتـرو
خود را هم براینها ازدست دهد فلهذا در بین بازماندگان احمـدشـاه
ت م نفاق بذر می کنند و خود به انقم لنـعـتـی مشـغـو مـی
گردند.
قضاوت تاریخ در بارۀ احمد شاه بابـای درانـی ایـنـسـت کـه
بامصرف جانی و مالی بیحد و از بین بردن یک قوای مجهز سکـهـا
چرا خود زمام امور دولتی هند رابدست نگرفـت ودرمـوفـقـیـت
توط ه انگریز ها دربرابرسک ها شریک شد و هم سـوا هـائـی
پیداست که این مصارف چگونه؟ ازطرف کی ها ؟ چـاره سـازی
شده بود.
در توط ه های دیگر که اضافه تـر از سـه قـرن دوام دارد
انگریزها تا که توانسته اند از جهالت و ت ت نشینی سدوزائی ها و
بارکزائی استفاده نموده با تبلیغات مذهبی و فـرسـتـادن مـمهـای
دروغین انگریزی و خرید خائنین داخل مرزی و غرس جاسوسـان
خار مرزی ,این ابر جهالت و پشتون پرستی را بر فـراز آسـمـان
مصفای افغانستانی ها پ ش نمایند .انگریزها قطعأ به فکرپیشـرفـت
ومتمدن شدن سر زمین افغانستان آریانای باستان نـبـودنـد .بـدیـن
ملحوظ ,پادشاه ترقی خواه غازی امان اهلل خان را به کمک توط ـه
اجنت های نیابتی خود همین جاسوس ها و بعـضـی حضـرت هـا
ونقی ها تبعید نمودند و سرنوشت افغانستانی ها را بـه نـوکـران
قسم خوردۀ دیره دونی شان که برای همین روز تـربـیـه نـمـوده
بودند ,س ردند .این چاکران وفادار,نادرغدار و باند مافـیـائـی او,
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روشنفکران وقیام گران کابل راکه بسرکردگی مردمان قـهـرمـان
شمالی بمقابل انگریزها ب ا برخاسته اسلحه بدوش گرفته بودند؛ بـه
توپ پراندند ,بدار کشیدند و فامیلها و اطـفـا خـوردسـا شـان
رادرمحابس غیر انسانی و دهشت افزا در بند نگه داشتند .این بارهم
توط ه شان موفق بود! ولی مردم در حا بیداری بودند و نادرغدار
را به کیفر اعمالش رسانیدند و ت م انقم آهستـه آهسـتـه بـذر
گردید تا که با کودتای داوودی و رژیم کمونستی ریشه گـرفـت.
متأسفانه باز دوباره قاتلین روشنفکران و استادان دانشگاههـاکـه از
روسیه منشأگرفته بود رویکارآمد؛ اما توط ه روسها ناکام شد.
توط ه بزرگ انگریزها درقرن بیست دزدی زمینهای هندوستـان,
بلوچستان و افغانستان برای خلقت پاکستان بین هند و افغانستـان و
خلقت اسرائیل از زمین های عر بال اله فلسطینی در شرق میانه
بود .و یا بهتر است بگوئیم با بمیان آوردن نوکران و چاکران تربیه
شدۀ شان و خریدآنها ,توانستند آجندای ستیزه گری خـود رابـه
مقابل غیرافغانها (غیرپشتونها) پیاده کنند وسیستم جاسوسی خـود
را که اکنون به پیری و سستی رسیده به فرزندان ناخلف خـود در
پاکستان که خو آماده ساخته شده اند ISIنام داده اند ,انـتـقـا
دهند و خود از غندی شرّ و تفرقه بیانداز و حـکـومـت مـیـکـن,
فعالیت هایشان را تماشا وبابلیونهاپوندسترلنگ حمایت نـمـایـنـد.
درعین زمان پارتنرهای جنایت شان در امور تجارتی و بازار تـیـل
چون عربستان ,قطر و امارات متحدۀ عربی به کمک امریکائیهادر
لحنه ظاهر شدند .این توط ه در ظاهر برای شکست کمونـیـزم و
حمایت از اعمی کلمۀ اهلل بود ,ولی درالل بذر تـوطـ ـه بـزرگ
برای قرن بیست ویک با خلقت یک گروپ پشتونها از کویـت و
چمن برای راه تجارتی تیل و رو یونیکان بمیان آمد .بالـنـتـیـجـه
طالبان باپو حامدکرزی خلق شد.
اینهم توط ه ای بود تابتوانند به کمک طالبهای پشتون و پتانـهـای
پاکستان ,پو بن الدن ,حمایت سیاسی ,ستراتیژیـکـی ,مـهـمـات
حربی امریکا  -انگلیس و پو عربستان؛ افغانستان را جزء پاکستان
ساخته به آن لوبۀ پنجم نام دهند .ولی این توط ه برای بـار او ,
در تاریخ فتنه جوئی انگریز ها ,تشبث غیر قانونی امریکـائـی هـا
بضد افغانستانی های غیر پشتون ,م صولأ در نبرد قندز و دیگـر
جنگ های نیابتی به ناکامی روبروشد .قهرمان این مبارزه ,جـوان
رشید و فرزند لادق افغانستان باستان آریانای کبیر ,احـمـد شـاه
مسعود باشندۀ شمالی بود که جوانمردانه با هـمـسـنـگـران هـمـه
اقشارافغانستانی اش توط ه شان را خنثی ساختـنـد و بـرای یـک
افغانستان قوی ,آرام و مرفه برای همه افغانستانی ها یعنی پشتون و
غیر پشتون روزنۀ امید را کشودند.
افغانستان مرفه وآرام ! چطورضمیرمنـحـوس فـرزنـد نـاخـلـف
انگریزها ,پاکستان ,می ذیرد وهم نمیتوانست ایـن لـقـمـۀ کـمن
موفقیت غیر پشتون را بلع نمایند و چون امان اهلل خان برای بدنامی
او برآمدند و توط ه برای ازبین بردن مسعود قهرمان بـرچـیـدنـد.
احمدشاه مسعود ازین توط ه و رو تروریستهای طـالـبـی کـه از
همسایه های شرقی و غربی افغانستان به نوعی از انـواع حـمـایـت
میشدند باخبر بود .ولی امریکائی ها مثلیکه در وقت جمـهـوریـت
هاردینگ به مقابل محمد ولی خان دروازی دی لومات افغانستان در
امریکا به مشورۀ انگریز ها بسیار دی لوماتیک جوا داده بعـو
زنی را بنام شاهدخت فاطمه سلطانه رئیس بلدیۀ نیـویـارک ،جـان
ایف هایلن (زمانی ،لفحه  ) 878در ضیافتی اسـتـقـبـا نـمـود؛
فعالیتهای آزادی خواهی احمدشاه مسعود را اینبار به اساس نـفـوذ
پاکستان و انگریز ها نیز نادیده گرفتند ,و از کمک های مستقیم به
او ابا ورزیدند .بآنهم مسعود قهرمان ,امریکائـی هـا را از طـرح
تروریستی بن الدن هنگام سفر اروپا اشاره داد که نادیده گرفتنـد.
دستان مغر و پلید ISIپاکستان و تروریست هایشان این روش
احمد شاه مسعود را بضد اعما شنیع تروریستی خود تلقی نمـوده
اورا با همکاری چند نفر از گرد و نواحش شهیـد سـاخـتـنـد .دو
روزبعد از شهادت مسعودکبیر تروریست ها بر امریکا حمله بردنـد
و مرکز تجارتی و دیگر جاهای مهم شانرا مورد حمله قرار دادند؛
در حدود سه هزار نفر بقتل رسید و تجارت ها به خاک برابر شد .
حملۀ امریکا بر مزارشریف ,آمدن مجاهدین درکابـل ,ریـاسـت
جمهوری حضرت لبغت اهلل مجددی ,پریزیدنت پروفیسور ربانـی
و راکتباریهای گلبدین بر همشهریان کابل بیاد همۀ شماست ,ولـی
انچه مایۀ تأثراست ظهور توط ۀ قرن بیست ویک درمجلس بن بود.
درین مجلس بازیک غیرپشتون ,محترم پروفیسرعبدالستار سـیـرت
وزیرعدلیۀ سابق ,تحصیل یافتۀ جامعۀ االزهر که برای یک مملکت
مسلمان بهترین کاندید بودو رای زیاد هم برای ریاست حـکـومـت
انتقالی و بعد مؤقت تا انت ابات نصی شده بود؛ متأسفانه نظر بـه
مصلحت و وعده ها و وعیدهائی به رئیس مجـلـس اقـای یـونـس
قانونی ,که خود غیرپشتون است ,به توط ه سرتسلیم نـهـاده شـد
وکرزی پشتون قندهاری جاسوس CIAامریکا را به وظیفۀ رئـیـس
حکومت انتقالی که قدم او به ضد نورم های دموکراتیک بـود,
انتسا و بم تأمل حامد کرزی با قوای امریکائی در تـریـنـکـوت
فرود آورده شد.
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خلیلزاد یک پشتون متولد مزارشریف و اشرف غنی احمـدزی
پشتون دیگر از امریکا و یک تعدادی هم از انگلـسـتـان و اروپـا
بحیث تکنوکراتها آمدند تا برای رفاه و آرامی مردم افـغـانسـتـان
خدمت نمایند .لدها مشاورین دانا و نادان که اکثریت مطلق شـان
پشتون بودند چون مور و ملخ سرازیر شدند و بلیونها دالـر تـحـت
نظراشرف غنی احمدزی که وزیر مالیه بود به افغانستان رسید کـه
بیشترآن دالرها بحسا های ش صی انتقا یافت و (هید فند) را
در امریکا غنی ترساختند .کرزی رئیس جمهور شد و اولین کـاری
که کرد سرود ملی را که باید م لوط زبانها میبود به پشتو تبدیـل
نمود .و بعد دراثراست ارۀ حضرت لاح لبغت اهلل مجددی در
انت ابات برای پنجسا دیگررئیس جمهور میشود تا مـمـلـکـت را
عو ترقی و خود کفائی به یکی از مفسد ترین ممالـک جـهـان
معرفی کند .امریکائی ها وایرانی ها با ارسا جوا های پـو بـر
وی نفوذ کامل پیدا کردند و او درعین زمان با ISIپاکستان رابطـه
نزدیک داشته خموشانه از حرکت طالبی که خود امریـکـابـنـیـان
گذار آن است ,حمایت میکرد که تا حا دوام دارد.
اینجاست که توط ه قرن بیست ویک قوت میگیرد ,خلیلزاد با
خانم یهود امریکائیش سفیرامریکا درکابل میشود واشـرف غـنـی
احمدزی با خانم مسیحی -یهودیش بحیث نمایندۀ ارشد امریکا در
موقعیت های حساس و مهم افغانستان بحیث مرد متفکر درجه دوم
جهان بر اریکۀ قدرت تکیه میزند.
کرزی با ن ذیرفتن تسلیمی ممعمرزعیم طالبان (کارلوتا گـا ,
The Wrong Enemyلفحه  33و مضمون من در شـمـاره 9006
هفته نامۀ امید) نزدمن اولین قوماندان اعمی نظامی یک ممـلـکـت
است که تسلیمی دشمن مردم افغانستان ,ممعمررا ,ن ذیرفت .و این
از باعثی بود که پنجاه هزار دالراز پو خودش یا CIAبه طـالـبـان
داد تا درحوالی قندهارخود را تنظیم دهند (ستیف کو در کتـا
تاری چه ای اسرار CIA ... Ghost Warsدر لفحه  )887دسـتـش
درخون افغانستانی ها رنگین است وبفکر من در هـر کـتـا اورا
خاین ملی قلمداد میکنند که باید محاکمه شود و چـون پشـتـون
است وپشتونها بر اریکۀ قدرت تکیه دارند نه تنها محاکمه نمیشـود
بلکه تا هنوز هم میدان هوائی بین المللی کابل بنام ننگین او نامزین
شده است .توط ه امریکائی ها به آوردن او بحیث رئیس جمـهـور
افغانستان درابتداموفق بود ولی نظربه دالیلی که همه اش را نـمـی
دانیم بعد ازامضای قسمت او (موافقتنامۀ پاتنرشپ ستراتیژیـکـی
افغانستان و امریکا) کرزی به ضد امریکا به سحنرانیها شروع کـرد
و اکنون خود را دشمن سرس ت امریکا می تراشد؛ از آنجائـیـکـه
اورا می شناسیم او حاضرخواهدبود به هرپمن پریزیدنت تـرمـپ
جهت موفقیت پشتون خواهی لبیک گوید ,زیرا او نه به افغانستـان
وفادار است نه به امریکا وانگلیس و عربها وچون موسس طال و
برادر شان است تا اخیر به حسا عنعنه ای پشـتـونـیـزم از آنـهـا
حمایت خواهد کرد .یکعده دالیل قصه ای وجود دارد اما چـون
امروز مستند نیست از آن یاد نمی کنیم .والکن مـثـل هـر چـیـز
دیگراین چلولاف هم روزی از آ بیرون خواهد آمد و اسـنـاد
مستند بدست خواهیم داشت .ولی در عو امروز دشمنان دیـنـی
ودنیائی افغانستان توط ه کبیر قرن بیست ویک را بـرای زجـرت
بیشتر مردم افغانستان پیاده کرده اند.
این توط ه خلقت حکومت وحدت ملی یا حکـومـت دوسـره
است که یکسر بطرف سر دیگر دور خورده نمیـتـوانـد و جـراح
عصبی مجر چون بن کارسن ( اکنون وزیر انکـشـاف شـهـر و
مسکن یا HUDضرور است تا این عملیات راکه یک ش ص بـنـام
جان کیری پیوند داد و جراح خو نبود دوباره ترمیم کـنـد تـا
وظیفوی شود؛ متأسفانه ,این کار هم ناشدنیست زیرا وقـت زیـاد
گذشته و اختمطات این توط ه بیحد زیـاد بـوده بـحـدیـکـه ,بـه
الطمح ,سر کموه گم شده است .توط ۀ طرح شده چنـیـن آغـاز
میگردد:
اشرف غنی به دامن جنرا دوستم میافتد به او وعدۀ معاونیـت
او ریاست جمهوری میدهد .باداکترعبـداهلل بـه حـکـومـتـداری
 00/00موافقه میکند وپیمانها امضا و رد و بـد مـیـگـردد .و
درینجاست که ثابت ساخت که اشرف غنی احمدزی متفکردرجـه
دوم نه بلکه مفسد و توط ه گر درجه یک جهان است .قسمی که با
طنز بیان شد به عبداهلل حتی وقت ممقات نمیداد و دوستم را هـم
تبعید کرد .ودور پیش خود را با پشتون های فاشیست منـظـر کـه
غیر پشتونها وفرزندان الیل این خطۀ باستانی راکسی شان (لـنـده
غر) وکسی هم (حرامی) یاد می کردند با امتیازات بی شائبه مقرر
کرد.
ت می که انگریزها در قرن هفده بذر کرد باخلقت پـاکسـتـان
نمو و باریاست جمهوری کرزی به شکوفه رسید ودرزمـان غـنـی
احمد زی ثمری تولید کرد که میوۀ تلخ داشته ،الزم نـیـسـت کـه
انگریزها برای جمع آوری حالل باغش بیاید؛ این بار تـوطـ ـه را
این مرد دیوانه مزا پیریزی کرد ( .دنباله درلفحۀ هشتم)

هفته نامۀ امید

مشتاق احمدکریم نوری

شمارۀ 7102
فلشنگ ،نیویارک

پاسداشت زبان مادری
تاکید و تایید یونسکو و ملل متحد

سالهاقبل که هنوز رخنما (فیسبوک) وسوشل میدیایی نبود ،مـن
راجع به پاسداری زبان مادری وارزشهای آن وحفـ مـیـراثـهـای
فرهنگی درمطبوعات مقاالت زیاد نوشته ام ولـحـبـتـهـای وافـر
رادیویی وتلویزیونی داشته ام پیرامون نـقـش زبـانـهـای مـادری
وهکذادرچند کنفرانس روزجهانی زبان مادری وپاسداشت اززبانها
که گنجینۀ بشری پنداشته میشود ،اشتراک کرده وس نرانی هایـی
داشته ام.
هرچند همه ساله دربرنامه های رادیووتلویزیونی »دریـچـه ی
س ن -ناشر افکارملت شریف افغانستان «راجع به اهـمـیـت زبـان
مادری وانگیزۀ آن که چرا همچوروزی راموسسۀ فرهنگی ،تعلیمی
وتربیتی یونسکو وملل متحد نـامـگـذاری نـمـوده انـد ،حـرف
وحدیثهای زیادی گفته ام ،تعدادی ازدوستداران مـطـبـوعـات و
شیفتگان وعاشقان خوانش وپژوهش تقاضا نمودندتـایـک مـقـالـه
رادراوضاع و احوا کنونی وشرایع حساسی که درجریان اسـت،
بنویسم .لذا مقالۀ اختصالی فعلی را برای نشـریـۀ وزیـن امـیـد
نوشتم  .درشرایع فعلی و جوّ سیاسی حاکم ،کـه گـویـا داریـم
دموکراسی راتمرین مینماییم وس ن وگـپ ازآزادیـهـای مـردم
وانت ابات وحکومت مردم برمردم و ...جاریست ،امـیـدکـه ایـن
نوشته ممدواقع شود.
گاندی گفته ماکه آزادی رادوست نداشته باشیم -ولـی نـاحـق
بصورت خدعه و نیرنگ به زبان جاری می کنیم -عالم بی عـمـل،
زنبور بی عسل -پس نمی توانیم نام آزادی رابگیریم ونان آزادی را
ب وریم .واگرهم ب وریم ومی وریم آنرا هضم کرده نمی توانـیـم.
چون بقو ویلیام شکس یر فصی ترن زبان ،عمل است .هرچنـدبـه
قو مولینای بلخ »همدلی از همزبانی بهتراست « .اما دریغ و درد
که شرایع نابسامان ومهندسی شده وایجاد هواوفضای کنونی کـه
به دور ازعقمنیت وتمکین به ارادۀ عمومی وبا منتهای خیره سـری
و حقه بازی بانوع سیاست انگلیسی «تفرقه بینداز وحکومت کن »،
نه همدلی باقی مانده ونه هم همـزبـانـی ! بـاوجـودیـکـه گـوش
دولتمردان کر است زفریاد مردمان وشکوه هـم نـاسـزاسـت کـه
درگوش کر شود ،اما باید گفت و باید نوشت .
سیمون بولیوار گفته :عدالت اجتماعی وثبات سیـاسـی کـلـیـد
اللی دموکراسی است ،چیزی که درکشورما مراعات نمیـگـردد.
اوبدین نظراضافه میکند کارت ازفرهنگ گذشـتـه وآیـنـده ات
رادفاع کن ،کار کن ،خانه ات راآباد ساز وفرهنگ وزبانت را رشد
بده ومشترکاط دست بدست هم داده کاری نمایید کارسـتـان ! امـا
درجهان سوم اوضاع واحوا قسم دیگراست وضر المثـل شـده
»جگرجگر ،دگر دگر !«لذا منافع علیاومظهرخودارادیت به یـک
تابو مبد شده است.
وقتی اوضاع واحوا به سوی انارشی والیگـارشـی سـوق داده
شود آنگاه هرکس ازشرایع بوجودآمده استـفـاده هـای ابـزاری
میکند و حالت رابطرف تشنج وبحران می کشاند .تـازمـانـی کـه
سیاست هژمونی دفن نشود ومفکوره ها وایده های فاشـیـسـتـی و
پوپولیستی ازذهن وضمیرها زدوده نشود ،وتازمانی که وجـدانط و
اخمقاط کمرهمت وکار نبندیم وبرای حف وحدت واقـعـی وطـن
ووطندارکار مشترک نکنیم ،تاکه شهروند برابر ویک درجـه یـی
نباشیم ونگردیم ،وکته گوری انسان برابرنباشد وبـرتـری واقـعـی
لف به تقوا ودانش نباشد ،محا اسـت وحـدت آورد ،دولـتـی
ساخت وحکومت فراگیرملی جور نمود .مهارسازی همچوچالشـهـا
وچیره شدن بر بیروکراسی فعلی ،ازتا وتوان مدیریت فعلـی و
لف بندیهاوآرایشها و پیرایشهای ارائه شدۀ کنونـی دور اسـت،
وبرای آینده نگری هم پر از چالش ها ،ابراز نظـرهـا مـتـفـرقـانـه
ومنفردانه ! باهمچو نامزدهای احتمالی برای مـجـلـس وریـاسـت
جمهور وائتمف های نامیمون -که ازهمچو ائتمف ها سـه حـرف
او آن فرارکرده وسه حرف آخرآن به ملت باقی مانـده (الف)!
باهمچو شرایع مبهم وغامض اوضاع بروفـق مـراد نـمـی بـاشـد
وجوابگوی نیازمندی هانیست.
رستن زظلمت ش سحرمی واهد پروازبه قُــله با وپرمی واهد
در راه سفربه سوی پیروزی ها طرح رهبر نو گروه نومی واهد
بایدگفت دربا محل تولد وارتباط به قوم وزبان ،که هـرکـس
درکرۀ خاکی هریک منسو به جایی است وآنجاتولـدشـده ،نـه
اومقصراست ونه کس دیگر ،نه من میتوانم ازکسی متنفرباشم ونـه
دیگری میتواند ازمن متنفرباشد ،این پدیده ها هدایای الهی اسـت
برهریک ازبندگانش .دورازشأن انسانیت وکرامت انسانی است که
حتی درمیزهای مدور ومستطیل ومربع تلویزیونهااش الی بـا نـام
تحلیلگر ،برقومی وزبانی ومحلی می تازد ،یکی دیگرش راگرگ،
دیگری طرف را سگ وسومی را شغا خطا می نمایند !
چگوارا گفته ازنظربعضی ها سگ هاحیوانات باوفا اند ،امـا از
نظر بعضی هاسگ ها گرگ های اندکه تن به بردگی داده اند !

سرنخ کدورت ها ودشمنی ها وعقده مندی ها ازسالهای دوربـه
مامیراث مانده است .آورده اند پادشاهی به آش زگفت امروزیـک
چیزی خو ب ز ،آش زدربار زبان پ ت .اربا روزدیگرفرمـایـش
دادکه یک چیزخرا ب ز ،آش زبازهم زبان پ ت .شاه آش ز رافـرا
خواند ،اوگفت بلی ،خوبی و بدی ،نیکویی وزشتی به زبان تـعـلـق
میگیرد ! آنانی که ب اطرزبان وبرتری یکی بردیگری حرمت هارا
نادیده میگیرند وبه تسام وتساهل تمکین نمی نماینـد وهـمـواره
دیگران را نیش می زنند وبرای دارندگان زبانهـا خـع وخـطـوط
ترسیم میکنند،
توکه امروز چو گژدم همه را نیش می زنی
شک نیست که مونس تودرگور ماری هست !
سربراه سازان گدودی فعلی کسانی اندکه ازالل منطق بوی هم
نمی برند .الل منطق دکارت روی این الل استـواراسـت» :مـی
اندیشم پس هستم « .اما اینان استداللهای بی تمکین وچوبین شـان
اوضاع واحوا رالرزان وپاشان نگه داشته اند  :پای اسـتـداللـیـان
چوبین بود -پای چوبین س ت بی تمکین بود !
مایۀ یأس وتشویش اینکه بسیاری هاکه همچوهوا وفضا و ورطۀ
کدورت و ن وت وضدوحدت را ایجادکرده اند وبرطبل خشونت
می کوبند وقمچین می نمایند ،تحصیل کردگان هم میباشنـد ،امـا
بایدگفت یک ابلۀ تحصلیکرده با همچو ژست هاو فیگورها ونظریه
هاونظریه ها از یک ابلۀ بیسواد هم ابله تر می باشد ! احسان طبـری
یکی ازرهبران حز تودۀ ایران اثری داردبـاعـنـوان (کـژراهـه)
ودرآن توضی نموده که مفکوره های فاشیستی وپوپولیسـتـی در
کلیت باعث تباهی وتداوم آتش افروزی پنداشته میشود وبیخ وبُـن
یک ملت واحد را دگرگون می سازد.
شادروان پروفیسرمحمدرحیم الهام استاد ما درفاکولتۀ ادبیات و
علوم بشری دانشگاه کابل ،میگفتندکه حتی شـمـا درتـعـبـیـرات
خصمانه وتغییرات جنس گرایانه زبانی ،زبان خودرا نـگـهـداریـد،
درکمم گویشی تان نیزتغییرات ژرف و شگرف بیاورید ،مثمط او
بچه ،مه مردواری گپ میزنم وتو زن واری ...باید گفت هر زبانـی
که ترجمان ضرورت نداشته باشد زبان واحدپنداشتـه مـیـشـود و
س نوران آن همزبان اند.
این موضوعات ب صوص بعدازآنکه یکی ازاحزا تسلیم شـده
که حتی فراکسیونش دروزارت عدلـیـه ثـبـت وراجسـتـرنشـده،
ومجوزآنرا جناح انشعابی آن وقت اخذکرده وثبت عدلیه نـمـوده،
بطوریکه دربدنۀ نظام شامل اند .اماسردمدار جناح تازه تسلیم شـده
به چندوالیت مواضعش راگویاآفتابی کرده ،ازعدم عدالت زبـانـی
ومظلوم نمایی قومی و تباری لحبت میکند وبرای این مرزوبوم به
تدریس ترمینولوژی می ردازد ! ومیگـویـد درفـمن والیـت کـه
نفوسش ازفمن ولسوالی هم کمتراست !! او انتحاری را استشهـادی
می واند وبه کشتن بی گناهان فتوا لادرمی نماید .انتحـاری هـارا
برادران ما میشمارد .درحالیکه شهر هایمان به قبرستان مبد شـده،
تابوت سازان ما دست بدست شان نمی رسد ،مردم ازبی امنیتی واز
غلبۀ دشمن به ستوه آمده اند ،اما تسلیم شده بی شرم از ظلم جاری
برمردم عام وازچیغ وواویمی مادران پسرودخترمرده هیچ گـ ـی
نمی آرد ،ومشکمت عظیمی که افغانستـان وبـمداسـمم وجـهـان
راتهدید میکند ل نمی گشاید ،دم نمیزند.
بایدا گفت که خدایا مارا چه شده وبه کدام سمت وسو روانیم؟
خود را عالم و عارف وعاقل میگیرند! مارا چـقـدر عـقـدۀ فـقـر
فرهنگی گرفته؟ عارف واقعی و عالم ربانی ولمدانی کسی اسـت
که درمنبر وپودیم باالمیشود ،مردم برایش گل پرتا میکنند نـه
کفش ! اما فقرفرهنگی امروزی درکشورما درمیـان رهـبـران مـا
ودولت موجوداست که هرکدام هیچ معضلی راحل ناکرده به کـار
دیگری اقدام می نماید .همین فقردرهمه عرله هاست ،کسی کـه
سالهاقبل گدا بود حاالملیونرشده! فقرآنست که زبان وفـرهـنـگ
دیگری را توهین کنی وزبان وفرهنـگ خـود را بـاال بـزنـی !
فقرآنست که دیگران رانصیحـت وولـیـت کـنـی امـا تـاریـخ
وجغرافیای قبلی وفعلی خود راندانی! فقرآنست که انـتـحـاری و
کشته شدگانش را درجاده ها ببینی وبی تفاوت بمانی وبگویی آن
انتحاریها برادران ما اند !
بیایید بااندیشه ،تمکین و تفکر زندگی کنیم  .ویکتـور هـوگـو
سیاستگران و شوقمندان سیاسی که الو وضوابـع ودرنـهـایـت
قواعدبازی سیاسی رابلد نباشند وظرفیت ها وظرافتهای الزمۀ آنـرا
ندانند ،خود رانرسانند ،بازیچه هـای سـیـاسـی خـوانـده اسـت.
درروزگارماهم سیاستگرانی که هرچندبه چشم هـاخـاک بـزنـنـد،
تقل گوسفندی ومرغی و گاوی نمایند ،به گفتۀ شان اگرکامـیـان
وبرنده هم شوند یا ناکام بمانند ،درهردوحالت انسانهای عقده یـی،
غال  ،یکجانبه نگر وخیره سر مبد می شوند !( /دنباله دارد)
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معاشات نجومی؛
رشوت ارگ به کمیشنران کمسیون
انتخابات
براساس این اسناد ،ریاستجمهـوری روزسـهشـنـبـه0/3/9367
درحکمی مبلغ یازده ملیون وچهارلدهزارافغانی راجهت تـامـیـن
مدد معاش ،خر دسترخوان ،امتیازات و مصارف متفرقه رئیس و
اعضای کمسیون مستقل انت ابات منظور کرده است.این مبلغ جـدا
ازمبلغ (سیوهفت ملیون و پنجصدونود هزار افغانی) دیگر اسـت
که قبم برای معاش و امتیازات اعضای کمسیون مستقل انت ـابـات
از سوی وزارت مالیه به بودجه این کمسیون منظور شده است.
درمکتو پیشنهادی کمسیون مستقل انـتـ ـابـات بـه ریـاسـت
جمهوری ،گفته شده که مجموع معاشات و امتیازات اعضای ایـن
کمسیون مبلغ چهلوهشت میلیون و نهصدونود هزارافغانی مـعـاد
نزدیک به  980هزاردالرامریکایی ،میشودکه بطور متوسع بـرای
هر عضو کمسیون ،ماهی پنجصد هزار افغانی معاش و امتیازات و
برای رئیس آن نزدیک به ششصد هزار افغانی ،در نظر گرفته شده
است.
منابعی از داخل کمسیون مستقل انت ابات به شـرط افشـا نشـدن
نامهایشان به خبرگزاری رلد گفتهاند کـه پـیـشـنـهـاد اعضـای
کمسیون برای ازدیاد معاشات و امتیازات اعضای این نهاد ،حـدود
یک ماه در ریاست جمهوری معطل بوده و در شرایطی منظور شـد
که این کمسیون به برخی خواستهای ارگ درقبـا انـتـ ـابـات
ظاهرا جوا مثبت داده است.
پیش از این ،برخی از اعضای کمسیون مستـقـل انـتـ ـابـات از
مداخله ارگ در کار این کمسیون شکایت کرده گفته بودنـدارگ
علی رغم تصمیم جمعی این کمسیون ،دست به بـرخـی اقـدامـات
غیرقانونی از جمله نص برچس (استیکر) به کاپی تذکرهها زده
که این اقدام با واکنشهای م الفان از جمله ریـاسـت اجـرایـی،
متوقف شد.در اسنادی که پس از این جنجا ها به رسـانـههـا درز
کرد ،به وضوح مشاهده میشود که اعضای کمـسـیـون مسـتـقـل
انت ابات به استثنای دونفر ،همگی نص استیکربرکاپی تذکـرههـا
را غیرقانونی دانستهاند.
با این حا  ،منابع خبرگزاری رلد ،گفتهاند که معاش و امتیازات
اعضای پیشین این کمسیون درحدود سه لد هزارافـغـانـی درمـاه
بودکه با این حسا  ،امتیازات اعضای کنونی کمسیون ،نزدیک به
دوبرابر کمیشنران پیشین است.
به باور آگاهان مسایل سیاسی و انت اباتی ،حاتمب شیهـای ارگ
در قبا امتیاز ومعاشات اعضای کمسیون ،میتواند دست حکومت
در سازماندهی تقلبات گسترده را بازتر کند و بـه هـمـیـن دلـیـل
نگرانی های زیادی وجود داردکه انت ابات چند ماه بعد پارلمانی و
شوراهای ولسوالی ،با دست اندازیهای زیادی از سوی حکـومـت،
همراه باشد.
حاتم ب شی؛ پاداشی برای حوزوی کردن انت ـابـات درغـزنـی:
منابعی که با خبرگزاری رلد در مورد ازدیاد معاش و امـتـیـازات
کمیشنران کمسیون لحبت کـردهانـد مـیـگـویـنـدازمـدتـهـابـه
اینسوکمسیون انت ابات زیر فشار حلقاتی بوده تادربـاره حـوزوی
شدن انت ابات درغزنی تصمیم بگیرند.به گفته این منابع ،اعضـای
کمسیون مستقل انت ابات علیرغم مـ ـالـفـتهـای گسـتـرده در
برابرحوزهای شدن انت ابات درغزنی ،تصـمـیـم گـرفـتـنـدبـرای
شکستاندن بن بست انت ابات در این والیت ،آن را بـه سـه حـوزه
تقسیم کنند.حوزهای شدن انت ابات در این والیت ،با واکنشهـای
گستردهای روبرو شده و نمایندگان این والیت نیز بـا ایـن اقـدام
کمیسیون ،به شدت م الفت کردهاند.
م الفان حوزوی شدن انت ابات درغزنی ،کمسیون مستقل انت ابات
را متهم به قانونشکنی کرده و با استناد به ماده  39قانون انت ابات،
گفتهاندکه این کارباید حـداقـل 980روز پـیـش از بـرگـزاری
انت ابات ،لورت میگرفت نه در شرایع کنونی که فرلت ثبـت
نام کاندیدان و ثبتنام کنندگان نیز به پایان خود رسیده اسـت.بـا
این حا  ،شماری از کسانی که رویدادهای مربوط به انـتـ ـابـات
افغانستان را دنبا می کنند ،بر این باور هستند که دغدغه معاش و
امتیازات در نزد کمیشنران کمسیون ،بیشتر از دغدغه سـرنـوشـت
یک پروسه ملی است و این امر باعث نگرانی شدید میباشد.
پیش ازاین نیز اعضای کمیسیونهای مستقل انت ابات و شکایـات
انت اباتی ،در رسوایی انت ابات دوره پیش ریـاسـت جـمـهـوری،
مقصر دانسته شده بودند .با این حا هارون معترف ،از نـامـزدان
انت ابات آینده میگوید که به شدت نگران مهندسی انت ابـات از
جان کمیسیون است و با این وضعیـت ،انـتـ ـابـات آیـنـده را
وحشتناک و پر از تقل پیشبینی میکند .به باور آقای معـتـرف،
مهندسی انت ابات از سوی ارگ ،باعث میشودپارلمان آینده از یک
تیم و قوم خاص ،تشکیل شود و رای واراده مردم به بازی گرفـتـه
شود( /.نقل از فیسبوک  -رخنمای حیدر عاد ) /

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب :سدۀ سید در روزنۀ سراج االخبار
به کوشش  :فضل الرحمن فاضل
به جسم اللۀ نعمان چنان ازلطف ب شد جان
که برطبع خردمندان کمم نغز مولینا
»جما الدین «نام آور ،س ن فهم وس ن پرور
خردمند هنرگستر ،فلک قدر ملک سیما (ازقصیدۀ طرزی درولف سید)
خوانندۀ عزیز وفرزانۀ امید مردمی ،باذکرچندمصراع ازقصیـدۀ
محمودطرزی در ولف سـیـدجـمـا الـدیـن افـغـانـی ،اجـازه
بدهیددرسلسلۀ یادی ازن بگان و فرهی تگان وبررسـی آثـارشـان،
ازهردوش صیت ممتاز وپیشتاز وطن ،با استفاده ازتألیف پژوهشـی
دوست نهایت گرامی واندیشمندمطبوعاتی ام ،جنا سفیر فضـل
الرحمن فاضل که تحت عنوان »سدۀ سیّد در روزنۀ سرا االخبار«
در908لفحه از طرف ب ش فرهنگی سفارت جمهـوری اسـممـی
افغانستان در قاهره به چاپ رسیده است ،تذکری دهم وهمـچـنـان
درمعرفی م تصر محمود طرزی که عنوان کتا جنا فاضل آنرا
احتوامیکند ،از اثر روشنگر نـویسـنـدۀ عـزیـز ،آقـای مـحـتـرم
محمداکرام اندیشمند مطالبی رابه شما ارائه دهم :
»نویسندۀ پژوهشگرآقـای فـاضـل درپـیـشـگـفـتـارکـتـابـش
یادآورمیشود که در مطبوعات افغانستان شاید کهنترین منبعی کـه
ازسیدجما الدین افغانی درآن یادآوری شده است ،جریدۀ سـرا
االخبار به مدیریت شادروان محمود طرزی باشد .درشـمـارۀ سـوم
سا ششم آن جریده (س تمبرسا 9699م) مقالـۀ راکـه سـلـطـان
محمدخان کابلی راجع به سیدجما الدین افغانی ازمجلۀ الهم بـه
فارسی ترجمه نموده ،به نشررسیده است .درپی این گفتـارمـولـف
گرامی نامۀ سلطان محمد کابلی راعنوانی محمودطرزی چنین مـی
خوانیم :
نامۀ سلطان محمد کابلی عنوانی محمودطـرزیـز سـرمـحـررسـرا
االخبار:
عالیجاها ! شمابهترازمن میدانیدکه برای ترقی وبیداری قومی که
درقعر ورطۀ تغافل فرو رفته باشد ،ازواقعات تواریـخ وسـامـعـات
سیری که قوای مضمحل ایشان رامشتعل وجـذبـات واحسـاسـات
ایشان رامکمل گرداند ،بهتر او اولی عم وتدبیر دیگری نیـسـت.
بنااط علیه من این رامناس دیدم که یک عنوان تاری ی که ازبـرای
قوم ما خصولا ودیگران مفیدباشد ،به ذریعۀ سرا االخبار افغانیـه
درخطۀ مبارکۀ افغانستان تشهیر وتوزیع داده شود .چنانچه مـن از
همه پیشتر ،سلسلۀ مشاهیرخود افغانستان رازیاد پسندکردم وقسمت
اولش را از م تصر سوان عمری (سیدجما الدین) افـغـانـی کـه
درمشرق ومغر یکسان عزت وشهرت یافته ومصل دانسته شـده،
ازیک رسالۀ بسیارمشهور(الهم ) که به زبان عربی درمصـرشـایـع
میشود ،به زبان فارسی ترجـمـه کـردم تـاکـه قـوم عـزیـز مـا
ببینندوبدانند که ازقطعۀ مقدسۀ افغانستان چگونه درهـای شـهـوار
ولعل های آبدار برآمده که تمام دنیا راخریدارخودگردانیده است.
وایکاش که همچو سیدجما الدین افغانی ،لدهاسیدجما الـدیـن
دیگر پیدا شود«...
بهرحا درلفحۀ 80کتا راجع به زندگیـنـامـۀ سـیـدچـنـیـن
می وانیم درحالیکه به شیوۀ نگارش نثرفارسی عامیانۀ آن نیزتوجـه
خواهیم کرد.
نس وپیدایش وتعلیم عممه  :نام پدرسیدجما الـدیـن ،سـیـد
لفدربود ،در سنۀ 9803هجری مطـابـق سـنـۀ9836ع درقصـبـۀ
اسعدآبادکه ازدایرۀ کنراست تولد گشت .سلسلۀ نسبش تامـحـدث
شهیر ترمزی رسیده ودرحضرت امام حسـیـن خـتـم مـیـگـردد.
خاندانش درمضافات کنرآباداست ،خیلی معتقدبه وموثوق عـلـیـه
افغان می باشد.
تسلع این خاندان تازمان دراز برجایدادبـزرگـی وسـیـع بـود،
مگراعلیحضرت امیردوست محمدخان مغفور آن جایدادرا ضـبـع
کرد وسیدلفدروبرادرانش را حکم دادکه در دارالسطنـت کـابـل
جن تقابل سکونت اختیارکنند ...درآن وقت عمرعممه سیدجما
الدین هشت ساله بود .سیدلفدر درتعلیم و تربیتش جد وجهدبلیـغ
نمود چون که عممه ازآوان لباوت ذوق سلیم وذهن رسا داشـت،
ازعلوم متداوله ومروجۀ افغانستان درسن هژده سالگی عبورکـرده،
فراغت گرفت .درلرف ونحو ،تاریخ وجغرافیه ،تفسیر وحدیـث،
فقه وکمم ،تصوف وسلوک ،منطق وفلسفه ،طبیعیات والـهـیـات،
حسا وجبر ومقابله ،ریاضی وهی ت ،ط وتشری باهر ومـاهـر
وبه درجۀ کما رسیده بود.
سفرهندوستان وحجاز  :بعدازفراغـت عـلـوم ،جـانـ مـلـک
هندراهی شد .سیدیکسا وچندماه دراین ملـک بـمـانـد وعـلـوم
ریاضی راازسر دوباره به طرز یورپ آموخت ،بعـدازآن بـا ارادۀ
حج بادیه پیمای حجازگردید ،هنگامیکه در مکه رسید.

شمارۀ 7102
درهندوستان درسنۀ  9807عیسوی غدر برپاشد .دراین سفرازهر
جایی که میگذشت ازحاالت وکوایف آن کما ینبغی خودراواقف
میگردانید.
کوایف سیاسیه :چون سیدجما الدین ازسـفـر رجـعـت نـمـوده
درخاک افغانستان رسید ،اعلیحضرت امیردوست محمدخان مغفور
درشمو اراکین سلطنت منسلک گردانیدش ،بـعـدچـنـدی امـیـر
برهرات فو شی کرد وعممه همرکابش بود تامحـالـرۀ هـرات
درقلعه همراه امیربود تاآنکه امیروفات نـمـودوهـرات هـم فـت
گردید .بعدازانتقا اعلیحضرت امیردوست مـحـمـدخـان درسـنـۀ
9880ه موافق سنۀ 9893ع اعلیحضرت امیرشیرعلی خان برت ـت
حکومت جلوس نمود .وزیرامیرشیرعلی ان مسمی به محمـدرفـیـق
خان خیلی حیله اندیش وفتنه انگیز ش ص بود .امیرشیرعـلـیـ ـان
راآماده ساخت که برادران خودرا قید کند ،ورنه بااطمینان برت ت
ن واهدماند ،زیراکه برادرانش نیزبه چنگ آوردن ت ت حکومـت
سعی بلیغ خواهند نمود .درآن روزهاسه برادان امیر ،محمد اعـظـم
خان ،محمداسلم خان ومحمدامین خان درهرات بودند .عممه سیـد
جما ابدین سیاست پرمضرت وزیر بدتدبیر راحـس نـمـوده بـه
رفاقت وپشتی محمد اعظم خان برخاست ،که دفعتاط شـاهـزادگـان
رامعلوم گشت که امیرشیرعلی ان و وزیرش درپی گرفتاری مایان
میکوشند ،همگی شان ازآنجاگری ته در عمقجاتی کـه درحـیـات
پدر حکمران بودند ،آمدند .پس درتمام ملک آتش حر وضر
درگردیدوشراره های فتنه وفساد به دستیاری هـوای وزیـر دیـو
مرید ،درچارسوی مملکت افغانستان مشتعل گردید .بـعـدازجـنـگ
بسیارشهزاده محمداعظم خان وبرادرزاده اش شهزاده عبدالرحـمـن
خان (فرمانفرمای دولت خداداد افغانستان جنت آشـیـان) مـظـفـر
ومنصورآمده برکابل قبضه کردند.
بعدازاین پدرشهزاده عبدالرحمن خان راکه درغزنین بندی بود ،رها
کرده امیرافغانستانش ساختند ،لیکن غالباط بعدازیکسا رخت رحلت
بربست .بعداز وفات امیرمحمدافضل خان ،برادرش محمداعظم خان
برمسندامارت افغانستان جلوس نمود .چونکه عممـه سـیـدجـمـا
الدین از ابتدا درپشتی وتاییدمحمد اعظم خان می بود ،ازاین سبـ
دردربار امیر محمداعظم خان خیلی رسوخ وجایگاه یافت ،حتی که
برعهدۀ وزارت عظمی ممتازگدید وبسیاربرایش اعـتـمـاد وثـوق
میداشت وامورمعضمت سیاسیه وملکیه بر ر ی متـیـنـش فـیـصـل
وانقضا می یافت .اگرتاآخر همین وتیره جاری می بـود ،الریـ
ازبرکت رای عاقمنه و حکیمـانـۀ عـممـه سـیـدجـمـا الـدیـن،
امیرمحمداعظم خان یک پادشاه مستقل ومحکم می گردید ،ولی به
مصداق »تدبیرکند بنده ،تقدیرکند خنده !«درد امیر ازسـوی
اقار واعزۀ عممه سوءظن وگمان بد نشو ونمایافت وانجامش بـه
اینجارسید که عنان امور سلطنت را ازدست اقتدارعممه رها کرده،
به دست پسرجوان نا تجربه کارخود داد که ازامور خفایا یاانتـظـام
زوایای سلطنت یک ل ت نابلد و سراسرناآشنابودند .مثمـشـهـزاده
که حاکم قندهاربود بدین خیا ناپ ته که به جز هرات دگرچیزی
درقبضۀ شیرعلی ان نمانده است ،چه عج که فـتـحـیـا گـردم
ودرنظرپدر به نسبت برادران دیگر سـرخ روی وسـرفـرازگـردم
وشیرعلی خان هم درهرات است ،یکایک برشیرعلیـ ـان تـاخـت
وحمله کرد ،هنگامیکه شهزاده درهرات رسید ،دلش ازشـجـاعـت
وبسالت الیعنی درجوش آمدوچند نفر ازفو خودعلیحده کـرده،
خواست که به معیت این چندی ،خودرادرلف شیر علی ان بـزنـد
وهمچنین کرد .ازجرئت وشهامت ودلیـری اش درلـف لشـکـر
شیرعلی ان ،خلل ورخنه ره یافت ،نزدیک بودکه روبه گریزنهـنـد
که ناگاه نظرسردار یعقو خان که س هساالر فو پـدرخـودبـود،
براو بیفتادوبه فراست دانست که شهزاده ازفو خـودجـدامـانـده
است ،ازناتجربه کاری وخام کاری شهزاده را فـاقـد اخـذکـردن
مناس دید وباجمع کثیر برشهزاده حمله آورد و شهزادۀ خام ر ی
گرفتارگشت .پس گرفتاری شهزاده همان بـودوگـریـ ـت فـوق
قندهاری همان.
ازین فتحیابی غیرمتوقع امیرشیرعلی ان خبرشد وبـرقـنـدهـارفـو
کشی نموده آخرش برآن قبضه کرد .پس ازآن به خانه جـنـگـی
هامبد گردید ،هیچ مـ ـرس؟ دولـت انـگـریـزی بـرحـمـایـت
اعلیحضرت امیرشیرعلی ان برخاست ،تمام امرا و وزرا واراکـیـن
اعلیحضرت محمداعظم خان راجدا کرده گمنام کردند .بـاالخـره
بعدازکشت وخون بسیار امیرشیرعلی ان برتمام افغانستـان تسـلـع
یافت وحکمران مستقل نامزد گردید.
امیرمحمداعظم خان وبرادرزاده اش شاهزاده عبـدالـرحـمـن خـان
ترک وطن گفتند .شاهزاده جان ب ارا وامیر جان ایران رفـت،
چنانچه بعدازایامی چند درشهر نیشاپورامیرمحمداعظم خان وفـات
کرد .دراین زمان بی امان سیدجما الدین درشهرکابل موجودبود.
لیکن امیر شیرعلی ان یک به یک براودست تعدی درازکردن نمی
توانست ،زیراکه خاندان عممه راتمام مردمان افغان ذی حـرمـت
وعزت وبسیاربزرگ میدانستند.

PAGE4

صفحۀ چهارم

امیرشیرعلی ان رااین اندیشه دامنگـیـر بـودکـه اگـرعـممـه را
درمعر عتا وتادی آرد ،مبادا که مردم افغانستان سر کشـی
وغدر انگیزند ،ولی خان این خیا درد امیرهروقت می خلیدکه
به هر حیله وفریبی که دست دهد ،عممه رابه زودی ته تیغ خـون
آشام خود غلتاند ،به طریقی که افغانان به هیچ نوع ازسب وعلت
این کارآگاهی نیابند .عممه نیزاین خیا محا امیرشیرعلـیـ ـان
راپی برد وسممتی خودرا دراین دیدکه وطن عـزیـزخـود راکـه
خیلی انیس و دوست میداشت وداع گوید .چنانچه به قصـد حـج
اجازت طل کرد ،امیربدین شرط که ازراه ایران نرود ،زیراکـه
درآن وقت امیر محمداعظم خان درایران زنده بود ،اجـازت داد،
عموه این شرط را قبو کردکه درسنۀ 9880ه مـطـابـق سـنـۀ
9896ع طرف هندوستان رجعت نمود.
قیام هندوستان و مصر :چون عممه سیدجما الدین وارد هـنـد
گشت ،انگریزان دراحترام وخیرمقدمش فروگذاشت نـکـردنـد،
ولی در هندوستان درنگ قیامش رابه نظر اسـتـحـسـان نـدیـدنـد
واجازت ندادندکه تاعرلۀ دراز درهندوستان سکونـت پـذیـرد.
مادامی که در هندوستان بود علما رانیز بمکسـی کـه ازجـانـ
انگریز مقرر بود رخصت نبود ،تنها اوباممقات کنند .به سب این
مشکمت از یکماه زیاده قیـام نـوانسـت وبـریـک آ گـوت
سرکاری ازساحل هند در بندگاه سویز رسانیدندش .درمصربیشت
رازجهل روزقیام نکرد ،دراین اثنا جامع ازهر رانیزبه نظرنقـادانـه
دید که درقاهره یک دار العلوم بسیار باتزک واحتشام و قشنـگ
وقدیم است واززمان قدیم درسگاه علوم عربیه بوده آمده اسـت.
طلبای شامی که درآن ایام برای تحصیل گردآمده بودند ،باعممه
خیلی اظهار موّدت و موانست کردند ودرمـکـان عـممـه بـرای
تحصیل علوم میآمدند .باال خره ارادۀ حج وسیرحجاز رامـلـتـوی
کرده جان قسطنطنیه روانه شد.
چون درقسطنطنیه رسید ،بعداز چندروز باوزیراعـظـم سـلـطـنـت
عثمانیه ممقی شد .وزیراعظم علم وفضل این لاح کـمـا را
دیدند درپیش اوگرویده و حتی الوسع در نوازشات ومـداراتـش
کوتاهی نکرد .همچنین وزرا و امرای دیگـر نـیـزدرتـعـظـیـم و
اکرامش سعی بلیغ وجهد مستطیع را اظهارکردند .لـیـت عـلـم
وکماالتش دراندکی درتمام دارال مفه منتشرگردید ،تاوقتی کـه
در قسطنطنیه بود ،نه طرز معاشرت ملکی خودرا ونـه پـوشـاک
قومی خودرا بد کرد ،گویاکه زبانش وعاداتش اززبان وعـادات
ترکان اجنبی بود .لیک ترکان درستایش لیاقت علمی وشـرافـت
اخمقش به حد رط اللسان می بودند ودر طـور لـیـالـی وایـام
مانندیک پروانه سراپا سوخته ودر ضیای علم اومتجمع گـردیـده
ازلحبت با برکتش فیض ها میبردند .بنـاءعـلـیـه تـرکـان ر ی
وایراداتش را به نظرپسنددگی می دیدند تـاهـم هـرر یـی کـه
درمجلس پیش میکرد ،بر آن با استقم و ثابت قدمی قـایـم مـی
بود .عموه می واست که درلیغۀ تعلیم ترکان ،دایرۀ مضـامـیـن
رازیاده وسیع گرداند .وقتی که ازبرای سماعت لکچر مقرر بـود
هزارها نفرجان دارالفنون روان ودوان به نظرمی آمدند چـنـان
ازدحام وهجوم شدکه جای پای گذاشتن نمی یافتند .درین مجلس
یک جمع غفیر ازعلما و وزرا وامرا موجود بودند ووزیـراعـظـم
دولت علیه عثمانیه نیز نشسته بود وتمام ادیتران ونـامـه نـگـاران
اخبارها موجودبودند که دفعتاط عممه سیدجما الدین افغانی برای
لکچر بر استک (استیچ) برآمده به آوازبلند ،لهجۀ پر رع لکچر
دادن شروع کرد .درآنوقت ازاین جان تـاآن جـانـ هـرقـدر
حاضرین وسامعینی که موجودبودند ،چنان خـامـوش وبـیـحـس
وحرکت بودندکه گویی برسرایشان ابابیل آشیان نهاده است.
این لکچر اینقدر فصی ومدلل وپراثر بودکه ازهردهنی لـدای
شادباش و خوشباش برمی آمد .هرچندکه عممه لـکـچـرخـودرا
دیرختم کرد ،لیکن کسی نبودکه د برداشته ومانده شده بـاشـد،
زیراکه آواز پرجوشش مستریحان خوا غفلت را بیدارکـنـنـده
وبمغتش درقال مردگان روح دمیده بود .وقتی مدیران اخبارات
کیفیت این جلسه راچاپ کرده شایع کردند ،نوشتـه بـودنـدکـه
«عممه سیدجما الدین ازلکـچـر پـراثـرخـود واز آوازسـحـر
پرورخود هریک عالم وجاهل راکه درآنـجـا مـوجـود بـودنـد،
مبهوت ومسکوت ساخته بود ،هرمتنفس سحر بیانی وآتش زبانـی
اورا ثنا وتعریف میگفتند .حضارجلسه چون از مـجـلـس بـرمـی
خاستند ،اثردالیل متین او رادرد خودمحسوس میکردنـد ،ولـی
نفری چندی این چنین هم موجودبودند که خیاالتش رامـرغـو
نمیداشتند ،زیراکه خیاالت عممه ازخیالهای عامی ایشان اعلـی و
ارفع بود .نرم نرم خیاالت اوبطور تذکره پیش شیخ االسـمم کـه
ازاو امر برخمف سیدجما الدین کمربسته بود نیز رسید .ایـن
ش ص با عالی راآماده کرکه عممه را از ملک جم ونفی کند،
پس با عالی یک فرمان به نام عممه بدین منوا جاری سـاخـت
که ازبرای چندماه ازبمد عثمانیه بیرون رودتاکه تمطمی کـه از
خیاالت ومقوالتش درمیان عـوام پـیـدا شـده اسـت ،سـاکـن
شودومردمان ذکرآنرافراموش کنند(.ص)8
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استاد دانشگاه در نیوجرسی

ناتوانی محمدظاهرشاه وتوطئه های بیرونی

به سلسلۀ (تلویزیون ژوندون ،مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان)

جال اینست که دردهۀ هفتاد هم کی جی بی وهم سی آی ای
در برنامه های خویش پمن سقوط سلطنت محمدظاهرشاه راداشتند.
روسهاب اطراین پمن سقوط سلطنت راری ته بودندکه قبمط چوکات
منظم دولتی برای آیندۀ افغانستان تهیه کرده بودند .عـنـان امـور
رادر اردو ودرمقامات بلنددولتـی بـدسـت داشـتـنـد ،اقـتـصـاد
کشوررامربوط ومنوط ب ودساخته ،وسردارمحمدداوؤدرا هـوادار
ومطیع خودگردانیده بودند ،ودرلورت سقوط سلطـنـت ،بـدیـل
دیگر دولتداری بجزآنچه خودساخته بودند ،درافـغـانسـتـان دیـده
نمیشد ،چنانکه درعمل هم این طرح پیاده شد وبا فروپاشی سلطنت،
سردارداوؤد وهمکاران کمونیست او قدرت رابدست گرفتند.
روسهااین پـمن رابـه انـدازۀ دقـیـق سـنـجـیـده بـودنـدکـه
درساختاردولتی که برای افغانستان طرح کرده بودند اعضای کابینه
وافرادکلیدی در دولت قبم تعیین شده بودند .چنانکه وقتی روسها
محمدداوؤد رابه قدرت رسانیدند کدام سکتگـی در ادارۀ امـور
کشور رخ ندادو هر کسی به آن مقامی که برایش مش ـص شـده
بود رفت واوضاع کشور درهمان روزهای او نـورمـا وکـارهـا
حالت عادی خودرا داشتند.
اماامریکاییها که میدانستند ازظاهرشاه کدام کاری ساخته نیست،
باوجود اینکه شاه تمشهای فراوانی کردتابه امریکانشان دهدکه او
میتواند همکار و همدست خوبی برایشـان شـود ،ولـی امـریـکـا
ازشناختی که از اوداشت ،میدانست که آن شاه تـوان واسـتـعـداد
پیاده کردن مرام های امریکا وتطبیق پمنهای شان را بـ ـصـوص
مقابله باشوروی ندارد ،وبه الطمح ش ص بدرد ن وری است کـه
نه پایۀ مردمی دارد ونه بینش سیاسی .طبعیـت مـمیـم ،خصـلـت
بزدلی ،جُبن و دو دلی وعدم کفایتـش درادارۀ کشـور نـکـاتـی
بودندکه امریکا رامأیوس ساخته بود .امریکاییان دیگرتحمل دوام
سلطنت محمدظاهرشاه رااز دست داده و ادامۀ آنرابه مفاد روس ها
و مضار خود می شمردند.
دردهۀ هفتاد پایه های سلطنت به اندازۀ سـسـت شـده بـودکـه
طوفان نه بلکه ممیمترین نسیمی میتوانست سلطنت چهل سالۀ اورا
ازبیخ وبن بکشد ،و امریکاییان ازین حالت س ت نگـران بـودنـد،
چون توان مقابله باپیشرفت روس را نداشتند وهیچ روزی نبـودکـه
در ادارات امریکا گفتگویی درموردافغانستان نباشد .رابرت نیومن
سفیرایاالت متحـده درکـابـل ودوسـت نـزدیـک ولـمـیـمـی
محمدظاهرشاه یکسا پیش ازسقوط ظاهرشاه دریادداشتی کـه بـه
دولتش فرستاد ،پیشبینی کرده بودکه سیستم دموکراسی شاه بیـش
ازیکسا دیگر دوام نمی کند .مولوف دریـادداشـتـش افـزوده
بودکه افواهاتی پ ش شده که یکـی از پسـران کـاکـای شـاه،
محمدداوؤد یاسردارولی سلطنت راسرنگون خواهـدکـرد وعـنـان
کشورا بدست خواهدگرفت .بدین ترتی امریکاتوان مقابله رادر
برابر پیشرفتهای شوروی درافغانستان ،که درعرله های نـظـامـی،
اقتصادی ،اداری و سیاسی عمیقاط ریشه دوانیده بود ،نداشتنـد ،لـذا
درفکرآن شدندکه یگانه کاری که در شرایع فعلی میتـوان کـرد
اینست که برای روسهادرافغانستان دردسر خـلـق کـرد ونـبـایـد
گذاشت آنها آ خوشی درین کشور بنوشند.
بنابرآن سازمان سی آی ای برای سقوط سلطنت درتمش بـودتـا
پای روس هارا درافغانستان بیشتربکشد .ایاالت متده همزمانی کـه
ردپایی در افغانستان برای خودپیدا کرد ،گـروهـهـای مـذهـبـی،
روحانیون شناخته شده وحتی وهابی های عربی رانیزباهمکاری سی
آی ای ،آی اس آی و ساواک ایران در برابرنفوذکمـونـیـسـم در
افغانستان تحریک وتمویل نمود .حتی دسته هاو گروه های مذهبی
درکنج وکنارکشورساخته شده وفعالیت می نمودند .هدف اساسـی
از این تمشها وسرمایه گذاریها این بودتا سلطنت طـوری سـقـوط
نماید که شوروی درافغانستان کشانیده شود ،گروههای مـذهـبـی
وروحانیون دربرابر آن قیام نمایند وسرانجام افغانستـان بـه یـک
ویتنام ثانی برای شورویهاتبدیل شود.
پیترتامسن سفیرامریکابرای مجاهدین درپاکسـتـان درکـتـابـش
باعنوان «جنگ افغانستان »نوشت« :در30مارچ  9676مجـلـسـی
درقصرسفید دایرشدکه در ر س آن آقای بریژنسکی رئیـس سـی
آی ای بود .درآن مجلس گفتگوی داغ درموردافغانستان جـریـان
داشت ویکی ازمامورین بلندپایۀ وزارت دفـاع امـریـکـا والـتـر
سلوکوم ،کشیدن پای شوروی رادرافـغـانسـتـان مـطـرح کـردتـا
افغانستان رابه گودالی چون ویتنام برای شورویهاساخت .روی این
ملحوظ سی آی ای تعدادی ازکسانی رابسیج ساخته بودکـه الـم
باسی آی ای ارتباط داشتند ولی بـاهـوشـیـاری وزیـرکـی زیـاد
عضویت کی جی بی وحز خلق و پرچم رانیز حـالـل نـمـوده
بودند .این جواسیس وظیفه داشتند که به شـکـل مـاهـرانـه پـای
شوروی رادرافغانستان بکشانند وزمینۀ هجوم ولشکر کشی آنـرادر
افغانستان مهیا بسازند ،که ازجملۀ این جواسیس میتوان ازحفی اهلل
امین ،محمد حسن شرق ،داکترنعمت اهلل پژواک ودیگران نام برد

که درزیر پوشش کی جی بی نمایش کمونیسـتـهـای دوآتشـه را
مینمودند ولی الم برای اهداف تبدیل کردن افغانستان به ویتـنـام
ثانی برای شوروی فعالیت میکردند .چنانکه وقتی امین بعـدازقـتـل
تره کی رئیس جمهورشد ،باسازمان سی آی ای تماسهای مـ ـفـی
گرفت که سرانجام این ارتباطات اورا نماینده های کی جـی بـی
درکابل کشف کردندو درلددشدند تااو راازبین ببرند.
سفیرشوروی درکابل برای اینکه درمورداین ارتباطات معلومـات
کافی بدست آرد ،باامین چندین بارممقات نمود ،او درهرممقـات
در ظاهر از امین تعریف وتولیف میکردولی در خفا بـرای کـی
جی بی هدایت میدادتاپمن نابودی او را رویدست گیرد .الکسنـدر
موزوروف معاون سفیرشوروی درکابل میگویدکه باری شنیدم که
ایوانوف برای امین گفتک رفیق امین من هم مـانـنـد شـمـا یـک
ستالینیست هستم ،وهدفش ازچنین گفته هااین بودکه اعتماد امـیـن
را جل کندتا ازپمن کی جی بی برای کشتنش طرح کرده بـود،
آگاهی نیابد.
حفی اهلل امین وقتی درک کرد ارتباطـاتـش رابـاسـی آی ای
شورویها کشف کرده ،س ت درمضیقه قرارگرفت وبا دپلوماتهای
امریکا ونمایندۀ سی آی ای درکـابـل مـمقـات نـمـود.یـکـی
ازنمایندگان امریکاکه باامین ممقات نموده بود ،به واشنگتن اطمع
دادکه امین تقاضای شدیدی ازامریکانموده است .چون پمن سـی
آی ای آن دخیل ساختن بیشترشوروی درداخل افغانستان بود ،لـذا
امین را همکاری نکردند وبگذاشتندتا میدان برای روسـهـا خـالـی
باشدوباخاطر آرام پمن پیاده شدن قشون سرخ رادرافغانستان عملی
نمایند.
یکی ازمُهره هایی که درکشیدن پای روسهادرافغانسـتـان نـقـش
بازی کرد ،حسن شرق میباشد .اوش ص مرموز ومجهو الـهـویـه
است که فعالیتهایش در رویدادهای سیاسی افـغـانسـتـان هـمـواره
مرموز و زیرپرده بـود ،اوکـمـتـرحـرف مـیـزد ودرمـجـالـس
بیشترخاموش بود ولی بدقت گوش میکردوحاضرین رایـکـایـک
تحلیل وتجزیه مینمود .اکثریت مورخین کشور اوراعضورکی جی
بی می شمارند .شادروان میرمحمدلدیق فرهنگ اورا ازجـمـلـۀ
هفت کمونیستی قلمداد کرده که باداوؤدهمکار بودند .افـواهـات
است که گویا اودرکدام گوشۀ از والیت فراه تولدشده بعدشـامـل
مکت حربیه شده وهمچنان مکت بیطاریۀ اردو رابه پایان رسانـده
است ،وس س واردفاکولتۀ ط کابل گردیده وداکتر طـ شـده
است .حسن شرق باببرک کارمل درجذ وجل محـصـلـیـن در
اتحادیۀ جوانان که سردار داوؤد آنراتأسیس کرد ،فعالیت میکـرد.
به اعضای کمونیست این اتحادیه معاش میدادکه از بـودجـۀ کـی
جی بی تمویل میگردید .حسن شرق به مدت دهسـا درپـهـلـوی
سردار محمدداوؤد کارکردومدیرقلم م صوص اوبود ،میگویندکه
ازهرچه درکشورمیگذشت م فیانه به کرملین گزارش میفرسـتـاد.
درپمن سرنگون داوؤد ازطرف کی جی بی دست داشت و دروقت
قدرت کمونیستها او سفیر وبعد لدراعظم شد.
حسن شرق باعبدالمجیدزابلی ارتباط تنگاتنگ داشت کـه بـرای
نفوذ روسها درافغانستان زمینه سازی هافعالیت مینـمـود .مصـارف
پولی آنرا زابلی میداد .اوبا روسها ارتباطات ش صـی وفـامـیـلـی
داشت وبایک خانم روسی ازدوا کـرده بـود .وی بـه انـدازۀ
بامقامات روسی نزدیک بودکه حتی خانـوادۀ شـاه از اوهـراس
داشت .باری درمـجـلـس ورزا کـه شـاه مـحـمـودلـدراعـظـم
حضورداشت ،بااین سردارولدراعظم پرخاش کـردومـیـانـۀ ایـن
درگیری مجلس به حدی رسیدکه به یـکـدیـگـرالـفـاظ رکـیـک
گفتندونزدیک بودکه باهم مشت وی ن شونـد .شـادروان اسـتـاد
خلیل اهلل خلیلی که خودش درآن مجلس منشی وزرا بود ،او را بـه
نام تاجر مرموزیادکرده که درحلقۀ ناپاک سردار داوؤد کـه از
ماسکو دستورمیگرفتند شامل بود .همسرزابلی که اهل روسیه بـود
در همان سا وهمانوقت درامریکا زندگی می کرد .
حسن شرق به طریقۀ درمقامات مهم وتصمیم گیری کشورجاداده
شد که نه کسی دانست که کی اورا آورد ونه کسی بشمو داوؤد
یارای آنراداشت که برطرفش کند .اوبه اندازۀ ش ص مرمـوزبـود
که باوجوداینکه ازفاکولتۀ ط فارغ شده ،ولی کسی نمـیـدانسـت
که او یک داکتراست .دانشمندگرامی جنا داکترسـیـدمـ ـدوم
رهین در نوشته های خودنگاشته که درزمان ریـاسـت جـمـهـوری
سردارمحمد داوؤد عضوکمسیون قانون اساسی بودکه درآن حسن
شرق هم شامل بودکه درطی مجالس هیچگاهی ازاو س نی نشنیدیم
وهمه چیز را خاموشانه مراقبت میکرد و ازنگاه هـایـش مـعـلـوم
میشدکه انتظارحادثۀ رادارد و در د برای مامیگفت که زحـمـت
شما بیهوده است ،وقت کم مانده است!
اینکه حسن شرق یک جاسوس موفق وبینظیرکی جی بـی بـود،
میتوان این ادعارا باشواهد ودالیل زیاد اثبات کرد .مـثـم غـوث
الدین فایق که از ارادتمندان خاص سردارمحمدداوؤدبود نـوشـتـه
است که اومکالمات وگفتگوی حسن شرق رابا اعضای کمونیسـت
خلق و پرچم که بدستورکی جی بی جمـع شـده وپـمن کـودتـا
ونابودی سردارداوؤد راطرح میکـردنـد ،درکسـت ثـبـت ونـزد
سردارآوریم وبرایش گفتیم که این لدای حسن شرق است .
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صفحۀ پنجم

دانشمندگرامی پروفیسرداکترحمیـدهـادی درکـتـا تـجـاربـی
ازافغانستان نگاشته »از نگاه قیافه شناسی ومش صات جسمی حسن
شرق نه به پشتونهای فراه ونه به اهالی غیرپشتون فراه مـی مـانـد.
چهرۀ سفید سرخی دارومو های نصواری اوبیشتربه اهالی آسـیـای
میانه مشابهت دارد» .جنا پروفیسرهادی افزوده کـه اوشـنـیـده
است که اکنون داکترحسن شرق در اورنج کونتی کـالـیـفـورنـیـا
دریک عمارت بزرگ (منشن) که با گارد ها وسیستم های مصونی
پاسبانی میشود ،زندگی می نماید .امنیت درعمارتی که حسن شرق
زندگی میکند به اندازۀ ضیق است که اش اص عادی یارای داخـل
شدن به چندکیلومتری آنراندارد ،که این طرز زندگـی وحـمـایـه
ممکن پاداش خدمات اوباشد.
ازاینکه درموردمسقع الر س حسن شرق اکثردانشمندان مشکـوک
اند ،چیزتازۀ نیست .چنین شک وتردید درمورد الرنس عربی (پیر
کرم خان) هم بود .حسن شرق ش ص نزدیک باعبدالمجیـدزابـلـی
بود ،و زابلی درپرورش کمونیستها وهموارکردن راه برای نـفـوذ
روســـهـــا در کشـــورخـــدمـــات شـــایـــانـــی کـــرد وبـــا
سردارمحمدداوؤدسرازیـک گـریـبـان مـی کشـیـد ،وحـمـایـه
گرقدرتمندی در کرملین داشت ،به ترتیبی که محمد ظـاهـرشـاه
باوجوداینکه ازارتباط اوباروسها خو میدانسـت ،ولـی جـرئـت
ازبین بردن یاالاقل افشای آنرانداشت .عجزظاهر شاه دربرابر زابلی
وهمدستانش چون سردار داوؤد وسردارنعیم که به نفـع روس هـا
توط ه می چیدند ،به اندازۀ بودکه ازبیچارگی میگریست.
شادروان استادخلیلی دریادداشتهایش نگاشته که درمـجـلـس وزرا
پرخاشی میان عبدالمجیدزابلی ولدراعظم سردارشاه محمـودخـان
واقع شدوآن باالی یک هزاردالری بودکه لـدراعـظـم امـرداده
بودتابه محمدرحیم خان معاون بلدیه داده شودکـه بـرای تـداوی
خودب ار میرود ،وزابلی که وزیراقتصادبود آنرا اجـرا نـکـرده
بود .شاه محمود خان که ازین عمل زابلی س ت خشمگین شده بود
با عتا باالی زابلی لداکرد :عـبـدالـمـجـیـد چـرافـرمـان مـرا
مستردکردی؟ مجیدخان باجرئت تمام گفت :خـو کـردم کـه
فرمان رامستردکردم ،شورای بانک فرمان ترامستردکرد وبـانـک
ازخودقانون دارد .شاه محمود خان که ازین جرئت زابلی خشمگین
ترشده بود گفت :چراقانون بانک پیش ازمنظوری مـجـلـس وزرا
وپیش ازمنظوری لدراعظم مورداجرا قرارمیگیرد؟ عبدالمجید باز
باجرئت بیشترمیگوید :هرکاربه حکومت و هرکاربـه لـمحـیـت
شمامربوط نیست ! لدراعظم بیشتر غض می شودومیگوید :توکه
برای زنت هرماه مقدار هفتصددالر واسعاردیگر روان میکنی حـق
داری ومن بحیث لدراعظم حقی ندارم که یک هزار دالربه یـک
افغان بدهم که به تداوی برود ،توچرابه زنت پو میفرستی؟ زابلی
بالدای بلندمیگویدکه توچرا به زلمی پسرت پو می فـرسـتـی؟
سردارشاه محمودخان که ازغض میلرزید گفت :پسـرمـن بـرای
تحصیل رفته است .زابلی بالدایی که درآن اطمینان و قوت بـود
میگوید :من هم حق دارم که به زن خود پو بفرستم ،دیگرنام زن
مرانگیر وخاموش باش! لدراعظم سردارشاه مـحـمـودخـان کـه
ازفرط غض میلرزید وچشمانش ازحلـقـه بـرآمـده بـود بـاالی
عبدالمجیدزابلی چیغ زندکه :خاموش باش ،دهنت رابسته کن گـم
شو! زابلی درجوا تقلیدزبان لـدراعـظـم شـاه مـحـمـودخـان
رامیگیردکه لدراعظم رابیشترخشمگین ساخـت وبـاعصـبـانـیـت
ولدای بلند لداکرد  :عسکر بیا این را خار کن! ...
مجلس وزرا برهم می وردو زابلی راکه آمادۀ بـرخـورد فـزیـکـی
بالدراعظم بود ازمجلس بیرون کردند ولدراعظم باقهر وغضـ
به خانه رفت وقسم یاد کردکه حاالمیروم وحسا راباعبدالمجید و
پشتیبانهایش درظرف یک ساعت فیصله میکنم ،مـن دیـگـریـک
عسکرهستم ،لدراعظم نیستم ...سرداربه خانـه مـی رود ،یـکـی
دوروزبه لدارت نمی آید وراساط نزدمحمدظاهرشاه میرود .ظـاهـر
شاه دستهایش رابوسه میکندومیگوید من شنیدم که عبدالمجیدخان
امش در مقابل شماگستاخی کرد .شما ازمن انتقام بگیرید ،شـمـا
مراجزا بدهید ،شما آزرده نشوید ،به من دشنام بدهید ،هرجـزایـی
که میدهید من حاضرهستم .شاه بازدستهـای کـاکـایـش رابـوسـه
میکندواشک میریزد ،هق هق کنان گریه میکند ومـیـگـویـد بـه
کارتان ادامه بدهید ،هرچه شما بگویید همانطورمیشـود .عـهـدبـه
خداست که عهدبه خدا میکنم که ازحرف شما نمی برآیم وپـیـش
تان گریه و زاری میکنم.
این لحنۀ جال ولی تألم انگیر پرده ازروی حقایق زیاد ورازها و
رموزهای بیشمار برمیدارد که قـدرت یـک جـاسـوس رانشـان
میدهدکه به چه اندازه قوی بود ،وکی جی بی به چه اندازه دررگ
وخون وطن ماریشه دوانیده بودکه اجنتهای آن باچه قـوت وبـی
باکی دربرابر لدراعظم یک کشوردرمجلس وزرای آن ایسـتـاده
وگستاخی می نماید ،به لدراعظم دشـنـام مـی دهـدو او رادر
(دنـبـالـه
پیشروی همه کابینه خرد و خمیر می سازد !
درلفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید

نصیراحمد رازی

PAGE 6

شمارۀ 7102
سدنی  ،آسترالیا

واژه های همسو با تصوف

آدم  :ابوالبشر ،انسان ن ستین که بالفات والقا خلیفه اهلل ،لفی
اهلل ،ابو الوری ومعلّم االسماء نیز نامبرداراست ،بنابر روایات یهود،
خدا درپنچ روز زمین وآسمان رابیافرید ،آنـگـاه اراده کـردکـه
درزمین جانشینی داشته باشد ،روزششم آدم را برلورت خـویـش
بیافرید .چون خواست آدم رابیافریند ،جبرئیل رابه زمین فرسـتـاد
وگفت :یک قبضه گل برگیر ،تر و خشک ازهـر لـونـی ،سـیـاه
وسفید ،سرخ وزرد و سبز ،شور وشیرین ،تاتمام این خلق رااز گـل
بیافرینم  .زمین جبرئیل رابه خدای سوگند دادکه ازمن برنگـیـری.
جبرئیل به سوی خداباز گشت .آنگاه میکائیل وپس از اواسرافیـل
مأمورشدندکه آنهانیز به همین گونه دست خالی بازگشتند .آنـگـاه
خداوند عزرائیل راماموراین کارکرد واز اوخواست که باخشونت
یک قبضه گل برگیرد .عزرائیل بدانگونه که خدای گفته بود یک
قبضه خاک به قهربر گرفت که چهل ارش ستبری آن بود ومـیـان
مکّه وطایف فروری ت .عزرائیل به پاس این اقدام ،قابض االرواح
شد .بنابراین هم مرگ وهم زندگی آدم بردست عزرائیل لـورت
گرفت( .بلعمی )9/70
خدای تعالی برخاک آدم چهل روز باران اندوه بـبـارانـیـد ویـک
ساعت باران شادی ،آنگاه گل آدم به کما قدرت ب االیید وازآنچه
لافی تربود آدم را بیافرید و ازباقی درخت خرما را  .چون جـان
درکالبد آدم درآمد ،خدانام همۀ چیزها آدم راتعلیـم کـرد واورا
برت ت کرامت نشاند(.قصص -سورآبادی )9 -فرشتگان راچـون
علم او مسلّم گشت ،خدای گفت :آدم راسجده کنید ،همه سـجـده
کردند مگر ابلیس که سر باز زد .خدابه ابلیس گفت که چه چیزتو
را بازداشت که م لوق مرا سجده نکنی؟ گفت :من برتر ازآدمـم،
مرا ازآتش آفریدی و او را ازگل .آنگاه خدای تعالی فرشتگان را
امرکرد که ت ت او به بهشت برند وهشـت بـهـشـت اورا مـبـاح
گردانید ،و حوّا را از پهلوی چپ او بیافـریـد وگـفـت گـردایـن
درخت مگردید .حوّا به وسوسۀ ابلیس ،که به کمک مار و طاووس
به بهشت راه یافته بود ،چنددانه ازآن میوۀ ممنوع ب ورد وبه آدم
نیزداد.
ازتورات چنان برمی آیدکه گویی آدم باخوردن مـیـوۀ مـنـهـی،
عارف نیک وبد و رقی خداوندگشته بود .چون آدم و زنش ازآن
درخت بچشیدند ،خود را برهنه یافتند(اعراف  )88ازیکدیگر مـی
گری تند و شاخه های درختان برسرآنـهـا فـرودمـی آمـد .آدم
میگریست  .ندا آمد :نه ترامی گفتم کـه پـیـرامـون آن درخـت
نگردید؟! آنهااستغفار کردند ،توبۀ ایشان پذیرفته شد .آنگـاه نـدا
آمد که اکنون ازبهشت بیرون روید .رنج آدم درزمیـن آغـازشـد.
جبرئیل به او نوشتن و زراعت و بافندگی وخانه ساخـتـن وتـهـیـۀ
وسایل زندگی بیاموخت .آدم از آهن تنوری ساخت کـه تـا گـاه
نوح بماند .آدم درنُه لدوسی ونه سالگی وفات کرد .چون بمـرد،
فرشتگان سوگواری کردند وآفتا و ماه شش روز من سف بـود.
(فرهنگ اساطیر)
ابلیس  :ابلیس در ابتدا ازممیکۀ مقر بود ونام اللی او عـزازیـل
است .او هفت لدسا عبادت کرده بود وسه هزارسا نیزشاگـرد
رضوان بود .دلیل این که ابلیس برآدم سجده نکرد ن وت و تکبّـر
اوبود .چنانکه گفت من ازآتشم و واز نور و آدمی ازخاک .
برخی ازلوفیه شیطان را سلطان العارفین خوانده و امـتـنـاع اورا
ازسجده بردن بر آدم،کما توید واخمص او دانسته اند وقسمـتـی
از شطحیات لوفیه دراین مقوله است .عموه براین ،برخی گـفـتـه
اندکه خود حق تعالی می واست تا ابلیس اغوا شود.ابلیـس بـعـداز
مطرودشدن ازخداوند خواست که تاروزقیامت زنده بماند تا بتواند
بهترین آفریدۀ او یعنی آدم را گمراه کند .ازاین رو ابلیس عمـری
طوالنی دارد ومظهرپیری است .بعداز این ابلیس به کمک مـار و
طاووس به بهشت رفت و حوّا را درخوردن میوۀ ممنوعه فریفت .
درفرهنگ الطمحات وتعبیرات عرفانی چنین می خـوانـیـم« :
ابلیس گاه مرادف با شیطان بکارمیرود .درکلمـات عـرفـا غـالـبـاط
دومعنی ازآن اراده میشود .عزیزالدین نسفی گوید« :ازبهشت دوم
سه کس بیرون آمد :آدم ،حوا ،شیطان ،وازبهشت سوم شش کـس
بیرون آمد :آدم ،حوا ،شیطان ،ابلیس ،طاووس و مار .حـوّا جسـم
است ،شیطان طبیعت است وابلیس وهم است ،طاووس شهوت است
و مار غض است .پس به تأویل اوهمۀ قوت های مادی وروحانـی
فرمانبردار آدم شدند ،جز وهم که مطیع نشد( .فرهنگ الطمحات
عرفانی)
چون ابلیس رابه این جرم :...این مضمون رامولوی درمثنوی ایـن
گونۀ آورده:
گفت شیطان که «بما اغویتنی »کرد فعل خود نهان ،دیو دنی
گفت آدم که « :ظلمنا نفسنا »اوز فعل حق نبد غافل چو ما
در گنه او از اد پنهانش کرد زآن گنه برخود زدن ،اوبرب ورد
بعد توبه گفتش :ای آدم! نه من آفریدم در تو جرم و محن ؟
نه که تقدیر و قضای من ب ُد آن چون به وقت عذرکردی آن نهان؟
گفت  :ترسیدم  ،اد نگذاشتم گفت  :من هم پاس آنت داشتم

لینا روزبه حیدری

وود بریج ،ورجینیا

من مسلمان هستم ،

ولی من بیشتراز انکه به فکرطواف دردورخانۀ او باشـم و تـکـت
طیاره ب رم تا بروم تا شاید او را دران خانه در لـحـرای عـر
بیابم..او را هرلحظه باخودحس میکنم همین که نفس مـیـکـشـم،او
هست ...همینکه لب افتا طلوع میـکـنـد و شـ غـرو او
هست...همینکه اسمان و زمین در مداری منظم میچرخد..طبـیـعـت
زنده میشود و دوباره میمیرد..فصل ها تکرار میشوند و قـلـ هـا
ضربان اش حتی برابر یک هزارم ثانیه دچار اخملی نمیـشـود....او
هست!!!!....من در خانه یی از گل و خشت به دنبا او نمی گردم و
حس نمیکنم که حضور او محدود به مکانی در یک کره خـاکـی
باشد!!
 من مسلمان هستم ،ولی اگر بتوانم به نـمـازم رسـیـدگـی کـنـم،می واهم نمازم به معنای واقعی نماز باشد ،نمی واهم ماننـد ورزش
یوگا با تکرار چند کلمه به درگاه او بیاستم و بعد با عجله جانماز را
جمع کنم و این تکرار خواندن ها ،نه پلیدی را از ذهـن مـن ،نـه
پلیدی را از روح من ،نه پلیدی را از کردار من ،نه پـلـیـدی را از
گفتار من و نه پلیدی را از رفتار من بزداید....نماز ب وانم و رو بـه
قبله بیاستم ،ولی ذهنم ،مفکوره ام ،عمل ام ،زبـان ام ،کـردارم،
رفتارم ،گفتارم ،تمـام انـچـیـزی بـاشـدکـه اومـرا ازآن نـفـی
کرده...ترجی میدهم که به زبان ساده خودم با او لحـبـت کـنـم
ولی قل و روح و رفتارم ،با او مطابق و همراه باشد
من مسلمان هستم ،ولی به ریش عقیده ندارم ،بـه تـحـجـروعـقـ
ماندگی عقیده ندارم ،به جهادی که ازخون مردم میگذردوبـایـک
مشت جاهل و بی خبر از دین وجهان رهبری میشود ،عقیده ندارم،
به هرامری که به اذیت و ازار و کشتار مردم ولو که کافر بـاشـد
بیانجامد ،عقیده ندارم و انرا نفی میکنم ،از بیسـوادی ،تـحـجـر و
عق ماندگی بیزارم و وظیفه اعظم و بزرگ خـود را مـنـحـیـث
مسلمان در اموزش علم و دانش و انسان بهتر شدن میدانم ،اگر او به
من با اولین کلمه گفت که ب وان! اقرا! و نگفت که بیسواد بمـان!
ریش بگذار! ادم بکش! خشونت کـن! بـ ـاطـرمـن ادم بـکـش!
ب اطرحور وغمم بهشت ،مردم را سر ببر!....من هر باری که کتابی
می وانم ،حس میکنم که به بهشت خواهم رفت...هر وقت انسـانـی
راکمک میکنم ،حس میکنم به بهشت خواهم رفت...هر بـاری کـه
دستاوردی انسانی دارم ،فکر میکنم به بهشت میـروم...و قسـم بـه
همان خدای علم و دانش و فهم و شعور و سواد ،که بهشـت جـای
یک مشت ادمکش و جاهل و متحجر با ریش و تسبی و د هـای
کثیف و الوده نیست که برای عیاشی برای حور ها ،کـمـر بسـتـه
اند!...بهشت از انسان هاییست که با اموختن علم و دانش به بشریت
کمک کردند ،اختراع کردند ،ابدا کـردنـد ،افـریـدنـد ،کشـف
کردند ،ساختند...ادم امدند و راه تکامل به سـمـت انسـانـیـت را
پیمودند و انسان از دنیا رفتند!..
من مسلمان هستم ولی انچه را در جوامع »اسممی« امروزمیبیـنـمکه اکثر مفسدین این جوامع با ریش و قبا و عبا و اغاز هر کـلـمـه
خود نام اهلل را به زبان اورده و چند کلمه عربی را تحـویـل انسـان
های ساده د میدهند با تمـام شـعـور و درک و احسـاسـم رد
میکنم...خو میدانم که نه هیچ کدام این جوامع اسممی اسـت و
نه این ریش و تسبی به دست ها با ایه هـای از بـر کـرده شـان،
مسلمان هستند و به انچه موعظه میکنند باور دارند!!..با ریـش در
منبر به نام خدا به مردم میگویند ولی خلـق خـدا را قـتـل عـام
میکنند!!..با ریش به قران قسم می ورند ولی از هیچ جنایتی دسـت
بردار نیستند!!.
ما مسلمان ها از اسمم و انسانیت خیلی فالله داریم...خیلی دوریـم
و خیلی به اشتباه رفته ایم ...ما کجا و دینی که انسان را زنـده از
گور نجات داد کجا!...ما حا راه بهشت را انتحارتعین کـرده ایـم
وتمام ذهن مابه ریش و قباوعباو موی زن گره خورده...انسـانـیـت
خیلی وقتست ازمیان مارخت بربسته است!....اگر ما مسلـمـان هـا
خو میبودیم ،پناهجوی ما برای پناه خواستن در اقیانوس ها غرق
نمیشد ودرهمان سرزمینهای خانه خدا ،به او وفـرزنـدانـش پـنـاه
میدادند!! ....مسلمان به دیگران از شر وحشت یک مسلمان دیـگـر
پناه نمیبرد!!...مسلمان دسـت کـمـک را بـه سـمـت دیـگـران
درازنمیکرد! ما مسلمانهاکجا ودین کجا !!./
**************
عارف  :درالطمح کسی است که حضرت الهی او رابـه مـرتـبـۀ
شهود ذات و اسماء ولفات خودرسانیده و این مقام ازطریق حـا
ومکاشفه براوظاهرگشته باشد ،نه ازطریق علم ومعرفت .
بعضی گویند :عارف کسی است که فنای درحق یافته وهـنـوزبـه
مقام بقای باهلل نرسیده و ازمقام تقیّد به مقام اطمق سیرنموده باشد.
»معروف «حق مطلق است که مـبـداومـعـادهـمـه اسـتـوبـعـضـی
دیگرگویند عارف کسی است که از وجودمجازی خود مـحـو و
فانی گشته باشد.نیزگویند عارف کسی است کـه عـبـادت حـق
راازآن جهت انجام میدهدکه اورا مستحق عبادت مـی دانـدنـه از
جهت امید ثوا وخوف عقا .

صفحۀ ششم

سیدهمایون شاه عالمی

معرفی مرحوم هاشم شایق

شادروان استاد هاشم شایق افندی فرزند دامم محمـد یـعـقـو
م لص درسا  9893هـ (9889م) در شهر مرغیمن (مـرغـیـنـان)
والیت فرغانۀ اوزبیکستان زاده شد و مدتی بعد با خانوادۀ خود بـه
شهر ب ارا آمده متوطن گردید و پس از فراگیری تعلیمات ابتدایی
و حف قرآن کریم ،تحصیمت عالی را در رشته های علوم عـربـی
و اسممی در مدارس معروف ب ارا به خصوص مـدرسـۀ بـزرگ
میرعر که کانون مهم علمی آن
زمان به شمار میرفت ،ادامه داد.
هاشم شایق افندی وزیر م ـتـار
و سفیرکبیر ب ـارا درکـابـل بـه
عنوان اعترا به تجاوز روسـهـا
ازوظیفه استعفا داد و بـر طـبـق
نوشتۀ مرحوم خا محـمـدخسـتـه
درکتا معالرین سـ ـنـور مـی
خواست به ترکـیـه بـرود ،ولـی
دولت امانی ازوی تقاضا نمود تـا
در افغانستان باقی بماند.
نمونه کمم مرحوم هاشم شایق:
شدبهاروبازساغررابه ساغرمیزنم
چون قدح بردست ساقی بوسه ازسرمی زنم
می نگارم طـرح رنگین هم خیا باغبان
برسراپای چمن از سبزه مسطـر می زنم
آشکارا میکنم هم چشـی شبنم را به باغ
خیمۀ خودرا به پهلـوی گـل تر می زنم
نغمه می جوشم به گـشن همنوای آبشار
تانه پنداری که سنگ پای برسر می زنم
چندروزی میشودبوی بهارم کرده مست
چون نسیم ازبی ودی خودرابهردرمی زنم

لب هـــم بزم هزارآوازخوانی می کنم
شام چون پروانه گـرد هرگلی پرمی زنم
آفتا

آسا نشاط انگــیز می یزم زجای

خنده را پرمی گشایم ،گریه را سرمی زنم

در کمر دامن زده «شایق »به استقبا گل
چون لبا من نیز دست وآستین برمی زنم
برای معلومات بیشتر به این جا مراجعه بفرمایید:

ariaye.com/dari9/farhangi/sharai6.html

****************
درمقابل اهل معامه که عبادت حق را جهت ثوا اخروی انـجـام
میدهد  .بعضی گویند :عارف کسی است کـه مـراتـ تـزکـیـه
وتصفیۀ نفس راطی کرده واسرارحقیقت رادریافته باشد( .فرهنگ
الطمحات عرفانی)
عطار دربارۀ زاهد گوید :
اال ای زاهدان دین دلـــی بیدار بنمایید
همه مستید در مستی  ،یکی هشیاربنمایید
زدعوی هیچ نگشاید اگر مردید اندر دین
چنان کاندر درون هستید ،از بازار بنمایید
اما زاهد درشعرحاف جلوۀ خـاص دارد ودارای مـفـاهـیـم
متعددی است.
از ش صیتهای مشهور و منفی ودوست نداشتنی شعرحافـ اسـت
که به لورت »واع  ،شـیـخ ،فـقـیـه ،امـام شـهـر«و نـیـز از
اویـادمـیـشــودواهـل مــدرسـه ولــومـعـه (کـنـایــه ازمسـاجــد
وخانقاههاوزیارتگاهها وریاضت گاهها) ومجلس وع است.
از لحاظ قشری گری وظاهرپرستی و خرقه پـوشـی وبـعـضـی
لفات دیگر ،با ش صیت منفی دیگر درشعـر حـافـ  ،هـمـسـان
وهمدرد است وآن همانالوفی است که اونیز پشمینه پوش تندخو
و بری ازعشق وبی بهره ازمعرفت است و دامگاه او خانقاه اسـت.
(حاف نامه)9 ،
همچنان دربارۀ زاهد گفته اند :زاهدآن باشدکه همۀ لذات های دنیا
درباقی کند وبه لذت بهشت عو کند .اما فـروخـتـن دنـیـا بـه
آخرت ،زهدی ضعیف است به نزدیک اهل مـعـرفـت ومـحـبـت.
(شرح عرفانی غز های حاف )./

هفته نامۀ امید

رضا محمّدی

7102
لندن ،بریتانیا

جمهوری بیجانشین واصف باختری

چهاکه برسراین تکدرخت پیرگذشت
ولیک جنگل انبوه را ز یاد نبرد
نشست عمری دراستوای برگ وتگرک
شکی ل رۀ نستوه را ز یاد نبرد
به استواری آن سنگ آفرین بادا

که آبگینه شد و کوه را ز یاد نبرد
استاد واصف باختری
استادوالف باختری بدون شایبه شناسنامه ادبیات وفرهنگ
افغانستان امروز است .مردی که استادی را در لرافی و نسیه
فروشی در بازار فرهنگ کمایی نکرده است .چنانکه آن را با
پیشغام و پسغام به اربابان جراید نیز گدایی نکرده است .استادی را
حافظه جمعی ملتی به او داده که در تاری ش به س تی عنوان لیمم
کرده است .مثم ما در شعر فارسی به حاف با آنهمه عظمت استاد
نمی گوییم .حاف خواجه شیراز است چنانکه سعدی و بید و
حتی فردوسی نیز شیخ و میرزا و حکیم لق گرفته اند .در تاریخ
زبان فارسی به آدم های معدودی استاد گفته اند .مثم عنصری
یامنوچهری که درعین جوانی استاد خوانده می شدند .جایی خود
منوچهری دلیل استادی عنصری را سعی میکند اینگونه بیان کند
که »عنصرش بی عی و د بی غش و دینش بی فتن«
عنصر بی عی باختری در ش صیت شگفتش نهفته است .در
عصرکوتاهی جانها ،باختری آخرین بازمانده تبار مردان بزرگ
است .رند و عیار و جوانمرد و حکیم و این تنها ب شی از عنصر بی
عی اوست .استادی که پوستش را در همه عمر به هیچ
امیرالمومنینی نفروخته است .در عین ستودگی «دندان زینت
المجالس شدن »را ازدهان بر کشیده است .نصیحتی از اوکه
شاگردانش به ندرت توانستند پذیرا شوند :
دلم نه بندۀ افمک شد نه بردۀ خاک ز آبنوس رمید و ز الژورد گذشت
و انسانگرایی او اومانیسم وارداتی شاملونیست .انسان گرایی او
حتی مدینه فاضله آرکاییک مزدشتی اخوان نیست .و به این
خاطرقیاس اوبا هردوی این بزرگان نهایت بی انصافی است.
انسانگرایی او از حکمت باستانی و داستانی شاهنامه و یادگار
زریران سرچشمه می گیرد .از وداهای حکیمانه که درآن »شاعران
شاگردان خداوندند «و از حکمت روستایی که نسل به نسل به
دست های مدرن روزگار ما رسیده است .حکمتی که در آن
»برای هرچیزدر زیرآسمان وقتی است «از جامعه بن داوود.
حکمتی که بر انصاف و همه بینی استوار است .چنانکه در یافته
های طمیی بگرام این روزها گفته می شود .همزیستی آرام چندین
فرهنگ از شرق و غر در یک وقت .حکمتی که مهربانی و مهر
ورزی سر فصلش است .دانستن این نکته در مرام و بالتبع شعر
اوست که او را باز می شناساند .وقتی در زندان حتی زندانبانش را
پاسبانی دیومنش شیطان لفت نمی داند .که حکیمانه او را چون
خود اسیر سرنوشتی مکتوم می داند که دیگرانش رقم زده اند .و
خطا او نه به پاسبانی خاص که به نوع پاسبان که به کنش
پاسبانی در جان نوع آدمی است.
...پاسبان منا ای توخود بندبرپا ،زبان بسته ،تنها چیستی هیچ
میدانی؟
دشنه یی رفته درسینۀ روزگاری
همچنان مانده بر جای ،خفته در خون و زنگار
هیچ آزرمی از من مبادت!
ما ز یک تیره و یک تباریم -
شحنه میداندآیاکه زنجیریانش ـ همسرایان رگبارهای شبانه ـزین
این آسمانه
نیز هرگز
نان زرین خورشید را بر سر خوان خوالیگر خوا
نبینند
شحنه میداند آیا که مرغان نورند زین جا گریزان !
این نوع نگاه در ادبیات ما بی نظیر است .انسانیتی که مـحـصـو
لیبرالیسم مدرن نیست .انسانیتی در حیطه امر نمادین الکانی اسـت،
که در آن پرسوناژها همه بازتا یک چهره درآیینه ی نمادین اند.
شحنه و پاسبان و مرغ نوری و زندانی همه لورت هایی از یـک
ش ص اند .مثل رستم و اسفندیار مثل سهرا و رستم کـه نـمـی
توان آنها را درعین تقابل ،جدا دانست.

منهای این همه این حکمت بی غش نیست .سنت بل ی این حکمـت
بر درفش کاویانی محوراست که هرساله بابهاردر بلخ بامی به نشانه
دادگری و دادورزی افراشته می شود .باختری رنج این همه مشقت
و حبس و حر را بر خود می خرد تا سیلی گداخته از خشمش را
بر لورت بیداد زمانه بکوبد
ای پتک ها ،ای داس ها ،گیرید ازین کناس ها
زین تیره د خناس ها ،داد ِ د ِ اهل ِ خرد (...ازشعر «خشم »سا )9338
زنده گی جلوۀ دگر گیرد
گر ستمدیده گان به پا خیزند
بر ستم پیشه گان نب شایند
با فرومایه گان در آویزند( ...ازشعر «زنده گی چیست؟ »سا )9333
با رشتۀ بیداد بدوزند دهانم
اندیشه ندارم اگر این دیو سرشتان
بانالۀ خودشعله برافروزم ،اگرچند چون شمع بسوزنددرین بزم زبانم
(ازشعر «مرغ گفتار »سا )9333
و خطا به شعر میگوید:
پردۀ بیداد و زنجیر ستم را پاره کن
از هراس زورمندان پرده پوشی تا به کی؟
مو شو ،سیم شو ،سیم پر جوش و خروش
لرزه در د ها پدید آور خموشی تا به کی؟
(...ازشعر «آهنگ رستاخیز »سا )9333
آدم عافیت طلبی مثل من که گوشه راحت عالم را به بهانه «خلوت
گزیدگی »محکم گرفته است .س ت غبطه می خـورد .بـه حـا
مردی که در او روزگار عافیت قبـای سـلـطـانـی و وزارت و
لدارت را به قیمت آرمانش ن رید .همان وقت طرفه آشکارسـت
که چه بسیار لاحبان اندک ذوقی می توانستند از سترونی روزگار
با تملق و پرده پوشی و حداقل دم فروبستن به چارسوی عـالـم بـه
عنوان سفیر و وزیر مقرر شوند و رند آتش نفسی مثل باختری همه
این مواج و مواه را فرو هشت تا آدمی مثل من و همگنان من
امروز به او عشق بورزند .چراغی را مثل قهرمان فیلم نـوسـتـالـژی
تارکوفسکی از سردابی ناممکن در کند ترین ریتم تاریخ افغانستان
به این سوی آورد ولو خود به هزار رنج مبتم شد.
ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی
ماییم که راه تو گشودیم و گذشتیم
و تنها همین کافی بود که در هیات اسطوره ای جاودان بـاقـی
بماند .بعد ها در روزگار س ت عالم ،به لشکر دوم جاهلیت قادسیـه
نامه ای نوشت .نامه ای که برای سوزاننده کتاب انه جندی شاپور و
سالها بعد کتاب انه نطامیه بغداد و خمله همه این تاریخ پرمشـقـت
بددینی خطا می شد:
سمم بادزما کاشفان آتش را که روزاو جشن کتا سوزانست!
شعر باختری جدا ازین ویژگیهای حکمی که اثـرحـا شـ ـصـی
اویند .استادانه است .کسی که سستی و استواری زبان فـارسـی را
بداند .می داند که چرا شعر باختری شناسنامه زبانی مردمی اسـت.
شعری که دران حتی حرفی را نمی توان جابجا کرد .شعری که بـا
خواندنش آدم البته اگرباسوادباشد .مست می شود مثل همان مستی
که خواندن شعر نالر خسرو و منوچهری به آدم می دهد .شعـری
که کلمات در آن به تنهایی جزیره های مستقل به هم پیوسته انـد.
حروف برمبنای موزونی بر مبنای ریتمی روستایی کنار هم چـیـده
شده اند .شعر او از زبان بازیهای مس ره بی مـعـنـی کـه در آن
کلمات تنها برای بازی با هم جناس شده اند خالی است .جناس او
از سر فکری شعری است .شعر او معنی دارد .احساسات مهار ناشده
مردی گلو بریده در کوچه نیست .می توان در پـی هـر شـعـرش
رساله ای نوشت چنانکه می توان در پی شعر خاقانی چنین کرد .و
اگر دوستان ما برمن ب ندند محقند چرا که امروز به س ـتـی مـی
توان ده نفر را یافت که خاقانی را درست ب وانند.
شعر باختری مثل ش صیت اوست که قابل مصادره برای هـیـچ
سازمان و حز و انجیو وموسـسـه ای نـیـسـت .شـعـری بـرای
آوازخوانی و ایجاد لل نیست .شعری برای لـلـحـاسـت .بـرای
جایزه گرفتن در چلغوز آباد فرنگ نیست  .مثل فلمهای هنری مـا
نیست که قبل از نمایش در سینماهای وطنی و خانه های افغانی بـه
قصد جایزه در جشنواره های فرنگ ساخته شده بـاشـد .و الـم
ککش هم نگزد که افغان ها دیده اند یا ندیده اند .خمله ایـنـکـه
شعار نیست و این بزرگترین آموزه ایست کـه مـی شـود از او
آموخت .و برای این است که باختری با تیتر جراید نه بزرگ شده
است و نه فراموش می شود .راستی تا نوشته ام تمام نشده بگـویـم
همه اینها اگر هم نبود به خاطر تربیت دو تا از بهتریـن و دوسـت
داشتنی ترین شاعران معالر ما شهید قهار عالی و خالده فـروغ ،
فرهنگ روزگار ما به باختری مدیون است.
خیلی ازدوستان مثمتازه روشنفکرماشایدبرمن خرده بگـیـرنـدکـه
فمنی پس ازاینهمه داعیه تازگی بـه مـریـدی اسـتـادی کـهـنـه
کاردرآمده است.
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ناتوانی محمدظاهر شاه (دنباله ازلفحۀ پنجم)
زابلی که درغر زندگی کرده بود میدانست که این عملش یک عمل بد
وحتی یک بداخمقی فاحش است ،چه درهیچ فرهنگی قابل پسندنیست که
یک آدم کمن ،یک ریش سفید وحتی یک انسان عادی رادرمحضرعام به این
شکل رسوا وبی آبروساخت ،ولی دستورکرملین برایش همینطوربود که چنین
افترا ودور ازدساتیر اخمقی عمل نماید ،تابه کابینۀ محمدظاهرشاه تفهیم نماید که
گپ ازچه قراراست وقدرت دردست کی است ! درغیرآن زابلی به اندازۀ پو
داشت که یک هزاردالر برایش به الطمح دشلمۀ چای هم نبود ومیتوانست آنرا
ازبودجۀ دولت نه بلکه ازجی خودهم ب ردازد ،اماقصدا ط به دستورکرملین این
یک هزاردالر رابهانه قرارداد تاتوان حکمرانان کرملین و نفوذشان رادر افغانستان
نشان بدهندکه هرچه ایشان درافغانستان ب واهند کرده میتوانند! ازجانبی چون
زابلی درعین حلقۀ جاسوسی روسها با سردار داوؤد وسردارنعیم بود ،هردو بااین
دستورکی جی بی برای بی آبروساختن کاکای شان موافقه کرده بودند تابهره
برداری نمایندکه ظاهرشاه وحکومت اوبی کفایت است که حتی درکابینه اش
هر ومر وبی نظمی موجوداست .چنانچه سردارداوؤد که وزیردفاع
وسردارنعیم که وزیرخارجه بودند ،هردو در همانروز درمجلس کابینه شرکت
نکردند واطمع داده بودند که مریض اند .روسهابااین عمل زابلی به
وزرای شاه گوشزدکردندکه اگرلدراعظم نزدایشان به این اندازه
موجودضعیف وناتوان است ،پس شما ورزا به پشیزی ارزش
ندارید ! ( /دنباله دارد)
**************
راستش من به این مریدی چنانکه پذیرای آن استاد باشد مفت ر
خواهم بود .اندوه برای کسانی مثل استاد باختری فقع این تازه
قلمان آوازه بازاری خیالی شنیده نیست .حداقل این جمع می
توانند شعرباختری راب وانند بی آن که ش صیت و دانش و د بی
غش و دین بی فتنش را دریابند .اندوه بزرگتر برای روزگار
تاری ی ما انبوه ستایشگران نفهم است .آنانکه به قاعده اذا افندقلد
حبله ُ  .به هویی در آوازه اند و شیرازۀ شان با هایی از هم می
پاشد.
راستش از انبوه این دانایانی که مدح باختری می کنند .آدم می
ترسد وقتی می گویند باختری و مثم بهارسعید شاعران بزرگ
روزگارند( .ارجاع به مقاله ای محفوظ در آسمایی) مثل همان
س ن حکیم است که الدنیا انزلنی فانزلنی فانزلنی فقد یقا  . .مثل
اینکه بگوییم انشتین و رضامحمدی هردو فزیک دانان بزرگند .این
س ن وقتی شایع می شود ظلم به هردو نفراست ودر حیطه فزیک
جنایتی در حق انشتین و ازین جنایات درحق باختری هر روز روا
داشته می شود .این است که به فغان می آید.
من گوهرم و لیک به بازار روزگار
روشندلی نبود که داند بهای من
د مُرد و شور مُرد و نوا مُرد و شعر مُرد
این واپسین سرود منست ای خدای من
این شعر را سالها سا پیش گفته بود مضمونی که بعدها دوباره
به گفتنش مجبور شد.
نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود
چو از قبیلۀ اشباح خوابگرد گذشت
زدوستان گرانجان کجابرم شکوه
کنون که خصم سبکمایه هرچه کردگذشت ...
قسم به غربت والف که در جهان شما
یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت
و سرانجام اینکه این ایام به همت کلوپ قلم افغانها در سویدن
و اعضای نازنین و فرهنگ پرور آنها بزرگداشتی برای استاد
باختری در استکهلم گرفته خواهد شد (مجلسی که یکی از
بزرگترین آرزوهای من شرکت در آن بود) یا شاید تا این نوشته
منتشر می شود .گرفته شده باشد .اگر چه من مطم نم طبق معمو
جز تشریفات تکراری و س نرانی های جدو ضربی که در آن
تنها نام اش اص عو می شودو عین مقاله تکرار ،چیز تازه ای
شایسته باختری ادا ن واهد شد .منتها جای خودم را خیلی خالی
می دانم .چه کنم (د خانه ایست کانجا نتوان به زور جا کرد)
با اینهمه امیدوارم این نوشته عجالتا ،عر ادبی به محضر
استاد باختری و قدر شناسی از متولیان محترم کلوپ افغانها برای
این تکریم شایسته شان به حسا بیاید/ .

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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بررسی فشردۀ حاالت افغانستان (دنباله ازلفحۀ او )
دومین کس که ادعا کردندکه من درکمیته بودم وقانون اساسـی
راساختم ،آقای داکترمحمد طاهر هاشمی بود که بامن همکـاربـود
درفاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی کابل .اوهم مثل من کدام تجربـه
درقانون اساسی نداشتند منتهی مفکوره های مـربـوط بـه خـودرا
داشتند .کس دیگری که دعوت شده بودبه کمیته ،آقـای رحـیـم
شیرزوی بودکه نسبت مصروفیت نمی توانست در آن شـرکـت
کند ،وی یکی ازمعاونین او وزارت خارجه در وقت ادارۀ موقت
بود .آقای شیرزوی به من گفتندکه بعضی اوقات به کمیتۀ قـانـون
اساسی میروم واکثروقت نمی یابم درآن شرکت نمایم.
آقای معروفی ادعاکردکه اگرراست بگویم یگانه نفری بودم که
قانون اساسی راساختم ! خو بسیارخو ! این لحبـتـهـای شـان
مستند درلدای امریکا موجوداست که بامن حرف زد ومن تشکـر
کردم از ایشان قلباط که آفرین الاقل توبودی .اما اینقدر ازمعروفـی
پرسیدم که شما چی کردید وچه پیشنهاداتی داشـتـیـد؟ ازمـردم
پرسیدندکه چگونه قانون اساسی می خواهند؟ گفت تایک انـدازه
و تاجایی که امکانات اداری و مالی به مـااجـازه مـیـداد ازیـک
چندنفری اینجا وآنجا پرسان کردیم و گروه ظاهرشاه خموش بود
و به هیچ وجه نگفتندکه چی می خواهندبرای افغانستان .
ظاهرشاه به دعوت آقای یونس قانونی ،آقای عبداهلل ،آقای حامد
کرزی وچندنفر دیگرکه رفـتـنـد بـه روم وازایشـان خـواهـش
کردندکه برگردند به افغانستان ،ظاهرشاه گفتند ازمن پیرمـردچـی
می واهید و برای چی مرا می برید شما ؟ ازمـن کـاری سـاخـتـه
نیست ،شماجوانها بروید .من یک روایت مستند دارم ازمـرحـوم
سلطان محمودغازی ونقل قو مستقیم ازایشان می کنم چـرا کـه
بامن هم خویشی داشتیم وهم دوستی بسیارنزدیک بامن داشتنـدکـه
وقتی اینها درروم ب انۀ ظـاهـرشـاه رفـتـنـد و عـذرکـردنـدکـه
اعلیحضرت ماآمدیم که ازشمادعوت کنیم به افغانستان بـیـایـیـد،
اعلیحضرت گفتندکه چرا مرامی برید ،ملت به یک مـردفـعـا و
جدی ضرورت دارد ،گفتندلاح بدون شمانمی شود – هـمـیـن
آقایانی که پیشترنامهای شانرا یادکردم  .گفت اگر ملت ب واهـد،
می آیم ،در غیرآن چرا وقت راضایع میکنید؟ گفتند لاح ملت
شمارامی واهد .اعلیحضرت گفتند اگرملت مرامی واهد من همیش
گفته ام که ملت اگرب واهد من تقاضای شانرا به زمین نمی اندازم،
تقاضای ملت بزرگ افغانستان را.
آن برادران گفتند اما به یک شرط ! اعلیحضرت پـرسـیـدکـدام
شرط؟ گفتند :شما نواسۀ تان مصطفی جان را کـابـل نـبـریـد !
ظاهرشاه باتکان بسیارشدیدی که خورد گفت برادرها ! شما ازمـن
می واهید که بروم اما نواسۀ خودرا باخود نبرم ،درین آخـرعـمـر
چه می واهید از من؟ گفتند لاح ماازشماخواهش میکنـیـم کـه
مصطفی را باخود نبرید ،پرسیدند که چی کنددراینجا؟ (هـمـیـن
آقایان قانونی وعبداهلل وکرزی وهمراهان شان) گفتندهرسفـارتـی
راکه خواسته باشدماحاضر هستیم بـرایشـان بـدهـیـم .مصـطـفـی
باقهرازمجلس بیرون رفت وغازی پشت سرش رفـت ودالسـایـش
نموده برایش گفت بمان ،ملت به کمک ضرورت دارد ،چه فـرق
میکند بیرون باش !
نتیجه این که ظاهرشاه باچنین احساسی به کابل رفت ،واین راهـم
بایست بگویم که ظاهرشاه به حدی پیرنبودکه برودو دریک گوشۀ
بیفتد .باقی جریان رامی فهمیدکه ازیکسو ملـت خـوش بـودکـه
ظاهرشاه آمده ،وارث یک سلسله حوادث تاری ی به افـغـانسـتـان
برگشته که او در وجودسدوزیها وبارکزیها ومحمـدزیـهـا تـاریـخ
افغانستان درسه لدسا اخیر رامـی سـازد  .طـبـعـاط مـنـقـدیـن
میگویندوحق هم دارندکه سلسله کامل نبود ،جنگـهـای خـونـیـن
داخلی بود ،یکبارپیش خودحسا کنیم ،کشـتـار مـحـمـدزیـهـا
یاپیشتراز آن بارکزیها و سدوزیها وآندگر وایندگر زیادتـر بـود،
یاکشته شدنهای که باآمدن کمونیستهادرافغانستان شـروع شـدوتـا
امروز شمارش راکسی گرفته نمی تواندکه چقدرمردم ازبین رفتـه
اند.
به هرحا  ،ممثل تاری چۀ سیاسی افغانستان یافرهنـگ سـیـاسـی
افغانستان محمدظاهرشاه بود .یک ملت تاتاریخ نداشته باشد آینـده
نداردظاهرشاه به کابل آمد .باید خوانندۀ جـریـدۀ امـیـدقضـاوت
کندکه هیچ کس کامل نیست،
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نه احمدشاه درانی کامل بود نه تیمورشاه کامل بـودونـه اوالد
دیگرش ،نه امیردوست محمدخان کامـل بـود ونـه فـرزنـدانـش
دروجود امیرشیرعلی خان وبعد نواسه اش امیرعبدالرحـمـن خـان
کامل بود ،نه شاه امان اهلل خان کامل بود ،نواقص وکمبود هـایـی
داشت که افغانستان بیچاره بربادشد ،هرکدام اینها اگرداد ازخدمت
کردن زدند چون نقایصی داشتند مردم نتیجه اش را دید .اما یـک
ملت می بیند درمجموع که آسایش ما درچی بود .راستش رابگویم
وقتی ظاهرشاه پس به وطن آمد ،مردم بـ ـصـوص درپـایـتـ ـت
می واستند وقتی ظاهرشاه برمیگردد باید به شکلی ازاشـکـا وبـه
الطمح (نومینل= نامنهاد) ،لوری ،شکلی مثل الیزابت دربریتانیـا
وسایرکشورهای سلطنت نشین ،درافغانستـان پـادشـاهـی بـیـایـد،
نماندنش درمابین قصر سلطنتی آقای کرزی وتحریک آقای زلمـی
خلیلزادکه فکرمیکرد امریکاییها درداخل امریکاازنظامهای سلطنتی
نفرت دارند – به همین دلیل آزادی واهی جـور واشـنـگـتـن و
ادیسن وجفرسن وامثا شان درمساچوست شروع شد ،برای اینکـه
آنها ازپادشاه انگلستان منزجربـودنـد و مـی خـواسـتـنـد نـظـام
نوایجادکنند .
این موضوع به افغانستان چه ارتباط میگـرفـت؟ درافـغـانسـتـان
خلیلزاد تحریک کردآقای کرزی را ،کرزی کمی مقاومت کـرد
اما فوراط جوا داد و کاغذنامۀ راتوسع بسیارنزدیکان ظـاهـرشـاه
برایش بردند ،که آنهاهم خود جاه طلبی داشتند .ظاهرشاه گـفـت
من سلطنت را قطعاط نمی خواهم اما جداط طرفدارکسی هسـتـم کـه
جمهوریت رامی خواهدبه افغانستان بیاورد .واین اشـتـبـاه کـمن
دیگربود ،ظاهرشاه خودرا فکر کرد ،ظاهرشاه ملت و بسترواقـعـی
حیات سیاسی وتاری ی واجتماعی وجغرافیایی افغانستان را مردود
دانست .یک ملت طی سه لدسا یک تاری چه داشت وپـیـش از
آن گم بود وسرزمینهای ایران بودیم ما .بعدازاحمدشاه بابای درانی
به شکلی ازاشکا افغانستان آمد ،که یکعده مردم امروزمیگویـنـد
چرا افغانستان ؟! یک حدو حدودی تعییـن شـدکـه وسـیـعـتـراز
افغانستان کنونی بود( /.پایان ب ش او )
***************
توطئه های قرن بیست و یک (دنباله ازلفحۀ دوم)
از منابع حساس دولت که داکترعبداهلل در راس آن قـرار دارد
وعده  00/00مفقودشده ,جنرا هـا و مـلـکـی هـای مـجـر
غیرپشتونها ,افغانستانی های الیل ,یکی بعد دیگر از وظایف شـان
به استعفی سوق داده شد و میشوند ,بر مردم افغانستان که پشـتـون
نیستند به زور واکراه می واهند؛ افغان یاپشتون باشـنـد .سـفـرای
دانشمند و دی لومات های مجر و با حیا و با نزاکت را بـاتـنـبـان
پوشان که فقع گوئی از پهلوی بسترخانمش برخاسته باشد تعویض
کرده است .در سفارت انه در روز های ملی فقع پشتونها و یـگـان
غیرپشتون شرکت نموده مامورین سفارت با روجائی زردرنگی که
دورکلۀ خود دورداده نس کوچی خودرا منحیـث لـبـاس مـلـی
نمایش میدهند توط ه ایست که آرزو دارند کلتورآریائـی مـا را
آهسته اهسته مبد سازند .و اما توط ۀ که برآینده مملکت لـطـمـۀ
جبران ناپذیرتولید میکند ,پالیسی است که زمینه کاربرای تحصیل
یافتگان غیرپشتون ضیق گردد تارو بسوی دیاربیگـانـه آورنـد و
جایشان به پشتونها یابرداران پاکستانی شان داده شود .ولی باوجود
اینهمه فساد و فحشا و بیحیائی و فشارو تمش توط ه هـایشـان بـی
نتیجه مانده است .زیرا مردم م صولأ جوانها شعور سیاسی عمیـق
پیدا کرده اند و بیدار شده در جریان خنثی ساختن کلی تـوطـ ـه
های وحشیانۀ شان مدبرانه آستین بر زده اند.
برای خنثی ساختن توط ه ها عموه از بیداری و شعور سـیـاسـی
اتفاق و همبستگی بین البینی همه اقشار برای بوجود آوردن یـک
افغانستان مترقی و دشمن کش ,برای همه افغانستانی ها ,الزمـی و
ضرور می باشد .جوانان به لیدران وطندوست خود ب یوندند و بـه
اظهارات وطندوستانۀ شان گوش با هوش دهند.
و هم بدانند که اینها تحت فشار های گوناگون بوده همه حرکت
و افکار و اذکار شان برای بهبود جامعه افغانستانی هایشان بوده نـه
امید ازدست داده شود و نه اعتماد بـه ایـن لـیـدران مسـتـعـد و
وطندوست و لادق بنظرشک و تردید دیده شود .شما مـتـحـد و
متفق باشید عاقمنه پیش بروید و مقوله ای ذیل را بارها ب وانید و
درک کنید؛ خداوندبا شماست .و من اهلل التوفیق
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ارسال دارند .تلفون 119 037 1937
mkqawi471@gmail.com
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با این مقولۀ شادروان شاه امان اهلل غازی که زندۀ جاویداسـت,
در زمان حیاتش ازتوط ه ها هوشدار میداد واکنون فکر میکنـم از
قعر زمین درگوش من برای بقای ابـنـای وطـن زمـزمـه داشـتـه
میفرماید :برای هرچیزآماده باشید! نوشتۀ خودراپایان می ب شـم،
بکوشید :توط ه هادیگربرای همیش ,برشماچیره نشوند:
»اولین نعمتی که افغانستان نایل است ,استقالل میباشد.

پس استقالل خود را همیش حمایت کنیدوبرای محافظت آن
بیدارباشید ,چه دشمنهای استقالل تان همیشه ازآن راهیکـه
شما را ازطرف آن بیخبر میداند ,بشماپیش خواهند آمد «.
( 86نوامبر  9687چمن قصر دلکشا -زمانی لفحه ./ )870
نظری برانتشارات (دنباله ازلفحۀ چهارم)
بعدازاین اگرخواهد میتواندکه پس بیاید  .بنابرین عممه به تـاریـخ
یکم محرم سنه 9888ه مطابق 88مارچ9879ع برجـهـازسـوارشـده
جان مصر راهی گردید.
قیام دوباره درمصر :این دفعه عممه لرف ازبرای تفریـ وسـیـر
وسیاحت به مصرآمد وهیچ ارادۀ قیام نداشت  .ازاتفاقات باریـا
پاشا ممقات روداد .پاشای ممدوح در دالسائی واطمـیـنـان کـلـی
عممه یک کوشش فوق العاده را آشکـار نـمـوده ومـبـلـغ یـک
هزارقرش ماهانه ازبرای عممه مقررکنانید وبه عو این مواجـ
هیچ کاروخدمتی ازعممه گرفته نمی شد .به سب رسیدن وظیـفـۀ
سرکاری ازبرایش قیام مصر البدی گردید .یک جمـع زیـادی از
طلبا برای اکتسا علم به درگاهش حاضرمیشدنـد وعـلـم کـمم،
تصوف ،فقه وفلسفه از عممه می آموختند .تمام طـلـبـا طـریـقـه
تدریس عممه راخیلی پسندمیکردند و حسـن لـیـاقـت ومـهـارت
خداداش راتعریف وتولیف میگفتند .رفتـه رفـتـه یـک انـبـوه
کثیرطلبا درحلقه تعلیمـش شـرکـت کـردنـد ودرچـهـارسـمـت
مصرشهرتش تنشیر یافت.
عممه محض ترقی ذهنی وعقلی متعلمین خودرا مرعی نمی داشت،
بلکه می خواست که طلبای مصر درانشاء پردازی عربی ومضمـون
نگاری دستگاه کامل را مالک گرداند تاکه برسرس نی ومس لۀ که
پیش آید به غایت کمالیت مضمون نویسندو ملکه قـادرالـکـممـی
یابند .دراین ایام هرقدرمضمون نـویـس و انشـاء پـردازی کـه
دراحاطۀ مصر موجوداند و مصنفین که تصانیف شـان قـبـولـیـت
خواص وعوام را مالک گردیده است ومضامین نگار اخبـارهـاکـه
مایۀ عزت و شهرت یافتند ،بـه ذات خـودشـان یـا بـالـواسـطـه
تلمیذوشاگرد عممه اند .این یک امرعجی درعجیـ اسـت کـه
یک ش ص افغان ازسرزمین افغانستان کـه عـربـی زبـان مـادری
اونیست ،درمصر آمده کسانی راکه زبان مادری ایشان عربی مـی
باشد ،مضمـون آفـریـنـی وانشـاء پـردازی عـربـی آمـوخـت
ودرکالبدمردۀ ایشان روح فصاحت وبمغت نفخ نمود.
وقتیکه شهرت عممه درمصر واقطارش بـلـنـدگـردیـد هـرطـرف
شاگردانش به نظرمی آمدند ،بعضی ازعلمای تنگ ظرف وسـبـک
خیا که همیشه پابند اقدام بندگان خدا گردیده آمده انـد ،درد
شان بارحسدوعداوت درگردیدواین الزام براو بستنـدکـه عـممـه
کت فلسفه را سبق میدهد ،حاالنکه بعض فقهاء تدریس فـلـسـفـه
راحرام گردانیده ونیز اینکه عقایدش ازشریعت مقدسه مـیـل بـه
انحراف دارد ،این الط ابات و زماجر راعموما جها برداشـتـنـد،
لیکن کسانی که ازعقاید عممه به خوبی آگاه بـودنـد ،وخـیـالـش
راخو میشناختند ،ازاین چنین افـواه و وایـمی جـهـا هـیـچ
متأثرنگشتند ونه عزت عممه ازنظرایشان چیزی کم گشت.
اگرچه این عمارات عممه را هیچ نقصانی نرسانید مگریک عـلـت
دیگرچنان ظاهرگردیدکه مجبوراطعممه به ترک وواگذاشت مصـر
مجبورگردید .کیفیت این سانحه چنین است که عـموه ازایـنـکـه
طبیعتش جان علم ولنعت و حرفت میمن بسیـارداشـت ،جـانـ
امور ملکی وسیاسی نیزرجحان تمام داشت .عممه هـرگـز روادار
این نبودکه حکومت اجنبی رادر مملکت مصرمداخلت یا تصرفـی
باشد ،چراکه میدید یک سلطنت اجنبی وبیگانه ازفرنگستان آمـده
در امورسیاسی مصر قبضه واختیارخود را می نشانـد ،لـهـذا ایـن
چنین معاممت را برای مصر مفیدنمی دانست .پس می واست کـه
درامور سیاسی وملکی مصر یک انقم نو پیداکند وحتی الوسـع
مداخلت بیگانگان راازملک مصر دور کند(» ...ادامه دارد)

