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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ پنجم  /سال بیست وهفتم  ۸2 /اسد  ۸۳ / ۰۰27اگست  / ۸۳۰۲شمارۀ مسلسل ۰۳02

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

ندارد خیالی»عموسام «غزنی !
به غیر از زوال و لگـدمال کردن
ز طالب نهادند صد دام غزنی!
به امید در قید و بندت کشیدن
کند گریه از بام تا شام غزنی!
»اسیر«تودرکنج غربت به حسرت
(استاد محمد نسیم اسیر)

Western Union

درشـمـارۀ  ۰۳0۲امـیــد ،بــرداشـتـهــا ونــظـریـات جـنــاب
داکترعبدالوهاب هادی ،سابق استاد دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی
کابل ،ویکی از آغازگران برنامۀ دری صدای امریکا را که اکنـون
بازنشسته اند ،پیـرامـون حـادثـات هـراسـنـاک فـعـلـی کشـور
وموضعگیری ها و واکنشهای حکومت توافقی رامطالعه فرمودید.
بر دوم و پایانی صحبتهای اسـتـادهـادی راکـه مـتـضـمـن
پیشنهادهای ایشان برای آیندۀ نزدی میهن وهم میهنان میـبـاشـد،
باتاکید برضرورت ایجادی حکومت نیمه اداری نیـمـه نـظـامـی
جهت فراهم آوری زمینۀ ی قانون اساسی جدیدبرای افغانستـان،
خدمت خوانندگان ارجمند اراله می داریم .اداره

انگلیسها سرحدات ما را تعیین کردند .تالحظۀ کـه داوودخـان
کودتا نکرده بود ی کشوری بودیم که طی چهاریاپنج دهـه در
صحنۀ بین المللی ازآرام ترین وضع سیاسی بهره مندبودیم ،اقتصاد
ضعیف داشتیم ،قشرمتوسط کم داشتیم ،بیچارگی مـردم تـقـریـبـا
عمومی بود ،وپولدارها هم کم داشتیم ،مرـربـیـن کـم داشـتـیـم،
مفسدین کم داشتیم ،دروغگویان کم داشتیم ،پلیس بارحم داشتیـم،
عسکربا انضبا داشتیم که همه اش رفت!
بیاییم برسرموضوع ،ازسئوال شمادربارۀ قانون اساسی میرواهـم
ی پله باال بروم ،درصحبتی که تاحال کردم سربسترواقعی حیات
مردم ما به شکل مستند گفتم ،که قانون اساسی برآن مبنا سـاخـتـه
شد .قانون اساسی ازهوا نمی آید بلکه ی بسترمـی خـواهـدکـه
امیدوارم خوانندۀ شما اگر بهره نمی برند الاقل خسته نشونـد .امـا
منظورمن ازبسترواقعی قانون اساسی چیست؟ درافغانستان به هـیـچ
صورت بادر نظرداشت آنچه کمونستان کردند ،وقـبـایـل رابـاهـم
انداختند ،پشتون رادرمقابل هزاره و پنجشیری دربـرابـر پشـتـون
انداختند ،شمالیوارها آمدند ودرمقابل پشتون قرارگرفـتـنـد ،مـن
میرواهم بگویم بدون اینکه نام بگیرم ،تمام این کارها زمینه فراهم
کردکه وقتی مجاهدین آمدند این را دوام دادنـد ،یـعـنـی چـی؟
افغانستان درطول سه قرن ازی جامعۀ قـبـیـلـوی بـیـرون آمـده
نتوانست ،پیشترعرض کردم که فقربود ،غربت بود بیچارگی بود،
سلسلۀ سدوزی ،بارکزی ومحمدزی باپول کـمـی کـه داشـتـنـد،
درخشکه محا بودنی که داشتند ،پولی که باید جبراً ومـجـبـوراً
ازانگلیس ها میگرفتند .در غیرآن ازکجا میگرفتند؟ بودجۀ خودرا
ازکجا تامین میکردند؟ اما این دولت هانتوانستند قـبـایـل رابـهـم
نزدی بکنند ،نتوانستند درسه صدسال راهها وجاده ها وسـرکـهـا
رادرست بکنند ،که الاقل قوم باقوم رابطه وتجارت بـاهـم داشـتـه
باشند.
شما فکرکنید دری کشوری که ساختارش فقـط بـه شـکـل
طبیعی جغرافیایی وکوه هاست ،ودشتهاست ،تماس های انسان هابه
چه شکل میتواند باشد؟ فله ا دره نشین دره نشین وکوه نشین کوه
نشین ماند ،قبیله ها درجاهای خودماندند وهیچ نتوانستندباهم مـز
شوند .دردورۀ امیرعبدالرحمن خان که ازش شکایت مـیـشـودکـه
پشتونهارابه شمال برد ،چه بایدمیکرد؟ یـکـی ازاسـاسـی تـریـن
کارهایی که در جوامع پسمانده شده ،ازدوا است ،ازدوا بـیـن
اقوام ،ازدوا بین دشمنها ،ازدوا میان گروههای مرتلف زبـانـی
وفرهنگی .اینهاکل ی پالن بود ،در اروپاهـم هـمـیـنـطـوربـود،
درافریقا هنوزهم نتوانسته انداین کار راانجام بدهند .بهر حال همـۀ
این کار ازروی فکر بود ،وقتی دوقوم اوالدمشترک داشته باشنـد،
ارت مشترک پیدا میکنند ،و ارزشهای مشترک بـاالخـره سـبـب
میشودکه جامعۀ قومی وقبایلی نه تنهااز رهگ راقتـصـادی بـلـکـه
ازنظر داشتن ارزشهای مشترک اینهای ملت میشوند.
افغانستان تابه امروزی ملت نیست ،سالهاپی یادم مـی آیـدکـه
آقای داکترمحمدطاهرهاشمی ،که خـودشـان گـفـتـنـدیـکـی از
نویسندگان قانون اساسی موجودۀ هستند ،بامن همکاربود دریـ
پروگرام تریننگ یا مشاهدات حقوقی برای هـدده مـاه کـه بـه
امریکاآمده بودیم ،برای گفتم برادرمن! خوشی مـیـکـنـیـم کـه
کمونیستها آمدندو داوود راکشتند!

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

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

بررسی فشردۀ حاالت افغانستان ،ازآغازحکومت
مؤقت تا امروز توسط داکتروهاب هادی

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

عید سعید قربان به همۀ هم میهنان ارجمند مبارک باد !
واین آقا دادازخوشی میزد ،تعجب است! بـرایـ گـفـتـم داوود
راکشتند ،نعیم را کشتند ،زنان اوالدشان را کشتند ،اما دعاکنیم که
افغانستان تباه نشود .گفت چرا؟ گفتم مردم افغانستان هنـوز یـ
ملت نیست ،یعنی چی؟ پیوندهای روحـی وارزشـهـای مشـتـرک
اجتماعی وفرهنگی دربین شان نیست هنوز ! مانتوانستیم درتـاریـخ
خوی ی چیز رامشاهده کنیم بنا برهردلیلی که شما فـکـر مـی
کنید ،اما مای ملت نیستیم !
برروی چنین ی بسترعینی درافغانستان آقای کـرزی وقـتـی
رلیس ادارۀ موقت شد ،کمیتۀ را تعیین کرد وگفت قانون اسـاسـی
رابسازید .امریکاییها چه مـی خـواسـتـنـد؟ ایشـان درهـرکـاری
بسیارعجوالنه پی می روند ،گفتندقانون اساسی تـان رابسـازیـد،
بفرماییدسه شاخۀ حقوقی را بیاورید دری چوکات یـ رژیـم
پرزدنشل و ریاستی ،وآنراهم کوش کنید به دلرواه مردم بـاشـد
وجمهوری نام رابگ ارید و اگر خواستید جـمـهـوری اسـالمـی
بگویید -خودم نمی دانم جمهوری اسالمی چیست ؟ درتاریخ اسالم
چنین چیزی نبوده واین تحریف قرآن است وفرارازقـرآن بـوده،
آنچه خداوند درسورۀ چهارم آیت پنجاه ونهم در موردحاکـمـیـت
هرفرد بشرگفته ،فرموده که خودتان بسازید نظام تـان را! قـرآن
نمی گویدکه خداوند میسازد ،بلکه انسانها می سازد.
بهرصورت بستری نداشتیم که برروی آن قانون اساسی بـیـایـد.
بگ ریم ،گ شت وقانون اساسی ساخته شد ،شما ببینید اولین وظیفۀ
ی کسی که کاندید ریاست جمهوری میشود ،چنـانـچـه شـدنـد
وآقای کرزی دست به سینه گرفته وقسم خورد وقول دادندبه ملت
افغانستان که با اعتمادی که برمن کردید ،من حـافـو واالتـریـن
قانون جامعه هستم که عبارت ازقانون اساسی آن اسـت ! لـویـه
جرگه آنرا فیصله وتصویب کرده ،ریاست جمهوری ،شاخه هـای
عدلی ،قضایی و تقنینی ،اجرایی ،آزادی مطبوعات ،احـتـرام بـه
ارزشهای ملی ،تأمین عدالت ،ایجادمحبت ،تطبیق قانـون بـرهـمـه
بشمول رلیس جمهور ،همه چیز رادست به سینه زدنـد وگـفـتـنـد
خوب !
ملت گوش کرد ،ملت رادعوت کردندبه انترابات ،بیچاره هابـه
هر شکل ومشکلی که بود به هرزحمتی که بود ،حـتـی تـلـفـات
دادندوبه اینها رأی دادند ،عملکردش چه بود؟ نودفیصداز ارزشها،
پرنسیب ها ازحق قوۀ قضالیه ،ازحق قوۀ اجرالیه ،ازحق قـانـونـی
پارلمان افغانستان ،هرکدام اینها به نوبۀ خودچشم پوشیدند.
وقتی درصدای امریکابودم ،بارها وبارها فریاد مـی زدم ،زیـرا
محکمه وسارنوال فیصله می کند که فالنی همکاربرجسـتـۀ آقـای
کرزی درریاست جمهوری اینقدر پول راگرفتـه ازایـران بـایـ
موتر -ی مثال میدهم – واین نصیب یکی ازفامیلی های کـرزی
شده ،آقا رابندی می کنند ودرکمتراز۸0ساعت آقای کـرزی او
رااز زندان می کشد !
قانون اساسی چی شد؟! سه قوه چی شد؟ قوۀ قضایی واجرایـی
چی شد؟ نق سارنوالی چی شد؟ درکجای قانون اساسی آمده که
آقای کرزی این کار رامیکند؟! ازروزاول خواست بای معـامـلـۀ
سیاسی که باروسای مجاهدین وغیره کرد ،بعدازآن کوشـیـدهـمـه
چیز رابدست خودبگیرد ،هیچ چیزدیگربرای ارزش نداشت فقـط
ترس بودکه می رساندش به اینکه مباداکسی قدرت را ازدسـتـ
بگیرد.
به مجرداینکه کسان زیادی برای گفتند درافغانستان نمی تـوان
بدون حزب پی رفت ،اوگفت من ازحزب نفرت دارم ! یـعـنـی
چی؟ هری شماکه درپارلمان می آیید به مزا من (بـبـرـشـیـد)
برقصید! باز این قانون اساسی چی شد ،زیادبه آن نـمـی پـیـچـم
(دنباله درصفحۀ هشتم)
وکرزی جزءتاریخ شد!

خوش نشان !

خالق به یقین که قهرمانی بودست در صحنۀ رزم شــیرژیانی بودست
با این همه مردی و صــفات عالی درفیرتفنگ چه خوش نشانی بودست
(شادروان استادشاه ولی ولی ترانه ساز)
»وقتی ظاهرشاه به دعوت ژورژ پمپیدو به فرانسه می رفت بـه
فضای ایران رسید تلگرامی به محمدرضا شاه که به اثر فیرگلـولـۀ
قوماندان قوای مرکزی خوداختالفی نسبت تـقـسـیـمـات اراضـی
داشت ،زخمی شده ودرشفاخانه به سرمی برد ،فرستاد اما زخـمـ
کاری نبود .ظاهرشاه روی خود را طرف عـبـدالسـتـار شـالـیـزی
وزیرداخلۀ وقت کرده گفته بود بازهم ایرانی ها به خطا فیرکردند!
شالیزی فی البدیهه گفت بود صاحب ،افغان کجاباشه که ده یـ
فیرچپه اش کنه !! شاه متوجه نشده بود ،اما وقتی به پاریس رسیده
بودند چون عقل اوغان پسان درسرش می آید متوجه شده بود کـه
وی پدرم را می گوید! گویند آنقدرگلوی بغض گرفتگی داشت
که خود را گرفته نمی توانست!!«
(نقل از»کتاب خاطرات من «اثرآقای سیدآقا هنری)
*************
صدای مردم
عبدالحکیم حمیدی

پروژه اسرائیلی سازی افغانستان

درحالیکه مابشدت سرگرم تظاهرات مدنی هستـیـم وبـرصـلـ
فراگیر  ،زیست باهمی و مدارا و همـدیـگـر پـ یـری اقـوام در
افغانستان تاکید می کنیم و به دنبال عدالت خیالی مان ،در کـوچـه
ها وپس کوچه ها آواره ایم ،تیم اشرف غنی و حلقه ای از یـاران
غربی وی به سرعت تمامی پله ها را به سـوی اسـرالـیـل سـازی
افغانستان می پیمایند؛ آنان برای رسیدن به این هدف از تـمـامـی
ابزار های موجود سود میجویند وبا قدرت تمام البی میکنندتازمینه
ی تحول بزرگ به نفع پشتونها را در آینده مساعـد سـازنـد .بـا
وجودی که در فرهنگ پشتونوالی زن جایگاهی ندارد ،امـاخـانـم
روالغنی همسر رلیس جمهور احمدزی به بهانه بهبود وضعیت زنان
افغانستان ،در خدمت اجرای اجندای قومی پشتونها فعاالنـه و بـه
شدت فعالیت می کند؛ وی با افکار عمومی دنیا در تماس است تـا
بتواند «بومـی سـازی ،the most native inhabitants of this land
برتری superiorityو اکثریت سازی majorityقومی پشـتـونـهـا
درافغانستان را تئوریزه ودرنهایت تطبیـق کـنـد .روال غـنـی در
مصاحبه ای درسیچ تایمز sachtimesدر  ۰۳جـوالی  ،۸۳۰۲در
امتداد تاریخ سازی جعلی برای پشتونها ،چنیـن درر افشـانـی مـی
فرمایند:
» پشتونها بومی ترین ساکنان افغانستان و اکـثـریـت هسـتـنـد.
پشتونها مردمی متمدن با تاریخ چندین هزارساله تـمـدن هسـتـنـد
وکسانیکه در جغرافیای افغانستان زندگی می کنند باید با افـتـرـار
خود را به عنوان افغان ها و پشتون ها معرفی کنند .با در نظرداشت
این مسئله ،من قومیت خود را در اسناد رسمی افغانستان به عـنـوان
پشتون معرفی می کنم .حمایت پشتونها کافی اسـت کـه فـردی
بتواند در انترابات به آسانی موفق شود .سایر گروه هـای قـومـی
مانند ازب ها ،تاجی ها و هزاره ها قادر به انجام چنین کاری به
تنهایی نیستند«.
وی همچنین با بی شرمی تمام ادامه می دهـد» :دمـوکـراسـی
ضعیف و عدم احترام به قوانین دموکراسی در افغانستان مـوجـب
شده است که اقلیت های دیگر با این واقعیت {برتری پشتـونـهـا
مرالفت کنند و سعی کنند برتری خود را بوسیله اسلحه و خشونت
تحمیل نمایند .در هر کشوری ،اگر اکثریت در کشور حـکـومـت
نکند ،کشور از طریق بحران و خشونت و در آستانه سقـو قـرار
خواهد گرفت« .اوحضور غنی احمدزی را در چـوکـی ریـاسـت
جمهوری ،مدیون حمایت پشتونها relying on Pashtun’s support
میداند وتقریباهمه فکتهای دیگررا نادیده میگیرد(.دنباله درصفحۀ
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برنامۀ تسلیمی افغانستان رسمأ آغاز شد

داکترغالم محمد دستگیر

برومفیلد ,کولورادو

توطئه گران روسی وانتخابات سال  ۶49۲امریکا

خوانندگان گرانقدرامید و وطنداران عزیز !
قونسل مرصوص دیپارتمنت امورعدلی امریکا بروز ۰2فروری
 ۸۳۰۲نتیجۀ فیصلۀ گراند ژوری را دربارۀ مداخلـۀ پـانـزده نـفـر
جاسوس روسی درانتراب رلیس جمهورسال  ۸۳۰2کـه کـامـ
بطرفداری دونالد ترم کاندید ریاست جمهـوری درآنـوقـت و
رلیس جمهورفعلی امریکا فعالیت داشتند تکمیل نمودند و احـکـام
قانونی خود راصادر کردند .ولی در اوایل جوالی  ۸۳۰۲بود کـه
آنرا بسمع رسانه ها ,مردم امریکا و جهانیان رساندند.
این سندکه به انگلیسی در سی وهفت صفحه نشر شده ،عالوه از
احکام قانونی معلومات جدی بدسترس قرار داده نشان میدهد کـه
روسها تاچه حد غیر انسانی و غیرمدنی از محترمه هیلری کلـنـتـن
نامزد ریاست جمهوری وقت که یکفرد وطندوست امریکـا بـود,
نفرت داشتند وبرای بدنامی وبی اعتبار ساختن وی ازهرفرصتی که
پیداکردند دریغ نکردند .بدین ملحوظ ,کاندیدها وطندوسـت مـا
متوجه این نوع دغل کاریها بوده بیدار و آمـاده بـاشـنـد .بـرای
معلومات مزید شما همۀ سی و هفت صفحه که از انگلیسی بفارسی
ترجمه شده ودر سایت منور و بهیرواه خراسان زمـیـن بصـورت
PDFبروز چهار شنبه  ۰7اسد (مرداد)  ۰۰27مطابق هشتم اگسـت
 ۸۳۰۲به طبع رسیده ,حتمأ باید با تبصره و نظریات تان از نـظـر
گ شتانده شود.
روسها جهت پیشبرد مقاصد شوم خود شرصیت های مـجـهـول
الهویت را برای خرابکاری ,ایجاد موانع ,ضعیف ساختن وظـایـف
قانونی کمشنر انترابات ,دیپارتمنت عدلیه و دیپـارتـمـنـت امـور
خارجه و مداخله در سیستم سیاسی ,اجتماعی ,انتراباتی و اقتصادی
استعمال نمودند و بوسیلۀ آنها از شرصیت های امـریـکـالـی نـیـز
استفاده نمودند .اعالنات ضد هیلری که بعضأ او را کیلری نام داده
اند و بطرفداری کامل کاندید ترم از طریـق پـلـتـفـورم هـای
یوتیوب ,فیسبوک ,انستاگرام وتویتر طرح میکردند و میرریدنـد
و معلومات غلط که دماغ امریکالی رای دهندۀ معصوم را مسمـوم
میساخت پر میکردند .با مامورین رسمی کامپاین ترم که ,۰
 ۸و  ۰نمبر داده بودند بتماس آمدند بکوم طـرفـدارن تـرمـ
درتکساس ایاالت بنف را شناخت نمودند و تـظـاهـرات را در
فلوریدا ,نیویارک و پنسلوانیا براه انداختند اما تمرکز اصـلـی و
تعدد مظاهرات متوجه فلوریدا بود و متن های پر میکردند کـه
اگر فلوریدا را ببازیم امریکارا میبازیم .عالوه برحسابات جـعـلـی
رسانه های اجتماعی هویت مردم را کـه شـامـل نـمـبـر سـوشـل
سیکوریتی ,تاریخ تولدوآدرس سکونت شان بود بمقصـد پـنـهـان
ساختن ماهیت روسی خود دزدیدند که ی جرم قانـونـی اسـت.
چهارده حساب بانکی برای داد و گرفت پولی خود در بـانـکـهـای
مرتلف بازنمودند و زیرنام جعلی با (Paypalپیـپـل) پـیـوسـتـنـد
وخودرا صاحب ملکیت و دارالی و غنی ساختند که باز هم هـمـه
غیر قانونی اند .همۀ این اعمال را بدون راجستریشن بـا مـقـامـات
مربوطه نمودند که اینهم غیر قانونی میباشد .آنهالیکه فریب شـان
را خورده بودند برای پر محتوای اعالنات شان در رسانـه هـای
خود ساخت شان  ۸2تا  2۳دالرهر باریکـه مـوضـوع را پـرـ
میکردند فیس میگرفتند .افریقالی امریکا ,مسلمانها و دیگراقلیـت
ها را قصدأ متهیج می ساختند.
روسها عملیتهای مضرخود را تحت نام اورگنایزیشن کـه یـ
بنیادروسی است وعملیات مداخله گری در انترابات و سـیـاسـت
ممال دیگر دارد و در سال  ۸۳۰۰با حکومت روسیه مـنـحـیـ
ی ماهیت شرکت روسی ثبـت نـام نـمـود و در سـرک 22
 Savushkinaشهر سنت پیطرزبرگ روسیه دفتر خود را مسـتـقـر
ساخت ,بمیان آورده شد .ودر حوالی ماه جون  ۸۳۰0با همکـاران
توطئه گر خود به عملیات آغاز نمودند .این ادرس مرکز فعالیت و
رهنمالی برای جاسوسان روسی درامریکا بود.
این بنیاد درتشکیل خود دایرکترجنرال Executive Directorو
دایرکتر با دیپارتمنت های متعدد داشتند .از طریـق پـروژه هـای
لرتا با مصرف سی و هشت ملیون روبل معادل ی ملیون دوصد و
پنجاه هزار دالر ,ترجمانی و تکنالوجی معلوماتی و نفوذ در زیـر
بنای کمپیوتری امریکا ,عملیات مداخله گری خود را بـکـار مـی
انداختند.
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در حالیکه افغانستان هنوزهم زخم خونین مصالـحـۀمـعـامـلـه
گرانه ،کاذب و تحمیلی گرباچوف رهبر پیشین اتحاد شـوروی را
در بدن دارد،اینبار امریکا تحت همین عنوان (مصالحه)ودر راستای
همین سناریو میرواهد در ی معاملۀ عقب پرده،قایق شـکـسـتـۀ
افغانستان را در مو ها رها نموده،انرا تکه تکه ،پـارچـه پـارچـه
ساخته وبا استقرار نظام فندمنتالیستی وحافو منافـع آمـریـکـا،در
وجود طالبان ،سیاه ترین دوره تاریخ را در کشور تکرار نـمـایـد.
هفتۀ قبل همزمان باآغاز م اکرات میان امریکا وطالبان در قطر،بـا
توجه به جو آشفته سیاسی داخلی ومنطقه ای ،ایـنـجـانـب تـحـت
عنوان «افغانستان میدانگاه نبرد جهانی»به صراحت پیشبینی نمودم
که امریکا درگفتمان باطالبان می خواهد جغرافـیـای افـغـانسـتـان
واقتدار
**************
مرجع پولی شان »کانکورد « نام داشت و از »مترصـصـیـن« در
امور روزانۀ خود استفاده میکردند .وهم با اعضای کمپاین تـرمـ
در تکساس و فلوریدا همکاری داشتند .از ایمیل هـای جـعـلـی و
هشتگ در تویترهای جعلی کار می گرفتند وعملیات را طـوری
عیارساخته بودکه گولی همه توسط خود امریکالی ها براه افـتـاده
است .ی مظاهره روسیه را طوری براه انداختند تا مـردم فـکـر
میکردند که در امریکا رخ میدهد؛ مردم نه با آنها یـکـجـا شـده
میتوانستند و نه می توانستند که با آنها به تماس بیایند .اقـلـیـتـهـا
راتشویق میکردند که رای ندهند و اگر رای میدهند بی پـارتـی
سوم باشد .تمرکز بیشتر سیاسی شان بر هیلری کلنتن ,مسلمانهـا و
افریقالی های امریکا بود .با نمونۀ از چند اعالن سیاسی و پـرـ
اعالنات در رسانه های اجتماعی که مدافعین وهمکاران توطئه گـر
آنها پول اعالنات سیاسی راازطریق paypalتادیه میکردنـد ذیـ
تقدیم میگردد:
"من به کلنتن نی میگویم /من به دستبازی نی میگویم"
"دونالد ترم میرواهد تروریسم را شکسـت دهـد ....هـیـلـری
میرواهد کم کند"
"هیلری کلنتن شایسته رای سیاهان نیست"
"اوهایو هیلری را برای محبس میرواهد"
"مسلمانهای متحد امریکا"
"مسلمانها امریکا انترابات را امروز تحریم مینمایند ,اکـثـر رای
دهندگان مسلمان نمیرواهند به هیلری کلنتن رای دهنـد زیـرا او
جنگ مسلمانها را در شرق میانه دوام میدهد و برای حمله بر عراق
رای داده بود" از طریق حساب رسانه ای اجتماعی پـرـ شـده
است.
" من فکر میکنم قانون شریعت ی دستور جدید و قوی بسـوی
signبـدوش یـ
آزادی خواهد بود" این مقولۀ غلط در یـ
امریکالی در مظاهره ایکه در دیستریکت کولمبیا برگ ار نـمـوده
بودند نوشته شده بود و در همین مظاهره شعار دیگر شـان " :از
هیلری حمایت میکنیم .مسلمانان امریکا را نجات ده".
"مسلمانان رای دهنده ,بین هیلری و سنگ سرت هستند"
"حرکت حیات سیاه واجد اهمیت است" از طرف گروپ جعلـی
شـده اسـتwoke ".
""Blacktivistدر رسانه ای اجتماعی پـرـ
"Blacksدر انستاگرام.
خوشبرتانه معلوم میشود که از روز اول استربارات امـریـکـا از
توطئه شان اطالع داشت و اجنسی های تنظیـمـی فـیـدرال چـون
کمسیون انترابات که قانون کمپاین انترابات فیدرال را که مرفف
آن FECAاست و دیپارتمنت عدلی امریکا که قانون رجیستریشـن
خارجی را که مرفـف آن FARAاسـت و هـم دیـپـارتـمـنـت
امورخارجه که ازمسایل اراله ویزۀ غیرمهاجرتی به اساس معلومات
صادقانه بر رسی میکند در تطبیق قانون های موضوعه و در فیصلۀ
گراند ژوری رول مهم داشته اند.
موضوع وقتی دلچس تر میگردد که پوتین خودش در هلسنکی
بجواب نامه نگاری گفت " :بلی من از ترم حمایت کردم زیـرا
او باروسیه رابطۀ خوب میرواست" .و قرارمعلومات رسانـه هـای
اجتماعی بروز  ۰۰جوالی؛ باز فعالیت های ناشایسته از طرف یـ
منشاء ناشناس دوباره ظهور کرده است.
من با مرورکلمه به کلمۀ indictmentهنگام ترجمۀ آن چـنـیـن
درک کردم که تمرکز شان در فلوریدا و مسکنت شان برای مدت
بیشتر به بهانۀ اینکه "ایالت بنف را میـرـواهـنـدسـرخ بسـازنـد"
میرواستندبا ی تیر دوفاخته شکار کنند .در شکاراول که مداخله
در انتراب رلیس جمهوردرسال  ۸۳۰2بود چلو صاف شـان ازآب
برآمد ولی نمیدانم درشکار دوم شان که بگمان اغـلـب هـدف "
کوماند سنتر" بود چقدر معلومات استرـبـاراتـی بـدسـت آورده
اند؟؟؟
آنچه درینجا ذکر شد خیلها مرتصر و جسته جسته اسـت ،بـرای
معلومات بیشتر ومتن کامل  ۰7صفحه لطفأ به سایت خراسانزمـیـن
مراجعه کنید/.

صفحۀ دوم

سیاسی کشور را معامله نماید.
م اکرات قطر نرستین نردبان اقتدارسیاسی سراسری طالبان رابا
اهدای گستره بزرگ قلمروکشور برای آنهـا رسـمـاًبـنـیـادنـهـاد.
دیگرقفل حاکمیت ونمایشنامۀ دموکراسی در افغـانسـتـان کـامـ
شکسته شد وبا ترفند های فریبنده کلید آن برای طالبـان واگـ ار
گردید .بیگمان این برنامه برای گام بعدی مراکز شهر ها ووالیات
رادر برگرفته وتا پایترت کابل گسترش می یابد.
مجموع تحلیل ها نشان میدهد که تسلیمـی افـغـانسـتـان بـرای
پاکستان به مثابه هدایتگراصلی نیروی طـالـبـان درسـرلـوح ایـن
معامالت قرارگرفته است.حال سرنوشت مـیـلـیـونـهـا انسـان در
افغانستان بدست گرگان وآدمروران رقم خورده همه چـراغـهـای
مدنیت درآن شبستان خاموش گردیده و"انسانیـت "در تـابـوت
سپرده میشود.
آیا هنوز هم برای شنیدن فریاد تاریخ برای گ ار از نزاع هـای
قومی،وافتراق سیاسی ،برای ایجاد و همبستگی ملی وایجاد سنگـر
واحد برای نجات افغانستان دیر شده است؟؟هرگاه آزادیم,دولـت
داریم وملت ،چگونه وچرا فرمان عقب نشـیـنـی ارتـ مـان از
واشنگتن صادر میگردد؟؟
بنابر قول نیویارک تایمز دونالد ترام رلیس جمهورامـریـکـا
دستور عقب نشینی نیروهای افغانستان را از ساحات روستایی وکم
جمعیت افغانستان صادر نمود )*(.به قول مـنـابـع وزارت دفـاع
افغانستان بال درنگ پس از صدور فرمان ترام  ،عـقـب نشـیـنـی
نیروهای ارت افغانستان از برخی از مـحـالت روسـتـای آغـاز
گردید.
روزنامه نیویارک تایمز تحت عنوان "استراتیدی جدیدامریکـا
در آیینۀ پالن پیشین افغانستان برای عقب نشـیـنـی "خـاطـرنشـان
میدارد"واشنگتن تایید کرد که اداره ترام ازارت افـغـانسـتـان
خواسته است تا از مناطق کم جمعـیـت کشـور عـقـب نشـیـنـی
کنند.مامورین امریکا اطمینان دادند ،که مناطق وسیعی از کشـور
در کنترل طالبان باقی خواهند ماند.
روز نامۀ نیویارک تایمز از مقاصد شوم و اهـداف راهـبـردی
واشنگتن برای تسلیمی افغانستان پـرده بـرداشـتـه خـاطـر نشـان
میدارد"این رویکرد در بر سِری از استراتدی جنگی قبلی کـه
توسط رلیس جمهور ترام در سـال گـ شـتـه اعـالم گـردیـد،
گنجانیده شده بود .بر اساس گفته های سه مقام رسمی امریکا کـه
نرواستند نام شان فاش شود،واسناد را به نیویورک تایمزتـعـریـف
نموده اند که به منظورحفاظت از نیروهای نظامی از حـمـالت در
پاسگاه های جداگانه وآسیب پ یر وبراطر تـمـرکـز بـردفـاع از
شهرهای مانند کابل ،پایترت و سایرمراکز پر جمعیت این تصمیـم
اتراذشده است".
نیویارک تایمز چشم انداز موثریت وپایداری این استراتیدی را
مورد پرس قرار داده می نگارد"خرو این نیروهـا شـبـیـه بـه
استراتدی هایی است که ادارات بوش و اوباما در طـول جـنـگ
تقریبا  ۰7ساله آنرا شروع کرده وبه آن لگد زده اند .ازاین امر بـه
طور موثرمیتوان اطمینان حاصل خواهد کرد که طالبان و دیـگـر
گروه های شورشی ،قلمرو معینی را در کنترل داشته ودولت کابل
را میگ ارند تا فقط از کابل وشهر های ماننـد کـنـدهـار،کـنـدوز
،مزارشریف وجالل آباد محافظت بعمل اورد".
نیو یارک تایمز بر ضعف وناکامی استراتیدی وپالیسی دولـت
سازی امریکا انگشت انتقاد گ اشته بیان میدارد"عقب نشیـنـی بـه
شهرها تصدیق مکرر بر ناکامی دولت امریکا در افغانستان است که
هنوز قادر به هدایت و محافظت از جمعیت روسـتـایـی در حـال
توسعه درکشور نیست .در طول سالها ،هـمـانـطـور کـه مـوجـی
ازسربازان مریکایی وناتو درچرخه های متـنـاوب واردشـدنـد و
رفتند ،دولت مجددا به آرامی ,تکه تکه های خاک را به طـالـبـان
تسلیم نموده و افغانستان را قطعه ،قطعه نموده و بـه بـرـ هـای
متفاوتی تقسیم می کند تا اطمینان دهدکه دیگر درین سـرزمـیـن
جنگ را پایانی نیست"
نیویارک تایمز بربی ثباتی ورفتار عوامفریبانه سران کاخ سفید
اشاره نموده اذعان میدارد"آقای ترام در زمان استراتیدی جدید
خوداعالم کرد که "طالبان و شورشیان حـکـومـت اسـالمـی در
افغانستان "باید بدانند که هیچ جایی برای پنهان شدن نـدارنـد ،و
هیچ جایی بیرون از دسترسی به قدرت امریکا و اسلحه امریکـایـی
نیست"
کاخ سفیدقبل ازکاربست تحقق عملی استراتیدی عقب نشینـی،
برنامه جوسازی سیاسی را برای بسترسازی افـکـار جـهـانـی بـراه
انداخته بود .چنانچه بر قول این روزنامه ،جنرال جان نـیـکـلـسـن
فرمانده نیروهای التالف تحت رهبری امریـکـادر جـریـان یـ
کنفرانس خبری در ماه گ شته در بروکسل گفت که "طالبانی که
بر پاسگاه ها و وسایل نقلیه و تجهیزات نیروهای محلی حمله نموده
و آنرا به تصرف می آورند درمناطق دوردست فعالیت مینمایند"
درین میان هنوزاحساسات وطنپـرسـتـانـه در وجـود افسـران
وسربازان میهندوست ارت افغانستان زنده است و نشـانـه هـای
سرپیچی آنها از برنامه ترام مشهود است( .دنباله درصـفـحـۀ
هفتم)

هفته نامۀ امید

انجنیر عبدالصبور فروزان

شمارۀ 9401
استاد دانشگاه در نیوجرسی

ناتوانی محمدظاهرشاه وتوطئه های بیرونی
به سلسلۀ (تلویزیون ژوندون ،مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان)

جالب اینست که همین صدراعظم که ازجـبـاران تـاریـخ بـود
وقساوت قلب و بیرحمی اش به حدی بودکه یکـهـزاروسـه وسـی
وپنج تن ازمهاجرین مسلمان برارا راکه ازظلم کمونیستهـای روس
به وطن ماپناه آورده بودند ،وهمه پیر وبرنا ،طفـل و زن ومـرد،
مریض و گرسنه ،دربدر وازپا افتاده وبی خانمان بودند ،ازقندز لی
قندهار پای پیاده درزیر شالق وقمچین اسـ سـواران سـنـگـدل
وزیری و منگل روان میکند ،وچهارصدتن ازخوانین هـزاره رابـه
بهانۀ دعوت به همکاری برادرش سـردارهـاشـم جـالد بـه کـابـل
میرواهد وهمۀ آن هزاره های پاکدل ومسلمان رادری شب ،فقط
دری شب تاری سر میزند ونابود میسازد ،که تاکـنـون کسـی
گورآن انسانهای پاکدل وبیگناه رانمی دانددر کجـاسـت! هـمـیـن
سردارشاه محمودخان که سرای جمشیدخان رادرقندز مـمـلـو از
دختران وزنهای پاکدامن مهاجر ومؤمنۀ برارامی نمایدوبه حشـری
های پشتون جنوبی امرمیکندکه به عزت وآبرو وعفت آن دختران
وزنهای مؤمنۀ آواره دست درازی نمایندوپردۀ عفت شانرا بدرنـد،
وهمین صدراعظم که به امرش بوجی هاازکلۀ مهاجرین مسـلـمـان
وآوارۀ برارا پرمی شد وبه نزدش آورده میشد وبه دیدن آنها شـاد
میشد وآرزوی شوربای کله خوری آن کـلـه هـارا در دل مـی
پرورانید ،دربرابری جاسوس کی جی بی عاجز میشود وچـیـزی
بجز قبول کردن دشنام وتوهین ازدست نمی آید.
شاه محمودخان که درآت غضب وشعله های ناتوانی میسوخت
به شادروان خلیل اهلل خلیلی میگوید :من مـیـدانـم کـه ایـن آدم
(عبدالمجیدزابلی) از کجا آب می خورد ،کاشکه ازبرادر زادگـان
من آب میرورد ،این ازی جای دیگرآب می خوردکه حاالگفته
نمی توانم ! درواقع این عجزسردارشاه محمود خان نشان میدهدکه
سازمان کی جی بی عمالًکابینۀ کشور را دردست داشت و حداقـل
سه وزیرآن کابینه یعنی عبـدالـمـجـیـدزابـلـی( وزیـراقـتـصـاد)،
سردارمحمد داوود(وزیردفاع) وسردارمحمدنعیم (وزیـرخـارجـه)
جواسیس آن سازمان بودند وبه منافع روس کارمـیـکـردنـد .روی
همین ملحوظ است که روسـهـامـیـگـویـنـدکـه دورۀ سـلـطـنـت
محمدظاهرشاه ی دورۀ طالیی برای پر وگسترش کمونـیـسـم
درافغانستان بود .
علت اینکه چراشاه محمودخان موجودیت ی جـاسـوس کـی
جی بی را درکابینۀ کشورافشا کرده نمیتوانست ،خیلی مبهم است.
ممکن از اوترس جان خوداین کاررا نمیکردویا ممکـن اگـرافشـا
میکردکه زابلی جاسوس کی جی بی درکابینه است ،او برای دفاع
ازخود افشامیکردکه سردارداوودوسردارنعیم هم جاسوسهای روس
هستند ،ویااینکه کدام ساخت وبافت دیگری درمیان بودکـه دوام
سلطنت درخانوادۀ شاه به آن ارتبا داشت .بهرحال همانـطـورکـه
موجودیت ی جاسوس خارجی(عبدالمجیدزابلی) درکابینه یـ
خیانت و جنایت بود ،البته افشانکردن آن نیزی خیانت وجنایـت
وحتی باالتر ازآن است .درواقع زابلی به دزدی باجوال می ماندکه
سردارشاه محمود دهن آن جوال راگرفته بود وهردو بـایسـت بـه
سزای اعمال خودمی رسیدند .
شاه محمودخان به استادخلیل اهلل خلیلی میگویدکه «چندرکعت
نماز خواندم ،سجده کردم وبه خداوندگفتم که من بـنـدۀ عـاجـز
هستم وعبدالمجید زابلـی راعـفـو نـمـودم ».بـه ایـن گـفـتـۀ
سردارکمترمیتوان باورکرد ،ممکن نماز خوانده باشد ولـی رحـم
وعاطفه وبرشیدن وعفو کردن رابرخودتهمت می بندد! زیرا رحـم
وعفوکردن خصلت انسانهای رووف ومهـربـان اسـتـل کـه ایـن
صدراعظم ازداشتن چنین خصایص عاری بودکه باآن قساوت قلبی
که داشت زابلی راکه اورادشنام داد وتوهین کرد ،خردوخمیـرش
نموده بود ودرپی همۀ اعضای کابینه اورابه اصطالح به ی پیسه
ساخته بود ،عفونماید .این خصلت مردان بزرگ است که هرگزنـه
درسردارشاه محمود صدراعظم ونه در برادران ونه دربـرادرزاده
های دیده شده است !
دراصل سردارشاه محمودبه اندازۀ درآت غضب میسوخت کـه
میگوید اراده کرده بودکه «عبدالمجید رامیرواهم ودر روبـروی
منزل خود ،اینجا و همین شب تیرباران می کنم ،».ولـی مـعـلـوم
میشودکه کسی برای میگویدکه احتیا کن ،زوربیجا نـزن کـه
نابودت میکنند ،مشـت و دروش بـرابـرنـیـسـت .بـه هـمـیـن
خاطرمیگویدکه من میدانم که این آدم ازکجاآب میروردکه حـاال
گفته نمیتوانم !
جالب است که پادشاه مملکت محمدظاهرشاه درمـی یـابـدکـه
عبدالمجید زابلی صدراعظم کشور وآنهم کاکای ری سـفـیـدشـاه
رادشنام داده وتوهین نموده ونظم رادرمجلـس وزرا بـرهـم زده،
بعوض اینکه زنجیرو زوالنه کرده وبه یکی اززندانهای کاکاهایـ
بفرستد ،گریه میکند ،عجز وناتوانی نشان میـدهـد وبـه کـاکـای
توهین شده اش میگویدتو مرابه عوض عبدالمجید دشنام بدهید و
مرا جزابدهید !

گریۀ محمدظاهرشاه نشان میدهدکه اوبه چه انـدازه عـاجـز و
ناتوان بودکه حتی دربرابری جاسوس هم کـاری کـرده نـمـی
توانست ! دست وپای بسته بود ،وگرنه زندانی کردن ،شـکـنـجـه
دادن وحتی اعدام و مثله کردن عبدالمجیدزابلی نیزخانـوادۀ شـاه
برصوص کاکاها وپسرکاکاهای چیز مشکلی نبود .سابـقـۀ ایـن
خانواده نشان میدهدکه هزارها انسان بیگناه رافقط به بهـانـه هـای
ناچیزی نیست ونابود کرده اند ویاسالهادرسلولهای زندان زنجیر و
زوالنه کرده اند.
شاه به اندازۀ ضعیف وناتوان وترسو بودکه به کاکای عـ ر و
زاریها و گریه واشکریزی میکند ،ولی به کاکای ری سـفـیـدش
گفته نمیتواندکه حاال عبدالمجید رابه دارمیزنم وغرغره میکنـم یـا
زندانی اش میکنم ،حتی اوجرلت نداشت که به کاکای بگویدکه
من اورا ازمجلس وزرا میکشم واو وزارت برطـرفـ مـیـنـمـایـم.
درواقع گریۀ محمدظاهرشاه وعجز صدراعظم وکـاکـایـ نشـان
میدهدکه سازمان کی جی بی به چه اندازه درکشورقدرتمنـدشـده
بودکه پادشاه رابه گریه وکاکای رابه تواضع مجبورساخته بود !
میگویند درآن زمنان سردارمحمدداوود وزیرحربیه وسرادرنعیم
برادر او وزیرخارجه بود وهردو بهانه کردندکه مریـض هسـتـیـم
ودرمجلس وزرا شرکت کرده نمی توانیم .این دوبرادر هـمـدسـت
عبدالمجیدزابلی وشری پالن روسها برعـلـیـه وطـن مـابـودنـد.
سردارهاشم خان جالدهم دراین آت هیزم میریرـت ،او بـاروس
هاکدام ارتبا نداشت ،ولی این کاررا براطرعقدۀ شـرـصـی کـه
دربرابر برادرزاده اندر خودداشت میکرد .نفوذ وتوانمـنـدی کـی
جی بی دردولت شاه به حدی بودکه صـدرعـظـم شـاه مـحـمـود
رامجبورمیسازدکه ازچوکی صدارت دست بکشد ومحمدظاهرشـاه
اورا مجبوربه استعفای جبری سازد ،وزمینه رابرای شاه چنان ضیـق
ساخته بودندکه او مجبور شود کاکای خودراکه برای باصداقـت
خدمت میکرد ،جبراً ازصدارت دورسـازد وسـردارداوود راکـه
درصدد سقو سلطنت بود ،بحی صدراعظم مقررنماید !
باتقرر سردارداوود بحی صدراعظم ،روسهاتوانستندشاه رابکلی
درحاشیه بکشانند ،وبه همکاری جاسوس غیررسمی خـود سـردار
داوود آمادگی های الزم رابرای اشغال افغانستان بگـیـرنـد .داوود
همه کارهارا بدون اطالع شاه تحت رهـنـمـایـی مـاسـکـو انـجـام
میدادوشاه فقط توان آنراداشت که بگوید« :داوودهیچ کاری رابه
مشورۀ من نمی کند و ازهرکاری که میکند خبرنمی شـوم !»شـاه
اکثراوقات رادرکل بازی بارابرت نیومن سـفـیـرامـریـکـا ،یـا
درقماربازی با شاه نیپال ویا در سیروساعت تیری سپری مـیـکـرد.
اینکه شاه ازپالن روسهابرعلیه وطن به چه اندازه آگاه بود وازپالن
داوودخان که برای روسهاخدمت میکرد به چه اندازه مـعـلـومـات
داشت ،قابل سئوال است ،زیرا اودرطی حیات خودچه زمـانـیـکـه
پادشاه بود وچه زمانیکه مرلوع بود ،ازچنین پالنهاوفعالیتهـا هـیـچ
حرفی نزده است که یا براطر عدم کفایت ازدرک مسـایـل بـود
یاازترس جان ،اما سردارشاه محمودازپالنهای داوود برعلـیـه شـاه
وازفعالیتهای اوبه نفع روسها خوب آگاه بود.
شادروان استادخلیلی میگویدکه درقلعۀ بست بودیم وسردارشـاه
محمود خان از وادی هلمند بازدیدکرد .دری شب خـلـوت کـه
درهوتل گرش من بـودم ومـیـرزامـحـمـدخـان وزیـردولـت،
انجنیراکرم خان وزیرفوایدعامه ومحمدانور خان نایب ساالر بـود.
محمدانورخان را به بـهـانـۀ بـیـرون روان کـردیـم ،سـردارشـاه
محمودخان گفت« :همین مجیدزابلی و داوود همـیـن کـارهـا را
میکنندتا تواری (روسها)درافغانستان بیایند،چی کنم هرقدرمیکنـم
حرف مرااعلیحضرت قبول نمی کند» .عبدالمجـیـدخـان زابـلـی
برعالوۀ اینکه برای تطبیق پالنهای روس جهت به قدرت رسـانـدن
سردارمحمدداوود فعالیت مینمود ،روسهاوظیفۀ این راهم به دوش
اوگ اشته بودندتا درمیان خاندان سلطنتی دوگـانـگـی رابـوجـود
بیاورد .چنانکه سردارمحمدنعیم خان را رلیس افتراری هردوبانـ
ومشاور همۀ موسسات اقتصادی کشورساخت،سردارمحمدعمرخان
راکه شوهرهمشیرۀ میشد رلیس بان شاهی و سردارکـریـم جـان
یکی دیگرازنزدیکان خانوادۀ شاه را رلیس بان دیـگـرسـاخـت،
تاایشان رابا سردارداوود دریکطرف معادله و مـحـمـدظـاهـرشـاه
وسردارشاه محمودخان رادرجانب دیگرآن قـراردهـد .ازجـانـبـی
رابطه بین سردارشاه ولی وسـردارشـاه مـحـمـود بـرسـرنـامـزدی
شاهدخت بلقیس که اول نامزد پسرشاه محـمـودخـان بـود ،ولـی
سفری که شاهـدخـت مـ کـوربـه لـنـدن داشـت ،سـردارولـی
پسرسردارشاه ولی خان رامالقات نموده عهد دوسـتـی و ازدوا
بستند ،خراب شده بود.
کشمک و زورگویی درمیان اعضای خاندان سلطنتـی بـحـدی
رسیده بود که درآن مجلسی که سردار داوودمـی بـود وسـردار
عبدالولی ،این دومی طوری می نشست وپاهای خودرا باالی مـیـز
بلندمیکرد تاکفهای بوت به جانب سردار داوودباشد!
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روی همین عقده بودکه سردارداووددراولین روزقدرت خـود
خانۀ سردارولی مورداصابت تـوپ قـراردادامـاسـردارولـی جـان
بسالمت برد!
افزون برهمۀ اینها عبدالمجیدزابـلـی بـرای بـرخـی از وزرا
وبزرگان تحفه هامیداد تاایشان رابه جانبداری داوودخان بکشـانـد،
واطراف شاه راخالی سازند .درچنان حالت واوضاعی که تـقـریـبـا
همۀ خانوادۀ شاه ،وزرای غیرخانوادۀ شاه و صاحبنظـران جـامـعـه
ارتبا سردار داوود راباکمونیستهاو روسها درک کـرده بـودنـد.
محال است که شاه ازآن ارتبا نامقدس آگاه نبوده بـاشـد ،ولـی
اینکه چرا جلوآنهارا نگرفت یاحداقل سایس راافشا نکرد وبه مردم
نرساند ،سئوالی است که تنهاجواب را میتوان در جـبـن ،عـجـز
وترس او پیداکرد ! شاه به اندازۀ ازچیزی میترسیدکه تاآخر عمـر
جرلت نکرد که ازآن دسایس و همدستی پسرکاکای با روسـهـاو
جاسوسی اش باکرملین چیزی نگفت و بگ اشت تاکشور درحلقـو
روسها فرو رود وملت دربدر ،آواره ومحتا بیگانگان شود وخـون
هزارهاهزار انسان بیگناه ریرته شود ،زنهای وطن بیـوه و اطـفـال
وطن یتیم گردند.
اگرشاه جلوآن توطئه های سردارداوود وبرادرش سردارنعـیـم
رامــیــگــرفــت و ایشــان رابــه جــرم جــاســوســی بــه روس
وکمونیستهاوخیانت به وطـن بـه پـنـجـۀ قـانـون مـی سـپـرد،
کشورماوسرزمین مابه این حالت بدبرتی قرارنمی گرفت .غفـلـت
شاه سبب شهادت هزارهاهزارانسان بیگناه ما و اسارت خاک ووطن
ما و آوارگی ودربدری مردم ما شد.
داستان پرخاش مجیدزابلی و شاه محمودخان راکـه شـادروان
استادخلیلی دریادداشتهای بیان کرده ،خیانت دوخایـن را بـیـان
میداردکه یکی باالی دیگری شهادت میدهد ،به ترتیبی که زابـلـی
افشامینمایدکه شاه محمودخان پول بیت المال رادالـرسـاخـتـه بـه
فرزندش زلمی جان به امریکامیفرستد ،وشاه مـحـمـودخـان افشـا
مینمایدکه زابلی پول بیت المال رادالر ساخته به زن به امـریـکـا
میفرستاد تازندگی مستری وپرزرق وبرق داشته باشد !
روسها باهمدستی داوودخان که صدراعظم شاه بود وازحمـایـۀ
اوبرخوردار به اندازۀ درتاروپود کشورمانفوذکرده بودندکه تاسال
 ۰27۲بی از 22۳۳تن جوان کشوربعدازتحصیل درشـوروی بـه
وطن برگشته بودندکه قسـمـت اعـظـم آنـهـابـاطـرزدیـدروسـی
وکمونیستی عیار وتعدادزیادایشان بـه هـواخـواهـان سـرسـرـت
مارکسیسم لیننیسم تبدیل شده بودند .عدۀ ازین جـوانـان بـحـدی
شستشوی مغزی شده بـودنـدکـه بـه مـوجـودیـت خـداونـد( )
باورنداشتند وازاکثریت شان شنیده ام و درنشرات شان خوانده ام
که میگفتند ومینوشتندکه گویا دین اسالم سبب عقـب مـانـدگـی
ماشده است ،وبه این عقیده بودندکه گویادین جـامـعـه رامـانـنـد
موریانه پوسیده میسازد .
تقریباً اکثریت مطلقی ازیـن جـوانـان راکـه مـن بـاایشـان
سروکارداشتم ،به همین عقیده بودند .ایشان به لینن احترام به سط
پرست داشتند .بااینکه آنان دررشته های ترـنـیـکـی وعسـکـری
تحصیل کرده بودند اما سروکارشان بیشتربا نوشته های کمونیستی
وآثار لینن نسبت به آثارونشرات ترنیکی ومسلکی بود کـیـفـیـت
علمی ومسلکی تحصیل یافتگان شوروی خیلی ضعیف بود ،حـتـی
اشراص به سط ماستری یا داکتری ازمسل چیزی نمی فهمیدند،
البته استثناآت خیلی ناچیزی موجودبود .دردانشگان کابل تحصیل
کردۀ شوروی استادشده بود وفرمول آب رابرای شاگـردان HO
تدریس کرده بود! بعضی شاگردان که به آن موافـقـه نـداشـتـنـد
نزدمن آمده وقضیه راگفتند .من نزدآن استادرفتم وبرای گفـتـم
که فرمول آب H2Oاست نه  ،HOاوخیلی پافشاری بـاالی HO
کرد ! دیدم که مرغ آن بیچاره گ ی لنـگ داردوهـم عضـو
حزب وسپاه انقالب است ،اگربیشتر اصرارکنم برایم نقص میکند،
اضافه تر چیزی نگفتم واز اتاق خار شدم وبه شاگردان گـفـتـم
که فرمول آب H2Oاست نه .HO
به همین ترتیب تاسال ۰27۲حدود ۰702افسـرنـظـامـی کشـور
غرض تحصیل به شوروی اعزام شده بودندکـه اکـثـرمـطـلـق بـا
ایدیالوژی مارکسیسم لیننیسم عبار وبرای پـیـاده کـردن اهـداف
شوروی در چوکات کی جی بی و حزب کمونیست شوروی تعلیم
وتربیه دیده بودند .دربین آنهاعدۀ انـگـشـت شـمـارشـان وقـتـی
بازگشتند وازاهداف شوم آن دربرابروطن خـودآگـاه شـدنـد ،از
شوروی وروسهانفرت داشتند ،ولی ازترس کـاری کـرده نـمـی
توانستند ،واگر کسی دربرابر روس یاپروژه هایشان انتقادمیکرد به
جزای آن انتقادخود میرسید !
بیشترین افسران نظامی شوروی دیده وتحصیلکرده های آن حتی
پی ازیورش قشون سرخ به کشور ،آرزوی الحاق افغانستان رابـه
اتحادشوروی در سـرمـیـپـروردنـد .ایـن طـرزدیـدآنـهـا عـیـن
طرزدیدگلبدین است که الحاق افغانستان را به پاکستان درکله مـی
پروراند! ولی فرق گلبدین ازکمونیستهااینست که گلبـدیـن پـالن
الحاق افغانستان رابه پاکستان طرح کرده براطرتطـبـیـق (دنـبـالـه
درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب :سدۀ سید در روزنۀ سراج االخبار
به کوشش  :فضل الرحمن فاضل
خوانندگان نهایت گرامی جریدۀ مردمی امید ،این قراروعـدۀ
که درشمارۀ پی داده بودم ،میپردازم به معرفی مرتصرشرصیـت
مطبوعاتی ،فرهنگی و آزادیرواهی محـمـودطـرزی ،کـه آقـای
داکتررنگین دادفر سـپـنـتـا درزمـان تصـدی وزارت خـارجـه،
تاالرمشهور وزارت راکه روزی شرصیـت فـرزانـه وآزادیـرـواه
دیگرافغانستان محمدولی خان دروازی بااتهامات نامطـلـوب درآن
محاکمه شد ،بنام محمودطرزی مسماساخت.
بهرحال درآغازقصیدۀ نسبتاً کاملتر اورادروصـف سـیـدجـمـال
الدین افغانی به شما اراله میدارم :
به جسم اللۀ نعمان چنان ازلطف برشد جان
که برطبع خردمندان کالم نغز موالنا
(جمال الدین)نام آور سرن فهم سرن پرور
خردمندهنرگستر ،فل قدر مل سیما
تویی عالم تویی عامل تویی عارف تویی کامل
تویی فاضل تویی باذل تویی عاقل تویی دانا
فصاحت راتوسحبانی بالغت راتو حسانی
عرب راشیرۀ جانی عجم را دیدۀ بینا
تویی کشف نکوکاری تویی برهان دینداری
تویی فرهنگ هشیاری تویی قاموس استغنا
نه ماه روم وشامستی که خورشیدتمامستی
قبول خاص وعامستی به جابلقا و جابلسا
ترا طرزی ثناگوید هزاران مرحبا گوید
به صدق دل دعاگویدچه درسرا چه در ضرا
صفحات مهم زندگی پرمبارزه وتالشهای مطبوعاتی وفرهـنـگـی
طرزی بطور خالصه درصفحات اول کـتـاب نـویسـنـدۀ فـرزانـه
محمداکرام اندیشمندت کریافته ،که دردوم سنبلۀ  ۰۸00شـمـسـی
مطابق ۸0اگست۰۲22م درجوارمقبرۀ سلـطـان مـحـمـودغـزنـوی
درشهرباستانی غزنی تولدیادت و اورا محمودنام گ اشتند .سـردار
غالم محمدخان پدر محمودطرزی مردشـاعـر وعـارف بـود ،بـه
حضرت بیدل عالقۀ خاص داشت وبه سب هندی شعرمیسرایـیـد.
ولی امیرعبدالرحمن خـان اورا بـه جـرم ایـنـکـه ازبـازگشـت
سردارمحمدایوب خان ازایران سرن میگوید پس ازمصادرۀ جـای
ومال  ،موصوف رابا ۰0تن اعضای خانواده اش به هند تبعیدنمود.
ماموران ظالم عبدالرحمن خان آن مردشایستۀ هراتی رابـه غـل و
زنجیر بستند و دری قفس آهنی گ اشـتـنـدودرسـرحـدغـوریـان
هرات به درخت بلندی آویزان کردند،تا به امر وفکرامیر ازآن باال
به زمین ببیندکه چگونه موکب سردارمحمدایوب خان ازایران بـه
افغانستان برمیگردد!!!
بهرحال محمودطرزی پسرارشدغالم محمدخان کـه بـاخـانـوادۀ
پدردر هند تبعیدگردید ،به فعالیت ادبی وفرهنگی آغازنمود ،زبان
هند وبعد ترکی وعربی وباالخیر فرانسوی راآموخت ،ودرپهلـوی
بساماموریتهای بلنددولتی ،مدیرمدبر وپرابتـکـار جـریـدۀ سـرا
االخبارگردید.
درین راستاصفحۀ درخشان کتاب اندیشمندگرامی را زیرعنـوان
طرزی و نهضت زنان ،بطورگلچین ازمیان ده هاعنوان دیگربه شمـا
اراله میدهم :
اندیشۀ طرح وتأمین حقوق زنان درتاریخ افغانستان معاصـربـانـام
محمودطرزی وخانوادۀ او پیوند مـیـیـابـد .طـرزی بـطـورمـداوم
درموردزن مقاالت متعددی رادر سرا االخبارنگاشته ونـقـ زن
رادرپیشرفت جامعه وکشوربرجسته میساخت.
طرزی بنیانگ اراندیشۀ نهضت زنان بـودکـه بـرای نـرـسـتـیـن
باربرابری حقوق زنان رادرجامعه مطرح کـرد .او بـرخـورداری
دختران وزنان را ازتعلیم وتحصیل درصدر این حقوق ودرفهرسـت
اولویتهای نهضت زنان قرارداد .طرزی پس از استقالل افغـانسـتـان
ودوران سلطنت امان اهلل خان که آغاز مرحلۀ عملی اندیشـه هـای
تجدد ونورگرایی اوبود ،گام اساسی رادرراه تامین حـقـوق زنـان
برداشت .نکتۀ مهم این بودکـه طـررزی تـامـیـن حـقـوق زنـان
رادرجامعه نه تنهادرتعارض و تضاد بااسالم ومعـتـقـدات اسـالمـی
مردم مطرح نمی کرد ،بلکه دسترسی زنان رابه این حقوق برـشـی
ازتعالیم ومعارف اسالمی تلقی می نمود .اودراین مـوردبـه نـقـ
ومشارکت زنان درحیات سیاسی واجتماعی دردوره های پـیـشـیـن
تاریخ اسالم اشاره می کرد و می گفت :

شمارۀ 9401
«دردورۀ خالفت عباسیان زمانی که بسیار زنان ومردان اروپایی
بیسواد و جاهل بودند ،زنان مسلمان موقف های مهم بحی شـاعـر
وهنرمندداشتند وحتی درمقامهای اداری کارمیـکـردنـد» .طـرزی
تاکیدمیکردکه« :تنهازنان تعلیم یافته ومـنـورمـیـتـوانـنـد خـانـم
هاومادران خوب باشند وهمین زنان اندکه فرزندان خوب بـارمـی
آورندکه آینـده بـه آنـهـاتـعـلـق مـیـگـیـرد» .طـرزی بشـدت
ازوجودحرمسراهای زیاد دردوران شاهان وامیران افغانسـتـان کـه
هرکدام زنان زیادی رادر بند نگه میداشتند ،منزجربود وفروپاشـی
امپراتوری درانی وکشورپهناور خراسان راپس ازسلطنت تیمورشاه
نتیجۀ این حرمسراها وشمار زیادزنان سلطان میدانست.
اسماء رسمیه خانم محمودطرزی برای نرستین بارمـجـلـۀ ارشـاد
النسوان را منتشرکرد وبانو ثریاطرزی دخترموصوف که خانم شاه
امان اهلل خان بود ،انجمن حمایت نسوان رااساس گ اشت ومحکمـۀ
بررسی شکایات زنان رادر برابر مردان شان ایـجـاد کـرد .بـدون
تردید نهضت زنان درافغانستان که سپس درنیمۀ دوم قرن بـیـسـت
باتاریخ پرفراز ونشیب تکامل کردو نسل نو زنان تعلیم یافتـه رابـه
جامعه تقدیم نمود ،دراوایل این قرن با ابتکارطرزی وخـانـوادۀ او
اساس گ اشته شد.
به تعقیب گزارش این کارنامۀ تاریری وجاویدان محمـودطـرزی
در مسیر آزادی وکرامت و ارزش انسانی زن در افغانستان ،مـتـن
صفحۀ اخیر کتاب نویسندۀ چیره دست و پدوهشگرجناب آقـای
محمد اکرام اندیشمند را زیر عنوان«نتیجۀ مباح »با اظهارسپاس
وتشکر ازجناب سفیر فضل الرحمن فاضل که در چاپ و اشـاعـۀ
چنین آثار مساعی جمیل به خر داده اند و از طـریـق دوسـت
دانشمند وگرامی ام استادعنایت اهلل شهرانی برایم می فرستند ،بـه
شماتقدیم می دارم.
نتیجۀ مباح  :محمود طرزی پـیـشـگهـنـگ وانـدیشـه پـرداز
روشنگری وتجدد در تاریخ معاصرافغانستان شمرده مـیـشـود .او
مردفرهنگ وسیاست افغانستان در دهه های نرست قـرن بـیـسـتـم
میالدی بود .اوحتی پس ازمرگ خوی در درازنای این قـرن در
زمرۀ مردان پیشتاز این عرصه باقی ماند.
اگرشاه امان اهلل در آخرین سال دهۀ دوم قرن بیـسـت نـهـضـت
استقالل کشوررا رهبری کردوبا کسب استقالل سیاسـی ازسـلـطـۀ
استعمار بریتانیا سنگهای روشنگری وبرابری اجتماعی را با لغونظام
بردگی وباتدوین نرستین قانون اساسی افغانستان ،تعمیـم مـعـارف
عصری (آموزش وپرورش) وایجاد نهضـت زنـان بـنـاگـ اشـت،
محمود طرزی طراح ومعماراین بنا بود .مـحـمـودطـرزی بـودکـه
پادشاه رابه عقب ماندگی های جامعه وکشورش درعـرصـه هـای
مرتلف حیات اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی متوجه ساخت ودرشـاه
انگیزۀ تجدد وتحول وارادۀ رفتن به سوی پیشرفتهای اجـتـمـاعـی
ایجادکرد.
ناکامی طرزی ونهضت مشروطیت دردورۀ سلطنت امان اهلل خـان
وهمچنان ضعف هاواشتباهات او نه ازجایگاه محموطرزی کـاسـت
ونه ارزش واهمیت این نهضت رادرایجاد افغانستان پیشرفته ،مقتدر
وآزاد تقلیل برشید .آنچه را که طرزی ونهضت مشروطیت وتجدد
قبل ازسلطنت امان اهلل خان ودرسالهای پادشاهی اوبرای افغانسـتـان
طرح کردند ،نیاز همیشگی افغانستان درتمام قرن های آتیه است.
اما نکتۀ مهم وقابل دقت دراین شکست بـرای نـهـضـت تـرقـی
ونوگرایی افغانستان چه درآن دوره وچـه دردوره هـای پسـیـن
ودرزمان امروز وآینده بررسی وتشریص مؤلفه هـای شـکـسـت
است.
چرا نهضت تجدد و اصالحی دورۀ امانی که محمودطرزی وبسـا
افراد وعناصر همرزم وهمفکرش درسـرا االخـبـار پـایـه هـای
تیوری ونظری آنراپیریزی کردند به شکست انجامید ؟
پاسخ دقیق به این پرس بر اصلی وجایب و مسئولیت تـمـام
عناصر و گروه های متجدد ،آزادی دوست وعدالت خواه است ،تا
درروشنایی این پاسخ ،زمینه های عملی وتطبیقی تـحـول وتـجـدد
درافغانستان عقب نگهداشته شده درتمام عرصه های حیات فـراهـم
شود» .
معرفی مرتصرکتاب پرمطلب نویسندۀ ژرفنگر گـرامـی آقـای
محمداکرام اندیشمند رابا ذکرچندمصراع از قصـیـدۀ مـعـروف
خاقانی برخرابه های قصر تاریری مداین ،خاتمه می دهم :
هان ای دل عبرت بین ازدیده نظرهاکن
دیوان مداین را آیینۀ عبرت دان
دندانۀ هرقصری پندی دهدت نو نو
پند سر دندانه بشنو ز برن دندان
ما بارگهی دادیم این رفت ستم برما
برقصر ستمکاران آیاچه رود خزالن ؟! /
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پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

صفحۀ چهارم
سپرنگفیلد ،ورجینیا

متن جوابیۀ رئیس جمهور ترامپ

مطالعین نهایت گرامی جریدۀ مردمی امید قبال درشمـارۀ۰۳07
امید ،متن انگلیسی مکتوب انجمن صـلـ ودمـوکـراسـی بـرای
افغانستان عنوانی رلیس جـمـهـور ایـاالت مـتـحـدۀ امـریـکـار
ازنظرگ رانیده خواهندبود .این ترجمۀ بـدون کـم وکـاسـت
فارسی مکتوب جوابیۀ محترم دونالدترام راکه بـه تـاریـخ۸2
جوالی به اسم بنده رلیس انجمن مـواصـلـت کـرده اسـت ،بـه
شماتقدیم میدارم .آرزومندم قبل ازخواندن متن زیر نظری به متن
نامۀ انجمن منتشرۀ امیدشماره  ۰۳07بیندازند .لطیفی

قصرسفید ،واشنگتن۸2 ،جوالی ۸۳۰۲
داکترلطیفی عزیز! تشکرازاینکه وقت تانراجهت ابرازنظریـات
تان راجع به پالیسی خارجی وامنیت ما مرتص نمودید.
ادارۀ من جهت حفاظت کشور ومردم امریکـابـرای افـزایـ
شگوفایی امریکا وبرای تأمین ونگهداری صل با نیرو واستحکـام
و پیشبرد مؤثریت امریکا ارادتمندانه صرف مساعـی مـیـکـنـد.
ستراتدی امنیت ملی من NSSاین اصل رابر مـال مـیـسـازدکـه
چطور ادارۀ مربوطۀ من این چهارنکتۀ فوق ال کر مربو منـافـع
ملی را حفو میکندوبه پی میبرد .این اجراات برمـبـنـای یـ
ارزیابی روشن منافع ملی ما واقدام به رویارویی چلنج هایی کـه
دربرابرماقراردرد ،جریان مییابد .این اجراات به مامعلوم وهویـدا
میسازدکه رقابتهای نظامی واقتصادی وسیاسی درساحۀ کـنـونـی
وجود داردکه باید دربرابرآنها جهت حفو مـنـافـع وارزشـهـای
امریکااقدام نماییم .ادارۀ من شایستگی مقابله بـاچـنـیـن رقـابـت
رادارد.
یکی ازاجراات اولیۀ ستراژی امنیت ملی ماعـبـارت ازپـرامـن
نمودن سرحد جـنـوبـی مـابـاسـاخـتـن یـ دیـوارسـرحـدی
میباشد.همچنان جهت حفاظت مردم امریکا ازتـهـدیـداتـی کـه
ازخار سرحدات ماگسیل میشود ،مای سیستم دفاعی راکـتـی
چندطبقه یی رانصب میکنیم تادرمقابل حمالت راکتی ممـالـکـی
مانند کوریای شمالی وایران عمل نماید .امنیت اقتصـادی ،یـ
جزامنیت ملی میباشد ،ی اقتصادقوی مردم امریـکـارا درامـان
نــگــهــمــیــدارد وقــدرت امــریــکــارا پشــتــیــبــنــی مــیــکــنــد.
مااقتصادامریکارامجدداً رونق حیاتی میـدهـیـم وایـن بـه نـفـع
کارگران وکمپنی های امریکاست ،وبای معامله وارتبا روشن
وعادالنه دوجانبه راجهت رویارویی باداد وستدهای بـی مـوازنـه
تاکیدمیکنیم .مامسئولیت حفو لیدرش خودرادرتحقیقات علمی
و تکنالوژی بدوش داریم ،همچنان اقتصادخودرا ازرقبای نامناسب
که ارزشها و دارایی های معنوی مارابه شکل نامیمون برودج ب
میکنند ،محافظه میکنیم .ما برتری انرژی امریکایی رااسـتـقـبـال
مینماییم زیرابکارانداختن آزاد کـثـرت و وفـرت انـرژی مـا
اقتصادماراتقویه می برشد.
یکی دیگرازپرنسیب مرکزی امنیت مـلـی مـاعـبـارت اسـت
ازبدست آوردن صل بامساعی پرقدرت ،درهمین حالـیـکـه مـن
درجستجوی نتای وحل دپلماتی درقبال چلنجهای وخیـم بـیـن
المللی خود می باشم ،بایدقوای نظامی خـودرا تـوسـعـه دهـیـم
ومودرن بسازیم به شمول قابلیت فضایی وفعالیت سایبر وتضمیـن
قوای نظامی خود که ازهـیـچ قـوای دیـگـری دردرجـۀ دوم
قرارندارد .باوجود موفقیت های چشمگیری که قـوای نـظـامـی
مادربرابرآیسس (ISISداع ) و القاعده درسوریه وعراق بدست
آورده ،ســازمــانــهــای جــهــادی تــروریســت بــه بــودن یـ
تهدیدخطرناک دربرابرامریکاادامه میدهند.
همکاری ماباملل شرکای مساعی ما ی امراساسی درمـقـابـلـه
بااین تهدیدات وچلنجها به شمارمی آید .باتضمین اینکه همدستان
ماسهم روشن ومنفصانۀ خودرا دردفاع دوجانبه مابـدوش داشـتـه
میباشند ،ودرشکست دادن تهدید تروریسم خارجی سهیم باشـنـد.
امریکا درطول زمان درقطارقدرتهای بزرگ جهـت پشـتـیـبـانـی
ازخوبی درجهان قرارداشته است.
پالیسی خارجی من موثریت امریکا درراه کم به بـرقـراری
شرایط صل و شکوفایی تجلیل میکند .مابه دفاع وتبازر ارزشهای
امریکا ادامه داده وآنهایی راکه درراه قابلیت مقام بـلـنـدانسـان
مبارزه میکنند ،تشجیع وتقویه میکنیم.
یکباردیگرازتحریرنامۀ تان تشکرمیکنم .برای بـدسـت آوردن
معلومات بیشتردربارۀ اینکه NSSسـتـراتـدی امـنـیـت مـلـی
ماچطورپالیسی ملی خارجی مارا پشتیبانی کرده وآمادگـی هـای
نظامی مارا ارتقا می دهد ،لطفا به سـایـت www.whithouse.org
رجوع نمایید .منحی رلیس جمهور من ماموریت و وظیفۀ تقویه
ونیرومندساختن ملت ما ومحافظت مردم امریکا رابدوش دارم .با
ارادتمندی
(محل امضای رلیس جمهور ،پرزیدنت دونالد ترام )

هفته نامۀ امید

مشتاق احمدکریم نوری
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شمارۀ 9401
فلشنگ ،نیویارک

پاسداشت زبان مادری
تاکید و تایید یونسکو و ملل متحد

(بر دوم)  :ازمدتهاست که مود شده زورگویان وصـاحـبـان
قدرت ،پسران شانرا با مفکورۀ ماکیاول تربیه کرده وآنـان رابـه
اصطالح پرانچه میسازند .ماکیاول عقیده داشت برای رسـیـدن بـه
قدرت وحفو آن ازهمه گزینه هاباید استفاده کرد وبه هـرکـاری
دست یازید .اینست که سالها بیگناهان رامـیـکرشـنـد و فـردایـ
درنمازجنازه هاو فاتحۀ کشته شدگان دست خوی شرکت میکنند!
ولتر گفت :زبان سیاستمدار عاقل ومدیرخوب در قلب اوسـت،
وازناقابل در لب او ! سیدجمال الدین افغان میگویـدکـه جـاهـالن
واکمنان شی دتولنی نظم او امنیت اوثبات له منحه زی! سـیـاسـت
پیشه که دشمن نواز باشد وت نگر و ت نوازباشد به عروسکهای
پالستیکی مانند اند ،ممکن به قدرت بهتروبیشتر برسند ،ولی نتیجه
بوده که ازتا او رونمایی شده اما و ولی ازالماس روی پیشانی آن
خبری نیست که نیست !
درهمچوحالتی که جهانیان به صوب پیشرفت وتـکـامـل واو
تکنالوژی مدرن و دیجیتالی شدن روان اند ،کشورماهم روزتاروزبه
صوف فنگوری نوین باید وفق می یافت ،اما متاسفانه به نـظـریـات
کهنه ومفکوره های پست وپلشتی روان ودوان هستیم یعنی تـرقـی
های عالم روبه باالست ،ماازباالبه پایین می ترقیم !
دولتمداری الکترونی وحرمت گ ارجیوفزی ازشاخصه های
ستراتدی حکومتها ودولتهای روبه رشد ومـدرن شـدن تـلـقـی
میگردد .اردوغان رلیس جمهور ترکیه مـیـگـویـد :مـن ازپـدرم
پرسیدم که پدرجان ماازکدام قوم هستیم؟ پدرم گـفـت هـمـیـن
سئوال رامن نیزازپدرم کرده بودم .پـدرم گـفـت پسـرم روزی
میرسدکه همۀ ما می میریم ودرآخرت خداوندازما نمی پرسـدکـه
ازکدام قوم هستی ،قوم برتر یاقوم فقیر ،بلکه مـی پـرسـد رب
توکیست ،پیامبرت کیست و دین توچیست؟ توبگو که الـحـمـدهلل
من مسلمان هستم .
یادم هست که درآستانۀ روزجهانی زبان مادری ،امـیـنـه شـرف
الدین یکی از تاجیکهای مقیم سمرقند که اجازۀ کـاررسـانـه یـی
درازبکستان نداشت ،در حقیقت بعدازروزجهـانـی زبـان مـادری-
بیست ویکم فبروری وسوم می روز جهانی مطبوعات وهشت مارچ
روزجهانی زن ،بهارسیاسی واجتماعی نوین کار مـطـبـوعـاتـی او
باوفات اسالم کریموف وآمدن شوکت ضیاوف آغازشد.
اوکه در بیست و هفت اپریل صد و چهلمین سالگردصدرالـدیـن
عینی مطرح کرده خواهان ان است که تاجی های اهل ازبکستان
حرمت شوند و جنس درجه شمرده نشوند ،و شهروند درجـه دوم
نباشند تا همه به زبان ملی شان دلگرم شوند .او پنج سال درزنـدان
اسالم کریموف بود ،وجانشین ضیاوف دست به ریفورم زده و
تغییرات مثبت درکارهای محسوس وملموس است .امینه شـرف
الدین در لست سیاه منع فعالیتهای فرهنگی واجتماعی قـرارداشـت
وشهرونددرجه دوم پنداشته میشد.
امینه میگویدچون کودک خرد داشتم وبه زبان وفرهنگم توهین
صورت گرفته بود وحق شهروندی ام محفوظ نبود ،نه تـنـهـامـن
حتی طفلم وهمۀ دوستان وخانواده ام ازآن بی تمکینی وبی ارزشی
عقده مندشدند .اومیگویدخوش است که آزادشده وخوب شدکـه
میتواندبه تعمیم وگسترش زبان وفرهنگـ بـپـردازد .ولـی مـی
افزایدناحق پیرشدیم وخدمتگزاری ودفاع اززبان وفرهنگم رادرحد
شایسته نتوانستم ،چراحاال تمکین صورت میگیردوچـرا قـبـال نـه
وحاالچرا؟!
اکنون دولت جدید ازبکستـان بـدون شـعـاری کـه بـرو بـه
تاجیکستان ،بلکه به عنوان زبان فاخر فارسی دری درهمه شهرهای
تاجی نشین اوزبکستان  ،ونبود ویزه به تاجیکستان و از بین رفتن
شهروند درجه اول و دوم در اوزبکسان ،روبه تعادل وتعامل رفـتـن
است.
برعکس ،مشکالت زبانی درافغانستان وکشیدگی ها برسرکلمات
وواژه های دانشگاه وپوهنتون که حاالبعضی هـا بـدون دغـدغـه
صحبت می نمایند و یونیورستی می گوینـد ،یـا وزیـر فـرانـگ
(فرهنگ) آقای کریم خرم ،نگارستان ملی رابـه گـالـری مـلـی
تعویض نمود !
خواجه دربندنق ایوان است
خانه ازپای بست ویران است
همه ساله ۸۰فبروری بحی روزجهانی زبـان مـادری ازطـرف
یونسکو وسازمان ملل ونهادهای فرهنگی دنیـا ،دربـارۀ ایـن روز
وانگیزۀ اینکه چرازبان مادری در جهان تجلیل میگردد ،ویونسکـو
هم هشدارمیدهدکه ازمیان ششهزارزبـان ولـهـجـه کـه درجـهـان
موردافهام وتفهیم ملت هاقراردارد ،سه هزارآن به حالت انـقـراض
مواجه میباشد.

دربارۀ این روزبین المللی وتاریرچۀ آن بـایـدگـفـت کـه حـق
خداداداست و ودیعۀ الهی پنداشته میشود ،که چه کسـی مـربـو
کدام زبان وفرهنگ است .یونسکو خواه نموده بـرای حـفـو
وحرمت زبان هاحتی درچنبرۀ سازمان ملل متحد روسای جمهـورو
صدراعظمانی که به ملل متحدومقریونسکودرپاریس مـی آیـنـد،
بایدبه زبان مادری شان صحبت نمایند ،ولی حاالمودشـده کـه بـه
زبانهای رایج صحبت میکنندوآنرا مایۀ مباهات میدانـنـد ،ویـاهـم
بعضی زمامداران کشور ها اززبان مادری واصلی خـویـ کـرده
زبان خارجی راآرامتر وراحتتر صحبت میکنند ! درحالیکه یونسکو
سلطه وسیطرۀ زبانی رامحکوم می کند.
اکنون به انگیزۀ تجلیل این روزمی پـردازیـم .پـس ازآن کـه
پاکستان ازبدنۀ نیم قارۀ هندوستان جداساختـه شـد ،گـانـدی بـه
عضـو ازایـن جسـم
محمدعلی جناح گفته بودکه هرچنـد یـ
جدامیشود ولی یادتان باشدکه جسم کماکان قادرمی شـودکـه بـه
حیات ادامه بدهد ،اماعضوجداشده تکه تکه میگرددویامی پوسـد
وآنرا بوی میگیرد .وقتی پاکستان به روی نقشۀ جهان پـدیـدآمـد،
آنان دربر پاکستان شرقی نیزبه گسترش زبان اردو پـرداخـتـنـد
وقسمت اعظم نواحی شرقی که بنگالی زبان بـود ،آنـرا نـادیـده
گرفته به سرکوب زبان وفرهنگ بر شرقی پرداخت .شعارهـای
نه نه! و نی نی! و پس زبان بنگالی چطورمیشود برای اولـیـن بـار
دریونیورستی داکه بلندشد .مظاهرات ومقاومت هاصورت گرفت،
پلیس به امر دولت برمظاهره چیان که محصلین بـودنـد شـلـیـ
نمودکه مقاومت گرانی محصل چون جبار برات رفیق شهیدشدند،
وبحی وارثین دفاع از زبان وفرهنگ در تـاریـخ ومـقـاومـت
گردیدند .
هرچند بدنبال آن دولت پاکستان اعالن نمـودکـه حـاضـراسـت
درنواحی شرقی پاکستان زبان بنگالی رازبان رسمی بشمـارد ،ولـی
تجزیۀ کشورپاکستان اجتناب ناپ یرشده بود ،تا باالخره درنتیـجـۀ
جنگی خونین بنگله دی از پیکر پاکستان جـداگـردیـدوبـعـنـوان
کشورمستقل عرض اندام کرد.
روی این ملحوظ ومقاومتها یونسکو وملل متحدتصمیم گرفتندکه
روزمقاومت گران زبانی راکه از بنگله دی بلندشده بود بـحـیـ
روزجهانی زبان مادری ثبت نمایند ،وشعاراینکه زبان مان هـویـت
مان ،که جاده های داکه ودانشگاه آنرا رنگین سـاخـتـه بـود بـه
روزجهانی مبدل ساخت ،که اکنون درهمۀ گیتی تجلیل مـیـگـردد
وبرای توسعه ،رشد وگسترش آن بح هامیشود و رهنمایی هایـی
صورت می پ یرد .ولی با درد ودریغ
با خوی در افتادیم تا مرل ز کف دادیم
ازجنگ کسان شادیم ،داد ازتو و آه ازمن !
انگشتان دست هایمان راکه بنگریم یکی کوچ ویکی بـزرگ
ویکی متوسط است ،یکی قوی دیگری متوسط ودیگری ضـعـیـف
است ،اماهیچکدام دیگری رامسرره نمی کند ،هیچکدام دیگری را
اذیت نمی کند وهیچکدام به اثر کدام فشار دیگرش راتعظیم نمـی
نماید ،اما انگشتان کنارهم یکدست می شوند وکارمیکنـنـد .گـاه
بعضی انسانهای عقده یی اگرکسی از اوباالبود ،پرستش میکنـنـد
واگرکسی پایین بود آزارش میدهند ! یادمان باشدنه کسـی بـنـدۀ
ماست ونه کسی حکمروای ما ،خداوند انگـشـتـان راایـن گـونـه
آفریدکه با هم باشندومشت گردندبرفـرق سـتـمـگـر وغـاصـب،
یکجانب نگر وخیره سر.
به هرترتیب ،درحالیکه بر رشدوبالندگی همه زبانهاولهجه هاتاکید
میورزیم بایدگفت زبان فارسی دری دومـیـن زبـان درفـرهـنـگ
وثقافت اسالمی بعداززبان عربی شمرده میشود .حسنـیـن هـیـکـل
روزنامه نگار مدیرمسئول االهرام مصر را پرسیدند :زبان قـدیـمـی
شماکه عربی نبود ،چرا حاال عربی است؟ آن مـردبـزرگ الجـرم
پاسخ داد :چون ما فردوسی نداشتیم !
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاکباد
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
عرض شودکه درحال حاضرزبان فـارسـی در ۸2کشـورجـهـان
صحبت میشود ،که درردیف ششم زبانهای گیتی وپـیـ از زبـان
آلمانی وپس اززبان اسپانیایی قراردارد .زبان فارسی دومیـن زبـان
کالسی جهان بعداز زبان یونانی است که همه ویدگی های یـ
زبان کالسی رادارد .زبان فارسی ازنظر شمار وتـنـوع مـثـل هـا
(ضرب المثل) درمیان سه زبان اول جهان جا دارد .زبـان فـارسـی
ازنظر شمار وتنوع و واژه هایکی ازپرمایه تـریـن وبـزرگـتـریـن
زبانهای جهان است .درکمتر زبانی فرهنگ لغاتی چـون دهـرـدا
وجود دارد .این اثرگرانبها که حتی مقام علی اکـبـر دهـرـدا را
همطراز مقام فردوسی درزبان فارسی قرارداده است ،تاحال در2۰
جلد به همت دانشگاه تهران ،وده بهابارتوسط سـایـربـنـگـاهـهـای
انتشاراتی به چاپ رسـیـده اسـت .فـرهـنـگ مـعـیـن درشـ
مجلدموجوداست( .چنانچه خوانندگان گرامی مایل اشند ،فهرست
فرهنگهای فارسی رادر نوشتۀ دیگر اراله خـواهـم کـرد .لـطـفـاً
ازطریق جریدۀ امید آگاهم بفرمایند).

فریدون رحیمی

صفحۀ پنجم
الکسندریه ،ورجینیا

سخنرانی داکتر سیدمخدوم رهین
رئیس حزب خدمتگارمردم افغانستان

گزارشی از مجلس سرنرانئ مورخ  ۸2جوالئ  ۸۳۰۲مطابق 7
أسد  ۰۰27که از طرف نمایندگئ حزب خدمتگار مردم افغانستان
با همکارئ انجمن صل دموکراسئ برائ افغانستان و نشر یه وزین
امید درایالت ورجنیای امریکا دایر گردیده بود:

از راست :پروفیسرلطیفی ،داکتر رهین ،فریدون رحیمی
جمعی از هوادران و اعضای حزب خدمتگار مردم افـغـانسـتـان
حضور بهم رسانده بودند ،مجلس با قرالت چند آیه از قران مجـیـد
توسط اقائ محترم جاوید صمیم اغازگردید .
متعاقبا ازطرف اینجانب فریـدون رحـیـمـئ مسـوول حـزب
خدمتگار مردم در ورجنیا وحومه وتشریف اورئ حاضرین گرامئ
خیر مقدم گفته شد ،سپس ازجناب داکترعبدالواسیع لطیفئ تقاضـا
به عمل اوردم که ریاست مجلس را بدسـت بـگـیـرنـد ،مـحـتـرم
پروفیسرلطیفئ با بیانیه مسبو ازشرصیت علمئ سیاسئ ومـردمـئ
داکتر سید مردوم رهین تقدیر وتمجید نمودند و تأسیـس حـزب
فراگیر خدمتگارمردم افغانستان را که به همت وإال و تالش هـائ
پیگیر بنیاد نهادند تبری گفته و از خدمات شان در مقام وزارت
اطالعات و فرهنگ وظایف بلند دولت یادآورشدند.
جناب محترم داکترسید مردوم رهین کاندیداز حـوزه شـهـر
کابل برائ کرسئ پارلمان افغانستان را دعوت نمودند تا به جایگـاه
تشریف بیاورند با ارشادات قیمّتدار شان راجع به مـنـشـور حـزب
خدمتگار مردم افغانستان توضیحات آراله نمایند.
آقای داکتر رهین از ضرورت به ایجاد حزب خدمتـگـارمـردم
توضیحات دادند واهداف حزب را که اراله خدمات همه جـانـبـه
درتمام عرصه هائ زندگئ سیاسئ  ،اقتصادئ  ،فرهنگئ و مدنئ به
منظور تعالئ زندگئ مادئ ومعنوئ ملت افغانستان در پرتو اساسات
اسالمئ و دموکراسئ کثرت گرائ  ،وحدت ملئ  ،ورفاه اجتماعئ
 ،روشن ساختند .بعدا به سواالت حاضرین پاسرهای قناعت بـرـ
دادند .
آقائ محترم امان المل جالله درمورد ضرورت وحدت مـلـئ
اظهاراتی داشتند و دراخیر اینجانب در مـورد تـأسـیـس حـزب
خدمتگار مردم افغانستان نکاتی چند بیان نمودم .مجلس با بـرـ
بروشور حزب خدمتگارمردم افغانستان حوالئ ساعت هـفـت شـام
پایان یافت/.
***************
زبان فارسی توانایی ساختن ۸۸2ملیون واژه رادارد که درمیـان
زبانهای دنیا بی ماننداست .زبان فارسی ی سده ازالتین و۰۸سـده
ازانگلیسی پیشتراست .تنهااضافه ازهشت هزارضرب المثل راجناب
داکترعنایت اهلل شهرانی درکتابی چاپ کرده ،که اینجانب نیزبرآن
تقریظی نوشتم.
شایان یادآوریست که نق روسها وانگلیسها وسیاستهـای نـوع
قومپرستی و ...درتضعیف زبان فارسی بویده درقرنـهـای  ۰2و۸۳
غیرقابل انکارمیباشد .آنان مانند دولبۀ قیچی درآسیای میانه ،درشبه
قارۀ هند ودرجنوب آسیا به قلع وقمع وقطع آن کوشیدند وسیاست
تفرقه بینداز وحکومت کن را به او رساندند ،هک ا ایران وترکیه
درتضعیف زبان فارسی دری مان بی اثروبی تأثیرنبوده اند.
نمونۀ آن حتی دربی بی سی هم باسیاستهای انگلیسـی تـفـرقـه
افگنانه هنوزهم ادامه دارد .زیرای زبان فارسـی را بـه دری و
تاجیکی وایرانی تقسیم کردند/.

هفته نامۀ امید

نصیراحمد رازی
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شمارۀ 9401
سدنی  ،آسترالیا

واژه های همسو با تصوف

لطف  :نرمی و نازکی در کار وکردار .نزدعارفان آنچه بنده رابه
طاعت حق نزدی کند وازمعاصی دورکند ،لطف است .پـرورش
دادن عاشق رابه طریق مشاهده ومراقبه نیز لطف گویند .شاه نعمت
اهلل گوید :
لطف و قهرش ز روی ذات یکی
آن یکی ذات و آن صفت می دان
خواجه و بنده هر دو دل شادند
کافـر از کفر و مـؤمن از ایمان
نیزگفته اند مراد ازلطف ،تاییدحق به بقای سرور ودوام مشاهـده
وقرارحال در جهت استقامت »اهلل لطیف بعباده «است.
(فرهنگ اصطالحات عرفانی)
احسان  :نیکویی کردن ونیکو داشتن چیزی .درنزد سالکان طریق
ازجملۀ مکارم اخالق ،عفو واحسان است .درحـدیـ اسـت کـه
ازجملۀ محاسن اخالق ،عفو وبـرـشـ ازکسـی اسـت کـه بـه
توکاربدکرده باشد .درمصباح الهدایه احسان اسم جامع نبوی است
که جامع ابواب حقایق است وآن عبارت اسـت ازعـبـادت خـدا
درحال مشاهدۀ انوارذات احدیت .
پیرطریقت گفت :ازنشان آشنایی راست آن است که هرچـه از
دوست رسد احسان است وبردوست درقسمت تهمت نیست .گـلـه
تاوان است ،ور این دعوی رامعنی است ،شادی وغم در آن یکسـان
است .
جانی دارم به عشق توکرده رقم
خواهی به شادی کن وخواهی به غم
(فرهنگ اصطالحات عرفانی)
حجاب  :دراصطالح ،مانع میان عاشق ومعشوق ،ونیز انطباع صور
رادر دل گویند که مانع قبول تجلّی حقایق است .مـانـع واسـبـاب
پوشیدگی میان فیوضات وتجلّیات حق وانسان ،چیزهایی است که
مرالف باگوهرنفس بوده وبا وی مشابهت ومناسبت نداشته باشد.
نسفی گوید :اصل حجاب چهارچیزاست :دوستی مال ،دوسـتـی
جاه ،تقلید مادر وپدر ،معصیت  .اصل مقامات هم چهاراست :اقوال
نی  ،افعال نی  ،اخالق نی  ،معارف .
(فرهنگ اصطالحات عرفانی)
کمال  :دراصطالح ،منزه بودن ازصفات وآثار مـادّه را کـمـال
گویند .کمال نزد صوفیان دوقسم است :یکی کـمـال ذاتـی کـه
عبارت ازظهورحق تعالی است بر نفس خود وبه نفس خود لنـفـس
خود ،بدون اعتیارغیر وغیریّت .غنای مطلق الزمۀ این کمال اسـت
ومعنی غنای مطلق ،مشاهدۀ حق است خود رافی نفـسـه بـا تـمـام
شئونات واعتبارات الهیه وکیانیه بااحکام ولوازم آن ها.
دوم کمال اسمایی که عبارت ازظهورحق است بـرنـفـس خـود
وشهود ذات خود درتعیّنات خارجیه .یعنی عالم ومافیها .این شهـود
عبارت ازشهودعیانی وعین وجودی است .نسفی گـویـد :کـمـال
و
آدمی درچهارچیزاست :اقوال نی  ،افعال نی  ،اخالق نـیـ
(فرهنگ اصطالحات عرفانی)
معارف.
عاشق  :درزبان عارفان ،جویندۀ حق تعالی را باوجودطلب وجـد
تمام ،عاشق گویندکه غیرمحبوب حقیقی کسی را نـرـواهـد و
نجوید  .موالنا گوید:
در دل معشوق جمله عاشق است
در دل ع را همیشه وامق است
در دل عاشق به جزمعشوق نیست
در میان شان فارق و مفروق نیست
(فرهنگ اصطالحات عرفانی)
معشوق  :آنچه عاشق بدان عشق ورزد وخواهان وصال آن شـود.
درفلسفۀ الهی علت غایـی ،مـعـشـوق وهـدف هـمـۀ حـرکـات
ومتحرکات جهان وجوداست .معشوق حقیقی ذات حق است کـه
موجد همۀ حرکات عالم است .درعرفان هم مراد ازمعشـوق ،حـق
تعالی است .ازآن روکه تمام موجودات ،بـه جـلـوه هـای انـوار
وجودی اوحیران اند و فقط اوست که از جمیع جـهـات ،سـزاوار
دوست است.
(فرهنگ اصطالحات عرفانی)
**********
فیسبوک
گرل امیری
بنام خدا

سلطان از درانی وزیر از بارکزی!
دولت از غلجایی طالب از درانی!

آنچه می خوانید در پیامرانه به من رسـیـده اسـت .بـه خـاطـر
واقعیتهای تلخ موجود در آن همانگونه کـه هسـت ایـنـجـا مـی
گ ارم :
رقابت میان پشتونها به تقسیم کشور میان آنها و سیاهی لشکـر از
غیرپشتونها انجامیده است!

استاد محمدنسیم اسیر

فرانکفورت  ،آلمان

اشکی برویرانه های غزنی!

درویرانکده افغانستان ،تاریخ تکرار می شود واینـ دسـتـگـاه
های جاسوسی منطقه ازهمسایگان شرقی وغربی پای درجای پـای
«عالءالدین جهانسوز »گ اشته وتوسط گماشتگان خود فـروخـتـه
درلباس طالب شهرغزنی مهد تمدن اسالم را بـه آتـ کشـیـدنـد
وباشندگان مظلوم وبیگناه شهررا کشتند ،سوختاندند وبا تجـاوزهـا
آبروی شان را ریرتند .ازدولت ودستگاه های امنیتـی بـی ارزش
آن ،شکایت به ایشان ارزش قایـل شـدن اسـت .بـایـدخـون دل
خورد،خون گریست وبه سرنوشت نا معلوم ومصیبـتـهـای پـایـان
ناپ یروطن صبورانه تماشا کرد .درد دل بی اثریست کـه بـغـرض
رفع غصه تقدیم می شود:
ایا مهد فرهنگ اسالم ،غزنی!
شکوهمند بودی درایام غزنی!
جهان با صداقت زتو نام می بررد
به اعزاز واعظام واکرام غزنی !
منوچهری وعرنصری ات ستودند
رساندند نام توتا«شام »غزنی!
سنالی ثنای تو می گفت روزی
زبیرونی داریم پیغام غزنی!
زفضل تومحمود بابرق شمشیر
شکستاند ،اظالم واصنام غزنی!
ویا با پیام مودت ،رسانید
به دنیای اسالم پیغام غزنی!
ندانم چه رمزاست درکاردشمن
که درفت تودارد ابرام ،غزنی!
زمانی به آت کشیدت جهانسوز
کنون میرورد طالبان خام ،غزنی!
زکف رفته آرامشت حیف صدحیف
دگر نیست قلب توآرام غزنی!
عجب رازدار تو بیگانه گشته
به تحقیروتعجیزواوهام غزنی!
به غیراز زوال و لگدمال کردن
ندارد خیالی «عموسام »غزنی!
به امید در قید وبندت کشیدن
ز طالب نهادند صد دام غزنی!
»اسیر»تودرکنج غربت به حسرت
کند گریه از بام تا شام غزنی !
عموسام اشاره به ابرقدرت امریکاست.
نسیم اسیر ۰0اگست۰۲ع
**************
روزی روزگاری پادشاه از درانی ها بود وزیـر از بـارکـزی هـا
لشکرشان ازغیر پشتونهاحتی سالهابنام قبالل،خانواده سلطنتـی و...
سربازی نمیرفتند!!این روزها توافق دیگری برسرتقـسـیـم کشـور
شکل گرفته است دولت از غلجایی ها طالب از درانـی هـا غـیـر
پشتونها لشکر جنگ وخدمت را تشکیل می دهند!
غنی دولت را قبضه کرده شهرهارا در اختیار گـرفـتـه اسـت
لشکرش هم غیر پشتونها در جنگ و درخدمت است! مال هبت اهلل
درآن طرف روستا ها را در دست گرفتـه در هـمـه والیـت هـا
والی،قاضی و ...مقرر کرده اند جالب اینجا حکم و دستورات مـال
هبت اهلل بیشتر قابل اجرا و ارزشمند در میان پشتونها اسـت حـکـم
غنی در میان غیر پشتونها قابل اجرا است!
انگار تاریخ بزرگی آنها و بردگی ما پایان ندارد!
تاریری که نزدی سیصد سال است پشتونیست ها در قـالـب
های مرتلف مردم غیر پشتون را در زنجیر بردگی بسته انـد.آنـهـا
پیشنهاد می کنند:
غنی خوب است یاکرزی؟ مالعمرخوب است یا گـلـبـدیـن؟
ظاهرقدیر خوب است یا جنرال رازق و...ما انتراب می کنیم کدام
رهبرباشد ومابرده باشیم!
نگفتیم همه خوب هستند اما برای قوم وتبارخودخوب هستند
نه برای ما ،حتی ما خودمان رهبران خود را انتراب نکردیم اقتضاء
به جایی رسیده که آنهاهمه چیز را سمت وسو می دهـنـد ،حـتـی
اعتراض ها به نفع آنهاپایان می پ یرد مانند جنب خراسان خواهی
را با ورود عطا از بین بردند دادخواهی برای قیصاری را با برگشت
دوستم خاموش کردند!
ما کور کورانه رهبران انتراب می کنیم
هیچ گاه از تاریخ و دنیای خود ندانستیم
سلطان از درانی وزیر از بارکزی
دولت از غلجایی طالب از درانی است!

ماری خلیلی ناصری

صفحۀ ششم

فیرفکس ،ورجینیا

وفات محمود عیسی
ای مرگ ! هزار خانه ویران کردی
در مل وجود غارت جان کردی
هرگوهر قیمتی که دیدی به جهان
بردی و به زیر خاک پنهان کردی
آن روزدوشنبه  ۰۳جوالی ۸۳۰۲میالدی بود ،من وافضل بـرای
دیدارپسرمان شان ،به شهرسیاتل ایالت واشنگتن درشـمـال غـرب
امریکارفته بودیم  .درکنار ساحل اقیانوس آرام به تماشای غـروب
آفتاب مشغول بودیم که خبروفات دوست گرامی ما محمودعیسی
ازطریق سلـفـون بـه مـا ارسـال
گردید.
آن روزهوا درکنار بـحـر آرام
بود ،غروب آفتاب پیکر بحر را با
رنگ طالیی زیـنـت داده بـود.
اموا بحـری رقـص کـنـان بـه
سنگهای ساحل اصابت میـکـرد و
گاهگاهی ریگ هارا باخود به بحر
می ریرت .مرغ های بحری سرود
شادروان محمود عیسی
همیشگی راخوانده گاهی بر روی
اموا آب وگاهی به فضای بـحـر
پرواز می کردند .خانواده ها شـاد
و خندان به تحسیـن از زیـبـایـی
طبیعت مشغول بودند.
آن روزدرساحل اقیانوس آرام ی روزعادی شمرده مـی شـد.
مثل اینکه در جهان هیچ حادثه ای رخ نداده است  .امـا درشـمـال
شرق امریکا درایالت ورجینیا درشهر فیرفکس خانواده ای درعـزا
نشسته بود .آن روزنظیفه عیسی همسر ورفیق زندگی اش رابـرای
ابد وداع می گفت .آن روز انجنیر ویس و انجنیرمسعود پدرمهربان
شان رابه خاک می سپردند.آن روزدرمحفل دوستان محمود ،شمعی
خاموش میشد .محمود را دوستان نرقل مجلس خطاب می کردنـد.
محمود درظرافت بی نظیر بود ،بدخوی ترین انسـان رابـه خـنـده
وادار می ساخت .
محمود مرد وطندوست بود ،ازشنیدن اخبارافغـانسـتـان سـرـت
ناراحت میشد .محمود درافغانستان سالهای بی شمار وظیفۀ مـقـدس
معلمی رابه عهده داشت ،شاگردان بی شمار به جامعه سپرده بود.
خداوند روح محمود را شاد بدارد وبه خـانـواده ودوسـتـانـ
صبرنصیب کند/.
************
غیر پشتونها هیچکاره اند .انترابات در چنین وضعی تداوم همین
وضعیت است .این نظام اگر دگرگون نشود بـا انـتـرـابـات زیـر
مدیریت اینها،پایه های استبداد و ظلم مستحکم می شود .به ویـده
برای تاجیکان این وضعیت زهر قاتل است .ما در هیچ جای نظام و
در هیچ جای قدرت (سیاسی -اقتصادی -نظامی) قـرار نـداریـم.
رفتن در انترابات و ساختن ایتالفها جز درامه هایی بـرای فـریـب
مردم نیست .آنچه آقای امیری نوشته اند واقعیت تلری اسـت کـه
باید به
آن توجه کرد .نباید بیشتر از این خود را با لحاف ایتـالف هـا و
انترابات به خواب بزنیم/.
************

محمدیوسف صفا

سپرنگفیلد  ،ورجینیا

شکایت بیهوده
باز بینم ملتم در خون خود غلتان شده
شهر ها از دست دزدان یکسره ویران شده
هرطرف چون بنگری دوداست واتش ای دریغ
مردم بیچاره بینی طعمه گرگان شده
جاهالن بر کرسی قدرت فروشند ناز ها
عاقالن بینی به هر سو تیت و سرگردان شده

رونقی نبود به کار مملکت زین جاهالن
زندگی ازدست شان بس بی سرو سامان شده
نیست در قول و قرار هیچ یک صدق و صفا
عهدبشکستن توگویی کار این دوران شده
شکوه بسیاراست »یوسف « تکیه زن بر خامشی
از شکایت کی گره از کارِ مظلومان شده

هفته نامۀ امید
پروژۀ اسرائیل سازی افغانستان (دنباله ازصفحۀ اول)
مصاحبه و اظهارنظرهای روال غنی ،به نظر من سرت خطرناک
هستند؛ احتمال اینکه این حرفها موضع رسمی و نانوشته کشورهای
قدرتمندی مانند آمریکا باشد ،نیز خیلی زیاد است .بانو روال غنی
در مورد ادعای اسرالیلی بودن پشتونها چنین می گوید«:باید
توجه کرد که طبق گفته سرنگوی وزارت امور خارجه،
کارشناسان بیولوژیکی اسرالیل ثابت کرده اند که رابطه ژنتیکی
بین پشتون ها و یهودیان وجود دارد .به نظر می رسد قبیله پشتون
که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی
پاکستان زندگی می کنند از قبایل یهودیان گمشده هستند و منشا
آنها به یهودیان سافاردیم شرقی بر می گردد«.
از نقطه نظر اخالقی وبا درنظرداشت ارزشهای جهانشمول
حقوق بشری همه انسانهای این کره خاکی بدون در نظرداشت
رنگ و پوست وزبان و نداد ،قابل احترام هستند وحق دارند تاریخ،
هویت و فرهنگ خود را داشته باشند؛ منتها نه باجعل و قتل و
کشتار دیگران ( 2۸درصد مردم هزاره) و نه هم با ترریب تمدن
های دیگر (بتهای بودای بامیان) .برای انسان هزاره ای که جانِ
خود رااز زیرکله مناره های قوم متمدن! بیرون کشیده و
دربدترین شکل ممکن بعنوان برده خرید و فروش شده و 2۸
درصدانسانهای درجریان نسل کشی امیر عبدالرحمن خان { یکی
از خانهای به تعبیر خانم غنی قوم متمدن پشتون از داست داده،
شعار ح ف هیچ انسانی نمی زیبد؛ گوارا نیست که برای نیست
کردن دیگران طرح و نقشه کَشد و دسیسه چینی نماید؛ اما مشکل
اصلی این است که دیگران برواهند نظریه منسوخ شده و تاریخ
مصرف گ شته برتری ندادی  ،خونی و یا هم قبیله ای را به بهانه
های واهی ای چون اکثریت سازی قومی بر کل ساکنان این
سرزمین تحمیل کنند.
به نظر من -اگر این مصاحبه واقعیت داشته باشد -زنگ خطر
جدی برای اقوام افغانستان است و باید در برابرآن استراتدی واحد
و مشرص را اختیارکرد؛ آیندۀ سرت خونین و خونبار در پس
پرده این سناریوی مرفی ارگ ریاست جمهوری افغانستان و
پشتونهای تکنوکرات نهفته است که خطر آن به مراتب بیشتر از
طالبان و داع می باشد و باید برای آن چاره اندیشید .پشتونها از
نظر بسیج نیروهای مردمی در قالب گروه های تروریستی ،هراس
افگن و بنیادگرا ،کمی و کسری ای ندارند و به راحتی می توانند
ح ف اقوام دیگر را در دستور کار خوی قرار دهند /.سایت
جهان هزاره
*************
برنامۀ تسلیمی افغانستان( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
نیویارک تایمز مینگارد"استراتدی ،بستگی به تمایل دولت
افغانستان برای بازگرداندن نیروهای خود دارد .ی مقام وزارت
دفاع افغانستان گفت که برخی ازفرماندهان دربرابرتالش های
امریکایی ها برای واگ اری ساحات برای طالبان مقاومت نموده و
اظهارمیدارندکه مردمان محلی نسبت به چنین رویکرداحساس
خیانت میکنند .محمدکریم اتل ی عضو شورای والیتی هلمند،
گفت« :ترک مردم درشرایطی که احترام به آنها وجود ندارد،
نقض حقوق بشر است" .این ممکن است ضعیف ترین نقطه دولت
باشد که امنیت و دسترسی به مشکالت مردم رافراهم نمیکند".
نیویارک تایمز تناسب محیط زیست شهری و روستایی را در
افغانستان مورد کنکاش قرار داده وتصویر بعدی محیط تنگ
حاکمیت ،بویده پس از واگ اری محالت روستایی برای طالبان را
به نمای گ اشته بیان میدارد"طبق آمار  ،C.I.A.فقط بی از
ی چهارم جمعیت افغانستان در مناطق شهری زندگی میکنند.
ترمین می زند کابل بزرگترین شهر بابی ازچهار ملیون نفر است.
اکثر افغانهادرسرتاسرگسترده روستایی زندگی میکنند و مزرعه
دارند.
براساس گزارش دفتر «بازرس ویده برای بازسازی افغانستان»،
ازجمله  0۳7ولسوالی در افغانستان ۸۸2 ،ولسوالی در تحت کنترل
ونفوذ دولت بوده  ،به تعداد  22ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار
داشته و ۰۰2ولسوالی درمیدان منازعه قرار دارد"
آگاهان سیاسی معتقدندکه درعقب ترفندهای نظامی"استراتیدی
عقبنشینی" اهداف سیاسی و منافع راهبردی امریکا برای تاسیس
ی دولت فندمنتالیستی در افغانستان خوابیده است.چنانچه مبتنی
براین مقاله،پاول ایتون  ،یکی جنرااالن دوستارۀ بازنشستۀ ارت
امریکا و آموزگار پیشین نیروهای عراقی گفت"زمان آن فرا
رسیده اتابگوییم مابه ی نتیجه سیاسی نیازداریم"مجموعۀ رخداد
های سیاسی پس از تجاوزامریکا در افغانستان ،واستراتیدی های
واشنگتن در کشور مبین این حقیقت تلخ است که امریکا از یکسو
نرواست تا ی دولت پایدار ونیرومند ملی در افغانستان شکل
گرفته واز سوی دیگر هرگز تالش نکرد تا طالبان را در افغانستان
سرکوب نماید.بل در شگرد های متعدد به حی حامی سرسرت
پروژه طالبان عمل نمود.چنانچه نیویارک تایمز پیشینۀ برنامه
پنتاگون برای تسلیمی محیط جغرافیای افغانستان برای طالبان را
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مورد بح قرار داده می نگارد"استراتدی عقب نشینـی از طـرح
نظامی ارت به شدت در زمان اوباما در افغانستان پس از ایـنـکـه
سربازان را از خط مقدم در سال ۸۳۰0خـار سـاخـتـنـد،اسـاس
گ اشته شد"(/.نشریۀ وطندار)
منابعNew York times/Newest U.S. Strategy in Afghanistan )*۰( :

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

Mirrors Past Plans for Retreat/28 July

****************
ناتوانی های ظاهرشاه ( ...دنباله ازصفحۀ سوم)
آن قتل عام و ویرانی وخانه سوزی میکرد ودرمتن آن به خـودش
می اندیشیدکه قدرتمند ومحبوب آی اس آی شود ،اماکمونیستهـا
الحاق کشوررابه شوروی تنها دردل میپرورانیدنـد ،وتـاجـایـیـکـه
شـان درهـوای
بااکثریت آنها دید و وادید کرده ام هـیـچ یـ
قدرتمندشدن نبودند وفقط به همین اندازه شستشوی مـغـزی شـده
بودند که اتحادشوروی بهترین است ،زندگی روسها بهترین نمونـۀ
زندگی برای مردم ماست ونظام کمونیستی به منفعت مردم است.
بدین ترتیب دیده میشودکه سردارمحمدداوود براطرهمدستـی
اش با روسها ومحمدظاهرشاه براطر خاموشی وبی تـفـاوتـی اش
دربرابرتوطئه های روسها برعلیه کشور ،نه تنهـابـه وطـن ومـردم
خوی خاین بلکه به دین وآیین ملت هم خیانت کرده انـد .ایـن
دوسردار دیره دونی بگ اشتندتابی ازده هزار جـوان مـعـصـوم
کشوربه شوروی برده شوند تاباافکار کفروالحاد کمونیسم ،آرامتر
برای ریشه کن کردن دین مقدس اسالم دوباره به وطن فـرسـتـاده
شوند .چنانچه پیشترهم نوشتم ،روی همـیـن مـلـحـوظ بـود کـه
روسهادرآثار ونوشته هایشان دورۀ سلطنت محمد ظاهرشاه رادورۀ
طالیی برای پر وگسترش کمونیسم قلمدادکرده اند !
شواهدتاریری نشان میدهدکه سردارمحمدداوود عمداً وقصـداً
ازدل وجان همدست وهمپیمان روسهابود ،ولی برای محمدظاهرشاه
ازتوطئه وپالن شوم روسها به همدستی سردار داوود ،نه تنهایکبـار
بلکه بارهاچه ازطریق اشراص سلطنتی وقریـب شـاه چـون شـاه
محمودخان وشاه ولی خان وچه ازطریق اشـرـاص خـیـرانـدیـ
غیرخاندانی چون شادروان داکترعبدالمجیدخـان گـوشـزد شـده
است ،که هربار او دربرابرآن هوشدارها خاموشی وبـی تـفـاوتـی
اختیارنمود.
شوروی طی سالهای سلطنت محمدظاهرشاه بااستفـاده ازنـفـوذ
سردارداوود بی ازهفتاد ودوپروژه را درافغانستان به ارزش بیـ
ازسه بلیون دالر سرمایه گ اری کرده بودکه ازجمله پـنـجـاه ودو
پروژۀ آن مستقیما توسط کارمندان شوروی اداره وفعـالـیـت مـی
نمود ،برعالوه درتأسیس شصت پروژۀ دیگرنیزبـا دولـت سـردار
داوود به موافقه رسیده بود .درمتن اکثریت این پـروژه هـاپـالن
گسترش کمونیسم والحاق کشوربه شوروی نهفته بود .مثال زمانیکه
جرمن ها به دولت افغانستان برای احداث شاهراه شمال کشـورکـه
ازطریق منطقۀ دوشاخ صورت میگرفت پـیـشـنـهـادکـردنـد ،کـه
ازنظرجیوانجنیری مصونتر واقتصادیتر بود وبرفکوچـهـا شـاهـراه
راتهدید نمی کرد ،روسها بردولت ظـاهـرشـاه فشـارآوردنـد تـا
ازقراردادباجرمنها بگ رد وبه همدستی سردارمحـمـدداوود طـرح
اعمارشاهراه سالنگ وکوتل راتصاحب کردند ،که ازنگاه ترنیکی
وجیوانجنیری غیرمصون ومصارف مراقبت آن سنگین بـود وهـم
استهالک عراده جات رامی افزود.
هدف پافشاری روسهـایـکـی آن بـودتـاکشـورهـای غـربـی
درافغانستان رخنه ننمایند ،دوم پولی که برای ساختمان آن شاهراه
مصرف میشوددرجیب خود ایشان بریزد ،سوم انحصارتـرـنـیـکـی
برآن شاهراه داشته باشند ،چهارم درصورت اغتشاش وبغاوت مردم
برعلیه توطئه های روس ،مسدودکردن شاهراه کار آسـان بـاشـد.
پروژۀ دیگری که روسهابرای اهداف طویل المدت شان رویدسـت
گرفته بودند اعمارزندان سردارمحمدداوودخان بـودکـه آنـرابـه
زندان پلچرخی مسمی کردند! وی مهندس ایتالوی برای اعمارآن
استردام کرده بود ،ولی روزگارمجال نداد ،چون روسهاازگ شته
کشورما خوب آگاه بودند ،اعمار آنرابه سردارداوود پـیـشـنـهـاد
کردند .سردارازین پیشنهاد نهایت خـورسـنـدشـد وبـا اعـمـارآن
خواست روح (ناپاک) کاکای هاشم را شاد بسازد !
زندان واالحضرت سردارمحمدداوودخان(پلچرخی) گنجـایـ
پنج هزار نفر رادارد وروسها درفکرآن بودندکه درصورت بغـاوت
مردم برعلیه توطئه های شان ،جای کـافـی بـرای بـنـدی کـردن
آنهاداشته باشند.
اعمارشفاخانۀ چهارصدبستر هم برشی ازاهداف طویل الـمـدت
روسهابرای الحاق افغانستان بودکه درصورت برخورد ملت باروسها
وحامیان شان جایی برای تداوی مریضان وزخمی هایشـان بـاشـد.
برعالوه ی سلسله تدابیراحتیاطی دیگرهم رویدست گرفته شـده
بود که ازجمله ساختمان دستگاه برق حرارتی خیرخـانـه واعـمـار
ذخیره گاههای پترول و روغنیات دربادام باغ کابل بود.
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شوروی درمصارف درافغانستان خیلی زیرکانه عمل میـکـرد ،بـه
ترتیبی که سردارمحمدداوود همه مـنـابـع زیـرزمـیـنـی کشـور
رادراختیارایشان گ اشته بود وایشان بااستفاده ازین سراوت سردار
نه تنهاهمه مصارف شانراازاستررا معادن کشوربدست می آوردند
بلکه پول اضافی هم برایشان تولید میشدودر حساب وکتاب نشـان
میدندکه افغانستان ازبابت این پروژه یاآن پروژه به این اندازه یاآن
اندازه قرضداراست .شواهدی که اکنون افشاشده نشان میدهـدکـه
تنها اندازۀ گازطبیعی که روزانه ازافغانستان به شوروی انتقال داده
میشد ،همۀ مصارفی راکه روسها درافغانستان میـکـردنـد تـکـافـو
میکردوحتی پول مازاد برای شان فراهم می نمود .
گاز ذخیره گاه خواجه گوگردک ومنطقۀ جرقدق راساً توسط
پای الینها به شوروی انتقال داده میشد ،میتـرهـایـی کـه انـدازۀ
عبورگاز رانشان می داد همه ساخت روس ،تحت کنترول انجنیران
روسی وآن سوی مرزافغانستان درخاک شوروی قرارداشتند .گـاز
در۸0ساعت بسرعت سرسام آور به طور متواتر ازمیان این پایپالین
هاعبورمیکرد واندازۀ آنرا جزروسها کس دیگری چه انـجـنـیـران
کشور درمحل وچه اشراص بلندپایه دروزارت معادن ودولت نمـی
دانست.
بعضاً واقع میشدکه روسها برای چندین هفته وچـنـدیـن مـاه
صورتحساب را به دولت افغانستان اراله نمیکردند که بعضاً اشراص
وطندوست وپاک رامی رنجانید ،اما آنـهـاچـیـزی کـرده نـمـی
توانستند ،چون روسها ازحمایـه ودوسـتـی سـردارمـحـمـدداوود
برخوردار بودند! صورتحسابی راکه روسهابه دولـت افـغـانسـتـان
میدادند ساختگی وعاری ازحقیقت بود وارقام رادر آنـهـاطـوری
اراله میکردند که هنوزافغانستان رامقروش شوروی نشان بدهند.
روس ها خودگاز راقیمت گ اری میکردند وبه قیمت خـیـلـی
ناچیزی آنرا می خریدندوبه قیمت گزاف باالی کشورهای اروپایی
میفروختند ،چون گاز افغانستان نسبت به گازشوروی بـاکـیـفـیـت
عالی بود وباستندردهای غربی مطابقـت داشـت ،لـ ا مشـتـریـان
بیشتراروپایی داشت ،ولی روسهاطوری زمینه سازی کرده بودندکه
افغانستان را درانزوا قرارداده بودند .ازآمدن کمپنی های اروپایـی
ممانعت میکردند یابه زور یابه پول برایشان فشارمی آوردندکه در
افغانستان پای شانراگ اشته نتـوانـنـدوگـازافـغـانسـتـان رابـه نـام
گازشوروی می فروختند تاکسی نداندکه درافـغـانسـتـان مـنـابـع
سرشارنفت وگازاست/.
(دنباله دارد)
*****************

لینا روزبه حیدری

وود بریج  ،ورجینیا

بگذار بفروشند
بگذار بفروشند همه خاک وطن را
این پهنه غم دیده بی نام و کفن را
بگذار که ز بابا و سلیمان و ز واخان
بیگانه برد اب و گل و باغ و چمن را
بگذار هریرود و کنر و دره پنجشیر
هلمند و کرم ،باج دهند زاغ و زغن را
بگذار که شهد و شکر نعمت این خوان
حراج کنند ،مفت برند مشک ختن را
بگذار بریزند و بتازند سیه مردان
تاراج کنند حرمت هر سرو و سمن را
بگذار چراغ در این کلبه ربایند
با تیر زنند منطق هر اهل سخن را
بگذار در این خطه یی رنجیده و مغموم
بر دار کشند ،سر بزنند کودک و زن را
اینجا که همه غرق تضاد خود و خویشند
بگذار ،به نوبت بفروشند ،وطن را!!

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 (دنباله ازصفحۀ اول)
آمدیم به سال  ،۸ ۳ ۰ 0مبارزۀ انتراباتی داکترعبداهلل
وداکتراحمدزی  ،اینهابسترواقعی قانون اساسی رافکر کردند؟
اگرفکرکردندکه قانون اساسی دردسترس آقای کرزی
قرارگرفت ،چراناکام است؟ چراپیشتر وعمیقتر در بن روی آن
فکرنشده ،چرا مااز۰0سال و ۰2سال استفادۀ درست عینی وعملی
برای افغانستان نکردیم؟ برسرهمان اس لنگ یا خرلنگ که
بیچاره قانون اساسی راساختند ،اینهاهم سوارشدندوگفتند زنده
بادقانون اساسی افغانستان ! وما هرماده اش را تطبیق میکنیم ! شرم
آوراست ی ملت راتحقیر وتوهین کردن !
شما ببینید دونفرنامزدانی که یکدیگررا به دزدی سیاسی
وتقلب کاری متهم میسازند ،آن یکی میگوید دردوراول من پی
بودم ،وتو دردوردوم نه تنهاخود رابامن برابرساختی بلکه ی
ملیون رأی دیگر هم پیداکردی ازکجاآوردی؟ دیگرش
میگوید۲۳۳هزارتای ملیون رأی توآوردی وملت هم دادبزندکه
هردودزدی کرده اند!همه جراید وتلویزیون های افغانستان اعالن
کردنداین موضوع را ،امابیچاره قانون اساسی سیرمیکرد و اش
میریرت! وباخودمیگفت مراساختند در ی لویه جرگۀ کالن
وباالخره مراتصویب کردند ،وامروزحالم را خود می بینم ! بی
شرمی تاجایی پی رفت که دوکاندیدای کالن که داداز تمثیل
قانون اساسی میزدندوهیچکدام شان ی گروه منسجم وی تیم
منسجم نداشتندتا اینهمه فقرومشکل وبدبرتی که افغانستان بیچاره
دارد را بردارند ،آمدندوگفتند مابرنامه هاداریم وچنین وچنان
میکنیم ،وهمۀ این وعده ها واهی بود !
اینهااز فقر فکرسیاسی وپسماندگی مردم مظلوم افغانستان
استفاده کردند ،اینها بامردم انتلکتول نشستند جر وبح نکردند،
گفتندما از حزب نفرت داریم! خودکامه پی میرویم وشماقبول
کنید ،گ شتۀ ما چی بود دروزارت مالیه بودم ودرپوهنتون بودم
سلسله هم کاریهای ممتدی که باامریکاییها داشتم
وبعدازی
وکارعمده من هم پایین کردن بیرق امریکا وباالکردن بیرق
افغانستان بود -بعدازآن که رلیس جمهور سابق امریکاگفته
بوددرسال  ۸۳۰0ماازافغانستان می برآییم -وهمچنان آقای عبداهلل
باکدام گ شتۀ سیاسی؟ ی طبیب ،باز هم فرق نمی کند ،داکتران
دربعضی کشورها رلیس جمهورشده وموفق بودند ،دکترچشم،
کدام گروپ وکدام تیم راباخود داری! کدام نشریه راباخودداری،
چقدر افغانستان رامطالعه کردی؟ چرا درچنین مرحله باافغانستان
قمارزدی و خواستی خود راکاندید کنی؟
شماها ازخدا نمی ترسید؟ خدا رابازی دادن ملت را بازی دادن
است ،وقتی کسی توان بلندکردن سنگی رانداشته باشد ،آنرا
برزمین می ماند و میگویدای ملت! تو براساس قرآن سوره چهار
به من امانت میدهی ،من این امانت تانرا پس به شمامی دهم،
خداگفته که اگرامانت رابرداشته نتوانستی ،پس به مردم بده ،
قرآن گفته بروید بروانید !
وضع ما امروزچیست؟ این بر آخراست ،وضع مااینست که
ازکدام طرف شروع کند ،چی رااصالح کند؟ من بحی ی
استاد سابق فاکولته ،کسی که  ۸2سال درصدای امریکابودم ،وقت
خودرا بیهوده تیر نکردیم ،وطن خودراکمتراز ازوطندارهای
خوددوست نداشتیم وهیچ عالقه به هیچ چوکی وکرسی هم ندارم .
من به مردمم میگویم که شمادرهرجای که بیرون از افغانستان
بودید ،با اطالع تان رساندم ازطریق مراجع مرتلف ،ملت غریب
افغانستان رادرداخل افغانستان تنها نمانید ،اونها متوجه بسیاری
چیزها نیستند ،ازحق رأی تان استفاده کنید به سفارترانه
وقونسلگری های تان برویدوبگویید من افغان آلمانی هستم ،من
افغان فرانسوی هستم ،من افغان امریکایی هستم ...رأی دادن شمادو
چیز راثابت میسازد ،یکی اینکه شماراست هستید ،دوم دولت
میزبان از شماخوش می شود .افغانهای محترم شما در هرجایی که
بیرون ازکشور هستید به ملت تان وفا نکردید! به من گوش
ندادید ،به صدهانفردیگر و به جرایدتان گوش ندادید! ازجمله به
جریدۀ امید گوش ندادید ،که یگانه جریده است که دربیرون
ازافغانستان مداوماً انتشارمی یابد ،چرا؟؟
آیا وطندوستی وبرآمدن جبری ازخاک ،حاالکه زن
واوالدماوشما آرام شده اند ودربیرون هستند ،اینقدر زودما بی
وفایی کردیم؟! اینقدر زود گردوخاک برسرخاطرات ما ازآن
ملت وآن
کشور وآن دشت و دمن سایه افگند؟ چرا؟ این نقص کالن است.
ش ملیون درخار هستیم ،سه ملیون راکم کنیدکه درایران و
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پاکستان اند ،پیرشده اند اوالدشان مکتب نرفتند ،ودرفقدان هـمـه
آسایشهای زندگی اند ،سه ملیون بقیه کالنـتـریـن پـاور وقـدرت
هستیم ما به وطن وفانکردیم ،حاالکه نکردیم ،تاریخ برما قضـاوت
میکند.
می رویم به داخل افغانستان ،من ازآقایان احـمـدزی وعـبـداهلل
میپرسم شمارابه خدا آیاقادرهستیدتا باردیگر خودراکاندیدکنیـد؟
خود راشایستۀ رهبری افغانستان می شمارید؟ شمارا به خداوندقسم
میدهم ومیپرسم که آیااین حالت سست وبی بنیادی که دموکراسی
درپرتوقانون اساسی کامال ازبین رفته ولـگـدمـال شـده ،بـازهـم
میرواهید ثابت کنیدکه میتوانید کاری بکنید؟ آقایان مـحـتـرم !
افغانستان در ی جنگ است ،افغانستان بسترواقعی قانون اسـاسـی
ونظام جمهوری درطول هفده سال نداشت و حال درسه چهار وپنج
سال آخرکه طالبها بازقدرت گرفتنـد وقـوت گـرفـتـنـد نصـف
افغانستان بدست بیرون است ،بدست پاکستان وایران و خـارجـی
هاست ،شما پی خودفکر کنیدکه آیاباهمین بازیهای انتراباتی که
برسرآن بازهم شمابیشرمانه گدیگکها واسـپـهـای تـان را پـیـ
میکنیدکه درکمسیون انترابات وکمسیون سمع شکایات انترابـات
وکجا وکجا کی ها را بایدنصب کنید ،کی هاباشندوکی هانباشند،
باز همان اس بده واس بگیر وهمان بازیها جاریست ،اینکارهایتان
ماهها رادربرگرفت تاباالخره ی شکل ظاهری ساختیدوتاچندمـاه
دیگر انترابات را بیاورید! این کارهابه ملت ماچی میدهد؟ بجزبـه
خودتان! یکی درقصـرریـاسـت جـمـهـوری بـاشـد ودیـگـرش
درقصرسفید یاسپیدار! این یکی عایدات خوب داشته بـاشـد وآن
دیگرعایدات خوب داشته باشد ،شما به مـلـت چـی مـیـدهـیـد؟
چراملت راکم میگیرید ونادان فکرمیکنید؟
شمابایدبدانیدکه درطول هفده سال ملت رسیده ،طفل پنجـسـالـۀ
آنوقت امروز ۸۸ساله است۰۳ ،ساله اش حاال ۸7ساله است ،حـتـی
باکامپیوتر مجهز اندوهمه باوسایل اجتماعی مجهزهسـتـنـد ،هـمـه
جریانات راازبیرون میشنوند ،تبصره های بیرونی رادربارۀ خـاک
خودمیشنوند ،اینهاراچرا شما به هیچ میگیرید؟! آخرفـکـرکـنـیـد
چندجوان افغان درپای دیوارارگ هدف گلولـه قـرارگـرفـتـنـد؟
چندجوان در سه راه دهمزنگ کشته شدند ،درسراسـرافـغـانسـتـان
چندنفرکشته شده اند؟ شماهمۀ اینهارا به هیچ میـگـیـریـد؟ مـردم
ازشما انتقاددارند ،شکایات دارند ،صبراینها لبریزشده ،اینهاآینـده
ندارند ،اینهابیرون برآمده اند ،اینهارا بجز جرمنی ،هـمـه جـواب
داده اند .من محصل درفرانسه بودم ،هـیـچ بـاورم نـمـیـشـودکـه
امروزپلیس فرانسه جوانان افغانستان را ازساحـل مـانـ بـه لـت
وکوب بکشدوببرد در خانه های میکشفـت بـنـدی بسـازد ،چـرا
اینهاتوهین شوند؟
با این بازیهای انتراباتی وبااین خطرناک بودن اوضاع افغانستـان
که هرروزدرجنگ هستیم وهرروزکشته میدهیم وروزبروزازقـوای
عسکری وامنیتی ما کاسته میشود ،شماها کشوررابه کدام سو مـی
برید؟
افغانستان البته کشوریست درجنگ ،قانون اساسی کـه دروضـع
فعلی خیلی ضعیف شده وغیرازنام ،اثری ازآن نمانده ،بایدیکطرف
گ اشته شود ،انترابات نامسماست تطبیق نمیشود ،بازی دادن مردم
است به مفاد چندنفر محدود ،انترابات راهـم مـلـتـوی بسـازنـد،
انترابات نشود درینوقت.
پیشنهاد مشرص برای آیندۀ نزدی کشور  :یـ حـکـومـت
کاری غیر جمهوری وغیردموکراتی  ،بلکه کاری و نیمچه نظامی
درافغانستان بیاید ،کارش بایددوچیزباشد ،وزارترانه های مرتلـف
متوقف گرددکه معاشات بسیارعظیم هم درآنهاگرفته میشود .دوسه
ادارۀ مهم باید نگه داشته شودکه عـبـارت ازوزارت آب وبـرق،
گمرکات ،وزارت داخله والبته وزارت دفاع اندو دوسه ادارۀ الزم
دیگر  .باقی همه اداره ها به تعلیق بروند .پـولـی کـه ازامـریـکـا
میگیرید وازگمرکات میگیرید ،کافیست مثلی که همی میگیرید،
اما جداً مراقبت شودکه این پول هاحیف ومیل نگردد.
وظایف این حکومت کاری درسـاحـات داخـلـی و خـارجـی
عمدتاًاینها باشد :درساحۀ داخلی ،وزارت عدلیه باید فـوق الـعـاده
قوی ساخته شود ،هرآن که رشوت خورد و باردیگرخـورد بـایـد
اعدام شود -کاری که که امیرعبدالرحمن خان میکرد بسیاربـجـای
بود – یکنفر رابه جرمی که کرده اعدام بـکـنـیـد ،صـدهـاهـزار
نفردیگرآرام میشوند  .ی قاچاقبر راتهدیدکنیدکه اگربازقاچـاق
کنی اعدام میشوی ،واین کار باید بشود ،تطبیق قانون اساسی رااین
حکومت کاری ی طرف بگ ارد.
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آزادی های اساسی راکه قانـون اسـاسـی داده ،کسـی رابـه آن
نپیچانید! بگ اریدقانونی تطبیق شودتا حکومت نسبتاً قـوی نـیـمـه
نظامی ونیمه اداری درافغانستان ایجادشود.
درساحۀ بین المللی  :ستراتدی نظامی وامنیتی که بـاامـریـکـا
بستیم ،لطفاً از خوشگمدگویی امریکا دسـت بـکـشـیـدوکـوشـ
نکنیدکه عزیزامریکاییها باشید ،متن معاهده را پی شان بیندازیـد
وبپرسیدکه اجرای میکنید یانه؟ اگر اجرا نمـی کـنـیـد لـطـفـاً
درظرف یکماه ازافغانستان خار شوید !
من درامریکاهستم واعالن میکنم ،طالبهاتـاوقـتـی کـه قـوای
امریکادرافغانستان است دست ازجنگ نمی کشندوهیچ افغانی هـم
خوش نیست که امریکاییهادرخاک شان باشند ،تاریخ افغانستان اگر
تاریخ هست افغانستان کشوری نیست که نظامی هـایـ خـارجـی
رادر داخل خاک خود نگهدارند ،فله ا به امریکاییها گفتـه شـود:
معاهدۀ استراتدی وامنیتی را باما امضاکرده ای ،تطبیق میکنـی
یانمی کنی؟ وبه سفارتهای خود اینها احوال بدهندتا به مردم جهان
بگویند امریکا وناتو این سرپیچی هایی اندکه ازمعاهدۀ شان بـامـا
میکنند ،هرروزمردم ماکشته میشوندوبی جهت وطن ماضـعـیـفـتـر
میگردد.
حکومت کاری از امریکا برواهدکه حساب خود رابـا پـاکسـتـان
تصفیه کندو جداً به پاکستان بگویندومهلت به آن بدهندکه بـامـا
پیمان امضاکردی ،می فهمی که مراکزطالبان درکـجـاسـت ،مـی
فهمی پاکستان چه میکند ومیفهمی که چطورطالبان تجهیزمیشوند،
این مسایل رابا آن کشوریکطرفه کنید ،یاروی بگردانید از مـا یـا
روی بگردانید از آنها !
سوم مطلبی که میرواهم بگویم ،روی مشاهداتی کـه درذهـنـیـت
سناتورهای جمهوریرواه ودموکراتها درسنا و کنگره کرده ام ،و
همین ی هفته پی مرحلۀ آخرش بود ،اینست که کانگرس جداً
انتظار دارد بداندکه چرا ادارات امریکا درافغانستان دریـن هـفـده
سال اراضی کشت تریاک رانسوختانده و از بین نبرده ؟ نمـایـنـده
های وزارت خارجه امریکا ودیگرادارات ازاین مـوضـوع طـفـره
میروند .من وهاب هادی بحی ی افغان عاجزاعالن میکـنـم کـه
عدم رسیدگی به کشتزارهای تریاک خیانت به ملـت افـغـانسـتـان
است ،چرا؟ همین کشتزارها اندکه سناتورها دادمیزنند درامریـکـا
اکثریت شان ،ومن نمیدانم که سفارت افغانستان درواشنگتن احوال
جریانات رابه مرکزمیدهد ویاخاینانه نشسته و سیر وتـمـاشـا مـی
کند؟!
کشتزارهای افغانستان بعدازاعالن یکماهه که به جمیع مناطق فـراه
وسیستان وغیره که عمده ترین سـاحـات تـریـاک اسـت حـتـی
درشمال ،وقت برای شان داده شودکه شمابداخل خانه های مـیـ
شفتی که امریکاوکشورهای غربی برایتان میسازند ،نـقـل مـکـان
میکنید ،برای دو یاسه سال تمام(که خودشان تعیین میکنند) پـول
نقد ازطرف کشورهای دونر به شما داده میشودتـاخـر زنـدگـی
خود وفامیل تان می کنید ،چراکه زمین های شما در داده میشـود.
همه کشتزارهای تریاک درسرتاسرافغانستان ،البته زمین های وسیع
ونه زمین های محدود درداخل کـدام حـویـلـی ،درداده شـود.
زیراازهمین پول است که پاکستان تمویل میشود ،همین پول اسـت
که خون طالبان رامیسازد ،وهمین طالبها هستندکـه جـبـراً مـردم
افغانستان رالت وکوب میکنند تاتریاک کشت کنند ،زیرا ماشـیـن
جنگی خودشان وبادارهای پاکستانی شان وحتی درصـحـنـۀ بـیـن
المللی هستندگروههاییکه ازین نفع میبرند وقاچاقهامیکنند ،جلواین
بایدگرفته شود.
بعدازچهارپنج سال  ،که برمبنای آن قانون اساسی رابسـازیـم،
جمهوری وقوای ثالثه رابیاریم ،تاآن اساساتی را که عرض کـردم
درست نشده باشد ،افغانستان رانمی خواهم بای قـانـون اسـاسـی
کسی بازی بدهد ! قانون اساسی که باآن فوتبال میشود ،سـه قـوۀ
که هیچ وجودندارد ،فقط ارگ ریاست جمهوریست وآقایونی که
درآنجا جا گرفته اند ! وازترس ملت خودرا درآنجا پنهان کرده اند
وازهمانجا اصدار حکم میکنند وملت را به خون کشانده وسرزمیـن
افغانستان رابه خاک و خاشاک بکشانند.
درآخرمسئولیت تمام سرنان ونظریاتم راخودم به دوش مـیـگـیـرم
وبااین بیان گفتارم را پایان می برشم که  :هرکی از باال تا پـایـان
سیربین این وضع اسفناک بوده ،مرتکب خیانت دربـرابـر کشـور
وملت خودشده است ! /

