
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 روزنامه نگارسعودی                     جمال احمد خاشقجی
 برگردان: عبداالحد هادف

 چه کسی دستآوردهای جهاد رابرباد داد ؟
روزنامۀ الوطن چاپ ریاا  درشاماارو روزساه شاؤاباه ما ر  

م  خویش، مقالۀ را در حاشیه بیانیه تلویاییاونای ساال 9///6202
گذشته گلبدین مبؤی بر اعالن بیعت به اسامه بان الدن سارداردو 

معمای تؤدهی حکمتایاارباه «شبکه تروریستی القاعدو تحت عؤوان 
به نشرسپردده به قلم آقای جمال احمد خاشقجی  »قیادت دیگران

م سس این روزنامه و مشاورمطبوعاتی سفارت عربستان ساعاودی 
در لؤدن و همکار نیدیک گلبدین درزمان جهاد ناگااری یاا ات  

 ترجمه متن دامل آن قرارذیل  می باشد:
م حدودیک هفته یابیشترازآن را /266در اواسط ماو اپریل «

در دهکدو سرخاب مشرف بر شهر دابل پایتخت ا غانستان درمعیت 
گلبدین حکمتیار سپری نمودم  موصوف هماان روزهاا درآناجاا 
پایگاو گر ته بود تا مگر بتواند امتیازتاریخی بیرگ رامؤحیث  اتح 
دابل و مجد اسالم در قرن حاضر نصیب شود! اما ناگاهاان  ااتاح 
دیگری از او پیشی گر ت وگوی سبقت رادرمیدان بردو بااخات 
این ا تخار بیرگ راازدست او ربود  این  اتح عبارت از احمد شاو 
مسعود بود ده در عرصه جهاد و مبارزو نیی از حکمتیار چییی دام 
نداشت  ولی درآن زمان ممکن نبودحکمتیاربه تقسیام دنایاامایاان 

 دونفرتن دهد 
روزهای بسیار شردو و درعین حال خیلی حساس و سرناوشات 
ساز بود  صحؤه هابصورت دامالً دراماتیک شکل میگر ت  من در 
جریان این روزهالحظه های پیروزی وشکست، شادی وغم، تواضع 
وتکبر،  روتؤی وغرور، راستی ودروغ راشاهد بودم  واقعایاتاهاارا 
دیدم ده چگونه هرلحظه رنگ عو  میکؤؤدوحق رامالحظه دردم 
ده چگونه دردست آدمهایی دگرگون میشود وهم بارای اولایان 
بارشاهد بودم ده موشک استؤگرچگونه به روی خاودماجااهادیان 
 نشااااااااااااااناااااااااااااه مااااااااااااایااااااااااااارود 
آری، روزهای سرخاب باهمه محدودیت وگمؤامی آن در واقاع 
یک نقطه تحول مهم و قابل توجه در مسیر تاریخ معاصر ا غانستاان 
به حساب میرود  به دلیل ایؤکه اگر آنچه ما در خالل ایان روزهاا 
شاهد بودیم به وقوع نمی پیوست، مجاهدین ا اغاانساتاان هارگای 
دستاوردهای جهادیک ونیم دهه وپیامدهای قربانی دوملیونی ملتی 
درراو آزادی دین و وطن را از دست نمی دادند  همایان روزهاای 
سیاو بود ده امیدواری ها را به خاک زد، اهداف و بارنااماه هاای 
مجاهدین درقبال ایجاد یک دولت عدالتاماؤاد اساالمای راباربااد 
دادتاباالخرو گروو دیگری به نام طالبان باه مایاان آماد داه در 
هماهؤگی با همپیمانان شؤاخته شدو خویش، زمین و میراث بااقای 
ماندو راازدست مجاهدین ربود ده ادامه داستان بهمه معلاوم باودو 
 وماااتااادااؤااون درجااریااان عااواقااب آن قاارار داریاام 
استادعادل بترجی و یکی دیگرازدوستان سعودی حاضر درصحاؤاه 
نیی مرادرجریان این روزهاهمراهی میکردند  آقای باتارجای داه 
درآنیمان ریاست یکی از ما ساساات خایاریاه ساعاودی  اعاال 
درا غانستان رابعهدو داشت و بؤدو نیی درپهلوی دارهای مطبوعاتی 
ازعضویت آن م سسه برخوردار بودم، دریک اقدام نیک به ثبات 
وتسجیل تمام حوادث  آناروز هاادرداتااب زیاباایای تاحات 

هامات  »چهاردو روزحساس درتاریخ معاصارا اغاانساتاان«عؤوان
گماشته است  مطالعه این دتاب را برای جوانان مسلمان مخصوصااً 

داه هاماوارو »الصاحاوو«جوانان سعودی مؤسوب باه جاریاان 
درموضعگیریهای تؤد وتییخویش به تجارب جهاد ا غانستان اتکاا  
می نمایؤد، توصیه میکؤم و امیدوارم تا استاد بترجی نیی اقدام باه 
تجدید چاپ این اثر گرانقدر نمودو وحقاایاق دیاگاری رابارآن 
بیفیاید و یادتاب دیگری در زمیؤه بؤویسد  چون او شاهد عایاؤای 
صحؤه بودو و چییهایی رامیدانادداه ساایارحااضاریان صاحاؤاه 

 جهادا غانستان ازآن غا ل اند 
گلبدین حکمتیار ده اخیراً مؤحیث قهرمان جدید ا راطگرایان 
امروزی تبارزنمود، درآن زمان نیی قاهارماان نسال ماا جاواناان 
پرحماسه بودده همه شیفته ودشته شخصیت باه اصاطاالو قاوی 
ومتحرک او بودیم  ولی واقعیت او زمانی برای ماآشکارگردیدده 
موشکها وخمپارو های او دابل و مردم بی پؤاو آن را به دام آتاش 
 روبرد وخودی علیه برادران خودتیغ دشیدو باالاجااجات زایاد 

 الوصفی به جان مسلمانان ا تادو )دنباله درصفحۀ هفتم(

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری
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 درود بر روان پاک شهید غیرتمند وطن جنرال عبدالرازق اچکزی
توطئه مشترک بیگانگان وایادی داخلی شان، پس ازسالهاتالش باهمی، باالخره به          

شهادت فرزند واالمقام ملت انجامید. جنرال عبدالرازق طوریکه متعهدبود، درراه صیانت 
 کیان کشور جان عزیزش را نثارکرد. رحمت حضرت حق تعالی بر روان پاک او باد.

 انتیاک، دالیفورنیا                               امیر دیفی
 دیپلوماسی درجهان خطرناک

جان دیری وزیرخارجۀ سابق امریکا دردتاب خاودزیارعاؤاوان   
)هرروز اضا ی است(، در صل شانیدهم آن راجاع باه تاسسایاس 
حکومت وحدت ملی ا غانستان مطالبی رابیان داشته، ومن خواستام 
بطور شردو ازانگلیسی به دری برگردانم  این دتاب درهفاتاۀ اول 

 ماو ادتوبر به بازار عرضه شدو است :
من رابطۀ قوی باحامددرزی داشتم، زمانیکه رئیس دمیتۀ ارتباا  «

نقش مثبت باازی  6///خارجی سؤا بودم درحل مشکالت انتخابات
 دردم  همچؤان ارتبا  من باپادستان خوب بود 

ا غانستان چانسهای  ریبؤدو وچالشهای  راوانی رادردور دوم 
ریاست جمهوری بارک اوباما پیاش دارد  ادارۀ باوی تاوجاۀ 
خودرابه عراق معطوف نمود بدون ایؤکه ددام ستاراتا ی خاا  

اوباما دردمپاایان  2///رابرای ا غانستان طرو دردو باشد  درسال
انتخاباتی تعهد سپردو بودده ا غانستان را درمسیردرست قرار دادو 
ده بسیاری آنرا )جؤگ خوب( بامقایسه اوضاع ناابسااماان عاراق 
میدانستؤد  دورۀ اول ریاست اوباما باازدیادعسادر ودپالاومااسای 
گذشت ده قسماٌ ماو اق و قسامااٌ نااداام باود  دوسات مان 
ریچاردهولبروک دوشا بودده گرو از مشکالت را باازداؤادولای 
قلبش توان برداشت ایؤهمه مشکالت را نداشت، لذاتسلایام مارگ 

 شد 
ادثریت امریکاییان  کرمیکردندجؤگ ا غانستان  20//درسال

پایان ناپذیر است، هرسالیکه مااز حادثۀ تلخ یازدۀ سپتمبار ااصالاه 
میگر تیم بهمان اندازو مردم ودانگرس امریکاسئوال میکردنادداه 
بودن ما درا غانستان چه معؤی دارد؟ پوست دؤدو بگویم ده عادۀ 
زیادی ازمتجربین خسته ازجؤگ درشورای امؤیت مالای ریااسات 
جمهوری به عین ذهؤیت بودند، آنهاازاحساسات باالوپایین دارزی 

ساال گاذشات  /2خسته شدو بودند  عالوو برآن ازراندن طالباان
وهؤوزهم مبالغ هؤگفتی رابه مصرف میرساندیم ومتواتار تالافاات 
جانی نصیب مامیشد  مااین دار رابرای ازبایان باردن الناه هاای 
تروریستی انجام دادیم نه ایؤکه بستری ازدمو دراسی جافارساؤای 
رامهیا سازیم   بهرصورت حضورما درا اغاانساتاان بایرگ باود، 
ماتعهدات خودرابرای ا غانستان به عاجالاه وشاتااب راو انادازی 
دردیم، نتیجه چه بود؟ با دمپهای آموزشی طاالاباان والاقااعادو 

 وپؤاهگاو تروریستان روبروشدیم 
نظرمن ازآمدن درادارۀ اوباما این بودده مابایدا غانستاان رااز 
جؤگ بیرون دردو به یک دشور امن وحکومتی ده بتواند به پاای 

 خود ایستادشود تبدیل دؤیم 
من مصروف معضلۀ ا غانستان شدم، یکی ازنخستین داارهاایام 
تماس تلفونی با درزی بود  خواستم به اوگاوی دهام ولاو داه 
سئوال بخصوصی ازوی نداشتم  درزی شخا  جاذاب، ساباک 
سرمیاج و احساساتی بود  درزی میگفت امریکا یای هاابارایاش 
شرایط میگذارند ولکچرمیدهؤد  لذا قهرمیشد وبا ایشان ماعاامالاه 
نمیکرد  مگر اووطن دوست بودومیخواست مملکتش متحدبمااناد  
چیییکه اورا رنج میداد قتل پدری، دوری ازوطان وماهااجارت 
درپادستان وهمکاری بااتحاد شمال بود  ماباهم صحبات داردیام، 
اوآرزودرد یکباردیگرانتقال مو قانۀ دمو دراسی صورت گایارد  
من  کردردم اگر بااو تماس دایمی داشته باشم شاید بتوانم ذهؤیت 
مردم ودانگرس رامبؤی برخودسری وبی بؤدوباری درزی تغایایار 

خاتام  22//دهم، من میدانستم ده او قبول دردو بودده انتخابات
ریاستش است ولی اوهؤوزهم یک بازیگربانفاوذ درعاقاب پاردو 

یک ساال  20//دردشوری بود درزی بمن اظهار داشت ده سال
مشکل زاخواهدبود  مذادرات دربارۀ قرارداداماؤایاتای اماریاکاا 
باا غانستان به بن بست رسیدو بود  درزی حاضر نبوداین قارارداد 
راامضادؤد، بؤاأبهانه میکردوباالخرو آنرابه حکومت بعدی ماحاول 

 درد 
بعدازمراسم تحلیف بحیث وزیرخارجه تصامایام گار اتام باه 
ا غانستان سفر ناگهانی وغیرمترقبه دؤم  بانوی جوانی ده جادیاداٌ 
بحیث مامور وزارت خارجه مقررشدو بود درجملۀ اعضای سافارم 
بود  اما دوهفته بعد این جوان دریک حملۀ انتحاری دروالیت زابل 
باسه عسکر وترجمان شان هؤگام توزیع دتاب برای شاگردان دشته 

 شدند  ازبین ر تن این دپلومات جوان مراعمیقاٌ متاثر ساخت  

ازهرطرف صدابلؤد میشادداه ا اغاانساتاان راباحاال خاودی 
بگذاریدده ازهم بپاشد  ولی برای من مشکل بودا غانستان رابه ایان 

 حالت بگذارم ده درپرتگاو سقو  قرارگیرد 
وضع خوب نبود، واقعاا غانستان درپرتگااو تاجاییاه وآشاوب 
داخلی مواجه شدو بود  روندانتخاباتی اول درماو جون بخوبی پیش 
میر ت، دادترغؤی و دادترعبداهلل بحیث نامیدان پایاشاتاازعار  
وجوددردو بودند  غؤی یک نشؤلست پشتون، تکؤودرات بادزباان 
طر دارغرب بود  چون بیشترین حیات خودرادر امریکا گذرانادو 
بود ازآنرو نمیتوانست باسیاستمداران محلی دؤار بیاید،  کر خوب 
داشت امادر سیاست بی تجربه بود  اویک شخ  خلوتگر ومتمایل 
به مایکرو مؤجمؤت داشت ده هرگیبرایش مفیدواقع نشد  اوراغب 
به عکس العمل ولوده حرف جانب مقابل درست می بود  ازجاناب 
دیگردادتر عبداهلل آرام، سرد، زحمتکش ومالیم صحبت میکرد  او 
دیدغؤی یعؤی تجربۀ تکؤودراتی رانداشت  اوهمیش وقت شاؤااس 
وتعمیر دؤؤدۀ اتحاد وهمبسگی ماوثار باود  اومایادانسات داه 
چطورعقب پردو داردؤد  ماموریؤی ده دروزارت خارجۀ امریکاا 
در دیسک ا غانستان دارمیکؤؤد به این عقیادو باودنادداه هاردو 
عبداهلل و غؤی برای ادارۀ ا غانستان نسبت به درزی بهترمیبااشاؤاد  
هردوطر دارغرب وهر دو خواهان روابط خوب باامریکاهستاؤاد، 
هردورا خوب میشؤاسم وهر دو لیدر خوب درمواقع مختلف اناد  

 عبداهلل یک سیاستمدارطبیعی وغؤی متفکر)!؟(
مشکل عبارت از رونددوم انتخابات ریاست جاماهاوری درمااو 
جون بود  ما کرمیکردیم ده صر ؤظر ازیؤکه نتاایاج اناتاخااباات 
چطورارزیابی شود، برندو غؤی است  این مربو  به امریکا نبودده 
ددام شخ  ا غانستان رارهبری دؤد، مااز هیچ داانادیاددرزماان 
انتخابات پشتیبانی نکردیم، اما دریا تیم درانتخابات دست باازیاهاا 
صورت گر ته وتقلبات گستردو ودیگربی نظمی هاانجاام یاا اتاه 

 است 
هردوداندید ادعای دامیابی میکردند  عبداهلل عقیدو داشت داه 

مو ق بودامابخاطرمؤا ع ومصالح ملی به نافاع  6///او درانتخابات 
درزی گذشت، اماین بارنمیخواست به آسانی صر ؤظردؤد  عبداهلل 
دوشید طر دارانش راآرام بسازد، آنها وق العاادو ناارام باودناد  
درماو جون حمایتگران عبداهلل تهدیدبه تسسیاس یاک حاکاومات 
موازی بادو یاا دوازدو والیات داردناد یاکاتان ازهاماکاارانام 
هوشداردادده ا غانستان در لبۀ پرتگاو وسقو  قارارداردواماکاان 
تجییۀ آن میرود  من ازاوپرسیدم اگرمادمکهای مالای وناظاامای 
خودرا قطع دؤیم عواقب چه خواهدبود؟ جوابیکه گر تم چاؤایان 
بود: نظام عسکری می پاشد، پلیس معای نخواهد داشت، وآناچاه 
ده بؤام دستآورد حاصل شدو ازبین خواهد ر ت، مکاتب ودلؤیک 
ها مسدود شدو وخالصه مملکت به بحران دهۀ نود روبرو خاواهاد 

 شد  
مامجبور بودیم دؤترول اوضاع رابدست بگیریم  من میادانساتام 
ده دانگرس دروضع حساسی قراردارد  درزی ارتبا  همه جاناباه 
را زهرآگین ساخته بود و تلفات جانی ماهرروز بیشترمیشد   اگرما 
نتوانیم دونفر واجدشرایط وطر دار غرب رابه تشکیل حاکاومات 
مو ق نسازیم دیگرچه دردو می توانستیم؟ مانمی خواستیم دسات 
زیراالشه نشسته شاهدخونرییی وسقو  ا غانستاان بااشایام  عادۀ 
زیادی ازاعضای دانگرس  کرمیکردند ده بایداز ا غانستان دسات 
بشوییم  وضع نهایت خراب بود ده بعضی هابما میگفتؤدداه دالار 

 راضایع نکن! ا غانستان راازخود ساخته نمی توانی! دست نین ! 
من  کرمیکردم ده تمام این تشاویشاهاا ازجااناب دااناگارس 
ودیگران بی معؤی است، امریکانمی توانست تماشاگار ساوخاتان 
ا غانستان باشد! من  کردردم اگر سافاری باکاابال داردو وباه 
دپلوماسی نفس تازو بدهم دار خوب خواهدشد  راهی برای عبداهلل 
جستجوشودده باعث آرامش طر داران وی گردد  ازر تن خودباه 

 دابل غؤی وعبداهلل را آگاو ساختم   
من به تیم خودهدایت دادم اشخا  دلیدی وبانفوذرایادداشت و 
پیشؤهادات خودرا بؤویسؤد  هدف مایا تن بی نظمیهای انتخاباتی و 
پیدادردن راو حل بود  عبداهلل ادعا داشت ده انتخاباات درچاهاار 
یاپؤج والیت پشتون نشین بازنگری شود، چون در ایاؤاهااتاقالاب 
گستردو به نفع غؤی صورت گر ته باید تمام رای هاباطل محساوب 
شود  به من واضح وروشن بودده این روی درست نیست!)دنباالاه 

 ( 1در 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

 6566 Backlick Rd. 
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نظم رادرمجلس وزرا برهم زدو، بعو  ایؤکه زنجیرو زوالنه داردو 
و به یکی اززندانهای داداهایش بفرستد، گریه مایاکاؤاد، عاجای 
وناتوانی نشان میدهد وبه دادای توهین شدو ای میگویدتو مراباه 
عو  عبدالمجید دشؤام بدهایاد و مارا جایابادهایاد ! گاریاۀ 
محمدظاهرشاو نشان میدهدده اوبه چه اندازو عاجی وناتوان بودده 
حتی دربرابریک جاسوس هم داری دردو نمی توانسات ! دسات 
وپایش بسته بود، و گرنه زندانی دردن، شکؤجه دادن حتی اعادام 
ومثله دردن عبدالمجید زابلی نییبه خانوادۀ شاو بخصو  داداهاا 
وپسرداداهایش چیی مشکلی نبود  ساباقاۀ ایان خااناوادو نشاان 
میدهدده هیارها انسان بیگؤاو را  قط به بهانه های ناچییی نیاسات 
ونابوددردو اند ویاسالهادرسلول های زندان زنجیر و زوالنه داردو 

 اند  
شاو به اندازۀ ضعیف وناتوان وترسو بودده به داداایاش عاذر و 
زاریها و گریه واشکرییی میکؤد، ولی به دادای ریش سافایادی 
گفته نمیتواندده حاال عبدالمجید رابه دارمیینم وغرغرو میکؤام یاا 
زندانی ای میکؤم، حتی اوجرئت نداشت ده به دادایش بگویدده 
من اورا ازمجلس وزرا میکشم واز وزارت برطار اش مایاؤاماایام  
درواقع گریۀ محمدظاهرشاو وعجی صدراعظم ودااداایاش نشاان 
میدهدده سازمان دی جی بی به چه اندازو دردشورقدرتمؤادشادو 
 بودده پادشاو رابه گریه ودادایش رابه تواضع مجبورساخته بود ! 

میگویؤد درآنیمان سردارمحمدداؤود وزیرحربیاه وسارادرناعایام 
برادر او وزیرخارجه بود وهردو بهانه دردندده مریا  هساتایام 
ودرمجلس وزرا شردت دردو نمی توانیم  این دوبرادر هامادسات 
عبدالمجیدزابلی وشریک پالن روسها برعالایاه وطان مااباودناد  
سردارهاشم خان جالدهم دراین آتش هییم میریخات، او بااروس 
هاددام ارتبا  نداشت، ولی این داررا بخاطرعقدۀ شاخاصای داه 
دربرابر برادرزادو اندر خودداشت میکرد  نفوذ وتوانماؤادی دای 
جی بی دردولت شاو به حدی بودده صادرعاظام شااو ماحاماود 
رامجبورمیسازدده ازچودی صدارت دست بکشد ومحمدظاهرشااو 
اورا مجبوربه استعفای جبری سازد، وزمیؤه رابرای شاو چؤان ضیاق 
ساخته بودندده او مجبور شود دادای خود را ده برایش باصداقت 
خدمت میکرد، جبراً ازصدارت دورسازد و ساردارداؤود راداه 

 درصدد سقو  سلطؤتش بود، بحیث صدراعظم مقررنماید !
باتقرر سردارداؤود بحیث صدراعظم، روسهاتوانستؤدشاو رابکلای    

در حاشیه بکشانؤد، وبه همکااری جااساوس غایاررسامای خاود 
سردارداؤود آمادگی های الزم رابرای اشغال ا غانستان باگایارناد  
داؤود همه دار ها را بدون اطالع شاو تحت رهؤمایی ماسکو انجاام 

داؤودهیچ داری راباه «میدادوشاو  قط توان آنراداشت ده بگوید:
شااو  !»مشورۀ من نمی دؤدو ازهرداری ده میکؤد خبرنمی شاوم

ادثراوقاتش رادردلپ بازی با رابرت نیومن سافایاراماریاکاا، یاا 
درقماربازی با شاو نیپال ویا در سیروساعت تیری سپری مایاکارد  
ایؤکه شاو ازپالن روسهابرعلیه وطن به چه اندازو آگاو بود وازپالن 
داؤودخان ده برای روسهاخدمت میکرد به چه اندازو ماعالاوماات 
داشت، قابل سئوال است، زیرا اودرطی حیات خودچه زماانایاکاه 
پادشاو بود وچه زمانیکه مخلوع بود، ازچؤین پالنهاو عالیاتاهااهایاچ 
حر ی نیدده یابخاطرعدم دفایتش ازدرک مسایل بود یااازتارس 
جان، اما سردارشاو محمودازپالنهای داؤود برعلیه شاو واز عالیتهای 

 اوبه نفع روسها خوب آگاو بود  
شادروان استادخلیلی میگویدده درقلعۀ بست بودیام وساردارشااو 
محمود خان از وادی هلمؤد بازدیددرد  دریک شب خلوت ده در 
هوتل گرشک من بودم ومیرزامحمدخان وزیردولت، انجؤیرادارم 
خان وزیر وایدعاماه وماحاماداناور خاان ناایاب سااالر باود  
محمدانورخان را به باهااناۀ بایارون روان داردیام، ساردارشااو 

همین مجیدزابلی و داؤود همایان داارهاا را  «محمودخان گفت:
میکؤؤدتا تواریش)روسها(در ا غانستان بیایؤد،چی دؤم هرقدرمیکؤم 

عبدالمجایادخاان زابالای  »حرف مرااعلیحضرت قبول نمی دؤد 
برعالوۀ ایؤکه برای تطبیق پالنهای روس جهت به قدرت رساانادن 
سردارمحمدداؤود  عالیت میؤمود، روسهاوظیفۀ این راهم به دوی 
اوگذاشته بودندتا درمیان خاندان سلطؤتی دوگااناگای راباوجاود 
بیاورد  چؤانکه سردارمحمدنعیم خان را رئیس ا تخاری هردوباناک 
ومشاور همۀ موسسات اقتصادی دشور ساخت،سردارمحمدعمرخان 
راده شوهرهمشیرۀ اومیشد رئیس بانک شاهی و سرداردریم جاان 
یکی دیگرازنیدیکان خانوادۀ شاو را رئیس بانک دیاگارسااخات، 
تاایشان رابا سردارداؤود دریکطرف معادله و ماحاماد ظااهارشااو 
وسردارشاو محمودخان رادرجانب دیگرآن قاراردهاد  ازجاانابای 
رابطه بین سردارشاو ولی وساردارشااو ماحاماود بارسارناامایدی 
شاهدخت بلقیس ده اول نامید پسرشاو محاماودخاان باود، ولای 
سفری ده شاهدخت ماذداورباه لاؤادن داشات، ساردار ولای 
پسرسردارشاو ولی خان رامالقات نمودو عهد دوساتای و ازدواج 

 بستؤد، خراب شدو بود  
دشمکش و زورگویی درمیان اعضای خاندان سلاطاؤاتای باحادی 
رسیدو بود داه درآن ماجالاسای داه ساردار داؤودمای باود 
وسردارعبدالولی، این دومی طوری می نشست وپاهای خودراباالی 
مییبلؤدمیکردتادفهای بوتش به جانب سردارداؤود بااشاد ! روی 
همین عقدو بودده سردار داؤود دراولین روزقدرت خاود خااناۀ 
سردارولی رامورداصابت توپ قرارداداماسردارولی جان بساالمات 

 برد ! 

 استاد دانشگاو در نیوجرسی           انجؤیر عبدالصبور  روزان
 ناتوانی محمدظاهرشاه وتوطئه های بیرونی 

 به سلسلۀ )تلویزیون ژوندون، مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان(
جالب ایؤست ده همین صدراعظم ده ازجباران تااریاخ باود و     

قساوت قلب و بیرحمی ای به حدی بودده یکهیاروسه وسی وپؤج 
تن ازمهاجرین مسلمان بخارا راده ازظلم دمونیستهای روس به وطن 
ماپؤاو آوردو بودند، وهمه پیر و برنا، طفل و زن ومرد، مریا  و 
گرسؤه، دربدر وازپا ا تادو وبی خانمان بودند، ازقؤدز لی قاؤادهاار 
پای پیادو درزیر شالق وقمچین اسپ سواران سؤگادل وزیاری و 
مؤگل روان میکؤد، وچهارصدتن ازخوانین هیارو رابه بهانۀ دعاوت 
به همکاری برادری سردارهاشم جالد به دابل میخواهد وهماۀ آن 
هیارو های پاددل ومسلمان رادریک شب،  اقاط دریاک شاب 
تاریک سر مییند ونابود میسازد، داه تااداؤاون دسای گاورآن 
انسانهای پاددل وبیگؤاو رانمی دانددر دجاست! همین ساردارشااو 
محمودخان ده سرای جمشیدخان رادرقؤدز مامالاو از دخاتاران 
وزنهای پاددامن مهاجر وم مؤۀ بخارامی نمایدوباه حشاری هاای 
پشتون جؤوبی امرمیکؤدده به عیت وآبرو وعفات آن دخاتاران 
وزنهای م مؤۀ آوارو دست درازی نمایؤد وپردۀ عفت شانرا بدرند، 
وهمین صدراعظم ده به امری بوجی هاازدلۀ مهاجرین مسالاماان 
وآوارۀ بخارا پرمی شد وبه نیدی آوردو میشد وبه دیدن آنهااشااد 
میاشادوآرزوی شاورباای دالاه خاوری آن دالاه هاارادردل 
میپرورانید،دربرابریک جاسوس دی جی بی عاجی میشود وچیایی 

 بجیقبول دردن دشؤام وتوهین ازدستش نمی آید  
شاو محمودخان ده درآتش غضاب وشاعالاه هاای نااتاوانای 
میسوخت به شادروان استاد خلیل اهلل خلیلی میگوید: من میدانم ده 
این آدم )عبدالمجیدزابلی( از دجا آب می خورد، داشکه ازبارادر 
زادگان من آب میخورد، این ازیک جای دیگرآب می خاوردداه 
حاالگفته نمی توانم ! درواقع این عجیسردارشاو محمود خان نشاان 
میدهدده سازمان دی جی بی عمالًدابیؤۀ دشور رادردست داشات 
وحداقل سه وزیرآن دابیؤه یعؤی عبدالمجیدزابلی)وزیراقاتاصااد(، 
سردارمحمد داؤود)وزیرد اع( وسردارمحمدنعیم )وزیارخاارجاه( 
جواسیس آن سازمان بودند وبه مؤا ع روس دارمایاکاردناد  روی 
همین ملحوظ است ده روساهاامایاگاویاؤادداه دورۀ سالاطاؤات 
محمدظاهرشاو یک دورۀ طالیی برای پخش وگستری دمونایاسام 

 درا غانستان بود  
علت ایؤکه چراشاو محمودخان موجودیت یک جاساوس دای 
جی بی را دردابیؤۀ دشورا شا دردو نمیتوانست، خیلی مبهم است  
ممکن از اوترس جان خوداین داررا نمیکردویا ممکان اگارا شاا 
میکردده زابلی جاسوس دی جی بی دردابیؤه است، اوبرای د ااع 
ازخود ا شا میکردده سردارداؤودوسردارنعیم هام جااساوساهاای 
روس هستؤد، یا ایؤکه ددام ساخت وبا ت دیگری درمیان باودداه 
دوام سلطؤت در خانوادۀ شاو به آن ارتاباا  داشات  باهارحاال 
همانطورده موجودیت یک جاسوس خارجی)عبدالمجایادزابالای( 
دردابیؤه یک خیانت و جؤایت بود، البته ا شانکردن آن نایاییاک 
خیانت وجؤایت وحتی باالتر ازآن است  درواقع زابلای باه دزدی 
باجوال می ماندده سردار شاو محمود دهن آن جوال راگر ته باود 

 وهردو بایست به سیای اعمال خودمی رسیدند   
چؤادرداعات « شاو محمودخان به استادخلیل اهلل خلیلی میگوید

نماز خواندم، سجدو دردم وبه خداوندگفتم ده من باؤادۀ عااجای 
باه ایان گافاتاۀ  »هستم و عبدالمجید زابالای راعافاو ناماودم

سرداردمترمیتوان باوردرد، ممکن نماز خواندو باشد ولای رحام 
وعاطفه وبخشیدن وعفو دردن رابرخودتهمت می بؤدد! زیرا رحام 
وعفودردن خصلت انسانهای رؤوف وماهارباان اسات داه ایان 
صدراعظم  ازداشتن چؤین خصای  عاری بودده باآن قساوت قلبی 
ده داشت زابلی راده او را دشؤام داد وتوهین درد، خردوخمیری 
نمودو بود ودرپیش همۀ اعضای دابیؤه اورابه اصطالو به یک پیسه 
ساخته بود، عفونماید  این خصلت مردان بیرگ است ده هرگی نه 
درسردارشاو محمود صدراعظم ونه در بارادراناش ودربارادرزادو 

 هایش دیدو شدو است ! 
دراصل سردارشاو محمودبه اندازۀ درآتش غضب میسوخت ده 

عبدالمجید رامیخواهم ودر روباروی «میگوید ارادو دردو بودده 
، ولای ماعالاوم »مؤیل خود، ایؤجا و همین شب تیرباران می دؤم 

میشودده دسی برایش میگویدده احتیا  دن، زوربیجا ناین داه 
نابودت می دؤؤد، مشت و دروی بارابارنایاسات  باه هامایان 
خاطرمیگویدده من می دانم ده این آدم ازدجاآب مایاخاوردداه 

 حاال گفته نمیتوانم ! 
جالب است ده پادشاو مملکت محمدظاهرشاو درمی یاابادداه 
 عبدالمجید زابلی صدراعظم دشور وآنهم دادای ریش سفیدشاو را

 هامبورگ ، آلمان                               سید آقاهؤری
 آتش زیر خاکستر

مرحوم جؤرال محمدنذیردبیرسراج دتابی پرمحتوایی تحات    
عؤوان)رویداد های نیمۀ اخیرسدو بیست درا غانستان( رانوشت داه 
از هر نگاو معلوماتی، مستؤد، نسبتا باحقایق برابر، ساادو، خایالای 
سلیس و روان، هروطؤدوستی ده پویای حقیاقاتاسات، ماطاالاعاه 

 اشرامشورو میدهم 
چؤین نوشت:)یک ساال  02جؤرال مرحوم دردتاب خود    

قبل ازدودتای دمونستی، قرابتی بین من وجؤرال متقاعد ماحاماد 
رسول خان، سابق رئیس ضبط احواالت به وقوع پیاوسات، جاوان 
ترین دخترم، با جوان ترین پسرمحمد رسول خاان بااهام ازدواج 
دردند  این نیدیکی امکانات آنرا  راهم ساخت تا مکؤونات قلبای 
اورا داویدو و بیرون بکشم  از او درباارو داؤودخاان ونایااتاش 

بعد ازانفاذ قانون اساسی، محمد داؤودخاان  «پرسیدم، چؤین گفت 
مرابه مؤیلش خواست، بعاد ازصارف چاای وصاحابات درباارۀ 
موضوعات روزواوضاع دشورمقصد اصلی ای را چاؤایان بایاان 
داشت: مبلغ پؤج ملیون ا غانی نقدحاضراست، به اخاتایاارت مای 
گذارم، توسط آن اشخاصی مانؤدمجیددلکانی، ببرک دارمل، سید 
ظاهروبعضی ازودالی چپگرا راتشویق نماده درداخل مامالاکات 
ودرولسی جرگه بی نظمی هرج ومرج به وجودآرند  مان پاولاش 
راقبول نکردم، اماگفتم این داررا میکؤم، به وعدو خود و ا دردم  
امروزازدارخود پشیمان هستم وبدربارخداوند، همیشه دسات دعاا 
باال دردو تقاضا میکؤم، خداوندا مرا ازگؤاهانی ده به نافاع داؤود 
خان مرتکب شدو ام ببخشای، گؤاهانی را ده برای ماؤاا اع خاود 

 »مرتکب شدو ام، جوابدو می باشم 

نظربه این اقرار،آیامسئولیت جؤایت سوم عقرب ودیگرناآرامی 
 هاتا تجاوز شوروی بردشور به عهدۀ داؤود خان نمی باشد ؟! 2

********** 
ا یون برهمۀ ایؤها عبدالمجیادزابالای بارای بارخای از وزرا 
وبیرگان تحفه هامیداد تاایشان رابه جانبداری داؤودخان بکشااناد، 
واطراف شاو راخالی سازند  درچؤان حالت واوضاعی ده تاقاریاباا 
همۀ خانوادۀ شاو، وزرای غیرخانوادۀ شاو و صاحبؤظاران جااماعاه 
ارتبا  سردار داؤود رابا دمونیستهاو روسها درک دردو باودناد  
محال است ده شاو ازآن ارتبا  نامقدس آگاو نبودو بااشاد، ولای 
ایؤکه چرا جلوآنهارا نگر ت یا حداقل سایس راا شاا ناکارد وباه 
مردم نرساند، سئوالی است ده تؤها جوابش را میتاوان در جابان، 
عجی وترس او پیدادرد ! شاو به اندازۀ از چییی میترسیدده تاآخر 
عمر جرئت نکرد ده ازآن دسایس و همدستی پساردااداایاش باا 
روسهاو جاسوسی ای بادرملین چییی نگفت و بگذاشت تاادشاور 
درحلقوم روسها  رو رود وملت دربدر، آوارو ومحتاج بیگااناگاان 
شود وخون هیارهاهیار انسان بیگؤاو ریخته شود، زنهای وطن بیاوو 

 و اطفال وطن یتیم گردند  
اگرشاو جلوآن توطئه های سردارداؤود وبرادری سردارنعیم را 
میگر ت و ایشان رابه جرم جاسوسی به روس ودمونیستهاوخیانت 
به وطن به پؤجۀ قانون می سپرد، دشورماوسرزمین مابه این حالات 
بدبختی قرارنمی گر ت  غفلت شاو سبب شهادت هیارهاهیارانسان 
بیگؤاو ما و اسارت خاک ووطن ما و آوارگی ودربدری ماردم ماا 

 شد  
داستان پرخای مجیدزابلی و شاو محمودخان راداه شاادروان 
استاد خلیلی دریادداشتهایش بیان دردو، خیانت دوخاین را بایاان 
میداردده یکی باالی دیگری شهادت میدهد، به ترتیبی ده زابالای 
ا شامیؤماید ده شاو محمودخان پول بیت المال رادالرسااخاتاه باه 
 رزندی زلمی جان به امریکامیفرستد، وشاو ماحاماودخاان ا شاا 
میؤمایدده زابلی پول بیت المال رادالر ساخته به زنش به اماریاکاا 

 میفرستاد تازندگی مستریح وپرزرق وبرق داشته باشد !
روسها باهمدستی داؤودخان ده صدراعظم شاو بود وازحاماایاۀ 
اوبرخوردار به اندازۀ درتاروپود دشورمانفوذدردو بودندده تاسال 

تن جوان دشوربعدازتحصیل درشاوروی باه  //99بیش از 2612
وطن برگشته بودندده قسامات اعاظام آناهاابااطارزدیادروسای 
ودمونیستی عیار و تعدادزیادایشان به هاواخاواهاان سارساخات 
ماردسیسم لیؤؤیسم تبدیل شدو بودند  عدۀ ازین جاواناان باحادی 
شستشوی مغیی شدو باودنادداه باه ماوجاودیات خاداوناد)ج( 
باورنداشتؤد وازادثریت شان شؤیدو ام و در نشرات شان خواندو ام 
ده میگفتؤد ومیؤوشتؤدده گویا دین اسالم سبب عقاب ماانادگای 
ماشدو است، وبه این عقیدو بودندده گویادین جااماعاه رامااناؤاد 

 موریانه پوسیدو میسازد   
تقریباً ادثریت مطلقی ازین جوانان راده من باایشان ساروداار 
داشتم، به همین عقیدو بودند  ایشان به لیؤن احترام به سطح پرستش 
داشتؤد  باایؤکه آنان دررشته های تخؤیکی وعسکری تحصیل دردو 
بودند اما سرودارشان بیشتربا نوشته های دمونیستی وآثار لایاؤان 
نسبت به آثارونشرات تخؤیکی ومسلکی بود دیفیت علمی ومسلکی 
تحصیل یا تگان شوروی خیلی ضعیف بود، حتی اشخا  به سطاح 
ماستری یا دادتری ازمسلک چییی نمی  همیدند، البته استثاؤااآت 
خیلی ناچییی موجودبود  دردانشگان دابل تحصیل دردۀ شوروی 

تادریاس داردو  HOاستادشدو بود و رمول آب رابرای شاگردان 
بود! بعضی شاگردان ده به آن موا قه نداشتؤد نیدمن آمدو وقضیه 

 را گفتؤد  )دنباله درصفحۀ هفتم(
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 هفته نامۀ امید  1501شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد ، دولورادو             دادتر غالم محمد دستگیر
 لحظۀ باجناب داکترعبدالوهاب هادی

وطؤداردانشمؤدوعیییم محترم دادترعبدالوهاب هادی سااباق 
و 2/22استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دابل در شمارو های 

امیدهفته نامۀ مردم ا غانستان برداشت ونظریات عاالامااناۀ  2/26
خودرا دربارۀ اوضاع سیاسی، اجتماعی، تاریخی و حاکاوماتاداری 
ا غانستان در هفدو سال گذشته جهت تؤویر اذهان ا غانستاانای هاا 

 تقدیم نمودو اند 
محترم دادترهادی، به  کرمن بؤیاد حکاومات داری آیاؤادۀ 
ا غانستان از همه دؤفرانسها اولتر درجیؤوا دج گذاشاتاه شاد داه 
ادؤون تا ثریادج بلؤد ر ته میرود  در جیؤوا قسمیکه به یااد دارم 
دؤفرانسی با شردت دادتر صمد حامد بحیث نمایؤدۀ ماجااهادیان 
برگیار شدو اعالمیۀ مطبوعاتی به دوزبان اردو و انگلیسی به نشار 
رسید  متاسفانه دادتر صمد حامد اشتباو دالن مرتکب شاد و باه 
مقابل پادستانی ها جرئت نکرد بگوید اعالمیه باید بیکی از زبانهای 
ملی ا غانستان هم نشر یابد ولی بعدتر ده متوجه شدند و تارجاماه 
های  ارسی و پشتوی آن مؤشرگردید  تسسف بیشتر دریؤجاست ده 

(َ، ////(، دؤفرانس تاودایاو )2///بی بی سی ازدؤفرانس بن )
(َ، دؤفرانس روم 9///(، دؤفرانس لؤدن )2///دؤفرانس برلین )

( سخن میگوید اماازدؤفرانس 2///(، و دؤفرانس پاریس )1///) 
ژنوخود رابه دوچۀ حسن چپ زدو است  ایؤکه در ماتان آن چاه 
دخیل بودده امروزپیدا شدو نمیتواندَ سوالیست بیرگ ده مماکان 
شما جوابی داشته باشید  در عین زمان اگر دادتر حااماد قادرت 
لیدرشپ خود را نمایان میساخت و در مقابل نشر اعالمیۀ جیؤوا ده 
بیبانهای ملی ا غانستان نبود احتجاج میکرد ممکان پاادساتاان در 
روی امروزی خود تجدید نظر میکردو میدانست ده ا غانستانی ها 

 دغل داری های شانرا تحمل نمیتوانؤد 
گروو پادشاو  قید بیست وسه مرتبه دور جهان سفرهاداشتؤاد  
وقت خوی گذرانیدندامانتوانستؤدپاالن شااو رابارای باازساازی 
ا غانستان به جهانیان مو قانه به درسی پذیری تکیه دهؤد وبارای 
مردم ا غانستان ده انتظارشدیدبرای دریا ت ماوقاف پاادشااو در 
دوران جهاد وحتی حکومت جالی وطن داشتؤد به گودال ناامیادی 

  رو ر ت  
قانون اساسی ا غانستان به اساس ستاندردهای دمودراسی غایار 

امید(  گلۀ شما ازدادترطااهار  929شمارو  -قانونی است )دستگیر
هاشمی و موسی معر ی بجاست ولی چون وزن زیاد رادرجلاساات 
لوی جرگۀ قانون اساسی پشتونها بردوی داشتؤد صدای تاجیکهادر 
جرگه بین غالمغالها ناپدیدگردیدو بود  بآنهم جای تآسف است ده 
نخبگان شامل جلسه به نکات بسیاراساسی عطف تاوجاه ناؤاماودو 
بسرعت ودوردورانه تحت نشئۀ ماهیچه پالاوهاای چارب امضاا 
نمودند و تصامیم میان تهی را پذیر تؤد ده به یقین ادؤون انگشت 

 پشیمانی زیر دندان میگیند 
قانون اساسی ا غانستان خالهایی از نظر مدنی، اخالق و دیاؤای 
دارد ده برای هیچ یک وطؤدوست قابل قبول نیست: از نظر مدنی  
مادۀ چهارم  صل اول )دولت( لست ملت ا غانستان را از حارف 

ده در همه جا معمول اسات شاروع  «الف »بعو  حرف  «پ»
دردو اند و دلیل به اساس ادثریت پشتون ها خؤدو آور استَ، زیرا 
ددام نفوس شماری تحت نظارت ملل متحد صورت نگر اتاه داه 
ادثریت پشتون ها را تثبیت نماید و لو ده ادثریت هم از پشتونهاا 

شاروع مایاشاد   «الف  »باشد، بازهم ازنگاو مدنیت لست باید از 
معرو ی صاحب بحیث تحصیل یا تۀ انگلستان باید باه ایان امار 
متوجه می بود   از نظراخالقی  در متن قانون اساسی ادثرأ از ملت 
ا غانستان نام بردو شدو ده ملت ا غانستان را ا غانستانی میسازد نه به 
شهرت داذب ملت ا غان وآنهائیکه عو  ملت ا غانساتاان مالات 
ا غان و حکومت ا غان یاسفارت ا غان میگویؤد ومیؤویسؤاد بضاد 

 قانون اساسی ا غانستان ر تار نمودو مستوجب جیا هستؤد   
ازنظردیؤی  جبر دراسالم خالف اوامرخداونادیسات و از ال 
ادرا   ی الدین همۀ ما و شما مطلع هستیم  بآنهم جبرأ همه اقوام از 

نام دادو اندده نام پشتونهای ماست در  «ا غان»ایماق تا هیارۀ مارا 
امایاد   /2/0میگفتیم ما همه ا غان هستیامَ شاماارو  -) دستگیر

عین عؤوان بیبان انگلیسی درخراسانیمین مارچ بایاساتام -دستگیر
 -امید، دستگیار2/20َدیالکتیک ا غانستانیَ شمارو-، دستگیر22//

امایاد ودر  2/29دای دادتر محمد حیدریکطر ه نمیبود، شمارو 
ملیت ا غانستانیست؛ ملیت ا غان = مالایات  -سایت آریائی دستگیر

 پشتون( مفصأل بحث شدو 
ملت ا غانستان عبارتست از  «مادو چهارم،  صل اول میؤگارد: 

در حالیکه شما مایادانایاد: »تمام ا رادیکه تابعیت ا غانستان رادارد
ا غانستاان تاولادشادو «ملت ا غانستان متشکل ازدسانی اندده در 

، نه پادستانیها، امریکایی ها ودیگرجاسوسانایاکاه تااباعایات »اند
ا غانستان را جبراًیا به رضاییت خودپذیر ته اناد  درعایان ماادو 

بر  هر  رد ازا راد ملت ا غانستان دلاماۀ ا اغاان «تذدریا ته ده: 
ساخاتاه »ا غان«ده همۀ ماراخواهی نخواهی جبراً »اطالق میگردد

دوام خواهدیا ت  قسمیکه »دزدی هویت«اند  ولی مبارزو بمقابل 
درباالتذدریا ت  در قانون اساسی ادثراً از ملیت ا غانستان ساخان 
زدو شدو ده هر  رد ا غانستان را ا غانستانی یعؤی ازا غانستاان یااد 
 دردو میتوانیم و ایؤکه میگویؤد مؤشس ایرانی دارد، پس هؤدوستانی

وپادستانی بودن را هم ایرانیهاطرو نمودو  مخصوصاًده پادستانای 
رادسی نه پاک یادمیکؤد ونه پاک میداند  اماماده به اساس قاناون 
اساسی وطن  خودرا ا غانستانی میگوییم بماجاسوس ایران تهامات 
زدو میشودده دراسالم گؤاو ست )دادترنظام الدین نا ع  مؤاهایاات 

 (269 –260دراسالم صفحه
حکومت غؤی احمدزی درپیروی از مادۀ ششم قااناون اسااسای 

دولت به  »ا غانستان دامآل انکاردردو است، مادۀ ششم امر میکؤد: 
ایجاد یک جامعۀ مر ه ومترقی براساس عدالت اجتماعای )دادام 
جامعۀ مر ه ومترقی وددام عدالت اجتماعی؟(، حافاک دارامات 
انسانی )ددام درامت؟ پارچه عضو بدن طعمۀ حیوانات یاتجاوزبار 
طفل شش سالۀ شان(، حمایت حقوق بشر)حقوق بشرنه باه اسااس 
قوانین مدنی و نه به اساس تعلیمات قرآنی وجود دارد(، تاحاقاق 
دمودراسی )انتخابات متقلب ده تحقق دمودراسی نیست  لابااس 
دوچی بحیث لباس ملی ده تحقق دمودراسی نیاسات  بارطارف 
ساختن جؤرال های غیر پشتون ده تحقق دمودراسی نیست  و یقیؤس 
ده پیدا شدن دادتر حمداهلل محب بحیث مشاور امؤایات مالای و 
متخص  دمپیوتر  تا باز تقلب داریهای دور اول انتخاب ریاسات 
جمهوری اشرف غؤی را تکرار نماید تحقق دمودراسی ناه بالاکاه 
تحقق تقلبکاری است(، تامین وحدت ملی )اماروزآناقادرتافارقاه 
اندازی توسط ارگ دامن زدو شدو ده در تاریخ ا غانستاان هاماتاا 
ندارد ولی در وحدت پشتون ها و پشتون خواهان باماقاابال غایار 
پشتونها بی نهایت مو ق بودو اند(، برابری همه اقاوام و قاباایال 
)چگونه امکان دارد ده همه را ا غان نام دهید و بگوئیاد باراباری 
همه اقوام و قبایل؛ ولی در حقیقت مقصد هماه اقاوام وقاباایال 
پشتون بودو غیر پشتونها همه  راموی شدو اند( و انکشاف متوازن 
درهمه مؤاطق دشور مکلف میباشد ) بالای اناکاشااف ماتاوازن 
انتحاریون در مقابل شهر های تاجک و هایارو و ازباک نشایان 
وغیرو(  آیا در ممالک متمدن و قانوندوست ده مرد متفکار دوم 
جهان ندارند چؤین روی ضد قانون اساسی تحمل شدو مایاتاواناد؟ 
دامآل نه! ایؤگونه لیدران بیکفایت با اعمال ضد قانون اسااسای از 

 موقعیت رسمی شان خلع میشوند و جیای سؤگین بدوی میکشؤد 
 صل اول  ازجملۀ زبانهاای ا اغاانساتاان باا  -در مادۀ شانیدهم

پشتوشروع دردو اندده غیرمدنی و خالی از اخالق سؤاد ناویسای 
است؛ بازهم غرییۀ علیانگری خود را بر مؤطق  تعقل و مس ولایات 
ترجیح دادو اند  عالوتس  بکدام ا تخار! نشریات پشاتاو درسااحاۀ 
علمی و بکدام تعدد انتشارات درپشتو! ادعا میکؤؤد ده بایدپشتودر 
ردیف اول قرار گیرد  معلمین پشتو برای توسعۀ زبان پشاتاو چاه 
خدمت دردو اند؟ پشتو تولؤه در تعمیم زبان چؤد دتاب باه نشار 
رسانیدو ده ماخذ علمی من باشد؟ ا غانی تولؤه در دالیفورنایاا باه 
زبان پشتو چه خدمت دردو است ده ازنظرادبی وعالامای قاابال 
استفادو باشد؟ آنهائیکه چون شهرت نؤگیالی ایان مسا ولایات را 
احساس دردو دتاب میؤویسؤد  مغیجوانان شان را بماقاابال غایار 
پشتونها مسموم میسازند ده من این را خادمات باه زباان پشاتاو 
ووحدت ملی نمیدانم  این احساس ومس ولیت دریک  ارسی زباان 
چون من وجود داشت و اولین نشریۀ علمی پشتو را در طاب داه 
مجموعۀ لکچرهای پرو یسر شاو متخص  جراحی صادری باود، 
زیرعؤوان "دصدری ناروغیو مختصرو جراحی" ترجمه نمودم ده 
با صحا ت زیبا از طرف موسسۀ  رانکلن بطبع رسید؛ ایان اولایان 
نشریۀ طبی درتاریخ دلتوری پشتونها بیبان پشتو درطب ا غانستاان 
است  بعد محترم پوهاند احمد سمیع احمدزی با هاماکااران شاان 
دتاب داخله را به پشتو تدوین نمودند  آیا ماشر  بسیار اباتادائای 
یکصد هیار تالیف )حتی ترجمه( در زبان پشتو داریم ده مستاحاق 
لسان علمی و اولی در یک مملکت باشد؟ تا پؤحصد ساال پایاش 

م( 2020یا  /202 -20/0پشتو رسم الخط نداشت؛ باییید روشان )
با ازدیاد سییدو حرف در ارسی نوشتن پشتاو را رایاج سااخات  

 ازیؤرو پشتو جیوی از لسان  ارسی شمردو میشود )دهخدا (
 صل دو، قانون اساسی حکم دردو اسات   –درمادۀ چهل ودوم 

هر ا غان مکلف است مطابق به احکام به دولات ماالایاه و  »ده: 
چراعو  هر ا غاان، اتابااع ا اغاانساتاان  «محصول تادیه دؤد  

ذدرنشدو؟در حالی ده در مادو چهل وسوم تعلیم حق هماه اتابااع 
ا غا نستان تائید گردیدو  برداشت من ایؤست: ملت ا غانستان مالیاه 
دهؤد تا اتباع ا غانستان یعؤی پادستانیها و جاسوسان  مالیه ندهؤد و 

 تعلیم مفت  راگیرند 
هادی صاحب عییی  قسمیکه شمااشارو دردیادوتاجارباه نشاان 
میدهد نه درزی در سابق و نه غؤی  عآل به ایان قااناون اسااسای 
اهمیتی قایل اند  علمای دین ده از قدیم االیام به قااناون اسااسای 
معتقد نبودو آرزو دارند تا قانون شریعت به جایش بارقارارشاود  
متآسفانه ده این گروو دمتر ازتعقل دار می گیرند وآن مؤاطاقای 
ده آموخته اند بطورغلط مورداستفادو قرارمیدهؤد ونمیدانؤد داه 

ا غانستان روی ها و پالسی های خود را باا  «جمهوریت اسالمی»
در قرآن مجید و احادیث صحیاح رساول "  نظر داشت احکام الهی

طرو نمودو واز طرف علمایی ده در جلسه شردت داشاتاؤاد "  اهلل
 پذیر ته شدو است 

بلی! تقلب درانتخابات گستردو بود و  کرمیشود ده باظاهرشدن 
 حمداهلل محب در صحؤه بحیث مشاور امؤیت ملی و متخص  در

باز به راو بایافاتاد   «همان خرک و همان درک»دمپیوترسایؤس 
میگویؤد سردار تقلب دوراول انتخابات اشرف غؤی همین آغا باود 

 ده بعدبه سفارت ا غانستان پادای دادو شد 
بؤظرمن هرچه باشد درپس پردو انگرییها  امریکائیاهاا وماماکان 
روسها درانتخابات آیؤدۀ ا غاانساتاان ازطاریاق گامااشاتاه هاای 
خودوپخش معلومات غلط در رسانه ها مانؤد مداخله در انتخااباات 

توطئه گران روسی  –امریکا  تقلب را پخته ترپیادو دؤؤد )دستگیر 
ترجاماۀ  -امید  دستگیر 2/26امریکاَ درشمارو  29//و انتخابات 

صفحه راپور گراند ژوری در بارو روسها در ویب سایت  01مکمل 
 خراسان زمین(

محترم دادتر صاحب هادی، تاسف دریؤجاست ده ما انتلکتول های 
راستین نداریم  شما  کر میکؤید ده در جامعاۀ ا اغاانساتاانای هاا 
شخصیتی مانؤد جان مک دین متو ی ده بضد خواسته های رئیاس 
جمهور ده از حیب خودی است و بضد خواهشات هم حیبی های 

 خود  قط برای بهبود صحی مردم امریکا ده 
ملغی نشود رای داد؟ پیدا میشود  در مقابل  ماردم  «اوباما دییر»

حق شؤاس امریکا تابوت وی را به چه حد با احترام و چشم گریان 
آمادۀ د ن با عالیترین اعیازعسکری نمودند   ده متسسفانه ما ایان 
جرآت واخالق قدر شؤاسی را در دانشمؤدان پشتون خاود ساراغ 

 نداریم  برای تائید گفتاردرین رابطه دو مثال عرضه میدارم:
امید دادتر محمد حیدر سابق رئیس  2/20چؤد روزپیش در شمارۀ 

دانشگاو دابل نوشتۀ مبسوطی داشتؤد ومیخواستؤدده وضعایات ناا 
مؤاسب غرب را در حوالی قرن ه دو به وضعیت  علی ا غاانساتاان 
مقایسه نمودو توصیه  رمودندده ماهم مثل آناهااازگاپ وگافات 

امیاد  2/29بگذریم و بپذیریم ده همه ا غان هستیم  من در شمارۀ 
به جواب شان نوشتم ده دای توصیۀ شان عالمانه وعمیق میبودناه 
یکطر ه؛ نه ماآن اخالق مدنی اروپائی داریم و نه آن ساویاۀ داه 
تعصب و قومگرائی خود را یکسوگذاشته موضاوع را باا اسااس 
نوشته های نخبگان پشتو صادقانه حل و  صل نمائیم  یقین دارم ده 
میدانؤد از باییید روشان تا گل پااچا الفت و شهرت نؤگیالی هماه  
پشتون را ا غان وا غان را پشتون گفته اند؛ چشم پوشی از آثارشاان 

 خالف اخالق ریسرچ  و خال در نویسؤدگی تحقیقاتی است 
مثال دوم  ده حق نااشاؤااس هساتایام ازجاریاان گافاتاه هاای 
علماولیدرهای نامؤهاد برمال گشته است  بفکر من در تاریخ سه صد 
سالۀ پادشاهان ا غانستان مرحوم  قید غازی امان اهلل دسی بود داه 
علم استقالل طلبی سیاسی ا راشت و انگریی را دشمن خود ساخات 
و نخواست با لکۀ غالمی و خون مردم خود  براریکه تاج و تاخات 
تکیه زند  با پالن های وسیع برای ر او عامه وتجدد نگری بحردت 
ا تاد  اما حردت ر او عام او در همه امورات اجتماعی،َ  صاحایَ، 
معارف و ترانسپورت و تجارت و  ابریکجات و غیرو توسط همین 
دارو دسته  به تبعیدی انجامید  به عو  عر  معذرت به  امایال 
او مردم ا غانستان و تقدیر و حق شؤاسی از خدمات او  قط  جهت 
خوشؤودی انگریی ها  برای حکم تکفیر او ده قطعآ مسحق چؤایان 
بیعدالتی نیست علم ا راشته اند  دای این ناسپاسان وایؤگونه ماردم 
سر به چاک گریبان خود انداخته بؤگرند ده: چه دسای بایاشاتار 

 مستحق تکفیر است 
ازخدمات شمابرای تهیۀ اخبار دروطن ده همه ماؤاتاظارصاداهاای 
امریکا میبودند ما همه سپاسگذاریم  حتی برای شاؤایادن اخاباار 
صدای امریکا و بی بی سی مردم رادیوهای موج داوتااو روسای 
میخریدندودردؤجی می خییدند تا بشؤوند در وطن چه مایاگاذرد  
این یک خدمت  وق العادو برای رنجبران ا غانستان عییی باودداه 
بشما وهمکاران تان تبریک میگوئیم  شخصیتهای ا غانستانی ماناؤاد 
شما ده ضمیر پاک و احساس وطؤدوستی راستین دارند نمیتواناؤاد 
ده با وطؤداران درظاهر وطؤدوست ولی درخفا برای چهل وهفات 
مملکت مختلف رابطۀ جاسوسی دارند  همکار شوناد  ماا خاوی 
نباشیم ده میرویم برای امریکایی ها ترجمانی میاکاؤایام و پاول 

 هؤگفت میگیریم  
برای همه ای ما وشما  روز بر آمدن از وطن اندوهگین ترین روز 
زندگی ما بود و با چشمان اشک رییان از  ضاای وطان عاباور 

تاخاصا  در  FRCSدردیم  من با پالن دالن  و دیپلوم ماعاتابار
جراحی از هدنبرو با دوسه دیپلوم های دیگر بوطن بارگشاتام  باا 
شوق زیاد دتابخانه ای مجهی مضامین جراحی بعو  موتر وپول با 
خود آوردم  لکچر ها تهیه دردم  برای ا غان طبی مجله و طبیاعای 
علوم مضامین در ظرف یازدو ماهی ده در دابل باودم ناوشاتام  
متآسفانه نه دادتر صاحب لودین مرامیاخاواسات وناه سایاساتام 
دمونستی  چه دس میداندده اگرپالن دشتن مان تاوساط عالای 
صدری شف جراحی چهارصد بستربمن نمیرسید اماروز درداجاا 
میبودم  میگویؤد  چاو دن را چاو در پیش است  و نمیدانست داه 
روزی معاونش اورا ترور خواهد درد  پالن سارویاس جاراحای 
انتانی ما ده میخواستم بعد از مردی هانک دانگ در جهان شهارت 

 پیدا دؤد هد ی بود ده با خود در قهر زمین خواهم برد  
ما وشما در امریکا یک آرامی نسبی داریم  آیاا ناوادو هاای ماا 
میتواند با ضدیت های  اشییم جدید و سیستم محا ظه داری ناوع 
مسیحی زندگی مر ه داشته باشؤد؟ نمیدانم! میاگاویاؤاد )دناباالاه 

 (2درصفحۀ

PAGE 3 



 

 

 عشق نه درشرع میسر است ونه درآب وگل این جهان :
 عشق بازیچه و حکایت نیست     در رۀ عاشقی شکایت نیست

 هرکه عاشق شناسد از معشوق     قوت عشق اوبه غایت نیست
 چون وصیت کنم به عشق ترا      که مرا نوبت وصایت نیست

 عشق ما را  والیتی  داده ست      که کسی راچنان والیت نیست
 هرکراعشق نیست دردل وجان     در دل وجان اوهدایت نیست

 عشق درعقل و علم در ناید         عشق راعقل وعلم رایت نیست
 عشق را بوحنیفه درس نگفت       شافعی را درو روایت نیست

 عشق حی است بی بقا و فنا        عاشقان را ازو شکایت نیست
 عشق حسیست از برون بشر       عشق را آب وگل کفایت نیست

 وبیانگرآزمودو آقای هاشمی درددلمه ای ازقول شاعرمیگوید: 
 در باطن نفس چون است کافر    مشو راضی بدین اسالم ظاهر

 گیرم که هزارمذهب از برداری    باآن چه کنی که نفس کافرداری
 سررابه زمین چه مینهی بهرنماز   آن رابه زمین بنه که درسر داری

سخؤسرای عیییهاشمی در رصتی به سراغ مؤصورحالج مایارودو 
میگوید:مؤصورحالج درشهر بغداد به دارآویخته شد چونکه گفت: 

 -اناالحق ! وبه قول حا ک: گفت آن یار دیوگشت سر دار بالاؤاد
جرمش این بودده اسرار هویدا میکرد، ومردم ظر یت درک ایان 
سخن رانتوانستؤد وبا او چؤین دردند    وچون ماؤاصاور خاودرا 
ندیدده نسبت خودرا به ذات حق نمود    اما رعون خاودرا دیاد 

 وگمراو شد 
 گویؤدۀ عییی ازشیخ محی الدین چشتی چؤین روایت می دؤد :

 من نمیگویم اناالحق، یارمیگوید بگو      چون نگویم، مرا دلدار میگوید بگو
درهمین لحظه آهؤگ حسرتبار سیتاربصدا می آید وروو وروان 
آدمی را صیقل می بخشد ومغؤی خوی آواز ایان زمایماه هاای 
تاردلؤوا رابا نغمۀ روحپرور همراهی میکؤد، وچون شمااخاواناؤادۀ 
عیییامکان شؤیدآنراندارید، ازسرودۀ حا ک بخوانید: مغاؤای دف 

 وچؤگ راساز دو 
درمیان زمیمه های مغؤی وسرودتارهای دلؤواز، هاشمی عییی در 
مسیردعبۀ دل به سوی گفتارگهرباارحضارت بایادل مایارودداه 

 میگوید:
 به دورکعبه کارت چیست بیدل      اگردانسته ای دل خانۀ کیست

 سنگ راه خودشماردکعبه وبتخانه را   هرکه چون بیدل طواف گوشۀ دلهاکند 
هؤوزهاشمی عیییدرگفتاری همراو باطواف گوشۀ دلهای بایادل 

 است ده آهؤگ تارهای دلپذیر ودماغ پرورطؤین اندازمیشود 
بهرحال )صدای( ددلمۀ سخن پرداز سیدمصطفی هاشمی)صدای( 
تار های دلؤوازموسیقی، هرددام درحریم صدا ده اولایان نادای 
خلقت در دایؤات وپدیدۀ نخستین آدمیان است، مفاهیم گساتاردۀ 
دارد  به قول مفکرین وتحقیقات دتب دیاؤای وخالاقات جاهاان 
وانسان، درآغاز خلقت همین )صدا(بودده درپرتو نوربه  رمان دن 
 یکون خداوندی پدیدۀ زمین وآسمانها ودهکشان هااعالم گردید، 
وبه اساس همین صدای ملکوتی خالق جهان بودده به پیامباراساالم 
سورۀ)اقرأ( نازگردید، و باالخیرهمین صداست ده درآغازمثؤاوی 

 معؤوی مولوی درآواز نی تجسم میگردد ومیگوید: 
 از جدایی ها شکایت می کند... بشنو از نی چون حکایت می کند 

درهمین راستاصدای هؤرمؤدموسیقی چه ازحؤجرۀ دلؤوازخاودی 
وچه ازپیچ وخم سیم هاوتارها ودهل وسرنا وامثال آن دایافایات 
جاویدانی و ملکوتی صدای نخستین رامؤعکس میسازد  صاو ایاان 
وخانقاهیان بازمیمه های روو انگیی وسرودهای ملکوتی بااخاالاق 
دون ومکان ارتبا  معؤوی میگیرند ودرنیایش وستایش خالصانه از 

 او یادمی دؤؤد 
شمس تبرییی میگوید درخارج و ماورای ایان جسام  اانای ام 
صدایی را میشؤوم ده مراپیهم به علویت وقادسایات جااویادانای 
 رامیخواند تاازطریق پادییگی ومراقبت راساتایان ماعاؤاوی باه 
خداوندمتعال نیدیک شوم  در همین راستا باشؤیدن سی دی ثابات 
شدو و رآوردۀ گویؤدۀ  رزانه سید مصطفی هاشمی وماوسایاقای 
همراو آن،  کرواندیشۀ انسان به مدارج عالی ملکوتی ومعاؤاویاات 

 سوق دادو میشود  
 دریؤجا سخؤورهاشمی بیتی ازصو ی عشقری را ددلمه می دؤد:

 حدیث عشق سردُن گر عالج غفلتم خواهی    
 ده این ا سانه آتش دارد ومن پؤبه درگوشم

درین لحظۀ پراحساس والهام بخش سرودۀ دالسیک نغاماه سارای 
نستوو وطن شادروان استادمحمدحسین سرآهؤگ درد تارحضارت 
بیدل طؤین اندازمیشود ومن درهمین راستا یادم ازیک ماحافال باا 
شکوهی میآیدده بسی سالهاپیش درباغ بابرشاو جمعی ازمطبوعاتیان 
 رزانه برپادردو بودند واستادسرآهؤگ آهؤگی را ازاشعارحضرت 
بیدل طؤین اندازساخت ده یکی دوبیت آن بیادم هست ومتن دامل 

 آنرادردیوان غیلیات ابوالمعانی بیدل چؤین یا تم : 
 دل ودیده غوغای مستانه ایست  ایست نه مارا صراحی نه پیمانه 

 ایست اند     جهان حلب خوش پریخانه ها چیده ز دل ششجهت شیشه
 ایست کزین دشت و در       تامل کنی هوی دیوانه  به هرگردبادی

 گر این است سنگینی خواب ما       خروش قیامت هم افسانه ایست
 ایست درین انجمن فرصت ما و من          همان قصه عشق و پروانه

 ایست قناعت به گوشت نگفت ای صدف   که درجیب لب بستنت دانه
 ایست برانه که آنجا رسیم         درین دشت دل نام و  رفیقان تالشی

 ایست مباشید غافل ز وضع جنون           به هر زلف آشفتگی شانه
 ایست  ز تحقیق خود هیچ نشکافتیم            سرم در گریبان بیگانه

 ایست گذشت       اگر یک قدم جهد مردانه ل توان ازدو عالم چوبید
معر ی مختصرنشریۀ شؤیداری یا سی دی )دعبۀ دل( سخؤورخوی 
آواز وباتدبیر وپرتعبیرجؤاب سیدمصطفی هاشامای راباه آرزوی 
صحت و سعادتش و رآوردو های بیشتری درین راستا، بااین ددلمه 

 ای )در حریم جاویدان عشق( خاتمه میدهم :
 عشق از ازل است وتا ابدخواهدبود    جویندۀ عشق بی عددخواهدبود
 فرداکه قیامت آشکارا گردد    هرکس که نه عاشق است ردخواهدبود

 هفته نامۀ امید   1501شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 نظری به یک نشریۀ زیبای صوتی باعنوان )کعبۀ دل(
 سخنور: سیدمصطفی هاشمی

 خوانؤدگان گرامی جریدۀ وزین امید !
درهمین هفتۀ ده در جساتاجاوی 
دتابی ازنویسؤدگاان ارجاماؤاد و 
صاحب نظردر هجرت داه جاهات 
معر ی به عالقمؤدان  ارزاناۀ ایان 
بخش بودم، ده تالافاون داوشاان 
عییی مشفقانه بصاداآماد وگافات 
ایؤبار درعو  دتاب، چؤدسی دی 
ثبت آواز موزیکال ودلؤواز دوست 

گرامی، بیانگراشعار پرمحتوای ادبی وعر انی زبان زیبای پارسی را 
 خدمت میآرم تابامعر ی آن مشتاقان شعروادب مستفیدشوند 

ثبت خوشؤوای )دعبۀ دل( راجؤاب هاشمی  رهیخته و رزانه باایان 
 یاد نامۀ معروف ومقدس خداوندمتعال آغازنمودو است :

 به نام خدایی ده جان آ رید  سخن گفتن اندر زبان آ رید
 خداوند بخشاااؤدۀ دستگیر  دریم خطاپوی پوزی پذیر

این مصراع جاویدانی باآهؤگ دلؤواز سرود وشهؤایای هاماراهای 
شدو است، طوریکه خیال میکؤید درخانقاو صو یان ومتقیان تکایاه 
برزانوی تفکر نشسته ایدوبراین ابیات یک شاعرصاو ای مشارب 

 گوی میدهید:
 در خانقاه  اگر جلوۀ   ما بینی          در حریم  دل  جلوۀ خدا بینی
 رازآسمانهارادرصدای ماخوانی       نورصبحگاه رادرجبین مابینی

همچؤان گفتارآغازین جؤاب سیدمصطفی هاشمی بانام مقادس 
خداوند باآهؤگ دلؤواز نای همراهی میشود، ازهمان نایی داه در 

 مثؤوی مولیؤا جالل الدین بلخی چؤین تعریف شدو است :
 بشنو از نی چون حکایت می کند     از جدایی ها شکایت می کند

 گز  نیستان تا مرا  ببریده  اند         ازنفیرم مردو زن نالیده اند
 سینه خواهم شرحه شرحه ازفراق    تابگویم شرح درد اشتیاق

 سخؤور سخن سؤج آقای هاشمی درتعریف عشق ازقول موالناگوید:
 علت عاشق ز علت هاجداست    عشق اصطرالب اسرار خداست

درعین زمان پارچه های موسیقی نای و سرود وسیتا باهمراهی طبلۀ 
دلؤواز زمیمه های دلؤشین وبیاناات روحاپارورجاؤااب هااشامای 
راهمراهی میکؤد، ولی حالکه شماخوانؤدۀ عییایچاؤایان ناواهاای 
ملکوتی راشؤیدو نمی توانید، بگذارید اززبان حا ک شیرازمکالاماه 

 ای رابا مغؤی تقدیم تان دؤم:
 بگو با حریفان به آواز رود مغنی بزن آن نوآیین سرود

 مراباعدو عاقبت فرصت است           که ازآسمان مژدۀ نصرت است
 به قول وغزل قصه آغاز کن مغنی نوای طرب ساز کن

 به ضرب اصولم برآور ز جای که بار غمم برزمین دوخت پای
 وهاشمی عییی همراو بانغمۀ دل ا روز سرود می گوید :

 ارمغان آوردم من ازکوی عشق      شعرنغز و حکمت وداروی عشق
ومی ا یاید: امیدوارم این مجموعاۀ داروی درد دل دلادادگاان 
و راق دشیدگان باشد    ودربارۀ عشق ومحبت چؤین عاالوو مای 

 دؤد :
 ای طبیب جمله علتهای ما      شادباش ای عشق خوش سودای ما

 ای تو افالطون و جالینوس ما     ای دوای نخوت و ناموس ما
 کوه دررقص آمدوچاالک شد جسم خاک ازعشق برافالک شد

 هرکه راجامه زعشقی چاک شد       اوزحرص وعیب کلی پاک شد
وبازهم آهؤگ سرودوسیتار گفتارگهربارسیدمصاطافای هااشامای 
عیییرا در ترنم روحپرور همراهی میکؤد، وچون شمااین نغمه های 
 دلؤوازرا شؤیدو نمی توانید، به این ابیات حا ک دل تانرا شاد دؤید:

 مغنی نوایی به گلبانگ رود      بگو و بزن خسروانی سرود
 روان بزرگان ز خودشادکن      ز پرویز و بایزید یاد کن

هاشمی عییی درپی گفتاری دروصف محبت ازقاول شااعارمای 
 گوید:

 ازمحبت خار ها گل می شود     از محبت سرکه ها مُل می شود
 وعالوو میکؤد: 

 عشق از ازل است وتا ابد خواهد بود   جویندۀ عشق بی عدد خواهد 
 وشاعری درهمین راستا گفته است:

 بیا بامن که مردم پارسا اینجاست   بیاکه کعبۀ عشاق باصفا اینجاست
و)دعبۀ دل( سی دی دلؤواز، ساخته وپرداختۀ جؤاب هاشمی نیی 
انعکاسی ازهمچودعبۀ باصفا ونورا یای معؤویات وانادیشاه هاای 
تصو ی وعار انۀ انسانیست  یقیؤاٌ هاشمی عیییاین شعررا دراندیشه 

 ای درپیشکش )دعبه دل( پرنجوا و پرصدا خواهد یا ت: 
 بیاکه رسم صفا و رۀ وفا اینجاست ! مگوکه صفا ووفا ومردمی گم شد

آقای سیدمصطفی هاشمی با تهیه وددلمه وثبت این اثرماندگاار 
در شؤاسایی نخبگان شعروادب و رهؤگ نیی خدمت شایانی داردو 

 است، همانطورده شاعری گفته است :
 نوردانش به دل هرکس زاول تابید   کرد بی شبهه خداوندجهانش تایید
 جامعه زنده به دانش بودودانشمند   همه راسوی خردمندبود چشم امید

درهمین راستا شخصیت خردمؤد ونویسؤدۀ ژر اؤاگار، دوسات 
وهمصؤفی گرامی ام دادترعبدالغفور روان  رهادی تحت عاؤاوان
)معؤی عشق نید حکیم سؤاایای غایناوی درسالاسالاۀ عااشاقاان 
درشعرعار ان ودربخش آزادی عشق ازظواهر، مضمون پرمحتوایی 

 نگاشته، گلچین آن ایؤست:

 دلیتن ، دالیفورنیاحامد حسیؤی                           

 (/)ابوالمعانی بیدل 
بیدل چون عارف پرتکاپو به تحقیاق مای پاردازدوباادشاف     

حقایق عطش باطؤی خودرا  رومی نشاند  اوبه آییؤه رومی آورد 
ومیخواهدبا تشعشع زالل گونه ای از زنگبارذهان باکااهاد ودل 

 وسیؤه ای راآمادۀ جذب حقایق ومعارف گرداند  
 دل حیرت آ رین است هرسو نظرگشاییم »

 «درخانه هیچکس نیست، آییؤه است و ماییم

بیدل بارباردرموردآییؤه سخن گفته وچؤدین غایل نااب دربااب 
آییؤه دارد، بدین جهت اورا شاعرآییؤه هم گافاتاه اناد  ایاؤاک 

 چؤدبیتی ازیک غیل دربارۀ آییؤه:
 نیست محروم تماشا جوهراندرآیینه»

 جلوه میخواهی نگه می پروراندرآیینه
 دل چوروشن شدهنرهامحوحیرت میشود

 موج جوهرکم زند بال وپراندر آیینه
 دل مصفاکرده راازخودنمایی چاره چیست

 «بیند اول خویش راروشنگراندرآیینه

او از زهد و زاهد بی عمل گرییان است وبه زاهد بیدرد ومایور 
 چؤین اشارو میکؤد:

 بهارآمد توهم ای زاهد بیدرد تیویری»
 «چمن گل، شیشه قلقل، یارمستی، من جؤون دردم 

ما ومن در رهؤگ بیدل جی دویی ونفاق ارمغانی ناداردواو ایان 
 داعیه راسادت وخموی می خواهد، چؤانچه گوید :

 زین ماومن که داریم آفاق درخروش است
 ایکاش سرمه گردیم تا این صدا نشیند 

عبدالخالق صو ی مشرب ده پیشۀ نظامی داشته، نظربه ادارت و 
اخالصش به مرشد)طریقت قادریه(، اسم پساری راداه درساال 

  تولدیا ت، عبدالقادرگذاشت ده بعد بؤام میرزاعبدالقادر 0//2
بیدل معروف گردید  بیدل دراول )رمیی( تخل  میکرد وبعاداز 

 مطالعۀ این رباعی حضرت سعدی :
 بیدل ازبینشان چه گویدباز گرکسی وصف او زمن پرسد
 بر نیاید ز کشتگان آواز عاشقان کشتگان معشوقند

 تخلصش رابه )بیدل( تعوی  نمود 
حضرت بیدل سایۀ پدری رابیش ازچهارساال بارسار ناداشات، 
مادری اورابه دبستان برد و او درظرف هفت ماو بااساوادگشات 
وقرآنکریم رادریکسال آموخت  بعداز وت پادر سارپارساتای 
اوبدوی دادا وشاگردپدری میرزاقالاؤادر رسایاد داه بایادل 
رادرسرودن شعرو ادمال دیوانش دربیست ساالاگای تشاویاق و 
ترغیب نمود  بیدل علوم متداول رابامطالعۀ دقایاق  اراگار ات 

 وچون عارف ژر ؤگر در گرو اندیشۀ)وحدت وجود( گرایید 
اخیراًدادترسیدحشمت حسیؤی نگاری دقیق وعالماناۀ بااعاؤاوان 
)بیدل صاحبدل( دارندده دربارۀ اندیشۀ وحادت وجاود بایادل 

 «اندیشۀ بیدل اندیشۀ وحدت وجود ویگانگی است   «میؤگارد: 

بیدل دریک رباعی خویش وحدت وجود را چؤایان باه اثاباات 
 رسانیدو است :

 هرچیزکه خواهی عددش گیر دوبار    یک ساز زیاده وسه چندش بشمار
 بعدتقسیم به شش هرآنچه باقی ماند   دربیست ودو ضرب کن)اهلل( برآر

به اساس مفکورۀ وحدت وجودی ده دررباعی  وق نهفته اسات، 
هر اسم و هر شئی راده انتخاب نماییم وحروف آناراباه حسااب 

( 99ابجد مطابق  رمول  وق محاسبه دؤیم، بدون استاثاؤاا عادد)
 اهلل است  99استخراج میشودده به حساب ابجد عدد 

بیدل باری به سلک نظامای گارایایاد ومایاگاویادوقاتای اسام 
مراپرسیدندبه شوخی گفتؤد دربین ایؤهمه شیردلها وپردلها بایادل 
چه خواهددرد! اوبعدازمدتی از ربط وضبط نظامی روگاردانایاد 
وبه سیروسیاحت پرداخت  بیدل میگویدجایی رسیدم ده شخصی 
اسپش رامیفروخت وازآن تعریفهامیکرد  من باوی شر  بستم ده 
هرگاو ازمن جلوتر برود اسپش رامیخرم  هردو دویادیام ومان 

 برندو بودم!
 بیدل درمورد سیروسفری رباعیی دارد:

 از مردی هؤدتا خط ملتانش   وزحد عراق و یید وداشانش
 درهرمعمورو ده دردیم گذر    اول دیدیم سواد گورستانش

حضرت بیدل بار بار ازبدخشان یادمیکؤد واز خوسات و ارناگ 
وخراسان یاد دهانی دارد  نظربه تحقیق وتتبع دقیاق وعاالامااناۀ 
جؤاب استادسیدمحمدداؤود حسیؤی عارف، شاعر وخطا  معروف 
وطن درموردزندگیؤامۀ حضرت بیدل و اصطالحات دابالای وی 
میؤگارد: بیدل چؤین باربه دابل سفرنمودو وزیارت مرشد شوریدو 
وآزادۀ خویش شاو  اضل صاحب واقع ارگ شاهی)این زیاارت 
قبل از اعمار ارگ شاهی درزمان امیرعبدالرحمن، درهمین ماحال 
وجود داشت ده بعداٌ داخل محوطۀ ارگ شد( مشرف گاردیادو 
ویکی دوشبی رادرمسجد گودری درسراجی دابل سپری ناماودو 

 است 
بیدل درزمان حیات به تدوین دیوان غیلیات، ماثاؤاوی عار اان، 
مثؤوی محیط اعظم، مثؤوی طورمعر ت، مثؤوی طلاسام حایارت، 
رباعیات، چهارعؤصر، رقعات و نکات پرداخت ده درنظم وناثار 
دری بیؤظیر و درقله های ادب دُر شانی وتشاشاع دارد )دناباالاه 

 درصفحۀ ششم(
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 هفته نامۀ امید  1501شمارۀ  صفحۀ پنجم 

  لشؤگ ، نیویارک                   مشتاق احمددریم نوری
 پاسداشت زبان مادری

 (0)تأکید وتأیید یونسکو و ملل متحد 
به ادامۀ شمارۀ گذشته، ادؤون به قسمت چهارم میپردازم : جؤاب 
آقای اشرف غؤی احمدزی برای شخ  اول مملکت ده دشاوری 
سابقۀ باستانی وقدامت تاریخی ودرخشان داشته است، بااهاماچاو 
دیدگاهها وپیامها، ده تون صدا وآوازهم تغییربخورد، باریک شود 
یاتوأم بالرزی وغری باشد، وآنهم بااادبایاات باازاری ونافارت 

 وتضرع، دور ازشسن دولتداری ودشورداریست 
برای ملت عیییما ومردم بیچارۀ چه  رق میکؤدده عمران خاان 
ازپدرومادر پشتون تولدشدو باشد باهم به قبیلۀ نیازی تعلق داشاتاه 
باشد، ملت بطرو این موضوع نیازی ندارد، ده اوبارها اززمانایاکاه 
واردسیاست شدو وتحریک انصاف راهسته گذاری نمودو، موقفش 
درقبال وطن ووطؤدارما مثبت ومطمئن نبودو، اوهمچؤان بارهاگفته 
قبل ازیؤکه پشتون یا نیازی باشد، اویک پادستانیست  دیگرایؤاکاه 
معلوم جؤاب باشدده حکومت عمران خان نسبت به حکومات قبلی  
حیب مردم ومسلم لیک، درموقعیات وماوقاف ضاعایاف تاری 
قراردارد، اومجبوراست حکومت ائتال ی راازتردیب چاؤادگاروو 
ودسته وباند بسازد، بدین ترتیب یک داابایاؤاۀ یاکادسات وهام 

 نظرنداشته باشد 
بازهم خدمت تان یادآوری شودجؤاب احمدزی ده درآن وقات 
او هؤوز نه سوگؤد و اداری یادنمودو بود ونه د ترداری رااشاغاال 
دردو بود، حتی درآن وقت مطبوعات پادستان اورا صادراعاظام 
برحال یاد نمی نمودند  دردآورست ده ماهؤوزهم ازعیؤک تاریک 
دودی و سیاو درپس مؤظرحوادث میؤگریم و خوی بااشایام داه 
دنباله روان و بلی قربان گویان هم داریم ده هؤوزهم گویا )بابا( و
)پاپا( میگویؤد  بدبختانه ومتاسفانه مدتهاست ده همچودیدگاهها و 

 نظریه های سخیف و پسیف را دنبال داریم  
برادرآریایی من، برادر هم تبارمن و به هامایان طاورهاماچای 
وهمچون من اوهم با انواع عذر وزاری وگردن پتی وادبیات تضرع 
آمیی، با لحن وتون وطعن وقالمقال ودل دل و    این موضاوعاات 
وهمچو نظریه هاودیدگاههاوماطارو ناماودن آن دساانایاراداه 
قواعدبازی سیاسی رابلدند، ووضع جیوپولتیک، جیوستراتا یاک، 
جیو ییک و جیو ادانومیک مؤطقه وجهان رامایاداناؤادبارایشاان 

 مضحک وخؤدو داراست  
ببیؤید درهمین تازگیهاوالدیمیرپوتین رئیس جمهور روسایاه را 
وقتی خبرنگاری ازاوسئوال ناماودداه راباطاۀ شاماا بااتارماپ 
چطوراست؟ گفت ماهرددام مان به دار های دولتای دشاورهاای 
خودمصرو یم و هرددام مان باید متوجه مؤا ع ملای دشاورهاای 
خود باشیم وهستیم  ولی زمانیکه بازهم خبرنگارروی این ماوضاوع 
تردیینمود، اوجواب دادده ببیؤیدمن نه داماد اوهستم ونه هام او 
عااروس وداماااد ماان! ماااباارای مااؤااا ااع عاالاایااای دشااورهااای 
خوددردارودوشش و عالیت هستیم وباید مؤا ع مالای وعالایاای 
دشورهای خودرا پاسداشت نماییم، ودیدگاههای مان هم باه نافاع 

 دشورها ومردمان و رهؤگهای خودمان است  
هفتادوسومین اسامبلۀ عمومی ملل متاحادداه درهافاتاۀ ساوم 
سپتمبرهر سال برگیارمیشود، رجب طیب اردوغان ازمولایاؤااباؤاام 
شاعرواندیشمؤد تردی یاددرد، الجرم ایرانیها صدابلؤددردنادداه 
این اردوغان گپش راپس بگیرد مولیؤاایرانی است  اما دولتاماردان 
دشورما آنقدر در مسایل ذات البیؤی غرق اندده حتی تا دقیقۀ نود 
هم معلوم نبودده در این اجالس ازسوی ا غانستان دی نمایؤادگای 
میکؤد! رایینی هاوگپها وسخؤها گیاری مییا ات داه مان قاباال 
دربرنامۀ تلویییونی دریچۀ سخن یادآوریها داشته ام، )هرچؤادداه 
برای گر تن سفارت واشؤگتن هر روز ناماهااگایاری مای یااباد 
امادراصل هیچ نام پیشگویی شدۀ شایسته  واقعی این ماقاام نامای 
باشؤد، حتی بعضی شان اشعار رخی رابا مولیؤا مغالطه میؤمایؤد! باه 
همین خاطرازا غانستان صدایی بلؤدنشدده زادگاو مولیؤابلاخ اسات 
وام البالد مادر شهرها، هم درهمین جغرا یای دؤونی ا اغاانساتاان 
میباشد، هرچؤدمن نامۀ سردشادو عؤوانی آقای انتونای گاوتارای 

 سرمؤشی ملل متحد درهمین زمیؤه  رستادم   
به همه حال، شرایط بوجودآمدو قسمی است ده سیاستمداریاهاا
)نه سیاستمدار ها(همه تخمهای مرغ خودرادرسبدهای بیگانگان می 
گذارند  آنان خودرا مجبورمیدانؤدده ازهر نامادباخاود داالهای 
بسازند و این روی ومؤش دراوضاع واحاوال  اعالای ماحاساوس 

ماعاای  62وملموس است  آقای گلبدین حکمتایاار داه ازداود
را  62میگیردوتمویل میشود، ولیؤعمتاش ماالاک ماالاک داود

میکوبدوبه دسی ده نام اورا از لست سیاو بیرون دشیدو، را )بای 
دین وددتاتور( خطاب میکؤد، ولی اوالد ودامادهایش رادرین نظام 
تعبیه میؤماید  وبرای علمای درام خط وخطو  ترسیم میکاؤادداه 

 رئیس حکومت آیؤدو)عالم( باشد !
به هرصورت، به ارتبا  به موضوعاتی ده درین سلسله ناوشاتاه 
هابایدگفت موجودیت خانهای دوسرو ده دُت ومُت شان یاکاجاا 
وتخم دادن شان جای دیگر بود، ، ازحق  قیر ویتیم وصغیر وبایاوو 

باود، ارتایاق  62و /6و بیت المال ده درآنوقت هااناه داود 
 میؤمودند، اماهربارده موضوع دیورند بلؤد ومطرو میشد و طؤین 

 مهدی ثاقب
 لچک بودن درافغانستان مهارت خاص میخواهد 

یکی از وی گی های بارز پسر اختر مامد لچک ایان اسات داه    
وقتی شماپولی دارید وایشان آنراپول رامی بیؤدده دردست شاماا 
خود نمایی میکؤد این پول دیگر از شاماا نایاسات و بصاورت 

 ویستریونین ا غانی باید به جیب بچه اختر مامد ریختاندو شود 
لچک بودن در ا غانستان مهارت می خواهد یعؤی شما پشتوانه های  

 بیرگی داریدده باید بعؤوان لچک اظهار وجوددؤید  اولین گییؤه  
************** 

آهؤگ دا پشتونستان زمون بلؤدمیگردید، آنان همه تخم هارادرسبد 
پادستان می گذاشتؤدحتی مثال میآوردندده دریان طارف خاط 
سیستم دانالییاسیون داردوآنطرف مجبوراندداه )صاحاراگشات( 
بروند، ومثال میآوردند ده تؤهادریک دالج عادی درپشاور ازجمله 
دالج های زیادی ده است تعداد دختران دانش آموز باه ماراتاب 
ازیگانه پوهؤتون دولتی دابل زیادتراست ! اما دیورند و دیاوباؤاد 
دومشکل اساسی بودو واست ده عدم غورمداقه برآن مارا به ایان 

 حال دشیدو است!
بایدگفت آنچه باخشم آغازمیشود باشرم به پایان میرسد  آنچه بای 
مؤطق مطرو شود پرواضع است ده دقیق نمی باشد  سخؤان وگپهاا 
وسیاستها ده دم و دستگاو ولیدر و رهبر واز اوالد و اامایال شاان 
شؤیدو میشدده پادستان خانۀ دوم من است، ویاا اگارحامالاه باه 
پادستان صورت بگیرد مابه طر داری پادستان می ایساتایام، ویاا 
خواهان دؤفدریش باپادستان هستیم وباجاناباداری ازماوالنااهاای 
 رهؤگ دُش و زبان وتمدن ستیی، وپدرخواندو های معؤی وایجااد 
گران لشکر وسپاو جهل وجؤون امثال  ضل الرحمان هاا وسامایاع 
الحق ها وقاضی حسین احمدها ودهها مفتی وچلی دیگرشان وناوع 
آموزی وپروری ودعا یاددادنهای آنان، به طلبه های چشم وگوی 
بسته سخؤان جمودیؤیاتا اولین رئیس جمهوردیؤا رادرذهن هاتداعی 

زمانی ده مبلغین مذهبای اروپاایای  «می نمایدده بیان داشته بود:
آمدند، ما ا ریقایی هاداشته هاوزمین های مانرا داشتیم، آنان به ماا 
یاد دادندده چگونه باچشمان بسته دعا بخوانیم  زماانایاکاه چشام 
گشودیم آنها زمین مارا داشتؤد وما دعاخوانی باچشماان بساتاه را 

  راگر ته بودیم !
مابرای آنکه گویاثابت دؤیم ده همیبان وهمتبارآنان هستیم واهالی 
آنطرف دیورند را دوست داریم، قسم میخوریم وباچشمان پت دعاا 
میخوانیم وگردن پتی داریم ده دوست تان داریام    داای دنایاا 
آنقدر پاک ومؤیو مایاباودداه بارای گافاتان دوساتات دارم، 
نیازوضرورت به قسم خوردن نمیبود! مابایدازگذشته درس بگیریم 
تجدید تربیه شویم و در آزمون پیمان خود مطاباق اصاول راساخ 
باشیم، تاطوریکه میگوییم مار مسلمان رانباید ازیک سورا  دوباار 
بگیید، وماداریم بارهاگییدو شدو روانیم، تجدید ایماان وتاربایاه 

 پیمان، آموزی بیؤش و سؤجش گردیم   
متوجه باید بودده همه انسانها تؤها بازایمان مادرهای شان بدنیا نمی 
آیؤد، بلکه بارها وبارها به دلیل دسب تجربه های تازو واجتؤاب از 
سهو وخطاهای قبلی، زادو میشوند  بعضی هادر بارخاورد وناظار 
و کر شان درقبال وطن ووطؤدار و مؤا ع ملی وعماومای وباا ات 
اقوام هیچ تغییری نکردو اند، هرچؤد سروصورت شانارا ماطااباق 
مقتضیات زمان آراسته اند  اماذهن وضمیر ومفکاورو هاای شاان 
هؤوز قرون وسطایی است! درطرزدید وبیان، اساتادالل وآماوزو 
هایشان هیچ تغییردیفی وبؤیادی محسوس وملموس نیست، وبقاول 

 ظریفی هؤوزهم درحد وعهد شان )گاوزور وسوته پای( اند!
ایؤان هؤوزسیاستهای مؤیوی ومؤفعل راادامه گرند، بازی میکؤاؤادو 
بازی میدهؤد  ائتالف جورمیکؤؤد ما ازائتالف شان سه حارف اول 
 رار دردو وسه حرف آخرده همانا )الف( باشد، باقی می مااناد  
ایؤان بازیگرنیستؤدبلکه بازیچه اند  مادس مایار جااماعاه شاؤااس 
جرمؤی تبار شکست سیستم دولتی و گییؤش یکجانبه نگری وگروو 
گرایی ومیالن به مسایل  اشیسم، پوپولیسم و شوونیسم وایسم هاای 
دیگر از همچو قماشی راده دراثل وحدت ملی همگانی را خادشاه 
دارمیسازند، وسیستم دولتی دم ودستگاو حکومتی را دگارگاون و 
متالشی میسازد وبه صوب انارشیسم و اولیگارشی رهؤمون میشاود، 
ونهاد و اصل اصیل حکومتداری وسیساتام ماردمسااالری وطارو 
رقاااباات سااالاام وآزاد را گااام بااگااام بااه سااماات وسااوی 
جؤوسایدوپاتاریاماونایاالای،قاومسااالری، خاویشااوناد پاروری 
وتبارپسؤدی ورابطۀ پیشگی سوق میدهد واصل اصایال وواقاعای 

 شایسته ساالری ومؤا ع ملی را زیرسئوال می برند 
درشرایط  علی درا غانستان دوگروو یا دوقوم وجوددارند، گاروو  

یاقوم ظالم و مظلوم! برای زدودن همچو دیدگاو ونگااو وشارایاط 
واوضاع باید عیم راجیم نمود  دیگرخاودرا باه لاحااف بایاماار 
نپیچانید، حردت روبه جلو را آغازدرد! اگر نشساتاه باود باایاد 
ایستاد، اگرایستادو بود بایدبه حردت ا تاد، واگربه حردات باود 
باید به سرعت ا یود  مهم نیست ده زیرخط  قر بود، مهم است ده 

 از زیرخط با هم وسرعت عبور درد  2 )دنباله دارد(

این است شما باید به ثبوت باشید دومین گییؤه رابطه داشاتان باه 
یکی از احیاب مجاهدین است یعؤی هر نیروی زمیؤی و  رازمیؤای 
ده بخواهد شما را دستگیر دؤد الزم است ده هیاهو بیؤدازید داه 
اسالم درخطر است وحکومت درصدد حذف مجاهدین از قادرت 

 است 
سومین گییؤه این هست ده از قوم و ن اد وطاایافاه و خااناوادو 
استفادۀ بهتری دؤید مثال ادعا دؤید ده من یگانه لچک با ا اتاخاار 
این قوم هستم ده ایؤها می خواهؤد مرا به دلیل لچک بودن قاومای 
از بین ببرند چهارمین گییؤه این است ده سر دونالد تاراماپ هام 
خبرنباشید و با اعتقاد راسخ به  رهؤگ واالی لچکی و بی بؤدوباری 

 هر داری ده دلتان خواست انجام دهید 
در نهایت ایؤکه وقتی شما بعؤوان لچک در ا غانستان  عالایات مای 
دؤید و نیروهای امؤیت ملی دشور می خواهؤد شما را باازداشات 
می دؤؤد، نگران نباشید، نترسید، هراسی هم باه دل راو نادهایاد 
دوشش دؤید وارد مذادرو با حکومت شوید و در ساختار قادرت 
خواهان سهم بیشتر در نظام سیاسی شوید و ازشاورای صالاح هام 
بخواهید ده زمیؤه مصالحه با حکومت را  راهم و حمایات جادی 
دشورهای بین المللی را  راهم دؤد و در گفتگوهای مستاقایام باا 
امریکا و انگلیس شرایط مؤاسبتری را برای حضور لچکاان دشاور 

 در حکومت آیؤدو بوجود بیاورند 2 )نقل ازا غان پیپر(
************** 

 2061دابل ا سؤبله                      محمد ا سر رهبین

 در پناه عشق
 ما، سالهاست در صفِ ماتم ستاده ایم          

 هر ماه رو به روی محرم ستاده ایم
 خو کرده ایم یکسره با حسرت و دریغ         

 درخون نشسته ایم، نه بی غم ستاده ایم
 هر جا سخن ز سرکشی و کربال روَد            

 ما با حسین خویش مــــقدم ستاده ایم
 هست    »یزید و شمر«تادرجهان حکومت 

 با یاغــــــیان جملهء عالم ستاده ایم 
              آخر طلسم تیــــرهء نمرود  بشکند

 در آتــش گداخته خُــــرّم ستاده ایم
             رگبار های حادثه ما را چه می کند ؟

 چون سنگ در قیافـــهء آدم ستاده ایم
             ما را، ز جای بر نَکند سیل روزگار

 تا در پناهِ عشق معظّم ستاده ایم
*********** 

 دادتر نوید پارسا
 مقایسۀ دو خروت

 یسبوک به خاطرم آورد ده دو سال قبل در یازدهم سپتامابار در 
بارو دو" خروتی " یعؤی حفیک اهلل امین و حکمتیار چؤین ناوشاتاه 

 بودم :
 در بارو اتحاد جدید گلبدین و غؤی 

 وجوو مشابه گلبدین و حفیک اهلل امین :
 هر دو به قبیله خروتی غلیایی مربو  اند  -2
هر دو از ایدیولوژی زدو های دوران مبارزو ایدیولوژیاک دو  -/

 بالک بودند
هردو شیفته متعصب ا راطی دمونیسم علمای و اخاوانایاسام  -0

 متحجر بودند 
امین معتقد به انتر ناسیونالیسم پرولیتاریا و گلبدین معتاقاد باه  -2

 استؤبا  امت اسالمی بود 
 هر دو قسی القلب ، قاتل و  اقد عطو ت و ترحم بودند  -0
هردوبرای رسیدن به هدف به هر نوع سازی و وطاؤافاروشای  -9

حاضر بودند و عمل دردند و توسل به هار وسایالاه را مشاروع 
 میدانستؤد 

هر دو مخالفین را تحمل نمیکردند و به شیوو های مختلاف در  -1
 صدد امحای مخالفین خود می شدند  

هردو با دمک سازمان جاسوسی خارجی هیاران انسان شریاف  -2
 این سر زمین را سر به نیست یا ترور دردند 

هر دو در مراحل حیات سیاسی شان مورد بی مهری ولی نعمت  -6
 خود واقع شدند 

 هر دو پشتونیست  وق العادو ا راطی بودند   -/2
طبق روایت راویان متعدد به گفته دابلی ها هردو " بچه گای  -22

 " را تیر دردو اند 
امین را ولی نعمتش دشت اما حکمتیار را هؤوز ولی نعمتش مؤحیث 
یک وسیله پیشبرد اهداف خود بکار میبرد  اما زمان با گالابادیان 
نیست  خروتی یک دسته پشتونی بسیار ضعیف و پاراگاؤادو مای 
باشد  گلبدین  اقد پایگاو وسیع قومی و اجتماعی داخلی می باشد  
اگر داخل دشور هم بیاید با نبود امکانات حمایت گستردو آی اس 
آی پادستان همانؤد دهه هشتاد سدو گذشته و نفرت مردم دابل از 
وی آیؤدو درخشانی ندارد  غؤی و حلقه پشتونیست وی نمی توانؤد 
با بازی دارت پشتونی از وی چییی بدست آرند  پروژ و سیااسای 

 نادام پشتونیسم را درین بازی احمقانه مشاهدو می دؤیم  2
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 هفته نامۀ امید 1501شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 لحظۀ باجؤاب دادتروهاب )دنباله ازصفحۀ هشتم(
صحت و وقایۀ امرا  به وزارت صحت عامۀ صادق  با جارأت 
و پردار ضرورت داشته دادتران الیق و تربیه یا ته باید استاخادام 
شود  شفاخانه های مجهی تدریسی با پرو یسران راستین ا غانستانای 
ده در خارج وظیفه دارند به  عالیت آغاز نمایؤد  تارویاج اخاالق 
طبابت یک امر دامأل ضروریست با خالف ر تاران سیای سؤگایان 
تطبیق گردد و هردسیکه واسطۀ شان میشود آنها نیی مجازات شادو 

 نام هایشان به رسانه ها دادو شود 
وزارت معارف معارف دوست  جهت تربیه  رزندان دشور ده -

متصدیان اِیؤدو اند بی نهایت حتمی است  به خالف ر تاران دؤونی 
 و سابق در هر جاو مقامی ده باشؤد  جیا دادو شود 

بانکداری و قرضه های خویشاوندان جدأ ارزیابی شادو یاک -
 سیستم جدی صادقانۀ محفوظ وقابل اعتماد رویکار آید 

وزارت سرحدات لغو شود  امروز ایان وزارت  اقاط بارای -
خوی نگه داشتن چؤد نفرپادستانی باه پاول غاریاب و غارباۀ 

 ا غانستانی ها  عالیت دارد 
وزارت حج و اوقاف به وزارت داخلاه مادغام گاردد و در -

 وزارت داخله شعبۀ تهیۀ وییو و مسا رت حج تاسیس شود 
وزارت اطالعات و  رهؤگ نادام اسات  از ژورناالسات هاا -

حمایت نمیشود و گذاشتؤدده آرشیف ملی به ارگ برود واجاازو 
دادند ده هر آنچه ما یای ارگ جهت تغییرادبیات و دلتور  ارسی 
دری بخواهد  بکؤؤد  یک هیست مقتدر جهت نظارت این امار در 

 ارگ جدأ از طرف شورا تعیین گردد 
زبان پشتو تقویه شود اما از تمسخر بیبان  ارسی جالاوگایاری -

 بعمل اید 
مردم مس ولیت نظا ت خود و گرد و نواو خاود را بادوی -

گر ته بریاست شهرداری یاشاروالیها همکاری نمایؤدهردوچۀ داه 
 نظا ت رامراعات نکؤد همۀ باشؤدگان آن دوچه مجازات شود 

هوای آزاد و صحتمؤد حق هر  رد ملت ا غانستان اسات تایال -
های دثیف در عرادو جات اجازو دادو نشود وبه تااجاران خاالف 

 ر تار جیای جدی دادو شود 
اطفال گداییگر جمع شدو دلیل گدایی شان پرسیدو شود اگار  -

گدایی گران مسلکی اند به قانون سپردو شوند تا برایشان زمایاؤاۀ 
تعلیم و تربیه مهیا سازند  اطفال گداگر محتاج باید هاماه از روی 
سرک ها جمع شدو در لیلیه های مجهی با وسایل تعلیمی انتقال دادو 
شوند و به  امیل هایشان تا بکار شروع نمودن  رزندان ماذدار و 

 اناث  معای مستمری مقرر شود 
صؤدوق اعانۀ ملی در یکی از بانک ها تاسیس و به دسانایاکاه -

اعانه میدهؤد سهم تادیه شود  ازین صاؤادوق بارای اطافاال بای 
بضاعت  اشخا  مسن ده عایدات تاقااعادی نادارناد وآسایاب 
رسیدگان استفادو شود  سرو میاشت دردمک هاای بشاری خاود 

 نادام است
سیستم قضائی و عدلی با پلیس رابطۀ بیشتر پیدا دردو سیساتام -

 رشوو خوری دامأل لغو گردد 
پلیس برای امؤیت است نه میدان محاربه  برای  اامایال هاای  -

شهدای  پلیس و نظامیان دمک های جدی و عیت مؤداناه تاهایاه 
 شود 
شفاخانه های نظامی مجهی در هروالیت ده بتواند محاصالایان -

طب را در پهلوی شفاخانه های ملکی بپذیردبرای پلیس ونظامیان و 
  امایل هایشان تاسیس شود 

علمای دین مس ولیت خودرا شؤاخته درتدریس علمی و مؤطقی -
اسالم آستین بر زدو تفسیر دابلی را مرور نمودو  دورو های تفسیر 

 قرآن پاک را به اساس دانش امروزی تعبیر و مروج سازند 
البته ده این لست طویل  به هیچوجه مکمل نیاسات  ازماایاک 
اشارو بود  ببیؤیم ده وطؤدوستان ددام راو درپیش میگیرند  ضمؤس  
درهرمرحله  مکا ات؛ برای دارگران  ماماوریان  ماعالامایان و 
متصدیان صادق برای پیشر ت وتشویق امور مو ق وسر رازراداه 

 نهایت حتمیست مدنظرگر ته بردرسی عمل تکیه میدهؤد 
 به آرزوی ا غانستان آزاد  مترقی  عدالت خواو و مساوات جو! 
 و من اهلل التو یق2 

************* 
 شهیدعالمه محمداسماعیل بلخی )رو(

 ای ودااااااااایل
ـا شو ای وکیل  ــ  این بار منتخب شده از ما شو  ای وکیل     یعنی به درد جامعه دان

ـو خصم خلق بوده ای، یک نیم روز هم      خصم جناب  حضرت  واال شو ای وکیل    ت
ــجه ز امواج تند او               گوهر طلب به جانب  دریا شو ای وکیل    خاطر مدار رـن

 تا خطوۀ تو جادۀ مقصد شود به خلق           از خار و سنگ آبله  درپا شو  ای وکیل 
 خود مرده باش وز نفس احیای مرده کن    همراه خضر، یار مسیحا شو ای  وکیل 
ـتخار ز نام  گذشتگان       یک روز هم تو نخبۀ بابا شو ای وکیل  ــ ــ ــ  داریم اف

 دهقان  و کارگر  به تو دادند نقد رأی         کآخر به فکر تودۀ غبرا  شو ای وکیل 
 بر بیوه و یتیم مشو زخم ساز  دل               بهرخدای !  مرهم  دل ها شو ای وکیل  
ـیا مقلد دنیا شو ای وکیل   ــ ــ  همت  به  ابتکار گرت نیست گومباش        باری ب

ـا که تماشاگۀ تو بود   یک صحنه رامحل تماشاشو ای وکیل       بسیار صحنه ـه
 تا سهم عدل و داد به هر بینوا رسد   باعاملین جور به  دعوا شو ای  وکیل

 ز راه پند ز زندان پیام داد   عضو مفید  بر همه اعضا شو ای وکیل «بلخی»
 زندان دهمزنگ( 22/1/1/22)

 سدنی ، آسترالیا                             نصیراحمد رازی 
 واژه های همسو با تصوف

: باغ ارم، ارم یا ذات العماد، درقرآن مذدوراست  غالباٌ ریا  ارم 
آنرابهشت شدّاد دانسته اندومحل آنرا درعربستان جؤوبی یادداردو 
وگفته اند چون شدّاد ذدربهشت بشؤید خواست درین دنیا بهشاتای 
بسازد  ازاین رودرموضعی درعدن شهری بؤادرد ده سؤگهای آن از 
زر وسیم و دیوارهای آن بااحجار دریمه مرصّع بود وپس از اتماام 
بؤا، خواست آنرادیداردؤد  چون دعوت هود پیغمبر را نپذیار اتاه 
بود، به هؤگام دخول درآن باغ، وی راقب  روو دردناد، وشاهار 
مذدور در زیر ریگ مد ون شد                              )  ارهاؤاگ 

 معین(
: نیدیک شهراروشلیم، جایی بودو است به نام درّۀ هایاؤاوم، دوز  

ده دؤعانیان درآنجا برای خوشؤودی خدای خود، دودک شاانارا 
درآتشی ده درشکم این خداوندگار ا روخته بود، می ساوزانادناد 
وچؤدین بار درتورات بدان اشارو شدو است  در اندیشۀ زردشاتای 
دوز  ده به معؤای جهان زشت و بدآمدو، درزیر زمین قاراردارد  
روان گؤاهکار درچؤدین مرله ازطبقات ودرداات آن مایاگاذرد   

درو  «پایگاو چهارم دوز ، تااریاکای بای پاایاان اسات داه 
 جایگاو دیو دروغ( نام دارد  =drujo- namanaجونمانه

ملل دیگرهمانؤد یونانیها، آشوریها وبابلی هانییهرددام به چایایی 
همانؤدجهؤم معتقدند  آشوریها درا سانه های مرباو  باه ایشاتاار 
آنرابصورت بؤایی دارای هفت در وصف دردو اند  درقرآنکاریام 
نیی جهؤم باهفت درتوصیف شدو ده ازهردرگروهی واردمیشاوناد

(  همچؤین بؤابرروایات اسالمی دوز  دارای خایناه و 20)حجر
زبانیه و نوزدو  رشتۀ غالظ وشدّاد ودرداتی است داه جاایاگااو 
مؤا قان است  دردۀ اسفل )زیرین( راجهؤم گویؤدوباالی آنرا لظی، 
بعدازآن حطمه، سقر، جحیم وباالخرو هاویه قراردارد  گفته اندده 
دوز  دارای هفت در است: بردراول اهل توحیدباشؤادداه ایشاان 
رابه اندازۀ گؤاو عقوبت دؤؤدوبردرهای دیگربه ترتیب: جاهاودان، 
ترسایان، صابیان، گبردان، مشردان و مؤا قان  درناظار حاکاماا 
وعر ا، جهؤّم به عذاب درون وغلبۀ شهوات وحرمان از لقای حاق 

 تسویل میشود  ) رهؤگ اساطیر(
: لقب سالطین باستانی مصر  نام  رعونی ده موسی درزمان  رعون 

او می زیست درمتون تاریخی رامسس دوم است )پدر مارناپاتااو 
دوم( ده درحدود دوازو قرن ونیم پیش ازمیالد میاییساتاه اسات، 
وگفته اندده خروج یهودازمصر درزمان مرنپتاو دوم یاجانشیاؤاش 
ستی دوم بودو است، امادرمتون داستانی او را یکی ازاهالی شاهار 
شبرقان)نیدیک بلخ( دانسته اند  گفته اندده  رعون چهارصدساال 

 2/آیاۀ  16عمر و دعوی خدایی درد  چؤانکه درسورۀ الؤازعات
 می  رماید :

 قال انا ربکم االعلی، یعؤی  رعون گفت مؤم خاداونادشاماا داه 
میفرماید: وقال  ارعاون  02آیۀ 2/برتراست، ودر سورۀ القص 

یاایهاالمأل ماعلمت لکم من اله غیری    و گفت  رعون ای جماعت 
آیاه 9/نمی دانم شما مرشمارا هیچ الهی غیرخود  ودرسورۀ الشعارا

 رعون به موسی میگوید: قال لئن اتخذت الها غیری الجعلؤاک  2/
من المسجونین  یعؤی اگرخدایی جیمن بگیاری تارا اززنادانایاان 
خواهم ساخت  به سبب این دعوی، نخوت  رعؤی معروف اسات، 
چؤانکه گویؤد  النی ماردی ماتافارعان اسات: داراماات تاو 

 گردرخودنمایی است
 (/2تو  رعونی واین دعوی خدایی است )گلشن راز 

اما برخی ازصو یه گفته اندده  رعون م من بودوشبها زناجایاری 
برگردن انداخته وخداوندراعبادت میاکارد)بااطان(، لایاکان در 

 روزدرحضورجمع دعوی خدایی داشت )ظاهر( 
 مولوی درداستان اعرابی وخلیفه به این مطلب اشارو دردو است:
 روز موسی پیش حق نــاالن شده    نیم شب  فرعون  گـــریان آمده 

 کین چه غل است ای خدابرگردنم    ورنه غل باشد که گوید مـن  منم
 باز با خود گفته فرعون ای عجب     من نه در یـــا ربّنا ام جمله شب

 در نهان خاکی و موزون می شوم     چون به موسی میرسم چون می شوم
 رعون ازمؤجمان خودشؤید ده دوددی به دنیاخواهدآمد داه او 
راهالک خواهد ساخت  ازایؤرو حکم دردده هرطفلی راده بدنیاا 
آید بکشؤد  اماپدر و مادرموسی اورا برآب نهادند  زن  ارعاون، 
آسیه، موسی رااز آب گر ت ودر قصر رعون پرورانید   ارعاون 
وزیردا ری بؤام هامان داشت، گاهی برخی از اعاماال  ارعاون 
ازجمله دعوی ربوبیّت رابه اونسبت دادو اند   رعاون باه هااماان 
گفت برای من قصربلؤدی بساز تاخدای موسی را ببیاؤام و اوهام 

 ایؤکاررادرد 
هؤگامیکه موسی وقومش ازستم  رعون میگریختؤاد باه رودنایال 
رسیدند  موسی به امرحق عصای خود رابرنیل زد وآن شکا ته شد  
بؤی اسراییل ازمعبری ده ایجاد شدو بود گذشتؤد، امّا چون  رعون 
وسپاو او ده درتعقیب موسی باودناد، خاواساتاؤادازآن شاکااف 

 عبوردؤؤد، آب برجای آمد وآنان راغرقه ساخت  
در تفاسیرآمدو است ده چون  رعون بدیدده غرق نیدیک رسید، 
گفت:)آمؤت( ایمان آوردم به خدای اسراییل، جاباریایال درایان 
هؤگام ازگل دریا پارۀ برگر ت وبردهن او زد وگفت: االن وقاد 
عصیت قبل ودؤت من المفسدین، یعؤی دراین حاال ایاماان مای 
آوری و بودی به تحقیق ازقبل ازایان از باددااران  ) ارهاؤاگ 

 تلمیحات(2 دنباله دارد 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم(حضرت بیدل 
دادترسیدحشمت حسیؤی همچؤان میؤگارد: دادترعبدالغؤی دانشمؤد 
واستاد دانشگاو پؤجاب بعدازتحقیق وتتبع دردتابی ده درموردبیدل 

این قبری ده توسط مرحوم حسن نظامی درپرانه «نگاشت، نوشت: 
قلعۀ دهلی بؤام قبرمیرزا عبدالقادر نامیدشدو است، مطلقاٌ مجاعاول 
است زیراهیچیک ازتذدرو نویسان معاصر قبربیدل رادرپرانه قلعاۀ 

 »دهلی نؤوشته اند 

درایؤجاناگییرم طورخالصه نتیجۀ تحقیق جؤاب حسیؤی رادرماورد 
حضرت بیدل گیاری دهم: استادحسیؤی پس ازسی سال تحقیق و 
تتبع درموردا کار، زندگی نامه واصطالحات دابلی بیدل، جاهات 
اتحاف دعا به میاربیدل عازم دهلی شدند  استاد بااوصاف تاالی 
ودؤجکاوی زیاداثری مشهود وبارز ازمیاربیدل دردهلی نیا اتاؤاد، 
مایوسانه بوطن برگشتؤدوازیؤکه همۀ ادعا وشعرای هم عصاربایادل 
در دهلی وادؤاف آن میاری و لوحه سؤاگای داشاتاه اناد، عادم 
موجودیت میار بیدل نید ایشان عجیب وسئوال برانگیی می نماود  

 اوهمیشه از خود ودیگران میپرسید پس میاربیدل دردجاست ؟!
بعدازتجسس زیادازیؤکه دریا تؤد مردم محلۀ )یکه ظریف( یاعاؤای 
مامای حضرت بیدل ازسالیان درازبدیؤسودرهمین ماحالاه جاهات 
اتحاف دعابه میار بیدل رسایادو اناد، او ازماحال ومایاربایادل 
دیداردردوموضوع رابه محترم وزیر معارف وقت حالی ساختاؤاد، 
ده درنتیجه هیئتی مردب ازدانشمؤدان، مورخین و باستانشاؤااساان 
توظیف گردیدتا موضوع راتعقیب نمایؤد  هیائات باعادازدااوی 
مختصر باالی تپۀ دوچک بعد ازظهور دخمه ای دریا تؤدده میاری 
بالوحه سؤگ مربو  یکتن ازشهدا وعظام دیگربدون لوحه ساؤاگ

 )شکستاندو شدو( مربو  حضرت بیدل میباشد  
مردم محل میگفتؤدده لوحه سؤگ بیدل درزمان امیرعبدالارحامان 
خان هویداشد دربهارسال امیربه زیارت آمدوتصمیم داشات آبادۀ 
اعمارنماید  ازیؤکه لوحه سؤگ مفقودشدو بود به قهرآمادوطاالاب 
عاملین شد  این جؤایت توسط دوبرادر بؤامهای احمدشاو وسلاطاان 
شاو صورت گر ته بودده یکتن ازآنهاازترس باه قاؤادهاار الای 
شهادت امیرحبیب اهلل خان  راری بودو است  آنهاهراس داشتؤدده 

 ملکیت وزمیؤهای شان درانحصاردولت قرارگیرد 
بعدازمشاهدۀ هیئت، استاد موضوع رابه پادشاو وقت محمدظاهرشاو 
بیان داشتؤد ده پادشاو سردارمحمدنعیم وزیرخارجۀ وقت راموظف 
ساختؤد تابا تدویر مجالس مردب ازشعرا، نویسؤدگان وماورخایان 
قضیه رادنبال نمایؤد  پس از انعقاد مجالس متاعادد، اساتاادماو اق 
شدتابیش ازهشتادتن ازنویسؤدگان وبیرگان دشور جوابیۀ تاییدیاۀ 
خویش رابصورت تحریری به مجلس بسپارند  مجلس نهایی بشمول 
عدۀ زیادی ازشعرا، دانشمؤدان ومورخین بااناظاریاات وجاوابایاۀ 
تحریری شان به حضورپادشاو درارگ شاهی مؤعقدشد ده پاادشااو 

خوب است ده همه به یک نظرهستید، مان  »دراخیراظهار داشت:
سفری پیش رودارم، همیؤکه ازسفربرگشتم ماوضاوع را رسامای 

 میسازیم  
متاسافااناه ماوضاوع تاااماروزبارماال ورسامای نشاد حضارت 
مولیؤامیفرماید:  مدتی این مثؤوی تسخیرشد           مهلتی بایست تا 

 خون شیر شد
طوریکه شؤیدو میشود عدۀ قلیلی از ناباوران وجود دارندده بادون 
توجه به تحقیق، تتبع وشهود علؤی، موجودیت میارحضرت بیادل 
را دردابل، ناشی از اخال  ومحبتی میدانؤدداه دوساتاداران باه 
حضرت بیدل دارند  آیاوقت آن نرسیدو ده چشمهاا وگاوشاهاارا 
بازنمودو عادالنه وعالمانه به تحقیق سالم ودقیقی ده اخیرا تاوساط 
صاحبان نظر صورت گر ته وموردتاییدهمۀ بیدل شؤاسان و تذدرو 
نویسان درهؤد وا غانستان قرارگر اتاه، دقات باه عامال آیاد؟ 
آیا رصت آن نرسیدو ده دمی به مفاخر وگؤجیؤه های  رهاؤاگای 
وادبی دشورما دقت صورت بگیرد؟ آیا میشوددمای ازدیاگاران 
آموخت ده نداشتۀ خود را ازخود شمردو بااخاود ودشاورخاود 
ارتبا  میدهؤد، ولی مامتاسفانه داشتۀ خاود راناداشاتاه دانساتاه 

 باتعصب ودوتاو نظری وناباوری درزمرۀ مؤکران قدم برمیداریم !
موجودیت میاربیدل دردابل درناحیۀ ده وابستگان بیدل بشاماول 
اعضای نیدیک آن )ماماخیل( بیدل طی چؤدین قرن زندگی داشته 
اند، اظهرمن الشمس است، چؤانچه بابر درتیک بابری هم اززندگی 

 قوم چغتای درهمین محله یاددهانی دارد  
نظرصادقانۀ من ایؤست ده هرچه زودتر توسط  رهؤگیان بااحساس، 
دوست داران صادق وعلمبرداران علم و رهؤگ دشور باا اعاماار 
آبدۀ درخورشسن این ابرمرد سخن اقدام گردد  من دریؤجا تاوجاه 
حکومت ا غانستان، خاصتاٌ وزارت اطالعات و رهؤگ را، ده بؤادو 
سالیان دراز درآن ادارو درخدمت  رهؤگیان بودو ام، صاریاحااناه 
جلب میؤمایم ده به این داعیۀ  رهؤگی وادبی دشور لبیک گافاتاه 

 خدمت بیرگ و تاریخی را بجاآورند 
 ثروت گیتی به دوو ودامن آن دوهساران است

 لعل اندردوو جوشد همچویاقوت لب جانان است
 عشق دردانون عر ان می دهد داد سخن هایش

 پارۀ دلهای عشاق همچو بیدل ازبدخشان است   )و  حسیؤی(   2 
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 )دنباله ازصفحۀ اول( چه کسی دستآورد های جهاد را برباد داد؟ 
درعین حال ما ازنیدیک خودشاهدچؤدگانگیها، خالف ورزیاهاا و 
دار شکؤیهای مداوم اوبودیم تاباالخرو داری به پؤااهاؤادگای در 

 ایران دشید 
من او رادر سرخاب درحالی همراهی میکردم ده در اوج غرور و 
نخوت خود قرارداشت وبه توان وقدرت خود سخت می بالید وباه 
پؤد واندرزنیدیکان خود هرگیگوی نمیداد وحاتای باه نصاایاح 
بیرگان نهضت اسالمی ده درآنیماان در شاهارپشااور باخااطار 
جلوگیری از بروز تشؤج و جؤگ میان مجاهادیان حایان تاجاماع 
نیروهای شان در اطراف دابل پاس از آغااز  اروپااشای رژیام 

 دمونیستی گردهم آمدو بودند، با بی اعتؤایی پشت پا می زد 
بؤدو دردؤارحکمتیار به گوی خود صدای شهید احمد شاو مسعاود 
را میشؤیدم ده ازطریق مخابرو بادمال تواضع ازحکمتیارخاواهاش 
می دردتابه پشاور برگشته درتفاهم باسایررهبران احیاب جهاادی، 
یک حکومت مشترک و وسیع البؤیادراتشکیل دادو و یکجا باهم و 
بدون ددام جؤگ ودرگیری وارد شهردابل شوند  مسعاودشاهایاد 
میگفت ده دابل سقو  دردو، دمونیستهاآمادو تسلیم دهی دامال 
قدرت به مجاهدین میباشؤد و من خودم هیچ امتیازی بارای خاود 
نمی خواهم و ادؤون مرحله جؤگ گذشته ومرحله سیاست بمایاان 
آمدو، پس نباید داری دردده مؤجربه بروز تشؤج و درگیاری بای 
موردمیان مجاهدین گردد  اماحکمتیار لاجاوجااناه باه اوجاواب 
ردمیدادومکرراً تسدید می ورزید ده میخواهد باغرور سالو وبیرق 

 های سبی وارد دابل شود 
البته درآن زمان دالیل او برای ما خیلی موجه به نظر مای رسایاد، 
چون ما ازاول به آن تسلیم بودیم وهیچیک ازما جرأت نمیکرد تاا 
برای او حر ی را ده مسعود میگفت، تکرارنمودو و یااالاقال از 
بابت نصیحت اسالمی یادآور شودده سؤت نبوی برای مااسافااری 
میکؤدده تا زمانی ده میتوان از راو های مسالمت آمیایباه هادف 
نایل آمد، پس نبایدبا دشمن واردجؤگ شد  لذا همیشه مهرسکاوت 
برلب داشتیم و یکجا با حکمتیارصااحاب خاواب وخایاال ورود 
 اتحانه به شهر دابل طی یکی دو روز آیاؤادو را در سار مای 

 پروراندیم 
در روز بعدی جریان گفتگوی مخابروی شیخ محمدقطب )بارادر    

سیدقطب( باحکمتیار رادناباال مایاؤاماودم داه باه اوتاوصایاه 
میکردتاازاقدام یکجانبه در قبال  تح دابل دست بردارد ودرتفاهام 
باسایرمجاهدین، روی تشکیل یک حکومت عبوری جهت تسالایام 
گیری صلح آمیی قدرت دردابل موا قه نماید  استاد محمد قاطاب 
ده در صحبتش با حکمتیار انددی تؤد وجدی بود، به اومایاگافات 
نباید تؤهاخود را برحق ودیگران رایکسرو باطل تصوردرد  چاون 
انسان هر اندازو ده صادق، دوراندیش و پاک نفس باشاد، باازهام 
ممکن است اشتباو دؤدوبه خطا رود  اماحکمتیارده دارای هیچیک 
ازین خصلتهانبود، به او اطمیؤان میدادده گویا مجاهدیان هارگای 
باهم نخواهؤدجؤگید  این در حالی بود ده ا رادمسلح او برای حمله 
علیه دابل آمادگی میگر تؤدو خودی هم میدانست داه درآناجاا 

 حتماً بامجاهدین تحت  رمان احمدشاو مسعود درگیر خواهؤد شد 
حاال من اعتراف میکؤم ده خودم نییهمانروزباحکمتیار درجایم    

دروغ و ریبکاری شریک شدم و از او خاواساتام تاا باه اساتااد 
محمدقطب پیشؤهاد دؤد تا مجدداً با سایر خیرخواهاان در پشااور 
گردهم آمدو و طرو تازۀ راتصویب و بعداًبا حکماتایااردرتامااس 
شوند  حکمتیار بال اصله این نظر را به شیخ محمدقطب ماؤاعاکاس 
ساخت تابتواندآنهارا برای مدتی دیگار مصاروف ناگاهاداشاتاه 
وخودی با دسب وقت طبق پالن قبلی در روزمابعد نیروهایش را 
وارد دابل ساخته و بدین ترتیب همه رادرمقابل یک عمل اناجاام 
شدو قراردهد قبل از پایان تماس مخابروی  وق الذدر، اسامه بان 
الدن نییده درآنیمان یکجابا سایرمیانجایاگاران عارب درپشااور 
بسرمیبرد، روی خط آمدو و مراتب نگرانای خاود را از باابات 
حتمیت بروز جؤگ داخلی میان ماجااهادیان در صاورت ورود 
جداگانه و بدون توا ق قبلی به شهر دابل به حکمتیار ابراز داشت  
حکمتیار به او اطمیؤان داد ده گویا احتمال باروز جاؤاگ مایاان 
مجاهدین وجود ندارد و هماندم صحبت خود را با بن الدن قاطاع 
نمود  دراثؤایی ده حکمتیار ازدستاگااو ماخاابارو دور مایاشاد، 
هااؤااوزصاادای باان الدن بااه گااوی ماایاارساایااددااه بااه 

! اما حکماتایاار باه او »انجیؤرصاحب! می شؤوید«تکرارمیگفت:
اعتؤایی نکرد و راو خود را پیش گر ت  ایؤجایکی از هاماکااران 
حکمتیارگوشی رابرداشت و به بن الدن گفت ده انجؤایارصااحاب 
ر ت  درست در روزمابعدبودده دروازو های جهؤم بروی شهردابل 
گشودو شد  شاید این آخرین صحبت میان حکمتیاار و بان الدن 
بودو باشد تا باالخرو حوادث طوری آمد ده امروز یکباار دیاگار 

 هردو را باهم مرتبط ساخت 
آری، این است گلبدین حکمتیار ده هفته گذشته هواداران القاعدو 
بیعت او به اسامه بن الدن را جشن گر تؤد و باید هم ده جشن مای 
گر تؤد  چون شخصی مثل حکمتیارده جیخود دسی را نشؤاخته و 
 قط به زعامت خود سخت ایمان دارد، ایؤک دست بیعت به شخ  
بیگانه مثل اسامه بن الدن درازدردو ده هیچ نسبتی به ا غانستاان و 
 مردم آن نداشته و خود در گذشته های نچؤدان دور به داشتن ورقه 

 )دنباله ازصفحۀ اول(دیپلوماسی درجهان خطرناک 
زیراطر داران غؤی مجدانه دوشیدندمردم این والیات رابه پای 
صؤدوقهای رای بکشانؤد، درغیرآن همۀ شان جانب طالبان رامی 
گر تؤد  !!! )آقای وزیرخارجه نگفته ده چطور وبه چه دلیل به این 
نتیجه رسیدو!مترجم( سهمگیری مردم را درانتخابات موردسئوال 
قرار دادن امؤیت دشوررابه خطر مواجه میساخت   ماپروسۀ 

 رابکارگیریم ده عبداهلل راشریک قدرت نماییم  
ما درمرحلۀ حساس مذادرات قرارداشتیم ده حردتی ازجانب غؤی 
صورت گر ت ده باعث تعجب ما شد، آن پیشؤهادحکومت 
وحدت ملی بود! من همیش  کرمیکردم ده غؤی میدانست 
ایجادحکومت وحدت ملی ازطرف عدۀ زیادی ازطر داران 
اتحادشمال مورد تایید قرارمیگیرد  ممکن غؤی آنچه راده عبداهلل 
میخواست بشؤود بیان داشت، شایدهم درجستجوی یک راو حل 

 بود  بهر صورت پیشؤهاد اشتراک قدرت بما نفس تازو بخشید  
ماراجع به تقلبات دروالیات پشتون نشین وراههای حل 
 کرمیکردیم ده یکبار غؤی به من خیرو شد وگفت: بیاده تمام 
پروسۀ انتخابات ازالف تا یا بررسی دؤیم! من  ورا این نظرراقبول 
دردم  غؤی می دانست این پیشؤهادی یک حردت هوشیارانه بود، 
غؤی هیچ باور نداشت ده ستادانتخاباتی ای تقلب دردو باشد  
برایش گفتم امریکاو عدۀ دیگری ازدشورهابرای مدت بیش از 
یک دهه درایؤکشور سرمایه گذاری دردو وهیارهاعسکرماجان 
باخته اند، دشورهای غرب ودوست مابرای ا غانستان تعهدات 
درازمدت دردو اند  اگر شمادونفراختال ات 
تانرادؤارنگذاریدوباهم سازی نکؤید، عواقب آنچه ر  دهد بدوی 
شماخواهد بود  من گفتم شماوقت راازدست میدهید وخطرجؤگ 
داخلی درشرف وقوع است، ا غانستان درپرتگاو سقو  و تجییه 

 است  
من دستم رابر شانۀ غؤی گذاشتم وگفتم: اشرف شمارئیس جمهور 
خواهید بودوعبداهلل دمک خواهددردتاآجؤدۀ مشترک راعملی 
دؤد  ماتوبایدحاضر به انتقال قدرت به عبداهلل باشی وبرایش 
 رصت بدهی ده درادارۀ حکومت شریک باشد زیرااین داربه 

 مؤا ع دشوراست  
دقیقه اعضای هردوتیم به حویلی سفارت برای ا طار  20درحدود

و نمازر تؤد وقتی برگشتؤدگفتؤد موا قه نمودند  عبداهلل برایم 
موا قت «وغؤی گفت: »این موا قه یک نقطۀ عطف است «گفت:

دوجؤاو ا غانستان را ازبحران دشته شدن یکصدهیارتایک ملیون 
من درنشست دؤفرانس مطبوعاتی درمقر ملل متحددر  !»نجات داد

دابل طرو مفصل ودقیق موا قتؤامه رابیان دردم و گفتم این 
موا قتؤامه ضامن تمامیت ارضی، ثبات ودمودراسی میباشد  بعداز 
دؤفرانس مطبوعاتی، غؤی برایم گفت ده او زمان دارداردتا باتیم 

 خودمشورو و مذادرو دؤد وبعد آنرا امضا میکؤد 
درواشؤگتن خبرهای ناخوشآیؤد برای من میرسید  پروسۀ بازنگری 
هاو نظارت ازآنها بخوبی پیش نمی ر ت، اعضا هردوتیم در موقف 
رئیس اجراییه اختال ات داشتؤد، آیا اوصالحیت تدویرشورای 

 وزیران رادارد؟ درتقرر و تعییؤات نقش دارد؟ 
من میدانستم ده غؤی برای انتقال قدرت وصالحیت ازنظربرندۀ 
انتخابات مشکالت دارد  رنگ قرارداد هؤوزخشک نشدو بودده 
قراردادبه تارخام آوییان شد! درماو اگست باردیگربکابل 
سفردردم، مشکالت هردوجؤاو را شؤاسایی وخواستم غؤی وعبداهلل 
مشکالت راحل دؤؤد  من در سوم سپتمبر تلفونی باهردو غؤی 
وعبداهلل صحبت دردم وراجع به اهمیت این قرارداد صحبت 
مفصل دردم  من به عبداهلل وغؤی گفتم ده هردودردؤفرانس ناتو 
ده قراربود به داردیف انگلستان دایرشود اشتراک دؤؤد 
واختال ات سیاسی شانرا دؤار بگذارند وبرای ر او وپیشر ت 

 دشورشان تالی دؤؤد 
سپتمبرعبداهلل شورای حمایه دؤؤدگان خودرا دایر 21در    

وازیشان خواست از موقفش حمایت دؤؤد  چون حمایه دؤؤدگان 
عبداهلل مشکوک بودند، ازمن خواستؤد ده دریک تلفون چؤدجانبه 
از امریکا با ایشان صحبت دؤم واطمیؤان دهم ده موقف عبداهلل 
بحیث رئیس اجراییۀ حکومت وحدت ملی مشخ  شدو است   
این دارصورت گر ت، من برایشان گفتم ده عبداهلل از ایشان به 
خوبی نمایؤدگی دردو است، بجیازتشکیل حکومت وحدت ملی 

شایدموا قتؤامۀ حکومت وحدت ملی همه چیی  »دیگرراهی نبود! 
رادربرنداشت باشد اما یک موا قتؤامۀ خوب وعادالنه است وبه تیم 

جریان موج تغییردرد  »شماقدرت واقعی و نفوذحکومتی میدهد 
ادثریت ازعبداهلل حمایه دردند  باعبداهلل در همان هفته صحبت 
دردم، او ازمن تشکر درد واظهارنمودبدون تعهدات امریکا 

سپتمبر تیم من  22در! مذادرات به این نتیجه مؤجر نمی شد 
مصروف مذادرو با داندیدان یعؤی عبداهلل وغؤی بودندوگفتؤدده 
این دوشخ  محترم قبل ازامضای قرار داد نمی خواهؤد دریک 
اطاق بؤشیؤؤد واختال ات شان باالی واژۀ دری است  مامجبوربودیم 

رابدهد اختراع  »مؤصفانه یا عادالنه «یک واژۀ دری ده معؤی
دؤیم  !!!رازدپلوماسی درجهان خطرناک این است ده به نرمی 

 صحبت دن ویک ددشؤری دری باخودحمل نما!
سپتمبر غؤی وعبداهلل رسماٌ موا قتؤامه را امضادردند، 2/به تاریخ 

 ده لحظۀ خوشی بود  )!!!؟؟؟( 2

مهرشدو ازجانب انجؤیرصاحب ضرورت داشات تاا ساالمات و 
مصونیت او راحین ر ت و برگشت هایش در مؤاطق تحت دؤترول 
حکمتیار تضمین نماید  راستی این خودیک معماوجای بس تعجاب 
بودو ودرعین حال یک واقعیت عیؤی مهم درتاریخ جریانهای تؤدرو 

 /  اسالمی به حساب می رود ! 

************ 
     )دنباله ازصفحۀ دوم(ناتوانی محمدظاهرشاه 

است  H2Oمن نیدآن استادر تم وبرایش گفتم ده  رمول آب 
درد! دیدم ده مرغ آن بیچارو HOاوخیلی پا شاری باالی  HOنه

گک یک لؤگ داردوهم عضو حیب وسپاو انقالب است، 
اگربیشتراصراردؤم برایم نق  میکؤد، اضا ه چییی نگفتم واز 

است  H2Oاتاقش خارج شدم وبه شاگردان گفتم ده  رمول آب 
  HOنه

ا سرنظامی دشور  0120حدود 2612به همین ترتیب تاسال    
غر  تحصیل به شوروی اعیام شدو بودندده ادثرمطلق با 
ایدیالوژی ماردسیسم لیؤؤیسم عبار وبرای پیادو دردن اهداف 
شوروی در چودات دی جی بی و حیب دمونیست شوروی تعلیم 
وتربیه دیدو بودند  دربین آنهاعدۀ انگشت شمارشان وقتی 
بازگشتؤد وازاهداف شوم آن دربرابروطن خودآگاو شدند، از 
شوروی وروسهانفرت داشتؤد، ولی ازترس داری دردو نمی 
توانستؤد، واگر دسی دربرابر روس یاپروژو هایشان انتقادمیکرد به 

 جیای آن انتقادخود میرسید ! 
بیشترین ا سران نظامی شوروی دیدو وتحصیلکردو های آن حاتای 
پیش ازیوری قشون سر  به دشور، آرزوی الحاق ا غانستان راباه 
اتحادشوروی در سارمایاپاروردناد  ایان طارزدیادآناهاا عایان 
طرزدیدگلبدین است ده الحاق ا غانستان را به پادستان دردله مای 
پروراند! ولی  رق گلبدین ازدمونیستهاایؤست ده گلبادیان پاالن 
الحاق ا غانستان رابه پادستان طرو دردو وبخاطر تطبیق آن قاتال 
عام و ویرانی وخانه سوزی میکرد ودرمتن آن باه خاودی مای 
اناادیشاایااددااه قاادرتاامااؤااد ومااحاابااوب آی اس آی شااود، 
امادمونیستهاالحاق دشوررابه شوروی تؤها دردل میپارورانایادناد، 
وتاجاییکه باادثریت آنها دید و وادید دردو ام هایاچ یاک شاان 
درهوای قدرتمؤدشدن نبودند و قط به همین انادازو شاساتاشاوی 
مغیی شدو بودند ده اتحادشوروی بهترین است، زندگای روساهاا 
بهترین نمونۀ زندگی برای مردم ماست ونظام دمونیستی به مؤفعت 

 مردم است  
بدین ترتیب دیدو میشودده سردارمحمدداؤود بخاطرهمدستی ای 
با روسهاومحمدظاهرشاو بخاطر خااماوشای وبای تافااوتای ای 
دربرابرتوطئه های روسها برعلیه دشور، نه تؤهااباه وطان وماردم 
خویش خاین بلکه به دین وآیین ملت هم خیانت دردو اناد  ایان 
دوسردار دیرو دونی بگذاشتؤدتابیش ازدو هیار جاوان ماعاصاوم 
دشوربه شوروی بردو شوند تا باا کار دفروالحاد دمونیسم، آرامتر 
برای ریشه دن دردن دین مقدس اسالم دوبارو به وطن  ارساتاادو 
شوند  چؤانچه پیشترهم نوشتم، روی همایان مالاحاوظ باود داه 
روسهادرآثار ونوشته هایشان دورۀ سلطؤت محمد ظاهرشاو رادورۀ 

 طالیی برای پخش وگستری دمونیسم قلمداددردو اند !
شواهدتاریخی نشان میدهدده سردارمحمادداؤود عاماداً وقصاداً 
ازدل و جان همادسات وهاماپایاماان روساهااباود، ولای بارای 
محمدظاهرشاو ازتوطئه وپالن شوم روسها به هامادساتای ساردار 
داؤود، نه تؤهایکبار بلکه بارهاچه ازطریق اشخا  سلطؤتی وقریب 
شاو چون شاو محمودخان وشاو ولی خان وچه ازطریاق اشاخاا  
خیراندیش غیرخاندانی چون شادروان دادتارعابادالاماجایادخاان 
گوشید شدو است، ده هربار او در برابرآن هوشدارها خااماوشای 

 وبی تفاوتی اختیارنمود 
شوروی طی سالهای سلطؤت محمدظاهرشاو بااستفادو ازنفوذ سردار 
داؤود بیش ازهفتاد ودوپروژو را درا غانستان به ارزی بیش ازساه 
بلیون دالر سرمایه گذاری دردو بودده ازجمله پؤجاو ودو پاروژۀ 
آن مستقیما توسط دارمؤدان شوروی ادارو و عالیت مای ناماود، 
برعالوو درتسسیس شصت پروژۀ دیگرنییبا دولت سردار داؤود باه 
موا قه رسیدو بود  درمتن ادثریت این پروژو هااپاالن گساتاری 
دمونیسم و الحاق دشوربه شوروی نهفته بود  مثال زمانیکه جارمان 
ها به دولت ا غانستان برای احداث شاهراو شمال دشورده ازطریق 
مؤطقۀ دوشاا  صاورت مایاگار ات پایاشاؤاهاادداردناد، داه 
ازنظرجیوانجؤیری مصون تر و اقتصادی تربودوبر کوچهاشااهاراو 

 راتهدید نمیکرد، روسهابردولت ظاهر)دنباله درصفحۀ هشتم(
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امایاد   /66، و 611،612مؤا ع شخصی بر مؤا ع ملی شمارو های 
درزی حامی طالبان رهبر نادام و خاین ملی باید محادمه  -دستگیر

بهتر است اشرف غؤی احمادزی  -امید، دستگیر 6//2شودَ شمارو 
 امید(  امید مورد توجه قرار گیرد  2/20استعفا دؤد شمارو 

از زمیؤه استفادو نمودو میخواهم باه داانادیاد هاای ریااسات 
جمهوری ا غانستان نکات و مشکالت ذیل را خاطر نشان ساازم تاا 
پالن های اصالحی خود را ار همین حاال مد نظار گار اتاه طارو 

 نمایؤد:
 ا حکومت م قت نمی تواند مشکالت را حل دؤد 

بر انتخابات توجه عمیق عطف گردد  وقت دم و دشامان در -
 دمین است 

مردم از قدرت خود استفادو نمودو به هیچکس رشوو ندهؤد و -
 با رشوو ستان جدأ از در قانون پیشآمد شود 

مردم باید درقسمت امؤیت خود بیدار بودو آمادۀ د اع از خود -
 و همکاری با حکومت باشؤد 

مردم به مظاهرات مدنی خودجهات اقاؤااع وظاهاورعادالات -
 ومساوات دوام دهؤد 

خایؤین ملی شؤاخته شدو در محضر عام به دیفر اعمال رسانیدو -
 شوند 

با طالبان صلح ممکن نیست زیراده آنها نه به اساالم عاقایادو -
دارند ونه به والصلح خیر  برایشان دوهفته وقت دادو شود تا سال  
خود را بحکومت تسلیم نمایؤد  بعد از آن مدت و عدم پیاروی از 
خواسته های حکومت  نظامیان باید  عاالنه در پی پیدایش شان در 

پاک داری از شیاطین" آنها را پیدا »سر تا سر مملکت تحت عؤوان
 دؤؤد و به اساس امر جؤرال رازق همه از بین بردو شوند 

پادستان با ادعای یک مملکت اسالمی )؟( نتوانساتاه اناد باا -
برای ا غانستاان یاک "  پیروی از تعلیمات قرآنی و احادیث نبوی

همسایۀ خوب باشؤد  ولی متسسفانه  خود را دشمان قسام خاوردۀ 
ا غانستان اعالن دردو اند  صبر مردم ا غانستان به سر رسیدو است  
اگردر پالسیی های حکومت جدید عمران خان درشش ماو آیاؤادو 
تغییرجدی و صادقانه  ر  ندهد  ا غانستان باید با هؤدوستان پیماان 

 امؤیتی نظامی امضا دؤد و اسرائیل را برسمیت بشؤاسد 
قانون اساسی با عالوو نمودن ضمایم از طرف پارلمان ا غانستان -

تجدید شود  با داشتن پارلمان قوی به جرگۀ دبیر یا لویه جارگاه 
ضرورت نیست! جرگه ها عؤعؤۀ محلی پشتونهاست داه در تااوو 
خانه ها  مساجد و دیرو ها صورت میگیرد و حق شان اسات داه 
دوام دهؤد اما این نوع جرگه ها  گذشته ازیؤکه بمفاد دولت اسات 
نه مردم  شکل ملی سرتاسری ا غانستان را به هیچ وجاه گار اتاه 

 نمیتواند 
دو یا سه احیاب عمدو بمیان آید و به هردس ده در ا غانستان -

 تولد شدو است اجازو دادو شود ده خود را داندید دؤد 
داندید شدن به شورا  اعیان و ریاست جمهوری حق هار  ارد -

ملت ا غانستان است ده در آنجا تولد شدو نه اتباع ا غانستان  ما ده 
تابعیت امریکا داریم قانونس مستحق داندیدای ریاسات جاماهاوری 
نیستیم اما  رزندان و نواسه های ما ده در خاک امریکا تولد شادو 

 اند از همه حقوق سیاسی  اجتماعی و مدنی برخوردار اند 
عدالت و مساوات بهر قیمتی ده میشود باید جااگاییان ایان -

 بیعدالتی و عدم مساوات گردد 
اقتصاد و تجارت سالم بدون یک سیستم مواصالتی زمایاؤای و 
هوائی امکان ندارد  درین بارو توجه جدی عطف گاردد  تایاکاه 
دارانی ده دلو  ماندو اند و از آب گذشته اند و سرک های خاام 
پخته نما ساخته اند مجازات شدو مصارف باز سازی این نوع سرک 

 ها  بر آنها حواله گردد 
دهقانان ما مردمان زحمت دش ما بودو برای وطؤداران ما غاذا -

و میوو و انرژی تولید میکؤؤد  برای نگهداری تولیدات شان سارد 
خانه های مجهی و سامان پاک سازی میوو های خشک وغیرو برای 
صادرات بکاراست واقداماات هارچاه زودتار و باا دافاایات 

 ضروریست 
مراسالت و ارتباطات الکترونیکی و پوسته رسانی باهاتار شادو 

 قویتر ضرورت دارند  »انترنت و وایفای«است اما مردم به سیستم 
روشؤی برق یک ضرورت اساسی وبایست شمردو میشاود  باا -

وجود آبهای سر زمیؤی غؤی شرم است ده ما بارق را از خاارج 
صادر میسازیم  در ظرف دو سال آیؤدو باید هیاچ داؤاج وداؤاار 

 مملکت بی برق نماند  جرم دسانیکه پایه های برق را تخریب

     دنباله ازصفحۀ هفتم(ناتوانی ظاهرشاه 
ظاهرشاو  شارآوردند تا ازقراردادباجرمؤها بگذرد وبه هامادساتای 
سردار محمدداؤود طرو اعمارشاهراو سالؤگ ودوتال راتصااحاب 
دردند، ده ازنگاو تخؤیکی وجیوانجؤیری غایارمصاون ومصاارف 

 مراقبت آن سؤگین بود وهم استهالک عرادو جات رامی ا یود  
هدف پا شاری روسهایکی آن بودتادشورهای غربی درا غانستاان    

رخؤه نؤمایؤد، دوم پولی ده برای ساختمان آن شااهاراو مصارف 
میشود درجیب خود ایشان بریید، سوم انحصاارتاخاؤایاکای بارآن 
شاهراو داشته باشؤد، چهارم درصورت اغتاشاای وباغااوت ماردم 
برعلیه توطئه های روس، مسدوددردن شاهراو دار آساان بااشاد  
پروژۀ دیگری ده روس هابارای اهاداف طاویال الامادت شاان 
رویدست گر ته بودند اعمارزندان سردارمحمدداؤودخاان باودداه 
آنرابه زندان پلچرخی مسمی دردند! و یک مهؤدس ایتالوی بارای 
اعمارآن استخدام دردو بود، ولی روزگاار ماجاالاش نادادچاون 
روسهاازگذشته دشورماخوب آگاو بودند، اعمارآنرا به سردارداؤود 
پیشؤهاددردند  سردارازین پیشؤهاد نهایت خورسؤدشد وبااعاماارآن 

 خواست روو )ناپاک( دادایش هاشم راشاد بسازد!
زندان واالحضرت سردارمحمدداؤود)پلچرخای(گاؤاجاایاش پاؤاج 
هیارنفر رادارد وروسها در کرآن بودندده درصورت بغاوت ماردم 
برعلیه توطئه های شان، جای دا ی برای بؤدی دردن آناهااداشاتاه 

 باشؤد 
اعمارشفاخانۀ چهارصدبسترهم بخشی ازاهداف طویل المدت روسها 
برای الحاق ا غانستان بودده درصورت برخورد مالات بااروساهاا 
وحامیان شان جایی برای تداوی مریضان وزخمی هاایشاان بااشاد  
برعالوو یک سلسله تدابیراحتیاطی دیگرهم رویدست گر تاه شادو 
بود ده ازجمله ساختمان دستگاو برق حرارتی خیارخااناه واعاماار 

 ذخیرو گاههای پترول و روغؤیات دربادام باغ دابل بود  
شوروی درمصار ش درا غانستان خیلی زیردانه عمل میکرد، باه     

ترتیبی ده سردارمحمدداؤودهمه مؤابع زیرزمیؤی دشور رادراختیار 
ایشان گذاشته بود وایشان بااستفادو ازین سخاوت سردار نه تؤهاهمه 
مصارف شانراازاستخراج معادن دشوربدست می آوردند بلکه پاول 
اضا ی هم برایشان تولید میشدودرحساب ودتاب نشان میددادندده 
ا غانستان ازبابت این پروژو یاآن پروژو به این اندازو یااآن انادازو 
قرضداراست  شواهدی ده ادؤون ا شاشدو نشان میدهدداه تاؤاهاا 
اندازۀ گازطبیعی ده روزانه ازا غانستان به شاوروی اناتاقاال دادو 
میشد، همۀ مصار ی راده روسها درا غانستان مایاکاردناد تاکاا او 

 میکردوحتی پول مازاد برای شان  راهم می نمود 
گاز ذخیرو گاو خواجه گوگردک ومؤطقۀ جرقادق راسااً تاوساط 
پایپ الیؤها به شوروی انتقال دادو میشد، میاتارهاایای داه انادازۀ 
عبورگاز را نشان می داد همه ساخت روس، تحت دؤترول انجؤیران 
روسی وآن سوی مرزا غانستان درخاک شوروی قرارداشتؤد  گااز 

ساعت بسرعت سرسام آور به طور متواتر ازمیان این پایپالین 2/در
هاعبورمیکرد واندازۀ آنرا جیروسها دس دیگری چاه اناجاؤایاران 
دشور درمحل وچه اشخا  بلؤدپایه دروزارت معادن ودولت نامای 

 دانست 
بعضاًواقع میشدده روسها برای چاؤادیان هافاتاه وچاؤادیان مااو 
صورتحساب را به دولت ا غانستان ارائه نمیکردند ده بعضاً اشخا  
وطؤدوست و پاک رامی رنجانید، اما آناهااچایایی داردو نامای 
توانستؤد، چون روسها از حمایاه ودوساتای ساردارماحامادداؤود 
برخوردار بودند! صورتحسابی راده روسهاباه دولات ا اغاانساتاان 
میدادند ساختگی وعاری ازحقیقت بود وارقام رادر آنهاطوری ارائه 

 میکردند ده هؤوزا غانستان رامقرو  شوروی نشان بدهؤد  
روسهاخودگاز راقیمت گذاری میکردند وبه قیمت خیلی نااچایایی 
آنرا می خریدندوبه قیمت گایاف بااالی دشاورهاای اروپاایای 
میفروختؤد، چون گازا غانستان نسبت به گازشوروی بادیفیت عالای 
بود وباستؤدرد های غاربای ماطااباقات داشات، لاذا مشاتاریاان 
بیشتراروپایی داشت، ولی روسهاطوری زمیؤه سازی دردو بودندده 
ا غانستان را درانیوا قراردادو بودند  ازآمدن دمپؤی های اروپاایای 
ممانعت میکردند یابه زور یابه پول برایشان  شارمی آوردندداه در 
ا غانستان پای شانراگذاشته نتوانؤد وگازا غانستان رابؤام گازشوروی 
میفروختؤد تادسی نداندده در ا غانساتاان ماؤااباع سارشاارنافات 

 وگازاست 2 )دنباله دارد( 
************ 

 میکؤؤد جیای شان تماس با برق زندو باشد  
پوهؤتونها ودانشگاو های ما باید با استادان ماجارب دانشاماؤاد باا 
دیپلومهای حقیقی نه ساختگی پادستانی آراسته بودو رهؤماائای باا 
مس ولیت را اساس پرنسیپ خود قرار دادو به ریسرچ های مساتاؤاد 
علمی اقدام ورزند  از پوهؤتون ها و دانشگاو های متعدد بی دیفیت 
جلوگیری شدو آنهائیکه  عالیت غیرعلمی دارند بسته شوند  وزارت 
تعلیمات عالی ده خود باید تعلیمات عالی داشته بااشاد وطار ادار 

 تحقیقات علمی باشد رویکار آید  )دنباله درصفحۀ ششم(

 )دنباله ازصفحۀ سوم(لحظۀ باجناب داکتروهاب 
امروز نواسۀ تولد ناشدۀ ما در امریکا هیارها دالر قرضدار اسات  
مردم وطن باید بدانؤد و نباید دوردورانه برای رسیدن به امریکاا 
از هر چیی خود تیر شوند و تالی دؤؤد تا در مؤجؤق تفوق طلبای 
سفید پوستان ده به دیگر اقلیتها به نظر نفرت می نگرند  روبارو 
شوند  ما در ا غانستان شاگرد شان را داریم ببیؤید ده تا چه اندازو 

 تفرقه در بین اقوام انداخته تا درچودی ارگ میخکوب بمانؤد  
من طر دارالغای انتخابات وحکومت موقت نیستم  میۀ تالاخ آن 
حکومت موقت درزی تا هؤوز زجرت دو است  بفکر من یگااناه 

 راو نجات ا غانستان انتخابات و  عالیت های مدنی است  زیرا:
یک حکومت داری )؟( غیرجمهوری وغیر دمودراتیاک -2

و  نیمچه نظامی بفکرمن خیلی ها خطر ناک است و دشامان ایان 
روز را ازخدا میخواهد  هؤگام حکومت انتقالی همایان نایاماچاه 
تکؤودراتهابود ده از اروپا و امریکا چون موروملاخ باه داابال 
سرازیر شدند  نمی خواهم باز آن صحؤه در تایااتار ماخاروباۀ 
 ا غانستان تکرارأ تمثیل شود و دزدی و  ساد بیشترتر رایج گردد 

وظایف حکومت داری راده شماپیشؤهاد دردو ایدمیدانام -/
از ضمیر پاک و قلب دلسوزتان نشست دردو است  بادون پاورو 
دمودراسی و حکومت قانون ر  دیگر تربوزعبدالرحمان خانی و 
مهمؤدی دور دادو میشود و باز جوانان هیارو و تاجیک و اوزبک 
وبعضی پشتون های ما روانۀ محابس خواهؤدشد و نااپادیاد هاا 
ازدیاد خواهد یا ت  درمملکتی ده رئیس دانشاگااو سااباق آن 
درخارج آرام زندگی داردوعو  رهؤمائی صادقاناۀ ماحاصاالن 
دانشگاهها میخواهد تیوری یک لؤگۀ خود را بافاروی بارسااناد 
چگونه امکان دارد ده تحت شرایط  علی درا غانساتاان عادالات 
ومساوات وامؤیت ازطرق نیمه دیموداراسای بار قارار گاردد  
جوانهای ما به مربیان دلسوز و آراسته به ضمیر پااک و داناش 

 دیؤی و مدنی مؤطقی ضرورت دارند 
با یک پالن امریکا وحمله برشهر میار شریف همه طالبه هاقلع -0

وقمع گردید  مالعمرحاضر باتسلیمی شد ده درزی نپذیر ات و 
خود را خائین ملی ساخت  امریکا پالن تعقیبی نداشت و هماه را 
به پادستان و مشرف واگذار شد ده امروزهم ا غانساتاان و هام 
امریکا در قهقرای گودال تباهی ماادی و ماعاؤاوی از طارف 
انتحاریون پادستانی و داعش های خودساختۀ امریکا غرق باودو 
دست وپاچه شدو اند   طالبانی ده روس ها را دا ر صدا میایدناد 
و زندو پوست میکردند امروز با روسیه دشمن دین و دنیای ماردم 
ا غانستان برهؤمائی درزی قوماندان اعالی شان  بضدغیرپشتون ها 
پیمان می بؤدند؛ گوئی دا ران دیروز برادران مسلمان امروزشاان 
شدو ومسلمان های اصیل اوزبک وتاجیک و هیارو و دیگران ناا 
 مسلمان شدو اند ده درمقابل شان خود را باید  به جهؤم بفرستؤد  

من باشما موا قم ده برامریکا  شار اوردو شود )سئوال نشاود( -2
تا پیمان امؤیتی را تطبیق نماید ورنه از خاک ما خارج شاوناد تاا 
موضوع یکطر ه شود  ولی این دار  عأل نا ممکن است زیرابلیونها 
دالر مصرف دردو اند و هیاران   رزندخود را ازدست دادند تا از 
یکسو خود را در دؤار روسیه و چین برسانؤد و از جاناب دیاگار 
ثروت های زیر زمیؤی ما را به تاراج ببرند و زرع خاشخای رواج 
دهؤد تا قسمتی از مصارف خود را تهیه نمایؤاد   آناهاا خاوب 

 میدانؤد ده حکومت ا غانستان به دالر شان معتاد شدو اند 
با پادستان تاپشتونهای ماخودرا ا غانستانی وطؤدوست نسازناد -0

و باپشونخواهان آنطرف خط دیورند از یک زبان و دلچر و یک 
پدر نگذرند  امکان ندارد ده صلح و امؤیت در ا غانستان بر قارار 
گردد  همین رابطۀ داذب پشتونهای ایؤطرف وآنطرف خط اسات 
ده پادستانی ها به اساس پالنگذاری بادار شان انگریی ها استافااد 

 میکؤؤد  تفرقه میاندازند و حکمروائی دارند 
دوام دشتیارهای خاشخای جی سترات ی اماریاکااواناگاریای -9

پؤداشته شدو است  میخواهؤد تجربۀ ویتؤام وقاچاق تریاک را باا 
وسایل ترانسپورتی نظامی در ا غانستان تکرار نمایؤاد؛ باعاد هاا 
 سمیکه میدانید روی این تجربه  لمی به اشتراک دیؤیرواشؤگتان 
به پردو های سیؤما ظاهر گردید  با آمدن انگریی ها در هالاماؤاد 
تولیدات تریاک و مربوطات آن چؤدین باراضا ه شد و مردم  را 
با خرید حاصالت شان بیشتر تشویق نمودن ده بیشتر خااشاخاای 
زرع نمایؤد   رزندان صالح چون جؤرال رازق ضروری اسات تاا 
جلو چؤین خیانت به مردم ا غانستان گر ته شود  باخااطار باایاد 

در ا غانستان ناادر  /1داشت ده زرع خاشخای تا اواخرسال های 
بود و ا ریدی ها تاجران مشهورتریاک بودند  دراثربیخبری و یاا 
همکاری حکومت سبب شد تا تمام وسایل زرع و تردیب و تولید 
آن از پادستان به ا غانستان انتقال دادو شود  به یقین شؤیدو ام ده: 
قاچاق تریاک ازسرحدات شرقی به سرحدات غربی ا اغاانساتاان 

 توسط امبوالنس های سرو میاشت انتقال میا ت 
بشما هم عقیدو هستم ده ازباال تا پایان )ازشرق تا غرب( سیربیان 
های این وضع اسفؤاک مرتکب خیانت در برابر دشور و مالات 

 ترجیح  –خود شدو اند من قدم  راتر گذاشته نوشته ام: )دستگیر 

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، مطمئن 
 باشید ازشما ممنون می شوند .


