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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

شمارۀ دوازدهم  /سال بيست وهفتم  /اول حمل  ٩۱ / ۱۳٢١مارچ  / ٩۱۱٢شمارۀ مسلسل ۱۱۵۶

فرا رسیدن نوروز باستانی و سال نو  8931خورشیدی را به همۀ هموطنان
ارجمند و گرامی شادباش گفته ،آرزومندیم خداوند این سال رابا الطاف ورحمتش
برهمۀ افغانستانی ها نیک وسال برگشت صلح بگرداند .اداره

استاد دانشاا درنيوجرسی

مذاکرات دوحه و پیآمدهای آن

انكشاف اوضاع وجوّ سياسی كه اخيراً پيرامون قضگيگۀ بگه
اصطالح صلح در افغانستان بوجودآمد وناشی ازتصگمگيگم رنگيگز
جمهورامریكا برای خاتمه دادن جنگ آنكشور درافغانستان وخروج
عساكرامریكا وسرانجام بقدرت رساندن مجددطگالگبگان مگيگبگاشگد
درظاهرطنين خوشی درگوشهاست ودرانظار نيكوجلو می نگمگایگد
ولی درعمق غم انايز ودردناک است ودور ازانصاف وانسانيت كگه
از آن بوی بيعدالتی وپامال حق یک ملتی می آیدكه درخون وماتگم
فرزندان شان نشسته است وبيش ازسه دهه ميشودكه قربانی سياست
بازیها وزورگویی های ابرقدرتهای جهان ميباشد وبيش ازهفد سال
است كه توسط مشتی ازاشخاص فاسد مفتخور ومزدورصفت بگنگام
تكنوكراتهای غربی كه اكثرمطلق شان جاسوسگهگای سگازمگانگهگای
جاسوسی جهان اند گروگان گرفته شد است.
درطی همين اندكی بيش ازهفد سال گرو فاسد ونابكاری
بنام طالب كه فاقدهرنوع دین ومذهب وآیين وتعهداست درتگحگت
پوشش قرآن واسالم بيش ازشصت هزارانسان بيانا ایگن كشگوررا
كشته اند هزاران هزارباشندۀ شهرها وقصبات وقراء كشورا ازخانگه
وكاشانه هایشان اخراج كرد هست وبود كشور رابه یغمابرد انگد
وآبادی وعمران آنراویران كرد اند.
این باردوم است كه سرنوشت كشوربدون آگاهی باشندگان
آن دربيرون مرزهای آن توسط اجنبيان تعيين ميشود .زمانی بودكگه
روسهاواناليسها باهم نشستند وسرحدات شمالی كشوررا بدون اینكه
رنيز دولت وقت كه امير عبدالرحمن خان بود آگا باشگد خگط
كشی كردند ودریای آمو را ميان كشور ما و روسيۀ تزاری بحگيگ
مرز دوكشورنقطه گذاری كردند و مناطق پنجد خيو و پاميرها را
ازبدنۀ كشورما جداوبه روسيۀ تزاری تسليم نمودند .درین مگعگامگلگه
دولتين اناليز وروس حتی از دولت عبدالرحمن نپرسيدند كه آیگا
اميربا این تقسيمات راضی است یا خير؟! بدتر این كه برای امگيگر
كه ازین معامله هيچ آگاهی نداشت تنها آنچه را كه فيصگلگه شگد
بود ابالغ كردند .اميركه حد خود را می شناخت (كه یک مگزدور
است صدایش را نكشيدكه مبادا بادارش آزرد خاطرگردد و آنچه
كه فيصله شد بود قبول كرد و ما پنجد خيو وپاميگرهگا را تگا
امروز ازدست دادیم.
بایدخاطرنشان نمودكه منطقۀ پنجد درحال حاضربزرگترین
ذخایرنفت و گاز آسيا را دارد كگه روسگيگه بگرای سگالگهگاسگت
آنرااستخراج واستفاد می كند !
این بارتصميم گرفته اندتا طالبان مزدور این قاتليگن مگردم
افغانستان را بر سينه های داغدید واندوهاين شان بنشانند وحگاكگم
وحكمران شان بسازند .این درحاليست كه هنوزغم واندو مگادرانگی
كه طالبان ایشان رادرماتم فرزندان شان نشاند اند فروننشسته است
هنوزخون بياناهانی راكه طالبان انتحاری كشته انگد ازجگاد هگای
شهرهای كشورشسته نشد وهنوزپارچه های بگدن اطگفگال زنگان
جوانان كهنساالن بيماران متعلمين ومحصلين كه توسط طگالگبگان
انتحاری كشته شد اند درشاخچه های درختان آویخته اند .
مذاكرات اخيرميان خليلزادنمایندۀ امریكا وطالبان درقگطگر
نمونۀ دیاری از تعييين سرنوشت كشورماتوسط بيااناان است كگه
فرجام خونين وناميمونی خواهدداشت .طرزالعمل هگایگيگكگه دریگن
مذاكرات بكاررفته وتصاميمی كه درآن صورت گرفگتگه بگدتگراز
طرزالعملهای روسها واناليسها درزمان عبدالرحمن خان اسگت! چگه
درآنزمان هيچكز حتی خودامير آگا نبودكه چه مگيگاگذردوچگه
تصميمی گرفته ميشد كه بخشی ازوطن مارا ازبدنۀ آن جداكگردنگد
ولی اینبار مردم افغانستان همه ميدانندكه چه جفاهایی برحگق شگان
صورت ميايرد تصميم برسرنوشت آنهاگرفته ميشود امانه تنگهگااز
ایشان پرسيد نميشودكه آیا این تصاميم راقبول دارند یاخير بلگكگه
حتی به آنهاحق سخن گفتن رانمی دهند ودردناكتر اینكه بگاقگاتگالن
فرزندان شان می نشينند خون فرزندان شانگرانگادیگد مگيگاگيگرنگد
وميخواهندكه وطن شانرایكسر به پاكستان دشمن دیگریگنگۀ مگردم
افغانستان تسليم نمایند.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

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

انجنيرعبدالصبور فروزان

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

تصاميمی كه درین مذاكرات برآنها جروبح شد همه بازتاب
خواستهای طالبان وامریكا ميباشدكه به حق مسلم مگردم مگاهگيگچ
ارزشی داد نشد است! مثالً درین مذاكگرات گگفگتگه شگد كگه
عساكرامریكا ز افغانستان خارج ميشودكه خواستۀ طالگبگان اسگت
طالبان تعهدمی نمایندكه به تروریستهایی كه بضدامگریگكگا عگمگل
ميكنند اجازۀ اقامت وفعاليت رانمی دهند! كه خواست امریكاست.
امریكا با رهایی جانيان طالب رادربرابریگک تگبگعگه امگریگكگاكگه
درسال ٩۱۱۶توسط آنان اختطاف شد بود وعد مگيگدهگنگد كگه
جفای بزرگی به حق مردم ماست كه این طالبان جگان عگزیگزان
شانراكشته وخودشان رابخاک و خون كشانيد اند .امگریگكگا بگه
طالبان اجاز ميدهد(به گمان اغلب كمک ميكند كه حگكگومگت
طالبی رادوبار درافغانستان رویكار بياورند .ایگن نگه تگنگهگایگک
امتيازبزرگ است كه امریكابه طالبان كه خودتروریستهااند ميدهند
بلكه به دولت افغانستان ومردم كه آنهارا دوسگت وهگم پگيگمگان
خودميافتند خيانت وجفگا مگی نگمگایگد .هگمگكگاری امگریگكگا
درایجادمجدد دولت طالبان وسپردن عنان كشگوربگه آنگهگابگه آن
ميماندكه گرگان وحشی ودرند خو وگرسنه را در رمۀ گوسفندان
رهانمایند! امریكاطالبان رابهترازهمه ميشناسد وخوب مگيگدانگدكگه
اگربكابل بروندچه می كنند؟! طبعاً كه خون ميریزند قتل وقگتگال
منمایند ظلم وبيدادميكنند نيش گژدم نه ازپگی كگيگن اسگت –
مقتضای طبيعتش این است !
این مذاكرات كه بيش ازشش روزمتواتر دوام كرد وساعتگهگارا
در برگرفت قراربودكه درعربستگان سگعگودی صگورت گگيگرد
تاازجنبۀ مذهبی آن كشوركه قبلۀ مقدس مسلمانگان بگدانسگوسگت
استفاد شود ولی مقامات شاهی آنكشور نپذیرفت وشهگر دوحگه
پایتخت قطر توصيه شد .درمذاكرات قطردرپهلوی زلمی خلگيگزاد
نمایندۀ خاص امریكاكه ریاست هيئت امریكارابدوش دارد خگانگم
Lisa Curtisیک دپلومات بلندپایۀ امریكاكه معاون دستياررنگيگز
جمهورترمپ است نيز حاضر بگود .درروزهگای اول مگذاكگرات
كسانی ازطالبان نمایندگی می كردنگدكگه نگام ایشگان درجگایگی
ذكرنشد ومعلوم ميشودكه اشخاص دون پگایگه بگودنگد ونگتگایگج
چهارروزاول چندان دلچسپ نبود .احتماالبه تقاضای خليلزاد بگود
باشدكه درروزچهارم مالعبدالغنی برادربحي نمایندۀ طالبان تعييگن
شدو پاكستان مگتگقگاعگدبگه پگذیگرفگتگن ایگن مگقگرری شگدنگد.
مالبرادردرسال ٩۱۱۱هنااميكه طالبان ازكابل راند شدند باجمعی
ازسران طالب كه درحال گریزبودند مكتوبی به حامدكرزی كگه
تاز به كرسی ادارۀ موقت نصب شد بود روان كرد وتگقگاضگای
تسليمی ومذاكر نمود كه امریكا آنرارد كردوسفارت امریكا بگه
كرزی هدایت دادتادرجگواب مگكگتگوب مگالبگرادربگنگویسگدكگه
امریكاشكست قطعی طالبان راميخواهدنه مذاكر باآنهارا  .مالبرادر
وهمراهانش مأیوس شد بداخل پاكستان پنا بگردنگد .تگاایگنگكگه
مقامات نظامی وجاسوسی پاكستان درسگال  ٩۱۱۱مگالبگرادر را
توقيف نمودكه برای مدت زیادی دراسارت بسگر بگرد .جگنگرال
آصف غفور سخناوی ارتش پاكستان اخيراً گفت كه خليلزاد طی
سفرهای كاری اش به پاكستان ازآنهاچندین بارتقاضاكردتامالبرادر
رااززندان رها نمایند سرانجام این خواهش خليلزادپذیرفگتگه شگد
ودرما اكتوبر ٩۱۱١مالبرادر را اززنگدان رهگاكگردنگد .جگنگرال
غفورمياویدكه خليلزادبه مقامات نظامی پاكستان گفت كه رنيز
جمهورترمپ ازآنان تقاضامينگمگایگدتگا طگالگبگان رابگه مگذاكگر
حاضرسازند ومقامات پاكستان درین موردهمكاری نمود اند.
بایدیادآورشدكه خليلزاد درگذشته چندین بار باطالبان درقطر و
بعضی نقاط دیارجهان مالقاتهایی داشت كه چندان مثمگر نگبگود
ولی طوریكه معلوم ميشود این باربرایش وظيفگه داد شگد تگااز
خروج عساكرامریكابه طالبان اطمينان بدهد وازآنهاتعهد بايردكگه
در آیند برای تروریستهایی كه برضدمنافع امریكااند درافغانستان
پناهاا ندهند! خليلزاداین دومطلب رابه مراتب درهرصحبتگی بگا
هركسی كه داشت تاكيد وگوشزدنمود .اوپيام وخواستهای ترمپ
رابه آن شدتی كه الزم است به طالبان به دولت غگنگی احگمگدزی
وسایردول ذیدخل در قضيۀ افغانستان رسانيد وهمۀ جوانب بادقت
تمام به آن پی برد اند .این پيامها بدان معنی اندكه هرچيزی كگه
طالبان ميخواهند درافغانستان انجام دهند امریكگا درمگوردآن بگی
تفاوت است!

دانستنیهای جالب درباره زبان فارسى
 .۱زبان فارسى در  ٩٢كشور جهان صحبت میشود كه در
ردیف ششم بعد از زبان اسپانيایى و پيش از زبان آلمانى (از نگاگا
شمار كشورهایی كه در آنها فارسى صحبت میكننگد رد بگنگد
شد است؛
 .٩زبان فارسى زبان دوم كالسيک جگهگان پگز از زبگان
یونانى شناخته شد است كه همۀ ویژگیها یک زبان كالسيگک
را داراست؛ زبانها التين و سانسكریت در ردیگفهگا سگوم و
چهارم آمد اند؛
 .۳زبان فارسى از نظر شمار و تنوع مَتَل (ضربالمثگل در
ميان سه زبان اول جهان جا دارد؛
 .۴زبان فارسی از نظر دامنه و تگنگوع وا هگا یگكگى از
پرمایهترین و بزرگترین زبانها جهان است .در كگمگتگر زبگانگى
فرهنگ لغاتى چون دهخدا در  ۱١جلد و یا فرهنگ معگيگن در ۶
جلد دید میشود؛
 .۵زبان فارسى توانایى ساختن  ٩٩۵مليون وا را دارد كه
در ميان زبانها گيتى بىمانند است؛
 . ۶زبان فارسی سيزدهمين زبان پركاربرد در محتوای وب
است؛
 .۷زبان فارسى یک سد از التگيگن و دوازد سگد از
اناليسى جلوتر است؛
 .١از  ۱۱شاعر برتر جهان پنج تن از آنهگا فگارسگی زبگان
هستند.
قدر زبان فارسی را با درست فارسی صحبت كردن بدانيم.
*************
به عبارت دیارمقامات امریكافقط ناران اندكه افغانستگان
دوبار جایاا تروریستهایی كه برای امریكا دردسرایجاد مينمایند
تبدیل نشود .اینكه وضع زندگی وامنيت مردم افغانستان چگاگونگه
ميشود ودولت غنی احمدزی به چه سرنگوشگتگی دچگارمگيگاگردد
موضوع دلچسپی برای امریكانبود وادارۀ ترمپ به آن هاچگنگدان
عالقمندی نشان نداد است! آقای خليلزادنيزدرمذاكراتگش دریگن
موارد چيزی نافته وكدام هدایتی برایش داد نشد اسگت .ولگی
یک حقيقت خيلی واضح است كه طالبان نه تنهادولت احگمگدزی
رابرسميت نمی شناسند بلكه حاضرنيستند حتی رویاروی مگذاكگر
كنندیا درآن مذاكراتی كه نمایندۀ غنی احمگدزی حگاضگربگاشگد
اشتراک نمایند.
این واكنش طالبان نشان ميدهدكه ایشان بهيچ وجگه نگمگی
خواهندكه دولت فعلی راشریک قدرت خودداشته باشند ودولگت
امریكا این مطلب رابخوبی درک كگرد اسگت! قگرانگن نشگان
ميدهدكه مقامات امریكابه دولت غنی احمد زی چگنگدان عگالقگه
نداردوبيشتر كوشش ميكندكه رضایت طالبان راحاصل كند.
طالبان در این مذاكرات به صراحت گفته انگدكگه دولگت
غنی احمدزی را در قدرت شریک نمی سازند قانون اسگاسگی را
قبول ندارند به انتخابات عقيد مندنيستند كه مقامات امگریگكگا
درمورد این خواست های طالبان عكز العمل نشان نگداد انگد و
معلوم می شوداین موضوعات برای امریكا بی تفاوت اند چنانچگه
درمذاكرات مستقيم یا غيرمستقيمش باطالبان نه تنهابا دولت كابگل
مشور نكرد بلكه موجودیت آنرانيز نادید گگرفگتگه اسگت! و
مستقيماباطالبان درمذاكر ومعامله نشسته است كه این خگودنشگان
ميدهدكه امریكااكنون به این نتيجه رسيدكگه پگافشگاری بگردوام
دولت غنی احمدزی بيهود است و پذیرفته اندكه عمرآن دولگت
به پایان رسيد است !
دانالدترمپ برعكز جورج بوش و اوباما ازآغگازكگارش
دلچسپی چندانی به مسأله افغانستان نداشت وعالقمندداشتن روابگط
دوستانه چه كی به رابطۀ نزدیک بااشرف غنی احمدزی نگداشگت.
چنانكه زمانی كه غنی احمدزی در سپتمبگر٩۱۱۷بگرای اشگتگراک
دراجالس مجمع عمومی ملل متحدبه نيویارک آمد بود تگرمگپ
اورادرقصرسفيد دعوت نكرد وفقط به مالقات كوتاهی بااودریک
هوتل نيویارک اكتفانمگود امگازمگانگيگكگه تگرمگپ بگه خگروج
عساكرامریكا تصميم گرفت وخليلزاد راوظيگفگه دادتگا (دنگبگالگه
درصفحۀ ١

شمارۀ 6501

هفته نامۀ امید

استاد اميركيفی

انتياک كاليفورنيا

جنگ درافغانستان رامتوقف کنید

بوردنشراتی روزنامۀ نيویارک تایمز درهگفگتگۀ دوم مگا
فبروری ٩۱۱٢دربارۀ جنگ افغانستان چنين اظهارنظركرد :جگنگگ
رادرافغانستان متوقف كنيد .وقت آن رسيد كه عساكرامریگكگابگه
خانه برگردند.
كانارس امریكادرسال ٩۱۱۱به رنگيگز جگمگهگوربگوش
(فرزند صالحيت دادتا درافغانستان مداخلۀ نظامی كگنگد ور یگم
طالبان راكه ازتسليمی بن الدن به امریكا ابأ ورزید بود سرنگاگون
نماید وبن الدن رابه چناال عدالت بسپارد.
دركانارس وسنای امریكا تنها یكنفروكيل بنام باربگرالگی
آنهم ازایالت كاليفورنيا مربگوط حگزب دمگوكگرات مگخگالگفگت
خودرانشان داد وگفت كه جنگ ویتنام تكرارخواهدشد واشگتگبگا
بزرگ تاریخی صورت خواهدگرفت .این نمایند گفتگه بگودكگه
ماباید احتياط كنيم كه جنگ پایان ناپذیرنداشته باشيم.
جورج بوش بعدازچندروز درمجلز كانارس حضوربگهگم
رسانيدوگفت كه پالنش وسيع وسنجيد شد است و ازصالحگيگت
نظامی اش استفادۀ درست خواهدكرد .وی گفت جنگ مگاعگلگيگه
القاعد آغاز وتاوقتی ادامه پيداميگكگنگدكگه تگمگام گگروهگهگای
تروریستی درسراسرجهان سركوب شد وازبين بروند.
اكنون كه بيش ازهژد سال ميشودمابگرضگدتگروریسگتگهگا
در١۱كشور وشش براعظم درگيرهستيم قيمت این جنگ بشگمگول
افغانستان وعران به  ٢/۵تریليون تااخيرامسال ميرسد .این تخمگيگن
ازطرف دانشاا براون Brown Universityبرآوردشد است .چون
مصارف جناهابطور قرضه تهيه ميشود لهذا كليه مصارف باسودآن
خيلی ها بلندخواهد بود.
گرچه جناهایی كه عليه تروریسم صورت ميايرد بنامهای
مختلف یادمی شوند امادرماهيت یک چيزهست .تاكنگون درایگن
جناهاحدودنيم مليون انسان حيات خویش راازدست داد اند .بيش
از ۷/٩مليون امریكایی درآنهااشتراک كرد انگدسگالگهگای ٩۱۱۱
تاكنون رادربر ميايرد حدودهفت هزارعسكر امریكگاو حگدود١
هزارقراردادی كشته شد اند زیاداز ۵۳۷۱۱امریكایی به نگحگوی
ازانحأ معيوب شد وعدۀ هم به نارامی های روحی مبتالشگد انگد.
زیاد از یک مليون درصگحگنگه هگای جگنگگ خگدمگت كگرد
وازدیپارتمنت معيوبين كمک می گيرند.
خونی كه ریخته وپولی كه مصرف شد بگه ایگن هگدف
بودكه ازریختن خون درداخل امریكاجلوگيری شود .این سگخگنگی
بگگودكگگه جگگورج بگگوش درسگگال ٩۱۱۴بگگيگگان داشگگت« :مگگاایگگن
جناهارادرافغانستان وعران پيش ميبریم تامجبورنشویم در خگاک
خود با آنها روبرو شویم» .
امانفرت سرحدندارد .این درست است كگه بگعگداز٢/۱۱
هيچ گرو تروریست به عمل تروریسم درداخل امریكادست نگزد
است امابيش ازدوصدعمل تروریستگی درداخگل كشگورازطگرف
اشخاص انفرادی كه به افراطيت وایدلو ی افراطی منسوب بودنگد
صورت گرفته است .نصف این اعمال ازطرف مسلمان های افراطی
انجام یافته است وهشتادعمل تروریستی ازطرف سگفگيگدپگوسگتگان
متعصب عملی شد است .هنااميكه دانلدترمپ به قصگرسگفگيگدرا
یافت یكی از اهداف اصلی اش توجه به ستراتژی نگظگامگی بگود.
گرچه پاليسی خارجی ترمپ غيرمترقبه ودربسياری حاالت شكنند
ومتضادميباشد باآنهم درسگطگح جگهگان از یگک تگوان نسگبگی
برخورداراست .
نخستين هدف امریكگاعگبگارت ازدسگتگاگيگری بگن الدن
وپسرانش به چناال عدالت بود این كارصورت گگرفگت .هگدف
دومش حكومتداری خوب وحمایۀ حكومتی بودكه بتواند به پگای
خودایستادشود بتواند ازشهروندانش حمایه كند عليگه دشگمگنگان
خودمبارز نماید این هدف بدون بكاربردن منگابگع امگریگكگایگی
ناممكن بود .امریكا منابع ضروری رادراختيار حكومت افغانسگتگان
قرارنداد و درین راستا هيچ سرمایه گذاری نكرد .شگانگه خگالگی
كردن ازجنگ یک ستراتژی نيست امابایک طرح درست و پگالن
سنجيد شد ميتوان قوای ناتو را بدون ایگنگكگه تگلگفگات جگانگی
دربرداشته باشد ازكشور بگيگرون كشگيگد .دوعسگكگر امگریگكگا
درسالجاری ٩۱۱٢كشته شدند بایدهيچ امریكایی درجنگ مداخله
نداشته باشد .
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دربخش نظری به انتشارات اميدشمار  ۱۱۵۴به مگعگرفگی
مختصركتاب(درس های ممنوع نااشتۀ بانوی گرامی ثریا سدیگد
پرداختم كه نسبت ضيق صفحات جریگد بگخگش پگایگانگی آن
ازنشربازماند .اینک دنبالۀ آن تقدیم ميشود:
ازوادی گلهای شيطان گذشتيم وبه یک معبربلندرسيگدیگم.
موتربه آهستای می خزید مثل اینكه آخرین نفسهایش رامگيگكگد.
درمقابل ماالریهایی كه از پگاكسگتگان آورد بگودنگد كگاروانگی
رادرامتداد جاد تشكيل داد بود .ناگهان صدای شليک گلوله های
پيهم آرامش جاد رابهم زدوچندموتگر پگيگكگا كگه نگمگيگدانگم
ازكجاپيداشدند الریهای مارااحاطه كردند آتش گلوله هافضا را
روشن كرد بود.
داكترمنال باپریشانی به رانند گفت :بروبه دریورهاباگو
كه ازموترپایين نشن ومتوجه كمپلهاباشن مه ميرم هگمگرای شگان
گپ ميزنم .وبعدباعجله از موتر پایين شد پسرجوانی كه تگفگنگگ
بزرگی راحمل ميكرد پيش آمدواز داكترمنال پرسيد :د مگوتگرا
چی باركدین؟ داكتر :هرسه موتر فقط كمپل اس جوان :كجگامگی
برین؟  -به كمپ حصارشاهی بخاطركمک به مگهگاجگریگن .پسگر
بادست اشار كردودیدیم كه چندنفركه همه مسگلگح بگودنگد بگه
موترهانزدیک شدند وبدون توجه به داكترمنال سگرنگيگز هگای
تفناهای شانرابركمپل هافرو بردند وكمپل هارابيگرون كشگيگدنگد
(وميخواستند چندكمپل رابحساب ماليۀ راهی كه دراختيارداشتگنگد
غصب كنند ...بهرصورت ازچندین محل تالشی گذشتيم تاكمپگل
هارابه مقصدرساندیم...
ثریاجان سدید درصفحۀ  ۵۵كتابش راجع به اوضاع اسگف
انايزكمپ بيو ها چشمدید خودرا چنين نوشته اسگت :تگقگریگبگا
بعداز۱٩ساعت دوبار به پشاور رسيدیم ومن مستقيمگا بگه هگوتگل
گرین رفتم .روزبعد انيسه گفت كه داكتر عبداهلل خانۀ راپيداكرد
كه
**************
مذاكرات امریكا باطالبان ظاهراً پيشرفتهای تشویقی دارد
حكومت افغانستان دراین مذاكرات به حاشيه رانگد شگد اسگت
زیرطالبان این حكومت را دست نشاند ميشناسند وغگيگرقگانگونگی.
بهرصورتت اگرناتو افغانستان راترک كند وطالبان به قدرت برسند
هيچ تضمينی وجود نداركه طالبان به وعد هگای كگه هگيگچگاگا
ازخاک افغانستان حمالت تروریستی صگورت نگمگی گگيگرد و
افغانستان پناهاا تروریستان نخواهدشد استوار باشند .اگراحگيگانگاً
چنين اتفاقی افتاد امریكاميتوانددوبار به افغانستان داخگل شگد
وآنچه الزم باشدانجام دهد.
كانارس بایدافغانهایی كه بانظاميان امریكاكاركرد ویگا
باناتوهمكاری كرد اند به امگریگكگا اجگازۀ ورود داد شگونگد
تعدادشان شاید به صدهانفربرسد.
بعضی هافكرميكنندكه خروج قوای نگاتگو ازافگغگانسگتگان
منجربه جناهای داخلی ميشود .طبيعی است كه درین حالت عگدۀ
زیادی ازمردم حيات خویش رااز دست مگيگدهگنگد یگامگجگبگوربگه
مهاجرت اجباری شوند .همچنگان حگقگون زنگان ودخگتگران بگه
خطگرمگواجگه خگواهگدشگد ور یگم بگربگریگت پگيگش از٩۱۱۱
باردیارتكرارخواهدشد مار اینكه كشورهای ایران پگاكسگتگان
روسيه وچين دست بهم دهندوهمكاری صادقانه نمایندتا آنرا رابگه
یک كشورباثبات وعاری ازتروریسم تبدیل كنند.
ناكامی رهبران امریكا جنراالن نظامی وسگيگاسگتگمگداران
ملكی درهرسه ادارۀ بوش اوباما وترمپ نشان دهندۀ آنسگت كگه
هيچ ستراتژی روشن نداشته و ندارند .از پنتاگون تاوزارت خارجه
تاكانارس تاقصرسفيد ایجاب ميكندكه یک طرح منطقی وعاقالنه
ترتيب وبه منصۀ اجراباذارند وبگراسگاس آن خگروج نگيگروهگا
ازافغانستان عملی گردد وجنگ خاتمه یابد .بایدتمام ميدیای خبری
این موضوع راتعقيب وپيايری كنند كه چرااین جنگ درتگاریگ
امریكابه این انداز طوالنی شد.
ما بایدبدانيم كه جنگ خارجی واكسگيگن نگيگسگت كگه
ضدتروریسم جهانی تزریق شود .درواقعيت تعگدادتگروریسگتگهگای
اسالمی از  ٩۱۱۱به اینطرف زیادشد اسگت .عگلگت عگمگدۀ آن
لشكركشی های امریكاونظاميان این كشوربود است .از دودهه بگه
اینسو حمالت تروریستی دراینجا وآنجا واضح ساخته كه تروریسم
یک تكتيک است نه یک قو و این كدام سرحد ندارد بگعگضگی
اوقات ميتوان محو ونابود كرد وبعضی اوقات درامحای آن ناكگام
ماند.
اگركوششهای مبنی بربرخوردباتروریسم بين الملگلگی بگه
شكل متداوم انجام گيرد ایجاب ميكندكه استخگبگارات دوامگدار
توأم با دپلماسی صورت گيرد نه جنگ بگدون هگدف و پگایگان
ناپذیر  .عساكرما درافغانستان شجاعانه جنايدند اكنون وقگت آن
رسيد كه به كشورخود برگردند/.
مترجم :عجب! به این سادگی بازملت مظگلگوم وبگيگچگارۀ
افغانستان رادر گودال بدبختی رها كردن است !
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صفحۀ دوم

فكرميكند برای تاسيز كلنيک مناسب بگاشگد و مگنگتگظگراسگت
تابامشورۀ همه برای كلنيک نام انتخاب كنيم.
به دیدن خانه رفتيم جای خوبی بود واتگاقگهگای فگراوان
داشت .بعدازیكی دوساعت بح ونظرخواهی همه كگلگمگۀ آریگا
راانتخاب كردیم كه مخفف آریانا بودوبرای همه افغانهاقابل قبگول
بود .بدین صورت اولين كلنيک موسسۀ كمک به اطفال افغانستگان
در پشاور بنام كلنيک آریا افتتاح شد.
داكترعبداهلل(عثمان بحي آمركلنيگک وآقگای نگوابگی
بحي مدیراداری تعيين گردید .داكترعبداهلل بگاسگابگقگۀ طگبگابگت
درپشاور وشناختی كه ازداكتران ونرسهای افغان داشت درمگدت
كوتاهی دوازد نفرداكتر نرس وماموریگن اداری رابگه حگيگ
كارمندان كلنيک استخدام كرد .آقای نوابی هم لسگت مصگارف
كلنيک راتهيه كردكه بامشاهدۀ آن سرم گيج رفت كرایۀ تعميگر
معاشات تجهيزات طبی دوا ودهها چيزدیار كه هيگچگيگک آن
ارزان نبود...
یكی ازمشكالت ماتهيۀ دوا بود .من دراول فكرمگيگكگردم
كه ميتوانم به آسانی ازشفاخانه هاویاموسسات دواسازی درامریكگا
كمک بخواهم وبهمين دليل هم به همه وعد كردم كگه بگهگتگری
ادویه رابه كلنيک خواهم فرستادتا مریضان مجبورنباشنگد ازدوای
بی كيفيت پاكستان استفاد كنند».
نویسندۀ دردآشنای كتاب ثریا سدید راجگع بگه آمگدن
طالبهادر دیدگا اول نوشته« :آمدن طالبان رابه فال نيک گگرفگتگم
وباخودگفتم كه حداقل مردم ما از باران راكتها رهایگی یگافگتگنگد
ومنهم بعدازسالها به آروزیم كه تاسيز مكاتب است خواهم رسيد.
اما وقتی شنيدم كه آنهادراولين هفتۀ كگه واردكگابگل شگدنگد و
حاكميت زن ستيزانۀ خودرا بابستن درواز های مگكگاتگب بگروی
هزارهادختر اعالم كردند بسيارنااميد شگدم .بگایگدبگاگویگم كگه
تعدادزیادی ازمكاتب شهركابل درزمان مجاهدین هم بخگاطگرعگدم
امنيت وگاهی بخاطرتعصب بسته بودند.
طالبان عقيد داشتندكه كابل مركزعياشی وبی بندوبگاری
ومكاتب این شهر زمينه سازپخش مفكور های منحط غربی اسگت.
ازهمين روبزودی مكاتب پسرانه راهم مسگدودكگردنگد وتگنگهگابگه
مدارس دینی اجازۀ فعاليت دادند .هزاران شاگرد ومعلم صبگورانگه
درانتظار روزی بودندكه دروازۀ های مكاتب دوبار بگه رویشگان
بازگردد اماباگذشت هرروز طالبان برقيودات شان می افگزودنگد
وقوانين احمقانۀ جدیدی راوضع ميكردند»...
«تاپایيزسال۱٢٢۶طالبان اكثرقسمتهای افغانستان راتحگت
حاكميت خودقرار داد بودند »اتحادشمال «وادی پنجشگيگر ودو
والیت دیاردرشمال افغانستان را تحت ادارۀ خودداشت.
درواشناتن هم چنين معلوم ميشدكه حكومت امریكگاكگه
سالهابودافغانستان رابه فراموشی سپرد بود تاز ازاوضاع نابسامگان
آنجا وحضورطالبان آگاهی یافته است .سئوالی كه دولت امریكابه
آن مواجه بود این بودكه آیاطالبان را بحي حكمروایگان جگدیگد
ومشروع برسميت بشناسد یانه ازیكطرف كسانيكه درپرو هگای
پرمنفعت تيل وگازطبيعی سهم داشتندبه بهانۀ اینگكگه طگالگبگان در
افغانستان امنيت رابرقراركرد اند ميخواستندكه دولت امگریگكگا
آنها رابرسميت بشناسد تاآنها بتوانند بااحداث لوله های تيل وگگاز
مفادكالنی بجيب بزنند .از طرف دیارنشرات بين المللی خبرهگای
وحشتناكی راازخشونت ومحدودیتهای كه طگالگبگان بگرای زنگان
ودختران افغان وضع كرد بودند نشرمگيگكگردنگد وایگن بگاعگ
گردیدكه موسسات حقون بشروحمایت اززنها درامریكافعاليتهگای
متداوم وموثرخودراعليه طالبان برا اندازند«...
باالخر كميتۀ روابط خارجی سنای امریكاجگلگسگات سگه
روزۀ رابه منظورنظر خواهی ازكسانيكه بگه نگحگوی ارتگبگاط بگه
افغانستان داشتند دایرنمودكه درآن تگعگدادی ازامگریگكگایگيگان
وافغانهااشتراک كرد بودند .منهم درین جلسات دعوت شد بودم
تادرمورداوضاع افغانستان وضع زنان واطفال چشمدیدهگای خگود
صحبت كنم .درروزدوم جلسه افغانهایكی بگعگددیگاگربگاخگوانگدن
مقاالت طوالنی نظریات خود راارانگه كگردنگد مگن كگه فگقگط
باچندیادداشت آمد بودم وقتی دیدم كه دیاران چندورن منظگم
وتایپ شد بدست دارند كمی مشوش شدم اما می دانسگتگم كگه
اكثریت شان سالهاست كه به افغانستان نرفته اند واوضاع راتنها از
را رسانه های جمعی تعقيب كرد اند»...
بانوی حساس وطن ثریا سدید یكی ازچشگمگدیگدهگایگش
راچنين شرح داد « :تاریكترین روز :هرباری كگه ازافگغگانسگتگان
برمياشتم خودرامالمت ميكردم كه چرا بازهم بگدون مگحگاسگبگه
مسئوليت یک پرو ۀ جدید رابدوش گرفته ام .در سفراخيرهم نگه
تنهابه صابر وعد كردم كه مكتبی رادرسمناان افتتاح خگواهگيگم
كرد بلكه به آقای زاهدهم قول دادم كه مصارف دوای كلگنگيگک
لوگررامی پردازیم .اماميدیدم كه پولهای زیادی درحساب بانگكگی
موسسه نيست واز تشویش اینكه شایدنتوانم مصارف پروگرامگهگاو
معاش مامورین رابپردازم گاهی خوابم نمی برد( .صحۀ یازد
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فلشنگ نيویارک

پاسداشت زبان مادری و حرمت فرهنگها
موردتایید وتاکید یونسکو و ملل متحد(۱۱

این سلسله كه ممكن درسال جدید هجری شمسی بدسترس
خوانندگان عزیز هفته نامۀ مردم افغانستان اميد قگرارمگيگاگيگرد
تبریكات صميمانه و مخلصانۀ مان رابخاطگرحگلگول سگال جگدیگد
خورشيدی  ۱۳٢١باخودهمرا دارد .هر چندبهار فرارسگيگد ولگی
بویی ازبهار وگل به مشام نمی رسد .ازنوبهار تابهار و همه فصل ها
مردم عزیزما دم خوش نمی زنند .درسابق دربهارهامردم مامنتگظگر
می بودندودقيقه شماری مينمودندتاسال نوتحویل شود امگا دردا
ودریغاكه بهار تاز درآستانه آمدنست ومردم درتشویگش وانگدو
كه(مخالفان سياسی وبرادران ناراضی امسال حمالت بهاری شگان
راشدت می بخشندوباگسترش وحشت و دهشت وانفجار و انتگحگار
بيشتر درحال برنامه ریزی اند .سرازحاال بمب دستی راكت مایگن
وخمپارۀ شانرا بنامهای حمل وثور وجوزا مسمامی نمایند!
وقتی به صحرا ميروی الله را داغدارمی بيگنگی آری بگه
صحرا رفتم الله را داغدار دیدم داغهایم تاز شد.
باران كه درلطافت طبعش خالف نيست
درباغ سبز روید ودرشور زار خز
قراربودانتخابات ریاست جمهوری هم دراین بگهگارانگجگام
شود ولی آنراموكول ساختندبه تابستان درین فاصلۀ بهار وتگمگوز
وعد های سرخرمن دیاری هم داد شد مثل :انتخابات شفاف! بگه
ثمرنشستن مذاكرات صلح وتدویرلویه جرگۀ مشورتی! كسانی هم
دست اندركاران همچومحافل ومجالز ميبگاشگنگدكگه دكگانگداری
ودغلبازی به شعل روزمرۀ شان مبدل شد وبرای فروش متاع تقلبی
شان دكان كشود اند ولی خودرا سياستمدار(مداری جاميزنگنگد.
كارل ماركز گفته سياست مداریهای آماتوراگرباهم توافق كننگد
دارایی های مان رامی دزدند واگربه اختالف برسند جان ما را !
ونستون چرچل گفت «ازقبرستانی مياذشتم چشگمگم بگه
لوحه سنای افتاد :آدم راستاو و سياستمدار شگریگف! درحگيگرت
افتادم چون اولين باری بودكگه دو انسگان رادریگک قگبگر مگی
دیدم !!!«
سياستمدارانی كه مداری اند تا مدار باكدام طرح منطگق
واستدالل به نبرد در برابر همه دشواری ها وچالش ها مگی رونگد؟
استخبارات منطقه همه را منزوی وتنهاساخته راهی است وآنان هم
دوان بهرطرف در مجموع باحقه بازی وحيرانی فضای حاكگمگه را
احاطه ومحدود نمود تا به نحوی ازانحا هركدام راجداجدا بشكند
وخرد وخميرنمایند!
درهمچوهوا وفضاكه ایجاب ایجادهمبستای واقعی مگلگی
رامی كند وتركيز برمحور گزینۀ ملی واشخاص خوشنام ودوری
ازكسانيكه بارهاموردآزمون قرارگرفته اند كابوس دشمنگی رابگه
تكان می آورد .پز خودرا قویتربسازیم و مطيع ومنقادهرشگخگ
وهرگرو نباید قرارگرفت .زیراگذشته برمال ساخته كه هرزمانيكه
زمينۀ خيزش وجنبش وتپش پيدامی شود دستان مرموز حگركگات
فتنه خيزشانرا شدت ميبخشند .تجربه ثابت ساخته كگه هگربگاركگه
تو درميدان مگلگت قگرارمگيگاگيگرد بگارخگنگۀ دشگمگنگان بگه
ایجادچنددستای ودستپاچای منتج ميشود.
نيچه دانشمندبزرگ مياوید سياستمداری هاانسگانگهگارابگه
دودسته تقسيم نمود  :ابزارها و دشمنان  .درهمچواوضاع واحگوال
كه باهياهوی بسياربرای هيچ توأم است .اكثگركگانگدیگدان انگر ی
شانرابرای معاون یابی ویارگيریهاو بد راهی ها وبقولی برضد تكت
گرو دیاربه مصرف ميرسانند شكل وشمایل هرتكت انتخابگاتگی
روی قوميت وزبان شكل ميايرد اماازناا طرح برنامه و دیگدگگا
تعليم وفرهنگ عاجز وضعيف اند.
هيتلر درزمان جنگ چندموضوع رامدنظرداشگت یگكگی
معلمين را ازهرناا موردحمایت وتقویت قرارميداد ومگيگاگفگت
اگرجنگ راببریم یاببازیم مربی هاو مدرسين برای توسعۀ تگعگلگيگم
وتربيه همت گمارند .هكذا بخش ارشاد وفرهنگ رانگيگز ازنگظگر
نينداخته بود وبه گوبلز وزیرفرهناش توصيه نمودكه اهل قلگم و
كالم رامدنظرداشته باشد .گوبلز كه لباس نظامی هم ميپوشيد ولی
درعرصۀ فرهنای درتالش وكوشش بودكه نظامی هاوغيرنگظگامگی
هابه قلت فرهنگ و زدودن آن مواجه نشوند!
امادركشورجنازدۀ مان همين وزارت اطالعات وفرهنگ راببينيم بارها دعوا
وجنگ سر ناماذاری آن بلندبود تا برنامه های واقعی تگقگویگت اطگالعگات
وفرهنگ كشور .این وزارت كه درواقع از وزارتهای كليدی است هيچااهی
موقعيت واهميتش درک نشد ومعموالاشخاص بنام سهميه واناشت ششم به این
نهادمی آورند وآنهاهم به شكل جاد صافكن زبان وادبيات وفرهنگ وكلتور و
كلچر وثقافت بود اند برای مطرح ساختن زبان ملی وزبان رسمی كه حگاصگل
فكری همين هابود كه هيچاا سرتعظيم وتكریم به بافت اقوام و حرمت زبانها
وهمبستای واقعی ملی نداشته اند! هرچندكه سروصورت و ست های گگونگه
گون بخودميارفتند ولی مفكور ها واجراات شان قرون وسطایی بود است .

اخيراً درآستانۀ روزجهانی زبان مادری باری معين جوانان
آن وزارت تيمورشا اسحان زی گفت :افغان یو مسلمان یو بگيگا
انسان یو ! معين دیار آن وزارت كمال سادات دربگارۀ انگتگخگاب
احمدزی اظهارداشت :انتخاب اشرف غنی شفافتریگن انگتگخگابگات
درافغانستان است ! این دونگقگل قگول بگخگودی خگودگگویگنگدۀ
افكارمسئولين این وزارت كليدی رابيان ميدارد كه هگرمگوردبگی
مقداری رامنعكز می سازد جز تقویت اطالعات و فرهنگ كشور!
طوریكه درشروع بخشهای این سلسلۀ دوامدار برتبصر بر
(  ٩۱فبروری روزجهانی زبان مادری وعلگت وانگاگيگزۀ چگنگيگن
ناماذاری توسط یونسكو وملل متحد نااشته ام اضافه ميدارم كه
بعداز زایش وپيدایش غدۀ خبيثۀ بگنگام پگاكسگتگان درسگال۱٢۴۷
ورویكارآمدن علی جناح كه قایداعظمش ميخوانند! اولين جگرقگه
های سلطه وسيطرۀ زبانی بصدادرآمد كه گویاتنهازبان اردو زبگان
ملی ورسمی پاكستان پنداشته ميشود .نواحی پگاكسگتگان شگرقگی
آنوقت احتجاج نمودندكه زبان بناالی هم زبان رسمی وملی باشگد.
اما بعدازجناح هم زمامداران بعدی پاكستان آهگنگگ اردو سگازی
زبانی را ادامه داد وبرطبل خشونت كوبيدند واعتراضها گستگرد
شد محصالن یونيورستی داكه (پایتخت پگاكسگتگان شگرقگی بگه
مقاومت برخاستندوصداهای مقاومت وطنين آوازهارا بگه فگریگاد
مبدل نمود شعار :اگرهموطن خوب نشگدیگم هگمگسگایگۀ خگوب
ميشویم را انعكاس دادند.
بهرصورت درآستانۀ روزجهانی زبان مادری اخيراً بی بی
سی گزارش كردكه فرهنايان افغانستان توسط مسئولين امگنگيگتگی
پاكستان تحقيرميشوند .فرهنايان افغانستان وپاكستان ابگرازداشگتگه
اندكه تنش وبی اعتمادی سگيگاسگی مگيگان كگابگل واسگالم آبگاد
برارتباطات فرهنايان دوطرف تاثيرات منفی گگذاشگتگه فگعگاالن
فرهنای افغانستان مدعی اندهروقت كه برای شركت درنشستهگای
فرهنای به پاكستان رفته اند درآنجا ازسوی دستااههای اطالعاتی
وامنيتی پاكستان مورد اذیت وآزارقرارگرفته اند.
درروزهای اخيرشاعران نامدار مناطق خيبرپشتونخوا كگه
برای شركت در سمينارخوشحالخان ختک بكابل سفركردند روی
این نكته مك نمودند .اباسين یوسفزی یكی ازچهر های برجستگۀ
ادبی خيبرپختونخوا هرچندازطرح مسایل استخباراتی وسياسی بيگن
دوكشور اباورزید اماگفت ارتباطات فرهگنگاگی وهگنگری بگيگن
دوكشورهمسایه بااهميت است .اوبزبان شاعرانه مياگویگد(:اغگيگار
دورن خانه دیوارهم بكشند -عبوربلبل از دیوارگلی كگارمشگكگلگی
نيست!
بافتۀ او اهالی فگرهگنگگ دوطگرف تگالش وكگوشگش
دارندتاخارج ازمجراهای حكومتی روابط فرهنای بين نویسندگگان
وشاعران دوطرف راتعميم وتوسعه بخشنگد .نگقگش فگرهگنگاگيگان
وهنرمندان مهم است نویسندگان وهنرمندان چشم و چراغ وزبگان
وفكر جامعه واقوام هستند زمانيكه این چشمها ومغگزهگافگكگرمگی
كنند این فكرمشترک است كه باید حرمت شود.
فرهنايان افغانستان باور دارندكه فرهناگيگان پگاكسگتگان
بخصوص خيبر پختونخوا قدر ميشوند درسمينار(خوشحال نگابگعگه
كه دركابل برگزارگردید .اشرف غنی احگمگدزی بگه تگقگدیگراز
درویش درانی گفت هروقت غمی داشتگه بگاشگد آثگار درویگش
صاحب رامطالعه می كند!
خوشحال روهی ازفعاالن فرهنای كه درنشستهای فرهنای
وادبی نویسندگان دوكشورهمسایه رابرگزارميكنند ازسفرهگایگش
به پاكستان تجربه های ناخوشآیندی دارد اومياویددرسفرهگا بگه
پاكستان گاهی بامزاحمتهایی مواجه شد است .محدودیتها سال بگه
سال ازطرف پاكستان وضع ميشود و هناام عبور از مرز بامشكالت
مواجه بود ایم روزی پز ازعبور از مرز در مسيگررا (سگازمگان
اطالعاتی اورا بازرسی نمود پاسپورتش را گرفتندو بعگد كگاپگی
كردند وحتی از اوخواستندعكز بايرند تا مانتوانگيگم درآیگنگد
هادر نشستهای فرهنای اشتراک كنيم هرچند برخورد فرهناگيگان
پاكستان گرم و صميمی است.
درسالهای اخيرتنها دفترميدتوتيک افغانسگتگان درزمگيگنگۀ
بساازفعاليتهای مدنی كارميكنند وبيش ازپنجگا نشگسگت عگلگمگی
وفرهنای برگزارنمود است .محمد عاطگف فگقگيگرزاد رنگيگز
ميدتوتيک گفت روابط تنش آلودسياسی هگمگوار فگعگالگيگتگهگای
فرهنای ميان دوكشور را تحت الشعاع قرارداد است.
حضور پررنگ نویسندگان پاكستانی درجشگنگوار هگای
شعرگل نارنج ننارهار گل انار در قندهار ومشاعرۀ دریای هلمنگد
وهكذا پياز زعفران در هرات باستانی كه قراراست همگه بگرگگزار
شوند می آیند تا همه مصانب كنار زد شد و رابطۀ فرهگنگاگی
حفظ شود .
علی ایحال فراگيری هرزبان هنراست ونگدانسگتگن زبگان
وفرهنگ خودبی هنریست .چنانچه یونسكگو تگاكگيگد وتگایگيگد
ميداردكه زبان مادری رافرابايرید و هگرزبگانگی رابگا مگهگربگانگی
فرابايرید چون مهربانی زبانی است كه ناشنوا دركش می كنگد و
هم نابينا از آن مستفيدمی شود ( .دنباله درصفحۀ دوازهم

برگی از قص
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عُزیر علیه السالم

( عُزیر بر وزن زُبير مرد واردباغش شد وبگاغگی دیگد
بادرختانی سرسبز سایه های گسترد ومگيگو هگای زیگاد ودر
دسترس كه بلبالن درآن نوای چهچه سرداد بودند وپگرنگدگگان
نغمه سرایی ميكردند .وی ساعتی ازوقگت خگودرادر آنگجگا بگه
استراحت وتفریح وبهر گيری ازجلو های شكو وزیبایگی بگاغ
گذرانيد وسپز زنبيلی را پراز اناور و زنگبگيگل دیگاگری راپگر
ازانجير نمود و مقدارینان همرا آنان برداشت و سوار براالغش به
سمت منزل برا افتاد ودر همان هناام كه اوغرن تفكردرمگورد
اسرارعالم وعظمت هستی بود راهش را گم كرد ونشانه های آن
براو مشتبه شد وناا خودرا دردهكدۀ ویران شد یافت كه نشان
ازقومی هالک شد وگرفتارآمد در دالم مرگ وازهم دورشگد
داشت خانه هاویران وآثار خرابه هاهم محوشد بودند وآنجا پگر
ازاجساد فرسود واستخوان های پوسيد بود.
از االغش پياد شد وزنبيل هاراكنارخود گذاشت وافسگار
االغ رابست وبه دیواری تكيه زد تااندكگی بگخگود آیگد وتگوان
وفكرش بازگردد وسپز آنجارا برای استراحت مناسب یگافگت.
نسيم خنكی ميوزید واو عنان عقل وفكرش را رهگاكگرد بگود
تادرموردآن مردگان وحشرونشرآنان به تفكگربگپگردازدوایگنگكگه
چاونه آن اجسادپوسيد بعد ازاینكه خوراک زمين شد تبدیگل
بخاک ميشوند وبارانهای زیاد ازآسمان برآن خگاكگهگامگی بگارد
دوبار زند ميشوند؟ سپز افكارش به وهم وسكوت تبدیل یافت
وچشمانش بسته وزانوهایش سست شد وبه خوابی عميق فرورفت
اناار كه اونيزبه مردگان ملحق شد بود.
صدسال پياپی گذشت كودكان پيرشدند وپيران ازدنگيگا
رفتند نسلهایی از ميان رفتندوبناهایی ویران گشتگنگد و عگزیگر
درهمان مكان مانندجسدی بدون روح افتاد بود استخوانگهگایگش
پوسيد ومفاصلش ازهم مجداشد بود تااینكه خداوند خگواسگت
قضيۀ راكه مردم درآن سرگردان بودند ودرمگوردآن اخگتگالف
داشتند باحقيقتی ملموس كه درحز آنها بانجد وچشمان شگان
نظار گرآن باشد حل وفصل نماید .پز استگخگوانگهگای عُگزیگر
راجمع واعضایش رامرتب نمود واز روح خگود درآن بگدمگيگد
وعزیر آفرینشی كامل یافت ودارای بدنی تنومگنگدشگد ودرایگن
هناام بودكه به پاخاست انااركه ازخواب بيدارشد اسگت وبگه
دنبال االغش مياشت وخوراكی هایش را سراغ ميارفت .
دراین هناام فرشتۀ نزداو آمدو ازاو پرسيد :ای عزیر! به
گمانت چه مدت درخواب بود ای؟ عزیز بدون هگيگچ انگدیشگه
وتفكری جواب داد :روزی یا نصف روزی درنگگ نگمگود ام.
فرشته گفت :بلكه صدسال دراین حالت ميان این اجساد بود ای
وآسمان بارانها برتو بارانيد است وبادهای زیادبرتو وزید اسگت
وبه رغم گذشت اینهمه سالهای طوالنی وحوادث پياپی خوراكت
همچنان سالم است ونوشيدنی ات تغييرتكرد است اما به االغگت
بناركه چاونه استخوانهایش پراگند گشته ورگگهگایگش ازهگم
گسيخته است وخداوند بلندمرتبه به تونشان خواهد دادكگه ایگن
استخوانهارا چاونه بهم پيوندميدهد و زند ميارداند تگاتگو بگه
زند شدن مردگان اطمينان قلبی پيداكنی وایمانت به روز آخرت
افزود گردد تاتو رانشانه ای بگرای مگردم گگردانگد تگاآنگهگا
راازتاریكی شک وتردید بگرهگانگد وراهگهگای ایگمگان را كگه
برآنهامشكل وبسته گشته است برایشان روشن نماید .
و عزیر چون بناریست االغش رابهمان وضع ونشانه های
سابق یافت كه برپاهایش ایستاد وشریان زنگدگگی درگگوشگت
وبدنش جریان یافته بود دراین هناام عزیز گفت(:می دانم كگه
خداوند برهرچيز تواناست بقر ٩۵٢
االغش راگرفت وبه سمت خانه اش برا افگتگاد راهگهگا
نشانه هاومنازل رادید كه تغييركرد بگودنگد واو گگذشگتگه اش
راهمانند رویایی بسياردور بيادميآورد تا اینكه به منزلش رسگيگد
ودرآن پيرزنی رایافت كه فرسود شد وقامتش خگمگيگد شگد
بود امابرغم گذشت روزهاوسالها همچنان سگرپگابگود اگگرچگه
بينایيش را ازدست داد بود...
عزیر ازاو پرسيد :آیااین منزل عزیراست؟ پيرزن گگفگت
بلی این منزل عزیر است واشک ازدیگدگگانگش جگاری گشگت
وگفت :عزیر ررفت ومردم اورا فراموش كردند ومدت زمگانگی
طوالنی است كه تاكنون من ازكسی نامی از عزیر نشگنگيگد ام.
عزیر گفت :من عزیرهستم وخداوند صدسال مرابه عالم مردگگان
برد واكنون دوبار مرا زند نمود وبه زندگی بازگردانيد است.
پير زن آشفته گذشت وابتدا ازپذیرش ادعای اوسرباز زد سگپگز
گفت :عزیر مردی نيكوكاربود ودعایش هموار قگبگول مگيگشگد
وهرچيزی راكه ازخداوند طلب مينگمگود بگه اوعگطگا مگيگكگرد
وهربيماری راكه دعاميكرد شفامی یافت .پز توهگم ازخگداونگد
بخوا كه جسم مرا سالم سازد وبينایيم را برگرداند( .دنگبگالگه در
صفحۀ یازدهم
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عنوان کتاب :شناسایی با اخالق طبابت
تتبع ونگارش از :داکترغالم محمد دستگیر
»ای خداوند بگزرگ واحگد و
الیزال آفرینندۀ زمين وآسمان و
همه مخلون جهان با شكگران از
لطف وكرمت به این بندۀ عگاجگز
كه قدرت وتوانایی این را عگطگا
فرمودی تاعلم مقدس طبابگت را
آموخته بگرای بگهگبگود واعگادۀ
صگگحگگت انسگگان كگگه یگگكگگی
ازگرانبهاترین تحفه های تگوسگت
خدمت نمایم .اميدوارم مرا الیگق
و شایستۀ آن گردانی تابا در نظگر
داکترغالم محمد دستگیر
داشت اصول و قوانين اسگالمگی
طبی واستفاد از تگمگام اوصگاف
خجستۀ انسانی بتوانم ازعهدۀ ایگن
وظيفۀ مهم برآیم« .
وقتی این گفتار ونيایش پرصفای هم مسلک گرامی ام كه مدتی
افتخار تدریز اوراداشتم ومطابق به تخل مردمی خود همگيگشگه
ودرهمه اموردستاير بود است خواندم یادم ازسوگندپدرطبابت
(هيپوكرات آمدكه وقتی من مدیرنشرات وبعد رنيز فگاكگولگتگۀ
طب كابل بودم متن آن سوگند باترجمه از فرانسوی دریک تابلگو
باخط درشت درقفسۀ اخبارفاكولتۀ طب نصب كردم كه مگفگهگوم
گفتارداكترغالم محمد دستايررا البته باكلمات دیاربيان ميكند.
یقيناً شماخوانندۀ فرزانۀ جریدۀ اميد بامقاالت تحليلی انتگقگادی
وعلمی داكتر دسگتگاگيگر درصگفگحگات واكگثگراً درسگرمگقگالگۀ
اميدآشناهستيد .این طبيب دردآشنای جامگعگۀ افگغگانگی درداخگل
وخارج كشور رویدادهای روزوگزارشهای ملی وبگيگن الگمگلگلگی
رادرقبال وقایع پرتالطم افغانستان باچير دستی خاص وشگجگاعگت
قلمی بيان كرد است راجع به اخالن طبابت كه موضوع این بح
است داكتر دستاير درصفحۀ۳۱كتابش چنين مينویسد :
«طب وقانون وارزشهای اجتماعی بح های راكد وبی مگعگنگی
نيستند .آزمایش متكرر موضوعات اخالن طبابگت وتگطگبگيگق آن
درحاالت جدید یک امر ضروری شمرد ميگشگود .چگا شگشگم
«آیين نامۀ اخالن »امریكن كالج آف مدیسن یا ACPموضوعات
نوپيدا دراخالن طبابت رادر برداشته وآنچه درقدیم مورداستگفگاد
بود وتاهنوزدررابطه به اخالن طبابت دخيل است تكراراً مطالعگه
تدوین وناا داشته است .مشكالت متعدد اخالن را درطب منعكز
ساخته سعی ميورزدتاچاونه پرنسيب های موجگود رابگرنگظگارت
موضوعات نوپيدا وسعت داد روشنی اندازد .عالوتا باتكراروتایيد
پرنسيبهای اخالقی كه درحل مشكالت اخالن درسابق كمک نمود
است آیين نامۀ كالج مينااردكگه :ایگنگهگا سگبگب جگلگوگگيگری
ازپرابلمهای آیند شد ميتواند .این آیين نگامگه بگرای تگعگویگض
تجارب وامانت داری یک طبيب منفرد نبود ولی بحيگ یگاآورد
ازوظایف مشترک طبيب ومسلک طبابت خدمت كرد ميگتگوانگد.
پز بيایيدكه بدانيم طب چيست وطبيب چه كسی است .
طب مسلكی است كه سروكارآن مجادله به امرا انسگانگهگا و
برگشت صحت شان بود جسم سالم راحمایت ومحافظت ميگكگنگد.
ولی ابن سينای بلخی جهانی به تعریف یک جمله یی قناعت نداشته
آنرابه تفصيل بيان ميدارد« :گویم  :طب دانشی است كه بوسگيگلگۀ
آن ميتوان بركيفيات آدمی آگاهگی یگافگت .هگدف آن حگفگظ
تندرستی درموقع سالمت و اعادۀ آن به هناام بيماری است .شایگد
كسانی باشندكه گوینددارای دوجنبۀ نظری وعمگلگی اسگت ومگن
بااتالن كلمۀ (دانش برآن طب رافقط بامفهوم (نظری مگعگرفگی
كرد ام ...زیراكه طب نظری وطب عملی هردوعلم است یگكگی
ازآن اصول طب است وآندگر علم براصول بكارگرفتن آن یعنگی
(طب علمی است كه برای دوجنبۀ آن درلفظ بكار رفته است«.
ابن سينامياوید« :مقصودمن ازطب نظری ایگنگسگت كگه ازرا
فراگيری به اصول آن پی ببریم بدون اینكه اسلوب وروش كاربرد
(استعمال آنرابيان كنيم .مثال مياویيم :تب برسه نوع است ومزاج
برنُه قسم واین اصول است .منظورمن ازبكاربردن لفظ (عگمگلگی
درعلم طب پی بردن به اسلوب كاربرد (استعمال این علگم اسگت
بصورت مثال مياویم:
برای عالج ورم های گرم (ابسگی نگخگسگت مگادۀ بگازدارنگد
(بازداند ازپيشرفت بيماری خنک كنند و بروزدهند (پختاگی
ابسی رابكار برد .وبعد به داروی بازدارند داروهای نرم كنگنگد
اضافه كرد.

شمارۀ 6501
پز ازآنكه ورم بكلی فرونشست(بعداز شق باید داروهای محلگول
(محلولهای شستشو استعمال كرد مار در ورم های كه براثرمواد
دفعی وترشحی اندام های اصلی(زند – فيستول ایجادشد باشگد.
این تعليم به شمامی آموزدكه چاونه بایدعمل كرد .پز اگگرایگن
دوقسمت را یادگرفتی صاحب دوعلم نظری وعملی هستی .حگتگی
اگردراین زمينه هرگزكاری نكرد باشی ...ما فقط دوحالت بگرای
بدن ميدانيم كه یكی تندرستی ودیاری از دست دادن تنگدرسگتگی
(سالمت است .سالمت(صحت سرشت ویاحالتی است كه در آن
اعمال بدن بدرستی سرميزند (وظيفه اجراميكند ونقطۀ مقابل آن
فقط دور شدن ازسالمت است و بز »...
این راباید بدانيم كه اگرداكترمعالج بااسگاس مسگئگولگيگت
انسانی ومسلكی موازین اخالن طب رامراعات كند دوثمرۀ عمد
به بارمی آورد :یكی اینكه وجدانش كه مریض خودرا بااسگتگفگادۀ
راستين ازدانش وتجربۀ خودتحت تداوی قرارميدهد از اجرااتگش
راضی وخوشنودميباشد دوم اینكه مریضی كه متيگقگن مگيگشگود
اوراتگداوی
داكترمعالجش بدون درنظرداشتن مفاد مادی مگر
ميكند معتقد ومطمئن ميشودكه تداوی داكترموثر واقع مگيگشگود
وزودترشفایاب خواهد شد.
اینک قسمت دیارنوشتۀ تحليلی داكتردستگاگيگر مگولگف
عزیزكتاب رابه شما تذكرمی دهم« :دربارۀ اینكه اخالن چيست؟
ستاف «ماركوال سنتربرای اخالن عملی »ازدانشاا سانتاكلگيگيگر
دانشاا جيسوی درسليكان فالی كاليفورنيانوشته اند :چندسال قبل
سوسيولوجست بُمهارت ازیک گرو تجارت پيشه پرسيد :اخگالن
نزدشماچه معنی دارد؟ ازجملۀ جوابهای شان گفته های ذیل نگقگل
شد است« :اخالن چيزیست كه مرامياوید احساس من صگحگيگح
است یا غلط – اخالن چيزیست كه بااعتقاد دینی من گر خگورد
است – اخالقی بودن آنست كه آنچه قانون ميخواهد فرد اجراكند
– اخالن شام ستاندردهای سلوكی است كه جامعۀ ما ميپذیرد -من
نميدانم این كلمه چه معنی دارد».
امكان دارداین جوابها مطابق جواب خودماباشگد مشگكگل
است كه به معنی اخالن متيقن بود وهم نظریات متفگاوت دربگارۀ
اخالن وتعریف آن وجود دارد كه قسماً دربگاالسگوسگيگولگوجسگت
آنراازطریق پرسشهاتذكرداد كه كمی فراتر ذیالً ارانه مياردد :
جواب اولی كه بُمهارت گرفت نشان ميدهدكه :اكثرمردم
اخالن رامعادل احساس فكرمينمایند اماواضحاً اخالقی بودن یگک
موضوع پيروی ازاحساس نيست .یگک فگرد مگرد یگا زن كگه
ازاحساس خود پيروی ميكند امكان داردعمل راصحيح منگعگكگز
سازد(نه غلط  .درحقيقت احساس اكثراً ازاخالن منحرف ميشود.
نباید فرد اخالن را با دین یكسان بشمرد واضح است كگه
اكثر ادیان بيانار اخالن عالی اند .اگراخالن محدود به دین بمانگد
پز اخالن تنهابه افراد دینی قابل تطبيق خواهد بود .قسگمگی كگه
اخالن برای فرد بسيارمتدین اهميت دارد همانقدر برای كسانيكه به
دین ومذهب اعتقادندارند هم مهم شمرد ميگشگود .دیگن زمگيگنگۀ
بلندترین ستاندارد اخالن رامهيا ساخته انايزۀ شدید بگرای روش
اخالن ميسر ميسازد .باآنهم اخالن نه محدودبه دین ماند ميتوانگد
ونه مانند دین است.
همچنين اخالقی بودن مانندپيروی كردن ازقانون نگيگسگت
قانون اكثراً دارای ستانداردهای اخالقيست كه همشهریان بایدازآن
پيروی نمایند .ولی اخالن مانند احساس ميتواند ازآنچه اخالقيست
طفر رود .قانون غالمی یا سليوری قبل ازجنگ داخلی درامریكگا
وقانون فرسودۀ امروزی اپارتاید(نفان وجدایی بين سياهپگوسگتگان
وسفيدپوستان درافریقای جنوبی مثالهای واضح غيرمتناسب بودن
قانون وانحراف آن ازاخالن است .مادۀ چگهگارم قگانگون اسگاسگی
افغانستان تذكراتی داردكه ازنظرمدنی اخالقی ودینی برای هگمگۀ
افغانستانی هاموردقبول نيست ازنظرمدنی بعو شروع اقگوام از
(الف با ( شروع شد است ازنظر اخالقی (مليت افغگانسگتگان
یعنی افغانستانی(مليت افغان شهرت پيداكرد از نظردینی برمردم
(جبر روانيست اما جبراً همه اقوام را(افغگان كگه نگام بگرادران
پشتون مااند نام داد اند.
باالخر اخالقی بودن مطابق (هرچه جامعه ميپذیرد نگمگی
باشد .درهرجامعه اكثرمردم ستانگداردهگای كگه دارنگد اخگالقگی
ميدانند ولی ستاندرد روش دریک جامعه آنچه اخگالن شگمگرد
ميشود منحرف شد ميتواند .تمام یک جامعه اخالقاً مفسگد شگد
ميتوانند مثال نازیهای جرمنی یک جامعۀ بودكه ازناا اخالن فاسد
بودند».
اعالميۀ عمان  :دفترمنطقوی سازمان صحی جگهگان دراثگر
پيشنهادسازمان طبی اسالمی وانجمن تحقيقات شاهی تمدن اسالمی
مملكت اردنيۀ هاشميه كنفرانسی را بتاری  ٩۳تا٩۶جون سال۱٢۷٢
كه مطابق ۱٩تا ۱٢ما ذوالقعدۀ سال ۱۴۱٢بود دایرنمود ودراخيگر
نتيجه گيری كنفرانز راكه بنام «اعالميۀ عگمگان »شگهگرت دارد
پخش نمود.
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این اعالميه برای بهبودصحت باپيروی از روشهای زندگی اسالمی
وارتقای سطح زندگی بصورت عگمگوم طگرح گگردیگد اسگت
مخصوصا وثيقۀ ضميمۀ این اعالميه ارزش بيحدداشته توجه جدی
باید عطف گردد :
 -۱صحت یكی ازنعمت های الهی است كه بسياری مردم
قدرآنرانمی فهمند طوریكه احادی شریف به آن ناطق است(بگه
وثيقه تشریح شد است  -٩صحت یكی ازعناصرزندگگی اسگت
تاعناصراساسی دیارموجود نباشد تكميل نمی شودمانند آزادی
امنيت عدالت تعليم كار كفایت نان آب كاال خانه ازدواج
وصحت محيطی  -۳انسان ميتواندصحت خودراحفظ كند به این
طوركه درحالت اعتدال ميزان صحی رامحافظت نماید وطوریكگه
قرآن كریم امرنمود نه ازین ميزان تجاوز كندونه كمی كگنگد.
 -۴هرانسان مسگئگولگيگت صگحگی داردكگه الزمسگت صگحگت
خودراطوركامل ناهدارد وطوریكه در حدی شریف واردشگد
ازصحت خود برای بهبودیافتن ازمر استفاد كند -۵ .طریگقگۀ
كه انسان درزندگيش پيروی ميكند برصحت وی نقگش اسگاسگی
دارد -۶ .روش زندگی اسالمی مشتمل براسلوب وروشهای مثبت
است كه همه تقویت وبهبودی برای صحت ميباشد وروش منفی
راكه منافی صحبت ميباشد نمی پذیرد.
 -۷طوریكه قرآن اسالم راتعگریگف مگيگكگنگد عگبگارت
ازفطرت است كه مردم رابر آن آفرید پز مگراعگات كگردن
روشهای زندگی اسالمی درحقيقت تحقق طبيعت اصيگل انسگانگی
است وهماهنای باسنت اهلل درجسم روح فرد فاميگل اجگتگمگاع
انسانی ومحيط زیست ميباشد -١ .وثيقۀ كه ضميمۀ اعالميه اسگت
مشتمل برموضوعات وقانمه (پرهيزند دهخدا دستاير اسگت
كه روش زندگی اسالمی راازآیات قرآنی وسنت نبوی استخگراج
نمود ودربهبودصحت ورشد انسان بصورت عام نگقگش اسگاسگی
دارد وجزء غيرقابل انفكاک این اعالميه است -٢ .این كنفرانگز
ازهمه سازمانهای بين المللی حكومات سازمانهگای رضگاكگاران
وغيرحكومتی خواهش داردكه براساس تشویق كردن بگه روش
زندگی اسالمی مثبت مردم رابرای بگهگبگودی صگحگت دعگوت
نمایند خصوصاً درموارد ذیل:
الف -روش زندگی اسالمی راكه به مردم بهبودی صحت
ميبخشد بشناساند وازخالل وسایل تبليغ مناسب هرمنطقه رابه آن
دعوت كند .ب -وسایل و شروط بهبودصحگت وروش حگيگات
صحی رابرای مردم آماد كنندوازمواد اعالميه مخالفت نكنند كه
این مخالفت منافی صحت شان است وموادی كه به صحگت شگان
ضرردارد ازآن منع نمایندو ازترویج سگلگوک وروش مگخگالگف
صحت خودداری كنند .ج -مردم راتشویق كنندكه بگرخگودشگان
اعتمادنمود و حاصالت محلی شانرا توسعه وتقویبت بخشند كگه
این كارمدخل عملی خوبی است برای تطگبگيگق روش زنگدگگی
صحی .د -تكرار رهنمایی های موسسات صگحگی تگعگلگيگمگی
فرهنای ونشراتی كه بهبودصحت وتشویق بگه روش زنگدگگی
صحی باشد خصوصاً آن موضوعاتی كه دروثيقۀ ضمگيگمگۀ ایگن
اعالميه است .هگ  -تكرار رهنمایی های موسسات تعليم صحی كه
متضمن مسئوليت وظيفه داران صحت باشد وفهمانيگد شگودكگه
وظيفۀ صحی یک مسئوليت ورسالت است نه تنهایگک كسگب و
عمل .و -تعهدبه اینكه هرمساعی وكوشش كه بخاطر وضع برنامه
ازطرف مقامات مربوط برای تطبيق زندگی اسالمی مبذول شگود
پشتيبانی وحمایت كنند».
خوانندۀ گرامی وعالقمند صحگت وسگعگادت انسگانگی
تازمانی كه شمابتوانيد متن كامل این كتاب پرمطلب ورهگكگشگا
وپراستفاد رابدست آورید اینک تنها قسمتی ازعناوین عگمگدۀ
آنرا برای تان ارانه ميدهم :
درجلداول كتاب زیرعنوان «مقوله ها »دربيان نگلگسگن
ماندال كه چندی قبل نامه های زندان اورا ازمتن فرانسوی ترجمگه
كردم چنين ميخوانيم« :زیبایی چهرۀ یک فرد دراخگالن خگوب
تكميل ميشود اماكمبود یانبوداخالن راهيچ
چهرۀ زیبایی نمی تواند مكمل سازد! »وعناویگن مگهگم
دیار :وظایف عمومی یک طبيب پرنسيبهگای اسگاسگی اخگالن
طبابت تدریز اخالن طبابت سوگند های مسلكی اطبا قگانگون
(هيپوكرات اولين تعهدنامۀ محصلين طب افغگانسگتگان اخگالن
كلنيكی اخالن طبابت عسكری ریسرچ درطب كميتۀ اخالن و
اهداف آن مساعی كمپنی دواسازی وپركتز سگریگری خگوب
خطوط رهنمای اخالقی دوبارۀ هم مسلكان خطگوط رهگنگمگایگی
اخالقی دربارۀ خالف رفتاری ریسرچ احگتگرام بگرای شگخگ
ناهداری اسرار ومحرميت اخالن طبابت در اسالم مگحگافگظگت
حيات انسانی جلوگيری ازحاملای وعقيم ساختن سقگط لسگت
بعضی اصطالحات اناليسی در ریسرج سریری وباالخر مصاحبگۀ
وزیر صحت عامه درپروگرام جدید تعهد...
حال دراخيراین معرفی مختصریک كتگاب عگلگمگی و
تحقيقاتی وتحليلی طب و اخالن طبابت سوانح گرانمایه الگهگام
بخش وروشنارهم مسلک فرزانه و (دنباله درصفحۀ دهم
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همّت  :عبدالرّزان كاشانی بااستناد به آیۀ(ما زاغ البصگر و
ماطغی واشار به این معنی كه همت خالیگق هگمگه بگایگدبسگوی
خداباشد آنرابرسه درجه تقسيم كرد است :الف عگدم بگخگل و
كوتاهی نسبت به توجه به حق وتوكل به او و شون بگه حضگرت
حق ب اینكه بند ناتوانی خودرا واینكه وجوداستقاللگی نگدارد
دریابد وبه مقامی برسدكه بداند توجه به اسباب وواسطگۀ فگيگض
خود از مهلكات است وبه علم وعمل خودمغرور نشود .ج آنگكگه
همت بند حتی متوجه واردات وتجليات نوری كه ازجملۀ مواهب
حق اند مانندشون وجد برن و ذون نباشد وبه مقامگاتگی چگون
توكل و رضا وتفویض وامثال آن اهتمام ننماید وفگقگط مگتگوجگۀ
وصال حق باشد.
همّه االفاقه :نخستين درجۀ همت كه سبب طلگب بگاقگی و
ترک فانی است
همّه االلفه :درجۀ دوم همت كه سبب ایجاد الفت وتوجه به
وعد های خداوند درپاداش اعمال شود وبدان مشغول گردد.
همت ارباب همم عاليه :درجۀ سوم همت كه توجه صگرف
به حق است (.فرهنگ اصطالحات عرفانی
ارادّت :ارادت ابتدای را سالكان باشدوآن ناميست نخستين
منزل قاصدان را به خدای سبحانه وتعالی و این صفت را ارادت نام
كرد اند زیراكه ارادت مقدمۀ همۀ كارهاباشد وهگرچگه ارادت
بند برآن مقدم نباشد نتوان كرد .چون این اول كاربود آنگراكگه
طریق خدای عز وجل ورزد ارادت نگام كگردنگدمگانگنگد قصگد
اندركارهاكه مقدمۀ آن بود ومرید برموجب اشتقان آنسگت كگه
اورا ارادت بود( .رسالۀ قشيریه
اراد  :اختيارمسبون به تصور وتصدیق وميل وشون وعگزم
مؤكّد .اراد به نزدعارفان واهل ذون عبارت ازصفت قدیم اسگت
كه زایدبرذات وقایم بدان است وشأن آن تخصي ممكنات اسگت
به بعضی ازآنچه وقوع آن جایز است( .فگرهگنگگ اصگطگالحگات
عرفانی
ادب  :نااهداشتن ورعایت شرایط هرچگيگز ودراصگطگالح
ملكه ایست در شخ كه او را ازكارهای زشت بازدارد» .ادّبگه «
یعنی اورا مهذب وپاک و اخالن اورا مرضی كگرد وبگه مگعگنگای
آموختن علم ادب وعقوبت شخصی كه بدی كرد است نيزهست.
جمع آن آداب است وآداب برعلوم ومعارف بطور كگلگی
وبرعلوم مستظرفه بطورخاص اطالن مياردد .ادیگب كگامگل آن
بودكه ظاهر وباطن اوبه محاسن اخالن واقوال ونيات آراسته بگود.
اخالقش مطابق اقوال باشد ونياتش موافق اعمال .چنانكه نماید باشد
وچنانكه باشد نماید.
شي االسالم گوید :ادب تهذیب ظاهروباطگن اسگت .ایگن
كلمه دراصطالح عارفان مأخوذ ازآیگۀ شگریگفگۀ »والگحگافگظگون
لحدوداهلل»)توبه  ۱۱٩است .حدود عبارت ازاوامر ونواهی الگهگی
است كه واجب یا مستحب یا محظور یا مكرو است .
ادب هموار مالزم بامندوبات وبعد ازمكگروهگات اسگت.
رعایت كردن حدود هركسی عبارت ازادب است نسگبگت بگدان
كز ومأخوذ ازروایت نبوی است كه فرمودنگد» :ادبگنگی ربگی
فاحسن تأدیبی«(پروردگارم مرا ادب كرد وچه نيكو ادب كگرد.
حسن ادب صفات احباب است .
لفظ ادب عبارت است ازتحسين اخالن وتگهگذیگب اقگوال
وافعال وافعال بردو قسم اند :افعال قبول وآن رانيگات خگوانگنگد
وافعال قوالب وآنرا اعمال خوانند .اخالن ونيات نسبت بگه بگاطگن
دارند واقوال واعمال نسبت به ظاهر .پز ادیب كامل آن بگودكگه
ظاهر وباطنش به محاسن اخالن واقوال ونيات و اعگمگال نسگبگت
آراسته بود .اخالقش مطابق اقوال باشد ونياتش مگوافگق اعگمگال
چنانک نماید باشد و چنانک باشد نماید.
از ابن عطا(یكی ازمشای بزرگ صوفيه وازنزدیكان جنگيگد
وازموافقان و یاران حالّج كه بهمان سبب پز ازشكنجگه بگدسگت
حامدبن عباس وزیرمقتدر عباسگی درسگال  ۳۱٢كشگتگه شگد.
پرسيدند كه ادب چيست؟ گفت :الوقوف مع الگمگسگتگحگسگنگات.
گفتنداین سخن چه معنی دارد؟ گفت معنا ان تعامل اهلل سراً وعلنگاً
بااالدب فاذا كنت كذالک ادیباً وان كنت اعجميعاً .
دركشف المحجوب است كه آداب برسه گونه اند :یگكگی
اندر توحيد باحق عزّ وجل وآن چنان بگودكگه انگدرخگالء ومگالء
خودرا ازبی حرمتی نااهداری ودر خالء معاملت چنان كنگی كگه
اندرمشاهد نمایی.
بعضی گویندحضرت موسی درمقام سخگن بگاحگق چگون
درحال سُكر و وجد بود حدود ادب راآنطوركه مقتضای مخاطگب
باحق بود رعایت نگكگرد سگر رشگتگۀ تگمگيگز راازدسگت داد
وحدودعبودیت تجاوز نمودوگفت« :ارنی انظگرالگيگک »(اعگراف
 . ۱۴۳خطاب عزت دست رد برروی طلب وی زدوفگرمگود» :لگن
ترانی یاموسی«(اعراف ۱۴۳وچنين تقاضایگی ازعگبگد درمگقگام
عبودیت شایسته نمی بود( .فرهنگ اصطالحات عرفگانگی  /ادامگه
دارد.

حبيب اهلل شيرازی قاآنی

دریــــا نـــوش

خيزید و یک دو ساغر صهبا بياورید
ساغر كمست یک دو سه مينا بياورید
مينا به كار ناید كشتی كنيد پر
كشتی كفاف ندهد دریا بياورید
خوبان شهر را همه یکجا كنيد جمع
جایی كه من نشستهام آنجا بياورید
ما را اگر به جام سفالين دهيد می
خاكش ز كاسه سر دارا بياورید
از ملک ری به ساحت یغما سپه كشيد
هرجا پری رخيست به یغما بياورید
وز روم هر كجا بچه ترسای مهوشست
ور خود بود كشيش كليسا بياورید
در بزم عيشم از لب و دندان مهوشان
یک آسمان سهيل و ثریا بياورید
تا من به یاد چشم نكویان خورم شراب
یک جویبار نرگز شهال بياورید
تا من به بوی زلف بتان تر كنم دماغ
یک مرغزار سنبل بویا بياورید
گيرید گوش زهر و او را كشان كشان
از آسمان به ساحت غبرا بياورید
تابيد زلف حوری و او را دوان دوان
سوی من از بهشت به دنيا بياورید
تا من كنم ثنای خداوند خود رقم
كلک و مداد وكاغذ و انشا بياورید
اول به جای صفحه ز بال فرشتاان
پری سه چار دلكش و زیبا بياورید
ور از دو سان غلمان ناید قلم به دست
از ساعدین آن بت ترسا بياورید
پز جای دو د مردمک دیدگان حور
سایيد و هرسه چيز به یكجا بياورید
قاآنی  :ميرزا حبيب اهلل شيرازی متخل به قاآنی فگرزنگد
محمدعلی گلشن از شعرای نامدار عهد قاجار است .وی در سگال
 ۱٩٩۳هجری قمری در شيراز متولد شد تحصيالت مقدمگاتگی را
در همان شيراز گذراند .او در اوان جوانی عازم مشهد شگد تگا در
آنجا به ادامه تحصيل بپردازد .در سفر به تهران شگعگری در مگدح
فتحعلی شا سرود و از وی لقب مجتهد الشعرا گرفت .قگاآنگی در
ادبيات عرب و فارسی مهارت كافی یافت و به حكمت نيز عگالقگه
سرشاری داشت .او با زبانهای فرانسه و اناليسی نيز تا حد زیگادی
آشنایی داشت .همچنين در ریاضيات كالم و منطق نيگز اسگتگادی
مسلم به شمار میرفت .دیوان اشعار وی بالغ بر بيست هگزار بگيگت
است .او كتابی به نام پریشان به سبک گلستان در نگثگر نگاگاشگت.
قاآنی در سال  ۱٩۷۱هجری قمری در تهران وفات یافت و درحرم
حضرت عبدالعظيم مدفون شد/.
***********

مخمس سید مستان شاه کابلی بر غزل
که به شمس تبریزی(رح) منسوب است

گه عرش وگهى کرسى ،گه نفى وگه اثباتم گه مسجد وگه دیرم ،گه کعبه و میقاتم
خلّـــص شنو اى عارف ،از رمز مقاالتم
»بى جان شدهام صد ره ،تا جان خراباتم
چـون جان خــــراباتم ،جانان خراباتم«
چون گشت تعینها ،پرده به رخ حضرت جستم ز همه اکــــوان ،اندر تتق عزّت
بر بسته تمامى رخت ،از مدرسۀ کـثرت
»این خـرقۀ هستى را در میکدۀ وحدت
صد بار گرو کردم ،عریان خـــراباتم«
منزل چو هزار و یک چل گشته مقاماتم
از قــــربت اَحدّیت ،در ملک اضافاتم
زاهد! به خدا رو رو ،ضایع مکن اوقاتم
»من آینۀ ذاتم ،خـــــورشید سماواتم
من بحر کراماتم ،من کان خـــراباتم«
شدطورتجلّى گرم دل گشت زهستى پاک ازآتش قرب خود بگداخت همه خاشاک
نى پیک امین اینجا ،نـى رفرف چاالک
»بى واسطۀ امالک ،در لوح دل لـوالک
نازل شدهام امشب ،قــــرآن خراباتم«
خورشیدصفت قلبم افتاده به تاب و تب
در زهد ریایى نیست عـشاق ورا مطلب
معشوق ومى وساقى اینست مرا مشرب
»درخانقهم صوفى رو رومَطَلب کامشب
با یار خـــــراباتى مهمان خراباتم«
چون کفرحقیقى شدپاتاسرمن مشکین
اندر ره عشق حق ،نى ملّت و نى آئین
گنجیده چوانوارش اندردل این مسکین
»اى ساقى جان برخیزاى شمع خردبنشین
واى مطرب دل بر گو ،سلطان خراباتم«
آیات الهـى درج ،در پردۀ تضــمینم خورشید سماواتى« ،مستانشه »حقبینم
پرسید چه اى یاران ،از ملّـت و آئینم
«شمسالحق والدینم با عزّت وتمکینم
خود را همه او بینم ،عـریان خراباتم»

این مخمز را استاد بزرگ موسيقی كشور استاد سرآهنگ
فقيد بار ها در مجالز و كانسرت ها و رادیو افغانستان خواند انگد
خداوند همه این بزرگانرا بيامرزد و جایشان بهشگت و یگاد شگان
گرامی باد .در زمينه نظریات دوستانرا قدر می كنيم بگا احگتگرام
(همایون عالمی
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غنی درپی آتش زدن به حساسیتهای قومیست
محمداشرف غنی ریيز حكومت وحدت ملی در سخنرانیاش در
محفل گرامیداشت از نوروز در بل از شا امان اهلل خان پگادشگا
وقت افغانستان بعنوان»قهرمان ملی افغانستان«یادكرد.این در حالی
است كه مردم افغانستان شا امان اهلل خان را »غازی «لقگب داد
اند و »قهرمان ملی« در قانون اساسی افغانستان از سوی مگردم بگه
شهيد احمد شا مسعود داد شد است.
اكنون شگمگاری ازشگهگرونگدان نگویسگنگدگگان وفگرهگنگاگيگان
كشوردراعترا به قهرمان ملی خواندن شا امان اهلل خان ازسگوی
غنی مياویند لقب شا امان اهلل خان مشخ است وغنی با قهرمان
ملی خواندن او در پی نفانافانی وآتش زدن به حسگاسگيگتگهگای
قومی است.مردم و فرهنايان به این باورندكه پگيگامگهگای غگنگی
احمدزی ازتریبونهای فرهنای وملی بيشتر واگگرایگانگه اسگت تگا
وحدتگرایانه و همدیار پذیرانه.
در این ميان بنياد شهيد احمدشا مسعود در واكنش به قهرمان ملی
خواندن غازی امان اهلل خان اعالميگه پگخگش كگرد واظگهگارات
احمدزی را »نفانافانانه«خواند است .در اعگالمگيگه آمگد كگه
محمداشرف غنی درآستانۀ انگتگخگابگات ریگاسگتجگمگهگوراز نگام
»شخصيتهاوبزرگان سياسی «كشور استفادۀ سگوء مگیكگنگد .در
اعالميه آمد است« :چنانچه میدانيد در شرایطی كه كشور مگورد
تهدیدات روز افزون بالفعل و بالقوۀ داخلی و خارجی قرار گرفتگه
وسخت نيازمند وحدت و همگرایی ملی میباشگد اشگرف غگنگی
درآخرین فصل عمر حكومتش با كثيفترین حگربگۀ تگفگرقگه و
سوءاستفادۀ سياسی از نام بزرگان افغانستان تالش دارد یكی را در
مقابل دیاری در اذهان مردم قرار دهد حساسيتها را براناگيگزد
اختالف ها را دامن زند آتش رویارویی اقوام باهم برادر را مشتعل
سازد تا به قدرت نامشگروع و نگامگيگمگون خگود ادامگه دهگد».
مسووالن در بنياد شهيد مسعود در اعالميه گفته اند كه «غازی امان
اهلل خان »و «شهيد احمدشا مسعود قهرمان ملی افغانسگتگان »هگر
كدام در برهههای «حساس تاری نقش افتخارآفریگن و رسگالگت
تاریخی »خویش را برای «آزادی و استقالل »افغانستان انجام داد
اند .در این اعالميه از آقای غنی به عنوان «غاصب قگدرت »یگاد
شد و آمد است كه آقای غنی در نزدیک به پنجسال گذشته «به
جز تقلبكاری جعل قانونشكنی تفرقهاندازی تفونطگلگبگی و
تعصبپروری » كاركرد مهم دیاری نداشتگه و افگغگانسگتگان را
«باوجود امكانات و حمایتهای خارجی به لبۀ نابودی و به سمت
فروپاشی »كشانيد است.
مسووالن بنياد شهيد مسعود در اعالميۀ شان از جریانهای سياسگی
احزاب و شخصيتهای سياسی و فرهنای كشور خواسته است تگا
در برابر «پاليسیهای نفانافانانۀ آقای غنی موضع روشن ثابت و
اصولی »بايرند .در اعالميه همچنان از جوانان خواستگه شگد تگا
»حساسيتها«را متوجه باشند و اظهارات آقای غنی را باجنجالهگای
قومی و زبانی عجين نسازند.
قهرمان ملی كيست؟شماری از تاری نااران فرهنايان كشگور
مياویندلقب قهرمان ملی از آن جهت به شهيد احمدشگا مسگعگود
تعلق گرفته است كه با اندكترین امكگانگات و در سگخگتتگریگن
شرایط در برابر متجاوزان ایستادو به هيچ دليل و بهانۀ از افغانستان
بيرون نشد.
محمد اكرام اندیشمند از تاری نااران كشور در صفحۀ رسمی
فيسبوكش تحت عنوان »قهرمان ملی كيست؟نوشته است :قهرمگان
ملی كسی است و كسی بود كه در وطنش و برای دفاع از وطنش
مردمش استقالل و حاكميتش با هر تجاوزگر خارجی با مزدوران
و دست نشاندگان خارجی مبارز ومقاومت كرد جنايد و خونش
را درسرزمين و وطنش ریختاند و جانش را قربانی ساخت.
اندیشمند در ادامۀ یادداشتش ظاهراً محمداشرف غگنگی را نشگانگه
گرفته و نااشته است :قهرمان ملی احمدشا مسعود است كه ارتش
سرخ را به زانو در آورد و در برابر تجاوز پاكستان و تگروریسگم
طالبانی و القاعد د سال به تنهایی ایستاد؛ در حالگی كگه تگو و
كرزی هژد سال با  ۴۶كشور دنيا به رهبری امریكا و قوای ناتو با
آنهایی میجنای كه مسعود به تنهایی جنايد.
همزمان بااین عبدالرووف انعامی عضو مجلز نمایگنگد گگان در
صفحۀ فيسبوكش نوشته است كه شهيد مسعود استگوانگۀ دلگيگری
مردانای و از خودگذشتای است .آقای انعامی افزود است« :او
فراتر از آن است كه ما نامش نهاد ایم «قهرمان ملی ».ایگن وا
تاحال تنها در خور شأن او است؛ نيازی به تایيد دسگتنشگانگد هگا
ندارد».
در عين حال نور رحمان اخالقی عضو شورای رهبری جگمگعگيگت
اسالمی افغانستان گفته است :قهرمان ملی و شخصگيگت الگاگو در
مبارز عليه تجاوز و استبداد برای همۀ افغانستان شهيد احمگدشگا
مسعود است و نباید كسانی كه در جایاا قدرت قرار گرفته انگد
با القاب و عناوین رسمی و ملی برخورد غيرمسووالنه كنند.
حامد حقپرست یكی ازكاربران فيسبوک نااشته(صفحۀ ۷

هفته نامۀ امید
نظری بر انتشارات تازه( ...دنباله ازصفحۀ چهارم
پر كار وصداقت كردار جناب داكترغالم محمد دستاير عزیز را
ازمتن آخرین پشتی كتابش به آرزوی صحت وسعادت وفرآورد
های مثمردیارش به شما تقدیم می دارم :
داكترغالم محمد دستاير شام روزچهارشنبگه پگنگجگم ثگور۱۳۱١
شمسی مطابق ششم ربيع االول ۱۳۵١قمری كه مگطگابگقگت داربگه
 ٩۶/٩۷اپریل۱٢۳٢ميالدی در خانۀ نگمگبگر۳٩گگذر سگه دوكگان
عاشقان وعارفان (ع تولدیافته پدرش كه شغل تجارت داشته بگه
صوفی غالم دستاير شهرت داشت.
بعداز فراغت ازليسۀ حبيبيه به درجۀ اعلی درسال ۱٢۵۷م بگه پگی
سی بی دانشكدۀ ساینز شامل ودرسال ۱٢۵١ازآنجاهم بگه درجگۀ
اعلی فارغ وبه دانشكدۀ طب به تحصيالت خود دوام داد .درسگال
 ۱٢۶۳ازدانشكدۀ طب فارغ وبه دورۀ ستا یگا انگتگرنشگپ داخگل
ودرسال ۱٢۶۴مفتخربه سند(ام دی گردید.
درتعليمات خانای تفسيرقرآن پاک وعلوم دینی رااز استادان محل
چون دورۀ ترجمۀ قرآنكریم ميرزاشيراحمدخان مفسرشگهگيگر بگه
قيادت مرحوم مغفور مالغالم حيدر درمسجد بگابگای خگودی (ع
ومشكوا شریف وفقه رادرمسجد ازبک ها دركگوچگۀ مشگهگوربگه
ازبكها ازمولوی محمدطاهر آموخته است .مرحوم مگحگمگدیگونگز
حيران ورناليست شهير وباجرنت افغانستان كه مضمون یگا ایگهگا
الوزرا رادرانيز نوشت هم درعين زمان شاگردعلگم حگدیگ آن
مرحوم ومغفور بود .محترم حيران بعداً رسالۀ سه صدحدی نبگوی
(ص رابه زبانهای دری فگارسگی وپشگتگو تگهگيگه نگمگود كگه
اثرگرانبهایش موفق به دریافت جایزۀ مطبوعاتی گردید.
درسال ۱٢۶۵م كه محصل كورس احتياط بود امتحان كانكورطب
رابرای شمول به عضویت اكادميک درپوهنزی طگب پگوهگنگتگون
ننارهار وهم امتحان لسان پشتو راازطگرف دواسگتگاد مگمگتگحگن
ازدیپارتمنت پشتوی دانشكدۀ ادبيات موفقانه گذشگتگانگه دركگدر
جراحی پذیرفته شد .بعداز نشركتاب «د صدری ناروغيو مختصر
جراحی» مضامين متعدد طبی درآریانا دایر المعارف و «تگداوی
توبركلوز فقرات یامداخالت قدامی »ازطرف پروفگيگسگر رایگز
شف جراحی وقت تقدیرگردرد ودرجریان قدم علمی به پوهنمگل
بودكه برای تحصيالت عالی دررشتۀ جراحی درما مگی ۱٢۶١بگه
انالستان سكالرشپ گرفت وبعدازاخذدپلومهایی از رایل كالج آف
فيزیشن لندن  LRCPرایل كالج آف سرجنز در انالگنگد MRCS
ودپلوم تخص درجراحی عمومی(بطنی صدری از رایل كگالگج
آف سرجنزهدنبر FRCSگذشتانگدن امگتگحگان ECFMGدرمگا
اكتوبر  ۱٢۷١بوطن مراجعت نمود.
بعد از خدمت در دیپارتمنت جراحی دانشگكگدۀ كگابگل و
تدریز اساسات جراحی خدمتی در دیپارتمنت جراحی شفاخانگۀ
چهار صدبستر اكادمی علوم طبی وچند نشریه كه درپشتنی طگبگی
مجله وبعد ورنال طبيعی علوم به طبع رسيد در نومگبگر ۱٢۷٢بگه
مهاجرت پرداخته در امریكا مسكن گزید .و بعد از گگذشگتگانگدن
امتحان FLEXدر امریكا در سال۱٢١۱به اخذالیسنگز پگركگتگز
طبابت در نيویارک و مسهچوستز موفق گردید .بعد از اضافگه از
سی سال خدمت در موسسات مگخگتگلگف طگبگی امگریگكگا چگون
یونيورستی مسهچوستز ویک شعبه از هگاروارد در نگارتگهگمگتگو
وشفاخانۀ ویتيران در سال ٩۱۱٩با تقاضای رضگاكگارانگه و بگرای
پيشبرد آرزوی نویسندگی در بارۀ حالت زار وطن از شگفگاخگانگۀ
وتيران موفق به اخذ تقاعدگردید.
درجریان خدمات طبی اش درامریكا انگجگمگن داكگتگران
افغانی درامریكا یا را بنياد گذاشت كه به روز شگنگبگه بگيگسگتگم
اكتوبر ٩۱۱١بيست ونهمين جلسۀ علمی خود را تگحگت ریگاسگت
انتخابی محترم اسيستانت پروفيسر داكتر سيگدعگلگم شگنگواری در
ورجينيا تجليل نمودند.
درپهلوی فعاليت های علمی طبی در امریكا چگون نشگریگک
ميتود برای جراحی اناشت كه در بلجيم باستون لندن وششمگيگن
كانارس بين المللی جراحی دست در پاریز تقدیم گردید یگک
پاتينت برای جراحی امعای غليظه به دست آورد است .نوع سگوم
خلع -كسر را در زاویۀ لونبی عظم ق در مجلۀ تروما معگرفگی
نمود .
با اميد هفته نامۀ مردم افغانستان به مگدیگریگت مگحگتگرم
محمدقوی كوشان سایت آریگایگی كگه مگوسگز آن مگحگتگرم
عزیزجرنت اند وسایت خراسان زمين كه گگردانگنگدۀ آن آقگای
دیدبان است همكارقلمی بود مضامين متعدداجتماعی تگاریگخگی
وسياسی به فارسی دری واناليسی نوشته اندكه همه بچا رسگيگد
اند.
همچنين د فصل تكست بوک جراحی كه درامریكابگنگام
گریستوفر شهرت دارد به قسم د جلد با تحریرقلمی اش تگهگيگه
وترجمه نمود به چيف جراحی دانشكدۀ طبی كابل اهدا نگمگود
است/.

شمارۀ 6501

ناکامی مامورامریکایی
اجیرکمپنی های نفتی بنام خلیلزاد
تحقق صلح افغانستان منوط به مشارکت همسایگان

امریكا وطالبان مذاكراتی دوطرفه رابه اميدپایان  ۱١سگال
درگيری در افغانستان به پيش ميبرندامابه باوراغلب كارشگنگا سگان
وهمچنين رنيز جمهور افغانستان تحقق صلح منوط به مشگاركگت
كشور های منطقه است .به گگزارش ایگرنگا امگریگكگاتگنگهگا بگا
چندكشورهمسو باگرو طالبان گفت وگوهای پنهانی و علنی خود
را به پيش می برد و انتظار دارد از این را در افغانستگان صگلگحگی
ایجاد كندكه به جنگ ۱١ساله آنها و هم پيمانانش درایگن كشگور
پایان بخشد ومياویند مسيگرامگنگيگت تگوسگعگه وپگيگشگرفگت را
هموارميكنند اما بدون درنظر داشتن منافع كشورهای منطقه جهان
و به ویژ همسایه های افغانستان تحقق این آرزوناممكن خگواهگد
بود .زیرا درحال حاضر امریكایيهاوطالبان هردودرقاب بگازیگهگای
سياسی خودراجای داد اندكه درچنين شكلی تنهامنافع خودشان را
تأمين ميكند وكشورهای منطقه و همسایه های افغانسگتگان بگویگژ
مردم و دولت این كشور ازین گفت وگوها بيرون ماند اند.
به همين دليل برخی صاحب نظران معتقد هستند كه اگگر
تغيير اساسی در روند گفت وگوهگای صگلگح امگریگكگاوطگالگبگان
بوجودنياید وتامين منافع تمام بازیاران از جمگلگه مگلگت دولگت
وكشورهای دیار مورد بح قرار نايرد این خواب تعبير شدنگی
نيست .شاید برجسته ترین سخن را در این مورد محمد اشرف غنی
رنيز جمهور افغانستان بيان كردكه هفته گذشته درجریان سفرش
به سویز گفت گفت وگوی مقامهای امریكاونمایندگان طگالگبگان
بدون حضور حكومت افغانستان وكشورهای منطقه بینتيجه خواهد
بود.وی اشار كرد كه طالبان با تمام گروههای تروریستی دهشگت
افكن شناخته شد بزرگترین سازمانهای مافيایی و جنایتكار روی
زمين و پاكستان رابطه دارند.
اوبا اشار به مذاكگرات خگلگيگلگزاد بگاطگالگبگان گگفگت
بودمذاكراتی كه در آن كشورهای منطقه دخيل نباشند نگتگيگجگه
نخواهدداد و اظهارداشت كه داستان صلح افغانستان ابگعگاد مگلگی
همسایای منطقوی اسالمی و بينالمللی دارد واگر به تگمگام ایگن
ابعاد قضيه افغانستان رسيدگی نشود حل كردن تنهایک بعد قضيگه
كافی نخواهد بود.
این سخنان غنی از ادامه رویكرد امریكا در مگذاكگر دو
جانبه با طالبان در پشت درهای بسته و بدون حضور مشاركگت و
حتی اطالع دقيق دولت افغانستان از جزنيات و مفاد این مذاكرات
راضی نيست و به همين دليل نمی خواهد این بازی بيش از ایگن
ادامه پيدا كند.
آنچه تاكنون در رسانه ها منتشگرشگد درگگفگت وگگوی
امریكا وطالبان تالش صورت گرفته تابخش تگنگدرو طگالگبگان از
فرماندهی و استانداری های خودخواند این گرو كنارگگذاشگتگه
شد بجای آنهاافرادطرفدارمالعبدالغنی برادر منصوب شونگد كگه
خود ایجاد درز در صفوف طالبان خواهد بود.آن عد ازطالگبگانگی
كه قانع نشد اند به روند صلح بپيوندند ازصفوف خارج سگاخگتگه
شد و بطور حتمی آنهاپز ازامضاتوافقنامگه صگلگح مسگيگرهگای
دیاری برای برآورد كردن اهداف خود جستجو خواهنگد كگرد
كه در آنصورت بازهم امنيت و صلح پایدار دست نيافتنی خگواهگد
شد.

PAGE 6

صفحۀ ششم

شماری از كارشناسان و استادان دانشاا های افغگانسگتگان
هم باور دارند كه روند كنونی به صلح و امنيت سرتا سری منجر
نمی شود وبرای رسيدن به این مهم شيو های گفت وگو و منگافگع
باید تعریف بزرگترشود.عبدالطيف نظری كارشناس روابگط بگيگن
الملل استاددانشاا براین باوراست كه رونگد صگلگح ازدوطگرف
امریكا و طالبان بيشترتاكتيكی است تا راهبگردی هگدف اصگلگی
طالبان خروج نظاميان امریكادر بح بانمایندگان امریكا اسگت و
امریكایيهاتالش ميكنند مشروعيت طالبان را به چالش بكشند.
وی افزود كه هدف دیار امریكایی ها ایجاد انشگقگان و چگنگد
دستای بين نيروهای تندرو و ميانه رو طالبان است بنگابگر هگمگيگن
تاكتيک است كه ما شاهد تغييرات در بگدنگه رهگبگری طگالگبگان
هستيم.وی گفت افزون بر این با توجه به نارانی های كه كشور
های منطقه از این روند دارند كه آن ها منافع شان با منافع امریكگا
در تضاد قراردارد.
نظری بر این باور است كه هنوز نقش كشورهای همسایگه
و منطقه در صلح افغانستان روشن نيست و با توجه به این متغيرهگا
متغير دیار این است كه حكومت افغانستان هم كه یكی ازطرفهای
اصلی است بعنوان بازیاربی نقش مطرح است وباایگن وضگعگيگت
چشم انداز صلح افغانستان روشن نيست و مذاكرات امریكاوطالبگان
درنهایت به یک بن بست مواجه خواهدشد.
به گفته وی این مذاكرات با این شيو به صلح پایدار در
افغانستان منتج نخواهد شد و نميتواندثبات ونوسازی سياسی دریگن
كشور ر ابه ارمغان بياورد .نظری گفت كه برای رسيدن به صگلگح
پایدار باید را اساسی تری جستجو شود و صلح در پرتو مگنگافگع
ملی مردم افغانستان و در روشنایی و شفافيت كامل شكل بگاگيگرد
و هرگونه گفت وگو با اطالع كامل مردم افغگانسگتگان صگورت
گيرد.
این استاد دانشاا گفت صلح ازطریق معامله بين دو طرف
امریكا و طالبان در افغانستان بوجود نخواهد آمد و در واقع منافگع
مردم افغانستان مطالبات و خواسته های دیرینه افغان ها در رونگد
صلح بایگد تگأمگيگن شگود تگا شگاهگد صگلگح پگایگدار بگاشگيگم.
به گفته این كارشناس افغان در حال حاضر مردم افغانستان غایگب
است و افغان ها از روند صلح آگا نسيتند و باید در پگرتگو وفگان
ملی و انسجام افغان ها به صلح پایدار خواهد رسيد كه تاكنون این
موضوع مورد توجه كنشاران و بازی گران منطقه و جهگان قگرار
نارفته است.
به باور این استاد دانشاا در حال حاضر تعار منافع بين
كشورهای منطقه و فرامنطقه وجود دارد ونارانی های از حضگور
و قدرت مند شدن داعش در منطقه نارانی ها را بوجود آورد و
شماری از كشورها تالش می كند كه در واقع بواسطه طالبان جلگو
رشد داعش را بايرند.به گفته نظری بنابر این اگر نقش كشورهای
منطقه با توجه به روابط كه با افغانستان دارند در نظر گرفته نشود
ما هرگز نمی توانيم به صلح پایدار دست پيدا كنيم و پز ازچگنگد
بار گفت و گو بن بستی در مذاكرات رخ نشان خواهد داد.
نظری كه خود به عنوان یكی از معاونان در انگتگخگابگات
ریاست جمهوری سال آیند نامزد است مياوید تمام متغيگرهگادر
روندصلح باید در نظر گرفته شود و در غيرآن نميتواند به صلح و
امنيت دایمی دست یافت.در عدم صلح و امنيت هيچ یكی از ایگن
خواسته های جامعه جهانی منطقه و همسایه های افغانستان از جمله
ضمانت طالبان كه داعش و القاعد به كشورهای دیگاگر حگمگلگه
نكنند جامه عمل نخواهد پوشيد .وی تأكيدكگردزمگانگی جگلگوی
تهدید به كشورهای منطقه جهان از افغانستان گرفته می شود كگه
صلح پایدار از منظر وفان ملی بدون معامالت پشگت پگرد و بگر
مبنای منافع مردم افغانستان تأمين شود.
آن چه تاكنون ازگفت و گوهای صلح بيرون داد شگد
نشان می دهد كه امریكا درتالش قانع كردن طالبان بگرای حگفگظ
پایاا های خود در افغانستان است وطالبان هم درتالش قانع كردن
امریكا برای خروج از این كشور است زیرا طالبان بگاوردارد كگه
اگر نظاميان خارجی در افگغگانسگتگان حضگور نگداشگتگه بگاشگد
ميتواندازمسير جنگ حكومت را دراختيارخودبايرد.
خيالی كه به نظر باطل می رسد و امكان آن وجگود دارد
كه با خروج نظاميان امریكا بازی های داخلی در افغانستان عو و
نقش كشور های منطقه و منافع آن ها از نو تعریگف شگود و در
صورتی كه صداقت كامل برای تأمين صلح در تمام طگرف هگا
ازجمله امریكا طالبان دولت افغانستان و كشورهای مگنگطگقگه و
همسایه ها بهه وجود نياید؛ صلح همچنان با چالش مواجه خگواهگد
بود/.

هفته نامۀ امید
درس های ممنوع ( ...دنباله ازصفحۀ دوم
دریكی ازشبهای داغ تابستان كه تگاز خگوابگيگد بگودم
تلفون زنگ زد باخود گفگتگم كگه حگتگمگا كسگی ازكگلگنگيگک
پشاورموسسه است چون دوهفته ميشدكه مصارف شانرانفرستگاد
بودم اما باتعجب صدای دوستم عزیزالرحگمگن راكگه در پشگاور
دفترداشت شنيدم .بعدازتعارفات معمول گگفگت كگه اززنگدگگی
درپشاور خسته شد وتصميم دارد دوبگار بگه امگریگكگا بگيگایگد
واگرممكن باشد نمایندگی موسسه اش رادرامریكا تاسيز كگنگد.
گفتم ميتوانم رهنمایی اش كنيم كه موسسه اش رادرامریكا ثگبگت
كند وچون موسسه غيرانتفاعی است مصرفی ندارد اماباید جایی
رابرای دفتردرنظر بايرد ...گفت كه هگنگوزروزدقگيگق آمگدنگش
رانميداند ومرا درجریان خواهدگذاشت.
روزبعد غالم عمر معاونم كه چندما ميشدبامن كارميكرد
تلفون كردكه شاید یكی دوساعگت نگاوقگت تگربگدفگتگربگيگایگد
اماهنوزچند دقيقۀ ناذشته بودكه آمد وگفت كه كسی دربگيگرون
در منتظر است تامرا ببيند .تعجب كردم وگفتم كه با كسی وعگدۀ
مالقات ندارم اما می تواند بياید دربازشدوعزیزالرحمن بگاتگبگسگم
گفت :ببخشين اجاز اس؟ بسيارتعجب كردم چون شب قبل برایم
گفته بود كه ازپشاور تلفون ميكندووقت آمدنش به امریكا رانمگی
داند .گفتم كه اگر ميخواست غافلايرم كند موفق شد است.
عزیز بزودی دفترش را پهلوی دفترمن تگاسگيگز كگرد
اوآدم با تجربۀ بود و سال ها بار مسئوليت تمویل كلنيكهای صحی
متعددی رادرافغانستان بدوش كشيگد بگود ومگن مگيگتگوانسگتگم
ازتجاربش استفاد كنم .بزودی اوبگرایگم سگنگگ صگبگوری شگد
وباحوصله مندی به مشكالتی كه موسسۀ ماباآن روبرو بود گوش
ميداد .گاهی هم فكرميكردم كه شایدحوصله اش بگيگشگتگرنگاشگی
ازعالقۀ كه بمن دارد باشد چون هنوزیادم بودكه چندسگال قگبگل
درپشاورگفته بودكه دوستم دارد».
«حدود دوما بعدازسفربه افغانستان با رندل بگه تگمگاس
شدم وگفتم كه قاری بصير معاون آقای زاهد كمرۀ راكه نمایگنگد
های امربالمعروف ازماگرفته بودند ازنزدشان گرفته وبه دفگتگرمگا
درپشاور فرستاد است ازتعجب فریادی زد وگگفگت« :بگاورم
نميایه باورم نميایه ثریا سفربه افغانستان هيچوقت ازیادم نگمگيگر
چراكه هيچ چيزقابل پيش بينی نبود» .بعدراجع به سفگرآیگنگد ام
سئوال كرد وگفت كه ميخواهدبرای تكميل فلم مستنگدش بگازبگه
افغانستان سفركند اما منتظراست تایكی ازكمپنی های فلم سگازی
مصارف سفرش رابدهند .جواب دادم كه شایدقبل ازخگتگم سگال
دوبار به افغانستان سفركنم امامطمئن نيستم.
یكی ازروزهاكه برای رفتن به دفترآمادگی ميارفتم ومثل
هميشه تلویزیگون راروشگن كگردم تگااخگبگارصگبگح رابگبگيگنگم
تصویربرجهای تجارتی معروف نيویگارک درپگردۀ تگلگویگزیگون
ظاهرشد ومتعاقب آن بدنۀ طيارۀ رانشان دادكه داخل یكی از برجها
شد وازشكاف عميقی كگه بگوجگودآمگد بگود دودغگلگيگظگی
درفضاپخش ميشود باخودگفتم كه اعالن بيمز ایست وكگمگپگنگی
هاچه كارهاكه برای فروش بيمۀ حيات نمی كننگد -آخگرامگكگان
اینكه یک طيار به بگرج نگيگویگارک بگخگورد ومگنگفگجگرشگود
چنددرصدخواهد بود؟ اما دیدم كگه مگوضگوع واقگعگيگت دارد.
چنددقيقه بعد همانطوریكه خبرنااراخبار رابصورت زنگد پگخگش
ميكردبافریاد گفت كه طيارۀ دیاری به برج دومی نزدیگک شگد
است هنوزحرفش تمام نشد بود كه طيار به برج دومی اصگابگت
كرد .پيالۀ قهو ازدستم افتادو به زمين نشستم .بعگد بگاعگجگلگه بگه
دفتررفتم تاموضوع رابه دیاران باویم «...
خوانندۀ گرامی جریدۀ مردمی اميد بقيه پيش آمگدایگن
واقعۀ ترا یک راكه ثریاجان باتفگصگيگل نگاگاشگتگه اكگثگرشگمگا
نيزجریان  ۱۱/٢رابه چشم سردید خواهيد بود .درپی این رویگداد
وپز ازحملۀ امریكابگه افگغگانسگتگان وسگقگوط طگالگبگان بگعگداز
واقعۀ ۱۱سپتمبر ثریاجان احساس راحتی كرد ونوشتگه اسگت...:
روزبعد صابر رادیدم اوحاال زن خوش لباس بود بااعتماد به نفز
واميدبه آیندۀ بهتر .رویم را بارهابوسيد وباخوشحالی گگفگت كگه
دیاردوران مكاتب مخفی بسررسيگد وبگه زودی درواز هگای
مكاتب بروی همه بازخواهدشد.
برای اولين باربه وزارت معارف رفتم بگاوزیگرحگكگومگت
انتقالی مالقات كردم وگفتم چون موسسات بزرگ بين الگمگلگلگی
بيشتربه مراكزتوجه دارند لذامامی خگواهگيگم اولگيگن مگكگتگب
رادرمنطقۀ پغمان اعماركنيم .بعد یادآوری كگردم كگه بگيگشگتگر
كمكهایی راكه ميآوریم اعانۀ افغانهای مقيم امریكاست تگعگجگب
كرد و گفت كه فكرميكرد افغانهایی كه درخارج زندگی ميكنگنگد
وطن شانرافراموش كرد اند !
باغرورجواب گفتم :وزیرصایب افغگانگهگاسگالگهگاس كگه
موسسۀ ماراكمک می كنن وتابه حال صدهاهزارنفر درافغگانسگتگان
وپشاور ازهمی كمكهای شان استفاد كدن بعد باتبسم گفتگم كگه
افغانهاوطن خودرافراموش نكرد اندومن یكی ازآنها هستم«.
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ولی این باربرای تان تحفۀ تعليم وتربيه راآورد ام كه چگراغ را
تان خواهدبود تادرپرتو آن تهداب زندگی نگویگن وبگاسگعگادتگی
راباذارید .بلی من منتظرهمين روزبودم .حگاالكگه بگعگدازسگالگهگا
خورشيد صلح جسم خستۀ افغانستان رابانور خود ميگنگوازد وقگت
آنست كه فرزندان این سرزمين بپاخيگزنگد وهسگتگه هگای امگيگد
رادرزمينهای خشكيد اش بكارند .اميدم برنی است كه بازسقگفگهگا
ودیوارهای مكاتب سربلندكنند تانسل های نو زنگدگگی جگدیگدی
رادر پرتودانش آغازكنند .هموطن من باذارسهم من وتگو بگرای
بازساختن افغانستان فراهم ساختن زمينه های خواندن ونوشتگن بگه
نسلهای آیند باشد...
آن شب خسته ازفعاليتهای روز امگاخگوشگحگال ازیگنگكگه یگكگی
ازآرزوهایم بر آورد شد روی صفحۀ جدیدی ازكتاب خاطراتم
بيتی ازرازن فانی رانوشتم:
خواهدبچشم خویش ببيند شكست شب
درانتظارجلوۀ فرداست قلب من
معرفی مختصركتاب روشنار ونمونۀ تالش ومساعی راستين یگک
بانوی وطندوست ثریاجان سدید رابه آرزوی صحت وسگعگادتگش
وباذكردومصرع رازن فانی كه بيانگاگراحسگاسگات ایگن بگانگوی
فرهيختۀ افغانستانی دردآشنا و فداكاراست خاتمه ميدهم:
ریگشگۀ مگا سگاقگگۀ مگا بگرگ مگا
ذر ذر ه س تگی م ا م رگ م ا
جگمگلگه رامگدیگون آ ن آ ب و گگلگيگم
وای اگرپيون د ه ارا بگا سگل ي م !
************
الكسندریه ورجينيا
داكترلطيفی

چشمدیدی از شبکۀ تلویزیونی طلوع

سیالب ویرانگر فراه ،زمستان همین سال9562
وقتی گزارش تكان دهند والمناک سيالب شگهگرفگرا رابگاچشگم
سردیدم یادم از شعرسعدی آمدكه قحط سال دمشق را مواجه بگه
خشكسالی و زمين سوزی و تلفات جانی ومالی شدید ترسيم نمود
بود ولی درشهرپرحاصل فرا سيالب و آبخيزی ویراناگر مگردم
ومزارع ومواشی رابه تباهی كشيد .اینک صحنۀ غم انايزچشمدید
را درچند مصراع آزاد تقدیم ميدارم :
چنان سيالبی سرازیر شد اندر فرا
كه نه خانه وكاشانه ماند نه مزرعه ورا
ناله پرمی كشيد طوفان در تالطم مدهش امواج
با رعد وبرن و بادهای سخت همرا
فرو می ریخت سيالب ز دامن هركو وكمر
نماند سبز وشجر نه علوفه جزچند برگ كا
سيالب مهيب و ویرانار بود درمسيرش
توگویی سركشيد زهرسو عفریت ونهنگ و ا دها
مكدر شدآسمان وتاریک ماند خانه ها بی نورچراغ
مردم ومواشی ز خشم طوفان می شد پيهم تبا
خروش كودكان بشنو وگریۀ زار مادران
دادرسی نداشتند جز انعكاس شيون و آ
سيالب ببلعيد همه چون ددان وحشی بی بند وبار
ناپدید گشت زآسمان خورشيد و ستار و ما
نعرۀ طوفان با تالطم امواج می آميخت
با رعد وبرن و تندباد ها به همرا
مزارع غرقه درآب و مواشی سرگشته و نيمه جان
به یغما رفت باغ و باغچه وناپدید شد جاد ورا
اجسادمردگان صحن مزار ساخت روی دریا را
زند ها درتالش آخرین ملجأ واماند وگم كرد را
خداوندا آسيب دیدگان فرا را احيای مجدد بخش
تا باز رستااری یابند درپنا آن ایزدی درگا
یادداشت :قرار گزارش یكی ازشبكه های تگلگویگزیگونگی
افغانی اشرف غنی احمدزی چندین مليون افغانگی رابگه كگمگک
سيالب زدگان قندهارتجویزنمود ولی ازكمک به آسيب دیدگگان
شهر فرا اشارۀ ناردید/.
***************
قصص االنبیاء (دنباله ازصفحۀ سوم
عزیر دعاكرد وزن بالفاصله بيناگشت وچشگمگانگی سگالگم
وچهرۀ شاداب یافت ودستهاوپاهای عزیر رابوسيد ودرهمان هناام
نزدقوم بين اسرانيل كه فرزندان ونوادگان عزیر هم درميگان شگان
بودند رفت وعدۀ ازآنان به سن١۱سالای و عدۀ به سگن پگنگجگا
سالای رسيد وچندنفر ازهمساالن وهمعصران عزیرهم در مگيگان
شان بودندكه آب ورنگ جوانی ازآنان رفته و روزگاراسگتگخگوان
هایشان راسست كرد بود .زن درميان آنان فریادزد :عزیری راكگه
ازصدسال پيش گم كرد بودید خداوند در سن جوانی و شادابی بگه
سوی شما بازگردانيد است .
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عزیر بابدنی تنومند وافراشته درميان آنان پدیدارگشگت
اماآنان توضيحات او راانكاركردند وآنرادروغی بزرگ پنداشتنگد
وتصميم گرفتندكه اورابانظر وگفت وگو بيازمگایگنگد وبگاحگجگت
وبرهان او راامتحان كنند .یكی ازفرزندانش گفت :پگدرم بگرروی
كتفش نشانۀ داشت كه باآن تشخي داد شد وشناختگه مگيگشگد
وچون كتفش راناا كردند فرزندانش آن نشانه راشناختند ونگو
هایش آن نشانه راآناونه كه شنيد بگودنگد یگافگتگنگد امگاآنگان
خواستندكه اطمينان خاطر یابد ویقين حاصل كنند وهرگونه شک
وشبهۀ را ازخود دورنمایند وازاین رو یكی ازبزرگان آنهاگفت :به
ماگفته شد است كه اززمان حملۀ بخت نصربه بگيگت الگمگقگدس
وسوزاند شدن تورات برروی زمين بجز چندنفر انگدک دیگاگر
كسی تورات راازحفظ نداشت ویكی ازآن كسانيكه تمام تگورات
راحفظ كرد بود عزیر بود پز اگرتو عزیر هستگی ازتگورات
آنچه راكه حفظ نمود ای برما بخوان وعزیر تورات رابدون هيگچ
انحراف وكم وكاستی برایشان خواند و حتی آیگۀ ازآن راتگرک
نكرد.
دراین هناام همای بااودست دادند وسخنانگش را بگاور
نمودندوبه اوتبریک گفتند امابه علت شقاوتی كه داشتند به ایمان
شان چيزی افزود ناشت بلكه بركفرشان افزود شد وگگفگتگنگد:
(عزیر پسرخداست توبه / ۳۱
*****************
غنی در پی آتش زدن ( ...دنباله ازصفحۀ پنجم
است كه گفتههای محمداشرف غنی نادرست مغایر روحيۀ مگلگی
مغایر فيصلۀ لویه جرگۀ قانون اساسی و قوانين نافذۀ كشور اسگت.
آقای حقدوست به این باور است كه لگقگب قگهگرمگان مگلگی در
چارچوب و از مجرای قانون یكبار با فرمان ریاستجمهوری بگار
دوم با فيصلۀ لویه جرگه و بار سوم با مصوبۀ مجلز نمایند گان به
تصویب رسيد و مخت و در انحصار شهيد احگمگدشگا مسگعگود
است.
شماری از شهروندان به این مورد نيز اشار كگرد و بگا
استناد به گفتههای چند هفته پيش محمداشرف غنی گفته اند كه او
در سخنانش در والیت نورستان گفت از احمدشا ابدالی تا حامگد
كرزی همه به زور خارجیها به حكومت خود ادامه داد اند؛ ایگن
تنها اوست كه بیهيچ محافظ خارجی به حكومت رسيد است.
تاری نااران و شهروندان به این باور اند این مورد نشگان
میدهد كه او بدون در نظرداشت واقعيتهای تگاریگخگی از هگر
فرصتی استفادۀ تبليغاتی میداند و هيچ متوجگه نگيگسگت كگه در
صحبتهایش چقدر تناقض وجود دارد.
پيش از این نيز محمداشرف غنی از غازی امان اهلل خان بگه
عنوان قهرمان ملی افغانستان یاد كرد است .آقای غنی یکبار در
در محفل گرامیداشت از روز جهانی جوانگان و بگار دیگاگر در
پنجمين نشست شورای عالی توسعۀ شهری در قصر داالمان غگازی
امان اهلل خان را قهرمان ملی خطاب كرد.
در حالی كه در هر دو بار بنياد شهيد مسعود و در مجموع
نویسند گان فرهنايان شهروندان و فرماندهان جهادی كشور از
این بابت آقای غنی را مالمت كرد و به باد انتقاد گرفتند اما بگه
نظر میرسد كه آقای غنی توجهی به این واكنشها و انگتگقگادهگا
نداشته و عمداً غازی امان اهلل خان را قهرمان ملی میخواند/ .
***********

عمر داوودزی ،اشرفغنی را فروخت

احتمال بركناری اشرفغنی و سرپرستی عمر داوودزی قوت
گرفته است .منابع مختلف به نيویورک تایمز گفته اند داوودزی
در یک سلسله گفتاوهای پنهانی با مقامات امریكایی و غربگی از
آنان خواسته تا باالی غنی فشار بياورند كه استعفا كند.داوودزی به
آنان گفته غنی درحال بردن افغانستان به سال های گذشته اسگت و
ادامه حكومتش ميتواند جناهای ویرانارداخلی رادامن بزند.منابگع
نيویورک تایمز گفته اند كه دیپلماتهای غگربگی وامگریگكگا روی
چندین گزینه كار كرد اند و شخ داوودزی یكی ازگزینه های
جانشينی غنی به شمار می رود.
(این خبر در بخش تلكز شایعات سایگت شگبگكگه اطگالع
رسانی افغانستان نشر شد است

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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مذاکرات دوحه ( ...دنباله ازصفحۀ اول
پروسۀ آنراتسریع نمایدوطالبان راازآن اطمينان بدهد بگاوجگودی
كه غنی احمدزی رادرجریان ناذاشت وسهم دولت افغانسگتگان را
نادید گرفت غنی احمدزی مكتوب شخصی درارتباط به موضوع
به ترمپ ارسال نمود قراراظهارات كسانيكه این مكتوب رادیگد
اند احمدزی درنامۀ خود توصيه هایی برای ترمگپ ارانگه كگرد
وعواقب خروج آنی عساكرامریكا راپيشبينی نمود اسگت وبگرای
اینكه توجه شخ ترمپ راكه به پول خيلی ها عالقمنداست جلب
كرد باشد درآن مكتوب نوشت«:
به نظراینجانب هيئتی ازجانب هر۱دو كشورتعيين شودتگا
را خروج عساكرامریكا را مطالعه نماید تا به مصرف كم این كگار
صورت بايرد واندازۀ قوا را از چهارد هزاربه سطح موثری تقليل
بخشند و راهی را كه خدمت شما پيشنهاد مينمایم ساالنه بگيگش از
دو بليون دالربرای امریكا صرفه جویی مگيگشگود وانگدازۀ قگوای
امریكا در افغانستان به كمتر ازسه هزار عسكركاهش می یگابگد» .
ترمپ به این مكتوب اهميتی ندادودر ماموریت خليلزاد سكتگاگی
وارد نساخت !
خليلزاددرضمن سفرهای كاری اش به كشورهای منطقه به
ارتباط این مذاكرات بااشرف غنی احمدزی هم دیدو وادیدهگایگی
نمود كه ناظرین فضای آنهارا سردتعریف كرد انگد .او دریگن
مالقاتهاخواستهای احمدزی رانادید گرفته وكدام پيامی ازطگرف
ترمپ به احمدزی باخودنداشت درحاليكه برعكز قراراظهگارات
مقامات بلندپایۀ پاكستان خليلزاد پيام شخصی ترمپ برای به ایگن
مقامات باخودآورد بود! طوریكه معلوم ميشودخليلزاد به آنگچگه
مأمورشد صادقانه عمل ميكند واحتماالبرایش هدایت داد نشگد
كه به غنی احمدزیچه باوید وچه وعدۀ برایش بدهد .البگتگه ایگن
تقصيرخليلزادنيست اوبه آنچه مامورشد عمل ميكندونمگيگتگوانگد
ازجانب خودوعد ووعيدی بدهد اما این كاستی غنی احگمگدزی
است كه مسایل رادرک كرد نمی تواند.
قراراطالعات ازمنابع نزدیک به ارگ درصحبت های كگه
ميان خليلزاد و غنی صورت گرفت عالقۀ شدید غنی در آن بگود
كه بداند كه اگرامریكا درنظردارد یک حكومت موقت بگوجگود
بياورد وی چيغ وفریاد می زد كه من هرگزحكومت مگوقگت را
قبول ندارم نه امروز نه فردا نه صد سال بعد از این ! اما خليگلگزاد
در برابرش خاموش بودوچيزی نگمگی گگفگت .خگلگيگلگزاد درآن
مذاكرات ازحكومت موقت یا اینكه سرنوشت حكگومگت فگعگلگی
وبخصوص غنی وعبداهلل وگرو مربوط آنها چه ميگشگود هگيگچ
حرفی نزد و فقط مسایل مربوط به خروج عساكرامریكا و تعهدات
طالبان در جلوگيری از جاگزین شدن تروریست هایگی كگه ضگد
امریكا اند در افغانستان بح كرد كه سبب ناراحتی شدید غگنگی
احمدزی شدودوستی و رفاقت شانرا مكدرساخت.
قرارصحبتهای مخفی كه ازسفارت امریكاومقرناتو دركابل
بطورناخواسته بيرون شد خليلزاد ازصحبت مگقگامگات امگریگكگا
باطالبان درموردتشكيل یک حكومت موقت بگاشگركگت طگالگبگان
آگاهی كامل داشته وازمسودۀ موافقتنامۀ بگيگن دولگت امگریگكگا
وطالبان درموردآن ترتيب شد آگاهی دارند .این تگوافگقگنگامگه
چندی قبل ازآغازمذاكرات قطر توسط خانم لورل مگيگلگر یگک
دپلومات سابقه دار وزارت خارجۀ امریكا طرح ریزی شد اسگت.
ولی خليلزاد كه یک دپلومات زیرک وباحوصله است می داندكه
برای او اجاز داد نشد كه درموردآن چيزی باوید .خانم ميگلگر
در زمان اوباما موظف شد بود تگا در مگورد قضگایگای جگنگگ
درافغانستان بااوهمكاری نماید ورا بيرون رفت آنراجستجو نماید.
تشكيل حكومت موقت باشركت طالبان ازطرح های او ميباشگدكگه
مسودۀ آنرا مدتهاقبل به همكاری طالبان ومقامات پاكستگانگی پگی
ریزی كرد است .
از فحوای مذاكرات شش روز در دوحه برمی آید كه صحبت هگا
عمدتاً روی دو طرح برای افغانستان بعد از خروج عساكر امگریگكگا
متمركزبود یكی تشكيل حكومت موقت با شركت طالبان ودوم
ساختن یک دولت مطلق طالبی .جالب این است كه هم طالبان وهم
غنی احمدزی تشكيل حكومت موقت راقبول ندارند! چنانچه غنگی
درصحبتهایش باخليلزاد گفته «دولت موقت رانه امروز نه فردا نه
صدسال بعدكسی درافغانستان قبول ندارد وهگركسگی كگه طگرح
تشكيل موقت راكه یک مفكورۀ احمقانه است داد اسگت بگایگد
دوبار فكركندوآنها مشتی ازمامورین سابقه انگدكگه مگن ایشگان
راشاگردهم نمی گيرم» !!!.
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طالبان دولت موقت رابخاطری نميخواهندكه پاكستان آنرا
نميخواهد چه پاكستان هراس داردكه اگردولت موقت تشگكگيگل
شود احتمال داردكه درآن اشخاص ملی ووطندوست افگغگانسگتگان
داخل شوند و مغز مكدر طالبان را روشن خواهند نمود و زمگيگنگۀ
طغيان وبی اطاعتی آنها را از پاكستان مساعد خواهند ساخت كگه
برای پاكستان مشكل خواهد بود .ا زقرانن برمی آیدكه اگردولگت
موقتی درنظر گرفته شود درآن غنی احمدزی وعبداهلل وتيمهگای
شان به حاشيه راند می شوند و موجودیت شان در آن حكگومگت
مطرح بح نمی باشد .اگر ایشان مطرح بح می بودند و مگورد
حمایت امریكا قرار می گرفتند امریكا مجبور نبود كه این مطلب
را از آنها مخفی ناهدارد.
از امكانات بعيدنيست كه عدۀ ازكسانيكه در كگنگفگرانگز
ماسكو رفته بودند شامل كابينۀ موقت باشند .طوریكه دیگد شگد
طالبان وبزرگان شان بدون كدام سئوال وجگواب وبگدون كگدام
معطلی درآن كنفرانز اشتراک كردند .قرآن را درطگان هگای
مدارس پاكستان ماندند پشت به كعبگه كگردنگدودوان دوان بگه
ماسكور زادگا كمونيسم رفتن ودرجایی كه فضایگش خگاطگرات
لينن رادرخود دارد نشستند !!!
فضای كنونی درریاست جمهوری امریكا به ارتباط مسایگل
افغانستان طوری است كه اینكشور بعدازخروج عساكرش به اینكگه
چه نوع حكومتی در افغانستان بوجودميآید(طالبی یاموقگت وبگه
چه كيفيتی ميباشد چندان عالقمند نگيگسگت .اصگل قگبگول شگد
نزدایشان اینست كه هردولتی بوجودميآید بایدمطيع و فرمانبگردار
وحافظ منافع آن باشد اینكه دررأس آن یک طگالگب بگاریگش و
لناوته باشد یا یک مزدور دیاری بادریشی ونكتایی تفاوتی نمی
كند .به عبارت دیاراگر كال احمد رابسرمحمودبمانند فرن نمگی
كندچون مطمئن اند كه احمد ومحمود هردور فرمگانگبگردار و از
خود اند !
مثالً دركنفرانز ماسكوكه بتاری پنجم فبروری دایگرشگد
ازطرف طالبان شيرمحمدعباس ستانكزی نمایندۀ كل تعيگيگن شگد
بود .اودرمذاكرات قطرنيز بگحگيگ نگمگایگنگدۀ طگالگبگان بگود.
شيرمحمدعباس ستانكزی اشرف غنی احمدزی و زلمی خلگيگلگزاد
همه ازدوستان سابقه هستند وازساليان درازباهمدیارآشنایی دارنگد
واززمانی كه طالبان دركابل قدرت رابدست گگرفگتگنگد هگرسگه
روزهااز آغازصبح الی غروب آفتاب دردهليزهای وزارت خارجگۀ
امریكاپایين وباال می رفتندوبه نفع طالبگان واسگتگقگرارحگكگومگت
آنهاتعریف وتوصيف آنهاجانفشانی می كردند .اینها برای برسميت
شناختن حكومت طالبان توسط ایاالت متحگد از هگرآنگچگه كگه
درتوان داشتند دریغ ننمودندكه نتيجه نداد وسنای امریكابگخگاطگر
خصوصيات غيرانسانی وددمنشانۀ طگالگبگان بگه دولگت امگریگكگا
باوجوداینكه دربه وجودآمدن طالبان همكاری نمود بگود اجگاز
نداد كه ر یم غيرانسانی آنان رابه رسميت بشناسد.
هرسۀ اینهایكدیار راخوب ميشناسند به اصطالح سير و پگودیگنگۀ
یكی برای دیاری معلوم است .هرسه آنهابرای سگالگهگابگاسگازمگان
جاسوسی آی اس آی و سی آی ای همكاریهگانگمگود انگد وایگن
سازمانهاهرسه راخوب می شناسند .در قسمت شناخت خگلگيگلگزاد
وغنی احمدزی مشكلی وجودندارد وتااندازۀ همه در مگوردشگان
معلومات كافی دارند .اما بگایگدگگفگت كگه سگتگانگكگزی راكگه
صاحبمنصب عسكری بود وگرایش چپی داشت دولگت آنگوقگت
افغانستان به هندبرای تحصيالت نظامی فرستاد ولگی بگعگدازخگتگم
تحصيالت بعو اینكه بوطن برگردد به پاكستان رفت ودرتنظيگم
استاد سياف داخل شدومسئول كارهای ارتباطی تگنگظگيگم سگيگاف
بااستخبارات ونظاميان پاكستان بود .استخبارات پاكستان ستانكگزی
راشخ مطمئن ودلخوا یافتند واورابا سی آی ای معرفی كردنگد
كه بااین سازمان همكاریهایی به ارتباط افغانستگان نگمگود اسگت.
ستانكزی به اندازۀ درداخل آی اس آی ذوب شدكگه رابگطگه اش
باتنظيم استادسياف قطع گردید وزمانيكه طالبان دركگابگل قگدرت
رابدست گرفتند آی اس آی اورابه حي معين وزارت خگارجگۀ
طالبان مقرركرد .استاد سياف درزمان مقاومگت دریگک مگحگفگل
خصوصی گفته بود« :من این بچه گک(ستانكزی رابه زیردسگت
خودگرفتم ولی رفته رفته كارش بجایی رسيدكه مه رد پایش راگم
كردم تااینكه خبرشدم معين وزارت خارجۀ طالبان شد است!«

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفاًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 9562
ارسال دارند .تلفون 4154ـ430ـ 076
mkqawi471@gmail.com
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بدین ترتيب برای امریكا بی تفاوت اسگت كگه بگاكگدام
ازینها معامله ميكند غنی احمدزی عباس ستانكزی حامگدكگرزی
ویاكز دیاری ازین قماش! همۀ اینهاآشنایان قدیم آی اس آی
پاكستان سی آی ای امریكااند ازآزمون آنهاموفقانه بدر آمد اند
وپاس آب ونمک مراكزجاسوسی راخوب ميگدانگنگد! امگا مگردم
افغانستان طالبان رابهترازآنهایی كه ایشان رازاد اند ودردامان خود
پرورد اند می شناسند .همه ميدانندكه طالگبگان كسگب وكگمگال
دیاری بجزقتل و غارت ویرانی وآتش سوزی ظلم وبيداد ندارند
وانجام اعمال انتحاری وكشتن بياناهان ازمقدسگات ایشگان اسگت
وطی پنج سال حكمروایی خود وطی هفد سال گگذشگتگه بگيگش
ازشصت هزارهموطن ماراكشته اندكه روی این حساب هر طگالگب
حداقل قاتل دوهموطن ماست وانگدازۀ ویگرانگی وعگقگب مگانگی
كشورناشی از اعمال این فسادپيشاان بحساب وكتاب نمی گنگجگد
ودورازتصوراست.
امریكاباید بداندكه بقدرت رساندن مجددطالبان به معگنگی
تبدیل كردن افغانستان به حمام خون است .مردم افغگانسگتگان ایگن
جانيان راخوب ميشناسند فریب تزویرآنهارا دوبار نمی خگورنگد
وهرگزحاضرنيستند كه زیرسيطرۀ وحشتزا ظلم وبيداد آنهازندگی
كنند .مردم افغانستان دیر یازود دربرابراین گرو مزدور واوبگاش
بسيج ميشوند وصفوف مقاومت ومبارز رابرعليه آنها مگيگسگازنگد
ووطن خودرا ازلوث آنها پاک ميسازند.
به اميدآزادی وطن نابودی دشمنان وطن و رسوایی هرچه
بيشترجاسوسان و خيانت كاران ! /
****************
پاسداشت زبان مادری ( ...دنباله ازصفحۀ سوم
نظر قبانی نویسنگد وشگاعگر ودپگلگمگات سگوریگه یگی
(متوفی ۱٢٢١ميافت ما پوست تمدن راپوشيد ایگم ولگی روح
جاهل وقرون وسطایی داریم ! ناا به زبانهاوالسنه ازدریچۀ تعصب
تمرد ومنتهای بيخردی است باسياستهای نا بخگردانگه ونگاعگاقگبگت
اندیشانه .
درحصۀ موجودی بنام انسان كه خودقوۀ نطق وبيان دارد
خالق هروجود و موجود برایش ارزانی نمود پز شمشيرتگفگرقگه
وآنانيكه درنقش كاردولبه اند هرگز وابداً نمی تواننگدیگک زبگان
رامنقلب ومتضرر سازند .زیرا احياناً اگرزبانی دیاررامی پسنگدنگد
ویاشون ابداع كلمات رابرای غنی سازی آن دارد امانگبگایگد كگه
قصدفشاربرای نابودی زبان دیاری راداشتگه بگاشگنگد .فگرامگوش
نشودچيزیكه سرنوشت انسانهارا ميسازد استعدادهایش نيست بلگكگه
انتخاب هایش است .توجه شود كه اشتبا یک داكترطب زیرخاک
دفن ميشود ولی اشتبا یک مهندس روی خگاک سگقگوط مگی
كندوهماان ناظراشتباهش ميشوند ! اشتبا یک سگيگاسگت پگيگشگه
حكومت وملت وكشوری را به فنا وسقوط می كشانگد واشگتگبگا
زبان شناس زبان رابه انقرا می برد.
امروز زبان شناسان ووا شناسانی هم پيگداشگد انگدكگه
دربيانات شان بجای مشكالت یا مشاكل (مشكالت ها مياویگنگد
بجای جمع امر كه اموراست (امورات می فگرمگایگنگد امگاخگط
وخطوط ترسيم ميگكگنگنگدكگه درزبگان گگویشگی و نگوشگتگاری
اینطورباویيد واینطوربنویسيد آنطورناویيد وآنطور ننگویسگيگد!
مثال بجای وا كلمه به عو آگهی ها خبرها باویيد كنش و
واكنش و چالش ننویسيد اما هدایت ميدهندكه پرابلم و سيستم و
گالری باویيد كه مأنوس وبامعناست !
دولتمدارهاوسياستمدارهاهم درهمين لجن غگرن انگدوبگه
دادخواهی مردم وقعی نمياذارند وبه غنای فرهگنگاگی تگوجگهگی
ندارند وبه مردم خوداعتمادنمی كنند .برتگولگت بگرشگت گگفگتگه
اگردولتی به ملتش اعتماد ندارد وبدان تمكين نميكند بهترست آن
دولت با انحالل ملتش مردم دیاری برای خودانتخاب كند! خيلی
وقتهاميتوان بعضی هارابخاطركوتاهی هگایشگان بگخگشگيگد ولگی
بخاطربدی هایشان هرگز! آری بخاطربی ارزش ساختگن ارزشگهگا
وآوردن ضدارزشها هرگز! اگراین حز نهادینه می بگود وطگن
ميشد گل وگلزار حز انساندوستی حز وطگنگدوسگتگی وحگز
وظيفه شناسی وشایسته ساالری!( /دنباله دارد

