7501
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

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

انجنیر عبدالصبور فروزان

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

شمارۀ اول  /سال بیست و ه تم  /اول ثور  ٢١ / ١٣٩٨اپريل  / ٢١١٩شمارۀ مسلسل ١١٥٤

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به شما مبارک باشد !
با این شماره ،امید بیست وهشتمین سال نشراتش را آغاز کرد .باعرض
تبریک به خوانندگان و مشترکان ،از بارگاه ذات متعال توفیق مزید امید را

استاديونیورستي ،نیوجرسي

مفاد و مضار مذاکرات قطر

دانالد ترمپ رئیس جمهورامريکا دركمپاين انتخاباتي ا اكثراً
بر مسايلي مي پیچیدكه براي اكثريت امركايیان م نوس ودلچاساپ
بود ،ويکي از مسايل جنگ امريکا درافغانستان بودكاه درآنازماان
سال شانزدهم رود را مي پیمود .ترمپ درماار  ٢١١٧درجاماش
كثیرمردم ضمن برشماري كاستیهاي حکوماات قابالاي گافات» :
افغانستان راببینید ،شانزده سال ازين جنگ میگذرد ،بالایاوناهاادالار
درآنجا مصرف شده است ،مردم آن قدركمکهاي مارانمي دانند .ماا
براي شان سرک میسازيم سرک راويران میکنند ،مابراي ان مکاتاب
میسازيم مکتب راويران میکنند ،چراپول رودرا مادرآناجاامصارف
كنیم .اينکه مردم افغانستان هرچه میکنند بکنند ،بیايید ازآنجا بیرون
شويم«.
درنومبرسال مذكور گفت» :مارون وپول گزافي رادرافغانستان
ضايش كرديم ،حکومت آن به اندازۀ پ یزي ازآن قدرداني ناکارد،
بیايیدكه برآيیم و به رهبران احمق رود اجازه ندهیم كه قاراردادي
راامضانمايندتا مارا درآنجا تا سال  ٢١٢١مصروف نگهدارد وآنهم به
مصرف امريکا ،امريکا راعظمت بدهید« .ترمپ بااطارچ چانایان
مسايل درسخنراني هايش توانست تاطرفداري ق ر متوسط امارياکاا
راكه اكثريت رات کیل میدهد ،جلب نمايدكه ساراناجاام اورا در
احرازكرسي رياست جمهورياري نمود .
جنگ امريکادرافغانستان كه طوالني ترين جنگ امرياکاا رادر
تاريخ اين ك ورت کیل میدهد ،به اساس احصائیه گایاري Lina J.
Blimesيکي ازدان مندان اقتصاد دردان گاه هاروارد بیان چاهاارتاا
شش تريلیون دالرمالیۀ مالیه دهندگان امرياکاا راتااجاوالي ٢١١٨
وجان بیش ازدوهزاروسه صدوهفتادوپنج فرزند اين ك ورراگرفتاه
است .ق رمتوسط جامعۀ امريکا كه ازنگاه معی ت زنادگاي باخاور
ونمیر دارند وعايدماهانۀ شان به م کل تکافوي تقاضا وضارورياات
زندگي شانرا مینمايد ،بی ترين مصرف اين جنگ راماي پاردازناد
وازدرگیري اين جنگ سخت ناراض اند ،وباتحلیلها وعملاکاردهااي
ترمپ همنوامیباشند.
به عبارۀ ديگر ترمپ ازدل آنهاگپ میزند .بی تربار اين جاناگ
چه از ناحیۀمصارف مادي وپولي وچه ازنگاه تلفات جاني ،دربااالي
شانه هاي آنها قراردارد .اين ق رعالقۀ به زدوبندهاي سیاسي ندارند
چون اكثريت مطلق آن در روز وروزگاررودغرق اند .طاورماثاال
ازرانۀ كه درآن زندگي میکنند قرض داراند ،ازموتري كه استفااده
مینمايند قرضداراند ،ازفرنیچري كه دررانه دارناد حاتاي باعاضاا
ازبستري كه برآن میخوابند قرضداراند وپول گزافي براي مصاارف
صححي میپردازند وقسمت اعظم عايدماهانۀ شاان باه ايان قارض
هامیرود.
اين ق رفکرمیکنندكه اگرعساكرامريکا ازافاغاانساتاان راارج
شوندوامريکا ديگردرآن جنگ درگیر نباشد ،ازپاولاي كاه ازيان
طريق صرفه جويي می ود (حدودچهال وپاناج بالایاون درساال)
آنهامستفیدمي شوند ،مثال مالیات بارعاايادات كام راواهانادداد،
يامالیات برجايدادهاي شان كاهش رواهديافت .اينهافقط باه چایاز
هايي مي اندي ندكه بارقرضه هارا ازشانه هاي ان سب مایاساازناد.
اينکه در افغانستان چه رواهدگذشت عالقۀ ندارند وحتي اكثارشاان
نمي دانندكه افغانستان دركدام قارۀ جهان موقعیت دارد.
رود دانلد ترمپ هم بی ترمانناديا تااجارنسابات باه يا
سیاستمدار مي اندي د ،وفقط به آن فکرمیکندكه پول ازكاجااماي
آيد ،سرمايه چطوراضافه مي شودومفاد چگونه باالمي رود .سیاست
بازهاي جهاني ومنطقوي روشش ناماي آياد وپااي امارياکاا را
ازبی ترقراردادها و توأمتیت هاي بین المللي ومنطقوي كه مصاارف
آن تاحال بدو امريکا بود ياامريکابی ترآنرامي پردارت بایارون
ك یده است ودر صددك یدن پاي امريکا ازافغانستان نیز میابااشاد.
اودر يکي از سخنراني هايش درجريان كمپاين انتخاباتي ا گفاتاه
بود» :تال براي باقي ماندن درافغاانساتاان ،ضایاا پاول وجاان
امريکايي هاست ،چرا مابه تربیۀ اين افغان هاكه عساكرمارا ازعقاب
میزنند ،ادامه میدهیم؟ افغانستان ي ضايعۀ محض است وقت آنست
كه برگرديم ،بايدعاجالافغانستان راترک گفت ،بی ترازاين حایاات
عساكر رودرا ضايش نسازيم ،اگر رواسته باشیم دوباره قوي وسرياش
میرويم(.دنباله درصفحۀ ش م)

داكتر غالم محمد دستگیر

برومفیلد ،كولورادو

پته خزانه يا »بده خزانه«

داکتر صادق فطرت راست میگوید
فا میگويم وازگفتۀ رود دل ادم
بندۀ ع قم و ازهردو جهان آزادم
(ديوان حافظ صفحه )٣١١
پیش گفتار :درين روزها در بارۀ پته رزانه سروصداهايي بالاناد
شده است .محترم داكتر صادق فطرت ناشنااس فارد دان اماناد،
رو رلق و موسیقي دان شخصیتي است كه نه قوم پ تون بلکاه
افغانستان وجهان روشنفکران وچیز فهمان بروي افتخار دارناد .از
اودركتابي زيرعنوان »ناشناس ناشناس نیست «تذكر رفتاه كاه
گفته است :پته رزانه محمد هوتکي بن داوود را كه در سال هااي
١١٤١و ١١٤٢هجري درقندهارتالیف نموده ،ي اثار راساتایان
نیافته است .چون من ناشناس را از دوران لیسه حبیبیه مایا انااسام
میخواهم اين مقاله را با بحثي در باره ناشناس آنازماان ،باعاضاي
اشتباهات در پته رزانه وديگران چون رحمان بابا وروشحال راان
رت به حساب ازگپ گپ میخیزد ،وراستگويي و صداقت از نظر
اسالم تنظیم بخ م:
وقتیکه من صنف ه تم لیسه حبیبیه بودم و صادق فطرت صنف
دهم ،درامه زيرعنوان »ندامت «نوشتم كه در وقت مديريت روان
شاد محمود كريمزاده در ستیج اطاق كنفرانس هاي حبایابایاه باه
اشتراک صادق فطرت ،مرحوم پروفیسور نعیم فرحان ،فدامحاماد
تسلیم (داكتر) و ديگران تمثیل گرديد و باز درصنف يازدهم بعاد
ازحريق لیسۀ حبیبیه درامۀ »مامورعادل «نوشتم تا ماماور عاادلاي
پیدا شود و مجرم حريق را به سزاي اعمالش برساند .براي پركتس
و هدايات از طرف مدير مکتب در ي ساروياس )(busكاه در
صحن مکتب به گوشۀ شبانه لنگر میاندارت مي ن ستیم .روب بیاد
دارم كه در آنوقت صادق فطرت ناشناس نبود.
بفکر من ،چون داكتر صادق فطرت در مجالس حبیباي كاه از
جاوان باا
اقرباي پدر بود شركت داشته و ازآنجايیاکاه يا
احساس و صادق بود در تجسس بر آمد تا آنچه شنیاده اسات باه
عمق حقیقي ان شناسا شود .بهترين طريقه همان بود كه در لساان
پ تو تحقیق كند و رود حقیقت را جويا گردد و هاماان كارد.
عالوتا ،او ي عالم متبحر در فن و ارت موسیقي است كه از همان
ستیج كنفرانس حبیبیه تا شهرت جاهااناي باراي اهال داناش و
دوستداران موسیقي كه فارابي و ابن سینا در علمي سارتن آن رول
عمیق بازي نموده اند تحايف پر ارزشي تقديم نموده كه ما هاماه
مرهون ردمات فرهنگي و كلتوري داكتر صادق فطرت ب اماول
مرهم داري زرمیان روز سوم عقرب  ٢٥( ١٣٤٤اكتوبر ١٩٦٥م)
در گراج رانه ا هستیم و از دربارالاهاي باراياش طاول عامار
وسرفرازي دارين تمنا داشته؛ بدگويان ،پوهاند نمااهااي جااهال،
ملوث زبانان بد طینت ،و متهمین ديانت پی گان و صادقان مملکت
را سنگ ره ،تمنا داريم.
ادعاي راستي و عدل و تقوي مي كنیم
بادگرانديش ها زور ورصومت حرف ماست
(از پروفیسر قاسم غضنفر اپريل نهم  ،٢١١٩سکرمنتو ،كالفورنیا
ديگر ابیات درين مقاله با اين قافیه از اوست).
داكتر صادق فطرت متخصص زبان پ تو وموسیفیدان ماتاباحار
افغانستان با ن ر كتاب؛ ناشناس ناشناس نیست ) تاهناوز ماطاالاعاه
نکرده ام و كتاب در راه است بزودي به آن م رف رواهم شد) و
هم با مصاحبه هاي صادقانه ،مدبرانه وعالامااناه بااآقااي صاباور
سیاهسنگ پرده ازي سلسله سوال هاي برداشتند كه از سالاهااباه
اينسو نزدمردم بیجواب مانده بود همان ماوضاو حاقایاقات و
راستگويي در پته رزانۀ محمد هوت بن داوود است .درماقادماۀ
كتاب  ٤١حديث ازطرف علماي شیعه نوشته شده كه» :راستگويي
حركتي درمسیرفطرت است و دروغگويي حركتي بررالف مسیار
فطرت است :گوگل -آيفون درترجماۀ فاارساي تاوساط اباو
االسفارعلي محمد البلخي اين جمله حذف شده راس باه احاادياث
رفته اند«چون به كركتر داكتر فطرت صدق میکرد رواستم تذكر
دهم ( .دنباله درصفحۀ هفتم)

رحیم شنسب

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
داالس ،تکساس

چرا امريكا خواهان به قدرت رساندن طالبان اند؟

 -١امريکا متوجه شده كه از طرق نظامي طالبان را شکست داده
نمي تواند  ،از اول هم قصد مضمحل كردن كاامال طاالاباان را
نداشت و براي اهداف بعدي آنرا حفاظت میکرد
 -٢امريکا میخواهد از تلفات و مصاارف بایا اتار راود در
افغانستان رهائي يابد
-٣امريکا مي رواهد توسط پاكستان و طالبان كنترول افغانستان
را بدست داشته باشد
 -٤مصارف آيندهء حکومات طالبي را بادو ك اور هااي
عربي حواله مي كند
 -٥مثلث(امريکا،عرب،پاكستان) را در منطقه ء استراتایاكيا
افغانستان تحکیم مي بخ د
 -٦آرزوي سعودي را براي محو كامل حنفیت ( اسالم معتدل و
عقل گرا) و تقويه وهابیت (نقل گراي سلفیت تناد رو) تاوساط
طالب تحقق مي بخ د .در مذاكرهء صلح بین امريکا و طالباان در
قطر ،سعودي و امارت با رقابت با قطر وهم روي مناافاش شاان در
دوام جنگ طالبان  ،چندان راضي به صلح نیستند  ،كارشکني هااي
ماهرانه شان هم در زمینه م هود است
 -٧آرزو وشرائط پاكستان براي كنترول افغانساتاان ماتاحاقاق
می ود،دست هند كوتاه مي شود  ،چین را ي قدم از پااكساتاان
دور مي سازد ،ناكامي پروژهء شابهار را به نفش امريکا و پاكستاان
رقم مي زنند
 -٨امريکا براي فريب جهان و براي بهانهء رفش مسؤلیت آيناده
اولین شرط را در مذاكره تعهد طالبان به عدم رطر رسانیدن طالبان
تعهد میگیردكه گوشت نخور)
به همسايه ها عنوان كرد (از پ
در اصل طالب پروژه كال ني است در منطقه تا :
 -٩ت ديد جنگ هاي شیعه و سني با إيران و ضارباه زدن باه
دارل ايران از جبههء شرق  ،زيرا از ساير جاباهاات ايان هادف
برآورده ن د
 -١١هم آهنگي بقاياي داعش از شرقمیانه با طالبان  ،انضاماام
القاعده و ساير تروريستان در چوكات طالبانیزم و سوق دادن آن
به تولید دردسر روس ها و متحدين شان ،ايران و چین در منطقه
 -١١سیطره بر ذراير ستراتیكي قزاقستان(سومین میدان نفتي
جهان با  ٩٢ملیارد ب که نفت و  ٨٨تريلیون فوت مکاعاب گااز)،
استخراج و صدور آن تحت نظر امريکا و به نفش امريکا
 -١٢سنگ اندازي در برابر پروژه هاي بزرگ ي راه و ي
كمر بند چین ( پروژهء غول آسا و بزرگ قرن با مصارف چاناد
تريلیون دالر در ي دههء آينده كه چین را به  ٦٨ك ور جاهاان
در آسیا،اروپا،و افريقا يا  % ٦١نفوس جهان وصل میکند) و جلاو
گیري از گستر قدرت چین .
-١٣ضربه قاطش به گستر قدرت چین از طريق جدائي (سایان
كیانگ -اويغور) ايالتي كه  ٣٢ملیون مسلمان نا راضي دارد،يا
ملیون مسلمان ان در زندان هاست،ايالتي كه سه چهارم كل مانااباش
معدني چین ،با ذراير بزرگ اورانایاوم و هام مارز باا ه ات
ك وراست  ،همه شرايط براي انفجارآماده است و طالبان میتاواناد
فتیله انفجار را بدست مخالفین بدهد
 -١٤امريکا هدف علني رود را به جنگ عراق،رتم ديکتاتوري
و آوردن دموكراسي عنوان كرد  ،هدف مخفي تسلط باه مانااباش
نفتي عراق و تضعیف دشمنان اسرائیل بود  ،نتیجتا عاراق ماهاد
تروريستان وداع یان شدو امريکا اين مسؤلیت را نمي پزيرد  ،باه
همین قسم با روي كار آمدن طالبان تارت وتاز ها به طرف ايران ،
منافش چین وروسیه بواسطهء تروريستان پالن أينده است
 -١٥استفاده از تروريستان در شرق میانه و افريقاا كاار آماد
بی تر ندارد  ،بن أ بايد درمنطقهء اصلي،مهم  ،ستراتیكيا  ،كاار
آمد ،طرف ضرورت و منافش حیاتي غرب كار گرفته شاود كاه
همانا مركزيت افغانستان و ررنه و مزاحمت ايران  ،چین  ،روسیاه
و برآورده شدن اهداف اقتصادي و تضعیف رقبا و درد سار شاان
است ،اين قوتهاي كاه ازاي اان باايادكاارگارفاتاه شاودوجااي
ديگركارآمد(صفحۀ)٥

هفته نامۀ امید
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آثارباستانیفرهنگیقرن 8درنیمۀاول قرن 05ساخته شد!

بینوا دربارۀ پته خزانه گفت :من اشعار آنرا می سرودم وحبیبی نثرش را !

دربحبوحۀ جدال مجعول بودن پته رزانه كه درن رات ماجاازي،
پس از مصاحبۀ هنرمندارجمند داكترمحمدصادق فطرت نااشانااس
م تعل وداغ شده است ،بنده به ياد مطالبي افتادم كه قبال باه چاا
رسانده بودم .مناسب مي نمايدتاآن موضو را درايناجاا ياادآوري
كنم ،بدين شرچ :استاد محمدنذير حباب ،دپلاوماات سااباقاه دار
وزارت اموررارجۀ افغانستان ،طي صحبت هايي كه باشادروان غالم
حضرت كوشان ،نويسندۀ معروف ك ور میداشت ،بااري درباارۀ
اظهارات مرحوم عبدالرؤوف بینواشاعرونويسندۀ زبان پ تو راجاش
به چگونگي ترتیب وتدوين كتاب جعلي (پته رزانه)چنین گفت» :
سردارنعیم ران ،هركارۀ امورصدارت داؤودران ،به ويكه درساحاۀ
سیاست فرهنگي ك ور ،حبیبي و مرا احضاركرد ودساتاور دادتاا
دربارۀ قدامت زبان پ تو كتابي ترتیب وچا گردد .او افزود :مان
به شما دونفر وظیفه میدهم تا هرچه زودتر دست بکارشده وچنایان
كتابي تهیه كرده ازنظرمن بگذرانیدتا به چا آن اقدام كنیم .
من (بینوا) و استاد(حبیبي) چندين روز براي تعامایال هادايات
واالحضرت نعیم ران باهم م وره كرديم ،وبه نتیجه رسیاديام كاه
هرروز يکي دونام پیداكرده و فهرست بیش ازپنجاه شاعاررایاالاي
رانامنويس كنیم ،بعد درشرچ حالش استاد حبیبي توضیح نیم سطره،
ي سطره وبعضا چندسطره بنويسد ومن هم نظر به نام ون اان آن
شاعرریالي ي مصر يا ي بیت وحتي دو يا سه بیت نظم بساازم
تا آنکه كتاب نسبتاً قطوري فراهم آوريم .بعضاً باا صادياق راان
رشتین رئیس پ توتولنه وگاهي هم باحضور ارسالن سالایاماي كاه
معاون پ توتولنه يا معاون راديوكابل بود ،مطالب و نظم هاي تهایاه
شده راچندباره مرور وتصحیح مي كرديام ،كاه بااالراره حاجام
وقطركتاب به اندازۀ دلخواه رسید.
جهت تحکیم بی تر اساس كتاب ،قصه هاوداستانهاياي باارایاال
پردازيهايي را ما چند دوست همدل طرچ كرديم وباالراره اساتااد
عبدالحي حبیبي مقدمه ومؤرره هااياي ناگااشات وكاتااب راباه
سردارنعیم ران ارائه نموديم .يعني درواقش پته رازاناه ماحاصاول
مساعي فکري من و حبیبي ودوسه نفرديگر میباشد« ...رتم مطالب
گفته شدۀ مرحوم بینوا ،با تصحیحات .
بینوا در دهۀ دموكراسي ،يکي ازوزيران مطبوعات بود ،كه در
ايام كهنسالي بحیث سفیرافغانستان درلیبیا ايفاي وظیفه مینمود ،ودر
همان جا با استادمحمدنذيرحباب كه عضوعالیرتبۀ آن سفارت باود،
گفت وشنیدهاي زيادي داشت ،كه گزار باال گوشۀ ازآن میباشد.
مرحوم كوشان مطلب باال را قلمي نمود ،و بنده آنرادريکاي از
شماره هاي مجالت (رراسان) يا(نامۀ رراسان) بین سالهااي ١٩٨٨
تا ١٩٩٢كه مديرمسئول هردومجله بودم ،به چا رساندم  .بعدازآن
سالها تاامروز حد اقل پنج بار ازرانه اي باه رااناۀ دياگارهاماراه
باهمسروفرزندانم كوچیدم ،به همین سبب هرچه كوشیدم آن مجلاۀ
كه مطلب رادرآن انت ارداده بودم ،نیافتم – با ت سف ی عالقامانادان
میتوانند آن مجالت وتمام شماره هاي هفته نامۀ امیدرا تا همین تازه
ترين شماره كه  ١١٥٧مي باشد ،دركتابخانۀ كانگرس اياالت متحده
بیابد ،زيرا بنده همه ن راتي راكه درامريکامديريت كرده ام ،يا
ي نسخه به آن مركزعلمي فرستاده ام .
نتیجه  :گويند هیئتي از باستان شناسان ازسرزمیني میگذشاتاناد،
هیچ اثرتاريخي وباستاني درآنجا نديدند .باچندشخصي كاه مرارده
ريگي ازسواد داشتند ،روبرو شده وازآنان پرسیدندآيا درسرزمایان
شما كساني ازقبل زندگي داشته و برج و بارو وقلعه وسااراتامااناي
اعمارنکرده اندكه هیچ اثرتاريخي وباستاني نداريد؟ سركردۀ آناان
با تبخترفراوان پاسخ داد :نه ی نداشتیم ونداريم ،اما میکوشیام حااال
ي مقداري آثار باستاني آباد كنیم ی
مرحومان حبیبي و بینوا هم درنیمۀ نخست قرن بیستم مایاالدي،
آثار باستاني قرن دوازه سارتند و نامش را «پته رزانه »گذاشتند،
كه سال تولد ووفات بی تر شاعران آن ومحل تاولادشاان ماعالاوم
نیست ،واز آثارقلمي فراواني كه آفريده بودند ،فقط ي يا دوبیت
آنقدر مانده تابه دست آن دودان مندگرامي بیفتد ییی /
يادداشت :دوستاني ازتذكر(قرن  )١٢درنوشتاۀ بااال ماالحاظاه
داشتند ومرامتوجه اشتباهم در تثبیت قرن سارتند .فرمااياش آناان
درست است .لذا درنوشتۀ فعلي آن اشتباه را به تقرياب ،تصاحایاح
كرده ونوشتم(قرن. )٨
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سپرنگفیلد ،ورجینیا

مژدۀ بهار صلح و سازگاری

بامدادن كه تفاوت نکند لیل و نهار
رو بود دامن صحرا وتماشاي بهار
ربرت هست كه مرغان سحر میگويند
آرراي رفته سرازرواب جهالت بردار
بهار يعني دمیدن روچ حیات دركالبدطبیعت وماه حامال آن
وسیلۀ جريان رون درشاهرگ هستي  .اي بهارروشگوار ،اي مكده
رسان طراوت وتازگي ،ررمي وشادابي براي جهان وانسان وحیوان
وپرندگان ونباتات ،آمد آمدترا ریرمقدم مي گاويایام وحالاول
فررندۀ ترا گرامي مي داريم .
بگو اي بهارنازنیان واي ماوسام دلانا ایانی اگارساري باه
ك ورمحبوب ما افغانستان هم میزني ومیبیني كاه تاعادادك اتاه
شدگان درمساجد ومکاتب و احساد تکاه وپااره بارروي سارک
هاوبازارها افتاده وتن هاي زرمي ورونچکان زنان واطفال بیگانااه
راكه بهرسو درترس وگريز اند مي بیني ...آيااشکهاي غم وانادوه
از ديدگانت فرو نمي ريزد؟ وآيااحساس شاادمااناي وسارور را
ازروچ و روانت زايل نمي گرداند...؟ وازآمدنت به همچو مصیبت
كدۀ جهنمي اظهار افسوس وندامت نمي كني؟ يقیناً كه مایاکاناي
وبايدهم بکني...ی
پس اي بهارزيبا به فرستنده ات بگو كه :اي آفريننادۀ زمایان
وآسمان و اي گردانندۀ فصول رزان وزمستان واي رونق دهانادۀ
بهاران وتابستان ...لطفاً نظر رحمت وبخ اي ت رابراين مالات زار
وپري ان انداز ومدتي هم كه شده براي پذيرايي وریرمقدم همین
فصل بهار ،صلح وآرامش ،راحت وتسکین را دراين ك ور باخاون
رفته برقرار فرما تا مزاياي وروداين فصل بهاررابالذت و شادماني
تجلیل نمايند واز درد ورنجي راكه ازسالیان متوالي باآنهادست باه
گريبان اند ،اقال درين فصل تازگي ون اط بدون تارس وواهاماه،
بدون انفالق و ك تار باآرامش راطرج ن بگیرند ورنجهاوغمهااي
گذشته رابه فراموشي بسپارند.
اين ملت مومن وفداكار ،به هردري كه روي آورد ،به هرمملکتي
كه توسل جست ،به هر رژيمي كه همدلي ن ان داد ،باه هارفارد
وگروهي كه همبستگي ابرازكرد ،به هارحازب وجاريااناي كاه
همرهي نمود ،جزناكامي و حسرت جز ويراني وذلت ،جازانادوه
وندامت ،جزناامیدي ومحرومیت چیزي ديگر حاصلش ن د ی
بار الها همان طراوت وتازگي ،همان روشي وشادمااناي ،هاماان
آغاز زندگي دوباره كه درين بهارزيبايت به ارمغان نهاده اي وهمان
ابرهاي پرثمر كه ازآن باران رحمت وطاراوت رابارزمایان ماي
اف اني ،نصیب اين ملت بیچاره ومظلوم بگردان وبه اين بدباخاتاي
هاومصیبت هاو ويراني هاورونريزي ها نقطۀ پايان بگذار ی آمیان.
به امید صلح و همبستگي درافغانستان عزيز ی /
*************
پاسداشت زبان مادری (دنباله ازصفحۀ سوم)
اضافه از  ٣٥١ملیون نفرنوروزرا تجلیل مینمايند :از شاام تاا باه
كاشغراز سندتا رجند/آيینه دارعالم باالست پارسيی
درسال ٢١١١نوروزباستان بحیث نماد ونمايي ازفرهنگ واال وباال
كه توسط كتلۀ وسیش ازمردم گیتي تجلیل میگردد ،بعناوان ج ان
بزرگ وپرقدامت توسط سازمان ملل متحد برسمیت شنارته شاد.
درسال ٢١١٦ه ت صدمین سالگردموالناي بلخ درملل متحدتجلیال
گرديد ودرسال ٢١١٨هزارويکصدو پنجاهمین سالگرد ابوعابادا
رودكي پدرشعرفارسي دري درملل متحد برگزار شاد ،كاه مان
نیزدرآن اشتراک نموده بودم .بانکي مون سارمانا اي وقات آن
سازمان زبان فارسي دري وفرهنگ پرغناي كهن وديرينه وپارياناۀ
آنراكه در شرق وغرب آثارارزشمندي دارد ،به مثابۀ گاناجایاناۀ
گهربارب ريت يادنمود .هم چنانکه كوفي انان فقیدسرمن ي اسباق
آن سازمان هم زبان وادبیات كهن فارسي دري را درگفتگوي تمدن
ها موثر وارزشناک توصیف نموده بود.
يور تازۀ فرهنگي درهرات باستان درهمین تازگي هاار داده
ودو گروه همديگررامحکوم ومتهم مي نمايند ی ي گروه لاوحاه
هاي بعضي نقاط شهرهرات را برداشته كه ریابان نبااشاد ،سارک
صحیح است ،گروه دوم مي گويدنه فرق بیان سارک ورایااباان
تفکی شودمثالریابان حنظلۀ بادغیسي اولین شاعرزبان فارسي كه
گفت :مهتري گربه كام شیر دراست /شوراطاركان زكاام شایار
بجوي /يا بزرگي و عزّ و نعامات وجااه/يااچاوماردانات مارگ
رويارويی يا ریابان حکیم ابوالقاسم فردوسي كاه فارماود :پاي
افگندم ازنظم كا بلند /كه از باد و باران نیابد گزند.
اماگروه ديگرادعادارندكه واژۀ ریابان ايراني است وسارگافاتاه
شودی جانب مقابل میگويدواژۀ سرک ازهندوستان آمده ،وگاروه
ثالث میگويد جاده گفته شود .آن گروه اول الاقل به گذرریااباان
معروف
كابل توجهي نمیکنند كه ازقديم االيام واژۀ ریابان درگفتاارماردم
مامعمول بوده است .البته می ود تفاوت هايي بین ریابان ،جاده،

صفحۀ دوم
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این امامزاده ایست که باهم ساختیم !

با انت ارمطلبي باعنوان »آثار باستاني فرهنگي قرن  ١٢درنیاماۀ
اول قرن  ٢١سارته شد «!كه در رررنما يا فیسبوكم به تارياخ ١١
اپريل  ٢١١٩گذاشتم ودر سايت ارجمند رراسانزمین به ن ررسید،
با اقبال واستقبال هم میهنان قرار گرفت ،دوست گرامي ام آقااي
سیدجعفر مرتضوي باارسال ي پی برقي (ايمیل) به من اطاال
دادكه چون ررنما ندارد ،رواست تاداستاني راكه از سال هاپایاش
در حافظه داشته كه دقیقا ترجمان وبازگويي مطلب منت ره اسات،
به بنده بفرستد تا مؤيدي برآن مطلب باشد .اگربجااي (گاروهاي
شیاد) نام هاي ذكرشده درمطلب منت رۀ ررنمايم بگذاريد ،مس لاه
حل مي شود  .نوشته ا راباهم میخوانیم :
»درزمان هاي گذشته چندنفر شیاد وكالهبردار تصمیم گرفتند
راه معاشي از طريق دروغ وتزوير براي رودبسازند وبه آن وسیلاه
زندگاني بي دغدغه و مرفهي براي رويش فراهم نامااياناد .پاس
ازمدتها تفکر واندي ه ،لوحي تهیه كرده ونام يکي ازفرزندان يکي
ازامامان رابرآن ح كردند وآن لوچ دروغین رادر محل مناسباي
نزدي معبرعمومي روستايیان پاكدل در زير راک دفن كاردناد.
پس ازآن همگي درمحل دفن لوچ گردآمدند وزانوي غم درباغال
گرفته به ياد بدبختي هاي روددرزندگي ،بخاطر امامزادۀ كه آنجاا
دفن است ،گريه را سردادند وبه قول معروف حاال گريه نکن كاي
بکن ی
هنگامي كه عابرين روستاي ساده لوچ به تدريج درآنجا جاماش
شدند وجمعیت قابل توجهي رات کیل دادند ،شیادان باشرچ رواب
هاي عجیب وغريب به آنان فهماندند كه دروياش سابازپاوشايی
درعالم رؤيا آنهارا به اين م هدمقدس و مکان شاريافی هادايات
فرموده و ازلوچ مباركي كه در دل اين راک مدفون است ب ارت
داده است .روستايیان پاک طینت فريب نیرنگ آنهاراراورده باه
كاو زمین پردارتند تالوچ بدست آمد وادعاي آنها ثابت شدی
ديگرش وترديدي باقي نماندكه اين چندنافار ماردان رادا
هستندوفضیلت و صالحیت آنهاايجاب میکندكه تولیت ورادمات
امامزاده رارود برعهده بگیرند .پس آستین هارا برزدند وپولاهااي
شانرا كه مي بايست ررج زن واوالدراود كاناناد را روي هام
گذاشتند ودرآن مکان امامزادۀ باشکوه سارتند ی
طبیعي است چون اين ربربه اطراف واكناف رسید وماوضاو
ك ف وپیدايش امامزادۀ جديد دهان به دهان گ ت ،هركاس در
هرجابود باهرچهکه از نذر و صدقاه تاوانسات باردارد وبساوي
امامزادۀ تازه پیداشده برود ی
رالصه اينکه كاروباراين امامزاده درسايۀ ساده لوحي ماردماان
هرروز رونق بی تري میگرفت وشركا پولدارتر میا ادناد وباازار
ديگرامامزاده هارا كساد كردند .زايران ومسافران از سار وشااناۀ
يکديگر براي زيارتش باالمیرفتند .اين روال سالهاادامه داشت وآن
چندشري حیله گر ديروز امامزادۀ امروز به جماش كاردن ماال
ومکیدن رون روستايیان وك اورزان بیسواد پاكادل وماتاعاصاب
م غول بودند .
ازآنجاكه گفته اند نیزه در انبان نمي ماند ،روزي ياکاي ازآن
شركاي شیاد از شري ديگر پولي دزديد .شري مال بارتاه باه
شري ديگر ظنین شدو از او رواست كه پولش را پس بادهاد .
ولي آن شیاد منکر دزدي شدوبراي اثبات بي گناهیش باه هاماان
امامزاده سوگندرورد كه قسم به اين »مزارشريف «پول تارامان
ندزديده ام  .صاحب مال چون وقاحت وبی رمي شريکش را تااين
اندازه دياد ،باي اراتایاار وبارراالف مصالاحات راودشاان،
درحضوركسانیکه براي زيارت آمده بودند فرياد زد» :اي بی رمی
كدام قسم؟ كدام مزارشريف؟ اين امامزاده ايست كه باهم سارتیم
وباآن كاله سرديگران میگذاريم نه آنکه بتواني كااله بارسارمان
بگذاري ! «گفتن همان بودوفا شدن اسرارشان همانی«
بلي هموطن ،جناب الحاج جعفر عزيز بانگار قصۀ باال ،افزود
كه من داستان را مربوط به نوشتۀ شما يافتم تاتقريباً آرارآن كاه
چند شیادگردهم آمدندتا اثر تاريخي وباستاني بي بانایااد فاراهام
آورده و رلق ا مظلوم رابراي پنجاه سال بغوالنند ،اما آراراالمار
دسیسه و توطئه و جعل ومکاري شان ،توسط رودشان براي تاماام
مردمان از پرده بیرون افتاد .اينکه سرداران راودپارسات داؤودو
نعیم ،مامدگل مومندابلیس تاحسن كاكل و اسماعیل يون وكارزي
واشرف احمد زي ،تاكدام پیمانه بااين جعلیات اكثريات ماوهاوم
قومي وزباني ،در حق اقوام و زبانهاي ديگر ك ورجفاها وجنايتهاا
كرده اند ومیکنند ،بماندبه حديثي ديگری/
*********
سرک ،كوچه رام خص كردومستعمل سارت ،وايناکاار ضارور
است چراكه درهرشهربزرگ دنیامیان اين كالاماات تافااوتاهااي
سارتاري از نظرپهنا وتنگنا وجوددارد .امااينهامسايلي نیسات كاه
برآن همديگررا به ايراني گرايي وهندي گرايي متهم بسازيم.

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 7501
فل نگ ،نیويارک

پاسداشت زبان مادری وحرمت فرهنگ ها
مورد تأکید وتأئید یونسکو و ملل متحد

بخش دهم اين سلسله درآستانۀ ماه مبارک رمضاان رادمات
سروران گرانمايه و اندي مندان پرمايه پی کش میگردد ،لهذا مقدم
اين ماه رحمت و مغفرت را گرامي میداريام  ،آرزوماناديام باه
بركات طاعات وعبادات وصفاي قلب همۀ مان واين ايام فررناده،
ریرهمگاني وفضاي همدلي وارمغان صلح ونويد اروت درك وربه
میان آيد ،وابناي ب ردرهمزيستي وهمديگرپذيري بسر برند.
شعبان ورمضان ماههاي مباركي هستند ،حضرت نباي كاريام
(ص) دربارۀ اينهافرموده اند شعبان ماه من اسات ورمضاان مااه
رداوند .پس هركي ماه مرا روزه بدارد درروزقیامات شافایاعاش
رواهم بود وهركي ماه ردا راروزه بگیرد رداوناد اورا كاما
میکند ،ودرقبر وح تش را ازبین مي برد واو رام نوس ماي ساازد
وزمانیکه دورۀ برز را سپري نمايد روي سفید بدررواهدآمد.
هکذا اين بخش درنزديکیهاي روزجهاني مطبوعات به م تاقان
پكوهش وروانش وبینش وعالقمندان هفته نامۀ مردم افاغاانساتاان،
امید ،قرارمیگیردكه تبريکات صمیمانه وقلبي مان رابه مانااسابات
سوم ماه مي روزجهاني مطبوعات كاه روزآزادي قالام وكاالم
پنداشته می ود ،به همه همکاران گرامي مطبوعاتي ام وهمه وسايل
ارتباط جمعي ودست اندركاران رسانه هاي گروهي بارود هاماراه
دارد.
امسال نیزسال پرازچالش ومملو ازرطر براي جامعۀ رسانه ياي
ك ورما بود ،اهل قلم وكالم ومطبوعاتیان تاهاناوز ازامانایات و
اهمیت وحرمت الزم و كامل برروردارنیستند ،وهنوز كه سالهايي
از دموكراسي نوپاي مان سپري مي شود واربابان وغاصبان وقدرت
طلبان هم سنگ آزادي مطبوعات رابه سینه مي كوبند ،هاناوزهام
فضاي حاكمه بازگويندۀ مطبوعات هراسي است وتاهنوز نتوانستاه
به حیث قوۀ چهارم مطرچ وظهور وبروزنمايد .هنوزمیارغضابااناي
هستند كه ترجیح مي دهند براي اوضا ك ور به امیرعبدالرحماان
راني نیاز اشداستی
آنان مطبوعات رابه مثابۀ دژ فوالدين درمقابل راواسات هااو
رودرواهي شان میپندارند وبراي اينکه میدان راشغاالاي بساازناد
وفضا وهوا رامطابق میل وسلیقۀ رود بسازند ،حماالت وجاماالت
تند وركی به ماطاباوعااتایاان واردمایاساازناد ،در حاالایاکاه
دربرابرسئواالت ومصاحبه هاي نسل جوان مات ومبهوت می اوناد
وراه توجیه وتوضیح دررود نمي بینند .ازسوي ديگرآزادي بیان به
معني حکومت برروي تن ودست ریرصالچ واصالچ است وانتقاد
باعث اصالچ میباشد .آزادي بیان راصه ا اسبااب رشاد آدماي
می ود ،ولي بعضي هاآنرابرنمي تابند وبا ديادگااهاهااي نافارت
وتعصب از سرنارسايي واز منتهاي بیحکمتي بیان مي دارندكه براي
شرايط فعلي به ي امیرآهنین پنجه ضرورت است .
اينهمه ادبیات نفرت براي چیست؟ بعضي ديگارهام درناقاش
كارد دولبه قرار دارند .واقعیت اينکه آزادي بیان درنظر وباحاث
صحبت وكاغذآسان مي نمايد اماادرعامال بسایاار دشاواراسات.
دشواري از كجاست؟ ازعدم جاغوركالن ،از عدم درناظارگایاري
واقعیت هاي عیني ،ازفقدان آموز وعدم پاذيار هامادياگار
وازمنتهاي يکدندگي وریره سري ورودرواهي وبازرگ بایاناي
وعقل كل پنداشتن راود ،باراي تاركایاز روي اصال اصایال
كارمطبوعاتي ونهادينه سازي آن كارمنسجام صاورت ناگارفاتاه
وادبیات كافي تولید نکرديم  .چندصحبت وگفتار ونوشتاري كاه
درسوم مي روزمطبوعات يا ٢٧حوت روزربرنگاران گفته وبایاان
می ود ،به هیچ وجه موثر وممدواقش ن ده وناماي شاود ،تااكاه
رودكامگان از اسپ جهل ومركب مراد پايین ن وند تااكاه اهال
رسانه ها بصورت متفق دربسیج همگاني واجنداي ملي كارم ترک
نکنند .آنان هنوزهم برسخنان شان مرهرتايید وتاكیدمیزنند.
بلي ،اينجاچه ترفندي نهفته است دروادي گرگان كیست كه از
روي زورآوري درآن دشت جنون بردست وپاي من زنجایارفاوالد
مي بندد ،ولي هنوزهم مطبوعاتیان آزاده طنین صدا بلندمیدارند كه
ماموج رروشانیم ،زادۀ بحريم و فرزند طوفانیم ی هرچندكاه قالام
مرزدي وقلم مزدوري راهم بعضي ها پی ه نموده وفضاي روزنااماه
نگاري راروزي نامه نگاري و زورنامه نگاري چایاره شاده راهاي
است .بعضي هادراول صاحب نظر وكارشانااس درناظارياه هااو
ديدگاههاي رويش مطالب ضد ونقیضي راارائه میدارند ،طاالاباان
راسرزنش مي كنند وطالب پوران را پارور ی راطاوط فاکاري
وتعهدسازماني شان به ي حركت واندي ۀ پابرجا وثابت نیست
نمونۀ چنین حالت رامیتوان در جورشدن تاکاتاهااي اناتاخاابااتاي
وديدگاههاي قبلي وفعلي شان ديديم وشنیديم وفهمیديم كه ايناهاا
مي رواهند مدام العمر در قدرت باشندوبه همین راطرهم اوالد و
دامادهاي شان راتربیه نموده اند .آنان هیچگاهاي ساردرگارياباان
ننموده ودرپي اصالچ رودوریر جامعه نبوده و نبرآمده اند ،ولاي
درژست و فیگورها قسمي رودرامي نمايندكه عقل كل اندوجاماش
الکماالت اند.

درگزار تازۀ ساالنۀ ملل ماتاحادگافاتاه شاده ساال٢١١٨
درمقايسه باسال هاي گذشته ،رونین ترين سال درافغانستاان باوده
است .دفتراين سازمان در افغانستان بیان داشت كه  ٦٣درصدتلفات
توسط مخالفان مسلح پديدآمده ٣٧ ،درصدبه طالبان نسابات داده
شده ،مسئولیت ١٤درصدهم به قوتهاي بین المللاي و عامالایاات
هوايي ازبین رفته اند .اين درحالیست كه ٤٥هزارنظاماي درطاول
قدرت حکومت وحدت ملي ك ته شده و٧١٨٩زرمي سال قابال
داشته و  ٢١موردقتل ربرنگاران هم داشته كه باه گاروه داعاش
نسبت داده شده است.
اين درحالیست كه افغانستان هنوزهم درمیان ١٨١ك ورجهاان
درعرصۀ آزادي بیان ازمقام صدم باالست ياعاناي درردياف١١٨
قراردارد .درعین زمان در عرصۀ گیتي  ٣٤٨روزنامه نگارزناداناي
است .شارص آزادي بیان هنوزهم ي نق ۀ سیاه وروباه فازوناي
ران ان میدهند .طبق گزار سازمان ربرنگااران بادون سارحاد
درحدوددو برسوم آزادي مطبوعات بدترشده است .درعیان حاال
اربابان وغاصبان هرروز صداها برسرملت گوسفندي مان ازحلقاوم
شان بلندمیدارند كه ما درقلب آسیاقرارداريم ،كوريدورساراتایام
وداريم ومیسازيم ی وما درصدمین سال استقالل افغانستان قلب آسیا
رابه تپش آوريم ،ما صلح راازآكسیجن كرده براي مردم ضاروري
می ماريم ی وجمعیت گوسفندي مان درمجالس سخنرانیها هي چ
چ مینمايند وازجا بلندمی وند ی
توجه بايدكردک درمركز وپايتخت ك وركه بایاش ازپاناج
ملیون نفوس دارد فقط بیسات ودو اماباوالناس ماوجاوداساتی
درشهري كه ارگ موقعیت دارد وديوارهاي كانکريتي و كانتینرها
آنجارابه بیت الخالء عمومي مبدل نموده ،از عدالت انتقالي صحبت
میکنندولي هنوزبويي ازعدالت محوري وشايسته ساالري به م اام
نمي رسد ،هنوزمافیاي قدرت درصحنه حضوردارد وازرون مالات
ارتزاق میکند ،به دههادوسیه موجوداست بدون حکم وفیصله باقي
ماندهی هنوزطرزفکر بجامانده كه درزندانها چرا ازي قوم وزباان
بی ترزنداني باشد و بايد تعادل قومي وزباني دربنديخانه هارعايات
شودییی هنوز دزدان مافیايي صالحیت وقادرت دارناد ،امااراس
دزداني رابه صحنۀ نمايش مي آورندكه گويا محاكمه می وند
(گنه كرد دربلخ آهنگري -به شوشترزدندگردن مسگري)ی
اماهنوزرط ورطوط ترسیم میدارندكه فالن زباان رارساماي
بگويیدوفالن زبان راملي ورسمي ی درجوّ حاكم سیاسي وتاکاويان
تکتهاي انتخاباتي اصل همدياگارپاذياري وهامافاکاري واقاعاي
موجودنیست .هنوزشهروندان واتبا ك اور ناماي دانانادوناماي
توانندبه كسي اعتمادكنند وكدام كس وگروه وتکات مایاتاواناد
منافش علیاي ك ور راتمکین نمايد؟ی واگرهم كسي پااباه مایادان
میمانند همکاري عمومي صورت نمي گیرد.
تقريباچهاردهه پیش درفرانسه جواني به اتهاام تاجااوزوقاتال
درتري محکوم شد ،حمید جندولي تونسي االصل به ايان اتاهاام
دستگیرومحکوم به اعدام گرديد كساني فکرمیکردند مقصراصلاي
اعدام رواهدشد ،امابعدها متجاوزوقاتل اصلي دستگیر واعتراف به
جنايتش كرد .اين موضو درفرانسه انعاکااس گساتارده ياافات
وباكاردستجمعي مردم به اليحۀ تعلیق حکم اعدام رأي دادندتاجاان
ي فرانسوي حفظ گردد ،اين اليحه درپارلمان فرانسه پذيارفاتاه
شد وشايددر  ١٩اكتوبر ١٩٨١باهمکاري قاطبۀ ملات لاغاوقااناون
اعدام شامل قانون اساسي آن ك ورشد.
امادرك ورمااينطور برداشت به میان آمده كه شهروندگفاتاي
واتبا نگفتي ،بهتراست به راكت بزنمت يا است هادي ات نمايام ی
ریابان نگو و سرک بگو واز جااده كاه مان درتارمایاناولاوژي
رودبرايت ترسیم نموده ام عبور و عدول نکني ،ورناه رااناواده
واهل منطقه ات را نابودمي كنمی درحالیکه مردم ما معتقدند:
میازار موري كه دانه ك ست
كه جان دارد وجان شیرين روشست
اما بخ ي ديگر از باشندگان همین سرزمین معتقدند كه فقط به
ي ملیون رلقي صادق ضرورت است تا افغانستان بپايد اما ساور
رلقي باشد ،بقیه را بايد اعدام كرد ی عدۀ محادود دياگاري كاه
رودرا مکتبي جا زده بودند همی ه جار مي زدندكه باا هاركاس
وهرگروه (مواالت) نمي كنیم ،اما به راطر رودرواهي ها و زياده
رويي هاي نفسش با هر باند وگروه مواالت نمودند ی بدين توضیح
بايد پذيرفت كه تا از چنبرۀ هاماچاو ديادگااه هااي ساخایاف
وغیرانساني رها نگرديم محال است به وحدت ملي واقاعاي ناايال
گرديم  .وقت آن رسیده كه مردم ما به همه آزمون شدگان چاهال
سال اریر نه و ني بگويند ،و روي ي گزينۀ جديد تركیز نمايند،
وبه همه داشته هاوگذشته ها حرمت واقعي داشته باشند.
نمی ودوحتي درحال گستر
زبان فارسي بحريست كه ر
هم است .امروز در اقلیم جغرافیاي فرهنگي(ستون ٢ص)٢

احمدعمران

صفحۀ سوم

روزنامۀ ماندگار ،كابل

کـودتای سـبزِ غنـی احمدزی

م روعیت سیاسيِ حکومت وحدت ملي حتا با اعالمیه و حاکام
دادگاه عالي ك ور نیز كه مت سفانه از سوي اين نهاد صادر شاده،
اعادهشدني نیست .براي اينكه آقاي غني به ادامۀ كاار ماوفاق
ميشد ،بهترين راه انجامِ كودتا و اعالم وضعیتِ اضطراري بود تاا
حداقل مردم باور ميكردند كه آقاي غني باه ايان ساادهگايهاا
حاضر به تحويلدهيِ قدرت از راه مسالمتآمیز نیست.
قرباني كردنِ دادگاه عالي درپاي منافش شخصي نهتناهااكاه دردِ
آقاي غني را دوا نميكند ،بل بی تر بر زرمِ او نم مايپااشاد و
ازجانب ديگر ،يکي ديگراز نهادهاي دولتي را در ساطاح جااماعاه
بي اعتبار ن ان میدهد .آنچه راكه دادگاه عالي زيرف ارِ آقاي غناي
انجام داد ،بدترين تصمیمي بودكه اين نهادظرف هفده سالِ گذشته
گرفته است اهرچند تصمیمهاي قبليِ دادگاه عالي نیز به دستور و
هدايت مستقیم منابش قدرت صادر شده ،ولي اين تصمیم ديگر ناه
قابل توجیه است و نه میتوان پس ازين ازقوۀ قضايیه درك ورسخن
گفت.اعضاي دادگاه عالي با اين حکمشان همچون اناتاحااريهااي
طالبان ،دست به انجام انتحارسیاسي زدند .حاال در عدم موجاويات
پارلمان ،قويه قضايیۀ نا مستقل و حکومت نام رو  ،افاغاانساتاان
واقعاً با رالي قدرت روبهرو شده است .كسي چه بخواهد و چاه
نخواهد ،وضعیت افغانستان از نظر قانوني به سمت بحاران سیااساي
رفته تمديدكارغني با تفسیر مندر آوردي دادگاه عالاي ماماکان
است وضعیت ك ور را بدتر از چیزي كند كه در حال حاضر باآن
دستوپنجه نرم ميكند.
اگرقرارميبودم روعیت سیاسي ازراه صادركردن حکم بادسات
مي آمد ،پس می دباقاطعیت اعالم كردكه ظرف پنجاه سال گذشته
از كودتاي سال  ١٣٥٢توسط سردار محمد داوود ران تا به امروز،
هیچ حکومت و دولتي در افغانستان غیرم رو نبوده است؛ چاون
همۀ حکومتهادرپنجاه سال گذشته ازهمین راهي كه غني به قادرت
رسید ،به قدرت رسیدهاند و ازهمین راه نیزادامۀ كاررودراضمانت
كردهاند .اگر م روعیت سیاسي براي ي حکومت اين است كاه
دادگاه عاليِ آن حکم صادر كند ،پس چه نایاازي باه ايانهاماه
مصارف گزاف وكمرشکن براي برگزاري انتخابات وجاوددارد؟
غني با چنین حکمهايي ميتواند تا آرريننفس زندهگيِ راود در
ارگ باقي بماند و حتا پس از رود حکومت را از طارياق دادگااه
عالي به يکي از فرزندانش و يا هم به شاهحسین مرتضوي ماعااون
سخنگويِ رود منتقل كند .البته به شرط آنکه او تاآنزمان با زهار
سخنانِ منتقدانش جان به جانآفرين تسلیم نکرده باشد.
حکمي را كه دادگاه عالي براي ادامۀ كارغني صادر كرد ،حااال
مرهرت يید ميگذارد برهمۀ آن حرف وحدياثهاايایاکاه درماورد
دومین مغزمتفکرِدنیا گفته می د .حاالبااين اقدام ميتوان بهدرستي
فهمیدكه حرفهاي قبلي درمورد رواستِ اوبراي اداماۀ قادرتاش
شايعه نه بل واقعیتهاي مسلم بود .اوبه همین منظورآنگونه كه گفته
می دو می ود میخواست لويه جرگه برگزاركند تااازيان طارياق
م روعیت سیاسييي را كه نداشت و يا از دست داده بود ،دوبااره
احیا كند .وقتي سیاسیون ك ور به اين هدفِ آقااي غاناي باراي
برگزاري لويه جرگه پي بردند ،رفتن به آن را تاحاريام كاردناد.
بسیاري از تحريمكنندهگان در اعالمیهها و سخنرانيهاايشاان باه
صورت واضح دلیل تحريمِ رود را سوءاستفاادۀ آقااي غاناي از
فضاي لويه جرگه براي ادامۀ قدرتش رواندند .اين ميرساند كاه
آقاي غني قبل از اين نیز در تال بوده كه از راه دياگاري اداماۀ
قدرتِ رود را ضمانت كند .اما وقتي لويه جرگه با رطر تحريم از
سوي شركتكنندهگان روبهرو ميشود ،آقاي غناي باه صاورتِ
عجوالنه به دادگاه عالي دستور ميدهد كه براي بقاي مالاوكااناه
راهحاالااي باایااناادي ااد و حااکاامااي دررااور صااادر كاانااد.
يکي از اندي مندان انگلیسي ميگفت» :قدرت شر است و قادرتِ
مطلق شر مطلق است« .قدرت اگر رام ن ود ،وساوساهاناگایاز و
تباهكن است و باعث ميشود كه انسان در پاي آن روار و ذلایال
شود و فضلیتهاي انسانيِ رود را از دست بادهاد .كاماتاركساي
توانسته در برابر وسوسۀ قدرت از رود شهامت ن اان دهد .كساني
چون نلسون ماندال ،گاندي واحمدشاه مسعود از استثناهايِ تاارياخ
اند كه قدرت را ابزاري براي رسیدن به هادفهااي انساانايشاان
سارته بودند .به همین دلیل است كه تاريخ در پی گاه آنهاا سار
فرود ميآورد وازآن ها به نیکي و نی نامي ياد مايكاناد .آقااي
غني اما ازين نو انسانها نیست .اوبراي قدرت آمده وبخااطار آن
حاضر است دست به هركاري بزند .براي اوفرقي نامايكانادكاه
بازيرپاكردن دادگاه عالاي ،ياکاي از ماهام تاريان ركانهااي
مردمساالري در ك ور را رفه كرده است .براي او مهم اين اسات
كه در قدرت باشد و از آن لذت ببرد.
انسانهاي حقیر انسانهاي تابش قدرت اند؛ تابش نفسِ اماره كه آنها
را به هر سوميك اند .آقاي غني شايد نداند ولي او با سند گرفتان
از دادگاه عالي عمالً مرتکب كودتا در برابر ماردمسااالري شاده
است .ديگراز نظام جمهوريت و دموكراسي درافغانستاان راباري
نیست؛ غني احمدزي باي حکم اين دورابه گاورساتاان تاارياخ
فرستادی/

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب :سقا ها
(حمل کنندگان آب به مردم) به لسان فرانسوی

نویسندۀ رومان  :عتیق رحیمی
من بانويسندۀ پركار ومتجسس آقاي عتیق رحیمي بادو وسیلاۀ
آشنايي پیداكردم ،يکي اطال ازن ركتاب او بااعاناوان(ساناگ
صبور) ودوم ازطريق شناسايي با پدر فرزانه وشاعر اوجناب حاكم
صاحب عطاءا رحیمي ،كه مدتیست در ورجینیا دريا عاماار
سالمندان در همسايگي هم زندگي میکنیم و تقريبا هرروزه بااهام
ديد وبازديد وتبادل نظر راصتا براوضا پرتالطم افغانساتاان ماي
كنیم  .وقتي كتاب فرزند برومند اوعتیق جان كه باري تالافاوناي
درپاريس بااو مکالمه نمودم بدستم رسید ،اين جمالت درصفحاات
اریركتابش نظرم راجلب نمودكه ترجمۀ فارسي آنرابه شما ارائاه
مي دهم:
دري روززمستان سرد ويخبندان شهركابل ،عابرين جسدمرد
سقايي را يافتند كه بافیرگلوله به تختۀ پ تش به قتل رسیاده باود
وي سگ ولگرد جسد بیجان اورا ك ان ك ان به نزديا يا
منبش آب درحوالي هوتل انتر كانتیننتل نقل مي داد .درهمان زماان
در ستديون كابل ي زن به جرم اينکه مرتکاب زناا شاده باود
سنگسارمي گرديد وعاشقش كه ي تاجراهل هنود باود دريا
باغ بردار آويخته شده بود...همچنان درشاهاراه پارازدحاام بایان
پاريس و امستردام ي مردچهل وپنج سالۀ افغان تباار فارانساوي
دري تصادم جان بارته بود...
متن رومان عتیق رحیمي به زبان فرانسوي بامکالمه وشرچ حال
دوطفلي با نام هاي شیرين ويوسف آغازمي يابد كه درصبح هنگام
درحالت نیمه رواب بايد بستررا ترک بگويند واز رااناه بایارون
بروند ...دربیرون منزل گرچه برف وباراني نمي بارد ولي سرمااي
شديدزمستان همه چیز رامنجمدسارته است ،سرتااسارشاهاركاابال
وآسمان كبود وكوههاي راكستاري ودريااي
بازمین هاي ر
مکدر به ي منطقۀ يخبندان تبديل گرديده است واكثر ماردم
درزيرصندلي هاي گرم كنندۀ عنعنوي حتي اگار ماناقال آتاش
ندارند ،میخکوب شده اند ،اما عدۀ درآغاز صبحگاه جهت گرفتان
وضو و اداي نماز با شنیدن اذان مالي محل به سمت مقصود عجلاه
دارند.
يوسف بايدآب وضوي برري از نمازگزاران راتهیه كند ،در
غیر آن موردضربۀ شالق وقمچین قرار رواهد گرفت ،و شایاريان
درترک پررواب وریال به فکرقصه هاي مادررود كه ازك اتاه
شدن هندو ها بدست طالبان وتخريب مجسمه هاي بودا درباامایاان
حکايت میکرد ،رواب شبانه از چ مانش فرارمي كرد...
نويسندۀ عزيز دريکي ازصفحات كتابش ازجواناي صاحابات
میکند كه در تالطم وبحران اوضا تاري وطنش ،سرزمین مادري
رابايد اجباراً ترک بگويد و پناهگزين ممالاکات دياگار (رااک
فرانسه) شود ...همچنان درين رومان پرماجرا قصه هاي تاراژيا
مهاجرين وپناهگزينان و دستبرد هاي رقت انگیز طالبان و اماثاال
آنها ،جسته جسته يادآوري شده است ،كه نمي توان هاماه را باا
تفصیل حکايت كرد.
امیداست روزي نويسندۀ پركار وپكوه گرعاتایاق رحایاماي
بتواند ترجمۀ فارسي اين كتاب يا رومان گزارشي وتارياخاي ا
رابچا برساند تابدسترس همگان دردارال وراارج افاغاانساتاان
قراربگیرد.
اين بامعرفي بسیارمخاتاصارايان كاتااب پارماحاتاوا كاه
در٢٨٤صفحه به زبان روان فرانسوي بچا رسیده است ومن نسبت
معاذيرصحي نتوانستم قسمت هاي عمدۀ آنراترجمه كنم ،با آرزوي
حوصله مندي وصحت وسعادت عتیق جان رحیمي ،شعر شاادروان
استادمحمدعاقل بیرنگ كوهدامني راكه درقبال تخريب تانادياس
هاي بودا سروده شده ونويسندۀ عزيزچندين بار دركتابش از ايان
تخريب جنايتکارانه وتکاندهندۀ طالبان گزار داده ،ياادآورماي
شوم:
اي سنگ ،اي شکوه مقدس ،ترا درود
از سبزه و ستاره و از ساحل كبود
اي بی هء به ت ردايي ،ترا سالم
بودا به نقش سنگ ،در آغو تو غنود
اي شاهکار دست ب ر در طي قرون
رورشید و كوه و دره ،شکوه تو مي سرود
اي قامت بلند تو ،تاريخ را نماد
اي نام با شکوه تو ،فرهنگ را نمود
ي فوج از كرانهء وح ت ،فرا رسید
با تو و با طیاره و با گرز و با عمود
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شمارۀ 7501
آمد گروه جاهل اوبا بیخبر
تنديسه را شکست و بخاكش فرو نمود
اي طالبی اي كتاب جنايت ،به نام تو
بودا ،چه گفته بود رود آيا چه كرده بود
اي سنگ ،در عزاي تو من ،گريه میکنم
در زير آسمان ردا ،مثل تو ،نبودی
زين كار جاهاالنه ،شد اساالم در شگفات
بودايي و مسیاحي و موسايي و هراناراود
كاري كه كرد ل اکرجهل و جنون و جنگ
چناگیز رود نکرد و ساکندر نکرده بود
هرگز كسي به چ م حقارت ترا نديد
ترسااااا و گبر و هارمزي و مومن و يهاود
اين كور ازكجاسات رود ؟ با كدام چ ام
ويران كند نگاره و آثااااااار و ياد بود
اي سانگی در عزاي تو من گريه سار كنم
در زيار آسامان رااااادا مثال تو نبود
در ماتم تو گااااريه كند تا به رساتخیاز
آمويه و فارات و هارياااوا و زنده رود
**********
پاسداشت زبان مادري (دنباله ازصفحۀ دوم)
صحبتها وايرادها وتارت وتازهاي آشکار ودورازمعیارهاي علمي
بر مصطلحات متداول فرهنگي وزباني مثال زندۀ تروريسم فرهنگي
وسلطه گرايي زباني است ،كه با ادبیات صاادراتاي باازار قصاه
رواني پ اور همگون بوده و هدف آن فقط مصروف نگهداشاتان
ذهن مردم ،متالشي سارتن افکار وبصیرت هاماگااناي و زدودن
هويت مستقل فرهنگي وملي ماست وال غیر.
هیچ بال ي نرمتر از وجدان آسوده نیست ،جاي زرام شاما ایار
شفامي پذيرد اما زرم زبان هرگزی اماهستند بعضي هاكه آب زالل
راگل آلود كرده وماهي مراد رود رامیگیرند وآب باه آسایااب
دشمن ملت میريزند ،بعضي شان دقیق همینطوراندكه باگرگ باره
میخورند وباچوپان گريه مي كنند.
دوماه قبل در  ٢١فبروري روزجاهااناي زباان ماادري ازطارف
يونسکووملل متحدتجلیل شد ،باكمپاين جمش آوري ضرب المثلهاي
دلخواه زبان مادري براه افتاد باطرچ اينکه ضرب المثل موردپسناد
واستفادۀ بی ترشماكدام است؟
من مي گويم :گل ع ق دوباغبان دارد :ياددهنده و يادگیرنده ی

ماجراي ع ق را در نزد نامحرم مگو
نزدآنکس گوكه داردآرزو پرواز را
(دنباله دارد)
نی نی ! تو بشی ده جایت  ،بی ازوام زورت نمی رسه ،مه ده
حساب غنی احمدزی می رسم کتی ازی لیست جورکردنش
بره قطر ! ها ها ها
***********

معرفی نامۀ اشرف غنی احمدزی

رهبرى داريم بسى رند و چتاق
بى كفايت  ،موردنى و روده قاق
كله ا رالى ز مغز باشد و لی
با چنین حالت به زعم رود رالق
اكت هايش كامآل چون دلقکان
غالمغالى  ،داردار  ،پر طمطراق
قانقروت و میزوف و الغرى
سیاه گ و دندانى و بور و براق
تر
و دماغش ر
كله ا ر
راست میگويم مپندار مزاق
اصل او هرگز به كس معلوم نیست
اينقدر دانم كه هست كان نفاق
دولتش مزدور و امیالش كثیف
سارته بازار جنايت چاق چاق
فرق نتواند دشمن را ز دوست
طاقت ما را نموده طاق طاق
میکند بر ما و تو اين مرديکه
جرت و فرت و میزند الف و پتاق
نیست دستاورد او ما را بجز
ان قاق و افتراق و ارتناق
(واعظى) گر قهر گردد يکزمان
میزند او را به قمچین و شالق

نصیراحمد رازي

صفحۀ چهارم

سدني ،آسترالیا

واژه های همسو با تصوف

اولیاء  :جمش ولي و داراي معاني بسیاري است چون دوست ،ياار،
سرور ،هم پیمان ،مطیش و ...هم به بزرگان دين و عارفاان اطاالق
می ود .نزدعرفا ،اولیاء بعد ازانبیاء اندكه من عنادا ماؤيّاد باه
حاالت ومکاشفات گ ته اند وباقي راليق را دساتارساي بادان
نیست .الجرم رواسته اند كه احوال اين طايفه را از ديدۀ كاوتاه
نظران نااهل مخفي كنند وچون آنان امناءا اند ونبايد غیراهل بر
آنها اطال يابد ،لذابه واسطۀ اصطالحات رمزي احکام ا رابایاان
میکنند .مؤمنان رانیز اولیا روانندچنانکه درقرآن آماده :اال ان
اولیاءا الروف علیهم والهم يحزنون (يونس.)٦٢/
اما رتبت اولیا هرگزبه رتبت انبیا نرسد واجما برين معتقداست،
وآن ابويزيد بسطامي راپرسیدند ازاين مسئله ،گفت مثل آنچاه
انبیاعلیهم السالم را داده اند چون مثل ریکي انگبیان اسات .آن
مقداركه ازوي بیرون چکد قطرۀ بود وآن قطره مثال كاراماات
است مثل آن پیغمبارماا راباود
جملۀ اولیا بود وآنچه درم
صلي ا علیه وسلم( .رسالۀ ق ريه) .
شحنه  :به كسر شین نه به فتح ،نامي است كه بردسته اي ازسواران
كه از ياران سلطان اند وبراي حفظ شهار مایاکاوشاناد ،اطاالق
می وند ،چنانکه عامّه مي پانادارناد عاناواناي باراي امایار و
سردارنیست ،كلمه ايست عربي وصحیح ،اشتقاقش از «شاحانات
البلد بالخیل اذا مالته بها »و «الفل الم حون »يعني مملو.
آقاي داكترمعین درفرهنگ رودآنرا لغت تركي مغولي دانساتاه
اند و چنین معني كرده اند ،١:داروغه ،پاسباان شاهار و بارزن،
نگهبان ،٢ ،حاكم نظامي  ،٣ماموري كه ازطرف پادشاه عهده دار
ادارۀ دستۀ ازاياالت وع اايارباود .در آثااردورۀ غازناوياان
وسلجوقیان به معاني زيربکاررفته است:
 ، ١حاكم نظامي ،امیري كه ازطرف پادشاه به حکومات شاهاري
برگزيده می ده ،چنانکه مسعودغزنوي پس ازشنیدن رابارفاوت
پدر میخواهد رودبه سوي غزنین آيد وحاكمي در ري باگاذارد
چنین میگويد :چندين واليت به شم یر گرفته ايم وسخت بااناام
است .آررفر است ودل در فر بستن واصل راباجااي ماانادن
محال است وما راصواب آن مي نمايدكه به تعجیل سوي ن ابور و
هرات رانیم وقصد اصل كنیم ...اينجا ناچارشحنه اي بايدگماشت.
كدام كس را گماريم ؟ (تاريخ بیهقي ،ص )١٦
 ، ٢كسي كه پادشاه اورابراي ضباط كاارهاا وسایااسات ماردم
ومجازات متخلفان وگناهکاران درشهر هانصب میکرده است وباه
اين ترتیب هرشهري شحنه اي داشته است ،٣ .مطلق ناگاهاباان .
(اصطالحات ديواني)
ع ق  :شوق مفرط ومیل شديد به چیزي .ع ق آت ي اسات كاه
درقلب واقش شود ومحبوب را بسوزد .ع ق درياي باال وجاناون
الهي وقیام است با مع وق بالواسطه .موالنا گويد :
كي وجودي دادمي افالک را
گرنبودي بحر ع ق پاک را
ع ق مهمترين ركن طريقت است واين مقام راتنها انسان كاامال
كه مراتب ترقي وتکامل را پیموده است درک میکند .عاشاق را
درمرحلۀ كمال ع ق حالتي دست دهدكه ازرود بیگانه ونااآگااه
می ود واززمان ومکان فارغ و ازفراق محبوب میسوزد ومیسازد.
ع ق رابه حقیقي ومجازي تقسیم كرده اند .ع ق مجازي ،اباتادا
محبت و هوا وبعد عالقه وبعد وجد وع ق است كه من آن هاوا
وحب مجازي است و پس ازمرتبۀ ع ق ،شغف است كه سوزانندۀ
قلب است .ع ق حقیقي الفت رحماني والهام شوقي است و ذات
حق كه واجدتمام كماالت است وعاقل و معقول بالاذّات اسات،
عاشق ومع وق است .بالجمله ع ق حقیقي ع ق به لقاي محباوب
حقیقي است كه ذات احديت باشد ومابقي ع ق هامجازي اسات.
(فرهنگ اصطالحات عرفاني)  .باز مولینا مي گويد :
اين رها كن ع ق هاي صورتي
نیست بر صورت ،نه بر روي ستي
آنچه مع وق است صورت نیست آن
رواه ع ق اين جهان ،رواه آن جهان
آنچه برصورت توعاشق گ ته اي
چون برون شدجان چرايش ه ته اي؟
صورتش برجاست اين سیري زچیست؟
عاشقا واجوكه مع وق تو كیست؟
آنچه محسوس است اگرمع وقه است
عاشقستي هركه اورا حس هست
چون وفا آن ع ق افزون مي كند
(دنباله دارد)
كي وفا صورت دگرگون مي كند

هفته نامۀ امید

قصص االنبیاء

ابراهیم ون انه هاي رستاریز  :مردم بابل از رفااه درزنادگاي
برروردار بودند ودرزيار سااياۀ ناعاماتاهاا آرمایاده باودناد،
امادرتاريکیهاي ظلمت دست وپا مي زدند ودر وادي گاماراهاي
سقوط كرده بودند ،زيرابدست رودبت هايي تراشیده ودربارابار
ديدگان رودآنهارا سارته وسپس آنان راراداياان راودقارارداده
وبجاي رداوندي كه آنان راآفريده ونعمتهاي آشکار وپناهاان باه
آنان ارزاني داشته بود به عبادت بت ها پردارته بودند .
نمرود پسركنعان پسر كور زمام پادشاهي بابل رادرقاباضاۀ
ارتیار رود داشت .اوحکمراني رودرأي وفرمانروايي مستبد باود
وچون ناز ونعمت ورفاه وشکوه وتسالاط وقادرت راودرا دياد
وديدكه مردم درناداني بسرمي برند و بصیرت رودراازدست داده
اند ،ودل وفکرشان باناداني وكوردلي عجین شده اسات ،راودرا
رداي اي ان رواند ومردم رابه پرستش روددعوت ناماود( ،وباا
رودفکر كردكه) چرا مردم رابه عبادت وتعظیم ورضو درمقابل
رود فرا نخواند درحالیکه جهل وناداني هماه جاارا فاراگارفاتاه
وعقايد فاسدگ ته وقوم در گمراهي آشکاري فرورفاتاه باودناد.
مگرآنان سنگهاي بیجان وپیکره هاي میان راالاي راكاه قادرت
شنوايي وبینايي وسود وزيان رساندن به مردم رانداشتند ،پرساتاش
نمي كردند درحالیکه اوسخن میگفت وقدرت درک وفهم داشات،
ریر ونعمت رابه آنان مي باخا ایاد وشار را ازآناان دفاش ماي
نمودومیتوانست فقیر شانرا ثروتمند وعزيزشان را ذلایال نامااياد
وبرآنان تسلط وقدرت داشت.
درمیان چنین محیط فااسادي ودرشاهار فادام آرام ،ياکاي
ازشهرهاي مملکت بابل ،آزر داراي فرزندي شدكه نام اورا ابراهیم
گذاشتند .ابراهیم كم كم بزرگ شد ،رداوند اورا پارورد وعاقال
وفهم دادوبه سمت حق وحقیقت هدايت نمود .اونایازباا انادي اۀ
صحیح وفکر درست وباكم وحي پروردگاررود درياافات كاه
رداوند يکي است واوست كه برتمام جهان سلطه وسیطره دارد و
دريافت كه بت هاوپیکره هايي كه مردم مي تراشند ومي پرستند،
آنان را از رداوند بي نیازنمي گردانندو ازينرو تصمیم گرفت كاه
باعزمي جدي مردم را به ياگااناه پارساتاي وتاوحایاد دعاوت
نمايدوآنهارا ازدره هاي عمیق شرک وباتالق رذايل ناجاات دهاد
وازينرو رودرا براي منصرف نمودن آنان ازگمراهي و جاهاالات
آماده نمود .
قلب ابراهیم علیه السالم ماالمال ازايمان به پروردگار باود،
به قدرت آفريدگار اطمینان ويقین داشت وبه آناچاه راداوناد
درموردزنده كردن انسان هابعدازمرگ ومحاساباۀ اعاماال آناهاا
دردنیايي ديگربه او وحي كرده بود ايمان داشت .امامیخواست كه
بربصیرت وايمان واطمینان ويقینش افزوده گاردد و كاناجاکااو
شدكه ن انۀ آشکار از رستاریز رالمس نمايد وحجتاي واضاح بار
زنده كردن مردگان راباچ م رود ببیند .ازاين رو ازپاروردگاار
رواست كه به او ن ان دهدكه چگونه ماردگاان راباعادازمارگ
ومتالشي شدن اجسادشان زنده مي گرداند؟ رداوند به اوفارماود:
آيامگر به رستاریزايمان نداري؟ ابراهیم جواب داد :چرا ،باه مان
وحي فرستاده اي ومن ايمان آورده وتصديق نموده ام اما م تاقام
كه آنرا عیناً وبادوچ م رودم اهده كنم تادلم آرام گیرد وبريقینم
افزوده گردد ،وازآنجايي كه قصد ابراهیم اطمینان راطر وآرامش
دل بود ،رداوند به درراواساتاش جاواب ماثابات داد وباه او
امرنمودكه چهارپرنده را بگیرد آناهاارادركاناار راودناگاهادارد
تااجزاي آنهارا ب ناسد ودررلقت ان ت مل نماياد ،و آناگااه پاس
ازك تن ،آنهارا تکه تکه نمايد وگوشت هاي شان رادرهم بیامایازد
آنگاه آنهارا قسمت كرده هرقسمت رابرسركوهي بگذارد وآنهاارا
بسوي رود بخواند تا به اذن پروردگار شتابان بسوي او بیايند.
هنگامیکه ابراهیم چنان كرد ،اجزاي هرپرنده درهرمکاني كاه
بودند بهم پیوستند وزندگي بسرعت به الشۀ پرندگان بازمیاگا ات
وآنهاجان میگرفتند وبا قدرت ارادۀ پروردگار به سمت ابراهیم
مي شتافتندو اون انه هاي آشکار پروردگار وقدرت ریره كناناده
ا رام اهده مي نمود ،قدرتي كه هیچ چیز درآسمانها وزمین نمي
تواند برآن چیره شود.
اينها پرندگاني بودندكه جان ازتن هاي ان بیرون رفاتاه باود
واجسادشانرا ابراهیم به دست رود تکه تکه كرده وبهم آمایاخاتاه
ودربرابر ديدگان رود اعضاي آنهارا چندقسمت كرده وهرقسمت
رابر روي كوهي گذاشته بود ،اما به محض فرارواندن آنها اجزاي
آنهابهم آمدند وپرندگان جان گرفتند ،به سمت ابراهیم شتافتناد
وكناراو گردآمدند .چه كسي میتواندچنین حادثۀ را بابایاناد ودر
درونش كوچکترين گمان وشکي درموردقدرت رداوند بارزناده
كردن مردگان وح ر ون رآنها راه يابد .منزه است راداوناد كاه
هرگاه چیزي را اراده كند ،قطعاً آن چیزتحقق میپذيرد واو باعزت
وحکمت است/.

شمارۀ 7501
چرا امريكا خواهان ( ...دنباله ازصفحۀ اول)
ندارند و يا وظیفه شان ارتتام يافته عبارت اند از :جبهاهء نصار،
حزب حركت اسالمي ازبکستان،جیش ماحاماد ،داعاش ،حازب
اسالمي حکمتیار ،ل کر طیبه،ل کر جهنگوي ،جندا و بلو هااي
ضد ايران ،جیش العدل،حركت انصار،تحري طالبان پاكستاني ،
جماعت الدعوۀ  ،انصارالمجاهدين ،ل کر رراسان،شبکهء حاقااناي
،سپاه صحابه مبارزان چینیي جدائي اويغور وغیره.
 -١٦بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اين گروپها هام
در ك ور منظم می وند  ،پول و تسلیحات غیر مستقیم عرب،غارب
و اسرائیل به اي ان ارتصاص مي يابد  ،طالبان ظاهرأ رود را ازين
گروه ها دور ن ان میدهد  ،و از مهار كردن شان عجز ن ان میدهند
و ظاهرآ تبرئ مي جويند
 -١٧ايران،چین و روسیه هم تماشاگرباقي نمانده و به مدارلاه و
جنگهاي دفاعي در دارل افغانستان متمس می وند و هند هام باه
مقابله ء نفوذ پاكستان دست به عمل مي زند .اين همان چیزي است
كه ترامپ قبال گفته بود كه چرا تنها امريکا در افغانستان بجنگد ،
بايد روسیه  ،ايران  ،چین و هند هم در جنگ افغاانساتاان درایال
شوند ،اشتراک أمريکا بمنظور نو حضور (براي حفظ منافش،سهام
در استخراج معادن وغیره) توسط كمپني بل واتر همین حاال زير
مطالعه قرار دارد
 -١٨أمريکا در طالباني شدن منطقه و ت ديد جنگها در آياناده
مسؤلیتي متقبل نمي شود و در قرارداد صلح با طالبان رود را مقید
نمي داند چنانچه نقض برجام،نقض قرارداد ها با هماسااياگااناش،
ناديده گرفتن تعهدات از كمیسیون هاي حقاوق ب ار ،قارار داد
سالت  ،رارج شدن از يونسکو،بخ یدن بیت المقدس و ماناطاقاهء
گوالن به اسرائیل با نقض سريش فیصله هاي ملل متحد و ماخاالاف
اصول حقوق بین الدول  ،ناديده گرفتن تعهدات تجاري با اروپاا،
چین و سائرين روشنگر آنست  .در صورت ت ديد جنگهاي رقابتي
باز هم وضش به نفش امريکاست و ازآن بهره مي برد .
صلح با عزت،پايه دار  ،مطابق منافش مردم افغانستان فقط تاوساط
دولت افغانستان وحتي حکومت مؤقت و عبوري كااماال افاغااناي
وملي ،اشتراک نهادهاي اجتماعي  ،سیاسي و اجما افغاني مماکان
است وبس
 -١٩پاكستان از همین حاال در امر استقرار طالبان در افغانستان ،
ت کل دولت  ،رلش يد هند  ،باز كردن راه هاي ترانساپاورتاي باه
ك ور هاي آسیاي میانه و چگونگي كنترول آيندهء افغانستاان در
تکاپوافتیده است  ،عمران ران كه توسط آي اس آي به صدارت
پاكستان رسیده است از عمق مسائل باربراست آناچاه در ماورد
دولت آيندهء افغانستان قبال ابراز نظر كرده نتایاجاهء تاوافاقاات
امريکا و آي اس آي است مناسبات امريکا و پاكستان با تاباصاره
اریر ترامپ ب کل دراماتی دوستانه شد.
 -٢١مذاكرات امريکا و طالبان در محور تحقق اجندا و سناريوي
 ١٩گانه باال صلح واقعي را به افغانستان نمي آورد  ،امایاد اسات
اينطور نباشد و اين استدالالت غلط ثابت شود و امارياکاا باراي
اولین بار در تاريخ با دلسوزي و روحیهء انساان دوساتاي صالاح
واقعي ،شرافتمندانه ،مطابق آرزوي مردم ي ك ور را تاحاقاق
ببخ د كه چنین توقش بیجاي است  .اریرأ قصر سفایاد گازياناهء
نظامي را در صورت ناكامي مذاكرهء طالبان هم متذكر شده اسات
ولي صلح رواست مردم ،ضرورت تاريخي و حایااتاي اسات باه
قرباني دادنش مي ارزد
سواالت اساسي :
الف :أيا مذاكرات صلح طرف افغاني توسط حکومت ماوجاود
ويا حکومت مؤقت صورت گیرد ؟
ب :ايا افغانها حاضر به تهیهء اجنداي واحد و ملي و قابل قاباول
براي صلح باطالبان تهیه مي توانند؟
ج :رطوط قرمز افغانها در تقبل صلح با طالبان چیست؟
د :طالبان چه امتیازات را در بدل صلح بدست مي اوردند؟
ها :منافش و همکاري همسايه ها و بیروني ها در امر صلح ؟
و  :در صورت ناكامي مذاكرات گزينهء امريکا چیست؟
ز  :در صورت آمدن صلح غیر عادالنه مطابق اجنداي طالاباان و
پاكستاني ها و تسلیم شدن امريکا  ،آيا سناارياوي بااال ب اکال
مصیبت بار متحقق نمي شود؟
آيا ت ويش و ترس مردم افغانستان ازين مذاكرات مخفي امريکا
و طالبان بجاست و موقف گیري حمدا محب واقاعاي و وطان
پرستانه است ؟
به سواالت فوق جوابات و استدالالت مفصل بايد ناوشات ولاي
رالصهء آن اينست كه (پتانسیل و شرايط بس مساعد براي امريکاا
در افغانستان میسر است تا اهداف بلند و استراتیكي رود را باه
منصهء عمل قرار دهد  ،آيا عدم استفاده از چنین مائدهء آسمااناي
امريکا نمي رواهد استفاده كند ؟
 -٣مائده آيت  ١١٩جزء  :٧گفت (گويد) ردا اين روزيست كه
نفش كند راستگويان راراستي اي ان؛ براي ان است باوساتاان هاا،
میرود
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پته خزانه يا بده خزانه (دنباله ازصفحۀ ه تم)
زير آن جويها مي باشند (جاويدان) درآن همی ه؛ روشاناود شاد
ردا از اي ان و روشنود شدند اي ن از او؛ اين رستگااري بازرگ
است.
 -٤التوبه آيت  ١١٩جزء  :١١اي مومنان بترسید از ا و باشید باا
راستگويان.
 -٥يوسف آيت  ٤٦جزء  :گفتند :يوسفی اي راستگوی.
 -٦مريم آيت ٤١جزء :١٦ويادكن در(اين) كتاب ،ابراهیم را؛ هر
آئینه او بود نهايت راست ( در گفتار و كردار ) ،پیغمبر.
-٧همانجا آيت  :٥٦و ياد كن در (اين) كتاب ،ادرياس را (هار
آئینه) او بود نهايت راست گو ،نبي (پیامبري).
داكتر نظام الدين نافش در كاتااب «ماناهایاات دراساالم »٢١٣-
٢١٦چا  ١٩٩٦در راولپندي پاكستان احاديث ذيل را از صحایاح
بخاري و مسلم تذكر داده اند:
از ابن مسعود رضي ا عنه روايت است كه آنحضرتﷺ فرمودناد:
همانا راستي بسوي طاعت رهنمايي میکند و طاعت بسوي بها ات،
بیگمان شخص راست میگويد تا اينکه در نازد راداوناد بسایاار
راستگو نوشته می ود .و همانا دروغ بسوي گناه رهنمايي میکند و
گناه بسوي دوز  ،بیگمان شخص دروغ میگويد تا اينکه در نازد
ردا بسیار دروغگو نوشته می ود.
از عبدا پسرعمرو پسرعاص رضي ا عنهما روايت شده است كه
آنحضرت فرمودند :چهاررصلت است كه هر گاه در كسي جاماش
شود آن شخص منافق رالص است و كسیکه در او رصلتي از آنها
باشد در او ،رصلتي از نفاق است تا اينکه آنرا ترک نمايد :چاون
امین شمرده شود ریانت كند،و چون صحبت نماير دروغ گويد ،و
چون پیمان بندد فريب بازي و عهد شکني كند  .چون دعوا كاناد
دشنام دهد .نافش دوام داده چند بیتي از سعدي (رچ) را هم نوشاتاه
است كه من چهار بیت انرا انتخاب كردم:
كسي را كه ناراستي گ ت كار كجا روز مح ر شود رستگار
كسي را كه گردد زبان دروغ چراغ دلش را نباشد فروغ
دروغ آدمي را كند شرمسار دروغ آدمي را كند بي وقار
كزوگم شود ن ام نی اي پسر
ز ناراستي نیست كار بتر
آنچه از آيات متبركۀ فوق و احاديث رسول ا بر میآيد اياناسات
كه ردواند صابر و راستگو را ستايش مایاکاناد ،رفااقات را باا
راستگويان هدايت میفرمايد ،بروز قیاامات راساتاگاوياان ثامار
راستگويي رودرا مي چ ند و در باغهايي میباشند كه در ان جويها
روان انااد راادا از آنااهااا راضااي وآنااهااا از رااداونااد ،و
رداوندامرمیفرمايد كه راستگو و ردا ترس باشید ،راست گاوياي
صفت پیغمبران چون حضرت يوسف ( ) حضرت اباراهایام ( )
وادريس ( ) میباشد ،رداوند راستگويان را به صدق و راستي شان
پادا میدهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب میکند در عین زماان
رداوند آمرزنده اي مهربان است .راستگويي كه به سخان راسات
رود باور دارد از جمله اي پرهیز گاران میبااشاد .داكاتارصاادق
فطرت راهرو اين تعلیمات قرآني بوده در حقیقت ضديات باا او
ضديت با اين آيات قرآن مجید است.
رسول ا امتان رود را متوجه میسازدكه راستي به طاعت وبه ت
مي انجامد و دروغ به دوز  .هر چند كوشایاده شاود راساتاگاو
دروغگو معرفي شود راستگو پیش ردا راستگوست و دروغاگاو
نزد رداوند دروغگوست و هم كسیکه در دعوا دشاناام مایادهاد
منافق و نفاق انداز است تا اينکه اين ازعمل رود ابا ورزد.
درين قسمت پاياني ،گفتار قلندر مومند كه نوشته اسات مصاداق
پیدا میکند»:رداكندكه معروضات من موردپسندملت پ تون واقش
گردد .و شايد هم كه اظهارات من به بعضي ازبرادران تلاخ تاماام
شود .امادر موردتمام اين گفتني ها ،يگانه چیزيکه به ارالص قلب
گفته مي توانم اينست كه آنچه نوشته ام از حسن نیت باوده و باا
ارائه داليل گفته ام .و اگر با آنهم كسي به حسن نیت من حمله ور
میگردد و يا گفته هايم را غیر موجه مي پندارند ،اين دياگار باي
انصافي بزرگي بر من رواهد بود .اما هركسي را اين حق است كه
داليلم را صحیح و يا غلط بگويد ولي هیچکسي را حق حمله برنیت
و اقدام من نیست . .اگر كسي به چنین امري ماباادرت ورزد در
پی گاه رداوند جوابگو رواهد بود :روشحال كالوني پ ااور ٣١
جوالي١٨٨م«.
اين نوشتۀ من نه انتقاد است و نه عیب گويي بلکه بحث فرهنگي و
تاريخي است كه بايد همه جدأمتوجه شده بدانند كه راستاگاوياي
باالترازهرچیزاست و بار كج در هر سويه و قدرتي كه بااشاد باه
منزل نمیرسد .داكتر صادق فطرت موضوعي را بحث نمودند كاه
نو نبود و شايستۀ برروردهاوتوهیاناهاا واتاهااماات هام ناباود.
داكترفطرت ستارۀ درر ان آسمان هنر و دانش و فرهناگ هاماه
افغانستانیهاوجهان است و مايۀ افتحار ماست .فقط ي فرد داناش
پكوه و حساس بیطرف از حقیقت جويي و راستگاوياي و پایارو
ارالق نويسندگي بايد بپرسد :كه پته رزانه چطوربه میاان آماد؟
امروزازبركت داكترفطرت اين سوال جواب داده شد؛ سردارنعیم
امركرد كه نوشته شودیی نه محمد هوت بن محماد .اشاعاارپاتاه
رزانه توسط عبدالرؤوف بینواگفته شده است (ناوشاتاۀ ماحاتارم
محمدقوي كوشان در فیسبوک) كه بعضي از اشعار پاتاه رازاناۀ
جعلي را اوفرماي ي سروده است.

هفته نامۀ امید
مفاد و مضار مذاکرات قطر (دنباله ازصفحۀ اول)
ترمپ بااين روحیه رئیس جمهورشد ودرنخستین آوان ريااسات
جمهوري ا درصددآن شد تاقضیۀ افغانستان رايکطرف نامااياد،
وپالن ارراج عساكر امريکا وقطش ارسال پول رابراي افاغاانساتاان
رويدست گرفت .ولي اكثر سیاستمداران امريکاب مول تعدادكثیار
نظامیان بلندپايۀ ان بااين طرچ ترمپ موافق نبودند ونمي رواستناد
تا آنچه راامريکا ازين جنگ بدست آورده ،از دست بدهد .اي اان
بر ترمپ ف ارآوردند تاازين رواسته ا بگذرد .بعداً او در تاال
شدتا اگرآن مصارف رابدو قواي ائتالف بایانادازدكاه كااري
نیفتاد.
باوجودي كه ممال ذيدرل آنرا نپذيرفتند ،ترمپ ازتاالاشاش
براي ارراج عساكاردسات بارناداشات وپااف ااري كارد .ايان
بارسیاستمداران امريکاراه ديگري راسناجایادناد وباراي تارماپ
گوشزدكردندكه افغانستان ازنگاه ذراير طبیعي ریلي غني اسات،
بخصوص وقتي برايش توضیح كردندكه تنهاذریارۀ لایاتاوم آن
ك وربیش ازسه تريلیون دالر ارز دارد ،اوفوراً تغییارمافاکاوره
كرد وهدايت داد تا هرچه زودتر دست بکارشوند وازآن ذراايار
پیش ازينکه ك ور هاي ديگراستفاده نمايند بايدامريکا اساتافااده
كند ،كه مستحق هم استی
روي اين ملحوظ عساكربی تربه افغانستان اعزام نمودوبر پاكستان
ف ار آوردتا ازتجهیز ،تسلیح وحماياۀ طاالاباان دسات باکا اد،
وكمکهاي ي بلیون دالري راكه امريکاساالنه براي تقويۀ نظاماي
پاكستان مي پردارت ،قطش نمود .او فکرمیکردكه اوضا امنیتي به
اين زودي ها بهبودحاصل مي نمايد وزمینۀ بهره برداري ازماعاادن
افغانستان را آغاز مي نمايد .امابعدها دريافت كه وضعیات در آن
ك وربه اين زوديها بهترنخواهدشد وبراي استفاده ازآن معادن بايد
سال ها انتظارك ید.
ترمپ ازنگاه مسلکي ي تاجاراسات ناه يا سایااساتامادار
وهرمعامله رابر اساس مقدار مفادپاولاي وارز اقاتاصاادي آن
ارزيابي مینمايد ،او در فکر توسعه جويي امريکا نمي باشد ،بلاکاه
هدف او اينست هركاري می ود بايدبراي امريکا منفعتاي داشاتاه
ن انالایاسات اسات و ماي
باشد .اوبارها گفته است كه او ي
رواهدامريکا را ازنگاه مالي و اقتصادي قوي سازدوهركاري راكه
براي امريکا منفعت پولي بار بیاورد ،آنرا ازهماه چایاز رجاحاان
میدهد.
ترمپ درمالقاتهايش باسران ك ورهاي اروپايي ازاظهار اين طرز
ديد هراسي نداشته ،وحتي سران ك ورهاي ديگر رانیزتوصایاه
كرده است كه از او پیروي كنند ومنافش ك ورراودرانسابات باه
منافش ديگرك ورها ارجحیت دهند ،و درهرمالقاتش هويداست كه
پول و منفعت نخستین چیزي است كه به آن مي اندي د .او حاتاي
از موجوديت عساكرامريکادرسايرك ورها نارضايتي را ن ان داده
آنرا حیف ومیل وبیهوده مي داند .دراوضا واحاوال كاناوناي،
افغانستان كدام منفعت مالي واقتصادي براي امريکا بارنمي آورد،
برعکس اين ك ور بايدساالنه بلیونهادالر(هفاتاادبالایاون درساال)
درآنجامصرف نمايدكه براي شخص ترمپ غیرقابل قبول وحاتاي
مضح است .
اوكه دراوايل ازواقعیت اوضا درافغانستان آگاهي كامل نداشت
فکر میکردكه اين مردم افغانستان اندكه عساكرامريکا رامیک اناد
ودريکي از صحبتهايش گفته بود» :بگذاريدكه ازافغانستان راارج
شويم ،عساكرماتوسط افغانهايي ك ته می وندكه ماآنهارا تاربایاه
میکنیم ،مادرآنجابلیونهادالر را مصرف كرديم ،بیهوده .بااياد اول
امريکا را آبادكنیم «.ولي بعدازعمل انتحاري طالبان كه درماقاابال
سفارت آلمان درآغاز صبح هنگامي كه مردم كابله بسوي كاار و
غريبي شان میرفتند ،ر داد وجان صدهاانسان بیگناه راگرفات و
صحنه هاي دلخرا آنرا ترمپ زنده تماشاكرد ،دريافت كه ايان
طالبان اندكه رون مردم افغانستان رامي ريزانند واي ان به هدايات
و حمايت مستقیم پاكستان اين جنايات را اناجاام مایادهاناد ،او
برمقامات پاكستان برآشفته شد وآنهارا دروغگو وفريبکارراطااب
كرد .نه تنهاكمکهاي بیش ازي بلیون دالرراكه هرسال به تقاوياۀ
نظامي پاكستان میداد قطش كرد بلکه ازجامعۀ جهاني تقاضاكردكاه
اگر پاكستان به حمايه وتقويۀ طالبان ودياگارتاروريساتاان اداماه
میدهد ،بايدآن ك ور را درلست سیاه دارل وتحريم هاي اقتصادي
نمايند .اين تال اوكاري افتید وفعال پاكستان را ك ورهاي ديگار
درلست راكستري قرارداده اند.
ترمپ بااين كاررودمیخواست تادست پاكستان راكه باه راون
مردم افغانستان غرق است ،قطش نمايد .اوباراي عسااكارامارياکاا
درافغانستان هدايت داد كه هرجايي كاه مانااساب ماي بایاناناد
رودبرعلیه طالبان عملیات نمايندو ضرور نیست كه اول ازپنتاگون
اجازه بگیرند ،كه نتیجۀ بهترداد ونظامیان امريکا در عملیات شاان
علیه طالبان دست باز پیداكردند ،درحالایاکاه ادارۀ اوباامااباراي
نظامیان امريکا اجازه نمیداد بدون اجازۀ پنتاگون كدام عامالایاات
نظامي علیه طالبان بکنند .بعبارۀ ديگر درآنازماان آناهااحایاثایات
سیربیني راداشتند ولي رئیس جمهورترمپ ارتیارات همه جااناباۀ
عملیاتي رابه عساكر امريکا داد .روي اين حقايق میتوان گفت كاه
ترمپ مي رواست جنگ امريکارا در افغانستان راتمه دهد وپااي
اين ك وررا از معاملۀ افغانستان بیرون ك د.
اوضا كنوني افغانستان مويدآنست كه معاملۀ امريکادرچوكات
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فعلي از نگاه اقتصادي كادام دساتاآورد پاولاي وماادي باراي
امريکاندارد ودرآيندۀ نزدي هم امیدآن برده نمی ود.
برعکس رروج عساكرازافغانستان ورتم درگیري در افغانستاان
ساالنه بیش از٤٥بلیون دالربراي مردم امريکاصرفه جويي مینمايد.
دستآوردهاي مذاكرات قاطار دراناتاخااب ماجادد تارماپ
درسال ٢١٢١نقش عمدۀ رواهدداشت ،ترمپ دركمپاين انتخاباتاي
سال٢١٢١مي تواند ادعا نمايد كه اوتوانست جنگ فرساي ي هكده
سالۀ امريکا را كه بلیونهادالرمصرف وجان هزاران عسکرامارياکاا
راگرفته است به پايان رسانیديم وعساكر راصحت و سالمت بوطان
برگردانديم ،وجلوضايش شدن بی ترپول مالیه دهنادگاان وك اتاه
شدن بی ترفرزندان امريکا گرفتیم .موفقیت ترماپ دريان پاالن
جانبداري ق ر متوسط را كه اكثريت جامعه رات کیل میدهاد ،باه
اوجلب نموده انتخاب مجدد رابراي باردوم تضمین میکند.
رروج عساكرامريکا ودرمجمو همه عساكربیگانه به نفش مردم
و ك ور ماست .بهراندازه كه موجوديت عساكربیگااناه طاوالناي
گردد بهمان اندازه م کالت بی تار ،وضاعایات زنادگاي ماردم
بدتروحالت امنیتي ك ورررابترمی ود .يکي ازتاثیرات نامایاماون
وجودعساكر اجنبي عبارت ازادامۀ جنگ ،روناريازي ووياراناي
افغانستان است .چه پاكستان وسايرك ورهاي كه تروريستهارابراي
منافش رودتولید و تربیه و از آنها براي برآوردن اهداف راوياش
استفاده مي كنند موجوديت عساكربیگانه رادرك ور بهاناۀ باراي
ادامۀ جنگ و رونريزي در افغانستان قرارداده جاناگ راشاعالاه
ورترمیسازند.
اين ك ورهاازاحساسات پاک مذهبي وعقبامااناي تاعالایاماي
وتحصیلي مردم ماكه ناشي ازریانت چهل وچندسال نظام رودكامۀ
شاهي وجمهوري نامنهاد ودر ادامه چنديان دهاه جاناگ اسات،
سؤاستفاده نموده وطالبان راشست وي مغزي كرده ،تعالایام قارآن
رابراي ان واژگونه تفسیركرده ،جنايات شانرا رنگ و ر مذهباي
داده ،انسان ك ي ومسلمان ك ي وقتل مردم بیاگانااه راباراي اان
جهادمعرفي كرده ،قاتل وآدمکش وانتحاري رامجااهادناامایاده و
متقاعدشان مي سازند تا جنگ را دوامدار سازند .اي اان راچاناان
ازاسالم حقیقي دورمیکنند كه همه اعمال ضداسالمي وضدانساناي
وانجام همه اعمال زشت وشنیش وسربريدن انسانها وتجااوزباه ماال
وجان وناموس مردم ،وآتش زدن آباديهاوشهرهاو مساجد ومکاتب
وتکايا وقطا الطريقي همه وهمه راكه انسانیت ازآنها ننگ دارند،
دريو نکنند.
تصمیم ترمپ براي ارراج عساكرامريکااباه مانافاعات ماردم
افغانستان است ويگانه راه براي رتم جنگ درك ورمیبااشاد ،چاه
برآمدن عساكررارجي بهانۀ ادامۀ جنگ رادرافغانستان ازبیان ماي
بردوزمینۀ احیاي آزاديهاي سیاسي و اقتصادي ك وررا كاه طاي
هكده سال ازبین رفته اند مساعدمیسازد ،زمینۀ احیااي احسااساات
دفا ازوطن وناموس وطن راايجادمیکندو امکانات ظهوراشاخااص
ملیگرا و فداكاررا بارمي آورد ،گروه استفاده جو ومفتخوري كاه
اكثردر ردمت بیگانه هااند وك ور را هكده سال گروگان گرفاتاه
اند از بین مي رود .تجربۀ هكده سال موجوديت قاواي اجاناباي
ن ان میدهدكه حضورآنهاچیزي ديگر به جز جنگ وراوناريازي
وويراني ك ور ودربدري وپري اني مردم نمي بااشاد .وقات آن
است كه كمر براي دفا وطن وعمراني آن بايد بست.
طالبان طي بیش از ٢١سال اریرهمه زيربانااهااي اجاتامااعاي،
اقتصادي ،فرهنگي وحتي ديني ومذهبي مارا ويران سارته اند(كه
اكثرجنايات شان در ي پاراگراف باالتر فهرست گرديده است)،
طالبان من ومبدأ اشغال ك ور توسط قواي اجنبي ومسائاول باي
عزت وبي آبروشدن هزاران زن ك ور و دستنگري ملت به بیگاناه
هاودرالت بیگانه هادراموروطن میباشند.اگر طالبان نمي بود جنگ
نمي بود ،اگرطالبان نمي بود عساكربیگانه درك اورناماي باود و
اگرطالبان نمي بودوطن آزادي سیاسي واقتصادي رود راازدسات
نمیداد .مردم هرگزدر زيرسلطۀ استبداد وجهالت طالباان زنادگاي
نمي نمايند ،اينهاقاتلین مردم مااند وبزودترين فارصات صافاوف
مقاومت مردمي دربرابرآنهارا آراسته شده و آنان رابه جزاي اعمال
شان میرسانند.
قابل يادآوريست كه انتخاب آقاي زلمي رلیلزاد بحیث نمايندۀ
راص امريکا درمذاكرات قطر ریلي هابجا ،سنجیده وبه نفش مردم
افغانستان است .ترمپ میتوانست ي امريکايي انگلیساي االصال
وحتي كدام امريکايي پاكستاني االصل رابه اين پست بگمارد ،كاه
درآنصورت ي انتخاب غلط وبه زيان مردم ما ماي باود .آقااي
رلیلزادگرچه در زمان سلطۀ طالبان فعالیت هايي براي تقاويات و
استقرار آنها نموده است ،ولي او هم ازطالبان ،هم ازاشارف غاناي
احمد زي وهم از پاكستان ،شنارت دقیق دارد ،امایاداسات او از
شنارتي كه از اينها و از ماقااصاد واهاداف آناهاادارد ،باراي
ریرك وري كه درآن پدرومادر دفن اند كارگیرد .تاجايایاکاه
ديده مي شود رلیلزاد وظايفش را به صداقت وامانتاداري رااص
پیش مي برد و در راستاي آنچه كه برايش تافاوياض شاده ،در
صداقت عمل ووفاداري ا همکارانش دروزارت رارجۀ امرياکاا
اتفاق نظردارند .بعضي از حلقات بخصوص گروه هااياي كاه در
ارگ جابجا شده اند ازرلیلزاد شاكي اند .اعضاي اين حلقات اكثر
كساني اند كه با رروج عساكرامريکا منافش و مناصب رود را ناه
تنها در رطر مي بینند بلکه ازدست مي دهند .
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مثالً اشرف غني احمدزي درمالقاتي كه بارلیلزاد داشت اورا باا
كلماتي مامورسابقه بامفکورۀ احمقانه پذيرايي كارد ،حاتاي باه
اندازۀ لحن صحبتش كوچه بازاري بود كه براي ايان دپالاوماات
امريکايي گفت كه اوراشاگردرود هم نمي گیردی درحالیکه همین
رلیلزاد بودكه اورابه مقام ومنزلتي كه شايستۀ آن نیست رسانید ی
رلیلزادي دپلومات باتجربه است وآنچه راكه به آنچه ماماور
شده كه عبارت ازرروج عساكارامارياکاا وتاعاهادات طاالاباان
ازجلوگیري تبديل شدن افغانستان به النۀ آن تاروريساتاهاايایاکاه
بضدمنافش امريکاعمل میکنند میباشدودرمصاحبه هاهمین ماطاالاب
رات ريح و معلومات كافي ارائه نموده است.
جاي ت سف است كه غني احمدزي درک كرده نتاوانسات كاه
رلیلزاد فقط به اجراي وظیفۀ كه برايش داده شاده ،ماکالافایات
داردوتنها حرفهايي را گفته میتواندكه برايش اجازه داده شده ،او
ازرود نه عمل اضافي كرده میتواند ونه حرف اضافي زده میتواند.
غني احمدزي كه مسؤول ك ته شدن هزاران هازارسارباازوافسار
عساكرك ورماست ،مساعدسارتن شرايط پی روي طالبان ،قتال و
سربريدن هزاران سربازك ور ،رهايي ه ت هزارطالب جااناي و
آدمکش اززندانهاي بگرام وقندهار ،تقاوياۀ صافاوف طاالاباان،
افرورتن آتش نفاق وشقاق بین اقوام مختلاف ك اورباه باهااناۀ
پ تیباني ازقوم پ تون ،حیف ومیل بلیونهادالر همکاري ك ورها...
ازاين تصمیم دنالدترمپ به اندازۀ درهراس وت وياش اسات كاه
مضحکانه شخصي م هوربه حمدا محب راكه جوان كم تجربه و
آلوده به افکار قبیلوي است به واشنگتن فرستاد تااچایاو وواوياال
كندكه مگر رحم و مهرباني ترمپ را به حال او جلب نمايد ،ولاي
برعکس او باسخن هاي بیهوده وناسناجایادۀ ا ر ام وغضاب
مقامات دولتي امريکا رابرافرورات ،وزارت راارجاۀ امارياکاا
اورااحضاركرد واحتجاجیۀ شديداللحن دولت امريکارابه او رساناد
ودرپهلوي اين گوشمالي او رادرراک امريکا ماماناو الادراول
سارتندی
تصمیم ترمپ درموردرروج عساكرامريکا چنان حواس اشارف
غني را مختل سارته كاه شاب وروزقارار نادارد وسارناوشات
داكترنجیب رابخاطرمي آوردكه همین طالبان اورا به دارآويختاناد
وبه فاصلۀ نچندان دورازقصر رياست جمهورباه پااياۀ تارافایا
آويزانش كردند ی
يکي ازجوانبي كه مخالف رروج عساكرامريکاا ازافاغاانساتاان
است ،مقامات پاكستان است كه تاگلو دررون مردم افاغاانساتاان
غرق اند وطي هكده سال گذشته ازاداماۀ جاناگ وراوناريازي
درافغانستان بهره برداري و زراندوزي كردند .اي ان میادانانادكاه
اگرعساكرامريکا ازافغانستان رارج شوند ديگراز باهااناۀ اياناکاه
كفرافغانستان رااشغال كرده ،براي تحري طالبان باراي قاتال و
رونريزي ،ويراني وآت سوزي درافغانستان استفاده كارده ناماي
توانند.
روي همین ملحوظ است كه صدراعظم پاكستان كاه ياکاي از
حامیان طالبان و طرفدار ادامۀ جنگ درافغانستان است ،گفت كاه:
» برآمدن عساكرامريکابه مفادمردم افغانستان نیست ورطرآن ماي
رودكه حادثۀ بعدازپیروزي مجاهدين درآناجاا ر دهادی ولاي
زمانیکه برروردمختصرنظامي بین پاكستان وهندوستان واقش شاد،
او با صراحت گفت اگرتحريکاتي براي درگیري ناظااماي بایان
دوك ور صورت مي گیرد مذاكرات قطرنتایاجاه ناخاواهاد داد
وجنگ در افغانستان ادامه رواهديافت.
اين گفتارصدراعظم پاكستان دوچیز رابه ثبوت میرساند ،ياکاي
اينکه او میدانداگرعساكرامريکا ازافغانستان رارج شد ،ديگربهاناۀ
براي دامن زدن شعله هاي جنگ درافغانستان بااقاي ناماي مااناد
ورودقبل ازاحرازكرسي صدارت پاكستان گفته باودكاه جاناگ
طالبان برحق است ،وجنگ علیه اشغال افغانستان توسط ك ورهااي
ديگرمیباشد ،اما اكناون بارعاکاس آن مایاگاويادكاه اراراج
عساكرامريکا به نفش مردم افغانستان نیست وجنگ رارامو نماي
سازد.
دوم ،عمران ران بااين گفتاررود به ارتباط درگیري اریرهند و
پاكستان ثبوتي به جهانیان داده كه واقعاپاكستان طالاباان راباراي
جنگ ورونريزي در افغانستان مي فرستد وجلو اين گروه ناباکاار
بدست آنهاستی/
************
پته خزانه يا بده خزانه (دنباله ازصفحۀ پنجم)
ديده می ود كه عبدالعلي آروند زادۀ هم با مهارت فرياباکااري
رلق شده بود .اينکه نسخۀ پته رزانه چگونه به برتش ماوزيام راه
يافته تا حال معلوم نیست ولي باور آموزشاي educated guessمان
اينست كه حبیبي انگريز ها را نیز غوالنده و با پول گزاف رلقات
رود رادر دسترس شان گذاشته يا اينکه سردار نعیم با استافااده از
قدرتش اين »بده رزانه «را در برتش موزيم طور اسارار آمایاز
جاگزين سارته تا هدف تفرقه اندازي و پ تاوناخاواهاي ا بار
آورده شود؛
روشبختانه چلوصاف همه از آب برآمد و در اریز آنچه داكتار
محمد صادق فطرت در بارۀ »پته رزانه« كه اكنون »بده رزانه «
شده است راست گفته است قابل تقدير مي بااشاد ناه دشاناام و
توهینی /

هفته نامۀ امید
پته خزانه يا بده خزانه (دنباله ازصفحۀ اول)
متاسفانه داكترصادق فطرت درچندروزاریرشديدأتحت ف ار
يکتعداد مغرضین وهم دشمنان راستي وصداقت ب مول دستگاه
تفرقه انداز BBCروبروشده مجبورگرديد تاكلماتي بیان داردكه
نزد من واكثر مردمان حق ناس وحقگو سخناني بیش نبوده
برفطرت داكتر صادق جزيي ترين مکدريت واردسارته نمیتواند؛
ردمتي كه نموده وصداقتي كه ازرودظاهرسارت عملي بوده
مطابق تعلیمات وباورهاي اسالمي كه جاودانه درتاريخ جورنالیسم
افغانستان چون ورق طاليي پاينده رواهد ماند وآنهايیکه طاقت
پذير راستگويي ندارند به آيات قراني واحاديث نبوي كه
درپايان ذكرمی ود ،توجه عمیق مبذول دارند.
اصل بحث :اثرقلندر مومند بنام »پته رزانه في المیزان «كه
توسط محترم داكترعبد االحد وفامعصومي ترجمه شده ،چندسال
قبل زيب كتابخانه ام را دو باالسارت و متن آن ازي سلسله
اشتباهات در پته رزانه كه پت نگاه شده بود پرده برداشت .يعني
آنچه داكتر صادق فطرت بیان داشته چیز جديدنبوده مردم ازسالها
به اينطرف از در »میزان نبودن «پته رزانه باربربوده
اندداكترفطرت فقط راكستر از روي آن آتش برداشت وكمي
پکه زد .بعدا باگفت و شنودهاي اریر يکتعداد وطنداران تبصره
هاي بجا وبیجا وحتي چوت انداز و توهین آمیزكه رالف ارالق
نويسندگي است در رسانه هاي اجتماعي ن ر كردند.
ولي ازمیان ،نوشته هاي دان مندان عزيز چون رستم كابلي،
كاظم يزداني ،فاضل كیاني رادلچسپ وآموزنده يافتم .متاسفانه
شاغلي يون (رانمش وكیل شوراست) كه »پته رزانه را بعد از
قرآن براي پ تونها مقدس ترين كتاب اعالم كرد«هیچی
ازپ تونهاي روشنفکر وعالم دين  ،متاسفانه ،اين ادعاي غیراسالمي
اورا رد ننمودند .رنده آورترگفتار فردي بنام »طاقت «بود كه
داكتر صادق فطرت را بیسواد و سازنده رواند در حالیکه آوازه
است كه رود در جواني با اين سازها رقصیده استی
نظم تزوير و دروغ و زورگويي آوريم
گركسي راضي نباشد هرچه گويد نیست راست
درفريب وچال بازي كیست ازما بهتري؟
مدعي باصد كمالش در بجل بازي گداست
اوست روشنفکرگر اندي ه ا نیرنگ بود
نیست اورا اعتباري گركه اندي ید راست (پروفیسرقاسم غضنفر)
دان مند محترم رستم كابلي در صفحه فیسبوک در بیست ماده
پته رزانه را جعلي ثابت نموده ،كه درماده هاي مناسب آن با
تبصره گکهاي حضورشما روانندۀ عزيزوبا اقتباسي ازنوشتۀ
قلندرمومند تقديم میدارم؛ كابلي مینويسد:
پروفیسر مارگین ترن دان مند زبان دان و نسخه شناس
نارويجي دان منديست با صالحیت علمي كه در سراسر جهان
شنارته شده است از نظرنسخه شناسي و ادبیات پ تو او كامال
متیقن است كه كار حبیبي در بارۀ پته رزانه جعلي است آنرارد
وجعلي دانسته است .پروفیسر دوبري دان مند با صالحیت علمي
افغان شناس فرانسوي (مور امريکايي با نام فرانسوي) دربارۀ پته
رزانه مي نويسد :درستي و اعتبار پته رزانه كه مدعي است در
سال  ١٧٢٩ترسايي در قندهار تحرير شده مورد تايید قرار نگرفته
است.
قلندرمومند دان مند پاكستاني دارندۀ عالي ترين جايزۀ دولتي
پاكستان در اثر بنام »پته رزانه في المیزان «كتاب پته رزانه
را از گوشه هاي مختلف بررسي و تحلیل نموده تمام كوش هاي
عبدالحي حبیبي را جعلي ثابت كرده است…» .پته رزانه همان
كتابهايي بوده اند كه محمد هوت به آنها حواله داده وفعأل اثري
ازآنها وجود ندارد...آرر به محمد هوت ازكجا وچگونه اين
دانش حاصل گرديد گويا در قرن بیست كتابش به طبش میرسد و
آنوقت ديگر ازين كتابها اثري وجود نمیداشته باشد و در عدم
موجوديت آن كتب ،اين كتاب »پته رزانه«نامیده می ود.
بنابرآن ،اين ش و ترديدي كه اين كتاب در قرن بیستم براساس
ي پیداوار وتولید كیفي نفساني وارترا ذهني ي شخصي
میباشد كه میخواهد آنرا در ذهن روانندگان به عنوان ي رزانۀ
كه گوياتاحال پنهان بوده است ،تثبیت و تسلیم نمايد ،بي بنیاد
نبوده ( صفحۀ سوم في المیزان) «.
كتاب »شناسايي باارالق طبابت «راكه تتبش نمودم و هم به
انترنیت و گوگل و كتب دسترسي داشتم ،با مساعي شباروزي
اضافه از سه سال را در بر گرفت تا چند هفته قبل به لباس طبش
مزين گرديد و به بازارعرضه شد .در قرن دوازده ،كه مآرذ زياد
وجود نداشت و بايد قريه به قريه با سواري اسپ و ديگر حیوانات
توانست كه در
و حتي پاي پیاده سفر می د ،چطور محمد هوت
قندهار و جابجا بتواند همۀ اين معلومات بدست بیاورد؟
رستم كابلي دوام داده مینويسد-١:كاغذ پته رزانه متعلق به
قرن  ١٢نیست.ايرج اف ار كه از سال  ١٣١٤تا  ١٣٨٩حیات
بود ودر كتب و نسخه شناسي و نويسندگي شهرت داشت بحیث
م اور دان گاه كولمبیا در تدوين دايرۀ المعارف ايرانیکا همکاري
نموده :درباره كاغذ نسخ قديم معلومات هنگفتي به ن ر رسانیده
مینويسد:

7501
كاغذ كلمۀ فارسي است كه بنام هاي ورق ،قرطاس ،وبایااض
نیزآمده است .كاغذهاي چیني ،دم قي شامي ،بغدادي ،استانبولي
و هندي نیز وجود داشت؛ كاغذ هاي هندي به دو ناو باودناد؛
دولت آبادي وعادل اهي (نه عالم اهاي) .ساعادي (٦٩١ – ٦١٦
هجري) از بیاض بغدادي و امیررسرو(٧٢٥ – ٦٥٩هجري) ازكاغذ
شامي ياد كرده است .يعني مؤلفین آنزمان در نسخ راود از ناو
كاغذ رود ياد میکردندكه درپته رزانه از آن ناماي بارده ن اده
است .چون كاعذ محدود وگرانبها بود لبه هاي كااغاذ را ناماي
بريدند ،ولي لبۀ كاغذ پته رزانه ل م بود كه ممکن با شکاناجاه و
بررِنده اين كار صورت گرفته باشد .از حرافي جلوگیري میا اد و
بعضي كلمات در حاشیه نوشته می د .كاغذ در »كتاب االبنیه عان
الحقايق االدويه«كهنترين نسخۀ فارسي ( قرن ٤و  ٥هجري) توسط
ابو منصور موفق بن علي هروي كرالرافات ناخاودي رناگ باود.
بزرگترين قطش »سلطاني«و روردترين قطش »بازوبند «ياد می اد.
تا ١٧٩٩م كه لويي – نیکوالي رابرت Louis – Nicolas Robertدر
فرانسه پاتینت ماشین كاغذ سازي حاصل نماود و باعادأ تاوساط
انگلیس ها تعمیم يافت كاعذ به دست سارته می د يعني كاعذيکاه
در كتاب پته رزانه استعمال شده بايدازهمان نو كاغذسازي دستي
قرن ١١و ١٢میبود نه كاغذ قرن بیست .ولي پروفیسر سالاطاان ااه
همام گفته » :كاغذ پته رزانه قديمي اما رط آن كااماال جادياد
است :ايزد يزداني« .
-٢رنگي كه به پته رزانه به كار رفته جديد است.
-٣فصلبندي بافصل بندي آن مطابق به قرن ١٢نیست (صفحۀ ساوم
في المیزان)
-٤عدم لکه ها كه عدم استعمال آنرا ن ان میدهد.
-٥در قرن  ١٢پاراگراف دادن معمول نبوده درزبانهااي فاارساي،
پ تو ،هندي و عربي اسمي باراي پاراگاراف وجاود نادارد و
پراگراف م خصه قرن بیست میباشد.
همچنین درحاشیۀ كتاب عنوان را بخط سر میآوردند و در وسط
متن به رط سر فصل و يا ذكري مینوشتند ...بناء ،طرز اماالي
پته رزانه طرز امالي قديمي و كهن ندارد :پااتاه  ،پاات  ،و
رحمتونه  ،رحمتون نوشته می د» .يعني رسم الخط پته رزانه بارسم
الخط آنوقت كاتبان كتاب ،مدون و ديگر نويسندگان دعوي دارند
مطابقت و برابري ندارد :كاظم يزداني«.
قلندرمومند درصفحۀ  ٧في المیزان مینويسد :كتاب پته رزانه در
سال ٧٥( ١٣٢٣سال قبل) به چا رسیده است اما آقاي حبیباي
ادعا مینمايد كه نسخۀ قلمي اين كتاب بوساطت مرحوم عبدالعالاي
آروندزاده درحوالي ٢٤١سال قبل از امروز بدست اي ان رسیاده،
كه متآسفانه آقاي حبیبي اظهار ايان ك اف را باعاد از وفاات
آروندزاده مناسب ومهم دانسته و تا زمانیکه آن مرحوم موصاوف
(عبدالعلي آروند زاده) حیات بودند همچو گفته را اظهار نکردند.
در حالیکه فرض علمي و ارالقي اي ان اين بود كه اين موضو را
درمقدمۀ كتاب ،حواشي و يا متعلقات آن هاماان وقات واضاح
میسارتند« ...
.....بعد از وفات آروند زاده عبدالعلي ،براي اولین باردر يکاي از
شماره هاي افغانستان آزادبعد از آن در پاناجام مااه جادي (
١٣٥٤هش) مطابق  ٥نوامبر سال ١٩٧٥م درشماره  ٢٦مجلۀ زيري
به تصريح اين موضو طوري پر دارته شد كه نسخۀ قلاماي پاتاه
رزانه را به واسطۀ عالمه آروند زاده عبدالعلي از »مال اصالاي
آن در بدل پول بدست آورده اند «.
متاسفانه اين ادعا راست نبوده دروغ مطلق است؛ درساال ١٩٧١م
من بايکتعداد محصلین افغاني در Student Hallدر Russel Square
لندن سکونت داشتیم و دردان گاه لندن ،در LSEو رايل كاالاج و
آف سرجنز لندن و ديگر شعبات م غول تحصیالت عالي باوديام.
باما يکي از استادان جوان ديپارتمنت پ توي دان کدۀ ادبیات كاه
از پکتیا بود و «پ تون »تخلص میکرد هم در همین هال سکاونات
داشت .روزي هنگام نان شب كه معموأل دور ي میز مي ن ستیام
كمي گرفته به نظر مي رسید .من كه به مقابالاش ن اساتاه باودم
پرسیدم« :روب هستي كدام م کل رو ر نداده ،فامیل ان ااءا
روب اند ».برايم باماليمت گفت (البته مفهوم آن) » :من آمده ام
تا نسخۀ پته رزانه راكه درموزيم لندن در بخش كتابهااي قالاماي
قديمي اند مطالعه كنم .به موزيم رفتم ،محل كتاب هاي قادياماي
رايافتم ولي ديدم كه ي محافظ به كس بدون سند دررواست ،از
طرف ي ديپارتمنت اكادمی ،اجازۀ درول نمیدهد .اجازه نامه
را بدست آوردم به كتابخانه دارل شدم و براي جساتاجاوي پاتاه
رزانه در بین كتابهاي ضخیم درجستجوبودم كه كتابدار ي نسخۀ
پته رزانه را كه بسیار كوچ بود و راستش بپرسي انتبااه نایا
نگرفتم بدست داد .ازمطالاعاۀ آن بسایاارجاگار راون شادم «.
رداكنداستاد پ ون حیات داشته وبتواند اين تجربۀ مراتايید نمايد.
بهرصورت اينکه چطورتوانستند پته رزانه قلمي را ازبرتش موزيم
با موجوديت محافظ بدست بیاورند از نظر دور است  .ولي آناچاه
من حدس میزنم اينست :مال اصلي پته رزانه در آنزمان بارتاش
موزيم بود...نه ي شخص..
سوال درينجاست كه :استادپ تون هر روزپیش نظرما باه بارتاش
موزيم میرفت وباورق هابرمیگ ت آيا او اين كتاب رورد را نقل
نموده قدم علمي نصیب شده؟ از كجا و چگونه پته رزانه به برتش
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موزيم رسیده؟ پ تو تولنه چرا از برتش ماوزيام اجاازۀ ن ار و
مقايسۀ اين اثر قلمي را با آثار ديگر نخواسته؟ و چرا شافاافایات
دربین مفقود شده است؟ آيا اين نسخۀ قلمي به رط رود حبایاباي
است كه به برتش موزيم فرورته شده است؟ من فکر میکنم برتش
موزيم جواب اين سواالت را دارد و اگر درک كرده بااشاد كاه
نسخۀ پته رزانه جعلي برآمد ممکن امروز ن اني از آن در آناجاا
نباشد .فرستادن پ تون براي مطالعۀ پتاه رازاناه ،ماماکان رماز
ديگربراي مستند سارتن و رنگ اكادمی دادن به پته رزانه بوده
باشد.
 -٦ارايه تاريخ نی جمعه  ١٦ماه جمادي الثااناي ١١٤١هاق
غلط فاحش است :قلندر مومند مي نويسد» :آقاي محمد هاوتا
در ابتداي كتاب مي نويسد :وقتي كه من به تحرير اين كتاب آغاز
نمودم روز جمعه ( ٢٦غلطي طباعتي است اصآل  ١٦است) جمادي
الثاني سنه  ١١٤١هق بود «اكنون اگر به اثبات بارساد كاه روز
شانزدهم جمادي الثاني (١١٤١هق) روزجمعه نباوده اسات درآن
صورت تمام عمارت پته رزانه بکلي از هم فرو مي ريزد و هایاچ
دلیلي رواننده را به اصالت پته رزانه قناعت داده ناماي تاواناد.
جعلي بودن تاريخ فوق طور ذيل ثابت مي شود:
اول  -مطابق به »تقويم تاريخي «مرتبۀ عابادالاقادوس راان
هاشمي ،اول جمادي الثاني سال (١١٤١هجري) روز اتوار مطابق به
سال (١٧٢٩م) میباشد كه به اينصورت شانزدهم جمادي الثاني سال
( ١١٤١هق) ي روزدوشنبه (روزپیر) میباشد (صفاحاه  ١٣فاي
المیزان) .دوم -قرار نوشته كاظم يزداني؛ نوشتۀ پته رزانه در ١٤
شوال ١١٤٢تکمیل شده است ( بعد از  ١٤ماه) .و مینويسد حبیباي
براي آن مؤلفي بنام محمد بن داوود هوتکي تراشیده كاه گاوياا
آنرا به ت ويق و ترغیب شاه حسین هوتکي غلزايي كه از شااهاان
علم پرور و ديانت گسترد بود به اتمام رسانیده است .يزداناي ،در
قسمت هفتم نوشتۀ رود نگاشته است :من كتابي در ارتیار دارم باه
نام تقويم تطبیقي  ١٥١١ساله هجري قاماري ومایاالدي ،تاالایاف
فرديناندو ويستنفلد )(Ferdinando Wūstenfeldو ادوارد (Edward
)Mūhlerترجمۀ داكتر حکیم الدين قرشي استاد دان کاه جااماعاۀ
ملیۀ دهلي .درين كتاب تمام روز هاي سال و ايام هفته ازهمان سال
اول هجري تا سال ١٥١١هجري قمري با دقت با سالهااي مایاالدي
تطبیق داده شده است و من (يزداني) تمام تقويم هاي چا اياران
از سال هاي  ٦٢تا كنون  ١٣٧٧را جمش آوري كرده و با آن تطبیق
هاماان
داده ام كه با دقت زايد الوصفي مطابقت میکند به كما
كتاب تا كنون صحت و سقم چندين گزار تاريخاي را روشان
كرده ام .اين میخواهم با استفاده از همان كتاب ادعاي حبیبي را
به با كمال شگفت ،بعداز رجو به آن كاتااب ماعالاوم شادكاه:
١٦جمادي الثاني سال  ١١٤١هجري قمري نه روز جمعه بلکه روز
دوشنبه بوده است .چنین اشتباه بزرگي هرگز نمیتواناد از طارف
مولف واقعي صورت بگیرد واقعیت آنست كه پته رزانه ناوشاتاۀ
عبد الحي حبیبي است و او كه میخواست تولد اين فارزناد را تاا
 ٢٢١سال جلو تر ببرد ،قهرأ نمیدانسته وهم نمي توانسته محااساباه
كند كه  ١٦جمادي الثاني سال  ١١٤١روز دوشنبه بوده لذا چارت
انداز آنرا روزجمعه نوشته وهرگز فکر نمیکردكه روزي پارده از
روي كاراوكنار زده رواهد شد .اگربراي جعلي بودن پته رازاناه
ديگر هیچ دلیلي وجود نداشته باشد همین دلیل كافي اسات كاه
آنرا براي صاحبان ررد از آفتاب هم روشنتر سازد.
توانستم دربارۀ فريديناند ورستنفیلد را كه از ساال  ١٨١٨تاا
١٨٩٩م حیات داشات ماعالاوماات ماخاتاصاربادسات بایااورم.
اودرشهرموندن Mūndenدر هانوور Hanoverكالنتريان شاهار و
مركزايالت جرمني ساكسون پايان تولد يافتاه از ساال ١٨٤٢تاا
 ١٨٩١در دان گاه گو تینگن درس داده متن هاي مهم در تاارياخ
عرب نوشته است .اما در باره ادوارد موهلر معالاومااتاي بادسات
آورده نتوانستم.
سوم -براي تايیدتارياخاهااي فاوق باه گاوگال ماراجاعاه
وبعدازتقريب سه ساعت تجسس در روز  ٨اپريال  ٢١١٩سااعات
 ٤:٣١بعدازظهربه سوال ذيل رودموفق به جواب شدم :
Islamic Calendar for Jumada al- thani 1141 Hijri

جمادي الثاني سال  ١١٤١هجري سي روز و روز اول آن روز
شنبه مطابق اول جنوري ١٧٢٩بود .روز شانزدهم جمادي الاثااناي
مصادف به روزيک نبه (كه درشرق دوشنبه می اود) ١٦جاناوري
مطابقت داشت كه تايیديافته هاي فوق است .و هم رتم كتاب در
روز سه شنبه  ١٤شوال  ١١٤٢مطابق  ٢مي ١٧٣١م محاسباه شاده
است.
(دنباله درصفحۀ ه تم)

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.

پته خزانه يا بده خزانه (دنباله ازصفحۀ هفتم)
 -٧از پته رزانه فقط ي نسخه است .قسمیکه اشاره شد آنهام در
برتش موزيم اينکه چرادرآنجاقیدماند ممکن براي آن بودتادياگار
چیزها »پته «بماند؟
 -٨درجهان هیچ منبش وم رذ ديگر نامي از پته رزانه ناماي بارد.
چون نظر به داليل مرموز رواسته ن ده كه نسخۀ قلمي بدساتارس
قرار گیرد ،جزسال ١٩٧١كه توسط استادپ تون عضو ديپارتمنات
پ توي دان کدۀ كابل  ،باوجودانتباه ،منفي مطالعه شد وبعاد ازآن
بحیث ي اثرتاريخي تحقیق شده در ارشیف رتبه هاي علمي نگاه
شد؟؟؟
 -٩صفحه زدن هندسي درقرن  ١٢معمول و مروج بود.
يعني كلمه اول صفحۀ طرف چپ در پايان كناج چاپ صافاحاۀ
راست نوشته مي شد(ايرج اف ار) .در ماه مي ٢١١٥م در پروگرام
»شاهنامه و فرهنگ ايران «درصداي امريکاآقاي بهرام م ایاري
شهنامه شناس شهیر دربارۀ شیوۀ نگار نسخ قديمي بایاان داشات
كه :چنین نسخه ها بانسخه هاي برگزيدۀ ديگرمقاايساه مایاگاردد
(دربارۀ پته رزانه چنین مقايسه موجودنیستی) .م ایاري گافات:
نسخۀ اصلي شاهنامه به قلم فردوسي وجاود نادارد زيارا آناچاه
مینوشت ديگران از روي آن نسخ بر میداشتند كه همه بدون تاريخ
بود و يگانه نسخۀ مستند تاريخ دار همان نسخۀ لندن است كه در
حوالي ٦٧٥م ن ر شده است كه با نسخ متعدد در سنات جاوساف
لبنان ،لیننگراد و پاريس مقايسه گرديده معلوم شد كه نسخۀ لنادن
كامل ،جامش وتاريخداراست .دردياگاران ماماکان يا انادازه
Horizontal contaminationصورت گرفته باشد .بناء ،حبیبي ازين
ملوث سارتن افقي استفاده نموده » پیداوار وتولید كیفي نفساني،
و ارترا ذهني «رود را پته رزانه نام داده است ی
» -١١ک و گ «در آن وقت مانند » و ب «ي شکل داشت
مگر در پته رزانه مراعات ن ده است( .صفحه  ٦في المیزان).
-١١در نوشته هاي كالسی زبر و حركت ديده می ود ماگار در
پته رزانه ديده نمی ود (صفحه  ٦في المیزان)
 -١٢درآثارگذشته عناوين وبعضي كلمات عمده واشارات برناگ
سر تحرير می دند در پته رزانه ن ده اسات (صافاحاه  ٣فاي
المیزان)
 -١٣استعمال غلط كلمات مانند »هیواد  /ايواد «وغیاره كاه در
متون ديگر معني ديگر دارد (صفحه  ٧في المیزان)
 -١٤ذكر امیركرور و بعضي شاعران ديگركه در پاتاه رازاناه
ذكرشده در منابش ديگر جهان وجود ندارد.
-١٥عدم معلومات در باره محمد هوت و كارهاي او در مانااباش
ديگر جهان (صفحه  ٧في المیزان)
-١٦عدم نام عبدالعلي آروند زاده در چا هاي اولي كاه بااياد
میبود.
-١٧قسمتي از نوشته پته رزانه به تحلیل آقاي مومند نوشته راود
حبیبي است (صفحه  ٧في المیزان)
-١٨مهمتر از همه كه افغان هند (پ تون ها) ،در»غور«نبوده اناد
طوري كه حبیبي و ديگران ادعا دارند.
آنچه حبیبي در بارۀ غوربه استناد پته رزانه نوشته فابال پاذيار
نیست .غوريان را دونفرافغان ياپ تون گفته اند :يگي مانتستاوارت
الفنستون (١٨٥٩- ١٧٧٩م) انگريزكه طرفدار پ تونهاست وديگر
حبیبي كه رود ي پ تون متبحر است كه متآسفاناه ماوقاعایات
علمي او با پته رزانۀ جعلي مکدر شده است؛ ديگران چون رومان
گیرشمن (١٩٧٩ – ١٨٩٥م) ،آر جي بي باسورت (كاه در ساال
١٩٤م تولديافته و در دان گاه ريدين بريتانیاا ازساال – ٢١١٧
٢١١٢م تدريس كرده است)  ،نانسي دوپري (٢١١٧ – ١٩٢٧م)،
ايچ اي آر گیب (١٩٧١ – ١٨٩٥م)،مانسیل النگورت دامایاس (
١٩٢٢ – ١٨٥١م) همه آنرا رد كرده غوريان را افغان ياا پ اتاون
نمي شمارند و پارسي میدانند.
میر غالم محمد غبار ،در »افغانستان در مسیر تاريخ «جلد اول
صفحه ١٢٩با زرنگي نويسندگي از سه نفر درشرو بحاث دولات
غوري از ١١٤٨تا ١٢١٤م نام میبرد .امیرپوالد هاماکااراباومسالام
رراساني در قرن ه تم ،بنجي بهاران حکمران غاوركاه ازطارف
هارون الرشید شنارته شد وامیرسوري كساني اناد كاه درتاارياخ
(غوري) از آنهاياد شده است .نويسندگان معاصر ،دولت غوري را
با يکي از شهزاده حاكم غور بنام »امیر بنجي «در قرن نهم نگاشته
امیر سوري را با شجره او معرفي نموده درحالیکه حبیبي در كتاب
تاريخ مختصر افغانستان صفحه  ١٦٥زير عنوان م اهیر دودمان
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شاهان غور ازشنسب بن ررن حدود  ٤١تا  ٨١هاجاري ،امایار
دوالد بن شنسب حادود  ١٣١هاجاري ،امایار كارور – ١٣٩
١٦٤هجري ،امیر ناصر بن كرور حدود ،١٦١امیر بنجي بن نهاران
حدود  ١٧١هجري ،امیر سوري بن؟ حدود  ٢٥٣هجري ٣٢.....نفر
را تذكر داده است.
(ممکن رلقت رود حبیبي باشد).
كاظم يزداني مینويسد :سوري لهجه وكلمۀ ديگريست ازكلاماۀ
غور؛ همان طوريکه به ساكنان كوهستان غور،غوري مایاگافاتاناد
سوري نیز میگفتند .آل شنسب را به آن جهت سوري میگفتند كاه
اهل و ساكن غور بودند .بنابرآن »سور«اسم مکان است ناه اسام
شخص و هرگز كسي در میان اجداد سوريان »سور«نام نداشته تاا
اين راندان منسوب به اوباشد .بنابرين اگار باه راانادان ساوري
راندان سور گفته شود مسلم غلط رواهد بود چانااناچاه بایا
رانواده كابلي رانوادۀ كابل گفته نمی ود .اشتباه حبیبي درآنسات
كه گمان كرده شخصي بنام سور درمیان اجداد شنسبیان بوده ودر
شرچ حال »امیر كرور «موهوم میگويد» :او از نسل سور و اوالد
سهاک بود (طرف چپ صفحۀ  ٣٣ترجمۀ فارسي پتاه رازاناه) و
رنده دارترآنکه درشعري كه به وي نسبت داده است از زباان او
میگويد» :دودمان سور را به سرداري و آقايي اعاتاال دادم –
صفحه  ٣٧پته رزانه «.اشتباه حبیبي ازآنجا ن ت كرده كه كلماۀ
سور و سوري كه ري ه در قديمي ترين واژه هاي آريايي دارد باا
واژۀ (سور) پ تو كه به معني رنگ سر است ،هم ري ه میباشد و
متوجه نبوده است كه اصأل سور«هور »به معني «كوه »بوده اين
كلمه هیچگونه ربط و پیوندي با سور پ تو ندارد .هور ،بصاورت
هاي «هار »و «هیر »نیز م اهده شده است .تاباديال «هاه »باه
«س »ويا « »در گذشته رايج بود و مثال فراوان چون سیر جان
كه در اصل «هیرگان »بوده است ويا اسااماي زيار :شاروان
هیروان ،ماشور ماهور،ساناد هاناد ،پاناجا ایار پاناجاهایار،
سومار هومار ،نرماشي نرماهیر .بدينصورت سور كه همان هاور
باشد به تدريج به غور تبديل شده است ..بنابرين  ،اشتباه كوچا
حبیبي ( فرق نگذاشتن میان سور وسوري) در واقاش باه انادازۀ
بزرگ است كه :اگر هیچ دلیل ديگري بر جعلي بودن كاتااب او
(حبیبي) نبود فقط همین ي اشتباه كافي بود كه حقیقت را بار
مال سازد و يافته هايش را پنبه كند.
 -١٩انتقاد وهمنظربودن دانسمندان غرب وشرق دربارۀ جعلاي
بودن پته رزانه چون رومن گیرشمن و دوپري ...
-٢١در هیچ اثر كالسی در جهان اين قدر كمبودي هاا دياده
نمی ود.
دان مند پروفیسر سلطان شاه همام پیرامون پته رزاناه و امایار
كرور در رسالۀ  ٧٥صفحه يي تحت عنوان «سخن اندر شارچ درد
هاي رراسانیان »ماه جدي ١٣٧١رورشیدي  ١٩٩٣ترسايي باحاث
مفصل دارد كه با داليل مقنش و اثبات جعلي بودن پتاه رازاناه را
آفتابي سارته اند .استاد يزداني از زبان پروفیاسار هاماام اساتااد
دان گاه كابل مینويسد« :درسال  ١٣٥٤كه كنفرانسي در دان گااه
كابل برگزار شده بود وازجمله پروفیسورمارگن ترن نارويكي كاه
تحقیقات طوالني در باره اي زبان هاي افغانستان نموده و دان مناد
شنارته شده است ،در آن كنفرانس شركات كارده باود و مان
(همام) هم حضور داشتم .پروفیسرمذكور كامأل متیقن بود كه آن
كتاب جعلي است .روزي جدال زباني بین او و عبدالحي حابایاباي
درمورد اين كتاب درگرفت .حبیبي از او میخواست تا اصالت پتاه
رزانه را گواهي كند .استاد مارگن ترن گفات :مان آنارا امضاا
نخواهم كرد ،اگرنسخۀ اصلي پیدا شد (يعني حتي نساخاۀ بارتاش
موزيم را هم جعلي شمرد) ،اولین كسي كه آنرا امضاا كاناد مان
رواهم بود .در ان روز براي من (همام) بهتر ثابت شد كاه اساتااد
حبیبي از جعلش سخت ناراحت بود«.
بعضي ابیات رحمان باباكامال مانندترجماۀ ابایاات حاافاظ باه
پ تواست .شباهت مکمل ابیات حافظ شیرازبا ابیات رحمان بابا كه
بانوي دان مند ما «ثريا بها »آنرادرفیسبوک روزچارشنبه ٤اپريل
ن ركرد :دزدي درروزروشن daylight robberyروانده شده است:
من از مثال هاي متعدد شان چون زحمت پیدا كردن هار بایات از
ديوان حافظ و رحمان بابا طاقت فرسا بود از جمله فقط پنج بایات
اول را انتخاب كرده ام:
ازكیمیاي مهرتو زرگ ت روي من
آري به يرمن لطف شماراک زر شود

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 8572
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ديوان رواجه شمس الدين محمد حافظ شیرازي رطااطاي اساتااد
مهدي فروزنده بهار صفحه  ٢٢١سال  ١٣٧٢چا فروغ دانش.
چه يي زركر زيرررسارزمادراورو عاشقي نه وه په باب زماكیمیا
وه (شوه)
ديوان رحمان بابا صفحه ٢١٣يونیورسیتي ب ايجنسي ریبر باازار
پی ور
گل در بر ومي بركف ومع وق بکام است /سلطان جهانم به چنایان
روزغالم است (حافظ )٤٧
چي دحنگ مِ مي دلبر ،په الس كس جام دي/نن اورنگ دزمااناي
حماغالم دي (رحمان بابا )٢٣٨
ساقیاع رت امروزبه فردامفگن /يازديوان قضارط اماني به من آر
(حافظ )٢٤٣
ته چي دا رنگِ اوژدي اوژدي وعدي كري ك کِي راكاري و ماا
رط د اماني
ديوان رحمان بابا صفحه ٢٤٦
غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماست /جزاين رایاال نادارم،
رداگواه من است (حافظ )٥٤
هرزيارت لره چي حمَ مراد ميِ ته يي/زه زائِر د بت راني د حارم
نه يم
(رحمان بابا )٧٥
عالوتاروشحال ران رت هم از گذشته ها در شعر رود ماماکان
ازتکرار حسن استفاده كرده باشد ،قصه ازين قرار است ( صفاحاه
 ١١٤تاريخچۀ طبابت و فارمسي و سیر تکاملي آن در افغاانساتاان
تالیف پوهاند عبدالحي مومني سال  )١٣٨٤كه  :در ساال ١٥١١م
در هرات كتابي بنام «جوامش الفوايد »توسط يوسف بن محمدبان
يوسف نوشته شده وبعد كتاب منظومي دربارۀ حفظ الصاحاه در
سال ١٥٣١م نوشته است كه «رياض االدويه »نام دارد و دربااره
اي تداوي سفلیس يا فرنگیه چنین سروده است:
بايد به حديت بانادۀ
در دفش فرنگیه چه درويش چه شاه
نیکو روا
يا دودكند جیوه سخان
ياازحب سیماب روردياكه سفوف
شد كوتا
كتب ديگر وي عالج االمراض و طب يوسفي مایابااشاد كاه در
ارشیف ملي ما وحود دارد (چون آرشیف ملي به ارگ اشرف غني
رفته رداكند تا هنوز الدرک ن ده باشد).
بعدأ روشحال ران رت (١٦٨٩ – ١٦١٣م) طب نامۀ منظومي باه
پ تو نوشته كه ممکن از رياض االدويۀ يوسف هراتي كه تقرياباآ
صد سال پیش از او مي زيسته الهام گرفته باشد .در جالاد شا ام
ارمغان روشحال زير عنوان فضل نامه (درين كتاب صفحه شمااري
از چپ براست است نه از راست به چپ)«ذكارد ادوياات »دارد
كه م ابه رياض االدويات طبیب يوسف بن محمد است .جالب تار
اينکه مرحوم پوهاند صديق ا رشتین اين قسمت را منحیث يا
رساله زيرنام «طب نامه »به استقبال  ٢٨٦سالگرد روشحال رتا
در سال ١٣٤٥هش مطابق ١٩٦٦م  ٥٣سال قبل از امروز در كاابال
ترتیب و به طبش رسانیده است و ممکن جايزه مطبوعاتي هم نصیب
شده باشد .اين قسمت كه مجموع در متن ارمغان روشحال ران كه
از طرف يونیورسیتي بوک ايجنسي پ اور بدون ثبت تاريخ ن ر و
ممکن بچا سنگي يا دست نويسي بوده باشد در حادود شاانازده
صفحه میباشد ،تذكر يافته است .چون الفباي پ تو در كماپایاوتار
رود ندارم از مثال آن عفو میخواهم.
نقل از آثار ديگران رايج است ولي اگر ازمولفین و يا نويسندگاان
اصلي ياد ن ده كريدت داده نمی ود به ارالق نويسندگي مترافاق
نبوده پلهجیريزم تلقي گرديده قابل مجازات میباشد.
اين میرويم بسوي قرآن مجید به استفاده از تفسیر كابلي و پیاام
نور كه در باره راستگويي و صداقات راداونادﷺ باماا چاه امار
میفرمايد:
 -١آل عمران آيت ١٧جزء سوم :مدچ مایاکانام صااباران را و
راستگويان را.
 -٢نمر ٤نساء آيت  ٦٩جزء  :٥وهركه اطاعت كند حکم رادا و
پیغمبرراپس آن جماعت باكساني اندكه انعام (نعمات داد) كارده
ردا براي ان ازپیغمبران وصديقان (راستگويان) و شاهایادان و
نیکوكاران وبهتراست رفاقت آنها(درقوس ازپیام نوراسات)( .ص
پنجم)

