8501
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 می کند

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ دو  /سال بیس

وهشتم  /اول جوزای  26 / 6538می  / 2163شمارۀ مسلس 6158

به مناسبت اعمال شرم آور متعصبین در شورای ملی
تا زآتش عناد تو گرم است دیگ جهل

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

احمد عمران

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

روزنامۀ ماندگار ،کاب

شکستِ ارگ در مجلس

دس اندازیها و دخال های بیمورد و غیرقـانـونـی ار ،
وضعی مجلس نمایندگان را به صورتِ فاجعهآمیـزی بـه بـحـران
کشانده اس  .مخالف ِ عدهیی با میررحمان رحمانی که روز شنبه بـا
گرفتن  625رای از سوی ر یس موق ِ مجلس به عنوان ر یـس دور
هفدهم مجلس معرفی شد ،ریشه در بیـرون ازاین مجلس دارد.
شاید آقای رحمانی آن ر یسِ ایدهآلی که قوۀ مـقـنـنـه را
مدیری و رهبری کند ،نباشد و افراد شایستهتری در درون مجلـس
بودند که میشد با نامزدکردنِ خود و در صـورت پـیـروزی در
انتخابات درون مجلس چهرۀ بهـتـری از پـارلـمـان کشـور ارایـه
می کردند؛ اما با این حال در برابر رقیبی چون کمال ناصر اصـولـی
که عمالً دیدگاههای فاشیستی و قومیِ خود را پنهان نمیکند و بـر
طب نژادیِ منحط و تاریخگذشته میکوبد ،خیلی رییس شایستـهیـی
میتواند باشد .حداق آقای رحمانی ،سوای بـحـث تـوانـایـیهـای
مدیریتی خود ،کسی نبوده که به مسای قومی در کشور دامن بزند
و یا بخواهد از این آدرس وارد موقعی ِ نخس در مجلس شـود .او
از جانب دیگر ،با نامزدی و پیـروزی خود جلو قو گرایی مـنـحـط
رادرمجلس تاحد زیادی گرف .
فراموش نکنیم که عد اعطایِ رای به اصولی که تقریبـاً از
سوی اکثری اعضای مجلس انجا شد ،نه گفتن به افکار فاشیستی و
قومی بود؛ افکاری که سالهای سال اس از افـغـانسـتـان قـربـانـی
میگیرد و نمیگذارد این کشور از سطح مناسباتِ غیردموکراتیـک
و پیشا مدرن عبور کند .آقای اصولی در دور دو انتخابـات درون
پارلمانی ،فقط موفق شد که  55رای را از آنِ خود سازد .ایـن 55
رای نیز از سوی کسانی به صندوق ریخته شد که یا هـمـان افـکـار
فاشسیتی را دنبال میکنند و یا از بیرون مجلس هدای میشوند.
ار تالشهای زیادی را صورت داد که در فضای متشـنـج
مجلس نمایندهگان ،فردی با دیدگاههای فاشسیتی و نزدیک به خود
را در کرسی پارلمان قرار دهد .از همان نخستین روز نـامـزد شـدنِ
آقای اصولی معلو بود که پش ِ او به کسان دیگری در بـیـرون از
مجلس گر اس  .صحب های او هم پس از نشستنِ آقای رحمانی به
کرسی ریاس مجلس نشان میداد کـه ایـن شـکـسـ بـرای او
تحم ناپذیر خواهد بود.
با برنده شدن آقای رحمانی ،احتمال برده میشد که فضـای
مجلس دوباره به حال ِ عادی برگردد و کار قوۀ مقننه روال اصـلـیِ
خود را بیابد؛ اما همچنان فضا متشنج و غیرعادی مانده اس  .افـراد
معدودی در داخ مجلس نمایندهگان تالش دارند که بـرنـده شـدنِ
آقای رحمانی را مخالف طرزالعم ِ داخلیِ مجلس نشان داده و باعث
شوند که دور تازۀ رقاب ها بر سر ریاس مجلس آغاز شود .به نظـر
میرسد که جریان فاشیستی با وجود شکس مفتضحـانـۀ خـود در
روز شنبه ،از پا ننشسته و همچنان دس وپا میزند که از راه دیگری
وارد شود .شاید این بار چهرۀ تندروی چون اصـولـی را مـعـرفـی
نکنـد ،ولی بدون شک تالشها در این جه ادامه دارد کـه فـردی
»خودی «را در ریاس مجلس قرار دهد.
ار متأسفانه همانطور که در انتخابات پـارلـمـانـی سـالِ
گذشته بیطرفی خود را نتوانس حـفـک کـنـد ،در انـتـخـابـات
درونپارلمانی نیز تالشهای زیادی را بـه هـدف پـیـروزی آقـای
اصولی صورت داد .اصولی چهرۀ جوانِ آقای غنی اس  .اگر آقای
غنی افکار خود را تا حد زیادی کنترول میکنـد تـا مـثـ آقـای
اصولی سخن نگوید ،اما در دل همان افکـاری را دارد کـه آقـای
اصولی بیباکانه آنها را بر زبان میآورد.
پیروزی آقای اصولی میتوانس موفقی ِ کمنظیری بـرای
جناح فاشسیتی در کشور باشد ،ولی دیدیم که این جناح همانگونـه
که در سطح جامعه به شکس روبهرو شده ،در نهادهای انتخابی نـیـز
توش و توانِ پیـروزی را دیگر ندارد .کسانی که به آقای اصـولـی
رای ندادند ،تنها اقوا ِ دیگر کشور نبودند ،ب بخش بزرگی از

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

هرگز خرد به خوان تو میهمان نمیشود
پشتونهای داخ ِ مجلس نیز که با دیدگاههای فاشیستی مـخـالـف
اند ،از دادن رای به او اجتنا کردند .این افراد نشان دادنـد کـه
خواهان پیروزی چنین رویکردی نیستند و افغانستان را در وجـود
تما ساکنانِ آن میپذیرند.
اما جریان فاشسیتی همانگونه که در اکـثـر کشـورهـای
جهان پس از شکس هیتلر و موسولینی هنوز نفس مـیکشـد ،در
افغانستان نیز کامالً از پا نیفتاده اس  .این جریان با تما تـوانـایـیِ
ضعیفِ خود تالش میکند به هر شک ممکن در رأس قـوا قـرار
بگیرد .متأسفانه گاهی افراد و نخبهگانِ این جریان با پنهانکاری و
تقیّه خود را به هدفهایشان میرسانند ،ولی در بسـیـاری مـوارد
محکو به شکس میشوند.
ار اگر از دس درازی و دخال در امور پارلمان کشور
دس برمیداش  ،شاید این قـوه مـوفـق مـیشـد کـه ریـیـسِ
شایستهتری را برای خود گزینش کند .اما متأسفانه دخـالـ هـای
ار همواره باعث سرافکندهگی و شرمساری افغانستان در سـطـح
کشور ،منطقه و جهان شده اس  .این نهاد از آنجـایـی کـه بـه
صورتِ پنهان افکار فاشیستی را دنبال میکند ،در تالش اس کـه
در همۀ نهادها افراد نزدیک به خود را تحمی کند و این موضـوع
باعث میشود که افراد واقعاً نخبه و چیزفهم نتوانند در رقـابـ هـا
شرک ورزند و موقفهای کلیدی را بهدس آورند./
**************
درین ماه مبارک باید بکوشیم روزه داران را اطعا کنیـم،
بکوشیم به مستحقین یعنی بینوایان ،درماندگان ،بیچـارگـاه ،بـیـوه
زنان ،که بعضاً شاید درموق افطار نان خشک شکم سیرنصیب شان
نشود ،وایتا و اطفال معصومی که شب را گـرسـنـه بـه صـبـح
میرسانند ،حتی االمکان کمک واستعانتی کرده باشیـم ،خصـوصـاً
فامی های بیچاره و زجر کشیدۀ وطن خود افغانستان را فـرامـوش
نکنیم  .مسلمانان باید ازهر نوع کمک مـادی یـامـعـنـوی درحـق
خواهران وبرادران دینی خود مضایقه نکنند وبکوشند دل غمگینی
راشادکنند .حضرت اما جعفر صادق (رح)از ذریۀ رسـول اکـر
(ص) میفرماید( :کسی که ازروی برادر ایمانی خـود خـاشـاکـی
برگیرد ،پروردگارعالم ده اجر وثوا به او اعطامیکند ،کسی کـه
به روی برادرمؤمنش تبسمی کند ،حسنه ای برای اوخـواهـدبـود.
(کافی ج 2ص 215؛ بحاراالنوار ج 7ص  .237خالـصـۀ مـطـلـب
خدم به خلق کردن اس .
بیاتا مونس هم یارهم غمخوارهم باشیم
انیس جان غم فرسودۀ بیمار هم باشیم
شب آید شم هم گردید وبهریکدگر سوزیم
شود چون روز ،دس وپای هم درکارهم باشیم
دوای هم شفای هم برای هم فدای هم
دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم
به هم یکتن شویم ویکدل ویکرنگ ویک پیشه
سری درکار هم آریم و دوش بار هم باشیم
حیات یکدگرباشیم وبهر یکدگر میریم
گهی خندان زهم گه خسته وافگارهم باشیم
غم هم شادی هم دین هم دنیای هم گردیم
بالی یکدگر را چاره و ناچار هم باشیم
یکی گردیم درگفتار ودرکردار و دررفتار
زبان ودس وپای یک کرده خدمتگارهم باشیم
نمی بینم به جزتو همدمی ای فیا در عالم
(فیا کاشانی)
بیا تا گوهر گنجینۀ اسرار هم باشیم
حاص روزه  :درشب معراج پروردگارعالمـیـان درمـقـا
وآثار روزه به رسول گرامی اش حضرت مـحـمـدمصـطـفـی(ص)
فرمود :ای احمد ! نتیجه وحاص روزه ،کم خوردن وکم گـفـتـن،
ثمرۀ کم گویی حکم اس  ،زیرا حکمـ مـعـرفـ را درپـی
خواهدداش ومعرف یقین راوچون بنده به مقا یـقـیـن رسـیـد،
نزداومهم نیسـ کـه چـگـونـه شـب رابـه صـبـح رسـانـیـده،
درسختیهاودرآسایش(ص)8

داکترمیرمحمد یونس(مشرف پویان)

خانه ،موتر ،صحت
دوبلین ـ کالیفورنیا

استقبال ازماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان ،سرآمد ماهها ،ماه رحمـ وبـرکـ
وماه آمرزش گناهان اس  .ازآنجاس که مسلمین بااخالص کامـ
باجان ودل این ماه مبارک را استقبال میکننـد .مـاه رمضـان مـاه
پرفیضی اس که به روزه داران لطاف روح ،پرهیزگاری ،تقوی،
استقام دربرابر مشکالت ومجادله با هوای نفس می بخشد .کسـی
که درین ماه روزه میگیرد ،ازبرکات روزه مستفیدمیگردد ،زیـرا
روزه دارای برکات و مزایای فردی ،اجتماعی ،اخالقی ،تربیـتـی،
روحی وجسمی اس .
قف آمد و آن کلید با ماس
آمد رمضان وعید با ماس
بربس دهان و دیده بگشاد وآن نورکه دیده اید با ماس
آمد رمضان به خدم دل وآنکس که دل آفرید با ماس
درروزه اگر پدید شد رنج گنج دل ناپدید با ماس
کردیم ز روزه جان ودل پاک هرچند دل پلید با ماس (مولوی)
روزه دار بایدبکوشد درین ماه مبارک ،بیش ازپیش قـرآن
تالوت کند وبدین صورت ازبرکات بیشمارقرآن وبرکات مـادی
ومعنوی آن استفادۀ اعظمی بدس آورد .حضرت رسـول اکـر
محمدمصطفی (ص) فرمودند :خانه های خودرا بـاتـالوت قـرآن
روشن ونورانی کنید .وقتی درخانه ای تالوت قرآن زیـادصـورت
بگیرد ،خیروخوبی نیزدرآن خانه افزایش می یابد ،وساکنـیـن آن
ازنعمتهای پروردگار (ج)برخوردار خواهندشد ،واین خانه هابـرای
اه آسمان میدرخشد ،طوریکه ستارگان آسمان برای اهـ دنـیـا
درخشندگی دارند( .کافی ،ج  2ص 16؛ عدت الداعی ص)281
حافظا درکنج فقر و خلوت شب های تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
حضرت علی(ع) میفرماید( :تالوت قرآن موجب بـاروری
ایمان اس ( ).درالحکم ص ) )662
همچنین درین ماه مبارک نباید دعا رافراموش کنیم ،بلکـه
بکوشیم با اخالص کام بـه دربـارخـداونـد(ج) دسـ بـه دعـا
بلندنماییم .چنانچه رسول اکر (ص) فرمودند( :الدعا هوالـعـبـاده)
یعنی دعا بذات خود عبادت اسـ ( .مسـتـدرک الـوسـا ـ ج5
ص  ) 611ازین حدیث مبارک برمی آیدکه قسم بـزرگـی ازدر
های عبارت ازآن دعاس و از بـرکـ وفـیـا دعـا ازآفـات
جلوگیری میشود ،لذا بربنده اس که از خالق بـی نـیـازحـاجـات
ونیازهای خودرا خواهان شود وهیچگاه مأیوس نشود ،زیرا مأیوس
شدن گناه اس  .بندۀ عاجزمیتواند ازخـالـق بـی نـیـازحـوا ـجـی
رادرخواس کند که جزذات بی نیازش کس دیگر نـمـی تـوانـد
آنرابرآورده سازد ،مانندصح  ،آرزوی داشتن عمربیشتر ،گشایش
در رزق وروزی ...البته بنده نباید ازتأخیر در اجاب دعا مـأیـوس
شود یاآنچه رابنده آرزومیکند ،مصلح خداونـدی آنـراایـجـا
نکند .حضرت علی (ع) درین مورد جمالت زیبایی دارد ،چنانـچـه
میفرماید  :التماس به خدا شجاع اس  ،اگربرآورده شود رحم
اس  ،اگر برآورده نشود حکم اس  ،التماس به خلق خدا ذلـ
اس  ،اگر برآورده شود من اس  ،اگر برآورده نشـود خـفـ
اس .
حضرت رسول اکر (ص) میفرماید( :پیوند باخویشاوندان
شهرهارا آباد میسازد وبرعمرها می افزاید ،هرچند انجا دهندۀ آن
از نیکان نباشد(سفینه البحار مادۀ رحم) بلی ،دیـن مـبـیـن اسـال
درمورد صلۀ رحم ،کمک وحمای واظهارمحب به خویشـاونـدان
اهمی زیادی قای شده اس  .ازآنـحـضـرت سـ ـوال کـردنـد:
مبغوضتبرن عم درپیشگاه پروردگارعالم کـدا اسـ ج جـوا
فرمودند :شرک به خدا .پرسیدندبعد ازآنج جوا شنیدند :قـطـ
رحم (سفینه البحارمادۀ رحم)
مسلمانان باید درهمه حال خصوصاً درین ماه مـبـارک از
مشاجره و زش گفتن وباهم قهرکردن بپرهیزند .حضرت رسـول
اکر (ص) فرمودند( :هرگاه دونفرمسلمان بایکدیگر قهـرکـنـنـد،
ازهم دوری جویند وسه روزبااین حال بوده وآشتی نکنند ،ازدایرۀ
اسال خارج اندوهرکدا ازیندونفردرصلح وآشتی وسخن گفـتـن
پیشیگیرد روزقیام داخ بهش خواهدشد(.کافی،ج2ص )545

شمارۀ 8501

هفته نامۀ امید

انجنیر عبدالصبور فروزان

استادیونیورستی نیوجرسی

اوضاع اسفناک وطن دردورۀ
سلطنت محمّدظاهرشاه

(به ادامۀ بخشهای گذشته)  :درسـه سـال قـحـطـی دورۀ
سلطن محمدظاهرشاه ،روسها همکاریهای اقتصـادی شـانـراقـطـ
کردند و اکثری پروژه های خودرا به بهانۀ نبودن بودجه تـوقـف
دادند ،که میزان بیکاری رادرکشورچـنـدیـن مـرتـبـه بـاال بـرد
ودرکشوری که %33مرد آن بیسوادبودند ،اکثری مطلـق فـارغ
التحصیالن بکولریا و دانشگاه کاب (یگانه دانشگاه درسراسرکشور)
بابیکاری هاوسرنوش های مجهول زندگی میکردند .ایاالت متحدۀ
امریکا که تالش داش تانشان دهدکه نسب به شورویها به مـرد
افغانستان دلسوزتر و مهربانتر اس  ،به بهانۀ اینکه درجنگ ویتنـا
خساره مند شده ،ازهمکاری اقتصادی بـه افـغـانسـتـان مـعـذرت
خواس .
حقایق بعدی نشان میدهدکه هم عم شوروی وهم عـمـ
امریکادرآنزمان پالن شده بودتا محمدظاهرشاه درتنگنا قرارگیـرد
و سلطنتش مضمح گردد .درواق هـمـیـن سـه سـال قـحـطـی
وحشتناک بود که سلطن رابه سقو مـواجـه سـاخـ  .دولـ
آنوق به سرحدی ناتوان شده بودکه حتی معاش ناچیز مامـوریـن
راکه بین  31تا 621دالر درماه به نرخ دالرآنزمان بود ،پـرداخـتـه
نمی توانس  .مامورین برای ماهها بی معاش ماندند ،پروژه هـایـی
که تح نامهای همکاریهای برادرانه ودوستانهجج توسـط روسـهـا
یاامریکاییها فعالی می نمودند نسب نداشتن مدارک پولی فـلـج
شدند ،مکاتب وضعی خیلی ناگواری را سـپـری مـیـکـردنـدکـه
درخود معلم بی معاش ومتعلم شکم گرسنه راداشتـنـد .مـعـلـمـیـن
درصدد شدندتااگرلقمه نانی برای آل وعیال شان پیداکـنـنـد وبـه
مشاغ دستفروشی ،حمالی ،مزدورکاری در تـعـمـیـرات ،پـیـاز
وکچالوفروسی درسرایها و مارکیتهای شهر ودرکـنـار جـاده هـا
توص جستند .برای اکثری این مشاغ هم به مشک پیدا می شد،
چه تعداداین مشاغ محدود وتعدادبیکاران زیادبود ،یـا بـعـضـی
ازآنها به اندکی سرمایه (صدتادوصدافغانی) ضرورت داش کـه
اکثراٌ توان آنرا نداش .
دراینجا مثال روشنی بخاطر آمدوآن یک معلم مـجـر
ونیکویی اس که بهمکاری دخترش به امریکاآمده اسـ  .اومـی
گوید »چندین ماه معاش نگرفتیم ،متعلمین هم خوار وزار وگرسنه
بودند ،سرمعلم مکتب به مامعلمین گف شما اگر کاروباری پـیـدا
میکنید که لقمه نانی برای فامی تهیه کند ،فرقی نمیکند که مکتب
بیایید یانیایید ،وزارت معارف پول نداردکه معاش تانرا بدهد .ایـن
حرف سرمعلم به اصطالح بصورت غیرمستقیم جوا دادن ماازکار
بود .دیگر به مکتب نرفتم ،چندروز گـذشـ وروز وروزگـارمـا
بسیارخرا بودحتی نان خشک نبودکه اوالدهارابدهیم .غُـم غُـم
خانمم باگذش هرروز زیادمیشد ،نمی دانستم چه کنم منکه درهمه
عمر غیرکتا ومکتب رانمی شناختم ،نه آهنگری یادداشـتـم کـه
شاگردآهنگرشو  ،نه گلکاری ،نه نجاری ،فقط یک معلمـی بـود
که بدرد نخور شده بود .
یک روزپسرک کوچکم که ازدنیا بیخبربود ونمی دانس
که آ باالمی رود یاپایین ،بمن گف پدرتوچه قسم پدرهستی که
برای مانان داده نمی توانیج بچۀ همسایه میگویدکه پدرش هرچیز
برایشان می آورد .برای گفتم بـچـیـم مـن مـعـلـم هسـتـم پـدر
اوآهنگراس  .من وخانمم پیش ایـن پسـرک سـخـ خـجـالـ
کشیدیم ،فردا صبح وق ازخانه برآمد وبـه سـرچـوک رفـتـم
ودرقطار مزدورکارها نشستم ،گلکارها وتیکه دارهـامـی آمـدنـد
اومزدورکارهایی که در قطارنشسته بودند ،مزدورکاری راخـوش
کرده باخودمی بردند ،بازار آن مزدور کارهاییکـه چـاق وچـلـه
بودند وسر وروی کلف وآفتابزده داشـتـنـد گـرمـتـگـربـود و
زودانتخا میشدند .من که ضعیف والغربود وسر ورویـم پـاک
معلو میشد توجۀ هیچیک گلکار وتیکه دارراجلب نـمـی کـرد.
چاش شدویکتعدادآنان بکارگرفته نشده بودند همه بطرف خـانـه
های خودحرک کردیم .به خانمم گفتم کسی مرابه مزدورکـاری
نگرف  ،خانم دلش سوخ وچیزی نگف واز من خواس تاصبـح
بازبرو خدامهربان اس که کسی بکارببرد .دوسه روز به هـمـیـن
ترتیب گذش  ،روزچـار چـاشـ روزبـودکـه تـیـکـه داری
آمدوچندنفر راخوش کردکه منهم درمیان آنهابود .
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معموال مزدورکاری که درنیم روزکار میکـرد ،نـیـم روز
دستمزدبرایش داده مشد .تیکه دارگف من به شرطی شمارا میبـر
که هرروزبه همین نیم روزکارکنید .من وچندنفردیگرقبول کردیم
رفتیم کارخش مالی وکشیدن خشتهای پخته ازداش بود ،خالـصـه
زندگی سخ ودشوار بود ،وقتی آنروزهابیاد می آیـد مـوهـای
جانم بلندمیشوند ،بسیار بیچارگی وتنگدستی بود ،دورۀ فـالکـ
وعسرت بود«...
بیاد دار که درآنزمان وض مکاتب بحدی خرا شـده
بودکه متعلمین در صنفها بخصوص ساعتهای اخیر درسی از فـر
گرسنگی بیحال میشدند ودرس مخت میگردید .دربعضی نـواحـی
مکاتب مسدودشده بود .درآن اوضاع وحـاالت دفـتـریـونسـکـو
درصدد شدتاهمکاری نماید ،چون برایش معلو بودکه بسته شـدن
مکاتب وبیحال شدن متعلمین از نبودغذاس واکثراٌ متعلمین باشکم
گرسنه به مکتب می آمدند وناشتای صبحانه برایشان میسرنبود ،لذا
یک نوع شیرپودری رابدسترس وزارت معارف وق قراردادندکه
درخریطه های بزر پالستیکی به مکاتب انتقال مییاف وچپراسی
های مکاتب آنهارا درآبدانهای کالن آهنی بـا آ سـردی کـه
ازپمپهای آبی گرفته میشد مخلو میکردند .چون آ سـرد بـود
وشیرپودری خو مخلو نمیشد ،بناأ دس وآستین بـرمـیـزدنـد
وبادس های خود پارچه های سخ شدۀ شیر رادرآ مـخـلـو
میکردند ،آن شیر که بی مزه ترین چیزبودکه نوشیدن یک گیالس
آن دلبدی واستفراغ بوجودمی آورد ومتعلمین بهرقیمتی که میشـد
کوشش میکردندازنوشیدنش گریزکنند!
سرانجا نوشیدن آن شیریک کارجبری شد ،طـوریـکـه
دراول صبح مـتـعـلـمـیـن صـف بـنـدی مـیـشـدنـد ویـکـایـک
آنهامجبورمیشدندتایک گیالس ازآن شیربنوشـنـد ،ولـی اکـثـراٌ
آنرادوباره قی میکردند .نوشیدن آن شیربرای هرمتعلم یک عذا
خداوندی شده بود وحتی بـه یـک جـزا تـبـدیـ شـده بـود.
مثالاگرمتعلمی یکساع ناوق میرسید مجبورمیشدکه دوگیـالس
شیر بنوشد واگردوساع دیرمیکرد سه گیالس باید مـیـنـوشـیـد!
وغیرحاضران مجبورمیشدند پنج گیالس بنوشند .جالب اینس کـه
ازبرک این شیر میزان غیرحاضری متعلمین کاهش یـافـتـه بـود
وهرکس ازترس آن شیر میکوشید وقتربه مکتب بیاید!
درآن سالها نان کم پیدامیشد واکثرنانوایی هابسته شدنـد.
(عین حادثه در اواخردورۀ زمامداری داکترنجیب وقتی گرباچـف
پول وامدادمالی راباالیش قط کرد ،واق شد ولی به این تـفـاوت
که دول نجیب به نانوایی هاجیره مقرر کرد ،اماسلطن ظاهرشاه
این توان ودرای رانداش !) نانی هم که پیدا میـشـد انـدازۀ آن
ناچیزبودکه بنا نان سیلو یادمیشد ،که غرفه های آن در بـعـضـی
ازنواحی شهر بازشده ومرد ازنیمه های شب درمقاب آنهاصف می
بستندتا اگریک عدد نان سیلویی برایشان برسد .وقتی صبح میشـد
وغرفه را باز میکردند هیـاهـویـی بـرپـا شـده هـرکـس تـالش
میکردخودرابه کلکین غرفه برساند ،هجو مرد بحدی میـشـدکـه
یکی برسردیگری باالمیشدند ،آنهایی که ضعیف بودند می افتادند
و زیر پامیشدندونانی برایشان نرسیده وزخمی هم میشدند.
اگر ازصدنفر برای چندین نفرهم نان مـیـرسـیـد مـرد
خوشحال میشدند ،فکر میکنم قیم یک قرص نان سیلوده افغانـی
بود ،نان سیول مانندخش آماسیده بودکه قشرآن خیلی سخ بود
وبیشتر توسط سنگ یا چکش آنرامی شکستاندند ،وداخ آن سیاه
بودومزۀ ترش داش  .البته این امکانات تنها در شهرکاب میسربود
وکسی درقصۀ مرد والیات ونواحی دیـگـرکشـورنـبـود! آنـهـا
درزندگی خودمی سوختند ومیساختند ،زیرادول نه بـفـکـرشـان
بودونه مرد آن نواحی کدا خیری ازدول انـتـظـارداشـتـنـد !
محمدظاهرشاه بهرسو چه دوستان روسی وچه امریکایی روی کرد
برایش سیلی ناامیدی زدند وکسی ازکشوری حاضرنشددستگـیـری
نماید .او ازناتوانی زیاد به بهانۀ تداوی چشم به ایتالیارف .
بخاطردار که اوضاع زندگی آنزمان خیلی ضـیـق شـده
بود ،مرد گرسنه ،قحطی وحشتناک ،مامورین بدون معاش ،بسـتـه
شدن مکاتب ازفر گرسنگی شاگردومعلم ،بیکاری بیحـدوحصـر،
شیوع امراض ناشی ازفقروگرسنگی و فعالی سردارمحمـد داوود
وبرادرش سردارمحمدنعیم برای تزلزل پایه های دول  ،همه دالی
بودندکه دریاف راه ح برای آنهاازعهدۀ شاه که ذاتاٌ یک انسـان
بی استعدادبود ،خارج بود ،پس یگانه راهی که برایـش مـانـد راه
گریزبود وبس ! درواق گفته میتوانیم که ظاهرشاه دیدکـه چـارۀ
دیگرندارد ،تخ وتاج را رهاکرد وفرار رابرقرارترجیح داد وایـن
یک نوع اعالن سقو غیررسمی سلطنتش تـوسـط خـودش بـود.
بعدازاین تاآمدن امریکاییها( )2116دیگربوطن برنگش !
احتماال که شاه ترسیده بودکه مبادا این قحطی مرد رابه
بغاوت وادارد و شورش کنند واوبه سرنوش لـویـی شـانـزدهـم
فرانسوی دچارگردد .امکان این هم مـوجـوداسـ کـه دوسـتـان
امریکایی اوچون رابرت نیومن دستوراٌ برای مشوره داده باشدکه
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الحاج امان الملک باباجان جالله

صفحۀ دوم
سپرنگفیلد ـ ورجینیا

د کوچنی اختر دعا او مناجات

ای خالقه خدایه ته پرمونز بیا مهربانه شه
چه سوله امنی مو په هیوادکی جاودانه شه
ظالم زانزانی راسخه ورک کره د وطن خیتی
نور دخوشالی راته په اروتوکی روشانه کره
بند کره دماکی او دبی وزلو مر او ژوبلی
سوله ورورگلوی مو په وطن کی نمایانه کره
دغه مر او ژوبلی چه د دین په نو روانی دی
شند د ظالمانو دسیسی ته د بنیانه کره
دا افغانی ولس چه ستا په الرکی قربانی کری
اوس یی د پردیو یلغگرو نه په امانه کره
دا ات مل چه شوروی یی په خلودی کر
اوس یی حفاظ دگاوندی ملک پاکستانه کره
الس دآی اس آی اوطالبانو مات مروندکی کره
نوبه شان یی ورک ته دآسیا او د دنیانه کره
مونژه تری نه وژغوره ته په لوی غم اخته کره
تندر پری راکوز د تباهی پاس له آسمانه کره
کو چه یی ساتلی په نستونی کی ماران دی
قهر پری نازل کره طاغوتی مانی یی ورانه کره
تول مونژافغانان در خخه امنی غوارو
دا دعاقبول ته دخولی دباباجانه کره
***************
فرارکند ،چه نیومن که درافغانستان سفیربود دریـادداشـتـی کـه
یکسال پیش به دول خودارسال کرده بود تذکرداده که سلطـنـ
محمد ظاهرشاه ممکن اس یکسال دیگربیشتردوا نکند.
رفتن شاه به ایتالیا انزجار مرد رابیشترساخ  .البتـه ایـن
انزجار درمیان طبقات تعلیم یافته وروشنفکران مشـهـود بـودولـی
مرد عادی ازآن چیزی نمی دانستند وفـقـط درآتـش غـم هـاو
ناداریهای خود میسوختند.
سردار داوود وسردارنعیم وهمدستان خلقی وپرچمی شـان
شبنامه هاپخش کردندکه شاه مل رادرگرسنگی مانده وخودش به
بهانۀ تداوی چشم برای عیاشی وخوشگذرانی به ایتالیارف  .ایـن
شبنامه هاوفعالیتهای خصمانۀ داوود خان ونعیم خان وکالنهای خلق
وپرچم ،آتش غم مرد رابزرگتر وشعله ورتـر سـاخـ واوضـاع
رابحدی تیره وتارساخ که بیشترمقامات بلندپـایـۀ دولـتـی راه
گریزجستجو میکردند ودول به اندازۀ ضعیف شده بودکه مـالیـم
ترین نسیمی میتوانس آنراچپه کند وهرکسی اگراقدا میکـردبـه
آسانی زما اموررادر دس گرفته می توانس .
میزان گرسنگی وقحـطـی درآنـزمـان بـحـدی بـودکـه
دربازارهای کاب بعوض نان (پارچه های نان پسمانده که دیگرقاب
استفاده نمی باشدوبرای تغذیۀ گاو و گوسفند وخر بـکـارمـیـرود)
فروخته میشد ،چون نان پیدانمیشـد مـرد آنـرا بـرای خـوردن
میخریدند ،که اکثر پارچه های سبوس سخ وکلف وپـویـنـک
زده بودند ومرد آنـرادر آ مـیـگـذاشـتـنـد تـاانـدکـی نـر
میشدوبعدمیخوردند .این چنین نان ها و عمدتاٌ سبوس بوجی بوجی
ازپاکستان واردمیشد .البته تنهادر کاب مرد توان خریدسبوس را
داشتندولی دروالیات مرد توان خریدآنـرا نـداشـتـنـد وعـلـف
میخوردند .حوادث آماسیدن وتلف شدن مرد از خـوردن عـلـف
های زهرناک دروالیات بخصوص دربدخشان ،مـیـمـنـه ،هـرات
وبادغیس مشهود بود .این قحطی درسراسرکشورشیوع یافتـه بـود
وهیچ فامی وفردی بجزعدۀ محدودی که باار ارتبا داشتند یـا
تاجربزر بودند ،نبودکه تلخی آنرا نچشیده باشد .تعدادزیادمرد
شام زنان ،مردان ،اطفال ،کـهـنـسـاالن وجـوانـان ازچـغـچـران
(فیروزکوه) ،وبادغیسات ازفر گرسنگی وتـنـگـدسـتـی جـای
وجایداد شانرا رها کرده خودرابه کاب رسانیـده ودرکـنـارجـاده
هاکودکان شانرابه معرض فروش قرارداده بودند(.داسـتـان حـزن
آورفروش کودکان را درکاب دربخشهای پیشین این مقاله نگاشتـه
ا ).
پیشترازنان سیلوکه فقط درکاب برای یکعـده مـحـدودی
میسرمیشدوکسانیکه درمیانه وآخرصف میبودند نان برایشان نـمـی
رسید گفتم .من هم ازجملۀ همین مرد بود که ساعتـهـا درصـف
ایستاده میشد وازبیروبار مرد خوشم میآمد ،درآخـردسـتـخـالـی
بخانه برمیگشتم .یک شب مادر برایم گف بچیـم امـروز چـنـد
نفرمهمان میآید ،توبایدمکتب نـروی ،صـبـح وقـ بـه غـرفـۀ
سیلوبروکه نان گرفته بتوانی وعزت مهـمـانـهـاشـود .اویـک زن
باتدبیری بو ،اکثراٌ یکمقدارآرد و برنج ودیگرغله جـات وحـتـی
میوۀ خشک رابدون اینکه کسی ازآن آگاه شود درجایـی حـفـک
میکرد ،اگرضرورت شدیدمیشد ازآنهااستفاده مـیـنـمـود وبـدیـن
ترتیب فامی هیچگاه به مشک دچارنمیشد.
همان روزصبح وق مراازخوا بیدارکرد ،دس ورویـم
را شس وچای و نان برایم داد وخریطۀ راکه درآن پول بودبدستم
داد وگف هوش کن که گم نکنی ،بیس روپیه اس ( .ص)8

هفته نامۀ امید

داکترغال محمد دستگیر

شمارۀ 8501
برومفیلد ،کلورادو

لحظه ای با محترم سید شفیع عیار

عیار صاحب احترامات تقدیم اس  ،میخواهم چند دقیقه با
شما هم صحب شو چون بحث ما از پنج دقیقه بیشتـرمـیـگـرفـ
خواستم عوض عرض تماس شفایی شمارا باچند سطراز نوشتۀ خود
مصروف نگهدار  .انشاءاهلل همه سفر ها ،کنفرانسها وخطابـه هـای
شما دراروپاموفقانه وباصح کام پایان یافته اس .
اگربیاد داشته باشیدمابایک گروپ افـغـانسـتـانـی هـای
وطندوس از کولورادو در »گردهمـآیـی بـنـیـادآ «شـرکـ
کردیم که با نشر گزارشات مجلس در شماره  334امید هفته نـامـۀ
مرد افغانستان وفوتوییکه با شما و طاها صاحب کوشان گـرفـتـه
بودیم نشر و بدرقه گردید .مجلس تان موفق بود و وق ما خـوش
گذش .
متأسفانه باگفتارهای شما دربارۀ دین اسال مورد انـتـقـاد
گرداننده »ام وسط «ازجرمنی قرارگرفتم که در امید شـمـاره
 6116زیر عنوان »خطا به آقای سادات«جوا داده شـد .بـه
تعقیب آن وطندارنهای گرامی وارجمند ما محتر الـحـاج امـان
الملک جالله هم نوشتۀ داغی مبنی بر پرچمی بودن و راه غـلـط
درپیش گرفتن من نوشتند که در شماره های 6166،6162و 6165
زیر عنوان »الحاج امان الملک جالله سال «جوا ها نسبتـا داغ
ترتقدیم گردید و هم یکتعداد دوستان دیگر از من آزرده بودند.
تا چهاردهم اکتوبرسال  6373که از وطن راه هجـرت در
پیش گرفتم در دانشگاه طب کاب لکچرهایی زیر عنوان »اساسات
جراحی «تقدیم نموده ا که ر یس دانشگاه طب در آنزمان استاد
محتر من پروفیسرعبدالواس لطیفی اجازۀ نشر آنرا تح عـنـوان
»لکچر نوتهای اساسات جراحی ،قسم اول «هدای فرمودندکه
نظر به شرایط اوضاع و برآمدن من از وطن از نشر بازمانـد .چـون
در حوالی همانزمان خودت هم یک محص طب بودی خـداکـنـد
گفته هایم راشنیده باشی .وهم خو بـیـاددار دردفـتـرمـرحـو
پوهاندعبد الغفوررحیمی استاد بیوشیمی نشسته بودیـم کـه خـبـر
گرفتاری ر یس اتحادیه محصلین را که اکنون میدانم شما بودید با
بسیار تاثر شنیدیم ،تآثر ما وقتی دوباال گش کـه یـک تـعـداد
محصلین ،داکتران ستاژیر و استادان گرانقدر ما چون پوهاند فتـاح
همراه از دیپارتمن پتولوژی ،پوهاند عظیم مـجـددی از شـعـبـه
باکتریولوژیَ ،پوهنوال سید ظاهراز بیوشیمی ،پـوهـنـوال هـاشـم
مهربان از طب وقایوی و پوهاند عثمان هاشمی از فـزیـولـوژی و
دیگران را محبوس نمودند؛ بجز پوهاند هاشمی دیگران همه شهیـد
ساخته شدند .بروح همۀ این شهیدان دس بدکاران کـمـونسـتـی،
درود و تهنی میفرستم.
عیارصاحب عزیز :این مقدمه جه انس تا شما مطمـ ـن
شوید که آنچه مینویسم چند سطر برادرانه از یک طبیب و جـراح
متقاعد هشتاد ساله اس که گر و سرد حهان را بیشـتـر از شـمـا
جوانها پش سر گذاشته نه انتقاد اس و نه لکچر بلکه میـخـواهـم
انچه در اندیشه داشتم با شما در میان بگذار و این بیـ مـرحـو
خطا خوشنویس و شاعر شیوا بیان محمد ابراهیم خلی االحـمـد
الجامی را که پدر جن مکانم همیش بگوشم زمزمه مینمود بـرای
شما هم تقدیم میدار :
هرکس خو و بدی گف گوش خود بگیر
بد را به او گذار به خوبش عم نما
عیارصاحب شروع میکنیم از ابتداء :اگربخاطر داشته باشید
شما همیش بر کسانیکه از دین و مذهب جه پیـشـرفـ اهـداف
سیاسی و اجتماعی خود استفاده میکردند انتقاد کرده اید .وقتیکـه
به ویدیوهای اولیۀ شما نظر انداخته میشود با انـتـقـاد بـربـعـضـی
ازکلتوراسالمی و اهان به احادیث نبوی دربین مرد یک هیجـان
وبحث هاتولید نمودید وهرجا که میرفتیم و درهرمجلس خوشی و
یا عزاداری می نشستیم سخن از شفی عیار میبود و بعد چون روش
شما بیننده وتبصره کنندۀ بیشترپیداکرد ،ازموضوع فـوق کـمـی
دوری جستیدولی باتبصرۀ منفی بازان دینی دوباره بهمان گـفـتـار
برمیگشتید و بعضی را هم ناجوا گذاشته متآثرمیساختید.
ضمنأ دریکی از جوا هایتان به چنین سوال کنندگان از
»عایشه گگ «که مقصدتان بی بی عایشۀ صدیقه خانم مـحـبـو
پیامبراسال حضرت محمد (ص) بـود ،یـادکـردیـد .مـوضـوع
عقیدوی را یکسو میگذاریم بیا ید از نظر اخالق مدنی کـه شـمـا
سخ پیرو آن هستید بنگریم؛ بفکر من این تبصره ،یک اشـتـبـاه
کالن بوده و اندیشۀ حقیقی یانهفتۀ شما را نزد اشـخـاص کـثـیـر،
درقسم احترا به یک زن؛ ازشما ظاهر ساخ  .در حالیکـه ایـن
خانم محترمه در وق خود به رهنمایی ها خانمها رول مهم داش و
یکفرد راسخ به عقیده و بیانات خود بود ومفکورۀ آزاد داشـ و
وقتیکه اموربه باورش برابر نبود حتی به مبارزه برخـاسـ و در
جنگ جم همکار شد .من از شخصی چون شما که هـمـیـش از
دوستی و محب تان به مقاب خانم و دو دختر زیبا و نازنـیـن تـان
بیاناتی داشته اید ،توق نداشتم که خانمی بنا »عـایشـه (رض) «
راکه بین ملیونها مسلمان محبوبی خاص دارد چنین تصغیر سازید.

سیمین دانشور

وصف الحال مردم افغانستان

یک مش گدا زادۀ از راه رسیدند
درمیهن پر رونق ما خانه گزیدند
باروضه وبا روزه دراین باغ پرازگل
چون گاودویدند وچریدند وخزیدند
باچو وچماق وقمه ودشنه وچاقو
سرها بشکستند وشکم ها بدریدند
گفتندکه این منطق اسال عزیزاس
اینان که سیه کارترازشمر و یزیدند
بستند ز نفرت در دانشکـده ها را
استاد و مبارز همه در بند کشیدند
آنگاه به صحن چمن دانش وفرهنگ
هرجمعه چنان گله بزغاله چریدند
باچرک وشپش لشگر جرارگدایان
از سامره و کوفه و بیروت رسیدند
روزی که جوانان وطن درصف پیکار
لبخند زنان ذا قه مر چشیدند
امروز سر افراشته در عین وقاح
این مرده خوران مدعی خون شهیدند
اینک همه باغارت این مرد بدبخ
گویی شرف گمشده را باز خریدند
با زور و ریاکاری و دزدی و تقلب
بر قام دین جامهء تزویر بریدند
موسیقی شان شیون مر اس وگدایی
این کوردالن دشمن شادی و امیدند
کوته نظران قاصد دوران توحش
بر سقف جهان تار خرافات تنیدند
جزمفتخوری ،مرده خوری ،نوحه سرایی
مرد هنر دیـــــگری از شیخ ندیدند
*****************
شما چقدر خوش شدید که داکتر رحیم لـطـیـفـی بشـمـا
»جنا محتر «خطا نمود .کسی را با احـتـرا یـاد نـمـودن
منزل خود شخص را علیا میسازد .محتر شمردن شـمـا تـوسـط
داکتر رحیم لطیفی اورا نزد شما موقعی ممدوح داد .چون شـمـا
همیش در سخنان تان از سلوک مدنی وروش های اخالقـی مـتـن
های گنجانیده اید؛ نمیدانم چرا درین فسم لغزیدیدج خاطره ای
بیاد امد که مناسب اس درینجا ازآن یاد کنم» :روزی کاکازادۀ
مادر از چهارآسیا برایما یک سبد انگور آورد و اهدا کـرد و
رف  .وقتیکه شا پدر جنتمکانم خانه تشریف آوردند بخوشحـالـی
نزدش دویده رفتم وگفتم :قادر برای ما انگور آورد ،هنوز سخنـم
تما نشده بود که سیلی جانانه به رویم حواله شد و لحظۀ بعد که از
گریه خاموش شد و خودش هم آرا گرف گف  :بـچـیـم ،ایـن
یک مردکالن اس صاحب اوالد ،آد به احترا گپ میزند .اگـر
میگفتی کاکامیرزا انگورآورد پیا صحیح تـر بـود «.تـا امـروز
هفتادو پنج سال بعدآن درد حس میکنم و آن گـفـتـاربـیـاد دار .
احترا به مرد احترا به انسانی اس .
ازجانب دیگر ،با این روش تان از پلتفور شما یکـتـعـداد
مغرضین ،هنگامه طلبان و توط ه گران دینی و مذهبی راستیـن یـا
دروغی استفاده نموده از شما سوال هایی میکنـنـد کـه مـجـبـور
میشوید مثب یامنفی جوا دهید .درحقیق من فکر میکنم کـه
ممکن آنها برای جوا شما دلچسپی نداشته باشند بلکه هدف شـان
بلندکردن صدای شان از طریق پروگرا های شماس ؛ آنها بهدف
میرسند و شما ازتعداد گروه خوش بین های تان میکاهید.
بهمین طریق ،شما بر پروفیسرعبدالستار سیرت سابق وزیر
عدلیه عالم و دانشمند از دراهان و استهزاء پیشآمد کرده اید .مـن
سیرت را نمی شناسم ولی سیرت شخصیتی اس که تنهـا گـفـتـار
ندارد که شما را متهیج سازد بلکه در عم شاگردان متعدد اناث را
برای خدم بوطن تدریس و تربیه نموده اند و حتی برای استخدا
شان سخ کوشیده اند و برای هرکدا ماموریتـی در چـوکـات
وزارت عدلیه تاسیس نمودند؛ یکی ازآنها خواهرعزیز بـود کـه
صادقانه تا درجۀ سارنپوه در شعبات مختلف سارنوالی خدم نمود
وتا وقتیکه دروظیفه بود خانه نداش وتنها بعد از تقاعد بـا پـول
تقاعدی و چند قرض از این و آن صاحب یک خانۀ گـروی شـد.
مقصد ازین مثال اینس که این معلم دانا و صادق شاگـرد دانـا و
صادق به جامعه تقدیم نموده اس  .شما کنفرانس ها سـخـن رانـی
های متعدد داشتید و سفرهای مشق بارهم تحـمـ شـده ایـد و
ویدیوهای سوال و جوا هم دارید ولی متأسفانه کارعمـلـی کـه
مفاد ان بمرد مابرسدتاهنوز ازشما دیده نشده اس  .مثأل درضمـن
این فعالیتها شما میتوانستید که یک فابریکه گگ خانه سـازی در
داخ مملک اعمارکنید تا چند نفر استخدا میشد و سـفـرۀ غـذا
دار در رمضان میداش و بر شما و فامی تان دعا ها نثارمیگردیـد؛
بی امنیتی وطن و خطر حیاتی شما ممکن مان این عم خیر بـوده
باشد.
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ناگفته نگذریم که فعالی های ژورنالیس پر بار ترین مسلک در
راه تنویر اذهان اس مشرو بر اینکه برعقیدت مرد تاخ وتاز
نشود و تاریخ بما درس داده که رول دین و مذهـب از مـاقـبـ
تاریخ و دور سیاه قرون وسطی تا قرن  26در ارتقا و تنزل مـرد
رول مهم داشته اس  .بردانشمندان و بزرگان مـحـتـر و دیـگـر
اشخاص استهزا و انتقادات تخریبی بیجا بوده دردی را دوا نمیکند.
همانقدریکه انتقادات علمی و سودمند مفید اس انتقادات تخریبی
وتوهینی ریشه کن اس و عکس العملهای منفی بار میآورد .ممکن
لحظه ای خوشآیند وقناعتبخش باشد اما باورکنید که بر شـیـریـن
ندارد.
از زبان شما چندین بار شنیده ا که شمـا صـدبـار قـرآن
مجید را با ترجمه اش (با تفکر و تعق ) مطالعه نـمـوده ایـد کـه
مبارک تان باشد و خداوند اجرعظیم نصیب تان کند .ممکن آی
 66سورۀ  43حُجُرات جزء 21را فراموش کـرده بـاشـیـد کـه
خداوند میفرماید» :ای کسانیکه ایمان آورده اید :تمسخرنکـیـنـد
قومی  ،قو دیگر را ،شاید که باشد آنها بهترازایشان و نـه زنـان
تمسخر کنند زنان دیگر را شاید که آن زنان باشد بـهـتـراز زنـان
تمسخر کننده و عیب جویی نکنید از خود تان ( دربـیـن تـان) و
یکدیگر را مخوانید به لقب های زش – تفسیر کابلی جزء ششم و
پیا نورجزء .«3
در عین زمان با شما همنوا بوده فروش زنان را که وزارت
حج و اوقاف بروز دهم حم  6538به رسانه ها پخش نـمـود کـه
زنان مظلو رودات ،مهمند و شنوار به قیم گوسفـنـد و قـاطـر
بفروش می رسند که خالف اخالق دینی و مدنی اسـ تـقـبـیـح
میکنیم .کجاس آن علمای دین و آن حکوم با عزت و شرف و
آن آمری حقوق بشر در افغانستان که از حق این زنان و دختـران
معصو که چون حیوان با آنها معامله میشود دفاع نموده پناه گاهی
برایشان تهیه داشته از نزد زور ساالران بی غیرت و بیعزت ماورای
سرحد آنها را نجات دهند .بعصی ازین علمای نا نهاد کسانی انـد
که از اص دور رفته بر فروعات چسپیده اند.
مثآل عالم نا نهاد دینی چون حیات الدین که فـرق بـیـن
بول و مواد غایطه ندارد و نا علمای تحصی یافتۀ باتعق وتفکر را
بدکرده اس و بیک صـحـابـۀ رسـول اهللﷺ تـوهـیـن و بـخـود
آنحصرتﷺ تهم بسته اس کسی اس که سبب قیا شمـا شـده
این نادان را به جهان معرفی ساختید و متشکریم ازینکه وی را بـه
عد تفکر و تعقلش متوجه ساختید ،خداکند مانند کوبیدن میخ بر
سنگ ثاب نشود؛ ازین نوع جاهالن که ادعای فهم عربی دارنـد و
فرق بین بول وغایط ندارد چه باید توق داش ! فـقـط سـخـنـان
رکیک و فتوای ناحق کفر .بناء فتوایش به ارزنی ارزش نـدارد.
شورای علمای افغانستان برای حمای از موقعی علمای جـیـد و
تحصی یافته ای جوام مستند و نامدار نه مدرسه های وهـابـی از
چنین افراد خطیر برای دین مسؤولی جدی دارند تا جـلـوگـیـری
نموده مورد سرزنش قرار دهند .من با این باور استم انقدریکه ایـن
نوع عالم نماها برای دین خطرناک اند ،به استثنای بعضی نازکی ها،
بیانات شفی عیار آنقدرخطر ناک نیس  .طـرف عـیـار مـردمـان
هوشیار با تعق و تفکر اند که سوال میکنند و طـرف آن عـلـمـا
کسانی اند که اکثرأ بیسواد اند و آنچه مال میگوید بدون پـرسـش
می پذیرند واگر جرآت پرسان هم باشد جابجا تکفیر میشوند .این
جنابان عوض تهدید تکفیر از تعلیمات قرآن مجید که بدون تفکـر
و تعق بارها مرور نموده اند باید پیروی نمایند .نمیدانم چرا اکثـر
مرد و بعضی مالها به سورۀ 21طه آی 45جزء 61توجه ندارنـد
که خداوند بحضرت موسی (ع) وبرادرش حضرت هارون (ع) امر
میفرماید« :بروید بسوی فرعون همانا اوطغیان کرده پس بگو یدبه
او«سخنی نر »شایدکه او متذکرشودیا بترسد – پیا نـور » .بـا
«عد پیروی از قرآن مجید »وبه اسا س فتوای چنـیـن مـال هـا
خودشان از طرف علمای مسؤول شورای علما تکفیرشده میتواننـد.
مال حیات الدین بعوض تکفیر شفی عیار باید وعک خـود را «بـه
ضد فروش زن وناموس و مادر وطن »تمرکز میداد تـا بـیـشـتـر
ثوا میدید نه سزا.
عیارصاحب عزیز وطندارگرانقدر :شماساینس Scienceو
علم knowledgeرا در قرآن مجید باوجودیکه صد بـار مـطـالـعـه
فرموده اید از نظر انداخته ایـد .اگـر از شـمـا بـپـرسـیـم کـه
«نورولوجی »چه اس بالدرنگ جوا میدهید» :علم اعصـا «
واگربپرسیم »درمتولوجی «چه معنی دارد جوا خواهید داد »
علم دربارۀ جلد «و باز هم اگر بپرسیم »پتولوجی« به چـه اطـالق
میشود چون شاگرد طب بودید می دانیدکه »علم امراض اس «...
اما در قرآن مجید که از »امبریولوجی«تدریس میکنید و »عـلـم
رشیم «معنی دارد آنرا »علم در قرآن مجـیـد «نـمـی پـنـداریـد.
بنگرید مراح تشک رشیم را که قرآن6441سال پیش بیان داشتـه
و علمای طب دراواخر قرن  68آنرا تدریس نمودنـد :سـورۀ 25
المؤمنون آیات متبرکۀ  65 -62جزء  68خداونـد مـیـفـرمـایـد:
« وهرآ ینه بتحقیق آفریدیم ما انسان را از عصارۀ چکیـدۀ ازگـ .
سپس قراردادیم اورا نطفه در (دنباله درصفحۀ هشتم)

هفته نامۀ امید

مشتاق احمدکریم نوری

شمارۀ 8501
فلشنگ ،نیویارک

پاسداشت زبان مادری

به انسان عطا کرد فکر وقلم
به نا کسی کآفرید از عد
اینک باتوک به خداوندمنان که به انسـان فـکـروقـلـم
عطاکرده ،بخش دوازدۀ این سلسله مقـاالت را آغـازمـیـنـمـایـم.
بایدتذکر بدهم که درشمارۀ قبلی باید بخش یازده نوشته مـیـشـد،
سهواٌ دردوشماره قسم ده نوشته شده که ماه قبلی یازدهم بود.

محتر داکترشهرانی لطف فرموده از نـوری بـزر و خـود
یادآوری کردند ،با فامی وخانم محترمۀ شان شاهگ جان شهرانی
به پناه خداوندقادر وتواناباشند.
مطلب دیگری باقـی نـمـانـده کـه مـن تـذکـربـدهـم،
تنهاموضوعی که باقیس که من دروالیات مختلف وطن عـزیـز
گرمسیر وسرد سیر سپری کردیم ،اوالد عـزیـز هـرکـدا دورۀ
مکتب رایکسال یادو سال امتحان سویه به صنف باالتر به درجـات
اعلی وعالی موفقانه سپری کردند وشام پوهنتون شدند .به وطـن
داران عزیزمعلو اس ومشکلی که دروطن پیداشد ،بیشـتـرمـرد
راه مهاجرت را پیش گرفتند ...همه رادر هـرکـجـاکـه هسـتـنـد
خداوندبه حفک وامان خود داشته باشد .مادرشهرنیویارک زندگـی
میکنیم ،یک مدت زیاددر مدرسۀ ابوبکرصدیق (رض) بحیث معلم
وظیفه داشتم ،مضامین قرآنکریم ،علو دینی و دری بود ،بـعـضـی
دروس دری ازطرف اداره تهیه میشد وبعضی درسهاراخود تـهـیـه

استاد بانو همانوری ،مشتاق احمدنوری وقوماندان نوری

این شماره که درآستانۀ روزمادر 62می وروزپدر64جون
به دسترس خوانندگان گرامی قرارمیگیرد ،جاداردکه بهمه مادران
عزیزو پدران گرامی تبریک وتهنی بگویم ،ازجمله به مادرعزیـز
و پدرگرامی خود  ،که چندروزقب بتاریخ 21اپری  2163انجمـن
شا عرفان ازشخصی این دو خاد صدیق وراستیـن وطـن ،کـه
شخصی های گرانمایه ،پرمایه وچـنـدبـعـدی انـد و تـدریـس
نمودندوفرزندان خو ومعنوی به جامعه تقدیم نمـودنـد .مـادر
محترمه بی بی حاجی بانو هما جان نوری سالهاتـدریـس نـمـودنـد
درمکاتب مختلف وطن ،وتا رتبۀ فوق رتبۀ مـعـارف کشـورنـایـ
شدند ،وپدر مس ولیتهای مختلف امنیتی درمرکز ووالیات کشـور
تابه تدریس درکورس عالی افسران واکادمی و قومانـدان امـنـیـۀ
والیات کارکردند ،جاداردکه درین بخش نامۀ جنا پـروفـیـسـر
داکترعنای اهلل شهرانی راکه درآن محف قرا شد ،وازانـدیـانـا
ارسال کرده بودند ،مکم به اطالع خواننـدگـان عـزیـزبـرسـانـم.
(جداگانه چاپ شده اس ).
هکذا بخشهایی ازنوشته های محترمان آقایان امان کبیری
وشمس اهلل رحیم که قبال دربارۀ والدینم درمطبوعات بچاپ رسیده،
نیزیادآوری شد .نامۀ محترمه صالحه جان یوسفی معلـمـۀ سـابـقـه
دارمعارف که ازفرانسه گسی شده و تـوضـیـح داده شـده کـه
چطوردرآنزمان دختران به مکتب میرفـتـنـدوفـامـیـلـهـاو پـدران
علمدوس ودانش پرور این امر راتحم میکردند ،کـه ازجـمـلـه
یکی همین محترمه هـمـاجـان نـوری بـودکـه مـدال خـدمـ ،
کارمندشایستۀ وزارت معارف و تحسین نامه های تدریسی گرف .
ازانجمن محتر شا عرفان که طـی دودهـه درخـدمـ
فرهنگ ،هنرواد کشور قراردارد ،مـمـنـون ومشـکـوریـم کـه
باسربراه سازی تجلی خدمتگاران راستین کشـورپـرداخـتـه انـد.
مس والن این انجمن محترمان آقایان ولی پوپ  ،اسماعی حسـیـنـی
واقبال حسینی راباید سپاس گف که چنین مـحـفـ پـرخـاطـره
وبیادماندنی راترتیب دادند .محف باتـالوت آیـاتـی ازکـال اهلل
شریف توسط آقای اقبال حسینی آغازشد ،بعدآقای پوپ گردانندۀ
شا عرفان وآن بز معنوی ضمن شرح سابقۀ کاری شـا عـرفـان
ویادآوری ازخدمات همکارانش ،سوانح جنا قـومـانـدان نـوری
وبانو نوری راکه قبالدرمطبوعات نشرشده ،به اختصـارپـیـشـکـش
حضارنمود .وی به بخشهایی ازمقاالت محترمان کبیری و رحـیـم
اشاره کرد.
سخنرانان محف عزیزان محتر انجنیراصی نوری ،قاضی
محمدشریف صالح ،محمدابراهیم حبیب زی ،نعیمـه جـان نـوری،
وکی ایثار ومشتاق احمد کریم نوری بودند .قراربودکه عـزیـزان
محتر محمدقوی کوشان مدیرمس ول جریدۀ وزین امـیـد ،بـانـو
رحیمه جان هاشمی(خانم مرحو استادقاسم هاشمی) کـه بـابـانـو
هماجان مدتی دریک مکتب معلمه بودند ،ونیزعبدالجمی بیتا و
عبداهلل عبادی هم صحب نمایند ،امانسب نبودفرص  ،ایشـان بـه
دعاودرود اکتفا نمودند .
مراسم عکس گیری وابرازنظرها ورضای مـنـدی ایـن
محف بااهدای دسته های گ به بـرگـزارکـنـنـدگـان ایـن بـز
مهرآفرین توسط کریم نوری پیشکش گـردیـد .دراخـیـرجـنـا
قوماندان نوری بـزر سـخـنـرانـی ارزشـمـنـدی کـردنـدواز
تدویرهمچوشبها وقدردانی ها ویادآوری های ارزنده اظهارامتـنـان
نمودند.
اینک گوشۀ ازمتن پیا بانوی فخیمه بی بی حاجی استاد
مسلم ومعظم معارف ،معلمه صاحبه هماجان نوری :حضارگـرامـی،
برادران عالیقدروخواهران عزیز ،ونورچشمهایـم هـرکـدا اوالد
ونواسه ها ،عروس هاودامادهایم ،همۀ شما رادراین کـانـون عـلـم
ومعرف خیر مقد می گویم.

کرده بدسترس شاگردان قرارمیگرف  ،شاگردان خـوش وراضـی
بودند...
مشتاق نوری ،استاد هما نوری و اصیل نوری

من یک معلم ومربی آن مدرسه بود  .درخانۀ خودقرا ـ
میکنم ووظیفه از کتابهای که بدستـرس دار اسـتـفـاده نـمـوده
ازجرایدی که برایما میرسد استفاده میشود ،مث جـریـدۀ امـیـد،
جریدۀ کاروان که سابق میرسید .جریدۀ امیدکه دوس داشـتـنـی
اس رامطالعه کرده لذت میبر وگرنه درفکر وذکرخانه و کاشانۀ
خودمیشو ورنج می بر  .به گفتۀ پروفیسرلطیفی که :آن کـوچـه
دیگر نیس  ،دردها که که درکوچه دیگران نمی توان زیس  ،آن
کوچه که منزلگۀ مقدس مادر بود ،آنجاصلح وصفابود ،همزیستـی
وهمرنگی بود ...امید را باعالقۀ خاص می خوانم .
درین اواخرچندجلدکتا دیگرازطـرف ادارۀ جـریـدۀ
امیدبرایم رسیده ،از آن جمله کتا سرگذشته استادمرحو خلیـ
اهلل خلیلی ویک جلدخاطرات استادان وشاگردان لیسۀ رابعۀ بلـخـی
که گردآورندۀ آن محتر ماری جان خـلـیـلـی نـاصـری اسـ .
خداوندصح کام برایشان نصیب کند .به فهرس این کتا که
نگاه میکنم ازهرکدا که به نظر آشنامی آیدوبعضـا درمـکـتـب
زرغونه هم باما بودند شناخ زیاددار  ،آنهارا چندبار مطالعه کرده
تکرارمیکنم...
تشکرکه مارا یادکردید ،به یادخداوندقادر وتوانابـاشـیـد،
درخاتمه یکباردیگر احترامات خـودرابـهـمـه اعضـای مـجـلـس
بخصوص ولی جان پوپ واقبال جان حسینی تـقـدیـم مـیـکـنـم.
گفتارخودرا به این شعر زیباخاتمه میدهم:
چه مبارک سحری بودوچه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه
براتم دادند .هزاران درود وهزاران سال  ،زما بـر مـحـمـدعـلـیـه
السال /.
دربخش هنری محـفـ  ،غـزلـخـوان حـنـجـره طـالیـی،
هنرمندبرازنده خانم فرشته سما باهمکاری هنرمندان چیـره دسـ
وپنجه طالیی یاسرجان کریم نوری جوان مستـعـدو ورزیـده کـه
درایاالت متحده تولدشده ،موسیقـی رامـکـتـبـی و پـروفشـنـ
فراگرفته ،ازاکثـرهـنـرمـنـدان بـزر کسـب فـیـا نـمـوده
وبابساهنرمندان بزر ومشهورکیبورد نواخته وبـه زبـان مـادری
فارسی دری مسلط اس .جوان دیگرکه اوهم درامریکاتولد وطبلـه
نوازماهری شده ،هیوادجان وردک اس .
بانوفرشته جان سما واقعاٌ درآن شب بیادماندنـی مـقـبـول
خواندوآندوعزیز نیز زیبا نواختـنـد ،وبـه لـذت بـز مـعـنـوی
افزودند .محف درفضای خوشی وحرم گذاری وصـرف طـعـا
وعکس گیری های یادگاری ودعاودرودخاتمه یاف .
بانو هماجان نوری گفتندکه نقش زنان چیزفـهـم درهـمـه
عرصه های زندگی باید نادیده گـرفـتـه نشـود ،زیـرادرآسـتـانـۀ
روزکارگر اول ماه می ،روزمعلم ،مربی ومدرس ،آموزگار ،دبـیـر
واستاد ،دو ماه می وروزجهانی مطبوعات سو ماه می درهمه جـا
تجلی وتبجی شده وازنقش زنان برجسته درکنارمردان بـرجسـتـه
یادآوریها شده وچه خوبس که الگوسازی بین المللی سازمان مل
که برای زنان ازطرف کمسیون مستق حقوق بشـربـرگـزارشـده،
درآستانه روزهای مذکور مفید وارزنده می باشد.
افغانستان درمیان 635کشورفعالازنظرمشارک زنان دررشته هـای
مختلف در ردیف  54قرارداردکه این دستآوردها بایدمدنظرباشد.

PAGE4

پروفیسرداکتر عبدالواس لطیفی

صفحۀ چهارم
الکسندریه ،ورجینیا

سیالب ویرانگر کابل ازگزارش طلوع

چنان سیالبی سرازیر شد برگرد و نواح کاب
که نه درکلبه ها ،در ودیوارماند ونه درباغ شاخچۀ گ
نعره کنان می غلتید آبهای سرکش ز هر کوه و کمر
تالش مرد به مهارکردن چنین سیال بود بی اثر
جاده ها غرقه درآ و مزارع طعمۀ امواج مهیب
سیلی سیال برمی آورد زهرسو فریادو ولوله ونهیب
کودکان بازمانده ز رفتن به مکتب و درس مدرسه
پیر و برنا گم کرده راه درگیرودار هزاران وسوسه
کو سرپناهی که شهروندان بی خانمان روز را شا کنند
فرزندان گرسنه و گریان را زین واهمه آرا کنند ج
دریای کاب سرکشیه ز مسیرش به ویرانی دیوار و در
توگویی زهر سو حمله ورشده عفریب ونهنگ و اژدهر
سیال درهم کوبیده جادۀ اندرابی وسرک سایه رخ را
مرد نیافتند زکلبه ها جزسنگ و چو و کلوخ را
دکان هاتهی شد ز فروشندگان مایحتاج و امتعه
مشتریان دس وگریبان با ترس ووحش و دلهره
خداوندا تابه کی بیچارگان ازقهرطبیع وحملۀ دژخیمان بشر
ز پا بیفتند پیهم در پنجۀ آال و آسیب و ضرر
کارد رسیدبه استخوان و ندیدکس طلیعۀ یک صلح وصفا
تا به کی درد و رنج باشد درانتظار اینهمه امروز و فردا !
دستبرد دشمنان نیاورد جز جنگ وتباهی به ارمغان
لطمه زد چو سیال بشری به دین ومذهب وفرهنگ وایمان
ایزدا ریزش باران راگویند رحم توبخشاینده ومهربانس
رحمتی هم به حال کودکی که محتاج یـک سـرپـنـاه ولـقـمـۀ
نانس !/
******************
یاد هس که درآن محف یکی ازطال برجستۀ حبیبـیـه
که جنا قوماندان نوری(ستارۀ مکتب حبیبیه) وقهـرمـان شـش
سالۀ دوش افغانستان را دیدند ،گفتندکه مادرمکتب بـعـدازشـمـا
بودیم ولی بااسم ونا تان آشنابودیم که قابـ افـتـخـارهسـتـیـد،
شکرکه شمارابه سالم می بینم .جنا قوماندان الجر گفتندای
که مارادرزمستان دیده یی باپش خم ،این زمستان را مبین ماهـم
بهاری داشتیم !
به هرحال ،روزمعلم که درکشورهای حوزۀ نوروزی واقلیم
جغرافیای فرهنگی دو ماه می اس  ،ولی معـلـمـیـن هـنـوزهـم
درکشورما درتنگناومضیقه های زندگی ومشکالت معیشتی غـرق
اند ،وشاگردان ودانشجویان درمشک همسان .مفکوره های هش
زون تعلیمی وتحصیلی ،ارتقای صنفی بدون امتـحـان ومـعـرفـی
دردانشگاههاوموسسات عالی تحصیـلـی ودارالـمـعـلـمـیـن هـاو
انستیتوتها بدون امتحان کانکور ،سنگ بنایی بوده که درطول این
چهاردهه کج نهاده شده وبدی خوبی نبوده وبه معارف مـتـوازن
ونصا درسی آسیب رسانده ،حاالهم طرح عد امتحان کانکـور
وبدی تحصیلی به هش حوزه تقسیم نمودن ،ادامۀ همان راههای
آزمون شده بوده ونتیجه نداده اس .
این درحالیس که نفوس شماری واقعی صورت نگـرفـتـه
وتعدادنفوس هر والی وولسوالی معلو نیس  ،وصرف متعصبان
به چاق وچله نمودن این موضوعات میپردازند که سهمیۀ کوچـی
های فالن والی باسهمیۀ کُ والی برابرنیـسـ !ج ایـن یـک
برداش نهای ناقص وغلط وبصورت (اعظم) جابرانه وجاهـالنـه
اس  .درسهم بندی هش حوزه یا زون اسم کوچی هـاهـم نـا
گرفته شده اماروشن نمی سازندوتعریف نمی کنندکه کوچی نـا
قو اس  ،نا گروه اس ویاهم نوعی زندگی سـیـاری ونـوعـی
معیش وزندگی ! آیا مبنی برچنین پالنی پوهنتـونـهـاهـم سـیـار
میگردندج چرا کوچی های قرغزی پامیری ودیگران دربـعـضـی
نقا شمال کشور شام این گروه کوچی نمی گـرددج وشـامـ
سهمیه بندی نیستندج به این مسای حیـاتـی آمـوزش وپـرورش
جوانان باید باتعمق نگاه وعم شود ونباید بایکجـانـبـه نـگـری،
جاهالنه وکورکورانه تلفیق گردد.
برای کنفرانس دوحه یک لشکر 251نفری که تاآخرهم به
مـذاکـره مـدنـظـربـودنـه
توافق نرسیدند ،کارنبود یعنی هی
لشکرمذاکره! بقول استاداحمدسعیدی عـروس ودامـاد وحـتـی
خشواندر راشام این لشکرساختند! درعین زمـان پـول مصـرف
شده برای چهارروزلویه جرگۀ مشورتی که تـااضـافـه ازپـنـجـاه
کمیته را شام آن نمودندتا قطعـنـامـۀ رادرج کـاغـذی کـرده
وچندسخنگوی خوشوقتی کند که دیدید کاری صورت گـرفـ
کارستان !!! یک هفته د ودستگاه دولتی تادکان ومغازه وکـوی
وبرزن کاب راتعطی کردندبه بهانۀ جرگۀ مشورتی موهو وبـی
فا ده .
ازسوی دیگرمخالفان سیاسی که درآن اشتراک نکـردنـد،
جرگه راکمپاین انتخاباتی غنی احمدزی مسمانمودند ،درحالیـکـه
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هفته نامۀ امید
الکسندریه ـ ورجینیا
داکتر عبدالوها هادی
سابق استاد فاکولتۀ حقوق وعلو سیاسی کاب

به یادهزارمین شمارۀ امید

این شمارۀ دو سال بیس وهشتم انتشارجریدۀ امید اس .
به این تقریب فرخنده ،متن ذی راکه جنا اسـتـادداکـتـرهـادی
تقریبا سه سال پیش برای چاپ هزارمین شمارۀ امـیـد نـوشـتـنـد،
بارثانی خدم پیشکش میشود ،بـه ایـن آرزوکـه مشـتـرکـیـن
ارجمندوخوانندگان گرامی عطف توجه بیشتری به ایـن یـگـانـه
نشریۀ شان درسراسرامریکا بفرمایند .اداره

کوشان عزیز ! نشر هزارمین شمارۀ جریدۀ امید را که بـا
نا خراسان زادگاه امید شروع شد ،ومفهو آن بنا امید ،نا دو
جریدۀ قشنگ و معتبرخودت شد ،برای تبریک گفته ا  ،وبازهم
درین فرص عالی که به هدف رسیدی وهزارمیـن اول را پـوره
کردی ،بازهم تهنی و تبریک می گویم .
برادرعزیز! خودت نه تنها بااین کار نشـریـه ای رابـراه
انداختی ،تاهم خدمتی به وطنداران بکنی وهم ازین راه شـریـف
زندگی بکنی ،این باید یک درس برای همه افغانهای مقیـم خـارج
بخصوص افغانهایی که در دور و برت درایاالت متحـدۀ امـریـکـا
زندگی میکنند ،بوده باشد .اما باتأسف می بینم ،واول ازخودشروع
میکنم ،که چون سالها مصروف کار درصدای امریکابـود  ،درآن
بیس ونه سال تما نتوانستم آنطور که الز بود ،باری درکـنـارت
قرار بگیر واین بار گران راکم و بیش از شانه ات به شـانـۀ خـود
بگذار .
تأسف عمیق ترمن ،که امیدوارهستم افغانـهـای مـحـتـر
هرجاکه هستند مرا ببخشند ،اینس که از بدو امر تاحال ،بجز یک
نا  ،یک نشریه ،یک نوشته بنا امید ،باقی درین سرزمیـن وسـیـ
ایاالت متحدۀ امریکا که پنجاه ایال آنرامیسازد ودوسه مـنـطـقـۀ
دیگرجزء خاک آن اس  ،درطول این سالها یک نشریـۀ دوامـدار
دیگرهم نبرآمد ،آخر چرا ج ما همه مولود وتولدیافتۀ یک زادگاه
ویک خانه ویک وطن ویک دش و دمن هستیم ،ازخـون وجـان
وهوا وهمه چیزآن مملک ما ساخته شدیم .
آیاما راچه بال زد که ناظر سعی یکنفر ،یک انسان شریـف
ویک روزنامه طی این سالهاباشیم ،ودل خوش داریم کـه مـا مـی
بخشیم ،دل خوش داریم که افغان هستیم وانسان هستیم  .افغـانـیـ
ماموردس وال قرارمیگیردو معروض به تهدیدوخطراس  ،چگـونـه
می توانیم ناظراوضاع نابسامان افغانستان باشیم بدون ایـنـکـه یـک
اندازه به خود جر بدهیم ،ازآن مکتبها ومدرسه هـاوفـاکـولـتـه
هایی که تعلیمات اولیه دیدیم واندوخته ها داریم ،امروز یادرهمین
هزارمین نشریۀ که مورد استفادۀ ماقرارگرف  ،ماهم یـک انـدازه
قلم بدس بگیریم وکاری بکنیم .
این نوشته های من وبرادران محتر وبزرگـوار مـن کـه
مرتب درامید میخوانم ،یک بخش بسیارکوچک اس و کوشـشـی
اس که بایدهمگان میکردیم .ازخود بپرسیم افغان هستیم یا نیستیم،
درد ورنج افغانستان ،درد و رنج امیدتنها نیس  ،درد ورنج افغانستان
کاریک زوج پرمساعی یعنی آقای کوشان وخانم کوشان نیـسـ ،
یافرزندشان که شب و روز با آنها کار می کند نیس  ،ایـن کـار
همگی ماس .
امروزبازمی بینم که درنشریه نوشته شده که اگرشماکمک
نکنید از نظر بنیۀ مالی امید پیـش نـمـیـرود ،بـخـداشـر اسـ ،
چـطــورشــده مــیــتــوانـد کــه مــامسـ ــولـیــتــهــای کــالن خــود
رادربرابرامیدفراموش کنیم وحتی حاضـر نشـویـم هـمـان پـول
اشتراک ششماهه یا یکساله را به وقتش بپردازیم ج تا برسدبه اینکه
مدیرمس ول ،شماآقای کوشان ،بازطرف مرد سیرکنید وبگویـیـد
اقالً با استفادۀ که از این نشریه طی این سالـیـان درازکـرده ایـد،
پولش را به وق بپردازید ! آیا به ماشر نیس ج
باز هم می گویم چه زیبا می افتاد هرگاه در پهلوی امیـد،
هم باامید کمک می کردیم و هم نشریۀ دیگری می ساختیـم ،بـاز
هم می گویم که شخصاً من اجازۀ این کار را در طول بیسـ ونـه
سال کار در صدای امریکا نداشتم ،و بخدا اگر می داشـتـم الف
نمی زنم ،حتماًچیزهایی می نوشـتـم ،نـوشـتـن وتـقـریـک بـرای
ماکارمندان صدای امریکا من بود وما نمی بایس به مـوضـوعـی
دیگر تماس میگرفتیم وصرف راوی خبـرهـا وگـزارشـهـا بـرای
افغانهای ما درطول جهاد درافغانستان واطراف آن می بودیـم .امـا
بازهم برمیگرد به اینکه چرا مادرپهلوی امید ،دریک سـرزمـیـن
وسی مث ایاالت متحدۀ امریکا یـک روزنـامـۀ دوامـداردیـگـر
نکشیدیمج چه همفکر باامید وچه درمخالف باامید .امید گـا اول
را برداش وگا دو راباید افغانهای دیگرمی برداشتند .
ازخود باید بپرسیم چندنفر افغان باخـانـواده هـای خـود
درامریکازندگی میکنیمج

شمارۀ 8501
تا جاییکه من ازدوسال قب خبردار  ،بیـش ازیـک لـک
یعنی یکصدهزار افغان درایاالت مخـتـلـف پـراکـنـده هسـتـنـد،
کالیفورنیا مملواز افغان اس الـحـمـدهلل نـظـرنشـود ،ورجـیـنـیـا
درمتروپولتین یعنی واشنگتن دی سـی و مـریـلـنـد نـا خـدا
پرازجمعی افغان اس  ،مد وس امریکا ،درکانادا همه جافارسـی
زبانهاهستند ،درجنو تا فلوریدا افغانهای زیادهستند ،دراریـزونـا
ونیویارک هستند ،این خودمتوجه هستندکه چه کـاری در حـق
خود واوالدافغانستان ودرحق وطن خود کرده اند ،یعنی درجـمـ
همۀ ما چه کرده ایمج
امید باید درسی برای ماباشد ،باید امید شالقی باشدکه نـه
تنهافکرمارا روشن ساخته باشدبلکه بایس ما رابخودآورده باشدکه
بابا شماهم دس به قلم ببرید ،چه باامید همکاری میکنیدوچه نمـی
کنید ،جنبش اخبارخوانی راباید زیاد بسازیم وخواننده راباید زیـاد
بسازیم ،اوالد خودرا باید ترغیب به مطالعۀ اخبارکنیم ،اخبارتـنـهـا
برای این نیس که پای روی پای بگردان وبـخـوان ،اخـبـاریـک
نمایشی اس ازفرهنگ این فرهنگ راباید به خـانـم واوالدخـود
انتقال میدادیم وبایس بدهیم ،هنوزهم دیرنشده اسـ  .درتـمـا
ایاالت متحده شر نیس که جزامید فعالً نشریۀ دیـگـری وجـود
ندارد.
اجازه بدهیدآقای کوشان ،برو روی موضوع دیگر ،یعنی
میخواهم برسر اروپاهم گپ بزنم  .در اروپایی که مـدعـی اسـ
ازیونان تمدن خود راگرفته ومدعیس که مهددموکراسـی اسـ
واروپایی که فرهنگ امروزی غر ازآنجا نشـأت کـرده اسـ
چطورشده میتواند افغانهایی که یقین دار تعدادشان بسیارباالتر از
یکصدهزارنفری اس که درامریکاهستند ،اینها باخـوانـدن امـیـد
بسیج نشدندوبه یک حرک وجنبش نـیـفـتـادنـد ،کـه او بـرادر
درپهلوی قوی کوشان بایس من هم ایستادشو  ،واگر ازاخـبـارش
خوشم نمی آید ،خود اخبار نو نشرمی کنم ،خوبتـر ازکـوشـان،
ورقاب ایجادمیکنم .درتما اروپا من نمی شنو که یک جـریـدۀ
دیگرباشد واگرهس  ،من پوزش می خـواهـم ،لـطـفـاًکسـی نـا
آنرابرایم بگویدکه کدا روزنامه دراروپا چاپ میشود .امروزهمـه
سیربین هستند !
خالصه میکنم ،بااین سیربینی وبااین سخ دلـی وبـاایـن
عد محب و احسان نسب به مل بیچارۀ افـغـانسـتـان ،از عـد
همکاری باامید نمایان اس  ،ویا ایجاد نشریه های جدید .چـرا مـا
گله ازحکوم وحدت ملی افغانستان میکنـیـمج چـرا مـیـگـویـم
حکوم وحدت ملی طی نه ماه اخیر بجز بی عـالقـگـی وتـمـرد
ازقانون اساسی ،بجز پای ماندن برروی اساسات یک دمـوکـراسـی
واین وآن ،به این حکوم ناسزا میگوییم ،تلویزیونهارامـیـشـنـو
پراس از انتقاد ،ماچرا ازطالب انتقادمیکنیمج می گـویـیـم مـلـ
وخاک خودرا فراموش کرد وامروز به سرخون مرد افغانستان به
کمک آی اس آی روان اس ومیرودکه افغانستان را بگیرد ! فرق
بین بی اعتنایی ما وبی اعتنایی طالبان ،فرق بین عد محب مانسب
به وطن وطالبها چیس ج یک مثال بسیار بسیارخرد از چیزیس که
من بدل دار وشماهم دارید ،ولی نمی خواهیم افشاء کنیم ونـمـی
خواهیم آیینه رامقاب خودبگیریم.
بهرحال ،آرزوی من اینس که طی ماههای آینده کـمـی
بخودحرک بدهیم ،ماقادر نشدیم به وطن برگـردیـم وسـیـربـیـن
ماندیم ،تما تحصیالتی که ازآن مملک گرفتیم بـاخـود بـیـرون
آوردیم ،فرهنگ مطالعه راباخود بیرون کشورآوردیم ،اما زیرپـای
کردیم ،بخاطری که اول امید را درس نخواندیم ،دو ازکـلـمـۀ
امید بهره مندنشدیم و الها نگرفتیم وبه امید برای آیندۀ افغانستـان
هیچ کاری نکردیم .امیدوارهستم بعدازین وض تغییربکند.
امیدوار تـکـان خـورده بـاشـیـم ،هـزارمـیـن کـلـمـۀ
بسیارزیباس  ،اما هزارمین مطالبی رامیرساندکه ما در راه تأمین آن
باشما آقای کوشان کمترهمکار بودیم ،بیشتر سیربین بودیم و ازین
باب تأسف برما .
ازشما آقای کوشان یک هزاربار تشکرکه جریدۀ خودرابه
یک هزارمین رسانیدید واکنون ان شاءاهلل آنرابه دوهـزارمـیـن بـا
تصمیم راسخ پای ماندید ،مـارا اخـالقـاً بـایـد واداربسـازیـدکـه
ازشماپیروی کنیم ،باشما همکاری کنیم ودوشادوش شما ،جـریـده
های مختلف را درشهر های مختلف به نف مرد افغانستـان ونـفـ
توده های بیچاره و گرسنه درکشور ،عمالً به کار بیندازیم .درپایان
پیروزی های بیشتر شما را درنشرهفته نامۀ امید ازبارگاه خـداونـد
مهربان تمنا می کنم / .
***************
این اقشار تنها شام زنان ،جوانان ،دموکراتهـا و دانشـجـویـان
نیس  ،بلکه مشمول تما الیههای جامعه افـغـانسـتـان اسـ کـه
جهانبینی وسیاس طالبانی رابرای آینده کشورشایسته نمی دانـنـد.
در دیپلماسی خلی زاد ،به دیدگاهها و خـواسـ هـای ایـن اقشـار
اجتماعی با آنکه نیروی سیاسی تأثیرگـذار دراکـنـون وآیـنـده
افغانستان هستند ،هیچ ارزش و اهمیتی داده نشده اسـ ( .دنـبـالـه
درصفحۀ ششم)
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صفحۀ پنجم

چرا دیپلماسی خلیلزاد برای
افغانستان خطرناک است؟

دیپلماسی خلی زاد شدیداً متأثر از فضـای انـتـخـابـاتـی
امریکا اس  .رییس جمهـور تـرمـپ جـهـ بـه رخ کشـیـدن
دس آوردهایش در کارزارهای انتخابـاتـی ،تـالش دارد مسـألـه
افغانستان را به هر طریق ممکن یکطرفه و نیروهای نظامـیاش را
از این کشور خارج کند .بنابراین ،خلی زاد به عنوان مهره اصـلـی
ترمپ در افغانستان در تالش به دس آوردن نتایج مورد نظر به هر
قیم ممکن اس  .در سایه چنین نگاه شتا زده به جنگ افغانستان
اس که طالبان توانستند حرف خود درباره توانایی جـلـوگـیـری
ازفعالی گروههای تروریستی بینالمللی درخاک افـغـانسـتـان را
برکرسی بنشانند .اتکا و باور به وعده طالبان در این زمینه ،توهمی
بیش نیس .
در شش دور گف وگوهای زلمی خلی زاد با طالـبـان در
قطر ،هیچ چیزی به نف افغانستان انجا نشده اسـ  .دیـپـلـمـاسـی
خلی زاد تا اکنون سه پیامد چشـمـگـیـر داشـتـه اسـ  :انـزوای
روزافزون دول افغانستان ،افزایش مشروعی سیاسی طـالـبـان و
بسیج اپوزیسیون سیاسی در هیأت بازیگر موازی با دول  .هـرسـه
این برایند ،ایدهآل طالبان اس و بر این اساس ،دیپلماسی خلی زاد
همچون ماشین عملیسازی برنامۀ این گروه کار کرده اسـ  .مـن
در نوشتههای قبلی ،ایدهآل طالبان را چنین برشمردها  :کشـانـدن
پای امریکاییان به میز مذاکره بـا هـدف مشـروعـیـ زدایـی از
جمهوری افغانستان ،فرسایش قوای مسلـح در نـتـیـجـه کـاهـش
کمکهای بینالمللی ،تغییر سیاس های بینالمللی و منطقـهای بـه
نف طالبان ،پارچهشدن سیاس مدارانی که طی بیس سال پسین در
جبهه مخالف طالبان قرارداشتهاندو درنهای واردشدن طالبان بحیث
نیروی اصلی در صحنه سیاسی کشور .گف وگوهای قطر تا اکنون
به سم عملی شدن این سناریو پیش رفته و طالـبـان را از یـک
سازمان تروریستی ،به واقعی سیاسی آینده کشـور بـدل کـرده
اس  .امروز طالبان با استفاده از کارت خلی زاد ،خودمختارانه بـا
دور زدن دول افغانستان به پیش میروند و خودشان را در محاف
داخلی و بینالمللی همچون حکوم سایه تـوجـیـه مـیکـنـنـد.
بنابراین ،دیپلماسی خلی زاد برای افغانستانِ مستق  ،دموکراتیـک،
مترقی و همهشمول خطرناک و بازدارنده اس  .این دیپلماسی ابعاد
چهارگانهای دارد که من آن را در ذی برشمرده و دالی خـویـش
را درباره پیامدهای ناگوار آن توضیح میدهم:
 .6انزوای دول  :از زمان تقرر خلی زاد به حیث نماینـده
امریکا در روند گف وگو با طالبان ،مفهـو دولـ کـه مـمـثـ
حاکمی سیاسی اس  ،در مذاکرات صلح و ادبیات بینالمللـی از
متن به حاشیه رفته اس  .این روند ،دول افغانستان را که بازیـگـر
اصلی سیاس داخلی و خارجی کشور اس  ،در حـد «یـکـی از
طرفین قضیه »تقلی داده و در مقاب با کشاندن طالبان در مـقـا
حکوم سایه روند گف وگوها را به سناریوی دلـخـواه طـالـبـان
درآورده اس  .سناریوی دلخواه طالبان ،تشکی نـظـا سـیـاسـی
اسال گرا ،ادغا حکوم کنونی و زیرمجموعههایش در این نظـا
و حذف آنانی اس که قابلی ادغا در نظا طالبانی را ندارند .از
منظر مطالعات ح منازعه ،این روند به پایان جنگ و صلح پایـدار
نخواهد انجامید .تجار ح منازعه به ما میآموزاند که بهـتـریـن
راه تأمین صلح در جنگهای نیابتی ،تقوی اقتدار دول و ادغـا
گروههای شورشی براثر فشار نظامی و سیاسی در ساختـار دولـ
اس  ،نه برعکس .گف وگوهای قطر تا اکنون بر خروج نیروهـای
امریکایی از افغانستان که قط یا کاهش کمکهای بینالمللی را در
قبال دارد ،متمرکز بوده اس  .این روند به کاهش اقتدار دول و
تضعیف اردوی منظم افغانستان خواهد انجامید و زمینههای غـلـبـه
طالبان را فراهم خواهد کرد .خالی سیاسی و نـظـامـیای کـه در
نتیجه کاهش پرشتا کمکهای بینالمللی به وجود میآید ،دول
را در حد یک نهاد «سیاسی-نظامی »تقـلـیـ مـیدهـد ،عـطـش
تمامی خواهی طالبان را تشدید میکند و مسلح شدن گـروههـای
قومی در چارچو ساختارهای شبیـه «کـنـدکهـای قـومـی »
سالهای پسین حکوم داکتر نجیب را تسهی مینماید .در نتیجه،
در سایۀ دول شکننده و خالی امنی  ،موجهای شـورشـگـری از
جانب طالبان و دیگران طغیان کرده و کشور را وارد جنگ داخلی
تما عیار خواهد ساخ .
 .2انحصارگرایی :در حالی که عوام و بازیگران متعـدد
داخلی و خارجی در جنگ افغانستان دخی اند ،دیپلماسی خلیـ زاد
با حذف این بازیگران ،جنگ و صلح در افغانستان را به مـوضـوع
انحصاری میان امریکا و طالبان فرو کاسته اس  .از منظر داخـلـی،
طالبان تنها مخالف دول افغانستان نه ،بلکه مخالف تما الیـههـای
اجتماعی افغانستان هستند که ایدهآل سیاسیشان کشوری مستقـ ،
دموکراتیک ،مترقی و همهشمول اس ( .ستون دو )

هفته نامۀ امید

سیدآقا هنری
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شالیزی و وزارت و داخله

درین روزها که بازهم صدای وکال وکی و وکی بازی بـلـنـد
شده وبعد مدت هف ماه نتیجه ی رأی گیری ها بعد دس کـاری
ها از طرف غنی احمد زی دروالی جنوبی اعالن شد و دوتن آنها
که باید نسب جرایم جنایی که باالی شان فـیـصـلـه ی ازطـرف
محکمه صادرشده باید درزندان میبودند امـا در چـوکـی هـای
شورای ملی ج دیده شدند.
عبدالستارشالیزی تحصی کرده درهندوستان وایـاالت مـتـحـدۀ
امریکا با همان صف شوخ طبعی که داش  ،مدتی مشاوروترجمان
زبان انگلیسی واُردوی شاه ظاهربود .به سِم وزیرداخله درکابینـه
شهید میوندوال تعیین شدند ،نامبرده بـرای اولـیـن بـاردرتـاریـخ
کشورما ،حکا وقضات مُلوث را به پای میزمـحـاکـمـه کشـانـد،
شاهزاده نادر ووکالی شورای ملی را ازدردفتـرش رانـد .اولـیـن
وزیری درکابینه بود که استعفای خود را شخصا به شاه برد وگف
یا من وزیربا صالحی باشم ،یا مستعفی! البته شاه حکوم به مـن
چی وتاب خاندانی خود را کارداش که درآن چورچپاول رشـوه
ستانی کندی درکارمل داشته باشد ،استعفایش راقبول کرد.
شاه باربار وزرا را مستقیم وغیرمستقیم فـهـمـانـده بـود ،شـمـا
هرکاری میکنید ،بکنید مرا بگذارید ،پادشاهی کنم .کبرانورزایـی
وزیرصحیه درکابینه میوندوال این واقعی را برای فامیلش گفـتـه
بود.
چند مثالی ازکارنامه های شالیزی :روزی شاهزاده نادر با یـکـی
ازرفقایش ،حاکمی که تح محاکمه قرارداش  ،دردفـتـرکـارش
میآید به شیوۀ آمرانه امر پاکدامنی ویرا می خواهـد .اول آقـای
شالیزی قد راس به احترا می ایستد و میگوید شاهزاده الز نبود
شما اینجا بیایید ،امرمی کردید مرا می خواستید ،امـا درقسـمـ
رفیق شما باید بگویم اگرپدرت مرابه وزارت داخله تعیین کـرده،
قانونی راهم پیش رویم گذاشته ،خدا حافک !
وکالی شورا ازهمان آن اول تا امروز ،اکثرا مردمان بی سـواد،
مُزوِر ،آلوده به فساد ،مردمان پولدار ،یا خان منطقه بودند که اهـم
کارشان حاکم تبدیلی ،عسکر تبدیلی ،مـامـوریـن رشـوه خـوررا
ازمحاکمه نجات دادن ،زمین های دولتی وغربـا راغصـب کـردن
و ....دگرکاری نداشتد درس مث امروز! چه اکثرا از طرف شـاه
یا ارگیان نصب شده بودند ،واگرگاهی فیصله یـا جـلـسـۀ دایـر
میکردند ،به فرمایش مقامهای باال باید می بود .اگرخدای ناخواسته
کدا قانون ازطرف شان به نف مرد پاس میشد .شاه آنرا درروک
میزش محبوس میداش مانند قانون احزا !
بلی به اص مطلب برویم .وکال که فرمایشات شان نـزد آقـای
شالیزی برآورده نمی شد ،شالیزی را بـه نـاحـق بـه شـورا مـی
خواستند ،سوال پیچ میکردند که وی با قاطعی ازخود دفـاع مـی
کرد ،شاه ازتما واقعات باخبربود ،بـاری ازوی پـرسـیـده بـود.
وکالی شوررا چطوریافتیدج درجوا گفته بود ،صاحب یک تکه
باغ وحش !
وکال که اکثری ازسواد بهرۀ نداشتند ،یا ایـنـکـه سـواد شـان
ازخواندن پنج کتا بیش نبود ،فقط چند وکی انگش شـمـاری
بکلوریا پاس یا فاکولته خوان داشتیم .آنهاهم اکثریـ ازاحـزا
چپی ،که به مرض حز بازی و وطن فروشی مشغول بودنـد .یـا
کسی حرف شانرا نمی شنید.
جریدۀ ترجمان که مسا سیاسی را به شک طنز ،وشیـوۀ زیـبـا
هرپنج شنبه ها به مدیری شخصی ملـی ،دانشـمـنـد ومـحـتـر
بشیرهروی برمی آورد .تقریبا هرهفته شوخی هایی بـاالی وکـال
داش  ،باری از وکیلی شمارۀ تلفونش را پرسیده بودند .درجـوا
گفته بود قلم داریج بلی صاحب دار  ،نوشته کو الـف( ،عـدد)6
هی گردک (عدد  )5کله توپک (عـدد  )3بـازالـف ،بـازهـی
گردک  ....واین حقیق اس  ،یکی از وکـال درمـجـلـسـی کـه
حکوم می خواس بداند وطن ما زراعتی شود ،یـا صـنـعـتـیج
وکیلی گفته بود ،صاحب نه صنعتی شود نه زراعتی بیطرف بـاشـد
بهتراس تا امروزگپ همان وکی شد .امروزهم وکالی داریم کـه
حتی نوکری پاکستان رامیکنند مانند سیداسحق گیالنی ،وکاکایش
سیداحمد گیالنی وپدرسید اسحق دراثرزیاده روی الکهول سکـتـه
قلبی کرد .قرارنبشتۀ داکتر نصری حقشناس که در جریدۀ مردمی
امید به چاپ رسید وی از صنف  1یا  7زیاد ترمکتـب نـخـوانـده
ونسب دستبازی هایش در حز کاکایش سیداحمد گـیـالنـی از
حز بیرون رانده شد سید اسحق پنجاه هـزارجـریـب زمـیـن را
درولسوالی خوگیانی شهرجالل آباد غصب کـرده بـه مـرد بـه
فروش می رساند .ر یس سنا مسلمیارکه ازمنزلش واسـکـ هـای
تروریستی برآمد و ده ها تن دگر .
درروزرأی گیری نوراحمد اعتمادی به وظـیـفـۀ صـدارت ،کـه
ازشورا می خواس رای بگیرد ،خو بـه یـاد دار  ،وکـیـلـی
ازمناطق جنوبی گف  ،نا شما اعتمادی اس  ،پـادشـاه بـه شـمـا
اعتماد دارد ،منهم بشما اعتماددار !!درروزپاس شدن بودجۀ سـال
نو ،اعتمادی بودجه را به این شـرح تـوضـیـح مـیـکـرد،نـظـربـه
ماده612مبلغ چند برای این (ستون)5

دپلماسی خلیلزاد( ...دنباله ازصفحۀ پنجم)
این نیروها در برابر سلطه طالبان میایستند و بدون درنـظـرداشـ
خواس و آرزوی آنها صلحی در کار نخواهد بـود .ایـن روش
تقلی گرایانه ،نمیتواند جنگی را که دارای الیـههـا و عـوامـ
پیچیده اس  ،به سوی صلح پایدار هدای کند.
 .5حذف پناهگاههای طالبان ازمذاکرات :اکثرمـطـالـعـات
تاریخی وسیاسی پیرامون منطقه ،طالبان راگروه تحـ حـمـایـ
پاکستان ودرخدم استخبارات اینکشورمیدانند .عالوه بـراسـنـاد
دس اول و نوشتههای پژوهشگران بینالمللی ،من به مناب فـراوان
نوشته شده توسط پژوهشگران پاکستانی دسترسـی دار کـه بـه
جزییات و ظراف های تح الحمایهگی طالبان پرداختهاند .طالبـان
از بدو پیدایش تا اکنون مستقیماً توسط استخبارات نظامی پاکستان
اداره شده و تما استراتژیهای درازمدت و برنامههای عملـیـاتـی
این گروه در اسال آباد و کویته طـرحریـزی مـیشـود .شـورای
رهبری طالبان و تما زیرمجموعههای اصـلـی آن درشـهـرهـای
پاکستان مستقر بوده وتح نظارت استخبارات و ارتش پاکسـتـان
قراردارد .معنای این بیانات این اس که بقا و توانایی مانور طالبان
مستقیماً به این پناهگاهها و حمای پـاکسـتـان بسـتـهگـی دارد.
گزارش های امنی ملی افغانستان وسایرسازمانهای اطالعاتی دخی
درافغانستان نشان میدهندکه تقریباً تما حمالت تروریستی طالبـان
برپایتخ افغانستان ازپاکستان سازماندهی و هـدایـ شـدهانـد.
بنابراین ،در تما گف وگـوهـای صـلـح نـیـاز اسـ مـوضـوع
پناهگاه های طالبان در پاکستان ،نخستین و بنیادیتـریـن مـوضـوع
بحث باشد .این درحالیس که چنین موضوع کلیدی در دیپلماسـی
خلی زاد جایی ندارد.
تاریخ ح منازعات به ما درس میدهد کـه بـدون بسـتـن
پناهگاههای فرامرزی گروههای شورشی ،هیچ مذاکرهای به صـلـح
پایدار نمیانجامد .گروههای شورشی با استفاده از این پناهگـاههـا،
جنگهای فرسایشی را به ادغا در دول ترجیح میدهند و عمدتاً
از میز مذاکرات به عنوان سکویی برای افزایش مشروعی سیاسی
استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،گروههای شورشی برخوردار از
پناهگاههای فرامرزی در حالی که هدف اصلیشان غلبـه نـظـامـی
اس  ،از مذاکرات به عنوان حربه فشار سیاسی نیز استفاده کرده و
موازی با آن حمالتشان را ادامه میدهند .همین اکنون ،در حالـی
که با مذاکرات طالبان با امریکاییان باز اس  ،حمالت این گروه
کماکان بر اهداف ملکی و نظامی در افغانستان ادامه دارد .اکـثـر
این حمالت در پناهگاههای این گروه در پـاکسـتـان طـراحـی و
برنامهریزی میشوند .بدون بستن این پناهگاهها ،مذاکرات جـاری
به صلح نه ،ب به تقوی سیاسی طالبان میانجامد.
 .4نتایج سری به هرقیم  :دیپلماسی خلی زاد شدیداً مـتـأثـر از
فضای انتخاباتی امریکا اس  .رییس جمهور ترمپ جهـ بـه رخ
کشیدن دس آوردهایش در کارزارهای انتخـابـاتـی ،تـالش دارد
مسأله افغانستان را به هر طریق ممکن یـکطـرفـه و نـیـروهـای
نظامیاش را از این کشور خارج کند .بنابراین ،خلی زاد به عنـوان
مهره اصلی ترمپ در افغانستان در تالش به دس آوردن نـتـایـج
مورد نظر به هر قیم ممکن اس  .در سایه چنین نگاه شتا زده به
جنگ افغانستان اس که طالبان توانستـنـد حـرف خـود دربـاره
توانایی جلوگیری از فعالی گروههای تروریستی بینالمـلـلـی در
خاک افغانستان را بر کرسی بنشانند .اتکا و باور به وعده طالبان در
این زمینه ،توهمی بیش نیس  .نخس اینکه طـالـبـان در مـقـا
حاکمی کشور قرار ندارند تا چنین وعدهای را برآورده سـازنـد.
ثانیاً ،ساختار سازمان های تروریستی چنان سیال ،پیچیده و در بسـا
مورد تنیده با حلقات محلیاند که هـیـچ گـروه شـورشـی تـوان
جلوگیری فعالی و گسترش آنها را ندارد .مطالعات سازمانهـای
تروریستی در خاورمیانه نشاندهنده آن اس که یـگـانـه نـیـروی
بازدارنده فعالی سازمانهای جهادگـرای فـرامـلـی دولـ هـا و
ارتشهای منظماند .بناءً ،پیشفرض خلیـ زاد در مـورد ایـنکـه
طالبان جلو داعش و سایر سازمانهـای جـهـادگـرا را در خـاک
افغانستان خواهند گرف  ،مبتنی بر شناخ دقیق از ماهی طالبـان
و موجهای معاصر جهادگرایی بینالمللی نیس  .این سازمانهـا در
خالهای امنیتی دول های ضعیف النه کرده و از آنجا حمالتشان
را سازماندهی میکنند .تنها دول های کارا و ارتشهای مـقـتـدر
هستند که میتوانند جلو این گروهها را گرفته یا آنها را سرکو
کنند .توق تشکی چنین دولتی از طالبان ،که اکثر اعضای رهبری
و کدرهای آن بیسواد یا دارای تعلیمات مـدرسـهایانـد ،تـوهـم
محا اس  .بنابراین ،الز اس تا به جای اتکا بـر وعـده یـک
گروه شورشی برای به دس آوردن نتایج مطلو  ،بـه تـقـویـ
دول و اردوی منظم افغانستان تمرکز شود .اگر هدف بـرچـیـدن
النههای گروههای جهادگرای فراملی از خاک افغانستان اس  ،این
هدف توسط قوای مسلح افغانستان برآورده خواهد شد ،نه تـوسـط
طالبان که از نظر سازمانی و تبارشناسی هم خانواده سـازمـانهـای
جهادگرایی چون القاعده و داعش اس و سـالهـا در تـبـانـی و
درهمتنیدگی با این گروهها فعالی کرده اس .

لینا روزبه حیدری

صفحۀ ششم

وود بریج ،ورجینیا

نیازی به دشمن ندارم !

من خیلی کوشش کرد ملیگرا باشم .خود را افغان خـوانـد
و نه افغانستانی/خراسانی ،زبانم را دری گفتم و نه فارسی ،ولی بـا
خواندن نظریات برخی در پس ها بهاین موضوع پی برد کـه در
آخر روز ،من در نگاه آنها هیچگاه افغان نیستم چون دری زبان و
از هراتا  ،من شهروند دس دو و در ذهن شـان یـک مـهـاجـر
ایرانی و تاجکستانیا !
چه ساده لوحانه ،هرات باستان را با قدام چند هزار ساله بـه
ثب رسیده و تاریخ و زبان و فرهنگ و ادبش ،با ایرانی خـوانـدن
باشنده گانش ،به ایران میبخشند و چه حماق امیز و عـاری از
درک و فهم ،زبان دری فارسی را که زبان موالنای بلـخ ،خـواجـه
عبداهلل انصاری ،بهزاد ،رابعه بلخی ،مخفی بدخشی ،بوعلی سـیـنـا،
جامی ،ناصر خسرو را زبان تاجکستان و ایران میدانند و نه زبـان
افغانستان/خراسان و تما اعتبار آنرا به همسایه ها مف میدهند!
وچه غمگینانه ،بخش بزر ومهمی ازخاک وهوی افـغـانسـتـان/
خراسان را که جهان به نا آن و ادبا ،شعرا ،هنرمندان و فیلسوفانش
فخر می کند ،از افغانستان/خراسان میگیرندو دودسته تقدیم ایـران
و تاجکستان میکنند!
با هموطنی غرق در تعصب و اینگونه ،من نیازی به دشمن ندار ! /
**************
با اتکا بر این شواهد ،میتوان گف که دیپلماسی خلـیـ زاد و
روند قطر شاید به توافقات دوجانبه میان طالبان و امریکا بیانجامد،
اما به برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک نمیکند و حتـا در
درازمدت به ضرر امریکا در منطقه نیز تـمـا خـواهـد شـد .در
عصری که داعش در خاورمیانه شکس خـورده و دههـا هـزار
جنگجوی متعهد و باتجربه این گروه در سراسـر جـهـان اسـال
سرگردان و در جس وجوی پناهگاه و مـرکـز دیـگـری بـرای
خویشاند ،این جنگجویان به سادهگی میتوانند در دولـ هـای
شکننده ای مانند افغانستان تمرکز کنند .افغانستان از ایـن لـحـا
آسیبپذیر اس و میتواند به پناهگاه و مرکـز امـن بـرای ایـن
جنگجویان مبدل شود .توق جلوگیری چنین پیامدی از طـالـبـان
که از سازمانهای تروریستی متعدد منطقهای و بینالمللی میزبـانـی
کرده اس  ،واق بینانه نیس  .عالوه بر این ،صلح پایدار نیـازمـنـد
برنامه مصالحۀ درازمدت برای از میان برداشتن نه تنهـا سـاخـتـار،
بلکه فرهنگ منازعه اس  .چنین برنامهای تدابیر شفاف بـرای از
میان برداشتن عوام جنگ ،چگونهگی برخورد با جرایم جنـگـی،
شیوه های احیای مناسبات از هم گسسته سیاسی و اجتماعی در اثـر
جنگ و بدی های مدیری اختالفات سیاسی را در شرایط پس از
جنگ پیشبینی و طرحریزی میکند .دکترین خلـیـ زاد از ایـن
الزامات تهی اس ( .نق از روزنامۀ هش صبح کاب )
****************
برای این پروژه درنظرگرفته شده ،نظربه مـادۀ چـنـد وچـنـد....
وکیلی ازوالی جنوبی صدا زد و اصرارداشـ سـوال ضـروری
دار  ،بعد ازاجازه گف اوصدراعظم صاحب یک نرنـداری هـمـه
ماده ها را با خود آوردی !
درروزکاندید ریاس جمهوری ،داوود خان اول وی گـفـ مـن
خود را کاندید نمی کنم .خانمی صدا زد باید رهبرخود را کاندید
کند .عزیزاهلل واصفی ر یس مجلس ،صدا زد اوخانم صاحب داوود
خان نمیکنه .اما وکیلی بنا ابریشمین خان صدا زد شما کـه نـمـی
خواهید وزیرصاحب دفاع رسولی خود را کاندید کند ،این نظرش
نبود بلکه سرش قورمه بوی میداد .هنگامی که خلـقـی هـای بـی
فرهنگ وظالم قدرت را به امرباداران روسی شان غصب کـردنـد،
دردسیسۀ یکی از اولین کسانی بود که کشته شد ،مثـال هـا زیـاد
اس درهمین جا با این چشم دید بسنده می کنیم ،هنگـامـی کـه
مسؤل مصروفی نوجوانان درکلو جوانان واق جوی شیربود ،
وکیلی ازبدخشان مطلق بی سواد ،اما خان منطقۀ ،درخـانـه خـود
واق نخاس تلفون نداش  ،هرهفته دوسه باربه دفترما مـی آمـد،
رأسا با نمبرخصوصی سردارولی با وی صحب میکرد/.
*************

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

گفتم صنما الله رخا دلدارا

درخواب نمای چهره باری یارا

گفتاکه روی بخواب بی ماوانگه
خواهی که دگر به خواب بینی ما را
هرگاه که بینی دو سه سرگردانرا
عیب ره مردان نتوان کرد آنرا
تقلید دو سه مقلد بیمعنی
بدنام کند ره جوانمردان را

هفته نامۀ امید
لحظه ای با محترم عیار (دنباله ازصفحۀ هشتم)
را پس آنان با کسانی اند که نعم داد خدا به ایشان ....آیات
متبرکۀ متعدد بهمین نوع وجود دارد و ما به همین چند مثال اکتفا
میکنیم یقین دار که شما هم چندین آیات متبرکۀ قرآن مجید را
که «اهللﷺ »و «رسولﷺ »پهلوی همدیگر تذکر یافته اند از نظر
گذشتانده اید ،اما من نمیدانم که چرا در کلمه طیبه که «خدا و
رسول » که تا ید آیات متبرکۀ فوق اس وپهلوی هم ذکر شده و
واضحأ بیان میدارد« :خدایی نیس به جز آهلل و محمد پیامبر
اوس » برای شما قاب پذیرش نیس و کلمۀ طیبه که مسلمانی بر
پایۀ آن استوار اس آنرا شرک تلقی نموده ایدج
اگرآن ترک شیرازی بدس آرد دل مارا
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخار را
وتیمور از اوپرسید که بچه زحم و مشکالت بخارا را
بدس آورد و مح سکون من اس تو همۀ آنرا بخال هندوی
معشوقه خود میبخشی .درحالیکه شما دوستدار مرد و وطندارهای
تان استید چطور همه ثروت های زیر زمینی را به انگریزها
میبخشید و میدانید که آنها ازسرما وشما به هیچوجه دستبردار
نیستند تاکه افغانستان صوبه ای از پاکستان نباشد و یا افغانستان
تجزیه گردد.
در اخیر شیخ الر یس ابو علی حسین بن عبداهلل ابن سینا (
 ) 6157 – 381طبیب نامدار مولف قانون طب ،فلسفه و موسیقی
بعد از سالها تحقیق و نشریات متعدد سروده اس :
که بدانم همی که نادانم
تابدانجا رسید دانش من
شما چندین بار اظهار داشته اید که دانش شما ازهمه باالتر
اس و ممکن این نوشته من هم به سویۀ عالی شما برابر نباشد ولی
به جر یکی دو اثر و پروگرامهای تلویزیونی تان و ادعای صد
بارخواندن ترجمۀ فارسی قرآن مجید دیگر نشریۀ ازشما اطالع
ندار  .و حتی شما ادعا کرده اید دانش اسالمی شما بحدی زیاد
بود که اکثر پروگرا های اسالمی تلویزیون ها نتوانستند دوا
دهند گرجه برداش من چیر دیگراس .
یک حال سایکولوجیکی بنا Dunning Kruger effect
وجود دارد (دکشنری طبی و انترن ) که در آن شخص فکر
یک cognitive bias
میکند از همه بیشتر دانش دارد در حقیق
(تعصب اندیشوی) اس که عبارت از «روش انحراف سیستماتیک
از معیارات قضاوت اس »و مشتم اس بر :باالی یک موضوع
عمیقآ می پیچد ،توجه به یک یا دو مضمون بوده به دیگر مقاصد
توجه نمیکنند ،میالن به آنچه دفعتأ به دماغش میگذرد بالنفسه بر
دلی اوردن و تصمیم گرفتن او تاثیر میاندازد ،بیشتر به دیدگاه
خود اصرار میداشته باشد ،میالن تصمیم گیرنده برای دفاع از
تصمیم او و یا اوس که یک کار را ساده و بهتر ساخته اس و
اندیشۀ انتخابی که یک معلومات منظورقبلی وی بایدتا ید شود...
و من نمی خواهم کسی شما را خداناخواسته متهم به این تاثیرات
سازد.
عیار صاحب عزیز :موضوع عایشه گگ ،احترا به مرد
و عقاید شان ،زمینۀ استفاده از پلتفور شما ،استهزاء به مرد ،
اعمال مال های جاه  ،علم در قرآن ،راج به کلمۀ طیبه و تصور
شرک ،موضوع شان نزول ،بیانات شما درمحضر یعضی از
نمایندگان پارلمان لندن ،ومعلومات دربارۀ تاثیرات داننینگ
کروگر بحث شد .هدف جلب توجه شما به نکاتی بود که که اگر
ممکن باشد شما و مال صاحبان به ان جدأ تجدید نظر کنید .ازادی
بیان آزادی دو ودشنا و توهین وسخنان رکیک نیس  .کسانیکه به
گفتارهای شماکه نزدمن در ظاهر مسلمان ومومن خو هستید ،بی
ادبانه برخورد مینمایند ،از راه دین و مدنی و اخالق دوری جسته
اند .علمای جید و تحصی یافته که اخالق تکلم وبیان در سایۀ
تعق وتفکر اسالمی دارندباید محترمانه بسواالت شما جوا داده
قناع شمارا به دس بیاورند .ازخموشی شان نه ما نه شما و نه
خود شان بهره می برند.
من آنچه شر بالغ اس باتو میگویم
تو از سخــنم پند گیر یا که مالل ! /
****************
پاسداشت زبان مادری (دنباله ازصفحۀ چهار
تازه هم که عکس رهبرداعش ابوبکربغدادی باریش سرخ
روی دوشک وتکیه به بالش ونوعی ژس بن الدنی نشرشد.
برمبنای سخنان وزیر امنی سابق عراق ،بغدادی بگمان غالب
درشمال افغانستان مستقرشده وبه فکر بازکردن جبهۀ جدیدی
درآسیای مرکزی میباشد .افشاآت باقرالزبیدی وزیرسابق عراقی
باشدجدی گرفته شود .زیرا حاالاکثرگروههای تروریستی جر
وجنایتهای خود رابه گردن گروه دیگرش می اندازند وطالبان
نیزدر حال مذاکره اند امادس ازکشتارمرد بیگناه نکشیده حمله
برنیروی های مسلح و امنی ملی راجایز میشمارند.
جورج مک گاورن گفته من کامال خسته ا ازمردان پیری
که جنگ رابه وجودمیآرند ،برای جوانانی که درآن کشته شوند.
گارسیا راقم کتا صدسال تنهایی وبسا آثارارزشمند دیگرمیگوید
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داکترعنای

اهلل شهرانی

بلومنگتن ،اندیانا

چندکلمه در بارۀ دوشخصیت برازندۀ افغانستان
محترمان قوماندان نوری و استادهما نوری

سالهایی که درافغانستان بسرمیبرد  ،اگرچه درپـوهـنـتـون
کاب منحیث استاد وظیفه داربود  ،ولی بااه مطبوعـات ارتـبـا
داشته همواره مقاالت دانشمندان و نویسندگان رامطالعه میـکـرد .
زمانیکه مقاالت دانشمندمحتر جنا نورالدین نوری رامی خواند
فکرمیکرد که وی اه مطبوعات ومسلکی درامور نـویسـنـدگـی
وعضو دستگاههای نشراتی میباشد ،ولی بعدهادریافتـم کـه اصـال
قوماندان وشخصی مسلکی پلیس وازتحصی یافتگان آن رشـتـه
اس و رتبۀ عسکری دگروالی دارد.
جنا محتر آقای نوری یـاایـن شـخـصـیـ گـرامـی،
دراکثروالیات افغانستان خدمات قاب قدرانـجـا داده ودرخـتـم
کارش ،نسب حسن اخالق ،صداق  ،سلوک نیـک وامـانـتـداری
ورفتار نیکو بامرد وادارات مربوطه ،باسرفرازی تما به وظـیـفـۀ
آیندۀ خودتشریف فرما می شد.
قاب یادآوریس که جنا قوماندان نـوری ،شـخـصـیـ
چندبعدی وخداوند برای امتیازات خاصی راعنای فـرمـوده ،وی
اصال قوماندان پلیس ولی درکنار آن دانشمندوخطیب دینی میباشد
وبدان سبب اورادایم باصف فضیلتمآ میشناختند .دو دیگـرایـن
شخصی محتر ازنویسندگان سابقه داروطن عزیزبوده ودرقسم
ورزش وپرورش بدنی یادمی نمایند ،نیزدورۀ قهرمانـی راسـپـری
کرده اس  ،چنانچه شایدبخاطر بسیـاری ازمـعـمـریـن بـاشـدکـه
درمسابقات دوش شش سال تما درفاصلۀ ده هزارمتری قهرمـانـی
رابدس آورده بود.
باری شادروان احمدضیاء تخاری که استاد ودوسـ ایـن
نگارنده بود ،برایم ازمقا واالی قوماندان وخاد صادق بـه مـرد
افغانستان جنا دگروال نوری حکایات میکردند ،ومعلو اس که
چون استادتخاری اه معـارف واز دانشـمـنـدان وطـن وادیـب
وشاعرگرانمایه بودند ،باجنا نوری بزر ارتـبـاطـات ادبـی و
فرهنگی داشتند .بیاداین نگارنده می آیدکه روزنامه نگارخبـره و
آگاه آقای مشتاق احمدکریم نوری به نسب وفات جنـ مـکـان
استاداحمدضیاء تخاری درکشوردنمـارک ،سـوگـنـامـۀ نـوشـتـه
ودرجریدۀ امیدبه نشررسانده بود.
درسطورباال ازشخصی چندبـعـدی مـحـتـر قـومـانـدان
نورالدین خان نوری سخـن گـفـتـه شـد ،الز اسـ دریـنـجـا
ازهنردوستی وهنرپـروری اش یـاددهـانـی نـمـایـم ،وقـتـیـکـه
مایکتعدادهنرمندان میخواستیم اتحادیـۀ سـراسـری هـنـرمـنـدان
افغانستان را تأسیس نماییم ،یکی ازآن اشتراک کنندگـان جـنـا
قوماندان بزرگواربود که باتالوت آیات متبرکۀ الـهـی مـجـلـس
ماراکیفی خاصی بخشید .این بزرگمردوطن درهمه حال بااعضای
آن اتحادیه ارتبا حسنه داشته و نیز با زیبایی شناسـی آشـنـایـی
داش .
تاجاییکه درین سالهای اخیر بافرزندفرزانۀ جـنـا شـان،
ژورنالیس توانا آقای مشتاق احمدکریم نوری ارتبا زیاد داشتم،
*************
سخ اس همزیستی باکسانیکه دغدغه های رانمی دانـنـد ،امـا
بزرگان تو پنداشته میشوند !
حال دشواراس که سیاسیون فعلی حالل مشکالت مرد شونـد ،و
دغدغه هاییکه موجوداس یکی میگویدلویه جرگه مشورتی اس
و قطعنامۀ آن عملی میگردد ،جناح دیگردرآن شرک نمی کند و
جرگه راکمپاین انتخاباتی میشمارند ،اماروزنامه نگاری حرفوی و
برنامه سازی حرفوی ومسلکی حکم میکندکه بایدحق راگـفـ و
جسارت وضاح راداش وبرای آنچه که حق اس التزا داش .
بایدگف ونوش کشورهایی که درافغانستان حضورنظامی دارنـد
پافشاری برطالبان راچندان درعم برنمی تابند وآنراسهو واشتـبـاه
ستراتژیک میشمارند .اصالُ کج نهادن تهدا در بن وایـجـاد بـن
بس کنونی ،اهداف هژمونیک بوده که تاهنوزهم بامعامله ومعادله
پیش برده میشودتا دقیقۀ نود اگرماهمچنـان بـاایـن راه و روش
ومنش باکالبدهای یخزده به خود نیاییم ،ازیک سوراخ بـاردیـگـر
گزیده میشویم! مجالس وجرگه هااز صداوفریاد پراس بشـمـول
رسانه هایی که درغم شکم اند وسخنگویان دولتی ازصدا پـر ولـی
ازسخن بامحتوا تهی شده اند .این جرگه هاوآن اپوزیسیون به چـه
نتیجه میرسیدج ولی مل داردبه این نتیجه میرسدکه بازهم به نقطـۀ
صفررسیده ونقطۀ صفریخی به این معناس که دیگرمسیروسیـربـه
باالتما شده ازصعودبازمـانـده ودرحـال زوال وسـقـو اسـ .
کنفوسیوس فیلسوف چینی که از473تا 556میزیس گفـ کـه
بدترین ترس اینس که بدانیم چه کاری دس اس ولی انجامـش
ندهیم .
دراخیرمیگویم اگربازهم قطعنامۀ لویه جرگۀ مشورتی عملی نشـده
سیاسیون هم به یک نتیجۀ نهایی وهمگانی نرسند ،دیگـروقـ آن
رسیده که مل بدی جدیدی رارقم بزند وتیوری توط ه ونـقـشـه
های پالن شده نابکاران را خنثی بسازد وبه مکاران نی بگویند وراه
ورهبرجدیدی انتخا کنند(.ادامه دارد)
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اناهلل و انا الیه راجعون
* وفات مرحومۀ مغفوره بانو برشکی جان اسلمی را در ماساچوس ،
به آقای محمد افض اسلمی وفرزندان ،به همکارارجمندامید جنا
محتر خالد صدیق چرخی پدر بزرگوارآن مرحومه وکلیۀ وابستگان
صمیمانه تسلی گفته ،برای شان صبرفراوان واجرنیکو وبرای برشکی
جان جنات نعیم راازبارگاه خداوندکریم استدعا داریم .داکترثمیله
کوشان و همکاران امید
* وفات شادروان امیرگران ،فرزند خانم ناهیدخلیلی ونواسۀ
بانو جمیله خلیلی رادر ورجینیا به ایشان وصبرینه گران خواهرمرحو
وخانواده های محتر خلیلی وگران صمیمانه تسلی گفته ،روان آن
جوانمر نرسیده به آرزوهای جوانی اش رادرذی الطاف الهی شاد
استدعا نموده وبه تما بازماندگان اجر جمی و صبرفراوان می خواهیم.
همکاران امید
*************
برایم ثاب گردیدکه خانوادۀ قوماندان نوری اه روشنفکری واه
فرهنگ میباشد .چنانچه محترمه بانو هماجان نوری ،که هم مسلک
اینجانب درپیداگوژی میباشند ،ازفارغان فاکولتۀ تعلیم وتربیه واز استادان
بسیارسابقه دارمعارف کشوراندومهمترآن که تافوق رتبۀ دولتی به
اوالدوطن خدم نمودند ،وهزاران طف ونوجوان هموطن را ازسواد
بهرورگردانیدند .قاب یادآوریس که اینجانب ازفارغان دورۀ اول
فاکولتۀ تعلیم وتربیه درسال  6315میباشم.
لذا دامان پرفیا پدرومادر دانشمند وخدمتگاران راستین وطن
اس که فرزندی چون خبرنگاربسیارموفق مشتاق احمدکریم نوری
درآسمان مطبوعات بگونۀ ستارۀ درخشنده موقف واالیی رابدس آورده
وبیصبرانه درپی خدم به جامعۀ افغانستان میباشد  .جنا کریم نوری
ازآنجمله نخبگان فرهنگی بشمار می آیدکه عالوه ازخدماتش درساحۀ
مطبوعات ،خصوصادربخش روزنامه نگاری ،یکی ازمهمترین شخصیتهایی
میباشدکه باهنرمندان افغانستان همکاری زیاد میکند .بدان سبب اس که
اتحادیۀ سراسری هنرمندان در سال 2116تأسیس گردید ،این جوان
بااحساس وفعال منحیث ر یس دفتر مطبوعاتی ومعاون اتحادیه ازجانب
مجلس انتخا شد ،چونکه وی دربارۀ هنرمندان نوشته هاوتبصره های
زیادی رادرنشرات انجا داده بود ،فلهذا از روی خدماتش مستحق این
وظایف شناخته شده بود .همین اکنون دررسانه های مطبوعاتی
خبرنگارفعال جنا آقای نوری کارهای بسیارمفیدوارزنده را درخدم
به هنر وهنرمندان انجا میدهدکه هنرمندان هنرشناسان به این کار های
عالی اش احسن گفته اند.
واما درخصوص فعالین واعضای صاحبدل شب عرفان بایدعرض
شودکه از سالها به اینطرف کارهای خارق العاده راانجا داده اند ،بسیاری
کسانی راکه مستحق بزرگداش بودند ،دربارۀ آنهادرشبهای مجالس
عرفان چیزهایی گفتند که واقعا بایدگفته میشد ومعرفی آنهادرحقیق
غنابخشیدن به فرهنگ کشور می باشد .اگرچه بنده عضوجمعی
گردانندگان شب عرفان نمیباشم ولی در غیا با ایشان همکاربوده ا ،
چونکه درین اواخر درکاب سه کتا عرفانی ا باعناوین چلچراغی
درشبستان تصوف ،عارفان وسالکان ،و صاحبدالن سخنور به طب رسیده
که اگر کاپی های کتابهای تالیفی ا به امریکابرسد ،ان شاءاهلل به دفتر
شب عرفان اهدا خواهد شد.
تجلی این شب پرفیا راکه دربارۀ یک جف خدمتگاران
صادق ومتعهد افغانستان ،جنا قوماندان نوری بزرگوار وخواهرارجمند
استادهمانوری که مستحق واقعی میباشند ،شخصا تقدیرمینمایم وبه
کارکنان شب عرفان کامیابی های زیادرا ازخداوند تمنا دار / .
***************
محمد فرخی یزدی

افسانۀ شیرین

شب که دربستم ومست ازمی نابش کردم
ماه اگرحلقه به درکوفت جوابش کردم
دیدی آن ترک ختادشمن جان بود مرا
گرچه عمری به خطادوست خطابش کردم
منزل مردم بیگانه چوشد خانۀ چشم
آن قدرگریه نمودم که خرابش کردم
شرح داغ دل پروانه چوگفتم با شمع
آتشی دردلش افگندم وآبش کردم
غرق خون بود ونمی مردزحسرت فرهاد
خواندم افسانۀ شیرین وبخوابش کردم
دل که خونابۀ غم بود وجگرگوشۀ درد
برسرآتش جور تو کبابش کردم
زندگی کردن من مردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم ،عمرحسابش کردم

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.

اوضاع اسفناک وطن دردورۀ شاه (دنباله ازصفحۀ دو )
من همان صبح وق که هنوزآفتا نه برآمده بود ازخانـه
خارج شد وخودرابه غرفۀ سیلو رساند  ،مرد صف طوالنی بستـه
بودند معلو میشدکه درنیمه های شب آمده بودند ،آفتا برآمد و
هواکم کم گر میشد وصف طوالنی ترمیگردید .روزبه پخـتـگـی
رسیده وگرمی آفتا سوزنده شد که کلکین غرفه بـازشـدوصـف
مرد آهسته آهسته درحرک شد .سروصدا درپیشروی غرفه زیاد
میشد ومرد بجان یکدیگرچسپیده بودندوهرکس کوشش میـکـرد
زودتربه دهن غرفه برسد .وقتیکه من به دهن غرفه رسید چاشـ
شده وآفتا به اوج گرمی خودرسید.سرانجا به کلکـیـن غـرفـه
رسید  ،چون کلکین ازقدمن بلندتربود خریطۀ راکـه درآن پـول
بودبا دس خودبلند کرد وبدون اینکه مامورغرفه رادیده بتوانـم
صدا کرد کاکابیس روپیـه اسـ چـهـاردانـه نـان بـدهـیـد.
مامورازمیان غرفه صداکردبچیم نان خالص شد ،صبا بیا وکلکـیـن
رابس !
مانده و زله ونان نخورده ،سر وروی خـاکـپـر ،پـژمـرده
وآفتا زده بخانه برگشتم ،خریطه رابه مادر داد وگفتم :وقـتـی
نوب مه رسید نان خالص شد! مادر سرورویم رابوسیـد وگـفـ
خیراس بچیم ،برودس وروی رابشوی و هوش کن که به مهمانان
چیزی نگویی .من همان کرد وبه اتاقی که مهمانان مردانه باپدر
نشسته بودند داخ شد  .بعدازسالخ واحوال پرسی ودسـتـبـوسـی
آرا وبااد پهلوی پدر نشستم .رادیوچاالن بود همه بدق به آن
گوش داده بودند ،آهنگهای پیاپی ویـکـنـواخـ ای زمـاوطـنـه
داللونوخزانی زما ! از آن پخش میشد .آهنگ توقف کرد ،صـدای
مردی بلندشد»اخباراین ساع تقدیم می گردد« ،نـطـاق نـیـک
محمدقای  ،اخبارمهم این ساع  ،اعلیحضرت همـایـونـی پـادشـاه
دلسوز ومل پرور بعداز ظهر امروزم الخیربه شهررو پایـتـخـ
کشور ایتالیابرای یک مسافرت غیررسمی رسید .ذات مـلـوکـانـه
درمیان هوایی رو از طرف سفیر کبیر ،اعضای سفارت وافغانهای
مقیم ایتالیا پذیرایی شدند...
من ازپدر پرسید پدرجان چراظاهرشاه به ایتـالـیـارفـ ج
پدر بابی میلی گف برای تفریح! بازپرسان کرد چرابه ایتالـیـاج
گف ایتالیاکشوربسیار مقبول درجهان اس  .یکی ازمهمانها تبـسـم
کرد و گف دخترهاوزنهای ایتالوی هم مقبولتریـن وزیـبـاتـریـن
دخترهاو زنهای جهان اند ! مهمان دیگری گف کاکاچرا حقیقـ
رانمی گویی که به ایتالیابرای عیاشی وزنکه بازی رف  ،می گویند
که در آنجا برای خودخانۀ مجللی خریده اس ! مهمان دیـگـرکـه
سنتش از همه باالتربود وریش سفـیـد وچـهـرۀ نـورانـی داشـ
سرخودرا شورداده با آواز آهسته گف  :وای وای چه پـادشـاهـی
اس که مل از گرسنگی میمرد ،اوالد خـودرا ازتـنـگـدسـتـی
میفروشد ،مرد ازگرسنی علق میخورند ،واوبرای ساع تیری بـه
ایتالیامیرود ،عجب عدال وعجب میزانی !
این حرفهای مهمان ریش سفید برمن سخـ تـاثـیـرکـرد،
صحنه های خریدو فروش کودکان درکنارجاده ها ،صـف مـرد
دربرابرغرفه های سیلو ،هـیـاهـوی وتـالش آنـهـابـرای حصـول
یکعددنان سیلو وسروصورت خاک آلود وآفتابزدۀ انهـا وصـدای
مامورسیلو (بچیم نان خالص شد ،صبابیا)! همه دوبـاره بـه ذهـنـم
خطورکرد و فشارسنگینی در سروصورتم احساس کـرد  ،رنـگـم
پریده بودکه مهمانها بخصوص آن موی سفیدنورانی به آن متوجـه
شده بودند .آن مهمان ریش سفید که گر وسردروزگاررا چشیـده
بود گف  :بچه جان نوش کنی که این حرفهارا درکوچه نـگـویـی
که خطردارد وآد رابندی میکنند!
ازهمان روزدیگر ازظاهرشاه خوشم نمی آمد .بیاددار کـه
در کتا قرا فارسی ما عکس اوس  .کتا راگرفتـم دراتـاق
دیگر رفته دروازه رابستم تاکسی مرانبینـد ،کـتـا راورق زد
عکس راپیدا کرده وپاره پاره نمود و پارچه هایش را ازکلـکـیـن
خانه بیرون انداختم تاکسی متوجه نشود .فکرمیکنم ایـن حـادثـه
ورویداد پس ازسالهای قحطی وخشکسالی ویا درجریان آن سالـهـا
بود .جالب اینس که کدا شاعرخدابیامرز شعرپرغلویـی درحـق
این شاه گفته بودکه مصرع مصرع آن خالف اوصـاف شـاه بـود
ودرواقعی اوآفتا رابا دو انگش پنهان کرده بود! نمی دانم آن
شاعردروق سرودن آن نظم چشمانش پ بود یاباز ،درخوا بود
یابیداری.
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شوربختانه که آن نظم رادرقرا زبان فارسی ماگنجانیده بـودنـد،
همه مصارع آن بخاطر نیس ولی بخشی ازآن را که بخاطر دار
چنین گفته بود :
شۀ دانای ما مل نوازاس به تدبیر نواقص چاره سازاس !
به ما مث پدر غمخوار باشد همه روز و شبانش کار باشد !
محمدظاهر آن شاه جوانبخ که زین دارد براوتاج وهم تخ !
نموده بهر ما تأسیس مکتب که هم درس وهمه سامانش مرتب!!!
لعن اهلل علی الکاذبین ! همه اش غلط همه اش کـتـمـان
حقیق  ،کفرمحا اما اطفال معـصـو وطـن بـایـدآنـراقـرا ـ
میکردند ،کسانیکه این نظم سس و بی معنی رادر نصـا درسـی
شاگردان کرده بودند جفای بزرگی برآنهاکرده بودند
من ذاتاٌ ازخواندن این نظم متنفربود واگردرصنف احیانـاٌ
نوبتم به آن برابر میشد ،کوشش زیادمیکـرد کـه ازخـوانـدنـش
خودداری نمایم ،اگراحیاناٌ مجبور میشد چون فشارباالیم می آمـد
زبانم کالل پیدامیکرد.
امتحان ساالنه شد ،امتحان زبان فـارسـی بـود ودوبـخـش
داش تحریری و تقریری .درامتحان تقریری معلم پش مـیـزمـی
نشس ومتعلمین رایکایک می خواس که درچوکی مقاب اومـی
نشستند ومعلم هرروقی راکه انتخا میکرد متعلم بایدآنرامیخواند.
نوب من رسید ،درچوکی مقاب معلم صاحب نشستم کتا فارسی
سرمیزبود ،معلم صاحب ورق زد ،ازطال بدمن همان ورق کـتـا
بازشدکه عنوانش (پادشاه) بودهمین شعر رااحتوامیکرد .چشـمـانـم
ازحلقه برآمد چون اگر آنرا میخواند زبانم کالل پـیـدامـیـکـرد
ونمرۀ پایین وممکن نمرۀ ناکامی میگرفتم .مکث کـرد وگـفـتـم
معلم صاحب من مریا هستم خوانده نمیتوانم ،مرا صفر بدهیـد !
معلم صاحب سرخودرا بلندکرد به چشمانم تیزتیز دید ،ازجـایـش
بلندشد ،دروازۀ صنف رابس وباز بجای خودنشس  ،تـیـز تـیـزو
حیرت زده بسویم نگاه کرد ،من ترسید وحیران شـد کـه چـه
خواهد شد.
معلم صاحب برمیزخود راخم کرد وسرش رانزدیکم آورد وگف :
»فرزند مریا نیستی ،تولیاق صفر رانداری ده وآفرین برای
میدهم ولی احتیا جان را بکن! «
نمی دانم که معلم صاحب آن صفحه را قصداٌ بازکرد چون وقـتـی
آنرا در صنف میخواند زبانم کالل میکرد ! یااینکه کارتصادفـی
بودج!(دنباله دارد)
***************
لحظه ای بامحترم عیار ( ...دنباله ازصفحۀ سو )
محفو  .سپس خلق نمودیم نطفه را (بصورت) خون بسـتـه ،پـس
خلق کردیم خون بسته را شبیه گوش جویده شـده ( مـرحـلـۀ
تشکی سومای ها) پس خلق کردیم مضغه را (بصورت) استخوان
هایی پس پوشانیدیم استخوان ها را گوشتی ،سپس پدید آوردیـم
اورا به خلق دیگر ».همچنین در سورۀ  22الحج آی  5جزء 67
هم درین باره توضیحاتی داده شده اس .
ساینس در فارسی علم ترجمه شده اس (فرهنگ انگلیسی بفارسی
کالج) ولی بزبان انگلیسی در انترنی – آیفون عبارت از «تشبثی
اس که دانش را بشک توضیحات قاب آزمایش و تصریح عـالـم
وجود بناء میکند و تنظیم میبخشد »نگاشتـه شـده اسـ  .لـطـف
بفرما ید بنگرید قرآن پاک در ینباره درسورۀ  55الرحمـان ایـ
 55جزء  27چه میفرماید :؛ «ای گروه جن و انس اگر تـوانـایـی
دارید این که نفوذ کنید از مرز های آسمان ها و زمین ،پس نفـوذ
کنید ،نمی توانید که نفوذ کنید مگر با حج  ،قدرت و نیرو (پیا
نور) .متآسفانه تفسیرکابلی این آی متبرکه را به اساس انـگـیـزۀ
خود چون در زمان تدوین این تفسیربه سا ینس امروزی دسترسـی
نداشته اند ،ترجمه نموده اند .وقتیکه بشر به حج های سا ینس و
تکنالوجی دس یافتند و ما مسلمانها در بارۀ »شب معراج«بحث و
مناقشه داشتیم سا ینس دانان غر از »دوس یک اشـاره از مـا
بسردویدن «استفاده کردند و درک کردند که سفـر بـه فضـا و
مطالعۀ افالک امکان پذیراس و خود را بدانجا رسانیدند .عالوتـأ،
معلومات بیشتر در کتا «هزار حقیق علمـی قـرآن مـجـیـد-
ارشادات قرآنی با ماهی علمی »تالیف محمـد یـاسـیـن قصـا
ترجمۀ پروفیسرمحمد شفیق یونس ،نیز کنجانیده شده بـنـظـرمـن
جوا های علمی به اکثر سوالها تقدیم شده اس .
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استقبال ازماه مبارک رمضان (دنباله ازصفحۀ اول)
این همانا مقا رضاس  .آنکس که درتحصی رضای من کـوشـد
به اوسه خصل مهم ارزانی میکنم .اول شکری که باهیچ جـهـلـی
آمیخته نباشد ،دو ذکری که فراموشی درآن راه نـیـابـد ،وسـو
محبتی که هرگزعالقۀ غیرمن را برمحب حق برنگزیند .چون بنده
ا مرادوس داش  ،من هم اورادوس میدار ودرمیان بنـدگـانـم
محبوبش میکنم .دیدۀ قلبش رابه جالل وعظمتم می گشایم  ...و
درظلم شب و روشنایی روز با اومناجات میکنم( .بـحـاراالنـوار،
چ 74ص58؛ ارشادالقلو ج  6ص)214
حضرت رسول کریم(ص) درشب معراج ازخالق عالمینـان
س والی داشتند  :الهی سـرآغـاز عـبـادت وبـنـدگـی چـیـسـ ج
خداوندمتعال فرمود سرآغازآن ،خاموشی وسکوت و روزه داری
اس  .س وال کرد  :بنده از روزه چه فوایدی داردج فرمود :روزه
درآدمی حکم بار آورد وحکـمـ مـوجـب مـعـرفـ گـردد
ومعرف  ،سبب پیدایش یقین در بنده خواهدگش  .آنگاه که بندۀ
من ازیقین بردارباشد ،دیگربه سختی وسستی روزگارخود نخواهـد
اندیشید ...آی احمد ! هیچکدا از عبادات نزدمن محبوتر از روزه
وسکون نیستند ،پس کسی که روزه بگیرد ،اما زبانـش راحـفـک
نکند ،مانندکسی اس که برای اقامۀ نماز بایستد اماهیـچ کـالمـی
برزبان جاری نسازد! پس من در ازای چنین عبادتی ،اجرکسی رابـه
اوخواهم داد که فقط ایستاده اس  ،وپاداش عبادتکـاران رابـه او
نخواهم بخشید( .بحاراالنوار أ 74ص28؛ ارشاد القـلـو ج 6ص
)215
آن کس که تراشناخ جان را چه کند
فرزند وعیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانۀ تو هردو جهان راچه کند
درخاتمه ،این ماه مبارک رمضـان رابـه هـمـه خـواهـران
وبرادران مسلمان تبریک عرض کرده ،ازخداوندکریم برای هـمـه
توفیق مزید درطاعات وعبادات خالصانـه مـلـتـمـسـم .ومـن اهلل
التوفیق /
*****************
یکی از دوستان ما که به ایران مهاحرت کرده بود در روز
اول همسایه اش از اوپرسیده بود که :شما مسلمان استید یا مومنج
با تعجب جوا داده بود کـه :اغـا شـمـا چـه سـوالـی داریـد
معلومدارکه من هم مسلمان استم وهم مومن .این خاطره روی دو
مقصد تذکر یاف که سوال شما را درباره استعمال کلمۀ طیـبـه ال
اله اال اهلل محمد رسول اهلل توضیح نموده وهم فـتـنـه گـری یـک
ایرانی را مجسم میسازد .چون بعضی ایرانی ها به حضـرت عـلـی
کر اهلل وجهه بیشتر نظر به حضرت محمد معتقد اند گویـنـدگـان
کلمۀ طیبه را مسلمان نمی شمارندوجوا صحیح برای آنها مومـن
بودن بود؛ یعنی پیرو ایمان آوردن بذات و صفات خداوند ،ایمان
به مال که ،ایمان به پیامبران ،ایمان به کتابهای آسمانی ،ایمـان بـه
تقدیر و ایمان بروزآخرت (فقه آسان ،جلد اول – محمد یـوسـف
اصالحی).
شما چندین بار در مباحث تان اظهار داشته اید که پـیـروان
ادیان دیگر مسلمان اند و من با شما هم عقیده استم زیرا بما گفـتـه
شده که :ال اله اال اهلل عیسی روح اهلل ،ال اله اال اهلل موسی کلیـم اهلل،
ال اله اال اهلل ابراهیم خلی اهلل؛ کلمه طیبۀ وقـ و زمـان بـود و
مسلمان بودند ولی با ظهوراسال  ،پیروان این دین مبین برای اینکه
مسلمان باشند مانند ادیان پیشین باید به کلمۀ طیبه و برای ایـنـکـه
مومن باشند باید به خدا ،مال ک ،پیامبران وکتب آسمانی اعتـقـاد
داشته به هردوایمان و عقیدت راسخ داشته باشند ،یعنی هم مـومـن
باشند و هم مسلمان.
شما ادعا دارید که تذکر «محمد رسول اهلل »در پهلوی «ال
اله اال اهلل »شرک اس و من با شما همنظر نیستم .در سورۀ  8آی
 6االنفال جزء نهم اهلل و رسول دوبار پهلوی هم ذکر شده اند.
همانجا ای « 24اهلل و رسول »پهلوی هـمـدیـگـر آمـده.
همانجا آی  27فرموده شده که« :ای کسانیکه ایمان آورده ایـد
خیان نکنید به «خدا و ورسول »و خیان نکنید در امانـ هـای
خود درحالیکه شما میدانید .درسورۀ  4النساء آیـ  13جـز 5
فرموده :هرکس اطاع کند »خداو رسول« (دنبـالـه درصـفـحـۀ
یازدهم)

