0101
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
6566 Backlick Rd.Springfield. VA
22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ چهارم  /سال بیست وهشتم  ۹۱ /سرطان  ۹۸ / ۸۹۲۱جوال

 / ۹۱۸۲شمارۀ مسلسل ۸۱۱۱

تو همی الفی که هی ! من پادشاه کشورم

پادشاه خود نیی چون پادشاه کشوری !

درسری کانجا خرد باید همه کبرست وظلم

با چنین سر مرد افساری نه مرد افسری !

حضور احمدمسعود
درقامت رهبرمقاومت مردم
مذاکرات طالب با طالب در دوحه .معامله تاریخی از بیرون،
پاسخ خود را در داخل افغانستان دریافت خواهد کرد.

به تاریخ نهم جوال  ۹۱۸۲پس از هجد سال ،در پنجهشهیهر
رویداد بس مهم اتفاق افتاد .احمد مسعود در حساس ترین شرایهط
اضاراب عمومی مرتبط به اعالم تواف یک جانبه بین طهالهبهان و
امریکا رسماْ به میدان کارزار وارد شد است .گزینش احمد مسعود
به سردار سیاسی و درصورت لزوم – نظامی -دو حکهمهت دارد؛
اول ،او یگانه یادگار احمد شا مسعود است؛ دوم ،بدنه ها مردمی
مقاومت برا عدالت ،از تمامی رهبران مهو سهوار ،نهوبهتهی و
متفرق ،سال ها پیش سلب اعتماد کرد و در اوضاعی که خار برهم
زدن توازن ملی در افغانستان باردیگر قو شد است؛ تنها کسی که
می تواند به نماد ارادۀ خل بدل شود؛ احمد مسعود است.
اردوگا تاریخی مقاومت علیه شقی ترین جریان بهنهیهاد
گرایی نیابتی ( طالبهان) بهعهد از حهذف فهزیهکهی احهمهد شها
مسعود ،همانند یک تنِ بی سر ،نا منظم و دردنهاک ،تهلهخهی هها
احتضار را مرتب تجربه کرد اما هرگز از پا نیفتاد است .بر گردن
ستبر فرهنگ مقاومت علیه عربستان و پاکستان ،سه سرِ مقوایی یها
مترسک ها طراحی شد به وسیله اسکناس ها دالر گذاشته شهد
بود و ما دیدیم که باد ها القید تاول ،هر سه سرِ مجاز را از تنهه
مقاومت بقاپید و کو مال کرد.
پنجشیر ستون فقرات امنیت در کشور به حساب می رود
و درمااسبات ،هند ،روسیه ،ایران و امریکا جایگها فهوق الهعهاد
دارد .از صانه ساز ها یک جانبه و مملو از رمهز وکهاکهار
درقار ،مسکو و پاکستان می توان فهمید که ظاهراً به تهاریهخ نهههم
جوال  ۹۱۸۲پس از هجد سهال ،در پهنهجهشهیهر رویهداد بهس
مهم اتفاق افتاد .احمد مسعود در حساس ترین شهرایهط اضهاهراب
عمومی مرتبط به اعالم تواف یک جانبه بین طالبان و امریکا رسهمهاْ
به میدان کارزار وارد شد است.
گزینش احمد مسعود به سردار سیهاسهی و درصهورت
لزوم – نظامی -دو حکمت دارد؛ اول ،او یگانه یادگار احهمهد شها
مسعود است؛ دوم ،بدنه ها مردمی مقاومت برا عدالت ،ازتمامی
رهبران مو سوار ،نوبتی ومتفرق ،سال ها پهیهش سهلهب اعهتهمهاد
کرد و در اوضاعی که خار برهم زدن توازن ملی در افهغهانسهتهان
باردیگر قو شد است؛ تنها کسی که می تواند به نماد ارادۀ خله
بدل شود؛ احمد مسعود است.
پنجشیر ستون فقرات امنیت در کشور به حساب میهرود و
در مااسبات ،هند ،روسیه ،ایران و امریکا جایگا فوق العاد دارد.
از صانه ساز ها یک جانبه ومملواز رمز و کاکار در قهاهر،
مسکو وپاکستان میتوان فهمیدکه ظاهراًکال کالنی برسهرکهوچهک
طالبان گذاشته وآنها هم یک تصویرهیوالیی درذهن شان پرداخهتهه
اند.

حکیم سنایی غزنوی
داکتر غالم مامد دستگیر

برومفیلد ،کولورادو

رحمانی رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد

به تعقیب نوشته ام که در شمار  ۸۱۰۲هفتهه نهامهۀ مهردم
افغانستان به نشر رسید رویدادها ذیل در تاالر مجلس نماینهدگهان
رخ داد است:
کاندیدها دوراول عالو بر وکیل کمال ناصراصولی و میهر
رحمان رحمانی ،شامل میرویس یاسینی و عمرنصر مجدد بودنهد
که دو اخیر نصاب را تکمیل نه نمودند و از کاندیدا ریهاسهت
مجلس حذف شد بودند.
بروز چهارشنبه  ۹۲جوزا ۸۹۲۱ش مهاهابه نهوزد جهون
۹۱۸۲م الاا میررحمان رحمانی وکیل والیت پروان در مهجهلهس
نمایندگان (ولسی جرگه) بعد ازینکهه در دوردوم بها دریهافهت
۸۹۱را رئیس مجلس اعالن شد ،ازطرف کمال نهاصهر اصهولهی
وکیل مردم خوست ،به پروتست مواجه گردید .موضوع به کمیته
 ۹۲نفر رجعت داد شد؛ و با آرا ۸۹۱عضو را خهالهدار ویها
نقاه دار راکه به نفع رحمانی تائید کرد بودند اعالن نمودند .امها
وکیل اصولی و طرفداران شان نه فیصلۀ کمیته را پذیرفتند و نه به
تائید را هم قااران خود اهمیتی قایل شدند .را گهیهر هها
سر و علنی آغاز گردید و رحمانی باز با را ها  ۸۹۱و ۸۲۹به
حیث رئیس مجلس نمایندگان آماد ا ورورد به تاالر بهود .ایهن
موفقیت را امراهلل صالح بو تبریک گفت .ولی آشهوبهگهران و
اخاللگران خواستند مانع آمدن رئیس منخب مجلس نهمهایهنهدگهان
شوند.
وکیل اصولی با حالت مضارب و پریشان گفت ۸۱۱ :نفر به
من وعد را دادند ولی  ۰۰نفر را داد من فهقهط را سهر
میخواهم!! این عکس العمل او از جهتی بود که میهخهواسهتهنهد بهه
اساس فیصلۀ دیروز را سر ویا علنی آغاز نمایند؛ رئیس مؤقت
مجلس اعالن نمود که آرا علنی باطل حساب میشود .میرامان اهلل
گذر گفت » :مجلس ما توسط چهار نفر گروگان گرفته شهد مها
رئیس رحمانی را به داخل تاالر میآوریم«. ...اصولی بهه پهودیهم
شتاب زد میآید و با لهجه ا قهر آمیز لجوجانهه و آواز بهلهنهد
میگوید» :بدون تعامل قانونی پدر کس!! اینجهه ریهاسهت کهرد
نمیتواند؛ دست قوماندان هایتان خالص ،جنگ ساالرهایتان خالص
و دیموکرات هایتان خالص همه آزاد «.خانم وکیل ها ازین روش
متآثربودند و به ارتباط این موضوع رحمت اهلل نهبهیهل کهانهدیهد
ریاست جمهور گفت :ح گرفته میشود! «و حبیب افغان درعقهب
پودیم آمد بیان داشت» :برادران پشتونم به رحمهانهی تهبهریهک
بگوئید و ازین ریشخند دست بردار شوید! «.
*****************
اما این بندوبست ها کمپاینی ترمپ در انتخابات پیش رو است و
قاعاً تضمینی برا نجات افغانستان نیست.درکنفهرانهس بهن اول،
طالبان – متاد بن الدن -ظاهراً غیرحاضر بودند؛ اکنون طالبان در
اتاق معامله حاضراند؛ امانیرویی که سالیان متهمهاد افهغهانسهتهان
راازفرو شدن درکام پاکستان نگه داشته بود؛ غیرحاضر انهد .ایهن
فارمول را حل معکوس است؛ یعنی جنگ همه جهانهبهه در فهاز
دیگر .امریکا خاموشی مردمی را که از پاکستان و نظام شرعی بهر
منوال طالبانی نفرت داشته و خار یک نظام مقید و سنتی و از بین
رفتن دست آوردها درخشان در هجد سال پسین را حتمهی مهی
بینند؛ عاد نگیرد .هر معامله ایکه درغیاب منافع افغانستان صورت
بگیرد ،ماکوم به شکست است .این پروسه یکجانبه از سو هنهد
و ایران و شبکه ها عجیب وغریب درهم شکسته خهواههد شهد.
هند ،مخالو اصلی واگذار قدرت به طالبان ،فرآیندیکجانبهه در
دوحه و مسکو را رصد می کند .هیچ کشور به شمول پاکستهان،
مایل نیست که هیوال افراطیت طالبی آن قهدربهزرش شهودکهه
خردکردنش دشوار باشد .در ساح داخلی نهیهروهها بهه سهرعهت
خودراجمع وجورکرد مقاومت سراسر برا نهجهات مهدنهیهت
افغانستان آغاز می شود .طالبان سخت غر شد و فکر می کنند در
یک قدمی بهشت موعود رسید اند و با یک جور آمد با امهریهکها
نظام بدو رو کار خواهد شد .این تصور از بنیاد غهلهط اسهت.
یک نمونه اش ،رو صانه آمدن احمد مسهعهود اسهت .احهمهد،
سمبول حرکت مردمی است که فکر می کنند امریکا و عربسهتهان
درواز جهنم را به رو شان باز کرد اند(.گزارشنامه افغانستان)

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
باید متذکر شوم که در حوالی همین گفت وشنود بود کهه
حزب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درانتخابات رئیس بلهدیهه ا
شهر کالن استانبول شکست خورد؛ و بالتآمل به زود با دریافت
نتیجۀ انتخابات به برندۀ انتخابات که از حزب مهخهالهو او بهود
تبریک گفت و اظهار داشت که « :پهیهام مهردم »را نهاشهنهیهد
نمیگیریم! اینست دیموکراسی و پختگی سیاسی!
همچنین درهمین روز چهههارشهنهبهه  ۹۲جهوزا وکهیهل
خانم«آرین یون »از ننگرهار با تند و هیجان بیهان داشهت« :از
باعثی به پا می ایستم که درین پارلمان که می بینم نه قانون است نه
اصول هیچ چیز وجود ندارد فقط زورگویی و لند غر مهوجهود
است ،مجبورا به پا می ایستم! از هر وکیل خواهش میکنم :بلهاها
خدا موضوعات قومی را دامن نزنید! و روزدیگر یکی از وکیهالن
گفت بعضی ها میگویند تاجکان به تاجکستان برود ،ازبهکهان بهه
ازبکستان بروند ویا هزار ها به ایران روند .بلاا خدا! درین تاالر
این گپ ها را نزنید! اگر موضوع قومی میبود پشتونها به رحمانهی
را نمیداد کدام یک از شما به اصولی را دادید .....اگر از قانهون
کار گرفته میشد «موضوع در همان رورز اول حهل مهیهشهد ».
کوشش نکنید بااطر چوکی جنگ بیاندازید .درینهوقهت رمضهان
بشردوست بگمانم صدا زد «کدام قانون !»وکیل آرین یون به او
صدا زد کفت :رمضان برادر! ادبیاتت زیاد ضعیهو اسهت ،آرام
باش! ما به مصلات ضرورت نداریم اگر به ارشیو مهیهرویهد بهه
آرشیو میرویم ما اصول و ظایو داخلی داریم ما قانون اسهاسهی
داریم .از قانون پیرو میکنیم و لوکه به نهقهم مها و بهرادران
باشد ».یک وکیل پشتون گفت« :گپی که میزنیم خوا خوش تان
بیاید خوا خوش تان نیاید! هر کسیکه به زور «خرید را آمد !»
خاین و بی ناموس است».
بروزشنبه اول سرطان ۸۹۲۱ش مهاهابه ۹۹جهون ۹۱۸۲م
سیدشفیع عیار ویدیویی به نشر رسانید که نشان میداد :اصولهی بها
دستک زدن ها وچشم دَور دادن ها و چشم کشیدنها و خم وچم هها
میگوید (عین گفتار از ویدیو گرفته شد است)« :آوردند دوصد
نفر مسلح را به تاالر با شعار که جنگ سهاالر دارد آوردنهد بهه
داخل تاالر ،به زور که رحمانی رئیس میشود!
درینوقت عیار صاحب ویدیو تاالر را که جمع غفیر را
درتاالرنشان میدادبه رو پردۀ کمپیوتر ظاهر ساخهت کهه دیهد
میشد در حدود دوصد نفر اعضا مجلس نمایندگان با پیهراههن و
تنبان همه غالمغال دارند طوریکه هیچکس به گپ یکدیگر گهوش
نمیدهد و فقط چیغ زدنها ،لند غریها و سلیاه گریها بود کهه در
فضا تاالر طنین انداخته بود .چند دقیقه قبل میرویس یهاسهیهنهی
گفته بود که« :رحمانی با چهل -پنجا نفر بادیگارد مسلهح داخهل
شدند که وکال تامل نتوانستند ».ولی این ویدیو بوضاحت نشهان
میداد که در تاالر فقط چند نفر از مؤظفین امنیتی تهه و بهاال در
رفتاربودند .وکیل یاسینی دوام داد اعالن کرد کهه فهردا (روز
چهارشنبه) ما و شما را گیر میکنیم کسانیکه عالقه دارد را
علنی بدهند و یا عالقه دارند که را سر بدهند...یکنفر وکهیهل
بیان داشت ۸۲۹ :نفر برا رحمانی کارت سبز نشان داد .گهفهتهنهد
را باید سر باشد و برا را سر نیز حاضر نشدند ۸۲۹ .را
دهندگان همه تاجک وغیر پشتون نبودند همه اقشارمختلو بشمول
نمایندۀ کوچیها همه به رحمانی را دادند .اول  ۸۹۱را بعد ۸۹۱
را بآلخر  ۸۲۹را برا رحمانی را داد شد است.
بفکر من این تشنجات و عدم پذیرش را هها اکهثهریهت
رحمانی توهین به را دهندگان تاالر شمرد شد میتواند .در ایهن
ویدیو یکی از وکال ظاهر شد میگوید« :وارد ساختن افراد مسلح
در داخل تاالر دروغ است یک نفر مرد مسلح به جز از ماافظین و
مسؤولین امنیتی اگر نشان دهید ما استعفا میکنیم! » ،ضمنأ ،اصولی
به گفتار تهمت آمیز خود ادامه داد ادعا میکند (عین گفتار که از
ویدیو گرفته شد )«:میدانند که نمیتوانند به زور کسی رئیس شد
نمیتواند بنابرین آنها نمی خواستند که رحمانی رئیس شود و ایهن
چوکی ریاست را وکیل ها خودشان ازجناب رحمانی شهوهوتهش
کردندو رحمانی را گول کردن ،رحمانی را بنابرین با طب اصهول
وظایو داخلی طب قوانین نافذۀ کشورمتعهد به تمام قوانیهن سهر
می مانیم ،سر می مانیم به تمام قوانین نافذ ». ....من ندانستهم کهه
چه هدف داشت ممکن شما درک کرد بتوانید( .صفاۀ هشتم)
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هفته نامۀ امید

انجنیرعبدالصبور فروزان

استادیونیورستی نیوجرسی

اوضاع عساکرپشکی در زمان محمدظاهرشاه

ادامۀ مقاله ازشمارۀ پیشین :این شیو وبرخوردها ظالمانۀ
دولت دربرابر جوانان کشور که به بهانۀ خدمت زیربهیهرق جهمهع
آور میشدند ،گرچه برح ملت یک جفا عظیم بهود امهابهرا
دوام سلانت خیلی هاکار افتاد .ملت یکسر فلج ساخته شد بود
وآنهایی که حقای رامیدانستند ونیات خاندان سهلهاهنهت رادرک
کرد بودند ،تعدادشان قلیل وانگشت شمهاربهود وحهکهومهت بهه
سهولت بسروقت شان میرسید ،اگرصدا خودرا بلنهدمهیهکهردنهد
وحرف ح را میگفتند ،پیش ازینکه حرف ازدهن شهان بهیهرون
شود ،زنجیرو زوالنه میشدند ،به شکنجه گاههها سهوق داد شهد
وسرها شان ازتنه برید میشدند ،چون ملت رابه سرحد خهفهه
نمود بودندکه نه تنهابه دفاع آنهاکسی بپا نمی خهاسهتهنهد بهلهکهه
ازترس وتهلکه پناهگاهها می جستند.
بهمین علت است که دورۀ سلانت ظاههرشها راعهدۀ بها
اغماض حقای  ،آرام ترین دور مینامند ،زیراسلانت ترس ورعب
را چنان دربین ملت پخش کرد بودکه مردم حتی توان حرف زدن
و کشیدن آواز خودرا ازدست داد بود ،چه رسدبه اینکه بپاخاسته
دادخواهی نمود وکاخ ظلم وبیداد راواژگون سازند.
طالبان ددمنش ودون صفت ووحشی نیزدرزمان زمامدار
شان ازین شیو استفاد کردند بلکه ازحدود عهمهلهکهرد دودمهان
سلانت قدم فراترگذاشته نه تنهها مهردم رالهت وکهوب وزجهر
وشکنجه کردند بلکه تاتوانستند برمردم ظلم وبیداد کردند .مهردم
ح لباس پوشیدن دلخوا خود ،ح تراشیدن ریش واصالح سهرو
صورت نداشتند ،ح پوشیدن لباس تمییز وپاکیز هم نداشتند .زن
ومرد را هتک حرمت کردند ،بی عزتی وبی ناموسی درح مهردم
نمودند .زنهارا در خانه هامابوس ودرجاد وخیابان لهت وکهوب
وقمچین کار کردند .نماز بی وضو رااجبار ساختند .باانجام این
اعمال شنیع و زشت وددمنشانه چنان ترس و رعهبهی بهیهن مهلهت
انداختند که مردم ازترس دورۀ طالبان رادورۀ آرام ومصهون مهی
خواندند .چون کشوررا شبیه قبرستان ساخته بودند!
برگردیم به دورۀ سلانت که لهبهاس وجها بهودوبهاش
عساکر بدتراز لباس ومسکن اسیران درتجمع گاهها نهازیهههابهود.
جمپر و پتلون بزرگترازقد وقامت عساکر ،همه پینه پر ورنگ رفته
بازیر پوشها کرباسین که وقتی یک عسکر ترخیم مهیهشهد بهه
عسکرتاز وار داد میشد .کالههابزرگتر ازاندازۀ سر با شاریدگهی
ها ،رنگ رفتگی هاکه حلقۀ ازچربی سر درآنهانمایان بود وبهعهضها
سوراخها وپینه هاهم داشتند .بوت هاهمیشه کالنتر ازانهدازۀ پها
عسکربود ،و برا اینکه بتواندآنرا بپوشید پارچه ها تکهه راکهه
بنام پا پیچ یاد میشد در پا خودپاپیچ مهی بسهت امهابهاآنهههم
اکثرپاها عساکر زخم برمیداشت وتا ختم عسکر پهاهها شهان
تغییرشکل میداد وتاآخهر عهمهر بهه امهراض خهاهرنهاک پها
مبتالمیشدندکه سرانجام حرکت ورا رفتن برایشان دردناک میشد
وتاآخر زندگی بااین عارضه ودرد بسرمی بردند.
عساکر کال زمستانی ودستکش نداشتند وسرما زمستهان
ایشان راسخت اذیت میکرد .به آنان امرشد بودکه موها سرشان
تراشید باشد ،درحالیکه لوازم صای سرتراشی وتدارکات سلمانی
برایشان تهیه نمیشد .خودشان سر یکدیگر رابا تهیهغ وپهل پهاکهی
وچاقو تراش میکردند که خیلی آزاردهند بهود و اکهثهرسهبهب
تولیدجراحات وزخم ها درسرآنهامیشد .زمستان گوشها شهان را
خنک صدمه میزد ولباسها ماافظو ازخنک نداشتند ،آنان با سر
ورو و دستها صدمه دید ازسرما سخت زمسهتهان درمهیهدان
تعلیم وبه کارها شاقه میپرداختند ،گا این صدمهه هها نهاشهی
ازسرما دایمی میشد وچنین عساکر در بقیۀ عمرازآن عوارض رنهج
میبردند.
غذا عساکرخیلی ساد وبی کیفیت بودکه شامل قر وانه
ونان خشک می شد .نان خشک برا نواحی نزدیهک پهایهتهخهت
ازسیلو مرکزتهیه شد ونان نوع سوم یها ادنهی تهریهن آن بهه
عساکرداد میشدکه ترش وسیا وسخت می بود وبعضا نخوردنهش
بهتر ازخوردنش می شد .درمناط دور عسهاکهرخهودبهایهد تهنهور
میکردند ونان خشک خودرا می پختند .قروانه اکثر درسهاهلههها
سرپوشدار حمل میشدکه ازبقایا جنگها اول ودوم جهههانهی
بود وشورو دربدل گاز طبیعی به افغانستان میفروختند .قهروانهه
معموال متشکل ازچنددانه زردک و کهچهالهو یهابهادنهجهان سهیها
پوستدارباکمی آب جوش داد شد وذرات خرد و ریهز روغهن
درآن دید میشدوتوته ها پیازنیم پخته هم داشت .یک عسکربنام
قروانه چی هر دلگی درآشپزخانه سلال راازآن پرکرد وباچمچه
باال کاسۀ هرعسکر که نان سیا درآن ریز ومید کرد بود مهی
انداخت.
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عساکرمال استامام نداشتند وروزها جمهعهه درکهنهار
رودخانه هاوجو ها وآبها ایستاد کاال خودرا بایک صهابهون
سیاهرنگ وسخت که صابون قندز گفته میشد ،می شست وبهدن
خودراهم باهمان صابون می شست.
لئون پوالدا یک دپلومات بلندرتبۀ امریهکها درسهفهارت
آنکشوردرکابل چندین سال کارکرد وماالعاتی درموردافغانستهان
نمود است ،دریادداشت هایش وضعیت عساکروچگونگهی قهوا
مسلح دورۀ ظاهرشا را این طورشرح داد است« :وضعیت قهوا
مسلح کشورسخت درهم وبرهم است وشرایط زندگی عساکرخیلی
هاغم انگیز ودردناک است .عساکربایونیفورم کهنهه و فهرسهود
اندکه درجان شان خیلی کالنی میکنند وبوتها کهنه ورنگ رفتهه
باپینگی هاوپارگیها که به مراتب ازاندازۀ پا شان بزرگتهر اسهت
ووقت رفتار آنهارا اذیت میکند ،کالهها شان ازسرشان گشادتهر،
کهنه وفرسود می باشد باخوداسلاهۀ زنهگهزد وقهدیهمهی کهه
اززمانها عتیقه اند باخودحمل میکنند که چنین صانهۀ بهه یهک
کاریکاتور خند آورمیماند تاقوا مسلح»...
عنعنۀ ناپسند وحتی غیرانسانی دیگر که درقوا مسلهح
درزمان ظاهرشا روا داشت ،داشتن اردلی یا نفرخدمت بود ،کهه
یک نوع بردگی وغالمی آن جوانانی بودکه بهه بهههانهۀ خهدمهت
زیربیرق آورد شد بجا خهدمهت بهه وطهن و عسهکهرشهدن،
درخدمت صاحب منصبان واعضا فامیل آنهاقرارمیگرفتند .اینهان
ازخود اراد وآزاد نداشتند وبرخورد بهاآنهان مهثهل بهرخهورد
باچارپایان و حیوانات میشد .هرصاحب منصب اردو یکنهفهرازیهن
جوانان بیگنا را خوش کرد به خانه میبرد وتازمانیکه آن پسربچۀ
بیچار ترخیم میشد ،غالم آن صاحبمنصب وفامیلش بود.
اکثریت صاحبمنصبان اردو پشتون بودند ،تاجیک خیلهی
کم و ازبک و ترکمن به ندرت وهزار هرگهزصهاحهب مهنهصهب
عسکر نمیشد ،واگرمیشد از نادرات زمانه بود .درمالۀ که فامیل
من زندگی میکرد ،وآنگا پسرخردسالی بودم ،بیاددارم که درآن
ماله چهارد صاحب منصب عسهکهر بهاخهانهواد هها شهان
بسرمیبردند ،اکثرآنهاازکابل نبودند وبیهشهتهرازجهنهوبهی ویهکهی
دونفرازلغمان و وردک بودند .فقط یک صاحب منصبهی بهودکهه
تاجیک وکابلی اصیل واز خویشان شهیدمهد ظفربود .بیشتهریهن
پسربچه هایی که به نفرخدمتی گرفته میشدند ازبک و تهرکهمهن
وهزار وبه اندازۀ خیلی کم بچه ها تاجیک بودند .نهفهرخهدمهت
پشتون خیلی نادر وحتی هیچ موجودنبود.
نفرخدمت بیچار هرکاریکه یک عضوخانوادۀ صهاحهب
منصب برایش میداد باید بدون چون وچرا انجام میداد وههرامهر
که باالیش میشد بهرقیمتی که برایش تمام میشد بایداجرا میهکهرد.
نفر خدمت به مثابۀ غالم نه بلکه مشابه به بنهدۀ زرخهریهد تهلهقهی
میگردید .روفتن اتاقها وحویلی ،پاک کهردن وشهسهتهن لهبهاس
وظروف ،سودا آوردن وآب آوردن ،بیل زدن ،گلهکهار  ،رنهگ
زدن بوتها همۀ خانواد  ،شستن وپاک کردن تکه هها کهثهیهو
کودکان خانه و خالصه هر نوع کارشاقه که هیچکس دیگرانهجهام
نمیداد ،امانفر خدمت مکلو به انجام آن میبود .اردلهی بهیهچهار
بایدصبح وقت برمیخاست ،خمیر نمود تنور راروشن میکرد ،غهم
خورشی بز وگوسفند ومرغ اگهرمهی بهود بهایهداجهرامهیهنهمهود.
نفرخدمت شبهاناوقت استراحت میکرد وغالباٌ دراتاقهها مهاهقهر
ونمناک غیرصای دریک گوشۀ حویلی زندگهی مهیهنهمهود .زن
واوالدصاحب منصب اکثرآنهارابه نام نمی خواندندبلکه به شهکهل
تاقیرآمیز نفرخدمت ،اردلی وبعهضها عسهکهرصهدامهی کهردنهد
مثالچنانچه پسرصاحب منصب اگرصدامیکرد نفرخدمت بهوتههها
مر پاک یا رنگ کو! اردلی ازخواب هم میبود باید جواب میداد:
بلی صاحب همیالی رنگ می کنم !
نفرخدمت بهمه کارهاباید رسیدگی میکرد ،وچون اندازۀ
کارهاازتوان شان باالتربود واگرکاریکی ازاعضا فامیهل کهمهی
تاخیرمیشد ،بر اوچیغ وفریاد می زدو دو ودشنام میداد وبعضا اورا
لت وکوب هم مینمودند .مأکوالت نفر خدمت راصاحهبهمهنهصهب
نقد میگرفت ودرعوض هرچه ازدستر خوان خودش باقی میمانهد
به او داد میشد.
ممکن صاحب منصبانی بود باشندکه بارحم وعاطفهه بها
نفر خدمتش برخورد میکردند ولی من چنین چیز راسراغ ندارم.
تنهادو صاحب منصبی رادرآن ماله بیاد دارم که اردلهی ههایشهان
تنهاشکایت ازاندازۀ زیادکارهاداشتند ولی از رفتارصاحب منصهب
شان شاکی نبودند ،یکی آن همانی بودکه ریش سفید داشت وآدم
متین واز اقربا شهیدمهد ظفربود وصاحب منصب دیگرشخهم
بلندقامت والغر درسنین باال بودو آدم خان نام داشت وازجاجهی
بود .هردو اردلی هزار بودند .اردلی که مربوط خانوادۀ مهههد
ظفربود حتی وقتی ترخیم شد ،گاهگا بدیدن آن خانهواد مهی
آمد
اینکه اکثرصهاحهبهمهنهصهبهان پشهتهون اردلهی خهودرا
بیشترازمردم هزار واوزبک انتخاب میکردند ،معلوم نیسهت کهه
این انتخاب اتفاقی بود ویابه عمد؟ خانۀ یک صاحبمنصب بهرا
آنان فقط یک زندان بود وخانهوادۀ اونهفهرخهدمهت را چهیهز
بیشترازیک نوکر یابردۀ حلقه بگوش وفرمانبردار نمی شناختهنهد.
زمانی که پسربچۀ مکتب بودم درهمسایگی مایک صاحبهمهنهصهب
بود ،اردلی او اوزبک بود،
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همیشه خوار وزاروخسته وماند معلوم میشد .بوتههها عسهکهر
داشت که ازپایش بسیارکالن بود وبه مشکل را میرفت .بهنهدهها
بوتش از بین رفته وقسمت باالیی آنراتوسط پارچۀ تکه می بسهت،
دربدن خود جمپر و پتلون عسکر داشت که خیلی بهرا کهالن
بود وبچه ها کوچه خر د جو گهفهتهه آن بهیهچهار را اذیهت
وآزارمیکردند ،لباس و کفشهایش طور معلوم میشد که هیچکس
نمیتوانست ازخند خوددار نماید ،زیراهمۀ آن کهنه وفهرسهود
وپینه پر چندرنگه بودوکالهش بزرگترازسرش بهود .درزمسهتهان
ازخنک می لرزید و برف پاکی میکردو دستانش ازشدت خهنهک
صدمه دید بود.
صاحبمنصبش اورا درتابستان به گلکار ودرزمستان برا
برف پاکی به خانۀ اقارب خودمیفرستاد .درخانه هم نه تنههابهامههها
وحویلی راازبرف پاک می ساخت بلکه تا سرسرک که یک فاصلۀ
دوربود رانیز پاک میکردتاصاحب منصب واوالدش بدون اشهکهال
تاسرجاد بروند.
کسانی که ازصاحبمنصب طلب میکردتا اردلی اش رابرا
کاربخانۀ آنهابفرستد ،این یکی مثل آن که خرش را بهرا انهجهام
کار به دیگر میدهد ،این جوان بدبخت رانزد متهقهاضهی روان
میکرد .درخانۀ این صاحبمنصب دوازد نفرزندگهی مهیهکهردنهد،
اوالدش ،خانمش ،پدرومادرش ودوبرادرش .وایهن نهفهرخهدمهت
بایدکارهمۀ آنهاراانجام می داد ! پدرم اکثراٌ برا اوغهذا ومهیهو
میداد وباهم دوست شد بودند .اوهروقت پدرم رامهیهدیهد اشهک
ازچشمانش میریخت ومیگفت باال مه بسیارظلمس ! دعا کهو کهه
خداوندمر از ظلم وستم خالص کنه .و روزها جمعه کهاال
خود را به دریا میبرد وباال یک تخته سهنهگ مهیهشهسهت وههم
سروجان خودرا با همان صابون قندز پاک می کرد.
بعضاٌ موجودیت این اردلی هادرخانۀ صاحهب مهنهصهبهان
مشکالت اخالقی رابار میآورد .بخاطردارم وقتی کهه در وزیهر
جالل آبادخدمت عسکر راسپر میکردم ،درصانه قشله خهیهمهۀ
زد بودندکه پورتاتیو یادمیشد ودرآن یک عسکر رابند کهرد
بودند .خیمه درجایی بودکه آفتاب مستقیما وهمه روز بهاال آن
میتابید ،چون جریان هوا وجودنداشت داخل خیمه چهون کهورۀ
آتش میشد .وقتاٌ فوقتاٌ صدا چیغ وفریادآن عسهکهردر زیهرلهت
وکوب وچوب زدنها میآمد وحتی درنیمه ها شب چیغ وفریادش
شنید میشد ،درعین حالیکه فغان میزد وازدرد مینالیهد مهیهگهفهت
(گنا مه نیس گنا بی بی جان اس ،گنا مه نیس گهنها بهی بهی
جانس )...پس ازمدتی آن فریادوفغان ونالیدنها خاموش شد وخیمۀ
پورتاتیو برداشته شد گفتندکه آن بیهچهار اردلهی درزیهر لهت
وکوب جان داد وبعدمعلوم شدصاحب منصبش اورا درحال عهمهل
نامشروع باخانمش دستگیر کرد بود .
باوجودضعو نظامی وداشتهن یهک اردو ازپهاافهتهاد
وابتدایی وبیکار بقول لئون پوالدا چیز جز کاریهکهاتهورخهنهد
دار ازیک قوا نظامی نبود .حکومت ظاهرشا بهعهدازتهاسهیهس
پاکستان در ۸۹اگست  ،۸۲۱۲سروصدا پشهتهونسهتهان وآزاد
قههبههایههل سههرحههد رابههرا انههداخههت ،دریههن را مصههارف
بیموردکردوبدون اینکه ازواقعیت ها تاریخی ومهعهامهلهه گهر
نیاکان خود باانگلیسان درتسلیمی سرزمهیهنههها افهغهانسهتهان بهه
انگلیسهاآگا باشد ،غوغا پشتونستان رابه اندازۀ بهلهنهدکهردکهه
حامیان پاکستان درسال ۸۲۱۲عمالبه مداخلۀ نظامی و تهاجم بداخل
خاک افغانستان اقدام کردند ،وبهرا ایهنهکهه حهکهومهت شها
باگوشمالی داد وچیغ وفغان (داپشتونستان ز موژ)ش راخفه ساخته
باشند اردو منظم ومجهز باطیارات بمب افگن ووسایط پیشرفهتهۀ
نظامی که اردو ظاهرشا هیچیک آنرا نداشت بجانب افغهانسهتهان
فرستاد ،ودرظرف کمتراز یک روزبا بمباران قاعات ضعیو نظامی
افغانستان راکه درقریۀ مغولگی جابجا بود بداخل خاک افغانسهتهان
پیشرو کردند.
قبل ازحمله ،پاکستان امین اهلل خان برادر امان اهلل خان رااز
رنگون آورد و به قبایل سرحد پول دادنهدکهه و رابهاهیهث
پادشا قبول نمایند ،د هزار نفر قبایلیان جمع شد وامین اهلل خهان
برا گرفتن سلانت ازظاهرشا بارف کابل حرکت کرد وههمهه
راپول و اسلاه داد بودندتا فرزندکسی راکه قبهالبهه پهادشهاههی
رساند بودند ،از تخت وتا سرنگون سازند .درقریهۀ مهغهولهگهی
عساکر افغانستانی با سالحها کهنه وفرسود وشکم نیم گهرسهنهه
وقوتها قبایلی با پیراهن وتنبان ولنگوته وتفنگهایی که اکثر بهه
موزیم هاتعل میگرفتند جهابهجها بهودنهد ،ههمهۀ آنهههارا قهوا
مجهزپاکستان کشته و زخمی ساختند وازکشتن افراد غیرنظامی هم
دریغ نکرد خانه ها ومزارع رابمباران نمودند .گفتهه شهدکهه در
حدود دوهزارنفردرین حادثه کشته وزخمی شدند.
آن حرکت نظامی پاکستان درواقعیت اقدامهی بهودبهرا
سقوط سلانت دیر دونی هاوبرقرارساختن امین اهلل ،امهاچهیهز
واقع شدوامین اهلل خهان بهاوجهودیهکهه بهاد ههزارحشهریههها
عشایرجنوبی وپشتیبانی مستقیم نظامی ومالی پهاکسهتهان  ،ههوا
پادشاهی را ازسربدرکرد وناپدیدشد .وقتی حشهریهههادیهدنهدکهه
مدعی پادشاهی از عهدوپیمانش گذشته والدرک گردید ،همه تیت
وپاشان شد سالح وپول پاکستان راغنیمت دانسته به خهانهه هها
خودرفتند .مقامات پاکستانی ازین وضع مأیوس شدندودانستندکهه
(دنباله درص)۲
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شمارۀ 0101
فلشنگ ،نیویارک

پاسداشت زبان مادری و حرمت فرهنگ ها
مورد تأیید و تأکید ملل متحد ()۸۱

زمانی که سازمان ملل  ۹۹اپریل رابنام روزجههانهی زنهان
بیو مسماساخت ،یاد آور داشت که چشم ها بهی فهایهد اسهت
وقتی ذهن کورباشد .بایدذهن ههارا جهال وصهیهقهل داد وههمهه
موضوعات ومسایل ابنا بشر راباژرفنگر وحضور ذهن وعهمه
اندیشه نظار گر بود .انگیزۀ اینکه چرا ملل متاد همچو روز را
به مثابۀ روزبین المللی بیو ها خواند ،که زنان بیو باتجهریهدشهدن
ازاجتماع و قرارگرفتن درموقو نامامئن وپهن شدن کولهه بهار
ازناهنجاریها فرا رو شان ،هکذا ایجاد دغهدغهه و ازنهظهرروانهی
ومعیشتی ،اقتصاد ووضعیت اجتماعی متفهاوت از زنهانهی کهه
شوهران شان درکنارآنان قراردارند ،آنان بدون همدم ،ههمهگهام،
همسر وهمسفر به مجادله ومبارزۀ عظیم زندگی میپردازند.
بدین ملاو سازمان ملل بخاطرجلوگیر ازتبعیض وختم
دیدگاهها سخیو و منفی درمقابل بیو ها ،نسبت به زنهانهی کهه
متأهل هستند یا دختر اند ،اهمیت قایل اند ،درحالیکه به زنان بیهو
به دیدۀ زن نگا نمیکنند .درحالهیهکهه بسهاغهاصهبهیهن وقهلهدران
وخودخواهان بخاطر دوام سلاه وسیارۀ خود ازشوهران آنهان بهه
مثابۀ سپردفاعی خوداستفاد نمود وآنان جان داد اندتاجان زمهام
داران حفظ گردد.
ملل متادیادآور مینمایدکه آنان انسان اند ،کسی باآنان
چندان میل به ازدوا ندارند وخودشان اگر درپی ازدوا شهد و
تالش برا زندگی مشترک دیگربگیرند ،سهرکهوب ومهنهکهوب
میشوند وبانگاهها حقیرانه به اونگریسته میشود وباتبصهر هها
سبکسرانه و درنهایت اگرآنان رابهه شهوههردوم بهدههنهد بهایهد
برادرشوهرفوت شد اش باشد.
سرمنشی سازمان ملل گفت :زمانیکه زنان شوهران شانرا از
دست میدهند در معرض مشکالت ومعضالت وآسیب ها فزایند
قرار میگیرند ،وبسا ازبیو ها ازمیراث وملکیت زمین ومال ومنهال
ومعاش بیمه ها صای ،آموزش و پرورش وگردش کهنهار زد
میشوند ،واوالدشان هم ضمن اینکه فقدان پدران شانرا بهاگهوشهت
وپوست ومغزاستخوان احساس مینمایند وازمهر ومهاهبهت پهدر
ماروم میشوند ،ازوضعیت مالوب درمکتب وماله وکوچه وبرزن
هم برخوردار نمی باشند .موصوف تاکیدنهمهودکهه حهتهی زبهان
وادبیات که درمقابل این قشر درد دید ودردمند استفاد میهشهود
دچار افت وآفت میباشد.
سرمنشی فعلی آقا انتونی گوتراش که اهل پرتگال است
وبانکی مون منشی ساب اهل کوریا جنو وقبل ازآن کهوفهی
عنان فقیداهل گانا ،تایید مینمودندکه تبعیض علیه زنان بهه نهفهع
جامعه وجهان نخواهدبود .ملل متادبیان میدارد که دیدگا جهامهع
وروشن ،ذهن باز ورفع تبعیض سیستماتیک باعث میشودکهه زنهان
بیو واوالد شان ازمزایا انسانی وکرامت بشر وحهقهوق بشهر
بصورت همه جانبه مستفیدگردند ،وفرزندان شان هم ازالک یهأس
وناامید فارغ ساخته شوند.
روزجهانی بیو هاموقعیت خوبی است برا حهرمهت بهه
قشر که درکمبود وحسرت وآرمان به جنگ حوادث میروند وبا
منتها مارومیت ومادودیت ،سوءاستفاد وسوء تهفهاههم قهدم
بههرمههی دارنههد .بههررسههی اوضههاع واحههوال ایههن زنههان دربسهها
کشورهاباورعام ودر افغانستان باورخاص قابل بازنگر وتهعهمه
میباشد .ساختار سنتی و جامعۀ مردساالر مسیرزندگی بهیهو ههارا
باچالشها مختلو مواجه ساخته است( .زن آبهاد مهاهلهی شهد
درحومۀ شهرکابل که زنان بهیهو کهه درطهول چهههاردههه کهه
کشورمراحل دشوار ازحیات سیاسی و اقتصاد خودرا سهپهر
مینماید ،وبخاطر یکه تاز زعما سلو دراین مدت زمان شوهران
شان شهید یا ناپدیدشد اند ،درآن مال بخود سرپناهی ساخته اند،
ولی نام آن مال بدون اینکه انسان عمیقا متوجه شود که زن آبهاد
یا بیو آباد که حاال بر سرنام آن هم جنگ است که کوند آباد یها
بیو تون گفته شود ! درحالیکه باید تفهیم گردد که زبان گر خود
بجا باشد زبان است /واگر یک نقاه افزود زیان است !
زنان درجهان سوم بیشتر قربانی خشونت اند وزنان بهیهو
قربانی خشونت افزونتر .آنان درزمان دختربودن ملک شهان پهدر
بعد بدون ابرازنظر وح انتخاب دریک ازدوا اجبار وبهعهدههم
غنیمت شوهر و احیانا هم پس ازفوت شوهر بایث زن برادرش می
شوند.
طب آمارسازمان ملل افغانستان دو ونیم ملیون زن بهیهو
دارد ،جمع بیو ها جهان براساس آن احصاییه دوصهد وپهنهجها
وهشت ونیم ملیون است ،که سی و پنج ملیون آن درفهقهرمهاهله
زندگی دارند .هندوستان با ۱۱ملیون بیو  ،چین با چهل وچهار ونیم
ملیون بیشترین بیو ها دنیا را دارند .عراق ،افغانستان ،افریهقها
شمالی و اخیراٌ سوریه نیزبه تناسب نفوس شان خیلی بیهو دارنهد.
حدود  ۱۸ملیون بیو طب آمار م م ازسوءاستفاد وآزارجهنهسهی
رنج میبرند.شورایعالی رفها وتهامهیهنهات اجهتهمهاعهی سهازمهان
مذکورخواهان فراخوان برا زدودن فقربیو ها دنیا ،حهمهایهت
دربرابرآسیب پذیر روحی وروانی شد است .این شهوراگهفهتهه
 ۹۰۱ملیون بیوۀ گیتی دچار حیا وشرمندگی اند که از بیوگی خود
انکارمیکنند .هکذا  ۰۱۱ملیون کودک زنان بیو درجههان وجهود
دارد.

نامگذار همچوروز گام مثمر ثمر بهرا ایهن کهتهلهۀ
ماروم انسانی وترویج حمایت عمومی جهان ماسوب میشود.
معموال زنان بیو که جهت دریافت معاش شوهران شههیهد
شدۀ شان به ادارات دولتی میروند به ناو نگاهها شهوت آلهود
و خواستها وخواهشات لاظه یی قرارمیگیرد ،واز اهمیت وامنیهت
خوب برخوردارنمی گردند .دربساکشورها نظربهه سهاخهتهارهها
اجتماعی فرق میکند ،امادرمجموع درهمۀ دنیااین موضوع مسهایهل
حاشیو خاص خودراداشته ودارد .مردان هوسباز ولجو ههرآن
وانمود میسازندکه نیازنفسانی دارند ،لذاهرکمکهی کهه بهکهنهنهد
وبخواهند به ناو خواست جنسی میداشته باشند .آنهان درذههن
وضمیرخویهش فهقهط بهه یهک چهیهز مهیهنهگهرنهدکهه بهیهو
شوهرنداردودرتنگنا نفسانی قرارداردوبایدسیراب شود!
مشکل دیگردرجامعۀ جهانی قرارداردکه مرد هها بهازنهان
خارجی ازدوا می کنند ودختران روبه سالخوردگی میروند .تاز
در کشوربلایک اجتماعی تدارک شد بودکه دختران وزنانی کهه
در جستجو شوهر انداماخواستگار متقاضیی نیافته اند ،باپوشیهدن
پیراهنها سفید وگل سرخ بدست به خیابانها بروکسل ریختند و
مدعی اندکه طرزنگاهها وخواهشات به ایشان ازدوا گرایانه نبود
بلکه استفاد جویانه میباشد .آنان گفتندکه دختران روبه سالهمهنهد
شدن هم به (بیوۀ تدریجی) یا (بیوۀ اجبار ) مبدل میشوند !
وزارت کار وتامینات اجتماعی وشهدا ومعلولیهن اخهیهراٌ
گفت هشتصدهزار بیو راامسال مساعدت میکند .واصل نور مهمند
معین آن وزارت گفت دو درصد رقم ثبت شدۀ زنان بهیهو نشهان
میدهددر افغانستان بیو هانان آورخانواد هایشان انهد .بهههرحهال
افغانستان کشوریست که عالو براین وزارت ،بسا نهاد ها حقوق
بشر و مدنی ،وزارت زنان هم دارد !
معضلۀ دیگرزنان بیو ازدوا صیغه اسهت .بهیهاد داریهم
گزارش تکاندهند و دردآور که باچندزن صیغه شد انجام تهیهه
شد بودو واقعااستخوانسوزبودکه زنی بیو گفت دوبارصیغه شد ،
یکباربرا ۱۰دقیقه وباردیگربرا سه روز!
درگزارش سازمان ملل میخوانیم که زنان بسهاکشهورهها
افریقا هنوز از حقوق خودآگا نیستند .درسیرالهیهون زمهایهنهکهه
ویروس ایبوال و انفلوئنزاها گوناگون شهیهوع یهافهت ،جهههت
جلوگیر ازشیوع بیشترآن شستن سگهاوپنجر ها وکارها شاقهه
بدوش بیو هاسپرد شد( .مارتی چنتل) رئیس نهادخیریۀ زنان بیوۀ
کشورکامرون گفت که اکثراوقات زنان بیو درحاشیه اندتامتن!
درحقیقت مرش یک بیو بامرش شوهرآغازمییابد ،آنهان
مردگانی اندکه نفس میکشند .خانم اوتوناتا رئیهس نهههادخهیهریهۀ
حقوق زنان فارورد به رویترز گفت مشکالت زیاد فرا رو مهان
قراردارد.
برا حسن ختام باث زنان درین مقاله شوخهی مهعهروف
مرحوم مولو مامدیونس خالم رامی آورم کهه درپهاسهخ بهه
پرسش یک خبرنگارکه از او درموردحرمت شهمها دربهرابهرزنهان
چاوراست؟ گفت زن درخانه وزیرامورداخله میباشد .شهز پهه
کور کی د کورنیوچارو وزیر د !
این نوشته درهفتۀ اول کهه چهههارم جهوال وروزهها
تعایالت عمومی در ایاالت متاد میباشد وبااسهتهفهاد ازههمهیهن
رخصتی ها رو صفاات کاغذنقش میبندد ،بایدکمی پرداخت به
اینکه چراهمچو روز بزرش درتاریخ این کشهور قهلهمهدادشهد
است .روز راکه سیزد ایالت این کشهوراسهتهقهالل شهان را از
بریتانیا کبیرگرفتند روزایجادایاالت متاد میشمارند .درچههارم
جوال  ۸۲۲۱بودکه این سیزد ایالت مستعمر که بهنهام ایهاالت
ساحل شرقی یادمیشد اعالم موجودیت کردند .این مستعمر هاکه
زیادتر متکی به امورزراعتی بودند که اجازۀ کشهت آنهرا دولهت
بریتانیا میداد .ایهن امهر درابهتهدادرحهدودعهاد وبشهر بهود،
اماباگذشت ایام بخاطرازدیادمالیه وقانون شکنیهادر ۸۲۱۰برخی از
ساکنان امریکا درخواستهایی درراباه با ح شان مبنی برنمایندگان
درپارلمان آغاز وشعارشان این بودکه بدون نمایندۀ ما ازین طهرف
آبها مالیاتی نخواهدبود!
بعد به رستاخیز وسرخط مبارز وانقهالب آزادیهخهواههی
درتاریخ ایاالت متاد تبدیل .درسال  ۸۲۲۰جنگ بهرا کسهب
استقالل ازبریتانیا آغازشد ،سال بعد آن اعالمیۀ استقالل که توماس
جفرسن نقش اصلی واساسی درنگارش آن داشت ،مبارز ومجادلهه
ونبرد بین استقالل خواهان وبریتانیا درسال  ۸۲۱۹و عهههدنهامهۀ
پاریس به نفع امریکامنتهی شد.جان آدامهز وتهومهاس جهفهرسهن
ازجملۀ امضا کنندگان اعالمیۀ استقالل اندکه بعدهها بهه ریهاسهت
جمهورایاالت متاد هم رسیدند .چهارم جوال  ۸۱۹۱مصادف به
پنجاهمین سال امضا اعالمیۀ جیمز مونرو رئیس دیگرامریکا کهه
بایث وعنوان یکی ازبانیان وپدران بنیانگذار امریهکها مهاهسهوب
میگردند ،درچهار جوال روزاستقالل امریکادرسال  ۸۱۲۹وفهات
نمود.
مردم فلپین هم درچهارجوال ۸۲۱۱مهوفه بهه کسهب
استقالل شان شدند وامریکا خاک فلپین راترک گفت.بعدا فلپینهی
ها آنرابنام روزجمهور مسمانمودند .در راوندا نیهزچهههارجهوال
بعنوان روز آزاد آن کشورشناخته شد است .علت این نامگذار
بعنوان روز آزاد پایان نسل کشی ،کم رنگ شدن تبعیض نهااد
درآنکشور بود .راوند هاشعاردادندکه بها ههرانسهان (دنهبهالهه
درصفاۀ )۲

صفحۀ سوم

سلیمان امیر

چه خوبست یک قصۀ سابق را قصه کنم!

برا بار اول داخل ماموریت شدم درریاست مهاهبهوعهات
بود که در غرب بانک ملی موقعیت داشت .اقا سید قاسم رشتهیها
رئیس ما بود وچون موسسات خصوصی اندک بود یگانهه مهرجهع
استخدام همانا دفاتر دولتی میبود.
نسبت ضیقی امکانات وجا چندین شعبه را در یک اتهاق
کالن می گنجانیدند .در اتاقیکه من تاز وارد بودم یک چهوکهی
ومیز مستعمل اضافی نصیب من شد وسابقه دار هااشخاص مسهن و
مهم بودند مثال واسعی صاحب  ،سیفی صاحب ،و اسهتهاد شهکهور
رشاد و یوسو روشنفکر ودیگران  ..ازینکه جز مهقهالهه نهوشهتهن
کاردیگر وجود نداشت ،هریکی با پرداختن با قصه و یگان سهر
گذشتی روز را بیگا مینمودند که اگر حوصله بود همه رابهازگهو
خواهم نمود .
در همین احوال یک جوان فارغ ادبیات را معرفی نمودنهد
که یک میز و چوکی دیگر هم گذاشته شد .این تهاز وارد کهه
بسیار باهوش و با تمکین بود اسمش حبهیهب الهه تها بهود.و
نیزمانند دیگران کارمعینی نبود که انجام دهد ازینکه دیگران قصه
ها می گفتند و نیز نوبت گرفت و یکروز یک کهتهاب را کهه
باخود حمل مینمود با اجاز گفت یک داستان دلچسپ است بهرا
تان میخوانم ان داستان »داش آکل« نام داشت از صادق ههدایهت
که با دکلمه عالی انرا خواند وهمه را مجذوب خود نمود  ...مهن
از همه بیشتر مجذوب داستان هدایت شدم وچون تا از لاا سن
بزرگتر ازمن بود برایش احترام زیاد قایل بودم و آشنایی بها اثهار
هدایت را برا همیشه ممنون و میباشم.
روز دیگر که اندکی دالور تر شد بود .گفت اندیوال هها
اگر خسته نمی شوید که روز بگذرد یک سر گذشت ایام فاکولتهه
ادبیات را برایتان قصه کنم چون دید که اعتراضی نشد شروع بهه
قصه نمود :در دوران مکتب مضمون مش خهط روا بهود وامها
فاکولته ورسم الخط متداول نبود و ازینکه مرد ماترمی با نهام و
نشان که زمانی استاد سردار نعیم خان هم بود به و مراجعه کرد
و طالب یک وظیفۀ بعد از تقاعد شد بود  ..سردار ازو پرسید که
استاد کدام وطیفه را خوش دار ؟ استادگفتهه ههمهان مهعهلهمهی
خوبست ،سردار شاید پرسید معلمی کدام مضمون استاد گهفهتهه:
سردار صاحب رسم الخط بی درد سر است .سردار باز پرسیهد در
کدام مکتب باشد استاد میگوید  :سردار صا حب بچه ها مکهتهب
حوصله مرا بسر می برند ،یگان فاکولته باشد بهتر است.
درانوقت پوهنتون وجود نداشت و صرف فاکولتهه طهب
حقوق و ادبیات موجود بود .خالصه قرعه فال بنام فاکهولهتهه مها
برامد وبامر فوق العاد معاون صدارت یک مضمون جدید باال ما
تامیل شد و آغا صاحب استاد آن مقرر شهد .یهک روز رئهیهس
فاکولته استاد را آورد بعد از بیان امر سهردار ،آغهاصهاحهب را
معرفی نمود و بما و خود استاد تبریک گفته ورفت که مامهانهدیهم
واستاد ...
طب معمول قدیم ها که در مکا تب اولین کار معلم ان بود
که در رو تخته نام مضمون خودرا می نوشتند و آغا صاحب بها
خط نستعلی زیبا در تخته نوشت(...علم خط )
درین وقت رحیم الهام و نسیم نگهت که اول نمر و دوم
نمر صنو هم بودند به یک صدا اعتراض کردند که استهاد خهط
علم نی بلکه فن می باشد! استاد با حالت عصبی قهر شد و تکهرار
می گفت خط از علوم مهمه می باشد ،اگر شهمها ادب رارعهایهت
نکنید حضور سردار شکایت و استعفا می نمایم.
تا گفت دیدم که گپ کالن میشود اجهاز خهواسهتهه
شروع به سخن کرد و گفتم بچه ها شما ماالعه ندارید ونمی دانید
که پروفیسر »بولت «وداکتر»نت «درکتاب »سب ستیشهن« در
بار (علم خط ) توَضیاات همه جانبه داد است ...وشما از دنهیها
خبر ندارید ..رحیم و نسیم حیرت زد به من گوش می دادند کهه
استاد نزدیک من امد پرسید :بچه تو از کجا اسهتهی ؟ گهفهتهم
صاحب از قریه نیاز چار اسیا میباشم .سر و وضع مرا که لهبهاس
صایح هم نداشتم به دقت سیل نمود دوبار بهه طهرف الهههام و
نگهت رفته و گفت افسوس افسوس ! که شمها شهههر ههم مهی
باشید ..ببینید این بچه که از پشت خر تا این جا خود را رساند تها
کدام حد هزشیار و پر معلومات است .حیو پدر که شهمهارا نهان
داد و عقل نداد !
چون استادزیاد جد و قهر بود مالی برا خندۀ بچه هها
نبود ولاظۀ بعد ساعت رسم خط بپایان رسید استاد صهنهو را بها
ناراحتی ترک گفت ولی الهام و نگهت بجان من امدند که بهدفهاع
ازخود گفتم چند پیش همین استاد در  ۸۲مقاله نوشت که مقبر
بیدل (رح) را در خواجه رواش کابل کشو نمود اسهت کهه از
ترس سردار نعیم خان احد اعتراض نکهرد ..زیهرا کهه سهردار
شاگرد او می باشد و حاال شما میخواهید که از لیلیه فاکولته همه ما
را اخرا نماید .برادر ها شما اگر کابلی باشید منکه از چار اسهیها
پیاد امد نمی توانم.
با همچو استدالل همه قناعت کردیم و گپ خالص شد....
یکروز دیگر آقا تا یک مضمون طنز خهود را بهه
پیرو از شیخ سعد قرائت نمود که بعضی ها خندیدند و یگان تا
تهدیدش نمودند .و من که نو آموز بیش نبودم خواهش نهمهودم
تااجاز دهد که مضمون اورا نوسخه بگیرم ( :دنباله درصفاۀ)۲

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب :موج سوم (به زبان انگلیسی)
مؤلف :الوین تافلر Elvin Toffler
متن انگلیسی این کتاب پرماتوا وآموزند والهام بهخهش
در مسیرتاوالت و انقالبات مدنیت بشر را اخیراٌ درهفتۀ گذشتهه
بعداز انتظارزیاد باورقرض بین کتابخانه ها ازکتابخانۀ (کهیهنهگهز
تاون) بدست آوردم ودرعین زمان یک نسهخهۀ چهاد جهدیهدآن
بامساعی نواسۀ عزیزم هیله حنیو ازانتشارات آمازون میسرشد که
همین حاالپیش رو خوددارم وهمچنان ترجمه هها فهرانسهو
وفارسی آن نیزمورداستفاد ام قراردارد.
خهوانههنههدۀ گههرامههی وفههرزانههه ایههن نههکههتههۀ مهههههم را
مدنظرخواهدداشت که ماتویات این کتاب که ۰۹۲صهفهاهه را
دربرگرفته ،ازطرف چندین مرکزانتشارات از جهمهلهه ازطهرف
یونایتدپرس انترنشنل بررسی گردید است ،درهنگام ماالعه دقهت
وتوجه وتمرکز ذهنی راایجاب میکندومهعهلهومهات وانهتهبهاههات
ارزشمند بدسترس میگذارد.
موسسۀ سانتر دموکراسی درپشتی اخیرکتاب چهنهیهن
نوشته که ازمتن انگلیسی آن به شما ترجمه میکنم »:کتاب (مهو
سوم) برا مایک را روشن بارز رادربرون شهدن ازیهن حهالهت
مایوس کنندۀ فعلی جهان نشان میدهد ،که روزنۀ امید درمسهیهر
قدرتمند حیات مابشمارمیرود .مو سوم برا ماتعبیر و احسهاس
تغییرات شدید راکه درجهان کنون جریان دارد میسرمیسازد .هم
چنان تغییرات دراماتیک راکه درمسیر بهاورهها مهذههبهی مها،
معامالت روزمرۀ داد وستد ،تفصیل جدید کاروکارگر ،معهامهالت
اقتصاد وامثال آن رخ میدهد ،بررسی کرد راهها مهوفهقهیهت
رابرمال میسازد وهم شکل وچهرۀ قرن بیسهت و یهک را روشهن
میسازد«.
مولو متبار وچیر دست کتاب ،اروین تافلر ،درمسهیهر
حیات پربار مابوعاتی ونویسندگی خود مشاغل عهمهدۀ راچهون
معاون مدیرمسئول مجلهۀ مهعهروف(فهورچهون) وخهبهرنهگهارآن
درواشنگتن ،استاددانشگا کورنل ،پاوهشگر بنیاد راسهل سهیهچ،
استاد موسسه پاوهشها اجتماعی بهدوش داشهتهه ودپهلهومههها
افتخار دررشته ها علوم وحقوق وادبیهات را بهدسهت آورد
است.
مترجم فارسی این اثردرقسمتی ازیادداشت خهودنهوشهتهه
است » :مو سوم سنتیز است از اندیشه ها قبلی نویسند واید
ها نو که مفهوم خاص به کتاب بخشید است وخواننهد را در
گسترۀ وسیع ازمعلومات ودستآوردها و عقاید ومسایل تهاز قهرار
میدهد ،بناو که اورا درتالیل ودرک آنچه دراین جهان آشفتهه
میگذرد یار میکند وراهگشایی است برا پاوهش وتهعهمه در
باب مسایل پراهمیت چون توسعه وتکنولوژ ...
مو سوم بینش مارانسبت به خودمان وجهان اطراف مهان
دگرگون خواهد ساخت .جامع نگر خاص نویسند ترکیبی تکان
دهند ازموضوعاتی چون اقتصاددورانی ،شخصیت آیند فرهنگ
الکترونیک ،خانوادۀ هسته ا  ،اضماالل حکومت ملی و انهتهقهال
ازنظام سیاسی منسوخ فعلی به دموکراسی قرن بیست ویکهم ارائهه
میدهد که بنیاد ترین فرضیات مارا متزلزل میسازد.
مو سوم براین مفهوم بناشد است که تهاریهخ بشهردو
انقالب راپشت سر گذاشته :انقالب کشاورز و انقالب صهعهنهتهی
واکنون درآستانۀ سومین آن ،یعنی انقالب الکترونیک قرارگرفتهه
است .همانگونه که انقالب صنعتی باعث ویرانی ساختارها نهظهام
زراعتی شد ،این انقالب هم ساختارها نظام صنعتی را مهتهالهشهی
کرد یاخواهدکرد و باران جهان کنونی نیزناشی ازاین انتقال پهر
تنش است.
نویسند انتقال به تمدن جدید راباتعارضات وتنش هها و
باران ها وناآرامیها عمی ترومخاطرات زیادتر درمقایسهه بها
دوران ها قبل همرا میداندکه همۀ جوامع رادربرخواهدگرفت .
اما بشارت میدهدکه درپی این بی نظمیهاوآشوب هاجامعۀ انسهانهی
تر ودموکراتیک تر خواهمد وآبستن دنیایی است نه بهترین و نهه
بدترین ،بلکه دنیایی است هم تاق پذیر وهم بهترازدنیهایهی کهه
پشت سر گذاشتیم«.
الوین تافلر تعارضات قدیمی رادرچارچوبی تاز تالهیهل
میکندوپرد از تعارضات جدید برمیداردکه درمادودۀ وسیعتهر
وپراهمیت ترزندگی مارا تات تاثیردارند .ازآنجمله است تعهارض
بین مدافعین تمدن صنعتی وهوا خواهان تمهدن جهدیهد ،کهه بهه
نظرو مهمترین رویدادها سیاسی زمان ما را تشکیل میدهد.
مو سوم توجۀ مارا نه به اهمیت نظم بلکه به اههمهیهت
رویدادها بی نظمی وتصادف درتکامل وتکوین پدید هامعاوف
میدارد وبابررسی نظریه ها جدید وتکان دهند دریهن زمهیهنهه
وبویا نظریۀ دانشمند بلایکی ،پیکو کین ،بینش تهازۀ درزمهیهنهۀ
تکامل ارائه میدهد که به کمک آن میتوان ازمیان آشفتگی وهر
ومر به جستجو نشانه ها بدیع نظم وتکامل پرداخت.
مو سوم جریان روشن بینی نسبت به آیند است ،تجزیه
وتالیلی است درخشان از نیروهایی که تمدن ماراتشکیل داد اند.
مو سوم سعی داردمارابرا انتقال صلح آمیز به جامعۀ معقول
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معقولتر وخردمندانه تر بااحتراز ازمخاطرات گوناگونی کهه ایهن
انتقال به همرا دارد ،آماد سازد.
نویسندۀ کتاب ،الوین تافلر درپیشگفتارخود هدف عمهدۀ
تفکیک بین سه انقالب وتاثیرات یک بردیگر وپیآمدها انتهقهال
وجاگزین شدن یکهی بهجها دیهگهر رابهاهور فشهرد روشهن
میسازدوامید به یک آیندۀ خوبتر اجتماعی را تبارز میدهد .اینهک
فشردۀ ازین پیشگفتار تقدیم میگردد :
»در دورانی که دراثرشایعات مربوط بهه وقهوع جهنهگ
جهانی سوم ارز ها به نوسان آمد ولشکریان طهوفهان دربسهیهار
سرزمینها خودرا آمادۀ حمله ساخته اند ،ما باوحشت بهه عهنهاویهن
روزنامه ها خیر میشویم ،ارزش طال -این حرارت سهنهج تهرس-
رکورد میشکند ،بانکها به لرز درآمد اند ،تورم ازکنترول خهار
شد ودولتها جهان به فلج عمومی وکندذهنی مبتال شد اند.
گرو کور بزرش کاسندرا درمقابله باتمامی اینها گوشهارابا
نوا شوم سرنوشت پرمیکند وانسان کهوچهه وخهیهابهان زمهزمهه
میکندکه دنیا (دیوانه) شد است ،ودرهمان حهال کهارشهنهاسهان
وصاحب نظران به همۀ روندهایی که به فاجعه می انجامد اشار می
کنند،
این کتاب نقاه نظرکامال متفاوتی ارائه میدهد ،وعهقهیهد
داردکه جهان به جنون کشید نشد ودرواقع درپشت هیاهو وقیهل
و قال حوادث بظاهر بیربط طرحی شگفت انگیز وامیدبخش نهفتهه
است .این کتاب تصویر است ازآن طرح وآن امید .مو سوم به
کسانی تعل داردکه فکرمیکنند داستان بشر به انتها نرسید وتاز
آغازشد است.
امروز موجی قو  ،بخشی عظیم ازجهان رافرا گهرفهتهه و
دنیایی عجیب وتاز برا کاروتفریح ،ازدوا وپرورش اطفال ،یها
بازنشستگی خل کرد است .در این فضا گیج کنند بازرگهانهان
برخالف جریانها نامنظم اقتصاد شنامی کنند ،سهیهاسهتهمهداران
دایما شاهدنوسانات میزان مابوبیت شهان درمهیهان مهردم انهد،
دانشگاهها ،بیمارستانها ودیگرسازمانها نومیدانه باتورم درجنهگهنهد،
سیستمها ارزشی درهم میشکنند وفرومیریزند ،درهمان حال قای
نجات خانواد و کلیسا ودولت باموانع و اموا خروشان در ستهیهز
است.
بانظر ساای به این تاوالتن خشونتبار ،میتوان آنهههارا
عالمت بی ثباتی ،فروریختگی وفاجعه ماسوب داشت .امااگرکمی
ازواقعیات روزمر فاصله بگیریم وبادید وسیعتر به این تاهوالت
بنگریم ،حقیقی بسیاربرما روشن می گردد ومهتهوجهه مهیهشهویهم
جریانی دیگر درگذراست که بدان توجه چنهدانهی نشهد اسهت.
تالیل خودرا چنین آغازمیکنیم  :بسیار ازتغییروتاوالت کنونهی
مستقل ازیک دیگر نیستند ،وبهمین گونه وقوع شان نیهزتصهادفهی
نبود است .برا مثال ،شکاف درخانوادۀ هسته ا  ،باهران ههمهه
جاگیر انرژ  ،نفوذ کیشها مذهبی وتلویزیون سهیهمهی ،شهیهوع
ساعات کار ومزایان شغلی گوناگون ،ظهورجنبشها تجزیه طهلهب
همگی بظاهر حوادثی بدون ربط به نظرمیرسند .درحالیکه کهامهال
برعکس آن صادق است.
این رخدادها وبسیار حوادث ورویدادها همه بایکهدگهر
پیوسته اند .در واقع آنهاجزئی ازپدیدۀ گستهرد تهر هسهتهنهد:
غروب تمدن صنعتی و طلوع تمدن نویهن .تهازمهانهیهکهه بهرایهن
رویدادها بصورت تغییرات مجزا بنگریم ومعنی آنهههارا نهادیهد
بگیریم ،قادرنخواهیم بود برا آنهاپاسخها مهنهسهجهم وارسهاز
بیابیم .در اینصورت بعنوان افراد ،تصمیمات شخصی مابدون هدف
باقی خواهدماند ،وبه عنوان دولتها ازمنجالب بارانی بهه بهاهران
دیگرمی افتیم وبدون برنامه ،بدون امید وبدون بینش بسو آینهد
پیش می رویم .
بدون چهارچوبی سیستماتیک برا درک برخوردنیهروهها
درجهان امروز ،ما سرنشینان کشتیی رامیمانهیهم کهه درطهوفهانهی
سهمگین گرفتارآمد ودرتالش اند تابدون قاب نما یانقشۀ دریایی
درمیان صخر ها خارناک را خودرابه جلو بگشاید .درفرهنگی
متشکل ازتخصم ها متضاد غرق خواهیم شد .تجزیه وتالیلها
موشکافانه ودقی نه تنهامفید بلکه امربسیارضرور اسهت .ازیهن
نظر مو سوم کتابیست ترکیبی درچهارچوبی وسیع .تمدن کهههن
راکه بسیار ازمادرآن پرورش یافته ایهم ،تهوصهیهو مهیهکهنهد،
وتصویر دقی وجامع ازتمدن نوین که درحال شکوفایی اسهت،
ارائه می دهد.
این تمدن نوین آنچنان عمیقاٌ انقالبهی اسهت کهه پهیهش
فرضها کهنۀ ما را باطل میسازد ،روشها کهنۀ تفکر ،فرمولهها
قدیمی ،احکام جزمی وایدیو لوژیها ،صرفنظر ازاینکه چقدربدانها
امیدبسته شد ویادرگذشته تاچه حد سودمند بهود انهد ،دیهگهر
باواقعیات روزتابی نمی کنند .جهانی که بسرعت از بهرخهوردار
ازارزشها وتکنولوژیها جدید ،روابط ژئوپولتیک جدید ،شهیهو
ها جدید زندگی وارتباطات تکوین می یابد ،به اندیشه هاوقیاسها
وطبقه بندیها و مفاهیم کامال نوینی نیازمنداست ونمیتهوان جهههان
بینی جنینی فردا را درآشیانه ها فکر مرسوم دیهروز پهرورش
داد .همیناور خل وخو ونگرشها درست آیین نیزدیگرکارساز
نیستند .بنابرین هماناورکه توصیو این تمدن نوین شگفت انگیهز
صفاات کتاب رادربر میگیرد ،مابرا شک وتردیدخود نسبت بهه
بدبینی که متداول است ،دالیلی خواهیم یافت .

صفحۀ چهارم

داکتر لایفی

بلیّۀ تباهکن مواد مخدر در افغانستان

چشمدید از گزارش طلوع
بار کمرۀ روشنگر طلوع برمال ساخت کتلۀ معتادین را
جوانان درگیر درش وآغشته به عمل ننگین را
همی پنهان می داشتند چهر ها تکید و رنگ پریدۀ خود را
عزت نفس برباد رفته وسر درگریبان پار پارۀ خود را
دربیشه ها تاریک و امکان متروک نفرین شد
معتادین را ببین که زهر درش درخون وروان شان عجین شد
بنگرید آسیب بی کار وثمرۀ جنگ وجفا بیگانه را
حاصل سیاست نادرست ودستبرد نامردانه را
تابه کی تولید وقاچاق درش ملتی رامسموم خواهد ساخت؟
نسل بربادرفته را ماکوم سرنوشت شوم خواهدساخت ؟
تابه کی سخن ازصلح رود وجنگ وکشتار بیداد کند؟
تا کجامظلوم بی سالح زظلم ظالم مسلح ناله و فریاد کند؟
تابه کی د و قریه وکاشانه درآتش کین دژخیمان بسوزد؟
تا به کی ناقد فرزانه ز ترس انتقام ،لب زگفتار وبیان بدوزد؟
تابه کی درد فقر وترس ز دهشت وحملۀ انتاار
سوق دهد مردمی را به درش و عدۀ رابه ناله و زار ؟
شیرۀ سیا کوکنار ،شیرۀ جان معتادین را زهرآگین می سازد
زندگی جمع کثیر را در روندتاریک اجتماع ننگین می سازد!
خداوندا تاکجا ملت پامال خواسته ها زورمندان باشد
سرنوشتش بازیچۀ تاخت وتاز گرو ویرانگران باشد ؟! /
*******************

ازدست برادران کرزی

بگرفت نشاط ریشه و پی
تا فصل سیا جنگ شد طی
با بانگ دف و ترانه و نی چیدیم بساط عیش هی هی
ناگا شکست شیشههۀ می
از دست بههرادران کرز
آسایش و انبساط گم شد
عیش وطرب ونشاط گم شد
را کتل و رباط گم شد
سررشتۀ انضباط گم شههد
ماییم و مصایب پیهههاپی
از دست برادران کرز
سر تا سر قندهار خشکید دشت و دمن مزار خشکید
کوهدامن و گلبهارخشکید گل خندۀ رو یارخشکید
شد فصل بهار بهمن و د
از دست برادران کرز
دولت به زر وطالست چنگو
مال به دم و دعاست چنگو
ملت به خداخداست چنگو همسایه به بند ماست چنگو
ساز همه قوم هاست بی لی
از دست برادران کرز
پیهههمان برادر شکسته
دروازۀ رو به صلح بسته
ملت به گلیم غم نشسته هر روز شههید دسته دسته
این گونه یخن درید تاکی
از دست برادران کرز
چیدند بسههاط انتاار
جا می و مارب و قنار
بر خوان بهرادر و یار ریدنههد همه االغ وار
بی بی گل و ع وغ و اللی
از دسههت برادران کرز
در غزنی و قندهارچوراست در میمنه و مزار چور است
هرسال چوسال پار چوراست سر تا سراین دیار چوراست
درجیب وطن نماند یک شی
از دسهههت برادران کرز
وز کابل و بلخ تا سمنگان
از مرز هرات تا بدخشان
در خانه و خیمهه و بیابان شب تا به سار آ و افغان
بوبو و ننه  ،آچه و آبی
از دست برادران کرز
****************

فغان فرخنده نادری !!!

می دانم در دیگ آشپزخانه ارش چه مواد انداخته می شود
گزارش نامۀ افغانستان  :فرخند زهرا نادر  ،دخت جا طلب
سید منصورآغا ،بارخسارالتهابی و صدا سرخورد  ،در برنامه
«سراچه »شبکه طلوع دونکته عجیبی رااز زیرزبان برون داد.
ایشان بااشار به کردارها داکترغنی(احمدز ) افاد دادکه
هرانداز نفربکشد ،دستش خون آلود نمیشود .منظورش اینکه در
ارش وقایعی رو میدهد وممکن است رو بدهد؛ که سخت
وهمناک ،نا مشهود و اغلب پنهان می ماند .افشاگر دوم
فرخند تکان دهند تر بود .او گفت من می دانم در دیگ
غذایی که در آشپزخانه ارش طبخ می شود ،چه مواد انداخته
می شود! او بیش ازین تفصیل نداد .دنبالۀ این راز ،در پس چهرۀ
آشپز ها ارش است.
فرخند نادر که زمانی درنقش آوانگارد(پیشرو و سرکرد )
مداحان غنی به معرکه وارد گشته بود ،اضافه کرد که هیچ کسی
دربرابرغنی زبان شوراند نمی تواند .اما بین ماد مورد اشار و
«گنگ ها خوابدید »ارش راباه ا است؟ چه ماد و خاکه
یی میتواند درغذا وزیران یادیگر پرسونل خدماتی استعمال
شود؟ آیا ماد مخصوصی است که گوش هریکی را «لم »کرد
و تاب وتوان استدالل وچون وچرا را درروح آنان زایل می
سازد؟/

هفته نامۀ امید

مامدعارف منصور

سخنى با احمد مسعود

تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
(هشدار دلسوزانه و مشوره خیراندیشانه)
احمد عزیز !بدان که چون مردمک چشم برایم
ارزشمندى .زیرا یگانه یادگار سرور و ساالر ما ،مسعود بزرش
هستى.
نمی خواستم تا از نزدیک نبینمت ،چیزى در موردت
بنویسم .اما مالع شدم عزم را جزم کردى تا قدم در وادى
پورتالطم ،بیرحم ،لغزند و فریبند سیاست گذارى .بناً بعنوان یکى
از سربازان گمنام مسعود شهید مى خواهم دیدگا و نظرم را در
قالب این مختصر برایت عرضه کنم تا اتمام حجتى باشد از جانب
یک دوست بى مدعا اما خیرخوا  .امیدوارم صراحت لان و
سخنان روک و پوست کند ام ،خاطر گرامى ات را ملول نسازد.
کاش آرزوى پدر را جامۀ عمل مى پوشاندى و همانگونه
که در مصاحبۀ گفته بود( :می خواهم پسرم دیپلمات شود ) .بعد
از اتمام تاصیل ،وارد دستگا دیپلماسى کشور می شدى تا با
کسب مراتب علمى وتجربى ،صالحیت و قابلیت یک سیاست
ورزآگا و دولتمرد ورزید را حاصل می نمودى ومدار کمال را
آهسته و پیوسته مى پیمودى تا مایه امیدى براى فرداى بهتر وطنت
مى شدى.
یا اینکه ورود به عرصه سیاست را از تأسیس یک نهاد
اجتماعى ،فرهنگى و اعتقادى معتدل و متشکل از جوانان هم عصر
و نسل خودت آغاز می کردى .نسل آگا  ،پورشور و بالند که از
اناراف و ضعو رهبران جهادى سرخورد و پریشان است .اما در
هیاهو و ازدحام صانه سیاسى کنونى کشور ،دنبال شخصیت
افسانوى وکاریزماتیکى اندکه شمۀ از ویا گى هاى مسعود
بزرش را در او ببیند .چه کسى بهتر از تو که بوى آن عزیز از
وجود تو بمشام مى رسد .و سیماى گیرا و جذابش در صورت تو
متبلور است.
اما زود هنگام و قبل از وقت آغاز نمودى .در زمانى که
سایه هاى سیا دسایس و توطئه هاى دشمنان رنگارنگ داخلى و
خارجى در پى امتیاز دهى به تروریستان ددمنش است .در مرحلۀ
که رهبران سنتى و سیکوالر در یک رقابت نفسگیر براى احراز
قدرت با هم معامله و مقابله دارند و در فضایى که تفرقه و تشتت
در اردوگا جهاد و مقاومت زبانه مى کشد .میدانى میزان توقعات
از شما در چه حد و میزانى است؟
برخى مى خواهند شما را خر منافع شخصى و جناحى
شان کنند و از جایگا و منزلت خانوادگى ات بسود خویش بهر
بردارى نمایند .بعضى دیگر درپى آنندتا ازتو بعنوان ابزار بورند
علیه سایر رهبران بازماند ازجهادو مقاومت سوء استفاد نمایند .و
عدۀ هم خوشباورانه انتظار دارند تا توخالى ایجادشد از نبود
مسعود بزرش را پورکنى و یکشبه کشتى توفان زد کشور را به
ساحل نجات هدایت کنى .اینها همه چالشهاى جدى و خایرى فرا
راهت است.
احمد عزیز !یکى از ایجابات و ملزومات مبارز موفقانه،
درک معقول و مناقى از هدف ،طرف و شرایط است .تعین هدف
واقعبینانه ،شناخت دقی از طرف مقابل و درک روشن از شرایط
موجود است که میتوان به پیروزى نایل شد .شما درحالى کمرتان
را به شیو سنتى نظام هاى فئودالى بستید که افغانستان درمرحله
نیمه بورژوازى بسرمى برد ومظاهرجوامع مدرن درآن در حال
جوانه زدن و شکلگیرى است .سازوکار سیاسى در چنین اوضاع و
احوالى نه با کمر بستن بشیو روستایى و کالسیک بل با روى
آوردن به شیو هاى مدرن و مدنى و بکار بستن میتود هاى نوین
است .از شما بمثابه جوان دانش آموخته در غرب انتظار نمى رفت
در جمع کوچک و کم سواد روستایى تعهد و پیمان براى کارزار
سیاسى را ببندید.
در قدم ثانى بدون عنایت ،مشور  ،حفظ حرمت و کسب
مشروعیت از یاران صدی و مجرب پدر بزرگوارت نظیر انجنیر
صاحب اسااق ،سارنوال صاحب مامود و سایر بزرگان و بدون
جلب همکارى و حمایت فعاالن ورزید و کارآزمود سیاسى نظیر
ریگستانى ،حفیظ منصور و امثال اینها به عوام الناسى رجوع
نمودید که در یک مبارز سیاسى کاربرد چندانى ندارند.
مضافاً روابط تانرا بارهبران وخرد رهبران پنجشیر،
جاییکه اشتباهاًکار تان را ازآنجا آغاز نمودید ،تا هنوزتعریو
نکرد اید .چگونه از سدکاکاهایت که هر یک ادعاى رهبرى
دارد ،عبور خواهى کرد .از آنها که بگذریم مشکل تانرا با داکتر
عبداهلل ،قانونى ،بسم اهلل خان و خان هاى دیگر چاور حل مى
کنى؟ مسلماً رهبرى و زعامت شما براى آنها پذیرفتنى نیست و
نباید هم باشد .زیرا در جامعه سنتى افغانستان آنها چند جامه بیشتر
از شما کهنه کرد اند .و علیرغم کارنامه نه چندان خوب شان،
جایگاهى را در معادالت سیاسى بخود اختصاص داد اند .حداقل
در حال حاضر دو تن از یاران و بستگان مسعود شهید ،کاندید
ریاست جمهورى و دو تن دیگر معاونیت اول تیم هاى مارحى را
داراست .تعامل شما با آنها چگونه خواهد بود؟
اگر خواهان تامیل زعامت و رهبرى خود بر آنها باشى.
نه عملى است و نه معقول .اگر رهبرى یکى از آنها را بپذیرى،
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کمرت را براى چه هدفى بستى؟ اگهر قصهد اتهاهاد و ایهجهاد
همآهنگى میان آنها را دارى که خیلى دیر شد و اگر مسیرى غیهر
از آنها را بخود اختیار نمود و مصمم به پیمودن آن هسهتهى ،کهه
بانى و باعث اختالف جدیدى ماسوب میشوى که در داورى افکار
عمومى تفاوتى با آنها نخواهى داشت.
حتى اگر از همه این موانع هم بگذرى و حوز قبلى نفهوذ
و سلاه پدر بزرگوارت را متاد و یکپارچه سازى ،باز با گهرگهان
باران دید چون کرزى ،غنى و حکمتیار طرف خواهى بود که بها
قد و قامت کنونى ،حریو چنین کارزار دشوار و مصافى سنگهیهن
نیستى .زیرا تا هنوز نه سابقه کار در ساح ادارات دولتى را دارى
و نه هم تجربه رهبرى اجتماعى را .مى پذیرم که هموار قدر دید
و بر صدر نشسته و مورد احترام هواداران پدر بهزرگهوارت بهود
یى .اما اینها براى رهبر شدن کارساز و کافى نیست.
سخن مغرضان را مشنو ،از تمل چاپلوسان پرهیز کن و بر
تشوی ساد لوحان دل مبند .اوضاع و احوال پیچید کنونى بهراى
نقش آفرینى تو مناسب و مساعد نیست .زیرا بقدر کافى از بهازى
هاى جارى آگا و مالع نیستى و بر چهنهد و چهون آن اشهراف
ندارى .اکیداً مى گویم ،با هر ظرافت فکرى و ظرفیت عملى ایکه
در بضاعتت باشد ،هیچ تغیر و تاول مثبت و چشهمهگهیهر کهه
هوادارانت انتظار دارند ،در معادالت کنونى آورد نمیتوانى .مبادا
انرژى و اعتبارت را چنان ضایع کنى و هدردهى که حتى در موقع
مناسب و مقتضى هم نتوانى از آن بهر جویى.
باید این واقعیت را هم بپذیرى که هرگز احمدشا مسعود
نخواهى شد .زیرا بستر اجتماعى ایکه او را تقدیم جامعه و تهاریهخ
نمود ،براى شما آماد و مساعد نیست و تهو در زمهان و مهکهان
دیگرى قرار دارى .او از دل بارانى سربرآورد که تو آنرا ندیهد
و نیآزمود ى .حتى اگر تالش کنى مو به مهو در ظهاههر بها او
همخوانى و سنخیت داشته باشى ،ماهیت او را به تهمهام و کهمهال
کسب نخواهى کرد .بناً سعى کن خودت باشى .و چنان که شهاعهر
گفته:
زندگى صانه یکتاى هنرمندى ماست
هرکسى نغمۀ خود خواند و از صانه رود !
شاید در ازدحام و هیاهویى که این روزها در پیرامهونهت
برپاست ،مجال و فرصت خواندن چنین متنى را نداشته باشى .امها
اگر ازقضاى روزگاربدستت رسید به عرایضم توجه کن .وما علینها
اال البالغ ( /.سایت جاودان)
**************
هامبورش
سیدآقا هنر

شوخی با بزرگان

مرحوم عبدالستارشالیز خانمی از هندوستان داشت نسبتا
سیا چهر قد کوتا درمجلسی شا ازشالیز پرسید بود سالها در
اروپا وامریکا بود ،چی ر گرفهتهی؟ در جهواب گهفهتهه بهود
اعلیاضرتا برا خودم گرفته ام !
مرحوم عبدالرؤوف بینوا دوستانهش را در طهبهقهۀ بهاال
درگلخانۀمنزلش طبقه باال پذیرایی کرد بودکه ناگهان چشم یکهی
از مهمانانش به بیرون منزل می افتد کهه دو درازگهوشهی بهاههم
پوزکانی میکنند .و رو خودرا طرف گل پاچها الهفهت کهرد
میگوید ببینید در بین دراز گوشان هم الفتی است ،مرحوم الفت
جواب میدهد بلی مثل که من در بین شما هستم !
شادروان داکترمامدیوسو صدراعظم اسب مریض بهود
و دوستی در منزلش به دیدن و آمد جویا احهوالهش شهد.در
جواب شنید غیر از مریضی زنانه دگر همه امراض را دارم ،یکهی
از حاضرین گفت همین تکلیو پروستات مریضی زنهانهۀ مهردان
است  .جناب داکترگفت خوب شد که آنرا هم در دهنم داد !/
******************

جمهوری اسالمی
در درون امارت اسالمی منحل می گردد

گزارشهایی که به بیرون درز کرد است حکایهت از آن
دارد که امریکایی ها و طالبان رو ایجاد حهکهومهت مهوقهت و
چگونگی ترکیب آن و اخرا قوا خارجی از افغانستان در حدود
 ۸۱ما به تواف نهایی رسید اند.
در راس این حکومت موقت یک تهکهنهوکهرات بهدون
صالحیت مانند جاللی یا شبیه جاللی به شکل سمبولیک قرار مهی
گیرد و در پست اجرایی مانند صدارت نمایند با صالحیت طالبهان
مانند مال برادر و یا در ساح مال برادر گماشته می شود و عمر ایهن
ادار موقت را چهار سال پیش بینی کرد اند.
البته افراد گوناگون و از اقوام مخهتهلهو در ایهن ادار
موقت دکور و دیزاین می شوند که همه سمبولیک و نمایشی انهد
و طالبان نقش پر رنگ را در این ادار به عهد دارند.
طالبان در این دور قانون اساسی ،نهاد ها حکهومهتهی ،
پارلمان  ،دادستانی ،قضا  ،تعلیم و تربیه  ،تهاهصهیهالت عهالهی و
نهادها مدنی را طالبانی می سازند و با کسهانهی کهه بها امهارت
اسالمی مخالفت دارند مانند قوت ها شمال و زیر ساخت ها که
بینش طالبانی ندارند تصفیه حساب می کنند.

غالم اکبر نوابی

صفحۀ پنجم
سایت خراسانزمین

ساختارسیاسی نظام
معضلۀ پس ازصلح با طالبان

صلح با طالبان یکی از شگفت انگیزترین مسهالهه هها در
تاریخ افغانستان خواهد بود ،اگر به واقعیت بپیهونهدد؛ زیهرا ایهن
گرو از همان لماۀ ظهور و پیدایش در افغانستان هویت خود را با
جنگ و ستیز تعریو کرد و با صلح و قاع جنگ رو خهوشهی
نشان نداد است.
افغانستان پس از سرنگونی امارت طالبانی در سهال ۹۱۱۸
نظام ها دموکراتیکی را که هرچند نیم بند بود اند ،تجربه کرد
است .اقوام ،گرو ها و احزاب مختلو زیر یک چتر در نهاد ها
حکومت و دولت با هم کار کرد و کنار آمد اند .زنان و مهردان
در گرو ها مدنی ،فعالیت ها سیاسی ،مابوعات آزاد و رسانهه
ها در کنارهم کار کرد و تمثیل از یک نظام مردم سهاالر را بهه
نمایش گذاشته اند .پابند به نظام ،قانون اساسهی و ارزش هها
دموکراتیک وجه مشترک شان برا بقا افغانستان و وحدت میان
اقوام و فرهنگ ها گوناگون در این کشور بود است.
با این حال اشتراک طالبان در این چنین نظام کثرت گرا و
مختلط الاقل در تاریخ سیاسی این گرو پیشینه ندارد .اکهثهریهت
مال رهبران این گرو سواد مکتبی ندارند و افهراد آن نهیهز از
اقشار پایین جامعه می باشند که باالتر از مدارس مذهبی آمهوزش
ندید اند .از این رو  ،تامل و ادغام این گرو در یک نظامی که
متشکل از طیو ها مختلو و دیدگا ها متفاوت بهاشهد ،کهار
ساد و آسانی نخواهد بود.
تاحال امریکا و طالبان هفت بار بر سر مساله صهلهح و
قاع جنگ در کشور ها قار و امارات گفتگو و مذاکر داشهتهه
اند .هرچند هردو طرف از جریان گفتگو و مذاکر خوشهبهیهن و
راضی اند ،اما تا امروز برآیند ملموسی که آتش جنگ و حمهالت
انتاار طالبان را خاتمه داد باشد ،دید نمهی شهود .بهالهعهکهس
حمالت انتاار و انفجار این گرو در این مدت تشدید یافته و
جان افراد بی گنا و حتا دانش آموزان خردسال نیز از این حمالت
مصئون نبود است.
چانه زنی وگفتگوها صلح امریکا وطالبان تا حال شامهل
خرو نیروها امریکا از افغانستان ،تضمین مبارز با تهروریسهم،
آتش بس دایمی و همه جانبه و مذاکرات بین االفغانی بود اسهت،
اما آنچه تا به حال رو آن کمتر و یا هیچ باث و کنکهاش نشهد
مساله چگونگی نوعیت ساختار سیاسی نظام در آیند کشور است.
گفته می شود که طالبان خواهان امارات اسالمی اند؛ نهامهی کهه
برا اکثریت مردم افغانستان تداعی کنندۀ روزها دشوار زندگی
در فضا جبر واختناق ،کیبل و قمچین وتابی شریعت اسهالمهی
مااب قرائت ها بدو این گرو بود است .هم چنان بها گهرو
ها مخالو طالبان و احزاب و گرو ها مختلو در کشور تا بهه
حال در این گفتگوها هیچگونه رایزنی و مشورتی صورت نگرفتهه
است تا در چشم انداز آن نیز دستیابی به یک نظامی که مورد قبول
همه طرف ها باشد ،حاصل آید.
کماکان که ضرورت تغییر نظام سیاسی درکشور یکی از
چالش ها اساسی کشور در دورۀ پسا طالبان بود است؛ زیرا نظام
ریاستی کنونی کشور نتواسته جوابگو چالش ها کشور چهنهد
پارچه مثل افغانستان باشد .کشور که اقوام و تبارها مختلو را
در خود جا داد و هنوز از ملت ه دولت سهاز در آن خهبهر
نیست .مرکز گرایی مال واناصار قدرت در دست یک شخهم،
قابی ساختن انتخابات ،خودکامگی و عدم تمکین به فیصلهه هها
پارلمان و لست طویلی از معایب و نارسایی ها این نظهام را مهی
توان به سادگی برشمرد و یا بر آن افزود .این که در آیند کشور
کدام نظام سیاسی می تواند احزاب و گرو ها مختلو بشهمهول
طالبان را در گردهم آورد و بقا یک صلح پایدار را در کشهور
تضمین کند ،مال نگرانی جد دارد و نباید از کنار آن به سادگی
گذشت.
چند دهه جنگ و منازعه در افغانستان که با گذشتۀ پهراز
استبداد و بافت ها پیچیدۀ قومی ،زبانی و مذهبی ،همهرا بهود
نیازمند گشودن صفاۀ جدید در ساختار نظانم سهیهاسهی کشهور
است تا بتواند به مشکالت و چالش ها کنونی نقاۀ پایان بگذارد.
چنانچه گفتگوها صلح نتواند نقشۀ را رابرا پایه گذار وایجاد
یک نظام همه شمول و قابل قبول برا همه اقوام و گهرو هها
سیاسی در افغانستان ترسیم و فراهم کند ،هیچگونه تضمینی بهرا
دوام یک صلح پایدار و قاع جنگ در آیند کشور را نمی تهوان
به انتظار نشست/.
*****************
شکل وشمایل این حکومت شباهت بهه حهکهومهت هها
مذهبی حوز خلیج فارس مانند عربستان سعود  ،امارات  ،بارین
و قار خواهد بود و جایی برا صدا مهخهالهو در آن وجهود
نخواهد داشت.
گزارش ها می رساند که حامهدکهرز و اشهرف غهنهی
احمدز از جریان این پروسه آگا شد اند و بسیهار در حهالهت
آشفتگی و سراسیمگی به سرمیبرندودرگفت وشهنهودقهراردارنهد
(صفاۀ )۱

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 0101
مونشن ه آلمان

نگاهی بر درآمیزی فرهنگ ها
و پیامدهای آن

سخن از دهکدۀ جهانی ست که بازتابدۀ همان اتاادیه ها
اقتصاد و سیاسی مناقه یی و فرا قار یی می باشدکه این نظم به
اصاالح جهانی ،خورد فرهنگ ها مالی و پیرامونی را مهی
بلعد و یا به حاشیه می راند .
مقالتی راکه میخوانیدبرا »گاهنامه هنر «به سردبهیهر
رهرو عمرزاد نوشته شد است ؛اما مجاز است در جا دیگر ههم
به چاد برسد .مادویت زمان نگارش وضرب االجهل کهه بهرا
تدارک این مقالت از سو سردبیر این نامه درنظر گرفته شد بود
 ،همرا با گرفتار ها و تنگنا ها غربت از بسط و تفصیهل ایهن
نوشتار کاسته و بر نارسایی ها آن افهزود اسهت  .امهیهدوارم
خوانند این مقالت برکاستی ها و نارسایی ها آن با دید اغماض
بنگرد .
درسر آغاز باید گفت :درآمیز فرهنگ ها در هر زمانهی
رنگ و بو خود را داشته و دارد و تاریخ آدمی از سپید دم تها
امروز شاهد این درآمیز ها بود است .بها وجهود کهه ایهن
درآمیز ها در برهه ها مختلو تاریخ بازتاب ها گونهه گهون
داشته و رنگین کمانی از واکنش ها را برانگیخته باآن هم در کهل
جرقه برا دگرگونی وسرمایۀ برا تکامل و تاول تاریخ آدمی
بود است .
برا شناخت ویاگیها این درآمیز وپهیهامهدهها آن
درشرایط امروزین بخصوص درکشور مان ،ناگزیر از شهنهاخهت
شاخصه ها سد ها پسین می باشیم که بدون آشنایی با شاخصه
ها سد ها پسین امر آشنایی با ویاگی ها درآمیز و پیامهد
ها آن درکشور ما ناممکن می گردد.
بسیار از فرزانگان  ،سد ها بیست و بیست و یکم را
پایان تاریخ و پایان ایدیولوژ ها و آغاز از دورانهی سهرمهایهه
اناصار فراصنعتی عنوان کرد اند و فهرم غهالهب انهدیشهه و
فرهنگ معاصر را پسا مدرنیسم می نامند و از نگا فلسفه سیاسی ،
نظم حاکم جهانی را برمبنا نیو لیبرالیسم توصیو می کننهد کهه
مشخصه ها عملی آن در پهلو کثرت گرایی در انهدیشهه و
دستاوردها علمی و فنی و «نظام مردمساالر »با ظاهر بی آزار ،
نظامیگیر  ،تشدید فقر و فاصله طبقاتی  ،آلود گهی مهاهیهط
زیست و صد ها نابسامانی دیگر می باشد و یکی دیگر از مشخصۀ
جهان کنونی ،سخن از دهکدۀ جهانی ست که بهازتهابهد ههمهان
اتاادیه ها اقتصاد و سیاسی مناقه یی و فهرا قهار یهی مهی
باشدکه این نظم به اصاالح جهانی ،خورد فرهنگ ها مالی و
پیرامونی را می بلعد و یا به حاشیه می راند  .خهورد فهرههنهگ
هایی که روزگار دراز در داربست نظم سنتی بستر امهنهی بهرا
خود داشتند .دیگر این خورد فرهنگ ها جا امنی برا پایدار
شان ندارند یا جا خود را به فرهنگ زورآور استعمار بهدههنهد
ویا به خشونت متوسل شوندو یا با عقالنیت و تدبیهر از ههویهت
وشناسنامه فرهنگی خویش به دفاع و پاسدار بهرخهیهزنهد ویهابها
پذیریش هویت دیگران و ازرش ها کهثهرت گهرا امهروز
،جایگا فرهنگی خود را مسجل نمایند.
پرسشی که دراین جا مارح می شود؛ این است :چرا ایهن
در آمیز فرهنگ ها امروز بیش از هر روز دیهگهر بهرا مهان
اهمیت دارد ؟ در پاسخ باید گفت  :باوجود که می دانیم کشهور
ما تجارب این درآمیز ها فرهنگی را در پیوسته گی ها حوز
فرهنگی و تمدنی پشت سر گذاشته است و روز گار این سرزمین
نه تنها گذرگا کاروان ها بازرگانی بود بلکهه مهاهل تهقهاطهع
باورها ،فرهنگ ها و اندیشه ها مناقه یی  .جهانی نیزبود که از
دستاورد آن هنوزکه هنوزاست برخودمی بالیم .
اما دار بست نظم امروزین کشورخویش کهه حهیهثهیهت
مجموع الجزایر را داریم پراگند و نابسامان وبا دریغ باید گفت:
تاهمین اکنون داربست پایدار برا نظم اجتماعی  ،اقتهصهاد و
فرهنگی نریخته ایم که ضامن استوار و پایدار ناهام ههویهتهی
وشهروند ماباشدازیکسو وازسو دیگهرمها ههمهوار قهربهانهی
موقعیت حساس جیوپولوتیک خود بود ایم .
در چنین موقعیت و جایگا هر نوع در آمیز فرهنهگهی
خط امان برایمان نخواهد داد و پیوسته گی  ،پایدار و تهداوم و
تعالی فرهنگ ما را ضمانت نخواهد کرد بهه ویها در جهایهگها
امروزین که در میسر دست انداز ها منافع دیگرا ن دست و پا
می زنیم .
بیشترین این درآمیز ها بن مایه ها سنتی و قبهایهلهی در
دراز مدت بباد می دهد و آن هم در صورتی که امنیت دراز مدتی
را تدارک دید باشیم در غیر آن حاصلی جز باهران و انهارشهی
فکر ببار نخواهد آورد !البته این به آن مفهوم نیست کهه مها از
تاثیرات مثبت ومنفی پیامدها فرهنگی انکار نماییم.
با این دیباچه کوتا  ،می پردازیم به مهاجرت و پیامدها
مشخم آن ازکشور ها مختلو  .از کشهور هها نهزدیهک و
همسایه می آغازیم و به ترتیب به کشور ها دور و دور تهر مهی
رویم .

از همین رو نخستین ارزیابی مان را دراین راستا به ایهران
اختصاص داد ایم وتا جا که می دانیم بیشترین پناهند را پس از
پاکستان به خود اختصاص داد است و تا هنوز که هنوز است این
رقم اعتبار خود را از دست نداد است و حتا در موارد نسبت بهه
پاکستان پیشی گرفته است  .هر چند دولت ایران پس از ورد قوا
روسیه در افغانستان زمینه ورد افغان ها را به ایران مساعد مهی
سازد وبه دستگیر ویار آن ها می پردازد و در رفت وبرگشهت
آنان موانع جد اتخاذ نمی کند  .اما سیاست ها که فراخور ایهن
همه یگانه گی ها زبانی  ،فرهنگی،باور وحتا پیشینه تمدنهی
مان باشد  ،مشهود نیست .و حتا در موارد برعکس آن دید مهی
شود  .جا که منافع مشترک و سایر مشترکات ما قربانی کهوتها
اندیشی ها و مصلات ها روزمرگی و عاقبت ناانهدیشهانهه شهد
است .
بآنهم اگر از تاثیرات منفی دولت ها بهگهذریهم .ایهران
ازیگانه کشور ها ست که بیشترین تاثیر مثبت فرهنگهی را از
طری مهاجران اعمال داشته است که برا جامعه ما به طور نسبهی
قابل پذیریش بود است .این تاثیر گذار در عرصه ها مختلهو
دید می شودکه به اختصارآن را برمی شمریم :نخست  ،زبهان /
یگانه گی ها زبانی را بیشتر ساخته است  .بهاوجهود مهخهالهفهت
گروهی تنگ نظر و تمامیت خوا این نزدیکی ها به سود هر چهه
بیشتر نزدیکی ومنافع مشترک مناقه یی ما بود است .چرا که تا
زبان مشترک نیابیم  .بیان همدلی ها برا ما نهامهمهکهن خهواههد
بود .دو دیگر ،ادبیات  :از آغاز تا امروز  ،حوز مهاجران ایهران
یکی از بالند ترین و شگوفان ترین حوز ادبی ما می باشد کهه
بیشترین تاثیرمثبت برحوز ادبی گذاشته است هر چنهد تسهلهط
باور ها دینی بر بخشی از بالند گی و شگوفایی آن لگهام زد
است باوجود آن از تاثیرات مثبت این حوز نمیتوان چشم پوشید.
سدیگر :سایر فراوردها ،مهارت ها تولید وتکنیکهی و
آشنایی با شیو ها نوین سازماندههی آمهوزش و پهرورش و
دیگر عرضه ها از پیامد ها این مهاجرت بود است و ایهن بهود
خالصه از پیامد ها فرهنگی که در این جستار به اختصار به آن
پرداختیم./
*******************

عزیزاهلل ایما

نگاهی برگذرا بر پژوهشی
در گسترهء زبان ونقدی بر عوامل
نابه سامانی آن در افغانستان

در روزگار که زبان فارسی در بستر نخستینش با ستیهز ء
دوست ودشمن روبروست؛ درروزگاریکه روشنفکر نما سرزمینم
خاموشی و نگفتن را پسندید تر از مسؤوالنه گفتن می پندارد؛ در
روزگار که زبان ها سرزمینم آما ِ تهههاجهم بهرتهر جهویهی
قدرتمندان وحاکمان بود و است؛ در روزگار که همه مهیهراث
ها پربها سرزمینم در چنبر ء سیار ء قومی و زبانی ،پامالِ بهی
مایه گی و نبودِ فهم و درکِ افتخار ،عظمت و هویت اسهت و در
روزگار که حتا شاعران و نویسند گانی هم به عم و ژرفا تیرِ
واژ هایی که با زور ،قدرت و فتنه انگیز ها دشمنانه و جدایی
افگنانه ،پیکر زبان فارسی و زبان ها دیگرِ سرزمینم را دریهد و
می درد ،پی نبرد اند و نمی برند؛ سخن گفتن اززبان و جستنِ نابه
سامانی ها آن ،کار ست شایسته و ارزشمند.
ساالرعزیزپور درسرنامهء تاز ترین کتابِ چاد شد اش
از سو بنیادِ نشراتی شاهمامه به نام »پاوهشی در گستر ء زبهان
ونقد بر عوامل نابه سامانی آن در افغانستان «می نویسد:
»آما نبشته هایی که درین دفتر آمهد  ،گهونهه یهی از
پاسخی ست در برابر فرهنگ ستیزان و دشمنان فرهنگی و زبهانهی
ما«.
ساالرعزیزپور پاوهشگرانه دربرابرفرهنگ ستهیهزان مهی
ایستد .فرهنگ ستیزانی که لبهء شمشیر شان را بهرا دریهدن و
بریدن ،گا با دین وگاهی هم بابی دینی تیزمیکهنهنهد؛ فهرههنهگ
ستیزانی که دیروز نام ها تأریخی و دیرینهء سرزمهیهن مهان را
برا ارضا عقد ها فزونخواهانه وکوچک خویش به نام هها
حقیر و بی ریشه یی مبدل می کردند؛ امروزکوچه ها و پسکوچهه
ها کابل و هرات و بلخ و تخار و غزنه و لغمان و  ...رانیز تهأریهخ
زدایی می کنند.
«پاوهشی درگستر ء زبان ونقد برعوامل نابه سامانی آن
در افغانستان »به انگیز ها سیاسی نامگذار ها ،مشکالتِ زبانهی
در غربت ،پیامد ها پاوهشی جدال بر سر واژ ها ،عوامل نهابهه
سامانی زبان و توانایی ها دانشی ،پاوهشی ،تلفای و جهایهگها ِ
زبان فارسی در می پردازد.
درود و سپاس بر پاوهشگران و روشنفکرانی که با قلهم و
قدم در برابر نا به سامانی و استبداد می ایستند و بر را ِ رسیدن بهه
وحدتِ ملی با بیانِ هنرمندانه و دانشورانهء حقیقت ،روشنی مهی
افگنند .چادِ کتابِ »پاوهشی در گستر ء زبان ونقد بر عوامهل
نا به سامانی آن در افغانستان «گامی است درخور وبایستهه دریهن
را /.

نصیراحمدراز

صفحۀ ششم
سدنی  ،آسترالیا

واژه های همسو با تصوف

یقین  :اعتقاد جازم ،اعتقاد قلبی ،یعنی آنهچهه دراثهر تشهکهیهک
مشکک زایل نشود .مال صدرا گوید  :یقین تام به اشهیها مهوقهعهی
حاصل است که صورت عقلی به عینه مااب با وجودخارجی باشهد
واین یقین ازرا علم به علت حاصل شود.
میان عارفان درمعنی یقین اختالف است ،۸ :تاقی صدق به غیهب
بواساۀ ازالۀ هرگمانی است ،۹ .مکاشفه ،۹ .چیز است که قلوب
بیند نه عیون ،۱ .مشاهد  ،۰ .ظهور نورحقیقت ،۱ .مشاهدۀ غیهوب
به کشو قلوب ومالحظۀ اسرار به مخاطبۀ افکار .
جنید گوید یقین عبارت از ارتفاع وبرخاستن شک است .ابن عاار
میگوید یقین عبارت از زوال معارضه بردوام وقت است ،بهه ایهن
معنی که یقین رادو شرط است ،یکی زوال معارضه ودیگر دوام
وقت .اما زوال معارضه اینست که چون یقین حاصل شهود ،بهنهد
رابرح اعتراضی باقی نماند ،نه به سئوال ونه به ردّ بال .ذوالهنهون
می گوید آنچه راچشم سرببیند علم خوانند وآنچه را دل بیند یقین
خوانند .بعضی میگویند یقین عبارت ازچشم دل است .نصیرالدیهن
طوسی گوید :یقین درعرف اعتقاد باشد جازم مااب ثابهت کهه
زوالش ممکن نباشد وبه آن حقیقت مؤلّو بود ازعلم به معلوم واز
علم به آنکه خالف آن علم اوّل ماال باشدویقین رامهراتهب اسهت
ودر تنزیل علم الیقین وعین الیقین و ح الهیهقهیهن آمهد اسهت.
( فرهنگ اصاالحات عرفانی)
عقل جزو و عقل کلّی :مراد ازعقل جزو عقل نهاقهم نهارسها
است که اکثر افرادبشرکم وبیش درآن شریک اند ،امااین درجهه
ازعقل برا درک حقای امور واشیاکافی ورسا نیسهت ،چهراکهه
درمعرض آفت وهم و گمان است ،وهمین ظن و وههم اسهت کهه
باعقل میآمیزد وپایۀ استدالالت عقلی را واهی و سست میکند .پس
بایدعقل جزو را باعقل کل که مخصوص خاصّگهان ومهقهربهان
بارگا الهی است ،پیوند دادتا به برکت آن پیوند متبدل بهه عهقهل
کلی شود .
عقل جزو آفتش وهمست وظن زآنکه درظلمات شد او راوطن
عقل جزو عقل استخرا نیست جزپذیرا فن وماتا نیست
اما عقل کلی یاعقل کل دراصاالح مولو به دومعنی است :یکهی
عقل مجرّد علو مفارق ازماد ومادیات ،که آنرا بانهفهس کهلهی
ونفس کل تردیو میکنند .معنی دیگرعقل کل عقل کهامهل رسها
است که مایط به همۀ اشیااست وحقای اموررا به شایستگی درک
میکند و این نوع عقل به اعتقادمهولهو  ،چهنهانهکهه اشهار شهد،
مخصوص صنفی خاص ازبندگان مقرب وبرگزیدگان ح تعهالهی
است که شامل انبیا و اولیا و ابدال و اقااب ومشایخ راستین و عباد
مخلصین می شود.
عقل کل ونفس کل مردخداست عرش وکرسی رامدان کزو جداست
مظهرح است ذات پاک او زوبجوح راوازدیگرمجو(مولو چه میگوید)
سالک  :سیرکنند بسو خدا که مادام که در سیراست ،میان مبدأ
و منتها است .سالک کسی رامیگویندکه به طری سلوک به مرتبهۀ
میرسدکه ازاصل و حقیقت خودآگا شود وبهدانهدکهه اوههمهیهن
صورت ونقش نیست واصل و حقیقت اومرتبۀ جامعۀ الوهیت است
که درمراتب تنزل ،متلبس بدین لباس گشته و اولیت عین آخرشد
وبه مقام فنافی اهلل ومرتبت وصول یافته است.
بعضی گویندسالک کسی است که به طری تصهفهیهه ازمهراتهب
کثرت به سیر رجوعی درگذشته وبه تجلی احدیت دربار وحهدت
فانی ومستغرق شد باشد .نیزگفته اندسهالهک کسهی اسهت کهه
دراثرمواظبت مقامات وطی مدار معنو و تهاهمهل ریهاضهات
درطری وصول به حقیقت است .مولو گوید:
ساکنان قدس را همدم شدم
سالکان را را مارم شدم
طارمی دیدم برون ازشش جهت خاک گشتم فرش آن طارم شدم
خون شدم جوشید در رگها عش در دوچشم عاشقانش نم شدم
مراد از سالک اول حضرت آدم صفی است که چشمۀ لاو ازل و
صندوق اعجوبۀ قدرت ونهال بوستان کرامهت اسهت .شهیهروانهی
گوید :سالکان هشت طائفه اند :دو فرقه از ایشان راسالکان وطالبان
خوانند ،یکی متصوفه دیگر مالمتیه .وچهار طائفۀ دیگر :طهالهبهان
وسالکان آخرتند که ایشان زهاد وفقرا و خدام و عبادند .انصهار
گوید :بدان که سالکان را عبودیت سه مردند  :یکی عابد ،نهفهس
و مقهور خوف وعقوبت ،یکی عارف ،دل و مقهههورسهاهوت
قربت ،یکی ماب ،جان و مقهورکشو حهقهیهقهت(.فهرههنهگ
اصاالحات عرفانی)/
****************
جمهوری اسالمی ...
تا اگر بتوانند این پروسه را خنثی نمایند زیرا هیچ جایگا در این
ادار برا حامدکرز و اشرف غنی احمدز درنظر گرفته نشد
است و هیچ مشورت با این هردو صورت نگرفته است در حالیکه
این دو شخم کمک شایانی برا رشد طالبان انجام داد اند و
طالبان را ماصول کمک ها خودهامیدانند واشرف غنی احمدز
خواهان چنین ادار بعد ازپنج سال می باشد وحتی حاضر است بعد
از پنج سال بدون حکومت موقت دولت را برا طالبان تسلیم
نماید .برا مردم افغانستان هم این خبرناخوش آیند است که یک
گرو متاجروعقبگرا بازهم بعنوان فاتح بادر وقمچین برسرنوشت
شان حاکم میشوندوازجانب دگرازحکومت فسادساالر وسکس
ساالر هم خاطر خوبی ندارندودرمیان دوسنگ آردمیشوند/.
( همایون)

هفته نامۀ امید
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اوضاع عساکر پشکی...
توطئه به این آسانی عملی نمی شود ،لذا به قوا خودامرعقب
نشینی داد وازخاک افغانستان خار شد.
ازیادداشتها شادروان سیدقاسم رشتیا برمی آیدکه مامد
ظاهرشا و کاکا هایش میخواستنداین واقعه را ازملت پنهان نمایند
و هم درتشویش وهراس شدیدبودند چون حرکت امین اهلل خان
باد هزارحشر قبایلی ایشانرا وارخاا ساخته بود ،زیرابعداز
سقوط امان اهلل خان ،نادربه مکروحیله سلانت راغصب کرد بود
ومردم ازظلم و ستم کاکاها وپسران کاکا ظاهرشا به ستو
بودند وسلولها زندان ها ارش ودهمزنگ وسرا موتی وغیر
ازروشنفکران و شخصیتها ملی وعالم مملوبود ودولت ظاهرشا
نه تنهاپشتیبانی مردمی نداشت بلکه مردم از عومال حکومت
وبخصوص هاشم سخت تنفرداشتند.
اگرامین اهلل خان بالشکرش وپشتیبانی مالی واسلاۀ
پاکستان بکابل یابه جالل آباد میرسید گلیم سلانت ظاهرشا جمع
میشد.
مرحوم رشتیاکه مسئول آژانس خبررسانی ومابوعات
بود ،بقول خودش ازین حادثه هیچ خبرنداشت .شا درقصردلگشا
باکاکاهایش هریک هاشم ،شا مامود ،شا ولی ،پسران کاکایش
داؤود ونعیم یکجا نشسته بودند ومغزشان کارنمی کردکه چه
کنند ،درمجلس شان علی مامدخان وزیرخارجه هم بود .ازقرائن
معلوم میشودکه ایشان میخواستند این حادثه مرموز وسربسته
بماندوکسی ازملت از آن خبر نشود که بزدلی شا وکاکاهاظالم
وپسران کاکایش را نشان میداد.
مرحوم رشتیا میگوید وقتی من به مجلس داخل شدم شا
ازمن پرسیدکه توچه فکر میکنی ،خبرنشر شود یانشرنشود؟ من
برایشان گفتم که خبرباید نشرشود ودر چنین یک حالت مردم
رابی اطالع ماندن نتایج خوب ندارد ،مابایدمردم خود را ذهناٌ
آماد بسیازیم وبایدبه سفیرپاکستان اعتراض نامه داد شود .شا
گفتۀ آقا رشتیا را قبول کرد ،اماخبربمباران رامختصرساختند.
شا وکاکاها و پسران کاکا ظالم ومستبد او ازین لشکرکشی
پاکستان وامین اهلل خان به اندازۀ ترسید بودندکه حتی جرئت
فرستادن احتجا رابه آدرس دولت پاکستان ازدست داد بودند.
وقتی امین اهلل بالشکرد هزارنفر بارف جالل آباد در
حرکت بود ،شا وکاکاها وعموزادگانش سعی کردندتاازین
حرکت مردم آگا نشود چه هراس داشتندمردم به او بپیوندند
زیرابخاطر قساوت وبیرحمی حکومت دیر دونی به مرش
خودراضی شد بودندکه بی گمان باامین اهلل همدست میشدند .ولی
زمانیکه امین اهلل ناپدیدشد ،علی مامدخان وزیرخارجه بدست
خودخبرفرار امین اهلل را نوشته واورا خاین معرفی کرد ومذمت
نمودوامرداد تااین خبر در مابوعات نشرشود وهمه مردم راباید
ازآن آگا سازندکه گویا او از حکومت ظاهرشا ترسید
ازقصد که کرد بودگذشت و فرارنمود !
پاکستان که بافرار امین اهلل ازتوطئه اش مأیوس شد
وتیرش به هدف نخورد ،ازدولت افغانستان معذرت خواست
وحاضرشد خونبها بدهدکه ظاهر شا نه خونبهارا پذیرفت ونه به
بازماندگان آنهایی که دراثرآن بمباران شهید ،زخمی وخسار
مندشد بودند کدام کمک و معاونت نمود .بایدیادآورشدکه
درآن موقع جنرال مامدعمر ابو وزیرحربیه بود ،ظاهرشا نه
بیانیۀ درین موردبه ملت داد ونه کدام مجلس بزرگی رادایر
ساخت .آنچه تصمیم گرفته شد در قصردلگشا ومجلس کاکاها
وکاکازاد ها او بود ،حتی کدام مجلس خاص کابینه رابه این
منظور برگزارکرد
سردارمامد داؤود که ازداشتن بینش سیاسی خیلی ضعیو
و درخودخواهی ها جنون آمیزخودغرق بود ،برا مدتها
وزیردفاع و صدراعظم ظاهرشا بود وبرعالوۀ پسرکاکایی،
شوهرهمشیرۀ شا هم بود .اوبرا سالها روابط بین افغانستان
وپاکستان رابرسرمسأله بی ارزش پشتونستان به سرحد آسیب
زدکه درسالها ۸۲۱ ۱تا ۸۲۱۸بدون کدام تدبیر وتعقل وارزیابی
توانمند نظامی کشور امرسفر بر داد وباپاکستان اعالن جنگ
کرد.
درنتیجۀ آن جنگ میان عساکرپابرهنه وشکم گرسنۀ
افغانستان که کیفیت ضعیو حربی و اسلاۀ زنگ زد وعتیقه
داشتند و اردو منظم وغنامند مجهزبا سالحها مدرن پیشرفته و
بمب افگنها امریکایی وحمایۀ نظامیان امریکا وناتو درمناقۀ
باجور آغازشد ودرآن بیش ازهزارتن جوانان ماکه شامل عسکربچه
ها تاجیک ،اوزبک و هزار بود (چون جوانان پشتون جنوبی
ازخدمت عسکر معاف بود ودرآن جنگ شرکت نداشتند)با
آتش توپخانه وبمباران هوایی پاکستان بخاک و خون غلتید و
شهید ،زخمی و معیوب شدند  .صدها دهکد ومزرعۀ کنر بمباران
ونابودشد ،مردم ملکی آن مناط تلفات دیدند .
ازاین برخوردنظامی اتاادشورو بهر بردار کردوبه
بهانۀ تقویۀ قوتها نظامی افغانستان اختیارات عام وتام
اردورابدست گرفت وداؤود حلقۀ غالمی آنهارا به گردن
خودانداخت وامریکا قدرت نظامی پاکستان راچندین برابر ساخت
وسالحها بیشتر و موثرتر دراختیارآن کشورگذاشت ،که
هردوعمل برا کشورما مضربود .

اما آوانی که روسها ازداؤود روگردان شدند ،راهش رابهه
کرملین مسدودساختند ،اوبدون درنظرداشت خون هزاران جهوان
کشور دست نیازبه پاکستان درازکرد ،باال اجسادپاک جوانان مها
پا گذاشته به راولپند رفت ودستها کثیو جنهراالن پهاکسهتهان
رابخون عساکرجوان ما و اهالی کنر آغشته بود ،به گرمی فشهرد،
درحالیکه نه تنهاکدام معهاونهت و دلهدار ازبهازمهانهدگهان آن
شهدانکرد ،بلکه کدام آبدۀ یادگار نیزبخاطر جانباز آنان بنیهاد
نکرد.
پیشتر یادآورشدم که فاشیسهتههها دوآتشهه دور هها
سلانت ظاهرشا و سلاۀ طالبهان را زمهان هها طهالیهی وآرام
میخوانند .در واقع انگیزۀ آرامش ظاهر زمان سلهاهنهت ودوران
تاریک طالبان سفاک یکسان بود .هردو دورۀ عقهبهمهانهی کشهور
ومملواز ترس ورعب وظلم وحشت وفقر ونادار بهود ،تهفهاوت
درآن بودکه طالبان لباس و لنگی پاکستانی پوشیدند ،اما در دورۀ
سلانت بعضی مامورین دریشی ونکتایی داشته و نوکر انگلهیهس
رامی کردند !( /دنباله دارد)
****************

پاسداشت زبان مادری ...

به انسانیت اوست نه به رنگ ،مذهب ،نااد ،زبان وخاندان او !
فیض سخن زهرچه بگویند برتراست
تامعنی اش اگرنرسی حرف دیگر است
سیاست ابهام واتهام دربسا عرصه ها وابعادزندگی تاثیرات
منفی میداشته باشد .برا خدمت به کشور وملت نیاز اشد به رهبهر
ملی است نه رهبرقومی! حکومت کار نه قومی !
اینهم جالب است بدانیم که یکی ازکهنه فکران به اصاالح
اکادمی علوم ! گفته که دیگر مجلس نگویید بلکه آنرا میلس تهون
بگویید ! لشکرگا راباید لشکرتون گفهت ،رادیهو را رادیهان و
تلویزیون را تل آویزان !
درنشست اخیر واعتراض شورا کاندیدان ریاست جمهور
کلمات وواژ ها دیگر هم گویا ابداع شد  ،درساب چپی ها به
مجاهدین اشرارمیگفتند ،حاال با تجمع حنیو اتهمهر ونهورالهاه
علومی وحکیم تورسن ،بیان شد که صو آرایی اشهرارچهپهی و
سکوت اشرار راستی درمقابل ادامۀ کارحکومت وحدت مهلهی !
براستی که تظاهرات ستدیوم کابل هیچ دستهآور نهداشهت جهز
نامگذار !
وینسنت بنت میگوید پنج دقیقه بعدازتولد تان اسم ،ملیهت
وآیین شمارا تعیین میکنند وشمابقیه عمر وزندگی تهانهرا صهرف
دفاع ازچیزهایی میکنیدکه خودتان انتخابش نکرد اید !
تولد ومرش اجتناب ناپذیراند ،فاصلۀ بهیهن ایهن دو را
زندگی کنید! والسالم( ،ادامه دارد)
******************

چه خوبست یک قصۀ ...

وان نوته را تا همین ایام در حاشیه گلستان سعد چاپخانه مجلس-
 ( ۸۹۸۲مقدمه ازقلم مامدعلی فروغی) چاد وزارت امهوزشتهران را با خود دارم ..
مضمون تا صاحب چنین است (:منت مر وزیر رارنهد
و دغل که دیدنش موجب نفرت و به تمل اندرش مزیهد رفهعهت
است ..هر نفر که درون میرود حامل پول وچون میبراید مهورد
قبول است ..پس بر هر نفر دو لعنتی موجود و بر ههر لهعهنهتهی
شالقی واجب ..
کاتب همان به که به تقریرخویش مدح چو اورا بزبان اورد
کس نتواند که امان اورد)...
ورنه به کرسی و نگهداریش
قصه ها دیگر از استاد شکور رشاد وسیفی ..و اخونهد
زاد صاحب باشد بروز دیگر /...
***************

نظری بر انتشارات

گرفته تاتعصب نااد یاخشونت ها مناقو بدقت موردتجهزیهه
و تالیل قرارگیرند .من خود درگذشته دربارۀ این مخاطهرات بهه
کرات نوشته ام وبدون شک درآیند نیزبدین کارادامهه خهواههم
داد .جنگ ،سقوط اقتصاد  ،فاجعۀ تکنولوژ درمقیهاس وسهیهع
هرکدام قادر خواهندبودتاریخ آیندۀ بشر رابصورت فاجعه آمیز
دگرگون سازند.
معهذا هماناورکه به کشو روابط بسیارتازۀ کهه درحهال
شکل گرفتن هستند میپردازیم ،راباۀ بین الگوها متاول انهرژ
واشکال جدیدخانواد  ،یا راباۀ بین روشها پیشرفهتهۀ صهنهعهتهی
وحرکت خودیار  ،ناگهان برما روشن میشودکه بسیار ازههمهان
شرایط که بزرگترین مخاطرات امروزرا ایجادکرد اند ،راهگشا
امکانات شگفت انگیزفردا نیز خواهندبود.
مو سوم این امکانات جدید رابرما آشکارمیسازد .ازایهن
باث میکندکه در میان ویرانی وزوال ،اکنون مهیهتهوان شهواههد
شگفت آور تولد وحیات رایافت .این امربوضوح نشهان مهیهدههد
وفکرمیکنم بدون چون وچرا ،که تمدن نوین -با داشتن ههوش و
اندکی شانس -میتواند معقولتر ،حساس تهروقهابهل تهاهمهل تهر،
ماجوبانه تر ومردمی تر ازآنچه تاکنون شهنهاخهتهه ایهم بهاشهد.
اگراستدالل اصلی این کتاب صایح بهاشهد ،دالیهل قهو بهرا
خوشبینی در درازمدت وجودخواهد داشت حتی اگهرچهنهیهن بهه
نظررسد که سالها انتقالی که بالفاصله درپیش داریهم طهوفهانهی
وباران زا باشند.
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اعالمیۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان
انجمن پیشنهاداتی راکه ازطرف مقامات ذیصالح افغانستان
و امریکا وبعضی نهادها بین المللی درمورد یک آتش بس
سرتاسر به میان آمد است ،جداٌ پشتیبانی کرد و عالو میکند
که هر نوع تواف صلح بین دولت و مردم افغانستان و مخالفین
مسلح باید بااساسات دموکراسی وموادقانون اساسی افغانستان
همنوا باشد.
همچنان یادآور میشود که بعدازبدست آمدن تواف آتش
بس وصلح عادالنه باید اقدامات واجراات الزمه جهت خلع سالح
مخالفین وسهمگیر آنها به یک انتخابات شفاف وقانونی در پیش
گرفته شود.
( ۹۸جوال  ،۹۱۸۲داراالنشا انجمن ،الکسندریه ،ورجینیا)
*******************
مو سوم
هماناورکه درچندسال اخیربر رو
کارمیکردم ،شنوندگان سخنرانی من به دفعات سئوال کردندکه
این کتاب باکتاب قبلیم ،شوک آیند  ،چه تفاوتی دارد .نویسند
وخوانند هرگزدرکتابی یک چیزواحد نمی یابند ،من مو سوم
راازنظرشکل وموضوع موردباث کامال با شکوک آیند متفاوت
می بینم .مو سوم مادودۀ زمانی وسیعتر ازگذشته وآیند را
دربر میگیرد ،بیشترتوصیه گر است ومعمار متفاوتی دارند.
(خوانندۀ تیزهوش در مییابدکه ساخت آن انعکاسی است ازاستعارۀ
اصلی است -برخورداموا ).
اگر عمی تربنگریم تفاوتها بیشترماسوس میشود .شوک
آیند درحالیکه لزوم ایجادتاوالت معینی را مارح میکند،
درهمان حال برمخاطرات فرد و اجتماعی آن نیزتاکید دارد.
مو سوم درحالیکه به مشکالت اناباق اشار می کند،
برمخاطرات ناشی ازعدم تاول سریع درموارد معین ،که بهمان
انداز مهم است ،نیز تاکیددارد .دراین کتاب عدسی واژگونه
گذاشته شد است ،در اینجا کانون توجه شتاب نیست بلکه
بیشترمقاصد است که تاول مارابه سو آن می برد» .
بهرحال ،خوانندۀ گرامی ،طوریکه ازماتوا اثر الوین
تافلر برمی آید ومن توانستم قسمتها عمدۀ آنراازنظر بگذرانم،
اگرنسل جوان بامساعی الزمه و درایت معقول خودرابا تاوالت
فعلی(مو سوم) شناور وهمآهنگ نسازد ،در سیر سریع
ونوآوریها آن سخت درگیرماند وبافاصله ها بیش ازپیش
زیادتر درعقب خواهد ماند .
اینک دراخیراین معرفی مختصریک اثربسیارجامع و
روشنگر ،قسمتی از بررسی همه جانبۀ نویسندۀ متبار الوین تافلر
راکه درفصل برخورد اموا به رشتۀ تاریر آورد است ،برایتان
ارئه میدهم :
«درعصر که زندگی میکنیم تمدن نوین درحال تکوین
است وانسانها بی بصیرت درهمه جا سعی دارند آنرا سرکوب
کنند .تمدن نوین باخوداشکال جدید خانواد و کارکردن وعش
ورزیدن وپیشبرد مدبرانۀ زندگی ،نظام اقتصاد  ،تعارضات جدید
سیاسی ومهمترازهمه آگاهی دگرگون یافتۀ به همرا آورد،
عناصراین تمدن نوین امروز ومعاصر دربرابرما وجوددارد،
ملیونها فرد همین اکنون زندگی شانرا بانوا فردا همآهنگ ساخته
اند ،ولی عدۀ وحشتزد ازآیند  ،نومیدانه وعبث به گذشته پنا
برد اندودرعین حال می کوشند درسایۀ دنیایی که روبه غروب
بود وبه آنهاحیات بخشید است ،از نو زندگی کنند.
درطلیعۀ این تمدن نوین تنها واقعیت تکان دهندۀ دوران
ماست که خاصیت مرکز دارد ،کلید دروقایع سالهایی است که
درپیشرو خودداریم .مو اول ،دورۀ زراعتی ومالدار جا
خودرابه مو دوم صنعتی دادکه تاوالت تکان دهندۀ بهمرا
داشت .اینک مافرزندان دگراندیشی ودگربینی و پدید ها
سریع السیر مو سوم هستیم«...
درپایان ،چندعنوان عمدۀ ماتویات کتاب رابه خوانندگان
گرامی ،تازمانی که اصل کتاب رااز یکی ازکتابخانه ها یاموسسه
آمازون بدست آورند ،تذکر میدهم :
برخورد اموا  ،پشت پازدن به قواعد ،آشفتگی ملت ها،
واقعیت صنعتی ،سیل برق آسا ،ماشین هادر مدارزمین ،کاوش
ژنتیک ،مایط باهوش ،پدید ها الکترونیک ،رمزگشایی قوانین
جدید ،گرداب شدید روانی ،تصویرجدید طبیعت ،ساختار حاصله
ازهیروئین ،شخصت آیند  ،دموکراسی قرن بیست و یکم / ...

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.

رحمانی رئیس مجلس نمایندگان شد
اینک ازچندتبصرۀ دیگر کمال ناصر اصولی وکیل مهردم
خوست و کاندید نا موف ریاست مجلس نمایندگان مالع شهویهد:
قرار «خبر از خبر »که در سایت مسعودیان پخش گردید؛ آقها
اصولی در یک اجتماعی در جنوبی گفته بود« :کفهر ،ههنهدو و
یهود را قبول دارم اما یک سقاو تاجک را بهه عهنهوان رئهیهس
مجلس قبول ندارم ».وهم اصولی به را دهندگان با اتهام گرفتهن
سه ملیون دالر توهین نمود گفته است که صندوق سوراخ بود (از
حقیقت دور است) و را ها و پایان ریختهه شهد بهود «.در
حالیکه برایش فقط  ۱۱پشتون و  ۸۰غیر پشتون را داد بهودنهد
(متأسفانه ،ادعا شد بود که غیرپشتون حتی یک را به اصهولهی
نداد اند) .و چنین پنداشته میشودکه بیشتر نمایندگان برا او را
نداد اند و این نشانۀ آنست که وکال ماترم مسهؤوالنهه عهمهل
نمود به شعور و آگاهی رسید اند که اصولی را داعهیهۀ قهومهی
برا پشتونها ندانسته اند.
اصولی در یک گفتار ویدیویی دیگر گفت» :صد نهفهر
سپورتمین ها داخل تاالرشد و خرابی ها را در تهاالر شهد بهه
مقامات مربوطه استغاثه کرد اند! و هم گفت ما با یکدیگر جنهگ
کرد ایم نه به ضد یکدیگر!« .اقال در جنگ خود با دیگران اقرار
کرد و شعار ها پیرو از قانون خود را نفی ساخت.
بروز یکشنبه  ۲سرطان مااب  ۹۱جون از اصولی نقل قول
شد است »:مگر بمیرم که یک مشت مزدور و مهاجر بهاال مها
حاکم باشد .این آرمان را رحمانی و امثال آنها مگر به گور ببهرنهد
باخود .ما صاحب این ملک هستیم مگر میشود که بهادار فهرمهان
بردار شود؟ هیچگاهی شد نمیتواند!«.
از سو دیگر ،بروز اول سرطان میرامان اهلل گذر در یهک
پیام ویدیویی اعالم داشت » :از چهار والیتیکه در ههمهی شهمهال
هستیم مثلیکه در وقت مقاومت دست بدست هم داد بهودیهم در
برابر اجنبی ها ایستاد شدیم ازین وطن خود از سرزمین خود دفهاع
کردیم و حالی هم ضرورت میدانیم که بهخهاطهر پهیهشهبهرد کهار
امروزکه رو دست است انتخابات پارلمانی و انتخابات ریهاسهت
حمهور باید ما وشما یک فکر ویک نظر و یک اندیشه باشیم تها
خدا بخواهد درین راستا یک کار خوب کرد باشیم تا برا تاریخ
بعد ما به نسل بعد ما برا جوانان ما و برا همه هموطنان مها
باقی بماند .برادران عزیز که امروز جمع شدن بخاطر مشور دههی
میباشد که بشمول برادران پنجشیر ما دایر شد اسهت بهرایهتهان
خوش آمدید میگویم وبرا شمال اعالن میکنیم که همه مها یهک
نظربودیم یک نظر هستیم! سالمت و بخیرباشید«.
الاا میر رحمان رحمانی فرزند حاجی قلندر خان در سال
۸۹۱۸ش در بگرام تولد یافته است در سال ۸۹۰۱ش از لیسه بگرام
فارغ و جهت تاصیالت در رشته نظامی در سهال ۸۹۱۸ش عهازم
روسیه شد .بایث رئیس شورا اجتماعی مردم بهگهرام خهدمهت
نمود  ،رئیس اطاق تجارت و صنایع والیت پروان هم بود .به رتبهۀ
جنرالی در اردو افغانستان مفتخر گردید است .فعهالهیهت هها
اقتصاد و تجارتی نیز دارد واز تاجران بزرش افغانستهان بشهمهار
میرود؛ رحمانی بیشتر ثروت خود را از را فروش خدمات حمل و
نقل و قرارداد ها سوخت با دولت افغانستان و نیروها امریکایی
به دست آورد است (آخرین اخبار -دوشنبه  ۹۱جون .)۸۹۲۱
روز یکشنبه دوم سرطان مااب  ۹۹جون ،یکصد و دو نفر
اعضا مجلس نمایندگان درخواستی امضا نمودند تا دور جهدیهد
انتخابات میان دو کاندید جدید صورت گیرد .در را گیر بهعهد
از ظهر روز سوم سرطان مااب  ۹۱جهون را »نهقهاهه دار «
رحمانی باطل شد .درین روز  ۹۹۲نفر اعضا حضور داشتهنهد .را
گیر سر بود که با  ۸۹۱را مخالو ۲۱ ،را تائید ۸۱ ،را
باطل و  ۹را سفید آن را مورد منازعهه رد گهردیهد؛ یهعهنهی
رحمانی با را  ۸۹۹اعضا حاضر از ریاست مجلس باز مهانهد و
فیصله شد تا را گیر دور بعد فردا روز سه شنبه  ۱سهرطهان
مااب  ۹۰جون بین نامزدان جدید برا کرسی ریاسهت بهرگهزار
شود.
بروزسه شنبه  ۱سرطان ملک قیس نورآغاملکز به اساس
کبر سن بایث رئیس مؤقت مجلس تعیین شد (مادۀ چههارم فصهل
دوم اصول ووظایو داخلی) .در پایان روز ملک قیس صدا زد» :
و برا قانون کار میکند و هیچ نوع بی قانونی را نمی پذیهرد «.
در حالیکه بنظر من از همان روز اول بی قانونی که تاثر آوراسهت
تعقیب شد و وکیله آرین یون نیز به آن اشار نمود.
روز جمعه هفتم سرطان  ۹۱جون ،عمرهایر از آیندگان
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نوشت :در دور دوم مرحله سوم انتخابلت خان آقا رضایی و خان
مامد وردک در را گیر روز جهار شنبه  ۰سرطان هیهچهکهدام
برند نشدند ۹۹۸ .نفر حاضر بود و برا اینکه کاندید موف شود
باید  ۸۸۱را میگرفت ولی خان آقا رضایی با  ۱۱را و خهان
مامد وردک با  ۸۱۰را نتوانستند بریاست مجلس برسند .دریهن
روز را گیر  ۹۱را باطل و  ۱را سفید بود و رئیس مهؤقهت
اعالن نمود که در دور چهارم بین کاندید ها که تها حهال را
بیشتر گرفته اند یعنی رحمانی و خان مامد وردک را گهیهر
برگزار میگردد.
بروز یکشنبه  ۹۱جوزا مااب ۸۱جون ،بهه سهاعهت ۲:۰۱
صبح میر رحمان رحمانی اظهار داشت« :در درون و بیرون مجلس
کسانی اند که نمیخواهند مشکل کنونی مجلس نمایهنهدگهان حهل
شود .پیشنهاداتی دارند که گویا من استعفا بدهم یا عقب نشهیهنهی
بکنم .به هیچوجه من این کار ها را نمی کنم بخاطر کهه اولهیهن
رئیس ولسی جرگۀ افغانستان هستم که بعد از  ۸۱دور من این قدر
را را گرفتم بخاطر مصلات ملت کشور و منافع مهلهی انهتهظهار
میکشم تا به اصول وظایو داخلی رجوع نمایند».
روز شنبه  ۱سرطان مااب  ۹۲جون ،دور چهارم انتخهابهات
بین رحمانی و وماترم خان مامد وردک صهورت گهرفهت کهه
رحمانی برا بار چهارم باز را بیشتر کسب نمود و بایث رئهیهس
مجلس نمایندگان دورۀ هفدهم اعالن شد و ماترم وردک بهه او
موفقیتش را تبریک گفت و رحمانی به کرسی ریاست تکهیهه زد.
اصولی نمایندۀ مردم خوست به این ارتباط بیان داشت« :مهبهارزۀ
ما به خاطر قانون بود .به آقا رحمانی تبریک میگویهم وگهفهت
دراول هیچ کاندید  ۰۱۰۸را پور نکرد بود (ش نا ح ) .حهاال
به اساس پروسیجر قانونی حاجی میر رحمان رحمانی  ۸۹۱را را
گرفته است برایش مبارک باد ۹۱۰ :اعضادر روز رایگیر شرکت
داشتند .روزیکشنبه۸۱سرطان مااب  ۲جوال داکترعبداهلل و ستهر
جنرال استاد عاامامد نور ساب والی بلخ موفقیت رحمانی را در
رسیدن بریاست مجلس نمایندگان تبریک گفتند.
بروز سه شنبه  ۸۸سرطان مااب دوم جهوال مهعهاونهیهن
مجلس انتخاب شدند« :امیرخان یار »بها  ۸۹۸را مهعهاون اول
و«احمد شا رمضان »با  ۸۸۲را معاون دوم شناخته شهدنهد .بها
را ها علنی «کریم اتل »منشی و «عرفان اهلل عرفان »مهعهاون
منشی تعین گردیدند.
بروز چهار شنبه  ۸۹سرطان مااب سوم جوال رحهمهانهی
رئیس منتخب مجلس نمایدگان ضمن ابراز قدر دانی از نمایندگهان
مجلس که به او را اعتماد داد اند گفت« :منایث خهدمهتهگهذار
مردم افغانستان مااب قانون اساسی وظیفۀ ماوله را پیش میبرد ».
قرار راپور ابومسلم شیرزاد :اصولی پیش از اتمام شمار آراء گفتهه
بود« :اگر امروز دوستان غیرت نکردند بار دیگر ازوکیهالن تهان
امید خدمت نداشته باشید؟؟».
روز یکشنبه  ۸۱سرطان مااب  ۲جوال  ،وکال از رئهیهس
خود خواهش نمودند تا از چند دسته گی درین جرگه جلوگهیهر
کند .شیر مامد آخند زاد گفت« :وکال را باید منسجهم نهگها
دارید تا بی اتفاقی میان شان جا ندهد تعصب قومی را دامن نزننهد
و مشکل دیگر را ایجاد نکنند یعنی یک پارلمان یک پارچه بایهد
داشته باشیم که برا مردم افغانستان کارکنند».
و اینک جهت معلومات مزید تان «فصل سوم؛ انتهخهابهات
رئیس و هیآت ادار جرگه »اصول وظایو داخهلهی را کهه از
انترنت بدست آورد ام تقدیم نمود قضاوت را بشما می سپارم:
مادۀ هشتم :انتخاب رئیس جرگه تات ریاست رئیس مؤقت
به اساس را گیر سر و مستقیم برا یک دورۀ تقنینهیهه بها
اکثریت حاضر( ۸ ۰ ۰۱تعبیر شد است) به ترتیب ذیل صهورت
میگیرد :رئیس مؤقت لست کاندیدان مقام ریاست جرگه را قرائت
و برا هر کاندید پنج دقیقه وقت صابت را میدهد .کانهدیهد در
صورت انصراف از کاندید شدن موضوع را باور کتبی قهبهل از
آغاز را گیر بمقام ریاست مؤقت جرگه تسلیم مینماید.
بعد از ختم صابت ها رئیس مؤقت آغاز را گهیهر را
اعالم میکند .هرگا هیچ یک از کاندیدان در نتهیهجهه را دههی
دوراول (چهار کاندید بود :میرویس یاسینی ،عمر نصر مهجهدد ،
کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی) اکهثهریهت حهاضهر را
بدست آورد نتواند دور دوم را گیر بیهن دو کهانهدیهدیهکهه
بیشترین آراء را بدست آورد اند (اصولی و رحهمهانهی) دایهر و
عضو برند اعالم میگردد که آراء اکثریت حاضر کسب نماید.

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 9102
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استقبال ازکشته شدن نادر غدار
نعش نادر غدار ارذل العمر(به قول قرآن مجید) بعد از اینکه گلولهه هها
عبدالخال شهید سینۀ پرکینه اش را درید و قلب سنگش را چاک کرد !
در میهن خویش قهرمانی بود
خال به یقین شیرژیانی بود
بااینهمه مرد وصفات عالی درفیرتفنگ چه خوش نشانی بود
(از سرود ها شادروان استاد شا ولی ترانه ساز)
شمربه دوزخ دویدگفت بگوش یزید مژده به مروان بریدنادرافغان رسید!

شادروان میرمامدصدی فرهنگ بیت باالرا به مرحوم مامدهاشهم
بسمل نسبت داد اند(.ص ۸۸۱خاطرات فرهنگ)
بیت زیر نیزدرکابل آن زمان وردزبان مردم شد بود :
نادر غدارکه استقالل ما بربادکرد

خاطرمامای خودانگلیسها راشادکرد

*****************
مادۀ نهم-۸ :بعد از انتخاب رئیس جرگه ،دو نفر بایث نایب
اول و نایب دوم و دونفر بایث منشی ونایب منشی طور جداگانهه
تات ریاست زئیس دایمی برا مدت یکسال با اکثریت حهاصهر
انتخاب میگردد-۹ .در صورتیکه در دور اول هیچیک از کاندیدان
برند نشود (که کسی را اکثریت نگرفت اما دونفر شان از دو
دیگررا بیشترگرفته بودند)در دور دوم را گهیهر بهیهن دو
کاندید که بیشترین آراء را در دور اول بدسهت آورد صهورت
میگیرد و کاندیدیکه اکثریت را کسب نماید برند شناخته میشود
(میر رحمان رحمانی  ۸۹۱و اصولی  ۰۰اما رحمانی برند شناختهه
نشد).
در صورتیکه در دور دوم نیز هیچیک از دوکاندید بهرنهد
نشود ،را گیر بین دوکاندید مذکور برا دور سهوم صهورت
میگیرد .کاندید برند شناخته میشود که اکثهریهت حهاضهر را
بدست بیاورد (رحمانی  ۸۹۱را داشت ،ولی اصراربرا نپذیرفتن
رحمانی دوام یافت) .هرگا کاندیدان مذکهوردر دورسهوم نهیهز
نتوانند اکثریت حاصر را بدست بیاورند (رحمانی  ۸۲۹را گرفته
بود اما باز هم موفقیت و پذیرفته نشد) را گیر دوبار آغهاز
گردید و ذوات مذکور ح کاندید شدن را در دور جدید ندارند
( دوکاندید جدید خان مامد وردک و خان آقا رضایی بودند که
هیچیک  ۸۸۱را گرفته نتوانست ولی خهان مهاهمهد وردک را
بیشترین که  ۸۱۰بود نصیب شد).
چون در دوراول انتخابات دوم ،کهانهدیهدان جهدیهدبهرا
ریاست مجلس نمایندگان را اکثریت گرفته نتوانستنهد بهه دور
دوم انتخابات دوم جهت انتخاب رئیس مجلس به را گیر بهیهن
کاندید اکثریت را دور سوم (رحمانی با  ۸۲۹را ) وخان مامد
وردک با را  ۸۱۰از انتخابات دوم ،را گیر صورت گهرفهت
که رحمانی با ۸۹۱را رئیس دور هفدهم مجلس نمایندگان اعهالم
گردید و همه نتیجه ا را گیر را پذیرفتند.
یادآورمیشوم که در نوشتۀ شمار  ۸۱۰۲هفته نامه امید تنها
از ماد  ۸۱۱قانون اساسی یاد کرد بودم ولی بعد دریهافهتهم کهه
برا تهیه اصول وظایو داخلی مجلس نمایندگهان از مهواد ،۱۲
 ،۸۱۱ ،۸۱۱ ،۱۲ ،۱۱و  ۸۱۲قانون اساسی افغانستان استفاد شهد
است؛ امید خوانندگان عزیزاین اشتبا مرا نادید گرفته معذرتم را
بپذیرند.امادر ماد  ۱۹فصل (۰شورا ملی) ازدومجلس نمایندگان
وسنایاد شد در حالیکه در اصول وظایو داخلی بعوض مهجهلهس
نمایندگان ازولسی جرگه (جرگه) یاد نمود اند که باقانون اساسی
تواف نداردوباید در اصول وظایو داخلی وههم درخهود قهانهون
اساسی کمبودیهایکه وجود دارد اصالحات صورت گیهرد.گهرچهه
ولسی جرگه «نشست مردمی »معنی داردامابه آن نماینهدۀ مهردم
اطالق شد نمیتواند.دراصاالح انگلیسی نمایند Representative
است .وامریکاییهامجلس نمایندگان خود را خانۀ وکال مهردم یها
House of Representativesنام داد اند .بهتر اسهت جهرگهه بهرا
«لویه جرگه »نگا شود.و من اهلل التوفی /

