
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 فیرفکس ، ورجینیا                 ماری خلیلی ناصری
 ظهورطالب و نزول افغانستان

 این کینه وران باز به آهنگ دگر       
 دارند سر آشـــتی  با جنگ دگر

 فریاد که این شعبده بازان هر روز       
 خواهنــد به نام آشتی جنگ دگر
 استادخلیلی
باکمال تأسف وتأثر مذاکرات قطر برای تعیین سرنـوشـ  
مل  باشهام  افغانستان، شرم آورترین صفحه را درتاریخ کهنسـال 
این مل  می کشاید، و دروازه های دور حجر را به روی نسل های 
جوان باز می کند. بااین روش درب مکاتـ  مسـدود مـیـ،ـردد، 
آزادی بیان که ی،انه منبع بیداری اذهان اس  برباد فنا مـی رود. 
صدای موسیقی درگلوی هنرمند خاموش می شود وقلم شاعر مـی 
شکند. دختران بخاطر انتخاب شریک زندگی شان سنـ،ـسـار مـی 
شوند و پسران جوان با شالق مال های بیسواد وجاهل غرور شان را 
ازدس  می دهند. افکارکودکان باتعلیمات دورۀ حجر زهرآگـیـن 
شده وچراغ تمدن بشری خاموش و تعصبات مذهبی یک باردی،ـر 

 حاکم می گردد. 
باکمال تأسف که نمایندگی مملک  ما به شمولی  عدۀ از 
هموطنان ما مقیم ورجینیا دراین موقع حساس، دریکی از پارک ها 
جشن می گیرند ورقص و پایکوبی می کنند ! غافل از اینکه باایـن 
حرک  روح امان اهلل خان مرحوم بانی استقالل را آزرده سـاخـتـه 
اند، قل  مسعودشهید وشهدای راه آزادی را داغدارکرده اند، ایـن 
روزها برای نمایندگان افغانستان درخارج روزهای جشن و شادمانی 

 نیس  ! ایام تأثر و اندوه اس  .
 امروز که  عصر علم و فرهنگ بود   

 قانون جهــان به دی،ر آهنگ بود
 گر سجدۀ توبه پیش این سنگ بود   

 این عی  بود،  عار بود،  ننگ بود
************** 

)دنباله ازستون دوم( بلی، قهرمان ملی، اسوۀ مجاهدان راه 
خدا، آمرصاح  شهید، برای ایجاد و تامین صلح درسـرزمـیـنـش، 
سربرکف گرفته به مذاکره با طالبان رف ، و خدای مهربـانـش او 
 راچنان حفظ فرمود که ابراهیم علیه السالم را درآتش نمرود.

 گرن،هبان من آنس  که من می دانم              
 شیشه را در بغل سنگ ن،ه می دارد

سخن آخر و مژدۀ تازه این کـه بـنـیـادمسـعـود شـهـیـد، 
 شعارامسال راچنین برگزیده و برحق گزیده :

 ! »احمدشاه مسعود، حافظ استقالل افغانستان«

سخنرانی محمدقوی کوشان درمحفـل هـژدهـمـیـن سـال 
 شهادت قهرمان ملی )رح( و هفتۀ شهید/

************** 
 مکۀ معظمه                              عبدالکبیر وطندار

 به یاد مسعود شهید
تبار مسعود، مسعود گر پشتون می بود، من بـا وی بـودم. 
مسعود گر ازبیک می بود من با او بودم. مسعود گر هزاره می بود 
من با او بودم. مسعود گر از هر قوم و قبیله و مذه  ودیـن مـی 
بود من با وی بودم. حاال که وی تاجیک و از تبار من اس  گناهـم 
چیس ؟ عزیزانی که ایراد می،یرند و می،ویند قـوم گـرا و ... 
اشتباه میکنند، زیرا من مسلمان زاده ام دینم مراتنبیه میکند و قرآن 
می،وید...آن اکرمکم عنداهلل اتقاکم. در غرب  دور از وطن تقریبا 
تمام عمر را گذرانده ام خیلی از تبعیض و بی وطنی رنج بـرده و 
متاثرم. خوشم نمی آید که بحث من وتوداشته باشم، خوشم نـمـی 
آید قومی راتوهین وتحقیرنمایم یا توهین شوم. بزرگترین قربانـی 
رادراین راه داده ومصیبتهای بیشماری رامتقبل شده ایم. حاال بسیار 

 کار های بی شمار و اولوی  های در پیش رو داریم.
نجات وطن از بحران پیچیده فعلی، هر یک در قـبـال آن  

مسئولی  و رسال  داریم. دی،ر بحثهای پیش پاافتاده و بـازاری از 
قبیل دریشی لوکس و پیرهن گران قیم  داکتر عبداهلل بمن ربط و 

 ( 8اهمی  ندارد یا جوراب سرخ رنگ نجفی زاده.)ص 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
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 چون خرف بیند اوفتاد حریف  دست بر هم زند طبیب ظریف

 خواجه در بند نقش ایوان است             خانه از پای بند ویران است

 مالید پیر زن صندلش همی              پیر مردی ز نـــزع می نالید          

 نه عزیمت اثر کند نه عالج            چون مخبط شد اعتدال مزاج

 یادداش  مدیر
 با نام حضرت یکتای دانا و توانا

 بلغَ العلی بِکماِله کشفَ الد ُّجی ِبَجماِله          
 حَسن ْ جَمیع  خِصالِه صلُّوا علیه و آله
درود خداوند مهربان و پیـامـبـر بـرحـقـش بـر روانـهـای 
شهیداحمد شاه مسعود قهرمان ملی، استاد برهان الدین ربانی شهـیـد 
راه صلح کشور و ارواح پرفتوح کلیه شهدای پاکیزه دامان راه میهن 

 باد. 
در هژدهمین سال هفتۀ شهید وسالروزشهادت آمـرصـاحـ  
بزرگوارعلیه الرحمه نخس ، قیام مبارک احمدمسعود را در رأس 
)جنبش راه احمد شاه مسعود( فرخنده و با برک  می خواهیـم، تـا 
این جوان آراسته به فضایل ومـکـارم اخـالقـی مـیـراد ارزنـدۀ 
پدرنامدارش، درپاسبانی از ارزشهای ملی وطن، بـاهـمـراهـان جـان 

 نثارش کامیاب و سربلند باشد.
این کمینه ترین شما حضارارجمند سخنانی مختصرپیرامـون 
)دورنمای صلح با طالبان، درپرتو راهنمودهای مسعودشهید( یـادآور 
می شوم که آمرصاح  تنها شخصیتی بود ازسران دولـ  اسـالمـی 
افغانستان، که برای نخستین بار برای ارزیابی خواس  های طالبان، به 
میدانشهر به دیدارسران آن گروه رف  تا راه های ممکن تامین صلح 
درکشوررا بسنجد. ماوقع آنرا از قلم جناب انجنیر فروزان مـی آرم 

 جریدۀ امید درج می باشد : 8308که درشمارۀ 
خوب بخاطردارم که درآنـزمـان هـمـۀ مـا ازیـن اقـدام 
آمرصاح  سخ  ن،ران بودیم وحتی بعضاٌمخالف  خـودرادرمـورد 
ابرازمیکردند. مسعودهم این ن،رانیها ومخالفتهای دوسـتـان رادرک 
میکرد وخوب می دانس  که نظامیان پاکستان بـه خـون اوتشـنـه 
وطالبان دشمنان سرسخ  اویند. ازجانبی درآنزمان موقعی  نظامـی 
مسعود درحدی بودکه اومجبور نبودهمۀ شرایط طالبان را پذیرفته با 
دس  خالی به میدانشهربرود. پس سئوال اینس  که چرامسعـود بـه 
این کارتن داد ؟ که جوابش راتنها درخصل  صلحجویانه وعـالقـۀ 
مسعود به صلح میتوان دریاف  . مسعود باااین فداکاری برای مـلـ  
خودوجهانیان عمالٌ ثاب  کردکه اوبخاطرصلح ازجـانـش مـیـ،ـذرد 
وبرای اینکه جنگ خاتمه یابد وکش  وخون وویرانی وطـن قـطـع 
گردد، خودش باپای خودبه اصطالح سـرش رابـه کـف گـرفـتـه 

 نزددشمنان خون آشام میرود.
مسعود تازمانیکه زنده بود ازاین فداکاریش که بخاطرصلـح، 
قطع جنگ وبه خاطروطن نموده بود، چیزی بزبان نیـاورد ومـنُّـتـی 
برمردم خویش ن،ذاش ! حتی هنوزکه هنوزاس  ازین ایثارمسعـود 
به آن کیفیتی که شایسته اس  تقدیر نشده و مردم به مغز وک نه آن 
حادثه متوجه نشده اندکه او این فداکاری وازخودگذری رابخـاطـر 
بازگش  صلح، وخاموشی شعله های جنگ کرد. اودرعـمـل ثـابـ  
ساخ  که اگرصلح شود وخونریزی خاتمه یابدواگر شـعـلـه هـای 
 جنگ سرد شود، حاضراس  که ازجان وسر وخون خودب،ذرد.

درآنزمان اطرافیان مسعود اورامالم  میکردندکه چرا جـان 
خودرابخطر انداخ  درحالیکه مجبوریتی نداش ، ولی امروز پـس 
ازنزده سال از شهادتش درک مینماییم که داعیۀ او داعیۀ صلح بـود، 

 ولو اینکه به قیم  حیاتش تمام میشد. 
پرسش دی،راینس  که وقتی مسعودبه میدانشهر مرکزطالبان 
که جای رف  وآمدنظامیان پاکستان بود، بادس  خـالـی رفـ  و 
چراطالبان اورادست،یر نکردند؟ چرا فرمان باداران پاکستانی خودرا 
عملی نکردند؟ چراآنچه راکه ولی نعم  هایشان امرکـرده بـودنـد 
انجام ندادند؟ چرا توطئۀ راکه آی اس آی بهمکاری مراکـزبـزر  
جاسوسی جهان برای گرفتاری وازبین بردن مسـعـود طـرح کـرده 
بودند، خنثی کردند؟ درآن لحظات دراسالم آباد، دردفـتـرآی اس 
آی ودرمراکزبزر  جاسوسی جهان دقیقه شماری برای تطبیق ایـن 
توطئه  میشد، مسعود رادرپرده های مانیتور هـاتـمـاشـامـیـکـردنـد 
وخوشحال بودندکه او به پای خودبه حلقۀ دام افـتـیـده، مـطـمـئـن 
بودندکه طالبان وظیفۀ شانرا انجام میدهند، خـودمسـعـود یـاسـرش 

 رابرای آنهامیآورند!
پالن به اندازۀ دقیق وسنجیده طرح شده بودکه حتی مـحـل 
مالقات ومجلس نامنهاد گفت،وی صلح درباالی بام بلنـدی تـرتـیـ  
شده بودتامسعودراه گریزی نداشته باشد. اینهم برایشان مایۀ حیـرت 
بودکه چطورآی اس آی توانس  این دشمن شکس  ناپـذیـر، ایـن 
دژپوالدین را  به این سادگی فری  داده به بهانۀ صلح دردام انداخته 

 اس ؟! 

بزرگداشت هژدهمین هفتۀ شهید 
 وتجلیل شخصیت قهرمان ملی

افغانستانی های ورجینیا وحـومـه  1383روزهش  سپتمبر
ونیویارک به بزرگداش  مقام وشخصی  استثنایی قهرمـان مـلـی 

 احمدشاه مسعودشهید پرداخته وهفتۀ شهید راتجلیل کردند.
محفل باتالوت آیاتی ازکالم مجید توسط حـاجـی قـاری 
حسن، ح سن آغاز یاف ، آقای عتیق اهلل بنا مقدم حضـارراگـرامـی 
داش ، محمدقوی کوشان مطلبی باعنوان )صـلـح بـاطـالـبـان در 
پرتوراهنمودهای مسعودشهید( ایرادکرد، خانم روشنی خلیلی، بـا 
دکلمۀ اشعاری ازخود وشعرای دی،ر، وآقای بنا نیزبا بیان خـاطـره 
ها وایراد اشعار ووجیزه ها محفل را رونق بخشیدنـد، و ازحضـار 
گرامی که مقاالت واشعاری دربارۀ شهدای جانبازمیهن وبـزرگـی 
هاو شاهکار های جاودانۀ آمرصاح  شهید داشتند، دعوت نمودند 

 تا داشته های شانرا به محفل پیشکش نمایند. 
آقایان زل،ی سجاد جنرال قونسل درنیویارک، داکترذبیح 
اهلل مهدیارقونسل در واشن،تن دی سی، پروفیسرداکترعبـدالـواسـع 
لطیفی، داکترغالم محمددست،یر )از ایال  کـلـورادوبـه مـحـفـل 
آمدند(، عبداهلل خداداد، محمددین، الحاج امان الـمـلـک جـاللـه، 

 عبدالعزیزنوری، خانم ها فوزیه حبیبی وجمیله رهین.
خانم فتانه بکتاش عارفی استاد نامدارنقاشی، تابلوی زیبای 
ازشهیدآمر صاح  مسعود)رح( را بـا رنـگ پـنـسـلـی وسـبـک 
ریالستیک تهیه نموده وبه آمر و مدیری  چری بالسم بنکوی  هال 

 ورستوران  هدیه داد. 
برادران شجاع وآقای محمود محجوب بیـش ازده سـال ایـن       

 محافل را ازجی  فتوت خویش سروسامان داده اند.
گردهمآیی بعد ازصرف نان ش ، حوالی سـاعـ  هشـ  پـایـان 

 یاف ./ 
*********** 

مالقات مسعودباطالبان آغازشد ودرحالیکه همه طالبانی که 
درآنجاحضور داشتند ازدیدن این بزرگمردتاریخ مات ومـبـهـوت 
شده بودند، مجلس خاتمه یاف  وبه گفتۀ مسعود طالبان مـطـلـبـی 
راکه به دردصلح بخورد بیان نداشتند. مسـعـودکـه ازچـهـره اش 
نورشجاع  می جهید ازجابلندشده باهمه دس  دادو خداحـافـظـی 
کرده ازبام پایین شد، درحالیکه جنرال داؤود درعق  اوحـرکـ  
میکرد، آرام ومتین بسوی هلیکوپترش کـه درفـاصـلـۀ دورتـری 
منتظرش بود رف ، درآن بازشد، مسعودشجاع باقام  رسا ومتانتـی 
چون کوه بلند داخل شد، چرخه های هلیکوپـتـردرحـرکـ  شـد 

 وپروازکرد !
نظامیان پاکستان وآی اس آی ازفرط غض  دیـوانـه وار 
فریاد میکشیدند  و واویالمی،فتند وان،ش  ندام  می،زیدنـد. بـه 
مزدوران خوددرکویته تلفون کردند وموردعتاب وقهر قراردادنـد 
که چطورشد صیدی که بدام آمده بود بی آسی  راه خودراگرف  

 ورف  ! 
مالربانی که درمـجـلـس بـودواززبـان طـالـبـان حـرف 
میزدوبعدها از ارادتمندان مسعودشد وپاکستانیها اورابه این جرم با 
تزریق زهرکشتنـد، بـه دوسـتـی از دوسـتـان دورۀ جـهـادش 

پیش ازاینکه مسعودرا ببـیـنـم از او سـخـ   »درپشاورگفته بود:
متنفربودم وباخودمی،فتم اگرکله اش راازبدنش جداکنم هنـوزهـم 
کم اس ، اما وقتی که در میدانشهردرمجلس نشـسـ  وصـحـبـ  
راآغازکرد وبه حرف وسیمایش صـداقـ  وراسـتـی، شـجـاعـ  
وغیرت دیده میشد ومن ازهمان روزشیفـتـۀ ایـن مـردخـداشـدم 
محبتش بدلم نقش بس  وفکرمیکردم که سالهاس  با هـم دوسـ  

حقیق   »مالربانی به این دوس  خودگفته بود: «واندیوال هستیم.
راب،ویم پاکستانیها بما هدای  داده بودندکه وقـتـی مسـعـودآمـد 
دستهاوپاهایش رابسته کرده به پاکستان روان کنید. دقیقاٌ که ایـن 
توطئه بودکه پاکستانیها چیده بودند ومصرف زیادباالی آن کـرده 
بودند. ولی من وقتی این مردخدا را باهمان عظم  دیدم بـا خـود 
گفتم فالن وبهمان پاکستانیها... حیف نیس  که من این مرد بزر  
ومجاهدخدا رابدس  آنهابدهم؟ آخر درروزقیامـ  چـی جـواب 
بدهم. طالبان دی،ری که درآنجابودند وباسـالح اوضـاع رانـظـاره 

ما نمی دانیم که سرمـا «میکردند  بعدها به خبرن،اران گفته بودند :
چه شد! وقتی مسعود رادیـدیـم دسـ  و پـای مـاکـم شـیـمـه 
شدوازحرک  بازماند! عظم  وشهام  او ما را مـات ومـبـهـوت 

 »ساخته بود. 

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
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

با استفاده از نصایح بزرگان دانشمند، مجاهد و مجرب به پیش بـه 
موفقی  راه بپیمایند و هیچ،اه از قدرشناسی و حق شـنـاسـی بـه 
جه  خود نمایی طفره نروند. آن،اه اس  که روح مسعود شـهـیـد 
شاد می،ردد و درب مؤفقی  در هر مرحله حیات، مبارزه باشد یـا 

 مفاهمه، فراخ باز می،ردد. 
متأسفانه، در عین زمانی که ما از کارزار مسعود شـهـیـد 
)رح( سخن ها می،فتیم و اشعار زیبا می شنیدیم، در وطن مظاهراتی 
رخ داد که به یقین آمر صاح  بزرگوار آنرا تقبیح مینمود. مسعود 
مرد روشنفکر و صلح جو بود به کس اجازه نمیداد که بافیر تفنگ 
و اعمال هن،امه طلبی امنی  را مختل سازد. ممکن در بـیـن شـان 
متهیج گران دشمن موجود بوده باشد اما چرا چنین زمینه برای آنها 
میسرگردد که آزار مردم و بد نامی ها را دامن زنند. تظاهرات حق 
همه افغانستانی هاس  که با بیرق های حزب خود در پهلوی بیـرق 
سه رنگ افغانستان راه پیمایی هایی صلح آمیزخود را با شعـارهـای 
دانشمندانه وسنجیده که بتواند توجه مـردم ودولـ  را بصـوب 
اهداف شان جل  نمایند  متین قدم بردارند وبا شرک  لیدران شان 
پخت،ی سیاسی خود را بر مال سازند. با فیر تفنگ صدای وحش  و 

 دهش  و بربری  بلند میشود و مردم گریزان می،ردند. 
با تأثر باید عرض شودکه روش قوای امنیتی راکه با یک 
فرد غیرمسلح و راهرو با ل  وکوب و چنین بـی حـرمـتـی جـزا 
میدادند، توقع نداشتم. قرار راپور نصرت رحیمی از وزارت داخله 
 808افغانستان در جریان این راه پیمایی پراز شور و شر به تعـداد 

عراده وسایـط  ۱8نفر دست،یرشدند، ده ها میل اسلحۀ غیرقانونی و 
نقلیه بدس   پولیس افتاده اس . دونفر یکی همشهری مـلـکـی و 
یکی فرد نظامی شهید شدند و هف  نفرهم زخم بـرداشـتـه اسـ . 
دوسیۀ شان به مراجع عدلی و قضایی محول گردیـده تـا بـزودی 

 بررسی گردد؛ چرا عاقل کندکاری که بار آرد پشیمانی!
باید تذکر داده شود که بین دوستان پنجشیری مـا یـک 

ظهور کرده اندکه اگر بـه  «دوس  نادان بر زمین  میزند »تعداد 
هوش نیایند و از تشدد وخشون  وگپ نشنیدن ابا نورزند، خود و 
طرفداران خود را رهسپارگودال نیستی میسازند. تاکید میکنم کـه 
زمان خودستایی، غرور منفی و روش فاشیستی گذشته فقط با تبسم 
واسوه حسنۀ محمدی، نه فیر تفنگ، مؤفقی  بدس  آمده میتوانـد 

 و بس به دوستان نادانِ دانشمند نما موقع داده نشود. 
از جان  دی،رشنیده ام که گروپی درکابل بـا لـبـاس و 
لهجۀ پنجشیری فقط جه  بدنامی این قوم غیور و با شهام  اعمال 
ناروا بجا میآورند. یک مثال طوریس  که در سرویس جوانی بـاال 

برخـیـز! »میشود و مرد سالخوردۀ را از جایش بلندنموده می،وید: 
پیرمرد می،وید: من  .«برخیز! این جای من اس  من پنجشیری ام!!

من پنجشیری ام تاجک را نمـی »هم تاجکم! جوان جواب میدهد: 
این افراد که توسط دشمنان افغانستان جه  نفـاق بـیـن  .«شناسم!

تاجک ها و مردم شجیع افغانستان که سـبـ  لـرزش انـدام شـان 
گردیده در بین عوام پخش شده اند به مرات  برای تفرقه انـدازی 
 از طال  و داعش خطرناکتراند. جدا پیدا و به قانون سپرده شوند.
ناگفته ن،ذریم که محترم محمد قـوی کـوشـان مـدیـر 
دانشمند و پرکار امید، هفته نامۀ مردم افغانستان، که امروز ی،ـانـه 
صدای عدال  و مساوات افغانستانی ها را در امـریـکـا بـه سـمـع 
جهانیان میرساند درهر قدم با آمر صاح  همراه بود وجهاد ذکایی 
را از آغازجهاد رزمی پیشبرده اس . کلکسیون هفته نامۀ امید یک 
مخزن تاریخ و کلتور آریایی خراسانی افغانستانی ماس  که خزینۀ 
پرارزش علمی و اجتماعی و قصه های مبارزاتی برای نسل آیـنـده 

سال با شوق عمیق و زحـمـات بـی  88میباشد. وهم تا امروزبرای 
شایبه بدون در نظرداش  صحتمندی و مریضی خود، یاد آن راد 
مرد تاریخ را، زنده ن،هداشته اس ؛ من به او سر احـتـرام پـایـان 

 میآورم. 
درپهلوی شان برادران شجاع و مؤظفین شان در بنـکـوت 

هم همیش مهمانداران خوب وارزنـده   «چیری بالسم»هال باشکوه 
بوده در روشن ن،ه داشتن چراغ امید رول برجسته بازی کرده بـر 
ما من  گذاشته اند؛ خداوند برایشان اجرعظیم نصی  گرداند وآنها 
 را از جمیع بلیات آسمان و زمین در پناه خود محفوظ ن،اه دارد.

میخواهم با پارچه شعریکه وکیل رحمانی سروده و هن،ام 
کنفرانس مطبوعاتی در اروپا حضور آمر صاح  درتـاالری کـه 
همه گرد هم آمده بود تقدیم کرده اند و نشانه گفتاریس  کـه از 
قل  بی آالیش مملو از محب  به آمر صاح  برخاسته و بر قل  ها 

 نشس ، گفتار خود را پایان بخشم.
 تو شاه رزم حقی تو رستمی تو رستمی

 مسعود نام ونن،ی یکتا غضنفری غضنفری
 تو افتخار عزیزان و خار چشم رقیبان

 تو شهسوارکشور دلها و زی  انجمنی انجمنی
 هزار دشمن ترسو بقصد محو تو شد

 همی به خواس  خداوند تو ایمنی تو ایمنی
 عدو شغال صف  مکر و دالران،یزد

 (8ولی تو با غرور به دشمن چو بهمنی بهمنی )ص 

 برومفیلد، کولورادو          داکترغالم محمد دست،یر 

 شهداء زندۀ جاویدان اند
بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمد هلل حمداٌ یستحقه لعلو شأنه، 

 و علی آله الطاهرین.ملسو هيلع هللا ىلص سبوغ احسانه و صلواۀ علی نبی الکریم
وطنداران عزیز دوستان گرانقدراستادان گـرامـی السـالم 

 علیکم:
درین روزهایی که نواسۀ پیامبر خدا، حضرت رسول اهلل ، 
ابو عبداهلل امام حسین )ع( با پیروان شان قرن ها قبل، در گیـرودار 
و تپ وتالش آزادگی بودند و برای عدال  مـیـرزمـیـدنـد و بـا 
همراهان جام شهادت نوشیدند ، درود و تهنی  میفرستیـم. مـاهـم 
امروزاز شهدای گلکون کفن راه آزادی و مساوات خود در مقابـل 
روس، طال ، پاکستان، امریکا و انتحاریون ظالم، یاد میکنیم و بـه 
روح هریک از پیرو جوان وطفل و مرد و زن شان درود و تهنیـ  

 نثار می سازیم.
همچنین شهدای جهاد افغانستان با روس، چون قهرمان ملی 
شهید احمد شاه مسعود و بعد پریزیدن  پروفیسور ربانی شهید راه 
صلح، همه زندۀ جاودان اند. احمد شاه مسعود امروزمربوط به یک 
درۀ پنجشیر و یا یک منطقه نبوده شخصی  جهانی اس  که اگر ما 
او را تنها بیک منطقه  و یا قوم و قبیله ارتباط دهیم درحقـش بـی 
مروتی کرده مسؤولی  خود را ادا نـه نـمـوده ایـم؛ و الکـن 
زادگاهش جایس  که همیش درالبالی اوراق تاریخ جهان بـا اسـم 

 مبارکش نقش زرین خواهد داش . 
وقتیکه قهرمان ملی می،وئیم و شعارها مینوازیم خود اقرار 
داریم که مسعود در قدم اول از مل  افغانستان اس . قرار نـوشـتـه 
پروفیسور حمید هادی که از زبان یکی از جنرال های روسی نـقـل 

 شده اس ، مین،ارد:
باوجودیکه همه مردم افغانستان در جنگ علیه روسـیـه »

حصه داشتند و با شهام  جن،یدند، اما ب،فتۀ جنرال روسـی ایـن 
مقاوم  پنجشیر و قهرمان آن  احمدشاه مسعود بود که جـریـحـۀ 
بزرگی بر قدرت نظامی وارد ساخ  و به افـغـانسـتـان اسـتـقـالل 

این جنرال روسی حتی در مقابل دشمن خود ازحقـیـقـ   .«بخشید
ن،ذشته واز استعداد رزمی وی به شایست،ی یـادکـرده اسـ  کـه 
درس خوبی برای بعضی از جوانان و بزرگان احساساتی مـا شـده 

 میتواند.
آمر صاح  شهید پالن داش . اهدافش معین و سنـجـیـده 
بود. مورد اعتماد مردم قرار داش  واز خواص عالـیـۀ لـیـدرشـپ 
برخوردار بود. نزد همه اقشار و اقوام مملک  محبـوبـیـ  خـاص 
داش . عقیدتش راسخ و یک مرد فقیرمشرب و مـتـواضـع بـود. 
تکبردر ضمیرش جای نداش  و به هرکس گوش میداد. از اعمـال 
افراطی بدش میآمد. استخباراتش قوی بـود. شـکـسـ  را نـمـی 
پذیرف . برای یک افغانستان واحد و پرافتخار که راستی سـتـارۀ 
آسیا باشد میاندیشید. به مشورۀ دوستان گوش میداد. دوسـتـان و 
رفقا و همسن،ران ذکی، دانشمند، با عـزت و بـا وقـار داشـ .  
بسیارکتاب می خواند و دانا پیش میرف . فرهنگ و کلتور کشور 
را نه تنها محترم می شمرد، بلکه برای ن،هداش  آن مبـارزه قـوی 
درعمل پیاده داش . اشعار حافظ را زیر شعلۀ اریکین و پیچیده در 
پتویش زمزمه میکرد و حظ میبرد؛ این تنها لحظۀ استراحتش بـود. 
می،ف  آزموده را آزمودن خطاس . صلح را دوسـ  داشـ  و 

هر حرکتی کـه «دراروپا در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود: 
به جه  صلح باشد و به خیر افغانستان باشد و بدانیم نتیجه میدهـد، 

 .»پشتیبانی میکنیم

ممکن صلحی که در آن ساختار سیاسی تغییر یابد، آتـش  
بس وجود نداشته باشد، از امارت طالبی سخن گفته شود و بـجـای 
افغانستان همه از افغان یا پشتون تذکراتی بعمل آیـد، بـه قـانـون 
اساسی احترام نشود و حقوق زن و حق تعلیم و تربیه نابود گـردد، 
موافق  نمیداش ، و مقاوم  میکرد. ولی مقاومتش افراطی نمـی 
بود، به کس دو دشنام نمیداد و لعن  نمی فرستاد، فقط در تـحـ  
چتر اسالمی  و مدنی  قدم های سنجیده بر می داش  و مملـکـ  
را آرام و با امن میساخ . عـدالـ  و مسـاوات را زیـر لـوای 
جمهوری  اسالمی و تعلیم وتربیه و اخالق مدنی بـه حـد اعـالی 

 مدنی  و ترقیش میرسانید.
امیداس  نسل جوان این اعمال آمر صاح ، رهبرسیاسـی 
و قهرمان میدان نبرد افغانستان و مرد محبوب جهان را بیاد داشـتـه 
در صف مقاوم  تحمیلی کاری نکنند که ما همه غرق در عـرق 
خجل  و شرمندگی شویم! همه باید مسعودانه با قدم های سنجبـده 
برای بهبود و مسرت مردم بدون در نظر داش  پیشبرد حـرص و 

 آز و خواهشات فردی بحرک  بیافتند. 

 تکساس                     خواجه بشیراحمد انصاری 
 نگاهی به دو مصاحبه: عیب ها و هنر ها
با آنکه وق  انسان ارزشمندتر از آن اس  تا صرف چیزی 
شود که در کشور ما آن را )انتخابات( نام،ذاری کرده اند، ولـی 
باز هم و از روی تصادف گفت،وی طلوع را با آقایان محمد اشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل دیدم و الزم می بینم تا عصارۀ داوری ام را به 

 عنوان شهروند این کشور در اینجا ثب  نمایم:
یکی از نقاط قوت آقای غنی داشتن برنامه اس ؛ اینکه -8

این برنامه ها تا چه اندازه به نفع کشور و جامعه اند و تـا کـدام 
اندازه به ضرر آن موضوعی اس  علیحده. در مقابل، آقای عبـداهلل 
هیچ،اهی برنامه نداشته اس . دیش  زمانی که آقای نجفی زاده از 
برنامه شان پرسیدند، داکتر عبداهلل بدون آنکه ازان حرفی بزنـنـد، 
گفتند برنامه داریم و آن را با خود آورده ایم، ولی باز هـم بـرای 
آنکه ساحۀ برای عق  نشینی ن،ه داشته باشند چـنـد بـار تـکـرار 
نمودند که این برنامه تا هنوز از نظر کارشناسان ن،ـذشـتـه اسـ . 
پرسش من اینس ، در آن زمانی که آقای عبداهلل باربار اعالم مـی 
نمودند که کاندید دورۀ بعدی نخواهند بود ولی اطـرافـیـان شـان 
مصروف جمع آوری تذکره بودند، آیا نمی توانستند روی برنامـه 
شان هم کار کنند. و دی،ر اینکه در این پنج سـال گـذشـتـه چـه 
کردند و چرا از این لشکر عظیم مشاور در این راستا سود نبرند. در 
هیچ جای دنیا و حتی در میان قبایل افریقایی کاندیدی چنیـن بـی 

 برنامه را به دشواری می توان یاف .
آقای غنی در رابطه به مسایل استراتیژیـک و کـالن  -1

اقتصادی در منطقه درکی درس  دارد. او از اهـمـیـ  راه هـای 
ترانسپورتی میان کشور ها و تبادل تجارتی میان جوامع این حـوزه 
و نقش این مسایل در آوردن امنی  و وصل افغانستان به راه ابریشم 
و مهار نمودن آب ها و مسایل بزر  دی،ر خوب آگاه اسـ ، و 
اینکه شرایط طوفانی برای شان اجازه یک قدم پیش رفتن را نمـی 
دهد مساله دی،ری اس ؛ ولی آقای عبداهلل با این همه مفاهیم کامال 

 بی،انه بوده و نمی خواهند خاطر عاطر شان را پریشان سازند.
روش آقای غنی شدیدا قوم محور و خـودش خـواب  -0

سلطن  عبدالرحمن خان را در سـر مـی پـرورانـد کـه چـنـیـن 
سیاستمداری در کشوری چون افغانستان زهری اس  قاتل. از سوی 
دی،ر، دیدگاه آقای عبداهلل در قبال مسایل جنجال بران،یز تا هنـوز 
واضح نیس ، همان طوری که در رابطه به مساله تـذکـره و واژۀ 
)افغان( خود را به بی خبری انداختند. حل این قضایـای جـنـجـال 
بران،یز دشوار نیس  به شرط آنکه اراده و آگـاهـی الزم داشـتـه 

 باشیم.
آقای غنی با آنکه در غرب زیسته اند ولی اعتقادی به  -4

سیستم ندارند و از همین رو دولتی در دل دول  ایجاد نموده و در 
نتیجه تمامی نظام را فلج نموده اند. شریک دی،ـر ایشـان، آقـای 
عبداهلل هم اعتقادی به نظام ندارند و کوشش می کنند تا کار ها را 

 به شکل )پارتیزانی( به پیش ببرند.
آقای غنی دارای نظریات و افکار و برنامه های واضح  -۱

و مشخصی اند که با جرات تمام از آن حرف می زنند، ولی آقـای 
عبداهلل سیماب دنیای سیاس  افغانستان اند که جز به درد خود شان 
و تشریفاتی که به آن عشق می ورزند، بـه درد چـیـز دیـ،ـری 
نخواهند خورد. وقتی آقای عبداهلل را از خطوط قرمز در تعامل بـا 
طالبان پرسیدند، ایشان هیچ خط قرمزی نداشتند و سخنانی عـام و 
کلی گفتند که دردی را دوا نمی کند. عام و مجهول سخن گفتن و 
)شه کوی بد مکوی( گفتن ها تنها به درد چکچی ها می خورد نـه 
کسانی که جدی اند و در جستجوی نجات این مردم. آقای غنی بـا 
زبان ارقام و اعداد سخن می گوید و آقای عبداهلل سعی می ورزنـد 
تا نقیصه های شان را به گفتۀ کابلی ها از راه )پرزه پـرانـی( پـر 

 کنند.
آقای غنی در تطبیق برنامه های شان پروای هیچ کسـی  -

را ندارند که این خود یکی از شرایط رهبری بوده و بـر اعـتـمـاد 
پیروانش می افزاید، ولی آقای عبداهلل فاقد چنیـن ویـژگـی انـد. 
ایشان در این مدت پنج سال نتوانسته اند یک ماده از جمع تمـامـی 
مواد قرارداد شان با آقای غنی را عملی سازند و ی،انه کاری که از 
دس  شان آمده، بردن شکوه به سفرای کشور های خارجی بـوده 

 اس . آیا این خیلی دردآور و خجالتبار نیس ؟
از لحاظ شخصیتی، آقای غنی عصبی و تـنـدخـو و  -7

گاهی خیلی بی ادب اند، طوری که دشنام های شان را همه شنیـده 
 ایم، ولی از این لحاظ آقای عبداهلل برتری شان را حفظ کرده اند.

آقای غنی در دوستی و دشمنـی و بـیـان افـکـار و  -8
اعتقادات و ایدیولوژی شان صادق اند و صریح، و به صورت بـی 
پیرایه از آن حرف می زنند ولی آقای عبداهلل چنین نیستند. یـکـی 
از این نمونه ها، پیوند آقای عبداهلل با )جمعی ( اس  که بار ها، هم 
در زمان حیات استاد ربانی شهید و هم در زمان ارجمندی ایشان و 
در حضور خیلی ها گفته اند که هیچ،اهی عضو این تشکل نـبـوده 
اند، ولی حاال صد در صد جمعیتی شده اند. عل  آن سردی و ایـن 

 گرمی در چه بوده اس ؟
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 هفته نامۀ امید  2601شمارۀ  صفحۀ سوم

 استاد یونیورستی نیوجرسی       انجنیرعبدالصبور فروزان 

 نگاه گذرا به وضعیت قوای مسلح کشور 
مدتها درین اندیشه بودم که چرا طالبان درقتل سربازان ما 
دس  باالدارند و چرا هرروز دههاتن ازسربـازان و افـراد قـوای 
امنیتی مابدس  طالبان درین شهر و آن شهـر، ایـن والیـ  وآن 
والی  شهیدمیشوند وصدهاتن دیـ،ـرشـان زخـمـی و مـجـروح 
می،ردند. فکرمیکنم چنین اندیشه حتماٌ نزدهرهموطـن دیـ،ـرهـم 
خطور کرده اس ، واگربه ژرفای مسایل عمیق نشده باشند ممـکـن 
به این نتیجه رسیده باشندکه طالـبـان نسـبـ  بـه قـوای مسـلـح 
ماقدرتمندتر ونیرومندتر اند. درحالیکه حقیق  چنین نیس ، بلکـه 
حقایق نشان میدهندکه قوای مسلح ما به مرات  نسب  به طـالـبـان 
نیرومندتر، قویتر، مصمم تر، روحیۀ عالی ح  الوطن ومورال بلند 
به حمایه ازخاک ومیهن میباشند، وتوانایی آنرا دارندکه طـالـبـان 
اجیر وحامیان پاکستانی آنهارا درظرف یکمـاه درسـراسـرکشـور 

 ازبین برده و برای ابد نیس  ونابودشان بسازند.
پس عل  درکجاس  وموانع ازچه قراراند که این کارکـه 
آرزوی همۀ مردم ماس  صورت نمی گیـرد؟ عـلـ  دررهـبـری 
کشوراس ، رهبری که همدس  طالـ  اسـ  وبـرای پـیـروزی 
آنهادس  وپای افسران وسربازان مارابسته اند و ایشان را لقمۀ دهن 
توپ طالبان ساخته اند. درصورتیکه رئیس جمهـورکشـور طـالـ  
وحمایه گرطال ، وزیردفاع کشور، رئـیـس عـمـومـی امـنـیـ  
استانکزی طالبان وار  نشینان طال  وطال  پرس  باشنـد، ازیـن 

 بیشترنمی توان چیزی توقع داش .
مصطفی خان یک سربازقوای امنیـتـی شـهـرقـنـدهـاربـه 
خبرن،ار نیویارک تایمز می گوید ماباالی جـنـرال عـبـدالـرازق 
بسیارحساب میکردیم، اوغم مارا بسیار می خورد، که سال گذشتـه 
اوراکشتند. اوبهترین انسان بود، م،رما ازکسانیکه در چوکی هـای 
بلنددرکابل نشسته اند، ازرئیس جمهورتاوزیردفاعش خوش نیستیم، 
آنهادرقصۀ مانیستندکه باالی عسکر وپلیس چـه مـیـ،ـذرد، مـارا 
همیشه درخطر تنهامی،ذارند وهرچند که فریاد میزنـیـم وکـمـک 
میخواهیم، به فریاد ما ری نمی زنند. مافقط ازآنها میخواهیـم کـه 
مرمی برایما بدهندکه دشمن رااز بین ببریم ولی به آوازمـاگـوش 
نمی کنند. بعضا واقع شده که مرمی های ماخالص شده ودشـمـن 

 آمد وهمقطاران مارا مثل گوسند حالل کرده اند. 
درد دل این سربازوطن تفسیرخوبی ازسیاس  حـکـومـ  
غنی احمدزی در برابر قوای مسـلـح وامـنـیـتـی وبـی تـفـاوتـی 
آنهادربرابر ایثار وفداکاری سربازان ماس . مـورال قـوی وعـزم 
متین سربازان ما رابرای دفاع ازوطن میتوان ازگفته های عبدالبصیر 
نبرد سربازدی،روطن دروالی  بغالن درک کردکه می،وید: ما بـه 
وظیفۀ خویش متعهد هستیم م،ر ازبزرگان خود درکابل دل خـوش 
نداریم. من سه صد رفیق ودوس  زمان عسکری خـود راازدسـ  
داده ام، برای من بسیار دردناک اس ، بعضا واقع شده که مرده ها 
زخمی های ما برای روزها در میدان جنگ می مانند، کسی نیسـ  
که آنهارا بردارد، بسیاری ازسربازان زخمی ازینکه بـه غـم شـان 
کسی نمیرسد فوت می نمایند، هرچه فریادمیزنیم که بیایید کمک 
کنید زخمی هاومرده ها را انتقال بدهید کسی درکابل به ایـن داد 

 وفریاد ما گوش نمی دهد.
شرف الدین شریفی سربازقوای مسـلـح دروالیـ  زابـل 
گف : مااین تلفات رابه چشم وسرمی بینیم، بعضابسیارمشکل اسـ  
که آنراتحمل نماییم بعضادلم می خواهد گریه کنم، مـ،ـریـ،ـانـه 
چیزی که قلبم راخوش میسازد ومورالم را بلند ن،همیدارد اینـسـ  
که ازمل  ووطن خود دفاع میکنیم وبرای حمایۀ میهن با دشمن می 

 جن،یم. 
میزان تلفات قوای مسلح مابه اندازۀ اس  که نه تنهابرخود 
این قوا بلکه باالی همۀ مردم ماتاثیرانداخته وسب  ضعف روحـیـۀ 
جن،ی عسکرما میشود. قرار احصاییه خارجیها قوای مسلح مـاسـه 
صدهزارسربازدارد که سطح تعلیمی آنها پذیرفتنی اس ، سالح شان 
هم قابل قبول اس ، ضروریات بود وباش، آذوقه ومحروقات آنان 
زیادقابل انتقادنیس ، ازهمه مهمتر وضروری ترکه سربازان ماهمـه 
روحیۀ ح  الوطن، دفاع ازتمامی  ارضی کمربسته وآگاهانـه در 
صفوف قوای مسلح بسیج شده اند. به تحقیق که دشمن وطن رامـی 
شناسند و پالن نظامیان پاکستان راکه برای تضعیف وطن ماوایجـاد 

 نارامی وبی نظمی در کشورماس ، بخوبی درک کرده اند. 
سربازان ما فرد فردمیانندکه طالبان اجیـران ومـزدورانـی 
اندکه دربدل پول از پاکستان مردم مـارامـیـکـشـنـد، شـهـرهـای 
ماراویران میکنند، شهروندان بی،ناه را توسط عملیات انتحاری بـه 
قتل میرسانندو زیرنام اسالم قتل، جنای  ودهشـ  مـیـنـمـایـنـد. 
سربازان ماهرروزبه چشم سرمی بینندکه طالبان درعملیات انتحاری 
شان صدهاتن ازهموطنان مارا درروی جاده ها، مکات  ومـدارس، 
درمساجد و تکایا، دربیمارستانها، درمحافـل خـوشـی ومـجـالـس 
سوگواری می کشند، واکثراٌ واقع شده که خودقوای مسـلـح مـا 
توته هاوپارچه های بدن هموطن خودرا، اجساد پـاره پـاره شـده 
کودکان تاپیران و زنان رابادستهـای خـودبـرداشـتـه وخـون آن 

 بی،ناهان را از روی جاده هاشسته اند.

این خاطره های الم ان،یزعساکرمارا مصمم ترساختـه تـاد 
ربرابر گروه اهریمنی طال  تاآخرین رمق حیات بجنـ،ـنـد، کـه 
مثالهای آنرادر سراسرکشوردیده اند. سربازان ما به چشم سردیـده 
اندکه طالبان ظالمترین موجوداتی اندکه صدها عسکر راسر بریـده 
و با بیرحمی وقساوت قل  اجسادمبارک شانرا توته وپارچه کرده، 
در بوجی هاانداخته، به فاصله های زیاد درعق  اسـپ ومـرکـ  
کش کرده وبدنهای بیجان، خون آلود وپارچه پارچۀ آنان روزها به 
پایه های دار آویخته اند. این اعمال شنیع طالبان که سخ  دردناک 
ودلخراش اند در شناخ  ودرک ماهی  پلیدآنان ودانستن اهـداف 
شوم وغیرانسانی شان کمک شایانی نموده وسربازان مارا مصـمـم 
ترساخته تادربرابراین گروه طاغوتی تاپای جان بجن،ند وازخـاک 

 وناموس وطن حراس  نمایند. 
سربازان ومردم مامیدانند که طالبان ازکشـتـن عـابـریـن، 
نمازگزاران، کسبه کاران، بیماران، متعلمین ومـحـصـلـیـن، زنـان 
واطفال وجوانان وپیران هیچ عاری ندارند. آنان نه تنهاانسانهارا می 
کشند بلکه حیوانات، درختان، تاکستانها، مزارع وجویبارها رانـیـز 

 ازبین برده تخری  میکنند.
بازاین سئوال مطرح می،ردد که باوجوداینهـمـه آگـاهـی 
قوای مسلح ماوشناخ  دقیق ازدشمن وپالنهای شـوم شـان، چـرا 
طالبان تعداد بیشمارقوای مسلح مارا شهیدمیسازند، پـاسـخ بـازهـم 
پاسخی اس  درباال یادشد، یعنی عل  دررهبری نـاسـالـم کشـور، 
دربند وبس  رهبران کشوربا طالبان ودرنی  ناپاک خـود رئـیـس 
جمهور ودار ودستۀ اونهفته اس . این رهبری ناپاک که همۀ قوای 
مسلح از آن ناخوش اس ، قسم  اعـظـم سـربـازان رادرحـالـ  

آورده و اجازۀ تعرض برطالبان برایشان نـداده اسـ ،  staticرکود
ایشان راهمه درقرارگاه های نظامی وپسته هامحصورساخته وبـرای 

 عملیات انتحاری طالبان آماده کرده اس .
به تعداد وسیع افراد قوای مسلح ازجـانـ  دولـ  غـنـی 
احمدزی، وزرای دفاع سابق و استانکزی امرشده بود واکنون هـم 
این امرجاریس  که همیشه در حالـ  دفـاعـی داشـتـه بـاشـنـد، 
ازقرارگاهها بیرون نشوند واجازۀ تعرض برطالبان را ندارند. ازیـن 
عساکرکه به صد ها وهزارها تن درقرارگاهها، تجـمـع گـاهـهـای 
عسکری، نقاط تالشی وبارکهای نظامی متمرکـزشـده انـدوبـدون 
طرح وپالنی ش  و روز راسپری مینمایند. این حال  سب  عطالـ  
تعدادزیادی سربازان گردیده ایشانرا به کتلۀ عاطل وباطل تـبـدیـل 
کرده که روزبروز ازبیکاری وبی پـروگـرامـی، حـس اعـتـمـاد 
بخودراازدس  داده مهارتهای جن،ی شان ضعیـف شـده وازبـیـن 
میرود وسرانجام دلسرد وناامید ازروزگارمیـشـونـد. بـه عـبـارت 
دی،راین سیاس  غنی احمدزی وستانکزی نه تنهاقوای عسکری مـا 
راجسماٌضعیف میسازد بلکه آنهارا به بیماری های روحـی وروانـی 

 نیز مبتال میسازد.
درواقع دراصل سیاس  احمدزی وستانکزی فـلـج کـردن 
قوای مسلح ومساعد ساختن زمینه برای پیروزی طالبهاشده اسـ . 
ازجملۀ سه صدهزارسرباز دول  اجازۀ تعرض برطالبهارا تـنـهـابـه 

داده که  special forcesیکتعدادمحدود سربازان بنام قوتهای خاص 
به دو تادو ونیم هزارنفرمیرسد. این قوا نسب  به کل قوای مسـلـح 
که در قرارگاههای عسکری محصوراند، خیلـی هـانـاچـیـزاسـ . 
هرجاییکه آنهابرطالبها حمله کـرده انـد، آنـهـاراشـکـسـ  داده 
وتارومارنموده وازکشته هاپشته هاساخته اند. طالبان ازین قواسخ  
درهراس اندوتاجاییکه میتوانند ازروبروشدن بـاآنـان خـودداری 
ــه  ــی ک ــل ــوای اص ــس ق ــک ــرع ــی ب ــد، ول ــن ــای ــم ــن ــی م
درقرارگاههامحصورن،هداشته میشوند، اهداف خوب وآسانی برای 
حمالت انتحاری طالبان میباشد. درواقع سیاس  بـانـد ار  ایـن 
قرارگاهها را به کشتارگاههای قوای مسلح بدس  طالبان سـاخـتـه 

 اس .
شفیق جان سربازی ازهمین جمله درهرات، درمصاحبه بـا 
خبرن،ارخارجی می گوید مانمیدانیم که هدف دول  چیس  کـه 
برای مااجازه نمیدهدکه برطالبها تعرض کنیم، اماآنهامیآیند ومـارا 
میکشند ومادس  وپابسته چیزی کرده نمی توانیم! فقـط درپـیـش 
چشمان مااجساد پارچه پارچه شدۀ رفیقهای عسکری خـود رامـی 
بینیم، اززندگی دلسردشده ایم، مثل یک بندی یامثل یک گوسفند 

 در قربان،اه هستیم ومنتظرذبح شدن بدس  طالبان.
ازجانبی طالبهاهم این حقیق  راخوب میدانندکه درقـرار 
گاهها عساکراجازۀ تعرض ندارند، لذابه آسانی برایشان یـاحـمـلـۀ 
غافل،یرانه میکنند یاانتحاری خود راروان میکنند وتعدادعـظـیـمـی 
عساکرماکه آمادگی نظامی ندارندکشته وزخمی میشـونـد. چـون 
قرارگاهها وتجمع،اه های عسکری خیلی هامـزدحـم انـد، انـدازۀ 
تلفات وزخمی هانیز درآنجاها بسیاراس ، مثال یک طال  انتحاری 
وقتی در آن داخل میشودوچندان قیـودی هـم نـیـسـ ، بـایـک 

 انفجارانتحاری صدهاعسکر را شهید وزخمی می سازد.
چنین توطئه ها مورال طالبان راقوت بخـشـیـد ووسـیـلـۀ 
تبلیغاتی شانراقویتر می گرداند، امابرعکس روحیـات عسـاکـرمـا 
راتزلزل بخشیده وتلیغات به نفع شان تمام نمی شـود. طـوریـکـه 
مشاهده می،ردد دراکثری  تلفات قوای مسلح درقـرار گـاهـهـای 
عسکری که عساکر عاطل وباطل ن،هداری میشوند رخ داده اسـ ، 
چه دول  درآنجاها تعدادبیش ازحدعساکر راجابجـا نـمـوده کـه 

 اجازۀ تعرض هم ندارند.

بازگذش  زمان مهارتهای حـربـی شـانـرا ازدسـ  مـیـدهـنـد  
وچیزدی،ری جزلقمۀ تیاری برای طالبان وعـمـلـیـات انـتـحـاری 

 آنهانیستند. 
مطالعاتی که خارجیـان کـرده انـد نشـان مـیـدهـدکـه 
اکثرطالبان این مراکزرا نشانی کرده برآنهاتعرض ناگهانی میکنند 
یاافراد انتحاری خودرا روان میکنند. از جانبی درآن قـرارگـاهـهـا 
تعدادمحدودی موظف به ن،هـداری دروازه هـای دخـولـی انـد 
واکثری  مطلق عساکربیکار وعاطل، روی همین ملحوظ اس  کـه 
باهر حمله یاانتحارطالبان صدمات سن،ین برچنین تـجـمـعـ،ـاهـهـا 
واردمی آید. دیده شده که اکثراٌ طالبها وسیلۀ نقلیۀ رامملو ازمواد 
انفجاری کرده بداخل چنین مراکزداخل شده وآنرامنفجرمیسازند، 
چون تعدادمحدود عساکروظیفۀ دفاع و ن،هداری رادارند، طالبـان 

 به آسانی آنهارا ازبین برده وداخل قرارگاه میشوند. 
ازجان  دی،رتعدادعساکر درچنین جاهابه اندازۀ زیاداس  
که شناخ  عسـکـر عـادی وطـالـبـانـی کـه لـبـاس عسـکـری 
میپوشندوبرای عملیات انتحاری داخل می شوند، برای محافـظـیـن 
مشکل میباشدوقتی سیاس  غنی احـمـدزی درقـبـال ایـن نـوع 
تجمع،اهها بررسی گردد دیده میشودکه عمدی وقصدی برای سـه 

/تضعیف مورال نظامی قوای مسلح وتقویۀ 8منظورساخته شده اند:
/ جـلـوگـیـری 0/ تهیۀ کشتارگاههابرای طالـبـهـا 1مورال طالبها 

 ازبوجودآمدن یک قوای مسلح باتجربۀ نظامی ومهارتهای حربی.
 1383راپورهای موجودحاکیس  که طی هش  مـاه اول

حمله که بیشترآن انتحاری بوده برقرارگاهـهـا  183طالبان بیش از 
وتجمع،اههای عسکری و پسته های تالشی انجام داده اند وطی این 

عسکرشهیدشده وتعداد زخمی هاسه چـنـدایـن 1833مدت بیش از
عددبوده اس . قرارگاههای مذکوربسترهای مالیمی برای حمالت 
طالبهابوده که خیلی هاآسی  پذیراند ودرنواحـی قـراردارنـدکـه 
دول  ازآنهاحمایه ونظارت ضروری نمی کند، ودرحـاالتـی کـه 
موردحملۀ طالبان قرارمی،یرند دول  همکاری الزم وبـه مـوقـع 
برایشان انجام نمیدهد و برای تخلیه وانتقال عساکرشهید وزخـمـی 
ساع  ها نه بلکه روزهامی،ذرد و بیشترمواقع عساکرزخمی نسب  
عدم رسیدگی دول  برای انتقال به موقـع آنـهـا بـه شـفـاخـانـه 

 هایامراکزصحی جان داده وازبین رفته اند. 
با تأسف به اساس سیاس  دول  وامررئیس جـمـهـورکـه 
قوای مسلح بایس  حال  دفاعی داشته باشد نه تعرضی، بیشتـریـن 
تعدادقوای مسلح بعوض اینکه درمیدانهای جنگ سوق شده برعلیه 
دشمن فعالی  کنند، درچنین قرارگاهها محصور اند ومنتظر حملـۀ 
طالبان . اگراین قوتها ازحال  رکود کشیده شده به حمله برطالبان 
بپردازند، طالبان توان داخل شدن به قرارگاههارانمی یابـنـد. ایـن 
کاردومنفع  دارد یکی اینکه طالبان رامصروف دفاع مـیـسـازنـد 
ومجال تعرض پیدا نکرده به شهرهاداخل شده نمی تـوانـنـد، دوم 
اینکه عساکرماپخته کارشده مهارتهای محاربوی شان بلنـدمـیـرود 
وباگذش  هرروز قوی و ورزیده میشوند، آنان ازمـیـدان حـرب 
نسب  به قرارگاههای عاطل بیشترمی آموزند. چنانچه تجارب نشان 
داده که تلفات طالبان درمقابلۀ رویاروی باقوتهای خاص خیلـیـهـا 
زیاداس ، زیراآن قوتهاکه همواره وظیفۀ تعرض دارند، آبدید شد 

( 1۱33وتجارب جن،ی شان زیاداس ، وبااینکه تعدادشان قلیـل )
اس  همیشه در میادین جنگ پیروزبوده وتلفات شان بسیارناچـیـز 

 بوده اس . 
احتمال زیادموجوداس  که این طرزالـعـمـل وسـیـاسـ  
نظامی درموردقوای مسلح ما قصداٌ وعمداٌ ازجان  غنی احـمـدزی 
باهمدستان داخلی وخارجی او اتخاذ شده تاازیک جانـ  زمـیـنـۀ 
بقدرت رساندن طالبان مساعدگردد وازجان  دی،ر جلو ایجادیک 
قوای مسلح فعال، نیرومند وباتجارب قوی محاربوی ونـظـامـی را 

 درکشورگرفته باشند. 
هژده سال جنگ مدت طوالنی اس ، اگـرقـوای مسـلـح 
بحال  عاطل وسکون ن،هداری نمی شـد، امـروزمـایـک قـوای 
مسلحی میداشتیم که درمنطقه بینظیر می بودوکسی وطن ومردم ما 
راآلۀ بازهای سیاسی وستراتژیکی خودقرارداده نـمـی تـوانسـ . 
امروز درموردتعیین سرنوش  کشور دربـیـرون مـرزهـا تـوسـط 

سـال بـه یـک  88بی،ان،ان تصمیم گیری نمی شد. افغانستان طی
البراتوار زندۀ نظامی تبدیل شدکه ازهرجاواز هرکشـورقـوتـهـای 
نظامی برای مشق وتمرین وبدس  آوردن تـجـارب مـحـاربـوی 
وتکتیکی درعمل آوردند. ولی ی،انه قوت نظامی راکه نخواستنـد 
ازین جنگ هژده سال تجارب حاصل وپخت،ی نظامی کس  نماید 

 قوای مسلح افغانستان اس  ! 
کرزی وغنی احمدزی بااتـخـاذچـنـیـن یـک سـیـاسـ  
ناجوانمردانه دربرابرقوای مسلح ماکه به فرمایش خارجی هابـوده، 
خیان  بزر  وگناه نابخشودنی رادر برابرمردم و وطـن وقـوای 
مسلح کشور ودربرابرآیندۀ وطن نموده اند. بـاتـأسـف کـه ایـن 
خیان  هنوزهم بهمان قوتش جریان دارد. بخاطردارم که عساکردر 
والی  بغالن درزمان حامدکرزی داد وفریادمیزدندکه)دس  وپای 
مابسته اس ، مارا اجازه نمیدهندکه درمقابل طال  بجن،یم، آنهامی 
آیند مارامی کشند وبه مافقط اجازه داده اندکه کشتارآنهارا سیـل 
 (8کنیم وزخمی ومرده های خود راجمع کنیم.(!  )دنباله درص 
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این اثرم یک گنجینۀ علمی وجمع آوری مـوضـوعـات عـمـده  
ازچندین کتاب میباشدکه تشریح امراض مختلفۀ جسمی و روانـی 

  «را دربر می گیرد...

اینک بعداز معرفی مختصرکتاب فاطمه شرف الدین کـه ازمـتـن 
ان،لیسی به شما ارائه شد، میپردازم به بررسی کتاب دومی تالیفـی 
دیپلوم انجنیرسید اکرم سینایی، که تح  عنوان )ابن سینا طـبـیـ  
بی همتا ونابغۀ جهان و معالجات ش،ف  ان،یز او( دریکصد وپنجاه 
صفحه بشمول عکسهای تاریخی آنزمان، سال گذشته بچاپ رسانیده 
اس . این معرفی مختصررا تذکری از چند مصراع قصیدۀ شخـص 

 مولف گرامی آغازمیکنم :
 ای بوعلی فرشتۀ تابان آدمی 

 ای عقل و هوش و دانش کم سان آدمی 
 فهم توبوده راه،شای جهان علم 
 ای آفتاب فیض درخشان آدمی

 درط  کجاس  همچوتواستادبینظیر 
 ازبس که تومعالج شاهان آدمی

 آن می  کفن شده گردیده زنده جان 
 ازالبالی دانش پنهان آدمی

 درحکم  ودرفلسفه هم نیس  درجهان 
 کی دهریابد همچوتو انسان آدمی

 هم شعروهم ادب ز توموزون گشته اس  
 موراش،افته ای به طلسمان آدمی

 دررنج ودرعذاب نمودی سفربه دهر
 ازدس  زور وجبر  حریصان آدمی

 افشنه کجاس  که آرد ترابه ده -بلخ
 ای جسم وروح وپیکرفرزان آدمی
 حفظ اس  درجهان مقام وجالل تو 
 ای گوهر برفته ز بوستان آدمی

 این افتخاررا که نمودی تواکتساب 
 تبریک بر کرام  تابان آدمی

 ازمن درودباد روان  بودچوشمس 
 دایم گداخته به دبستان آدمی

 )سینایی( نه که وصف ترامیکندهمیش 
 صدهاهزار خالیق دوران آدمی

طوریکه دریکی ازصفحات کتاب تذکریافته، ن،ارندۀ آن 
/داشـتـن 8انجنیرسینایی اصول ذیل را رمز زندگی دانسته اسـ : 

/مطالعۀ دایـمـی 1عقیده وایمان راسخ وحفظ معنویات خلل ناپذیر.
وارتقای دانش ومهارت وطرزتلقی به خصوص درعرصۀ علم طـ  
وقدرشناسی صح  وتندرستی وتالش درجه  وقایه وحـفـظ آن 
ازطریق تحریم افراط وتفریط درمصرف غذای روزمره، شـنـیـدن 

/ اجـرای کـارسـازنـده 0موسیقـی آرام وتسـکـیـن دهـنـده، 
/ورزش وتامیـن 4وسودمندوخدم  صادقانه به نیازمندان دروطن، 

سالمتی جسمی وروانی بدن، حفظ روابط نیک اجتماعی، کـمـک 
 ودست،یری نیازمندان . 

مولف وهم مسلک گرامی انجنیرسیداکرم سینایی راجع به 
شخصی  ممتاز ابوعلی سینای بلخی وبخشی از زندگینامۀ موصوف 
به گفتۀ خودش وبه زبان شاگردش ابوعبید جوزجانی چنین نوشتـه 
اس : ابن سینا درروستای افشنه نزدیـک بـخـارا )درازبـکـسـتـان 
کنونی( درسدۀ پنجم ه ق متولدشد. زبان مادری اش فارسی بـود، 
پدرش که ازماموران حکوم  سامانی بود، ویرابه مدرسـۀ بـخـارا 
فرستاد تادرآنجا بخوبی تحصیل کند. پدر وبرادرابن سینا مجذوب 
تبلیغات اسماعیلیه شده بودند، اماابن سینا ازآن پیروی نکـرد. وی 
حافظه و هوش خارق العادۀ داش  طوریکه درچـهـارده سـالـ،ـی 

 ازاستادخود پیشی گرف .
اوعلم منطق را ازاستادش ابوعـبـداهلل نـاتـلـی آمـوخـ ، 
اوکسی رانداش  که ازوی علوم طبیعی یاداروسازی رافرا ب،ـیـرد 
وطبیبان مشهورازدستورکارهای اوپیروی میکـردنـد. الـبـتـه وی 
درفراگیری علم متافزیـک ارسـطـو دراوایـل دچـار مشـکـالت 
گردیدکه تنهابه کمک ترجمۀ کتاب مابعدالطبیعۀ فارابی توانسـ  
آنرابفهمد. اوامیر خراسان راازیک بیماری سـخـ  نـجـات داد، 
امیرخراسان به پاس این کار اجازه دادکه ابن سینـا ازکـتـابـخـانـۀ 
باشکوه مخصوص شاهزادگان سامانی استفاده کند. که مـوصـوف 

سال،ی بربسیاری ازعلوم کـه  88بااستفادۀ وسیع ازآن کتابهادرسن 
بعدها شناخته شدند تسلط یاف . پیشرفتهای بـعـدی اش مـرهـون 

 استداللهای شخصی وی بود.
بخشی اززندگینامۀ موصوف به گفتۀ خـودش وبـه زبـان 

پـدرم عـبـداهلل  »شاگردش ابوعبید جوزجانی بدین شرح اسـ : 
ازمردم بلخ بود، درروزگار نوح پسرمنصورسامانی به بـخـاراآمـد. 
بخارا درآن عهدازشهرهای بزر  بود. پدرم کار دیوانی پیشه کرد 
ودر روستای خرمثن بکارگماشته شد. به نـزدیـکـی آن روسـتـا، 
روستای افشنه بودکه ازآنجا پدرم، مادرم رابه همسری بـرگـزیـده 
وبه عقد خویش درآورد. نـام مـادرم سـتـاره بـود. مـن درمـاه 

ازمادر زاده شدم که نام مراحسین گذاشتند. چـنـدی  073صفرسال
بعدپدرم به بخارا نقل مکان کرد، در آنجابودکه مرابه آموزگـاران 
سپرد تاقرآن وادب بیاموزم. دهمین سال عمر خـود رابـه پـایـان 

 میبردم که درقرآنکریم وادب تبحرپیدا

 هفته نامۀ امید   2601شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: ابن سینا )به زبان انگلیسی(
 مؤلف: فاطمه شرف الدین

درعین زمانیکه میخواستم کتاب تحریری به زبان فارسـی 
تالیف تازۀ پژوهش،ر دیپلوم انجنیر سیداکرم سینایی را زیرعنـوان
)ابن سینا طبی  بی همتا ونابغۀ جهان( که دوس  عزیزم افـغـانـیـار 
ازکابل باخودآورده، مورد بررسی قراردهم، چشمم به همین کتاب 
مصور وتاریخی تالیف فاطمه شرف الدین، درکتابخانۀ کین،زتاون 
افتاد، که باعنوان )ابن سینا، کاشف حیرت آور( بـاقـطـع بـزر  
مقبول چهارسال قبل بچاپ رسیده و میتواندیک مقدمۀ روشـنـ،ـر 
درسیرحیات طبی  وعالم بی نظیر شیخ الرئیس ابوعلی سینای بلخی 
باشد، البته درهمین راستا اثرپژوهشی محترم سیداکرم سـیـنـایـی 

 راکه یکسال قبل بچاپ رسیده، معرفی خواهم کرد.
حال فشردۀ ازکتاب فاطمه شرف الدین رابه شماتـرجـمـه 
میدارم: نخس  دربارۀ مولف بخاطربسپارید کـه وی دربـیـروت 
تولدیافته ومدت پانزده سال تازمان جن،های داخلی لبنان زنـدگـی 

به ایاالت متحدۀ امریکاسفرنمود وبـه  BAکرده وبعد ازاخذدرجۀ 
اخذدیپلوم ماستری دررشتۀ تعلیم و تربیه وادبیات زبان عربی موفق 
شد، بعد درایال  تکساس به تدریس دروس مقدماتی وزبان عربـی 
وموضوعات فرهن،ی دریونیورستی )رایس( مصـروف گـردیـد 

 وجایزۀ فرهن،ی )اتصاالت( راصاح  شد.  
مؤلف چندین کتاب دی،رنیزکه درهمین راستان،ـاشـتـه، 
درتبصرۀ خود درج کتاب حاضرچنین نوشته اس : ابن سیـنـایـک 
نابغۀ عصرطالیی جهان اسالم بوده ودررشته های مهم بـاکشـفـیـات 
علمی خاصتافلسفه وعلوم طبی تالیفات زیادی ازخود بـجـامـانـده 
اس . کتاب معروف )قانون طباب ( اوشهرتش را جهانی سـاخـ ، 
کاپی آثار اودرکتابخانۀ معروف سلیمانیه دراستانبول طرف استفاده 

 پژوهش،ران قرار دارد. 
بهرحال اینک ترجمۀ فشردۀ زندگینامه یا اتوبیوگـرافـی 
ابن سینا را از زبان خودش، مثل اینکه روح وروانش بـیـان کـرده 

آنهامرابـنـام ابـن سـیـنـا وبـعـضـا  »باشد، به شماترجمه میکنم: 
یادمیکنند، امانام کامل من ابوعلی حسین ابن   AVICENNAاویسینا

م حـدود  383عبداهلل ابن علی ابن سینا مـیـبـاشـد. مـن درسـال
یکهزارسال قبل درقریۀ افشانه ازمربوطات فارسی)خراسان( درعهد 
نوح این منصورسامانی بدنیاآمده ام، درکودکی باوالدین خود بـه 
بخارا سفرکردم، پدرم برای پیشبرد تحصیالتم بهترین فیـلـسـوفـان 
وعلما رادعوت نمود. درسن ده سال،ی قرآن راخواندم وبه حافظـه 
ام سپردم، همچنان اشعار پرانتباه شعرای فارسی زبـان رامـطـالـعـه 
کرده وحفظ نمودم. خواندن وآموختن رادوس  داشتم و خاصـتـا 
دررشته های فلسفه وادبیات وعلوم متداوله، اما بزرگترین مـیـالن 
من به آموزش طباب  بود ودرسن شـانـزده سـالـ،ـی امـراض را 
دروجودانسان تشخیص و تداوی میکردم که اکثرطبـیـبـان وقـ  

 ازعهدۀ آن برنمی آمدند. 
دانشمندوق  عبداهلل ناتلی درتدریس وآموزش فـلـسـفـه 
استادمن بود، وقتی دیدم  فیلسوف عبداهلل دسترس کافی به هـمـه 
موضوعات فلسفی نداش ، خودم به خواندن کت  معتبر دررشـتـۀ 
فلسفه ومنطق پرداختم. درهمین راستامطالعۀ کتاب )میتـافـزیـک( 
یاماورای طبیع  اثرفیلسوف یونانی ارسطو برایم مشکالتی بارمـی 
آوردولهذا چنین مرتبه به خواندن وتعمق بـه مـعـانـی آن اقـدام 
نمودم. هر روزتاپاسی ازش  کت  موردنظرم را درروشنی شـمـع 
مطالعه کرده و موضوعات عمدۀ آنهارا روی کاغذیادداشـ  مـی 

 کردم.
زمانیکه سلطان نوح بن منصور سامـانـی مـریـض شـدو 
بزرگترین اطبای وق  به معالجۀ او شتافتند ولی موفق نشدند، ومن 
در سن هژده سال،ی مرض اصلی او راتشخیص وتـداوی کـردم، 
دربرابراین موفقیتم سلطان مرا درقصر خود جاداد و دعوت کردتا 
ازکتابخانۀ مجهز اواستفاده نمایم . بدین وسیله تعـداد زیـادکـتـ  
عصر رادررشتۀ قوانین اسالمی، حقوق، ادبیات، فلسفه، موسیـقـی، 
هوا شناسی ومهندسی بادق  خاص مطالعه کردم. همچنان درفـهـم 
وآموزش لسان مساعی زیادی بخرج دادم ولغاتی رادرنوشته هـایـم 
بکارمیبردم که دانستن آن برای مطالعین ایجاب دقـ  وتـجـسـس 

 الزمه رامیکرد.
پس ازمر  پدرم دربخارا وخاتمۀ سلـطـنـ  نـوح ابـن 
منصور به شهرهای مختلف قلمرو خراسان، به مسافرت پرداخـتـم، 
بطورمثال درجورجیا، نزدیک بحیرۀ کاسپین بادوستی آشناشدم که 
مکتبی رافتتاح کرد وتوانستم به شاگردان علـم مـنـطـق ونـجـوم 
راتدریس کنم. همچنان بحیث طبی  حاکم وق  )البواید( مـقـرر 
وتارتبۀ وزیر ارتقا نمودم . وقتی بین همدان واصفهـان جـنـگ و 
خصوم  وزدوخورد آغازیاف ، دوباره به مسلک طبابتم وانکشاف 
آن رجوع نموده مریضان زیادی رامعالجه نـمـودم وبـه تـدریـس 

 محصالن پرداختم. 
من درسایۀ ثمرات مطالعات گسترده ام وتحقیقات علمی ام زیادتر 
از صد کتاب نوشتم که اکثرآنها به زبان دی،ـر، غـیـراز فـارسـی 

میبـاشـدکـه شـهـرت  «قانون»وعربی ترجمه شد ومهمترین آنها 
 جهانی یاف  وتاهنوزمورداستفادۀ اطبا وپژوهش،ران قرار دارد.

کردم، آنچنان که آموزگـارانـم 
ازدانسته هـای مـن درشـ،ـفـ  
شدند. درآن هن،ام مردی بنام ابو 
عبداهلل ناتلـی بـه بـخـاراآمـد ، 
اوازدانشـــــــــــــهـــــــــــــای 
روزگارخودچیزهاهیی میدانس ، 
پدرم اورابخانه آورد تاشایدبتوانم 
ازوی دانش بیشتـری بـیـامـوزم. 
زمانیکه ناتلی به خانۀ ماآمد، مـن 
نزد آموزگاری بنام اسـمـاعـیـل 
زاهد فقه می آموختم وبهـتـریـن 
شاگرد او بودم ودربحث وجـدل 

 که شیوۀ
 دانشمندان آن زمان بود تخصص داشتم . 

ناتلی به من منطق وهندسه آموخ  وچون مـرا دردانـش 
اندوزی بسیار توانا دید به پدرم سفارش کردکه مبادا مرا جـزبـه 
کس  علم به کاری دی،ر وادارسازد وبه من نیز تاکید جـزدانـش 
آموزی شغل دی،ربرن،زینم. من اندیشۀ خودرا بـدانـچـه نـاتـلـی 
می،ف  می،ماشتم ودرذهنم به بررسی آن می پرداخـتـم و آنـرا 
روشنتر وبهترازآنچه استادم بود فرامی گرفتم تاایـنـکـه مـنـطـق 
 رانزداو به پایان رسانیدم ودراین فن براستادخود برتری یافتم. 

چون ناتلی ازبخارا رف  من به پژوهش ومطالـعـه درعـلـم 
الهی وطبیعی پرداختم. اندکی بعد میلی درفراگرفتن عـلـم طـ  
درمن پدیدارگش ، آنچه را که طبیبان پیشین نوشته بودند هـمـه 
رابدق  خواندم، چون علم ط  ازعلوم مشکل بشمارنمـی رفـ ، 
درکوتاه ترین زمان دراین رشته موفقیتهـای بـزر  بـه دسـ  
آوردم تاآنجا که دانشمـنـدان بـزر  عـلـم طـ  بـمـن روی 
آوردندودرنزد من به تحصیل اشتغال ورزیـدنـد. مـن بـیـمـاران 
رادرمان میکردم ودرهمان حال از علوم دی،رنی غافل نـبـودم . 
منطق وفلسفه رادوباره به مطالعه گرفتم وبه فلسفه بیشتر پرداختـم 
ومدت یکسال ونیم دراین کارصرف کردم. دراین زمان کـمـتـر 
شبی سپری شدکه به بیداری ن،ذرانده باشم وکمتر روزی گذش  

 که جزبه مطالعه به کار دی،ری دس  زده باشم . 
پس ازآن به الهـیـات روآوردم وبـه مـطـالـعـۀ کـتـاب 
مابعدالطبیعۀ ارسطو اشتغال ورزیدم ولی چیزی ازآن نـفـهـمـیـدم 
ومفاهیم نویسنده راازآن سخنان درک نمیکردم، ازاین رودوبـاره 
ازسرخواندم وچهل بار تکرارخواندم چنانکه مطلـ  آنـراحـفـظ 
کرده بودم امابه حقیق  آن پی نبردم، چهرۀ مقصود در حجـاب 
ابهام بود، ومن ازخویشتن ناامید میشدم ومی،فتم مرادراین دانـش 
راهی نیس . یک روزعصر ازبازار کتابـفـروشـان مـیـ،ـذشـتـم، 
کتابفروش دوره گردی که کتاب در دسـ  داشـ  وبـدنـبـال 
خریدارمی،ش ، ازمن درخواس  کـردکـه آنـرا بـخـرم، مـن 
آنراخریدم، هن،امیکه به خانه رسیدم بیدرنگ بـه خـوانـدن آن 
پرداختم، کتاب ترجمۀ همان کتاب مابعدالطبیعه از ابونصرفارابی 
بود، به حقیق  مابعدالطلبیعه که همۀ آنرا از بر داشتم پـی بـردم 
ودشواریهای آن برمن آسان گش ، ازتوفیق بزرگی که نصـیـبـم 
شده بود بسیارشادمان شدم. فردای آن روزبرای سپاس خداوندکه 
درحل این مشکل مرا یاری فرمود، صدقۀ فراوان به درمانـدگـان 

بود وتازه هفده سال،ی راپش  سـر  087دادم. دراین هن،ام سال 
 نهاده بودم .

زندگی خودمیشدم، نـوح پسـر  88زمانی که من واردسال
منصورسخ  بیمار شد، اطبا ازدرمان وی عاجزماندند وچون مـن 
در پزشکی آوازه ونام یافته بودم، مرابه درگاه بـردنـد وازنـوح 
خواستند تامرا به بالین خود فراخواند. من نوح را درمـان کـردم 
واجازه یافتم تادرکتابخانۀ اوبه مطالعه بپردازم، کتابهای بسـیـاری 
درآنجادیدم که بیشتر مردم حتی نام آنهارانمی دانستند ومن هـم 

 تاآن روزندیده بودم . ازآن مطالعه ها بسیار سودجستم.
چندی پس ازآن روزها پدرم درگذش ، وروزگار احـوال 
مرا دگرگون ساخ ،من ازبخارا به گرگانـج )خـوارزم( رفـتـم، 
چندی درآن دیار به عزت روزگار گذرانیدم، نزدفرمانروای آنجا 
نزدیکی پیداکردم وبه تالیف چندجلد کتاب درآن شهـرتـوفـیـق 

 یافتم، پیش ازآن دربخارا نیزکتابهایی نوشته بودم. 
در این هن،ام اوضاع جهان دگرگون شده بود نـاچـارمـن 
ازگرگانج بیرون آمدم، مدتی همچون آوارۀ درشهرها می،ـشـتـم 
تابه جرجان)گرگان( رسیدم وازآنجا به دهستان رفتم ودوباره بـه 
جرجان بازگشتم ومدتی درآن شهرماندم و کتابهایـی تصـنـیـف 

 »کردم. ابوعبید جوزجانی درجرجان به نزدم آمد

ابوعبید جوزجانی گوید: این بودآنچه استادم ازسرگذش  
خود برایم حکای  کرد. چون من به خدم  اوپیوستم تـاپـایـان 
زندگی بااو بودم. بسیار چیزها ازاو فراگرفتم وبسیاری ازکتابهای 
او راتحریرکردم . استادم پس از مدت به ری)تـهـران امـروزی( 
رف  وبه خدم  مجدالدوله ازفرمانروایان دیـلـمـی درآمـد و 
ویراکه به بیماری روانی رف  ومدت درازدرایـن شـهـر مـانـد 
ودرهمین شهر بود که استادم به وزارت شمس الـدولـۀ دیـلـمـی 
فرمانروای همدان رسید. در همین زمانها استادم کـتـاب قـانـون 
رانوش  وتالیف کتاب بزر  شفا را به خواهش من آغـازکـرد. 

 )دنباله درصفحۀ هشتم(

PAGE4 

 

 انجنیر سیداکرم سینایی



 

 

 هفته نامۀ امید  2601شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 کابل                              داکتر رن،ین دادفر سپنتا 
 تان بروید!  روید؟ با همۀ دم و دستگاه می

افغانستـان »رئیس جمهوری امریکا آقای ترامپ گف  که 
وی افزود که با خروج نظامیان امریکا  «آزمایش،اه تروریسم اس .

های تـروریسـتـی در ایـن  خواهد به دلیل تهدید از  افغانستان، می
کشور، همچنان به حضور استخباراتی و اطالعاتی کشورش در این 
 سرزمین ادامه دهد. در این پیوند چند نکته حایز اهمی  اس :

. ایاالت متحده را مردم افغانستان دعوت نکردند تا بیاید 8
و به یک جنگ طوالنی دامن بزند. این کشور به تـاریـخ یـازدهـم 

پروردگان خودش، القاعده، قـرار  مورد حمله دس  1338سپتامبر 
کـه   گرف . تعداد زیادی از مردم امریکا به دس  افراطیون عربی

ایاالت متحده، پاکستان، عربستان و متحدان شان در دوران جـهـاد 
افغانستان و در روزگار پسا جهاد پرورش داده بودند، کشته شدند. 

های یازدهم سپتامـبـر دخـیـل  حتی یک تن از کسانی که در حمله
 بودند، شهروند افغانستان نبود.

گناه ایاالت متحده تـوسـط  . پس از کشتار شهروندان بی1
بست،ی بـا ایـن کشـوردر  تروریستان القاعده، موج بزرگی از هم

سراسر جهان به راه افتاد و شورای امنی  سازمان ملل متحد بر بنیاد 
هفتم منشور این سازمان مداخله این کشور و همکـارانـش در  فصل

گـیـر  افغانستان را تسجیل کرد. از آن زمان تا امروز این کشور در
حاصل در افغانستان اس . جنـ،ـی  امان و بی یک جنگ خونین، بی

هـای  که به دلیل استراتژی غلط، اسـتـراتـژی کـه تـابـع نـوسـان
و  «مـیـانـه بـزر  خـاور»ها و منافع کالنتراینکشوردر  استراتژی
هـا و  هـا، ویـرانـی شرق آسیا بود و اس ، موجـ  بـیـداد جنوب
 مانندی درکشورماشده اس . های بی رحمی بی

. بیشتر نخب،ان سیاسی کشور ما از حضور ایاالت متحده 0
در افغانستان حمای  کردند. توهمی که این نخب،ان به آن مـبـتـال 
های  بودند، این بود که شاید بتوان به کمک ایاالت متحده و کشور

متحد آن، در افغانستان یک نـظـام مـبـتـنـی بـر قـانـون، دارای 
هـای  رشد اقتصـادی ایـجـاد کـرد. شـعـار  ها و امکان ساخ  زیر

دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و عدال  در سرزمینی که در آن 
زنان و مردان در یک فرایند طوالنی به مثابه انسـان و شـهـرونـد 

های کـالن مـردم  دارای حقوق بشری و شهروندی شوند، از آرزو
افغانستان بود. توهمی که درتمام ابعادش به مـثـابـه یـک آرزوی 

اش رونما گردید. افغانستان نه جاپـان  واهی آشکار شد و بیهودگی
هـای اصـلـی ایـن  بود، نه آلمان و نه هم کوریای جنوبی. عـامـل
گرایانـه بـیـان کـنـیـم،  شکس  را اگر بخواهیم با یک دید تقلیل

های غلط ایاالت متحده، مداراجویی این کشور  شود که سیاس  می
در برابر پاکستان، نابکاری نخب،ان سیاسـی افـغـانسـتـان و عـدم 

هـای لـیـبـرالـی در  هـا و آزادی آمادگی جامعه به پذیرش طرح
بسترتاریخی و اجتماع ما را در این جملـه بـه شـمـار بـیـاوریـم. 
دموکراسی تحمیلی به شکس  انجامید؛ چون واقعی  دیـ،ـر ایـن 

هـا و پـیـکـارهـای  بود کـه دمـوکـراسـی بـدون دمـوکـرات
 تواند پیروز شود. خواهانه نمی دموکراسی
اش افغانستان را مـرکـز  . ایاالت متحده از آغاز مداخله4

قرار داد و جنگ را در جغرافیـای ایـن کشـور  «جنگ با ترور»
محدود ساخ . سرزمین افغانستان را بمباران کرد و به آتش کشید؛ 

که حتا یک آن هم به کانون اصلی تروریسم و پـرورشـ،ـاه  بی آن
جهادی پـاکسـتـان و  اصلی آن در پاکستان بپردازد. امریکا، ارتش

ها نکرد، بلکه با اشاعه  آن را نه تنها تابع تحریم دست،اه استخباراتی 
آور که اینان متحدان استراتژیک او اند، بـا دادن  خف  این پندار 
های تجاوز و توطیه  ها دالر امریکایی به تقوی  این دست،اه میلیارد

جبهه نیرومند تروریسم نه تنها آسی  ندید بـلـکـه  ادامه داد. پش 
تقوی ، تمویل و تجهیز شد و در فرجامـیـن کـارزار، سـیـاسـ  

جویانه ایاالت متحده به شکس  انجامید و این کشور ناگزیـر  مدارا
رود و هر نامی که به این هـزیـمـ   به هزیم  شد و به زودی می

رود کـه از  گذاشته شود، امریکا از افغانستان با همان خفتی مـی
ها نیروی ملـی بـودنـد و  ویتنام رف . با این تفاوت که ویتکنگ

هـای  نشاندگان امریکا شدند اما در افغانستان نـیـرو جای،زین دس 
شوند. امریکا در ویـتـنـام  خواه جای،زین امریکا نمی ملی و آزادی

آمد و اما در افغانستان مغلوب  بخش به زانو در در یک جنگ رهایی
 شد.  »جنگ کثیف«یک 
ای،  جن،ی و سایـه  . در داخل افغانستان نیز فساد گسترده، اقتصاد۱

تریاک و رشوه، یک طبقه و قشر جدیدی از اشرافی  وابسـتـه را 
داند کـه  کسی می پیش،ان قدیمی به وجود آورد. هر افزون بر فساد
هـا و  های غـربـی، قـراردادیـان، تـکـنـوکـرات وابست،ان کشور

ب،یر عریض و طـویـل  مداران مبتال به فساد، شبکه های مزد سیاس 
داران جاعل و نژادپرس  در همکاری با حامیان و کمـک  حکوم 

بندی اقتصادی و اجتماعی را ایـجـاد  دهندگان جهانی یک صورت
به مـفـهـوم   کردند که بیش از پیش موج  جدایی مردم و سیاس 

پرداختن به امور عامه شد. این امر موج  شد تا ابتذال گسترده و 
فراگیر در کشور ما از یکسو گسترش یابـد و از سـوی دیـ،ـر 
ژرفایی جدایی میان مردم و طبقه سیاسی افزون شـود. بـه دلـیـل 

ها و زوال اخـالقـی در  های دوامدار و گسترده در انتخابات تقل 
جـاگـیـر  ای، ابتذال وفساد هـمـه نوشتار وگفتار وگفتمانهای رسانه

. ادامه این حال  و ادامه مداخله پاکستان در کشور 0ای شد. وتوده
های جنایی اقتصادی منسـوب و  ما، موج  شد که طالبان و شبکه

های بیشـتـری از  ها بیشتر از پیش نیرومند شوند و ساحه همکار آن
داری بـه  سرزمین افغانستان را یا اشغال کنند و یا این که حکومـ 

 کم مختل کنند. مفهوم متداول آن را فلج و دس 

. در چنین شرایطی که مردم افغانستان و هم مردم جهان از 7
خسته شده اند، امریکا، روسیه، ایـران،  «جنگ کثیف»تداوم این 

های دی،ر به ارتقای طالـبـان  اندونزیا، ازبیکستان و برخی از کشور
های دیپلوماتیک به یک نیروی قابل قبول و طرف معامله  در صحنه
ای سیاسی کمک کردند. واقعی  پیشروی طالبان در  شده و پذیرفته
هـا و زوال پـیـوسـتـه  های جنگ در روستا ها و در شـهـر جبهه

 مشروعی  حکومتی نیز به این وضع کمک کرد.
های صلح مـیـان  ( تا کنون، گفت،و1388. از ماه سپتامبر )8

ایاالت متحده و طالبان در جریان اس . با این که آقـای داکـتـر 
زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجـه ایـن کشـور تـالش 

مداران افغانستان را در جریان این گفت،وهـا قـرار  کند سیاس  می
هـای  ناپذیر اس  که گـفـتـ،ـو دهد، اما این امر یک واقعی  انکار

نـاپـذیـر  صلح میان ایاالت متحده و طالبان، بازتاب یک روند انکار
ها ظاهرا دو نکته در صـدر  طالبانی اس . در این گفت،و -امریکایی

شـدن دوبـاره  اجندا قرار دارند: تعهد برای جلوگیری از تـبـدیـل
المـلـلـی از جـانـ  طـالـبـان و  افغانستان به کانون تروریسم بین

امریکایی از افـغـانسـتـان.  -های خارجی زمانی خروج نیرو جدول
ها می رسانند که در این دو مورد توافق صورت گـرفـتـه  گزارش

اس  و شاید هم تا زمان انتشار این نوشته توافق میان این دو نهایی 
 شود.
به مثابه ی،انه قـدرت  «عصر زوال ایاالت متحده». با آغاز 3

روانـه  الترالیسم )کنش تـک گیر شدن سیاس  یونی جهانی و زمین
یک دول  به منظور تامین منافعش بدون توجه به منافع دی،ران و 

روی( این کشور که بی مـحـابـا و  تک -المللی رعای  قواعد بین
المللی به اقصا نقاط جـهـان لشـکـر کشـی  توجه به قوانین بین بی
و عروج جمـهـوری  «خاورمیانه بزر »کرد و شکس  آن در  می

مردم چین و روسیه به مثابه رقبای جدی این کشور، ایاالت متحده 
دار شدن مسؤولی  ژاندارم جهانـی را نـدارد.  دی،ر توانایی عهده

آقای ترامپ در چندین مصاحبه خود به این امـر اذعـان داشـ . 
حتی اگر این کشور آتش جنگ دی،ری را در ایران برافروزد در 

 تواند بیاورد. سیر زوال آن کشور در مقیاس جهانی تغییری نمی
شـود کـه رقـبـای  . با چنین اوضاعی به آشکار دیده مـی83
های )رقبا( جهانی آن چیـن و  ای این کشور )ایران( و سیال منطقه

روسیه و حتا اتحادیه اروپا مانند گذشته با این کشـور هـمـراهـی 
های  کنند. ایران، روسیه و چین با این کشور در افغانستان و جا نمی

کـه مـرکـز رقـابـ   دی،ر در حال رقاب  آشکار اند. به دلیل این
ویـک  جهانی، به اعتراف متخصصان ایاالت متحده، در قرن بیسـ 

حوزه پاسیفـیـک و دریـای چـیـن خـواهـد بـود، بـه گـونـه 
ها و حـتـا  ی این حوزه از رقاب  های حاشیه ناپذیری کشور اجتناب
های نیابتی ایاالت متحده در امان نخواهند نماند. و افغانستان  جنگ

 ها خواهد بود. به دلیل اهمی  ژیوپولیتیکش یکی از این کشور
های هـم  . نمونه های این رقاب  را میتوان دربرقراری رابطه88

کاری میان ایران، روسیه و طالبان به وضوح دیـد. حـتـا رقـابـ  
هـای  بـاوری بـه ارزش نامزدان انتخاباتی )اگر چه بـه دلـیـل بـی

تواند هر روز طور دی،ـری شـود(  اجتماعی، سیاسی و اخالقی می
مورد حمای  ایران و روسیه با نامزد مورد حمای  ایاالت متـحـده 

توان بـر  ی ریاس  جمهوری را نیز می در انتخابات احتمالی آینده
 همین مبنا تفسیر کرد.

هـای  های یادشـده، کشـور . در افغانستان افزون بر کشور81
دی،ری هم استند که با همدی،ر شان درگیـر یـک رقـابـ  انـد. 

های تحصیلی از جان  هند برای افغانستان را  پاکستان حتی بورسیه
کند و به بهانه تهدید  به مثابه خطر و تهدیدی استراتژیک مطرح می

پردازد و هند هـم از  طلبانه اش می هند به توجیه استراتژی توسعه
 شود. روی پاکستان در افغانستان هراسان می هر پیش

انـدازی  در نهای  رقاب  نیابتی را پاکستان در کشور مـا راه
های ایاالت متحده و حضور این کشور را بـه  کند. ایران فعالی  می

پندارد و ایاالت متحده و  مثابه تهدیدی به امنی  ملی کشورش می
میل نیستند تا اگر رابطه با ایران بحرانـی  برخی از متحدانش نیز بی

 تر شد از افغانستان بر ضد این کشور استفاده کنند.
عربستان سعودی و ایدیولوژی وهابیسم سعـودی بـا شـیـعـی 
ایرانی در حوزه وسیعی از سوریه، یمن، عراق تا افغانستان در یک 
رقاب  شدید قرار دارد. این کشور در پی آن اس  تا بـه امـنـیـ  

های شرقی این کشور صدمه بزند. روسیـه حضـور  ایران از سرحد
داعش در افغانستان را به مثابه تهدیدی بالفصل از افغانستان عـلـیـه 

ی تاریـخـی  های آسیای میانه که به گونه امنی  ملی خود، و کشور
کند. روسیه  شامل حوزه امنی  ملی فدراسیون روسیه اند، تلقی می

به این باور اس  که داعش را ایاالت متحده آگاهـانـه عـلـیـه آن 
کشور وارد افغانستان کرده اس  تا به امنی  فدراسـیـون روسـیـه 

 آسی  برساند.
های که این نـ،ـارنـده  این موضوع را رهبران این کشور در جلسه

نیزحضورداش  آشکار ابرازداشتند. چین عمیقا به این باورس  که 
تروریستان ترکستان شرقی به منظورایـجـادآشـوب ونـاامـنـی از 

شرقی افغانستان به کمک کشور ایاالت متحده و برخی از متـحـدان  های  مرز
ـا    شوند. کلی  این واقعی    بینند و تجهیز می   این کشور علیه چین آموزش می  ه

ـتـی در    رساند که در افغانستان به جای همکاری سال   می  های پیش، رقاب  سـخ
های آن و قربانی آن افغانستان و مردم آن    جریان اس . رقابتی که یکی از میدان 

  می باشند. 

ـتـحـده    . با درنظرداش  رقاب  80  ـاالت م های چنین گسترده، اگر ای
های پنهانی و یا آشکار با طالبان و پاکستان از یک سو و    بخواهد بر بنیاد توافق 

متحدانش در افغانستان از سوی دی،ر دارای پای،اه نظامی و استخباراتی باشد و  
بخواهد چنین استمرار حضور را با افغانی ساختن بیشتر جنگ و مداخله بـدون  

ها بیش از    نوع تضمین و توافق جهانی پایدار سازد، طبیعی اس  که این رقاب    هر 
پیش تشدید خواهند شد و افغانستان نه تنها به صلح و آرامش دس  نـخـواهـد  

های جدیدی خواهد بود و فصل دیـ،ـری از ایـن    یاف  بلکه صحنه کارزار 
 در کشور ما نایره خواهد کشید.  «جنگ کثیف »

های خونین هجده سال پسین در افغانستان همواره با    . اگر چه جنگ 84 
دین و ایدیولوژی روکش شده اس  اما بدون شک اقتصاد غیرمشروع جن،ی  

المللی و مداخله کشور های دی،ر    های گسترده بین   و اقتصاد مواد مخدر با شبکه 
ُّاز عوامل جنگ بوده اند. عامل  های تریاک و    های این اقتصاد نامشروع با شاخه  

توانند بـه    معادن به آسانی می     صدور کاالی مصرفی و اقتصاد تاراج   هرویین، باز 
های نیابتی جدید تبدیل شوند. از این رو نباید به آسانی گرفتار این    عامالن جنگ 

ـاالت    توهم شد که با توافق به نوعی از برگش  طالبان در حضور پای،اه  های ای
 توان به صلح پایدار دس  یاف .   متحده می 
اس  که در   «عناصر نادره »های مهم معادن    . افغانستان یکی از بستر 8۱ 

باشند. با ضعف و ناتوانی دول     تکنولوژی معاصر دارای اهمی  استراتژیک می 
برداری کنند و حتا    توانند از این معادن بهره   های خصوصی می   مرکزی شرک  
ـنـ،ـی    سازی جنگ افغانستان با تکیه بر شـرکـ    موضوع خصوصی  ـای ج ه

ـاه  ـایـ، ـای    امریکایی در دستور روز قرار ب،یرد. اگر چنین شود، حضـور پ ه
شود بلکه رقابـ  را    اطالعاتی و جن،ی ایاالت متحده نه تنها موج  صلح نمی 

کند و هم خصوصی سازی جنگ موج  اضمحالل کامل دولـ     تشدید می 
 شود.   می 

ـاالت    دانم که بسیاری خواهند گف  که با خروج نیرو   . می 80  ـای ای ه
های    های سالیان پسین از دس  خواهد رف ، نیرو   آورد   متحده از افغانستان دس  
اش    تواند بودجه انکشافی و عادی   بینند و افغانستان نمی   امنیتی و دفاعی آسی  می 
ـایـل    8078 های    های سال   را تمویل کند. حادثه  ـار مس ـی تکرار خواهد شدو بس

تر    های امریکااوضاع به مرات  بد   دی،ر. امکان داردکه چنین شود. اما بابودن نیرو 
گونه که به    تر خواهند شد. همان   ها خونین   ها و جنگ   از این خواهد شد. و رقاب  

یابیم، استقالل نسبی و صوری ما نیزکامال زیر سوال خـواهـد    امنی  دس  نمی 
 رف . 

ـتـحـده و  87  . حضور دست،اه عریض و طویل استخبارات ایاالت م
ی این کشور برای کمک به امنی  افغانستان و دفاع از    های ویژه   تعدادی از نیرو 

ـام    یک نظام مبتنی بر آزادی، قانون و عدال  نخواهد بود. این دست،اه  ها از نـظ
گونه که در    ها و پاکستان عمل خواهند کرد؛ همان   طالبانی حمای  و به سود آن 
 کنند.   کار عربی چنین می   های محافظه   عربستان سعودی و سایر کشور 

برو )رفتن رفتن( اس ،    در نهای ، حاال که به سخن کابلیان روزگار برو 
پاک )کامل و تمام( بروید. بروید با همه دم    بهتر اس  که مسووالنه بروید و پی 

ـان   ـان ش و دست،اه تان با مشاوران و با آنانی که افغانستان را تیول و چراگاه اسپ
ـغـور و    کنند؛ بروید تا فرزندان ما از شر آنانی که گمان می   تلقی می  کنند با بل
چشمه    کردن چند کلمه ان،لیسی و در آمیختن آن با فارسی و پشتو به سر   لورده 

تان را    خواران و دزدان   دانش بشری دس  یافته اند، رهایی یابند؛ بروید و رشوه 
ـان    نیز باخود ببرید؛ برویدونژادپرستان ودروغ  ـاسـوس پردازان وجعلکاران وج

ـیـن    سازمان  های اطالعاتی تان را نیز با خود ببرید؛ بساط تان را از ایـن سـرزم
برچینید؛ به مصداق آن سخن معروف ما را ز خیر شما امید نیس  کمتـر شـر  

 برسانید. 
گویند که اسکندر مقدونی به شهر کورین  رسید. او که پرورده    می 

ارستو، فیلسوف نامدار روزگار قدیم یونان، بود، به دیدار دیژون فیلسوف رف .  
داد، پرسید که آیا از او    فاتح نامدار از فیلسوف که درویشانه تنش را آفتاب می 

سایه ات را از  «خواس  و خواهشی دارد؟ فیلسوف مغرور در پاسخ گف :  
 »خواهم!    سرم دور کن، نیکی دی،ری از تو نمی 

 و یا به سخن خلیل روادی کرد به ترجمه استاد سخن باختری: 
 ننگ بر من باد!     نفرین بر من باد! 

 اگر از شما چیزی بخواهم 
 تنها خواهشی که دارم اینس  که به روسپیان سیاسی نیز 

 شرفان افزونی نیابد   تا نسل بی 8قرص ضد حامل،ی بدهید،   
ـار   «جنگ کثیف »یادداش : اصطالح   در موارد گوناگونی بـه ک

های مـواد مـخـدر در    های میان باند   رفته اس . امروز بیشتر در مباحث جنگ 
ـا ایـن    امریکای التین و از جمله مکسیکو از آن استفاده می  ـن ـب شود. بر این م

های تجاوزکارانه    که بیشتر به جنگ  «عادالنه   های غیر   جنگ »اصطالح با مفهوم  
شد،    بخش اطالق می   های استعماری در ادبیات رهایی   طلبانه از جمله جنگ   و سلطه 
ـاری در    هایی دارد. اما من این اصطالح را برای تفسیر و تعبیر جنـگ   تفاوت  ج

ـات   ـی افغانستان به این دلیل بکار بردم که این جنگ از کلیه اهداف و خصـوص
ـال    رهایی  ـغ بخش تهی شده اس . این جنگ از جان  طالبان نه جن،ی علیه اش

ی    بخش دارد. جنگ امریکا هـم در یـک دایـره   اس  و نه هم هدفی رهایی 
کردی برای تامین صلح و حتا دفاع از    اهریمنی گیر کرده اس  و دارای روی 

باشد. جنگ موج  شده تا کشور    دول  مشروع و ارزشهای مردم افغانستان نمی 
ـان   عام مبدل شود، بدون آن   ما به یک عرصه وسیعی از کشتار و قتل  ـغ ـا    که اف ه

 بدانند چرا. 
خواهی و    تدارک یک مقاوم  مشروع و یک کارزار دموکراسی 

نماید که بتوان از این بحران مشروعی  برون آمد    استقالل طلبی ی،انه راهی می 
 انداخ . )نقل ازسای  انترنتی اطالع رسانی افغانستان(/.   و طرحی نو در 
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 هفته نامۀ امید 2601شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سدنی ، آسترالیا                             نصیراحمد رازی 
 دریچۀ به نثر پیشینیان

 نکته ها
 مال از بهرآسایش عمراس  نه عمر ازبهر گرد کردن مال .

دوکس رنج بیهوده بردند وسعی بی فایـده کـردنـد: یـکـی آنـکـه 
 اندوخ  و نخورد، ودی،ر آنکه آموخ  و نکرد !

 چون عمل در تونیس  نادانی علم چندان که بیشتر خوانی
 چارپایی بر او کتابی چند نه محقق بود نه دانشمند

 این تهی مغز راچه علم وخبر    که براو هیزم اس  یا دفتر
 عالم ناپرهیزکار کور مشعله دار اس .

 م لک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد.
پادشاهان به صحب  خردمندان ازآن محتاج ترند که خردمنـدان بـه 

 قرب  پادشاهان.
سه چیز پایدارنماند : مال بی تجارت و علم بی بحث و م ـلـک بـی 

 سیاس .
هرآن سُّری که داری با دوس  درمیان منه، چه دانی که وقتی دشمن 
گردد و هر گزندی که توانی به  دشمن مرسان، که باشدکـه وقـتـی 
دوس  شود. رازی راکه نهان خواهی باکس درمیان مـنـه وگـرچـه 
دوس  مخلص باشد که مر آن دوس  رانیز دوستان مخلص بـاشـنـد 

 وهمچنین مسلسل.
بردوستی دوستان اعتماد نیس ، تابه تملق دشمنان چه رسد. وهر کـه 
 دشمن را حقیر میدارد بدان ماندکه آتش اندک رامهمل می گذارد.
سخن میان دودشمن چنان گوی که گردوس  گـردنـد، شـرم زده 

 نشوی.
چون درامضای کار مترددباشی، آنطرف رااختیارکن کـه بـی آزار 

 تربرآید، تاکار به زر برمی آید، جان درخطرافکندن نشاید.
خشم بیش ازحد گرفتن وحش  آرد ولطف بی وق  هیب  ببرد. نـه 
چندان درشتی کن که ازسیرگردند ونه چنـدان نـرمـی کـه بـرتـو 

 دلیرشوند.
 دو کس دشمن م لک ودین اند: پادشاه بی حلم و زاهد بی علم .

بدخوی در دس  دشمنی گرفتاراس  که هـرکـجـا رود ازچـنـگ 
 عقوب  او خالص نیابد.

دروغ گفتن به ضرب  الزم ماندکه اگرنیز جراح  درس  شود نشان 
 بماند.

 از نفس پرور هنرپروری نیاید و بی هنر سروری را نشاید.
 حق جلُّ وعال می بیند ومی پوشد، و همسایه نمی بیند ومی خروشد.

 هرکه برزیردستان نبخشاید، به جور زبردستان گرفتار آید
 همه کس رادندان به ترشی ک ندشود م،رقاضیان راکه به آن شیرین.

 گدای نیک انجام به از پادشاه بدفرجام .) گلستان سعدی(
 جواب یک پیغام

موسی علیه السالم چون به مناجات رفتی، هرکسی ازبنی اسـرائـیـل 
پیغامی به زفان )زبان( او به حضرت)پیشـ،ـاه( فـرسـتـانـدی. یـک 
روزمیرف  جوانی سر آسیمه پیش او افتادگف : یاموسی کجـا مـی 
روی؟گف : به حضرت، به مناجات، گف  یک پیغام من بدو رسـان، 
گف  ب،وتاچه می،ویی؟ گف  اوراب،وی: ان کنـ  ربـی فـلـسـ  
عبدک وان کن  رازقی دلس  مرزوقک وان کن  خالقی فـلـسـ  
مخلوقک وان کن  تریدنی فلس  اریدک وان کن  تحبنی فلـسـ  
احبک . اگرتو خداوندمنی من مخلوق تو نیم واگرتو روزی دهـنـدۀ 
منی من روزی خوارۀ تو نیم و اگرتو خالق منی من مخلوق تـونـیـم 
واگرتومی خواهی من تورا می نخواهم واگرتو دوسـ  مـنـی مـن 
دوس  تونیم! کلیم گف : بار خدایا میشنوی ومیدانی چه می،وید. بـا 
او جفاکرد وتندی نمود وروی از او بتاف  و درراه خود بشتاف  وبه 

 حضرت رسید.
چون ازمناجات فارغ شد قصۀ هرکسی به حضرت برداش  وحاجـ  
هرکسی ازحق بخواس ، و ملک تعالی جواب میداد. چـون کـلـیـم 
قصدکرد ازحضرت باز گردد خطاب آمد: یاموسی! آن جـوان سـر 
آسیمه )که( بدوجفاکردی به من چه پیغام داده بود؟ واو خودداناتر، 
گف : بارخدایا، تودیدی وشنیدی، نه ازآن سخن گفـ )کـه( چـون 
منی را زهرۀ آن باشدکه درین حضرت باگفتن تواند، خطـاب آمـد: 
یاکلیم وما علی الرسول االالبالغ المبین. توآن چنانک شنیـدی بـ،ـو 
تامن چنانک خواهم جواب دهم. موسی آن چنانک شنیده بـود بـاز 
گف . خطاب آمد: یاکلیم اورا ب،و ملک تعالی می،وید اگرتو بـنـدۀ 
من نیی من خداوند توام واگرآفریدۀ من نیی من آفریدگارتـوام، و 
اگرتو روزی خوارۀ من نیی من روزی دهـنـدۀ تـوام، واگـر تـو 
خواهندۀ من نیی من خواستار توام، و اگرتو حق من نـ،ـاه نـداری 

 ازلئیمی که هستی من تورا به تو ن،ذارم ازکریمی که هستم. 
کلیم چون ازمقام مکالمه بازگردید آن جوانش پیش بازآمد پرسیدکه 

فقص علیه  »پیغام من گذاری؟ گف  گذاردم، گف  چه جواب داد؟ 
آن جوان درموسی بخندید وگف : یاکلیم ! کرم او تابدیـن  «قصص

حدُّس  که من دلیری کنم واو بردباری کند، ومن ازاو بیزاری کـنـم 
واوبامن نیکوکاری کند، گف : اشهد ان الاله االاهلل. کلمـه شـهـادت 
ب،ف  وآهی بکرد وجان بداد. کلیم متحیُّر بماند، گف : بارخدایا این 
بنده باتوچه کرد وتوبا اوچه کردی، اوباتوچه کار کرد وتو بااوچـه 
کردی؟ خطاب آمد : یا کلیم ! تو سر کارخویش گیر، که تعبیۀ ص نع 

 ما ندانی . / 

 فلشنگ، نیویارک                    مشتاق احمدکریم نوری
 پاسداشت زبان مادری وحرمت فرهنگها
 مورد تاکید وتایید ملل متحد و یونسکو

دوازدهم اگس  روزجهانی جوانان بود. ازاوضاع  -80بخش
واحوال کنونی برمی آیدکه جامعۀ جهانی میالن بطرف جوان،رایـی 
دارد، آنان تاکید میدارندکه جوان،رایی وجوان اندیشی نـهـادیـنـه 
گردد وزمینۀ رشد ونموی آن فراهم گردد، امـکـانـات روزتـاروز 
بایدمهیا شود باذهنیتهای )سالخورده ها( و دس  نخورده وباهـمـچـو 
آرایشها و پیرایشها، وفکرهاوکله هاومفکوره های دیروزی در دنیای 
دیجتالی ومونوفکتور امروزی، مل  هاودول  هابه رویاهاو خوابهای 
شان نایل نمی آیند. بیشترینه هم همین هابادانش دیروز بـه مـیـدان 

 آمده وخواهان تغییر وتعمیرفردا میباشند.
قابل تذکاراس  که ذهنیتهای فندمنتلس ، عقب،را، افراطـی 
ن،ر، قومی محور وبرتری جو، خودخواه، تک زبان پرور باهـمـچـو 
اقتصاد پارتیزانی و... هرگزدرجامعۀ کثیراالقوام وکثیراللسان، ثبات 
سیاسی وهمبست،ی هم،انی را آورده نمیتواند. روی این ملحـوظـات 
ملل متحد وجوامع درحال رشد وخواهان تغییر درپی رویکـارآمـدن 
نسل جدیدتر اند. شالوده وفشرده ونوک سخنان اکـثـر شـان روی 
ان،یزه داده بصورت جوان،رایی بوده وروزتا روزدرپی تحقق همچو 

 یک ایده ومفکوره کارمی نمایند.
درماه اخیرقـرن بـیـسـ ،  8333دسمبر87به همین خاطردر

مجمع عمومی سازمان ملل به میمن  اینکه جهانیان پابه عرصه هزارۀ 
سوم می،ذارند وجهان بطرف تکنالوژی مدرن معلوماتی ودیجـتـالـی 
شدن پیش میرود، برای )جهانی جوان( روزی راانتخاب وبه تصوی  
رسانیدندتا)جوانان قدیم( زمینه رابه )جوانان فهیم( رها کنند. همـان 

اسد رابنام روزجهانی جوانان انتخاب نمـودنـد. 18اگس / 81بودکه
درشروع قرن جدید این سازمان عمالدس  بکارشد و این شعارطـرح 

واز مـلـتـهـا  !«اندیشۀ ساختن یک دنیای بهتربدس  جوانان »کرد: 
وحکومتها وموسسات وانجمن هاونهادها خواس  که جـوانـ،ـرایـی 
نمایند و شرایط باروری اندیشه پروری وبالندگی را سربراه سـازنـد 
تاوارثین کشورها به رشد وفروزندگی وبالندگی رهنـمـون شـونـد. 
راجع به نوعی  شغل، هوا وفضای تحصیلی، محیـط کـاری سـالـم، 
تشویق و جل  وجذب شان به قـوای بشـری و بـاالخـره ازدواج 
 وتشکیل خانواده برای تکوین وتکامل وتعامل کارعمومی نمود. 

اوضاع واحوال کنونی بطورعام ودرجهان سوم به نحوخاص 
مملواز ناهنجاریها ومملو ازدشواریهای اصولی واسـاسـی فـرا روی 
جوانان قراردارد. آنان درسیستم های دولتی که رابطه ساالری حاکـم 
اس  وشایسته ساالری را بر نمی تابند، وخودشان هم بوی نمی برند، 
درحالیکه ازدانش،اه فارغ میشوند ولی درقوای بشری جل  وجـذب 
نمی شوند. سلطه طلبان، قدرتمندان که دی،ران را به جنگ برای بقا 
خودکشانیده اند، اوالدخودشان را ازجـنـگ ودرگـیـری بـه دور 
ن،هداشته اند، بدون دغدغه وباامکانات کافی کالن میشوند وآورده 
میشوند و جانشین پدران شان می،ردند، وبه این ترتی  اگرغاصـبـان 
وقدرت طلبان احیاناٌ هم گویاجوان،رایی می نمـایـنـد، ازمـحـدودۀ 
فامیل خود قدمی باالترنمی نهند، البته که مایۀ سراف،ندگی دیـ،ـر 
که رسانه هاوحتی ابررسانه هااخبارنمودند و چندین دختر وخانـمـی 
که زمانی درار  مصروف بودند، ازتقاضاهای نامشروع ارگیان که 
به رشوت جنسی شهرت یافته، بعضی شان دردفـتـر رسـمـی اطـاق 
خواب دارند، که چنین امری بهیچ وجه جوان،رایی نیـسـ  بـلـکـه 

 ناجوانی ونامردی دین ودنیا پنداشته میشود.
خداوندبزر  کسانی راکه درپی ترویج بی ناموسی وفحشا 
میباشند به قهر وغض  خودگرفتارنماید. جوانانی که بـاصـدآرمـان 
وآرزو درس میخوانند ورو به بزر  شدن ونضح وپخت،ی هستـنـد، 
درکوچه ها ودفاتر وادارات دولتی وغیرحکومتی سرگردان ودرپی 
کاریابی اند وبسیاری شان به کارهای نهای  شاقه باعاید بسیارناچـیـز 
دس  وپنجه نرم میدارنـد، خـودسـوزی چـنـدیـن دخـتـر و زن 
وخودکشی دهها جوان، که درنهای  به بن بس  رسیده اند، وبـارهـا 
اخبارشده، شاهد وگواه این ادعاس . بعضی شان ناامیـدانـه النـه و 
کاشانۀ شانرا مایوسانه ترمیکنندکه مثالـهـای زیـادی مـوجـودانـد، 
دردریاها غرق میشوند، درکشورهای همسایه با دهـهـا بـی مـهـری 

 وهتک حرمتها مواجه می گردند .
اوسط ومیان،ین جوانانی که روزانه وطن راترک مینمایـنـد 

 0۱3نفراقالٌ ارزیـابـی شـده، درحـالـیـکـه روزانـه حـداقـل 1۱3
نفرازصفوف قوای مسلح وپلیس و امنی  ملی کم شده میرود، مردم 
ملکی دراثرانفجارهای انتحاری شهیدمیشوند. گذشته ازآنکه درسایـۀ 
حکومتی که شعار)دول  ساز(ی رابلندنموده و)ثبات و هم،ـرایـی( 
را نویدمیدهند، به اصطالح روده های باشندگان قلمرو این حکومـ  
برسر خاراس ، وقتی ازخانه می برآیند مطمئن نیستنددوباره بـرمـی 

 گردند یاهالک میشوند. 
دولتی هافقط درنزدیک مضحکۀ بنام انتخـابـات بـه چـنـد 
تعویض ومعامله دس  میزنندکه گویادارندجوان،رایی مینمایند ! و 
خواهان تعویض اند و به زنان گویا احترام دارند، امـا ازوضـاحـ  
هایی که صورت گرفته برمی آیدکه مردم ارگی هارامخاط  ساخته 
که چون به خلوت میروند آنکاردی،رمیکنند! روشنی نمی انـدازنـد 
 ودرالک خاموشی فرو میروند و مثل )شاه حسین( همه را به یاد

 وودبرج، ورجینا                          لینا روزبه حیدری
 کشور سه پارچه

جو بایدن در مورد افغانستان گف  کشور تکه پـارچـه شـده 
ایس  که ان،ار سه کشور را در یکی جا داده باشی و همه به بـایـدن 
دشنام میدهند...یک وجیزه یا پندی را که ما باید تا حـال از امـور 
جهان گرفته باشیم و از اسالم آموخته باشیم اینس  که هیچ ملتی بـه 

 رفاه نرسید و تباه نشد م،ر به اراده خودش.
حال هم هر کس هر چه ب،وید، مهم نیس ، وقتـی مـا نـژاد 
پرس  هستیم، برتری جویی نژادی میکنیم، دموکراسی را به شـکـل 
تزئینی آن قبول داریم و نه عملی، افغانستان اگر تکه پاره هم شـود، 

گفته خارجی ها....من همیشه بـه  از باور خود ما میشود و نه عمل و
همکارانم می،ویم که آمریکایی ها به ما پول و بودجه میدهند ولـی 
فساد اداری زائیده خود ما افغانهاس ، کی را ترفیع میدهید، کی را 
به کار می،مارید، کی را حمای  میکنید، همه تصمیم خود ما افـغـان 
ها میباشد، آمریکایی بیچاره کاری به کار ما ندارد، ما هستیم که بـا 
حمای  از بیسواد و بی ظرفی  بخاطر نژاد، حتی به خـود خـیـانـ  

نمیدانیم، فکر میکنیم که این پشتون خـود مـن اسـ  یـا  میکنیم و
انقدر عق  مانده   تاجیک خود من، و از او حمای  میکنیم در حالیکه

هستیم که نمیدانم افسارمان را به دس  یک بی درای  دادن یـعـنـی 
تباهی و بدبختی خود ما و این بنفع پشتانه یا تاجیک و غیره نیـسـ  

 که یک بیسواد ما را رهبری کند!!
همیشه دسته تبر از خودماس ، تباهی زاده مفکوره ماس  و 
تباهی افغانستان نیز دستاورد ذهن های نژاد پرس  ما...تا زمـانـیـکـه 
شما از کرزی بخاطر پشتون بودن یا از عطا و محقق و دوستم بخاطـر 
تاجیک و هزاره بودن حمای  و انتقاد وتقبیح کنـیـد، کـار افـراد، 
ظرفی  فرد، اهداف او برایتان مهم نباشد، مهم آن باشد که دا زمـا 
پختانه ده یا این تاجیک من یا هزاره و ازبیک مـن اسـ ..روزگـار 

 افغانستان به سم  تباهی در حرک  اس .
توازپشتانه خائن خود دفاع کن، من از تاجیک خائن خود و 
او از هزاره و ازبیک خویش..تا تقسیم افغانستان و تباهی....هر گروه 
لیاق  رهبری را داردکه برای خود انتخاب میکنـد، بـه سـمـ  ان 
فردیکه شمارا رهبری میکند به دق  ن،اه کنید، اگر ازیک فرد بـی 
ظرفی  بخاطرنژاد وزبان حمای  میکنیدو ایندو گزینه ان فرد بـرای 

 شما مهمتر از بیسوادی اوس ، شما لیاق  تباه شدن را دارید! /
****************** 

افسانه های قدیمی می اندازدکه افسانه بلوط، پش  دیـوارت کـی 
بود، شاه حسین آمده بود، حلقه ره توداده بود، زانـو ره خـو داده 
بود...! نامبرده بامنتهای بی مباالتی گپـهـایـی مـیـزنـدکـه بـجـزاز 
 خوشخدمتی وچاپلوسی به ارگی ها کار و وظیفۀ دی،ری ندارد !

امروزکه دغدغه های معیشتی جوانان بیداد میکند وفراگـیـر 
شده، وماوشما شاهد ازدواجهای دستجمعی وگـروهـی جـوانـان و 
دوشیزگان درگوشه های کشورهستیم که به کمـک تـجـارمـلـی و 
نهادهای مدنی برگزارمیشوند، بسیاری از جوانان که درحال انتظاربـه 
رویاها وآرزوها وعروسی وعدم امکانات مالی و کاری به )بیوه های 
تدریجی( وسن کرده مبدل میشوند، عدۀ دی،رشان هم به کشورهـای 
دی،ررفته وبخاطر قبولی وگرفتن اسناد درملکهای بی،انه بـاکسـانـی 
عروسی میکنندکه بهیچ وجه مطابق خواستهای زندگی شان نیس  اما 
مجبوراٌ به آن تن درمیدهند، به این ترتی  جوانان نمی توانندکـه از 
هم فرهنگ وهمزبان خود همسرب،یرند وآیندۀ فـرزنـدان شـانـرابـا 

 تقوی  زبانهای مادری بیمه نمایند.
این چیزی اس  که ملل متحد ویونسکو تاکید وتاییدمیدارند 
که جوانان ونوجوانان بافرهنگ وزبان خودآشناشوند وباشند، وزمینۀ 
رشدوباروری وغنای فرهن،ی شان را رقم بزنند والبته که زبـانـهـای 
دی،رراهم فرا ب،یرند، ولی نباید که ازتاریخ وزبان خود دوری جسته 

 بیتفاوت باشندویاتک زبانی رارقم بزنند.
اما درآستانۀ روزجهانی جوانان )بی تمـکـیـن آنـان( چـون 
اسماعیل یون، جنرال طاق  ودی،ر بی حکمتانی که بـاژسـ  هـای 
شترمرغانه که زمان ضرورت کار خودرا مرغ می پنـدارنـد وزمـان 
برتری جویی وامتیازگیری خودرا یک سروگردن باالترفکر نـمـوده 
می،ویندکه شتراند ! آنان آنقدردرخودخواهـی وبـرتـری جـویـی 
وفاشیس  پیش،ی غرق ومنهمک اندکه اولی می،ویدکتاب پته خزانه 

العیاذباهلل، بعدازقرآن شریف اس ، رئیس تلویزیون ژوندان شخص  –
مرده صف  ومرده پروری که از ژوندون واقعی بویی هم نمی بـرد، 
ودی،رش ادعادارد که نازو انا وماللی وبی بی نیکبخته درجن  پشتو 
سخن میزنند و دی،رش می،ویدحضرت موسی بامـردم پشـتـوگـپ 
میزد، که تعص  وتنگ نـظـری بـی ارزش وبـی مـقـدار ایشـان 
رابکجامیبردومیرساند، عقل ومنطق چـه مـیـشـود کـری وکـوری 
وجهال  تاچه حدی میرسد !؟ دی،راقوام رابه حیرانی می اندازد که 
برادر اوزبک وترکمن مان ازین برداشتهابه گریه شده، تـوبـه )کـه 
نباشه حضرت رسول اهلل مبارک خو پشتو نمی دانه، پس ده جـنـ  

 چطو خات کد(؟!
تازه وزارت اقتصاد یاادارۀ احصائیه مرکزی نفوس کشـوررا 

ملیون نفر، فهمیده نمیشودکـه  1/01یکباردی،ر تخمینی اعالن نمود:
تاچه وق  حکومات دولتساز به تخمینات وحدسیات وسـیـاسـتـهـای 

 خدای پچاتی ادامه داده روان اس . )دنباله درصفحۀ هشتم(
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 شهریار افریدی 
 مبارزات این مردافسانوی انگیزه تغییردر زندگی من شد 
تـریـن    شهریار افریدی نماینده فوق العاده عمران خان صدراعظم و جـوان 

ـلـی   ـان م ـهـرم وزیر مقتدرپاکستان امروزبرای اتحاف دعابزیارت آرام،اه ق
 کشوررف . 

آقای افریدی گف : شهید مسعود نه تنها قهرمان افغانستان بلکه نماد آزاد منشی و  
بوده، مبارزات و رسالتمندی وی مشعل راه بـرای هـر    18 وطندوستی در قرن  

ـانـوی   آزادی خواه جهان اس . آنچه از سالیان دراز از مبارزات این مـرد افس
 میشنیدم، ان،یزه گردید برای تغییر در زندگی من. 

******************* 
 هامبور                                                   سیدآقا هنری 

 صد سر است که یک سر را جمع میکند 
ـا   از مدعی العموم صاح  آقای محمود که هامبور  آمده بودند پرسیدم شم
میدانید دشمن درقفاس  در صورت فقدان آمر صاح  چه باید کرد؛ گفتند ما  
کمیته های دوازده نفری داریم سه سه نفرازپلیس معلمین موسفیدان و دانشمندان  
ما که ادارهء امور را در دس  می،یرند. آقای محمود از آن دسته مجاهدین انـد  
که حتی در دوران دالر بازی های کرزی پاک نفسی شانرا حفظ کرد وکرزی  
 در مصاحبهء گف  ی،انه عضو کابینه ام که خودرا نیالود مدعی العموم اس . 
در جلسه  قوماندانی نزد آمر صاح  شهید گفته بود وال قانونی صاح  در ف الن  
ـیـن   مجلس خوب صحب  میکرد مسعود گفته بود بلی اما نیم قد او درزیر زم
اس  خوب گپ میزند اما هر روزی که قدرت در دستش آمد همان روز وطن  
ـقـ    ـی ـق را میفروشد همان کرد که توانس  و شناخ   آن مرد میدان را به ح

ریاس  خو به ما نمیرسه ، تنها چانس ما همین اس که از اتمر حمای   »پیوس   
گفتی ازمحمد یونس قانونی، همین قانونی بودکـه   «نماییم تا به صدارت برسیم 

ـاد    1338بعدازدو ساع  صحب  تیلفونی از بن آلمان   ـت ریاس  کرزی را براس
 ربانی قبوالند 

ـاد      قانونی امروز با فامیلش در لندن زندگی میکنند مثل عبداهلل وسیدنور اهلل عم
مشهور به حاجی معلم و ... البته این ها بایسکل های شانرا فروخته اند از بهای آن  
در لندن دوبی و وطن ما و ... ویال هایی خریده اند تا جایی که بنده خبرم هـر  

ـانـهء    ۱33ویال حد اقل   هزارپونداسترلنگ ارزش داشته وجمع خرید آشپز خ
جدید و البته منازل شان هم بی پرده بود وپرده های جدید ومبل و موتر مـود  
روز که شاید ضد راک   نباشد، مثل خاندان اهل یحیی که از دیره دون آمدند  
یک چوته ویک چتری چیزی زیاد نداشتند. این ها وقتی به کابل آمدند چـه  

 داشتند؟ 
آقای امر اهلل صالح در پشتونستان نسب  برگذاری روز تولدی سلیمان الیق وی     

را به زبان پشتو چنان تعریف و توصیف میکرد این شاعر دوزبانه  دانای  ...  و هم  
چه بی شرمانه تر مسعود را با جاسوسی مثل غنی مقایسه میکند که هردوی شان  
یک مرام داشتند؛ احزاب جمیع  اسالمی پرچم وخلق را یکسان خواند الحول  
ـا   وال چه دیده درایی تو گویی غنی احمد زی چهل سال در خدمـ  امـریـک

 وصیهویس  نبوده  وفرشتهء نجات اس . من از بی،ان،ان هرگز نالم   
 که با من هر چه کرد آشنا کرد. )ستون سوم(  

************** 
ـان در دوحـه و   البته، پس از توقف مذاکرات میان خلیلزاد و نمایندگان طالب
ـان و   احضار خلیلزاد به امریکا به دلیل معامله گری های شخصی خلیلزاد با طالب
رشوه ستانی و امتیازات از آنها به نفع خانواده اش، نمایندگان طالبان بار دی،ر به  
روسیه سفر کردند تا شص  زور و فشار به ترامپ نشان دهند که در صورت رد  
معامالت آنچننی، سالح های مدرن از روسیه می گیرند و شمال را از کنتـرول  

 دول  کابل بیرون می سازند. 
امریکا و ناتو در خیال خامی های نظم نوین جهانی و اعمال حکومـ   
ـامـی   تک جهانی یک تعداد از پرثروت ترین خانواده های فرعونی بـر تـم
کشورها و کنترول تمای انرژی جهانی در اوضاع و احوال و شرایط تغییر کرده  
جهانی و منطقه ای گیر افتاده اند و به یقین جنگ افغانستان از کنترول آنها خارج  

 شده و در حال حاضر در کار خود حیران هستند. 
جو بایدن توطئه گر معروف که حاال داستان افغانستان به سه کشور را  
از خودساخته، باید به یاد آورد نقد های آتشین جنرال کریستال فرمانده عمومی  

را که او اوباما ومعاون اش }جوبایدن{ را    1383نیروهای امریکا و ناتو در جون  
به توطئه علیه خود متهم کرد و صریحاً اظهار داش  که اوباما و جو بایدن نمـی  
خواهند که ما طالبان را به شکس  قطعی در مرزهای جنوبی و شرقی و حـوزه  
جنوب غرب مواجه و ماشین جن،ی آنها را تار و مار کنیم. جنرال کریستال در  
نقد از اوباما و جو بایدن هردو را متهم به توطئه علیه خود نموده بود و گفته بود  

 که آنها ما را این جا در زمین شوره زار ن،اه داشته اند تا گندم بکاریم. 
اگر کان،رس امریکا واقعاً مرجع قدرت و حفاظ  از قانون اس  باید  
روسای جمهور از جمله دبلیوبوش، اوباما و معاون اش جو بایدن بـه شـمـول  
ترامپ را به جرم همکاری با تروریسم و نجن،یدن علیه آنها در افغانستان به میـز  
محاکمه بکشاند و در یک تصمیم انسانی جنرال های پنجابی آی اس آی و  
ارتش پاکستان همراه با اشرف غنی و کرزی را نیز به میز محاکمه بیبن المللـی  

 بکشد . 
گلبدین راکتیار متهم به جنایات جن،ی و سران طالبان متهم به جنایات    

ـادالنـه   جن،ی علیه مردم افغانستان را به دادگاه الهه بکشاند و پس از محاکمه ع
احکام اعدام این جنایتکاران تاریخ را به اجرا در آورد تا هم مردم امریکا و هـم  
مردم ن،ون بخ  افغانستان به خون و آتش خفته از شر این شیاطین راح  شوند  
و فصل جدید از زندگی صلح و صفا و آرامش در کشور ما افغانستان باز گردد  
و آن،اه حکوم  مستقل افغانستان به جای نظام متمرکز نظام فدرالی قانونمند و  
ـیـشـرفـ  وتـرقـی   حساب شده ای را جای،زین نماید تا عدال  و آزادی وپ
درکشورمان چهره بکشاید وکبوترصلح وآرامش در فضای همکاری برادرانـه  

 میان تمام اقوام کشورمان به پرواز آید./ 

 محمود صدیقی
 افغانستان سه کشور متفاوت است؟

اخیراًجوبایدن}سابق معاون اوباما{که درحال 
، 1318حاضردررقاب  با ترامپ برای انتخابات ریاس  جمهورسال 

چهره دمواکرت تاب داده، درباره افغانستان چنین 
افغانستان سه کشورمتفاوت اس  که نمی توان آنها را «گف :

درکنار هم قرارداد.پاکستان کنترول سه استان}والی { شرقی 
افغانستان را در دس  دارد. هدف دول  اوباما برای اعزام نیروها 
این بود که این کشور را یکپارچه ن،اه داریم اما این کشور رانمی 

 .»توان یکپارچه ن،اه داش 

افغانستان سه کشور »دانسته نیس  که منظور جوبایدن از
چیس ؟ افغانستان علی رغم فرو رفتن در یک جنگ  «اس 

تحمیلی داخلی که خارجی ها بر مردم ما تحمیل کرده اند و 
نقاظ  های قومی سمت،رایانه که فاشسیس  های عظم  طل  از 
جمله غنی و اسماعیلیون بر گرده اقوام برادر کشورمان تحمیل 
نموده اند، بوسیله امریکا و ناتو اشغال شده اس  و این اشغال،ران 

ان،لیس برای رسیدن به مقاصد شوم یعنی گذر از -به ویژه امریکا
آسیای جنوبی بسوی آسیای میانه و تکمیل محاصره روسیه و چین 
و ایران و چپاول ثروت های دو طرف منطقه، میدان را برای 
پاکستان و طالبان که جز اردو ملیشایی اسالم آباد اس  خالی 
کرده اند تا تروریس  ها در یک ساحه وسیع از شرق و جتوب و 
حوزه جنوب غرب گرفته تا حوزه های شمال شرق و شمال غرب 
کشور نیروها را پیاده سازند و دس  به حمالت وحشیانه و کشتار 

 مردم بی گناه افغانستان بزنند.
از سوی دی،ر، علی رغم نقاظ  های قومی که ار  به آن 
دامن می زند و تصفیه صاحبمنصبان ارتش و پولیس مخالف 
سیاس  های قومی ار ، هنوز در اردوی ملی و پولیس ملی اقوام 
آزادیخواه وطن دوس  اعم از پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و 
ازبیک ها و نورستانی ها و... در کنار همدی،ر علیه دشمن 
مشرک  مردم افغانستان پاکستان }طالبان{ در سراسر افغانستان 
تسخیرناپذیر می جن،ند و مقاوم  می کنند و برای یکپارچ،ی 
کشور هرروز جوانان رشید مادروطن در پاسداری از یکپارچ،ی 
تمامی  ارضی و استقالل سیاسی کشور اعم از پشتون و تاجیک و 

 هزاره و ازبیک کشته میشوند.
افغانستان سه کشور متفاوت »جو بایدن با گفتن اینکه: 

، در خام خیالی «اس  که نمی توان آنها را در کنار هم قرار داد
فکر کرده که افغانستان مانند عراق اس  که در آن سه نیروی 
متخاصم و آشتنی نپذیر } شیعه ها، سنی ها و کردها{ رودرروی 
هم هریک مناطق و حوزه های نفوذی و حکوم  های محلی خود 
را دارند که باهم در یک جنگ آشتی ناپذیر گیرکرده و راه به 
جز تجزیه آن باقی نمانده اس . اما افغانستان عراق نیس . اگر 
افغانستان امروز به یک سرنوش  اسفناک سیاسی سردچار شده به 
دلیل حضور استعمار و مقاصد استعماری امریکا و غرب اس  در 
آسیای جنوبی و آسیای میانه اس  که پاکستان و طالبان را هنوز 

 در آغوش سیاسی گرفته اند.
خلیلزاد دالل سیاسی جیره خوار و از یاران قدیم طالبان به 
دستور ترامپ در داخل اتاق های دربسته در دوحه در پی معامله 
گریهای بودند که شاید افغانستان رابه سه و یا چهار کشور متفاوت 
تجزیه کنند. ولی بصورت ناگهانی ترامپ دستور توقف مذاکرات 
را صادرکرد که شاید طالبان در بدل دادن امتیازات به امریکا و 
 رشوت به خلیلزاد خواهان بخش بزر  از خاک افغانستان هستند.
هیچ کس از توطئه های درون اتاق های دربسته در دوحه 
چیزی نمی داند بجز نمایندگان طالبان جاسوسان آی اس آی و سی 
آی ای به شمول خلیلزاد و ترامپ دالل مستغالت که کالهبرداری 
و دزدی را ارژش های وجودی تعریف می کند و در پی رونق 
دادن به تجارت بین المللی امریکا و حفظ سیادت آن کشور بر 

 آحاد کشور ها و مردمان روی زمین اس .
مردم آزادیخواه و وطن پرس  و خواهان سرفرازی اوالد 
وطن اعم از پشتون ها، تاجیک ها و هزاره ها، ازبیک ها، ایماق 
هاریا، نوریستانی ها، پشه ای های آزادمنش ضد استعمار و خاینین 
ملی در راه یکپارچکی و تمامی  ارضی و استقالل سیاسی 
مادروطن سر و جان و مال می دهند و هیچ،اه خواهان تجزیه 
کشور شیران نیستند. اما این آزادگان به یقین طرفدار نظام فدرالی 
در کشور در شرایط و اضاع و احوال مشخص هستند که دستان 
بی،انه و تروریس  های نیابتی به شمول داعشیان که امریکا آنها را 
در کنرا، نن،رهار، هرات، جوزجان تح  پوشش قرار داده و حتی 
احیراً ریاس  امنی  ملی ردپای داعشیان را در حومه های کابل 
کوتل خیرحانه و در داخل شهر کابل کشف کرده اند و چند 
سلول داعشیان را در کوتل خیرخانه مشرف به منطقه بوستان تار و 
مار نموده اند، از دامن پاک مادروطن کوتاه شود و یک حکوم  
ملی از شخصی  های دلسوز و وفادار به حفظ یکپارچ،ی ناموس 
مادروطن تشکیل شود و روی یک نظام فدارالی به توافق برسند 
که ایال  فدرال در حین استقالل در کارکردهای داخلی و قانون 

 گذاری، تابع دول  مرکزی و اهداف ملی باشند.

 ...پاسداشت زبان مادری 
ملی خود رادرک کنند، و تاکید نمودکه مبارزه با افراط گرایی و 
تغییردیدگاههای تندروانه درافغانستان تنها ازراه فرهنگ سازی 
امکان پذیراس . احمدزی افزود: مدالی بنام مولیناجالل الدین 
محمد بلخی ساخته خواهدشد، خانۀ پدرمولینا، بهاءالدین ولد دربلخ، 
آرام،اه البیرونی درغزنی وآرام،اه بیدل درهندوستان بازسازی می 
شوند. این سمیناردوروزه به میزبانی ار  وسربراه سازی اکادمی 
علوم افغانستان برگزارشد که شماری ازچهره های مطبوعاتی 
وفرهن،ی، نویسندگان شاعران واستادان دانش،اهها درآن شرک  

 نموده بودند.
بدین ترتی  بعدازگذش  ایام، ار  فارسی بودن زبان دری را در 
افغانستان صحه گذاش  وآنرا تاییدوتاکیدنمود، وبدین مبنا ار  و 
کسانیکه ازعینک دودی وتاریک تعص  وتمرد به زبانها، مذاه  و 
فرهن،ها نظاره گرهستند گویا دی،رفارسی را از دری جدا نمی 

 دانند.
بهرصورت چ،وارا برای )چی ناگواران( می،وید:برای تشخیص 
زنده یامرده بودن انسان به شرف اون،اه کنیدنه به نبض او ! )دنباله 

 دارد(
************** 

مثال دی،ری ازشهرهامبور  جرمنی دوستان کذایی آمر صاح  
شهید فقط عکس های آن عیار ازخراسان را که دنیا را بازهم با هم 
پیوس  ونیک مردان دنیا ویرا یکی از پدران خود نامید دردیوار 
های منازل ودفاتر شان زین  داده اند  گاهی به معلم خلقی های 
سفاک یار ومددگار میشوند و مسجد حضرت ابراهیم خلیل اهلل ع را 
غص  ورئیس مسجد پروفیسوری بود که بدون تدبیر وکارسازی 
مالی وی خرید مسجد نا ممکن بود دسیسه ساخته و برطرفش کردند 
در عوض جوانکی  مطللق بیسواد عاق پدر بی فرهنگ ول،ردی که 
طرق مافیایی  در دسکوتیک ها در خدم  زنان بدکاره بود اما به  
آشنا وجعلسازی اسناد وهریک که خوش شان نییاید دوسیه  برایش 
ترتی  کند نصبش کردند و مالی عاق پدر مالی بی سوادی که 
پول های پدرش را دزدید به هامبور  آمد وپدر معصومش محتاج 
مردم شد انها همه ی عمرشا نرا در فحشا و دزدی بسر برده  و حتی 
توزیع قرآن خدا ج و کت  دینی را ممنوع التوزیع قرار داده و 
شفیع عیار را که جمله علمای دین مبارک اسالم  ویرا مرتد 
خواندند در شهرهامبو  باپرداخ  مخارجش دعوت 
ودرمسجدتعریف و توصیفش وبه پیغمبری خود قبول کردند و به 

 وی پناه بردند.
و اکثری  بزرگمردان که مسجد را هدیه کردند  ریش سفیدان 
حافظ قرآن مجاهدین مهاجرین مردمان خیرخواه وخدمت،ذاران 
مسجد راکه می خواستند عبادت به درگاه ایزد متعال را آسان کنند 
با منتهای بی حرمتی و بی احترامی ورویهء زش  آنها را دل آزرده 
کردند به خصوص برادران پشتون که بیشترین رقم هدایا را دادند 
 14۱مثل حاجی صاح  غفار و پسرش که بلند ترین رقم مبلغ  

هزار مارک آلمانی کمک کردند یا  آقای بشیر نیاز اولین کسی بود 
که با کاکایش مبلغ  یکصد هزار مارک را هدیه کردند اورا به  
محکمه کشاندند که تو مالی مسجد را ل  وکوب کرده ای شاهدی 
به ناحق دادند در حا لی که از نظر شرع محمدی ص کسی که به 
ناحق شاهدی بدهد زنش طالق میشود وهم چنان آقای  محمد امان 
انصار یک صد هزار مارک کمک کردند اما مدت هف  سال اس  
که آنها ازمسجد پا گرفته وگاه گاهی نسبتی فاتحه گیری دوستانش 

 سری میزنند .
چند نفر عقده یی ظالم و بی فرهنگ آنقدر به قوم گرایی رو 
آورده اند که به هیچ قواعد اسالمی و مدنی برابر نیس  و مسجد را 
به تجارت خانهء خود در آورده اند از دفتر مسجد موتر فروشی 
داللی منازل هم کاری با پولیس بنام های مختلف   پول جمع میکنند 
که ما در ترکیه مسجد میسازیم یا در اسپانیا در اخیر می خواستند 
بنام اینکه ما در والی   پنجشیر دانش،اه میسازیم پول جمع کنند 
مجاهدی که سه برادر خودرا در جهاد برحق ما شهید داده اس  و 
از مظالم این گروه نا بکاردور نمادنده اند برای دوستش تیلفون 
کشید این دانش،اه در کجا ساخته میشود  وی کامال اظهار بی خبری 

 کرد 
این ها فکر میکنند که ما به قوم خود ومردم خود خدم  میکنیم  

در حالیکه خیان  میکنند و حتی قوم شان از آنها  نفرت دارند و 
 نفرین شان میکنند.

امید وارم این بی سروسامانی ها با امدن احمد مسعود جوان برطرف 
 شود ورنه ترسم که به سرنوش  قوم برمکی ها دچار شوند. /
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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.  

 

 نگاه گذرا به وضعیت قوای مسلح کشور
کرزی بحدی به طالبان نی  نیک داش  که حتی انـتـحـاری هـای 

 طال  راکه دست،یرمیشدند، موردتفقد قرارداده رهامیکرد !
کرزی بارها کردن بیس  وپنج هزار اسیرطال ، که همه در 
قتل عام مردم شهرمزارشریف شرک  داشـتـنـد، درآغـازحـمـلـۀ 
امریکا، صفوف شانرادوباره احیا کـرد وزمـیـنـۀ صـف آرایـی 
مجددشانرا برای حمله درکشورمامساعد ساخ ، با وجوداینکه بـه 
چشم سرمیدیدکه ایشان هرروزدههاهموطن ماراکشـتـه وزخـمـی 
میساختند، ایشان رابرادر وفرزندان این خاک خـطـاب مـیـکـرد. 
اوهمواره قوای مسلح راازحمله برطالبان ممانع  میکردوآنهایی که 
دردول  ضدطال  بودند به نحوی ازبیـن مـی بـرد. او درزمـان 
قدرتش بهترین رزمجویان کشوررا که در نیـسـ  ونـابـودکـردن 
طالبان مزدور مهارت بی نظیرداشتند ترورنمود وازبین برد وعـدۀ 
ازآنهارا سبکدوش کرد وقوای مسلح را ازایشان تصفـیـه نـمـود./ 

 )دنباله دارد(
****************** 

 معرفی نشرات
چون شمس الدوله ازجهان رف  وپسـرش جـانشـیـن وی 
گردید، استاد وزارت اورا نپذیرف  وچندی بعدبه اواتهام بستندکه 
بافرمانروای اصفهان مکاتبه دارد وبهمین دلیل به زندان گرفتارآمد. 
چهارماه درزنـدان بسـربـرد ودر زنـدان سـه کـتـاب بـرشـتـۀ 
تحریردرآورد. پس اززندان مدتی درهمدان بود وبا جامۀ درویشان 
پنهانی ازهمدان بیرون رف  وبسوی اصفهان رهسپارگـردیـد. مـن 
وبرادرش ودوتن دی،رباوی همراه بودیم. پس ازآنکه سخـتـیـهـای 
بسیار کشیدیم به اصفهان درآمدیم . عالءالدوله فرمانروای اصفهان 
استادم رابه گرمی پذیرف  ومقدم اورا بسیارگرامی داشـ  و در 
سفر وحضروبه هن،ام جنگ وصلح استاد را همـراه وهـمـنـشـیـن 
خودساخ . استاد دراین شهرکتاب شفاء را تکمیل کردوبـه سـال 

ه ق درسفری که بهمراهی عالءالدوله به هـمـدان مـیـرفـ ،  418
بیمارشد ودرآن شهر درگذش  وبخاک سپرده شد. او با روش های 

 «اندیشمندانۀ بیماران را درمان می کرد.

مولف متجسس انجنیر سینایی دریک قسم  کتاب داستـان 
احیای مجدد مریضی ران،اشته که به اشتباه مر  قطعی او فامیلش 
میخواستند ویرابخاک بسپارند، ولی وقتی ابن سینا به چهرۀ ظاهـراٌ 
مردۀ شخص مذکور ن،اه عمیق و تحلیلی نموده به مـر  اوبـاور 
نکرد وازاعضای فامیلش اجازۀ احیای مجدد و معالجۀ او راطـلـ  
نمود، باالخیر با بکاربردن اجراات فزیکی وتطبیق بعضی ادویه، به 

 میسرکردن دوام زندگی او موفق گردید.
معرفی مختصرکتاب پرمحتوای انجنیر سینایی راکه خـود 
در بسی رشته های اجتماعی وعلمی، خاصتا طباب  صاح  دانـش 
گسترده وروشن بوده و اسناد وستایشنامه های تحصـیـلـی دربـارۀ 
خدمات مردمی وپرثمرش بدس  آورده اس ، به آرزوی صـحـ  
وسعادتش وباذکر دوقطعه از اشعارفارسی ابو علی سینای بـلـخـی، 

 درج صفحات اخیرکتابش خاتمه می دهم :
 خوی دل

 اگر دل ازغم دنیا جدا توانی کرد            نشاط عیش به دارالبقا توانی کرد 

 وگربه آب ریاضت برآوری نفسی     همه کدورت دلها صفاتوانی کرد 

 زمنزالت هوس گربرون نهی گامی     نزول در حرم کبریا توانی کرد 

 وگرزهستی خودبگذری یقین میدار    که عرش وفرش فلک زیرپاتوانی کرد 

 ولیک این عمل رهروان چاالک است   تونازنین جهانی کجاتوانی کرد 

 چوبوعلی بروازخلق وگوشه یی بگریز   مگرکه خوی دل ازخلق واتوانی کرد 

 آبروی تو
 باهرکسی زساده دلی رازخودمگوی باهرخسی زروی هوادوستی مدار 

 بامردم مزور بداصل وبدگهر    درکوی مردمی زپی دوستی مپوی

 گربایدت که کم نشودآبروی تو    فرمان واختالط فرومایگان مجوی

 در آبروی کوش زیرا که آبروی    چون کم شود بدونپذیرندآب روی
**************** 

جال  بود اشرف غنی احمدزی درسمینار)افغانستان گهوارۀ زبـان 
فارسی دری( د ر س ف  وگف :)کسانی بر یک زبان تکیه میکنندکه 
درهراس اند(! او درمراسم افتتاح این کنفرانـس عـلـمـی ضـمـن 
تاکیدبرتوسعۀ فرهنگ سازی گف  زبان فارسی دری مـحـصـول 
وسازندۀ تاریخ مردم افغانستان اس ، وسرمایه گذاری روی زبـان 
کم اهمی  تر ازسرمایه گذاری روی زیربنا نیس . نسل جـوان مـا 

 ( 8ضرورت دارند تاریشه های عمیق فرهنگ)دنباله درص 

 به یاد مسعود شهید
مهم این اس  که ما هم  و لو یک درصـد مسـعـود را 
داریم.؟ صبر وشکیبایی، بردباری و پشتکار مسـعـود را داریـم؟ 
میدانم و میدانید و اکثری  به این توافق داریم که درعصرحـاضـر 
هیچ چیزی نداریم جز جغرافیایی افغانستان کوچک آنـجـایـیـکـه 
جزکوههای سربفلک و زمین خشک وپراز قبرستان ها، که مسعود 
بخاطر بقای ان مبارزه نموده و جان باخ . بیـایـیـد غـاصـبـیـن ، 
متجاوزین و غداران ومعامله گران وطن را در چند قبرستان دی،ـر 
جا دهیم و باقی خاک وطن راپاسبانی وبذرسعادت وخوشـبـخـتـی 

 ومحب  وحدت بکاریم./
************ 

 شهداء زندۀ جاویدان اند
 به هم  تو ن،نجد ریا و الف و گزاف
 هن،ام آزمون و شجاع  تهمتنی تهمتنی

 تو تاجدار لشکرآزادگان روزگار
 به زخم رنج ستمکش تو مرهمی تو مرهمی

 دس  گدا دراز نکردی به این و آن 
 چو سخره،استوار به عزم ، دالوری دالوری

 به دشمنِ اسیر گذشت  شهام  اس 
 این شیوه می سزد بتو حقا که توآدمی تو آدمی

 طوفان رزم لشکرت افسانۀ جهان شده
 دایم بدوستان سپاه  تو همدمی تو همدمی

 جانباز روزگاری و مسعود صف شکن
 هن،ام صلح و باهمی چه خوب فروتنی فروتنی

 بیاد سالهای نبردت به محو شرک و عناد
 فارغ ازین مدعا بخاطرات منی تو با منی 

 همیشه با منی!
 8: این مقاله متن گـفـتـاریسـ  کـه در مـحـفـل نوت

سپتامبرایراد شد ولی برای امید با معلومات بیشترحضور خـوانـنـد 
 گان عزیز تقدیم گردید./

********** 
 نگاهی به دو مصاحبه: عیب ها و هنر ها

از خالل گفت،وی دیش  تشویشی برایم ایجاد شد که  - 3
نشود آقای عبداهلل در دورۀ بعدی فردی از جمـع طـالـبـان را در 
کرسی آقای غنی بنشاند و خود به معاونی  یا رئیس اجرایی بودن 
آن )رئیس جمهور( و یا  )امیر المومنین( قناع  کنند. بـودن در 
کرسی معاونی  یک امتیاز دارد و آن اینکه از یکسو مسـوولـیـ  
بزرگی نداری و از سوی دی،ر زندگی خویش را بـا تشـریـفـات 

 کامل ادامه می دهی.
در بخش حمای  از طرفداران، من دس  غنی را مـی  -83

فشارم. او با گروهی از مردم در تعامل اس  که یکی را می شـود 
ملیشه های سیاسی خواند و آن ها کسانی اند که غنی چون کفـش 
استفاده نموده و سپس بیرون می اندازد و دی،رش حلـقـۀ خـاص 
خود شان اس  که در حمای  آن ها ثاب  قدم انـد. امـا تـاریـخ 
سیاسی آقای عبداهلل پر از ناجوانی ها اس . به عنوان نـمـونـه مـی 
توان به مقایسۀ تعامل این دو شخص با قضیۀ آقـای امـرخـیـل و 
جنرال ظاهر اشاره نمود، قضیه ای که در یکسوی آن جنرال ظاهر 
بود که مسوولیتش را در چهارچوب قانون اجرا نموده بـود و در 
سوی دی،ر آن امرخیل که با پشتاره گیر آمده بود. آقای غنی تـا 
هنوز به احترام همان دزد رأی از جا بر می خیزد، ولی در مقـابـل، 
آن جنرال پاک سرش  و ملی که وظیفۀ رسمی خویـش را اجـرا 
نموده بود خودش در میدان ماند و سرنـوشـتـش. از نـظـر مـن، 
مردان،ی یکی از عناصر اصلی رهبری به شمار می رود، و نامردی 

  نقیض آن.
به هر حال، نویسندۀ این سطور ح  و بغض شخـصـی بـا 
هیچ سیاستمداری نداشته، بیان آنچه را که واقعی  می پـنـدارد در 
امر توسعۀ سیاسی مهم و رسال  خویش دانسته و از طرفداران سینه 
چاک هردو کاندید پوزش می طلبد./ )نقل ازسای  شبکۀ اطـالع 

 رسانی افغانستان(
************* 

 ای که مشتاق منزلی ، مشتاب
 پند من کار بند و صبر آموز

 اسب تازی دو تک رود به شتاب
 واشتر آهسته میرود شب و روز

 ) گلستان سعدی(

 پاسداشت زبان مادری 
بدنبال انتشارکتاب )ناشناس ناشناس نیس ( وبدنبال سخنان 

سال سابقه دارد، کسـانـی  433سال نه بلکه  8133او که زبان پشتو
بدون تعقل واستدالل بر هم،ی وهمه چیزتاختند وبر باف  اقوام و 
زبانها دارند صدمه وارد میکنند، در حالیکه هرزبان وبیان شیرینـی، 
شیوایی و ویژگی خودرا دارد، اما ن،ـهـداری مـردم بـه مـثـابـۀ 
فیلمرغهای دانه خور وادامۀ سیاستهای استعماری واسـتـثـمـاری و 
تفرقه اندازی، زمینۀ مشارک  ملی ویک رستاخیز عمومی رابرمی 
چینند. آنان می خواهند باگفتن شوله ات را بخور وپرده کن، واین 
بی باوری وبی بندوباری وبی تفـاوتـی، فـکـریـک قـیـام مـلـی 
راسرکوب و ازذهن وضمیرمردم بزدایند. بعضی هاهم خـامـوشـی 
راترجیح میدهند، بلی براستی پرندۀ که درقفس بزر  شود بیرون 

 ازقفس وپرواز برایش بیماری پنداشته میشود. 
هرتا مولر بیان داشته عادتهامیتوانند انسان رانـابـودکـنـنـد، 
کافیس  انسان به گرسن،ی ورنج بردن وزیرستم بودن عادت کنـد 
 تا دی،رهرگزبه رهایی فکر نکند وترجیح بدهدکه دربند بماند ! 

اکنون که درآستانۀ مضحکۀ انتخابات هستیم، زمامداران و 
تیم های آرایش وپیرایش شده یکـبـاردیـ،ـر ازعـدالـ  عـمـری 
وخالف  علی )رض( صحب  میکنند وازحق وعدال  وداوری گپ 
میزنند، در حالیس  که خود شان دراجـالس داووس درسـویـس 
بزبان خودگفتندچهل وپنج هزارنفرازقوای مسلح وپلیس وامـنـیـ  
ملی مان درپنج سال اخیرکشته شده اند. ازآنـوقـ  تـاحـال چـه 
تعدادی دی،ر بشمول تلفات ملکی اضافه شده باشد؟ درحـالـیـکـه 
انتحاری روز افزون اس  ومذاکرات صلح درشـاخ ب ـز ! اجـازه 
بدهیدنقل قولی ازآلبرت کامو نمایم: شمااز روزداوری الهی سخـن 
می،ویید، موقع بدهیدکه باکمال احترام به این حرف بخندم، مـن 
بدون ترس وتزلزل منتظرآن روزم. مـاچـیـزهـایـی را از دسـ  
انسانهای آدم نما وبدکنش وجفاکیش دیده ایم که به مرات  سخ  
تر از آن روز اس  ! بلی گرم شدن بازار تابوت سازی وقبـرکـنـی 
وجرمها و جنایتهاوخیانتهای تیم دول  ساز= تـابـوت سـازثـبـوت 

 محکمی اس  ازاین آدم نماهای بدکنش! 
مفکوره های تومهاجرهستی دوباره به ملک  برگرد، یکـی 
ازنظریه های سخیفی اس  که برپیکرهمبست،ی ووفاق هم،انی مان 
قمچین میکندوتازیانه و شالق همچو موضـوعـات روح وروان و 
کمر مل  مان رازخمی میکند. به راستی بقول توماس هانبر انسـان 
گر  انسان اس ، البته گر  هایکدی،ر را نمی خورند واین نشان 
میدهدکه گر  نسب  به همزادش رفتارهمدی،ر پذیری دارد. بلی 
این تافته های جدابافته وبریده ازمل  وچسپیده به قدرت و دول ، 
همواره درپی بی عدالتیها وکژاندیشیهاو تخمینات و حدسیـات در 
طول ده هابودند، یعنی اکثرشان سروتۀ یک کربـاس بـوده انـد، 
باهمان مفکورۀ )فیل مرغ های دانه خور( که جناب داکـتـرغـالم 
محمد دست،یر ازآن یادنموده بودند، بلی، اینیاتسو سیلونه می،ویـد 
دول  یک دس  درازدارد ویک دس  کوتاه، دس  درازبهمه جـا 
میرسد و برای گرفتن اس ، ودس  کوتابرای دادن اس  و فقط به 

 کسی میرسدکه خیلی نزدیک اس  وبس !
آری، عالم چقدر فراخ و چه دلتنگ مانده ایـم ! ابـراهـام 

همان طوریکه مایل نیستم بـنـدۀ کسـی بـاشـم،  »لینکلن می،وید 
حاضرنیستم آقای کسی باشم و کسی مطیع ومنقاد باشد.کسانـیـکـه 

بـلـی،  «مخالف آزادی دی،ران اند خودلیاق  آزادی را نـدارنـد.
ازغفل  وبی مهری یـاران  -بی،انه اگرظلم وجفا کرد عج  نیس 

 گله دارم )داریم(! 
بهرحال درآستانۀ روزجهانی جوانان، صـحـبـ  ازچـارلـی 
چاپلین شد، ومن سالها قبل یکی ازنامه های اوراکـه خـطـاب بـه 
دخترش نوشته بود، درمطبوعات یادآورشده بودم، که عـزیـزم ! 
وجهۀ هنرمندی وفرهنگ مآبی درعریانی و رقص ومشاطـه گـری 
نیس ، بلکه درپیام، درصحب  درحرم  مقابل اس  در مصاحـبـه، 
در ژس  ها، حرکات وسکنات وباالبردن عـلـم یـعـنـی آمـوزش 
وتجربه اندوزی اس  ! اما درآستانۀ این روزجهانی سـخـن دیـ،ـر 
ونامۀ دی،راورا به فرزندش ژاوها رانقل مـیـکـنـم کـه نـوشـتـه: 
عزیزفرزندم، من درشعبه بازی و سرکس روی ریسمان راه رفـتـم، 
ودرسرکس بردواسظ دریک زمان سوارشدم که نهـایـ  مشـکـل 
اس  راه رفتم. اماعزیزم، فرزند دلبندم به جرئ  می،ویدکـه آدم 
بودنن وانسان ماندن در روی زمین راه رفتن وباخلق خدا معاشـرت 
کردن و راستی ودرستی پیشه کردن،  وارزشها ورابطه هارا حـفـظ 
وحرم  نمودن از همۀ آن چیزهایی که تذکار دادم، بـه مـراتـ  

 سخ  تراس  !


