3601
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

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

$1.50
شوار هفتم  /سال ب س

آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت

سر عاقبت اندر سردینار و درم کرد

خواهی متمتع شـــــوی از دنیی و عقبی

باخلق کرم کن چو خدا باتوکرم کرد

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

گص ر هرین

وهشتم  ۳۴ /زان  ۳۰ / ۰۲۴۷اکتوبر  / ۳۱۰۴شوار س سل ۰۱۱۲

ها غورگ

انتخابات و آرزوهای دیرینه

در لاریخ سس چهاردهم خورش س  ،گوگ هایی از اگتخابتات
را در افغالستان داریم .اگتخابی ک بان گش نان داشت اگس و اگتخابی ک
شهر وگسان کشور ب سو آن رهنوون شسه اگس .ابراز گظر دقت ت و
داشتن لصویر روشن از هرکسام ،با لوج ب ساختارها س اسی هتر
گظام سر اس  .هنیا ی ک آگها را درگظر ی آوریم ،در یک ابراز
سهس .ب دل ل دروغ هتا و
گظر فشرده ،گاهی احساس گفرت دس
گغود فضا نزم و ابزارهایی ک برا اگتخابات نزم اس  .گاهی از
دس رفتن فرص ها را ی یاب م و ز اگی هم لغسم ها ان بسرقتۀ
ادعا ها اگتخابات ی شود.

لأ ل شخص بر این گوگ ها برجایش ،آگچ هو تواقتع و
در هرچهره یی ک اگتخابات داشت  ،اگی ز ج ب وجذب تردم را
در رکز آن ی ب ن م .یا ب عغارت دییر ،وس ۀ را ی گیریتم کت
حکو تیران برا لساوم حکو تیر گ ز الخاذ گتوتوده اگتس .ایتن
برداش افزون بر هوخواگی ع نی نتظتور شتوراهتا واگتتتختابتات
درافغاگستان ،ز اگی ب شتر پذیرفتنی ی شود ک ب واقع ت آن در
کشور ا ،یعنی اینک غ ر د کرالها ،اجاز "اگتخابات" را داده اگس و
د وکرالها و آگاگی ک د وکراسی ولحق آگرا طالغ گوتوده اگتس،
جا در زگسان و یا لجریس گاه داشت اگس.
اگر بال ص غ زا دییر را ک دس بانلر وپرقسرت
لر داشت اس  ،گ ز کتوان گکن م و گشان ده م ،چارچوب لنگ ودل
ازار وبحرا زا آن اگتخابالی را بهتر ی لواگ م لشخت تص بتسهت تم.
داشتن نظور کشور گ رو نس خارجی از اگتخابات در افغاگستتان .بت
سخن دییر ،خواستن از ردم کشور ک بروگس را بسهنس ،ا تا در
این کشور اگتخاب شسه گان ع ی الرغم جنجالها خت ف ان هتم،
پ شتر طر پذیرش قتتسرت باندس وسو وسودهتنتس اوضتاع
بوده اگس .افراد وشغک هایی ک ب دل ل داشتن قسرت حکو تتتی و
الی ،اگحصار لغارز در اگتخابات را ب خود اختصاص داده اگس.
این واقع یک سو قض اس  .ا ا از سو دییر ،تردم
ظ وم افغاگستان هوواره گسل اگسرگسل آرزوها داشت اگتس کت بت
دل ل عسم لحق آگها ،هوواره دوره ی کنس.
ردم ا ب قطع جنگ گ از دارگس .خواهنس بتسون حضتور
گکغ بارکشتن و خوگریز ا سوار ها صغح هنیام خویش را ب
شام برساگنس .فرزگسان آگها ک در ارلش کار کتنتنتس ،دردا تهتا
گ فتنس ک پهن شسه اگس وقرباگی خ اگتها گشوگس .خواهنس کارب ابنس.
خواهنس شالق فاسس را در ادارات دولتی
ت تختواهتنتس کت
برلن خود گغ ننس .خواهئس یا اکثریت
فززگسان شان رو فراگ ر درس ولحص ل را بغ ننس .وقتتتی حت
ل فی را ی ب ننس ،آرزو دارگس ب سو حکو یتی بتروگتس کت
(چوکره ها قاضی ها)پ ش از شن سن سخنان آگها ،اگساز رشوت را
لع ن گکنس.

حضرت سعدی شیرازی
داکتر غالم حوس دستی ر

برو ف س ،کولورادو

مشابهت اوضاع سیاسی قرن  3۱و ۰6ویتنام
با افغانستان امروز

اول شما را نادیده می گیرند ،بعد با شما می خندند ،بعدتر با
شما می جنگند ولی در آخر شما پیروز می شوید ( .گاندهی)
(قسو اول)
فاضل داگشونس حترم داکتر رگی ن دادفراسپنتا درگوشتتت
ایک درشواره  ۰۱۱۳هفت گا ۀ وزین ا س ،از سای اگترگتی اطتالع
رساگی افغاگستان گقل شسه بود خواگسم و قالۀ ویرا بی گهایت پتر
ع و ات یافتم .ضونا جناب اسپنتا صاحب ثالی از شابه اوضاع
س اسی ویتنام با افغاگستان لذکر داده بودگس .وهم چنس قتغتل ،در
یک صاحغ ل ویزیوگی ط وع هم یکی ازهتوتوطتنتان داگشتوتنتس
شرک کننس پروگرام ب وضوع ویتنام وارلغاط آن ب وض عت
کنوگی وطن لواس گرفتنس ک دفعتأ از طر هم صحغ پشتوگتش
رد گردیس .هوچن ن یکی از دوستان ف سغوک پرس س اگر کسی در
بار «پ وان ص ح ویتنام در پاریس » ع و الی داشت باشس ،لتطتفتأ
ارائ گواینس.
گزد خود فکر کردم ک گظر ب گشریات فوق وکن بترا
خواگنسگان عزیز و گراگقسر ا س سوالی پ سا شسه باشس کت ایتن
جنابان و داگشونسان عزیز ا چ یوینس و خواهنس چ ع و الی
عرض دارگس .برا روشنی اگساختن براین وضوع تثتل هتوت تش
درنبال گوگل در لجسس برآ سم .در ع ن ز ان بخاطرم گذشت
ک یک ریضم بنام پال ا ج یویر )(Paul E. Giguereو یتک
افسرا ریکا در جنگ عوو ی دوم در رول جوع آور اطتالعتات،
کتابی زیرعنوان «لاریخ دیپ و ال ک ویتنام »لال ف گوود و یتک
کاپی آگرا ک خ ی ها عسود چاپ شسه بود بروز  ۳۷اکتتتوبتر
۰۴۴۴م بون لحف داد .این ا ر برا ع و ات قا ات ذیصالح در
سال ۰۴۹۹م یعنی یک سال قغتل از شترکت اضتالع تتتحتسه
در«جنگ دوم هنسوچ ن یا جنگ وی گام »در ۰۴۹۹م لتالت تف
شسه بود .فکر کنم چ ز ساگس و خواس با این کتاب را
هوشسار دهس .تأسفاگ لا دو اه قغل کتاب در یک گوش ا از
رواق کتابخاگ ام قرار گرفت بود لا اینک دلچسپی درین توضتوع
در رساگ ها سرب نس کرد و را بسو خواگسن این کتتتاب بترد و
غرق در جهان ب کران برخورد ها ساخ  .از آخذ تعسد بشتوتول
این کتاب استفاد زیس بعول آوردم .آگوق  ،بعس از تعت تو تات
عو خواستم ن هم در ک ب داگایان لاریخ وی گام سر بزگم و
چ ز بنویسم لا اگربتواگم قسر در وضوع روشنتی بت تاگتسازم.
تأسفاگ  ،لاریخ لکرارگاشسگی لکرار ی شود و این بار ردم ا بتاز
سان لجربۀ س اسی و گظا ی ابر قسرلان قرار ی رد.
*************
ردم خواهنس ب واران شان در شفاخاگ هابسون واسط و
وس لساو شوگس .آگاگی ک از بو لعقن آ ز لغتعت تا هتا و
برلر جویی ها ب فریاد رس سه و ارزو رعای عسال را دارگس،
خواهنس ک ریشۀ این درخ زهر آگ ن و زیابنار برا هوۀ ردم
افغاگستان قطع شود و برلر جویان وجهل گستران طر سرزگتش
باشنس .و . .
ردم درد نس وهردم شتهت تس افتغتاگستتتان هتوت روزه،
آرزوهایی را ابراز کننس ک خال آگرا ی ب ننس .آگها گ لتنتهتا
لحق این آرزو ها گسیسه اگس ،ب ک برا گخست ن بار درلاریخ ایتن
سرز ن رگج اشنا ،ب قول خود رئ س جوهور(اگتخابی)یک ت تون
فحش گثار این (اگتخابی) کننس.
این ردم ارزوها دیرینۀ خود را دارگس .ا ا این آرزوهتا
در دور اگتخابات کنوگی گ ز دریچۀ ا س ولحق را گوی ب نس .زیترا
گرداگنسه گان چرخ ص غ آور  ،هوان پ ش ن ان استنس.
در سو دییر ،رد ی دارگس چنان آرزوهتا گت تک،
لغ ر نزم را برا لع ن سرگوش  ،آگاهی بر حقوق و گشان دادن
واکنشها سگی فرا گیرفت اگس .حتا از طر گ روها ک کارشان
ردم حقجو اس  ،ب ب راهت کشت تسه تی
خراب گوودن ذهن
شوگس .گهاد ها اگنس حزب اسال ی حکوت ار وشختص و وهتم
اگسیشان ،ادا خالف با حکو تیران را در ی آورگس.
شایست اس ک بیوئ م :لا چن ن اس و چن ن باشس ،سخن
از ایجاد بهغود را با شک ل قی گوائ م/.

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
نگتیتوت تسو

ست

پال ،بروز چهارم اپریل ۳۱۰۲م در ایست
چوس تس وفات یاف  ،روحش شاد.
خواهم خاطرگشان سازم ک این قال گت بترا لتغت ت ت
کووگ سم اس و گ ن کووگس هستم و گ از کووگ سم ختوشتم
ی آیس .نکن ازهر نغع و هرلجرب ا ک ب ا وزیم وبساگ تم کت
دییران از آن ی آ وزگس و درس ی رگس حتی ان کان لحتقت ت
کن م و بخس وطنساران لقسیم ساریم .اینک لا چ حس تورد
استفاده قرار ی رد ربوط ب سویۀ درک و داگتش ختواگتنتس
عزیزاس .
این گوشت را خواهم ختصرأ با لاریح کتهتن ویت گتام
شروع گووده با پ شرف ز ان ،با استفاده از لاریخ طونگی س تاستی
وی گام لنها وضوعال ک ب حال س اسی افغاگستان لشابه دارد
خصوصأ رویساد هائ ک در رابط با فجایع ظالوان طالغتی لتوتاس
ی رد چنس سطر لقسیم کنم.
در جریان چنسین قرن گ ر ودار ها پرلیالی ها ،هال نس
ها ،شنر ها فراگسو  ،جاپاگی ها ،قوا گظا ی فراگس  ،قتوا
گظا ی چ ن وباآلخره قوا گظا ی ا ریکا وافق گا ها تعتسد
گوشت شس ک فقط رو کاغذ آ س و رف  .قسیوی لرین آگهتا،
وافق گا ۀ Versaillesاس ک در  ۳۰گوا غر سال ۰۱۷۱م بت تن
وزیرخارج و بحریۀ لویی XVIو ب شاپ Adranب گواینسگی از
نرد Nguyễn Ánhا پراطور آینسه ب لقب Gia Longا ضا شس لا از
شر شورش ان Tây Sonبواسط کش ش کتول ک فتراگستو از
حکو فراگس حوای شود .در حق ق او برا اول تن بتار بت
کتول ک ها اجازه داد ک در وی گام لخم س ح بذر گواینس .در
عوض جزیره ا Pulo – Condoreرا در گزدیکی سواحل وی گام
جنوبی ک یک حل ارک ولوج کی بود و ا روز بتنتام Côn Sơn
Da
یاد شود ب فراگس اعطا و ا ت از Touraneشهر بنسر کت
Nangا روز اس ب آگها لس م گوود (قرار رغالم حوتس غتغتار
ا رعغسالرحون خان پنجسه را ک نطقۀ سرسغز و حاص خ ز بود ب
روسها ت با آق ل پ  ،چون بنس ،و چشوۀ س م – داد و هم ا ر کترد
ک با روس ها جنگ گشود) وهم ح داد و ستس لتجتارلتی بترا
فراگسویان قایل شس .لویی XVIدوام اورا در لخ ویتنتام وعتسه
داد.
وافق گا ۀ هم دییر ک ب ن هوچی ن رئ س جتوتهتور
جوهوری دیووکرال ک وی گام ،و توست تو Jean Sainteny
گواینس خاص فراگس ب روز ششم ارچ ۰۴۹۱م ا ضا شس آزاد و
ی گام را در چوکات الحادیۀ فراگس شناخ  ،کنفراگس ج نوا در
سال  ۰۴۹۹م ک بنام وافق گا ۀ ج نوا گ ز یاد شود ب ن اپتریتل
 ۳۱لا جون  ۳۱دوام یاف ک خواستنس وضوعات باق وتاگتس
جنگ کوریا و جنگ اول هنسوچ ن را پایان بخشنس و«پ وان ص ح
برا ختم جنگ ویتنام »در سال ۰۴۱۲م ب ن ا ریکا و ویت گتام
کووگس  ،بعسا ب شتر بحث شود.
وضوع دلچسپ اس لعق ب و خواگسن آن کوی حوص ت
بکار دارد .در اخ ر خوش غاش س ک در ز ن ع و تات تق ت
بسس آورده روش ظالوان طالغی را بهتر لر ارزیابی ی لتواگت تس.
یک چاینک چا سغز با دش و لوص ی شود.
وی گام ،شرقی لرین ساحۀ هنسوچ ن غاشس کت شتا تل
کوغودیا ،نؤوس و وی گام اس  .طور زاخ گقش آگترا تاگتنتس
«باگیی »لصور کرده اگس ک در شاگ با دو کجاوه برداشتت شتسه
باشس یعنی در قسو رکز گازک و در دوگهاین پُرلر گوایان ی
شود .این ثال با وجودی نؤوس و کوغودیا در هوساییتی آن
ب شتر صساق پ سا کنس .در ابتسا بنتام اگتام زیتادلتر از طتر
فراگسو ها یاد شسگس .وی گام ا روز شا ل لوگک ن ک ترکتز
آن هاگو ) ،(Hanoiاگام ک رکز آن هو ( )Hueو کوچ نچت تن
ک رکز آن ساییون یا شهرهتوچت توتن )(Saigonاست  ،یتک
و ک شورو کووگستی غاشس.
وی گام از لاس س چنسیتن ا تپتراطتور تقتتتسر داشت ،
س زدهو ن و آخرین ا پراطور شان باودا )(Bảo Đạiکت بتنتام
ا پراطور اگام گ ز یادشسه اس لح الحوایۀ هنسوچ ن فتراگستو
بود (آخرین پادشاه افغاگستان حوس ظاهر شاه گام داش )( .دگغتالت
درص )۷

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 3601
ها غورگ

سخن از فحش درمصاحبۀ اشرف غنی

صاحغۀ دوهفت پ ش اشر غنی احوسز با آقا گجفتی
زاده (ل ویزیون ط وع) ،بازلاب گسترده یی یاف  .واکنشهتا گت تز
زودلر طرح شسگس .لصور این اس ک تردم کشتور تاگتنتس
افغاگستان دور ریاس جوتهتور و گت تز شتاهتس اوضتاع و
رویسادها اگس ک ب ب شترین پرسشها گ از داشت و پاسخ ها را از
شخص گخس و سقول ا ور کشور ی جوینس.
با آگک گتایج پنج سال ح ات آگچ حکو وحست تی
خواگسه شسه ،ردم آزار و شکنج آ ز اس  ،ا ا اه ها پست تن
رشس فزاینس بحران هو گ ر ب شتر ب سو رئ س جوهور اگیشت
پرسش ی برد .در این اه ها ،ز ان ریاس جوهور اش ب پایتان
رس س .ا ا ب رغم فقسان صالح  ،اشر غنی دس ب اعوالی زد
ک گووگۀ واضح از خودکا یی در آن شهود بوده اگس.
س م اس ک جابجا گوودن برخی چهره ها گتزدیتک
و ورد اطو نان واعتواد ،آگهم از گروهتی کت جتز پسترفتتتهتا،
لعصغات ،سقاستفاده از بودج ها وزارت خاگ ها وبی کفتایتتتی
برا حل اساسی لرین سائل جا ع  ،گت جۀ بار گ تاورده اگتس ،وبت
پ کرخون خوار لروریسم طالب و داعش قوت بخشت تسه اگتس ،بت
دا ن وعو گارضایتی ها افزوده بود.
وعسه ها داده شس پنج سال پ ش عو ی گشس و افغاگستتان
در س ر سو وسویاف ک ب برداش برخی لح تل گتران و
خالفان و صح گهاد .یعنی اینک اشر غنی هو ن وضع تتی را
ی خواس ک ایجاد شس .از جو ۀ بن اد طالغات و آرزوها ق غی
و زیاگغار و آگس ک نتج ب رگ ده ها هزار اگسان گتردیتس،
ولی روگ کار طالغان را هوراه داش  .دیسیم ک ایتن عتالیت و
خس گزار با لروریس ها بس ار جاهل وخوگریز طالب ،در
جایی رس س ک حسود  ۴۱۱لن آگها را از زگسان رها کرد .لصو وی
ک ح ث ریختن گوک در زخم رد ی را دارد ک خون هتا از
دس رفت هاس شان گخشک سه و س ن ها شان آگتنتسه از درد
اس  .با آگهم اشر غنی از طر طالغان در حال عهس وپ وان بتا
ا ریکا ،ورد لطف وعنای قرار گوی گ رد.
اگربرآورده گشسن حس اقل گ ازها ح الی ردم و بحتران
سرلاسر کشور را در گظر آوریم ،ایجاب آگرا تی گتوتود و تی
گوایس ک سائل اساسی وگاشی از لصا م وگقش و طر پرسش
قرار بی رگس .بعس از آن سقول ن ا ور ،یا آگاگی ک هنیام طتفتره
رفتن اشر غنی از پاسخ دهی ،ب گوگۀ ل ویحی از آگها یاد شتس،
پش هم برا پاسخ دهی حاضر شوگس .ولی تأسفاگ شایس ب دل تل
لراکم پرسش هایی ک توج اشر غنی اس وشایس بت دلت تل
حضور سایۀ لرس بان صاحغ کننسه ،لرسی ک از ش ر وپس از
کنسن ک ۀ گرگ ،در ان آیس و خغرگیاران جسور پ ش ن قرباگ ان
آن استنس؛ صاحغ آ زه یی بود از طرح برخی پرسش هتا بت
و ع وجس  ،حافظ کار  ،عقب گش نی از طرح پترستش هتا
جس لر .با این هو  ،این پرسش ها ب زود رگگ ازچهر رئت تس
جوهور پراگس.
ا ا در بار اینک پرسشیر را گ ز ب عقب گش نی واداش ،
گکالی شایان گفتن اگس .در بُعس از این عقب گشت تنتی گتوگتۀ از
حقاگ سزاوارلوج را گ ز توان دیس .زیترا اشتر غتنتی بتا
خغرگیاران سر خالف دارد ( .رگ لعساد از خغرگیتاران وایتن
سخن سخ ف غنی را ب یاد ب اوریم ک  :از خغرگیاران بتاد بتر تی
آیس ).افزون بر آن این خغرگیاران در ان آلش هستنس وگو تواگنس
اگنس ا ک از دور هم دستی در آلش گساریم و بی دغسغۀ ختاطتر
سخن دل خود را ی گوئ م ،عواقب پر خاطره را فرا وش گواینس.
چنان بود ک در پایان صاحغ  ،پرسش ها بس ار دردل
هووطنان گاراضی هوچنان خون خورد وگاگفت بواگس .ا ا این را هم
گغایس فرا وش گوود ک اگر سخنان و رفتاررئ س جتوتهتور بترا
آگاگی ک از و برکتی دیسه و زراگسوخت اگس ،چشم بست دلنشت تن
باشس ،برا آگاگی ک سقونگ در پی داشتن پاسخ استنس ،این پ تام
را داش ک و حاضر گ س بپذیرد ک در این پنجسال ،افغاگستان
در س ر خال دوران حا س کرز  ،برا رهم گهادن ب زخم هتا،
بهغود خواهی ها و دلجویی ها ،اگصرا جهل لتعتصتب و رشتس
اجتواعی وافتصاد  ،جت توگت تر از اختتتالس و دزد هتا
گوگاگون ،سو گ اف  ،ب ک زشتتی هتا تردم ازارگتۀ دوران
(دگغال در صتفتحتۀ
کرز  ،وسع یاف و ژرفتر شس.
هفتم)
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گور حوس خر ی

درستی یکی ازگفته های وینستون چرچیل
در رابطه با فرهنگ قبیلوی

وینستون چرچ ل گخس وزیر عرو بریتاگ ا ویکتی از
شخص تها ب ن الو ی و از رهغران طرح ز ان جنگ عوو ی دوم
؛ اظهار گظر ها جالغی درهو ز ن ها داردک ب گام “گتقتل قتول
ها از چرچ ل” ب اکثر زباگها زگسه جهان لترجتوت ودر تورد
هریک حاش هاگوشت شسه اس .
یکی از گفت ها چرچ ل ک از کتاب ” حاصر کنس”
و گرفت شسه اس جو ۀ کولاهی در رابط با فرهنتگ واصتول
اخالقی رد ان قغای ی صوب سرحس هنس بریتاگو ز ان استتعتوتار
اگی س اس ؛ ز اگ ک چرچ ل ب عنوان افسر ت خغرگتیتار جتوان
برا روزگا دی ی ل لنسن طالب ی گوش .
جو ۀ کولاه چرچ ل درین ز ن چن ن اس :
“ Their system of ethics, which regards
treachery and violence as virtues rather than
vi ces …i s incom prehensi bl e t o a l ogi cal
” m i n d ” —C h u r c h i l l
لرجو آزاد  ” :اصول اخالقی آگها ( نظور رد ان قغایل است ت
ترجم) ک خ اگ و خشوگ را ب عوض رذی  ،فض بحساب
ی آورگس ؛ غ ر قابل باور ب یک ذهن نطقی اس ”
صرفنظر ازحقای وروایات لاریخی در رابط با جع کار
ها دغ غاز ها  ،عهس شکنی ها قرآن خور ها،جنایات وجفاکار
ها دییر حکام نسوب ب قغ وافتخار آگها ب این هو دغ کار
ها  ،جورو جفاها شان گسغ ب ردم ؛ کافی اس درین ز ت تنت
آگچ ا ر عغسالرحوان خود درباره قتل عام وگسل کشتی هتایتش
درلاج التواریخ خود ب افتخار ی گویسس را ب یاد آوریم !
درز ان حاضر حقایقی ک درپ ش چشم خود ا گذشتتت
و ی گذرد از گظر ه چ کسی پوش سه گ س  .بیذاریس فقط ب ست
ثال کوچک ک صح ارزیابی ها وینستون چرچ ل در رابط با
اخالق و ارزش ها قغ را ب ا غات ی رساگس ؛ بسنسه گوایت تم !
بغ ن س ؛ یک کسی ب گام ض ا"لح ا رخ ل با لق ب شرم آور خود
یک اگتخابات  ،یک پروس ی را ب گنس ی کشاگس ؛ درحال تکت
دزد با پشتاره گرفتار شسه  ،جغور ب کنار رفتن از کتوت تست تون
اگتخابات گردیسه وفرار را بر قرار لرج ح ی دهس ؛ ولتی بترا تر
سازش وبا گادیسه گرفتن آرا پاک ردم ولی بتا بتهتا دادن بت
لق غات این فرد ؛ حکو وحست ی ب ریاس جوهور اشر
غنی عرض وجود ی کنس"
ارزیابی چرچ ل وقتی صساق عو ی پ سا ی کتنتس کت
“ خ اگ وجنای ” لق ب و ب گنس کش سن اگتخابات و گت جتاً فراهتم
آور و وسع بخش سن یک اگقطاب ی وسراسر خطرگاک در
ان ردم ؛ گ ب ح ث یک “رذی ” ب ک بح ث یک “فض ت ت ”
ورد لقسیر ح قات برلر جو قو ی قرار گرفت وطی هوتایتش
ها استقغال این فرد ب لقب ” ا ر خ ل بابا” فتخر ی گردد .ب
این هو بسنسه گشسه جناب رئ س جوهور بپاس خس ات ارزگتسه ،
ا ر خ ل بابا را ب قام شاور ارشس خویش قرر ی گوایس "
پر رویی لا این حس اس ک این آقا ( ض ا الح ا رخ ل)
در یکی از برگا ها پرب ننسه ل ویزیون  ۰گف ک “شفا لرین
وخارج ازلق ب لربن اگتخابات  ،هو ن اگتخابات دور دوم اگتخابتات
رئ س جوهور گذشت بود “ .ب این ادعا آقتا ا ترخت تل بت
گویش پشتو پ شاور بایس گف  :شکری !
گووگ دییر در ان سایر عو کرد ها جناب “ رئت تس
جوهور نتخب ؟” ؛ توان از ب افتخار یاد کردن بترطترفتی واز
ج س سنا ب رون کردن قغل از طی یک دوره ع ن عضوی یکتی
از سنالوران اگتصابی ب دل ل رقاب گا غره در برابر آقا س وت تار
برا قام ریاس ج س سنا یاد آور کرد ک ی گف  ” :یتو
چا زان ورل کاگسیس ک" ل سناگ " وویست هههههه ههتهتهتهت ت
یک کسی خود را ب آن ( نظور ریاس سنا اس ) کاگسیس کرد ؛
از سنا ب روگش کردم ” .خنس قهقهۀ اشر غنی گوگ !
بایس گف ک هم گفس س ب عضوی یک عضو جت تس
سنا قغل ازختم دوره لع ن شسه  ،هم دل ل س ب عضتویت و هتم
افتخار کردن رئ س جوهور ب این لصو م در هوایش کوپاینی اش
 ،یک عول غ ر قاگوگی و غ ر اخالقی ب حساب آ تسه حتقتاگت ت
وج ز چرچ ل را ب ا غات ی رساگس.
سو ن ولازه لرین گووگ هواگا زورگویی هو تن جتنتاب
رئ س سنا در برابر کو س ون ستقل اگتتتختابتات و رئت تس ایتن
کو س ون اس ک ی گویس  ” :سرپسرت را ها بتسون بتایتو
تریک را حساب ی کنم ” " این در حالی اس کت را هتا
بسون بایو تریک را هو ب استثنا ل م آقا غتنتی واطترافت تان
هواگنس آقا س و ار و جع ی ولق غی ی داگنس " ..چن ن اس ب
زور وخال قاگون وبا استفاده از قسرت لهسیس یک رجع ستقتل
برا قغونگسن جعل ولق ب ب ح ث حق ق قابل پذبرش " .گووگ
دییر از صساق حر ها چرچ ل !!(دگغال درص )۱
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صفحۀ دوم

دریچۀ به نثر پیشنیان
(دگغال ازصفحۀ ششم) ن گ زبیفتم ک برگرد ک ص ح گ تست
لرا بی ساز دربادی رفتن .راگ زهوان جواب داد .رفت م ،چون بت
ان بادی رس سآن چهارپایک او خرک ضع ف بود بواگس ،تردم
هو بیذشتنسواو رارهاکردگس ،ن گ زخواستم ک بتیتذریتم ،ایتن
خغرم یاد آ سک رسول ع السالم گف « :ار و ن اح بالوو تن
ن اب و اُ ان جاع اطعو و او عرس کساه واین خا ا ن واو
رض عاداه و این ات ش ع جنازه» .باز ایستادم واورا گفتم :گ لو
ا ک راه صعب اس وچهار پا ضع ف؟گوش بتا تن
راگف
گکرد
سرسو آسوان کرده وگف « :الهی نفی ب تی لرکتتنتی
ون الی ب تک حو تنی فوعزلک وجاللک فعل هتذا بتی غت ترک
لواشکول ان ال ک» .بارخسایا گ درخاگۀ خودم رهاکرد گت بت
خاگۀ خود رارساگس  ،ب عزت وجالل لوک اگردییتر ایتنتکت
لوبا ن کرد کرد ،شکای ازاو جزب لوگکرد ی.
هنوزاین سخن لوام گیفت بودک شختصتی رادیتسم کت
ازگوشۀ ب ابان گزد ن آ س ز ان گاقۀ ل زرو بسس گترفتتت  ،گتاقت
رافروخوباگ س واورا برگشان وچون باد ازپ ش ن بجس  ،دگترش
بازگسیسم لاب طوا گاه رس سم .اورادیسم ،گفتم بسان خسا کت
بالوآن کرا کرد ک رابیو ک لوک ستتی؟ گتفت «:گتوتی
تن
داگی؟ اگا شهسه بن سک بن فضّ خاد فاطوت » .گتفت
دخترزاد فضّ ام ،خاد ۀ فاطو زهرا ،این گ نزل ن اس  ،این
نزل بارخسا ن اس ک خساوگسلط ف با ن ضع ف آن کنسک
لودیس ( .لفس رابوالفتوح راز )

حکایت

درعهس کشاه وبعضی ازعهسسنجر ،ف سوفی بودب هرات
واورا ادیب اسواع ل گفتنس  .رد سخ بزرگ وفاضل وکا ل،
ا ااسغاب او و عاش او ازدخل طغ غی بود واورا ازایتن جتنتس
عالجات گادره بس اراس  ،یروقتی ب بازار کُشتتتاران(قصتابتان)
بر یذش  ،قصابی گوسفنس راس خ ی کرد وگتاهتیتاه دست
درشکم گوسفنس کرد وپ ۀ گرم ب رون کرد هتوتی ختورد !
خواج اسواع ل چون آن حال بسیس دربرابراو بقالی راگف کت
اگر وقتی این قصاب بورد پ تش ازآگتکت اورابت گتورکتنتنتس،
راخغرکن! بقال گف سپاس دارم .چون این حسیث را اهی پتنتج
شش برآ س ،یکی روزبا ساد خغر افتادک دوش فتالن قصتاب
بورد ب ُفاجا بی ه چ ع وب وار ک کش س ،و ایتن بتقتال بت
لعزی شس ،خ قی دیس جا دریسه وجواعتی درحسرت او هتوتی
سوختنسک جوان بود وفرزگسان خُرد داش  .پس آن بقال راسختن
خواج اسواع ل یادآ س ،بسویس وو راخغرکرد .خواج اسواع تل
گف  :دیر بوُرد ! پس عصا بر گرف وبسان سترا شتس وچتادر
ازرو رده برداش وگغا اورا دردس بیرف ویکی رافر تود
لاعصا برپش پا او هوی زد .پس ازساعتی ویرا گفت  :بستنتسه
اس  .پس عالج سکت آغازکرد وروزسوم رده برخاس واگرچ
ف وج شس سالها بزیس  .پس ازآن رد ان عتجتب داشتتتنتسوآن
بزرگ ازپ ش دیسه بودک اورا سکت خواهس بود( .چهار قال )

دربیان فضیلت عشق

ا عزیز هرکسی داگسحق ق چ تست  ،داگتسکت عشت
کسا س وعاش ک س  .درین راه رد بایتسبتود وبتادل پتردرد
بایسبود وهرک را رگج ب شتر لوتع ب شتر ،عاش هم بایس ب غاک باشس
اگرچ اوراب م هالک باشس .عش آد ی خواراس گ گام دارد وگت
گنگ ،گ ص ح دارد وگ جنگ ...عش هم آلشس و هم آب ،هتم
ظ و اس وهم آفتاب ،بی صغر درعش عذاب جاوداگی است
وبی اخالصی درطاع وبال زگسگاگی اس  .عش ایۀ آسودگ س
هرچنس ایۀ فرسودگ س  ،هرک عاش گ س ستتور است  ،روز
راچ گن زآگک شب پره کوراس  .دل عاش هو ش بت تساراست
ودیس اوگهرباراس  ،دراین راه (گریۀ یتعتقتوب بتایتس و گتالتۀ
جنون) !
این جا لن ضع ف و دل خست ی خرگس
کس عاشقی ب قوت بازو گوی کنس
ب زارم ازآن طاع ک راب عُجب آرد ،بنس آن عص تتم
ک راب عذر آرد .ازو خواه ک دارد و خواهس ک ازو خواهتی،
ازو خواه ک گسارد و ی کاهس اگر بتختواهتی .بتنتس آگتی کت
دربنسآگی .آن ارز ک ی ورز  ،دوس را از در ب رون کننس ا ا
ازدل ب رون گکننس .خسا لعالی ی ب نس و ی پوشس ،هوسای گتوتی
ب نس ولی خروشس .چنان ز ک ب نا ارز وچنان ر ک ب دعا
ارز  .خودرا ازهوۀ عالم کوتردان ،خ راب خ رختود ا ت تسوار
گردان .درطاع حریص باش ولی لک برآن تکتن .زبتان رابت
دشنام عادت کن .کسی راب افراط ستا  ،لاگخواگنست رو .
فروش آگچ گخرگس ،درگذار لا درگذراگنس .آگچ گنتهتاده
ا بر سار ،گاکرده را کرده سان ،ازگناه ن زن ،ازداد ختسا
بخور و بخوران وبخشنسه خسا را دان .سخن ازبرا ال پتایتوتال
کن .دشون اگرچ حق راس از اوایون غاش .از گتوکت تست وام
کن ،ا اگ گیهسار ،گوام رابخود راه سه ،گوان ردم درح خود
فاسس کن .در هوات سس هو غاش ،غم باکسی(صفحۀ )۱
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اگجن رعغسالصغور فروزان
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استاد یوگ ورستی گ وجرسی

شهادت نود هزارعسکردرچهارسال گذشته

در قالۀ قغ ی در ورد وضع قوا س ح کشورگیاشتتتم
ک شهادت سربازان ابسس طالغان زدور وگظا ان پتاکستتتاگتی
برا هرهووطن آزاده ستخت دردگتاک است  .هترروز کت
خغرشهادت عسکر ،پ سی ویافرد از افرادقوا ا ن تی کشوررا
شنوم سخ رگتج ت تغترم وروزهتا بت آن
درین یاآن ونی
سربازشه س وفا ش ،بت دوستتتان وختویشتاگتش تی اگتسیشتم
وباخود یویم ک پسرو ادر وبرادر وخواهراو ازین الم چ حالی
دارگس وچت دردعتظت توتی تی کشتنتس ،ایتن درد دروجتودم
روزبروزشسیس وشسیسلر شود و را وادار ساختتت کت در تورد
جستجو وپرسان گوایم ودریابم ک حق ق ازچ قراراس و شکتل
در کجاس .
در قالۀ گذشت لذکاردادم ک یکی ازعوا ی ک درب تنتس
بتودن ت تزان لت تتفتات عستاکتر تتا رول دارد ایتتنتست کت
لعسادب شترعساکر را درقرارگاهها ولجوعیاه ها عسکتر جتوتع
رده وبرایشان ا رشسه ک حال دفاعی الخاذگواینس واجاز لهاجتم
گسارگساز گیاه فن عسکر آگهایی ک درحال دفاعی اگس گسغ بت
آن های ک درلعرض اگس ل فات شان خ ی گاچ ز غاشس ا ااین یک
بهاگ اس از طر قا ات ب نسارگ بشوتول رئت تس جتوتهتور.
عساکر ک در قرارگاه اگس ه چ گوع لساب ردفاعی گسارگس ،پوستتت
هایی ک برا حافظ قترارگتاهتهتاایتجتاد شتسه اگتس ازگتیتاه
استحکا ات ب ستنسرد قغولشس عسکر گوی باشنس قرار اطالعتات
حاص اعواراین پوست هاب اشخاص قرارداد لفویا تیتردد.
قرار دادیها اکثرا با قا ات ب نتسپتایت بشتوتول فتا ت تل رئت تس
جوهورارلغاط دارگس .ب اساس اطالعات و ت واستنتاد توجتود
قراردادیهارا شخص رئ س جتوتهتوراگتتتختاب ت تنتوتایتس ،ایتن
قراردادیها اگتخاب شسه ،قرارداد راب قتراردادیتهتا کتوچتک
وآگهاب قراردادیها کوچکتر فروشنس ،لاز اگی ک یک قترارداد
ازدس قرار داد اول ب قرارداد (کوچولو) رسس قسو اعظم
پولی ک برا اعوار پوست لخص ص داده شتسه ،حت تف و ت تل
یردد .قرارداد کوچولوب گوبۀ خود لاک لوان دارداز ایتنتستو
وآگسو قرارداد دگس زگسلاکار گوایشی باشس و بخش اعظم پول
باق واگسه درج ب او برود .ثال بعوض اینک پوست را از کاگکری
ستحکم باس خ وگادر بسازد ،آگراازخش خام وحتتی دربت تشتتتر
حانت پوست هارا از گل پخس سازگسک حتی باف ریک راکت
سرشاگ از لهساب برداشت شوگس ،این پوست هادربرابره تچ گتوع
سالح قاو گسارگس.
یکی ازدوستاگم از زارشریف برایم گف ک بتاقترارداد
ک ازجو ۀ قرار دادیها کوچک بود القی شسم ک قرارداد۰۹۱
پوست ب اوداده شسه بود .او گفت بودک هو پوست هتایتی کت
ساخت شسه اگس طاب ستنسرد گوی باشس ،هوۀ آگهابعوض کاگکری
ستکم ک درقرارداد بود ،ازخش خام ساخت شسه اگس ،این پوست
ها ،لشناب ،آشپزخاگ و حل خواب ،تحتل حتفتح ستالح کت
درقرارداد بود گسارگسولاجای ک ساگم ازکابل لا حل اعوارپوستتت
گودوپنج درصسپول آن ح ف و ل شود وبافقط پنج درصسپتول
باق واگسه چ ز ساخت گوی شود.
وضع بودوباش درپوست هاسخ لکان دهتنتسه است ،
عساکردرآن پوست هابعوض آگک ب سار وسرحال باشتنتس ،ختواب
آلود وخست اگس .عسکر ازیکی ازپوست هاب این دوستم گتفتتت :
درهرپوست بجا ۰۹گفرک گنجایش آن اس  ۹۱عسکر جابجا شسه
اگس ،درپوست ا لشناب گساریم ،جا گاگخور گساریم ،حتی جتا
استراح گساریم ،وقتی پهره لغسیل شود عسکردرکنجی ختزد
ک بعضا لاصغح خواب سه گوی لواگس ،صغح وقتی آفتاب بر ی آیتس
دیسه شود ک هو عساکرکوخواب و اگسه اگتس ! درواقتعت ت
پوست های ک بایس ستحکم لرین حل درقرارگاههتابتاشتنتس و
ب سارلرین وآگاهترین و جربترین افراد درآن جابجاشوگس ،آس تب
پذیرلرین گقاط درقرارگاهها عسکر غاشنسک درخود عساکر
اگسه وذل  ،کوخواب وبی اگرژ را دارا غاشنس وحالت روحتی
ورواگی درپوست هاسخ پریشان و درهم وبرهم اس .
طالغان ازین حال ازطریت گتوتاشتتتیتان ختود آگتاه
اگسوبهو ن ع ک اکثراٌ آگها هو ن پوستتت هتارا توردحتوت ت
قرار سهنس .احصای هاگشان سهنسک  %۴۷ل فات عسکرکشتور
درپوست ها وفقط دو درصسآن درحوالت لعرضی برع طتالتغتان
اس  .یکی ازعوا ل دییرک زان ل فات عساکررابسس طالتغتان
ب نس غرد عغارت ازعسم دق کتا تل درلتعت ت تن قتراردادیتهتا،
عساکرجذبی واشخاصی ک اجاز رف وآ س درقرارگاهها رادارا
غاشنس .طالغان بااستفاده ازیتن حتالت درداختل قتوا ست تح
کشور شوگس وز اگ ک فرص را ناسب دیسگس خودرا اگفجتارداده
لعساد کث ر ازعساکررا شه س وزخوی ت تستازگتس .یتاایتنتکت
عساکررا غاف ی رکرده ثال دروق صر غذا یاخواب بت قتتتل
رساگنس ،یاراه رابرا طالغان دییر هووار نوایتنتسکت بتساختل
قرارگاههاوپوست هاشوگس وافرادآگهارا ل رباران گواینس.

بع س ازحق ق گ س ک این گوع طالغان ک بتنتام افتراد
گفوذ یاد شوگس ،از شخص رئ س جوهتورگترفتتت لتا تقتا تات
ت تی و اشتختاص تقتتتسر
وزارلها دفاع وداخ وا تنت ت
درخودقرارگاهها کوک وهوکار شوگس .هتوت تن اکتنتون در
دستیاه دولتی بخصوص درسطوح ب نسآن چ درعرصۀ کی وچ
گظا ی دهها لن از هره ها طالغی یاطالب پرس گصب شسه اگسک
دررو پرده برا ردم ودرعقب پرده برا طتالتغتان فتعتالت ت
نواینس .یکی ازاین هره هاخود اشر غنی احوسز است کت
قغل ازرس سن ب کرسی ریاس جوهور پنج هزارطالب جاگی ،قالل،
آد کش واگتحار راک درح ن اجرا جرم وقتل گترفتتتارشتسه
بودگس اززگسان سان هوایی بیرام رهاکرد ک حتی سغب ب نسشسن
صسا اعتراض وگارضایتی ا ریکا گردیس.
اشرفغنی احوسز باهو دیسه درایی کت دارد بترختون
هزاران هزارشهروگس اعم از کی وگظا ی پا گذاش ودرهنتیتام
کوپاین اگتخابالی درپکت ارف ودرب ن جوع کثت تر از تردم آن
گف  :ن فرزگسان شوارا ازق س وزگسان رها کردم ! اطالعات و ت
وجود داردک اوچنسین بار ستق م یاغ ر ستق م با قا ات رهغتر
طالغان لواس گرفت وهوواره باایشان درارلغاط اس  .احوسز بت
اگساز در نفع طالغان ی اگسیشسک دریک قطع ز اگی عصتوم
ستاگکز راک ازسرکردگان جاگی طالغان وقالل شه سبرهان السیتن
رباگی(رح) اس سرپرس وزارت دفاع ساخ وبعتس اختتت تارات
وزارت ا ن راب اوداد ک ب ه چ نط جورگوی آیسک دشتوتن
شناخت شسه وقالل ع وم الحال راوزیردفاع و وزیرا ن ساخت .
ازهوان ز ان آگچ طرح ک ب گفع طالغان لوام شس ،درقوا س ح
وا ور ا ن تی ریخت شس .اوافراد ربوط ب طالغان رادرپستها هتم
گصب کرد ،کساگی راک دشون طتالتب بتودگتس ازوزارت دفتاع
وا ن ب بهاگ هایی اخراج کرد وازهوان ز ان لتعتساد لت تفتات
درقوا س ح وقوا ا ن افزایش یاف ب لرل غی کت اکتنتون
هو روزه ب ن پنج لاشش صسعسکربسس طالغان شه س شوگس.
اشرفغنی احوسز درگزارشسهی اش بترا ستران گتالتو
درسویتتتزرلتنتسدرستال  ۳۱۰۷گتفت « :ازز تاگت تکت رئت تس
جوهورافغاگستان شسه ام چهل وپنج هزارعسکر افغاگستان درجتنتگ
باطالغان کشت شسه اگس» .این رقم ل فات سخ لکاگسهنسه اس ک
هردل آگاه را پاره کنس وهرس نۀ ک درآن حغ وطن اس در
سهس .ولی جان سخن دراینس ک درین رقم هتم تاگتنتسهتوتۀ
ا وردییراین رئ س جوهور جتعت تکتار گتوتوده است ! فتقتط
چنسروزقغل حن ف الورک باعس از هواخواگاگش داش گف  :این
ی
رئ س جوهوردروغ یویس ،درطی آن ست ن شاورا ن
بودم ،لعساد واقعی ل فات قوا س ح درطی آن چهارسال ۹۹هزار
گی ب ک گود هزار عسکربود.
لصورگوای سک اگراینهو عساکر راک کشتتت شتسگتس
دریک قغرستان دفن کردگس گودهزارقغر شسک صسهتاجتریتب
ز ن را دربر یرف واگرشوا در بان هرقتغترهترعستکترلتنتهتا
دودق ق دعا خواگسیس بایسیکصس وب س سال رادر آن قغترستتتان
سپر نوودیس ! اینس دستآورد یک رئ س جوهورک هنتوزهتم
باوقاح لام بازخودرا کاگسیس کنس ولالش داردک دوباره رئ تس
جوهورشود! بایس این رئ س جوهور بساگسک این گتودهتزارعستکتر
راهوان طالغاگی کشت اگس ک او اززگسان بتیترام بتفتر تان ختود
رهاکرد ،هریک رادرآغوش گرف ورو شاگترا بتوست تس .ایتن
واقع اس ک این گودهزارعسکر راطالتغتان کشتتت اگتس ،ا تا
سئول حق قی آن بسوش غتنتی احتوتسز بتحت تث رئت تس
جوهوراس وب اگیر ب کفایتی وبی لفاولی اوس .
بایس یادآورشسک جُف خسی وعاطل او داکتتترعتغتسا
گو تواگس باژستها نابالی اش ازین سئول خط ر شاگ خالی کنس.
ایتن
برا کساگ ک فرزگساگش را ازدس داده اگس وبرا هوۀ
هردو رو یک سک را سازگس؟ اگر یک کفن هرعسکتربتسست
غنی احوسز اس سردییرش بسس عغسا اس  .اگریتکتسست
عسکرشه س ب گریغان احوسز اس دس دییرش بت گتریتغتان
عغسا اس  .این جف گابکار باچشوتان ختود کشتتتارگتودهتزار
عسکرراگظاره کردگس وازجاگجنغ سگس ،ق ب سنگ شان لکاگی گخورد
وکوش سگساززباگی گام آگها راگشنوگس ولعسادآگهارا گساگنس ! اگردس
احوسز لاآرگج درخون این گودهزار عسکرشه س غرق اس  ،دس
عغسا لابازوس !
بخاطردارم ک ه ووت شو یکی ازصسراعظوان آلتوتان
دریاف ک در کاب ن اش جاسوسی رخنت کترده کت بت گتفتع
نوایس .فردا آگروزاستعفا خودراگوشتتت
کشوردییر فعال
ب پارلوان آلوان لقسیم کردودرآن گوش ن ه توتوت شتوت ت
لواگایی ج وگ ر گفوذ یک جاسوس رادرکاب نۀ خود گساشتم ،پس
خود گسارم ،بتنتابترایتن بتی
کفای صسراعظم بودن را برا
کفایتی ازپس خود استعفا ی گوایم .اینس ثال یک شخصت ت
صادق ،وفا دارب وطنش ،ولی درکشور ا گتودهتزارعستکترکشتتت
شوگس ا ا دررئ س جوهور و جفتش لا ر ولأ ر دیسه گوی شود.
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حتی ب این اگسازه این دو بی لفاولنس ک یکی آن ،عتغتسا است
یاد ازلعسادعساکر شه س گوی کنسودییرش ک غنتی احتوتسز
رافریب سهس ولعسادعساکرشه تس
اس ارقام جع ی سازد،
را کوترگشان سهس .جالب اینس ک این دوگسغ بت تکتفتایتتتی
عذرت گخواست وحتی دوبتاره ختود
ودروغ پراگنی شان از
راکاگسیسکرده اگس ،گو ساگم چ دستآورد دارگسک بت رخ تردم
بکشنس !
ب اددارم ز اگی اشرفغنی ازپرد ل ویزیون چ ت وفتریتاد
تیتفت :
زدوباصسا کری و خرگاس اگنس ک خاصۀ اوس
گل نل ها ارا هالنسدزد کرده ن آگرا ازآگها دوباره یت ترم
ودش ودم کشور راباگل نل سرخ وگ زار ی سازم ! ازآن چت ت
زدگها ب ش ازچهاروگ م سال گذش  ،اوگل نل گ اورد و گترویتاگتس
ب ک بعوض ق ب یکصسوهشتادهزار تادر وپتسر را پتاره کترد
وایشاگرادر اگسوه و الم فرزگسان جوان شان پرختون ونلت گتون
ساخ وروزگارشاگرا س اه ولاریک گوود !
اگر اینهو ل فات رادرگظرگ ریم و برهریک ازعستکتر
ک شه سشسه لعو گوای م کت چت درد واگتسوهتی پتسرو تادر
وهوسرواوند وخواهروبرادر ودوستان او ی کشنس ،وفرض گوای م
ک شهادت هرعسکرحساقل ده گفر را الوزده ساخت باشس ،ب ایتن
گت ج رس م ک طی کوترازپنج سال حکوروایی احوسز وعغسا
ب ش ازده ون هووطن اب الم فرزگسان جوان شان گشست اگتس.
در واقع اشرفغنی وعغسا دس آورد دییر بجز این گسارگتسکت
کشورراب یک الوسرا لغسیل کرده اگسک گظ رآن دره چ گتوشتۀ
جهان دیسه گوی شود.
الغت طالغان خون آشام این جنای بشر راکرده اگس ولتی
خویشاوگس احوسز باطالغان وبی کفایتی جف او بترا اگتجتام
این جنای بشر ز ن ساز کرده اس ک گابخشودگی وجغتران
گاپذیراس  .احصای هایی ک از طری وزارت دفاع افتغتاگستتتان
و نابع خارجی پخش شسه ،گشان سهسک از اه جنور سال جار
لااکتوبر ب ن پنج لاده هزار افرادگظا ی کشور شا ل ستربتاز اردو،
ی غاشس لوسط طالغان ب شهتادت رست تسه اگتس.
پ س وا ن
داکتر از ونی بسخشان یویسک ه چ روز گ س ک  ۳۱لتا
۲۱عسکرشه س راب شفاخاگۀ ا گ اورگس .این ارقام گ لنها دردگتاک
اگس ب ک گ ج کننسه هم غاشنس ک چطوررئ س جوهور باهوفکران
تعصب آن قوا س حی راک لعساد جووعی آگرا پنجصتسهتزار
یوینس ،دربرابرطالغان اج ر و زدور ک ب تن چتهتل لتاشتصت
هزارشورده اگس ،ف ج وآس ب پذیر ساخت اس ؟!
شخص اشرفغنی احوسز  ،دیسگاه لتعتصتب گترایتان
وطرزلفکرفاش ستی او یکی ازین عوا ل درین راستا غاشتس .اوبتا
دیسلنینظراگۀ قو ی ک ازآخورقغ گرایی لغذی ت تشتود وبت
ب وار شسیس فاش ستی ولک قو ی غتالس  ،ک از گیاه طرزلفکر
وعو کرد ب هت ر گاز وا رعغسالرحون خان ستغسشغاه داشتتت
بالفاوت اینک آن شجاعتی ک ازهت ر دیسه شس وآن پتختتتیتی
راک عغسالرحون داش  ،اوفاقسآگها غاشس.
گغ ل سک ن ار الک ل ویزیون آریاگاافغاگستتتان در تورد
اشرفغنی احوسز گفت بود  :ادرصنف یازدهم ل ستۀ حتغت تغت ت
هوصنفی بودیم ،درهواگوق اویک آدم ال خول ا ،ریا رواگتی،
گوش گ ر،بساخالق وبسزبان بود .اوب ن بتار هتا گتفت کت
ازچنسچ ز بس ار بسم آیس ،یکی عسکر ک بس اربسم تآیتس ،و
عسکر رفتن یک حواق اس  ،دوم از دین خوشم گتوتی آیتس،
سوم از وس قی وادب ات گفرت دارم وچتارم ستپتورت وورزش
راسخ بس ی ب نم .سک ن ار افزود :ن گو ساگم ک ا تریتکتایتی
هادراوچ دیسه اگسک رئ س جوهورش ساختتتنتس ،اوکتا تالیتک
ریا رواگی اس وب ب وارستان بایسسپرده شس !
وجودی اشرفغنی بااین خصوص ات وطغ ع لتعتصتب
گرا وفاش ستی در صسر اردو کشوربح ث سرقو اگتسان اعت تی،
لطوۀ شسیس ب قوا س ح ا ی باشس ،چ او قوا س ح راازدیس
س اسی وقو یرایی نیرد وبرا ساختن اردویی درلتالش است
ک بتواگسآگرا ب گفع یک قوم وسرکوبی اقوام دیتیتر استتتفتاده
گوایس ،ک ش و کار گادرغسار وا رعغسالرحون ستغس بتود .ایتن
لالش گاپاک احوسز سغب چنسپتارچتیتی اردو شتسه وبتاعتث
دلسرد عس کث ر از افسران وصاحب نصغان جرب ،پخت کار
وبا هارت گردیسه اس
اوهوان لفرق ودوگاگیی وحتتتی چتنتسگتاگتیتی راکت
درعرص ها کی دول بذرکرده ،دراردو گ زاساس گذاشت ک
سغب ضعف اردو شسه و ل فالش را ب شترساخت است  .پترواضتح
تی لتواگتس دشتوتن
اس ک لنهایک اردو تحس و یکتسست
راشکس بسهس .عو کرد ک احوسز در اردو ی گوایس سغب از
هم پاش سن اردو شسه و و ری آگرا از ب ن یرده ودربرابرحوتالت
طالغان آس ب پذیرلر ی سازدک ی لوان ایتن راعتا تل عتوتس
ل فات لکان دهنسه حسوب کرد.

هفته نامۀ امید

شمارۀ 3601

پروف سرداکتر عغسالواسع لط فی

الکسنسری  ،ورج ن ا

نظری به انتشارات

عنوان کتابها  :افغانستان درقرن بیست
مجموعۀ مقاالت در زمان جهاد مقدس مردم
مؤلف  :استاد داکترمحمد حیدر
هفتۀ گتذشتتت دریتک
حفل افغان اکاد تی ،دوکتتتاب
فوق الذکر ازدس کوشان عزیتز
و وح سجان اگصار بسستم رس تس
ک چشوم را ازدیسن آ تارپتربتهتا
وروشنیردوس وهوصنفی گهای
گرا ی ام داکتر حوسح سر روشن
ساخ  .کتاب اول در ۲۱۱صفح
جناب داکترمحمد حیدر بارکزی
ودو ی در ۲۹۱صتفتحت بتچتاپ
رس سه اس .
ن بااستاد پرکار وداگشونس داکترح سر در کتب عتالتی
استقالل هوسوره بوده و صنف دوازدهم را در رشتتتۀ ریتاضت تات
په و هم ب پایان رساگسیم و دیپ وم بکولریا راک عادل بکولریا
فراگس شناخت شسه بود بسس آوردیم .داکترح سرعزیز اول گور
صنف وبنسه چهارم گوغرصنف فارغ التتتحتصت تل شتسیتم ،ولتی
قرار قررات کتب ک از اول لاسوم گتوتغتربت فتراگست جتهت
لحص الت عالی اعزام شسگس ،بادرجۀ اول عازم فتراگست شتسلتا
دیپ وم داکتر یوگ ورستی را در رشتۀ ع وم س تاستی واقتتتصتاد
بسس آورد ،و ن ب فاکولتۀ طب یوگ ورستی کابل قتغتول شتسه
بعسها برا لحص الت عالی ب فراگس وآلوان اعزام گتردیتسم لتا
دررشتۀ ایکروب ولوژ وپرازیتولوژ دیپ وم لخصص رابتسست
آورم .
گرچ هردو رشتۀ ریاضت تات صتنتف دوازده راپت تش
ت تتغتتردیتتم ،ولتتی هتتردوبت رشتتتتتۀ اجتتتتتوتتاعت تتات وادبت تتات
زیادلرعالقونسبودیم ک درهو ن راستا روگتسشتیتوفتان ادبت تات
رو اگت ک وکالس ک را ازاستاد فرزاگ و تتتغتحتر تا ،ازجتوت تۀ
پروف سران ف سف واجتواع ات آن کشور( وس و بوگارد) باعتالقتۀ
خاصی درپه و رشتۀ ریاض ات آ وخت م ،چناگچ یکی ازاشتعتار
رو اگت ک شاعرفراگس (ن ارل ن) زیرعنوان(لولک) یا دریاچ  ،و
درام درا ال س فراگس (پ ر کورگا ) زیر عنوان(لوس س) لتاحتال
در تن فراگسو آن ب ادم هس وهنوزدرحافظ دارم.
ن ارل ن درین قطعۀ شعر قغول وپرافاد خود ف ستفت و
روگسس رح ات بشر را لرس م گووده ک لرجوۀ چنس صراع آن ب
فارسی چن ن اس  :کشتی جهان اپ وست بسو ستواحتل جتسیتس
بسون ا س بازگش راگسه شود و ا یک روز هم گوی لواگ م رو
اق اگوس ز ان ب طغع دل خود لنیراگسازیم ...درهتوت تن ست تست ت
قسوتی از وضوع درام (ش س) کورگا ب تاد دارم کت درصتنتف
زیرگظر پروف سرفراگسو جو ب جو لوث ل تکتردیتم .دریتن
درام رز ی وحواسی (رو دریگ) فرزگتسیتک ستپت ستانرشتهتر
وآز ود وق ب اگتقام لوه نی ک از طر یک افسرگا ور درح
پسراو صورت ی رد ،ب فحوا (عش ووظ ف ) ب اگتقا جویی از
افسر ذکور ک درع ن ز ان پسر عشوق اش (ش و ن) ی بتاشتس،
قسع م کنسو غارزه ب (دویل) کشاگ سه ی شود...
بهرحال عالقۀ استادداکتر حوسح سروبنسه دریوگ ورستتی
کابل ب اجتواع ات وادب ات ادا یاف  ،چناگچ دریک القالم بتا
اوک دردفترش بح ث رئ س پوهنتون کتابتل صتورت گترفت ،
ازینک چ کتابی را طالع کنم جتویتاشتس و آن بت توگترافتی
(اگورالسادات) رئ س جوهور صر ب لسان فراگسو بودک برایتش
جه طالع سپردم ،وبعسها راجع ب شخص سادات و تغتارزات
او لغادل گظرگوودیم .
سواگح ختصرداکترح سر ک درصفحۀ اول کتابش چاپ
شسه چن ن اس  :حوسح سر ولس عغسالحک م خان بارکزایی اصتال
تولس درغزگی ،ا ادرلذکره و اسنادرسوی حل لولسکتابتل تغت
شسه اس  .فارغ التحص ل ل سۀ استقالل ،اول گور شعغۀ ریاضت تات
صنف دوازه درسال  ،۰۴۹۴بتورست تۀ وزارت تعتار جتهت
لحص الت عالی ب کشورفراگس  .لکو ل لتحتصت تالت عتالتی لتا
دکتورا یوگ ورستی در گروگوبل(ع م س اسی واقتصتادست تاستی.
لسریس درفاکولتۀ حقوق وع وم س اسی پوهنتون کابل از۰۴۱۰لتا
 .۰۴۷۲ز ان صسارت وگسوال شه س رئ س فاکولتۀ حقوق وع وم
س اسی .درجوهوری داؤود خان قریب دوسال رئ س پتوهتنتتتون
وبعسا عزول وخاگ گش ن  .درز ان خ قی ها وپرچوی هتا دوبتاره
وظف ب لسریس درفاکولت حقوق .درسال اخ رخ قی ها حغوس
درپ چرخی و رهایی ازبنس ح ن شروع اشغال افغاگستان لوسط روس
ها و با ردوم وظف ب لسریس درفاکولتۀ حقوق کابل .

هجرت ب پاکستان درسال  ،۰۴۷۲عضولنظ م جغه ت تی
گجات ب زعا حضرت جسد ولقرربح ث رئت تس ست تاستی
الحادس گاگ  .بعساز اگحالل الحاد س گاگ  ،رئ س س اسی جغهۀ ی
گجات .هاجرت ب کال فورگ ا جنوبی در سال .۰۴۷۱سفرب کابل
بنابردعولی ک لوسط احوسولی سعتود وداکتتترعتغتسا حت تن
سفرشان ب کال فورگ ا ازطر آ رصاحب شه س ارسال شتسه بتود.
درز ان جوهوری اسال ی ب زعا استادرباگتی ،لتقترربتحت تث
سف ر ۰۴۴۹درجاکارلا (اگسوگ زیا) .گرفتتن وصتر گتظترکتردن
ازاشغال کرسی سفارت ،بنابربعضی روشها گا وجۀ دول اسال ی
درساحات ی وب ن الو ی.
داکترح سر ولف فرزاگ و تجسس کتتتاب(افتغتاگستتتان
درقرن ب س ) ط غی راجع ب دور گسغتاٌ ترقی وعصر س طنت
ا رحغ ب ا خان گوشت اس  :عصر ساختتن تراستم دولتتتی
ولشریفات دربار  :دربارا رعغسالرحون خان و هوچنان قغل از او
دربارها درکشور ا ختصر ،ساده وهو ب شخص ا ر وبت اوا تر
ا ر نوط وخالص شس .طرزالعول قغال قغول شسه ک ب استاس
آن ی بایس راسم دربار صورت یرف  ،یتا توجتودگتغتود
ویااگر ی بود بس ار غتس و ختصربودودرگهای ا ر اراد ا ت تر
قاگون بودک ی بایس ع ی الفور لطغ واجرا شس.چ ز بتنتام
پرولوکول رسوی ورسوم دربار وجود گغود.
باج وس ا رجسیس یک گظا نتا تۀ تفتصتل طترح شتس
ورسو ات دربار شکل نظم اخت ارکترد .آگتچت بت التغتست و
یوگ فور ها درباریان وپرولوکول لعت ت داشت  ،قستوتی کت
عکسهاوفولوها آن دوره گشان سهنس ،ازدربتارهتا اروپتایتی
یاروسی الهام گرفت شسه بود .بایسلذکردادک راودات لجتارلتی
روس وافغاگستان لاقغل ازاگقالب ۰۴۰۱بت تشتویتکتی بتارز بتود
وفرهنگ روسی درکشور ا لااگساز حستوس ت تشتس .گترچت
بنابرشرایط خاص ذهنی وفرهنیی ردم ا ،ب لن کتردن التغتستۀ
اروپایی لوسط درباریان آن عصر شایسچتنتسان توزون تعت توم
گو شس ،ل کن بازهم دریک ست ز ان ق ل دربارا ترحتغت تب ا
خان ،الغت ظاهراٌ کم وب ش شغاه ب دربارها اروپایی پ سا گووده
بود.
باراول درز ان این پادشاه هنرطغاخی کشور ورد لتوجت
قرارگرف وگو آوریها درآن افزودگردیس .هنرآشپتز تحتالت
افغاگستان لسوین گردیس وگشر شس ،واین فن خصوصا درگزد اقشتار
دارگس کشور وردعالق قرارگرف  .اگر ا روز هنر طغاخی افغاگی
ورد پسنس قرارگرفت  ،شایسا رحغ ب ا درآن ستهتوتی داشتتت
باشس .قرارگفتار ریش سف سان سنوات چهل وپنجاه قرن گتذشتتت ،
ا رحغ ب ا خان ا رکرده بود ولوج داش لاحس وکتن هتوت
گغالات گ سار و وه دار هنسوستان رادرجالل آباد لرب گوتایتنتس،
ک این خودیک عنعۀ لاریخی کشور ا غاشس .چنتاگتچت شتاهتان
ل وور گ زدرغنی ساختن هرات و حوالی آن درغرس اشجار توه
دار از(پاردریا) وسایرساحات تصرف بتذل ستاعتی داشتتتنتس.
اگرا روز پایتخ فرهنیی کشور ا هرات ازح ث لتنتوع ت تو
اگیور شهرت دارد بایسلوجۀ شاهان ل وور رادرگظرداش  .گاگفت
گواگسک لو اس جفرسن سو ن رئ س جوهورا ریکا گ زب لوتا تی
سفرا دولتش هسای داده بودلاهرآگچ درا ریکایاف گوت تشتس،
ازخارج وارداین کشورگواینس.
صوگ فرد واصالح س ستم قضا :باراول درافغاگستتتان
حقوق طغ عی و بس ار غتس اگساگی ازسو قسرت حاکم برسو ت
شناخت شسک این بذات خود یک لغ رعوتسه بتود وآگتچت بت
جستوتاگتی
ردم وآزادیها طغ عی الغاع کشور ولوا
صوگ
یرف  ،لساب ر چنس الخاذگردیس .حتی درروزها
تهو ن لع
اول ج وس فر ان صادرکرد وجزا کورکردن وبتریتسن گتوش
ودس (لنها در توارد شترعتی) قتسغتن گتردیتس .آگتچت را تا
ا روزشفاف درقضا ی گا م طوربس ارگسغی درز ان ا رجتسیتس
پسیسار شس .
حغوب ا ر خودبخود بو ان گ ا سه بود ،اول ن اقتسا تی
ک ا رجسیس اگجام داد عغارت بود از رس سگی براحوال حغوس ن
ز ان پسرش ک لعسادآگها ب هزاران گفر رس س واکثتریت شتان
بسون کسام دل ل وج سال ان دراز رادر حابس خو بستربترده
بودگس ودرس اه چاهها بانحصارکابل ب شترازپنجصس گفربسر غرد
ک هوۀ آگهارها کرده شسگس .خالص هوۀ زگساگ ان ب استثتنتا آن
عسه از حغوس نی ک دوس داشتنس آزادشسگس ،وهوچنان گفی ب سان
ولغع س شسگان چ درخارج ازکشور وچ درداختل تورد عتفتو
قرارگرفتنس.
دربار ردم هزاره و ناط هزاره گش ن هم لعسیاللی اگجام
پذیرف و کوشش بعول آوردلا ازگاروایی ها دوران پسرش رابت
گسغ ردم هزاره لا حس جغران گوایس .لعسادزیاد ازوطتنتساران
هزاره ک درهنسوستان وکویتۀ ب وچستان تتوار شتسه بتودگتس
دوباره ب وطن دعوت شسگس .ا الک بعضی ازآگتهتا کت لتوستط
قسرت رکز استوالک شسه بود یا ردم جتاور غصتب کترده
بودگس دوباره برایشان داده شس وبرا تغاقی ذریعۀ فر اگها شاهی
درجاها دییر ز ن لوزیع شس.
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خریس وفروش غالم وکن ز نع شس ا اآزادشناخت گشتسگتس وایتن
افتخار راا را ان ا خان درروزها اول گرف قسرت گصت تب
گردیسک در فصل ربوط آن بحث خواهسشس .
لجاویز اگقالبی درجه وقایۀ صح عا ت  :درستاحتات
لنسرستی وبهساش صح ردم گت تزاقتسام بتس تهتم درعتهتس
اوصورت گرف  .قسوی ک درخاطرات استاد خت ت ت تی آ تسه،
درعصر این ا رباراول درافغاگستان طغاب ب شکل عصر لهساب
گذار شسویک شفاخاگۀ عسکر بنام (شفاخاگۀ حرب ۀ سراج ت )
بایک داکتر لرکی بنام ن رب گ وداکتران هنس درآن شتغتول
خس شسگس .شفا خاگ گزدیک پل حوودخان درکابل وقعت ت
داش  ،برعالوه یک شفاخاگۀ کی درکابل درستال  ۰۴۰۰کت
ب س وپنج بسترداش گت تزلتاست تس گتردیتسکت درآن یتک
داکتراگی سی ،یک داکتردگسان ا ریکایی ودوخاگم داکتر بترا
کردگس .
لساو اطفال وخاگوها وظف بودگس ،خس
قرارحکای پسراین گویسنسه ودوستاگش کت ازآن دوره
خاطرات داشتنس ،درکابل لقریغا هردو یتاست ستال در تاهتهتا
لابس تان رض وبا (کولرا) ازگ م قار هنسوستان بوطن اسرایت
کرد و لاختم فصل لابستان ل فات ب شوار را ردم شتهترهتا
پرگفوس کشور خصوصا کابل تحول شسگس .قسوی کت پتسرم
نوود ،بعضی ازسالتهتا ترض وبتا درکتابتل چتنتان
حکای
ب ساد کردک در بعضی ازگذرها یک یاچنسباب حوی ی کتا تال
ازباشنسگان لهی شسک کالگتر گذر بایک ه ئ آ سه و تنتزل
راقفل زدگس واگرکسام گفر ازکودکان یا کتالگستانن بتاقتی
واگس گزداقارب شان فرستاده ی شس»...
و اینک گووگۀ از ضا ن نتشر کتاب ( جووعۀ قتانت
درز ان جهاد قسس ردم افغاگستان ب شوتا ارائت تی گتردد:
«اشتغاهات گذشت گغایسلکرار شوگس » :اگربن اگیذار شاهنشاهی
افغان راک ازاحوسشاه ابسالی شروع وبعس از قریتب هتفتتتادستال
لوسط قغایل ابسالی(دراگی) ب ا ارت لغسیل گردیتس ،یتکتطتر
بیذاریم ،آگچ راک ا روزافغاگستان ی گتا ت تم ازجتنتگ اول
اگی س باافغاگها کم وب ش لشخ ص یردد .ازآگز ان لاحال کت
یکصسوپنجاه سال دییرگذش و سرز ن ادرلغۀ پرلیاه گابود
قرارگرف وآخرین بار لوسط عوال پاکستاگی یعنی لشکرطالغتان
دییتر درجتهتان صتر در
بود .گوان گوی کنم ک کسام
ظر دوصسسال اخ ربرا چنتسیتن بتاربت تعترض گتابتود
قرارگرفت وباز عجز آسا گجات یافت باشس .فعال وطن تادریتک
رح ۀ خاص دییر و ط قا سرگوش ساز بسر غرد واین بارجهان
پرقسرت ب اساس فادخاص خود لوجۀ جس ب آینس افغاگستان
غذول ی دارد.
لاحال چنسین بارواقعات شاب درخاک اچ درقترن ۰۴
وچ درقرن  ۳۱ب وقوع پ وست اس واگراین تقتولت درست
باشسک لاریخ کم وب ش لکرار ی گردد ،گواگم ک بهترین حتل
وجا صساق آن افغاگستان بسبخ خواهسبتود .دشت ودا تان
وطن اصحنۀ لوث ی را اگس ک درآن لقریغا باسنتاریتو شتابت
هوان درا ا لراژیک لکراراٌ باز شود ودلت تل آن هتوت تن
خواهسبودک درا ا گذشت رافرا وش کن م و جغور شتویتم
لاآگرادوباره لکرارگوای م...
جا عۀ افغاگی یک جا عۀ فوق العاده عنعتنتو و تذهتغتی
غاشس ک دل ل آن جنیها لحو ل شسه بترافتغتاگستتتان دریتن
دوصسسال اخ راس  .زیرادراوقات بحران وجتنتگ لتعتغت ترات
سطحی وقاطع ذهغی ب شتر وردقغول ردم واقع ی شتود .ایتن
گوع لحونت ختاصتۀ جتا تعتۀ افتغتاگتی گت تست  ،درجتوا تع
دییرگ زدرچن ن واقع برا رهایتی وچتاره جتویتی ازاوضتاع
گاهنجار ب رژیوها لولال تر ،چ ذهغی وچ غ ر ذهغی لتوستل
جست اگس .برا درک بهتر بی سروسا اگی ها وجودافغاگستتتان
بایس ب گذشت هاگظراگساز کردوع ل آگهارا درواقعات گتذشتتت
جستجو گوود .
درقرن گزده یعنی ازشروع آن لا گرف قتسرت لتوستط
ا رعغسالرحون خان ،و ک یابا اگی س درجنگ بود ویادرب تن
خوددرست ز بسر ی برد .بعغارت دییر درقرن گزده ،هشتتتادستال
وتس برخوردار گغودک درگتتت تجت
وطن اازص ح پایسار وا ن
ازیکطر گفوذ روحاگ ون س اس باز فزوگی گترفت وازطتر
دییر اوضاع اقتصاد واجتواعی خاک تا روزلتاروز آشتفتتت
لر یردیس ،در حال ک گ وقار هنتس ودولت قتاجتار فتارس
ازا ن گسغی برخورداربودگس .ازهوان ز ان ایتران درستاحتات
فرهنیی ب اساس لعو م عار ولرقی اقتصاد از افتغتاگستتتان
پ شی گرف  .خالص قرن گزده برا ادوچ ز باقی گذاش  ،اول
لس ط روزافزون روحاگ ون س اس باز ودوم نق ب شسن لجارت
وفالح ب ا راخالل ا ن درجا ع  .بیواگم ا رعغسالرحون خان
ک خود درین گ رودارها درگ ربود ،وضع را درک گووده بتود،
ل کن برا چاره جویی آن ازلشسد ب حسوحصر کارگترفت کت
ی رد ،یک
بسبختاگ آگچ ب س اس ادار قسرت رکز لع
گوع فرهنگ والهام ازخود باقی گذاش ک ازگت تجتۀ آن تردم
افغاگستان درقرن ب ستم درد ورگج بس ار دیسگس ( .دگغال درصفتحتۀ
ششم)

هفته نامۀ امید

شتاق احوس کریم گور

شمارۀ 3601
ف شنگ ،گ ویارک

پاسداشت زبان مادری وحرمت فرهنگ ها
مورد تأکید و تأئید ملل متحد و یونسکو
بخش  : ۰۷ساز ان ل تحسروز ۳۰سپتوغررا روزجهتاگتی
ص ح سوا گوود ک در ۹۱ن اجالس جوع عتوتو تی بتراستاس
قطعنا ۀ  ۱۱/۲۱لصویب کرد .از آگجایی ک ایجاد وایجاب چنغر
ل تحس بخاطرجنگ و نازع بوده ،پس بر اساس سئول تها این
گهادبزرگ جهاگی ،ک لعهسات خط ر درقغال ا ن جتهتاگتی دارد
وهکذا بر غنا اصل اص ل ،اصول ووظایف آن غتنی برحسن گ
واحترام ب حقوق و نافع ع ا کشورهاو تها وخواس تتقتابتل
حکو ات ودولتها و تها ،درچهارچوب نشور ل تحس والزا ات
حقوق ب ن الو ل و حقوق بشر وگ ز اجواع کشورهتادرگتهتادیتنت
ساختن ص ح جهاگی وپره ز از اگحصارط غی وافراطیر وست تطت
خواهی ،درادب ات زباگها ی ان(ص ح) یا (پخال) کت بتعتضتی
هاخودرا( سگی لر) ج وه داده (کا پر ایتس) اگتیت ت تستی راهتم
درصحغ ها شان شا ل سازگس !
بهرلرل ب ،ص ح عادل آشتی وبرضسجنگ وجسل وحرب
وبحران آ سه اس  .ص ح -پخال -کا پر ایس یک آر ان بتزرگ
جهاگی پنساشت شود .ص ح جهاگی ب فهوم احترام کن لا حتتترم
باشی  .وب هو کساگی ک دیسگاه ها عق سلی ،فرهنیتی ،زبتان
و ...دارگس ،حر قایل اگس ،ولعریب واضح و روشن دارد ،جتهتان
آزاداس  ،هرکسی ح داردک زگسگی کنسوگپ بتزگتس ،التغتتت
در سایل ب ن الو ل جنغ ها گوگاگون و خت فتی هتم دارد تثتل
وضوعات و سایل جنگ وص ح ،کنترول لس حالی وگظتا تی (و
بسه وبستان ها ب ن السول وغ ره .
باروخا گپ نورا گفت ص ح ب عنی گغودجنگ گ س بت تکت
فض تی اس ک از گ رو جان ای ی رد .هوان طوریک آزاد
ب چشم زگساگی گغودن گ س ص ح هم ب جوع جنگ گ س  .فهتوم
ص ح باآلش بس راهم گغایسک ب غالط واشتغاه گرف  ،ک در قال
و جال دییر صاحب این ق م بسان خواهسپرداخ  .بهرحال صت تح
گ ازبشری اس  ،دراوضاع واحوال کنوگی گ از نس اشس و غرم ب
ص ح زیادلراز غذا اس  .وقتی ازص ح گپ زده شود ک توتات و
واژه ها هم روبرو ان سغز کنسویاظاهر وهتویتسا ت تیتردد.
استثوار ،استعوار ،استغساد ،ساگسورساطور یتا ستاطتور ستاگستور،
خشوگ  ،لرور ،لروریسم ،فقر ،هاجرت ها ،ب کار ف ج اطتفتال،
سایل صحی جهاگی ،واکس ناس ون ،ک ن کها رهنوا ختاگتواده،
یک لاز وخودخواهی ،لق غها کوپاینی واگتخابالی ،شورش هتا،
بغاولها ،اختالفات ذهغی ،زباگی ،قو ی وفرهنیی ،لغع ا گژاد ،
لحریوها ب ن الو ی ،ک هو گاشی ازجنگ وعسم لوک ن ب ص ح
عرض اگسام نوایسو گ ازب یک سیری ولسب ر واجنتسا ت تی
وب ن الو ی ی باشس .
درحال ک شعارروزجهاگی ص ح وعسال پایتسار جتهتاگتی
اس  ،هرچنس غاصغان وقت تسران ایتن راصترفتا درگتظتر ودرد
شعارگیهساشت اگس ولی درعول آگرا برگوی لابنس .درجتو ست تاستی
حاکم جهاگی ،برخال نشور ل تحس و ثاقها قغول شس بت تن
الو ی ولعهسات جهاگی حکو تها ودولتها ص ح پژوهی ک شاخۀ از
پژوهشها ع وم اگساگی وپژوهشیران جتا تعت شتنتاستی است .
هرچنسک ا روز بسا اربابان درین ع وم هم خودرا استاد استتتادان
ی لراشنس،و از اسپ جهل و رکب راد پای ن گوی شوگس !
کوس ون حقوق بشرافغاگستان درآخرین روزهایی ک خاگم
س وا ور سئول آن بود وحان خاگم اکغر رئ س کوس ون قررشسه،
راپور فصل داش ک  %۳۹ازشهروگسان کشور وردلغع ا زباگی،
ذهغی وگژاد قراردارگس ،و هنیام گشر لحق وبررسی ت تزان
کنواگس ون نع هرگوع لغغ ا گژاد وب دگغال گزارشتهتا ادار
س یار درافغاگستان درقغال فساد ادار وبسا شکالت ودشواریتهتا
عظ م کشور ان گف ک کوس ون بتا ۲۹۴۷گتفتردر ۳۴ونیت
صاحغ وگظرخواهی داش ک ۳۱۰۱آن رد ک  %۴/۹۷تشتود،
و ۰۹۱۹زن ک  %۳/۹۱ک  %۳۱صاحغ شوگسگان وردلغتعت تا
زباگی وگژاد قرارگرفت اگس و  %۰۱هم ورد لغع ا جنسی ،دینی
و ذهغی .
کوس ون حقوق بشرگف  %۹/۱ازشهروگسان(بایس شهروگس
گیویم ،الغاع بیویم) گشودک وردبی لوک نی وبی حکوتی گ ها ب
رویتان بعضی آدم گوا هاقرارگی ریم .بت تی % ۹/۱ازشتهتروگتسان
بخاطروابستیی ها قو ی و ذهغی و زبتاگتی شتان ازاشتتتراک
دراگتخابات حروم شسه اگس ،هوچنان ازشغک هاوگهتادهتا گتفتاق
افین وشقاق پ هم یادشسه ک  %۰/۹۹درشغک ها اجتواعی بنتام
(ف س بوک چ وگکی ها)یاف سغوک چی هاوییان (رساگ چی هتا)
صرو و شغول چاق وچ گوودن سایل گژاد  ،زباگی ،ذهغتی
وقو ی اگس.
هکذا  %۹/۱۱شکای کرده اگسوخواهان عسال شسه اگتس.
دادرسی گشسه اگس ،درحال ک ل وها قوم تحتور هترکتسام شتان
خودرا باگفوذ ،پادشاه ساز ،ا پرالور ،ریشت دار ،تردم دار و...
ق وساد ی گواینس ،وق ورو اگتخابات رادرح طۀ خود دارگس وحتتتی
دارگس لهسیس هم ی گواینس.

بعضی شان ادعادارگس حانک افغاگستان ب ل سرشپ قو ولقتویت
گظام رکز گوع ا رآهن ن عغسالرحوان ختاگتی ضترورت دارد،
ریشۀ اینکار ازکجاآب خورد وچرا ی لنیس ! حن ف الوتر کت
شهورب ال لنگ کنوگی شسه،در دق قۀ گود باشارنلتاگتی هتوت
کساگی را ک اغفال گوود وگول زد ،ولوپ عوال در ت تسان لت تم
دولتسازقرار داده شس.
ا را صالح باخ ال پ و اینک رئ س جوهور ریا اس و ی رد
وهو چ ز ب او رسس ،ب هو خطوط فکر ا ک اگرگویاداشتت ،
خط بطالن کش س! اوچنسروزپ ش ازاگتخابات گف بتسون ایتنتکت
کسی را بسهسیا گسهس ،ل م دول سازبی حریف وبرگس اگتخابات
اس !! زلوی رسول کاگسیسا بنام هر دوره هم عاجل ب ل م لابوت
ساز ! بغخش س غ ط کردم دول ساز پ وس  .بعض ها ک عتروستان
هزاردا اد اگس ب فحوا اینک گویا بسیل گغود وگ س (قربان) پس
برعکس حالل سرم حرام ،حرام سرم حالل لغ رجتهت و توقتف
دادگس.
س اس ون گواها کشور اک فاقس الوریت ودرفقسان اگسیشت اگتس،
پوپولس لر ازهرکشوردییر اگس ،فکر کننسک ه غ وصتالبت
شان ب اگساز هوۀ کشوراس  ،درحال ک ب اگساز بام سرحتویت تی
و نزل شان گ س  ،ک گغودیک شخص یاچهره گوا ازیک لتکت
ب لک دییراگتخابالی ،گویاگغتودیتک قتوم در ستاختتتارگتظتام
ی وس اسی اس  .بعضی شان خودرا ل ک دار غتارزه
و شارک
در حراب و نغر ی پنسارگس ،خطغ پردازیی ک خون خ را غاح
اعالم کننس وبی حکوتاگ وگاحک واگ ب لعصغتات ت تپتردازگتس.
ازآگاگک ب خشوگتها و لعصغات دا ن زگنس وآگرا قوچ ن نواینس،
سهنتس ،بتتترستنتس
واین اعوال خودراگاح ب خسا و آی ن گسغ
وبپره زگس ،ه چکسی بایس دگغال چن ن افراد برود یا ق سشان شود،
ب آگان گ و گی بیویس ،گ اینک برا چنسک و وجو ۀ شان گتاحت
چک چک کنس ،ب ریش چن ن افراد بایسخنتسیتس وگتفت بت تی
شواسزاوار هو ن هست س .درغ رآن لغ ر ایجادکن س ورقم گو بزگ تس
وآینس خودرا ب و کن س ک ایجاب یک لفکرهو جاگتغت و ت تی
و رد ی را ی گوایس.
ل تتحتس
دراوضاع کنوگی هوشسار وسسۀ رشس گفوس وجوع
ولاک سو لای سوزارت اقتصاد(ساب وزارت پالن) و سلی هم کو تۀ
دولتی پالگیذار ز ان حاکو حزب د وکرال ک خ شس ،ک
وزارت ذکور ازبسولاس س غن وسهو ت یتی بتود وریتاست
احصای رکز هم سهو ۀ گروه وائتال دییر ،ک هردو سهو ۀ
دوجناح خت ف دریک گظام پترازدستتت وبتاگتس! درحتالتی کت
رشسگفوس زیادلر ازرشس اقتصاد اس  .این توضتوع و شتکتل
دراجالس داووس درسویس هم یادآور شس ودرچتهتاردهتوت تن
اجالس گروه  ۳۱اقتصاد برلرجهان وگ تز دراجتالس شتاگتیتهتا
واجالس وسوم ب زهرا بسگغال اجالس داووس کت درستعتود
برگزارشس.
هرچنس باکشت شسن جوال خاشقچی ظاهرا اجتالس زهترا
دربایکوت چنغر ولاحسود هم لتحتریتم دولتتتهتا ورهتغتران
قرارگرف  ،ا ادرحساشتراک کننسگان ک حتی بعتضتی شتان بتا
ک حوسبن س وان ول عهس عربستان سعود دست گتوت تسادگتس،
هرچنس بن س وان باشروع طوفاگی ب سان آ تس وحترکت ایتن
شهزاده گ زشیف لرین وسریع لرین استحال ایسلوژیک درلتاریتخ
دولتها تقسم و عاصر خواگس شس .اوبا نصتوب شتسن بتحت تث
ول عهس اگقالب ش رین یاح وایی را sweet revolutionرقتم زد ویتا
زگس ،ولی قتل خاشقچی باعث لجریس جهاگی ول عهسجوان گردیس
واز غریسن ها اگس .بقتول حضترت بت تسل:دعتو تردان ایتن
عصراگفعالی ب ش گ س  ،ش ر ی غرگسوچون وا ی رسی بتزغتالت
اگس!
طوریک پ شترگوشتم ،ارائ گفوس وجتوتعت ت هتوتواره
درسرز ن باستاگی ان رو حسس ات ولخو تنتات است  ،و ا
لوک ی اعساد ارائ و اخغارگووده ،ابساٌ درپتی گتفتوس شتوتار
واقعی درآن ُ ک کان جابر وغاصب گغودگس وگشسگس!
شکل دییرگهادها واز اگس ،یادم است بتار آقتا
غالم سخی گورزاد شهردارکابل گفت بود شکل شاروالی ایتنتست
ک ب سیۀ یک پسره گ س ب ک چنسپسره اس ! ب هو ن لترلت تب
حسود و غور بساگهادهتا وادارات تعت توم و تعت تن گت تست ،
بخاطرشخصی یک ادار جسیس لاس س شتودوبتختاطتراختتتال
باشخصی ک گویاوظایفش کورگگ شود ولح الشعاع قرارگ ترد
ادار لغو یردد.
برا شخصی ک هو اعضتا ختاگتواده اش دردولت
پستها ب نسدارگس(سالم رح وی) حانوزیر ا ورص ح شسه ،برادرش
ق وم رح وی رابعوض اینجاگب ک والی هرات قرربود ،کتتتوب
راگشتاگس وبرادرش رابعوض بنسه ب هرات روان کترد .آگتوقت
سالم رح وی رئ س دفترکرز و سئول ادار ا وربود ،الغتت کت
درادار ا ور باج اش عاوگش بود .خاشن اش ع ن یک وزارت،
یازگ اش رئ س خس ات کی ،دییرخسربره اش پ ژگسوال وزارت
داخ (اصل فساد کجاس !)
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آیا هو ن دول ساز اس وباباهو نطور باشسک ولتس
شر کن و کشر شرش سالم رح وی اینقسرصالحت ت داشتتت
باشس ؟! یادم اس ک درآستاگۀ جالس داووس درسویس دوکو تتۀ
صت تتح تتواز عتترض اگتتسام گتتوتتوده بتتودکت ختتود بتتختتود
وبطورس ستوال ک کارص ح را ف ج کرده بود ،وغنی احوسز لولت
و لوپان درروزدوم کنفراگس درحال ک عغسا رئ س اجرای قتغتال
آگجابود و سخنراگی گووده بود رف وطرح ه ئ گفتیتوکتنتنتسه
ازطر دول رادریک بورد شورلی دوازده گفر ب ان گوود ،ک
حتی بس ار آگان گام شاگرابخاطر ک در بوردص ح اگس ،ازنبتال
رادیو ول ویزیون شن سگس و سیسگس ،وختود شتان رادرجتریتان
گیذاشت بودگس !
وزارت ا ورخارج بخاطراختال گظرها لقریتغتا حتذ
ی اگجام ت تسهتنتس.
شسه وکارآگراوزیر ال و شاوری ا ن
روزگا ۀ هش صغح اخغارگوودک هوایون ق و ی سرپرس وزارت
ال درهر سفر وهر ج س بارئ س جوهور اس  .ا ا درجاهایی ک
غایب است اجتالس کتابت تنت وشتورا وزیتران کت قصتر
سپ ساردایر شود ه چیاه دیسه گشسه اس .
بهرحال ،چ زیغاس ب س س ۀ پاسساش زبان ادر کت
گفت شسه ،چقسر گغز وپر غزاس حر زدن بازباگی ک اگساگت ت
الفغا آن باشس ،وگفرین ب کساگ ک باافسردگ ها رواگی ،عروسان
هزاردا اد و ولیردها س اسی ،ثتل تاربتختود تی پت تچتنتس
وباچرگسیات ودهن کجی هابردییرزبان هاوفرهتنتیتهتا دشتوتنتی
نواینس.
اخ راگ غسین حکوت ار دولتتوتردان ولت تسران کشتوررا
غال ان اجنغی خواگس و گف ک رگ و گنگ اس ب آگتاگت تکت
هوچوگظا ی راجوهور اسال ی ی گوینس ! درحتالت تکت گتوتک
شناسی خاصۀ هراگسان گ کوبایسباشس .درچترهو ن گظام شوادرلغوان
دیساگ شسیس ولوسط هواگها ازلس س اه ب رون کش سه شسیس واز
کود ۴۰عاش وخرج دسترخوان ی گ ریس .سخنان عغسالجغار اب
هم حزبی ات راشن سه ا ک گف  :شواکوپاین کن تس وبترگتا تۀ
ثغ ورفاهی اگرداریس ارائ گوای س !
ع م واخالق دوبالی اس برا ط ران بشربت قت ت هتا
شا خ اگساگ  .لاب کی بخاطر ک گفتراول بتاشتس بتاهترجتنتاح
و فکوره دس شسو بقول ختودلتان ( توانت) کترد؟ یتادلتان
باشساین خودشواایسک باهرجناح ،هرساز ان وهر کشور ...ب شوتار
ونیتناهی ( وانت) کرده ایس واکنون خودرا ب لتحتا بت توتار
دییر هم پ چاگ سه ا ک شکل زباگی را داریس قوچ ن کن سک
گفت ایس کتوب ب زبان پشتو ب ارگ فرست م ،ا تاجتوابتش را
بزبان در ی ریم .در اینجاآفرین ب حوص ۀ ارگ ک باهو بتی
غانلی نطایل گویی شوا ،جواب هم سهس! شتوتاچتنتان ستختن
په و سخن یذاریسک گویا طال روان گوتوده ایتس ودرعتوض
جس ب شوا فرستاده شود !
حووددول آباد گفت  :آدم ذکرس قسم اس  :ترد
– گ و رد -و هپ ی هپو ! هپ ی هپو کس س ک گ کار کتنتس
وگ تواگس .گ و ردکسی اس ک گ گپی یویس وگ هم کتار
کنس ،و رد آن کس س ک کار ی کنس ولی گوی گویتس ! /
(دگغال دارد)
***************

بزرگترین تمرینات نظامی شش کشور
جهان در مرزهای افغانستان

 ۳۰اکتوبر -آغاز لورینات شترک گظا ی شتش کشتور
(روس  ،بالروس ،ار نستان ،لاج کستان ،قزاقستان و قرق زستتتان)
زیر گام «برادر شکس گاپذیر » ۳۱۰۴در گتزدیتکتی ترزهتا
افغاگستان .ب گزارش سای هوایون بنقل ازاسپولن ک ،فتر تاگتسه
گ روها گظا ی نطق رکز روس ،الکساگسر نپ ن ی گویس ک
ا روز لورینات شترک ب ن الو ی زیر گام «بترادر شتکتست
گاپذیر » ۳۱۰۴درخاک لاج کستان آغازکردیم ،این لتوتریتنتات
ب هسای استرالژیک آس ا رکز درسال۳۱۰۴باحضورداشت
شش کشوراز جو روس  ،بالروس ،ار نستان ،لتاجت تکتستتتان،
قزاقستان و قرق زستان ی باشس.
او افزود با لوج ب وضع گاپایسار جهتاگتی و اوضتاع
وخ م در افغاگستان ،اقسا ات شترک کشورها شرک کتنتنتسه،
این لورینات گشاگیر عزم رهغر کشورها ابرا لأ ن ا نت ت
در نطق بر غنا قاگوگی اس .
دراین حال ،عغسالخوش م داورن گ وم زودا عاون وزیتر
دفاع لاج کستان گ ز ب وضع بس ا ن تی در آس ا تاگت اشتاره
کرد وگف  :اوضاع هوچنان دشواراست  ،وخت توتتتر ت تشتود.
گیراگ ها ویژه واقع لورکزگروهتهتا ست تح ستاز تاگتهتا
لروریستی ب ن الو ی اس  ،این در حالی اس کت شتهتروگتسان
دول ها ا ،در شوال افغاگستان در هوساییی ا دس بت ایتجتاد
پتتایتتیتتاه و اردوگتتاه بتترا آ تتوزش شتتغتت گتتظتتا تت تتان
درونیات شوالی زگنس(.صفحۀ )۱

هفته نامۀ امید

گص راحوس راز

شمارۀ 3601
سسگی  ،آسترال ا

دریچۀ به نثر پیشینان
یاد دوران کودکی

درطفول برسرکویی چناگک عادت کودکان باشس بتاز
کردم ،کودکی چنسرا دیسم ک جوع ی آ سگس ،را جتوتعت ت
ایشان شیف آ س ،پ ش رفتم پرس سم ک کجا رویس؟ گفتتنتسبت
کتب ازبهر لحص ل ع م  .گفتم ع م چ باشس؟ گفتتنتس تاجتواب
گساگ م ،ازاستاد ا بایس پرس سن ،این بیفتنس واز ن در گتذشتتتنتس.
بعسازز اگی باخودگفتم گویی ع م چ باشس و ن چرا باایشان پ تش
استادگرفتم واز اوع م گ ا وختم؟ برپی ایشان رفتم ایشان راگ تافتتتم،
ا اش خی را دیسم درصحرایی ایستاده ،درپ ش رفتم وسالم کتردم،
جواب داد وهرچ ب حُسن لطف لع داش با تن پت تش آورد.
گفتم جواعتی کودکان را دیسم ک ب کتب رفتنس ،ن ازایشتان
پرس سم ک غرض رفتن ب کتب چ باشس؟ گفتنس از استاد ا بایتس
پرس سن .ن آگز ان غافتل شتسم ،ایشتان از تن درگتذشتتتنتس.
بعسازحضورایشان راگ زهوس برخاس درپی شان رفتتم ایشتاگترا
گ افتم واکنون هم درپی ایشان یردم ،اگره چ ازایشان خغتردار
از استادایشان راآگاهی ده  .ش خ گف استادایشان نم ! گتفتتتم
بایسک ازع م راچ ز درآ وز  .لوحی پ ش آورد والتفتغتایتی
برآگجا گغشتتت بتود ،در تن آ توخت  .گتفت ا تروز بتسیتن
قسراختصارکن ،فردا چ ز دییردرآ وزم وهرروز ب شتر لاعتالتم
شو .
ن ب خاگ رفتم ولاروز دییرالفتغتا ت تکتردم .دوروز
دییرب خس تش رفتم ک را درسی دییرگف  ،آن گت تزحتاصتل
کردم .پس چنان شسک روز ده بار رفتم وهربار چت تز تی
آ وختم ،چنان شسک خودیک ز ان ازخس ش خ خالی گوی بودم
وبس ارع م حاصل کردم.
یکی روزپ ش ش خ رفتم ،گااه ی هوراه افتاد ،ب ه چوج
ویرا ازخود دور گوی لواگستم کردن .چون ب خس ش خ رس تسم،
ش خ لوح را ازدور برابر ن بساش  ،ن گیریستتم ،ختغتر دیتسم
برلوح گغشت ک حال ن بیردیس ،از ذوق آن سرّ ک بترلتوح بتود
وچنان بی خویشتن گشتم ک هرچ برلتوح دیتسم بتاآن هتوتراه
باز یفتم .هوراه گااهل بود ،برسخن ن بخنسیس وافستوس پت تش
آورد و سفاه آغازگهاد وعاقغ دس ب س ی درازکرده گتفت
یردیواگ گشت ا واگر گ ه چ عاق ی جنس این سخن گتیتویتس.
ن برگج سم وآن ذوق بر ن سرد گشت  .آن گتااهتل رابترجتا
بیذاشتم و پ شتررفتم ،ش خ رابر قام خودگسیسم ،رگج زیتادت شتس
وسرگرداگی رو ب ن گهاد ،سلها گرد جهان یردیسم وب ه تچ
وج استاد را بازگوی یافتم.
روز درخاگقاه هوی رفتم ،پت تر را دیتسم درصتسرآن
خاگقاه خرقۀ وع پوش سه یک گ و سپ س ویک گ و س اه  .ستالم
کردم جواب داد ،حال خویش بازگفتم .پ رگف ح ب دس ش خ
اس  ،سرّ ک ازذوق آن ارواح گذشتیان بزرگ درآسوان رقص
کردگس لاباکسی ک روز ازشب بازگشناسس بازگویی ،س ی خور
وش خ لو راب خودراه گسهس .پ رراگفتم ک درآن حال را حتالتی
دگربود وهرچ یفتم بی خویشتن یفتم .بایسک سعی گتوتایتی
باشس ک ب سعی لوب خس ش خ رسم  .پ ر راب خس ش خ برد،
ش خ چون را دیس گف یرگشن س ک وقتی سونسر ب گزدیک
بط رف ب هواگی و فصل پای ز بود .سونسر راب غای سرد بتود،
بط ازحال و خغرگوی داش  ،شرح لذت آب سرد تسادو لتذت
آب حوض درز ستان .سونسر ط ره گش و بط را برگجاگ س وگف
اگرگ آگستی ک درخاگۀ لو هواگم و ازالغاع لواگسیش کنتم ،لترا
زگسه گیذاشتوی و ازپ ش بط برف  .اکنون لوگو ساگی ک چون با گا
اهل سخن گویی س ی خور وسخنی ک فهم گتکتنتنتس بترکتفتر
ودییرچ زها حول کننس وهزار چ ز ازاینجا لولس کنس .رش تخ را
گفتم:
چون ذهب و اعتقاد پاکس را
از طتتتعنۀ گااهل چ باکس را
راگف هرسخن ب هرجا گفتن ختطتاست وهترستختن
ازهرکس پرس سن هم خطاس  ،سخن از اهل دری گغایس داش کت
گااهل راخود ازسخن ردان الل بود .ثال دل گتااهتل وبت تیتاگت
ازحق ق هوچناگن اس ک فت ۀ ک بجا روغن آب بسو رس تسه
باشس ،چنساگک آلش ب گزد او بر افروخت گشود .ا تا دل آشتنتا
هوچوشوعی اس ک آلش ازدور بخودکشس وافروخت شود...
ب شهاب السین
بط = رغابی (آ ارفارسی ش خ اشراق
سهرورد )

منزلت فضّه

 ...الک دینارگویس سالی ازسالهاب حج ی شسم ،آگجاکت
وداع گاه بود زگی را دیسم پ ر وضع ف  ،برچهارپا ضع ف گشستت
ردم گرد اودرآ سه و یفتنس ک برگردک خسا برلتورحتوت
کناد ،راهی صعب اس ولوبس ضع فی و چهارپا گ ک گ س  .او
یف گ چنان آ سه ام ک برگردم(.دگغال درص دوم)

نظری به انتشارات
باج وس ا رحغ ب ا خان افغاگستان درقرن  ۳۱داخل شس،
اقال در حوطۀ دربارس طنتی ک بعسا لوسط فرزگسش شاه ا تان ا
پروسۀ گفوذغرب شست فوق العاده گرف  .گرچ درین اقسام شاه
ذکور گاکام شس ل کن ازآگز ان ب بعس ع رغم بطی ساختن گتفتوذ
غرب درافغاگستان بازهم گفوذ غ ر ستق م غرب در جا عۀ ا لتوازن
عنعنو رابرهم زد .گفوذ غرب ب شتربرشهترهتا عتوتسلتابترکتابتل
لا راگساخ  .دوگاگیی درب ن شهر واطرا گوایان شسه ترفت ،
این بی وازگیی گ لنها اد واقتصاد بود ب ک ابعاد فترهتنتیتی
وروحی راگ ز بنابر فساد شهود وعسم بررسی ب احوال ردم افزود
ودرب ن ردم اطرا کشور چن ن یک روح وطرز لفکر بتوت تان
آورد ک گویالرقی وپ شرف برا ردم شهرگش ن است وظت تم
وب ساد برا ردم غ رشهر یالحو ل یک گوع طرز جسیسزگسگتی
ک درآن ه چ ا ربهغود برا عوام لصورشسه گوی لواگس .
یک روزگا گویس هنس درز ان شاه ا ان ا  ،ب لقریتب
گهو ن یادهو ن سال جشن استقالل ب کابل آ سه بود ،چنسروزجشن
رادرکابل وپغوان سپر کرد .دربازگش ک تقتارن قت تا تهتا
شرقی وشوالی بود دریک کتاب لح عنوان(افغاگستان ا ان ا )
پایتخ رالرس م وازپ شرفتها چشوی ر وطن ا لوج س گوود»...
دراخ راین عرفی ختصردوکتاب پر حتتوا وروشتنتیتر
و فصل دوس وهم صنفی گهتایت گترا تی ام داکتتترحت تسر،
چنسعنوان عوس کتاب افغاگستان درقرن ب تست اورا بت آرزو
صح وسعادلش ب شوا لقسیم ی دارم :
واگع لاریخی درراه لشک ل دول قاگوگی درافتغتاگستتتان/
عصرپر ور ا ر حغ ب ا خان/گهض ا اگی /دهۀ قاگون استاستی/
عصر ساختن اردو افغاگستان /گشر اشتهارس زدهم شوال جتهت
لشک ل شورا ی وقو ی /لوریس لکنالتوژ عصتر و تولتر/
لهساب گذار عار طرزجسیس /قا ها و تغتارزات ت تی/
حوودطرز وگقش اودرلشکل فکر شروط خواهان /گشتریتۀ
اگقالبی سراج انخغار /جنگ جهاگی اول وبازلاب آن درافغاگستتان/
قض ۀ قتل ا رحغ ب ا خان /دهۀ شتاه ا تان ا ختان /اعتالن
استقالل وسوق ات گظا ی /ع وب گهفتت درآجتنتسا تذاکترات
ص ح /لواس باکشوراضالع تحسه /رفورم ها شاه ا ان ا ختان/
عار پرور شاه ا ان ا خان /بن اگیذار لوی جرگ  /بتغتاوت
ردم نیل /سفراروپایی شاه ا ان ا خان /جریاگات ختتتم دور
ا اگی /رول اگی سها درسقوط دولت ا تاگتی /تحتوتسگتادرشتاه
وبرادران /حاکوۀ ولی خان /اعسام غالم گغی خان وکشتتتاردستتت
جوعی خاگسان چرخی /قتل عغسالرحون لودین /قتتتل گتادرشتاه (
۰۱عقرب  /)۰۴۲۲صسارت حوسهاشم خان /ست تاست بترلتر
جویاگۀ قو ی /س اس فرهنگ زدایتی /جتنتگ دوم جتهتاگتی
ولا رآن برافغاگستان /صتسارت شتاه تحتوتودختان /گتهتضت
آزادیخواهی جواگان تعتار  /عت تل ستقتوط حتکتو ت شتاه
حوودخان /اوضاع ب ن الو تی /گستل دوم ختاگتسان صتاحتب
وآغازگفوذ شورو  /صسارت داوودخان /عتسم صتساقت دولت
فا ی درقض ۀ پشتوگستان /عسم صساق شورو دریتن قضت ت /
گفوذ روسها در اردو افغاگستان/شروع اگجام صسارت داوودختان/
حکو داکتر حوسیوسف /واقتعتۀ ستوم عتقترب/حتکتو ت
حوسهاشم وگسوال/حکو گوراحتوتساعتتتوتاد  /حتکتو ت
حوس
داکترعغسالظاهر /الحادیۀ حص ن پوهنتون کابل /حکو
وسی شف  /گفوذ روزافزون شتورو دردولت  /اداره دردهتۀ
د توکتتراستی /ستتاعتسشتتسن اوضتاع دربتتازگشت داوودختتان
وقرارگرفتن افغاگستان در سار شورو  /کودلا سترطتان /قتتتل
حوسهاشم وگسوال/گفوذشورویها دردول و اردو /آغاز اگتجتام
حکوروایی خاگسان گادرخان /کودلا هف ور /هجوم شتورو
وحواسۀ ردم افغاگستان /قتل راکغرخ غر /صتحتنتۀ گترفتتتار
گور حوس لره کی /هجوم اردو سرخ ب افغاگستان /دنیل وفق
وگاکا ی کودلا ور /جهاد یاق ام ردم افغاگستان ولغ ت تر ست تر
لاریخ جهان /لنظ م هادرپشاور /قو اگسان عغتسالتحت  /جتوتعت ت
اسال ی /احوسشاه سعود /لنظ م س ا  /چیوگ جهاد بانختره بت
گفع دییران لوام شس /ع ل گاکا ی جاهسین دراعاد ص ح /فتالتح
درجنگ ،غ وب درص ح /س اس لتختریتغتی ایتران /لتختریتب
س ستوال ک جهاد لوسط پاکستان /دستآوردها جهاد برا افغاگهتا
ساز .
وجهان /رول عار در پروسۀ دول –
خواگنسگان گرا ی ،درپایان ذکراین عتنتاویتن ستختنتیتو
وپرافاد کتاب افغاگستان درقرن ب س استاد تغحتر وپتژوهشتیتر
داکتر حوسح سر ،جا دارد چتنتس بت ت قصت تس ختاقتاگتی را
در وردخراب ها عغرت اگی زقصر ساین لذکردهم:
هان! ا دل عغرتب ن! از دیسه عغر کن! هان!
ایوان سائن را آی ن عغرت دان!
یکره ز لب دج نزل ب سائن کن
وَ ز دیسه دُوُم دج بر خاک سائن ران
خود دج چنان گریس صس دج خون گویی
کاز گر ی خوگاباش آلش چکس از ژگان
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شهادت نود هزار عسکر ...
حقای گشان سهسک اشرفغنی ب اگساز درغرقاب لعصب
وقو یرایی غرق اس ک رفت رفت ب یک دکتالورجغار لغتسیتل
شود ک ش ولورین گادر غسار ت تکتنتس .اوبت تشتتتریتن ایتن
خصوص ات زش خودرا حتی درلحظات حساس هم پنهان کترده
گو تواگس وبی حابا آگراب شکل بازار و لچکاگ اظهار سارد ثتال
احوسولی سعود یویسک در ج سی گشست بودیتم کت کترز
وحضرت صاحب جسد هم حضورداشتنس ،اشرفغنتی احتوتسز
بسون رعای ادب گف  :ن شواقوم را یاب زورشوتشت تر ختودم
ازین خاک ب رون کنم اگربزورشوش ر خودگتواگستم ب زورقوا
س ح ب رون لان کنم واگرب زورقوا ست تح گتتتواگستتتم بت
زورقوا خارجی این کاررا ی کنم !( /دگغال دارد)
*****************
ب نی ک لب دج چون کف ب دهان آرد؟
گوئی ز لَف آهاش لب آب زد چنسان
از آلش حسرت ب ن بریان جیر دج
خود آب شن سهستی کآلش کُنَس اَش بریان
بر دج گر گوگو! وَ ز دیسه زکاتاش ده
گرچ لب دریا هس از دج زکاتاستان
گر دج درآ زد باد لب و سوز دل
گ وی شود افسرده ،گ وی شود آلشدان
لا س س ایوان بیسس سائن را
ا بارگ دادیم این رف ستم بر ا
بر قصر ستمکاران لا خود چ رسس خذنن
گوئی ک گیون کردهس ایوان ف کوش را
حکم ف ک گردان؟ یا حکم ف کگردان؟
بر دیسه ن خنس کاینجا ز چ یگریس!
خنسگس بر آن دیسه کاینجا گشود گریان
گی زال سائن کم از پ رزن کوف
گ حجره لنگ این کملر ز لنور آن
داگی چ ؟ سائن را با کوف برابر گ !
از س ن لنور کن وَ ز دیسه ط ب طوفان
این اس هوان ایوان کاز گقش رخ ردم
خاک در او بود دیوار گیارستان
این اس هوان درگَ کاورا ز شهان بود
دی م َ ک بابل ،هنسو ش لرکستان
این اس هوان صفّ کاز ه غ او برد
بر ش ر ف ک حو ش ر لن شادروان
پنسار هوان عهس اس  .از دیسه فکرت ب ن!
سان
در س س درگَ  ،در کوکغ
از اسب پ اده شو ،بر گَطع ز ن رُخ گ
زیر پی پ لاش ب ن ش ات شسه گُعوان
گی! گی! ک چو گُعوان ب ن پ لافکن شاهان را
پ الن شب و روز اَش کُشت ب پی دوران
ا بس ش پ لافکن کافکنس ب ش پ ی
شطرگجی لقسیر اَش در اتگَ حر ان
س اس ز ن .زیرا خوردهس ب جا ی
در کاس سر هر ز ،خون دل گوشروان
بس پنس ک بود آنگ بر لاج سر اَش پ سا
صس پنس گو اس اکنون در غز سر اَش پنهان
کسر و لرگج زر ،پرویز و لره زرّین
بر باد شسه یکسر ،با خاک شسه یکسان
پرویز ب هر خواگی زرّینلره گسترد
کرد ز بساط زر ،زرّینلره را بستان
پرویز کنون گم شس! زآن گمشسه کملر گو
زرّین لره کو برخوان؟ رو «کَم لَرَکوا »برخوان
گفتی ک کجا رفتنس آن لاجوران اینک؟
ز ایشان شکم خاک اس آبستن جاویسان
بس دیر هویزایس آبستن خاک ،آر
دشوار بود زادن ،گطف ستسن آسان
خون دل ش رین اس آن ی ک دهس رَزبُن
ز آب و گل پرویز اس آن خُم ک گهس دهقان
چنسین لن جغّاران کاین خاک فرو خوردهس
این گرسن چشم آخر هم س ر گشس ز ایشان
از خون دل طفالن سرخاب رخ آ زد
این زال سپ س ابرو ،وین ام س پستان
خاقاگی ازین درگ دریوزه عغرت کن
لا از در لو زینپس دریوزه کنس خاقان
ا روز گر از س طان رگس ط غس لوش
فردا ز در رگس لوش ط غس س طان
گر زاد ره ک لحف س ب هر شهر (صفحۀ هفتم)
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3601

مشابهت اوضاع سیاسی
ی داگست اگس خ ی شس .دل ل گاقص طالب ظالم اینس ک اول
بایس با بادار ا ریکایی دول افغاگستان ص ح گووده بعس با دول و
ردم افغاگستان داخل ذاکره شود؛ درحال ک جنگ وکشتار و
اگتحار ب شست دوام دارد ،یعنی ی خواهنس ک هم غاز هم
شه س و هم سال ب خاگ برسنس.
ویتنام ب قصس رس س و دول کووگستی یک حزبی را
لاس س گوود .طالغان هم ی خواهنس «ا ارت اسال ی یک
حزبی»را رویکار آورگس .کووگس ها وی گام وف شسگس
چون ردم با ایشان بود ،طالب ها لاهنوز وف گ ستنس زیرا ردم
لجارب ل خی را ک بعس از عقب گش نی سترال ژیک دول شه س
پریزیسگ رباگی و بقسرت رس سن طالغان ظالم در کابل و اطرا
و ک ب یاد دارگس ،فرا وش گکرده ب آگها اعتواد گسارگس .ردم
گوی خواهنس ستادیوم سپورت دوباره ستادیوم زن کش ها شود.
گوان گوی رود ک ب جز از بعضی پشتون ها طرفسار پاکستان،
دییر اقوام و اقشار افغاگستان ب ا ارت شان لن در دهنس.
لا حال ا ریکا در قسو ا ضا وافق گا ح الگۀ طالب
ظالم و باداران پاکستاگی و اجن ها شان فریب گخورده قاو
کرده اگس؛ یعنی لا حال ا ریکا در سان کار زار قرن ب س ویک
با دشون ردم افغاگستان ،پاکستان و طالب ها ظالم ،شکس
گخورده اس  .بعس از جنگ وی گام ا ریکایی ها شکس خوردگس
وحاضر ب وافق گا ۀ ص ح شسگس ک لا حال ردم ا ریکا
خصوصأ عساکر سن آن دوره از آن شکس رگج ی برگس؛ ا س
این کار در افغاگستان لکرار گشود.
در قرن ۰۱م گف و شنود فا ی الحاد وی گام را از هم
دریس (درافغاگستان پسر کاکا و شوهر هوش ره شاه الحاد فا ل را
از هم دریس) .س س ۀ Leک از سال ۰۹۳۷م بر اریک قسرت لک
زده بودگس و یکتعساد شاهان قتسر عرض داشتنس در سال ۰۹۳۱م،
یک جنرال باغی ( اگنس سردار داوود و بعس ال عور) یک س طۀ
جسیس را ب گام اکس )((Macsجوهوری و بعس حکو طالب)
رویکار آوردولی هو ش از طر ردم ب گام زورسانر ک س طن
را ب زور لصر گووده بودگس با ایشان برخورد ی شس و ب دوام
حکوراگی طالواگۀ خود وف گشسگس ( حکو سردار داوود و بعس
طالب ظالم هردو گاکام شسگس) .ولی درسال ۰۹۴۳م س س ۀ «لی »
دوباره قسرت را ب دس گرف (طالب شکس خورد و پا
ا ریکا داخل خاک افغاگستان شس و ظاهرخان دوباره قسرت بسس
گ اورد ).
در سال ۰۱۱۰م برادران لی سن ( )Tây Sonسر کردگی
شورش ان ظالم را ب ضس تصسیان Binh Đìnhبسوش گرفتنس ( اگنس
برادران آل یح ی ک بضس غاز ا ان ا خان لوطئ ها بستنس).
برا چنسین سال با قغایل (Nguyễnگوین ل فح شود) و Trịnh
ک چ ن لرینه ها را کوک ی کردگس جنی سگس( .برادران گادر
غسار لصس ظ م و کشتار بر قرار ساختنس) .برادر قتسر«لی سن
ها »ک گوین ه و Nguyễn Huệگام داش و بنام Nguyễn Quang
Bìnhگ ز یاد شسه لقب Quang Trungداش خود را ا پراطور
اعالن گوود ولی قغل از وقتش در سال ۰۱۴۳م وفات یاف
( برادر قتسر آل یح ی گادر خان گام داش با ضرب گ ولۀ یک
تع م ب گام عغس الخال هزاره قغل از وقتش ب خاک غ ت س و کشت
شس) .ولی باز اگسگان برادران لی سن ب قابل گیوین ها قاو
گتواگستنس وآگها قسرت را دوباره بسس گرفتنس ( ردم افغاگستان
خواستنس ازطری اگقالب قسرت را از چنگ آل یح ی بسس
ب اورگس ا ا وقت ک داگستنس ک روس ۀ شورو قصس لسخ ر و ک
ا را دارد از اگقالب صرفنظر گووده بضس آن اقسام کردگس).
تراف هو ن ز ان اس ک فراگس از وقع استفاده کنس
شنر کتول ک Pigneau de Behaine
و شهزاده گیوبن Ánhب
Pierreب شاپ ادران ) (Adranالقات گووده هراس خود را از
برادران لی سن با او در ان یزارد .ب شاپ ب فراگس برگش و
وافق گا برا کوک ب شهزاده گیوین را درروز  ۳۰گوا غر
سال ۰۱۷۱م ا ضا گوود ک بنام پ وان ویرسا (Treaty of
)Versaillesیاد شسه ب اساس آن بایس قوا فراگس برا کوک با
شهزاده داخل وی گام شود .ولی گورگر Pondicherryک از طر
لویی  XVIا ور لطغ آن بود گظر ب اوضاع گا ناسب خود فراگس
لع ل ودرگگ گشان داد و ب شاپ قوا رضاکار خود را در حسود
 ۹۱۱گفراز خود وی گا ی ها ه ا ساخ « .شهزاده اگه »بعسأ
بنام Gia Longا پراطور بر اریک قسرت لک زد(.در افغاگستان
ا ریکایی ها ب کوک شورا گظار آ س و بعس از پ وان نحوس
«بن »کرز ب کوک قشون ا ریکا ب ح ث رئ س حکو
قق و بعس رئ س جوهور شس) .درین وق هنسو چ ن شا ل
کوغودیا ،نؤوس ،ال زیا ،بر ا ،لای نس و وی گام بود.
اد رال ها فراگسو بنام ها لئوگارد شارگر Leonard
V.J.Charnerو بوگارد Louis Adolphe Bonardف ص گوودگس ک
کوچ نچ ن را ب لصر ب اورگس و بوگارد اول ن گورگر رسوی
گظا ی آن باشس.

بعس از جنگ ها خوگ ن لواگستنس چی هوا )(Chí Hòaرا درستال
۰۷۱۰م ب لصر در آوردگس ک نتج ب جنگ ها گتوریتالیتی
شس ( نشاء جنگ گوریالیی طالب ظالم از اینجا نشاء ی رد گت
استشهاد ک برا فریب جواگان گادان برادران پشتتتون تا از آن
استفاده کرده روگس).
در سال ۰۷۷۹م شاه  Hiệp Hòaجغور ستاختتت شتس کت
پ واگی را ا ضاکنس لا فراگس بتواگس هوۀ وی گتام را بت لتحت
الحواییی ب اورد (  ۴سال بعس ا رعغس الرحوان پ وان دیورگس را بتا
اگیریزها در سال ۰۷۴۲م ا ضا گوود و ز ن ها ح الی و ک را
ب اگیریز ها واگذار شس وبعس این خط سرحس ب ن التوت ت تی بت تن
افغاگستان و پاکستان شناخت شس).
در شروع سال۰۴۳۱م در هاگو یک حزب سر از طر
جواگان رویکار آ س .لا گوا غر ۰۴۳۱م ،پروف سوران ،سکرلر ها و
ژورگال س ها با آگها پ وستنس و در راس شان یک پروف سور جوان
ب گام گیوین لا هوس )(Nguyễn Thāi Họcبتود .هتس شتان
شناسایی ردم ب گظریات جسیتس تختصتوصتأ از Sun Yat-sen
{س استوسار ،طغ ب ،و ف سو چ نایی اس ک اولت تن رئت تس
جوهور چ ن ول سر کو نتاگگ Kuomintangحزب گشنالس چ تن
» ساگنس .ار ف سف س اسی او عغتارت از:
بوده اورا «پسر
«س پرگس پ رد ی بود:
گشنال زم یا آزاد ازاسثوار ا پرال س خارجی ،ح ردم
یا بعضی وق دیووکراسی وا رار عاش ردم ،ک بعضی اوقتات
سوس ال زم گا سه شوگس ،بود .این گروه جواگان ختود را بتنتام
«حزب ی وی گام » سوا ساخت و خواستنس حتزب شتان بت
اساس ودل حزب کو نتاگگ چ ن باشس ( .طالب ها ظالم هم بت
اساس پرگس پ وهاب ون ظالم حزب خود را لشک ل داده فت تستفتۀ
س اسی شان ،اگتحار ،لخریب و اسال تی اس ک خود باور گسارگس
وآگرا «ا ارت اسال ی »گام داده اگس ،گظریات خترافتالتی داشتتت
اعضا شان رد ان جاهل ب سواد و اعضا استخغارالی پاکستان و
اگیریزها و ا ریکا و عرب ها بوده بضس گظرات جسیس و سگی اگس،
پالن پ شرف برا و ک و ردم گساشت اگتخابات را گوی پسنسد،
ب قاگون اساسی باور گسارگس ،ستادیوم سپورت را برا قتتتل زگتان
ب سفاع بکار غرگس وبر ردم جغرأ ریش با ع ار قطی کوکتاکتون
لقاضا دارگس و گواز ب زور ی خواگنس چون گوی داگنس ک (ن اکره
فی السین)( / .باق سارد)
****************
سخن از فحش ...
ردم با گتایج کا الً آشکار از بی کفایتی حکو اشر غتنتی و
کفای برا گاهنجار ها و پ شتی هتا اجتتتوتاعتی ،ست تاستی
وفرهنیی واج اگس.
ن دوبار صاحغ را شن تسم .اگتر بترداشت ذوقتی و
آرزو نساگ هم ل قی شود ،پ ش از دیسن دفعۀ اول صاحغت  ،دلتم
خواس کاش صاحغ کننسه از و بپرسس کت آقتا رئت تس
جوهور ،آیا از واکنش ها ردم گاراضی هم آگاهی داریس؟
ا ا هنیاهی ک در حاش ۀ پرسشی گریز جویاگ  ،از یتک
ون "فحش" روزاگ ع خود اطالع داد و با خود پسنس گف
ک ا ا ن حتا یک فحش گساده ام ،داگستم ک و از فریاد و فغان
رد ی ک ب و فحش گ ز سهنس ،بی اطالع گ ست  .ا تا هتوت
اعتراض ها بر کارگا ها غ ط و سقول این حکو  ،فحتش
آ ز گ ستنس .اگتقادها بس ار در ز ن ها خت ف کجرو و
و هوکاراگش طرح شسه اس  .اشخاص خت ف با لوج ب سطح و
درک و لوان فکر خویش ،بر و و حکو آغشت با خ اگتتتهتا
اعتراض گووده اگس .هرگاه هوچو وضعی ر ها اعتراض آ ز با
لعاب فحش ودشنام آلوده شوگس ،ب وضع گویسنسه وستختنتیتو
عترض آس ب رساگس .غنی خواهس با گام بردن از یک تون
فحش روزاگ  ،اعتراض ها ستسل و سزاوار طرح شسن را گت تز
جزفحش بنا س.
لردیس گ س ک وقتی پتسران و تادران فتاقتس لتوان
اعتراض ها لح یراگ  ،گیریست اگس ک اشر غنی اگساگکشان را
دوس داشت  ،ج و رشس لروریسم را گیرفت وبا ضحک گویی و
پروریی از دادن "ایسکریم" ب آگها یاد کنس ولی فرزگسادن خود
سهنس .آد ی را ک سزاوار حکو ت و اعتتتراض
را از دس
اس  ،درحالی ک دس ب سو خسا دارگس ،با فریاد ها برخاست
از س نۀ زخو ن ،ب باد فحش گ ز گرفت اگس.
جا دارد ک اشر غنی این فریاد ها را گ ز دریابس ،ا تا
شخص خودش حتا ح دادن یک فحش را گسارد .زیرا کتارگتا ت
ها و  ،سقول فحش گستر را در تان بتختشتی از تردم
دارگس/ .
**************

درستی گفته های چرچیل

کاش چرچ ل از جغوری رد ان دییر بتا فترهتنتگ
تفاوت ک لاریخ آگها را قهراً هم سرگوش با اینها ساخت است ؛
آگاهی ی داش و چنس سطر هم درین ورد از خود ب یادگتار
ی گذاس !!!(سای جاودان)
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نظری به انتشارات
گر زاد ره ک لحف س ب هر شهر
لو زاد سائن بَر لحف ز پی شروان
هرکس برَد از کّ سغح ز گل جوره
پس لو ز سائن بَر سغح ز گل س وان
این بحر بص رت ب ن! بیشرب از او یذر
کاز شطّ چن ن بحر لبلشن شسن گتوان
اخوان ک ز راه آینس ،آرگس رهآورد
این قطع رهآورد اس از بهر دل اخوان
***************

بزرگترین تمرینات نظامی ...
لورینات «برادر شکس گاپذیر » ۳۱۰۴در دو رح برگزار
ی شود ،در اول ن رح لوسط گ روها ستقر سریع نطق
آس ا اگ  ،عو الی ضس لروریستی برا از ب ن بردن و سسود
کردن گروه ها رز ی و جسا ساز گروهها س ح غ رقاگوگی
عوولی اگجام خواهس شس .در رح دوم گ روها ساز ان پ وان
ا ن جوعی ،عو الی را برا حفح ص ح در آس ا اگ اگجام
خواهنس داد ،ک در این جوع کشورها ار نستان و بالروس گ ز
اضاف خواهنس شس ،این لورینات در  ۳۹اکتغر برگزار شود.این
لورینات زیر گظرفر اگسه گ روها گظا ی نطق رکز روس
جنرال الکساگسر نپ ن برگزار خواهس شس ،در کل ب ش از  ۳هزار
گفر از گ روها س ح روس در این لورینات حضور خواهنس
داش از آن جو ب ش از  ۱۱۱گفر با سالح و لجه زات گظا ی۳۱ ،
هواپ وا و ه کوپتر شرک خواهنس داش .
***************

دریچۀ به نثر پیشینیان

ب

گو ک ازلو کم لواگس کرد .ازغواز چشم وفا سار ،ازدوس
یک جور وخطا کراگ ی ر.
چون ب خاگۀ کسان آیی ،چشم راص اگ فر ا  .دگ ا ب
خ باش وزگسه باش ،درون کسی خراش وبنسه باش .گواز گاف
گزاردن کار پ رزگاگس  ،روز لطوع صرفۀ گاگس  ،حج گذاردن
گش جهان اس  ،دلی بسس آرک کارآگس  .اگرب هوا پر
یسی باشی واگر برآب رو خسی باشی ،دلی بسس آرلاکسی
باشی(.خواج عغسا اگصار  ۹۷۹ -۲۴۱ه ق ،هرات)
****************

آزادی پنج هزارطالب همراه با انس حقانی

 ۳۰اکتوبر -رحو ا گغ ل ی گویس ک طالغان فهرستی
را از  ۹هزار زگساگی خود را برا آزاد ب ا ریکا یسپارد ،و در
این فهرس گام اگس حقاگی گ ز درج شسه اس  .ب گزارش
اسپولن ک ،ب گقل از سالم وطنسار ،چنس روز پ ش روزگا ها
غربی ،از آغاز دوباره گفتیوها ص ح ا ریکا با طالغان خغر دادگس،
این گفتیوها در گت ج کشت شسن یک سرباز ا ریکایی در کابل،
لوسط دوگالس لرا پ رئ س جوهور ا ریکا توقف شسه بود.
گغ ل ،یویس آزاد هزاران زگساگی طالغان وابست ب
حکو بعس اس  ،ک آیا این حکو برآ سه از اگتخابات
شفا اس یا حکو تی برآ سه از ص ح ها س اسی .او افزود
ک قرار اس طالغان فهرستی از  ۹هزار زگساگی خود را آزاد ب
ا ریکا بسپارگس ک در این فهرس گام اگ س حقاگی گ ز شا ل اس .
نابع ی گوینس ک وضوع آزاد زگساگ ان ان طالغان و
ا ریکا اس ولی با حکو افغاگستان در ان گذاشت گشسه اس ،
اشر غنی ،پ ش از این آزاد دس کم یکهزار زگساگی طالغان از
زگساگها دول خغرداده بود.
ولو ق مالسین ،یکی از گروه طالغان در باره آزاد اگس
حقاگی یویساحتواندرروزها آینسه این زگساگی بادواستاد
ریکایی ک در گزد طالغان اس ر هستنس ،لغادل شود .او آغازدوباره
گفتیوها ص ح را پس از اعالم گتایج اگتخابات ریاس جوهور
خغر ی دهس.
کوین ک نگ و ل وولی ویکس ،در اه آگس سال
 ۳۱۰۱ب دس افراد ک لغاس شغ پ س بر لن داشتنس ،در
اطرا داگشیاه ا ریکایی افغاگستان در غرب کابل ربوده شسگس.
این در حالی اس  ،ک عاون وزارت خارج ا ریکا در
ا ور آس ا جنوبی و رکز روز گذشت  ،سئ آزاد اگس
حقاگی و روگس ص ح را با رئ س جوهور غنی در ان گذاشت اس .

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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مشابهت اوضاع سیاسی
جاپاگی ها فاش س در ستال ۰۴۹۱م بترهتنتسوچت تن
فراگسو حو بردگس لا غرب ان سف س را از -ستاحت شترق دور-
خارج سازگس .اول لصس ها سیری فراگسو را در تاه تارچ
۰۴۹۹م ازب ن بردگس ولی «باودا »را بتا وجتودیتکت یتکتفترد
فراگکوفون بود گذاشتنس لا ب حکوراگی خود دوام دهس .باودا با
شکس جاپان در جنگ عوو ی دوم ب فراگس لغع س شس و در سال
۰۴۹۴م دوباره برگش و گام خود را بنام لولس خود کت Vinh
Thuyبود لغسیل گوود چون دییر گوی خواس ا پراطور بتاودا
گام گرفت شود (ظاهر خان در  ۰۱جون ۰۴۱۲م ز تاگت تکت در
ایتال ا بود لغع س شسه بود ودر سال ۳۱۱۳م دوباره بت افتغتاگستتتان
»گرف ) .هوۀ عور خود را در داختل
برگش و لقب «بابا
وی گام گذراگ س و برا خود ارادی آن در په و هتوچتی تن
زحوات زیاد تحول شس و هو ش بنظر احترام استقغال ی گردیس.
گیو دین دئ م Ngô Đinh Diệmک عاون یا صسراعظم او بود وباهم
چنسان رابطۀ خوب گساشتنس ولی چون او از طر ا ریکا حوایت
ی شس با و گذاره کرد.
در اول ن سالیرد صسارت خود «دئ م »بت روز هتفتتتم
جون ۰۴۹۹م ریفرگسم ی جه طرزحکو تتتسار آیتنتسه و
رئ س دول را اعالم کرد .رفرینسم لق غی در  ۳۲اکتتتوبترستال
۰۴۹۹م با کوک ک وگل )(Edward Lansdaleا ریکایی صتورت
گرف و را  ۹۹۱،۱۱۱را  ۱۱۱،۱۱۱ب گفع خود گشان داد و Bảo
Đạiرا از صحن س اسی برا ابس برطر ساخ ولی ب فا ت ت تش
اجازه داده شس ک در ساختوان س اسی کشور حص داشت باشنس .با
قق اگقالبتی و
هوچ ون ک او هم فراگکوفون و رئ س حکو
قاو بود هوکار گزدیک داش  .باودا  ،در بتسست آوردن
خود ارادی وی گام فراگس ساعی زیاد بخرچ داده است ولتی
بعضی ها ب او گوکر بودن ب دییران را لهو زده اگس .در حال ک
غارزات او سبراگ اول با ک وگ ال س هتا فتراگست  ،بتعتس بتا
اشغالیران جاپان هنیام جنگ جهاگی دوم ،ستپتس بتا حترکت
کووگستی هوچی ن و باز دوباره با فراگس دوام داش ( کاش شاه
خ وع افغاگستان تواگس چن ن کار اگجام دهس) .بعس از برطر
شسن ،ب پاریس برگش و درهواگجا ب روز اول اگس ۰۴۴۱م در
یک شفاخاگ عسکر وفات یاف ( ظاهرخان شاه ساب ب روز۳۲
جون  ۳۱۱۱در کابل وفات یاف ).
وکن توج شسه باش س ک Vinh Thuyساب ا پراطور و
بعس رئ س دول وی گام یک هفت قغل از جنگ ویتنام یا جتنتگ
دوم هنسوچ ن ک ا ریکا با تحسینش در آن رول ستق م داش و
بروز اول گوا غر ۰۴۹۹م آغاز و بسال ۰۴۱۹م ختم یاف  ،تاگتنتس
شهادت احوسشاه سعود قغل از دختول عستاکتر ا تریتکتایتی و
تحسینش در افغاگستان ،با یک لوطئ از ب ن برده شس .یعنی ا ریکا
از وجودی هردو «باودا و سعود شه س قهتر تان ت تی »در
لطغ وف پالن ها خود هراس داش  .اق ردم وی گتام بت
قهر ان آزاد خود از فراگس احترام داشتنس ا پراطور ساب خودرا
ک لا آخرین رح در ب ن شان بودب قتل گرساگ سگس ولی در قابل
قهر ان آزاد افغاگستان از روس و بعس پاکستان این قسر شناسی را
زیر پا گوودگس وبا قال نش هوکار وهوسس شسگس.
از هو ن جاس ک لا حال ن از کسام لحق قات کول در
بار قتل قهر ان ی احوسشاه سعود گ شن سه ام وگ خواگتسه ام.
از جاگب دییر کووگس ها هم ،قسر زحوات هوچی ن را درک
کردگس و شهر ساییون را بنام او لغسیل گووده بت او زگتسگتاگتی
جاودان بخش سگس (در کابل چهار راهی ک ساب بنام صح عتا ت
بود بنام شه س احوس شاه سعود سوا ساختنس) .
وی گام با افغاگستان عالوه بر شابه ها فوق لشابتهتات
زیاد لردارد .ب اساس تولوجی یا قص ها اساط ر اول ن حاکم
وی گام Hùng Vuongلقب داش ک درسال  ۳۷۱۴ق.م سرز تن
خود را بن اد گذاش  .بعسأ از سال ۰۰۰ق.م لا قرن ۰۹م ستعتوتر
چ ن بود ک سرز ن را ب گام «گام وی »یاد ی کردگس .لتاریتخ
سرز ن ا هم بس ار قسیم و ب گام آریاگا اول ن شاه ا بنام یتوتا یتا
جوش س وجود داش  ،ابوالقاسم فردوسی بزرگ در ح جوشت تس
گفت اس :
کور بس یکسل پر از پنس او
گراگوای جوش س فرزگس او
برآ س بر آن لخ فرخ پسر برسم ک ان بر سرش لاج زر
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جهان گش سرلاسراورا رهی
کور بس با فر شاهنشهی
ب فر ان او دیو و رغ و پر
ز اگ بر آسود از داور
فروزان شسه لخ شاهی بسو
جهان را فزوده بسوآبرو
وی گا ی ها قرگها از هوسای خود ،چ ن ،زجر و ستتم هتا
دیسه اگس و ا از هوسایۀ «بریت ش اگسیا »بارها هم از گظر اد وهم
عنو ضررها دیسه ایم .آگها در قرن ۰۹م فعال ها وطنسوستی
پرستی ب نس گوودگس و ردم سرز ن ا لا قرن ۰۱م نسجم
و
گشس ه بودگس .تأسفاگ  ،عوض وطنسوستی خاگ جتنتیتی و ختان
سانر قوم ها ظهور کرد ک لا ا روز از شر هردو اگیتریتزهتا و
گایب هایشان و هم خان سانر ها و قوم دوستی ها پتارچت هتا
اعضا بسن ظ وم وبی چار وطنساران ا پرواز و س ر فضایی ی
گ رگس.
وی گا ی ها س جنگ داشتنس بنام جنگ اول هنسوچت تن،
جنگ دوم هنسوچ ن یا جنگ وی گام و جنگ سوم هنسو چ ن یا
جنگ چ ن و وی گام .درین اواخر این س جنتگ بت گتام هتا
جنگ اول ک فراگس برا هش سال ۰۴۹۹ – ۰۴۹۱م با قتوا
گشنالس وی گام جنی س ا ا فراگس وف گغود ،جنگ دوم بترا
کنترول وی گام جنوبی بود ک ا ریکا ساخ کرد و در ستال
۰۴۱۹م پایان یاف ولی وفقاگ ختم گشس ،جنگ سوم حو ویت
گام بر کوغودیا بود ،گ ز یاد شسه اس  .افغاگستان هم س جنتگ بتا
بریتش اگسیا داش ک ب گام جنگ اول با لغتاهتی کتا تل قشتون
اگیریزها ک فقط دوگفر زخوی زگسه اگسه بود ،جنگ دوم ک در
سان وگس قنسهار صورت گرف و اگیریز ها شکس خوردگتس،
جنگ سوم یا جنگ استقالل ک در لل صورت گرف  ،یتاد تی
شوگس.
در جنگ افغاگستان با شورو ک بروز  ۳۹دسوغتر ۰۴۱۴
شروع و در  ۰۹ی  ۰۴۷۷لوقف یاف  ،بروز  ۰۹فرور ۰۴۷۴م
آخرین عسکر شورو از افغاگستان حارج شتس .قتوا تقتاو ت
جاهسین از طر ا ریکا ،اگیریزها ،عربستتان ستعتود  ،قتطتر،
شس در حال تکت
ا ارات عربی ،ایران ،و والک اروپایی حوای
رژیم کووگستی افغاگستان از طر روس  ،چ ن ،ک وبا ،الوان شرق
ودییر والک کووگ ستی و پک وارساحوای و کوک شسگس.
در صحنۀ جنگ وی گام :ا ریکا و تتتحتسیتنتش چتون
کوریا جنوبی ،آسترال ا ،گ وزیالگس ،نؤوس ،کوغودیا (– ۰۴۱۱
۰۴۱۱م) ،جوهوری خورها سرخ ) ،(Khmerلای نس ،ف پ ن و بت
هم حوای لایوان ،برازیل ،ال زیا در «جنگ وی گام جنتوبتی »
شرک داشتنس.
وی کاگگ یا (Việt Cộngجغه ی آزاد اس ک در ۳۴
دسوغر  ۰۴۱۱لاس س ول سر شان گیوین هوو ژوین (Nguyễm
)Hữu Xuyḗnگام داش  ،طرفساران کت و عظ تم ویت گتام
جنوبی را با قوا گظا ی جهز با خود داش  ،ث ی ک طالب ظالم
قوا اگتحار دارد .ظ م وشکنجۀ طالب اگنس ظ م وشکنجت شتان
بود .وی کاگگ از چنسین فرق با ایسیالوجی کووگ ستی لشکت تل
یافت بودگس؛ قسو ک چنسین فرق جاهسین زیرچتر اسالم بضتس
شورو جنگ داشتنس .وی گام شوالی ب کوک شان در جتنتگ
قق اگقالبی
وی گام کا اب شسگس  -اگترگ ) و (PRGحکو
جوهوری ویتنام جنوبی یا بصورت خ ص «جوهوری وی گتام
جنوبی »و از طر دول کووگستی بح ث حتکتو ت ویت گتام
نؤوس،
جنوبی شناخت شسه اگس) ،پال نو )(Pa thēt Lāoیا
خوروژ (سرخ) ،چ ن ،سوی یوگ ن (روس ) ،کوریا شوالی بتا
حوای چکوس واک ا ،ک وبا ،آلوان شرق ،پولنس،رو اگ ا ،هنیتر ،
ب غاریا ،و سویسن از «کوریا شوالی »دفاع کردگتس .بتاآلختره
کووگس ها بسرکردگی هوچی ن و قو اگساگی «گ اپ » توفت
شس و «جوهوری دیووکرال ک وی گام »لشک ل یاف  .ا ریکتا
 ۹۷،۳۳۱کشت و یا فقود داد و جنگ گوزده وگ م سال دوام گوود.
درافغاگستان ا ریکایی ها بعس از حاد دلخراش  ۰۰سپتوغر ۳۱۱۰م
با تحسینش ب ضس کووگس گ ب ک این بار بضس طالب لروریس
ظالم با عو ات گظا ی از روز هفتم اکتوبر لا  ۰۱دسوتغتر ۳۱۱۰م
وارد افغاگستان شسگس و لا هنوز جنگ با این گروه طالب ظتالتم در
وجودی قشون ا ریکا و گالو ک در سال ۳۱۰۴م ک لتقتریتغتآ
اضاف از هژده سال شود ،دوام دارد .بنیریس در بتان! در ستال
۳۱۱۰م ا ریکا با تحسینش در ظر لقریغأ شش هفت طالب ظالتم
را لار و ار کردگس و اکنون ک این قسر ست طونگی در جتنتگ
کننس دل ل چ س ک ی خواهنتس بت
اگس و ب وگها دالر صر
طالب لروریس لس م شوگس؟
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از جاگب دییر ،اگر ص ح ب ان ب ایس ،ا ریکا با یکی از
ب س گروپ لروریستان ص ح تی کتنتس ،ایتن گتزده گتروپ
لروریس ها دییر شتول اگس بتر :التقتاعتسه(IMU ،حترکت
اسال ی ازبکستان) ،حرک جهاد اسال ی ،الی غتسیتن ،التختالتص،
شغکۀ حقاگی ،لشکر ط غ  ،لشکر اسالم ،لوا شه س عتغتسا عتزام،
(JEMج ش -ا  -حوس)(ETM ،حرک اسال ی لرک شرقتی)،
(TTPطری طالغان پاکستان)(IEW ،؟؟؟ وکن درهنس بتاشتنتس)،
سپاه صحابۀ پاکستان(TNSM ،طری گفاذ شریع حتوتس – در
پاکستان)(IJU ،الحادیۀ جهاد اسال ی شریک القتاعتسه) ،لشتکتر
جهنیو  ،حرک الوجاهسین ،و جغهۀ ال داد ا (اگترگ ).
قسو ک دیسه شود اکثری این لروریس ها ک بعضتی
شان خود را با قتل و کشتار ردم جاهس و راسأ داخل بت جتنت
ساگنس در پاکستان سکن و راکز لرب تی دارگس .بناء ،ا ریکا گت
خود را فریب دهس و گ ردم و س استوساران خوشغاور افغاگستتتان
را .پ وان ص ح با یک ب ستم این لروریس ها ظالم ص ح گ ب تکت
له ج در ب ن این گروپ ها لول س گووده ب شتر لشوی شتوگتس لتا
قتل کننس ،اختطا کننس ،ویراگی کننس و بر گا وس ها لجاوز کننس
و در اخ ر با ا ریکا ص ح گواینس و شناخ پ سا کننس.
ن آگچ شرط بالغس با لو یگویم
لو خواه از سخنم پنس گ ر خواه الل
فراگس ویتنام را در اواسط ۰۷۱۱م بتا در گتظتر داشت
« ارک چ ن »لوسط شنر ها ،کالوگی خود ساخ و بعس از
گفوذ عو و طالعۀ ردم آن در ۰۷۷۱م وی گام را بت لصتر
خود درآورد .در روز  ۳۳سپتا غر ۰۴۹۱جاپان جه دور ساختتتن
غرب ان از نطق بر ویتنام حو برد .و لا شکس جاپان در جنتگ
عوو ی دوم ،جاپاگی ها در وی گام دس ب نس داشتنس (اگیریز هتا
در افغاگستان در حسود دو قرن دس بان داشتنس ا ا ه چوق آرام
گغودگس و با ق ام ها روبرو بودگس).
کالوگی ساختن هنسوچ ن هوز ان عصتریست کت هتر
و ک اروپایی ک قوا بحر داشتنس بسو شرق یا Orientرخ
اوردگس ،چورو چپاول داشتنس و ستعوره ی گترفتتتنتس .اصت
شرک چا شرق الهنس اگیریز بود ک ب صورت غ ررسوی گام
ها زیاد داش و لوسط John Wattsدر دسوتغتر ستال ۰۱۱۱م
لاس س شسه بود اصأل اگنس شنر عول نوود و ب بهاگۀ اگزجتار
ردم درسال ۰۷۹۷م از طر لاج ولخ اگیریز بستت شتس .و
نکن چون وظ ف اش ه ا ساختن ز نۀ اشغتال «دولت شتاهتی
اگیریز ها »درهنس بود و با فتح پاگی پ و شکس ست تک هتا
رهت از طر احوس شاه دراگی ستر گتردیتس ،لتزو تی بترا
وجودی شان در هنس دیسه گوی شس؛ بیفتۀ غغار «ایتن جتنتگ
عظ م یکی از بی فایسه لرین کارها احوس شاه شورده شسه است
 رسالۀ احوس شاه بابا صفح » ۰۴۱ک سغب وفق اگیتریتزهتاواگساختن هنس در چنگ آگها وغرس آف در نطق شس .س کتهتا
رهت از خالف ن سرسخ اگیریزها بود و ب تصسیان شرق الهنس
اجاز ب رون رفتن از بنیال را گوی دادگس.
قسو ک در صحنۀ وی گام اول فراگس  ،بتعتس جتاپتان و
پساگتر چ ن و روس و باآلخره ایانت تحس ا ریکا لاخ ولتاز
داش ک شکس خوردگس بر سرز ن ا هم اول اگیریزهتا ،بتعتس
تواجت شتسه از
روس ها حو اوردگس ک آگها هم ب شکتست
افغاگستان عزیز برآ سه اگس .بعس از شکس روس ها ،گایب اگیریزها
پاکستاگی ها ،القاعسه و بعس طالب ظالم را بضس تردم افتغتاگستتتان
سکن و لرب داد .باآلخره ا ریکا درین صحنۀ کار زار داخل و
با اگیریز زاده ها و عرب ها یکجا زیر شعار کوک ولرب ۀ عساکتر
افغاگستان ب اعوالی ک بعضأ شن ع فکر ی کننس دس زده است .
درین روزها از ص ح در ده گشس  ،سخن ها گفتنتس و توافتقت
خ الی صورت گرفت ولی پریزیسگ لر پ از پذیرش طالب ها و
خ زاد در کوپ دیویس در ا ر فشار گظا ان و س اس ون و ردم ک
ساگنس ،ابا ورزیس .از نبال رساگ ها بر آیس
طالب را لروریس
ک ذاکرات سر پش پترده ،بت ترون از درک و دریتافت
وشفاف در جریان اس .
در وی گام هم چنسین بار وضوع ص ح ب ان آ تس و
ا ا فراگسویهاک درایال کوچغن چ ن ح ات رف دردلتا زیتغتاو
تکتردگتس.
کشتزار ها برگج و لجارت داشتنس هو ش واگع خ
اد رال فراگسو بنام d'Argenlieuدریتن را پت تشترو بتود .در
افغاگستان جنرالها ISIپاکستاگی ،واگع ص ح را با لشوی و ل ق تن
طالغان ک حکو افغاگستان را هوکارا ریکای ها کافر(صفحۀ)۱

