8601
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی
درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،میوه های
فصل ،نان های تازۀ وطنی ،روت ها،
میوه های خشک تازه وارد از
افغانستان ،وگوشت های تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم می کند
6566 Backlick Rd.Springfield. VA
22150

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

$1.50
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هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است
نــــــور گیتی فـــروز چشمـــــه هـــور زشــــت باشــــــــد به
چشــــم موشـــک کور

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

امریکا متهم به شیوع کرونا در چین !
جهین اگر به همین منوال پیش می رفت ،تی چند سیل دیرگرر
چین از لحیظ اقتصیدی امریکی را در می نوردید ،ایتیلیی ،اروپییی هری
را از امریکی دور می کرد و ایران از لحیظ سییسی ،بیشتر کشورهیی
جهین سومی و حتی متوسط را علیه امریکی می شوراند
در حیلیکه شمیر مبتمیین به ویروس کرونی در سراسر جهرین
از سیصد هزار نفر گاشته و آمیر فوتی هی به بیش از سیرزده هرزار
نفر رسیده است ،چینی هی امریکی را به شیوع ویروس کرونی مرترهرم
کرده اعمم داشتند که ممکن است ارتش امریکی اپیدمری ویرروس
کرونی را به ووهین آورده بیشد.
"ژائو لی جیین" سخنگوی وزار خیرجه چین در توییرتری
خطیب به امریکی نوشت :شفیف بیشید ،اطمعی خود را در اختریریر
عموم قرار دهید امریکی یک توضیح به می بدهکیر است.
پیش از این نیز شمیری از رسینه هیی چین از احتمیل دسرت
داشتن امریکی در شیوع ویروس کرونی در ووهین خبر داده بودند بری
این حیل سخنگوی وزار امور خیرجه چین بره صرور رسرمری
واشنگتن را به دست داشتن در این موضوع متهم کرد.
سخنگوی وزار خیرجه چین امریکی را فیقد شفیفیت عنوان
کرد و در ادامه توییت خود نوشت :کرونی چه زمرینری درامرریرکری
شروع شد؟ چند نفر آلوده هستند؟ در کدام بیمیرستین هی هسترنرد؟
ممکن است ارتش امریکی این بیمیری همه گیر را به ووهرین آورده
بیشد .شفیف بیشید! داده هیی خود را عمومی کنید! اییال مترحرده
توضیحی به می مدیون است.
اظهیرا ژائو در حیلی است که «گنگ شروانرگ »دیرگرر
سخنگوی وزار خیرجه چین نیز انتقید برخی مقیمی امرریرکری از
تمش هیی چین برای کنترل شیوع ویروس کرونی را محکوم کرد و
گفت :امیدواریم برخی مقیمی امریکی در این مقطع به جیی انترقرید
از چین ،تمش هیی خود را بر مقیبله بری بریرمریری و سروق دادن
همکیری بین المللی متمرکز کنند.
او افزود :امریکی نبیید مسوولیت شیوع ویروس کرونی را بره
گردن چین بییندازند وتمشهیی مردم چین برای کرنرتررل بریرمریری
رابدنیم کنداین کیر غیر اخمقی وغیرمسووالنه اسرت و بره مرهریر
بیمیری در امریکی نیز کمکی نمی کند.
از جینب دیگر ،روزنیمه آلمینی ولت به نقل از منیبع دولرتری
آلمین نوشت که دونیلد ترام اصرار شدیدی دارد که امتییز تولیرد
واکسن حیصل تحقیقی آلمینی هی را به انحصیر کشرور خرود در
آورد ،امی بی افشیی این خبر ،احتمیل موفقیت او بسییر کم است.
از اظهیرا سخنگوی وزار بهداشت آلمین چنین نرتریرجره
گیری می شود که دونیلد ترام تمییل دارد استفیده از دارو را بره
انحصیر امریکی در بییورد.
شرکت کورو واک در شهر توبینگن آلرمرین واقرع اسرت.
تیرنمیی یک شبکه رادیو تلویزیونی جنوب غربی آلرمرین در ایرن
مورد گزارش داده  :آلمین و امریکی بر سرر واکسرن کررونری کره
دانشمندان در توبینگن روی آن تحقیق می کنند دعوا دارند .ترام
تمش می کند دانشمندان شرکت دارویی کرورواک را کره روی
واکسن بیلقوه ویروس کرونی تحقیق می کنند بی پرداخت مربریلرغری
هنگفت به امریکی جلب کند و یی دست کم اسرترفریده انرحرصریری
واکسن در حیل تحقیق را برای امریکی تثبیت کند .مقیمی آلمرینری
هم برای جلوگیری از تحقق این هدف می کوشند.
واقعی چه خبر است؟ در حیل حیضر فرقی نمی کند که ایرن
ویروس از چین شیوع ییفته بیشد یی ارتش امریکی اپیدمری ویرروس
کرونی را به ووهین چین برده بیشند .آنچه مهم است استرفریده هریی
سییسی و اقتصیدی قدر هیی بزرگ پس از شیوع این ویروس در
جهین می بیشد.
در این میین ترام که خود یک تیجر کیرکشته است ،همره
دنیی را بیزار استفیده اقتصیدی خود فرض کرده از هرر مسریلره و
موضوع و اپیدمی به دنبیل استفیده اقتصیدی امریکی است.

محمد صدیقی

تشابهات سرنوشت دو احمدزی

این االغ مسکین ومظلوم وطن مارا این سه رأس خرکشتند !
اینان خودکوزه وخودگِله کوزه وخودخریدارکوزه اند
سی سیل پیش اینین از بورسیه هیی امریکی همزمین مستفید شدند ،
پس از اتمیم تحصیل ،وظییف مشخص را در لبیس هیی متفیو از
جینب امریکی تصیحب شدند .اینین همه غممین امریکیهستنرد وبری
فرستیده شدن شین به کشورفصل سییهی بر زنردگری شرهررونردان
کشور ورق زده شد ( .احمدحیرث ادریرس ) شررد درنرگریرش
همکیر گرامی انجنیر عبدالصبور فروزان درهمین شمیره /.
*************
اگر چه سییست امریکی در چند دهه اخیر دقیقی همین بوده اسرت
امی ترام بدون در نظر گرفتن سییست هیی روانشنیسینه سریریسری
گیم بر می دارد و بگونه وانمود میکند که بی پروا از دیگرران بره
دنبیل منیفع خود و امریکی است.
از منظر دیگری اگر به شیوع ویروس کرونی بنگریرم ،بره
این نتیجه نزدیک می شویم ،دقیقی کشورهییری کره در جرهری
مختلفی برای امریکی خطرآفرین بوده اند مورد حمله کرونی قررار
گرفته و بیعث شیوع این ویروس شده اند .تی از جهی مخرترلرفری
مردم این کشورهی ضربه هیی روحی و میلی جبران نریپرایرری را
متحمل شوند و هم از نظر روانی در جیمعه انسینی به نیقمن ویروس
خطرنیک و کشنده کرونی معرفی گردند.
جهین اگر به همین منوال پیش می رفت ،تری چرنرد سریل
دیگر چین از لحیظ اقتصیدی امریکی را در می نوردید ،ایتریلریری از
لحیظ مخیلفت بی اروپییی هی برای همراهی سییستهیی امرریرکرییری
شین ،آنینرا از امریکی دور می کرد و ایران از لحیظ سییسی ،بیشترر
کشورهیی جهین سومی و حتی متوسط را علیه امریکی می شورانرد
و این به نفع امریکی نبود .از این منظر ،اتهیم چینی هی برامریکی در
شیوع ویروس کرونی می تواند نزدیک به واقعیت بیشد.
از لحیظ اقتصیدی نیز ،امریکیتمیمی کشورهییی که در پی کشرف
واکسن درمین کرونی هستند را زیر نظر گرفته و حتی بررخری از
محققین ویروس کرونی را تیمین میلی می کنند تی دسرتررسری بره
واکسن کرونی به تیخیر بیفتد و امریکی در آخر کیر که یقین پریردا
کرد مخیلفین خود را به زانو درآورده است ،آن زمین بری قریرمرت
گزافی این واکسن را در اختییر بشریت قرار دهد.

در دهه  09قرن بیستم ،حکومت دکتر نجیب اهلل ،قرربرینری
موافقتنیمه ژنو میین جرج بوش و گربیچف گردید .در مرااکررا
میین شوروی و پیکستین ،عبدالوکیل وزیر خیرجه افغینستین مستقیم
شرکت نداشت .در اتیق دیگر جریین گفتگوهی از طریق مقریمری
شوروی به او می رسید و آنرا به کیبل می رسیند تی دکتر نجیب از
جریین گفتگوهی مطلع شود.
در دهۀ دوم قرن بیست و یکم ،حکومت غرنری احرمردزی
قربینی سیزشنیمه دوحه شد .قسمی وجه مشترک سریریسری مریرین
سرنوشت حکومت نجیب اهلل احمدزی و حکومت غنی احرمردزی
در حین تفیو هیی شین ،ییفت می شود .غنی نیز در مرااکررا
دوحه حضور نداشت .خلیلزاد بی رفت و برگشت هی بره کریبرل از
جریین مااکرا به اوخبر می داد تی آنجی که سر اصلی کیر پنهرین
بمیند .خلیلزاد به احمدزی یک معلومی و در دیدار جداگینره بری
عبداهلل معلومی دیگر می داد تی اصل قضیه در پرده ابهیم سیریسری
سر به مهر بمیند.
جنگ غنی بی خلیلزاد که رسینه یی شده است خشم عرقرده
دل غنی را می نمیید که بر سر خلیلزاد می ریزد .تررامر  ،بررای
حفظ منیفع اقتصیدی-ژیوپلیتیک در جنوب آسریری ،طریلربرین را
برحکومت و مردم افغینستین تحمیل کرد .طیلبین می خواهند غنری
را از ارگ بیرون کنند و به جیی بیرق جمهوری اسرممری پررچرم
امیر اسممی را به اهتزاز درآورند.
پس ازامضیی سیزشنیمه امریکی وپیکستین درقضیه افغینستین
عبیس استینکزی از مختومه اعمم کردن جنگ بی امریکی و ادامره
جنگ بی حکومت افغینستین خبر داد .او بی ادبیی سییسی سرخرریره
آمیز رهبران حکومت و سران احزاب سییسی را بقه هری نریمریرد.
طیلبین حکومت غنی وعبداهلل را نیمشروع اعمم می کنند و هرنروع
مااکره بی غنی و تشکیل یک حکومت ایتمفی بی او را انکیر دارند.
این وجه مشیبه دیگری است که میین حکومت غنی ونرجریرب اهلل
ییفت می شود .در آن زمین تنظیم هیی اسممی سنی ماهب و شیعه
ماهب جهیدی مااکره بی حکومت وطن را ردمری کرردنرد و از
تشکیل حکومت ایتمفی بی نجیب اهلل طفره میرفترنرد و خرواهرین
تسلیم شدن حکومت حزب وطن بودند.
ییدمین هست که بیعملی شدن موادتروافرقرنریمره ژنرو در
سیل  ، 9090اول خروج عسیکر شوروی از افغینستین رقم خرورد و
سپس کمک هیی اقتصیدی شوروی کره در برحرران اقرترصریدی
کمرشکن فرو رفته بود ،به حکومت نجیب قطع گردید که سرترون
فقرا دولت کیبل شکست .ارتش ،پولیس ،نیروهیی ملیشیییی همه
وهمه پراکنده شدند .البته ،درزوال حکومت نجیب اهلل تضریدهریی
درونی جیمعه که درآن میین تضیدملی برجسته ترمینمود ،نیزنقرش
مهم را بیزی کرده است.
ترام و پمپئو می گویند مواد موافقتنیمره دوحره را در
افغینستین عملی میکنند .درمرحله اول  0999تن از سربیزان امریکی
را از پنج پییگیه نظیمی از بیرون می سیزند .در آزاد سریزی 0999
زندانی طیلبین در افغینستین کمک میکند .البته ،برای مدتی چرخره
سییست افغینستین در پرده تعیدل وسردرگمی حفظ خواهد شد.
سرنوشت سییسی حکومت غنی احمدزی به یرمرن لرطرف
ترام بسته است که کمک هیی اقتصیدی و نظیمی را ادامره مری
دهد یی آخرین میخ را بر تیبو جمهوریت بی قطرع کرمرک هریی
اقتصیدی ،می زند و راه را برای یکه تیزی طیلبین به قرومرینردانری
پیکستین بیز خواهد کرد؟ (دنبیله درصفحۀ هشتم)
***********
بی این سییست ،امریکی هم از لحیظ سییسی و اقتصیدی و هم
از لحیظ حقوق بشری به امتییزاتی بیور نکردنی دست پریردا مری
کند ،اگر در میین راه اشتبیهی رخ ندهد و کسینری سرد راه ایرن
موفقیت امریکی نگردند/.

شمارۀ 8601

هفته نامۀ امید

داکترغمم محمد دستگیر

برومفیلد  ،کلورادو

گفتار معروف و ارزندۀ احمد شاه مسعود

یکی از دوستین گرانقدرلطف فرموده ویدیروی جرلرسرۀ
معروف آمرصیحب احمد شیه مسعود (شرهریرد وقرهررمرین مرلری
افغینستین) را روی صفحۀ فیسبوک گااشتند .بی شنیدن ان ،خطریبرۀ
«گییپ »برای مردم ویتنیم درشمیره  9900هفته نیمه وزین امریرد
مطیلعه کرده بیشید و طیرق بن زیید را که درنیحیه جربرل الرطریرق
امروز برای سر بیزان خود ایراد کرده بود بخیطرم زنرده سریخرت
امید که شمی آنرا در شمیره  9900هفته نیمه امید از نظر بگارانیرد.
ولی چون وقت میسر نبود خواستم بعدا در یک فرصت مرنریسرب
جریین این جلسه را از گفتیر آن راد مرد بزرگ به تحریر بییورم؛
وقتی دوبیره به فیسبوک مراجعه نمودم ،آن کل ویردیرویری را
نییفتم .بنیء ،بعد از ظهر روز یکشنبه  9میه میرچ 1919م بی دوسرت
عزیزا بیتمیس امدم و بی لطفیکه دارند ان کل را بمترممرل بررایرم
تکست نمودند و منهم بدون ضییع وقت به نوشترن گرفرتریر آمرر
صیحب آغیز کردم .بگمینم حدیث رسول اهلل است«:انچره گرفرتره
میشود فنی شدنیست و آنچه نوشته میشود بیقی میندنیست »خواستم
آن گفته هی را از ویدیوی سمعی و شفیهی به نوشته بسپیرم.
امر صیحب در یک شیم ،قبل از طعیم شب بین قومیندانرین
و مجیهدین مجلسی برگزار سیخته وبی کلمی سیدۀ مرخرترص بره
خودش به فیرسی دری گفتیری دارد که میخواهد به مجیهدین بعرد
از یک حملۀ دشمن ،طیلبین و پیکستینیهی ،که بی مقریومرت شردیرد
جنگیدند ولی همه چیز را پراگنده سیخته بودو روحیه هم کرمری
ضعیف شده بود تشویق میکند ،امیدوار میسیزد و بی کمک خداوند
وبی دعیی ختم مجلس ،طرد تعرض دوبیره بر دشمن اتخیذ میگردد.
کوشیده ام تی عین کلمی را قسمیکه شنیده ام برنرویسرم ولری
جیهییی که واضح شنیده نتوانستم بی نزدیکترین امکینیت آن نوشتم
اگر خمیی ییفته میشود امید دوستین آنرا تکمریرل سریزنرد .آمرر
صیحب مسعود گفتیر خود را چنین آغیز میکند:
اوأل ،می و شمیهمیقدردگه پییین و بیال پیش همی طفرل و
سییسر میگردیم ،به کدام چشم بگرده .همی مردم بگوید :که همی
شمی کل تین جور ،صمد تین ده دست می ،چه گر اس! وطرنره
دشمن گرفته ؛ یعنی بخدا! او طرف خو از یکطرف جگرآدم خون
میشه .قسم به پروردگیر،هرطرف که میرم میگم پرورد گیرا صرد
دفعه می مردیم ولی مردم ،می را جُور نمی دید؛ که نه مردیرن نره
کشته شدین نه اسیر شدین شمی را چه شده منطقه را ترک کردین.
آه! و هر دفه ده فکر ازی میشم که مهیجر بُره طررف بردخشرین،
آینده هییشه فکر میکنم ،منطقه را فکر میکنیم ،آینده ای مردم را
فکر میکنم ،میگم بیزام پروردگیرا! از آسمین سنگ ببیره خرو ای
کیر نشه .خو ده کجی بُره؟ چه ترتیب شوه؟ می تمش خوده میکنیم،
مگر این راه حل اسیسی نیس! نه بخدا ،اگه بدخشین راه حل اسیسی
بیشه .صبی ده اونجه که بیز رفت کجی بریم ،به لب دریی! فرهرمریردی
یینی؟ دگه اوطرف ،تیجکستین راه نته .پیره دار روسری بریز ده
اونجه بیشه در سرحد از وا دریش کنه؛ اگه به او پنیه ببریم چطوای
ننگ تیریخی را کجی ببریم؟ اگه درینجه دفیع نکنیم بیز اونجه کجی
دفیع کرده می تینیم؟ ده ملک بدخشین کجیجیی دفیع بریشره! آه،
گ مه همیست که« :لحظۀ تیل نتین ».ده ای رقم به توفیرق خردا
می تینیم ای دشمنه ده یک روز تیر ومیر کنیم ،روزدوم وروزسروم
و چیرم کیر نداره؛ من یک مثیل عیدیشه بگویم ،اینه یرک مرثریل
عیدیش :میگم همی امشب میرویم پل جبل السراج ،پل همری چری
ره گل بهیر را روبروی خود قطع میکنم ،همییلی بی تینک هی قرطرع
اس .از همین جی می و شمی همی قسمی که مردم مهیجر برآمد ،همی
تفنگ سر شینه می میرش کده درآییم ده همی کوهسترین .گرروپ
کوهستین پیش ،کیپیسی پیش ،کوهستین پشتش ،پروان پشتش ،جبل
السراج پشتش ،کیبل ..همی میرش کده بریم .تره خدایتین در پرل
سییرهمیتو مردی است که بی می و تو جنگ کنه؟ یک والیرت را
خو ده همی یک شب می گیریم( .روی خود را به دوسرترین دور
می دهد) نمی گیریم؟ (صدای همه) بلی ،می گیریم!
حیلی تی ده اینجه شیشتیم ،چرا در والیی نه نشینریرم؟ از
همینجه راست میریم ده پل سییر .دوتی تینکش اوسه رفته چیر تییش
اوسو رفته پنجش....تیکه دشمن پس جم کنه خوده پس بیییه می پل
سییر را میگیریم .مه بگویم ....بیز تکرار میکنم – اینه یک تیکتیک
آسین – پل از ینجیم خیر! کیر بیشه ،قطیر...کیپیسی پیش ،کوه بند
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از اوبغل تی شوه ،کوهستین پشتش ،جبل السراج پشتش کیبل پشتش
یواسه و لیک می و تو ده همونجه حرکت کنیم بریم تیر و میرمیشن
چیرتی مرمی رسیم زده شود ،هله آمدیم!
شمی را بخدا بین خود استیم !همی دشمن استید میشه ،خط
مییندازه  ،دشمن کجی میره .او که از جنید ترگریو آمرده برود او
خمص اس..او قوه .....او قوه دگه رفته طرف چه نیم داره؟ طرف
کودامن و طرف چیریکیر رفته! دریی سرحد ابنیقه (دو انرگرشرت
شهید را موازی میسیزد) پل دفیع( .مکث) همیطور نریرس؟ نری
همیطور نیس؟ ( همه جواب میدهند) همیطو اس! حیلی ،همیرنرجره
شیشتین همی مردم بیچیره و مظلوم از گشنگی پییش دراز شردن،
همی یک پَیره اس؟ تی همونجه رفتن گپش چه میشه....خرو ..پرل
سییر رسیدی .توبسته میکنی بچه بگرام ره ،موالنی سید خیل را بخدا
اگه استیدش کنی ،از دریی می برایه ده سید خیل خود .اووونره...
چیریکیر ره سیل کواز پشت سر صدای خوجه نبی برآمد که بییدر
زیر چیریکیر استم .دوتی راکت بزنه در بغل چیریکیر...او در جربرل
السراج میشینه؟ پدر کمنش اگه در جبل السراج بشینه .مریرشریره؟
(صدای همه) نی نمیشینه! ببین یک پراگندگی عیم است .خط مری
ده کیبل کجی بود ،دگه کجی بود؟ دشمن بی یک قوای جم آمد .بری
یک تعداد تینک یک نقطۀ ضعیفه گیر کرد .پشت سره زد؛ یرک
پراگندگی بوجود آمد .حیلی که جم شدیم ،بییئید که می و شرمری
مثل یک مشت واری (از دست راست خود مشت میرسریزد و بره
پیش حواله میکند) پس بریم! حیلی حد اقأل یک نفس مری راسرت
شد ،یکی دیگه ره شنیختیم ،توکجی و او کجی ،جرم شرویرم پرس
خوده یک مشت جور کنیم! یک مشت جور شویم ...و همی مشت
واری ( بیز مشت میسیزد و حواله میکند) داخل کوهستین شرویرم.
کل طرد مه همی گ نیست که قسمت کوهستین اسرت .دیرگره
طرد می تینین بکنین ،دیگه طرد می تینین .مه میگم« :پشت بسییر
گ کشیل نگردین ،همی مردمی زییدی که دگه همی گ میزنن،
گ میزنن ،گ میزنن عمل معلوم نی  ..روزهی ره تیر! »هرمری
کوتیه صحبت .یک تصمیم گرفتن دگه  ،مه خو گ مه هرمریرس
بییئید که عصبی جم کنیم ،مشوره میکنیم :هم امشب! همیم شب !
چند نفر قومیندان معدود ،گوش کنین ..چرنرد نرفرر قرومرینردان
معدود...همیم شب ،بعد از نین دگه قومیندان صیحبین را رخصرت
میکنیم؛ استید تکلبف داره ،از کُل کوهستین عظیمی صیحب بی سره
قومیندان لوایش ،آغی جین بیشینه همینجه ،سه چیرنفر بس اسرت.از
حیجی صیحب همرای چند تی قومیندان کمنییش بشینه همریرنرجره.
المیس خین نیست معیونش است .موالنی اس .چنرد نرفررمریرشرنریرم
همینجه ،هشت نه ده نفر امشو یک پروگرام جور میکنیم .ترعرداده
جم میکنیم ،صبی «مرمی راه »را بند میکنیم یک نفر ره نمی مینیرم
که اوسو بُره .مرمی و مهمی خود را توزیع میکنیم تی دم دیرگرر
(عصر) خوده برای تعرض آمیده می سیزیم...
می رویم به وطن خود ....وطن خود میریم ...اگره ایرن
قوه را به توفیق پروردگیر ( دست بر رخ میکشرد) تریر ومریرش
نکردیم ...این قوۀ (دشمن) جم بود که تیرت شرد .بریور داشرتره
بیشین  ...یقین داشته بیشین ...که مه منبع اطمعیتی قوی در بریرن
دشمن داشتم که لحظه به لحظه مره ده جریین میگااشت .امشب هم
شمی در رادیو خی شنیدین که صیحب منصبین پیکستینی که کشته
نیمشه در رادیو بی بی سی اعمن میکنه پیکستینی ده همی جرنرگ
پنج صیحب منصبش بی اسم بی ولد بی دگه ( روی دور میردهرد مری
پرسد) میگه ،ییزده نفر و  0نفر از کومیندوی چُرا شین – 917
نفر تلفی پییدیش اس .خود شین (دشمن) میگه « :پیش از هرمری
تعرض جنگ به می ،شکرسرت را قربرول کررده برودن ،جرنرگ
بیختگیست  ».از طریق منیبع می برایمی گفته شد قبول کنین ...قبول
کنین " 19کشته و زخمی چیزی نمینده روحیه وجود نرداره .ای
اطمع بود! از اطمع مه کده دیدن خود ...از هر قومرینردان کره
پرسین میکنم میگه که« :تینک داشت روحیه نی ،روحریره نربرود!
روحیه نبود!».
گ که فعم همین جیست ،ترتیب پروگرام بره تروفریرق
خدا وازخدا کومک میخواهیم ،متوجه .امشب همیطور جور کنیرن
که :همۀ این قوه توته توته شوه در هر بند .نه فیمه که مه از کجری
ضربه خوردم؟ از کجی قطع شدم؟ کجی پشت سَرِ مه دَور کرد؟ بره
صبی به دگه شب اش راکت هیی می فیر! عَین بغل قره بری رسریرده
بیشیم ،در اونجه رسیده بیشیم؛ دنیی هم به سرش خوش بیشه ،چشرم
چیرتی پیچه سفید و مهیجر و طفل و سییسرهی هم ده اینجره خروش
شوه و مردم هم بگوین که« :مردم مردی بودن»؛ اگه یک حیلرت
پراگندگی آمد ..سیل کو دشمن تیر و میر میشه!
این قوه را(دشمن) تی سه میه دیگه جم کرده نرمریرترینره.
درست اس همی گ ؟ امشب بشینیم ،همی گ درسرت اسرت؟
( همه بلی) همه قومیندانین صیحبی امشب کمر بسته است (همه بلی
همه کمر بسته است) .ازهمین مهیجر کرده تو وخدایت هرمری
مردن همونجه ،سَر نیست؟ مردن بهتر نیست؟ خوبتر نیست؟ فیصله
همی است (صدای همه) .کدام کس کدام گ دیگه نداره .دعری
میکنیم استید صیحب دعی کنیم :
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دست همه بیال میشود و بعد از درود و تهنیت دعی به دربریر
الهی آغیز میگردد .در شروع دعی که یک فضیی آرام دورو پیرش
را فراگرفته بود یک شمیل که به تدریج قو مریرگررفرت پریردا
میشود تی حدیکه کلمی دعی به مشکل درک میگردد؛ آنچه شنیده
توانستم چنین بود:
الهی ،تو ما را نصرت غیبی رسان .الهی ،تو دشمن را
سر ما خوش نساز .پروردگارا ،تو مالئک را به کومک ما روان
کن .خدایا ،اگرما مظلوم استیم تو یار مظلومان استی .خدایاا،
اگر ما شریعت خواه هستیم تو یار شریعت خاواه هساتای.
خدایا ،ما عزت ای ملک میخواهیم تو یار ماردم باا عازت
هستی .پروردگارا ،تو با ما کومک کن .پرورد گارا! تو دست ما
ره بگیر .پرورد گارا (شمال شدید)  ،خدایا ،توکامیابی دنیاا و
آخرت نصیب ما کن .خدایا ،قدم های ما را ثابت ناگااه دار.
خدایا ،نشان مارا به شدت بساز(چند جمله شنایاده نشاد).
دعای مارا قبول کن .آرزو های مارا ده دنیا و اخرت باه سار
رسان .آمین یا رب العالمین
به فکرمن این بید وشمیل پییمی بود که اعمم میکررد بره
پیش بروید! کومک و حمییت خداوندی درعقب تین به سررعرت
درجریین است...رفتندوراستی دشمن را تیر ومیرو سرکوب کردند
وهمه به جیی و جییگیه خود برگشتند.
اینست مثیل یک لیدر مردم ازخود مرردم بررای مرردم.
شنیدید که چطوربه زبین خود مردم و بی شفیفیت کیمرل مرقردمره
چیده شد ،توجه به طرف مظلومین مهیجر جلب گردیرد .غریرر
همرزمین را تنبیه نموده احسیسی شین را بره جروش آورد .در
جنگی که سبب پراگندگی شین شده بود تلفی دشمرن را بریرین
داشت تی مجیهدین بدانند که این پراگندگی شکست نبرود برلرکره
دشمن صدمۀ زیید دید .پمن خود را بی مشورۀ چرنرد نرفرر طررد
میکند .سوق و اداره را واضح بیین میدارد و هدف را تعین میکند.
بی تیثیری که گفتیر و پمنش بر همسنگرانش وارد سیخت
همه متحدانه از هر گوشه و کنیر شمیلی کمربستند تی پل سییر در
جبل السراج را دوبیره به تصرف بییورند .در شب موعود این جلسه
تعرض آغیز میگردد و مطیبق پمن تیکتیکی مرجریهردیرن مروفرق
میشوند و قسمیکه وعده داده شددشمن تیرومیرشده .مرهریجرریرن
داخلی همه بجیی وجییگیه خود بر میگردند .اینست لریردرشر و
اینست دفیع از وطن و از مظلومین.
دلیلی که این ویدیو را بی تکیلیف زیید از گفتیر به نوشرتره
آوردم این بود تی بیز لیدر ش قهرمین ملی به خیطر هی زنده شرود.
آنهیئیکه در رهبری هستند نکی آمر صیحب شهید قهرمین مرلری
افغینستین را که در بیال ذکر ییفت به دقت بخوانند و بییندیشرنرد و
بیز بخوانند وبی فکر و تعقل عمیق خردمندانه قیطعینه در میین مردم
بی لبیس مردم و بزبین مردم سخن گویند ،ولی بسییر گ نرزنرنرد.
پمن هیی تیکتیکی خود را در بین اعضیی کلیردی و بره مشرورۀ
بزرگین و دانشمندان و توکل به خدای بزرگ به کرسی عمل تکیه
دهند و رود آن راد مرد را شید سیزند .امید که این بیرهم حمییرت
و کومک خداوندی بسرعت نصیب شود؛ میشود اگرهمه مرینرنرد
اهل مجلس امر صیحب جمع شوند و از خلوص نیت و خیص برای
خدا و به منظور عدالت  ،صداقت ،مسیوا و ضد فسرید و ضرد
تقلب بیشد .و من اهلل التوفیق/
*****************

گلستان سعدی باب هفتم در تأثیر تربیت

معلم کُتّیبی (کتیب نویس ،نویسنده)دیدم در دییر مغررب
ترشروی تلخ گفتیر بدخوی مردم آزار گدا طبع نیپرهیرزگریر کره
عیش مسلمینین به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مرردم
سیه کردی .جمعی پسران پیکیزه و دختران دوشیزه به دست جفیی
او گرفتیر نه زهره خنده و نه ییرای گفتیر گه عیرض سیمین یکری
را طپنچه زدی و گه سیق بلورین دیگری شکنجه کردی .الرقرصره
شنیدم که طرفی از خبیثت نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند
و مکتب او را به مصلحی دادند پیرسیی سلیم نیک مرد حلیرم کره
سخن جز به حکم ضرور نگفتی و موجب آزار کس بر زبرینرش
نرفتی.
کودکین را هیبت استید نخستین از سر بررفرت و مرعرلرم
دومین را اخمق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند به اعتمید حلرم
او ترک علم دادند اغلب اوقی به بیزیچه فراهم نشستندی و لرود
درست نیکرده در سر هم شکستندی
استید معلم چو بود بی آزار
خرسک بیزند کودکین در بیزار
بعد از دو هفته بر آن مسجد گار کردم ،معلم اولریرن را
دیدم که دل خوش کرده بودند و به جیی خویش آورده .انصریف
برنجیدم و الحول گفتم که ابلیس را معلم ممئکه دیگر چرا کردند.
پیرمردی ظریف جهیندیده گفت:
لود سیمینش بر کنیر نهید
پیدشیهی پسر به مکتب داد
جور استید به ز مهر پدر
بر سر لود او نبشت به زر

هفته نامۀ امید

انجنیر عبدالصبور فروزان

شمارۀ 8601
استید یونیورستی نیوجرسی

خصومت کرزی واحمدزی علیهه مهردم
والیات شمال و معاهدۀ ننگین(دهنۀ غوری)
درقریۀ خورجین ولسوالی چهیرسدۀ والیت غور خرینرمری
بیچندطفل یتیمش زندگی می کند که شوهرش راطیلبین بره قرترل
رسینده بودند ،آنچه ازشوهرش بیقی مینده بود چندسیل مرحردودی
راکفییت کرد واطفیلش هنوزکوچک هستند که زمین راشخم کنند
 ،کشت وکیرنمییند زندگی راپیش ببرند .ازپدرشین چهیرخرمیراث
میند که آن بینو ازآنهینگهداری هم می کند وبعضیآنهیرا به اجریره
میداد ولی چندان عییدی به بیرنمی آوردنرد .بریگراشرت هررروز
زندگی او و اطفیلش ضیق وضریرق تررمری شرد وترنرگردسرتری
دامنگیرشین شده بود.
روزی به فکرآن میشودکه به مرکزوالیت نزدپدر برودتری
راه چیرۀ برای گریز ازتنگدستی رابرایش نشرین دهرد .طریلربرین
اکثریت ولسوالی هیی غور به شمول چهیرسده را دراختیریردارنرد،
تنهیمرکزوالیت درحیکمیت دولت است .طیلبین انتقیل موادغاایی
ازقبیل آرد ،برنج وموادمحروقیتی رابه مرکزوالیت بصور قطرع
منع نموده اند .این تعزیرا شدیدمواد اهیلی مررکرزغرور را بره
تنگدستی شدید وفقر وفیقۀ دلخراشی دچیرسیخته اسرت .قریرمرت
چنین مواد که در ولسوالیهی تولیدمیشرونرد بره انردازۀ درمررکرز
بلنداست که اکثریت مطلق مردم توان خرید آنهیرا ندارند.
آن خینم مقداری آرد ،برنج ،حبوبی  ،مسکه وقرو کره
درولسوالی شین نسبت به مرکزفراوان وارزان است ،گرفته بریالی
یکی ازخرهی انبیر میکند تی چیزی ازآنرا کره ترحرفرۀ پردراسرت
خودنگیه دارد وچیزی را بفروشدوتکیفوی مصیرف سفر رانمرییرد.
دربیزگشت بیخود اندیشید که ازسوختن وسیختن بی فقر بهترراسرت
این کیربکنم تیلقمه نین حملی برای خود واوالدم تریریرکرنرم .بره
کمک عدۀ از خویشین راه هییی راکه گارطیلبین نبود پریرداکررد
وآن کیررا آغیز نمود درهرنوبه شب رادرخینۀ پدرمی گرارانریرد
وصبح میل ومتیعش رافروخته پس به قریه می آمد .چرون قرلرت
مواد ارتزاقی درمرکزوالیت خیلی بلند بود .ابتدا از خر اسرترفریده
می نمود ،رفته رفته سرمییه اش بیشترشد ،دوخر ،سه خر وهرچهیر
خر رابکیر انداخت.به این صور آن خینم منفعرت خروب کررد
وسرمییۀ سیخت که مردم قریه و دوستینش هم از اوفریرم مری
بردند.
قضیرا که دریکی ازسفرهیی اوکه اول فربرروری سریل
جیری بود ،طیلبین از فعیلیت تجیری اش آگیه میشوند ،راه بیزگشت
اورا پیدا میکنند ودرکمینش می نشینند .اورا بیخرهییش گررفرتریر
می نمییند وبه دارالخمفۀ شین می برند .قیضی طیلبین حکم می کند
که خینم به جرم استفیده ازخرهی محکوم به پرداخت جرریرمره و
خرهی به جرم انتقیل موادغاایی محکوم به اعدام اند ! قرار گااشته
میشودکه حکم شریعت طیلبین درمرکزولسوال چهریرسرده جریری
شود تیسییربیشندگین ازآن پند بگیرند !
قیضی بعد ازثنی وصفت خداوند(ج) وپییمبرش (ص) حکم
میکند که خرهی به جرم انتقیل موادغاایی به کسینی که بیکریفرران
همکیراند ،درمحضرعیم اعدام شوند  .قیضی طیلبین گفتن چرنریرن
سخنهی به حیضرین امر کردکه نعرۀ تکربریرر برگرویرنرد ! دارهری
برپیسیخته شد ،درگردن خرهی حلقه هیی دار انداخته شدو در میین
هییهوی مردم وطیلبین ریسمین هیی دارکش شد ،ولی نسبت اینکره
آن حیوانی جسیم وقوی بودند پییه هیی دارشکسته وخرهی زنرده
به زمین خوردند ،هییهوی مردم بلندشد ،بعضی هریقرهرقرهره مری
خندیدند وعدۀ حیلت زار آن حیوانی بی زبین را دیده غرمرگریرن
بودند .قیضی طیلبین امرکردکه چون آن حیوانی عظیم الجثه انرد
وبه دارآویختن آنهیکیری نمی افتد ،لاا بییدچینواری شونرد ! آن
معصومین رابه حکم قیضی طیلبین پهلو به پهلو ایستیدکرده وچرهریر
طیلب درمقیبل شین ایستیده وتفنگ هیی خودرا نشینۀ پیشینی شرین
کردند وبی نعرۀ اهلل اکبرمیشه هیرا کشیدند ،مررمری هری پریریپری
برپیشینی خرهی اصیبت کرده هرچهیرآنهی برزمین خوردند وجین به
حق سپردند.
این داستین الم انگیز راکه بیینگراعمیل دهشت زای طیلبرین
است ،دوستی از جرمنی بیمن شریک نمودکه بررادرش ازهررا
برایش ایمیل کرده است ،و خواستم آنرا بیشمی خوانندگین عرزیرز
امید شریک سیزم ،تیچهرۀ این جنییت کیران روشنرترر شرنریخرتره
شودکه آنین هرنوع جنییت و قبیحت را در زیرنیم اسرمم انرجریم
میدهند .ورنه شریعت اسمم کجی واعدام خر کجی ؟! درتیریخ کهن
ملل عرب آمده که امرای ظیلمی درمیین آنرهریگراشرتره انردکره
اگرکسی رااعدام میکردند سگی رانیز بی او درپییۀ داردرپهلرویرش
می آویختند ،امیآن اوامر تحقیرکردن شخص محکوم بود نه اعدام
سگ ،واکثراٌ اجسید سگهیی مرده را می آویختند!
ولی این بیراول است درتیریخ بشریت که طرییرفرۀ برنریم
طیلبین خر راکه یک حیوان آرام ومظلوم است اعدام کردنرد ،بره
همین خیطردراول مقیله درقید قلم آوردم تی روزی نسلی کره مری
آید بدانندکه مردم می درگیرچه طییفۀ بوده اند!

وبیز به همین لحیظ دراول مقیله جیدادم تیدانسته شرودکره
کرزی واحمدزی طی نزده سیل درتقویت چه گرروهری زحرمرت
کشیدند ،خون یک صدهزارسربیز وطن رادرپیی آنین ریرخرترنرد،
وجهین شیهد بیشدکه یک کشورمعظم جهین به گروهی که حرتری
خر را اعدام مینمیید درسیزش ومعیمله می نشینند !
حقییق نشین میدهد که پروژۀ کشیندن جنگ به صفحری
شمیل افغینستین در بیرون مرزهیی کشور طررد گرردیرده اسرت،
حیمدکرزی  ،اشرف غنی احمدزی وحنیف اتمر میمورشده انردتری
درتطبیق وتحقق آن همکیری وهمدستی کنند .اینهی موظف انردتری
زمینۀ فعیلیتهیی جنگی طیلبین ،داعش وسییرگروههیی تروریسرتری
رامسیعد بسیزند وآن منیطق راکه همجوارکشورهیی آسییی میینه و
روسیه اند ،بی ثبی ونیآرام گردانند ،زیرا چگونگی اوضیع درآن
منیطق مستقیمی براوضیع جیری کشورهیی آسییی میینره وروسریره
تیثیرمی انداز.
تشدیدجنگ ،بی ثبیتی ونیآرامی منیطق شمریل کشرورنره
تنهی دربرآورده شدن اهرداف سرترراترویرک وتروسرعره طرلرب
(هومونستی) کشورهیی ذیدخل کمک می نمیید برلرکره کررزی
واحمدزی وهم اندیشین قبیله گرای شین نیرزدرحصرول مرقریصرد
فیشیستی وقومگرایی ایشین ییری می نمیید ! این پرروژه طروری
عییر شده که درآن والیی طیلبرین ،داعرش وسرییررگرروهرهریی
تروریستی بیید متحدانه وبدون کدام اختمفی همه یکجی ودریرک
سنگرعلیه قوای مسلح کشوربجنگند .طبق مفردا این پروژه هرم
اکنون والیی بدخشین ،تخیر ،فیرییب ،بلخ  ،سررپرل ،شربررغرین،
جوزجینین ،میمنه وبغمن که قبم ازوالیی بیامن بودند ،به منریطرق
نیآرام وبی ثبی تبدیل شده اند .طیلبین وهمکیران جنییتکیرشین در
آنهینفوذ کرده وهرروزصدهیتن ازاهیلی آن والیی راشرهریردمری
سیزند .اشخیص انتحیری شین درهرگوشه وکنیر عملیی انترحریری
مینمییند زندگی مردم آنرا برهم زده اند وآرامش آنجیهیرا ازبریرن
برده اند ،مکیتب وموسسی تعلیمی را مسدود وحرتری مرکریترب
دختران را آتش زده اند .
جنیب سیدمسعود بدخش استیدسیبقه در دانشگریه کریبرل،
بیشندۀ کینیدا ،در زمینی که استیدعطیمحمد نور والی بلخ برود ،بره
آن والیت سفرکرد .اودرموردشهر مزارشریف چنین گرفرت« :
مزارشریف به یک شهر پیشرفته به مثیبۀ شهرهیی اروپییی تبردیرل
شده بود ،مکیتب ،دانشگیههی ،شفیخینه هی ،اموربریزرگرینری ،امرور
شهرداری ،خدمی عیمه ،صنعت وزراعت درآن به اندازۀ پیشرفت
کرده بود که انسین فکرمیکرد دریک شهراروپییی میبیشد ،وحتری
امنیت ومصونیت آن بلندترازبیشترین شهرهیی اروپی بود .سرک هی
قیرریزی شده ونظم ترافیک آن هزاران مرتبه بهتر ازکیبل بود».
غنی احمدزی به بهینه هیی گونیگون ولجیجت قربریرلروی
استیدعطی راازآن والیت برطرف کرد ،و اززمینیکه وی بررطررف
شده ،نظم وآرامش نیپدید گردیده ،طیلبین درآن شهر نفوذ کررده،
نیآرامی وبی امنی ایجیدنموده اند .عملیی انرترحریری شرین روز
وروزگیرشهروندان راسییه وتیریک سیخته است .میگویند هرمریرن
اکنون درمزارشریف ازسیعت پنج عصربه بعد کسی ازخرینره اش
بیرون رفته نمی تواند .حتی در روزروشن مرردم راایسرتریدکررده
تلفون دستی وهر چیزی که داشته بیشند ازنزدشین مری ربرییرنرد.
کسی بنیم اخترلوچک (لچک) از طرف غنی احرمردزی برحریرث
قومیندان امنیۀ مزارمقررشده که نفرهیی اوهرنوع اعمیل بداخمقی
وجنییت را درحق مزاریین دریغ نمی کنند .ایشین زندگی را بررآن
مردم تلخ وتیره سیخته اند .یک دوست من کره درمرزارشرریرف
زندگی می کند دریک صحبت تلفونی گفت« :درزمین استید عطی
شهرمینند بهشت آرام بودومردم تینیمه هیی شب درپیرکهی وبریزار
گشت وگاار میکردند وحتی عدۀ از دوکینهی ،مغیزه هی ورستورانهی
تیصبح بیز بودند ومشتری داشتند.
مگرپس ازتبدیلی والی بلخ ،همۀ والیی شمیل راطریلربرین
ازسیکنین بومی آن که عمدتیٌ ازبک وتیجیک و هزاره اند ،تصفیره
مینمییند وپشتون هیرابجیی شین مسلط می گردانند .البته طرراحرین
این تصفیۀ نوادی نیزبیطرزدید این گروه مروافرق انردوآنررامرمرد
خوبی برای تطبیق این پروژه می شمیرند .کرزی در چوکی ایرن
پروژه دستآوردهیی وسیعی دارد و دردوران طروالنری قردرترش
اکثریت فرمیندهین مجرب دورۀ جهید ومرقریومرت را بررکرنریر
ونیبودکرد .اوبی طیلبین ارتربریطری نریرکروقریئرم کررده آنرهریرا
بیوجودجنییی وقتل وقتیل مردم بی گنیه وطرن (د دی خریوری
بچیین او زمی ورونو) ییدمیکرد وسرکردگین آنهی مخفیینره درارگ
رفت وآمد داشتند .
ترورشهیدمحمد داؤود فرخیری ،شهیدمولینی عبدالرحرمرن
سیدخیلی ،شهیداستید برهین الدین ربینی فقید ،ومسرمروم کرردن
میرشیل فهیم ،به حیشیه راندن سران جهید ومقیومت ،احیی وتقرویرۀ
صفوف طیلبین ،گسترش فسید اداری ،همرگرینری سریزی قریچریق
موادمخدر ،احداث کمربند طیلبین دراطراف والیت پرروان بررای
سرزنش وسرکوبی مردم شمیلی درآینده ،بهم اندازیهی میین هرزاره
هی و پشتون هیوجنگ هزاره وپشتون درافشیرکیبل ،گسترش تفرقه
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ونفیق زبینی ،قومی و ماهبی ،خیموشی دربرابر اعمیل انرترحریری
ودهشت ووحشت طیلبین ،ازجملۀ دستآوردهیی اوطی سیزده سریل
قدرتش میبیشد.
حنیف اتمر در اجرای سهم خود درتطبریرق ایرن پرروژه
کوتیهی نداشت ،او در ایجیدهسته هیی داعش درنرواحری شررقری
وشمیلی کشورنقش فعیل داشت .قبل از قوام این گروه آدمرخرور
وظیلم بی دین وبی عیطفه درشمیل کشور ،اهیلی شبرغرین ،ترخریر،
بدخشین درسیلهیی 1990و 1990شکییت داشتندکه ازطرف شرب
هلیکوپترهیی بی نیم ونشین واکثر سفیدرنگ درمنیطق آنهی نشسرت
و برخیست می نمییند واشخیصی درقریه هیی شین پیداشده اند که
خینه هیرا کرایه میگیرند وهمراه بیزن وفرزندان شین می بریشرنرد،
همه متمول وپولدار اند وبه زبینهیی محلی بلدیت ندارند.
دار ودستۀ غنی احمدزی به این شکییی گوش نمیکرد تری
اینکه آهسته آهسته آن هستۀ داعشی درآن والیی بره پرخرترگری
رسیدند ،جنگ وویرانی راآغیز کردند وبه اذیت و آزار مرردان
محل پرداختند .حتی زمینی که درآغیز جیبجی شدن شین درلرغرمرین
حیجی ظیهر پسرحیجی قدیر ازقتل وویرانگری آنهی شکییت کرد،
غنی احمدزی که امورامنیت ملی آنرا حنیف اتمربعرهرده داشرت،
خیموشی وبی تفیوتی اختییرکرد وحیجی ظیهر مجبورشردکره بره
تنهییی در برابر داعش بییستد وجلوقتل وقرتریل آنرهریرابرگریررد.
اوضربی شدید برداعش وارد سیخت که سبب خشم ونیرضرییرتری
هیی احمدزی واتمر شد واورا متهم به سر کشی ازدستورا دولتی
کردند.
اخیرا مقیمی نظیمی امریکی درکیبل گفته اندکره داعرش
کدام خطری رابرای آنهی ایجیدنمی کرنرد وعرمرلریری نرظریمری
دربرابرآنهیضرور نیست ! هم اکنون درشمیل کشور داعش ،طیلبرین
ودیگرگروههیی همسین شین همه یکجی قتل و ویرانگری وجرنرگ
مینمییند وآن والیی رابی ثبی ونیآرام سیخته اند .جریلرب ایرن
است که همۀ آنهیهمدست وهمسنگر یکدیگررانرد وبردون کردام
اختمفی همۀ شین دربرابر قوای مسلح کشور درآنجیهی می جنگنرد
ومردم بومی را اذیت وآزار میدهند ومنیطق شین رابی ثبی سیخته
اند .این همکیری وهمدستی غیر قیبل انتظیر میین این گرروهرهریی
جنییتکیرواقعیت روشنی راثیبت می سیزد که همۀ شین ازیک منبرع
تغایه وتمویل وتسلیح میشوند ،ازهمین منبع دستور مری گریررنرد
وبرای برآوردن اهداف همین یک منبع می جنگند .
درواقع طراحین این پروژه درنظر دارند تیشمیل افغینسترین
را به تختۀ خیز داعش وسییرگروههیی تروریستی برای کشورهریی
آسییی میینه تبدیل نمییند .بیید ییدآور شدکه یکی ازبغرنج ترریرن
مسمله درقضیۀ افغینستین ارتبیط طیلبین بی ایران و ارتبیط طیلبرین بری
روسیه و چین میبیشد  .قرارشواهد ،روسیه وچین هردو به طیلربرین
همکیری هیی پولی وتسلیحیتی نموده اند وحتی از مرمقری هریی
طیلبین بیپوتین وسفرهیی شین به چین بطور مخفیینه درمطربروعری
جهین گزارش داده شده ،و ایران برای سیل هیآنهیرا پول واسلرحره
داده است.
این که روسیه دربرابراین همکریری هری ازطریلربرین چره
میخواهد ،ایران دربرابر پول هیوسمد هییی که داده ،ازآنهری چره
تقیضیدارد وچین به چه منظور ایشین راهمکیری نرظریمری وپرولری
مینمیید ،تیکنون مخفی وپوشیده مینده است .مقیمی امریکیگفتره
اندکه بی بقدر رسیندن طیلبین مطیبق معیهدۀ امضی شرده ،در دو
دهه پییگیه هیی نظیمی اش رادرشمیل وغرب افرغرینسرترین حرفرظ
مینمییند .روسیه در مورد این اظهیرا امریکی نه تنهیکدام عرکرس
العملی نشین نداده بلکه کدام حرف وتبصرۀ هم دررسینه هریی آن
کشوردیده نشده است  .ولی همۀ این کشورهی بشرمرول امرریرکری
خوب میدانند که طیلبین خصوصیت روسپی گری دارند ،هرجینبی
که پول زیید بدهد به همین جهت می خوابند ! چنینکه اکرثرریرت
مطلق دولتمندان امریکی به این عقیده اندکه طیلبین گروهی اند غیر
قیبل اعتمید ،از خود اراده ندارند وبره قرول وقررارآنرهری نربرییرد
بیورکرد .
غنی احمدزی به ادامۀ فعیلیت هیی خیینینۀ کرزی درنیآرام
سیزی والیی شمیل وکشیندن شعله هیی جنگ درآنهی به سررعرت
دست بکیرشد ،امکینی جیبجی شدن طیلبین وداعش را درآن برخرش
کشور بیشترسیخت وزمینۀ نفوذ آنهیرا مسریعردتررسریخرت .طری
چهیرسیل قدرتش شعله هیی آتش رابه والیی یید شرده گسرتررش
بیشتر بخشید ،وآن منیطق راکه بیامن ترین وآرام ترین بودند حریال
به شد درآتش جنگ می سوزند ،وروزانه صردهریبریشرنردۀ آن
توسط داعش وطیلب کشته میشوند ،کیروفعیلیت بکلی فلرج شرده،
زراعت وبیغداری و میلداری را کمٌ ازبین برده اند ،فرقرر وفریقره
دامنگیراهیلی گردیده است.
احمدزی درایجید این شرایط نیهنجیر وغم انگیز ازهرنروع
بیشرمی ،بی حیییی ،تزویر وفریب ومعیمله گرری دریرغ نرکررد.
اوطی چهیرسیل قدرتش زمینۀ کشتیر عسیکر (صفحۀ هشتم)
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نویسنده  :ادناکوهیل
ترجمه وتلخیص ازداکترلطیفی
وقتی ازخواب چشم کشودم اتوکیر به مسکن پردری ام
(اوهییو) مواصلت کرده بود امی قییفۀ شهر ایرن بریرطروردیرگرر
درنظرم جلوه نموده وخییل میکردم یرکردسرتره مرردم پررشرور
وپرهیجینی درآن زندگی میکنندکه جهین افراد آن غیرر ازجرهرین
منست .اطفیلم بیخوشی وسرور مخصوصی اطراف خودراتمیشیمری
کردند ومن به چهره هیی محبوب شین نگیه کرده وبیخود میگفترم
اگرهم پنجۀ مرگ جسدم را بربیید ،روحم شریدمرین خرواهردبرود
ازاینکه درموجودیت این کودکین زندگری هریی جروانرترری را
ازهستی خودبه ییدگیرخواهم گااشت.
وقتی بخینۀ خواهرم (دورتی) رسیدم استقبیل گرم اوقلب
مجروحم راکمی تسلی داده وازدیدن قطرا درشت اشرک روی
رخسیره هیی رنگ پریده ام جیری گشت.
طوریکه قبمحدس زده بودم بدبختی در درودیروار ایرن
خینه دیده نمیشد ،روز بعدبه اتفیق خواهرم نزدداکتر سکیو کره
بحیث متخصص سرطین به من معرفی کرده بودنرد رفرترم .قربرل
ازمعیینه بیخود میگفتم شیید داکتری که مرا محکروم بره داشرترن
سرطین نموده ،درتشخیص خود مرتکب سهوی شده بیشرد و ایرن
متخصص تیزه اشتبیه اورابه من اعمن بدارد ...ولری افسروس کره
سیرزندگی مینند رومینهی نیست وحوادث نیگوار به آسرینری ازمری
روگردان نمی شوند...داکترسکیو بطن مراتوسط شعیع ایرکرس
موردمعیینه قرارداد ،هنگیم معیینه آب دهنم خشک شد وبریرهروده
میکوشیدم لبین خود رابی زبین کرخت خود مررطروب نرمرییرم .
درلحیظیتی که مییوسی دامنگیرم شده وتهدیدا مخفی آن برایرم
حکم صدای پیی قیتل رامیداشت ،بزودی حرواس خرود راجرمرع
نموده اشکهییم راپیک می کردم وبه خینه پنیه می بردم...
دردقییقی که اندوه وممل گریبینم رامیگرفت فرورا بره
مجیدله پرداخته قلم و کیغا روی دست گرفته به دوستین واقریربرم
نیمه مینوشتم ییبه جواب مکیتیب آنهی میپرداختم .شییداین نیمه هیی
من برای خوانندگین مورد دلچس قرار نمی گرفت ،امری خرودم
عکس العمل آنهیرا درنظرنگرفته مسلسل مینوشتم و آرزو داشتم بره
این وسیله رابطۀ خودرابیحیی نورمیل ادامه دهم ،زیرادر هرنرگریم
نوشتن همین نیمه هیمی بودکه خودرا بیزهمین زن چرنردمریه قربرل
تصورنموده مرض سرطین رافراموش میکرد ومرینرنرد اشرخریص
صحتمند وآنهییی که هنوزبه مرگ محکوم نشده انرد ،ازحریری
وفعیلیت وسرورزندگی سخن میراندم .بیقی اوقیتم رابره مرطریلرعرۀ
هرنوع کتیبی که بدستم می افتید سپری میکرردم ،ایرن مرطریلرعره
وخواندم راوقتی قطع میکردم که دیگرانگشتینم نسبت خسرترگری
زیید ازصفحه زدن بیزمینده وچشمم خطوط را تشخیص داده نرمری
توانست ،درین لحظه مشغولیت دیگری رابرای خود پیداکرده وبره
(بیزی خیطرا ) میپرداختم .مثم به کلمۀ (ییسمن) فکررمریرکرردم
وبعد طفلک خودرا بخیطرم مجسم سیخته وهمین روزی راکه به من
یکدسته گل زیبی ومعطر ییسمن تحفه داده بود بریرید مری آوردم،
آنوقت چهیرسیل عمرداشت ومصیدف بیسیلگرۀ تولدی طفل دیگرم
بود...
بیالخره روزی رسیدکه دیگر زانوهییم بکلی سستی نموده
وچ وراستم را در جیده هیبخوبی تشخیص داده نمیتوانستم ،قردم
هییم دررفتیر کندی کرده بی مشقت زیید ورهنمییی طفلکم شریرون
خودرابه اولین موتری که رهسپیر شفیخینه می برود مریررسرینردم.
یکروز حین مراجعت ازشفیخینه بقدری خسته و بیچیره شده برودم
که سرراست بیالی بسترم افتیده وهیوالی مرگ رادر نظرم مجسرم
دیدم ،ولی هرطوری بوداین شبح هولنریک راازخرود دورنرمروده
جبراٌ به مصیحبۀ شیرون مشغول شدم ونگااشتم آخرین نرفرسرهریی
هستی درگلویم گره گردد.درپییین مجریدلرۀ ایرن روزیرک نروع
پیروزی درخودحس نموده وپنداشتم که یک قدم دیگربره پریرش
رویعنی بسوی زندگی برمیدارم...
ازین روز به بعد خواهرم شیرون راموظف سیخت تیبهروسیلرۀ کره
میشود روز یک مرتبه مرا توسط تکسی بره گشرت وگراارجریده
هیببرد .این یک فکرخیلی عیلی وپسندیده بود ولی من بره انردازۀ
ضعیف ونیتوان شده بودم که بعضی روز هیدعرو مرعرصرومرینرۀ
شیروان رابرای گشت وگاار درحق خودیک نوع بیرحمی ترلرقری
کرده بیخود میگفتم چرادرین دنییی فعیل وپرحرکت واجتمیعری
سیلم و پر هیجینی که همه چیزآن برای من بیچیره و رنجور طعرنره
وتوهین است داخل شوم ،درحیلیکه بیید لرحرظری پرردرد والرم
زندگی من درکنج اتیقهیی متروی بستر بیمیری سپری گردد  .نره
این افکیردرست ومنطقی نبود ومن نبییدروزنه هیی مییوسری رابره
استقبیل مرگ میکشودم ،لهاا فورا به تردید ومجیدله پرداخته فیژه
می کشیدم...

PAGE4

هرکه بخواهد پزشک دانشمندی گردد برییرد ازپرنردهریی
بقراط حکیم که در زمین خودبرای پزشکین گفته ،پیروی نرمرییرد.
نخستین موعظت آن است که ستییش پروردگیر وفررمرینربررداری
خداوند عزّ وجلّ رابجیی آرید وپس ازآن استیدان خود رابرزرگ
دارید ودرخدمت وسپیسگزاری وگرامری داشرترن آنرین هرمرت
گمیرید .همچنین که درحق پدر ومیدرخود احترام ونیکی میکنریرد
وآنین را در دارایی خود شریک میدانید ،بییرد درحرق اسرتریدان
نیزچنین کنید .فرزندان استیدان رانسبت به خرود بررادر بردانریرد
وهرکه بخواهد طب بییموزد واستحقیق آن راداشته بریشرد ،بردون
اجر ومزد وشرط وامید تمفی به آنهی یید دهیدوآنین رابه مرنرزلرۀ
فرزندان خود ومعلمین تین بشمیرید وازمردمین پست وسفله مرینرع
شوید که این علم شریف را فرا گیرند.
پزشک بیید دردرمین بیمیران وحسن تدبیر ومعیلجرۀ آنرین
چه بیغاا وچه بی دارو بکوشد ومنظورش ازدرمین استفریده ازپرول
پرستی نبیشد وبیشتر اجر وثواب را درمدنظر دارد ،هیچگیه داروی
خطرنیک به بیمیرندهد ووصف آن رانیزبه بیمیر ننمیید ومرریرم
رابه چنین داروهی داللت کند ونه ازآن سخنی رانرد .از ترجرویرز
داروهیی سقط کنندۀ جنین پرهیزنمیید وآنهیرا به احدی مرعررفری
نکند.
پزشک بیید پیک وبیکیش وخداپرست وخوش زبین ونیکو
روش بیشد واز هر نیپیکی وپلیدی وگنیه دوری جوید .نسبرت بره
زنین چه بینو چه کنیز نبیید بینظربد نگیه کنرد وبره مرنرزل آنرین
جزبرای درمین ومعیلجه وارد نشود.
طبیب بیید رازبیمیران رامحفوظ دارد ،ازافشیء سرآنهریبره خرودی
وبیگینه و نزدیکین ودوران دوری جوید ،چراکه بسییری ازبیمیران
بیمیری خودرا از پدر ومیدر وکسین خودمستور ومکتوم می دارنرد
ولی آنرابه طبیب میگویند ،پس طبیب بیید ازخود بیمیر درکترمرین
بیمیری بیشتر دقت نمیید .
برپزشک است که درجمیع احوال آنچه بقراط حکیم فرموده رفتیر
نمیید و رحیم وپیک چشم ومهربین وخیررسین وخوش زبین بریشرد
ودر درمین بیمیران بخصوص مسکینین وفقرا به جد کوشد ،درفکر
سود واجر ازاین دسته نبوده بلکه اگرممکن شود دارو راازکریرسرۀ
خود بدانهی دهد ،واگر این کیرممکن نگردد به درمین آنهیپرداختره
شب وروز به بیلین شین حیضرشود ،مخصوصی اگربیمیری آنهی حرید
و تند بیشد ،چراکه بیمیری هیی حید زودتغییر ودگرگونی پیدا می
کنند.
طیلب علم طب بیید پیوسته دربیمیرستین هیومحل بیمیران
***************
خندیدن خصلت ضدعفونی دارد ،بیرید دارم کره درآن
لحظه کمتربه اندیشه و تشویش مرگ بوده وبیوجود اینکه روزنره
هیی امید وزندگی رابه رویم بسته میدیدم ،زییدتر ازهمیشه شوخی
وبی خییلی میکردم ،گیهگیهی بیخودمیگفتم هرقدر دیررتررزنرده
بمینم بهمین اندازه کیرهیی بزرگتری رابرای حیی موقرتری خرود
وآیندۀ اطفیلم انجیم خواهم داد ،هنوزمراد زندگی دردلرم نرمررده
بود.
راستی داکترسکیو نیزحکیم طبیب (دنرویرر) راکریمرم
تییید نموده وبه عقیدۀ اوتنهی شش میه دیگرمیتوانستم زنده بمرینرم،
امیطبیعت انسین طوری سیخته شده که به سهولت حریضررنریرسرت
مرگ راقبول کند.
من نیز بیوجود این حقیقت تلخ یعنی فرارسیدن مررگرم
واضح وروشن شده بود بیزهم بیخواهرم صرحربرت رادر اطرراف
زندگی وحیی میکشیندم وبطورنیمحسوسی یکبیر مکیلمی مریبره
جییی رسیدکه بیردیگر نسبت به تشخیص هردو داکتر مشرکروک
شده ودر زواییی رود خود منتظر حیدثه وخیرقۀ بودم که بریهرمره
محکومیت هی ازچنگ مرگ نجیتم دهد .
سه روزبعدازمعیینۀ داکترسکیو داخل شفیخرینره شردم،
اتیق روشن وخوبی برایم انتخیب نرمروده برودنرد ،دورتری نریرز
درجوارم قرار داشت ونرس پیکیزه سرشتی پرستیری مررابرعرهرده
گرفت .شب اول همینکه چرا اتیقم راخریمروش نرمروده داخرل
بسترگردیدم ،خییال عجیبی درکله ام خطورمریرکررد وخرود را
مینند رود آوارۀ می دیدم که دربین دودنیی مرفرقرود شرده وراه
هیچکدام آنرا سرا ندارد.
چهیرروز درشفیخینه میندم وتمیم تطبیرقری شرعریعری و
رادیوم را بیالیم اجرا کردند .اطمع ییفتن ازمرگ حتمی ام فرییردۀ
بزرگی بمن نمودوآن عبیر ازین بود که تمیم افکریر وحسریریترم
متوجه آیندۀ کوتیه زندگی ام شده دردهی وآالم جسمی وفزیرکری
راکمتر احسیس میکردم ،همین قرابت مرگ مرا تحریک میرکررد
تیخود رابهتر وبیشتربرعلیه آن مجهزسیزم( /.دنبیله دارد)

صفحۀ چهارم

درخدمت استیدان دانشمند وپزشکین حیذق به کیرهیی بریرمریران
واحوال آنین پردازد تیدر مصیحربرت وخردمرت ایرن اسرتریدان
وپزشکین زبردست ازعوارض واحوال بیمیران آنچه که خوانرده،
ییدگرفته ازنیکی وبدی فرجیم بیمیری هیآگیه شود .اگر چرنریرن
کند دراین صنیعت به مقیمی بلند می رسد.
برای پزشک شییسته نیست به خوشگارانی وتنعرم ولرهرو
ولعب مشغول گردد ،بیید ازنوشیدن شراب بپرهیزد چرراکره بره
دمی ضرر میرسیند وذهن رافیسد میکند .بیید خرودرا مرجربرور
نمییدکه هرچه میخواند ییدگیرد وحتی مطیلب را در آمد ورفرت
متاکرشود وآنچه را که محتیج الیه است چه علمیٌ (وچه عممٌ) در
ذهن خود فراگیرد تیهمیشه محتیج به مراجعه کتیب نربریشرد ،بره
علت آنکه گیهی اتفیق افتد کتب را آفت رسد،دراین صور بره
آنچه محفوظ دارد رجوع نمیید .بیید مطیلب را درجوانی آموخت
وبه دلیل آنکه نگیهداری و حفظ آنهی دراین موقع ،از پیرری کره
میدر فراموشی است ،آسینترمیبیشد.
بنیبراین اگرکسی بخواهد طبیب حیذق وفیضل بیشد برییرد
بدین دستورهی رفتیر کند واین پند هیرا درگوش داشته به صفری
واخمقی که ذکرشد خوی گیرد و درعمل کردن بدانهی سرسرتری
نورزد وآن راکوچک نشمیرد .اگربدیرن رویره رفرتریر نرمرود،
درمینش دربیمیران مؤثرخواهد گشت ومردم بدو اعتمید نرمروده
بدو خواهند گروید واو نیزبه دوستی وذکرخیر آنین نییل شرده،
از قبل مردم منتفع خواهد شد« .خداوند ازهمه دانیتر است».
دربیب امیدواری
درحکییت است که روزی جوانی میرفت بررکروی رزان،
فیختۀ بر بن درختی نشسته بود ،این جوان ازسرجوانری خرویرش
تیری درآن فیخته انداخت ،آن تیر دربی مهتری بررزمریرن آمرد
وبرپسرآن مهترآمد .درسیعت اجل سپری گشت وبینگ مشرغرلره
برآمد ومردمین رافرا گرفتن گرفتند .این جوان گفت چه بروده
است؟ گفتندتیری ازهوا درآمد وبرپسررایرن مرهرتررآمرد واورا
بکشت .این جوان گفت آن تیر به من نمییید ! من بدانم کره اورا
که کشت ،اورا بردند به نزدیک آن مهتر وخلقی راگرفته بودند.
این جوان گفت آن تیر بییرید ،بییوردند ،تیر آن بودکه آن جوان
درفیخته انداخته بود .گفت اگرمن راست بگویم ایرن مرردمرین
راهمه دست بدارید؟ گفتند داریم ،گفت این تیر من در فریخرتره
انداختم واین تیرآن من است واین زخرم مرن زده ام ،اکرنرون
توهرچه بیزیشین میخواستی کرد بی من کن! مهترگفت دانرم کره
آنچه کردی خطیکردی ،این اقرار چرابرخویشتن فرا دادی؟ بررو
که تو راآزاد کردم !
ظن نیکوچنین کیرهی کند  :مهتر لئیم راکه پسرکشته شرده
بود و ازدرد دل سوزان وچشم گریین ،وهمه شهر بره مریترم وی
نشسته ،کشندۀ پسروی پیش روی او به کشرترن اعرترراف آورد
وگفت خطی کردم وعار خواست .آن مهتررلرئریرم از خرود روا
نداشت که عار او رد کردی ،خون پسر درکیر اوکرد.
پس چرابه خداوندی که اکرم االکرمین اسرت و ارحرم
الراحمین است ،امید نبیید داشت ؟ اگرچه گنیه بسیریر وخرطریی
بسییر وجفیهیی بی حدکرده .آمده است ::الکریم اذاقدر غفر ،و
اوهمیشه قیدر بوده وقیدراست برهرچه خواست و خواهد که کند
واگر دراین معنی تقصیری افتد ،جُرم می رابیشد که اعرترقرید نره
راست کرده بیشیم و در ظن وفکر خویش درست نیستریرم .بری
اعتقید راست و یقین درست ،مرد درهوا بپرد ودرآن برود ،و بری
اعتقید راست برزمین خشک ،متحیر فرو میند که چ از راسرت
بیز نداند(.روضه المانبین)
**************

عممه اقبیل الهوری
الله این چمن آلودۀ رنگ است هنوز
سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز
فتنه ئی را که دو صد فتنه به آغوشش بود
دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز
ای که آسوده نشینی لب ساحل بر خیز
که ترا کار بگرداب و نهنگ است هنوز
از سر تیشه گذشتن ز خردمندی نیست
ای بسا لعل که اندر دل سنگ است هنوز
باش تا پرده گشایم ز مقام دگری
چه دهم شرح نواها که بچنگ است هنوز
نقش پرداز جهان چون بجنونم نگریست
گفت ویرانه به سودای تو تنگ است هنوز
انتخیب ازسیدآقی هنری ،از(مجموعۀ اشعیر زبور عجم اقبیل (رد)

هفته نامۀ امید

شمارۀ 8601

مشتیق احمدکریم نوری

وستن رنچ  ،کیلیفورنیی

پاسداشت زبان مادری

حرمت فرهنگ ها مورد تاکید وتایید یونسکو و ملل متحد
نوروزرسیدکردجهین رامعطر مشیم خوشش ،اللره وریرحرین و
صنوبر
برتخت خمفت بنشست حیدرداور دامیدنبی ،شریررخردا ،سریقری
کوثر
بخش 10این سلسله در نروروز وسریل جردیرد9900هرجرری
خورشیدی بدسترس شیفتگین این بخش که بی تسلسل آنراتعرقریرب
نمودند ،ولوکه عنوان پییین و بیال وپس وپیش هم نروشرتره شرود،
الجرم میدانند که دوام همین سلسله وبخش بعدی می بیشد.
قدامت نوروز وسرنخ آن به سیلهی وقرنهریی دور ودرازی مری
رسدکه تیریخ درخشین ویک فرهنگ پرغنی وبیستینری را بریزمری
گوید ،بلی :
ازآن سیل واز آن مه و آن روز به میمیراث مینده جشن نوروز
نوروز اولین روزمیه حمل یی فروردین میه ،یکی ازقدیمی تریرن
ییدگیرهیی میندگیرمین می بیشدکه آغیز فصل بهیرکه شرب وروز
برابرمیشوند ،ودرتیریخ بیستین آنرا (اکریرونروس) مریرگرفرترنرد.
نوروزبنیم عشق ومحبت و فینتیزی است کره عشرق وبررابرری و
همدلی را درذهن وضمیرانسین تداعی میکند ،کتلرۀ وسریرعری از
مردمین گیتی درحدود  909ملیون نفررآنررا جشرن مریرگریررنرد
ومقدمش راگرامی می دارند ،وازسیل  1999میمدی سیزمین مرلرل
متحد و یونسکو موسسۀ تعلیمی ،تربیتی وفرهنگی وابسرتره بردان
چنبرۀ بزرگ جهینی آنرابه مثیبۀ نمرید قشرر وسریرع ازمرلرترهریی
پرقدامت ،بیریشه وصیحب اندیشه به سین نمیی ملتهیی بی استغرنریی
ملی ودرخشین ،به رسمیت شنیخته است.
نوروز وداع بیدیروز وغنیمرت دانسرترن امرروز ،و سرمم بره
فرداست .یکی ازشعیر هیی همین سیلهیی پسین بود ،امری بریحرفرظ
اینکه نوروز درفراز وفرود زمینه در درازنیی تریریرخ وفرراخرنریی
جغرافیی همواره به حیث سمبول وحد وهمدلی پنداشته میرشرود.
نوروز خوشی هستی است که بستره هیی تردد زندگی در آسترینرۀ
فردای پرشور بهیری ،به زیرلطف نور درآرزوی فرداهیی سررشرت
از پیکی وصفی قدمی کشد.
زکوی ییرمی آید نسیم بید نوروزی
ازین بید ارمدد خواهی چرا دل بر افروزی
ابوریحین بیرونی درآثیرالبیقیه اش تاکیر داده که حسیب کردن
جشن هیی پرقدامت وبیستینی وپرپیشینۀ پیرسی زبرینرین وپریرسری
گویین ،مثل آب گارهیی یک سیمب ،دور ازمحیسبه وسرنرجرش
است ،ولی نوروزجشن شیدمینی وسرور همیشه ازجییرگریه خریص
برخوردار بوده ورسم ورواج دیرینه وپیرینۀ که قدامت وسوابقرش
سینه به سینه ونسل به نسل بحیث الگوی همبستگی منتقل شده و در
خیطره هیوجبین تیریخی حفظ شده وآنرا سمبول سفیدی برعرلریره
سییهی تلقی مینمییند ،وهکاا چیره شدن خوبی بر بردی قرلرمرداد
میگردد وشگون آن فیل نیک پنداشته میشود.
درافسینه هیی اسیطیری ،نوروز سیلگرد خلق طبیعت انگیشته شده
ومیه حمل عروس میه هیشمرده می شود .بعدازظهوراسمم عرزیرز،
درسیل  901ه ق بدستور جمل الدین ملکشیه سلجوقی ،برخریطرری
که نوروزدر برج حمل ثیبت بمیند که بیسپری شدن هرچهریرسریل،
که  900روزمحیسبه میگردد ،به سببی که  0سیعت آن هم حسریب
گردد ،لاا هر 0سیعت هرسه سیل راچهیرسیل بعد یک روز اضریفره
میسیزند وهرچهیرسیل بعد 900روزمیشود که بیدرنظرداشت هرمرین
0سیعت به تقویم جملی هم مشهورومعروف شده وامسیل هم سیلری
است که زمستین مین یک روززییدترمی بریشرد ،کره ان شریءاهلل
دیرآید وبخیر بهیر درست آید وسیلی که نیکو بیشرد وسریل کریر
وممیرست و راستی ودرستی وسیل حق خواستن وحق گفتن ! بییرد
گفت حق خواستن وگفتن تعصب نیست ،بلی ! دستور آفریردگریر
است.
همه سیله اول میه می روزجهینی کیرگر میبیشد ،ولی زمینۀ کریر
وشدییر از اول حمل شروع میشود ،هرچند کریررا کریرفررمریمری
کندوبهمین خیطرهمواره می گوییم حکومت کیری ،نه حکرومرت
قومی ،تیکیرهییی شود کیرستین ،امی همیشه آمیرهیی کرم کریری
وبیکیری واشتغیل زدایی ازطرف موسسی بین الرمرلرلری اخربریر
میگردد .چنینچه سیگیر ادارۀ تفتیش وبریزرسری ایریال مرترحرده
همواره ازعدم کیر وبودن فسید وانیرشی والیگیرشی درکشرورمرین
ییدنموده و بسیموسسی ونهید هیی دیگرنیز برآن صحه میگاارند،
سیل سرسیم آور جوانین بخیطرعدم جلب وجاب درسیسرترم هریی
دولتی وقوای بشری روزتیروز به تعداد کسینی کره اوطرین شرین
راترک میکنند ،افزوده وبه کشورهییی که پنیهنده میشرونرد هرم
روزتیروز به قیودا شین دربخش پنیهگزینین افزایش مریردهرنرد،
خصوصی کشورهیی اروپییی که میگویند میمیلیه میپردازیم وتکس
مین برای مهیجران پرداخته میشود ( سوسییل و ولفیرر) ومصررف
الگر و...
این درحیلیست که دولت افغینستین وزارتی هرم برنریم وزار
مهیجرین دارد ،مگر اینکه مصدرچه اقردام نریرک وکریرخریرری
گردیده بیشد ،درهیلۀ ابهیم بیقی مینده وبرمیگردد به همین متعلمین
ومعلمین ومکیب خییلی! معلولین ومعیوبین خییلی ،بیوه هیی خییلی

و حتی بیکیران ومهیجران خییلی ،که حتی درآمیر هی کسینری کره
دیپور یی واپس میشوند احصیئیه دقیق وآمیر ثقه اخبیرنمیشود !
مهیجران نیزبیانوع مشقی خودشین رابه اروپی میرسرینرنرد،
قیچیقبران ازآن بهره برداری میکنند ،درآب هریغررق مریرشرونرد،
درآنجیهم بخیطر عدم قبولی ییدغدغه هیی اینکه برگردانده شوند،
درتشویش واضطراب بسرمیبرند .بسینهرید هریبره خریطرر قربرول
خواهشی خودرا مینمییند ،خودکشی هییی کشیدگی هیفیمیلی رو
به اوج است .تیزه چندجوانی در اروپی به خودکشی دسرت زدنرد
وبیهم خینم هیی شین راکشتند ،وییهم درشهرهی مزاحرمرت هرییری
نموده اند واوالد شین در مشکل چندزبینه وکوچ کشی هیگررفرتریر
اند.
بهرحیل طبق راپورجدیدکه ازطرف اتحیدیۀ اروپی نشرشده
که ایتیلیییی هی درصدر جدول بیکیرترین هیی آن قیره قرار دارند،
یعنی ایتیلیییی هی درطول عمر شین کمترکیرمی کنند وکشرورشرین
مهیجر هم چندان قبول نمی نمییند .طول عمرکیری یک فردنمونره
ایست که درچیرچوب ستراتوی کیری ،ایتیلوی هیکیرشین تروسرط
اتحیدیه اروپی درسیل جیری تعریف شده ،این نمییه سیل هرییری را
نشین میدهردکره انرترظریرمریررود یرک شرخرص از90سریلرگری
میتواندکیرکند .قرار گزارش یوروشی  ،مرکزآمیر اتحیدیۀ اروپری
ایتیلویهیبی  ،9/99کرواتهی بی  0/91ویونینیهی بری 0/91سریل کریر
درصدرکشورهییی هستندکه ممکن کمترین میرزان سریل کریری
رادرطول عمرخود درمیین شهروندان 19کشورعضو اتحیدیۀ اروپری
انجیم بدهند ،ولی درمقیبل ،اهیلی دنمیرک بری  ،0/90هریلرنرد بری
0/09وسویدن بی  0/07سیل کیرسختکوش ترین اتحیدیه شرمررده
میشوند.
طول مد متوسط کیری دراتحیدیه درسریل 1/90 1999
سیل است .طبق آن راپور مردان درطول عرمررخرود  0/99سریل
اوسط کیری وزنین  7/99بوده که ایرن گرزارش درسریل زمرین
تغییرسیل وگردش زمین به دورآفتیب ارائه میشود.
نواهرچیمسکی نویسندۀ شهیر میگوید دیگروقت آن نیست
که گفته شود چطورزمین به دورچه می چرخد ییچه کسی جهین را
پیدا کرده ،همه میدانند  ،بلکه وقت آن است که ازقمیش زمینیرین
چه کسی ییکسینی درخراب کردن زمین مشغول بروده انرد وچره
کسینی هم درپی زدودن عدالت !
ریچیرد بینت مسئول حقوق بشر دفتر یونیمی کره برخرشری
ازنمییندگی سیزمین ملل درکیبل کیرمیکند گفت :اجرای عردالرت
انتقیلی زمینگیر ونفسگیرشده راهی است .اودرکنفرانسی گفت که
بیتصویب قینون اسیسی وبعد تیکیدا مکرر برای مصیلحرۀ مرلری
واجرای عدالت انتقیلی ،کیرپیگیری عدالت انتقیلی در افغرینسرترین
دشوارشده است .نظیم هیی این دودهه وازسیل9999هرجرری کره
برنیمۀ عدالت انتقیلی رویکیراست ،وهمواره ازآن عدالت پسرنردان
وعدالت نیم آوران بحیث یک چیلش و روپروش یریدمریرکرنرنرد،
براسیس آن برنیمه همه افراد متهم به نقم قینون ونقرم حرقروق
بشر وجرایم جنگی بیید محیکمه شوند .
طبق گزارش دفتریونیمی در0مریه سریل گراشرتره 1009
غیرنظیمی شیمل109زن و 099طفل کشته شده اند ،هرکراا 0070
غیرنظیمی دیگربشمول  001زن و 9999کودک زخمی شده انرد.
 %09مجموع تلفی بنیبرهمین گزارش مخیلفین دولت عیممن اصل
بلندرفتن تلفی ملکی درین چندمیه بوده اند .یونیمی میرگرویردکره
عیمل  %01تلفی افرادملکی درمیه اول سیل جیری ،عنیصرمخیلرف
دولت بوده اند .همچنین عنعی بعضی ازاهیلی دهری وقصربری
میمن بیشتر به طرف بیسواد شدن کمتر است .وایرنرکره دخرترران
وزنین شین بیسوادشوند نیزخیلی کم و حتی صفراست.
هنوز مردمینی هستندکه نیم خینم ودختران شین رابه زبرین
نمی آورند واز خینم شین بنیم کوچ ،میدراوالد یری عریریل یریدمری
نمییند وازدختران شین نیزبنیم خواهر احمد ییمحمود ییدمیکننرد !
تیزه مییخین  09سیله که سه دخترش را 91تی 99کیلومترر هررروز
دروالیت پکتیکی به مکتب میبرد ودرکنیر درب مکتب تی رخصتری
دخترانش انتظیرمی کشد .بی بی سی درگزارشش می افزایدکه میی
خین میخواهدکه هرسه دخترش داکترشوند ،زیررا درمرربروطری
قریۀ شرنه حتی یک داکترزن موجودنیست ،حتی به قلت قریبرلره
ونرس وپرستیرهم مواجه اند .ازکرلرنریرک رهرنرمریی خرینرواده
وبسیموسسی دیگراصم خبری نیست.
اجرای عدالت انتقیلی درطول چنددهه فقط درسخن وشعیر
وکمپیین مینده و در نهیدینه سیزی ومرعی االجراقرارگرفترن آن،
دولت وملت همه می لنگند! درست است که درلرنرگرش کریرهری
دولتهیوسییسیون شیمل اند ولی بییدگفت که دکتیترورهری برمیریی
طبیعی نیست ،آنهی بیهمدستی ییخیموش وکم حرکتی مرردم رشرد
میکنند واتفیقی قربینیین خود رانیز ازمیین همین مردم برمیگزینندکه
ایشین را انتخیب کرده اند ! (میریو بیگیسی بوسی) .
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این نوشته درمیه میرچ بدسترس خوانرنردگرین عرزیرز وگررامری
قرارمیگیرد که مقیرن به  9میرچ روزجهینی زن هم مریرشرود .هررچرنردمرن
درمطبوعی راجع به تیریخچۀ روزجهینی زنین نوشته هیی مشرد ومفصلی دارم
که مطبوعی شیهد مدعی وگواه است ،که چطور زنین خییط درحدودیک قرن
قبل ازشهرنیوییرک صدا بلند کرده خواهین عدالت شدند ودست به تظیهررا
واعتصیبی زدند تی اجورۀ کیر نورمیل 9تی0سیعت بیشد ،درضرمرن خرواهرین
رخصتی هیی حین زایمین ،روزهیی مریضی وضروری وغیره نیزبودند .ولری
مجمع جهینی اقتصید جهین تیزه اخبیرنموده که  107سیل زمین نیریزاسرت کره
معیش ییدستمزد زنین بی مردان برابر شود !
یورونیوزگفت تقریبی تیسیل  1177یعنی 107سیل دیگرنییزاست تیبردان رویری
رسید!
طبق راپورهیی ارائه شدۀ جهینی ،شگیف جنسیتی که توسط مجمرع
جهینی اقتصید بیین شده که کشورهیی آیسلند ،نیروی ،فرنرلردنرد ،سرویردن،
نیکیراگوی کمترین شگیف جنسیتی رادارند .گزارش بیدرنظرگرفتن چهیرمعییر
اقتصید ،سییست ،آموزش و صحت تهیه وترتیب شده است .این مجمرع سریل
گاشته اعمم نموده بودکه زنین 191سیل دیگربه برابری دستمزد بیمردان نییرل
می آیند ،امیاین سیزمین گپش رابه اصطمد پس میگیرد ودرتیزه ترین راپورش
تحقق برابری حقوقی را 00سیل دیگرنیزبه تعویق انداخته است ،که نیرم قررن
اضیفه تر را احتوا میکند .درمجموع کم ازکم دو نیم قرن دیگربه گفترۀ وزیرر
مخیبرا وتکنیلوژی معلومیتی سیبق ،آقیی شهزادگل آریوبی (قه رن) هرمرین
واژۀ قرن ،که خط خودش راخوانده نتوانسته بود !
راپورمجمع اقتصیدجهینی دربخش توانمندسیزی سییسری درسرطرح
جهین گفته شگیف جنسیتی تیحدودی کیهش ییفته وپیش بینی میشود تی 00سیل
دیگر این خأل بطورکیمل پرشود .هکاا دربخش تعلیمی این شگیف روبه کرم
شدن است ،بطوریکه 91سیل زمین برای برطرف شدن این گیف نییزاست .در
مجموع اقتصیدجهینی پیشبینی داشته که تی0/00سیل دیگرکه یک قرن میشرود
شگیف جنسیتی زدوده خواهدشد ییروبه کیهش خواهدرفت  .طبق این راپرور
سهم زنین درپستهیی سییسی ییوزارتی تنهی % 19است ،و %10کرسی هیی پیرلمین
را دراختییردارند ،که بیزهم کشورهیی سکینداوی پیشقدم هستند.
ازسوی دیگرکشورهیی سوریه ،پیکستین ،عراق ،افغینستین ،ایرران
ویمن در این فهرست پییین ترین رتبه هیرا دارند .قیبل ذکراست کره ایریال
متحده نسبت به سیل قبل دوپله و درجه سقوط داشته بیشدکه دررتبۀ  09جدول
قرار گرفته است.
درکشور سنگیپور خینم حلیمه یعقوب که زن مسلمین است ،رئیرس
جمهور است که گفته برای برابری جنسیتی کیرمیکند .اومیگویردمرن برنردۀ
ازبندگین خداوند هستم وازخدا میترسم ،هرکسی میخواهد بیمن بررای مرردم
سنگیپور کیرکند من بخیطرخدا ،خواهراو همکیراوهستم .تصمیم و هم وغم من
برابری و بیالبردن سطح زندگی شهروندان کشورم است نره چریرز دیرگرر.
دستآوردهیی دوران رییست جمهوری او افزایش درآمد سنگیپور به دو تریلیون
دالربوده و درآمدهرشهروند درسیل به  90هزاردالر رسیده ،پیسپور سنگیپور
رابه مثیبۀ ارزشمندترین پیسپورتهیی جهین قرارداده ،خطوط هوایی پیک وتمیز
ومطمئن و راحت ،کیهش بیکیری به یک درصد وکوشش برای صرفررسریزی
فسید ،حاف میلیی ازهمه محصوال  ،افزایش درآمدملی به نسربرت پرنرج
تریلیون.
حلیمه یعقوب گفت درراستیی تعلیم وتربریرت وگسرتررش زبرین
وادبیی کشورش کیرمی نمیید وخواهین مطیلعه ازمردمش شده وبرای بندوانهیر
هم همه کیرهیرا برنیمه ریزی نمود .است .درحیلیکه کتیب وآب یکی بخیطرکم
مصرفی ودیگری بخیطرپرمصرفی به دشواریهیی بزرگ جهینی مبدل شده و
هکاا برای محیط زیست ورزمییش برای گرمییش زمین وچیلشهیی نیشی از آن
طرد وبرنیمه ارائه کرد ،نه مثل نیمزدان کشورمیکه یکی رابه برنیمگی محکروم
میکنند ،ولی خودشین هم برنیمۀ ارائه نمی دارند ،فکرمیکنند در ب ُعد امنیتی همین
که دیوارهیرا کینکریتی کردی وبه تعداد کینتینرهیافزودی همین برنیمۀ امنیتری
است !
ادارۀ امور وبخش دفترشخصی بنیم فضلی درکمیتۀ بخش (رشرو
جنسی) را کیرمی کند ،همین بخش اصمحی کیری است که درقوای بشرری
واداری و دولتی خینم هیرا مقررمی کنند ! ییذغیل زیررصرنردلری غرریرب را
ازصندلی بکش که دود میکند وبخیطرتصفیۀ محیط زیست سیلم خوب نیست !
امروز زمینی که به سوشل میدیی ییرسینۀ مجیزی ،رخنمی ییرخنیمه می
بینی ومی خوانی ،برای فیتحه هیالیک مینمییند وبیبی حرمتی عکس مرده رابری
زنخ بسته نشرمیکنند ییطفل تجیوزشده راکه درد دل میکند ،نیخوانده کریمرنرت
گااشته میشود ،بسییرمقبول مثل همیشه ! لهاا خواهش میشود ازکسینیکه اوقی
زیید شینرا دردنییی مجیزی قراردارند وپیی هرپست ومطلب هم نظریه پرردازی
می کنند ،وهیچگیهی هم درپی رفع نقیصۀ کیرشین نشده اند ومکرر به غلرطری
هیی اممیی وانشییی می پردازند .درست است که هرکسی اشتبیه میکند ،امی در
پی تصحیح ورفع نقیصۀ خودمی برآیند ،امی کسینی که بصور متداوم اشتبیه
میکنند ،بییدگفت اگریک بیراشتبیه کردی این اشتبیه تونیست ،امیاگراین اشتبیه
تکرارشد ،این اشتبیه توست !
امروزحتی درمکیتیب رسمی دولتی و امر ونهی وفررمرین هریهرم
همچونقیصه هی واشتبیه هیدیده میشود .اگربرای بعضی شین هم گفته شرودکره
وطندار صیحب کمیل وجمیل هم خود راقلمدادمی نرمرییری ،پرس تریرشره
رابیشتربرفرق دانش نکوب ! واز مرکب جهل پییین شو ،بعضی شین (صفرحرۀ
هفتم)

هفته نامۀ امید

مریم سلیمین

شمارۀ 8601
مریلند

به متصدیان فرهیخته امید دل ها !

درود بشمی فرهنگیین فرهیخته و عیلیجنیبین وارسته جنیب محتررم
اقیی کوشین صیحب و محترمه مکرمه بینو دوکتورس ثمیله جرین
کوشین خردمندان عیلیمرتبه جریده وزین امید دلهی ،
گرامیین اندیشمند و غنیمت هیی روزگیر درعصرحیضر! اجریزه
بدهید تی به حیث یک زن درد دیده افغین از شمی شرخرصریرترهریی
فرهیخته اظهیر امتنین و شکران نمییم که نشریه پربهیی امید دلرهری
هی را رفیق و شفیق روز هیی تنهییی و مهجوری ام سیختید ،واقرعری
امید نشریه پر افتخیر در بیرون مرز است چنینچه بر همگین ثریبرت
شده که این نشریه روزنه برای درست فهرمریردن اوضریع و بسری
موضوعیتی است که می از ان بیخبریم و امید دلهی کرمرکری اسرت
برای
بینش و نگرش همه قشرملت درد دیده افغینستین .
هرچندکه می مردم هنوز ملت نشدیرم ،ولری جری دارد کره از
دانشمندان فرو مند و قلمداران شهیر کشور و این جریده پیشتریز
که دیکتیتوران بی ایمین و شرف بیختگین و جبیران را چرگرونره
رهنمون میشوند که چگونه و چطور میرشرود کره مرلریرت هریی
گونیگون را ملت سیخت.
جیدارد که بی استفیده از فرصت از صیحبین اندیشه و منیدیین قلرم
و کمم چون شمیکوشین بزرگوار ،جنیبین محترم داکتر صریحرب
حیدر خین ،داکترصیحب عنییت اهلل خین شهرانی،جنیب مرحرتررم
شخصت خردمنداقیی مشتیق احمدکریم نوری  ،جرنریب مرحرتررم
سیداقی هنری ،جنیب داکتر غمم دستگیر  ،جنیب محرتررم اسرترید
امیرکیفی  ،جنیب پروفیسرعبدلواسع لطیرفری ،جرنریب مرحرتررم
نصیراحمدرازی ،جنیب احمد سعیدی  ،جرنریب مرحرتررم عریرف
منصوری  ،بینوی محترمه میری خلیلی  ،بینوی محرتررمره نسرریرن
گروس  ،بینوی محترمه ثریی بهی تشکر نمییم.
ازارسیل نشریه امیدکه کمنترین تحفه برایم بودیک افرغرینسرترین
سپیسگاارم همچنین تاکرداشته ایدتیبنویسم وبه اداره امریرددلرهری
بفرستم .هر چند که قلم من توانییی اینرا ندارد که در مقیبل شرمری
قلمداران بزرگ  ،ژورنیلیستین نخبه و اهل فرهنگ قلم فررسرییری
کند امیبحیث یک زن  ،یک خواهر ،یک همسر ویک میدربیالخره
یک بشردردمند ورنجدیده افغینستین فقط مینویسم  :بیرسرت سریل
است که همه می الفندکه دست اورد هیی بوده است درحریلریرکره
نبوده است !
زمیمداران به تقوا اخمق راستی ،درستی و عدالت همه را یکسین
دیدن ضرور دارند  ،ولی در کشور می هنوز که هنوز است نگیه
هیی مردانه نسبت به زنین افغین نه در کوچه و بیزار و نه در دفتر و
دیوان تغیر نکرده .
البته دور از مردان بی شرف و بی عز و بی نریمروس نرگریه هریی
بعضی از مردان عیدی نیست بلکه شهوانی و نرفرسرینری و حرتری
غیرانسینی میبیشد .تی زمینیکه دیدگیه هی ونگیه هی دربررابرر زنرین
انسینی نشود نبییدکه به حکم شرف و وجدان واقعی هر بی ایرمرین
از شرف و اشرف مخلوقی صحبت کند و بنویسد
خداوند دانی و بصیر است !مشروط بر انکه متروجره شرونرد کره
چشمین بی حجیب مردانه دارند و هر روز به حجیب سر زنین نرمری
پیچند
من تشکر میکنم از مردان بی وقیر و بی شرف وطنم کره بره زنرین
حرمت قییلند
مثل شخصیت فرهیخته اقیی کوشرین و اقریی کرریرم مشرتریق
نوری ژورنیلیستین شهیر و توانیی کشور که آقیی کوشین جریده
وزین وپربهییش را نوری صیحب اضیفره ازصرد هری مرقریلره در
مطبوعی نوشته اند چنینچه هفته قبل جنیب مشتیق نوری در برنیمه
وزین مسلکی وعلمی شین دریچه سخن دررابطه به روزومقریم زن
بحثهیی جیلبی داشتند و به سواال ارادتمندان برنیمه سه سریعرتره
دریچه سخن مدبرانه  ،عیلمینه  ،حیکمرینره و مردلرل و مسرترنرد
جواب منطقی میداند .
امروز که دراستینه هشتم میرچ هستیم متوجه شردم کره خرینرم
ظریفه غفیری زن مبیرز ،تعلیمییفته و شرجریع در والیرت مریردان
وردک به حیث شهردار مقرر شد
هرچند که شخصی حیضر نبود که انجی برود ولی خینم غفیری بری
دلیری و پشت کیر مقیم بهترین شهردار را گررفرت و در مریرین
دوازده زن برتر جهین قرار گرفت سیالنه به چند تن از زنرین در
عرصه جهینی لقب زن شجیع داده میشود ،درمراسم اهردای ایرن
جوایزکه بتیریخ چهیرم میرچ در وزار خیرجه امریکی برگاارشرد
خینم اول امریکی خینم ممنیی ترام اشتراک وسخنرانی کرد.
وزیر خیرجه امریکی اقیی مییک پمپیو افتخیر جییزه شجیعرت را
بدست اورده و همچنین خینم ممنیی ترام و چند تن از زنین دیگر
در سیلهیی قبل افتخیر این لقب را بدست اورده بودند .
من به حیث یک زن افغین از گرفتن لقب شجیعت به خینم ظریفه
غفیری شهردار والیت میدان وردک بخود بیلیدم که زن ترعرلریرم
ییفته و مبیرز در رقیبت ازاد شهردار مقرر شد و ریکیرد شهررداری
خوب را در ملک مرد سیالری و نگیه هیی غیر عیدی کسب نرمرود
که برای خود شین و همه زنین کشورم موفقیت خینم ظریفه غفیری
را تبریک عرض میدارم .

محمد طیهی کوشین
چند نکتۀ در باره روند کنونی ادامه سیاستهای جهانی
آب از قوت سرچشمه روان می باشد
فریمونت ،کیلیفورنیی

ملت افغانستان در کجاست؟

* دیگو کوردیوز در کتیب "پشت پررده افرغرینسرترین"
نوشته :امریکی به تمش هیی سیزمین در قضیه افغینستین دلرگررمری
نشین نمیداد  .به تیسی از همین سییست ،ضییالحق در پریکسرترین
کلید کسب حمییت امریکی و تداوم آن را در جنگ میدیدوکمری
پیش از مرگش گفته بود هدف او از جنگ در افغینستین نریبرودی
شیلوده کمونیسم و رژیم وابسته به آن است و نرمر خرواهرد در
همسییگیاش رژیم تحت نفوذ هند و شروروی را بربریرنرد ،آن
هم "رژیمی که مدعی بخشهییی از سرزمین پیکستین بیشد".
دراین مااکرا که دردوازده دور ،هفت سیل از 90مریه
جون (ژوئن)  9099تی اپریل (آوریل)  9099دوام کرد ،از جینرب
افغینستین ،شیه محمد دوست و در سه سیل آخر آن عبدالوکیل،
*************
آقیی کوشین درمورد پدرکمنم جنیب عممه محمردهریشرم
خین شییق افندی هم پرسیده بودید  ،ایشین از پیشگیمرین عرلرم و
دانش و فرهنگ در کشور بودند نخستین عرس حضر بیردل در
کیبل توسط جنیب عممه هیشم خین شییق افندی برگاار شد .
شیدروان و جنت مکین جنیب پدرکمنم عممه هیشرم خرین
شییق افندی در سیل ( 9100هه ) مطیبق ( 9990م ) در شرهرر
مرغیمن یی مرغینین والیت فرغینه اوزبیکستین زاده شده و مردتری
بعد بی خینواده به شهر بخیرا امده و انجی متوطن گردید و پرس از
فراگیری تعلیمی ابتداییه وحفظ قرانکریم تحصیم عیلی را در
رشته هیی علوم عربی اسممی در مدارس معروف بخریرا مردرسره
معروف میرعرب که کینون مهم علمی ان زمین بشمیر میرفرت در
انجی ادامه دادند
جنیب عممه هیشم خین شییق افندی صیحب وزیر مختیر و
سفیر کبیر بخیرا در کیبل بودند و به خیطر تجیوز روسهی به مملکت
شین یعنی بخیرا در کیبل از وظیفه خود استعفی دادند و میخواستنرد
به ترکیه بروند ولی دولت امینی از ایشین تقیضی نرمرودنرد تری در
افغینستین بیقی بمیند .جنیب افندی صیحب پایرفترنرد وتشرکریرل
خینواده دادندکه ثمره ازدواج ایشین دو پسر و پنج دخرترر اسرت
خینم ایشین بی سه فرزند دلبند ایشین به رحمت حق پیوستند انی هلل و
انی علیه راجعون
نمونه کمم ایشین
شد بهیر و بیز سیغر را به سیغر میزنم
چون قدد بر دست سیقی بوسه از سر میزنم
مینگیرم طرد رنگین هم خییل بیغبین
بر سراپیی چمن از سبزه مسطر میزنم
اشکیرا میکنم هم چشمی شبنم را به بی
خیمه خودرا به پهلوی گل تر میزنم
این بود نمونه کمم جنیب هیشم خرین شرییرق افرنردی و
مختصر سوانح ایشین که این نوشته را به محترمه مرعرظرمره یرکری
ازمدرسین فعیل و زحمتکش کشورم که تی رتربره اول بره حریرث
اموزگیر در معیرف کشور مصدر خدمری شرییرین شرده انرد و
خوشبختینه در یکی از مکیتب وطن افتخیر شیگردی ایشینررا دارم
محترمه بی بی حیجیه همی نیدره جین نوری هستند که این نوشته را
برایشین اهدا مینمییم
چون سیل پیر که انجمن محترم شیم عرفین به پیس قدردانی
از شییستگی خدمی شین به وطن محفلی بی شرکروهری در جرمرع
نخبگین معیرف و نویسندگین شهیر دور از وطن ترتیب داده بودند
و من نسبت مریضی که عیید حیلم شده بود شررمرنرده مرینردم و
خدمت حضور و به دستبوسی شین رسیده نتوانستم که تری امرروز
عقدۀ عدم زییر این دوموجودگرامی که هردوشخصیت حرمرت
والدین معنوی را برایم دارند که دستهیی پر عطروفرت مریدری و
پدری ایشینرا میبوسم و خیک پیهییشینرا سرمه چشمینم میرکرنرم و
هنوز که هنوز است شرمنده هستم که سیل پیر نتوانستم در محرفرل
دو دانشمند و خیدمین واقعی کشور اشتراک نمییم امی همینکه ایرن
زوج پر افتخیر و الگوی انسینیت را میشنیسم برایم مییه دلخوشی و
مبیهی است واقعی پنجیه سیل زندگی بی عز و داشرترن اوالدی
که همه اهل خبره و قلمداران شهیر هستند .
بی استفیده از وقت جی دارد از انجمن شیم عرفین از محترمین
اقییین جنیب محترم اقبیل خین  ،جنیب محترم اسمیعریرل خرین و
جنیب محترم پوپل صیحب سپیسگااری کنم که همیشه وقرت از
فرهیختگین بزرک و قلمداران نخبه یید اوری مینمییند.
آقی کوشین و بینو کوشین اجیزه بدهیدازشمی فرهنگیرین بری
درایت به حیث یک کوچک تین از نشر و تکثریرر ایرن جرریرده
طمیی دستین تینرا بفشیرم وببوسم و اظهیر امتنین و شکران نمییم
به امید ابیدی  ،ازادی و ملت شدن در کشور عزیز می افغینستین
بی عرض اراد و حرمت  ،وطندار شمی مریم سلیمین/
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صفحۀ ششم

*میرگیر تیچر ،نخست وزیر پیشین بریتینیی ،در سیل  9099طری
سفری که به پیکستین داشت به اردوگیههیی مهیجرین افغین در آن
کشور رفت ،کنیر افغینهیی مهیجر ایستید و اعمم کررد کره تری
افغین هی آزادی خود را نگیرند ،بریتینیی آنهری را ترنرهری نرخرواهرد
گااشت .وچنین به افغینستینی هی گفت" تی شمی آزادی تینرا بدست
نیآورید ،می شب نمی خوابیم" !
وزرای خیرجه ،فرید ظریف و سرور یورش ،معیونین وزیر خیرجه
و محمد نعیم رزمییر ،رحیم رفعت ،سرفراز مهمنرد ،اکربرر خررد،
محمد اسحق روشنروان و مییگل ،دیپرلرمری هریی افرغرین سرهرم
داشتند ( .امی هیچ یک از افغینستینی طرف درمیدان جنگ حضرور
نداشت)!
عربستین سعودی می خواهد مطمئن شود که پیکسترین نرزدیرکری
خود را به عربستین بیشتر از ایران حفظ خواهد کرد".
*پیکستین ( یی چمچه اتمی انگریز خونریز در قیره آسیی) میخواهد
مطمئن شود که افغینستین نزدیکی خود را به پیکستین بریرشرترر از
هندوستین حفظ خواهد کرد.
*کشمیر لگدمیل ارتشی هیی هند وپیکستین .ترکیه بی سروریره و
ایران عربستین ویمن و و و و
"*ویلبر راس" وزیر بیزرگینی امریکی گفرتره برود شریروع ایرن
ویروس کشنده در چین میتواند برای اقتصید امریکی خوب بیشد.
*امی بریتینیی منیفع تجیری گستردهای در منطقه داشت .خینم تیچرر
از همین اوایل دوران نخست وزیریاش متوجه فرصتهیی تجیری
موجود در منطقه خلیج فیرس شده بود ( .و خر می پیلید وبهتر از
عربستین نییفت به خروارهی آهنپیره هیرا چنینیکه شروروی سریبرق
سمد هی و تینکهیی دوبیره رنگ شده دوران جنگ جهینی دوم را
به افغینستین فروخت) او در مااکراتی که بره امضریی قررارداد
فروش سمد الیمیمه منجر شد ،نقش پررنگی داشت .در چیرچروب
این قرارداد ،بریتینیی تعداد زییدی هواپیمیهیی جنگی به ارزش دههی
میلییرد دالر به عربستین سعودی فروخت.
*و اکنون هم ترام بی استخدام دوبیره خلیلزاد ،غنری احرمردزی
کوچی ،حیمد کرزی و دار و دسته فیشیستی شین بی شریروه هریی
میکییولیستی زیر چتر اسمم و دیموکراسی گروه ضرربرت برنریم
طیلبین راکه به استنیدگفته هیی بینظیر بهتوصدراعظم فقید پیکستین
همین چیرکمه هی( :بریتینیی ،عربستین ،امریکی و پیکسترین) برنریرین
گااشتند .در مرکز آسیی یعنی افغینستین برای برنریمره هریی دراز
مد شین (برای بچنگیل آوردین مرنریبرع زیرر زمریرنری دسرت
نخورده) در داخل کشورهیی تیزه آزادشده از قید و زنجیر غممی
کمونیسم شوروی بربیدرفته؛ و نیز شرق میینه هیوالی شیطرینری را
پشتیبینی و نگهداری وپرورش میدهند.
بنی به گفته حضر اقبیل (رد) :پس چی بیید کرد ای اقوام شرق؟
*برداشت هی ازسییت قیرسی بی بی سی لرنردن (.دوم فربرروری
)1919
****************

پروفیسور دکتر لعلزاد ،مربوط شرهررسرترین کشرم اسرترین
بدخشین

چیزی که کاشته بودیم حاال درو میکنیم!
خلیل زاد کرزی را در بن تحمیل کرد و مری ترحرمرل

کردیم؛
خلیل زاد در قینون اسیسی تمیم قدر
و می کف زدیم؛
کرزی طیلبین را برادران نیراضی خواند و می خریمروش
میندیم؛
کرزی می را خطرنیک تر از طیلبین خواند و مری خرنرده
کردیم؛
کرزی زنگ چور نواخت و می دهن جوال گرفتیم؛
کرزی طیلبین را تقویه کرد و می بلند منزل سیختیم؛
کرزی طیلبین را گسترش داد و می نیدیده گرفتیم؛
کرزی فرمیندهین ضد طیلبی را ترور کرد و می سکرو
کردیم؛
کرزی در یک انتخیبی گوسفنردی احرمردزی را بره
قدر رسیند و می تسلیم شدیم؛
احمدزی برنیمه تعیدل در بمبیران هی و زندان هی را شعریر
داد و می نشنیدیم؛
احمدزی توافقنیمه حکومت وحد ملی را عملی نکرد
و می صبر ستراتویک کردیم؛
احمدزی تمیم ادارا دولتی را تصفیه قومی کرد و مری
تقبیح کردیم؛
حیل خلیلزاد-کرزی-احمدزی دولت را بره فررزنردان
اصیل و برادران نیراضی خود می سپیرند و می گریه کنیم...
شرم آور تر از همه اینکه ،تعدادی از احمدزی ترقریضری
دارند که در مقیبل طیلبین مقیومت کند و می از او حمییت کنیم!
التمیس تفکر/ ...
را به کرزی داد

هفته نامۀ امید

رحیم شنسب

8601
داالس  ،تکسیس

ویروس کرونا

آیا ویروس کرونا یک یازده سپتمبر دیگر است ؟
تیریخچهء أمراض ویروسی:
*طیعون در سیل  9907میمدی صد ملیون انسین را در جهین به
کمم مرگ فرستید ،بیشتر از سی ملیون نَفَر تنهی در اروپی تلف شد.
*مرض فلج أطفیل ده هزار مرگ را در سیل  9090حیدث
سیخت .
*در قرن  99در حدود  09ملیون انسین که  "99آن کودکین بود
در جهین به اثر مرض آبله (چیچک) تلف شدند.
*در سیل  9009مرض وبی یی کولرا دوازده هزار انسین را به
همکت رسینید.
*مرض ایبوال در سیل  1999یکصدو شصت هزار نَفَر را در افریقی
به مرگ سوق داد.
*ممریی ( )090ملیون انسین را تی کنون مصیب سیخته که 1،7
ملیون تلفی دارد .
*إنفلونزا اسپینوی درسیل  9099بین پنجیه تی صدملیون انسین را
تلف کرد.
*إیدز از سیل  9099تی کنون  19ملیون نَفَر را تلف کرده و
همین اکنون  09ملیون نَفَرویروس این مرض را در بدن خود
دارند.
*تب کنگو در سیل  9000و بعدأ در سیل  9000که چهل فیصد
مبتمیین را به مرگ سوق داده است.
*تب میربورگ عیمل آن میمون هیی افریقیئی بوده است .
*تب السی ،ویروس کشندۀ انسین و حیوان است که هیچ نشینۀ
بیمیری ندارد.
*ویروس سیرس (تنفسی) مرض سیری در سیل  1999در آسیی
شنیسیئی شد و تی کنون درمینی ندارد .
*تب ریفت و نیپی  ،ویروس چیکونگونیی هرمچنین سندرم تب
شدید که از (کنه) سرایت می کند و در جنوب شرق آسیی دیده
شده و  "07مصیبین أن مرده اند .
*ویروس زیکی  ،عیمل آن پشه هیی تب زرد آسییئی بوده و سبب
نقص میدرزادی نوزادان میشود و در أمریکی دیده شده است .
*ویروس کرونی تی کنون سبب مرگ بسییری شده ودر همه جهین
تعدادی را به کیم مرک کشینیده ومصیب شدن نزدیک دوصد
هزار نَفَر شده وبیشتر از  09ملیون انسین در کشور چین در
قرنطینیه بسر می برند  .این ویروس سبب بسته شدن تقریبی تمیمی
فرودگیه هیی جهین در رفت و آمد بی کشور هیی همدیگر شده راه
هیی زمینی مسدود و در بسییری ازکشورهی تمیم موزیم هی برنیمه
هیی سپورتی،رستورانت هی کل هی فروشگیه هی و مجموعهء
محم عیمه مسدود شده ویی درحیل انسداداست  ،واردا ،
صیدرا وتوریزم ملتوی شده است  ،قیمّت نفت و شیخص هیی
ستیک میرکیت یی بیزار بورس در همه جی در سقوط مطلق است .
آیی تروریزم به بیو تروریزم میهیت انکشیفی ییفته است و یی می
ییبد؟
آیی شمی به تئوری توطئه معتقد هستید ؟
آیی بعضی ویروس هی در البراتوار سیخته می شود؟ ،
بیید عرض کرد که این ویروس در چند هزار سیل می گویند
موجود نبود و سیخته شده از نوع پروتین مغلقی است که تنهی
البراتوارهیی نظیمی به هدف جنگ بیولوژیکی ممکن تولیدشده
بیشد زیراانفلونزای عیدی  ،سیرس و میرز از خیندان کرونی ی ألفی
است ولی گرونیی بیتًی همین کروید 90است که از تکیمل ودست
کیری البراتوار غرض مدیریت سییست و اقتصید جهین بیرون
آمده است ،ازآجیئیکه شنیخت DNAمشخصی نوادی را نیز
ممکن سیخته حتی می گویند سیختن مکروب بمنظور حمله به
ریسپتور مشخص نواد و حتی یک شخص آسین است .
گفته می شود که تیریخ امروز را بیید اقم پنجیه سیل بعد به
خوانش بگیرید که جریین از چه قرار بود ،ولی این ویروس هم
مینند همه جینداران به تولید مثل می پردازد و در حیل انتشیر است
و مبیرزه برای بقی دارد .
بهتر است این تیوری هیی توطئه را کنیر بگااریم  ،این ویروس
مرز نمی شنیسد و در همه جهین بییدمقیبلش جنگید  ،من فعم نظر
توطئه را که معیون وزیر خیرجهء چین و منیبع ایرانی و
متخصصین روسی دعوی کرده اند ،من بی نداشتن علمیت درین
سیحه  ،این تیوری را فعم رد می کنم و سیخته البراتوار نمی دانم .
آیی تولید و انتشیر ویروسهیی کشنده برای کنترول انفجیر جمعیتی
و یی هم به منظور ضربهء سنگین اقتصیدی به رقبی طرد شده می
تواند؟
درگاشته انتشیر سموم (سییه زخم) و آبله بمنظور هراس افگنی و
تهدیدانسینهی
بوقوع نپیوست ؟ ( در أمریکی سیبقه دارد) .آیی سمد هیی
بیولوژیکی در پهلوی سمد هیی کیمییوی منجمله گیزهیی تخریب
سیستم عصبی إنسینهی و انتشیر امراض سیبقهء تولید و استعمیل
نداشته است ؟/

عبدالحفیظ منصور

بهتر نبود بجای امریکابا استاد ربانی و قهرمان ملی صلح می کردید؟

چند نکته؛ صورت دیگر موافقت نامه

موافقت نیمه امریکی و طیلبین درقطر مسییلی را مطرد کردند؛
مسییلی چون؛
* سر انجیم طیلبین پیروز شدند وامریکی را بره خرروج از
افغینستین وادارکردند؛
* طیلبین از یک گروه دهشت افگن و تروریستی در حرد
یک طرف معیمله بی اعتبیر ارتقی ییفتند؛
* طیلبین راهی را دست کم برای دستییبی بره برخرشری از
قدر سییسی در افغینستین بیز کردند؛
* طیلبین فرصت آنرا ییفتند تریپریرۀ ازاهرداف شرین را
درافغینستین تطبیق نمییند.
امی این یک صور مسیله است ،که بیشتر روزنیمه نگریران
از آن گزارش می دهند ،در حیلی که مروضروع دارای صرور
دیگری هم است ،که درخور توجه و دقت است .از نظر من شرییرد
موافقت نیمه امریکی بی طیلبین نتواند به قطع صد در صد جنگ منجر
گردد ،ولی به هر پیمینه که کیهش جنگ و خونریزی بیینرجریمرد،
درخور حمییت و استقبیل است .تحولی را که این موافقت نیمه در
بینش و طرز تفکر طیلبینی به ثبت میرسیند چشمگیر و جدی است.
این تحول از چند نکته اسیسی حکییت میدارد ،که عبیرتند از :
* کیهش نیرو هیی امریکیدر افغینستین وابسته بره ترعرهرد
طیلبین به دولت امریکی مبنی بر عدم تهدید در آن کشور می بیشد،
این سخن بدین معنیست که به گونۀ گرروه طریلربرین مسروولریرت
لشکرکشی درجنگ  90سیله پسین در افغینستین را پایرفته اند.
* گروه طیلبین که روزگیری از دشمنی دایمی "یرهرود و
نصیرا" در برابر مسلمینین سخن میگفتند و هیچ چیره دربرابرآنهی به
جز ادامه جنگ نمی دیدند و هر راه دیگری را حرام می خواندند،
اکنون به جیی جنگ به مصیلحه و گفتگو رو آوردند.
* گروه طیلبین بی تفسیر ویوه خرودشرین از دوام جرهرید
(جنگ مسلحینه) تی قییم قییمرت حررف مریرزدنرد ،حریال دریرن
موافقتنیمه تعهد سپردند تی تهدیدی را متوجه امریکی نسریزنرد .بره
سخن دیگر به قطع جهیدمسلحینه دربرابرامریکی تصرمریرم اترخریذ
نمودند که تغییر چشمگیری پنداشته می شود.
* طیلبین دولت ملی و ملزومی آنرا به چشم حقیر مری
دیدند از همین جی دولت خود را امیر نیمیدند و افغرینسرترین بره
پییگیه دسته هیی جنگجوی کشور هیی گونیگون کردند ،این همره
ازین بیور سرچشمه گرفته بود.به مرز هیی سرزمینی اهمیت نرمری
دادند و به پیوند هیی دین نسبت به عمیق هموطنی اولویت نرمری
دادند  ،درحیلی که در حیل حیضر این گروه تعهد سرپرردنرد کره
رابطه شین را بی دسته هیی افراطی بیرون از افغینستین قطع نموده و
اجیزه نمی دهند،از منیطق تحت اوامرشین در برابر امریکی و منیفرع
آن کشور کیر گرفته شود .ارتقیی منیفع افغینستین در مقرییسره بری
منیفع جنبش هیی تندرو اسممی متعلق به سییر کشور هی در بیرنرش
طیلبین انقمبی است که از رهگار فکری سران طیلبین بیید بره آن
بپردازند و صفوف شین را به قنیعت رسینند.
* طیلبین که پیوسته از اخراج کیمل نریرروهریی امرریرکری
ونیتوحرف میزدندو جنگ خود را یک مربریرزه آزادی برخرش
وانمود میکردند ،حیال روشن شده که به حضور شمیری از نریررو
هیی امریکییی در افغینستین توافق کرده اند.
افزون بر آن سران طیلبین بی هوشمندی درییفته اند که برای
بقیی (دولت) در افغینستین مسیعد هیی امریکی و متحدانش برییرد
به این کشور ادامه ییبد  .ازین رو شعیر هیی دشمنی بری یرهرود و
نصیرا را کنیر نهیده و به ضرور دوام این کمک هی به افغینسرترین
پی میفشیرند.
* طیلبین حتی در آغیز رهبران جهیدی را به اتهیم فسید مری
نواختند پسین هر گروه افراطی دیگر تنهی دسته کوچک خود شین
را شییسته رهبری و فرمینروای می دانستند ،حیال در جیی رسیدنرد
تعهد دارند که حکومتی که هم در آن سکوالر است ،هم دیرنردار،
هم بی دین است ،هم مجیهد  ،هم غرب زده ،هم شرق زده ،سهریرم
شوند و کیر مشترکی را آغیر نمییند.
در یک کمم ،طیلبین پس از امضیی موافقت نیمه بی امریکی،
آن گروه دیروزی بی آن ایدولوژی خیص خویش نیستند ،بل یرک
دسته سییسی اند که به هر وسیله در پی دسترسی به قدر سییسری
دنبیل می دارند.
* بگاریم ازینکه طیلبین درسیلهیی پسین به ترکررارگرفرتره
اندکه دیگر آن طیلبین گاشته نیستند و نظر شین در موارد زیریدی
از جمله حقوق زنین  ،رسینه هی و تعیمل بی کشورهی بهبرود یریفرتره
است .
این سنت تیریخ است  ،که معلم روزگریر بره انسرین مری
آموزد ،برای کسینی بی نرمی و ممیمت و برای شمیری هم بی تندی
و درشتی.

PAGE 7

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()40دالره یکسال( )80دالر
کانادا 6 :ماه ( )45دالر ه یکسال ( )90دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )50دالر یکسال ()100دالر
ه

Omaid Weekly

12286 Ashmont Ct #202
Woodbridge, VA 22192-7075 U.S.A.
Tel/Fax : (703) 491-6321
Email: mkqawi471@gmail.com

پاسداشت زبان مادری
ملیت وتیبعیت راهم مغیلطه میکنند ،نمی دانندکه تیبعیت
بیترک تیبعیت فسخ میشود امیملیت ازبین رفتنی نیست وبیخون
عجین است .ملیت یک رابطۀ ریشه یی ومعنوی است ،امی تیبعیت
رابطۀ حقوقی وسییسی میبیشد .تیزه هم عنوان سوشل میدیی مورد
نقد و تبصره هیقرارگرفته ،درمکتوبی رسمی نوشته شد« :معیونی
رییستی مراقبتی وزارتی اموری داخله !«که دراصل بیید »معیون
رییست مراقبت وزار امور داخله «می بود.
البته بییدگفت فرضی برنیمۀ تلویزیونی من (دریچۀ سخن)
است گیهی عزیزان حمزۀ مضیف الیه می دادند ،یی در (درییی
کنر) کیکیمراد داکترنیکیمورا مجراهییی ایجیدکرد ووالیت همیشه
بهیر(ی) (ء) ننگرهیر وشهرجمل آبید را به شکوفییی اش افزود
وامثیل آن .امی (وزیری وزراتی ترانسپورتی) همه اش تصحیح کیر
دارد بشمول ترانسپور که بیید (حمل ونقل وراه وترابری) شود
یی معین ی توریسمی وزارتی اطمعیتی فرهنگی) (توریسم ،معین
گردشگری) به همین خیطر(معین جوانین) وزار اطمعی
وفرهنگ به قول خودشین (معینی جوانینی وزارتی اطمعیتی
کلتوری) شخص معین قبلی آقیی تیمور شیه اسحیق زی گفته بود
»افغین یو ،مسلمین یو بیی انسین یو ! »ومعین بعدی جوانین آقیی
کمیل سیدا همین وزار گفت بود »انتخیبی افغینستین و رئیس
جمهورشدن آقیی اشرف غنی احمدزی ،یکی از الگوترین وپیک
ترین انتخیبی جهین محسوب میگردد» !!! .
به هرحیل من منحیث روزنیمه نگیر وژورنیلیست حرفوی
کشورم به قول استید گرامی استیدسرآهنگ که ارسطو به افمطون
که استیدش بود میگفت من شمی را دوست دارم امی حقیقت را
بیشترازشمی دوست دارم .استید پوهیند هیله می گفتند شمی
ژورنیلیستین اگرسکو هم میکنید بیید نگیه هیی تین سییست کند
و وضیحت تین هم بیتمکین واستغنی وجسیر توأم بیشد(/.دنبیله
دارد)
*****************
آنچه معلم تیریخ به طیلبین آموخت بسییر زجر آور و مصیبت بیر
بود .بدون تردید بزودی سران این دسته به درون خود مراجعه
کرده از خود خواهند پرسید ،پس ازین همه چه بدست آوردند؟
مگر نیکو نبود که ،بی ربینی و مسعود به آشتی میپرداختند
و دست همکیری میدادند؟مگر بهترنبود این همه افغینستین را به
خون تر نمی کردند ،و مصییب عظیمی نمی آفریدند و اسبیب
ویرانی ،کشتیر و دربدری بیشتر مردم را فراهم نمیکردند؟مگر
خوب نبود که زمینه لشکرکشی امریکی را به افغینستین فراهم
نمیکردند ،و این همه درد و عااب را برای خود و دیگران نمی
افریدند؟
مگر درست تر نبود که سیل هی پیش به ندای صلح و آشتی
دولت افغینستین لبیک می گفتند و از کشتیر بیشتر بیگنیهین
جلوگیری می کردند؟
سر انجیم امروز در جییی رسیده اند ،که سیل هی قبل می
توانستند به آن دست ییبند ،بی این تفیو که میدران فراوانی به
میتم فرزندان شین نشسته و افغینستین بیشتر از هر زمین دیگری
ویران و نییز مند کمک بیگینه هی شده است .به این ضرب المثل
سخن خود را پییین میدهیم:
جلو زیین هر وقت گرفته شود ،فییده است/.
*****************

گلستان سعدی ازباب هفتم درتأثیر تربیت

یکی را از وزرا پسری کودن بود .پیش یکی از دانشمندان فرستید
که مر این را تربیتی میکن مگر که عیقل شود .روزگیری تعلیم
کردش و مؤثر نبود .پیش پدرش کس فرستید که این عیقل
نمیبیشد و مرا دیوانه کرد.
چون بود اصل گوهری قیبل تربیت را در او اثر بیشد
آهنی را که بدگهر بیشد
هیچ صیقل نکو نداند کرد
سگ به درییی هفتگینه بشوی که چو تر شد پلیدتر بیشد
خر عیسی گرش به مکه برند چون بییید هنوز خر بیشد

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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لندن ،انگلستین

خلیلزاد ویروس مهلک تر از کرونا

اینجی یک ملت ،یک سرزمین و یک نظیم به گروگین گرفته شرده
و این مردمین اسیر و بی برنیمه اند که سیده بیورانه و نیخواسته بره
لوکوموتیو این پروژه مبدل شده و این میشین را در دو خرط و
یک مسیر به جلو می برند
جهین بشریت در اوج اعتمی تمدن و رشد فرنریوری برهرداشرتری
ودرمینی آشکیرا عجز و نیتوانی خود را در برابر پیندیمی ویرروس
کرونی به نمییش گااشت .بی وجود همه گیرشدن ایرن ویرروس و
پییمد مرگ و میر انسینی ،بهم خوردن چرخ اقترصریدی جرهرین و
پروسه" قرنطینه در گستره وسیع سییره" می که وحشرت بریسریبرقره
تیریخی را بر زمین چیره سیخته است ،بشریت از دریچه امریرد بره
پس منظر این هیوالی تیریخی نگیه نموده و امیدوارند که در ایرن
پیکیر الجرم علم پیروز شده و ویروس کرونی را روانه گرورسرترین
تیریخ نمییند.
مجموع تلفی ویروس کرونی تیحیل بیلغ بر هشت هرزار نرفرر در
جهین بوده و حدود دوصد هزار نفر بی این مرض مصیب گرردیرده
اند.
امی در این سوی از تیریکی هیی جغرافییی جهین ،در افرغرینسرترین،
جیی که آمریکی طی چهل سیل اخیر برای تحقق اهداف راهبرردی
اش در آن می جنگد ،خلیلزادکه تداوم وظیفه بنین سیوان رابررای
فروپیشی وسقوط حیکمیت افغینستین و میموریت استرقررار سریریه
ترین رژیم را در پهنیی جغرافییی افغینستین بدوش گرفرتره اسرت،
سنیریوی مهلک تر از ویروس کرونی را روی دست دارد.
چهل سیل است که امریکی تحت سنیریو هیی مرخرترلرف ،گرلروی
افغینستین را میفشیرد و انرا خفه نموده است.
زلمی خلیلزاد در عنفوان جوانی مصیحب و راهگرشریی رهربرران
جهید ،طیلبین و گروه حقینی در کیخ سفید بود .او را میتوان بعد از
بریونسکی مشیور امنیت کیخ سفید ،نظرریره پررداز و مرهرنردس
مداخم و تجیوزا امریکی ،طراد اشغیل افغینسرترین بره دسرت
امریکی و متفکر اصلی توافقی بن و سنریریسرت برحرران سریزی
افغینستین برشمرد.
بیتوجه به کیرنیمه هیی سییسی خلیلزاد در آفرینش برحرران هریی
بزرگ در افغینستین هرگیه ادعیی برخی رسینه هیی جهینری را در
مورد نقش امریکی برای تولید ویروس جدید کرونی بپایرریرم ،در
آن صور میتوان اذعین نمود که تیحیل مریکی به تولریرد دونروع
ویروس کرونی اقدام نموده و سطح آفی وزیینهیی خلیلزاد بررای
افغینستین بیشتر خواهد بود.
سیده بیوران ،شیکی اندکه امریکی در دهه هشتید افغینسترین را بره
حیل خودش رهی کرد ،یعنی از مداخله دست کشید .امی تیریخ گواه
است که بعد از میه جوالی 9070امریکی مستردام در افرغرینسرترین
حضور داشته و بهترین دوران گویی عدم مداخله خرویرش را در
امور افغینستین ،در ایجید پروژه طیلبین سپری نمود.
یکی از کشنده ترین و مرگبیر ترین میراث خلیلزاد در افغینستین،
عبیر از "توافقنیمه صلح دوحه" بیطریلربرین اسرت .بره گرفرتره
دانشمندان ،حد اعظمی پییش و دوام ویروس کرونی در جرهرین و
افغینستین ممکن بیش از دوسیل نبیشد ،امی اثرا مدهش موافقتنیمه
امریکی بیطیلبین که در غییب مردم افغینستین تحت مدیریت خلیلزاد
بعمل آمده است ،ممکن است بیش از یک قرن افغرینسرترین را بره
عقب کشیده و الاقل نیم قرن تیثیرا ویرانگرانه آن بررحریمرعره
افغینستین بیقی گااشته شود .درتوافقنیمه صلح امریکی و طیلبرین و
در اصل در چوکی تعیمم و تبینی امریکی بی پیکستین و محتوای
محرم این توافقنیمه ،استقرار امیر اسممی بوسیرلره طریلربرین و
دگرگونی هیی جغرافییی سییسی کشور توام بی ضمرینرت اهرداف
استراتویک امریکی تضمین شده است.
ظهور بحران موجود حول نتییج انتخیبی رییسرت جرمرهروری و
استقرار حکومت موازی در کشور نشین میدهد ،کره هرمرۀ ایرن
میجراهی دستپخت اجتنیب نیپایر سنیریوی امریکی برای برهم زدن
اتحید ملی ،تضعیف نیروی دولت و جیمعه ،انرهردام هسرتره هریی
بیزدارنده قدر برای ورود پروژه طیلبین و هموار سریزی جریده
برای نظیم امیرتی در افغینستین است.
چگونه میتوان در نقش نیرومند و معجزه آسیی امریکی در امرتنش
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زدایی میین "ارگ" و "سپیدار" شک کرد و به عجز و نریتروانری
امریکیپیرامون این بحران دست کیری شده و خود انگیخرتره کره
حیکمیت و جغرافییی افغینستین را به نشینه بسته است،بیور کرد؟
خلیلزادتحت ترفند هیی عوامفریبینه در یک بیزی دیرگرر
مصرانه تمش دارد تی بدون توجه به تعهدا طیلبین ،پرنرج هرزار
زندانی طیلب را از حبس رهی نمیید.
این تمشهی و فشیر هی زمینی شد می ییبد که طیلربرین در
هوا و اتمسفر توافقی صلح امریکی ،افغینستین را بره مسرلرخرگریه
خونین درآورده و روزانه ده هی افسر و سربریز مردافرع وطرن را
قسیوتمندانه ذبح مینمییند.
جنییت اخیر قتل  10سربیز اردوی ملی توسط طیلربرین در
والیت زابل بیر دیگر بر اصل آشتی نیپایری طیلبین صحه گااشرت
و از پسمنظر سنیریوی خونین طیلبرین در کسرو صرلرح پررده
برداشت .نیگفته پیداست که هنوز طیلبین برطبق مفید موافقترنریمره
صلح کاایی امریکییی چرا سبز کیهش تشنج را به نمییش گااشته
و میخواهند بی سیمیی صیقل ییفته جیمعه جهینی را به اغوا درآورده
از اینطربق به کلید اقتدار سییسی آینده افغینستین دست ییفته وبره
لطف امریکی امیر اسممی را در افغینستین استقرار بخشند.بیتوجره
به سطح جنییی خونین آنهی،داوری در مورد پسمنظر میهیت انسینی
نظیم امیرتی طیلبین چندان دشوار نیست و آنهی مصمم اند تیبرحسب
نقشه اسمم آبید ،افغینستین را به دوره صیقل سنگ برگردانند.
حضور حدود ییزده هزار زندانی طریلربرین در زنردانرهریی
افغینستین ،یکی از نقیط ضعف طیلبین دربرابردولت پنداشته میشود.
امریکی ونمیینده آن خلیلزاددیوانه وار در تمش است تی از یکسو،
بی رهییی طیلبین از زندان ،برین ضعف خیتمه داده و از سوی دیگرر
بی نیروی کیر آزموده و تیزه نفس ،جبهی طیلبین را اکمیل نمروده
و برتری قیطع آنهی را در میدان نبرد ضمینت نمییند.
اصلی ترین راهکیر سییسی امریکری در افرغرینسرترین کره
محصول تبینی سییسی بی پیکستین است عبیر از متمشی نرمرودن
همه هسته هیی قدر هیی بیزدارنده در برابر پرروژه طریلربرین و
هموار سیزی جیده برای تیسیس نظیم طیلبینی در افغینستین است.
استراتوی امریکی برای تیمین اقتدار سیریسری طریلربرین در
افغینستین در گیم نخست گزینش نرم افزار هیی سییسی و راهرکریر
هیی مسیلمت آمیز و تدریجی نردبین قدر سییسی در افغینستین و
در گیم بعدی کیربرد روشهیی خشن و خرونریرن اسرتربردادی در
افغینستین است .برحسب برنیمه هیی استراتویک پیکستین ،طیلربرین
همه مرز هیی قومی را درهم شکسته و افغینستین را به صوبه پنرجرم
پیکستین و "عمق استراتیویک" آن کشور مبدل خواهد نمود.
امریکی تیحیل بی مهیر ویوه توانسته ترمریم سرترون هریی
مردمی دولت را درهم شکسته و چندین جرزیررۀ قردر را در
افغینستین بنی نمیید .پیکستین بخشی اعظم از رهبران سییسی را بطرز
سحر آمیزی افسون سیخته و راه آشتی بی طیلبین را هموار سریخرتره
است .البته آشتی که معییدگیه آن از کسب اقتردار طریلربرین دور
نخواهد رفت و بی حلقه هیی دار این بیزیگران سیده بیور به پرییرین
خونین خیتمه خواهد ییفت.
دردمندانه نه تنهی "دولت نییبتی" بی ترفند هریی مرترعردد
درخط راهبردی اهداف امریکی و پیکستین در راستیی هموار سیزی
جیده قدر برای طیلبین آشکیرا به پیش میرود ،بل نیروی مرطررد
اپوزیسیون دولت نیز در ین مسیبقه جین فشینی داشته و مسیبرقری
شدید میین دولت و اپوزسیون مطرد در سمت ییری بریطریلربرین و
برقراری نظیم امیرتی در چرخش است.
اینجی یک ملت ،یک سرزمین و یک نرظریم سریریسری بره
گروگین گرفته شده است و این مردمین اسیر و بی برنیمه اند کره
سیده بیورانه و نیخواسته به لوکوموتیو این پروژه مبدل شده و این
میشین را در دو خط و یک مسیر به جلو می برند.
افغینستین فرصتهیی کم امی پتینسیل بزرگ برای دفیع دارد.
بییداین کشوررا از کیم اژدهیی قرن بیرون سریخرت و مرقردرا
سییسی آنرا بدستین مردم رقم زد.
نسل نوین و آگیه در میدان حضور دارند ،آنرهری بره یرک
قطب نمیی سییسی و بسیج عمومی در چوکی یک جبهه گسرتررده
نییز دارند ،بیید از همین اکنون مقدمی رستیخیز ملری را پردیرد
آورد.

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفاًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
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تشابهات میان دو احمدزی
حکومت هیی افغینستین به شمول حکومت خلق و پرچم و
حکومت ربینی قربینی موقعیت ژیوپلیتیک افغینستین هستند که از
قرن هیجدهم مردم افغینستین در میین دو قدر انگلیس و روسریره
گیر افتیده اند .در قضیه افغینستین در یک مرتبه نهییی حریکرمرین
میدان امریکی و غرب و روسیه هستند که در یک تنش اکونومیک
زیوپلیتیک-استراتویک در جنوب آسیی و آسییی میینه بیهم دیگرشیخ به شیخ شده اند
هیچ کس به یقین نمی داند که ترام چه در کرلره دارد.
ولی چیزی که روشن است ترام به این زودی هی قصرد بریررون
رفتن از جنوب آسیی را در سر ندارد و این که در جیمعه افغینسترین
تغییر کرده امروز جیی برای حیکمیت ممیین بی سواد و بی خربرر
از علم و اقتصید و تجیر و فررهرنرگ و بری خربرر از رمروز
حکومتداری و حقوق شهروندی و عقمنیت جهین معیصر ،نیرسرت.
نفر مردمی از پیکستین و طیلبین فضیی سییسری و اجرترمریعری
کشورمین را به شد ضدطیلبینی سیخته است .پیکستین بیر دیرگرر
درس هیی تیریخی از مردم آزاده کشورمین خواهرنرد آمروخرت.
(شبکۀ اطمع رسینی افغینستین)
****************

خصومت کرزی و احمدزی

وافسران قوای مسلح رابه اندازۀ مسیعدسیخت که بیش ازیک صرد
هزار عسکرشهید شده اند وبیشترشین دربرخورد روییروی نه  ،بلکه
درمحیصره از نداشتن اسلحه ،آذوقه وحتی نداشتن آب ،نرسریردن
کمک برای تخلیۀ زخمی هی ازبین رفته اند  .این احمدزی هسرت
که زمینۀ ایجیددوبیرۀ دولت طیلبین را درداخرل کشرور وآنرهرم
درمنطقۀ تیجیک هیو ازبک هی فراهم کرد .او یکی از هم اندیشین
خود بنیم گمب منگل را که یک متعصب قومگرا وقبیرلره گررای
دوآتشه هست به دهنۀ غوری فرستید تی بیطیلبین معیهدۀ جیبجی شدن
و مستقل بودن آنهی را درآنجی امضی بدارد وبرخمف خرواسرترهریی
مردم آن منطقه طیلبین را که دشمن آن مردم هستند مسلط سیزد.
به اسیس این معیهدۀ ننگین طیلبین درآن منطقه استقمل عریم وتریم
ییفتند و عسیکراردوی کشورحق ندارند که برآنین حمله نمرییرنرد.
ایشین قواعد غیر انسینی خودرا براهیلی منطقه تحمیل می نمییرنرد،
ازمردم بیج میگیرند وجوانین آنهی را به کیرهیی شیقه وخرطررنریک
می گمیرند .امور اداری وقضییی آن منطقره را دردسرت دارنرد.
درواقع این معیهدۀ ننگین دولتی رادرمیین دولت دیگر بررخرمف
خواست مردم بومی آن بوجودآورده است .طیلبرین بریررق هریی
سفیدی را درآنجی بلندکرده وآن منطقه رابه یرک مررکرزبرزرگ
اکمیالتی نظیمی وحربی خود تبدیل نموده اند.
بیشندگین اصیل دهنۀ غوری دروقت امضیی این معیهدۀ نرنرگریرن
هرچه داد وفریید زدندکه میطیلبین را نمی خواهیم که درمرنرطرقرۀ
میجی گیرند ،کسی به آنهی اعتنییی نکرد ودولت اشرف احرمردزی
صدای آنهیرا خفه سیخت ودشمن را بیالی شرین مسرلرط نرمرود.
بعدازامضیی این معیهدۀ ننگین جنگ به شد درسراسرر والیری
شمیل گسترش ییفت وطیلبین ازآنجی به ترمریم آن والیری افرراد
جنگی ومهمی واسلحه وافراد انتحیری ارسیل میدارنرد .شریهردان
عینی میگویندکه شب وروز هلیکوپتر هیی بی نریم ونشرین درآن
منطقه نشست و برخیست می نمییند ،اسلحه ،مهمی  ،مروادغراایری
ومحروقیتی وجنگجویین تیزه نفس طیلبین رامی آورند و زخرمری
هیی شین راانتقیل میدهند.
این معیهده راکه غنی احمدزی به هدایت بیگرینرگرین امضریکررد،
یکبیردیگر خیطرا وطنفروشین وخیینینی راکه معیهدا ننگریرن
گندمک و دیورند را امضی نموده بودند تیزه سیخت وخوداحرمری
زی افتخیرشمولیت درلیست وطن فروشرین دون هرمرت ،خرییرن
وغممین بیگینگین چون امیردوست محمدخین ،سلطین محرمردخرین
طمیی ،محمدگل خین مومند ،صیلح محمردخرین ونریدر غردار را
کمییی نمود .مردم افغینستین یکبیر دیگرشیهد یک زمیمدارخییرن،
وطنفروش ،جیسوس معیمله گر ومزدور صفت میبیشندکه بیامضیی
معیهدۀ دهنۀ غوری لکۀ دیگری درتیریخ وطن گااشت تینسل هریی
بعدی به اونفرین ولعنت بفرستند( .دنبیله دارد)
*************
میتوان هسته هیی مقیومت ملی را در این بمد شکل داد و
سرنوشت وطن را بدست مردم رقم زد/.

