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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی
درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50

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

داکتر نوید پارسا

نیویارک

هوشدارهای فوری به داکترعبداهلل

مثل دور قبلی تنبل نباش .ثاجل جلسه تیم ثبات و همگرایی
را دایر کو .برای تطبیق هر بند توافق کمیته تشکیال کاو و طای
کنفرانس مطبوثاتی ثاجل کمیته ها را از کمیته تعدیل قانون اساسی
تاهرکمیتۀ که در توافقنامه آمده ،معرفی نما.
در مشوره با هم تیم های خود ثاجل نام وزیران ،والایاان و
روسای ادارات را به اطالع همگان برسان .هفته یکبارتیم ثبات جلسه
دایرکند و خودت رهنمود بگیر وگزارش بده .اثضای تیم شاورای
ثالی دولتی را اثالم بکو.
زیاد رئیس جمهور رئیس جمهور نگوی و برای جلوگیری از
یکه تازی غنی ابتکار ثمل را بدست بگیر  .هیچگاهی از غنی طالاب
دستور منحی زیردست نه نمای .حد اثظم از صالحیتت اساتافااده
کو .روش مطیعانه و تحت امر بودن خجالت آور دور قبلی را تکرار
مکو.
حافظ وظیفه تودثاگفتو است وبس
دربندآن مباش که نشنیدیاشنید

توضیح بر مقالۀ احمد مسعود

برای اولیو بار است که جنا احمد مسعود طالاسام دولات
مرکزی مقتدر را  ،که شعار ثده یی از سیاسیون به شمول غانای -
کرزی بعد از موافقتنامه بو و تسجیل آن در قا نون اساسی تاجاسام
یافت  ،مورد چالش در یک روزنامه معروف امریکا قرار میدهد.
دریو نوشته ایدههای اساسی راجع به ضرورت تغییر ساختار
قدرت مطرح شده است  .از بیان مثاال ساویاس فادرال تاا ثادم
مرکزیت اداری و نظام جمهوری صدارتی  .در ایو موارد راه را بااز
گذاشته است تا سیاسیون در مورد یک دولت واحد  "-یونایاتااری
ستیت( " )۰و یا دولت فدرال( ،)۴ثدم مرکزیات اداری (" )9
انتخابی بودن والیان از طریق شاااااورای والیتی و یاا ماردم باه
توافقی دست یابند.
قابل ذکر است که ثدم مرکزیت اداری در یاک دولات
واحد نیز تحقق پذیر میباشد  .در دولت واحد قوای مقننه -اجرائیاه
و قضائی برای حفظ وحدت سیاسی کشور متمرکز در پاایاتاخات
مملکت میباشد .در حالی که نظام فدرال که به طور نمونه ذکر شده
است ساختار سیاسی کاملو متفاوتی بوده و ایجا ایجاد دولتهاای
جزء با تشکیالت مماثل دولت مرکزی را مینماید مثل دولت فادرال
سویس و ایاالت متحده امریکا.
ثدم مرکزیت اداری که جنا احمد مسعود ذکر نموده اند
در یک دولت واحد نیز قابل تحقق می باشد  .ایو امار از طاریاق
قانون ادارات محل و یا بازنگری در قانون اساسی دولت واحد قابال
تحقق بوده می تواند.
نظام جمهوری صدارتی به مفهوم تنظیم ساختار قوه اجرائیاه
مطرح میشود نه به معنی ثدم مرکزیت اداری .در قااناون اسااسای
زمان شاهی دولت واحد داشتیم اما قوه اجرائیه از جانب صدراثظام
ریاست میشد .در جمهوری پنجام فارانساه اداره کشاور بااسااس
مرکزیت با موجودیت رئیس جمهور و صدر اثظم وجود داشات و
فکر میکنم که در زمان فرانسوا میتران رفورم ثدم مرکزیت اداری
مورد تصویب قرار گرفت.
امید بنیاد شهید مسعودیا یاران احمدمسعود ثزیز وگارامای
درباره ایو طرح هایی که به نشر رسانده اند گروههای پژوهشای را
موظف سازند تا بصورت مشخص مسودههایی را ترتیاب و آمااده
سازند.
1- Unitary State
2-Federal State
3-Decentralization
داکتر نوید پارسا
نیویارک
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هر که در خردیش ادب نکنند

در بزرگی فالح از او برخاست

چوب ترراچنان که خواهی پیچ

نشود خشک جز به آتش راست

سعدی (رح) از باب فواید خاموشی در گلستان
احمد مسعود

کابل

مترجم :مسعود حبیبزاد

نیاز به تغییر نظام سیاسی کشور

مقاله ذیل به قلم جنا احمدمسعود در روزنامه معروف نیویارک
تایمز مورخ  ۰۲اپریل  ۴۱۴۱م انتشار یافت  .برگردان آن در
روزنامۀ وزیو هشت صبح چاپ کابل چنیو به چاپ رسیده
است :

به نظر میرسد که بعد از چهار دهه جنگ ،افغانستان آمادۀ
یک صلح سطحی شده است .مذاکرات صلح میان امریکا و طالباان
در دوحۀ قطر منتج به شکلگیری یک توافقنامۀ صلاح مایاان دو
طرف شد .ایو توافقنامه راه را برای مذاکرات میاان طاالاباان و
قشرکثیری از جناحهای سیاسی کشور به رهبری دولت افغانساتاان
هموار کرده است.
مردم افغانستان که ازچندیو دهه جنگ رنج میبرناد ،باه
ایو مذاکرات امیدهای زیادی بستهاند تا شاید بتواناد اخاتاالفاات
طرف های درگیر را حل کرده ،منجر به یک صلح دایمی شود کاه
قابل قبول همه باشد.
در ایو مذاکرات که انتظار میرود به زودی آغاز شاود،
مسألۀ اساسی که باید مطرح شود ،درک درسات و حال ماواناع
کلیدی ساختاری فرا روی تامیو یک صلح دایمی و ایاجااد ناظاام
سیاسی ثدالتمحور در افغانستانِ پس از جنگ است .گزارشهاای
غیررسمی از دوحه میرساند که طالبان (که تا هاناوز بارای ایاو
مذاکرات حسو نیت نشان ندادهاند) حمایت خود را از یک ناظاام
سیاسی به شدت متمرکز اثالم کردهاند.
برای برقراری یک صلح پایدار و ایجاد ناظاام سایااسای
ثادالنه در افغانستان ،به تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی و اداری
به شدت متمرکز کنونی نیاز است .ساختار کنونی همۀ قادرت و
منابع مالی را در دفتر رئیس جمهور متمرکز سااخاتاه اسات کاه
پاسخگویی کمی دارد .نبود یک مکانیزم تقسیم قدرت میان کابال
و والیات و نظام »همه چیز مال برنده «منجر به رقابت ناسالم روی
کرسی ریاست جمهوری میشود.
ساختار سیاسی کنونی کشور در پی قانون اساسای ۰9۳9
ایجاد شد که نسخۀ اصالحشده قانون اساسی  ۰9۲9کشور در زمان
حکومت شاهی است .قانون اساسی  ۰9۳9شاایاد ساودجاویاان
حکومت شاهی گذشته را کم ساخته باشد ،اما تغییارات سایااسای
بنیادی کشور را که در اثرتحوالت چهاردهۀ اخیر به وجود آمده ،
نادیده گرفته است .نظام سیاسی فعلی به طور کالای باه دور از
واقعیتهای ثینی سیاسی افغانستان است.
قانون اساسی  ۰9۳9به رئیس جمهور صالحیت میدهد تاا
والیان ،شهرداران ،فرماندهان امنیه ،ولسواالن ،سناتوران و ساایار
مقامات سیاسی  9۲والیت کشور را تعییاو کاناد .ماردمای کاه
باالیشان حکومت میشود ،هیچگونه وسیلاۀ دماوکاراتایاک در
اختیار ندارند تا مقامات محلی را پاسخگو قرار دهند که ایو خاود
باث فساد گسترده شده است.
ثالوه بر آن ،کنترل منابع مالی به صورت مضحاکای در
دفتر رئیس جمهور خالصه شده است .به طور مثال ،اگر مکتبی در
یک قریۀ دورافتاده نیاز به بازسازی داشته باشد ،مقامات محلای و
والیتی باید از هفت خوان رستم بگذرند تاا ماناظاوری ریااسات
جمهوری برای تخصیص بودجه را دریافت کنند.
از آن خطرناکتر ایوکه نظام سیاسی متمرکز در جاماعاه
چند ملیتی افغانستان آتش منازثات داخلی را روشو ساخته اسات.
مشکل زمانی بیشتر میشود که شخص یا گروه معلومالحال که به
کرسی ریاست جمهوری تکیه زدهاند ،در کشوری که متشاکال از
اقلیتهای قومی است ،به سیاستهای قومگرایانه و تفرقهگرایاناه
روی میآورند .چنیو پالیسیهای قومی است که خواستهای

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
هویتی قومی و قومگرایی را میان گروههای قومی بیشتر ساخته
است.
حمایت از یک گروه خاص از سوی رئیس دولت ،بااثا
ایجاد شگاف بزرگی در جامعه گردیده و احساس محرومایات را
میان تمام گروههای قومی به وجود آورده است و یکی از ثوامل
دههها منازثه در کشور میباشد.
پدرم ،احمدشاه مسعود ،قهرمان ملی افغانستان ،یاکای از
معدود رهبرانی در تاریخ کشور بود که توانست تمام گاروههاای
قومی را تحت یک پرچم گرد هم آورد .او رهبران ثمدۀ پشتون،
تاجیک ،اوزبیک و هزاره را متحد ساخت.
دو روز پیش از حادثۀ یازدهم سپتامبر ،دو فرد القاثده که
خود را خبرنگار جا زده بودند ،پدرم را ترور کاردناد .ایاو دو
رویداد که به هم پیوست دارند ،سرنوشت ملتهاای اماریاکاا و
افغانستان را برای همیشه تغییر داد .نزده سال پس از ترور وی ،آن
حس همبستگی بیو اقوام که او توانسته بود در افغانستاان شاکال
دهد ،کمرنگ است .
سال گذشته پس از آنکه حس کردم افغانستان دوباره در
سراشیبی فروپاشی قرار گرفته و احتمال ایوکه یک بار دیگر باه
یک جنگ داخلی خشو مواجه شود ،تصمیم گرفتم تا وارد ثرصه
سیاسی شوم و راه پدر را که همانا آوردن صلح واقعی در کشور و
برقراری وحدت و همبستگی که او توانسته باود شاکال دهاد،
تعقیب نمایم.
پیشنهاد فرمانده مسعود تمرکززدایای قادرت و ثاروت
براساس مدل سویس بود .ایو مدل میتواند از رقابت باالی قدرت
در یک بازی برد-باخت جلوگیری کند .او به ایو باور بود که از
طریق واگذاری قدرت و منابع باه والیاات ،مایتاوان ثادالات
اجتماثی ،مساوات و وحدت ملی را تامیو کرد و به جنگ قدرت
خاتمه داد .او ایو مدل را منحی یک ثنصر اساسی وحدت ملای
در ایو کشور جنگزده میدانست.
حکومت وحدت ملی افغانستان از سال  ۴۱۰۲الای ۴۱۴۱
فرصت داشت تا در راستای شریکسازی قادرت و حساابادهای
گامهای ثملی بردارد .موافقتنامۀ که باث ایاجااد حاکاومات
وحدت ملی شد ،رئیس جمهور محمداشرف غنی و رئیس اجرایی
داکتر ثبداهلل را ملزم میساخت تا زمینۀ تعدیل قانون اسااسای را
فراهم کرده و نظام جدیدی را که بعضی صالحیاتهاای رئایاس
جمهور را به نخستوزیر باصالحیت و متعاقب آن به والیان انتقاال
دهد ،فراهم سازند.
اما رهبری سیاسی برای حفظ نظام موجود تالش به خار
دادند که باث شد اصالحات اساسی به میان نیاید .در نتیجه کابل
دوباره از یک بحران سیاسی رنج میبرد.
بعد از انتخابات سال گذشته هم داکتر اشرف غنی و هام
داکتر ثبداهلل خود را برندۀ انتخابات دانستند و تمایلی برای سازش
نشان ندادهاند .اگر آنها در قانون اساسی تعدیل آورده بودناد و
گام های ثملی را در راستای تمرکززدایی قدرت برداشته باودناد،
شاید بحرانی را که امروز شاهد آن هستیم ،وجود نمیداشت.
الزم است تا برای مردم افغانستان اجاازه داده شاود تاا
مقامات والیتی و محلی خود را انتخاا کاناناد و وابساتاگای
غیرضروری به حکومت مرکزی را به حداقل برسانند .ماقااماات
محلی که از طریق انتخابات رویکارمیآیند ،از انادازۀ بایاشتار
اثتماد مردمی برخوردار بوده و موثرتر واقع خواهند شاد چارا
که از مشکالت و پیچیدگیها درک بهتری خواهند داشت .
طی هژده سال گذشته حکومت مرکزی نتاوانساتاه اسات
بودجۀ انکشافی خود را به صورت کامل باه مصارف بارسااناد.
والیتها باید بتوانند درصدی از درآمد های خود را نگهداشتاه و
در توسعه اقتصادی و تامیو رفاه باشندگان خود نقش مستقیم بازی
( دنباله در صفحۀ هشت)
کنند .
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احمد فواد رحمانی بگراموال

اساتاادثالاوم سایااسای

درنیویارک

سیاست خارجى ترمپ در پرتو تاریخ
سیاست خارجى امریکا

سیاست خارجو امریکا را پالیسوهاى مدون درچهارچو
یک ستراتژى بزرگ که بر اساس منافع ملو طرح میشود ،تشکیل
میدهد .رهبران امریکا با تحلیل و ارزیابو اوضاع جهان با درناظار
داشت منافع جیوپولیتیک و جیواکونومیک ،ستراتژىهاى بازرگ
سیاست خارجو ایو کشور را طرحریزى میکنند .قرن بیاسات را
مورخان و سیاستمداران به خاطر نفوذ ایو کشور در ثرصاههااى
سیاسو ،اقتصادى و فرهنگی جهان بعد از جنگ دوم جهانو« ،قرن
امریکا »مونامند .ستراتژى بزرگو که بعد از جنگ اول جاهااناو
مطرح شد ،متعاقباً باث موقف برتر و نفوذ بیشتار اماریاکاا در
جهان گردید .تیورى ایو طرح را رئیس جمهور ودرو ولساو در
یک پالن چهاردهفقرهاى پیشنهاد کرد که براساس آن دولتها باه
خاطر امنیت جمعوشان لیگ ملل و خاکه نظم لیابارال فاعالاو را
تشکیل دادند.
بعدازگذشت یک قرن رئیس جمهورفعلو امریاکاا مابادأ
ایده ها و پالیسوهاى سیاست خارجو ایو کشور ،ثاالوه بار آن
سازمان هاى بیوالمللو ونظم لیبرال جهان را به باد انتقادمیگیرد .باا
وجود آن که با شعار ماعاروف پاوپاولایاساتاو ومالایاگارایای
»امریکانخست «در زمان کمپیو ،پاالایاساو یاکجااناباه تاوأم
بابواثتنایو درقبال نورمهاى بیو المللو در سیاست خارجو آقااى
ترمپ از اول مشهود بود ،بسیارىها برایو بااورانادکاه پاالایاساو
خارجو نامبرده به شکل بنیادى و ایدیولو،یک باالى هیچ یاک از
دکااتااوریااو ساایاااسااو و یااا مااکاااتااب فااکاارى مااعااروف
امریکااستوارنیست.ترمپ ازگزینههاى اقتصادى ،دیپلماتیک و در
صورت ضرورت نظامو ،براى رسیدن به اهداف و منافع اماریاکاا
استفاده میکند ،ولو تصامیم و موضعگایارىهاایاش غایارقاابال
پیشبینو بوده در آن ناهمآهنگو و حتا تناقض به مشاهده میرسد.
سیاست خارجو اداره آقاى ترمپ طو مدت سه سال و چاناد مااه
هنوز هم به درستو واضح نبوده و در ثیو زمان موصوف ستراتژى
بزرگ ایو کشور را در مطابقت با جایگاه مهام ایااالت ماتاحاده
امریکا موحی ابرقدرت جهان معرفو و پیشکش کرده نتوانستاه
است .چنانچه در بعضو موارد به نظر میرسد که وى در تعااماالت
سیاست خارجو کشور از تجار شخصواش در تجارت و از مادل
تصمیمگیرى »نتیجهگرا «که در همان ثارصاه ماعاماول اسات،
استفاده میکند.
اهداف ثمده سیاست خارجو امریکا را تامیو امنیت ملو،
تامیو منافع اقتصادى و گسترش آرمانهاى امریکایو از جامالاه
آزادى ،جمهوریت و دیگر ارزشهاى دماوکاراتایاک تشاکایال
میدهد .از منظر تاریخو مخصوصاً بعد از جنگ دوم جهانو ،تامیو
امنیت ملو در محور دو تیورى ثمده یعنو ریالزم و لیبرالیازم در
روابط بیو دول مطرح بوده است .از سالهاى  ۰1۵۱به باعاد هار
حزبی که قدرت سیاسو رادردست داشته اسات ،تاوجاه زیاادباه
برترساختو قدرت نظامو امریکا نسبت به سایر کشورها داشاتاه و
مبالغ هنگفتو از بودجه دولتو را به آن اخاتاصااص داده اسات.
داشتو یک اردوى «بونظیر »و برتر از کشورهاى دیگر ،توأم باا
قدرت اقتصادى ،همخوانو با مؤلفههاى مهم تیورى ریالیازم دارد
که براساس آن دولت-ملتها همیشه در رقابت با همدیگر اند و به
خاطر حفظ بقا و تامیو منانع ملوشان ضرورت استفاده از هار دو
مؤلفه یاد شده را دارند .برخالف ،تیورى لیبرالایازم تااکایاد بار
تشریک مساثو بیو دولت-ملتها ،یافتو مشترکات و همکارى در
چوکات سازمانهاى بیوالمللو دارد .
رئیس جمهور ترمپ گرایش به طرز تفکر ریالیزم داشاتاه
که روابط امریکا را با سایر دول از دید رقابت مینگرد و اهمایات
زیاد به برترى قدرت نظامو امریکا برای نیل به اهداف سایااسات
خارجو ایو کشور قایل است.
اداره آقاى ترمپ نظم لیبرال جهاان را در ماجاماوع و
سازمان ملل متحد و پیمان ناتو NATOرا مشخصاً همواره اناتاقااد
میکند .در ثرصه امنیت بیوالمللو آقاى ترمپ حتا ضارورت باه
موجودیت پیمان نظامو ناتو را مردود شمرده و آن را یاک باار
دوش اقتصادى باالى کشور خود ثنوان کرده است .وى چند باار
گوشزدکرده که امریکا ثضویت ایو پیمان را ترک میکند و در
ثیو زمان در صدد امتیازگیرى در ثرصههاى مختلف از همپیماناان
خود بوده است .ایو پالیسو ترمپ باشعار»ناخاسات اماریاکاا «و
طرزدید ملوگراها همخوانو دارد .تامیو منافع اقتصادى که هدف
دوم سیاست خارجو امریکا را منحی ابر قدرت اقتصادى جاهاان
است.
برخوردار
Ct.سزایی
اهمیت به
12286
Ashmont
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امریکا موافقتنامههاى تجارى دوجانبه با کشورها و هام
چنان معاهدات چندیوجانبه درچوکات سازمان تجارت جهااناو و
دیگر نهادها دارد .پالیسو تجارت آزاد و دسترسو باه انار،ى ،از
بح هاى مهم درایو ثرصه است .بعضو اقاتاصاادداناان از کسار
تجارت امریکا و از جانب دیگر رشد ساریاع اقاتاصاادى چایاو
نگراناند .بنابرایو جهت حفظ برترى اقتاصاادی اماریاکاا باراى
درازمدت ،توصیه میکنند تا امریکا سیاست حمایت تولید داخلاو
را اتخاذ کند .امریکا با وجود کسر تجارت پودرپو بعد از اواخار
دهه هفتاد ،توانسته جایگاه خود را موحی ابرقدرت اقاتاصاادى
جهان حفظ کند ،لهذا اکثر اقتصاددان ها فکتور کسر تاجاارت را
تهدیدى برای منافع درازمدت اقتصادى ایو کشور در سطح جهاان
نمیدانند .ایو گروپ اقتصاددان تاکید میکنند که اقتصاد امریکا
بیشتر باالى ثرضه خدمات میچرخد ،نه تولید کاالها .امریکا در
ثصر معلومات و تکنولو،ى هنوز هم باالى قادرت خاالقایات و
کارآفرینو نظام اقتصادى خود باورمند بوده و خود را مرکز قاوه
محرکه اقتصادى دنیا میداند .در ثرصاه دساتارساو باه انار،ى
مخصوصاً نفت ،کافی است یادآورى کنیم که تنها در آسیاى میانه
که منابع انر،ى زیاد دارد ،امریکا در سو سال اخیر سه جنگ را به
راه انداخته است .ایو کشور در صدد دریافت بدیل برای نافات و
دیگر منابع انر،ى بوده و حال تقریبااً هشاتااد درصاد ضارورت
انر،ىاش را خود تولید میکند.
آقاى ترمپ پالیسو حمایت از تولیدات داخالاو را در
پیش گرفته و ثانیاً باالى صادرات کاالهاى کشورهاى مختلاف باه
امریکا از جمله چیو تعرفه وضع کارده اسات .اداره ماوصاوف
موافقتنامههاى تجارى دوجانبه و چندجانبه را به شماول تاوافاق
تجارت آزاد امریکاى شمالو بیو امریکا ،کااناادا و ماکاسایاکاو
NAFTAبازنگرى کرد .ترمپ از ر،یم بیوالمللو در ثارصاههااى
تجارت و محیط زیست و سازمان هاى مرتبط به آنها نیز اناتاقااد
کرده و پالیسوها و نورمهاى هر دو را به ضرر منافاع اقاتاصاادى
امریکا میداند.
امریکا از نفوذ قدرت اقتصادى در پایاشبارد سایااسات
خارجو استفاده اثظمو میکند .ایو کشور در صاورت ضارورت
براى پیش برد منافع خود از وضع تحریمها و قاطاع کاماکهااى
اقتصادى در روابط بیو دول مخصاوصااً در قاباال «دولاتهااى
سرکش »یا Rogue Statesاستفاده میکند.
گسترش آرمانهاى امریکایو چون آزادى و ارزشهااى
دموکراتیک جزو مؤلفههاى مهم پیشبرد منافع سیاست خاارجاو
امریکا است .ایو هدف ریشه در بینش American Exceptionalism
دارد که براساس آن امریکا الگوى استثنایو در بیو ملل در جاهاان
بوده و رول مهم در گسترش و حمایت ایو آرمانها دارد .ایو اصل
در مکتب فکرى سیاست خارجو تامس جفرسون و ودرو ولساو
مشهود بود ،اما با ایو تفاوت که جفرسو ائتالفهاى درازمدت را
به خاطر گسترش ایو ارزش به نفع امریکا نامایدانسات و ودرو
ولسو معتقد به نظم لیبرال در روابط بیو دول بود .گساتارش ایاو
آرمانها از طریق دیپلماسو از ماؤلافاههااى ماهام دوکاتاوریاو
انترناسیونایستو ولسو بود .محافظهکاران نویو امریکا هم معتقد باه
گسترش ایو ارزشها هستند ،اما نحوه توسعه آن متافااوت اسات.
پالیسوهاى دونالد ترمپ در ایو مورد متناقض است .ترمپ بادون
درنظرداشت آرمانها و ارزشهاى ایو کشور ،در صادد تاامایاو
روابط و حل منازثات با نظامهاى دیکتاتورى که همواره حاقاو
بشر را نقض میکنند ،است.
خلص مدلهاى سیاست خارجو امریکا :
اخذ موقف بیطرفو در جنگهاى اروپایو و انزواگرایو
در زمان صلح ،اساس سیاست خارجو امریکا را درمدت یک قارن
بعدازکسب استقالل تشکیل می داد .بارقارار کاردن رواباط در
محدوده تجارت بیو امریکا و کشورهااى اروپاایاو ،طارز دیاد
بنیانگذاران امریکا به شمول رئیس جمهور اول جور واشنگتو و
رئیس جمهور دوم جان کونسو آدمز را تشکیال مایداد .رئایاس
جمهور واشنگتو در خطابه تودیعو خود ،بر سیاست بایطارفاو و
روابط دوستانه با دول مختلف تاکید کرده و بر کاربرد احتیاط در
تشکیل ائتالفها توصیه کرد .با آن هم جنرال واشنگتو وبعادجاان
آدمز هردو درزمان انقال فرانسه در رقابت بیو انگستان و فرانسه
گیر ماندند و با چالش تجارتو مواجه شدند که احتمال خطرجناگ
با انگستان وبعداً فرانسه را بار آورد .بعدازفسخ معاهاده مشاتارک
دفاثو فو مابیو با فرانسه که در زمان جنگ آزادى امریکاا باود،
امریکا تا  ۰۵۱سال دیگر پالیسو یکجانبهگرایو را در سایااسات
خارجو اتخاذ کرد .
دیگر بنیانگذاران امریکا مانند الکساندر هاملتو و تاماس
جفرسون هم دیدگاههاى مشخصی درباره سیاست خارجو امریاکاا
داشتند .با وجود آنکه الکساندر هاملتو وزیارتاجاارت باود،اماا
نظریات او باالى سیاست خارجو جنرال واشنگتو تاثیرگذار باود.
طرز دید سیاست خارجو هاملتو در اصل اقتصادمحور باوده کاه
تامیو منافع ملو کشور را با پراگماتیزم توأم با تدبیر و احاتایااط
بدون زیر پا کردن حقو انسانو توصیه میکاناد .هاامالاتاو باه
معاهدات بیو کشورها احترام قایل بود.
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تامس جیفرسو یک ملیگارای بااورمانادباه آرمااناهااى
امریکایو و درثیو زمان یک ایدیالست بود .او فاکار مایکارد
جمهوریت و آرمانهاى امریکایو مایه الهام به ملل و کشاورهااى
دیگر است .اما در سیاست خارجاو در کال تاجاارت و فشاار
اقتصادى را وسیلهای بهتر از جنگ براى به دست آوردن ماناافاع
ملو میدانست .جفرسون برثکس هاملتو به ائتالفهاى درازمادت
باورمند نبود .در زمان تامس جفرسون ،امریکا ایالت لویزیانا را از
فرانسه خریدارى کرده مساحت بزرگو را به ایو کشاور الاحاا
کرد.
در سال  ۰۳۴9رئیس جمهور جیماز ماانارو دکاتاوریاو
سیاست خارجو جدید را به خاطر جلوگیرى از گسترش کالونیالزم
اروپایو در نیم کره غربو و خطر تهدید آن به منافع امریکا معرفو
کرد .ایو دکتوریو یک نقطۀ گذار از سیاست خارجو قابالاو باه
طرف نوثو از – Multilateralismسیاست چندجانبه ،در سایااسات
خارجو امریکا شمرده میشود .از ایو دوکتوریو رؤساى جمهاور
بعدى امریکا به شمول تیودور روزولت ،ریگو و حتاا تارماپ باا
تعبیرات مختلف استفاده کردهاند.
دکتوریو سیاست خارجو اداره رئایاس جاماهاورانادرو
جکسو ،ترکیبی از انزواگرایو و استفاده از قوت ناظااماو بارای
تامیو منافع امریکا بدون در نظر داشت نورمهاى بیوالمللاو باود.
اندرو جکسو هم مانند جان آدمز باالى اختالفات تجاارى حااضار
بود با فرانسه از قدرت نظامو استافااده کاناد کاه در ناتایاجاه
میانجیگرى دولت انگلستان هردو طرف از جنگ اباا ورزیادناد.
جکسو هم چنان کوشش زیاد کرد تا تاکاسااس را کاه مارباوط
مکسیکو میشد ،به کشور خود الحا کند .چون که اندرو جکسو
هم براساس سیاست پوپولیستو انتخا شده بود ،پاژوهاشگاران
شباهتهایی میان سیاستهاى ترمپ و اندروجکساو باه شاماول
سیاست خارجو آنها میبینند .
هفت دهه بعد از معرفو دکتوریو سیاست خارجو رئایاس
جمهور مانرو ،با تغییر از سیستم کشاورزى به اقتاصااد صاناعاتاو
ضرورت به وجود آمد تا امریکا پالیسوهاى انزواگرایانه را کاناار
گذاشته به خاطر منافع جیوپولیتیک و جیواکونومیک خاود وارد
مرحله جدید سیاست خارجو شود .در اواخر قرن نوزده در نتیجاه
Spanish-American Warجنگ امریکا و هسپانیا و کالونوهاایاش،
امریکا چند کشور را در کارابیو و همچنان کشور فلیپیو را تحات
تصرف خود درآورد .رئیس جمهور تیودور روزولت با استفاده از
دوکتوریو مانرو و ثالوه کردن یک ضمیمه به آن ،زمینه دخالات
مستقیم را در مناقشات بیو اروپایوها و کشورهاى امریکاى التیاو
تحت شعار دخالت براى ثبات منطقه فراهم کرد .سیاست تاوساعاه
طلبانه امریکا در کارابیو ،آسیا پسفیک و اماریاکااى التایاو در
مجموع با چالشهاى زیاد مواجه شد .بعد از ایو تصرفات امریکا نه
تنها با مقاومت سخت آزادیخواهانه در کشور فلیپیو مواجه شاد،
بلکه در آوردن ثبات در کشورهاى کارابیو هم موفق نشد .ثاالوه
بر آن امریکا مجبور شد در ظرف سه دهه اول قرن بیست ،هشات
بار اردوى خود را به امریکاى التیو بفرستد.
امریکا در سیاست خارجو خود از زمان جنگ جهانو اول
تا به حال چهار نوع استراتژى بزرگ را اتخاذ کرده است :
بعد از جنگ جهانو اول ودرو ولسو در پالن خاود طارح
گسترش ارزشهاى دموکراتیک ،تشکیل لیگ ملل و پیاماانهااى
امنیتو را به نفع امریکا دانسته تشکیل نظم انترناسیونال جاهاان را
پیشنهاد کرد .ایو طرح در تیورى نقطه ثطف در نحوه پایاشبارد
سیاست خارجو ایو کشور بود چون قبل ازآن امریکا پاالایاساو
انزوا گرایانه یا یکجانبه را در روابط خود با دول دیگر اخاتایاار
کرده بود .طرح انترناسیونالیستو ودرو ولسو با مخالفت شدید در
داخل امریکا مواجه شده جااماه ثامال ناپاوشایادوایاو کشاور
ازسال۰1۰۳تا  ۰191یعنو شروع جنگ دوم جاهااناو پاالایاساو
انزواگرایانه ویکجانبه خاود رااداماه داد .ساتاراتاژى بازرگ
امریکاطو ایو مدت طورى طرحریزى شده بود کاه در صاورت
تهدید به منافع ملواش ،به شکل یکجانبه اقدام کرده وازماناافاع
ملو خوددفاع کند .به همیو ملحوظ امریکاکشاتاوهااى جاناگاو
خودرابه آبهاى چیو وترکیه و ثساکرش را به نقاط مختلف جهاان
از جمله روسیه ،مکسیکو ،چیو و پانامه فرستاد.
حمله جاپان باالى پایگاه نظامو Pearl Harborباث شد تاا
امریکا در جنگ دوم جهانو شرکت کرده وارد مرحله جدیاد در
پیشبرد سیاست خارجو خود با دول مختلف شود .در پایان جنگ
دوم جهانو و شروع جنگ سرد ،ضرورت به پالیسو چندجانبه یاا
Multilatralismدر سیاست خارجو ایو کشور مشهود بود .امریکاا
بعد از ختم جنگ جهانو دوم با چالشهاى بازرگ در چاوکاات
رقابتهاى جنگ سرد میان ایو کشور و شوروی سابق مواجه شاد.
از سال  ۰1۲۵تا  ۰1۳1پالیساو Containmentو یاا ماهاارکاردن
گسترش نفوذ شوروى و ایدیولو،ى کمونیسام -ماحاور اصالاو
استراتژى بزرگ سیاست خارجو امریکا راتشکیل میداد .امریاکاا
در ایجادملل متحد ،پیمان ناتو ،بانک جهاناو ،ساازماان تاجاارت
جهانو و سایر سازمانهاى بیوالمللو وپیمانهاى نظامو پایاشگاام
شدتامانع گسترش کمونیسم و سیاستهاى توسعهطلبانه شوروى سابق
شود(.دنباله ص )6
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والیات شمال چرا ناآرام شد ؟!

در ۴6سپتمبر ۰116گروه ددمنش ،ظالم ودهشات افاگاو
طالبان که همواره شهر کابل راموردحمالت پیاپی راکتی قرارمای
دادند وهزارهاشهروندآنراشهید وصد هاخانواده رابه خاک وخاون
کشانیدند ،درآن شهرسرازیرشدند .درمیان آناهاا کساانای دیاده
میشدند که چهره های شان سوخته وقیرگون بود ،فارسی وپشاتاو
نمیدانستند ،سرهای شانرابادستمالی بسته کرده تفنگ درشااناه و
وحشتزده وبی اطمینان معلوم میشدند .ازچهره هایشان هویدابودکه
آنهاازمردم و مردم ازآنهاهراس داشتندد بدینگاوناه آناهاایایاکاه
دیروزشهر را راکت میزدند و اهالی آنرابه قاتال مایارساانادناد،
امروزدرآن شهر داخل شدند.
مو درآن روزگارباا جاان بارن خابارناگاارنایاویاارک
تایمزهمکار بودم ،یکروز جان برن وثدۀ مالقات باوزیراطاالثاات
وکلتورطالبان گرفت ،جانتان ستیل از گاردیو نیزباما همراه شد ،به
وزارت اطالثات وکلتوررفتیم ،وزیرطالبان مارا پذیرفت ،شاخاص
کلفت ،زمخت نسبتا چا بودو قدبلندداشت ،لنگوتۀ ضخیم سایااه
برسر وپیراهو وتنبان سفیدگیبی تیپ مردم پکتیابه تو داشت کاه
درباالی یک واسکت پاکستانی کرتی سیاه راهدار پوشیده بودکاه
بالباسش مناسبت نداشت ،وپیادۀ دفتر دروقت برآمدن بماگفت که
کرتی از وزیرقبلی بود ،لباسش که چیو وچروک زیاداشت حکایه
ازآن مینمودکه درخوا و بیداری استفاده شده است !
درباالی سراویک تابلوی قشنگی ازیاک آهاوی خاتاو
بودکه چنان بامهارت رسامی شده بودکه گویی خاودآهاو زناده
است ،نمی دانم درزمانیاکاه دانشاماناد گارامای داکاتاررهایاو
وزیراطالثات وفرهنگ بود آن تابلو درجایش بودیاگم و دود شده
بود .جالب اینست که درباالی خصیه هاوآلۀ تناسلی آن آهاویاک
یک پارچه کاغذچسپانده بودندکه زیبایی آن تابلو رالکه دارساخته
بود !
جان برن ضمو چندسئوالی از وزیرپرسیدکه چاراپاارچاه
های کاغذرادرباالی خصه هاوآلۀ تناسلی آهاوچساپاانایاده اناد
وزیرگفت سترثورت دراسالم فرض است  .مو تارجاماه کاردم،
جان برن گفت مگرایو یک حیوان اسات ،وزیار طاالاباان کاه
فکرمیکنم نامش مالمتقی بود گفت دراسالم فر نمیکندکه انساان
است یاحیوان ،سترثورت راباید مراثا نماید! نمی دانم چه ساباب
شدکه جان برن چنان به خندیدن آغازکردکه خودراگرفته نامای
تواست .وزیربرآشفت و پیشانای اش چایاو خاوردوگافات :دا
کاپرخاندی ،ورته ووایه چه دغه خو د اسالمی اماارت دی ماو،
دنبی شریعت ودخدای حکم دلته راولو ! مو ماتاوجاه شادم کاه
وضعیت بهم خورده ،به شکلی ازاشکال برای وزیرطالبان تافاهایام
کردم که جان برن یک شخص مقتدرامریکا اسات (کاه ناباود)
وازیک روزنامۀ مهم امریکا نمایندگی مینماید .وزیرباشنیادن ناام
امریکا به خوش خلقی شروع کرد چیو و چروک ازپیشاانای اش
دورشدوبا دلچسپی خاصی سئوالهای مارا جوا داد !
مابه شمالی رفتیم تاازمظالم طالبان درآنجا ،ازقتل ثااماهاا،
آتشسوزیها وویران گریهای شان گزارش تهیه کنیم که هاماه درد
های جانگذازبود .ازآنجابه خنجان رفتیم ودرمجلس امضای پیاماان
اتحادوهمبستگی ثلایاه طاالاباان شارکات کاردیام کاه درآن
شهیداحمدشاه مسعود قهرمان ملی ،استادکریم خلایالای وجانارال
رشیددوستم حضور داشتند .ایو آخاریاو دیاداروماالقاات ماو
باشهیدمسعود ایو سنگردار بینظیر ،ایو مردشایسته وایاو رادمارد
خدابودکه روحش شاد وفردوس بریو مأوایش بااد ! ازآناجااباه
پلخمری به مالقات سیدمنصورنادری رفتیم ،چند روزی درویاالی
اومهمان بودیم ازآنجابه مزارشریف به مالقات جنرال دوستم رفتیم.
سفرماچندهفته رادربرگرفت که با مشکالت ومخاطرات بیحدتوأم
بود .وقتی بکابل بازگشتیم دیگر چهرۀ اصلی طالبان رابه شهروندان
نمایان شده بود .کلکیو خانه ها همه سیاهرنگ شاده باودتاازناهاا
بیرون رادیده نتوانند ،همه مردم لنگوته وریش داشتاناد ،پاتالاون
ودریشی پوشیدن وسرلچ بودن جرمی بودکاه بادون ماحااکاماه
گناهکاران آن درخیابانها ،چهارراهی هااوجااده هاالات وکاو
وشالقکاری ومجازات میشدند .مکاتب همه بسته شده وزنها اجاازۀ
بیرون شدن ازخانه نداشتندواگر بیرون میشدند بایدچادری سراپای
شانرامی پوشانید ویک مردباید باآنهامی بودوآن مرد باید ثاابات
میکردکه محرم شرثی اوست ،درغیر آن مارد وزن هاردوشاال
کاری شده دُره میخوردند وحتی سنگسارمی شدند.
فشارطالبان زنها نسبت به مردها شدیدتربود ،زن رااماتاعاۀ
مرد میدانستندکه خدا برای خوشی مردآفریده ،وشایسته ماکاتاب
وتعلیم نبودده بایددرچهاردیواری خانه مقیدمی بودناد .صاحابات
آنهابامرد بیگانه گناه کبیره وقابل مجازات بود (فشردۀ مصااحاباۀ
مالمتقی) .اگرمریض میشدند داکتران مارداجاازه ماعاایاناۀ اورا
نداشتند ،در دروازۀ معاینه خانۀ داکتران مرد نوشته بودند ازمعاینه
مریضان اناث معذرت خواسته میشود .زنهاحق رفاتاو باه ماغاازه
هانداشته واجازه حرف زدن با دکانداران وحتی کراچی بااناهاای
میوه وسبزیجات واجازۀ خریداشیا را نداشتند .دستهای زنها بایاداز
زیرچادری بیرون نمیشد ،بجلک پاهای شان باید نمایان نمیشد.
طالبان اینهمه راخالف شریعت محمدی اثاالن کارده در
تطبیق آن سختگیر وظالم بودند ،ادارۀ امربه معروف ونهی ازمنکر

برای نظارت ازتطبیق آنهاساخته بودندکه اثضای آن درپایاکاپاهاا
درشهرگشت وگذارکرده هرکی راکه خالف اوامرمیدیدناد ،چاه
زن وچه مرد درهمانجالت وکو کرده نیم جاان سااخاتاه مای
گذاشتند .درهرکنج وکنارشهرروزانه صدهاحادثۀ دیده میاشادکاه
طالبان زنهارا به ایو جرمهادرمحضرثام شالقکاری وگوردم کااری
میکردند(گوردم سیمی بودکه دریک انجام آن یک گلولۀ آهانای
بسته بود) دردناکتر اینکه دریو مجازاتهابرثالوه طالبان ،آنهاییکاه
ازپاکستان باایشان آمده بودناد نایازحصاه مایاگارفاتاناد .ایاو
دردجانگدازی بودکه یک زن افغانستانی رایک مالی پااکساتاانای
درپایتخت افغانساتاان شاالقاکااری مایاکاردوایاناکاار راثامادا
میکردندتاغرورمردم ما رابشکنند .ادارۀ امرباه ماعاروف وناهای
ازمنکرمستقیما توسط دفترآی اس آی اداره می شد.
معذرت میخواهم که حرف به درازاکشیدچون قصۀ غمهاا
زیاد است وجگرسوز است ،اصل مطلب ایو بودکه وقتی باکاابال
بازگشتیم یک چیزجالبی رامتوجه شدم که برایم نوبودوآن ایناکاه
هرخری که کراچی میوه یاترکاری درپشتش باربود ،پارچۀ اضافی
دردوطرف آن آویزان بودکه به پاالن خرشباهت نداشت .هارچای
فکرکردم دلیلش رانیافتم ،طالبان تفنگ به شانه وقمچیو و گاوردم
بدست هرجابودندومو میکوشیدم شناخته نشوم ولی دلیل پاارچاه
های اضافی دوطرف خررابیابم .صددل رایکدل ساخته ازفروشنادۀ
میوه پرسیدم کاکاجان پاالن خرها تبدیل شده مردریش سفیدکاه
سرو رویش غمگیو و خسته معلوم میاشاد تاباسام ماعانای داری
کردوگفت :بچه جان خو ستی یابیدار ،چندهفته س که امارشاده
خر پتلون بپوشد تاسامانایش مالوم نشه! پرسیدم اگر نپوشو جریمه
میشو فروشندۀ دیگرگفت جریمه چی که به نرخ کاه ماش لات
میکنو ،اونه از فیضودیو (فیض الدیو) بیماارو(بای بای ماهارو)
خبرشدی خرش پتلون نداشت ترکاریهاشه گرفته خودش وخرشاه
ایقه لت کدن که ازاهلل گفتو ماند وده خاناه ده جاای افاتایاده،
خربیچاره لنگ شده ،بیادرخون ماده قف دسات مااس پارسایادم
اجوره خیاط حتمازیادشده ،فروشندۀ دیگرگفت خیاطام ظالم شدن
سه چنداجوره میگیرن ،گناهشان نیس فرمایشات پتلون خرزیاادس
دست به دست شان نمی رسه! فروشندۀ ریش سفیددیگری گافات
مامورصایب سودایته بگی و برودگه ایتو سواالنکو جانورا(طالبها)
اونجه ستو ،خود وماره به ثذا ننداز شولیته بخو وپردیته بکو !!!
چندی قبال باادوسات ارجامانادوگارامای ام جاناا
پروفیسرداکتر حمیدهادی صحبتهای احوالپرسی داشتم ،درضاماو
جنا شان یادآور شدندکه درآن روزگاری که طالباان درکاابال
مسلط بودندوبه شهر وندان شاهارجافاا وجاناایات مایاکاردناد،
پروفیسرایرانی که دوست مو بود برایام تالافاون کاردوگافات
پروفیسر هادی مو خبرشدم که طالبان در کابل امرکارده انادکاه
خرها باید پتلون بپوشند تاآلۀ تناسلی شان راکسی نبیند ! ابتدا ازیو
خبربه اندازۀ خندیدیم که ازخنده خودرا گرفته نتوانساتام وباعاد
سخت متأثرشدم وبحالت مردم بایاچااره درکاابال افاتاادم کاه
درزیرسطرۀ طالبان چه روزگارتلخی داشته باشندوباه چاه انادازۀ
تحت فشارهای روحی قرارداشته باشند .ایاو صاحابات جاناا
پروفیسرهادی مرابیادآن روزهای تلخ وتاریک حکومت طاالاباان
انداخت ،کوشش کردم که آن خاطره های دردناک راکاه ازآن
بیش ازبیست سال میگذرد بخاطربیاورم وآنهارابا شما خوانانادگاان
ثزیز امید شریک سازم .
شایستۀ یادآوریست که جنا پروفیسرهادی درآن آوان
حکمروایی طالبان برکابل ،باوجودمصروفیتهای اکادمیاک شاان،
بخاطرنجات وطو ازچنگال خونیو طالبان فعالیت هایی نمودند واز
جمله باسنای امریکاتماس هایی برقرار نمودند وسنای امریکااراباه
اندازۀ آگاه ساخت که ادارۀ کلنتو راوادارساختند تا از برسامایات
شناختو حکومت طالبان خودداری نماید .ازجمله بنجامیو گالاماو
سناتورپرقدرت نیویارک مکتوبی به پروفیسرهادی ارسال کردکاه
در بخشی از آن آمده است» :پروفیسرهادی مظالم طالبان برماردم
افغانستان به مظالم نازی های هتلری شباهت داردکه برفامیل مو می
نمودند ومو درآنوقت طفل کوچکی بودم .تازمانی که گلماو در
سنای امریکاست ،کسی توان آنرانخواهد داشت کاه حاکاومات
طالبان رابرسمیت بشناسد« .درود وتحیات به پروفیسر حمید هادی
ایو فرزندفداکاروطو وایو مبازرشایستۀ با درد .
ایو قصه های غم انگیز ودردناک رابخاطری دراول مقالاه
آوردم تابه آنهاییکه هنوز هم ازطالبان بناابارمالاحاوظااتای دفااع
مینمایند بدانندکه ایشان کی هااند و دندورۀ ایو راکاه طاالاباان
تغییرکرده اندوآن طالبان سابق نیستند ،بس نمایند زیرا
سگ به دریای هفتگانه بشوی چون که ترشد پلیدترباشد
چون بیاید هنوز خر باشد
خر ثیسی گرش به مکه برند
صحبتهای تلفونی باثدۀ ازاهالی والیات شما وبارخای از
خبرگان آن همه به ایو حقیقت متفق الرأی اندکه احمدزی درپناج
سال حکمرانی خودحیات آرام ومرفۀ مردم آن والیات رابرهم زد
و زندگانی رابرمردم آندیاربه اندازۀ تلخ وناگوارساخته که به یک
لقمه نان خشک محتا شده اند.امنیت وآرامش بکلی ازبیو رفاتاه،
بیکاری ،جنگ ،ویرانی ،فقروفاقه ،بی امنیتای وبای بانادوبااری
هاازتحفه هاییست که اوبه مردم آن والیات اهداکرده است!
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مردم آن والیات ثقیده دارندکه حکومت غنی احامادزی
ایو اثمال راقصدا و ثمدا برآنهاتحمیل کرده وجوانان آناهااراکاه
ازبیکاری وفقروگرسنگی مجبورند به ثسکری بروند باه والیاات
دورودرخطوط اول جنگ میفرستادتااکشاتاه شاوناد وزنادگای
پدرومادر و فامیل آنهاتلخ وتاریک گردد وجوانان شان ریشه کاو
شوند .اینان میگویندجوانان ماازمجبوریت وناداری وبیاکااری باه
ثسکری می روند وآنهارا به مناطقی روان مایاکانانادکاه بارای
ماههاوحتی سالهابه خانه آمده نمی توانند واکثرمرده هایشان راباه
فامیل شان روان میکنند ،حتی واقع شده که مردۀ آنهارانایازنامای
آورند وفقط اطالع میدهندکه فرزندشمادرفالن جای کشاتاه شاد.
اینهامیگویند احمدزی شرایط رادر والیات ماچنان ضیق وبدساخته
که بیکاری وبیروزگاری بیداد می کنندوجوانان ازمجبوری یاطالب
میشوندیابا رهزنان همدست ویا ثسکر میشاونادکاه درهارحاالات
آخرشان نابودی است
بااینکه جوانان می بینندکه مردۀ دوستان خویشان شانرا از
ثسکری میآورند ولی چون چاره ندارند حتی تذکرۀ خودراتبدیال
می کنندتاسو خودرابلندنشان بدهندوثسکرشوند .پنج شاش ساال
حالت طوری بودکه اگریک پسربچه را هزارها روپیه میادادی باه
ثسکری نمیرفت چون ضرورت نداشت وروزگاار خاوش وآرام
داشت .معاش ماهانۀ یک ثسکردوصددالراست که اماریاکاا مای
پردازدو اکثرواقع می شاودکاه ثساکارهاناوزماعااش مااه اول
خودرانگرفته شهید میشود.
خصوصیت احمدزی رااکثریت مطلق مردم شماال درک
کرده واوراثامل بدبختیها وجنگها وویرانیهاوکشته شدن اوالدخود
میدانند.دریک صحبت تلفونی بایک موسفایادوالیات بالاخ کاه
ازدوستان مو است پرسیدم » آته ،در قسمت اشارف غانای چای
فکرمیکنی «بدون معطلی جوا داد :بچایام اودشاماناس مااره
بدبخت وبیچاره کده جوانای ماره کشت مثل دله خفک مکار اس!
طی حکمرانی کرزی دامۀ جنگ بیشتردروالیات مشرقای
و جنوبی گسترش داشت باوجوداینکه طالبان هست وبودمردم آن
والیات راازبیو برده اند ،ولی اکثرا ثسکربچه های شاماال درآن
مناطق باطالبان رویاروی جنگیده وشهید شده اند .ازینکه والیاات
شمال درآنزمان آرام وباامنیت بود وزندگی رونق داشات ،ماردم
جنوبی وشرقی ازآرامی وجریاان ثاادی زنادگای آن والیاات
مستفیدمی شدندوبرای کاروغریبی درآنجامیرفتند ،ولی احمادزی
باکشاندن شعله های جنگ درشمال آن مردم راازچنیو فرصت بای
نصیب ساخت.در واقع درحکمرانی احمدزی همۀ کشاوردرشاعالاه
های جنگ میسوزد.
یکی ازمشکالت دیگری که طالبان برای ماردم والیاات
شرقی وجنوبی باوجاود آورده اناد ایاناسات کاه اگارپساری
یاثضوفامیلی ازآنهادرقطعات ثسکری وامنیات بااشاد ،طاالاباان
برفامیلهای آنان فشارمیآورند واذیت وآزار وشکنجه وجریمه شاان
مینمایندتا آن پسریاثضوفامیل خاودرا بااساالح دسات داشاتاه
خودثساکر دیگریا ثساکر خارجی رادرقرارگاهی که وظیفه دارد
به قتل برساند ،که در نتیجۀ ایو ثامال آن فاردتاوساط دولات
یاثساکرخارجی کشته میشودو بستگانش تحت فشاردولت یاقاوای
خارجی می آید.
طالبان تاکنون قادرنشده اندتاایو نوع توطئه وجناایات را
دروالیات شمال ثملی سازند زیرامردم آن مناطق اکثراطالاباان را
دشمو خود ،وطو خودونوکران بیگانگان میدانند ،اماا دروالیاات
مشرقی وجنوبی اکثرا آنهاراازخودمیشمارند ماثاالچانادی قابال
مصاحبۀ یک خبرنگارخارجی راشنیدم که دکااناداری دروالیات
غزنی به او گفت :طالبان ددی خاوری زامنو دی او ددی خااوری
دپاره جگره کوی ! مگر دکانداری درسرپل به ایو خبرنگارگفت:
طالبان دشمو ماوخاک ماست آنهاجانی هاوآدمکش هاهستندوبرای
ویرانی وطو وقتل وکشتارمردم ما ازطرف بیگانگان استخدام شده
اند.
دراخیرباید یادآورشدکه انگیزۀ تحریرایو سلسله مقااالت
شهادت بیش ازیک صدهزارثسکربچۀ کشاوردرطای پاناج ساال
حکمرانی غنی احمدزی بودکه برای بنده وهمۀ مردم کشور سخت
غم انگیزوتألم آوراست .روی ایو غم وغصۀ درونی وبارای ادای
حق آن ثسکربچه های جوان که شهیدشده اند،تاجایی که مماکاو
بود تحقیق ومطالعه نمودم که ثلت وتوامل ایو فاجعۀ ملای وایاو
درد همگانی راپیداکنم که خدمت خوانندگان گرامی امیدتقادیام
شد .ازهمۀ صاحب منصبان محترم ،جنرال صاحباهااودانشامانادان
وخبرگان وهمۀ آنهاکه درداخل وخار کشوردرتهیه ماعالاوماات
ازطریق تلفون ،مکتو  ،ایمیل اینجانب رایاری نموده اند ازتۀ دل
سپاسگزارم واز سردبیردانشمند ومبارزوطو جناا کاوشاان کاه
باتمام لطف وبرده باری خاص مقاالت رااصالح ونشارناماوده اناد
ممنون و مشکورم .
امااتاانااان خاااص خااودرا خاادماات دانشاامااناادگااراماای
استادسیدمسعود بدخش سابق استاد دانشگاه کابل تقدیم میدارم که
درصحت وسقم معلومات حاصله اینجانب را هاماکااری ناماوده
دراکثرمواردشخصا با دوستان درکابل ومزارشریف برای حصاول
معلومات زنده ازوضع و چگونگی قطعات ثسکری کشاورتامااس
گرفته اند ،درودفراوان به روح یکصدهزارثسکربچۀ جوان وطاو
که دراثرتوطئۀ ناجوانمردانۀ غنی احمدزی وهمدستان اوشهیدشده
اند ،وپدران ومادران داغدیدۀ شان درماتم وسوگواری آنهانشساتاه
اند( .دنباله درصفحۀ هشت)

هفته نامۀ امید

شمارۀ 0101

داکتر غالم محمد دستگیر

برومفیلد ،کولورادو

پندی از خطابۀ مشهور طارق بن زیاد

عنوان کتاب  :مجادلۀ من با سرطان
نویسنده  :روتاکو هیل
(قسمت سوم و اخیر)
باالخره روزی رسید که دیگر زانوهایم بکالای ساساتای
نموده چپ وراستم را در جاده ها بخوبی تشاخایاص داده نامای
توانستم ،قدم هایم در رفتارکندی کرده وبا مشقت زیاد و رهنمایی
طفلکم شارون خود را به اولیو موتری که رهسپار شفاخانه می بود
می رسانیدم  .یک روز حیو مراجعت ازشفاخانه به قدری خسته و
بیچاره شده بودم که سرراست باالی بسترم افتیده و هیوالی مارگ
را درنظرم مجسم دیدم ،ولی هرطوری بود ایو شبح هاولانااک را
ازخود دور نموده جبراً به مصاحبۀ شارون مشغول شدم ونگذاشتام
آخریو نفس های هستی در گلویم گره گردد .در پایان مجادلۀ ایو
روز یک نوع پیروزی در خود حس نموده و پنداشتم که یک قدم
دیگر به پیش رو یعنی به سوی زندگی بر می دارم ...
از ایو روز به بعد خواهرم ،شارون را موظف ساخت تاباه
هروسیلۀ می شود روز یک مرتبه مرا توسط تاکاسای باه گشات
وگذار جاده ها ببرد  .ایو یک فکر خیلی ثالی و پسانادیاده باود
ولی مو به اندازۀ ضعیف وناتوان شده بودم کاه باعاضای روزهاا
دثوت معصومانۀ شارون را برای گشت وگذار درحق خاود یاک
نوع بیرحمی تلقی کرده با خود می گفتم چرا درایو دنیای فاعاال
وپرحرکت و دربیو اجتماثات سالم وپرهیجانی که همه چایازآن
برای مو بیچاره و رنجورکه طعنه وتوهایاو اسات داخال شاوم،
درحالیکه بایدلحظات پر درد والم زندگی مو درکاناج اتااقاهاای
منزوی بستربیماری سپری شود.
نه ! ایو افکار درست ومنطقی نبود ومو نباید روزنه های
مایوسی رابه استقبال مرگ می کشودم ،لهاذا فاوراً باه تاردیاد
ومجادله پرداخته با تمام قوایی که داشتم خود را برای خار شدن
از منزل و گشت وگذار آماده و مشتا مای سااخاتام  .شاارون
میکوشید با خنده ها وخوشی های طفالنۀ خود مرا کوچک شمرده
و احساساتم را تحریک نماید  ،هرروز یک خدثۀ بکار مای بارد
و طر تازه تری مرا به خوردن غذا و ادویه وبه بذله گویی هاا
تشویق می کرد  ،تا جایی که دیگر او مادرم گفته می شاد وماو
کودکش !
(پیروزی صحت )
وقتی دیدم نزدیک است مرض مهلک سرطان و دوام آن
بکلی ثاجز و ناتوانم کرده و معنویاتم را فاسد و بیچااره ساازد ،
فوراً"ً متوجه حال خویش گردیده با خود گفتم  :برای تاداوی و
بهبودی جسم خویش اول باید روح خود رامعالجه ناماوده روزناه
های امید را در برابرش بکشایم و یکبار دیگر مساعاود باودن و
خوشبخت زیستو را به آن بیاموزانم ! ...
درایو راه اولیو ثکس العملم ثبارت از غور وقضاوت در
خصوص ارزش وچگونگی ثقایدمذهبی ام بود.مو زن بدثاقایادۀ
نبودم گرچه هفته ها وظایف مذهبی خود رافراموش میکردم ولای
هرباری که داخل ثبادتگاه میشدم خداوندرامقابل خودحاضردیده
وبه بزرگی وثلویت اوفکر میکردم  ...مرض سرطان مرا بیشتر باه
ذات مقدس او نزدیک و متمایل ساخته و در پرتو یک نور قوی و
روشو تربه مو حالی ساخت که ثباداتم را چگونه باید جریان داده
و از اجرای آن چه نوع امید ها وانتظاراتی را درسر بپرورانم.
باالخره ایو کشف اساسی برایم واضح ساخت که مقابله با
زندگی و مقابله با مرگ زیادهم باهم فار نادارد  ،کسای کاه
ازمرگ میترسد از زندگی نیز هراسان خواه بود و کسای کاه از
مرگ ترسی ندارد یعنی نزد معبود خویش آلوده و مجرم نیست ،
به خوبی می تواند زندگی مسعودتر و مساثدتری را پیش ببرد .
پس از ابرازهمیو افکار وتعبیرات بود که دفعتاً تارس و
وحشت مرگ ازهستی ام باناای دوری گاذاشات .دریاکای از
شامگاهان که حالتم بطورهمیشگی بود برای چندلحظه اساتاراحات
داخل بستر شدم ،افکارم به هرسو بنای پرواز را گاذاشاتاه ازیاک
اندیشه به اندیشۀ دیگر می رفتم  ...باری دفعتاً یک نوع بهبودی و
سبکدوشی درخود احساس نموده درهمان حال تنفسم را فروبساتام
و چنیو تصورکردم که روح و موجودیتم از لفافۀ مرگاباار خاود
جدا می شود ،هیچگونه ترس را بخود راه ندادم بلکه تنهاا قادری
متحیرگردیده فکرکردم که ایو بار نوبت مرگ است  ،ولای ایاو
فکرم بدون وحشت و وسوسه و حادثه دوام یافته بایک نوع سرور
وآرامش طبیعی باآن فرو رفتم  .تنهاچیزی که اتفا افتااد هاماان
بود که مرگ به سراغم نیامد ...بلکه زندگی روزنه های خود را به
رویم باز کرد !
درایو وقت چون نه تنها بدون ترس ووحشات باامارگ
مقابله میکردم بلکه با یک نوع جرئت وسرور وانبساط خاطاربااآن
روبرو شده بودم ،دفعتاً پیروزی و غلبۀ مطلقای درخاود احسااس
کردم ،دیگر ترس واندیشۀ مرض سرطان بکلی از خیالم دورشده و
زندگی تازۀ را آغازنمودم  .البته دریک روز تاماام تالافاات و
تخریباتی راکه روح وجسمم متحمل شاده باودتارمایام (دناباالاه
درصفحۀ هشتم)
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بفکر مو دو طالب ،یکی با نکتایی امریکا و دیگار باا یاونایافاورم
دیزایو ISIدور یک میز مذاکره برای اضافه از یکنیم سال در خاار از
افغانستان در مملکت قطر خورد تریو اما ممکو پولدار تریاو ماماالاک
جهان و دوست نزدیک غربیان گفت وشنود داشتند آنهم بزباان پشاتاو.
بعد ایو دو با هم نشستند وموافقت نامه ای امضا نمودند .قبل از امضاا باا
بیر های سفید مزیو با کلمۀ طیبه برشانه و شعار اهلل اکبر و زمازماه اذا
جاء نصرا هلل و الفتح ...با غرور از امارات اسالمی و شکست امریکا گالاو
می خراشیدند.
موافقت نامۀ که امضا شد بی ارزش بود .اشرف غنی شرط رهاایای
پنجهزار محبوسیو طالب را که در بیو شان هشتصد نفر پاکستانیسات تاا
کنون نپذیرفته است .قسمیکه توقع میرفت طاالاباان بارتاعاهاد خاود
پایدارنمانده و بر دهها محل وطو ما بشدت حمله کرده و ده ها مسلماناان
معصوم را بخاک و خون غلتانیدند و امریکا بر آنها بمب ها ریخت .
امراهلل صالح وحمداهلل محب از یک موقعیت قوی و شجیاع مااناناد
سخو گفتند و بر طالب ضدیت تام نشان دادند .در آنسوی سرحاد یاک
جنرال ارشد پاکستان پالیسی پاکستان را بی پرده بر مال ساخت و گافات:
ما میخواهیم ر،یم فعلی در افغانستان تغییر یابد و همیو اکنون تغییر یااباد!
طالب تحت فرماندۀ ما قرار دارد (نوکرماست)  .توسط مجاهدیو داکاتار
نجیب را ازبیو بردیم ( ،آنها را فریب دادیم) و توسط طالب حاکاومات
فعلی را ازبیو می بریم (درامور داخلی مملکت جمهوری اسالمی همسایاه
و مستقل مداخله داریم) ،وهم هند از افغانستان باید خار شود (ماداخالاه
دراموردیپلوماسی همسایۀ شرقی خود) ،اگر هند درافغانستان میآید ما هم
میآئیم (چون دروازه ها باز و دولت بیکفایت است امکان دارد!).
اکنون ثطف توجه جدی آقای امراهلل صالح را به خطابۀ یک جنارال
کشورکشا و فاتح که متیقنم مطلع اند ،جلب مینمایم:
در سال 0۰۰م طار بو زیاد ،یکی از قوماناداناان ماعاروف زماان
خالفت خلیفۀ اموی ولید بو ثبد الملک در جبرالتا که نام اصالای آن
جبل الطار یا کوه طار است قشون ثر را پیاده ساخت.
درحوالی قرن  ۰0مؤرخ اسالمی شها الدیو المقااری Al – Maqqari
۰69۴ – ۰۵00( Shihab al dinم) نگاشته اسات» :طاار اول هاماه
کشتی ها را سوختانده به آتش کشید بعد خطابۀ ذیل را کاه هارثساکار
مسلمان باید ازآن مطلع باشد ،ایراد نمود« :
»ای سربازان مو! اگر شما از صحنۀ نبرد گریز اختیار کنید درثقاب
تان بحر(و کشتی های سوخته) و در مقابل تان دشمو میباشد .بخدا! بارای
نجات شما بجزشجاثت ومقاومت راه دیگروجود نادارد .باحاال خاود
بنگرید! دریو جزیره ،شما مانند یتیمانی پهلوی همدیگر ایستاد هستید که
در جهان تعداد زیاد اینگونه یتیمان موجود است ( بی کس هستیاد ولای
یکدیگر را دارید) .بزودی با یک دشمو قوی که از همه جوانب ،چاون
اموا خروشان طوفان غضبناک هجوم میآورند ،روبرو میشوید .تاعاداد
شان بیشمار است .همه در فوالد مغرو اند .انواع مختلف سالح و ذخایار
متعدد گوناگون برایشان مهیاست.
شماکدام اسلحه دیگربجزشمشیرتان دردست ناداریاد .کادام
امکان دیگر بجز آنچه از دشمو غنیمت میگیرید هم وجود نادارد.
هر نوع ترس و هراس را از قلب تان به دور بیافگنید .ثقیدۀ راسخ
داشته باشیدکه فتح وموفقیت باماست.پادشاه بای تاربایات شاان
درمقابل غُرِّش قوای ما مقاومت ندارد او میآید تا ماا را ماالاک
شهرها و قصبات خود ساخته به دست خود خزینۀ دولت خود را به
ما تسلیم دهد .اگر شما ازیو زمینۀ که مساثد شده استفاده کنایاد
ممکو به ایو معنی باشد که مالکان آن همه شما خواهید بود .ولای
ایو در صورتیست که شما بتوانید اول خود را از مرگ حتامای و
واقعی نجات دهید.
فکر نکنید که مو مسؤولیتی را که بشما تحمیل میکنم خود از
آن کناره میروم .یا اینکه مو سعی میورزم تا از خطراتی که دریو
لشکرکشی وجود دارد از شما پنهان کنم نه خیر! یقینا یک نابارد
بزرگ در انتظار تان است .بدانید! اگر برای مدتی زحمت میکشید
و رنج میبرید در پی آن از روزهای زیاد مسرت انگیز و شادماانای
ها بهره مند میگردید .فکر نکنید! همیو حاال که مو با شما حارف
میزنم هدف مو ثملی نساختو گفتار مو باشد .دلچسپی ماو دریاو
قسمت به مراتب باالترازآنست که شما نزدخودفکر میکنید.
شما خو بدانید که خلیفه ثبد الملک اباو ولایاد ازمایاان
قهرمانان بسیار شجیع که تعداد شان زیاد است شماا را اناتاخاا
کرده است .و هم بدانید که مالکان ایو جزیره شما را مانند پسران
خود دانسته و از طریق ازدوا میخواهندشماراخویشاوندان خاود
بسازند .اگر شما مانند مردان شجاع در جنگ جدیت ورزید ،مانند
قهرمانان راستیو روشی درپیش گیرید و اوامر الهی را بجا بیاوریاد
بدانید که پاداش بزرگ خداوندی درانتظارتاان اسات! اکاناون
بروید ودیو اورا منتشرسازید.
بخاطربایدداشت که اهلل تعالی به اساس ایو وثده آناهاائایاکاه
بهتریو شماثابت شوند ایو پاداش رادردنایاا و آخارت نصایاب
میسازد .همچنیو بدانید!که مو اولیو کسی هستم تابرای شاماایاک
مثال خو باشم ودرثمل آنچه بشمامیگویم گفتاارخاودراثامالای
سازم.هدف مو دریو میدان کار زار جنگی دو چیاز اسات :اول-
حمله برمسیحی ظالم بنام »رادریک« و دوم بادستان خود اورا باید
به قتل برسانم.
وقتیکه دیدیدمو بسوی اوحمله میبرم بامو یکجابه(صفحۀ )۳

رحیم شنسب

صفحۀ چهارم
داالس ،تکساس

عـــــــــیدانه

(داستانی از سنوهه)
زبسکه درمورد اوضاع ناهنجارکشور وجهان نوشتیم ونوشتناد وخ
واندیم ،ازبخت نگون فام ،ویروس کروناهم مازیادثالات شاد،
خونریزی های اخیر توسط اجیران طالب تحت الحمایهء امریکا (
زگهواره تاگورآدم بکش کشتو نوتولدشادگاان درگاهاواره تاا
مشااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااااات
کننده های جنازه در سرگور ایجادحکومت دوسره برای بارثانی
درکشور ،وفقروبیچارگی ومردم بیدفاع را ثنوان قرار دهیم و بان
ویسیمبرای هیچ،هیچ بدیو معنی که تاا ماردم دوسات ودشاماو ،
خاااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااروشاااااااااااااااااااااار،
رهبران فاسد ،تیکه داران دینی ومذهبی وحیله گران مکاروشارلتا
ن را باماسکهای فریبندهء رهبر سیاسی،دینی وقومی و یاسر متعص
بیو نشناسند ،تاوقتی رهروان فریبخورده رهبران مفسدومکارراتش
خیص ندهندوازیوغ اسارت شان رهائی نیابند ،همیو قصه وافسانه
در کشوردوام خواهدداشت .رهایی ازایو اسارت ویوغ غاالمای
هاااااااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااااااااچ
سخت نیست فقط ضروت داردبه (تغیرذهنیت با ثقل و تفکر)
بنأ دریو بحبوحۀ ثیداز زار ناله گی می پرهیزم و داستانی را پیش
کش دوستان میکنم  ،داستانای کاه درحایاو داساتاان باودن باا
روزگارمامطابقت دارد ،ولی ایو قصه توسط سنوهه کاهو وطبیب
طبیب فرثون در 99۵۱سال قبل ازامروز نوشته شده است .
وقتی سینوهه شبی را به مستی کنار نیل به خوا می رود و صبح
روزبعدیکی ازبرده های مصرکه گوشها وبایانای اش باه نشااناۀ
بردگی بریده بودندرا باالی سرخودش میبیند ،در ابتدا می ترسد،
اما وقتی به بی آزار بودن آن برده پی میبرد بااو همکالم میشود.
برده ،ازستم هاییکه طبقه اشراف مصر بر او رواداشته بودند میگو
ید ،از فئودالیسم بسیار شدید حاکم بر آنروزهای مصر.
برده ،ازسینوهه خواهش میکند او را سر قبریکی از اشراف ظالم
و معروف مصر ببرد وچون سینوهه با سواد بود،جمالتی که خدا
یان روی قبر آن شخص ظالم رانوشته اندبرای او بخواند.سینوهه ا
ز برده سئوال می کند که چرا میخواهد سرنوشت قبر ایو شخص
را بداند و برده می گوید:
سال ها قبل منانسان خوشبخت و آزادی بودم ،همسر زیبا و دختر
جوانی داشتم  ,مزرثه پربرکت اماکوچک مو در کنار زمیو های
بیکران یکی ازاشراف باود .روزی او بااپارداخات رشاوه باه
ماموران فرثون ،زمیو های مرا به نام خودش ثبت کرد و مقابال
چشمانم به همسر و دخترم تجاوزکرد و بعد ازاینکه گوش هاوبیان
ی مرابریدو مرابرای کاراجباری به معدن فرستاد،سالهای سال ازد
ختر و همسرم بهره برداری کرد و آنها را به ثنوان خدمتکار فرو
خت و االن از سرنوشت آنها اطالثیندارم ،اکنون از از معدن رها
شده ام ،شنیده ام آن شخص مرده است و برای همیو آمده ام ببین
م خدایان روی قبر او چه نوشته اند .
سینوهه با برده به شهرمردگان (قبرستان) میرود و قبرنوشتاه ی آ
ن مرد را اینگونه می خواند( :اوانسان شریف ودرستکاری
بودکه همواره در زندگی اش به مستمندان کمک میکرد و نااماو
س مردم در کنار او آرامش داشت و اوزمایاو هاای خاودراباه
فاااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااارامااااااااااااااااااااااای
بخشید و هر گاه کسی مالی را مفقود می نمود ،او از مال خودش
ضرر آنشخص را جبران می کرد و او اکنون نزد خدای بازگ م
صر (آمون) است و به سعادت ابدی رسیده است)...
درایو هنگام  ,برده شروع به گریه میکند ومی گوید (آیااو انقد
رانسان درستکار و شریفی بود و مو نمی دانستم درود خدایان بر
او باد  ....ای خدای بزرگ ای آمون مرا بخاطر افکار پلیدی که
درمورد ایو مرد داشتم ببخش)...
سینوهه با تعجب از برده می پرسد که چرا ثلیرغم ایو همه ظلم و
ستمی که برتو روا شده ،باز هم فکر می کنی اوانسان خو و در
ستکاری بوده است
و برده ایو جملۀ تاریخی را میگویدکه :وقتی خدایان بر قبر او ای
نگونه نوشته اند ,مو حقیرچگونه میتوانم خالف اینرابگویم
و سینوهه بعدهادریادداشت هایش وقتی به ایو داستان اشاره میکن
د ،مینویسد(:آنجابودکه پی بردم حماقت نوع بشرانتها ندارد!)
میگویند که فقط یک چیز انسان هرگز تغیر نخواهد کارد و آن
حماقت اوست  ،صد هزار سال دیگر انسانی که بوجود میآید مانن
دانسان دوره ما وآنهای که قبل ازما در دورهء اهرام می زیستند ا
حمق خواهد بود و او را هم میتوان باا دروغ ووثاده هاای بای
اساس فریب داد .
یادتان باشدکه با ایجاد امارت اسالمی آینده درافغانستان قبر مال ث
مر (رضی اهلل و کرمه وثلی احفادو زریاته فیاالولیو و االخریو )
موسس ثالی مقام آمارت اسالمی دولت خدا داد افغانستاان  ،و ه
کذاقبرحضرت فضیلتمأ مجاهدکبیر وشخصیت شخیص اساالم
والمسلمیو ومولف ۰۵۱کتا مستطا درتفسیر قرآن والحدی
و االخال والمحبت واالنسانیه (گلبدیو حکمتیار)که ایو قاباور
مرجع زیارت (یکعده) مردم ما خواهد بود !
ایام ثیدخوش به دوستان گران ار وهموطنان !/
ثور۰911

هفته نامۀ امید
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انتیاک  ،کالیفورنیا

خر و فیل

مو دوستان امریکایی زیادی دارم  ،یک ثدۀ شان مربوط حز
دموکرات ،دانشمند ،آگاه ازمسایل جهان وپرمعلومات اند.تاعاداد
دیگر شان مربوط حز جمهوریخواه ،فهمیده ،هوشایاارومااناناد
دموکراتها ازجهان نیزباخبر اند .اما یک ثدۀ دیگر خدایاار جاان
شان باشد ،بیخبر ازهرچیز غر زندگی روزمرۀ خویش اناد وباه
هیچ چیز به جز از خود فکر نمیکنند و بی اثتنا در زندگی شخصی
غر اند و حتی نمی دانندکه در دور وبرشان چه می گذرد وچاه
خبر است !
یادم می آید زمانیکه در دهۀ  ۰۳6۱محصل بودم با دوتو از هام
صنفی هایم سفری به دانشگاه هیوستو داشتیم ،ایو سفر توسط بس
انجام شد وچند شب و روز را دربرگرفت .بس در شهرهای مختلف
مسافران راپیاده میکردومسافران جدید برمی داشت ،بس تابادیال
نمی شد ولی دریور آن تبدیل می شد .دو نفرافغان دیگر که باماو
همسفر بودند یکی شان هنوز زنده است و در ایاالات ورجایانایاا
زندگی می کند و دیگر آن پرچمی برآمد و از طرف خلقیها سار
به نیستی گذاشت.
در راه تکساس خانمی احتماال پنجاه سالۀ امریکایی درکاناارماو
جای گرفت و از مو پرسید کی و ازکجا هستم وبه کجامای روم.
گفتم ماسه نفر هساتایام و ماحاصال هساتایام و در دانشاگااه
کولمبیاتحصیل می کنیم و فعال برای انجام یک برنامۀ آموزشی به
دانشگاه هیوستو تکساس می رویم ،اصال ازافغانستان هساتام .ماو
نمی دانم که ایو خانم ازکدام ایالت بود و به کجا می رفت ،به مو
خیره شد وگفت چه گفتی افغانستاان ? Is Afghanistan in Texas
گفتم بلی افغانستان .بعد از چند لحظه پرسیاد  ،اول فاکارکاردم
شوخی می کند ،ولی دیدم که خیلی جدی است  .به خودگفتم چه
غولی راگیر آمده ام ! برایش گفتم نه خیر افغاانساتاان کامای از
تکساس فاصله دارد .باز پرسید فاصله اش از تکساس چند اسات
گفتم درست نمی دانم اما گفته می شود حادود هشات الای ناه
هزارمایل است !
ایو بود تجربۀ دهۀ شصت در هنگام تحصیل در امریکا .دردهاۀ
 ۰1۳۱سرنوشت طوری رقم خوردکه بحی ماهااجار دراماریاکاا
مسکو اختیار کنم و به زندگی مهاجرت و بی وطنی ادامه دهام .
پس از تپ و تالش فراوان باالخره موفق به دریافت یک کاار در
یکی از ادارات دولتی محلی حومۀ سانفرانسسکو شدم ،مدت بیاش
از بیست و پنج سال را در آن اداره کار کاردم  ،باا هاماکاارانام
صمیمی شدم  ،رفت و آمد های فامیلی آغاز شد ،اخبار افغانساتاان
هر روز و شب درتلویزیون ها ونشرات وغیره پخش می شاد .از
مبارزات مردم افغانستان و قهرمانان آنها چون احمدشاه مسعود ثلیه
اشغال شوروی داستان ها تحریر می یافت ،خالصه اوضاع افغانستان
موضوع حاد روزنامه ها ،جراید ،رادیو و تلویزیون را تشکیل مای
داد .
مو که به دفتر می رفتم همکارانم از مو احوال افاغاانساتاان و
وضعیت جنگ ثلیه شوروی سئوال ها می کردند ،مو بارای شاان
آنچه که می شنیدم باز می گفتم و از مظاهرات هاماوطاناانام در
سانفرانسسکو یادآور می شدم ،از دیو ودینداری مردم افغانساتاان
یاد دهانی می کردم ،مبنای جهاد مردم را به مسلمان بودن شاان و
اثتقاد ثمیق به اسالم وانمود می داشتم .همه همکارانم از شجاثات
و مردانگی افغان ها ثلیه اشغال شوروی وقت تمجید می کاردناد.
اما روزی یکتو از همکارانم روی خودرا به طرف مو دور داد و
گفت» :امیر بگو که مردم افغانستان گاو را مای پارساتاناد «از
شنیدن ایو سئوال نزدیک بود شاخ بکشم ،به خود گفتم کاه »ده
گوش خر یاسیو خواندن !«
از مطلب دور رفتم ،برمی گردم به موضوع دماوکارات هاا و
جمهوری خواهان.
دوست امریکایی جمهوری خواه از برناماه هاای باه ارتابااط
افغانستان از ریگو گرفته تا امروز تعریف هاوتوصیف هاکرد وباه
افتخارگفت که ما هستیم نظم و نسق جهان راکنترول مای کانایام
وبرای خیر و فالح جوامع جهانی از هیچگونه سعای و کاوشاش
دریغ نمی کنیم .مثال تروریست ها را از بیو می بریم  ،القااثاده و
داثش را نابود ساخته ایم ،ایران را در جایش نشانده ایم و در ایاو
روز ها قرار داد امنیتی را با طالبان امضا کرده ایم کاه باه خایار
وفالح مردم افغانستان است!
ازجانب دیگرآقایی که مربوط به حز دموکرات بود  ،لب باه
سخو باز کرد و از برنامه های انساندوستانۀ رئیس های جاماهاوری
حز دموکرات اظهاراتی مفصل نمود .مثالگفت پرزدنت کارتر،
بیل کلنتو و بارک اوباما کارهای خایاری بارای مالات وماردم
افغانستان انجام داده اند.
 -۰جیمی کارتر به الفاظ شدید اشغال افغانستان رامحکوم کارد
و برای اینکه حکومت شوروی وقت راگوشمالی کرده بااشاد ،از
ارسال ورزشکاران المپیک درمسکوخودداری کرد وقاطاع ارساال
هفده ملیون تو گندم را به شوروی ثملی ساخت ( .دنباله درصفحۀ
هشت)

نصیراحمد رازی

سدنی  ،آسترالیا

دریچۀ به نثر پیشینیان

خاطرات حلیمه
 ...حلیمه گویدکه اندرآن سال قحطی بزرگ شد وبرمو رناج
بسیار رسیده بود .و اندرآن شب که محمّد(ص) بزاد مو به خاوا
دیدم که مرایکی فریشته گرفته و به هوا برد ویکی چشاماۀ آ
دیدم که هرگز چنان ندیده بودم  .گفت ازایو بخاور ! خاوردم،
گفت نیز بخور ! بخوردم .گفت اکنون شیارتاو بسایاارگارددکاه
توراشیرخواره ای می آیدکه سیّد اوّلیو وآخریو است ،وازخوا
بیدارشدم شیرخویش بسیار دیادم و قاوت خاویاش ،و هایاچ
اثرگرسنگی نیز به مو راه نیافت .دیگار روز زناان بانای ساعاد
مراگفتند یاحلیمه امروز به دختر پادشاهی مانی! مو هایاچ چایاز
نگفتم تا برکوه شدم به طلب هیزم وگیا.
زمانی بود منادی بانگ کردکه چرا به مکه وحرم نشوید وسید
اولیو و آخریو را نستانید و شیرندهید تاکارشما به دوجهان نیاکاو
گردد آن زنان و مو نیز با ایشان فرود آمدیم وراه برگرفتایام .
هرجاکه مو تنها ماندم همۀ نبات و سنگ هامرا همی گفتند بهتریو
خلقان را تویافتی ،نیز هیچ اندیشه مدار .تا مو بیامدم همۀ زنان بنی
سعد رفته بودند سوی مکه ،مو یارخویش راگفتم ما نیز بباید رفت.
یکی ماده خری داشتم برنشستم و رفتم ،مو وصاحب خویش ساوی
مکه ،تا مو آنجا شدم ایو زنان به مکه انادرشاده باودناد وهاماۀ
فرزندان که مادر و پدر داشتند بستده ،مو یکی مرد دیدم باشکاوه
به باالی یکی خرمابو ،که بیرون آمد ازمیان کاوه  ،ماراگاویاد
یاحلیمه ! آن به توماندست ،تو سید ثر را طلب کو .پس چاون
آنجا برسیدم صاحب خویش راگفتم سیدثر کایاسات گافات
ثبدالمطلب .
پس مو اندر رفتم به مکه ،زنان را دیدم که بستده باودناد
فرزندان قریش را وهرکسی چیزی یافته وبازمای گشاتاناد .ماو
ثبدالمطلب را دیدم که همی گفت از زنان بنی سعد کیاسات کاه
فرزند مرا بپرورد گفتم منم .گفت چه نامی گفتم حلیمه ،گفت
بخ بخ راست راست تو پروری  .گفتم که هر چند که پدر نادارد،
ایو خوا مو و آنچه دیدم به ثیان و مرا گفتند خطا نگردد .با او
برفتم و او دامو کشان از پیش مو همی رفت تا به حجرۀ آمناه در
بگشاد .
چنانکه گفتم در بهشت گمشده گشت ازطیب ،و مرا اندرآورد.
آمنه را بدیدم چون ماه بدر ،یا چون کوکب دُرّی ،و بدان حاجاره
اندر بردند مرا .بوی خوش به سرم برشد چنانکه گفتم کاه ماگار
مرده بودم و اکنون زنده گشتم وایو روح بود .نگاه کردم محاماد
(ص) رادیدم به خوا اندر .به صوفی سپید (نوثی پارچۀ لابااس
فاخر)که دانستی که صنعت مخلو نیست اندر پیچیده وبه حاریار
اندرنوشته وحریر سبز ،و بر بوی و لون هرجامه پیدا که صاناعات
ایزدتعالی است نه صنعت مخلو  ،و به خوا اندر شده .
چون مو آن نور و بهاء او بدیدم خواستم که جان انادرپایاش
اونثارکنم .دل ندادکه او را بیدار کردمی  ،پستان خواستم که فارا
لب اوبرم ،او بخندید و چشم باز کرد ،نور ازچشام او بارآماد و
برشد تاآسمان  .مو متحیر بماندم و در میانۀ چشم او باوساه دادم
وپستان راست خویش بدو دادم بخورد ،خواستم که چپ او رادهام
ابا کرد ونگرفت .ابو ثباس گوید که او(ثلیه السالم) ثادل باود
ودانست که اورا شریک است ،چپ اورا بگذاشت .
باز او رابپذیرفتم و برگرفتم و نزدیاک یاارخاویاش آوردم،
چون اورا بدید ایزد تعالی را ساجدگشت وگفت هیچکس به خاناه
ازما توانگرتر بازنگردد( .تاریخ سیستان)
دو کعبه  :بدان که خدای تعالی درظاهر کعبۀ بناکرده کاه او
از سنگ و گل است ،و در باطو کعبۀ ساخته که ازجان ودل است .
آن کعبه ،ساختۀ ابراهیم خلیل است وایو کعبه بنا کردۀ ر جلیل
است .آن کعبه منظور نظرمومنان است وایو کعبه نظرگاه خداوناد
رحمان است.
آن کعبۀ حجاز است وایو کعبۀ راز است .آن کعاباۀ انصااف
خالیق است وایو کعبۀ ثطای حضرت خالق است .آنجا چاه زمازم
است واینجا آه دمادم  ...آنجا مروه وثرفات است واینجا محل نور
ذات .حضرت محمد مصطفی (ص) آن کعبه را از بتان پاک کرد،
تو ایو کعبه را از اصنام هوی و هوس پاک گردان :
درراه خدادوکعبه آمدحاصل یک کعبۀ صورتست ویک کاعاباۀ
دل
تا بتوانی زیارت دل ها کو کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل
ای ثزیز ! دنیا نه جای آسایش است بلکه محل آزمایش است،
یکی را همت بهشت و یکی را دولت دوست ،ای مو فدای آن کاه
همتش همه اوست ،طالب دنیا رنجوراست وطالب ثقابای مازدور
وطالب مولی مسرور .
دنیا طلبا تو در جهان رنجوری
ثقبی طلبا تو ازحقیقت دوری
مولی طلبا که داغ مولی داری
اندر دو جهان مظفر ومنصوری
(مقاالت)

صفحۀ پنجم

ذبح عبداهلل و اسماعیل
 ...واما قصۀ ذبح ثباداهلل ثابادالاماطالاب آن باودکاه
ثبدالمطلب را نُه پسربودند ،نذر کردکه اگر اورا ده پسرتمام شود
یکی را قربان کند .دهم پسروی ثبداهلل بود ،پدر مصطفای ثالایاه
السالم ،و ثبدالمطلب اورا ازهمۀ پسران دوست ترداشتی از آن که
نورمصطفی ثلیه السالم در جبهت وی بود .
هرده پسر را حاضرکرد و میان شان قرثه زد ،قرثاه بار
ثبداهلل آمد ،وی را ازدل برنیامد که اورا قربان کاردی ،هارچاناد
قرثه می زد قرثه بر وی می افتاد ،درآن فرو ماند.
نزدکاهو قریش آمد وی رابگفت .وی گفت برو ده اُشتر
دربرابر ثبداهلل بدار و قرثه زن  ،اگر قرثه براشتر آیاد اشاتار را
فدای اوکو تا وی برهد و اگر قرثه بر پسرآید ده اشاتار زیاادت
کو ،آنگاه قرثه زن تا برکدام افتد ،اگر بر اشتر افتدآن بایاسات
اشتر فدای او کو ( و) بکش وگرباز قرثه برپسر آیاد ده اشاتار
دیگر بیفزای آن گه ده ده اشتر می افزای وقرثه می زن تا به چند
رسد .ثبدالمطلب همچنان کرد هرچند اشترمی افزود و قرثه مای
زد همه برثبداهلل می افتاد تا اشتر به صد رسایاد .آناگااه قارثاه
براشترآمد آن صد اشترقربان کرد فدای ثبداهلل را .
یک ذبح ایو بود ،دیگر ذبح اسماثیل بو ابراهیام ثالایاه
السالم بود.
چون ابراهیم صلوات اهلل ثلیه ،اسماثیل راگفت » :یابنی
انی اری فی المنام انی اذبحک نانظر ماذا تری «ای پسرک مو ! به
خوا دیدم که تورا گلو باز می بریدمی ،بنگر تاچه بیانای وچاه
خواهی کرد ،جزع یا صبر
دراخباراست که چون ابراهیم آن خوا بادیاد دیاگار
روزمادراسماثیل را گفت که او را بیارای کاه ماهاماان دوساتای
خواهم رفت .هاجر اورا غسل داد وجامۀ نو درپوشانید وموی اورا
شانه کرد وسرمه درکشید و ازپی ابراهیم فرا کرد .ابالایاس آماد
وهاجر راگفت ای نادان ! ابراهیم پسرت رامی برد تابکشد.
هاجر گفت ابراهیم نه آن پدری است که فرزند رابکشد.
ابلیس گفت وی گوید که خدای فرموده است ،هاجر گفات اگار
خدای فرمودست تو وجان وفرزند مو فدای فرماان خادای بااد.
ابلیس ازو نومیدگشتل ازپس اسماثیل بدوید گفت ای نادان! پادر
تورا به کشتو می برد .وی گفت پدرمو ازآن مهربانتاراسات کاه
چنیو کند ،گفت وی چنیو دثوی کندکه مرا خادای فارماوده،
اسماثیل گفت هزارجان مو فدای فرمان خدای باد.
ابراهیم ثلیه السالم اورا می برد تا آنجا که قربانگاه است،
پس خوا خویش او رابگفت ،گفت ای پدر! تورا به ساه چایاز
وصیت کنم:
یکی آن که مرا دست وپای سخت ببنادی ،ناباایاد کاه
درحرّت مرگ دست یاپای بازنم ،قطرۀ از خون مو برتو آید (و)
آن بی حرمتی بود .دیگرآن که مرا برروی افکنی مبادا که چشام
تو برروی مو آید دست تو کارنکند به کشتو مو ،آنگه در فرماان
خدای تقصیر افتد ،سه دیگرآنکه مادرم را ازحال مو خبارناکانای
زیراکه دل مادر تنگ ترباشد مبادا که جزع کند ،مزدایو قارباان
ازوی بشود.
پس ابراهیم کارد برگلوی پسرنهاد ،هرچندمی کشید نمی
برید وآن ،آن بود که جبریل بیامد کار رابرپشت گردانایاد وآن،
آن بود که درآن ساثت فریشتگان آسمانها بروی نظاره می کردند،
غلغل ازمیان فریشتگان برآمد که بار خدایا گفتی که ماو ازهاماه
روی زمیو ابراهیم را خُلّت برگزیدم ،اکنون می بینی که فارزناد
خویش رابه دست خود گلو بازمی بُرد.
جبریل می گوید مو در آن وقت زیرثرش بودم دانستام
که خدای تعالی ابراهیم را دریابد .منتظر فرمان می بودم تا ابراهیم
کارد برگلوی فرزند نهاد ،آن وقت امرآمد که (ادرک خلیلی) مو
به یک پرزدن پنجاه هزارساله راه مثال از بطنان ثرش به اباراهایام
رسیدم ،کار اورا بگرفتم وبرپشت گردانیدم تا نبرید.
وگفته اند که خدای تعالی گلوی اسماثایال را رویایاو
گردانید تا نبرد وکارد برآن کار نکند.
(وفدیناه بذبح ثظیم) و فدا فرستاد خدای تاعاالای درآن
ساثت قربانی بزرگ .درآن حال ابراهیم ثلیه السالم ناگااه کارد
گوسپندی دید ازهوا پدیدآمد چون اشتر بختی فرباه و درپایاش
ابراهیم بخفت .
بند از دست و پای اسماثیل برخاست و بر دست و پاای
کبش (قوچ ،گوسفند نرشاخدار) افتاد .ابراهیم اورا قربان کرد در
منا ،و نشان آن در مذبح به جای است وسنت قربان درآن موضع تا
دامو قیامت باقی است.
پس اسماثیل راگفت دثا کو که دثای تاو مساتاجاا
است ،پس دثا کرد همۀ مومنان را وصلی اهلل ثلیاه ماحامادوآلاه
اجمعیو.
(تفسیر سورآبادی)

هفته نامۀ امید
سیاست خارجی ترمپ ...
در زمان جنگ سرد از تمام کشورها و جنبشهاى مردمو
که به خاطر آزادى خود بر ضد کمونیسم و در بعضو موارد تجاوز
مستقیم نیروهاى نظامو شوروى ایستادهگو کردند ،حمایت کارد.
در ثیو زمان سیاستهاى زمان جنگ سرد ،امریکا را وا داشت تاا
در رقابتها و جنگهاى نیابتو که طو ایو مدت در آسیا ،افریقا و
امریکاى التیو صورت گرفت ،ازبعضو دیکاتااتاورهااباه خااطار
شکست کمونیزم حمایت کند .در اروپا هم از بعضاو دولاتهااى
دیکتاتورى به خاطر جلوگیرى از نفوذ کمونیسم حمایت میکارد.
جنگ کوریا ،بحران موشکو کیوبا ،بهارپراگ ،جناگ ویاتاناام،
تجاوز وبعد شکست شوروى در افغانستان ،شکلگیرى و فاعاالایات
جریان همبستگو در پولند و باالخره فروپاشو دیوار بارلایاو ،از
جمله حوادث و بحرانهاى مهم ایو برهه تاریخاند که امریاکاا باا
آنها به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم مواجه بود.
بعد از فروپاشو اتحاد جمااهایار شاوروى و شاکاسات
کمونیسم ،از سال  ۰1۳1تا  ۴۱۱۰و حکمفرما شدن «نظام ناویاو
جهان »امریکا اهداف استراتژیک خود را با گسترش دموکراسو،
صلح ،اقتصاد بازار آزاد و همچنان جهانو شدن و یا گلوبالیازیشاو
تعقیب میکرد .امریکا که قبل از آن یکو از دو ابرقادرت جاهاان
بود ،بعد از جنگ سرد به یگانه ابرقدرت در جهان «یکقطاباو »
مبدل شد .بعد از حکمفرما شدن نظم نویو جهان ،امریکا در سیاست
خارجو خود بازنگرى اساسو را انجام داد .درایو بارهاه زمااناو
مخصوصاً بعد ازسال  ۰11۴زمانی که دموکراتها قادرت را در
دست داشتند ،دیپلماسو چندجانبه ،رثایت نظم لیبرال ،پابندى باه
تعهدات بیوالمللو به شمول تفاهمنامهها در ارتباط به محیط زیست،
مؤلفههاى مهم سیاست خارجو امریکا را تشکیل میداد .ثالوه بار
ایو ،جنگ اول در ثرا  ،تغییر همزمان سیستم سیاسو و اقتصاادى
روسیه و کشورهاى سوسیالیستو سابق در مرکز و شار اروپاا،
جینوساید یا قتل ثام در بالکان ،رقابتهاى اتومو بایاو هاناد و
پاکستان ،رشد سازمانهاى تروریستو در جهان ،کوشش براى حال
منازثه فلسطیو و اسراییل و رقابتهاى اقتصادى با چیو از جامالاه
مسایل مهم ایو مقطع زمان بود.
حمالت تروریستو یازدهم سپتمبر سال  ۴۱۱۰در امریکا و
اثرات جانو ومالو آن نشان دادکه اماریاکااضارورت باه یاک
استراتژى جدیددرسیاست خارجو خود دارد .موثریت دکتاوریاو
نظامو »بازدارنده «یاDeterrenceکه درزمان جنگ سرد درمقاابال
تهدیدهاى احتمالو دولتها طرحریزى شده بود ،در مقابل حمالت
گروه هاى تروریستو ناکام ماند .جنگ ثلیه تروریزم یا »جاناگ
پیشگیرنده « Preventive Warکه به دکتوریو بوش مشهور است،
بخش ثمده سیاست خارجو امریکا را تشکیل میداد .اداره رییاس
جمهور بوش با استفاده از شعار «همراه با ما یا ثلیه ما »جنگ ثلیه
تروریزم را آغا کرده و آن را براى چندیو سال پیش برد .رئایاس
جمهور بوش براساس طرز دید محافظهکاران نویو ،باه اساتاقاالل
ثمل امریکا در سیاست خارجو باورمند بود .مبارزه ثلیه تروریزم،
ثدم پابندى به نورمهاى محیط زیست ،جاناگ ثارا  ،رقاابات
اقتصادى با چیو و مذاکرات در مورد راکتهاى ضد بالستیک باا
روسیه از جمله مسایل مهم در طول ایو مدت بود.
سیاست خارجو اداره رئیس جمهور اوباما متشکل از چهار
جز بود :نگهداشت برترى نظامو واقتصاادى اماریاکاا ،کااهاش
تعهدات نظامو ،همکارى با سازمان هاى بیوالمللو و توجه بیشتار
به آسیا .تداوم جنگ ثلیه تروریزم ،مذاکرات کاهش سالح اتماو
با روسیه و گفتوگوها درباره پروگرام هستهاى ایران از جامالاه
مسایل مهم ایو دوره بود .همچنان جنبش بهار ثر که در همایاو
دوره شکل گرفت ،از جمله چالشهاى مهم اداره اوبااماا حساا
میشد.
رئیس جمهور ترمپ با شعار «امریکا نخست »و انتقاد از
پالیسوهاى خارجو بوش و ماحاافاظاهکااران ناویاو تانادرو و
دموکراتها در افغانستان و ثرا و لیبیا ،به قادرت رسایاد .وى
درچند سال اخیربه شکل ثلنو ازسازمان ملل متحد ،پیمان ناظااماو
ناتو و نظم لیبرال در روابط بیو دول انتقاد کارده پاالایاساوهااى
یکجانبه و استقالل ثمل در پیشبرد سیاست خارجو را تارجایاح
میدهد .ثضویت در سازمانهاى بیوالمللو و پابندى به تعهدات را
اداره ترمپ تهدید به حاکمیت امریکا میداند .اداره وى رواباط
ترانزاتالنتیک با کشورهاى اروپایو که همپیمانان مهم امریکا اند و
همچنان روابط امریکا با کشورهاى دیگر مانند جاپان ،چیو ،روسیه
و ایران را بازنگرى کرد .یکو از مثالهاى بارز تغییر در سایااسات
خارجو او ،ترک توافقنامه هستهاى با ایران به شکل یاکجااناباه
است.
اداره ترمپ توجه بیشتردرثرصه دفاثو وامنیتاو داشاتاه
است کاه ازجامالاه مای تاوان از افازایاش باودجاه اردوى
امریکاوسرمایهگذارى برپروگرام ساخت سالح هاى جدیدنام برد.
استراتژى دفاثو کشور بیشترآسیاپسفیک و اروپایومحور بوده و
توجه بیشتر به کشورهاى روسیه و چیو مبذول شده است.
قسمی که هویدا است ،حکومت آقاى ترمپ در چند سال
اخیر شاهد فراز و نشیبهایی در روابط خود با کشورهاى دوسات
و همپیمان دیرینهاش بوده است .ترمپ ضرورت موجودیت ناتو
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را زیر سوال برده از اثضاى آن خواسته است تا باودجاه دفااثاو
خود را افرایش دهند .به همیو منوال اداره مذکور از کشاورهااى
جاپان و کوریاى جنوبو درخواست پرداخت پول بایاشاتاردربادل
حمایت دفاثو امریکا ازآنهاکرده است .امریکا در روابط تجارى
خودبا کشور هاى مختلف اروپایو وآسیایو ،خواهان امتیازبیسابقاه
دربدل فراهم کردن حمایت امنیتو در مقابل تهدیدهاى احتمالو به
ایو کشورها است.
در ثرصه اقتصادى ثالوه بر وضع تعرفه در مقابل چایاو،
اداره آقاى ترمپ حتا همپیمانان دیرینه امریکا مانناد کشاورهااى
ثضو اتحادیه اروپا را »دشمو تجارى «خطا کرده است .در ایو
ثرصه رقابت اقتصادى امریکا با چیو بخش ثمده سیاست خارجاو
ترمپ را تشکیل میدهد .وى همچنان به شکل یکجانبه از توافاق
تجارى همکارى ترانزپسفیاک TTPخاار شاد و تاوافاقانااماه
اقتصادى NAFTAرا به شکل اساسو بازنگرى کرد.
از جمله اقدامات مهم دیگر در سیااسات خاارجاو آقااى
ترمپ ،میتوان از خار شدن امریکا از تفاهامنااماه پااریاس در
ارتباط به محیط زیست ،ترک یکجانباه تافااهامنااماه جاهااناو
مهاجرت ،کاهش کمکهاى اقتصادى امریاکاا باه ساازماانهااى
بیوالمللو ،حمایت از انتقال پایتخت اسراییل باه بایاتالاماقادس،
مذاکرات با دولتهاى مستبد و گروههاى افراطو ناقض حاقاو
بشر مانند کوریاى شمالو و طالبان یاد کرد .ترماپ در آخاریاو
مورد کمک امریکا را باالى سازمان صحو جاهاان )(WHOقاطاع
کرد.
در مجموع ملوگراها و محافظهکاران نویو که در اوایل از
جمله منتقدان ترمپ بودند ،در سمتهاى ماهام اداره ماوصاوف
حضور دارند .درسیاست خارجو آقاى ترمپ سیاستمداران پرنفوذ
ومجر امریکا نیز نقش مهم دارنادکاه ازجامالاه مایاتاوان از
سناتورلینزى گراهام نام برد .ملوگراها طرفدارختم حضورنظامو
امریکادرکشورهاى مختلف ازجمله افغانستاان وثارا وکااهاش
کمکهاى اقتصادى به کشور ها و سازمانهاى بیوالمالالاواناد .در
مقابل محافظهکاران نویو طرفدار تعهد نظااماو اماریاکاا و در
مواردى تداوم حضور آنها در بعضو نقاط دنیا به خاطر امانایات
کشورشان و تهدیدات احتمالو آینده هستند.
ملوگراهاى امریکادرسیاست خاارجاو تااکایادباراصال
حاکمیت داشته ،آزادى ثمل را در روابط با کشورهاى دیگر ماهام
میپندارند .آنهادر روابط بیو دول مانافاعات اثاظاماو خاودرا
درتعامالت باکشورهاى رقیب دنباال کارده در ثایاو زماان از
همپیمانان خویش در بدل فراهم کردن حمایت امنیتو ،امتیازگیرى
اثظمو میکنند .برخالف محافظه کاران نویو ،ملیگاراهااماخاالاف
پالیسو حضور وحمله نظامو بر کشور هاى دیگربه هدف گسترش
ارزشهاى دموکراتیکاند .آنها تنها زمانیکه منافع امریکا ایاجاا
کند ،طرفدار استفاده از قدرت نظامو میبااشاناد .آقااى تارماپ
توانسته دربسیارى ازماوارد یاک تاوازن رابایاو مالایاگاراهاا،
محافظهکاران نویو ولیبرتاریوها Libertariansایجاد کند.
مواردى وجود دارد که سیاست خارجو ترمپ متفاوت از
طرزدید ملیگرا هابوده واکثراً تناقض درشعار وثمال وى وجاود
دارد .به طور مثال ،وى در زمان مبارزات انتخاباتو خود و بعاد از
آن وثده ختم جنگ در افغانستان ،ثرا و سوریه را داده بوده ،اما
تا هنوز نیرو هاى امریکایو در هر سه کشور مستقر اند .ثالوه بار
آن ،ترمپ با دولتهایی چون ثربستان سعودى و مصار رواباط
تنگاتنگ دارد و ازموقف آنها درمقابل کشورهاى دیگریامخالفان
سیاسو داخلوشان حمایت میکند .ایو پالیسو آقاى ترمپ بیشتر
همخوانو با طرز دید راستگراهاى محافظهکار تندرو زمان باوش
دارد ،نسبت به ملوگراها .وى در ونزویال از حکومت موقت آقاى
خوان گوایدو در مقابل آقاى مدورا تحت شعاار دماوکاراساو و
حقو بشر حمایت میکند .ثالوه بر آن ،اداره او در دفاع از اتباع
سوریه به خاطر نقض حقو بشر توسط حکومت آقاى بشار اساد،
حمله باالى تاسیسات نظامو آنکشورانجام داد .اما برثاکاس اداره
آقاى ترمپ ثیو ارزشها را نادیده گرفته باکشورهاى سرکاش یاا
Rogue Statesمثل کوریاى شمالو و حتا گروه افراطاو طاالاباان،
مذاکره میکند.
رییس جمهور ترمپ اینرامیداند که هر خط مشو را کاه
در سیاست خارجو اتخاذ کند ،قنااثات تاماام فارکسایاونهااى
ایدیولو،یک میان حزبو خود را فاراهام سااخاتاه نامایتاواناد.
فراکسیون محافظهکاران که اکثراًبه نام –Hawksشاهیوها یاتندرو
 مشهوراند ،طرزدید بسیار متفاوت وتندنسبت به فرکسایاونهاایدیگر در قبال سیاست خارجو کشور دارند .آنهاا در سایااسات
خارجو بدون در نظر داشت نورمهاى بیوالمللو استفاده ازقادرت
نظامو را در امر تامیو منافع ملو امریکا و گساتارش آرمااناهااى
دموکراسو ،حق ایو کشورمیدانند .نظریاات آنهاا در ثارصاه
سیاست خارجو در تقابل مطلق با لیبرتاریوها که بیشتر انزواگارا
اند و تقابل نسبو با ملوگراها قرار دارد .ملوگراها از گزینه نظامو
به ندرت وآن هم اگرمنافع ملو ایجا کند ،استفاده مایکاناناد.
آقاى ترمپ در مجموع ترکیبی ازسیاستهاى هردو فراکسیون را
به کار برده و شعار ملوگرایو را در حقیقت تنها یک پوشاش باه
خاطر کتمان پالیسوهاى متضاد خود در ثرصه سیاست خارجو و
مصرف داخلو در انتخابات ریاست جمهورى استفاده کرده اسات.
در بعضو موارد به نظر میرسد که آقاى ترمپ در تعامالت

صفحۀ ششم

سیاست خارجو کشورازتجار شخصواش درتاجاارت وازمادل
تصمیمگیرى »نتیجه گرا «که در همان ثرصاه ماعاماول اسات،
استفاده میکند.
برخالف ثرف معمول ،اثضاى خانواده رئیاس جاماهاور
ترمپ  ،مخصوصاً داماد و دختر وى که هر دو سمتهاى رساماو
در قصر سفید دارند ،نفوذ قابل مالحظه بااالى تصاامایام رئایاس
جمهور در پیشبرد سیاست خارجو دارند .هر دو ثضو خانواده او
گرایش به پالیسوهاى دموکراتها درسیاست خارجو دارند .آقاى
جارد کشنر ،داماد رئیس جمهور ،در ثرصه سیاست خارجو کشور
به حدى فعال است که وزیر خارجه قبلو امریکا وى را رقیب خود
میدانست .برخالف میل کمپهاى ایدیولو،یک محافاظاهکاار و
ملوگرا ،دختر آقاى ترمپ ،خانم ایوانکا ،رئیس جمهور را تشویق
میکند تا معیار هاى محیط زیست را در سیاست خارجو خود ماد
نظر بگیرد .البته در هر اداره کمپهاى ایدیولو،یک و سایااساو
مختلف میتوانند در دور شخص تصمیمگیارناده وجاود داشاتاه
باشند ،اما در ثدم موجودیت جهانبینو سیستماتیک و مساتاقال،
رهبران نمیتوانند رول به سزای خود را در جهتدهو و مدیریات
یک پالیسو خارجو مدون بازى کنند .رئیس جمهور ترمپ خاود
به کدام طرز تفکر سیاسو مشخص پااباناد ناباوده و بایاشتار
سیاستهاى پوپولیستو را تعقیب میکند.
رؤساى جمهور دموکرات و جمهوریخواه اکثراً سیاسات
خارجو کشور راباراسااس دکاتاوریاو وطارزتافاکارحازباو و
ایدیولو،یک طرح میکنند .به طور مثال زمانی که رئیس جمهاور
کلنتو در دهه نود بعد از جنگ سرد قدرت را گارفات ،مابانااى
تیوریک سیاست خارجو او را ایدههااى ودرو ولساو تشاکایال
میداد .کلنتو یک دموکرات میانهرو و باورمند به سایااساتهااى
اقتصادمحور بود .ایو طرز تفکر و جهانبینو او بااالى سایااسات
خارجواش هم تاثیرگذار بود .بوش که باعادازکالاناتاو قادرت
راگرفت ،گروپی ازملیگراها و محافظهکاران نویو او را در اداره
کشور همراهو میکردند .سیاست خارجو زمان بوش حتا قبال از
حمالت تروریستو یازدهم سپتامبر  ۴۱۱۰در محور ایادیاولاو،ی
کمپ محافظه کاران نویو تدویو یافته بود .در ثیو زمان که جنگ
ثلیه تروریزم جریان داشت ،بوش براساس دکاتاوریاو »جاناگ
پیشگیرانه «و نظریات محافظهکاران نویو در سال  ۴۱۱9از موقع
استفاده کرده باالى ثرا هم حمله کرد .ایو مثال تداوم در تدویو
سیستماتیک سیاست خارجو کشور را باه ناماایاش مایگاذارد.
برثکس ادارههاى قبلو ،در اداره رییس جمهورترماپ ایاو ناوع
ثبات وتداوم در سیاست خارجو وجود ندارد.
پالیسوهاى سیاست خارجو ترمپ بستهگو به شرایط زمان
و ارتباط مستقیم به سیاست پوپولیستو داخلو او دارد و در بسیارى
موارد میتواند یکشبه تغییر کند .ثدم موجودیت یک استراتژى
مدون بزرگ ،دلیل اصلو تناقضات در پالیسو خارجو اداره آقااى
ترمپ است .در مبارزه با چالشهاى بزرگ جهانو چون رقابت در
دسترسو به اسلحه اتومو ،تهدید تروریزم ،تغییر در اقلیام ،فاقار،
قاچا مواد مخدر و انسانها و تهدید امراض همهگیر مانند کرونا،
نمیتوان بدون همکارى با دولتها و سازمانهاى بیوالمللو فاایاق
آمد .تداوم سیاستهاى نهادینه شده دولات اماریاکاا در قاباال
کشورها ،چالشهاى بزرگ درروابط بیوالملل ،رول وجایگاه مهام
امریکا درجهان ایجا میکند تا رؤساى جمهور ایاو کشاور باا
احتیاط و تدبیر تصامیم خود را اتخاذ کنند .آقاى ترمپ هم از ایو
امرمستثنا نباید باشد/.
****************

شجاع محسنی

تاجران نفت عامالن بی برقی کشور

نمیخواهم باورکنم اما برخی نوشته اند ،پشت سر بی بارقای هاای
کابل وکشتو کارمندان بخش ترمیم برشنادرمنطقه که پاایاه هاای
ولتا ،بلند تخریب شده ،جنگ اقتصادی ونیاروهاای غایارطاالاب
مشغول هستندو با توجه به ارزان شدن تیل ،تیشه به ریشه بارشاناا
میزنند.فکرمیکنم حتی بااورش غایارانساانای بااشادکاه کسای
بخاطرسودش درفروش نفت،زندگی انسانی را باگایارد اماادریاو
کشور ،انواع جور وستم دیده شده.
روزی در یکی از وزارتها دو نفر در مورد کسی گفتند که کمپنی
لو،ستیکی داشت وموادسوخت امریکاییهاراتامیو مایاکاردوحااال
خار از ایو کشور در راحتی تمام زندگی میکند.گفتند که او سه
نوع سودازیو معامله میگرفت.
 -۰سود قرارداد ازامریکاییهاازفروش تیل -۴ ،گاهی وقتها نافات
کشهای کهنه را استخدام میکرد و آتش می زد و مدثی میشادکاه
طالبان آتش زده وپول نفتکش جدید را می گرفات -9 ،گااهای
وقتهابرای راست نمایی وتداثی خطر کارش نزد امریکایی ها ،باا
طالبان تبانی می کرد و می گفت فالن قطار تیل ماو را بازنایاد.
در ایو حمالت معموال سه یا چهار سرباز محافظ قطار کشاتاه مای
شدند .او حدود  ۴۱هزار دالر برای خااناواده هاای سارباازان از
امریکایی ها می گرفت اما  ۰۱هزار دالر به انان می داد .یعنی هام
جوان مردم رابه کشتو می داد و هام حاتای از پاول خاون او
میدزدید .حاال انتظار داریم با وجود ایو همه جنایت که هر کسای
به اندازه قدرتش انجام داده ،حقو بی شماری را تلف کرده و دل
مظلومان بی شماری را آتش زده ،ایو جنایاات مااتااثایاری روی
سرنوشت مانگذاردواینکشور آرام شود( .مارکازاطاالع رساانای
افغانستان۰0 ،ثور)۰911

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 0101
هامبورگ ،آلمان

دو روایت از زبان شاه

قصۀ نخست :ازآنجاکه استادبزرگواردانشمندوفهیم ثبدالستار
سیرت هنگام اشغال وطو ما از طرف اتحاد جماهیر اشترکیۀ شوروی در
سال  ۰1۳۱بنام»جرگه نجات ملی افغانستان «در شهر هامبورگ پایه
گذاری کردند که خود شان آنرا رهبری میکرد ند اثضای جرگه
آقایون جنرال مستغنی ،داکتر جلیل شمس (آن زمان سکرتر جنرال شان)
 ،صوفی زاده ،صدیق حیدر ،تا محمد تا  ،ثیسی صیامی ،جنرال
ثبدالولی و چند تو دیگر از بزرگان بودند وبنده در جلسات پائیو
ترازآن که متمم جرگهء باالیی بود ثضو بودم که افتخارآشنایی و
دوستی شانرا دارم.
چندشب پیشترساثت  ۰۰شب شهرهامبورگ بود بزرگواری
کردند درجوا تیلفون مو گوشی بصدا آمددرضمو صحبت گفتند
وقتی مو از ثربستنان سعودی به دیدن شاه می آمدم سردار ولی مرا از
میدان هوایی روم میگرفت وخودش دریوری میکرد و مرا به اقامتگاه
شاه میبرد وشب ها مو در هوتلی میبودم و ساثت دو بعد از ظهرباز هم
سردار ولی مرا به اقامتگاه شان میبرد وهم دوباره مرا هنگام پروازبه
سوی ثربستان سعودی میدان هوایی میرساند.
باری به سردار گفتم شما زحمت نکشید دیور را امرکنید
گفت نه ،میخواهم همصحبت شما باشم .پرسیدم یعنی شمارا مراقبت
میکرد ،گفتند بلی ایو زیر نظرداشتو مهمانان شاه را به همیو صورت
چند بار دیگر هم شنیدم روزی شاه ساثت ده بجۀ صبح در هوتلم آمد و
در کافهء لب بحر رفتیم صحبت کردیم شاه میگفت »میخواهم با دوستان
تنها باشم حتی مرا یک دقیقه هم تنها نمی مانند ! «شاه خود را در مقابل
شاه ولی خان ثمش مقروض نشان میداد ،مو پرسیدم بخاطر که دیگر
کاکاهایش صدارت و پادشاهی کردند بدیو لحاظ سردار ولی را قدرت
داده بود گفتند بلی اما از( فتنه گری) های سردار ولی ازرده بود .
گفتند وی شاه را تشویق کرد که حکومت کرزی را رسمیت بدهد.
درراه برگشت به منزل شان راه را غلط کرد جویای آدرس شد وی
فرانسوی گپ میزد ایتالیایی ها فرانسوی نمی دانستند باالخره راه
واتیکان را پرسید از انجا به بعد راه را بلد بود .
قصۀ دوم :
غیرازنفس گرم گهرسازخلیلی باناله کی آمیخته گلبانگ دری را
سالروز درگذشت  ۰۲ثوراستاد خلیل اهلل خلیلی
درسال  ۴۱۱9محمدظاهرشاه پادشاه سابق که دراو ناتوانی
جسمانی قرارداشت به دثوت شیخ خلیفه جهت سیاحت وهمچنان
معاینات صحی به ابوظبی رفته بود ودریک هوتل مجلل اقامت
داشت،بنده باجمعی دیگر ازدپلماتان سفارت کشورمان مقیم ابوظبی به
ثیادت پادشاه سابق رفتیم ،پادشاه برروی کوچی به یک پهلولمیده بود
ویک چشمش پوشیده وچشم دیگرش نیم باز ،بعد ازمصافحه نشستیم
وکم کم سخو گفتو آغاز شد ،بنده درجریان صحبتها ابیاتی ازشاهنامه
فردوسی که شکایت از بی وفایی زمانه وروز گاردارد خواندم ،دریو
بیت که رسیدم دوچشم و دو گوش مو آهوگرفت /تهی دستی و سال
نیرو گرفت ،شاه سابق باهمان چشم نیم بازش بسختی گریست وسپس بمو
گفت (خیر بینید که استاد خلیل اهلل خلیلی را بیادم آوردید )سپس بدون
مقدمه از ظلم وجنایات محمد هاشم خان کاکایش لب به سخو گشود
کسانی که ازنزدیکان شاه دران مجلس حضور داشتند به نحوی کوشش
کردند که ذهو شاه را به امر دیگری مشغول کنند اما شاه ادامه داد
وگفت مو پسر خوردسال بودم که به پادشاهی رسیدم دران وقت نام از
مو بود وکام از کاکاهایم وآنها بسیار ظلم وبیداد کردند همچنان گفت
که یکروز محمد هاشم خان کاکایم نزد مو آمد ویک کاغذ در دستش
بود وگفت ایو را امضاء کنید ،گفتم ایو چیست کاکایم گفت حکم
اثدام بچه مستوفی الممالک (استادخلیلی)شاه سابق گفت بسیار جدی
شدم وبر افروخته ورد کردم وکاکایم گفت اگر امضا نکنی به امر
خود اثدامش میکنم ومو نیز برایش کفتم اگر چنیو کردید مو استعفاء
میکنم ،محمدظاهر شاه سابق ادامه داد که مو هرروز درزیر سایه ء
چناری می نشستم واستاد خلیلی را آنجا میخواستم وزبان دری را ،شعر را
 ،ادبیات را از اومی آموختم .وهمیشه ازغذای که برای مو تهیه میکردند
سهم استاد را به زندان میفرستادم وبعد ها باهم رفیق شدیم  ،پادشاه سابق
ازصراحت لحجه راست گویی وثزت نفس استاد خلیلی سخنان فراوانی
گفت وخاطرات راازمصاحبت هاوهمسفری های استاد باتحسر زیاد
اشک ریخت /.
****************

ارزش وعدۀ امراهلل صالح

ما جنراالن جوان را به تاریخ دوم رمضان جنا صالح معاون اول رئیس
جمهورنزد خودخواستند.برای شان ثارض شدیم که اسداهلل وزیردفاع
ملی خالف قانون مارادراحتیاط داده.جنا صالح هدایت جدی دادند و
وثده سپردندکه طی یک هفته هم معاش تانراحواله میکنم وهم تعییو
بست میشوید.ثصر همانروز سکرترش بما پیام داد که موضوع را
باجنا رییس جمهور معاون اول شریک ساخته وطی یک هفته مشکل
تان حل میشود .امافردای آنروزبخاطرامضای حاظری پیژنتون رفتیم،
دوستان گفتند بسیار اشتباه کردید نزد صالح صاحب رفتید .گفتیم چرا
گفت جدول هایتان را وزیرخواست بسیار قهراست همگی تانراجوان
تقاثدمیدهد.امروز همگی را تقاثد دادند .احمد رشاد (نقل ازافغان
پیپر 9۰ثور ۰911کابل) /

مشتا احمد کریم نوری

شمال کالیفورنیا

پاسداشت زبان مادری

وحرمت فرهنگها موردتایید وتاکیدملل متحد و یونسکو

باسالم به شمااظهارمیدارم که ثاقبت تان بخیروازهمۀ ماان باخایار،
غمهای تان فانی وشادیهای تان باقی وبدرقۀ راهتان خوشی وخوبی.
دربخش بیست وهفتم ایو سلسله مقاالت ثرض میشودکه مااه مای
چندروز ثمدۀ جهانی رادرخود دارد  :روزکارگر ،روزآزادی مطبوثات،
روزمادر و هکذا روزخانواده  .اول مااه مای روزکاارگار ،ساوم مای
روزآزادی مطبوثات که روز بیو المللی قلم وکالم هم پنداشته مایاشاود،
دهم می روزمادر و پانزدهم می روزخانواده نام گذاری شده اسات .لاذا
بدیو مناسبتهای خجسته به کارگران جهان ،همکاران مطباوثااتای واهال
فرهنگ واصحا رسانه داری ،به مادران گرامی میهو وجهان وبه هاماه
خانواده های ثزیز شادباش وتهنیت ومبارکباد می گویم .
روزاول ماه می که روزجهانی کارگراست،امسال مریضای کاروناا
برموقعیت کاری کارگران تاثیرکرده بیکاری روبه فزونیست ودولت هاا
وحکومات ابتکاراتی برای شغل زایی نداشته اند .هکذا کارشااقاه راکاه
کودکان بدان می پردازند ازدغدغه های اصلی سازمان کار وملل متاحاد
میباشد .انتونی گوتراش سرمنشی ملل متحدمیگوید ۴۵۱ملیون کاودک
در سراسرگیتی ساکو محالتی اندکه درگیری خانه جنگی وناباردهاای
خانمان سوزجریان دارد .اوتاکیدنمودکه ازسال ۰116شمارکشته شدگان
وزخمیان درمیان کودکان بی سابقه میباشد.
بهرحال روزجهانی مطبوثات همه ساله روزسوم می برگزار میگاردد
و سرنخ و انگیزۀ اینکه چرا وچطور همچو تبجیل وتجلیل هسته گاذاری
شدبه سالهای اول دهۀ نودبازمیگردد .پاس ازاضاماحاالل وفاروپااشای
اتحادشوروی سابق ودگرگونی درنقشۀ هستی که بساکشورهابدان اضافاه
شد وبرتعداد کشور های شامل ملل متحد افزود ،وتاکیدات مکرر بارای
ایجا  ،ایجاد قوای ثالثه (اجرائیه ،قضائیه ،مقننه) شد.
مطبوثات نیزبه حی قوۀ چهارم مورد تاکید وتایید قرارگارفات .
لذا بخاطری که دولتها وحکومتها دیگربه طرف یکه تازی وخودکامگای
نروند ،برای تجلیل روزآزادی قلم وکالم وآزادی مطبوثات ترکیزبیشتار
بعمل آمد ،چون یگانه راه خیروفالح همگانی و آمدن ثدالت اناتاقاالای
ودفاع از ارزشهای دموکراسی ومردم ساالری فقط در آزادی بااثازت
مطبوثات نهفته است .
چون مادرآنوقت دردهۀ اخیرقرن ۴۱قرارداشتیم ،ازیکطارف دنایاا
قدم به قدم بصو تکنالو،ی معلوماتی مدرن پیش میارفات وازجااناب
دیگرنوید قرن جدید بیست ویک را دنیای دیجتالی و مونوفکتور ثناوان
میکردند ،لذاباتجربه ازپشت سرگذاشتو جنگهای جهاانای ونابارد هاای
میهنی وخانه جنگیها و رونماشدن دکتاتوری قلدری و دو پاکات وارساا
وناتو ،وآمادگی به قرن جدیدمجماع ثاماومای مالال ماتاحاد در۴۱
دسمبر ۰119درچهل وهشتمیو اجالسش با قطعنامۀ  ۲۳/۲9۴روزساوم
می رابنام روزبیو المللی آزادی وسایل ارتبااط جاماعای ودرماجاماوع
مطبوثات (نوشتاری ،شنیدنی ودیدنی) اثالم نمود.
شایان یادآوریست که مصوبۀ ایو فیصله بعداز مطرح نمودن و شادن
ارتقای آزادی مطبوثات در دنیا که ارتقای رسانه های گروهی ماذکاور
بعنوان رکو های اساسی جهت نهادینه شدن ودموکراتیزه شدن راثاناوان
نموده بودند،یونسکوبعنوان نظاره گرارتباطات فرهنگی ملتها و دولاتاهاا
وکشورها ،که ضرورت همچوروزی مستلزم فیصله نامۀ ملل متحد نایاز
شده بود وبیان میداشت که ضرورت همچویک روز ونیازجامعۀ جهاانای
و استحکام آگاهی ثمومی ،صلۀ رحم بشاری ودوام و قاوام اصاول
اساسی ،روشنفکری ووضاحت گری مبتنی بر سالاروزاناتاشااراثاالمایاۀ
ویندوهوک WINDHEK DECLARATIONدر بارۀ ارتقای وضاعایات
نشرات مستقل وفراگیر افریقایی مدنظرگرفتاه شاده باود ،وروی آن
بادرنظرداشت آن اثالمیه درساال ۰11۰ودرگارد هاماایای هاایاکاه
بخاطرظرفایات وظارافات ماطاباوثاات حارفاوی ومسالاکای و...
درشهرویندهوک مرکزکشور نامیبیادایر شد ،حرمت به میدیا ومادناظار
گیری اصل اصیل اصول روزنامه نگاری تطبیقی و مقاایساوی دربارابار
کسانکه مانع رشد وبالندگی رسانه داری می گاردناد ،درسارخاط ایاو
همایش قرارگرفت ،تابه مرورزمان دراصول اساسای و مایاثاا مالای
کشورها ثبت وراجستر شده رود ،وحدود وثغاوراطاالع دهای واطاالع
رسانی قانونمند ومردم محور راتمکیو نمایند.
توقیف مطبوثات نیز درزمانیکه کشورهایی ازاقمار دکتاتوری وبااز
مانده از شوروی سابق وهکذا ایران راکه منجربه توقیف بعضی نشرات و
بیکاری زیاد اهل رسانه هاشد ،که بعداًنهاد خبرنگاران بادون سارحاد باا
ایجاد نهادی غیرانتفاثی جهانی بیو المللی دیگربخاطردفاع ازآزادی بایاان
ومزایای دموکراسی وحمایت از،ورنالیستان وخبرنگاران ،که مارکاز و
مقرآن فرانسه میباشد وزیادتر اتحادیۀ اروپا برای اماکااناات ماالای آن
معاونت می نماید.
همیو سازمان بودبخاطری که اهل مطبوثات درترکیه زندانی بودناد
ثضویت آن کشوررا مشروط ومنوط به رهایی اهل مطاباوثاات پایاش
شرط گذاشته بود .قابل تذکاراست یونسکو یکی ازنهادهای تاخاصاصای
وابتکاری شاخه ها ونهادوابسته به سازمان ملل است کاه درساال ۰1۲۵
هسته گذاری شده که منظور وسرخط کاری شان صلح وامنیت در دنایاا
ازراه همکاری بیو المللی برای رشد وارتقای ظرفیت هاای تاعالایامای،
تربیتی ،فرهنگی وثلمی جهت حرمت ثدالت ثمومای ،قااناوناگازاری
وکرامت انسانی مطابق اثالمیۀ جهانی حقو بشر که مقرآن درپااریاس
میباشد( /.دنباله دارد )

صفحۀ هفتم

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

Omaid Weekly

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

ثریا بها

فریمونت ،کالیفورنیا

شهادت عبداالحد پنجشیری

فرمانده عبداالحد پنجشیری ،شب گذشته در
نبرد رویاروی با طالبان در قندهارکشته شد!
چرا دولت ازجوانان پنجشیری برای جنگ دربرابرطالبان
سربازگیری می کند و برنامه ریزی شده جوانان تاجیک تبار به
ویژه پنجشیری ها و بدخشانی ها را به جبهات جنگ های تاکتیکی
امریکا درقندهار وهلمند و پکتیا به ثنوان هیزم سوخت می
فرستد چرا پشتونهای خود شان به ثنوان سربازدر همان مناطق
خود با طالبان نمی جنگند
چرا تاجیکان درهلمند و قندهار با طالبان بجنگند چه
تعداد هلمندی و قندهاری به ثنوان سر باز در بادغیس یا فاریا با
طالبان می جنگند
ایو یک برنامه فاشیستی غنی و جنراالن پشتون تبار
وزارت دفاع است برای کشتار جوانان و نسل زدایی تاجیکان .ایو
یک روی سکه است و روی دیگرش که چرا جوانان تاجیک خود
شعور و درک سیاسی و آگاهی ندارند که شکار ایو دام فتنه می
شوند و به نام سربازان شجاع به سوی مرگ می شتابند برای هیچ ،
برای منافع کی می جنگند بروند روی خیابان های شهرکچالو
بفروشند اما شکار نظام فاشیستی نشوند که فرجام آن مرگ است و
باز تاجیکان ازسرنادانی می گویند» :رفیق شهادت مبارک ! «
تاجیکان هم یک رهبردلسوز مردمی ندارند همه نیمچه
رهبران شان درفکر کاندید شدن ریاست جمهوری اند ،بدون در
نظرداشت تناسب قوای خود ،در رقابت با هم باید حتمو رییس
جمهوری باشند نه کم و نه بیش و همه بازندگان تاریخ اند/...
****************

شادروان محمدیوسف کهزاد

تک درخت خشک

ما از ازل به طالع خود بد ستاره ایم
یک خود پرست ملت صد پاره پاره ایم
از ما شرا وحدت ومستو دگر مخواه
ازبس که ما به طنیت خود بدگذاره ایم
پائیو نیآ مدیم ز کوه غرور خود
مارا کسی نگفت که آخرچه کاره ایم
نی یار یار ماست نه دشمو رقیب ما
ماخودبه جان خرمو خودیک شراره ایم
از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم
پشتون و تاجکیم وگرهم هزاره ایم
در جاده نفا به ما کس نمی رسد
دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم
از ما شریف تر نبود در جهان ولی
دروقت چور منتظر یک اشاره ایم
یک مشت خاک گشت وطو ازکمال ما
بر افتخار کردهء خود در نظاره ایم
غیرت همیو بس است که درقلب آسیا
یک تک درخت خشک به یک دشت خاره ایم
*****************

رهایی طالب ها از زندان ها

خری به درختی بسته بودشیطان خر را باز کرد.خر وارد
مزرثه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.
زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید
تفنگ را برداشت و یک گلوله در فر خر زد وکشتش .صاحب
خروقتی صحنه رادید ثصبانی شدو زن صاحب مزرثه
راکشت.صاحب مزرثه وقتی با جسد خونیو همسرش روبرو شد
وصاحب خر را از پای درآورد!
به شیطان گفتندچکارکردی !گفت مو فقط یک خر را رها کردم!
نتیجه:هرگاه میخواهی یک شهر را خرا کنی خران را ازاد کو!
(نقل از فیسبوک ویس حیدری – سایت آزادی)

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.

خر و فیل
 -۴آقای بیل کلنتو به منظورانتقام گایاری از باو الدن
درحدود هفتاد راکت کروز را از بحرهند به مناطق والیت ننگرهار
پرتا کرد( .نتیجۀ ایو راکت پراگنی خسارات مالی فراوانای را
به مردم بیگناه ننگرهار واردساخت که حتی بایانای یاک ثار
سوسمار خور هم خون نشد چه رسده به بو الدن ! بو الدن متهم باه
بمب گذاری در سفارت های امریکا در تانزانیا و یوگندا بود).
 -9آقای اوباماثساکریاکاصاد هازارنافاری خاودرا از
افغانستان کشید وگفت که با طالبان جنگ نمی کند وبا آنها کادام
دشمنی ندارد ،تنها حدود سیزده هزار ثسکرامریکا را درافغانستان
نگه داشت (که تا امروز در غارها وپناهگاههای خویش از تارس
طالبان محصور مانده اند وتنها ازطرف شب به حمالت هوایی ادامه
می دهند که نتیجۀ ایو نوع ثملیات کورکورانه صدمه رساندن باه
مردمان بیگناه است و بس ) .
 – ۲مارمولک افغان االصل امریکاایای باه اسام زلامای
خلیلزاد سفیرامریکا در کابل و وایسرای افغانستان وهمه کارۀ امور
تعییو میشود ،حامدکرزی ایو مداری فریبکار قارن  ۴۰رابارای
سیزده سال باالی گرده های مردم افغانستان سوارمایاساازدوخاود
درثقب به کرزی هدایت میدهدکه قانون اساسی رابساازد ،لاویاه
جرگه رادایر کند و لقب بابای ملت رابه ظاهرشااه بادهاد وآنارا
درقانون اساسی در کند ،همچنان تاکید میکند زندانایاان گاروه
طالبان را از محابس رها کند ،کرزی چون غالم حلقه به گوش تمام
اوامر آقای ویسرای افغانستان را فقره به فقره ثملی می نماید !
 – ۵امروز هم نقش آقای خلیلزاد درامور افغانستان مانناد
سابق برازنده است امادردوسه هفتۀ آخراز اوخبری نیسات ،ماگار
وزیر خارجۀ امریکا از ثدم توافق غنی و ثبداهلل خوش به نظر نمی
رسد و تهدیدبه قطع کمکهای امریکامی نماید( .استادکیافای ایاو
مقاله را به تاریخ  ۰۲می نگاشتند اما فقط دو روزپیشتار از چااپ
جریدۀ امید ۰۱61به اداره رسیده باود و ازنشار درآن شامااره
بازماند .لهذا دوسه هفتۀ بی خبری از خلیلزاد یک ماه قبل وجاود
داشت .اداره )
ازجانب دیگرآقای امراهلل صالح بحی معااون اول غانای
احمدزی به ارتباط قطع کمک های امریکا اظهار میدارد که باقطع
کمک های امریکا نه دریای هلمند ونه دریای پناجاشایار خشاک
میشود ونه کمر کوه هندوکش می شکند !
به فکرمو آقای امراهلل صالح باالی (پشگل ایستاده ولانادن
رادر خوا میبیند!) .طبیعیست که باقطع کمکهای اماریاکااکامار
هندوکش نمی شکند و آ های دریاهای هیرمند وپناجاشایارهام
خشک نمی شود ،اما کمر راست ترا و کمرخمیدۀ غنی احامادزی
را می شکند ! امروزمعاش وکیالن شورا ،ماموریو دولتی بشاماول
قضات به دالر پرداخته میشود ،باموجاودیات مارض کاروناا و
محدودیت های ناشی از ایو رهگذر چطور می توان حل مشکاالت
اقتصادی نموده وصدمۀ را که ملت ستمدیده می بیند ،نه تو و نه
غنی احمدزی ونه روال غنی و نه همکاران شما که دریک حالاقاۀ
محدود ارگ گرد آمده اید.
دراخیر به آقایان دموکرات و جمهوریخواه گفتم کاه از
سمبول حزبی هر دوی تان خوشم نامای آیاد ،ساماباول حاز
دموکرات ها (خر) است و سمبول حز جمهوری خواهان (فیال)
است ،خر یک حیوان ضعیف  ،کم مصرف و فرمان بردار است اما
فیل یک حیوان قوی  ،محکم و استوار برای جماهاوری خاواهاان
تمثیل می شود  .ما هم در کشور خود خااااارهای فاراوان داریام
اما فیل نداریم !
اگر شنیده باشید خر ها هم از دست طالاباان در اماان
نیستند .چندی قبل طالبان سه خر را در والیت غوربعد از محاکماه
تیرباران کردندکه چرا مواد ارتزاقی را انتقال می دادند ! اگر فیل
می داشتیم خدا می داند که طالبان با فیل چه معامله می نمودناد !
اما (شیر) داریم ،آقای مداری قرن بیست خود را(شیر) می خواناد
ولی او شیرشب و روباه روزاست !
درنتیجه به آقایان دموکرات وجمهوری خواه گفتم که ما
افغان ها یک ضر المثل داریم ،می گویند که »سگ زرد برادر
شغال ! « با گفتو ایو ضر المثل از ایشان خداحافظی کاردم و
گفتم قیودات ویروس کرونا را مراثات کنید و ازهام فااصالاه
بگیرید ! /
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انتشارات تازه
کرده نتوانستم ،ولی موانع زندگی یکی بعد دیگری بنای دورشادن
را گذاشته وزن بدنم آهسته آهسته کسب زیادت می کرد وبیش از
پیش اوقات خودرا در خار بستر به سرمی بردم .
خوشبختانه ازطرف دیگر خواهرم نیز مواظاب ماو باود،
باچال و هنر مجبورم می ساخت تا غذاهای الزمه و مقوی راصرف
نمایم و ایو کار تااندازۀ رسید که دیگرخودم بشقا هارایکی پای
دیگرتهی نموده و از همه اولتر سرمیز غذا حاضرمیشدم  .خاوردن
ونوشیدن آشو ثجیبی در ذهنم تولید نموده بود ،در بیداری تمام
افکارم متوجه آن بوده دروقت خوا نیز به خیال خوردنی هاای
رنگارنگ می بودم .
به ایو صورت روزبه روز درفعالیت های حیاتای خاویاش
ترقی وپیشرفت زیادتر می کردم  .بعضی اقوام ثاادات ورساوم
دلچسپی دارند :درقبیله ای زنان با لباس وتزئایاناات سارخارناگ
ثروسی میکنند زیرایو رنگ پرهیجان رامظهر ونشانۀ خوشباخاتای
می دانند ...درحقیقت رنگ سرخ از ایو هام ارزش وکایافایات
بیشترداردزیرا رنگ خون ،رنگ شفق صبحگاه وشروع روز وحتی
رنگ خودحیات را در بر دارد ،همیو که مو نیزخودرا باردیگرباه
رنگهای شوخ متمایل و ثالقمندیافتم یک قدرت وغلاباۀ تاازه را
دروجودخود احساس نمودم.
وقتی برای خریدن اشیای الزمه بازارمیرفتم یک خاریاطاۀ سارخ
باخود همراه میبردم ،کفش سرخ وجورا قرمزمیپوشیدم ،حاتای
دیوارهای اتاقم را با کاغذهای مقبولی گل هاای گاال داشات
زینت دادم .
زندگی قدم به قدم به مو نزدیک می شد ومرگ به فرساخ
هادور میگردید ...باز ثید سال نوفارا رسایاد ،ایاو باارشاخاصااً
بادخترکم شارون به بازاررفته وتمام لوازم ثید راباشعف و سارور
فراوان خریدم  .دیگرپاهایم مانند سابق درجاده هاسستی نمی کرد
 ،وسوسۀ مرگ وسرطان فکر وخیالم را ناراحت نمی ساخت ،مانند
کوری که پس ازسال هاانتظار چشمش بیناشده باشدجهاان واشایاا
راباثالقه ودلچسپی خاص تماشا میکردم  .ازشانایادن صاداهاای
ثابریو ووسایل تقلیه ،از شوخی ها وهیاهوی کودکان ،از ازدحاام
بازار ودیدن ویتریو های رنگارنگ مغازه ها لذت می بردم ،وقتای
به خانه برگشتم خودم شیرینی ها و میز غذا و گلدان گل وغایاره
لوازم ثید را تهیه ودرست نمودم .
یکروزدرحالیکه مشغول گشات وگاذار باودم درجاادۀ
ثمومی تصادف پرهیجانی به مو اتفا افتاد  :حیو خاریاد لاوازم
آرایش با معاونۀ قدیمی داکتر (سکاوت) که مادتای مارا مارده
پنداشته بود روبروشدم  .ازمشاهدۀ مو طوری حیرت زده ومتعجب
شدکه خودم احساس سرور وفرحت نموده واز ایاو پایاش آماد
دراماتیک انر،ی تازۀ در وجودم تولید گردید .
گرچه میدانم سرطان مرابکلی رها ناکارده وایاو مارض
همیشه پابرجا بوده وحتی بعداز مرگ نیز تا پوسیده شدن جسادم
دوام خواهد کرد ،اما به شما اطمینان می دهم که مو از اثرسرطان
خواهم مرد ،شاید دست اجل برای ربودن ماو وسایالاۀ دیاگاری
بکارببرد !
امروزمی دانم چرا اشخاصی کاه سااباقااً ازماو دورمای
گریختند حاال به رفاقت و صحبتم ثالقمندگشته اند ،باالخره مو در
برابر چشمان شان خودرا مثال دادم که مارگ دشاماو ماغالاو
ناشدنی نیست وکسانی که روح خود رامعالجه و تقویه کنند جسام
آنها تا روزاجل در امان خواهد ماند« .
خوانندگان ثزیز ! سرگذشت شورانگیز ادنا کوهیال ایاو
خانم سرطانی راکه خودش به مقابل مرض مهلک خود به مجاادلاه
برخاست ،تا همیو جا برای تان نوشتم وامیدوارم انتباهات نیکی از
ذهو شما ایجاد کرده و سالح ناوی را در ماجاادالت زنادگای
دراختیار تان گذاشته باشد.
داکتر راوولت میگوید کسانی که تاثیرات روح ومعنویات
خود راباالی حوادث مادی ثضویت و محیط درک نموده وحاالت
مزاجی ووضاعایات روحای خاود را درس و روش زنادگای
موثرمیدانند ،باسهولت می توانند پهلوهای ضاعایاف اماراض و
تشوشات راکشف نمایند وسپس با دوری و پرهیاز از ثاوامال و
زمینه های میکروبی و تسممات ،صحت وسالمت خاودرا تاامایاو
نموده وبه ایو صورت می توانند حفظ الصحۀ جسمای وماعاناوی
خویش رافراهم سازند.
انسان می تواند به کمک ثاطاوفات ،خاوش سالاوکای،
آرزوهای ثالی وفعالیت های مثبت خوی در مقابل بای ثاالقاگای
هایی که ازسبب ضعف ،انفعال و حملۀ امراض به میدان مای آیاد
مجادله نماید.

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفاًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 9102
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نیاز به تغییر نظام سیاسی کشور (دنبالۀ صفحۀ اول)
تمرکززدایی قدرت مردمی را که باور دارند ثروتشان را
حکومت مرکزی در مناطق مورد ثالقۀ خود به مصرف میرساند ،آرام
خواهد ساخت .ایو کارباث خواهدشدکه تنشهای میان قومی که
میتواند منجر به تجزیۀ کشور شود ،فروکش کند و بحران هویت را
حل نماید.
آرزوی فرمانده مسعود یک صلح پایدار و نظام سیاسی
ثدالتمحور بود و روی تمرکززدایی و توزیع ثادالنه منابع میان همۀ
مردم افغانستان تاکید داشت .امیدوارم در برآورده ساختو آرزوی او،
کاری بتوانم انجام دهم.
از آنجا که افغانها به زودی برای گفتوگوها گردهم خواهند
آمد ،خیلی مهم است که از تمام اقشار جامعۀ افغانستان در ایو
گفتوگوها نمایندگی شود و روی مسألۀ ایجاد نظام غیرمتمرکز بح
شده و اجماثی برای تعدیل قانون اساسی کشور به میان آید .ما به مردم
افغانستان یک نظام ثادالنه و صلح پایدار بدهکاریم/ .
****************
والیات شمال چرا نارام شد
نفریو ولعنت به وطنفروشان ،جاسوسان ،قاتلیو مردم و امرای منافق
وثوامفریبی که وطو ومردم ماراگروگان گرفته اند/.
*******************
انتضابات تازه  :وهمچنیو به اینوسیله میتواندجلواختیارو
کنترول فردی خودرا بدست گرفته و بکوشد که درگودال های
مخوف اثمال وافکار مسموم خویش سرنگون نشود.
ما باید بدانیم که انر،ی اراده و قوۀ حرکت به سوی
هدف های بزرگ در نزد همه افراد بشر موجود است ،اما تنها نزد
کسانی آشکار شده ونتیجۀ مفید می دهد که طرز استفاده
وبکارانداختو آن را می دانند .اراده ،زندگی و غلبه بر امراض نیز
ازهمیو انر،ی سیرا می گردد/ .

پندی از خطابۀ مشهور طارق

بیافتید و اگر اورابه قتل رسانیدم موفقیت ازآن ماست .اگرمو قبل
از اینکه به او برسم کشته شوم شمانبایدازخاطرمو برنجید وبه
تشویش شوید و طوری بجنگید که گویی مو در کنارتان هستم و
باهم یکجا در میدان نبرد شجاثانه می جنگیم و الکو اهداف مو را
تعقیب کنید و فراموش نسازید .اگر مو توسط آن پادشاه کشته
شوم ازمیان تان یک مردشجیع و با تجربه را انتخا نمائید تابتواند
شمارادریو حالت ثاجل رهنمایی کند وموفقیت نصیب تان سازد.
اگر شما هدایت مو رابجا بیاورید ما از فتح کامل متیقو میباشیم.
ثساکر به آواز بلند به قوماندان محبو خود جوا
دادند » :ماقبأل هر میالنی که برخالف پالن شما داشتیم آنرا به
دورپرتا کرده ایم .پس بیائید به جنگ رادریک ،برویم ! الجرم
ما با شما هستیم و تحت قوماندۀ شما به نبرد اغاز می کنیم !!!«.
قشون اسالمی سرتاسر هسپانیه را زیر پا جارو نمودند.
در بهار 0۰۰م با شکست و قتل رادریک آن «شاه غر اروپا »در
جنگ درۀ گوادیالت Guadaleteفتح قاطع نصیب طار و قشون
اوگردید .بعد از آن برای مدتی والی هسپانیه بود ولی بزودی
دوباره به دمشق خواسته شد و تا آخر ثمر در آنجا زیست نمود.
پس آن پندی که ازیو سخنرانی حاصل میشود و توقعاتی
که نشأت میکند ،چنیو است:
-۰اگراز میدان جنگ گریز کنید ،پیش روی تان طالب و داثش
ودرثقب تان پاکستان است.میخواهیدفاتح باشیدیا میگذارید
فرزندان ایو خاک درآتش جنگ نیابتی پاکستان ،تومور خبیثۀ
منطقه ،همه خاکستر شوند.
 -۴به مقابل پاکستان اسلحۀ اتومی و حمایت انگریز را ندارید.
ولی ازشجاثت ومقاومت مردانه در میدان جنگ بسیار
برخوردارید .روزهای مشکل در پیش است .آمادۀ هر نوع حمله
باشید و به دشمو باز دوباره جوا دندان شکست داده میتوانید.
 -9آنچه میگوئید ثملی سازیدومثال خو برای ثساکر تان باشید.
با لباس نظامی و کابینۀ جنگ قدرت و زور بازوی مردم افغانستان
را به دشمو نشان داده ثابت سازید که هدف تان دفاع از نوامیس
ملی با سر و جان تان است ودرگفتار و اثمال تان جدی وصاد
هستید.
-۲آن وقت موفقیت نصیب مردم افغانستان است .ومو اهلل التوفیق
------ماخذ خطابه (انترنت) :تاریخ نامکمل اندلس صفحه۰9-۰۲
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