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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
شمارۀ سوم  /سال بیست و نه  0 /سرطان  0۹ / ۹۱۱۱جون  / 0202شمارۀ مسلسل ۹20۹

هستی نه متاعیست که ارزد به تکلف

دل می کشد این بار و من ازشرم گرانم

نامنفعلی منفــعل زندگـیم کــــرد

چندان نشدم آب که گـــردی بنشانم

6566 Backlick Rd.Springfield. VA
22150

حضرت بیدل ( رح )

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

داکتر فخریه معصومی خرمی

صلح و تفاهم
آموزشی از واقعه کوید 1۱

این پیام از داکتری که شوهرش نی داکتر طب است خاطاا باه
خوانندگان بدون در نظرداشت مرزهای جغرافیاایای ویاا ماوقاف
اجتماعی و اقتصادی آنها میباشد.

خواننده ع ی !
زندگی شکل غمناکی را بخود گرفته که این روز ها با بودن
در خانه به خاطر ویروس کوید –  ۹۱بیشتر احساس آمیخته با ترس
و بی اطمینانی مبنی بر این که روز بعد چگونه سپاری مای گاردد
شامل حال هرکس شده  ،که این حقیقتا یک تجربه خاص و منحصر
بخود است .صرف نظر از اینکه کسی در من ل میماند  ،یاا کسای
منحیث کارمند ضروری حاضر وظیفه می شود  ،مسلما یک ویروس
کوچک و نامریی  ،اما کشنده  ،بی رحمانه ساتایا یاک جاناگ
سرتاسری را باالی همۀ ما به پا نموده است .این ویروس که در هار
گوشۀ از جهان رخنه انداخته  ،افراد و بنیاد ها را از ه متالشای و
نابود کرده و سیری که در ساختن حوادث و اتفااقاات پایاامادش
داشته برای هریک ما طبیعتاْ تعجب و ترس زاید الوصفی را باه باار
آورده است.
زمان حاضر ایجا می کند تا عمیقتاٌ درین موضاوع فاکار
نموده و در یابی که صرف نظر از فاصله و مرزهای جاغارافایاایای،
آیدولوژی و اقتصادی همه با ه درین حادثه شریک هستی  .در این
هنگام عطف توجه به بی عدالتی هایی که طی چند دهه گذشاتاه از
رهگذرملحوظات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حفظ محی زیسات
صورت گرفته نموده و عمیقاً بررسی شود درزها و تفرقه ها مایاان
ملل و افراد ساکن شان به نفع آرامش و آسایش جاهاانای تارسایا
گردد .شخصا می خواه با توجه در وقایع این زمان خاص ببین از
آن چه میتوان آموخت.
احتمال زیاد میرود که شما یا من در طول زندگی خاویاش
لحظاتی از ترس  ،بی سر نوشتی یا سردر گمی را تاجارباه ناماوده
باشی  .بعضی از تجار شخصی زندگی من که بر ماباناای آن باا
شرای فعلی بهترهمدردی می توان مشتمل است بر:
 غرش رعد آسای طیارات جت جماهیر شوروی در ساال ۹۱0۱زمانیکه من سال های آخر دوره آماوزشای خاویاش را در
دانشکده طب کابل در افغانستان به اتمام می رساندم.
 فرار از تهاج خشونت بار جماهیر شوروی باالی افغانستانآوانیکه شاهد ناپدید شدن اعضای خانواده و ه صنافاان جاوان و
ع ی خویش بودم.
 رهسپار دیار دور از وطن و ایفای وظیفه داکتری به شمولکار در کمپ های پناه گ ینان و آخراالمر ،جاگ ینای در ایاالات
متحده امریکا.
 شروع زندگی خانوادگی و کاری منحیث یک داکتار درامریکا و باالخره چند سال قبل  ،مواجه و مصا شدن به تکالایاف
سرطان و رهایی از آن.
داشتن امکان و فرصت زندگی و کاار را در ایان کشاور
ب رگ به عنوان یک امتیاز تلقی نموده ام .تا بهترین حد توانایای ،
تالش و سعی ام همواره این بوده است تا در جامعۀ که برای عا یا
است مصدر خدمتی شده بتوان  .وظیفۀ که اضافه تر از  ۱2سال مان
در محدوده طبابت این فرصت را برای میسر ساخت تا با ده ها ه ار
مریضی که مواجه شده ام بتوان اعتماد شان را درامورمارباوب باه
مجادالت صحی شان جلب نمای  .من در یافته ام که امریکا یای هاا
مردمان پرکار ،همکار  ،صادق و دارای قلب ب رگ می باشند .اماا
روش و سبک زندگی مصروف و پر مشغله شان بااعاث ایان شاده
است که تا کنون کمتر بتوانند در مورد مردمانیکه خارج از امریکاا
زندگی می کنند مکث دامنه داری داشته باشند .عالوتاً پندارم این
است که خود کفایی شان باعث این شده است که کمتر این چنایان
ضرورتی را احساس نموده باشند .
از مدت ها به این مفکوره بوده ام که استفاده از زور و

داکتر نوید پارسا

نیویارک

افغانستان کشور اقلیت هاست

اخیرن زعمای ه اره منجمله جنابان خلیلی  -ماحاقا در
باره نفوس ه وطنان ه اره و تعداد نفوس شان سخنانی در واکنش
به احصائیه نشر شده یی بیان داشتند .این سخنان ایشان مراباه یااد
مباحثات پس از فاجعه تراژیک درنیویاارک در ساال  022۹و
مباحثات داخل موسسه جهانی ملل متحد انداخت .دران زماان در
نوامبر  022۹در یک اجالس شورای امنیت ملل متحد در حالی که
لخضر ابراهیمی ه طب سندمنتشره ملل متحد وجود داشت جنا
داکتر روان فرهادی سفیر و نماینده دایمی کشور در ملل ماتاحاد
دران هنگام  ،که عمر شان دراز باشد  ،بیانیه مبسوطی ارایه کردند
و من با عالقمندی اسناد منتشره آن اجالس را ماطاالاعاه کاردم.
دانشمند محترم داکتر روان فرهادی ضمن بیانیه تاریخای شاان از
ضرورت یک حکومت فراگیر با قاعده وسیع مبتانای بار اصاول
مردم ساالری و حقوق زنان یاد آوری کردند .در ضمن بیانیه خود
جنا فرهادی بصورت قاطع بیان نمودند که افغانستان یک کشور
کثیر االقوام بوده و هیچ گر وه قومی درین کشور اکثریت مطلا
نبوده و افغانستان در حقیقت یک کشور اقلیت ها میباشد که بایاد
مبتنی بران یک اداره یا حکومت متشکل از تمام اقاوام تشاکایال
گردد .این نوع بیان در سطح ملل متحد نه قبلن گفته شده بود و ناه
ه بعدن با این صراحت شخصیت های سیاسی افغانستان در ساطاح
بین المللی این موضوع را مطرح ساخته اند .پشاتاونایاسات هاای
کالسیک داوود  -نعی  -مهمند  -پاپا فرهاد و نسل بعدی  -احدی
 طاقت  -یون – کرزی-احمدزی  ...معتقد به اکثاریات  02درصد نفوس پشتون در کشور اند  ،درین اوهام هنوز ه غرق اند و
با جعل و ت ویر احصائیه میسازند و به بیرونی ها احصائیه میدهند .
این گمراهان باجعل وت ویر خود راحاک بال منازع کشور
 ،باساس اکثریت بودن  02در صد دانسته  ،مانع هم یستی برادرانه
 ،با تساوی کامل تمام اقوام کشورو نهادینه شادن دماوکاراسای
میگردند .در ذیل بخشی از کاپی سند اصلی ملل متحد را درین جا
نقل می کن و عالقمندان می توانند با درج شماره ها و مشخصاات

این سند آن رابه زبان های رسمی ملل متحد در وبسایت آن ناهااد
مطالعه فرمایند .
پ  .ن  : .یگانه اکثریت واقعی درافغانستان گویندگان زبان فارسی
میباشند.
****************
قدرت  ،توسل به تجاوز و تهاج نمی تواند جوابگوی معضالت و
چالش های دنیای امروز گردد .در چهار دهه اخیر ٬مان شاخاصااٌ
شاهد یک سلسله جنگ ها و منازعات پی درپی مانند حمله قشاون
جماهیر شوروی با الی خاک افغانستان که ماناجار باه شاکاسات
کمیونی م گردید وبحران دامنه دار ناشی از آن بادباخاتااناه تاا
امروزدر آشو و نا آرامی افغانستان ع ی سه و ناقاش داشاتاه
است.

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
مجادالت دیگری چون منازعه اسراییل با فلسطین ،جنگ ایران و
عراق  ،جنگ خلیج (عراق و کویت)  ،جنگ های بازنیا ،چیچنیاا،
منازعه سودان ،جنگ امریکا در عراق ،جنگ امریکا در افغانستان،
جنگ سوریه ،جنگ لیبا و جنگ یمن و امثال آن بوده ام.
این جنگ های ساختۀ دست انسان ،بطور جنجال براناگایا
وبدون توجیه اهداف شان منجر به بربادی ،ترس ،بی سرناوشاتای،
آوارگی بی خانمانی ،امراض ،فقر و باالتراز همه از دسات دادن
میلیون ها جان پر بهای افراد گردیده اند .این روند مستند تااریا
عصر حاضر باورم را به یقین رسانده است که اغلباٌ جنگ ضاامان
صلح و امنیت شده نمی تواند.
حاال ازهر وقت دیگر س اوار تر است که همادلای و ها
دردی خویش را در مقابل محنت  ،رنج و احساس بی سرنوشتی که
باعث تضعیف همنوعان ما در هر جا و در سراسر دنیا میگاردد ،و
برای بعضی شان مانند افغانستان که بدبختانه و متاسفانه شکل روند
زندگی گرفته – ابراز نمایی  .ما فعالٌ مواجه به یک بار سنگیان و
غیر قابل پیش بینی به اس شیوع کوید –  ۹۱هستی که زاده جنگ
طبیعت بوده و هر کس قطع نظر از هر گونه تصنایاف فاردی و
عقیدتی خواستار رهایی از آن است .با وصف اینکه وقت ماا در
من ل سپری می گردد ،امکانات گفت و شنود و دیدار از طاریا
رسانه های اجتماعی مجازی این فرصت را برای ما فراه ناماوده
است تا ببینی و بشنویی که در اطراف جهان چه میگذرد .با توجاه
به تاثیر عمی اجتماعی و اقتصادی و پخش وسیع جغرافیایای ایان
شیوع ،ما نمی توانی برای پیکار با این جنگ از افا ار و وساایال
معمولی استفاده کنی  .شاید احساس در ماندگی و بیچارگی دسات
بدهد اما امید را نباید از دست داد .باید از طریقه های مختلاف باا
آن برخورد نمود .طرقی که منشأ و زاده قوت از ارزش انسانی ماا
بوده و مدیون شعور رهنمون شده از سوی خداوند متعال است .باه
حیث یک فرد بشر ،در اعماق قلب هر آدمی خواهشی نهفته اسات
وآن اینکه ویروس کوید ۹۱-ناپدید گردد .ما ضرورت داری که
به این خواهش بی اف ایی و به آن ارج بگذاری – چه فردی هستی
معتقد و چه غیر معتققد.
اگر ما ادعای مدنیت برای نسل بشر خود داری  ،استفاده از
اسلحه کشنده راه حل نیست .امیدوارم مردم کشور زادگاه ع یا م
نی به این اصل و مفکوره توجه کنند.
انسان آزاد خل شده است .هر فرد به اساس اراده و اختیار
خویش عمل می نماید .انسان ها نمی توانند مجباور باه پاذیارش
عقاید و نظراتی شوند که باالی شان مستبدانه تحمیل شود .آن هاا
ظرفیت آموزش و گنجایش این را دارند که بتوانند مطااباقات از
خود نشان داده و حیات اجتماعی خویش را به پیاش بارناد – باا
ترغیب و تشوی به سمت مثبت ،با در دست داشتن منابع خاو ،
کوشش برای شناخت و تفاه با یکدیگر .این یگانه راهی است که
از آن می توانی به صلح برسی .
در میان این همه رنج ها و آالم غیر قابل بااور و تااساف
انگی که سراسر جهان را بخاطر ویروس کوید ۹۱-فارا گارفاتاه
است ٬یک پیامی رسا ،متکی بر امید و اراده آهنین ندا میدهد که:
قوت ما در اتحاد ما ٬هم یستی و اعتقاد ما در اراده ماا ،
پیروزی ما در استقامت ما است.
مراتب تسلیت عمیقانه من به آنانیکه ع ی ان شان به ساباب
ویروس کوید ۹۱-جان های شیرین خویشرا از دست داده اند.
در آروزی صحت ،سالمت و صلح برای همه
پایان نوشته ام را با نقل شعر استاد سخن قرن  ۹۱مایاالدی
سعدی شیرازی موزون و به جا می بین که فرمود:
که در آفرینش ز یک گوهرند
بنی آدم اعضای یک دیگرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار
نشاید که نامت نهند آدمی
تو ک محنت دیگران بی غمی
با احترام و امتنان  / .اپریل 0202
یادداشت  ٬ :متن اصلی این ماقاا لاه ناخاسات تاوسا
نگارنده به زبان انگلیسی نوشته شده در ( دنباله در صفحۀ هشت )

شمارۀ 1701

هفته نامۀ امید

داکتر غالم محمد دستگیر

برومفیلد ،کولورادو

امریکا باوجود دغلکاری کرزی
چرا به او اعتماد کرد؟

حامد کرزی ،به روز سوم نوامبر 022۹م منحیث یکی از
لیدران (؟) مجاهدین جهت از بین بردن گروه طالبان (؟) تاوسا
امریکایی ها مخفیانه به قندهار فرود آورده شد .گفتاه شاده کاه
طالباان ،باودن اورا در قانادهاار کشاف و افاراد (؟) اورا
دستگیرکردند .ولی کرزی به کمک مداخلۀ هایالایاکاوپاتارهاای
امریکایی خودرا پنهان میکند .بعد برای جمع اوری افراد جنگجاو
با یازده نفرتی ٬سپیشل فورس امریکا ٬که بنام ODA 574شهرت
داشت ،در منطقه شخصا شرکت می ورزد  .نوشتاۀ ذیال کااپای
گفتار کپتان جیسن امراین Jason Amerineکپتان تی امریکاایای
است که در اثر شجاعت در حمله بر افغانستان با مدال های »ستارۀ
برون «و »پرپل هارت «مفتخر گردید.

http://www.pbs.org/wbgh/pages/frontline/
shows/campaign/ground/tarinkowt.html

لطفأ به دقت بخوانید و ببینید که چطور کرزی امریکایای
ها را غوالند .کپتان گفته است:
»ترین کوت قلب حرکت طالبان است و همۀ لیدران بلند
رتبۀ طالبان درآنجا فامیل ها دارند«.در حوالی  ۹0نوامبر برای ماا
خبر رسید که مردم ترینکوت اغتشاش نموده و شورشیان طالبان را
به بیرون رانده اند .اما کرزی این اغتشاش را هدایت داده بود؛ این
عمل تعجب همۀ ما را بار آورد .کرزی می خواست که به زودی به
ترینکوت برود و درآنجا با کالن های قوم درتعمیر والیت مالقات
نماید.
درین وقت برای من گفته شد که از قندهار تاعاداد زیااد
طالبان در حدود  322 - ۱22افراد با یکاصاد ماوتارباه جااناب
ترینکوت بحرکت افتاده اند .به قوای هوائی ارتباب قای شاد تاا
آنهارا تعقیب و در صورت ل وم بمباران کند .ما در تی »سپیاشال
فورس« یازده نفر بودی و تقریبأ در حدود  ۱2تاا  02نافار از
مجاهدین ترینکوت ه با ما یکجا شدند .در حوالی 0:22 – ۹:۱2
شب طیاره های ما بین هرات و ترینکوت در گ ماه باودناد کاه
پیلوت اف  ۹۹ -یک کاروان ده موتر را در حرکت دید و مان
برایشان گفت که آنهار به خاکستر مبدل سازید .همچنایان راپاور
داده شد که یک تعداد موترها در میان گرد و خاک به سرعت در
حرکت اند ،از کرزی پرسیدم ما چگونه بدانی که ایناهاا دشامان
نیستند! او گفت» :هر کسیکه ازطرف شمال بیاید طاالاب اسات،
دوستان ما از آنطرف نمیایند «.حوالی آفتا برآمد یاا – 4:۱2
 3:22صبح درحدود  ۱2- 02افغان ها با تِرَک های شاان آمااده
شده فیصله کردی که با آنها از ترین کوت بر آمده از دو کوتلی
که درمنطقه بود ،بلند ترین را انتخا کرده آمادۀ نبرد شوی .
در ن دیکی محل مقصود از موترهای خود فارود آماده
کوشیدی که افراد گوریال(افغان ها ) را مناحایاث یاگ گاروپ
دفاعی محلی تنظی بخشی  .متوجه شدی که کااروان ماوتار هاا
خاکباد کنان داخل دره میشوند .بدون تأمل به قوای هوائی هدایت
داده شد که بر آنها بمب فرو ری ند .درینوقتی کاه ماا ماتاوجاه
کاروان موترهای طالبان از یکسو و حملۀ هوای از ساوی دیاگار
بودی  ,دیدی که افغان های آزادی خواهی که با ما آمده بودند به
هراس آمده بر موتر های خود سوار شده خواستند از ساحه برآیند
و به شهر رفته با فامیلهای خود یکجا شوند .بعد ازینکه با مشکاالت
لسانی که موجود بود نتوانستی آنها را قانع بسازی که با ما باشند ما
ه مجبورأ با آنها به صو شهر تریناکاوت روان شادیا و در
آنوقت با خود حس کردم که :ما شکست خود را از تنگنای فاتاح،
بدست آورده ی  .بمباری دوام داشت .وقتیاکاه باه تاریاناکاوت
رسیدی  ،کرزی در پیشروی مردم قارار داشات؛ باه او قضایاه
افرادش را قصه کرده گفتی که :آنها از میدان گریختناد .باهاتار
است هر چه زودتر هر قدر افرادیکه میتوانی جمع کن و ما ببینیا
که چه کرده میتوانی  .جنگ ترینکوت تحت آتش قوای هوائی به
نفع ما تمام شد و کرزی گفت :این نبرد کمر طالبان را شکست اما
من فکر کردم تنها یک تاثیر سایکلوجیکی داشت .طالباان قاوای
بسیار زیاد خود را با عساکرخو تربیه شدۀ خود (یعنی پاکستانی
ها؟) فرستادند و ما انها راپایماال ناماوده دوبااره باه قانادهاار
فرستادی .
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محمد طاها کوشان

فریمونت ،کالیفورنیا

آدم – جایگاه و کرامت آدمی

آیت نخستایان ساورۀ مانماناون در کشاف االسارار
منصو به حضرت خواجه عبداهلل انصاری(رح) چنین میخوانی :
بِسْ ِ اللََّهِ الرََّحْمَ٬نِ الرََّحِی ِ  .قَدْ أَفْلَحَ الْمُنْمِنُونَ/.باه یاقایان
مومنان رستگار شدند ( .در هر جایی که واژه (منمنان) مای آیاد
خطا به زن و مرد منمن است .چون در زبان عربی هرگاه یاک
مرد و چندین خان ها باشند بازه واژه ای تذکیر بکار مای رود.
اما چون واژه همگانیست خطا به فرزندان حضرات آدم و حاوا
علیهُ السالم یکجا می باشد )
اهلل جل و جالله در آیت  4سورۀ تین ()۱4میفرماایاد:و
لقد خلقنا االنسان فی أحسن تقوی  /.که ما مردم راباه نایاکاوتار
نگاشتی (و صورتی) آفریدی .
پس خاک برسر کسی که ع ت پدرخاود آدم (وماادر
خود هوا) را نداند و شرف و من لت اوشان را نشناسد و در ایان
قالب خاکی ج به اسمی و جسمی و رسمی راه نَابَارد! و خابار
ندارد که آدم( و هوا هریک) خود یکی از دوعال اسات! زیارا:
آیات خداوند در دو عال ناماایااناده مایاشاود(.آیاۀ -3۱ساورۀ
4۹فصلت)
یکی در آفاق که :زمین و آسمان و خورشیاد و مااه و
ستاره و نور و ظلمت و رعد و برق و مانند آن اسات! دومای در
انفُس آدمی باشد!
عال انفس نی مانند عال آفاق است :زمیناش عاقایادت،
آسمانش معرفت ،ستارگانش من لت ،خورشیدش فراست ،مااهاش
فکرت (خرد) ،نورش طاعت (نیایش) ،ظلمتش معصیت (گانااه)،
رعدش مخافت (ترس و بی ) ،برقش امنیت ،ابرش همت ،بااراناش
رحمت ،درختش عبادت (بندگی و پرستش) ،میوه اش حکمت
*************
حکایت این کپتان را دربارۀ ٬نبارد تاریان کاوت »باه
قضاوت شما میگذارم اما آنچه واضح است اینست که اول -کرزی
امریکایی ها را فریب داد تا توجه شان را از قندهار مرک طالاباان
به ترینکوت بکشاند و این ضعف استخبارات تی امریکا و انتخاا
لیدران تقلب کار و فریبنده برای افغانستان را نشان میدهد .ودوم
– اینکه اگر قوای هوائی امریکائی ها نمی بود کارزی بادسات
طالبان (؟) افتاده به کیفراعمالش چون داکتر نجیب رسانیده نامای
شد چون کرزی به کمک امریکاو ISIطالب را خل کرده بود و
از خود شان بود...
دیده میشود که در «نبرد ترینکوت »کرزی باه مافااد
طالب و به ضد امریکا خدمت کرد چون حمایت انگری و پاکستان
داشت با وجود دغل کاری به مقام ریاست جمهوری رسیاد .ولای
امروز کرزی برای امریکا درد سر و برای انگری ها دوست وفادار
است و به نامش میدان هوایی کابل به میدان هوایی کرزی مابادل
گشت؛ وای بر حال کابل که از هر کس و ناکس سیالای ظالا و
تجاوز میخورد.
امید در شماره  ۹3۱به نقل از «افشای یاد داشت محرمانۀ
انگلیس و فرانسه به کرزی »در پیام مجاهد به تفصیل نوشته اسات
که در این جا چند جملۀ آن تقدی می گردد  :لانادن باه کارزی
هدایت داد تا مصالحه با طابان را در سه مرحله اجرا کند  :باخاش
تاکتیکی ،جنگجویان پایان رتبۀ طالبان به زندگی ملکی برگردانیده
شوند .بخش عملیاتی ،که شامل فرماندهان متوس و ارشد طالاباان
میباشد.و بخش ستراتیژی ،که شامل مصالحه با «شورای کویته »
می باشد .برای اجرای این امر یک تقسی اوقات سه ماه و شاشا
ماه و دوسال یعنی لوی جرگه ه هدایت داده شد. .ها چانایان
توصیه شده بود که این نکات در سخنرانی بعد از تحلیف یاد شاود
که میگویند امر بجا شده است.
در مادۀ شماره پنج این سند محرمانه ،از دولت افغانستان
خواسته شده است تا« :در رواب مشترک خود با هاماساایاگاان
جانب بیطرفی را رعایت نموده و نباید با دشاماناان کشاور هاای
دوست و همسایه ،دوست و متحد باشند ».یعنی با هندکه انگری ها
از همان «تفرقه بیانداز و حکومت کن »هند را دشمن پااکساتاان
شناخت و به افغانستان هدایت داد که با دولت هند رابطۀ دوساتای
نداشته باشد و نوکر وفادار انگری ها ،کرزی ،به آن امار لابایاک
گفت و اعالن نمود« :اگربرپاکستان تجاوز صورت گایارد مااباا
پاکستان هستی ».
نکتۀ جالب دیگر شناخت رسمی از «شورای کاویاتاه »
توس انگری هاست که همیش پاکستان از موجودیت آن اناکاار
میکرد ..به اساس این منابع و نوشتۀ «رابرت ام گیت »ساب وزیار
دفاع امریکا ،این مفتن به باور من یک خاین ملی و اجنت انگریا
بیش نبوده از یکسو طالب را به اشارۀ پاکستان ،پروکسی انگاریا ،
تقویه میکند واز جانب دیگر بر دلچسپی هاای اماریاکاا جاهات
خوشنودی انگری ها درافغانستان موانع خل مینماید؛ ولی هنوز ه
امریکا با او از در مهربانی و معامله گری پیشآمد دارد که نمیدانا
چرا؟ ه امریکا باید جوا دهد و ه کرزی/ .
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صفحۀ دوم

( دریافت و فرزانگی) است.
لطیفه :پادشاه همۀ عال نفس آدمی است ،دل وزیارش،
عقل سپاهش ،حواس چاکرش ،دست و پاا جااساوساش ،گاوش
رقیبش ،چش ترجمانش ،زبان داعیش ،خااطار(ذهان ،ضامایار و
اندیشه) اش،الهام سفیرش و عل سالحش می باشد.
و خداوند در ایتی می فرماید :وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَساْامَاعُ أَوْ
نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَا ِ السَّعِیرِ ( ( )۹2گناهکاران) و می گاویاناد
اگر ما می شنیدی و آنرا در می یافتی  ،ما در (از) دوزخیان نمای
بودی  ۹2 .سوره  00مُلک.
درآیت  ۱2سورۀ دوم بقره چی زیبا فارماوده حضارت
آفریدگار یگانهِ...:انِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً ...)۱2( ...مان در
زمین خلیفه ای( جانشین) بر قرار خواه کرد .....ال
این شرف از چهِ بود؟ این دولت از چهِ خاواسات؟از آن
جهت که آدم صدف اسرار ربوبیت و خ ینۀ گاوهارهاای کشاور
وجود بود! چهِ بسا دُرٌ گران مایه و لنلن شاهوارکه درآن صادف
تعبیه بود ،وبا هردُرِی شَبَهه ای سیاه در رشته کشایاد وبااگاوهار
هریک از پیمبران شَبَهه ای در برابر ایشان داشت! دُرٌی چون آدم
شَبَهه ای چون شیطان ،دری چاون اباراهایا شاَابَاهاه ای چاون
نمرود ،دری جون موسی شَبَهه ای چون فرعون بای عاون ،دُرٌی
چون عیسی شَبَهه ای چون طایفۀ یهود! و دُرٌی چون محمد و شَبَهه
ای بوجهل پُرجهل داشتند!.
در تفسیر آیت ده سوره حُجرات :انمالمنمنون اخاوۀ :
ای پدیدآورندۀ هر موجودی ،ای پذیرندۀ هر درودی ،ای کَرَمَت
ضامن روزی بندگان ،و ای مُلکت از زوال و فنا در اماان ،عا یا
کرده ای ترا کس خوار نکند،برکشیدۀ ترا کس نگونسار نکند ،باه
داغ گرفتۀ تورا کس در او طمع نکند! منمنان همه داغ کاردۀ تاو
انااد ،و در روش خااویااش بااا چااراغ تااو انااد ،گاااه چااون
سروچمن درمقام خلوتند ،و گاه چوگان در مقام خدمتند ،آنااناد
که خداوند در »ازل« آنها را نواخته و میاان آناان بارادری و
خواهری} افکنده ،آنچنان برادری و خواهری که هرگا باریاده
نشود ،و خویشی و نَسَبی که تا ابد بپیوندد ،و مراد از این نَساَاب:
دین و تقوی است ،نه نسب آ و گِل! که بوجهل و بولهب و هناد
جگرخوار ه در این نَسَب شریک بودند.
ترجمه آیت  ۹۹سورۀ حجرات از تفسیر کشف االسارار:
ای منمنان نباید هیچ گروهی ،ازمنمنان گروه دیگار را افساوس
دارد (مسخره کند) چه بسا که آنان بهتر از همۀ آنها باشند! و هیاچ
گروه از زنان نباید زنان دیگر را مسخره (افسوس) کنند ،بسا کاه
آنان از همۀ آنها بهتر باشند! و بر یک دیگر طن و طعنه م نایاد و
(عیب جوئی مکنید) به یکدیگر مخندید وبه لقبهای (نامناساب) و
بد (بج نام) مخوانید،که هر کسی را به نام بَد خواندن کاار بادی
است آنه پس از ایمان آوردن! وهرکس از آن کار باز نگردد ،از
ستمکاران باشد!
حضرت عمر خیام (رح) چی خوش فرموده :
گر مَی نخوری  ،طاعنه م ن مستان را
بنیاد مکن تو ،حیاااااله و دستان را
تو غره بدان مشو کهِ٬ ،می مَی نخوری
صدلقمه خوری که مَی غالمست آنرا
در اینجا هدف حضرت خیام :مَی  ،همان شرابای کاه از
بخار جوشاندن میوه های گندیده شده بدست می آید؛ می باشد که
حرام است.
و هر چی ی که از دید فقه یا قانون یا روش ستوده شاده
در قران شریف و کری  ،در برابر آن باشد نا پساناد و نااکاردن،
ناگفتن و ناشنیدنیست ،یعنی شایسته نی بلکه ناشایست است( .امری
که به جا آوردنش گناه است؛ ناروا .آنچه خوردنش در شرع اسالم
منع شده است) .
مَنی که خود دزدی ،تبهکاری ،مردم آزاری ،حا ماردم
خوری ،مال یتی و بیوه و صدها کار ناشایست دیگر را می کن اما
می حارام نامای ناوشا ؛ اگار کسای را مسات از شارا
بیدانشی (جهالت) که همه بخودش زیان شخصی دارد مای یاابا ؛
چگونه بدی هایش را بشمارم و به دیگران بگوی و آنه در ناباود
آن شخص.
یکی ازب رگان پیشین گفتۀ دارد ژرف که اکنون به ماثال
تبدیل شده است:
احترام از خل خواهی ،خل را کن احترام
نام مردان را به نیکی بر که مانی نیک نام
آیۀ  :۹0ای کسانی که گرویدید ،از بسیاری پانادارهاا و
گمانها پرهی کنید که لختی از گمانها دروغ است و ب ه! و پوشیده
مجویید ( تجسس مکنید) و از پس یکدیگر بد مگاوئایاد(غایابات
یکدگر نکنید) آیا یکی از شما دوست دارد گوشت بارادر ماردۀ
خود را بخورد؟ (این کار بدان ماند) پس شما آنرا دشوار و ناپسند
دارید و از خش عذا خدای بترسید و بپرهی ید که اوست تاوباه
( دنباله در صفحۀ هشت )
پذیر و مهربان .

هفته نامۀ امید

انجنیرعبدالصبور فروزان

شمارۀ 1701
استاد در دانشگاه نیوجرسی

نامۀ من به یک مولوی طالبان
در زندان سردارمحمد داؤود
(محبس پلچرخی)

مناسب دیدم تا این نامه را باسخن شاعرعالیمقام ،فیلسوف
زمان واستاد سخن حضرت شی مُصلح الدَّین محمد سعدی شیرازی
رحمه اهلل علیه آغازنمای  ،تا باشدآن مالها ومولویهای طاالاب کاه
قتل میکنند ،فسادمی نمایند ،قاچاقبران مواد مخدر ودزدان منااباع
طبیعی کشوراند وغریب کشی ومردم آزاری راپیشه کارده اناد،
خود را واصل خود بشناسند ،و آن این که :
چون عمل در تونیست نادانی
عل چندان که بیشتر خوانی
چااار پایی بر او کتابی چند
ناه محق بود ناه دانشمند
که بر او هی م است تا دفتر
آن تهی مغ راچه عل وخبر
درشمارۀ  ۹203جریدۀ مردمی امید مطلبی به قل دانشمند
گرامی استادامیرکیفی تحت عنوان «گ ارشی از زندان پلچرخی »
نشرشده است که نقل قول از گ ارش رادیوی بی بی سی مینمایاد.
دراین مقاله ازدوه ارطالبی یادآوری شده که درزندان پلاچارخای
بسرمیبرند ونسبت به سایرزندانیان ازامتیازات خاصای بارخاوردار
اند .مثالً اینها نسبت به زندانیانی که طالب نیساتاناد ازاماتایاازات
خدمات صحی وحقوقی بیشتر مستفیداند ،آزادی های خاصای باه
آنهاداده اند ،مدرسه های خودرا دارند ،تبلیغات جنگی می نمایند،
برنامه های شان راخود تهیه می نمایند وارتباب مستقی باسارکارده
های گروه طالبان دارند وهدایاتی از ایشان میگیرند.
باوجوداینکه چنین حرکات مخالف مقررات زندان اسات
ولی دولت غنی احمد زی وه دولت قبلی کرزی جالاوآناهااراناه
تنهانمی گیرند بلکه به آنها امتیازات وآزادی های خاص داده اند و
مقررات زندان فق برزندانی هایی که طالب نیستند تطبی میشود،
که انسان رابه یاد ضر المثل معروف مردم کابل می اندازد کاه
(مربی داری مربا ب ن)!
گ ارش میگویداین زندانیهای طالب ازاعمالی کاه ساباب
زندانی شدن شان شده واز سابقۀ زندگی خود هیچ حارفای نامای
زنند .اینکه غنی احمدزی وحامدکرزی بااین طالبان زندانی سلوک
نیکومی نمایند وامتیازات خص برای آنهااعطا کارده اناد ،قاابال
سئوال است که آیاناشی ازمسأله خونشریکی وناژادی اسات ویاا
نتیجۀ فشار اجنبی ؟!
اما یک حقیقت روشن است که این طالبان یابجارم قاتال
مردم ،یابجرم قطاع الطریقی یا بجرم عملیات انتحاری یاباه گانااه
اذیت وآزارمردم دستگیر و زندانی شده اند .اینهااعماال زنادگای
طالبانی اندکه درزیر چتراسالم انجام میدهاناد و هایاچ طاالابای
رانمیتوان پیداکردکه حداقل یکی ازاین جنایات رااناجاام ناداده
باشد .
قرار ارقام حاصله بیش ازسه صدنفرازین طالاباان آناانای
اندکه بالفعل باواسکت های انتحاری که بارای مانافاجارسااخاتان
آنهادرمحالت م دح شهرفرستاده شده بودند ،دستگایاروزنادانای
شده اند .همۀ این جنایات درشریعت اسالم ودرهرمایاثااق مادنای
مستح مجازات تاسرحد قصاص واعدام اسات .ولای ناه دولات
کرزی ونه دولت احمدزی هیچیک ازآن انتحاریهارا درطای ایان
مدت اعدام نکرده اند .همین اغماض کرزی واحمدزی اسات کاه
طالبان بدون کدام هراس افراد انتحاری خودرا بااطمیناان ایاناکاه
اگردستگیرشوند درزندان پلچرخی باامتیازات و حاقاوق خااص
زندگی میکنند ،و اگردستگیرنشوند وخودرا مانافاجارساازناد در
بهشت(امابه اساس دستورقرآن مجید درجهن ) می روند.
درین گ ارش ازمصاحبۀ کسی بنام مولوی فضل باری ،که
این نامه به آدرس اوست ،یادآوری شده که پنج سال پیش درحیان
قتل وکشتارمردم بیگناه در والیت هلمند گرفتارشده بود .عاادت
براینست که وقتی مامیشنوی که کسی مولوی است ،اولین چیا ی
که درذهن ماخطور مینماید تجس شخصی است با لباس پااکایا ۀ
سفید ،با خل حلی ومتواضع ،ساکن مسجد ومقی محرا  ،آراسته
به هدایات قرآنکری وسیرت پیامبر(ص) ،بی خبرازدنیا وبی نیااز
از مادیات میباشد .اما برعکس این خصوصیات ،مولوی فضل باری
قوماندان یک گروه جنگجوی وآدمکش طالبان بودکه باسالحهاای
مدهش مجه بود ،با تکتیکهای محاربوی مهارت بای ناظایاردارد،
استعمال سالهای ثقیله ومین گذاری شاهراهها ،مکاتاب ومسااجاد
راخو میداند ودرانجام اعمال انتحاری ماهراست.
این یک واقعیت قبولشده است که اگرکسی قاوماانادان
یک گروه مسلح جنگی میشود باید ازهاماه افاراد زیاردساتاش،
استعمال واستفاده ازهرنوع اسلحه چه ثقیله وچه خفیافاه راخاو
وبهتربداند ،درطرح تکتیکهای جنگی ازهمه افرادش بهتار بااشاد،
سوق وادارۀ عسکری رابوجه احسن بداند وبه اساس میثاق طالاباان
سنگدلتر ،ظالمتر ودرنده خوترباشد ،که بدون شک مولوی فضال
باری همین طوریک شخصی بود ،وبرای کسب همچوماهاارت هاا
بایدتعلی وتربیۀ فراوان (در مراک آی اس آی پااکساتاان)دیاده
ووقت کافی زندگیش را درین راه خرج کرده باشد ،در غیر آن

قوماندان شده نمی توانست وآنه اینکه قوماندان طالبان را نظامیان
پاکستانی وب رگان آی اس آی انتخا میکنند .بادیان تارتایاب
قوماندان شدن درگروه طالبان کارآسانی نیست ومعلوم میشودکاه
این مولوی همۀ این صفات (مذمومه) را دارا بوده ،ورنه قومانادان
شده نمی توانست!ولی جالب اینست که مولوی فضل باری القاا
مولویگری راکه یک رتبه بلند علمی دردین اسالم است وحصاول
آن سالهازحمت و ریاضت ضرورت دارد ،چطور وازکجا حااصال
نموده است ؟!
ولی درتاری وطن واقع شده که جاسوسهای بیگانه لابااس
سفید پوشیده ،لنگی به سرکرده  ،در ردای مولوی و مال و حاتای
پیر و مرشدفعالیت نموده اند .طور مثال میتوان از الرنس عربی نام
برد که یک جاسوس مکار و زبردست انگلیس بود کاه باه زباان
پشتو روان صحبت می کرد و ازآیات قرآن شریاف و احاادیاث
پیامبر (ص) حرف می د وبرای سالها در والیات جنو کشوربناام
پیر سیدکرم شاه فعالیت کرد ومردم آن دیار را به دی مرید ساخته
بودکه دست و جامۀ او رامی بوسایادناد وازنا دش دعاای رفاع
حاجات می خواستند .او توانست تامردم شنوار ،چمکنی ،جاجای،
افریدی و مومند را دربرابر شاه امان اهلل تحریک نمایاد وفاتاوای
کافرباودن اورا صاادرناماایاد وباا تاوزیاع ساالح ،خادماات
عسکری،پرداخت پول وغذا مردم آن محالت را به شورش وطغیان
برعلیه شاه بکشاند .مردم آن محالت به فرمان وفرماانادهای ایان
جاسوس قیام کردند وشاه امان اهلل را فراری ساختند وسلطنتش را
سقوب دادند .
از زبان ب رگان وریش سفیدان کابل شنیده ام که کسی در
مسجد پل خشتی کابل در عبا وقبای ماولاوی و روحاانای بارای
چندین سال متوالی مردم را نماز داد ،امامت کارد ودر ماحارا
وعظ دینی نمود .قضا رادریکی ازروزهایای کاه صاباحاگااهاان
ساجدین به نماز سحری آمده بودند ،آن ماولاوی روحاانای رادر
مسجد ندیدند .انتظار کشیدند وکشایادناد وباه هارانادازۀ کاه
منتظرماندند اثری از آن مولوی پیدا نشد  .لحظات نا دیاک روز
میشد وهراس آن می میرفت که نماز قضا شود ،یکی ازمقاتادیاان
پیش شده وجماعت داد .
چندین روزبه همین منوال گذشت ،سر و درکای از او
معلوم نشد ،تشویش و شکشکه درمیان مردم افتید وهریک به یقین
خود دربارۀ آن مولوی حرفی می زد .یکی میگفت که ملک باود
وغایب شد ،دیگری میگفت بجای رسیده بود و فانااشاد ! کسای
میگفت او ولی خدابود ن د خالقش رفت  .تشویس و وسوسه ها به
همین منوال دوام داشت که روزی آن ماولاوی ازطاریاقای باه
نمازگ اران احوال دادکه نمازهای تان را ازسربگردانید کان مان
انگلیس بودم وبرای وظیفۀ گماشته شده بودم که انجام دادم !
این واقعیت های تل تاریخی درکشور جای تردیدی باقی
نمی ماند که جنا مولوی فضل باری ه از همین گونه آخوندهاا
تعلی داده شده باشد ،ورنه مولویت کجا واستعمال کالاشاناکاوف
کجا ! مولوی کجا واستعمال راکت انداز کاجاا ،ماولاوی کاجاا
واستفاده از توپ وتانک کجا ،و مولوی کجا وقوماندان جاناگای
کجا ؟!!
مولوی فضل باری میگویدکه من برای دفاع ازوطن خاود
جهادمیکن  .آقای مولوی تعجب است که ازوطن یادکارده ایاد !
کدام وطن ؟ همان وطنی که آن رابه ویرانه تبدیل کارده ایاد ؟
همان وطنی که سرک و شاهراه وپل و پلچک آن را با مین پرانده
اید ؟ همان وطنی که مسجد ومکتب ،شفاخانه و مادرساۀ آن را
آتش زده اید؟ همان وطنی که باغ وبته و درخت آن را ازبین برده
اید ؟ همان وطنی که منابع طبیعی آنرا دزدی می نماییاد؟ هاماان
وطنی که زن ومرد  ،طف وپیر و برنای آنراقتل عام مایاکانایاد؟!
همان وطنی که به ناموس آن تجاوزکرده اید ،همان وطانای کاه
مردم آنرا آواره و دربدر وگدای در بیگانگان ساخته اید ؟!
آقای مولوی فضل باری تو ازاین وطن نیساتای ،تاویاک
جاسوس آی اس آی و اجیرکلدارپاکستانی ویک کااساه لایاس
نظامیان پاکستان هستی! توخودرابشناس ونام این وطن رانگیارکاه
وطن ازتوننگ وعار داردومردم آن ازتو نفرت!
مولوی فضل باری میگویدکه جهادمیکن ! آقای ماولاوی
ازتو میپرس که جهاد چیست؟ اگرانجام اعمال انتحااری راجاهااد
میگویی ،اگرکشتن انسانهای بیگناه را جهادمیگویای واگارویاران
کردن خانه وکاشانۀ مردم را جهادمیگویی ،اگار از بایان باردن
تاکستانها ،زمینهای زراعتی وجویبارهارا جهادمیگویی ،اگارباماب
گذاری وانتحاری را درمجالس خوشی وسوگواری جهادمیگاویای،
اگرکشتن حیوانات و مواشی راجاهااد مایاگاویای ،اگارکشاتان
نمازگ اران ومریضان را جهاد میگویی ،اینها جهادنیستاناد ،هاماه
اعمال زشت ،شنیع وجنایت اند ،همه این کار هابقول قرآن مجید «
واذا تولی سعی فی االرض لیفسدبیها ویهلک الحرث و الاناسال)
فساد در روی زمین اند ،وخداوند(ج) مفسدین رادوسات نادارد.
پس تو دروغ میگویی ،مناف هستی ومفسد که حرام خدا را حالل
میدانی وبه حر من اهلل و رسول برخاسته ای ! خداوند ومالئک و
الناس اجمعین به تو وبه ه قطاران تو لعنت میفرستند.
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ای کذَّا  ،ای قاتل ،ای بی خدا ،ای نامسلمان! از جهاد نام
مگیرکه اسالم را بدنام می کنی ،تویک آدمکش هستی وترا قرآن
عظی بحیث مفسدفی االرض معرفی مینمایدومأوایت جهن است .
آقای مولوی فضل باری درمصاحبه اش گفت که تاایاک
عسکرامریکادر افغانستان است می جنگد  .مولوی تو دربرابرکسی
میجنگی که تراوهمدستان وهمقطاران تراپرورش داد ،لقب مولوی
(کذایی) برای توداد ،تعلی وتربیۀ نظامی برایت داد ،نامت راطالب
گذاشت ،کرزی واحمدزی رادرخدمتت گذاشت ،ماعااش وغاذا
وسالح برایت میدهاد ،باه فاامایال و زن وفارزنادت دالار و
کلدارمیدهد ،مگر چشمت کوراست نمی بینی که درقطر بارایات
سفارت ساخته وسالهاست که مصارف آنرامیدهد ،اعاشه و ابااتاۀ
چهارصدفامیل ه جنسان کثیف ترا درآنجامیدهاد ،اگارماریا
شوید درشفاخانه های پاکستانی مصارف دوا ودرمان شمااغاالماان
رامیدهد! مگربصیرت نداری ونمیدانای کاه ایان جاناگای کاه
شمادربرابراین وطن پیش میبرید ،این هژده سال جاناگ چاقادر
مصرف کاردارد ،چقدرپول ضرورت دارد؟ غذایی که جنگجویان
شمامی خورند ،سالحی که استعمال مینمایند ،موتر وموترسایکلای
راکه ازآن استفاده میکنید ،واسکتهای انتحاری راکه برای کشاتان
انسانهای بیگناه بکارمیبرید ،مصارف تیل وروغنیات موترهاوواس
زرهدارشما ،مصارف فامیلهای پلیدشما همه وهمه چقدراست؟ پس
این پولهاازکجامی آید واین مصارف شماراکی میپردازد؟
واضح است که شماطالبان شریرکدام کساب وکاماالای
وکدام حرفۀ ج قتل و قتال ،اعمال انتحااری ناداریادکاه ما دی
بدست آرید ،پس همۀ این مصارف و آنه مصارفات جنگی راکی
برایتان میدهد؟ممکن بگویی که ازقاچاق ماوادماخادر ،ازدزدی
معادن وج یه گرفتن ازمردم ! بلی ،درست است که شما ایاناهاارا
انجام میدهید ،ولی عایدی که ازین طرق بدست میآورید دربارابار
مصارف این جنگ تمام عیار وطوالنی شماخیلی ها نااچایا اسات،
همۀ آنها مصرف چرس وچلی ونصوارشمارا تکافوکرده نمیتواند !
همین حاالدرین زندانی که آرام نشسته ایاد وتاعادادتاان
دوه اراست ،غذای شباروزی شماراکی میادهاد ،مصاارف دارو
ودرمان شماراکی میدهد؟ البته آن قدر کودن نیستی کاه نادانای
ودرست میدانی که همۀ این مصارف راهمین خارجای هاای کاه
تومیگویی میخواهی دربرابرشان جنگ کنی میدهند! بیست و ساه
سال است که اینهاهمۀ مصارف شمارامیدهند وتومیاخاواهای کاه
باآنان جنگی کنی؟ لعنت به شیری که خورده ای ،چقادر ناماک
حرام وح ناشناس هستی! اگارباه یاک حایاوان احساان شاود
آنرافراموش نمیکند اگربه سگ نان دهی قدرآنرامیداند وباژسات
وحرکت خاص ادای شکران مینماید ،ولی تو احساس احسانگارت
رافرموش میکنی ونیکی اش رازیرپاکرده میگویی که در برابارش
جنگ میکنی وگویاجهادمیکنی!پس یادروغ میگویی یاایناکاه در
سرشتت کمتر از آن دوهستی !
آقای مولوی فضل باری! گ ارش مایاگاویادکاه تاو در
دیواراطاق زندانت که در بالک شش زندان واقع است ،عکسهایای
ازمکه معظمه ومدینۀ منور راآویخته وبه ه جناساانات درزنادان
بشارت میدهی که اگر آنهاواسکت انتحاری پوشیده خود رادرمیان
ازدحام مردم ،درصحن شفاخانه ،درمساجد وتکایا ،درمادرساه و
دانشگاه انفجاردهند به بهشت می روند ! وآن عکسهای ماکااناهاای
مقدس را برای فریب آنها آویخته ای !
آنچه که توبه آنهامیگویی ،من هارچاه جساتاجاوکاردم
درکالم اهلل ودراحادیث پیامبر(ص) پیدانکردم ،اماا جاوابات را
درسورۀ النساء آیۀ شریفه ۱۱یافت که خداوندالی ال (ج) فرموده:
«وهرکسی مومنی را عمداً قتل کند پس ج ایش جاهانا اسات،
درآنجا برای ابد میماند وغضب خدا ولعنت خدا براوست وعاذا
دردناکی برایش آماده شده است» .
آقای مولوی فضل باری! من درهیچ جای قارآن عاظایا
الشأن به این اندازه قهر و خش وغضب خداوند(ج) راندیده ام که
دراین آیۀ مبارکه است  .شماطالبان انتحاری ماخااطاب ایان آیاۀ
کریمه هستید .هرانتحاری طالب وفرستندۀ اوکه یک قاوماانادان
طالبی مانندتوست ،خو میداندکه وقتی خودرا منفجارمایاساازد
صدهاانسان مومن ومسلمان بیگناه کشته میشوند ،ولی باوجودآنها
خودرا انفجار میدهد ،پس عمل او عمدی وقصدی است ،پاس او
موردغضب ولعنت خداوند(ج) قرارگرفته وخداوندمتعاال اوراباه
جهن می اندازد وبرای ابد در آنجا میباشد وبرعالوه خاداوناد(ج)
اورابه عذا دردناکی گرفتار میسازد .
شماطالبان در دوحه درپشت پرده ها باولینعمت تان ساخت
وبافتهای زیر پوشش مذاکرات صلح نمودند وتعاهادکاردیاد کاه
دیگرخارجیی رانمی کشید ،دیگران راها نامایاگاذاریاد ،ولای
تعهدنکردیدکه دیگرمسلمان کشی نکنید .از آن روزبه عاهادخاود
وفاکردید ،کدام امریکایی انگلیسی وجرمنی (ص.۹
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مصاحبۀ ویژه با جناب پروفیسر لطیفی
مرض خانمانسوز کوویت ن ده یا بیماری کرونا ،باتأسف
که چون بالی بی دوا سراسرگیتی را فراگرفته و هرروز تعدادزیاد
انسانها را بادرد ورنج و داغ به گور می فرستد.
اداره :برای آگاهی بیشترخوانندگان امید در زمایاناه باا
همکاردانشمند وارزشمند جنا پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفای،
که بررسی این بیماری واگیر درحیطۀ تخصص علامای شاان مای
باشد ،به پرسش وپاسخی پرداخته شد که به نظر و مطاالاعاۀ شاماا
رسانده می شود :
پرسش :قرارصحبت باشما جنا پروفیسرگرامی ،رشاتاۀ
تخصصی شما در ساحۀ طبابت که سالها دروطن تدریس وتاجارباه
کرده اید ،همین ویرولوژی یا مطالعۀ علمی ویروس هاا واماراض
مربوطۀ آن می باشد .شما حالت وتباهی های بشری شیوع عالمگیر
یا (پاندیمیک) ویروس کرونا را چطور ارزیابی می فرمایید ؟
پاس  :باتشکر ازشما ،این مهماتاریان وحایااتای تاریان
موضوعی است که در حالت یک جنگ جهانی بدون اسلحه ،بشار
دربرابریک دشمن بسیارکوچک ونامرئی ولی بسایاارماهالاک و
ویرانگر واثرگذار مطرح کردید.
راجع به این بلیه صحبت هاوتعبیرات وقضاوتهای زیاادی
به نشررسیده ،اما من راجع به پهلوها وتاثیرات برداشتهای علامای
(مایکروبیولوژی) که دروطن و درآلمان وفرانسه تجربه وتدریاس
کرده ام ،معلومات فشرده ارائه می ده :
نام این ویروس متعل به فامیل ویروس هایی اسات کاه
بابرآمدگی های تاج مانند خود به داخل حجرات زندۀ وجود انسان
وحیوان مصا می چسپد ،تکثر میکند وبه تخاریاباات بانایاادی
آغازمی نماید ،زیراترازهمه درنسج دستگاه تنفسی شش ها وکیساه
های هوایی نفوذ می کند.
س :فرق بین میکرو و ویروس ازنقطۀ نظر البراتاواری
چیست وچرا زود تداوی نمی شود ؟
ج :ساختمان آن یمی ویروس طوریست که آنتی بیوتیک
هاوادویۀ عادی در آن نفوذ کرده نمای تاواناد وویاروس هاادر
البراتوار تنها درداخل نسج زنده نشو ونماوتکثر می کند .هاناگاام
تحصیل درآلمان با پروفیسرشعبۀ ویرولوژی در ساختن واکسایان
چیچک بحیث اسیستانت سه گرفته ام ،به طوریکه نخست ویروس
چیچک تجریدشده در داخل تخ مرغ القاح شده ت ری مایاشاود،
ودر نسج تخ مرغ تکثر میکند وازتصفیۀ آن واکسین بدست مای
آید .
س :نقش عمدۀ واکسین در وقایه وتداوی مرض چیسات
؟
ج :واکسین برای تداوی مبتالیان بکارنمی رود وبرعکس
زرق آن درهنگام مرض مضر تمام شده وباه شادت مارض مای
اف اید ،ولی تنهابرای پیشگیری و وقایۀ اشخاص سال به مبتالشادن
به مرض مربوطه جلوگیری میکند ،زیرا باعث تولید (آنتی بادی)
میگردد .
س :آنتی بادی که درهمین شب وروز سرزبانهای اشخاص
مصروف یافتن طریقۀ معالجۀ ویروس کروناست ،چه نوع عناصار
می باشد ؟
ج :آنتی بادی یک ساختمان پروتایانای مایابااشاد کاه
سااخاتاه
بعدازداخل شدن ویروس مربوب در سیرم خون مریا
میشود ،بعد مانندیک اسلحۀ داخلی مقابل عامل مارض ماجاادلاه
میکند .بدست آوردن آنتی بادی از سیرم خون مبتالیاان ویاروس
که ازمرض نجات یافته وشفایا شده اند ،یگانه چاارۀ ماوثاری
برای معالجۀ مبتالیان دیگر به شمار می رود .
س :قرانطین درجلوگیری ازشیوع مرض چه نقشی دارد ؟
ج :این راباید بخاطر بسپاری که ویروس باعاضااً باعاداز
داخل شدن دروجود یک انسان سال تا مدت هفت الای چاهاارده
روزعالی مرض راکه عبارت ازتاب و سارفاه ونافاس تاناگای
وسردردی وامثال آن می باشد ،نشان نمی دهد .پس همین که یاک
شخص از(تست) الزمه به داشتن ویروس مثبت شناخته میشود باید
برای همین مدت دوهفته تجرید وقرانطین گردد ،درغیرآن بحیاث
ناقل در پیشرفت و انتشار مرض مهلک سهی می باشند .
س :حال آرزومندم راجع به تخریبات اجتماعی ،آموزش
وپرورش وپی آمد های آیندۀ تاریک اقتصادی ،بیاکااری و بای
سرنوشتی ملیون ها انسان فعال وبه اصطالح خانه مااناده روشانای
بیندازید .
ج :اولتر ازهمه بگذارید نام مخفف متشکل ازساه حارف
( ) به این آفت جهانی کشنده ارائه نماایا (باالی بای درماان
بشریت) .این بالی کوچک وخانه برانداز نامرئی بشریت را باتماام
دستآوردهای آن ،باهمه انکشافات وپیشرفت های علمی وپژوهشی
و کمپیوتری اش ،باهمه راکت های قاره پیما وداخال شادن باه
ماورای کیهانی و انرژی اتومی اش به اصطالح(ناک اوت) کارده
است! واکثر جهانیان فراموش کرده اندکه با افراب وتفری خود،
باسوء معاملۀ خود ،با جنگ افروزی هاوآدمکشی هاا وآلاودگای
های محی زیست ،باپامال کردن حقوق بشر وکرامت انسانی ،چاه
بالهای تخریبگر تدریجی رابرسر بشریت آوردند.
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س :دراین باره شما یقیناً طی مطالعاات روزمارۀ مایادیاا
ونشرات جهانی به قضاوتهای سال ودرد آشنای ماردم فارزاناه و
واقعبین ه روبروشده اید که تا کجا موثریت خواهد داشت؟
ج :بلی درهمین سلسله بیانیۀ تاریخی رئیس جمهور ایتالایاا
رابرای تان ازمتن ترجمۀ فارسی آن از انترنت باعنوان «پیام رئیس
جمهور ایتالیا بعداز تلفات انسانی براثر ویروس کرونا»که ازسایت
بانوی فرزانه ماریا دارو بدست آورده ام تشریح می کن :
«خیلی مغرورشده بودی  ...خیلی مشغول شده باودیا ،
درتخریب وتصرف طبیعت خیلی بی پروان شده بودی  ،به چایا ی
ج منافع خودنمی اندیشیدی  ،ضعیف را پامال میکردی  ،به صاحب
قدرت وثروت برای ارتقای مال و موقعیت کرنش مینمودی  ،باور
داشتی قاعدۀ دنیا همین است واین گونه خواهد بود  .آسمان را از
دود و سر وگازهای سمی سیاه کرده بودی  ،دریا راازماهی تهی
و اززباله ونفت وفاضال پرکرده بودی  ،به ناام دیان ،باه ناام
دموکراسی ،بنام حقوق بشرمی کشتی  ،اسیارمایاکاردیا  ،غاارت
میکردی وحتی ازکشتن زن ها وبچه هاشرم نمی کردی .
صبرخدا ه حدی دارد ،تحمل کائنات ها حادی دارد،
ظرفیت زمین وآسمان ه حدی دارد .باالخره باید کسی پایادامای
شدوبه انسان مست ومغرورفرمان بدهد که :ایست !
و این ماموریت به یک ویروس کوچک غیرقابل رویات
واگذار شدتابه معنای واقعی انسان طغیانگر راسرجایش بنشاند ،وبه
درستی به او بفهماندکه ای انسان! تو خیلی ضاعایافای ! خایالای
تنهایی ! خیلی ترسویی !
همه هواپیماها وقطارها را زمینگیرکرد ،همه تجارتخانه ها
وهمه بازارهای بوس راتعطیل کرد ،در های ستادیوم هاا ،امااکان
تفریحی ،رستورانها ،کازینو ها ،سینماها ،پارکها رابه دسات خاود
انسان بست ! وبه کرۀ زمین گفت حاال نفس بکش ! به آسمان گفت
حاالآبی شو! به خورشید وماه وستاره هاگفات حااال باچارخایاد
وبرقصید! به حیوانات ه گفت حاال بدون تارس ازشاکاارشادن
بدست انسان ،آنگونه که درذات ومیل شماست زندگی کنید! وباه
انسان دستور داد درخانه بمان وبه آنچه داشتی وبه آنهاا نااساپااس
بودی بیندیش ،شاید هنوزفرصتی برای زیستن عاشقانه پیداکنای !
»
س :این پیام رئیس جمهور ایتالیا بیان فوق العاده پرمفهوم
و زنهاری استادانه به ابنای ناخلف بشر بود اگر گاوشای شاناوا و
چشمی بینا پیداشود  .پرسش آخرین اینست که اگر آفت ویروس
کرونا یخن انسانهارا رها کند وفردای روشنی پدیدارگردد ،چطور
آنرا استقبال خواهی کرد ؟
جوا  :شاعر متفکر وشرین کالم فریدون مشایاری ایان
پرسش شمارا بااین قطعه شعر شیوایش چنین پاس گفته است :
“یاد من باشد فردا دم صبح
طور دیگر باش
بد نگوی به هوا ،آ  ،زمین
مهربان باش  ،با مردم شهر
و فراموش کن  ،هر چه گذشت
خانۀ دل ،بتکان ازغ
و به دستمالی از جنس گذشت
ب دای دیگر،تار کدورت ،از دل
مشت را باز کن  ،تا که دستی گردد
و به لبخندی خوش
دست در دست زمان بگذارم
یادمن باشد فردا دم صبح
به نسی از سر صدق ،سالمی بده
و به انگشت نخی خواه بست
تا فراموش ،نگردد فردا
زندگی شیرین است
زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آ به پشت سر لبخند بری م
شاید
به سالمت زسفربرگردد
بذرامیدبکارم
دردل لحظه رادریاب
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم ،عرضه کن
یک بغل عش از آنجا بخرم
یاد من باشد فردا
حتما به سالمی ،دل همسایۀ خود شاد کن
بگذرم از سر تقصیر رفی
بنشین دم در
چش بر کوچه بدوزم با شوق

داکتر ضیا نظام

صفحۀ چهارم

سپرنگفیلد  ،ورجینیا

حل معضل ترانزیت افغانستان

عدم دسترسی به بحرهای آزاد ،یکی از عاوامال و عالال
عقبافتادگی و پسمانی کشورهای محاب باه خشاکاه شامارده
می شود .بحرهای آزاد با داشتن منابع سرشار موجودات حیاه یاا
زنده و ه چنان امکانات فراوان ،معادن متنوع در کاناوانسایاون
 ۹۱۹0سازمان ملل متحد ،به حیث میراث مشترک بشریت شناخته
شده و دسترسی به بحرهای آزاد برای تاماام کشاورهاا اعا از
کشورهای ساحلی و محاب به خشکه ،ح طبیعی دانساتاه شاده
است.
عالوه بر آن ،به موجب این کنوانسیون ،کشورهای محااب
به خشکه ،ح دریانوردی در بحرهای آزاد را با داشتن کشتیهای
ترانسپورتی در بندرهای کشورهای ساحلی مجاور دارا میباشناد.
چنانکه یک تعداد از این کشورها دارای کشتیهای ترانسپورتی
در بندرهای کشورهای ساحلی مجاور خود میباشند.
محرومیت از بحرهای آزاد باعث شده که امروز از جمالاه
 ۹۱0کشور عضو سازمان ملل متحد ،تقریباً  44کشور عضاو را
کشورهای محاب به خشکه تشکیل دهند که از آن جامالاه ۱0
کشور آن در ردیف کشورهای روبه توسعه و فقیر هستند.
کشورهای محاب به خشکه پیشرفته و غنی عموماً در قااره
اروپا موقعیت دارند .آنها مانند کشورهای سااحالای از تاماام
م ایای تران یت بهرهمندند که به هیچوجه رنج دوری از بحر آزاد
و احتیاج به کشورهای همسایه سااحالای را نامایکشاناد .اماا
کشورهای محاب به خشکه و جهان سوم مخصوصاً آنهایی که در
آفریقا و آسیا موقعیت دارند ،علت عقابماانایشاان مشاکاالت
تران یت و ترانسپورتشان میباشد .بخش ب رگی از کشاورهاای
ک تر انکشاف یافته یعنی فقیرترین کشورهای جهان ،کشاورهاای
محصور و محاب به خشکهاند و دسترسی آنها به بازارهای جهانی
بستگی به تران یت از کشورهای همسایه ساحلی را دارد که ایان
امر در درجه اول باعث نهایت بلند رفتن ه ینه تارانساپاورت و
خدمات حملونقل بوده و اف ون بر آن انتقال کاال از فاصلههاای
دور زمانگیر است.
ترانسپورت و حملونقل زمانگیر ،باعث میشود کاه در
نتیجه ،صادرات این کشورها از نگاه رقااباتهاای تاجاارتای از
موثریت الزم برخوردار نبوده و وارداتشان ه به بهای گ اف یا
قیمت نهایت سرسامآور تمام شود .به این تارتایاب کشاورهاای
محاب به خشکه در مجموع در جهت تران یت و صدور کااالهاای
خویش به خارج از کشورشان و نی وارداتشان از خارج کشاور،
به زیربناها و تأسیسات مربوب کشورهای ساحلی ماحاتااجاناد و
ناگ یرانه تابع پروسیجرهای اداری و اراده سیااسای کشاورهاای
همسایه ساحلی خویش میباشند.
کشورهای محاب به خشکی ،هرگاه با همسایه نامطلو و
آزاردهنده سروکار داشته باشند و فساد گسترده اداری ها در
کشور ساحلی مورد نظر حک فرما باشد ،بهانه و موانع مختلفی را
در قبال خواهد داشت.
متأسفانه یک تعداد کشورهای فقیر ماحااب باه خشاکاه
آسیایی و آفریقایی با ه چو مشکل مواجه هستند( ،صفحۀ پنج )
****************
تا که شاید برسد همسفری
ببرد این دل مارا با خود
و بدان دیگر قهر ه چی بدیست
یاد من باشد فردا
حتما باور این را بکن
که دگر فرصت نیست
و بدان که اگر دیرکن
مهلتی نیست مرا
وبدان که شبی خواه رفت
و شبی هست که نیست
پس از آن فردایی،
یاد من باشد باز اگر فردا
غفلت کردم
آخرین لحظۀ از فردا شب
من به خود باز بگوی این را
مهربان باش با مردم شهر
و فراموش کن هر چه گذشت...
جنا پروفیسرع ی  ،از پاس های روشناگارتاان تشاکار
میکن  ،پیام تان را به خوانندگان مواجه به خطر این ویروس چاه
خواهد بود ؟
پروفیسرلطیفی :آرزومندم همین مصاحاباه مارا بااشاماا
وتعبیرعلنی وتجربوی آنرا به دقت مطالعه فرمایند وخود راجسماً
و معناً بامراعات حفظ الصحه وقایوی آمادۀ ایان کاارزاربا رگ
بسازند ،ترس و وسوسه و واهمه را ازخوددورکنند/.
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شمال کالیفورنیا

پاسداشت زبان مادری

و حرمت فرهنگها مورد تاکید ملل متحد و یونسکو
(بخش بیست وهشت – پیوست با شمارۀ گذشته)
روزجهانی آزادی مطبوعات WORLD PRESS FREEDOM DAY
افغانستان دراین دودهاه بااوجاودیاکاه از ناگااه آزادی
مطبوعات دستآوردهایی داشته ،که حامل کار وزحمت اهال قالا
وکالم بوده ،ولی زمامداران این دهه ها سنگ هاماۀ افاتاخاارات
وابتکارات درین زمینه را به سینۀ خودمی زنند و در امنیت کااری
خود خالصه می کنند.
البته یونسکو موسسه تعلیمی ،تربیتی ،علمی وفرهنگی بوده
وبه خاطری که خانوادۀ رکن اساسی اجتماع میباشاد ودورۀ نشاو
ونما ونضج وپختگی و تکامل شخصیت درمحی خانواده وکااناون
زندگی فامیل صورت میگیرد ،لذا روز  ۹3ماه می را روزجاهاانای
خانواده مسما نمود .مجمع عمومی ملل متحد طب مصوبۀ 40/0۱0
به تاری 02سپتمبر سال ۹۱۱۱تااریا  ۹3مای راباه تصاویاب
رساند.این بستگی به نوع خانواده ها داردکه افراد برآمده ازکانون
خانواده وجذ شدن شان به جامعه وبراساس شاخص های معناوی
وبشری پیشکش میگردند .از دامان خانواده به اجتماع .
روزمادر هنرچندبه مثل  ۹مارچ که روزجهانی زن درگیتای
است ،آنطور نیست چون دربعضی کشورها تاری آن فرق میکناد،
مثال درافغانستان 04جوزا ،در ایران ازتولد بی بی فاطماه الا هارا
ودر ایاالت متحده وبسا کشورها دریکشنبه دوم ماه می است ،کاه
امسال به تاری ده می روزمادر بود ،که بنیانگذار آن راخاانامای
بنام ( حناجورلسن و وارد هنو جورلس – مادر ودختر -ثبت کرده
اند .حنا جورلس که از ۹۹۱0تا ۹۱23مایا یسات ،زن ماهارباان
وخانواده داری بود که دربخش حمایۀ طفال وماادر وکالانایاک
رهنمای خانواده به خاطروقایه از مرگ ومیراطفال کارمی ناماود.
این خان یازده اوالدداشت که ازآن جمله فق چهارتن شان زناده
ماندند .
حنا جورلس با الهام ازاین درد واینکه چطور وقایۀ اطافاال
شود ،کارش را با کنفرانسها شروع نمودکه چه تدابیر پیشگیرانه و
هکذا واکسین ها رابه وقت و وعده برکودکان باید تطبایا کارد
تاضایع نگردند  .اودرسال ( ۹۹3۹روز کار ماادران کااردار) را
اساس گذاشت وبه روشنگری زنان قادعالا ناماود تاا چاطاور
ازفرصتهای شخصی استفادۀ موثر نمایند ونایا طارق ناگاهاداری
ومواظبت اطفال را رهنمایی نمود.
بعداً جولیا جونی وارد هنو ازسال  ۹۱۹2-۹۹۹۱باه اداماۀ
کارحناجورلس پرداخت ،چون طبع شعری داشت شعاری رابالاناد
نمودکه پس به پاخی ید ! آری همین امروزبه پاخی ید ،همه زنانای
که قلب دارید غسل تعمیدشما باآ باشد یا باااشاک ،قااطاعااناه
گویید ،ما باید نه تنهاکانون خانواده راگرم بداری بلکاه جااماعاه
ونهاد جهانشمول رابعد ازوحشت و بربریت جنگ وجهالت پاک و
من ه سازی  ،رکود و انجماد را بشکنی وتفاه وهم یستی را رقا
ب نی !
پسان ها جونیر حناجورلس ۹۱4۹-۹۹04توانست بااساعای
وتالش وجرئت و اقناع دم ودستگاه وپارلمان در ده ماه می ساال
 ۹۱2۹روزمادر راتجلیل نمود و درسال ۹۱۹0به  43ایالت اف ایش
یافت وباالخره در ۹۱۹4باتصویب پارلمان و ماناظاوری و ودرو
ولسن بعنوان روزمادر وارد تقوی وجنتری هاشد ،واز آن بعد رس
ورواح گردید که کسانیکه مادران شان درقیدحیاات اناد بااگال
میخک سرخ وکسانیکه ازنعمت مادرمحروم اند گل میخک سفایاد
ازاین روز قدردانی می نمایند .
بهرحال اول می ،سوم می ،ده می و پان ده می روزهای
کارگر ،مطبوعات ،مادر و خانواده مبارک باد !
افغانستاان بااوجاود دساتاآوردهاای آزادی رسااناه هاا
هنوزدرجایگاه مطمئن قرار ندارد ،و روزنامه نگاران واهل رسانه ها
از امنیت واهمیت مطمئن برخوردار نیستند( .چهارشنبه سیاه) ساال
قبل که به قتل بیش ازدوازده اصحا رسانه ها منجرگاردیاد ،در
ذهن وضمیر همه باقیست .گذشته ازآن که دستهاای پشات پارده
هنوزه درتالش اندتا آزادی رسانه ،که به مثابۀ دژفوالدین بارای
تحق مردم ساالری ونهادینه شدن دموکراسی است ،پشت پرده در
پی خفه نمودن آن اند.
یادم هست که چندهمکارمطبوعاتی که درچهارشنبه خونین
و سیاه کشته شدند جای ۀ پولت ر رانی دریافت کارده باودناد .
پولیت ر جای ۀ درروزنامه نگاری ،ادبیات ،فاوتاوژورناالایاسا و
موسیقی میباشد که بحیث باارزش ترین جای ۀ ژورنالیستایاک در
امریکامحسو می شود  .این جای ه از ۹۱۹0همه ساله با ناظاارت
یونیورستی کولمبیا به روزنامه نگاران ونویسندگاان ،شااعاران و
موسیقی دانان اهدا میگردد که دراصل بارمایاگارددباناام باانای
ومبتکرآن(جوزف پولت ر) ژورنالیست وپژوهشگر ماجاارساتاانای
تبارامریکایی که درقرن ن ده ایجاد شد .
شایان یادآوریست که (تچ کورنگ دوک) یک راهب

بودایی اهل کشور ویتنام بتاری ۹۹جون  ۹۱0۱بخاطراعتراض باه
آزار واذیت راهبهای بودایی توس دولت (نگوین دیا ) درجاادۀ
پرازدحام درسایگون دست به خودسوزی زد ودرگاذشات .ایان
واقعۀ دلخراش درسطح جهانی بازتا یافت وثبت وتحت پاوشاش
قراردادن آن توس فوتوژورنالیست مالکوم براون بحیث برتاریان
پورتریت وعکس سال جای ۀ پولت ر انتخا شد .هکذا همه ساالاه
بنیاد پولت ر جوای نی ملیون دالری خودرا به بهاتاریان روزنااماه
نگاران وعکاسان بعنوان راپورها وفوتوهای افشاگرانه وصاباوراناه
وپرازمطلب وسوژه پیشکش میشود.
مسعودحسینی فوتوژورنالیست افغانستان درمااه اپاریال
سال 02۹0برندۀ جای ۀ بهترین عکس خبری پاولایاتا ر گاردیاد.
اوعکس رادرجریان حملۀ انتحاری عاشورای سال ۹۱۱2درن دیاک
زیارت ابوالفضل ،که دخترنوجوان پارزخا و نااالن وگاریاان
درکنارشهیدان آن واقعه بلندشده وچیغ وناله سارداده اسات .در
حقیقت خودآن عکس بازگوی عم فاجعه است که آناانای کاه
میگویند ما در افغانستان عم ستراتژیک میخواهی ! واقاعااً آن
عکس ماهرانه وهنرمندانه گرفته شده بود .
بایدگفت که ده اپریل روزتولد جوزف پولیت ر اسات،
اودر  ۹۹40تولد شد و در 0۱اکتوبر۹۱۹۹وفات نماود .شاغالاش
روزنامه نگاری بودکه ازایالت نیویارک به مدد قل وکار ولاطاف
روزنامه نگاری به عضویت مجلس راه یافت .او مایاتاون وروش
روزنامه نگاری حرفوی ومسلکی رانیکو میدانست ،وبه کسانایاکاه
اصل اصیل روزنامه نگاری رانمی دانند (خبرنگاار زرد) خاطاا
مینمود .خبرنگار زرد به خبرنگاران وگ ارشهایی اطالق میشود که
فن وعل ژورنالیس رانمی دانند وپای شان را ازاصول وضواب این
وظیفۀ شریف حربۀ نحیف وحرفۀ ظریف آگاهی ندارند ،ودرمورد
موضوعاتی چون رسوایی اخالقی ،بهتان و تهمت هاای جاناسای
وعدم تمکین می نویسند .افترا واردکردن به دیاگاران باه آناان
اصطالح (زرد) اطالق میگردد که بصورت نیماه تاعاریاف شاده
همچوتوهین ها و تحقیرهای نیمه کاره بناام HOT GUITE LIBE
لقب گرفته است .این واژه درعصر حکمفرمایی سرمایه داری بیان
دهه های پسین قرن ن ده و بیست مورد استفاده بود .
جوزف پولت ر که مدیرروزنامۀ نیویارک ورلد ،ویالایاام
راند الف هیتلر مدیر روزنامۀ نیویارک ژورنال که منتقدین هاردو
روزنامه را مته میکردند که برای باالبردن تیراژ روزنامه های خود
دست به تحریف موضوعاات ومساایال مای پاردازناد ،حااوی
گ ارشدهی زرد است  .روی این ملحوظ درمطبوعات نیاویاارکای
درآن وقت کلمۀ (روزنامه نگاری مسخرۀ زرد) رادرساال ۹۹۱0
بکار بردند .این نام ازخواننده ویک کمیدین وکمیک استریپ که
درآن وقت مشهورشده بود ،او باحرکات وسکنات درکااغاذهاای
زرد چی ی رابه تصویر می کشید که بعد کمی باآرایش وپیرایاش
وبازی باکلمات به روزنامه نگاری زرد تعوی گردید .اماروزها
کسانی رامشاهده مینمایی کاه باه (زردناگاری ،زردگاویای و
زردنگاری) روی آورده اند وبا زردکاری مصروف زراندوزی اند.
پولیت ر روزنامۀ THE WORLDرا کوشش مینمود یاک
نشریۀ وزین سرگرم کننده ،جذا  ،خواندنی سازد وصفحات آنرا
بامطالب مفید معلوماتی جالب برای هرسلیقه آماده کند ،خصوصاا
برای انانی که انگلیسی زبان دوم شان بود .ویاه نسل و جناریشان
دوم دراین مُلک بودند .او تیترها را (بولد) میکرد وعالقمنادان را
روزتاروز زیادمی ساخت .اوکار دیگری که کرده باود قایامات
روزنامه را ارزان مانده بود (دو سنت) ودربدل آن ۹تا ۹0صافاحاه
(مونوگرافچه) رابدست مشتاقان خوانش وپژوهش میدادوایان در
زمانی بودکه روزنامه های رقیب چهارورقی باقیمات گا افاتارباه
نشرکار(زرد)میپرداختند.پولیت ربرای چندخبروگنجانیدن دریا در
کوزه ابتکارات گوناگونی میآورد(چنانچه همین بخاش سالاسالاه
مقاالت من که دارم مینویس وقراراسات کاتاا شاود ،باانشار
هرشماره اش مشترکی رابه امید فرامی خواند که الاهاام گارفاتاه
ازهمان عل و اصول ارائه می شود .پولیت ر بادیان بااوررسایاده
بودکه بااستفاده از دانش روزنامه نگاری حرفوی چطوراصالحاات
اجتماعی داشته باشد .
گرمایش زمین درسال ۹۹۹۱و رزمایش باخااطارآنارا او
باروشهای مبتنی بر اصول روزنامه نگاری مقایسوی وتطبیقی بازمی
گفت ،هرروزبه تعداد تیراژش اف ود میگردید به نحوی که ساطاح
نشر واسلوبی راکه بکارمیبرد ازروزنامه های دیاگار نایاویاارک
آن مان سبقت گرفت .ناشران دیگر وحتی قدیمیتر از این اقدامات
ابتکاری او رنج میبردند وبه نفرت وان جار وعاقاده باه اوناگااه
میکردند .اماچون اوکار خودرامیفهمید ،پس اساتافاادۀ رقایاباان
ازخبرنگاری زرده هیچ گاهی بر اوغلبه نکردوسرخروی وسرفراز
بدرمیشد .اومیگفت در اوضاع واحوالی قرارداری کاه کالاماات
زردبیشترازگلوله هاآدم هارا هدف قرار میدهد وهارگا اگارباه
کارتان وارد هستید واهمه نداشته باشید که صدای تاان را بارای
صداقت ،حقیقت ودلسوزی وکارهای ابتکاری درمقابل بیعدالاتای،
دروغ گویی ،بهتان وطمع وبرتری جویی وحاقاه باازی ،صادای
تانراباالببرید( .دنباله درصفحۀ هفت )
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حل معضل ترانزیت
و به همین مناسبت دارای اقتصاد ضعیاف باوده ،عاایاد
سرانه ناچی داشته و راههایشان به بازارهای جهانی تقریباً مسادود
میباشد .طوریکه در باال گفته شد ،موضوع تران یت صادرات و
واردات کاال و امتعه در کل مشکل همه کشورهای محاب به خشکه
است .در حالی که دسترسی این کشورها به بحرهای آزاد یعنی باه
مارکیتهای جهانی ح طبیعی این کشورها میباشد .
عدالت و انصاف بشری ایجا آن را مایکاناد تاا باه
کشورهای محاب به خشکی ح داده شود ،زیرا نداشتن ساحل یاا
عدم ارتباب به بحر مشکل نهایت ب رگ و عمده برای این کشورها
است.
با در نظرداشت همین مشکالت کشاورهاای ماحااب باه
خشکه ،تقریباً یک قرن پیش جهان متوجه این معضل گاردیاد و
سند عمده چندجانبه در سال  ۹۱0۹به نام کنوانسیاون باارسالاوناا
جهت آوردن تسهیالت برای کشورهای محاب به خشکه اروپاایای
عقد گردید.
بعد از آن تاری  ،چند کنوانسیون عمده دیاگار جاهات
تسهیالت تران یت کشورها از قبیل میثاق بینالمللی جاده ،در زمینه
ترانسپورت مواد غذایی و فاسد شدنی ،به مقصد سادهسازی سلسله
مراتب اداری و طی مراحل امور ترانسپورتی و امثاال آن ،عاقاد
گردید که جنبه کُلی داشته و برای آوردن تسهیالت بارای هاماه
کشورها میباشد.
در ردیف اینگونه اسناد معتبر بینالمللی ،میتوان از دو
کنوانسیون عمده و همهجانبه یادآوری کرد که اختصاصاً در مورد
تران یت کشورهای محاب به خشکه عقد گردیده است.
کنوانسیون اولی به تاری  ۹ژوئیه  ۹۱03تحات عاناوان
(تجارت تران یت کشورهای محاب به خشکه) میباشد .مااده اول
آن برداشتن موانع و آوردن تسهیالت برای تجارت اموال در قلمرو
کشورهای تران یت تا بندر بحری کشور تران یت یا ساحلی را و
ه چنان معکوس آن یعنی از بندر الی قلمرو کشور محاب به خشکه
را احتوا میکند.
اف ون بر این ،ماده  ۹4این کاناوانسایاون ،کشاورهاای
تران یت یا ساحلی را مکلف میسازد تا وسای ترانسپورتی کافای
را به مقصد کمک به کشورهای محاب به خشکه در خاک خویاش
جهت آوردن تسهیالت الزم مهیا سازند.
ه چنان کشورهای ساحلی مکلفاند تا گدام و هنگرهای
دارای ظرفیت کافی و مناط آزاد در بندرهای خویش ،به دسترس
کشورهای محاب به خشکه گذاشته از هر نوع معطلی و سهلانگاری
در حملونقل اموال جلوگیری کنند.
کشورهای ساحلی مذکور ح اخذ هیچ نوع تکس /مالیاه
را از کشورهای محاب به خشکه ندارناد .در ایان کاناوانسایاون
اکثریت کشورهای محاب به خشکه به شمول کشورهاای آسایاای
مرک ی پیوسته به آناند و باید تذکر یابد که جهات عاقاد ایان
کنوانسیون دیپلومات خو افغان مرحوم دوکتور عبادالاحاکایا
طبیبی سه برجسته داشته ،اما با وجود آن ،افغانستان تا به حال باه
این کنوانسیون نپیوسته است و علت عمده آن غالبااً رقااباتهاای
شخصی بوده است .سند دیگر معتبر کنوانسیون ملال ماتاحاد در
مورد بحرها میباشد که قبالً از آن تذکر به عمل آمد .این میثاق به
سطح منشور سازمان ملل متحد و حتی بیشتر از آن مه پاناداشاتاه
میشود ،در ده دسامبر ۹۱۹0م به امضا رسیده و به ناام قااناون
اساسی بحری نی یاد میگردد و در حال حاضر بایاشاتار از ۹02
کشور به استثنای افغانستان به آن پیوستهاند .همسایههای افغانستاان
به شمول پاکستان و ایران به آن ملح شدهاند.
در این کنواسیون بهطور جامع ،تمام مسایل مارباوب باه
بحرها مشخص شده و آزادی دریانوردی در بحرهای آزاد و دیگار
مناط آبی را اعالم داشته است.
منابع زیرزمینی و زنده بحرهای آزاد به حیث «مایاراث
مشترک بشریت »شناخته شده و میکانی م ایجاد گردیده تا هاماه
کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای محاب باه خشاکاه ،از آن
مستفید شوند.
آنچه برای افغانستان منحیث یک کشور محاب به خشکاه
دارای اهمیت است ،قسمت ده این کنوانسیون میباشاد کاه باه
« ح دسترسی کشورهای محاب به خشکه به بحار و از باحار و
آزادی ترانی یت »اختصاص یافته است.
برای اولینبار است که در یک سند با اعتبار بینالمالالای
دسترسی به بحر و از بحر برای کشورهای محاب به خشکه باه ناام
ح یاد گردیده و برای همین منظور ،آزادی تارانا یات اعاالم
گردیده است .بر بنیاد این کنوانسیون ،کشورهای تارانا یات یاا
ساحلی مکلف گردیدهاند تا تسهیالت الزم را جهت حامالوناقال
اموال کشورهای محاب به خشکه فراه کرده و از هر نوع موانع و
مشکل تراشی از قبیل مالیه /تکس ،کمیشن و ساایار اخااذیهاای
اذیت کننده و غیرمنصفانه پرهی داشته باشند ( .دنباله در صافاحاۀ
هفت )

هفته نامۀ امید

داکترعنایت اهلل شهرانی

شمارۀ 1701
بلومنگتن  ،اندیانا

پروفیسر میرحسین شاه

دانشمندبزرگ کشور به رحمت حق پیوست
نود وپنج سال پیش شاادروان اساتااد مایارحسایان شااه
درقندهار زیباچش به جهان کشود ،وبعداز هفتاد وپنج سال باعالمی
از خدمات فرهنگی وعلمی درغربت ،درماه اپریل دوه ار وبیسات

در امریکا داعی اجل را لبیک فرمود .اناهلل و انا الیه راجعون .

شادروان پروفیسرمیرحسین شاه بافرزندارشدشان سفیرسید طیب جواد

پوهاند جنت مکان پس ازتحصیالت عالی درپاوهاناتاون
کابل ،تحصیالت باالتر را دردانشاگااه لاکاناهاوی هانادوساتاان
(یونیورستی مشهور علیگره) به پایان رسانید .
استادمیرحسین شاه درکابل منحیث یک دانشمنادبا رگ،
مترج ومنلف برجسته شناخته شده ،سالها درپاوهاناتاون کاابال
منحیث استادباصالحیت ایفای وظیفه نموده است .بااری ها در
فاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری ریاست آنرابه دست داشات ،و ایان
زمانی بودکه به دوران جمهوریت محمدداؤودخان ،که فااکاولاتاه
های تعلی وتربیه و انجنیری بنام فاکولته هاای مساتاقال کاه باه
همکاری امریکایی ها بخوبی پیش برده میشد ،فاکولته تعلی وتربیه
متعل به فاکولتۀ ادبیات ،و فاکولتۀ انجنیری به فاکاولاتاۀ پاولای
تخنیک تعل گرفته بود ،واستاد میرحسین شاه ادارۀ فاکولتۀ تعلیا
وتربیه را نی بعهده داشت .
درزمان ریاست پروفیسرمیرحسیان شااه ،کاه رحامات
خداوند بر اوباد ،درسال ۹۱03م شعبۀ هنارهاای زیاباا (ناقااشای
وهیکلتراشی) را رسماً تاسیس وشامل فاکولتۀ ادبیات ساخت و وی
موسس فاکولتۀ هنرهای زیبامی باشد ،کاه اولایان اساتاادان آن
دوشعبه ،نویسندۀ این سطور استاد نقاشی وآقای حیادرزاد اساتااد
هیکل تراشی رابحیث استادان مقرر فرمود .خداوندآن با رگاوار
رادربلندترین مرتبۀ بهشت جای دهد که اکناون ازبارکات شاان
هنرهای زیبا یک فاکولتۀ مشاهاور باا دادن فاارغاان مسالاکای
درافغانستان خدمت می نماید .
آثار استادمیرحسین شاه کتابها ومقاالت تحاقایاقای شاان
درگسترۀ تاری و جغرافیه درمطبوعات کشور وبیرون آن به طاباع
رسیده است ،تعدادآثارشان بی شمار اسات  .یاکای ازآن آثاار
گرانسنگ شان عبارت ازترجمۀ کتا «حدود العال من الماشارق
الی المغر »میباشد ،که آوازۀ آن کتا دراقصای جهان شهارت
یافته بود ،و تاکنون یک منبع تاریخی موث بشمار می آید.
استاد درزبان سانسکریت وارد بود ،و اویاکای ازمانااباع
معتبردرافغانستان بشمار میرفت .الزم به یاادآوری مایابااشاد کاه
استادپروفیسرمیرحسین شاه به نسبات داشاتان عالامایات عاالای
بادانشمندان مختلف شرق شناسای ارتابااب عالامای داشات واز
محضرشان مستشرقین استفاده های علمی میناماودناد ،هاماچاناان
خودش در افغانستان عضویت مجامع مختلف عالامای را بادسات
داشتند .
استادمیرحسین شاه یکی ازاعضای فعال اناجامان تااریا
افغانستان بود ،ولی باهمۀ ارتباطات درموسسات ومجامع عالامای،
دای درپوهنتون کابل به جهت تعلی جوانان کشور ازتدریس دست
نکشید واقالً سی سال درپوهنتون کابل خصوصا درفاکولتۀ ادبیات
وعلوم بشری استاد بود.ایشان دردانشگاه کابل از جمع پروفیساران
باصالحیت ،درخصوص تعیین رتبه های علمی شمارمی آمد ،بسای
ازشخصیتهای علمی ازبرکت وی به رتبۀ عالی پوهاندی رسیده اند.
تا جایی که دوستان در پوهنتون میگفتند استادبسیارباریاک بایان
ونظردقی در رساله های رتبوی علمی داشت .
باجنت مکان پوهاندمیرحسین شاه ازسالهاای بسایاارزیااد
آشنایی داشت  ،روزی که فردایش شعبۀ هنرهای زیباا راتااسایاس
میکرد ،برای تلفون کردوگفت فردا بدان وقت درمجس آماریان
دیپارتمنت ها بیاکه آنچه راکه عالقه داری ،رسمااً تااسایاس مای
نمای  ،و او واقعاً بااین کارش درتاری یونیورستی کابل هانارراباه
سویۀ اکادمیک شکل داد ونام نامی اش دای ورد زبان هنرمانادان
خواهدبود.
زمانیکه ازتقریباً سی سال پیش خدابیامرز پروفیاسارمایار
حسین شاه درکالیفورنیا تشریف داشت ،بارهابا این نگارنده تمااس
های تلفونی برقراربود ،و مرا در خصوص نوشتن مضامین تاری

نصیراحمد رازی

سدنی  ،آسترالیا

دریچۀ به نثر پیشینیان
نکته هایی چند ...

* دست وپا بریده ای ه ارپایی را بکُشت ،صاحبدلای بار
اوگذرکرد وگفت« :سبحان اهلل ! باه ار پاای کاه داشات چاون
اجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست! »
*پارسایی را دیدم برکنار دریا که زخ پلنگ داشت وباه
هیچ دارو بٍه نمیشد .مدتها درآن رنجور بود و همچنان شاکارحا
تعالی میگفت که به مصیبتی گرفتارم  ،نه به معصیتی !
* اعرابی را دیدم به حلقۀ جوهاریاان (جاوهارفاروشاان)
بصره ،حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گ کرده بودم و
از زاد معنی (توشۀ راه) چی ی بامن نمانده ودل برهالک ناهااده .
ناگاه کیسۀ یافت پر ازمروارید ! هرگ آن ذوق وشادی فاراماوش
نکن که پنداشت گندم بریانست ،باز آن تلخی و ناومایادی کاه
بدانست که مروارید است !
* هرگ از دورزمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان
دره نکشیده ،مگر وقتی که پای برهنه بود واستطاعت پای پوشی
نداشت  .به جامع کوفه درآمدم دلتنگ ،یکی را دیادم کاه پاای
نداشت ،سپاس نعمت ح بجای آوردم و بر بای کافاشای صابار
کردم .
کمتر از برگ تره بر خوانست
مرغ بریان به چش مردم سیر
شلغا پخته مرغ بریانست
وانکه را دستگاه وقوت نیست
* درویشی را ضرورتی پیش آمد ،کسی گفت فاله نعمتای
دارد بی قیاس ،اگر برحاجت تو واقف گردد همانا کاه درقضاای
آن توقف ندارد .گفت من او را ندان  .گفت منت رهبری کن .
دستش گرفت تابه من ل آن شخص درآورد .یکی را دیاد
لب فروهشته(آوی ان کرده) وتند نشسته ،برگشت و سخن نگفت .
کسی گفتش چه کردی ؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم !
* درویشی مجرد به گوشۀ صحرایی نشسته بود ،پادشااهای
براو بگذشت ،درویش ازآنجا که فراغ ملک قنااعات اسات ،سار
برنیاورد و التفات نکرد .سلطان از آنجا که سطوت سلطنات اسات
برنجید و گفت :این طایفۀ خرقه پوشان بر مثال حیوان اند و اهلیت
آدمیت ندارند .وزیر ن دیکش آمد وگفت :ای جوانمرد ! سلاطاان
روی زمین بر توگذر کرد  ،چراخدمت نکردی وشرب اد باجاا
نیاوردی؟ گفت :سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دارد کاه
توقع نعمت از تو دارد ،و دیگر بدان که ملوک ازبهر پاس رعایات
اند نه رعیت از بهر طاعت ملوک ! (گلستان سعدی)

مرگ در دیدگاه غزالی

»غ الی درسرتاسر آثارش مکرراٌ این مطلب را ماتاذکار
میشود که دنیا م رعۀ است که درآن بذر آخرت فشانده مایاشاود.
دنیا برای کسانی که آنراوطن اصلی وخانۀ ابدی خود نمایاداناناد،
وسیله ایست برای وصول به سعادت اخروی«
ازاین جهت ،همچنانکه انسان برای اطاعت خدا به اعضاای
جسمانی خوداحتیاج دارد ،برای رسیدن به سعادت اخروی نیا باه
این دنیا نیازمنداست .مرگ برای انسان آنچنانکه درمورد حایاوان
وگیاه صادق است ،سقوب درعدم نیست .چاون حایاوان وگایااه
بامرگ بکلی ازبین میروند وبرای آنان مسأله نشوز ومحاکمۀ الهای
مطرح نیست  .درصورتی که به نظر غ الی ،مارگ بارای انساان
تغییرحالتی بیش نیست .این استحاله دارای سه وجه است :
 -۹مرگ فق جدایی و مفارقت است که بااعاث ازبایان
رفتن جس وبالنتیجه عدم اطاعت اعضا ازجان میگردد .ولای جاان
یعنی جوهرآدمی ،قوۀ مدرکه و وسیلۀ احساس درد ولذت نامای
میمیرد ونه ازبین میرود .دراین معنی انسان نامیراست .باناابارایان
مرگ یعنی حالتی که جان اختیارکامل ومطل جس را از دسات
میدهد ودیگر وسیله وآلت محسو نمی شود .
******************
تشوی میکرد .شاید دوهفته قبل ازوفاتش تلفون کردم و ازاحوال
شان پرسیدم ،برای دعاهای خیرداد ،ودعای یک سید پااکانافاس
وخوش عقیده انشاءاهلل به دربارخداوند(ج) پذیرفته خواهدشد.
پوهاندصاحب به مانند درخت پرثمر شاخاص ماتاواضاع،
متبس  ،مهربان بود ،آهسته سخن میگفت ولی بسایاار ساناجایاده
ومعقول .یکی ازخواصش این بودکه اگر ازایشان سئوال عالامای
مینمودند بسیار خوش میشدوبه بسیار عالقمندی خاص جوا مای
داد .
افسوس است که بسیاری ازب رگان افغانستان ،علمای شهیار
و شخصیتهای برجستۀ کشور ازدست کمونیستان وطنفروش آوارۀ
جهان شدند ،وهریک درهردیار باغربت چش ازجهان پوشیدندودر
حقیقت ثروت معنوی کشورهمه به باد فنارفت ،کسانیکه درداخال
ماندندنی ازدست نابکاران تاری وطن درآتش میسوزند ومی سازند.
جایگاه پروفیسرمیرحسین شاه شخصیت عالی مقام عالامای
وطن راخلدبرین می خواه  ،و صبرجمیل برای جنا سیادطایاب
جواد سفیرافغانستان درلندن ودیگر اعضای خاناوادۀ ماحاتارم از
خداوند مهربان طلب دارم /.
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صفحۀ ششم

 -0مرگ گونۀ انکشاف وپرده گیری است که پس ازآن
واقعیات جدیدی چهره عیان می کنند ،مثل کسی کاه درخاوا
عمیقی فرو رفته باشد وپس ازگشودن چش میتواند اشیاء راباچشا
ببیند .مرگ گونۀ بیداری است که پس ازآن ،جان میاتاوانادچشا
بگشاید وچی هایی راببیند که رؤیت شان درطول حیات غیر ممکن
است .جان بالفاصله پس ازمرگ ،اعمالی راکه آدمی درزندگاانای
دنیوی انجام داده ،به وضوح کامل مای بایانادوبارحساب ماورد
خوشحال یا بدحال میشود.
آیات  ۹0۱و  ۹02سورۀ آل عمران به ایان امار اشاارت
دارند وشادی شهداء را مثال می آورند .احادیث بسیاری نی این امر
راتاکیدمیکنند که جان باازبین رفتن جس ازبین نمی رود بالاکاه
درفاصلۀ جای گرفتن جس درقبر تا روز قیامت ،به حیات وزندگی
ادامه میدهد .درحدیثی آمده است که  :قبر برحسب مورد ،حفارۀ
دوزخ ویا باغی از باغات بهشت است.
باالخره مرگ ،حدفاصل بین این دنیا ودنیای دیگراسات.
آستانۀ است میان دنیای واقعیات شهود وقاابال لاماس و دنایاای
واقعیات غیرقابل مشهود وغیرمادی (ملکوت – غیب) .
آدمی میتواند درپرتو قرآن ،سنت ومکاشافاه ،ماعارفات
مجملی نسبت به شرای انسان درعال دیگر پیداکند وازعواملی که
موجب سعادت یاشقاوت اخروی انسان می گردد مطلع شود  .اماا
آگاهی کامل ازسرنوشت اخروی افراد بدون برخورداری ازفیا
خدا ناممکن است .انسانی که قادرنیست به واقعیت خویش قضاوت
نماید ،چگونه می تواند نسبت به افراد دیگر اظهارنظرکند.

نامۀ سلطان محمود به خلیفۀ بغداد

چنانکه شنیدم ای پسر که جدَّ (تو) سلطان محمود رحاماه
اهلل به خلیفۀ بغداد القادر باهلل نامه فرستاد وگفت که :بایدکه مااورا
ءالنهربه من بخشی ومرا منشور دهی تابروم وبه شاماشایاروالیات
بستان وآن منشور برعام عرضه کن تا به فرمان ومنشاور رعایات
برمن مطیع باشند .القادرباهلل گفت :اندرهمۀ اسالم مارا از ایشاان
مطیع ترکس نیست معاذاهلل که من این کن واگرتو بی فرمان مان
این کنی ،همۀ عال برتو بشوران  .سلطان محمود ازآن سخت طیاره
شد ،رسول خلیفه را گفت :چه گویی من ازاباومسالا کاماتارم؟
مراخود این شغل باتوست ،اینک آمدم بادوه ارپیل و دارالخاالفاه
به پای پیالن ویران کن وخاک وی بر پشت پیالن به غ نایان آرم
وتهدید عظی بنمود از بانامۀ پیالن خویش .رسول برفت وبعادازآن
به چندگاه بازآمد .سلطان باز بنشست وحاجبان و غالمان صف زدند
وپیالن مست بر درسرای بداشتند ولشکر تعبیه کردند و رساول را
باردادند .رسول بیامد ونامۀ قریب یک دسته کاغذمنصوری پیوسته
و دره پیچیده ومُهرکرده پیش سلطان محماود باناهااد ،گافات:
امیرالمومنین همی گویدکه نامۀ توخواندم وتحمیال تاو شاناودم
وجوا نامۀ تو وجوا تحمیل تو اینست که اندرین نامه نباشاتاه
است .خواجه ابونصرمشکان که عمید دیوان رساایال باود دسات
درازکرد ونامه برداشت وبگشاد تابخواند .اول نامه نبشته بود:
بس اهلل الرحمن الرحی  ،آنگه سطری چنین :ال  ،الف و الم
و می  ،و آخرنامه :الحمدهلل والصلوه علای رساولاه ماحامادوآلاه
اجمعین  .وهیچ دیگر نبشته نبود .محمود باهمۀ کاتبان خویش اندر
اندیشه افتادکه این چه سخن مرموزاست؟ و هرآیتی که درقارآن
الف والم ومی بود همه بخواندند وتفسیربکردناد ،هایاچ جاوا
محمود نبود .آخراالمر خواجه ابوبکر قهستانی جوان بود وهاناوز
درجۀ نشستن نداشت ،اندرمیان ندیمان که برپای بودناد ایساتااده
بود .وی گفت :ای خداوند ،امیرالمومنین نه الف والم ومی نبشتاه
است ،خداوند ویراتهدیدبه پیالن کرده بود وگافاتاه کاه خااک
دارالخالفه به پشت پیالن به غ نین آرم ،جوا خداوندنبشته است:
ال ترکیف فعال ربک باصحا الفیل؟ جوا پیالن خداوند همای
دهد.
شنیدم که سلطان محمود راتغییرافتاد تاچنادگااه باهاوش
بازنیامد وبسیاربگریست و زاری کرد ،چناناکاه دیاانات او باود
عذرهاخواست از خلیفه وآن سخنی درازست  .بوبکر قاهاساتاانای
راخلعت فرمود وساخت زر وفرمود تامیان ندیمان بنشیند وبادیان
یک سخن درجۀ ب رگ یافت( .قابوس نامه)***********
حمداهلل محب :قبال ه وقتی امان اهلل ارگ راتارک مایاکارد
بجای خواهران خودخ انه رابرد راننده برایش گفت چراخواهاران
رانمی بری؟ گفت حبیب اهلل نااماردنایاسات باه نااماوس کسای
تجاوزنمیکند و آنها برمیگردند ن د ماو زمان گاذشات .ماولاوی
صاحب خالص یکی از رهبران جهادی که ح حقانی طالب ناام
دیگر آن است و انس ه یکی ازفرماندهان وه یکی از داماداناش
در زندان بگرام ...که او ه به واسطۀ حمداهلل محب وعالقۀ قلابای
غنی احمدزی از زندان بگرام به کمال احترام وع ت رهاشده و باا
جیب خرجی هنگفتی که احمدزی درازای حمالت انتحاریاش باه
اواعطاکرد ،به قطررفت!ولی نواسۀ او جوانی که پاارسای درسات
صحبت کرده نمی تواند از قح الرجالی نخست سفیر ب رگتاریان
کشور جهان و بعد رییس شورای امنیت ملی دولت غنی حااال باه
زیارت قبر داکتر نجیب رفته وعده اعمار گنبد برای قبر نجیب را
داده است .کامال گیچ کننده است!
برادر تاجیک این را بتو نوشت گله نیست و قصه مفت ه نیاسات
تکان بخور و صدابلند کن ویارنگ وگور خاود را گا کان و
منحیث کتلست تعامل سریع نکن و پیش مرگه نشو ملی گرایی را
به زبان پشتو نما از زبان من برای ملی گرایی استفاده نکن من هماه
چی را می دان !(شبکۀ اطالع رسانی افغانستان)

هفته نامۀ امید

از استاد رهنورد زریاب در باره قهرمان
ملی کشور احمد شاه مسعود بشنوید!
در دهۀ هفتاد هجری خورشیدی ،در شهر مونپلیه در
فرانسه زندهگی میکردم .روزی در یکی از خیابان های فرانسه
قدم میزدم .پیش روی من ،یک خان جوان راه میرفت که دستِ
کودک هفتسالهاش را نی به دست گرفته بود .چند قدم که
رفتند ،ناگهان کودک هفتساله ایستاد و مادرش از او پرسید:
«چرا ایستادهای؟ »او که به سوی یک تصویر خیره شده بود ،به
مادر خود گفت« :این مسعود است! »منظورم از یادآوریِ این
داستانِ بسیار کوتاه که چش دید خودِ من است ،این است که
مسعود در زمانِ حیاتش نی یک چهرۀ جهانیشده بود؛ چنان جهانی
که حتا کودکی هفتساله در یک شهر جنوبی فرانسه او را
میشناخت.
مسعود چهرۀ اثرگذاری در تاری ِ ما بوده است .دشمنان
مسعود چه بخواهند و چه نخواهند ،نامِ مسعود در تاری ما به حیثِ
یک نام باشکوه و درخشان ثبت شده است.
میشود گفت همانگونه که چهگوارا نامِ دره گرانت را در
بولویا بلندآوازه ساخت(زیرا او بهدست جالدان سیآیای به شکل
فجیعی در دره گرانت در بولویا به قتل رسید) ،مسعود نی نام
درههای پنجشیر را در جهان به شهرت رساند.
کتا های زیادی دربارۀ مسعود نگاشته شده است .من در
کتا خانۀ خود بیستوپنج کتا دارم که همه دربارۀ مسعود اند و
مسلماً این همۀ کتا هایی نیست که دربارۀ مسعود در داخل کشور
و در بیرون از کشور نوشته شده است.
امروز همهکس دربارۀ مسعود سخن میگوید؛ چه آنانی که
دوستان ن دیک و ه رزمان مسعود بودند و چه آنانی که حتا
یکبار ه مانند من ،مسعود را از ن دیک ندیدهاند.
این همه ستایش و نبشته درباره مسعود ،مرا بهیاد سخنی از
زندهیاد محمد علی شریعتی میاندازد .روزی در زمان شاه،
شریعتی برای گروهی از بانوان و دوشی هگان دربارۀ زینب،
خواهر امام حسین ،صحبت میکرد .زیرا زینب در حادثۀ کربال
حضور داشت و همه صحنهها را به چش دیده بود و خود اسیر شد
و زندهگیِ تلخی را سپری کرد .وقتی شریعتی صحبت میکرد،
دختر و بانوان گریه میکردند و سخت گریه میکردند .شریعتی
صحبت را تغییر داد و خطا به این دوشی هگان و بانوان گفت:
« خواهران و مادران! گریه شما از بهر چیست؟ اگر فکر میکنید
که با این گریه زینب زنده خواهد شد ،من به شما میگوی که او
زنده نخواهد شد .اگر این گریههای شما از بهر آن است که روان
زینب شاد شود ،من برای شما میگوی که روان زینب شاد نخواهد
شد .ولی اگر شما میخواهید روان زینب را شاد بسازید ،کوشش
کنید که به راهِ زینب بروید ،کوشش کنید که شخصیت و منشتان
را شبیه و همانند زینب بسازید.
حاال من میخواه بگوی که این همه ستایشها از مسعود
چه سودی دارد .باید کسانی که مسعود را دوست دارند وکسانی
که به مسعود احترام و حُرمت میگذارند ،راهِ مسعود را بروند و
بکوشند که همانند مسعود شوند.من نمیدان اگر همین حاال در
روزگار ما مسعود زنده می بود ،آیا بازه سرزمین ما و مردمانِ ما
چنین حالت نابهسامانی داشتند .آیا بازه چنین وضعیت
وحشتناکِ طبقاتی در این سرزمین حک فرما بود .آیا بازه
میلیونها کودکِ بیسرنوشت در خیابانهای این سرزمین آواره
میگشتند .آیا بازه گروهِ عظیمی از گدایان و دریوزهگان در
خیابانها در رفتوآمد و استغاثه بودند .و سرانجام آیا یک
امریکایی شناختهشده مانند خلیلزاد هوای ریاستجمهوری این
کشور را در سر میپروراند.
من فراوان متأسف هست که دوستان مسعود وقتی خلیلزاد
را دعوت میکنند ،او را بر صدر مجلس مینشانند.
روز و روزگار ما ،روز و روزگارِ نابهسامانی است .ای
کاش مسعود امروز در میانِ ما بود و من اطمینان دارم که مسعود
چنین وضعی را تحمل نمیکرد.
آیا اگر مسعود زنده میبود ،دوستان و ه رزمانش اینچنین
به چوکیها و کرسیهای دولتی میچسپیدند؟
آیا اگر مسعود زنده میبود ،دوستان و ه رزمانش این
جرأت را میکردند که خانههای مجللِ میلیوندالری بسازند؟
سوگمندانه وضعیت به گونهییست که همۀ ما میبینی .
من شخصاً به این یاران و ن دیکانِ مسعود امیدی ندارم .اما امیدوار
هست برداشت من برداشتِ نادرستی بوده باشد(.فیسبوک رومل
پنجشیری)
و بنده درتایید فرموده های استاد رهنورد زریا چنین
معروض داشت :
جنا رهنورد خوش گام  ،بسیارخوش آمدید ،خوش
گفتید و خوش نوشتید استاد ارجمند  .روح آمر ب رگوارمسعود از
تمام یاران ون دیکانش گله مند است ،من با تأسف استثنایی را
دربین اینان نیافته ام ،مگر این که احمدمسعود خالف برداشتهای
شما وبنده وامثال مارا ثابت بسازد  .خدا یارش باد ! (اداره)
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حسن زنده بانان

ورجینیا

مذاکرات بین االفغانی یعنی چه؟

از دیریست سروصداهای بلند است که امریکاا بااگاروه
تروریستی طالبان صلح کردند و فعالً زمان آن رسیده که افغانها بین
ه صلح نمایند  .اما من هرچه فکر کردم که اگر یکطرف از ایان
افغانهاجانب حکومت فعلی (جمهوری اسالمی افغانساتاان) بااشاد،
طرف دیگر کیست ؟ باالخره فهمیدم که طرف دیگر قضیه یعانای
جانب دیگر طالبان تروریست را نام می برند درحاالایاکاه گاروه
تروریستی طالبان پاکستانی هستند نه افغاانای فاقا یاک وجاه
مشترک با افغانها دارند که آنها ه مانند افغانها ب بان پشتو صحبت
مینمایند مانند اکثریت باشندگان صویۀ سرحد اما افغان نیاساتاناد
واکثراً از افغانها نفرت ه دارند که افغانهای مهاجری که در زمان
اشغال اتحاد شوروی وقت به پاکستان مهاجر شده باودناد وعضاو
تنظی های جهادی افغانستان نبودند شاهد این ادعای من خاواهاناد
بود .
درزمان حکومت بی نظیر بوتو صدر اعظ پاکستان  ،یک
تعداد کانتینر های سربسته به کاروانساالری نصیراهلل بابروزیر داخلۀ
آنوقت پاکستان از طری چمن بنام مال التجاره به مقصدترکمنستان
واردقندهار شدند وازطرف گل آقاا شایارزی کاه والای وقات
قندهاربود به نام کاروان تجارتی برادران پاکستاانای شاان ماورد
استقبال نی قرار گرفت ،اما حینیکه دروازه های کانتینرهاباز شاد
ازداخل آنها تعدادزیادی از طالب و طالبچۀ نوجوان که از مادارس
دینی پاکستان جمع آوری شده بودند مجه بااسلحه های گوناگاون
بیرون آمده و بساب طالب وطالب بازی از آن مان در محافل نظامی
و سیاسی ورسانه های کشورهابرمال شد که تاکاناون اداماه دارد
وخدامیداند تاچه وقت دیگرادامه پیدا خواهد کرد .البته این تعداد
طالبان تروریست که از آنطری و بعداًاز طری تورخ وسایر نقاب
مرزی پاکستان وارد قلمرو افغانستان شدند از طرف آی – آس -
آی پاکستان به طالبان افغانی مسماءگردیدند وگرنه همه پاکستانی
بوده وبخاطر ازبین بردن تنظی ساالری وملوک الاطاوایافای کاه
درافغانستان مخصوصاً درکابل در زمان مجاهدین استقرار داشات،
بسرزمین ما آمدند که تمام مصارف شان در افغانستان و پاکساتاان
بدوش ایاالت متحدۀ امریکا بود و هنوزه است .
البته وطندارانی که عمرشان بیشتر ازچاهال ساال اسات
،خاطرات دولتداری صبغت اللۀ مجددی و استاد ربانی وحکاومات
داری گلبدین حکمتیار! را که از چهار آسیا با توپ و تفنگ و
راکت باالی مردم کابل حکومت میکردند بایااد داشاتاه بااشاناد
وبتعقیب آن حکمفرمائی امارت اساالمای طاالاباان پااکساتاانای
بسردمداری شخص مجهول الهویۀ بنام ماال عامار آخاوناد کاه
گویندخرقۀ مبارک ختمی مرتبت را درقندهار که مرکا اماارت
خود اعالن کرده بود ،نی بتن کرده بود.
آنچه گفته آمدم معلومات مختصری باود کاه طاالاباان
تروریست افغان نیستند بناً عنوان صلح بین االفغانی درین مورد هیچ
گونه مفهومی ندارد اما صلح بین االفغانی میشود بموافقه رسایادن
اشرف غنی وطرفدارانشان را با عبداهلل عبداهلل و طارفادارانشاان،
نامید .وهرگاه قرارباشد بخاطرآمدن صلح و آرامی در افغانساتاان،
باطرفی مذاکره شود باید مذاکرات جدی و همه جانبه بین دولات
افغا نستان ودولت پاکستان صورت گیرد  .که هرگااه باماوافاقاه
برسند و پاکستان تعهد نماید که درامور نظامی و سیاسی افغانستاان
هیچگونه مداخلۀ نخواهد کرد و نظامیان خود را که باناام طاالاب
دربعضی قُراء و قصبات افغانستان مسکن گ ین شاده اناد وطای
دودهۀ گذشته کشورماراویران و مردم بیگناه کشور مارا اعا از
مردوزن وپیروجوان بخاک و خون کشانیده اند ،بدون قید و شرب
و به اسرع وقت ازاراضی کشورآزاده و صلح دوست افاغاانساتاان
خارج نمایند ،درغیر آن مذاکره ومفاهمه باگروهک ما دورشاان
طالبان تروریست هیچ دردمردم مظلوم مارا دواکرده نامایاتاواناد
وهیچگونه صلحی بمیان نخواهدآمد والسالم /.
*******************

حمد اهلل محب نواسه مولوی خالص رهبر
حزب اسالمی شاخه خالص
اعمار کننده گنبد برای داکتر نجیب !

زمانی که خوست به مجاهدین از طرف داکتر نجیب واگذار شاد
هشت جنرال بشمول ظاهر سوله مل معاون وزارت دفاع نجیب زنده
از خوست بکابل برگشت ولی جالل الدین حاقاانای سارباازان و
افسران پایین رتبه پارسی وان را به جرم کمونیست بودن تیر باران
کرد که آن سربازان تا دم مرگ می گفتند ما کافر نیساتایا روز
آخرت گریبان شما را می گیری .
بعدا داکتر صاحب نجیب تصمی گرفت کابل را ه به قادم هاای
اوغانیت نثار کند ولی موف نشد و در راه فرار ناموف  ،باه مالال
متحد پناهنده شد با خاطر جمع چون می دانست که جاماعایات و
مسعود او را نمیکشند وقبال ه ثروتهارا انتقال داده بودباه آدرس
هایی درهند.

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
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حل معضل ترانزیت
ناگفته نماند که جهت حل اختالفات بین اعضای
کنوانسیون به شمول کشورهای ساحلی و محاب به خشکه ایجاد
یک محکمه بینالمللی حقوق ابحار که مقر آن در شهر هامبورگ
جرمنی قرار دارد ،پیشبینی شده که به همه مشکالت و
کشیدگی های مربوب به کنوانسیون به شمول ح تران یت
کشورهای محاب به خشکه رسیدگی و قضایا را بررسی و بعد از
تحقیقات الزم حک خود را صادر میکند.
قابل تذکر است که شمولیت و الحاق کشورهای محاب به
خشکه به این کنوانسیون فرصتهای مساعدی را برایشان فراه
میسازد و زمینههای مساعدی را برای آوردن تسهیالت به تران یت
کشورهای محاب به خشکه از طری کشورهای مجاور ساحلی
فراه میکند.
البته گفتنی است ،زمانیکه اینجانب در پست مشاوریت
ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان (–۹۱۱2
 ) ۹۱۱0توظیف شده بودم ،بارها پیشنهاد کردم که شمولیت و
الحاق افغانستان به این کنوانسیونها به سود و منفعت کشورمان
می باشد ،اما متأسفانه به این پیشنهادهای حیاتی بنده ،هیچ نوع
اعتنایی نشد .مگر باز ه از پیشنهادهای خود دفاع کرده ،اصرار
می کن که هنوز فرصت از دست نرفته ممکن است که جمهوری
اسالمی افغانستان با این کنوانسیونهای معتبر بینالمللی؛
کنوانسیون ۹۱03م و کنوانسیون ۹۱۹0م که کنوانسیونهای مه
جهانی به شمار میروند و به سود کشور ماست ،بپیوندد / .
********************

پاسداشت زبان مادری

درآستانۀ  0۹فبروری روزجهانی زبان مادری (مصداق
سخنان جاهالنه) را بیان میدارندکه زبان فارسی ،زبان دری و زبان
تاجیکی سه زبان جداگانه اند !
نبی مصداق همچو یک افرازی نموده که نوک گپها
وسخنانش با ادبیات (خبرنگاری زرد) حرفه و روی خبرنگاری
اصولی را سیاه می سازد ! او خود مدتی دربخش پشتوی بی بی
سی (خبرنگار زرد) بوده وخو است که در طول تاری وعرض
جغرافیای ادبیات فاخر فارسی ،او به مرزشکنی شبیه است که
مورد استفاده قرار می گیرد !
نوروز باستانی درسال  02۹2درملل متحد ثبت و
راجسترشد و دُرَّ دری که زبان فاخرفارسی است ،با لهجه های
کشورهایی که مورد استفاده وافهام و تفهی قراردارند ،وکتلۀ
وسیع قلمروپارسی گویان بر پارسی ستی ان غلبه دارد ،وقلمرو
گستردۀ نوروزی بنا یافته است .
از شام تا به کاشغر از سند تا خجند
آیینه دار عال باالست پارسی
بهرحال نمی خواه دراین شماره از استحقاق بیشتر بنوسی ،
ناگ یر درمقال و مجال دیگری انشاءاهلل موضوع را دنبال خواه
نمود.
از دست ع ی ان چه بگوی گلۀ نیست
گر ه گلۀ است دگر حوصلۀ نیست !
این بخش را به دوست گرامی وصاحب قلم جنا سیدآقا
هنری اهدا می نمای  ،مردی صاحب قل وبا سبک منحصر به فرد،
انسانی باپاس ودارای اندیشه
ویکی ازعالقمندان گرامی برنامۀ
تلوی یونی ام (دریچۀ سخن).
برای ایشان طول عمر و سعادت
دارین از بارگاه الهی تمنا
مینمای ( /.ادامه دارد)
*****************
نجیب با آنکه بهترین پارسیوان ها
را سربه نیست کرد ولی احترامانه
شدبواسطه
حفاظت
کاردانانسفارت که از فامیلش بود
چهار سال تحت حاکمیت
تاجیکهازنده ماندتا باالخره قربانی
لجاجت شده فدای مخالفتهای
درون اوغانی شدو مرده اش را
مامای چرسی اش در پیکب
کرایی شبانگاه ازچوبه دارپایان
کرده درسیدکرم پکتیازیر خاکش

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.

نامه من به یک مولوی طالبان
رانکشتید چون در دل ترس آنرا داشتیدکه اگریکی ازآنها را قتال
کنید توان خش وغضب آنها را ندارید ،اما در دل های ناپاک شماا
ترس خدا وجود نداشت و ندارد که از غضب و خش او هاراسای
ندارید ،مسلمان کشی تان را ادامه دادید و از آن روز تا کنون صد
ها مسلمان بکشتید .
درماه محرم ،درماه رجب ،درماه رمضان شماادرزایشاگااه
دشت برچی مادران حامله رادرحین زایمان واطفال رادرحین تولاد
تیرباران کردید ،نرسها ،داکترها خدمه های شفاخانه وپایاوازهاای
مریضان راقتل کردید ،شمادربیست ویک هامایان مااه ماباارک
ع اداران راجالل آباد درحین کشتید .درشب قدر حافظ قارآن را
درمحرا مسجدشهیدکردید.
احصائیه نشان میدهدکه تنهادرهمین چهارماه که ماهاهاای
متبرک اسالمی است بیش از  ۹022نفرراقتل نمودید ،همه مسلمان
وروزه به دهن بودند ،همه غریب وپریشان وازهمه بی روزگاارتار
بودندکه ازتنگدستی فریادمی کشیدند ،همه با آفت کرونا دسات
وگریبان بودند وشماطالبان آنهارا قتل کردید .لعنت خدا بارشاماا
باد ! چقدر ظال  ،خدانشناس وسنگدل هستید« .ث قست قلاوباکا
من بعد ذالک فهی کالحجاره او اشدُّ قسوه  .ماخااطاب ایان آیاۀ
مبارک در ازمنۀ قدی قوم ظال وبیخدا وعصیانگری بود ،و اکنون
شماطالبان مخاطب آن هستید !
آقای مولوی فضل باری! کجای این اعمال اسالمی اسات؟
آیاکنندۀ آنهاراکه مانند خودت طالب است میتوان مسلمان گفت؟
اینها(طالبان) رابه دستورقرآن نمی توان مسلمان گافات .مارتاباۀ
شماطالبان ازکفر پایین تراست ،شماطالبان هاماردیاف نامارودهاا
وابوجهلهاهستید ،شماطالبان دشمن خدا ورسول و دشامان خالا
خداهستید ،خداوند(ج) مالئک والناس اجمعین به شمالعانات مای
فرستند.
آیات قرآن شریف برآن است که مسلمان هرگناهی کاه
کرده باشد به اندازۀ گناهش مجازات میشود وهایاچ ماومانای در
دوزخ جاودانی نیست وحتی هیچ اهل کتابی در دوزخ جااودانای
نیست ،مگراینکه ملحد ،مشرک یامناف باشد .طائفۀ دیگری راکاه
در دوزخ جاودانی می شماره کسی است که یک مومن ومسلاماان
را عمداً به قتل برساند.
جنا مولوی فضل باری! طی هژده سال هرطالب بشماول
خودت سه مومن بیگناه را عمداًکشته است که در ردیف طاائافاۀ
چهارم جهنمی هامی آیید ودر آنجا همنشین ملحدین ومشارکایان
ومنافقین میباشید .پس قرآنکری فرق بین شماوملحدین ومشرکین
ومنافقین رانکرده ،به اضافۀ اینکه خداوند(ج) باالی شاماا غضاب
خودرا نازل میکند وبه شمالعنت میگوید وعذا الهی رابرای شماا
وعده میدهد  .خداوند(ج) برشما غضب خودرا نازل میکاناد وباه
شما لعنت می گوید وعذا الیمی رابرای شماا وعاده مایادهاد.
خداوند(ج) شما راازصف مومنین رانده ودر یوم الیقوم الحسا با
مشرکین ،منافقین وملحدین حشرمی شاویاد(وعاداهلل حا وعان
الساعه الریبه فیها) .
جنا مولوی فضل باری توفکرمیکنی که مان باه شاماا
تهمت می ن  ،استغفراهلل ،خو گوش کن که توبه خبرنگاربی بای
سی دراطاق زندانت چه گفته ای! «هیچ وقت فکرنمی کردم کاه
بتوان با یک موتر بمب گذاری شده عملیات انتحاری کن  ،ولی به
خداوند قس است که می کن » .جایت درجهن برای ابد ماباارک
باد  ،لعنت وغضب خدا برتو باد وخداوندبه عذا الی گرفاتاارت
نماید ،آمین یار العالمین .
دستورقرآن عظی الشأن اسات کاه هایاچ کسای حا
نداردکس دیگری چه مسلمان وچه غیرمسلمان را قتل نماید .قاتال
یک انسان دراسالم جرم وگناه کبیره است ،قتل انسان درهاردیان
وآیینی ازبدترین وناشایسته ترین اعمال است وقاتل مانافاورخادا
وبندگان خداست .انسان هاهمه هست کردۀ خداوناد اناد وقاتای
خداوند(ج) به انسان ح نداده که انسانی راجان دهد پس گرفاتان
جان اورا ه ندارد .قتل انسان دراسالم حرام مطل اسات وادیاان
دیگره کشتن انسان راحرام می داند  .دراساالم تاناهااقصااص
جای است .حتی قصاص ه بدون محاکمه ،شواهد وماوجاودیات
قاضی که به عدالت حک نماید واقع شده نمی تواند.

Volume 29, Issue No. 1071, MAY 21, 2020, ISSN 1098-8777
Founder, Publisher & Editor-in-Chief: Mohammad Qawi Koshan
12286 Ashmont Ct #202, Woodbridge, VA 22192-7075 U.S.A.

Email : mkqawi471@gmail.com

Tel :(703) 491-6321

»خاطرات من «

نوشتۀ نویسندۀ پژوهشگر سید آقا هنری

حاوی یادداشت های سیاسی و تاریخی و شرح مظالمی
که درسال های معاصر درحق مردم مظلوم ما و جهان
اسالم روا داشته شده است  ،چاپ دوم با اضافات در
107صفحه ازچاپ برآمد.
عالقمندان داشتن این کتاب مفید می توانند با تلفون یا
ایمیل ذیل آن را بدست بیاورند :

sayed-hamburg@t-online.de 01724033341
****************
طالبان طی هژده سال ه اران انسان بیگناه وآناها ماومان
ومسلمان رابه قتل رسانده اند (،والتقتلوالنفس التی حارَّم اهلل الای
بالح  .سورۀ اسرأ آیه  .)۱2۱طالبان آنچه (قتل یک انسان) راکاه
خداوند(ج) حرام ساخته ،حالل شامارده آن را جا و زنادگای
خودساخته اند .به اساس هدایت قرآن مجید هرکسی حرام خداوند
را حالل شمارد ازدائرۀ اسالم خارج وازجمع کافران میبااشاد ،باه
اساس این هدایت قرآن شریف ،شماطالبان مسالاماان ناه بالاکاه
کافرهستید .روی همین ملحوظ است که تعهدکردیدکه کاافاری
رانمی کشید ولی مسلمان کشی را شدت بخشیده اید !
به جنا مولوی فضل باری خبرنگاربی بی سی میگویدکاه
تودر در ودیوار اطاق زندانت عکسهای اماکن مقدس مکه ومدیناه
راآویخته ای ،توخودمیدانی که قرآن شریف شاماارا ازطاوائاف
مشرکین ،ملحدین ومنافقین میداند وکفرشما را ثابت میکند ،شمابه
حر من اهلل ورسول برخاسته اید وبه جبن وطاغوت ایمان دارید،
مردم وخدا رابازی ندهید بعوض اماکن مقدسۀ اساالمای تصاویار
هایی از الت ومنات و عُ َّی را بیاوی که تو ازآنهاپیروی میکنی نه
ازخدا !
پیامبر(ص) میفرماید« :آن که علیه ماسالح برداشت ازماا
نیست وآن که در پی فریب ما افتاد با پیوندی ندارد» .وقاتای در
دوحه با ولینعمت های خود نشسته بودید عملیات انتحاری وقاتال
وقتال مردم افغانستان را چندین چند بیشترساخته باودیادتاا بارای
آنهاتوان انسان کشی وصفت سنگدلی وماهیت دد منشاناۀ خاودرا
ثابت سازید وجیرۀ بیشترکمایی کنید .تنها درماه مبارک رمضاان
بیش ازسه صدحمله ودهها عمل انتحاری دردهاات ،قاریاه جاات
وشهرها انجام دادید درحالیکه مردم روزه میگرفتند وخاتا هاای
قرآن عظی الشأن می کردند .درآن ماه که ماه ن ول قرآن اسات،
شماصدها عابد روزه به دهن را قتل نمودید .ه اران انسان رازخمی
ساختید وزندگی رابرای آنهاتل وتاریک کردید.
یکی ازدوستان من که درکابل زندگی میکند میگاویادکاه
دررمضان گذشته طالبان مسلح درچندین مسجداطراف کابل داخال
شدند ونمازگ اران رادرحین نمازتراویح وخت قرآن عظیا الشاأن
تیرباران کرده به قتل رساندند ،تعداد زیادی ازآنان زخمی شادناد.
امسال پیش ازینکه به تراویح وخت شریف ایستاد شوی سناگاهاای
ب رگی رادرپشت دروازۀ مسجدمیگذاشتی تاا جالاوداخال شادن
طالبان انتحاری رابگیرد ! پیامبر(ص) فرمود« :مسلمان کسی است
که مسلمانان از اذیت دست و زبانش درامان باشد» ..
جنا مولوی فضل باری حتماً در زندان برایت احوال داده
اندکه شماطالبان به اندازۀ قتل کرده وخون ریخته اید ،اناتاحااری
کرده ترس و وحشت درمیان مردم انداخته ایدکه هرکسی صاباح
ازخانه اش برای پیداکردن لقمه نانی برای فامیلاش مای بارآیاد،
بافامیل خداحافظی میکندکه معلوم نیست دوباره به خانه می آیاد
یانه ! همسر ،فامیل ،فرزند ،پدر ،مادر ،خواهر وبرادر همه درطای
روز تشویش ونگرانی دارند وقلب شان همواره درتاپاش وتاکاان
میباشدکه ع ی شان دوباره زنده به خانه برمیگردد یانه ؟! ها اران
انسان بیگناه ومسلمان رادر راه و خیابان ،در سرویس ودرشفاخانه،
در مسجد ومکتب وعبادتگاه اهل هاناود ،در ماحاافال خاوشای
وسوگواری قتل نموده اید وملیونهاطفل رایتی  ،ملیونهازن را بیاوه
و ملیونها مادر وپدر وبرادروخواهر راداغدار وسوگوارساخته اید.
شمانه تنها انسانهارا کشته اید ،بلکه چارپایان وحایاواناات
راهالک نموده اید م ارع راآتش زده اید ،درختها وتاکساتااناهاارا
ازبی وبن نابودساخته اید ،به ناموس ماردم تاجااوزکارده ایاد،
زنهاودخترهای بیگناه راگروگان گرفته به عربها وپااکساتاانایاهاا
فروخته اید( /.دنباله درد)

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 9712
ارسال دارند .تلفون 4074ـ434ـ 401
mkqawi471@gmail.com
12286 Ashmont Ct #202. Woodbridge
VA 22192—7075 U. S. A.

صلح و تفاهم

مجله معتبر Psychology Todayبه چاپ رسیده است  .خوانندگان
ع ی ی که عالقمند دسترسی به متن انگلیسی ان باشند میتوانند باه
لینک ذیل مراجعه نمایند :

https://www.psychologytoday.com/us/blog/healthymothers-healthy-families-and-healthierworld/202005/learning-lessons-covid-19

****************

آدم  -جایگاه کرامت انسانی
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ ْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَااهُا ْ
مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ ْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالًاا  ٬02٬ساوره
 ۹0اسراء
تفسیر ادبی و عرفانی :خداوند تهنیتی ب رگوار و تشریفی
تمام و کرامتی ب رگ برفرزند آدم کرد که در بَدوِ کار با ایشاان
پیمان بست و به صفتِ لطف خود آنانرا مورد خطا قرار داد و با
ایشان پیمان دوستی بست و خلعت تمام داد و آنانرا باه داناش و
خِرَد و هوش و سخن و فرهنگ بیآراست ،و ظاهر را باه تاوفایا
مجاهدت و باطن را به تحقی ِ مشاهدت آراست و معرفت از ایشاان
دریغ نداشت و دَرِ رحمت و کرامت خویش را بر ایشان گشود ،و
آنانرا بر بِسابِ مناجات بداشت تا هرگاه که خواهند اورا خوانند و
از او خواهند و با او راز گویند.
لطیفه :ازهمان تکری خداوندی است که پایاش ازسانال،
ایشان راکرامت داد و پیش از استغفارآنان را بیامرزید و باز از آن
تکری است که درمیان همۀ آفریدگان  ،ایشان را به مهر و محبت
مخصوص گردانید ،و آنچه به فرشتگان نداد ایشان را داد ،و آنچه
با کٌروبیان و روحانیان نگفت با ایشان گفت!
(کروبیان  [ .ک َرْ رو ] (ع اِ) فرشتگان مقر را گویند و
ایشان را در عال هیچ تعل و تدبیر و تصرفی نیست .
روحانیان :مربوب به عال ملکوت).
پیرطریقت گفت :خدایا ،معنی دعویِ صادقانی ،فروزنادۀ
نفسهای دوستانی ،آرام دل غریبانی ،چون در میان جان حااضاری،
از بی دلی میگوی که کجایی ،زندگانی جانی و آئین زباانای ،باه
خود از خود ترجمانی ،به ح تو برتو که ما را در ساایاۀ غارور
ننشانی و به وصال خود برسانی.
اینکه تکری همه یی بنی آدم کرد و مقٌید باه ایاماان و
عبادت نفرمود از این سبب است که کرامت لاطاف خاود را باا
بندگان در سایۀ اعمال و اجتهاد و ایمان آنان نبست  ،تا دانسته شود
که نوازش خداوندی بی علٌت است و تکری او بای عاوض! باه
خواست خود نوازد نه به طاعت بندگان ! به فضل خود عطا دهد نه
به جهد ایشان  ،بنده ای که کرامت ح یافت نه از آن جهت باود
که طاعت داشت  ،بلکه طاعت از آن داشت که کرامت ح یافت!
و نه دعای بنده  ،ح را بر اجابت داشت  ،بلکه اجاابات حا را
بردعا داشت  ،و بنده که ح را یافت نه از طلب یافت بلکه طالاب
از یافتن یافت.
ودرفرجام (:رَبَّنَا آتِنَامِنْ لَدُنْکَ رَحْمَۀً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْارِنَاا
رَشَدًا)
پرورگار! مارا از سوی خود رحمتی ارزانی بفرماا و راه
رستگاری برای ما فراز آر.
رَبَّنَا لَا تُ ِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْامَاۀً
إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّا ُ .
خداوندا دلهای مارا تاریک مگردان پاس از آناکاه راه
بنمودی و مارا از پیش خود رحمت باباخاش کاه تاویای فاراخ
بخشایشگر مهربان .آمین یا ر العالمین.
و حضرت فردوسی (رح) در شهنامه بسیار پند و اندرز و
تفسیر آیات نموده:
چنین داد پاس که :کردار بد
بود خص ِ روشن روان و خرد
مکن تا توانی تو  ،کردار بد
که ازدانشی بد  ،نیاید س د
————————————————
(س د= س اوار نَبوَد)
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