4701
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی
درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ ششم  /سا بیست و نهم  1٢ /سنیله  12 / 2199سپۀمبر  / 1٢1٢شمارۀ مسلسل 2٢7٤

سخن حکیمانه
با هیچ کس بر سر باورش نمی جنگم  ،چرا که خدای هر کس همان است

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

امیرمحمد کیفی

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

انۀیاک  ،کانیفورنیا

کنفرانس بین االفغانی = مرگ سیاسی غنی

غنی احمدزی گلون پاره میکندکه »هیچ افغانتی از افتغتان
دیگر باوتر نیست «وتمام اقوام نجیش افغانسۀان باهتم بترابتر انتد.
بسیارگفۀار خوب ومعقو  .اما درعمل ماشاهد فریبکاری ،منافتقتت،
تعصش قومی ،برتری یک قوم از دیگران بوده ایم .
فرزندان جوان ورشید این کشور هرروز ازطر طانبان ،این
گروه نابکار ،مۀعصش ،مۀحجر وپسگرا به ختون وختاک آغشتۀته
میشوند .بطورنمونه روز 1٥آگست1٢1٢درامتام صتاحتش وویتت
قندوز حمفر طانبان وحشی بر یک پوسۀه که درآن هتفتده نتفتر
ازقوای امنیۀی حاورداشۀند ،صورر میگیرد سه نفررا کشۀه وپنت
نفر راباخودمی برندودیگران موفق به فرارمیشوند .از جانش ر یتس
جمهوراحمدزی پن هزارطانش را ازبند رهامی کتنتد ! آیتاکستی
پرسیده است کته فترزنتدان آقتای غتنتی کتجتاهستۀتنتد؟ ایتن
آقادوفرزنددارد طارق غنی که به عتلتم ومتعترفتت ستروکتاردارد
ودسۀیاریک اسۀاددانشکده ای درایانت مسااوست ،ومتریتم غتنتی
مصرو فلم سازی ،عکاسی به ارتباط هنرهای زیبا در نتیتویتارک
میباشند.
غنی احمدزی دومعاون داردکه معاون اونش امترا صتانتح
ومعاون دومش محمدسروردانش میباشند .ازنظرمن آقای دانش یتک
شخص سست عنصر passiveوآقای صانح یک شخص فرصت طتلتش
opportunistهسۀند .سروردانش همیش درصحبۀهای ختود ازروش
حکیمان بهلو حکیم پیروی می کندوهرگزدامن صحبتت ختودرا
ازحیط نصیحت بیرون نمی کشاند .بلی این شخص خامتوش استت
وبرایش فرقی نمیکند که درمحفر مرکزی کشوراه متیتگتذرد؟
اینکه کوایان ما وزمین وعلفچرهای مردمان بومی رابه زوراسلحه
تصاحش کرده اند برایش بی اهمیت است وفقتط حتفتو اتوکتی
ومعاون صاحش گفۀن باارزشۀر از دیگرمسایل می باشد  ،نتذا متی
توان وی رایک مردۀ مۀحرک نامید !
این آقای امرا صانح قبل ازاینکه معاون او تعیین شود ،از
منۀقدین دو آتش نظام اداری آن بود .پس ازاین که احمتدزی اورا
دردام انداخت ومعاون او خودساخت ،مانندایتن کته آب بتاوی
آتش انداخۀه شود خاموش شد ! گاه گاهی درمجانس دیده میتشتود
دررکاب احمدزی به ااپلوسی وبور پاکی مشغو است !
امرا خان نمی داندکه آمرش هدایت حمل زمینی وهوایی
را برای دسۀگیری شخصی بنام کرام اندین کرام درپنجشیر براه می
اندازد ،بدون این که اداره ایان محلی اون وانی وقوماندان امنتیته
خبرباشند ! اوخوب می داند که پنجشیراین دژ افسانوی وقهرمتانتی
های احمدشاه مسعود که درج تاریخ معاصرافغانسۀان به ختط زریتن
است ،تحمل زورگویی واقدامار مسلحانه را ندارد .مردم بادیتانتت
وخداپرست پنجشیریک باردیگرثابت ساخۀندکه نتمتی تتوان بته
زوراسلحه و آنچه که حکومت میخواست بتدستت آورد  .قتوای
زمینی وهوایی نۀوانست کرام اندین کرام رادسۀگیرکند .
کرام اندین کی هست؟ اه گناهی کرده؟ این شخص ر یس
فدراسیون فوتبا درانمپیک کشوربود  .یک خانم به استم ختانتده
پوپل یکۀن ازبازیکنان تیم فوتبا خانم های افغانسۀان درسا 1٢2٦
به اروپا مهاجرشد ،ودرسا 1٢28دریک مصاحبه باروزنام گاردین
انگلسۀان ادعا نمود وکرام اندین کرام را مۀهم به اسۀفتادۀ جتنتستی
کرد .موضوع همگانی شد وباوخره انمپیتک بتیتن انتمتلتلتی وی
رامحکوم وبه جریم حدود یک ملیون دانرمکلف ستاختت .کترام
اندین به پنجشیرفرارکرد ودادسۀان (سارنوا ) حتکتم دستۀتگتیتری
راصادرکرد!
آقایان صانح و دانش شمانمی دانیدکه درمقابل هتزاره هتای
بیدفاع دایمراد ،سرجنگل ،جاغوری وغیره متحتفر جتنتگ بتیتن
کوای ها ومردم بومی دوام دارد .اسلحه سبک وسنگین کوایهابته
محفر مرکزی رسانیده میشود و این کارمدتهاست که ادامه یافتۀته
است وشماخاموش ! تاکی این قۀل وکشۀار تاکی این وروداستلتحت
پاکسۀانی برای نابودی مانی وجانی مردم دنبانه می یابد؟ اراجلوآن
گرفۀه نمی شود؟

که درونش می گوید ! کوروش کبیر
تا به کی نارامی هادرقندوز ،بغفن مرکزی ،سمنگان ،تانه وبرفک،
کیله گی ،نهرین ،اشکمش ،ینگی قلعه ،دشت قلعه ،امام صتاحتش،
خان آباد ،بلخ ،باومرغاب وغیره دوام کند وفرزندان این سرزمیتن
به خاک وخون آغشۀه شوند؟ تابه کی دنتدغتوری ،دنتد شتهتاب
اندین ،اشم شیر ،درۀ صو  ،بلخآب وغیره زیترادارۀ طتانتبتان
باشند ؟!
شمابحیث معاونان ر یس جمهور کدام صفحیتۀتی داریتد
یانه؟ اگرندارید ارا؟ واگردارید اراعمل نمی کتنتیتد؟ درایتن
جنگهاعساکروقوای امنیۀی طبیعی است که یکۀعداد دشمنان رامتی
کشندویک تعداد راهم دسۀگیرمیکنند ،اماارا مغزمۀفکردوم جهان
ایشان راباحرمت وعزر ازحبس رهامیکند .شماگاهی از اوستوتوا
کرده ایدکه ارا؟ ازطر دیگرآمرشما غنی احمدزی متیتگتویتد
اگر محبوسین باقی مانده راکته حتدودسته صتدنتفترمتیتشتونتد
آزادکند،بازارهای اروپا پر ازموادمخدر خواهد شد ! عجش؟ طانبی
که به اصطفح خرننگ ندارد اطور میۀواند درصورر آزادشتدن
اززندان یکدم بازارهای اروپا را موادمخدر پرکند؟ آیتا هتمتیتن
حر بی مفهوم نیست؟ آیا هلمند ،قندهار ،ارزگان ،فراه ونیمروز
جزوقلمروحکومت شما نیست ؟
پس معلوم میشودکه غنی احمدزی بجتز ازحتر درو
وشیطنت و فریش کاری دیگرایزی به گفۀن ندارد .آقتای غتنتی
احمدزی بایدبه مردم درو نگویی ،اگر ازادارۀ کشورعاجزهسۀی،
که هسۀی ،بهۀرآنست که ادارۀ امور را به معاونتان ختودبستپتاری
واندروزی که اززندگی ار باقی مانده بدون دردسر کناردوسۀان
غربی ار بگذران ! غنی احمدزی اگریادر باشد که نتیتستت! بته
تاریخ 1٥اکۀوبر1٢2٦به نامه نگاربی بی سی گفۀه بودی :بدتتریتن
وظیفه در افغانسۀان ریاست جمهوری است ! اگرانین استت اترا
مانند الپاسه خودرا به اوکی محکم اسپانده ای ،نذا این هم یک
درو دیگر .
بامارشا شدم دوسۀم عقده های حقارر به جوش میآیتد،
ننگی برزمین زده میشود ،پیراهن وایزارکشیده میشود ونثارعبدا
ومحقق ودوسۀم میگردد! نزدیک بود که این حرکت بی ادبانه بته
یک فرهنگ تبدیل شود .آقای حاجی متحتمتدحستن احتمتدزی،
علمبرداراین حرکت ماحک وخنده آور و گتریته داربتود .وی
بااین عمل خود تعصش قومی ،قبیلوی وزبانی وبرتری جویی رابته
نمایش گذاشت ،اوانان قهربودکه حۀی غنی احمدزی را ایتزک
گفت و کافرخطاب کرد ،عتبتدا راکتافترگتفتت ،دوستۀتم را
کافرگفت! نامبرده به یک بُرس روی همه خط بطفن کشید ،ختود
وقوم خودرا سچه ومسلمان واقعی معرفی کرد .اوفراموش کترده
بودکه اگرغنی احمدزی ایزک هستت ازقتوم ختودش هستت،
اگرکافرهست ازقوم خودش هست ،اگراحیانا ایزک بتودن غتنتی
راقبو کنیم ،فرزندان او بایدفترزنتدان اصتلتی نتبتاشتنتد ،پتس
پدراینهاکیست؟ اگراینهاخبرشوندکه پدرشان ایتزک بتوده ،اته
خواهندگفت ؟!
حاجی محمدحسن احمدزی خوب میداندکه کاکایش بته
اسم شاه جان احمدزی صاحش سرمایه وما ومنا فتراوان بتود،
خاندان آ یحیا درانکشا وتوسع سرمای او نقش عمده داشۀنتد،
بویهه درخصوص ترانسپورتش .درآن زمتان حتکتومتار وقتت
مانندحاتم طایی نک بخشی هاکردند .شکتربتغتفن ،متحتصتوور
نساجی های پلخمری وگلبهار نثارقدم هتای ختانتهتای دوستره و
رهبران قومی آنطر سرحد میشد به امیداینکه ازداعی پشۀونسۀان
حمایت کنند که هرگزنکردنتد .آنتان تتاتتوانستۀتنتد ازستستت
عنصربودن حکومار افغانسۀان به نفع خود وپاکسۀان سودبتردنتد.
آنهاهم به میخ میزدند وهم به نعل! حکومۀهای بیکفایت افغانسۀان را
جانانه فریش دادند وازسرمایه های بادآورده ازافغانسۀان درانکشا
پاکسۀان نقش خوب بازی کردند ،حۀی یکبارهم نشد کته اززبتان
شان جواب مثبت درمورد داعی پشۀونسۀان شنیده شود.
حاجی احمدزی فراموش کرده که به دههانتفتر ازستران
اقوام وخوانین جاجی ،منگل ،شنوار ،مهمند ،سلیمان خیل وغیره

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

بزرگداشت قهرمان ملی
جهت بزرگداشت مقام رفیع شهیداحمدشاه مسعود وهفتۀت
شهید ،گرد همآیی عدۀ ازهم میهنان باشتنتدۀ ایتاور ورجتیتنتیتا
ومریلند وشهرواشنگۀن دی سی ،برگزارشد .ختف هتهده ستا
پیش ،نسبت مقررار بهداشۀی بخاطر مرض کرونا ،تعتداد حاتار
کمۀر ازیک صد نفربود ،که بافاصل وزم ازیکدیگتر در ستانتون
نشسۀند.
بازهم خف معهود ،این خاکسار ،محمدقوی کوشان مدیر
هفۀه نام امید که درتمام محافل قبلی حاورفعا داشۀم و هتفتت
سا به تنهایی گردانندۀ محفل بودم ودرهشت محفل یکی ازبانوان
دانشمندجامع افغانی بنده راهمراهی نمودند ،روزشنبه 21سپۀمبربه
تتتش شتتدیتتد وستتردردی زیتتادی داتتارشتتدم و نتتااتتارروز21
سپۀمبرنۀوانسۀم درکناردوسۀان باشم .اماخوشبخۀانه خواهترم بتانتو
اُمیمه فرزادکوشان که ازکانیفورنیاآمده ،متحتفتل بتزرگتداشتت
آمرصاحش شهید راگردانندگی نمود ،وگزارش کوتاهی را بترای
امید تهیه کرد ،که با ابراز امۀنان از ایشان ذیفً به نشرمی رسد:
محفلی که بمناسبت تجلیل از نزدهمین ستانتروز شتهتادر
بزرگمرد جهاد بر حق افغانسۀان جناب آمر صاحش احتمتد شتاه
مسعود دوی بعدازظهر 21سپۀمبر سا  1٢1٢عتیتستوی در شتهتر
هنریکو ایانت ویرجینیای ایاور مۀحده امریکا برگزارگردید ،بتا
تفور آیار قرآن مجید توسط محۀرم انجنیر اکبرمحبی آغازشد.
بعدا سرود ملی پخش گردید.
سخنرانها به نوبت باتجلیل از زحمار و رشادر هتای بتی
نظیرآن ابرمرد در راسۀای آزادی وطن از انک دو تجاوز سرخ و
سیاه ،جانبازی ها وخدمار آمرصاحش شهیتد متعتلتومتار ارا ته
نمودند ،که شامل جنابان محۀرم  -2 :راز متحتمتد احتمتدی -1
حاجی ذبیح جاوید  -1عبدانهادی نجرابی وزیر مختۀتار ستفتارر
افغانسۀان در واشنگۀن -٤داکۀر مهدیار مسۀشارسفارر افغانستۀتان
درواشنگۀتن  -٥جتانتداد ختان ستپتیتن غتر  -٦دگتروا
محمدسعیدکوهسۀانی  -7مسعود احمدی  -8محمد صابر ناصتری
 -9گل رحمان وفا  -2٢پرویز هادی بود.
دعای خۀمانه توسط آقای داکۀر مهدیارتقدیم شتد ومتحتفتل بتا
صر غذا به پایان رسید /.
****************
ازطر نادرشاه ،ظاهرشاه ،محمدداؤودبه رتبه های اعزازی فترقته
مشری مفۀخرشدند وعدۀ هم درسمت شما بخصوص دشت اراتی
زمین نصیش شان گردید .آیا درمقابل این نک بخشی وبیتعتدانتۀتی
اقوام تاجیک ،اوزبک ،هزاره وغیره کدام عکس انتعتمتلتی نشتان
دادند؟ درحانیکه مردمان مرکزافغانسۀان درغارهازندگی میکردند،
نان نداشۀند سرک نداشۀند وبطورکلی اززندگی بدوی یتک قتدم
بسوی حیار بهۀررهنمایی نشدند ،اه رسدبه مکۀتش ،شتفتاختانته،
کلنیک وایزهای ضروری دیگر !
حرکار بی ادبان حاجی محمدحسن احمدزی که منۀهتای
عصبانیت ،قهر و غاش وعقده مندی اش راتبارز میداد منحصربته
فرد نبود ،این نوع ذهنیت درافکارعلما وایزفهم های ایتن متردم
مانندجنرا طاقت ،اسماعیل یون ،پوهاند رشاد ،پوهاند رشتۀتیتن،
قیام اندین ختادم ،ارستفن ستلتیتمتی ،پتوهتانتدحستن کتاکتر،
پوهاندعبدانحی حبیبی وغیره وجود داشۀه وکسانیکه زنده نیسۀنتد
آثارشان شاهد این مدعاست .
بامارشا شدن دوسۀم آسمان به زمین نخورد ،ونی بتادادن
زمین وپو بیت انما برای فرقه مشرهای اعزازی دردشت اراتی
بیش ازنیم قرن اخیر ونه های شرّ وشرارر درآن مناطق قابل نمتس
است ،وهرروز اخبارجنگ و قۀل وکشۀار راازآن منطقه ومتنتاطتق
همجوار شنیده میشود .امروزکه ریش طانبان کنده شده نمی تواند
بخاطری که پایگاههای مردمی دارندکه نسلهای ناقتلتیتن اعتزازی
دراین اصل نقش دارند.
آقای غنی احمدزی خوب میداندکه (صفح هشۀم)

شمارۀ 4701

هفته نامۀ امید

انجنیر عبدانصبور فروزان

اسۀادیونیورسۀی نیوجرسی

صفحۀ از زندگی عقاب هندوکش
احمدشاه مسعود (رح)

بخش او  :سا  2981سانی بودکه زمسۀانتش اززمستۀتان
سانهای گذشۀه فرق داشت .ریزش بر به اندازۀ بودکه راهتهتای
رفت وآمدمجاهدین را از پنجشیر به مناطق دیتگترو از متنتاطتق
دیگربه پنجشیر مسدود ساخۀه بود .اندراب ،تخار ،تانقان ،بدخشان
حۀی پروان وکاپیساکه جبهار مسعود دربرابرقشون سرخ بتودنتد،
ازهم منزوی وداارکمبودموادغذایی ،سفح ومهمار گردیده بود.
مسعود درسه سا ازآغازحمل شوروی بروطن ما ،ضربار
شدیدی به قشون سرخ واردکرده وزمینه راباوی آنهتا بته انتدازۀ
ضیق ساخۀه بودکه فرمان روایان کرملین به این عقیده رسیدندکته
تامسعود ازبین برده نشود ،آنان در افغانسۀان نه تنهابه موفقیۀی نایل
شده نمیۀوانند بلکه ناکامی راهم باید انۀظار داشۀه باشند  .جتنترا
گرومو درکۀاب خودتحت عنوان «ارتش سرخ در افغانسۀتان »
نوشۀه است «:به یقین که گماشۀگان کی جی بی اعۀبارخودرا از
دست داده وارزش شان پایین افۀاده بود .آنهادههامرتبه به مستکتو
اخبارکردند که مسعودکشۀه شده است ،ونی بتازمتیتدیتدیتم کته
مسعودگاه ازیک منطقه وگاه ازمنطق دیگرسربلندمی کرد» .ایتن
جنرا روسی که شهامت ودنیری مستعتود متوجتبتار حتیترر
اورابارآورده بود ،میگوید «بهرحا بصورر مجموع باید گتفتت
که عملیار جنگی برضداحمدشاه مسعود بترای متادشتوارتتریتن
وپیچیده ترین عملیار جنگی بود» .
درسه سا آغازحمل قشون سرخ ،مسعودمۀواتترحتمتفر
اریکی برقطعار جزوتامها وقطارهای ترانسپورتی نظامی روستهتا
انجام دادکه ازدشوارترین روز هابرای مسعود شتمترده متی شتد.
درهربار ضربار شدید وسنگیتنتی بته روستهتاوارد متیتستاختت
ودرهرحمله صدهاتن ازجنگجویان آنهاکشۀه ،صدهاعراده تتانتک،
تعداد عظیم وسایط جنگی شان منهدم وبه اندازۀ وسیع مهمار آنان
بدست مسعود می افۀید .درهربرخورد بامسعود روستهتابته انتدازۀ
ضربه میخوردندکه عساکرشان ازترس وواهمه ازسرتانکهای شتان
خود رازنده به دریای پنجشیر می انداخۀندکه همه غرق شده ازبین
میرفۀند .
این سه ستا او حتمتلت روستهتاازاهتمتیتت ختاصتی
برخورداراست ،طوریکه درطی آن مسعود باشهامت ودنتیتری بته
آنهاثابت ساخت که آنطوریکه دونۀمداران روستی درکترمتلتیتن
تصورمیکردند که اشغا افغانسۀان به مقایس عظمت قشتون سترخ
که دنیای غرب بشمو امریکا رابه نرزه انداخۀه بود ،ایزی استت
که حۀی فکرکردن درموردش وزم نیست ،نبوده بلکه باپوستت و
اسۀخوان ناتوانی خویش رااحساس کردندواکثرجنرانهتای روستی
بشمو جنرا اناتونی معۀقدشدندکه حمله به افغانسۀان یک اشۀبتاه
محض بودکه ازخودخواهی برژنف منشأ گرفۀه بود .
برژتف ازحمفر مسعود برقطارهای نظامی واکتمتاوتتی
قشون سرخ در شاهراه ساننگ که به شاهرگ دونت کمونتیتستۀتی
کابل مشهوربود ،واز شکست های پیاپی عساکرروس درپنجتشتیتر
ازدرد وحسرر مانند مارزخمی بخودمی پتیتچتیتد ،حتۀتی ازنتام
مسعودخوشش نمی آمد وپیاپی فرمان میدادکه بهرقیمۀی می شتود
مسعودرا بایدنابودکرد .نتبتی عتظتیتمتی یتکتی ازجتنترانتهتای
نامداروصاحش رسوخ دردونت آنوقت افغانسۀان درکۀابش تتحتت
عنوان «اردو وسیاست »نوشت« :مسعود باتکۀتیتکتهتای ستادۀ
اریکی یعنی جنگ وگریز دردرۀ ساننگ یک سلسله عملیاتتهتای
موفقانه رادرسا 2981آغازکرد وتوانست قطارهتای اکتمتاوتتی
روسهارابه آتش بکشد .حمفر باوی نساجی گلبهار ونساجی جبتل
انسراج ،انداخۀهای مۀواتر وپیوسۀته بترمتیتدان هتوایتی بتگترام
کارهرروزۀ مسعود گردید .این حمفر روسها رابته خشتم آورد
وعملیار وسیع وتمام عیار را باوی درۀ پنجشیتر دراواستط ستا
 2981پفنگزاری کردند» .
باید یادآورشدکه این درگتیتری بتاقشتون سترخ بترای
مسعودهم آسان نبودو باگذشت هرروز فشاربیشۀری بتاویتش وارد
میشد وزمین بقا وزندگی برایش ضیق ترمی گردید .اکستا وختاد
گماشۀگان خودراازمیان مردم پنجشیر برگزیده بودند وآنهامسعود
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راسایه وار تعقیش میکردند تاازبین ببرند ،یاحداقل به او
آسیش برسانند .یکی ازین جواسیس رامسعود بانفعل گرفۀتارکترد،
نامبرده به جرم ماموریۀی که موظف شده بود اعتۀترا کتردکته
جزای آن درقوانین مدنی اعدام یاحبس دایمی می باشد .
مسعودبعوض اینکه آن جاسوس را اعدام نماید یا جتزای
دیگری دهد ،تفنگچه اش راازنزدش گرفت وبترایتش گتفتت «
وطندار این کارهافایده ندارد ،بروکاری برای خودپتیتداکتن کته
درآن خیرمردم باشد»! .ورهایش کرد .
جاسوس دیگری که مسعودبه اواعۀماد داشت وهتمتواره
مهمانی اورامی پذیرفت ،توظیف شده بودکه مسعود را مستمتوم
سازد ودرگیفس شیری که به مسعودتعار کرده بود زهرانداخۀته
بود .وقۀی مسعودگیفس شیررا برداشت و به دهنش بردکه بنوشد،
آن جاسوس خیز زدوفوراً گیفس شیر راازدست مسعود بگترفتت،
شیون وگریه هاکرد ودرپاهای مسعودخودرا انتداختت کته مترا
ببخش که مرابازی داده بودند که ترازهر بدهم وبکتشتم .مستعتود
اورابخشیدو تا اخیرعمر ازآن یادنکردتا آن شخص خجانت نکشد .
گلبدین که خصومت دیرینه بامسعود داشتت ودردعتای
شباروزی خود نابودی مسعود را اسۀدعامیکرد ،در تروروقتۀتل او
طرحهایی ریخت که دریکی ازآنها سیدجما رابتاعتدۀ دیتگتری
ازجنایۀکاران خودهدایت داد تامسعود را ترور نماید .قایه ازایتن
قراربودکه قوماندانهاوفرمتانتدهتان بترجستۀته متی ختواستۀتنتد
درفرخارگردهمآیی داشۀه وامکانار همکاری وهمآهتنتگتی هتای
بیشۀرنظامی را دربین خویش مورد بحث وگتفتۀتگتو قتراردهتنتد.
سیدجما که به سیدجما هزاره معرو بود ویکی ازقوماندانهای
گلبدین دربخشی ازفرخاربود ،ازگلبتدیتن اطتفع متی یتابتدکته
قوماندانهای برجسۀ جمعیت میخواهندکه درفترختاربترونتد کته
درمیان آنهامسعودهم است .
سیدجما هزاره دراقرارنامه اش متیتگتویتد« :رهتبتر
(گلبدین) برایم شخصاً مخابره کردکه یک کاروان قومانتدانتهتای
جمعیت به فرخارمی آیند ومجلس میکنندکه دربین آنهامسعتودهتم
است .تدابیرطوری اتخاذکن که وقۀی وارد درۀ فرخار متیتشتونتد
باوی کاروان شلیک کن وهد اساسی ار آن بتاشتدکته دریتن
عملیار مسعود جان به سفمت نبرد .موترحامل اورا تاکه میۀوانتی
مرمی باران کن که اثری از اوباقی نماند» .
سیدجما دراقرارنام خودادامه متیتدهتد« :رهتبترایتن
هدایت رایک هتفتۀته پتیتش از رستیتدن کتاروان بترایتم داد
وتاکیدکردکه ازجز یار پفن بایدهیچکس خبرنشود .من متعتاون
خودمفمحمدشاه راهدایت دادم که مجاهدینی کته در انتداختت
مهارر بیشۀردارند جمع نماید ،پفن راطرح کردم ،منطقه رامطانعته
کردم وهم افراد راجابجا ساخۀم وطبق هدایت رهبرجز یار پتفن
رابه کسی حۀی به مفمحمدشاه هم نگفۀم .وقت متوعتود رستیتد،
کاروان نمایان شدوهمه به یکبارگی برکاروان فیرکردیم ودرظر
کمۀرازیک ساعت همهچیزخاموش شد ،ونی بعدهادریافتۀتیتم کته
مسعود درکاروان نبود ».
بعدها احمدشاه مسعود دریک حمله سیتدجتمتا هتزاره
مفمحمدشاه را دسۀگیرکرد ،درحمله سیدجما بتیتستت وهشتت
قوماندان برجسۀ جمعیت از قبیل قاضی اسفم اندین ،داکۀرحسین،
مفعبدانودود ،داکۀردانشی شهید شدند ،بیستت نتفتربتادیتگتارآن
قوماندانان نیزشهیدشدند .ازجمل مجاهدین بادیگار داؤود (جنترا
داؤود داؤود که زنمی ویسا به دسۀورحامدکترزی اورا درتتختار
ترور کرد) زنده ماند .سیدجما ومحمدشاه به محاکمه کشتانتیتده
شدن ،اسناد و مدارک وشواهدهمه جمع آورشد وسیدجما هم بته
قصورخود اعۀرا کرد و مفشاه محتمتدگتفتت کته اوازقاتیته
خبرنداشت ،اون سیدجما قوماندان اوبود ،مجبوربودهرای کته
اوامرکند همانطورباید میکرد .قاضی حکم اعدام آنهارا صادرکرد،
ونی مسعودآنهارا برای یکسا نگهداشت که قایه ختوب روشتن
شود وکدام بیعدانۀی صورر نگیرد .
هیوۀی ازپشاور برای بررسی آمدکه دررأس آن مترحتوم
حارر صبغت ا مجددی بود .ایشان قایه رابررسی همه جانتبته
کردند ،مدارک و اسناد را مطانتعته کتردنتد ،شتهتادر شتواهتد
واقرارمجرمین رادوباره شنتیتدنتد .بتعتد از متطتانتعتار دقتیتق
وغوروتحقیق ر یس هیوت اعفن کردکه محاکم قتاضتی درحتق
مجرمین مطابق شریعت است و حکم اعدام سیدجما هزاره و مف
شاه محمد راتایید نمود  .مسعود درمجلس حاضرشتدوگتفتت کته
باوجودی که این پفن سوءقصد به جان من بود ،من هتردوقتاتتل
رامی بخشم ،ونی درموردآنهایی که شهیدشده اند من بخوداین حق
رانمیدهم ،هراه هیوت حکم میکند برای من قابل قتبتو استت .
اگرهیوت آنهارامی بخشد من کدام اعۀراضی ندارم .
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صفحۀ دوم

ستایش ویژه
تقدیم به احمد شاه مسعود
ازان جایی که احمد شاه مسعود ،از جمله بتنتیتادگتذاران
مقاومت علیه تجاوز شوروی درده  8٢و ستپتس بترضتدطتانتبتان
وانقاعده در دهه 9٢بود و ،ازآن جایی که احمد شاه مسعودبه پاس
دسۀآوردهایش برای برپایی افغانسۀان مسۀقتل ،بته عتنتوان یتک
رهبراریکی افسانوی وضدکمونسم شناخۀه میشود و ،ازآن جایتی
که جانفشانی بی نظیراحمد شاه مسعودبه مردم وکشتورش ستبتش
ماندگاری میراثش بعداز ترور اوتوسط انقاعده فقط دوروزپتیتش
از22سپۀمبر شده است و،
ازآن جایی که احمد شاه مسعود مایه انهام تاسیس بتنتیتاد
مسعود در امریکا ،که درجهت رشد جامعه افغانی ختارج ازکشتور
وبهبودپیوندمیان افغانسۀان وامریکا تفش می ورزد ،بوده است،
نذا حاو ابراز میگردد که بنده ،وکیل ستکتار شترمتن،
ازجانش شهر ساندیاگو وستاکتنتان بتا افتۀتختارنتاحتیته هتفتۀتم،
اهارشنبه9سپۀمبر 1٢1٢را «روزاحمدشتاه مستعتود »اعتفم متی
نمایم.
سکار شرمن  ،وکیل ناحیه هفۀم  9 ،سپۀمبر 1٢1٢
******************

اعالمیۀ انجمن صلح ودموکراسی
برای افغانستان

دراین مرحل حساس وسرنوشت سازکشور که متوضتوع
صلح ومذاکره با طانبان در دوحه پایتۀتختت قتطتر ،بتااشتۀتراک
نمایندگان ملی وبین انمللی جریان دارد ،شورای عانی انجمن ،کته
ازبیش ازبیست سا  ،برپایه های محکم عدانت اجۀماعی ،تمامتیتت
ارضی ،وطن مشۀرک افغانها (وحدر ملی) و دموکراسی استۀتوار
است ،موادعمدۀ ذیل رابه سمع اشۀراک کنندگان جلسار مربوطته
و دست اندرکاران این رویداد تاریخی می رساند ک
 -2تازمانیکه طرفین هیوت افغانی وطانبان بدون تمایتفر
خاص سیاسی ،فردی وگروهی ،به دسۀآورد مثبت این رویداد کته
دررأس آن آتش بس و قطع جنگ وخونریتزی قتراردارد ،بتاور
وتصمیم قاطع نداشۀه باشند ،و ازتعقیش ذهنیت های تحمیلی ضتد
صلح دست نکشند ،کدام نۀیج مثبتت متطتابتق ختواستت متردم
سۀمدیده وجنگزدۀ کشورحاصل نخواهد شد.
 -1درتمام مذاکرار مواد قانون اساسی افغانسۀان که همه
به آن مۀکی می باشند ،مدنظرقرار بگیرد .
 -1عنوان (جمهوری اسفمی افغانسۀان) بدون کدام تغییتر
درمذاکرار در نظرگرفۀه شود .
 -٤آتش بس سرتاسری ،که انجمن سابقاً نیتزپشتۀتیتبتانتی
خودرا دراعفمی درجریدۀ وزین امید تذکرداده است ،بتا قتطتع
حمفر خصومت بار وجنگ و خونریزی انفاذ گردد .
 – ٥حقوق مدنی زنان که نصف جامع افغانسۀان راتشکیل
میدهند و در این اندسا اخیرصاحش دسۀآوردهای مثبت ومفتیتد
اجۀماعی وکاردانی درراه صلح را واجد میباشند ،جتداً متراعتار
شود  .همچنان که آزادی بیان بااحۀرام به موازین اخفق جامعه .
 -٦همسایگان افغانسۀان ،ایران وخاصۀتاً پتاکستۀتان کته
باطانبان مراودار سابقه وپرنفوذ دارند ،پشۀیبانی قاطع ختودرا از
روندصلح ابراز بدارند.
 -7نهادهای ملی وبین انمللی که درجتلتستار اشتۀتراک
دارند ،مواد فوق انذکر را درقطعنام نهایی مدنظر داشۀه باشند.
داراونشاء انجمن  ،سپۀمبر1٢1٢
ر یس انجمن ،پروفیسرداکۀر عبدانواسع نطیفی
******************
سیدجما هزاره درامن تخار اعدام شتد ونتی متفتشتاه
محمدنسبت اینکه از پفن ترورمسعودواقف نتبتود ،بته وستاطتت
مسعودبخشیده شتد .مستعتودوقتۀتی بته کتابتل آمتد متفتشتاه
محمدرانیزبکابل خواست ،بااوکمک هاکرد ،اوازمسعتود تتقتاضتا
نمودکه اگربه بیت ا شریف او راروان کند ومسعود اورابه حت
خان کعبه هم روان کرد .این یک نمون کتواتکتی ازبترختورد
مسعودوگذشت او بود.
مسعود درشعبار سی آی ای درپشاور واسفم آبادشتختص
نامطلوب قلمداد شده بود وهمکاری مانی وتسلیحاتی رادفاتترستی
آی ای برای اومباح میدانسۀتنتد وازآن ختودداری متیتکتردنتد.
(حامدکرزی دراین کارشکنی هادست داشتت ،اودراستفم آبتاد
دفۀری داشت وپونهای سی آی ای رابه مجاهدین توزیع متیتکترد،
اسم مسۀعارش در سی آی ای «کوای گوریف »بود ! (متراجتعته
شود به کۀاب (تجاربی ازافغانسۀان) نتوشتۀت دانشتمتنتدگترامتی
پروفیسرداکۀر حمید هادی)
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ماه سپتمبر سال  0707فراموش ناشدنیست

دوسۀان ارجمند ،در ماه سپۀمبر سا جاری رویداد هتا و
حوادثی رخ داده که ثبت اوراق تاریخ بشرمیگردد .این ماه شروع
شد با هفۀ شهداء و یادبود نوزدهمین سانروز آمرصاحش شتهتیتد
احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانسۀان .به تعقیش با همان درازی
ایام از سانروز  9/22که حاصل انسان کشی یک طتبتقته دهشتت
افگنان تروریست های بی مسلک و بی پرنسیپ بود یتاد دهتانتی
شد .شام  1٢دسمبر 1٢29م به اینطر شیوع ویروس جتهتانستوز
کورونا اعفن شد که کُد آن COVID – 19تثبیت گردید .در روز
شنبه  21ماه سپۀمبر مجانس بین اوفغانی طانش و دونت جمهتوری
افغا نسۀان آغاز یافت .آنچه که برایما داکۀران طش دنچسپ بتود
بعد از بیست سا دونت وضعیت دنخراش صحی را جدی گترفتت
وبا داکۀران افغانسۀانی در اروپا ،امریکا ،اسۀرانیا ،کتانتادا و هتر
جایی دیگر دنیا به تماس آمدند و طلش همکاری کتردنتد .ونتی
دنخراش تر و مۀاررتر هماناحریق قسمۀهای زیادکانیفتورنتیتا و
کونورادو ودیگرایاور غربی امریکاست .از جانتش دیتگتر در
حوانی گلف مکسیکو طوفان های موسمی است کته یتکتی پتی
دیگر خطرار زیاد سبش شده اند.
ازحانت زارمسلمانان دریمن و فاقگی اطفا  ،در میانمتار،
ازکشۀاروتجاوز برما و منا مسلمانان در اتیتن ،از متحتبتوس
ساخۀن شان در کمپ های تادیش و در سوریه قیتام بته متقتابتل
زعامت بشراوسد ر یس جمهور آنکشور ،در ایتران دکتۀتاتتوری
آخوندی ،در هرکن و کنار خوار و زار روزها را بتا صتبتر و
حوصله شام میسازند که برای جهان دموکراتیک خجانت است.
هم این حوادث در روزهایی صورر میگتیتردکته متاه
سپۀمبر هنور نصف نشده واگر زمامداران ممانک ایتن حتوادث
محیطی واقلیمی راسرسری میپندارند به مردم و نسل آیندۀ ختود
خیانت شرمسار کننده درآسۀین دارند .میخواهم در بارۀ بتعتاتی
ازین موارد کمی بیشۀر صحبت نما یم:
قهرمان ملی افغانسۀان شهید احمد شاه مستعتود ،در راه
نجار وطن و حفو اسۀقف و خود ارادیت آن جان شرین خود را
فدا ساخت .دراکثریت این نوزده سا تا که صحت نورمتا بتود
در تاور زیبای »ایری بفسم« شرکت ورزیده و گفۀه هتای بته
مدیریت مجلس توسط فاضل دانشمند دوسۀدار راه آمترصتاحتش
شهید ،محمد قوی کوشان تقدیم نموده ازغذا های نذیتذ اتیتری
بفسم و دیدار دوسۀان حو جانانه برده ام.
امروز موقعیت ،شجاعت ،وطندوسۀی ،مقابله با دشمتنتان
دین و دنیای افغانسۀان ،قدرر جنگ های گوریفیی ،دینداری و
احساس بشردوسۀی وی در اوکار اخفق جنگ زبانزد خواص و
عوام بوده با تکت های پوسۀی نامش شهرۀ آفاق و ماندگار ابتدی
شد که افۀخار فرد فرد افغانسۀانی هاست .ونی آنچته درروزهتای
یاد بود ان سردار سربکف جهاد ،ازروش و ستنتت وی دوری
جسۀه ،شده جوانان با هیجانار و احساسار بیش از حد به سترک
ها و جاده با سرو صدا برآمده بودند ،مای تشویشم را بتار آورده
است .این نوع روش هم سبش اذیت مردم میشود وهم تبر دشتمتن
را دسۀه میدهند تا بتر بتنتیتاد مستعتودشتهتیتدوکتارکتنتان آن
مخصوصاسفیرصاحش احمدونی مسعود خرده گیرند و سخنان تته
و باو نثار کنند که نه به شخصیت وی به حبث یکفرد افغانسۀتانتی
وطندوست و محۀرم می سزد و نه به مقام مسعتود شتهتیتدن ایتن
تخطی از نورم! رسیدن به کاروان اهدا  ،موفقیت آن بتنتیتاد را
فرسخ ها به عقش پس می رانند .
سا آینده ممکن من حیار نداشۀه باشم اما شما جوانتان
که امید هم افغانسۀانی ها هسۀید جور و صحۀمند و فعا میباشید،
نطفاً تظاهرار صلح جویان را با قدم زنی آغاز نما یدن در داختل
شهر نه بلکه در حدود یک مایل دورتر به طر زیارتگاه شتهتیتد
قهرمان ملی ،این قدم زنی شروع شده و در صحن زیتارتتگتاه در
یک جای مناسش مثل یک پودیم به سخن رانی ها آغاز کنید :هتم
زیارتگاه بیشۀر معرفت جهانی پیدا میکند و هم شمتا از شتر بتد
رفۀاری دونت به امن میباشید .به این پیشنهاد جداً فکر کنید .
کرونا آفت ویروسی است که امروز  2٤سپۀمبر 1٢1٢م
در جهان در حدود سی ملیون مصاب دارد وحدود یک متلتیتون
وفیار .ت سف عمیق درینجاست که طرفداران گتردن کتلتفتت
ترمپ ادعا دارند که اعداد این وفیار ساخۀگی است .در امریکا،
اضافه از شش و نیم ملیون مصاب دارد و نزدیک به دوصد هتزار
وفیار .ونی وقۀیکه این سطور را از نظرمیگذرانید این اعتداد بته
مراتش زیاد و غیر قابل مقایسه خواهد بود .تا حا پانیسی متلتی،
واکسین و تداوی آزمایش شده در امریکا و ممکن در جهان برای
این آفت عمف به مردم اهدا نشده است.
دو گروپ در امریکا شناخۀه شده :یکی طرفداران وقایه
از مرض با مراعار نمودن فاصله بین دونفر ،دست شسۀن و دوری

از جاهای مزدحم .گروه دیگر ،کسانی اند که اکثتریتت متطتلتق
طرفداران پریزیدنت ترمپ را میسازندن اینها نه ماسک میپوشند و
نه فاصله و هدایار مۀخصصین و توصی اطباء قصتر ستفتیتد را
مراعار میکنند .این روش شان را در اجۀماعار مبارزار انۀخاباتی
ترمپ برای دوردوم جمهوریت در اریزونا و وس ویگاس وحتۀتی
در صحن قصر سفید واضحآ دیده میۀوانید .به فکرمن کسانیکه این
اساسا ر وقایوی را به مقابل ویروس جهان شمو و تباهکن کرونا
مراعت نمیکنند هم به خود و هم برای مردم خطرناک هسۀند .
عفوتن ،از تیپ های کۀاب (RAGEبتاب ود ورد) در
 CNNنشرشد بر میآید که :ترمپ از مرگ مصابین کترونتا کتدام
تشویش و یا هراس نیدرانه نداشۀه همیش سوا کرونا را ازطتر
باب ودورد به بهۀرشدن وپرمفادتر بودن (سۀاک متارکتیتت) دور
داده است .گفۀه شده اگر ترمپ یکماه قبل اهۀمامار وقایتوی را
در امریکا شروع میکرد حیار سی و شش هزار نفرازشر ویتروس
کرونا نحار میآفت .مۀاسفانه دیده میشود که ترمپ تنتهتا نتیتدر
بلیونرها تبارز یافۀه است و بطر شان توجه بیشۀر نظر بته عتوام
معطو داشۀه ،به آسیش رسیدگان کرونا ،طوفان هتا و حتریتق
اندان توجه ندارد واگردرآن مناطق قدم هم رنجه فرماید هدفتش
مبارزۀ اتنخاباتی نگاشۀه شده است.
ااره این بی توجه ای فقط رفۀن به پای صندوق های رای
ویا رای دادن بسیار وقت از طریق پوسۀه است تا ترمپ دوباره بته
قصر سفید بر نگردد .به حساب گروهی سیاسی امریکا من بیطر
و یا اندیپندنت اسۀم و آرزوی من بهبود حیار نوادگان متا دریتن
سرزمین است که با ترمپ سیر قهقهرایی خواهد گرفت .مردم باید
ر یس جمهوری داشۀه باشند که همه را بیک نظردیده مشوق تفوق
طلبی قومی نباشد.
اوضاع نامناسش اقلیمی از ذوب شدن آیستبترگ هتا تتا
طوفان های شدید و آسیش رساندن جانی و مانی تا حتریتق هتای
مدهش تباهکن که تا حا حیار سی و پن نتفتر را در ایتاور
اوریگان  ،واشنگۀن و کانیفورنیا پایان داده است ،علمای متحتیتط
زیست آنرا به بی توجهی دونت به محیط زیست ربط متیتدهتنتد.
درین ساحه هم دوگروپ مردم درامریکاوجوددارد :یتکتی ختبتر
دهندگان وخیم شدن تدریجی اقلیم یا Climate Alarmistاست و
تقاضای طرح پروگرامهای جدی دارند ودیگر دسۀ که میگویتنتد
وخامت اوضاع اقلیمی ساخۀ جعلی بعای ساینۀیست هاست که به
آنها  Climate Severity Deniersنام داده اند .مۀتاستفتانته تترمتپ
ساینۀیسۀی (؟) را پیداکرده که ازاوحمایت نموده این تتغتیتیترار
راباهم جزسایکل صدسانه میداند .دیده می شود که ترمپ با فستخ
قرارداد پاریس ،از روزاو ضدیت خود را به مقابل علمای اقتلتیتم
ومحیط زیست برمف ساخت ومردمیکه باساینس و ساینۀست سترو
کاردارد و با عرق ریزی های شباروز علمی در خدمت بشریت اند،
آنها رابه نظر قدر و احۀرام نمی نگرنتدن اتون بتا ستا تیتنتس و
سا ینۀست سرو کار نداشۀه اند اهمیت و موقعیت واوی این دستۀته
علما را در حیار روزمرۀ مردم درک کرده نمیۀوانند :راست است
که گفۀه اند قدر زر را زرگر میداند.
موضوع تاریخی وپراهمیت دیگر درین ماه سپۀمبر حاضر
شدن طانش هاست که با نمایندگان دونت جمتهتوری افتغتانستۀتان
باآلخره روبرو شدند .به روز شنبه دوازدهم ماه سپۀمبر1٢1٢م در
دوحه پایۀخت قطرتحت قیادر وزیر خارج ان دیارشیخ محمدبتن
عبدانرحمان وبیانی مطو وهمه جانب داکۀر عبدا عبدا ر تیتس
شورای عانی صلح و ر یس هیآر مذاکرار بین اوفتغتانتی طتر
دونت ،افۀۀاح گردیدن بهۀر است سخۀرانی داکۀرعبدا عبدا را از
یوتیوب و یا انۀرنت شخصآ بشنوید و قااور کنید .بتفتکتر متن
راسۀی به مقصد صلحی که امده بود توانست یک بیانی که پتیتام
صلح داشت تقدیم نماید .به نعقیش وی مف برادر گتفتۀتار کتوتتاه
خودرا با (امارر اسفمی ) بدون کدام پفن و پروژه آغاز نتمتود
که پیام صلح نداشت .برای اینکه طانش و حکتومتت افتغتانستۀتان
نزدیکۀر شوند طانش به باور من حزب خود را بتنتام امتارار یتاد
کنند ونی باید بدانند که دونۀداری کوتاه شان که در جهان فتقتط
توسط قطر ،پاکسۀان ،امارار مۀحده وعربسۀان سعودی شتنتاختۀته
شده ملل مۀحدبر سفر هایشان محدویت قایم کرده بود ،بین متردم
نۀوانست نمون خوب حکومۀداری تقدیم کندن بهۀر است درسیسۀم
داخل شوند و از طریق اساسار دیموکراسی بته استاس قتانتون
اساسی افغانسۀان به فعانیت سیاسی بدون حمایت پاکستۀتان از نتو
شروع نمایند .به تعقیش مفبرادر مایک پمپیو وزیرزخارج امریکا
سخنرانی کرد که معلومار بیشۀر پسانۀر تقدیم میگردد .به تعقیتش
پمپیو وزرای خارج ممانک مۀحابه مثل ترکمنسۀان ،ناروی (خانم)
 ،این ،اندونیزیا (خانم) ،ازبکسۀان ،ترکیه ،جرمنی ،پاکسۀان ،هند،
هسپانیه (خانم) ،فنلند ،نماینده انگتریتز ،وزیتر دونتت جتاپتان،
سکرترجنرا ملل مۀحذ ،نمایندۀ اتحادی اروپا ،سکرترجنرا ناتو،
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یوسف احمدی سکرتر جنرا کشور های استفمتی و بتیتانتیته
اخۀۀامیه توسط نمایندۀ مخصوص وزارر خارج قطربرای مقابله
با تروریسم ومیانجیگری برای رفع مناقشار ،تقتدیتم ومتجتلتس
روزاو پایان یافت .
نقط دنچسپ اینست که همه از حمایت خانم ها ،قتانتون
اساسی و دوام پیشرفۀهای که در 29سا حاصل شده سخن زدند و
حمایت کردند .اون من همه رویدادرا ازطریق تلویتزیتون کته
راسآ ازقطرپخش میشد مشاهده و تعقیش میکردم مۀوجه شدم که
پمپیو اندنفر رابداخل یک اطاق برد ودرب به عقش شان بستۀته
شدن اینکه اه هدایار بیشۀرعفوه از گفۀاریکه نکار مهتم ذیت
تقدیم میگردد اظهار داشۀه است فکر میکنم ماننتد آنتکته جتزء
اهارم قرارداد پیمان صلح بتیتن طتانتش وایتاور متۀتحتده تتا
امرورپنهان ماند ،این هم همانطور از نظرها و تبصره ها ن بترای
مدر طوونی ناپدید باقی خواهد ماند.
پمپیو ،روی سه اصل حق حاکمیت یا  ،Sovereigntyاتحاد
Unityو نمایندگی Representativeبرای تقریبآ ده دقیقه ،بگمانم،
سخنرانی داشت.در قسمت حق حاکمیت گفت :شما برای پیشبرد
امور روزمرۀ خود توسط خودتان اینجا آمده اید بایتد هتمتکتار
محۀرم جانبین ،همسایگان وپارتنرهای بین انمللی باشید .بخوداتکا
پیداکنید و از زنجیراحۀیاج به دیگران خود را رهایی بخشید.
درقسمت اتحاد گفت :میدانم بی اتفتاقتی اتهتار دهته
جنگ ،نطم شدید بر افغانسۀان وارد ساخۀه است .هریک شما از
طریق مذاکرار همه شمو میۀوانیداین تفرقه رابرطر سازیتد.
امیدبیک موافق برسید که به خیر وصفح هم افغانها باشد .برای
یک افغانسۀان مۀحد با قومیۀهای مخۀلف غنی از ارثیت ها بتایتد
همه شمایکدیگر رادرآغوش بکشیدن درآنصورر ازصمیم قتلتش
مۀیقنم شماصلح پایدارنصیش میشوید .من اصرارمیورزم که باتمام
نمایندگان جوامع مخۀلف بشمو خانم ها ،اقلیت هتای متذهتبتی
وقومی ،آسیش رسیدگان جنگ های طوونی داخل متفتاهتمته و
مذاکره شوید و ارتباط قایم کنید .این مذاکرار تاریختی بتایتد
یک سیسۀم سیاسی را که نظریار مخانف را در بر داشۀته بتاشتد
ایجاد کند و رسید ن به هد سیاسی را از طتریتق جتنتگ و
خشونت رد نما ید.
قسمت نمایندگی را ،با گفۀار اینکه انتۀتختاب ستیتستۀتم
سیاسی مربوط به خود تان است که تاسیس کنید ،آغتاز نتمتود.
پمپیو به گفۀار خود ادامه داد :در امریکا ما با سیسۀم دیموکراسی
که یک پرنسیپ اساسی تصمیم گیری صلح امیز میباشد با تتدور
قدرر سیاسی برای ما بهۀرین نۀیجه داده است .سیسۀم دموکراسی
انۀخاب اکثریت را باخود داشۀه در حانیکه حتقتوق بشتری هتر
مخلوق خدا را حمایت میکند .این مود برای ما و دیگرممتانتک
دموکراتیک امنیت و پیشرفت به ارمغان آورده استت .انتطتور
سیسۀمی وجود ندارد که همه مشکفر را حل کند .ایاور مۀحده
نمی خواهد که سیسۀم خود را بر دیگران تحمیل نماید .عقتیتدر
راسخ دارم در صورتیکه حقوق تمام افغان هتا حتمتایتت شتود
ضرورر به خشونت محسوس نبوده همه سایکل هتای خشتونتت
باید از هم بکسلد .من تنها به نۀیج اشاره میکنم که شتمتا فصتل
دیگر تاریخ افغان (باید افغانسۀان میگفت) را مینویسید .این فصل
شامل آشۀی پذیری و انکشافار خواهد بود نه دیگر ثبتت شترح
وقایع خونریزی .اصرار میورزم تا تصمیم بگیرید که از خشونتت
و فساد دوری جو ید و بطر صلح و انکشافار و سعتادر روی
آورید .اصرار میورزم که دست آورد های اجۀماعی ،ستیتاستی،
اقۀصادی را که طی  1٢سا آخیر نصیش شده اید نگاه نموده بتر
آن وسعت بخشید .بسیار زیاد صمیمانه آرزومندم که ازین اانتس
اسۀفاده نموده عملیه را حمایت کنید ،به یکدیگر برسید ،حوصله
مند باشید و بر هد تان تمرکز کنید .ما حاضریم که شما را بتا
همسایه های تان در صورتیکه شما تقاضا کنید حمایت نما یتم .و
نی این زمان از شماست .من دعا میکنم که شمتا ازیتن فترصتت
اسۀفاده کنید .تشکر ازینکه در انین نحظ تاریخی به متن وقتت
میسر ساخۀید .خداوند نگهدارهم ما .
نور :گفۀار پمپیو از مجموع نور ختودم و نتوشتۀت
انگلیسی محۀرم فهیم نظیمی در فیسبوک تهیه شده است.
مردم افغانسۀان طی ده سا مخصوصآ در  29سا اختیتر
رن و محنت و بی عزتی و قۀل و قۀا را به نهایت درجه مۀاترر
و مۀقبل شده اند! وقت آنست که آتش بس دایمی تحت روحتیت
صلح جویی ،صلح پسندی و صلحدوسۀی اعفن گردد.
مردمان سچه مسلمان افغانسۀان ،میدانندکه قرآن متجتیتد
از"نبودن جبردر دین" درس میدهد و رهنمایی میکند که "آسان
بگیرید وسخت نگیرید" .سچه مسلمانان افغانسۀان امروزدرداختل
وخارج مرزقرآن مجید ،حدیث نبوی " و فقه رابا تفکر وتتعتقتل
درک کرده اند .میدانند که "کشۀن یک معصوم مانند کشۀن همه
مخلوق است" .میدانند که رسو ا " پیامبر اسفم احتۀترام بته
میت و میۀه را تعلیم داده اند .وقۀیکه مردم ستچته مستلتمتان(ص
هشۀم)

هفته نامۀ امید
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پژوهشگر ونگارنده :داکترغالم محمد دستگیر

ای منبع جتتود و سرا پا عفت
اوصا

توجاری به زبان کثرر

کاین اار ترا عنتتاصر تخمیر
اخفق وشرافت وصفا وحکمت
مطانعین نهایت عتزیتزو
گرامی جریدۀ مردمی امید ،ایتن
اارمصرع سرآغاز را کته اصتف
دروصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
پروفیسرداکۀرعبدانحمید رحیمی
(موونتاصتاحتش) ستروده شتده
است ،بخاطری تتذکتردادم کته
باتمام معنی وکیفیت انسانی ،بته
داکتر غالم محمد دستگیر
سجایا و کرکۀردوستت فترزانته
وگرامی ام داکۀرغتفم متحتمتد
دسۀگیر ،مؤنف پهوهشتگتر ایتن
کۀاب نیزموافقت دارد .
داکۀردسۀگیر نه تنهادرموضوعار طبی وخاصۀتاً رشتۀت
جراحی که مۀخصص آنست ،آثار ارزشمندی دارد ،بلکه دربخشها
ورویدادهای سیاسی داخل وخارج وطن عزیزنیزمقاور تحقیتقتی
واقعبینانه نگاشۀه است ،که در جریتدۀ وزیتن ومتردمتی امتیتد
بامدیریت ژورنانیست ایره دست محمدقوی کوشان واندسایتت
انۀرنۀی بچاپ رسیده است ،انانچه همین اندی پتیتش کتۀتابتی
زیرعنوان «مشابهار اوضاع ستیتاستی قترون 29و 1٢ویتۀتنتام
وافغانسۀان »تانیف جدید اورا درهمین جریده بته شتمتامتعترفتی
نمودم .
درهمین راسۀا معرفی مزیدمونف عزیزدرصفحار نتهتم
ودهم کۀاب تتازه اش اتنتیتن متی ختوانتیتم  :داکتۀترغتفم
محمددسۀگیرشام روزاهارشنبه پنجم ثور  2128ش مطابق ٦ربیتع
اوو  21٥8ق که مطابقت داردبه  1٦/17م درختانت نتمتبتر11
گذرسه دوکان عاشقان وعارفان(رح) توندیافت .پدرش که شتغتل
تجارر داشت به صوفی غفم دسۀگیرشهرر داشتت ،پتدرکتفن
پدری اش میرزا شیرعلی خان نام داشت .
بعداز فراغت ازنیس حبیبیه به درج اعلی درسا 29٥7
به PCBدانشکدۀ ساینس شامل ودرسا  29٥8ازآنجاهم بته درجت
اعلی فار وبه دانشکدۀ طش به تحصیفر خود دوام داد .درستا
 29٦1ازدانشکدۀ طش ،به دورۀ سۀاژ یا انۀرنشش داخل ودر29٦٤
مفۀخربه سند(ام دی)گردید .
درتعلیمار خانگی ،تفسیرقرآن پاک را ازاسۀادان محتل،
اون دورۀ ترجم قرآنکریم میرزاشیراحمدخان مفتسترشتهتیتربته
قیادر مرحوم مغفورمف غفم حیدر درمسجدبابای ختود(ع) کته
ازقندهار بودند و روانشادمحمدابراهیم خلیل اوحمدانجامی مرثیت
مطلو ذیل راسروده اندکه مطلعش انین است:
به علم معنی قرآن به عهدخویش بی همۀا
بسی پابند دین و مذهش و بستیتار بتا تتقتوا (ص٤٢٥
کلیار)
ومشکوه شریف و فقه رادرمسجتد ازبتکتهتا درکتوات
مشهوربه ازبکها از مونوی محمد طاهرآموختۀته استت .مترحتوم
محمدیونس حیران ژورنانیس شهیر و باجر تت افتغتانستۀتان کته
مامون(یاایها انوزرا) رادرانیس نوشت هم درعین زمان شاگردعلم
حدیث آن مرحوم ومغفور بود...
پس ازخۀم دورۀ عسکری درکورس احۀیتاط ،امتۀتحتان
کانکورطش رابرای شمو به عاویت اکادمیک درفاکونۀ طتش
ننگرهار وهم امۀحتان نستان پشتۀتو رامتوفتقتانته گتذشتۀتانتده
درکدرجراحی پذیرفۀه شد .بعدازنشرکۀاب«د صدری نتاروغتیتو
مخۀصره جراحی »ماامین مۀعددطبی درآریانادایره انمعتار و
«تداوی تتوبترکتلتوز فتقترار متداختفر قتدامتی »ازطتر
پروفیسررایس شف جراحی وقت تقدیرگردید ودرجریتان قتدم
علمی به پوهنمل بودکه برای تحصیفر عانی دررشۀت جتراحتی
درماه می  29٦8به انگلسۀان سکانرشپ گرفت وبعداز اخذدیپلتوم
هایی از رایل کان آ فیزیشن نندن  ،LRCPرایتل کتانت آ
سرجنز درانگلند MRCSودیپلوم تخصص درجتراحتی عتمتومتی
(بطنی صدری) از رایل کانت آ سترجتنتز هتدنتبتره FRCSو
گذشۀاندن امۀحان ECFMGدرماه اکۀوبر 2978به وطن مراجعتت
نمود .
بعد ازخدمت در دیپارتمنت جراحی دانشتکتدۀ کتابتل
وتدریس اساسار جراحی ،خدمۀی دردیپارتمنت جراحی شفاخان
اهارصدبسۀر اکادمی علوم طبی اجرای وظیفه نمود ومقاور

طبی دراندنشریه درپشۀنی طبی مجله وبعد ژورنا طبیعی علتوم
به طبع رسانید  .درنومبر2979به مهاجرر پرداخۀه در امتریتکتا
مسکن گزیدوبعداز گذشۀاندن امۀحان FLEXدرسا 298٢به اخذ
ویسنس پرکۀس طبابت درنیویارک ومسه اوسۀس ویک شتعتبت
ازهارورد درنارتهمۀون وشفاخان ویۀیران درسا 1٢21با تقاضتای
رضاکارانه وبرای پیشبرد آرزوی نویستنتدگتی دربتارۀ حتانتت
زاروطن ،ازشفاخان ویۀیران موفق به اخذتقاعدشد.
درجریان خدمار طبی اش درامریکا ،انجمن داکتۀتران
افغانی درامریکا یا APAIAرابنیادگذاشت که بعدها AMPAAنتام
گرفت .بروزشنبه 27نومبر  1٢29سا تاسیس با سمپوزیم علمتی
تحت ریاست ر یس انۀخابی محۀرم سیدمسعود سادار در ورجینیا
بدرقه گردید.
درپهلوی فعانیۀهای علمی طبی درامریکا اتو نشتریتک
میۀودبرای جراحی انگشت که دربلجیم ،باسۀون ،نندن وششمتیتن
کنگرس بین انمللی جراحی دست درپاریس تقدیم گردید ،یتک
پاتینت برای جرای امعای غلیظه بدست آورد .نوع ستوم ختلتع-
کسر رادر زاوی (نو یی) عظم قص درمجل تروما معرفی نتمتود.
همچنین کۀاب(شناسایی بااخفق طبابت) درسا  1٢28ورستانته
(مشابهت اوضاع سیاسی قرون نزده وبتیتستت ویتک ویتۀتنتام
بتتاافتتغتتانستتۀتتان امتتروز) رادرستتا 1٢1٢بتته نشتتررستتانتتیتتد.
داکۀردسۀگیرعاویت اندین موسس علمی راداشت وبه حتیتث
ر یس کمیۀه هتای کتنتۀترو انتۀتانتار ،متدیتکتل ریتکتارد،
فارمسیPEER REVIEW ،و دایرکۀر کلنیک درشفاختانته هتای
مربوطه نیزموظف بوده است.
با امید هفۀه نام مردم افغانسۀان به مدیریت محۀرم محمد
قوی کوشان ،سایت آریایی که موسس آن محۀرم عزیتزجتر تت
اند وسایت خراسان زمین که گردانندۀ آن آقای دیدبتان استت،
همکار قلمی بوده ماامین مۀعدد اجۀماعی سیاسی وتاریختی بته
فارسی دری وانگلیسی نوشۀه اندکه شامل اضافه از  11٢عتنتوان
بوده به ااپ رسیده است ،که دراخیرکۀاب (نست دیگرنوشۀه ها
و تراجم) ازهمه تذکررفۀه است.
همچنین ده فصل تکست بوک جراحی که درامریکابنتام
(کریسۀوفر) شهرر دارد ،قسم ده جلد بتاتتحتریترقتلتمتی اش
باعنوان«انکشا ونموی جراحی ،بیونوجی مانیکونی درجراحی،
نۀای سرسیری درجراحی ،هومیتوستۀتاز(تتغتیتیترار عاتویتت
درجراحی وترضیاار) ،شاک(اسبتاب واهتۀتمتامتار تتداوی
کونپس دورانی) ،اهۀمامار مایع وانکۀرونیت مریض جتراحتی،
اساسار آماده ساخۀن قبل ازعملیار جراحی ،ترانسفوزیون خون
وتشوشار نزفی جراحی ،اسۀقفب درمریاان جراحتی(مصتر
پروتینکۀربوهایدریت وشحم ازطریق زرقهای وعا ی) موضوعار
جراحی مرض شکر راترجمه نموده به ایف جراحی دانشتکتدۀ
طبی کابل ،که باتفصیل درمۀن ذکرشده است ،اهداکرده است».
و اینهم تبصرۀ بنده راجع به یادداشۀهای مونف فترزانته
ودانشمندداکۀر دسۀگیرکه قبفبتاراو بته نشتررستیتده استت:
یادداشۀهای مسۀندوخاطرار دنچسپ واشمدیدهتای پترانتۀتبتاه
دوست عزیزوهم مسلک نهایت عزیزوگرامی ام اسۀاد داکۀرغفم
محمددسۀگیر راکه شم ازفعانیۀهای طبی وعتلتمتی بتنتده وبستا
اسۀادان دیگرفاکونۀه های طش پوهنۀونهای کابل وننگرهاربانطف
ونیک بینی یاد کرده است ،خواندم  .این مجموع پرمحتۀتواکته
بقلم شخصیت خدمۀگاروفرزان وین وفداکارراه بهبودی ارتتقتای
مسلک شریف طبابت درافغانسۀان ،اون داکۀردسۀگیر به رشتۀت
تحریردرآمده است ،مانند مشعل رهنمابرای محصفن جوان طتش
درساخۀارحیار مسلکی واجۀماعی شان روشنی انداز است.
داکۀردسۀگیر درتاسیس انجمن داکۀران افغان درامریکتا
ونظریار رهگشای اودربورد این انجمن قابتل قتدر وفترامتوش
ناشدنی است .وی درپهلوی فعانیۀهای طبی وعلمتی ،درتتحتلتیتل
اوضاع سیاسی واجۀماعی وطن عزیزخودیک نویسندۀ بترازنتدۀ
واقعبین است ،که مقاور اوگاهگانی درجریدۀ وزین امتیتد بته
ااپ میرسد وبه یادگارمی ماند .از ایزدتتوانتا عتمترپترصتحتت
وسعادتش را با موفقیۀهای مزیدش درهردو رشۀه نیازمندم .
پوهاندداکۀرنطیفی ،ورجینیا ،جون سا 1٢21
قتتابتتل تتتذکتتراستتت بتتنتتویستتم کتته کتتۀتتاب تتتازۀ
داکۀردسۀگیردوجلد رااحۀوامی کند ،که جلد او تنهابه معرفتی
بیوگرافی های اسۀادان واطتبتای وطتن عتزیتز بتا فتوتتوهتای
آنهااخۀصاص یافۀه وجزءخاطرار دوران محصلی مونف گرامتی
را دربرمیگیرد ،ومهۀمم جناب داکۀرعبدانحکیم ضمیر راجتع بته
آن نوشۀه است:
نور مهۀمم :من نشراین گنجین خاطرار ایام محتصتلتی
مادرفاکونۀ طش راکه داکۀرغفم محمددسۀگیر دوست دیتریتن
من بازحمار زیادشباروزی تهیه نتمتوده استت ،بترای ختودش
وفامیل ارجمندش تبریک میگویم .ازموقع اسۀفاده نموده بترای
اسۀادان محۀرم وباعزر ماکه به رحمت حق پیتوستۀته انتد (ص
هشۀم)

محمدعار

منصوری

صفحۀ چهارم
نندن ،بریۀانیا

صــــــالح و صـــــــلح

سیاسۀمدارى تنها و تکرو در ازدحام سیاست و اسۀخبارار
امرا صانح ،اسۀثنایى در جمع نخبگان کنونى افغتانستۀتان
است که بدون پشۀوانه قومى و پشۀیبانى حزبى و بنابر استۀتعتداد
ذاتى و حمایت خارجى ،پله هاى رشد و ترقى را بسرعت پیموده
و در این مسیر دشمنى پاکسۀان و طانبان و حسودى رقباى داخلى
اش را به جان خریده است.
اساساً تار و پود شخصیت صانح با نخ اسۀخبارار تنیتده و
شکل گرفۀه که بقو خودش ،اطفعار را مى نوشد .اتنتانتکته
حاو که وارد حوزه سیاست هم شده ،رویکرد اطفعاتى به قاایتا
دارد و همه ایز را از منظر و دریچه دنیاى جاسوسى مى بتیتنتد.
زندگى مجا و فرصت فراخى براى انۀخاب هاى مۀعدد نیتستت.
مایه و سنگپایه شخصیت هر فردى ،در فاایتى ،قتانتش بتنتدى
میشود که ممارست زیاد به آن داشۀه که این امر او را محدود و
محصور در همان ااراوب نگهمیدارد .مثفً شهید مسعود علیرغم
شخصیت اند بُعدى اش ،بنابر محکوم بودن به نظامتى گترى و
کار مسۀمر و فشرده در عرصه جنگ ،سیاست را غانباً با سازوکار
نظامى بکار مى بست .همینطور جنرا دوسۀم ،زمتانتى هتم کته
معاون ر یس جمهور بود ،بجاى کار در اداره ،سر و کله اش مدام
از جبهار جنگ پیدا میشد .و فراموش میکترد کته نتفتر دوم
سیاست کشور است.
امرا صانح را نمیۀوان یک جهادى مۀعار نظیر قانونتى،
نور ،عبدا  ،گلبدین و محقق دانست و نه یک تکنوکرار آمتده
از غرب مانند غنى ،احدى و محش شمرد .نه با تکتت قتومتى و
زبانى بازى میکند و نه از برگه سمۀى و مذهبى کتار متیتگتیترد.
عمدتاً با روایت خودساخۀه ،خویش را فراقومى ،فتراستمتۀتى و
فرامذهبى و مۀمایل به اندیشه نیبرا دموکرار معرفى مى کنتد.
او حۀى در تیم ارگ ،نامحرم و غیرخودى پنداشۀه میتشتود .وى
مۀکى بخود و توانایى هاى خود است و اگر معامل هم میکند ،بر
سر ویهگى ها و امکانار دست داشۀه خود ،انتجتام متى دهتد.
خفصه او را میۀوان سیاسۀمدار تکروِ و فاقد پایگاه اجتۀتمتاعتى
بحساب آورد .انبۀه که روند سبز نمیۀواند در این مۀر و مقتیتاس،
قابل محاسبه باشد.
این روزها که از هر سو هیاهوى صلح و تتپ تتپ پتاى
طانش بگوش میرسد ،صانح را در وضعیت دشوار و تنگتنتا قترار
داده ،زیرا بعد از توافقار بِن ،سرمایه گذارى انتحتصتارى اش
روى حاور طوونى مدر امتریتکتا و کتار در اتار اتوب
اسۀراتیهى آنها بوده .محاسبه بیست سانه صانح انین بتوده کته
امریکا به افغانسۀان نیآمده تا برود .بناً با تمام توان و تشتریتک
مساعى با دوسۀان امریکا ،دوسۀى و با دشمنان شان دشمنى کترده
و در این راسۀا سنگ تمام گذاشۀه و دشمتنتان زیتادى بترایتش
خرید .اما امروزه اقۀااى منافع ملى امریکا ،اتنتیتن استت تتا
حاورش را در افغانسۀان کمرنگ و طانبان را در قدرر شریتک
و سهیم سازد .گروه تروریسۀى ایکه بقو خود صانح ،بسیارى از
آنها را کشۀه و به آن افۀخار میکند .طانبانى که آمتدنتى انتد و
صانح با آنها آشۀى ناپذیر است.
واقعیت این است که دنیاى سیاست و بازى هاى اطفعاتتى
انین است .دوست و دشمن دایمى ندارد .اه بستا کته بتعتاتاً
شخصیت ها قربانى تغییر سیاست شده و گاه بعنوان مُهرۀ سوخۀته
از بازى خارج ساخۀه میشوند .جنرا ضیاء انحق حاکم نتظتامتى
پاکسۀان که از بازیگران فعا دوران جنگ سرد بود ،اگونته بتا
تغییر سیاست ،در بهاونپور معدوم شد و از بازى حذ گتردیتد.
شاید بزرگۀرین دنهره و اضطراب صانح ،سرنوشت او در شرایتط
بعد از انعقاد صلح و ورود طانبان در قدرر باشد .زیرا هنوز کته
هیچ اتفاقى نیآفۀاده ،دو سوء قصد ناکام اما خونیتن عتلتیته وى
صورر گرفۀه .سوا این است که آیا تعهدار رسمى طانبان بته
امریکا ،مانع از تصفیه حساب هاى شخصى شان با دشمنانى اتون
صانح در آینده خواهد شد؟
در حا حاضر امریکایى ها و نظامیان پاکسۀانى ،او را بتا
بلندپروازى هاى اخیرش ،مانع توافقار صلح و اخف گر روابتط
حسنه دو کشور میدانند .طانبان حاور وى را در اداره ریتاستت
جمهورى و نقش داشۀن در تصمیم گیرى هتاى کتفن کشتورى
تحمل ندارند و بیشۀرینه کارشکنى ارگ را در مسیر متذاکترار
بین اوفغانى ،ناشى از تلقینار او به غنى میدانند .آیا امتریتکتا و
ارگ ،براى خشنودى طانش و گشودن موانع پیشرو ،او را بعنوان
پیش پرداخت ،قربانى نخواهند کرد؟ حمله اخیر بته جتان وى،
ابعاد پیچیده ى دارد که مطموناً از اشمان تیزبین صانح پتوشتیتده
نمانده است.
آنچه در حمله دیروز ،قابل دقت و مکث است ،کته کتار
آگاهان اموراسۀخبارار بیشۀر ازدیگران آنرا (صفح ششم)
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اصحاب کهف ،رادمردان راه حق

نگارش دسۀنویس شادروان محمداسماعیل راحل

برای این شمارۀ جریدۀ وزین امید و شتمتارۀ بتعتدی آن،
مطلش ذیل را برگزیدم .
قرآن کریم بصیرت وهدایت است برای قومی که باور دارند .

پیشگفۀار

 ...دربارۀ انگیزۀ این نوشۀ مخۀتصتر متقتصتدایتنتستت،
دراندین مجلس اقرباء وعزیزهاکه ازهرطر سخن به میان آمده،
اکثر جوانهای ماعفقه نشان دادند که ازتاریخ وقصه هتای قتدیتم
وحۀی قصه های مذهبی ایزی بشنوند ،ودر گرد هتمتآیتی هتای
آشناها وهموطنها هم دیده شده که یکۀعدادمردم مادنچسپی دارنتد
که عوض فکاهی وپرگویی ،قصه وافسانه بشنوند .
درمجلسی که من حاضربودم ،انتدنتفتری درهتم جتمتع
وباعفقه وسرگرم به سخن یکدیگرگوش میدادند .میزما درپهلتوی
میزآنهابود ،مراهم دعور کردند که درصحبت شان داخل وشامتل
شوم ،اون اشخاص ورزیده وسرحا بودند و گپ وستختن شتان
بجان ماهم اسپ کرد ،اوکی خودرا دورداده طر آنها شتدیتم
ودیگراندنفر ازخویش وقوم که درمیزما بودند ،اتوکتی هتای
خودرا شوردادند .هرکس قصه سرمتیتداد ،ازوطتن و ازتتاریتخ،
سرگذشت وقصه های مختۀتلتف واقتعتاگتیترا وپترمتعتنتا بتود،
ازدیگرهارانمیدانم برای من نحظه به نحظه جانبۀر میشد .میگویتنتد
مسۀمع(شنونده) صاحش سخن رابه گفۀارآورد ،قص سکندر رومی
رابمیان گذاشۀم :ازسکندر رومی پرسیدندکه دیارشرق وغترب را
به اه گرفۀی ،گفت که بعون خدای عز وجل هرمملتکتۀتی راکته
گرفۀم رعیۀش نیازردم وناپادشاهان جزبه نیکویی نبردم :بتزرگتش
نخوانند اهل خرد -که نام بزرگان به زشۀی برد ،وهمین قسم قصت
دیگری رابرایشان بیان کردم ،زیرا هم شتان ستاکتت متانتدنتد
وباغورکامل به سخنهای من گوش دادند ومرامثلی که درباوگفۀتم
تشویق کردند وگویا جر ت دادند .این قص دوم هم جنب مذهبتی
وعقیده ای دارد :
یاددارم که شبی درکاروان همه شش رفۀه بتودم وستحتر
درکناربیش خفۀه ،شوریدۀ که درآن سفرهتمتراه متابتود ،نتعتره
برآورد وراه بیابان گرفت ویک نفس آرام نیافت ،اتون روزشتد
گفۀمش آن اه حانت بود ،گفت بلبفن را دیتدم کته بته نتانتش
درآمده بودند ازدرخت ،کبکان ازکوه وغوکان ازآب و بتهتایتم
ازبیشه ،اندیشه کردم که مروّر نباشد همه درتسبیح ومن درغفلتت
خفۀه:
دوش مرغی به صبح می نانید عقل وصبرم ببرد وطاقت وهوش
مگرآواز من رسید به گوش
یکی ازدوسۀان مخلص را
گفت باور نداشۀم که ترا بانگ مرغی انین کند مدهوش
گفۀم این شرط آدمیت نیست مر تسبیحگوی ومن خاموش
وقت نماند وهمه مۀفرق به نان واای شدیم ،دوسه نتفتراز
آنهاجداًخواهش کردندکه هروقت موقع دست باد همچه قصه هارا
نوشۀه روان کنم  .قص اصحاب کهف در روندآن قصته هتا ودر
راسۀای آن صحبۀهابمتیتان آمتد ،ستاعتت یتک بتجت شتش12
فبروری -1٢٢1احۀرام به خواننده ها ،اسماعیل راحل
نوشۀه بماند سیاه برسپید ونیکن نویسنده رانباشدفرداامید

اصحاب کهف

سۀایش خاص خداوندی است که بربنده پسندیده وخاصت
خود(محمد ص) این کۀاب بزرگ(قرآن) راناز کردو درکتمتا
صورر ومعنای آن هیچ نقص وعوجی را راه نداد ،تابه این کۀتاب
بزرگ خلق راازعذاب سخت بۀرساند واهل ایمان راکه اعما شتان
نیکواست به اجر نیکودرعانم عقبی بشتارر دهتد وبتگتویتدکته
درسرمنز پرنعمت بهشت زندگانی ابدی ودایمی برقراراست و آن
هایی راکه گفۀند خدافرزندی داردوبه این سخن وعقیدۀ جاهتفنت
خودقایم اند ،به قهروغاش خداوندی آگهتی داد .زیتراآنتهتانته
خودشان ونه پدران شان از روی علم وواقعیتت حتر متیتزنتنتد
وهمیشه کلم کذب ودرو اززبان شان می آید .ای رسو نزدیک
است که توجان عزیزر رااز شدر غم واندوه که آنها ایمان نمتی
آورند ازدست بدهی ،توبعداز انجام رسانت ،ابداً ازکتفتروعصتیتان
امت غمگین مباش ،جزای هرکس بدست ماست ،مازمین راجتلتوه
دادیم وزینت و آرایش بخشیدیم تامردم رابه آن امۀتحتان کتنتیتم
وبعدها همه رافنا وتباه می کنیم و روزقیامت می آوریم .
ای رسو ما ،قص اصحاب کهف دروبفی اینهمه آیتار
قدرر و عجایش حکمۀهای ماواقع عجیبی است .جوانتان کتهتف
ازبیم دشمن در غارکوه پنهان شدند ،ازدربارخدای بزرگ مسوتلتت
کردند که در نطف ومرحمت خودرا بر روی آنهابکشاید وبرایشان
هدایت کامل مهیاسازد .خداوندبرای اندین سا به هوش وگتوش
شان پرده بهوش آورد وبعدآنهارا برانگیخت تابین آن هاییکه قص
اصحاب کهف را راست میگفۀند وکسانیکه به آن اخۀف داشۀنتد
روشنی آورده شود که کدام آن واقعی وحقیقی است .
خدای بزرگ به پیغامبرخودمیگویدکه قص اصحاب

کهف رابرایت مکمل بیان میکنم تابرایتت متدنتل واضتح شتود.
اصحا کهف جوانمردانی بودند که به خانق ختودایتمتان آورده
بودند وخداوندبه نطف خاص خودبه مقام ایمتان وهتدایتت شتان
بیفزود وبه دنهای پاک آنهانورایمان وتوحید رامحتکتم واستۀتوار
داشت .آنها اشخاص باایمان ودرست کاری بودندکه برعلیه کافران
ومشرکان عانم قیام کردند وگفۀند پروردگام متا متانتک زمتیتن
وآسمان است وما جز آن خدای یکۀارا،هیچ موجودوایزدیتگتری
رابه خدایی نمیخوانیم واگربخواهیم مثل مشرکان به راه خطارفتۀته
ایم .اینها قوم ماهسۀندکه خدایانی غیرخدای یتگتانته گترفتۀتنتد،
درحانیکه هیچ دنیل روشن برخدایی آنهاندارند ،اه ظلم وکتذبتی
باوتر از این باشدکه برخدای عانمیان می بندند .
اصحاب کهف به یکدیگرخودگفۀندکه برای نجار ازشتر
این مشرکان به غارکوه پنهان میشویم تاخداوند به نطف ومرحمت
خود ،راه آسایش و کشایش رابر روی مابکشاید ،آنتگتاه آنتهتابته
غارکوه رفۀه به خواب عمیق فرو رفۀند .خداوند(ج) آفۀاب رابته
غارکوه انان مسلط گردانیدکه ازطر صبح بته ستمتت راستت
وازطر بعدازظهر ازطر اپ غارکوه می تابید تاآنهابه راحتت
و به امن باشند .
این حکایت (جوانمردان کهف) یکی ازآیار انهی استت،
هرکس را خداوند رهنمایی کند به حتقتیتقتت متیترود وهترکته
راخداوند گمراه گرداند ،هرگز اورا کسی هدایتت نتمتیتۀتوانتد.
کسانی بودندکه فکر میکردند اصحاب کهف بیدار هسۀند ،حاونکه
درخواب بودند وبرای رفع خسۀگی شان به پهلتوگتردانتیتده متی
شدند .سگ شان دو دست بر درآن غارگسۀرده داشت ،اگترکستی
ازحا آنها مطلع میشد آنقدرهیبت وصفبت داشۀنتدکته ازختو
آنهادرهراس وایزی گفۀه نمی توانسۀند .
خداوند آنهارا ازختواب بتیتدارکترد ،ختودشتان نتمتی
فهمیدندکه اه مدر در خواب بودند ،یکی ازدیگرمیپرسیدند کته
اندروزبخواب بودیم ،بین خودمی گفۀندکه روزمکمل وبرخی از
روز دیگر ،درشک واندیشه بودند ومیگفۀندکه خداوندمیدانتدکته
مااه مدر درغارکوه بودیم .گفۀند یکی ازمابه شهربرود واز پونی
که داریم ایزی خوراکه خریداری کند ،وکن به بستیتاراحتۀتیتاط
برودکه کسی خبرنشود وکسی اورا نشناسد واز کارماآگاه نشتود.
اگرخبرشوند یاما را سنگسار میکنند ویابه دین خودمی درآورنتد
وهرگزروی خوبی نخواهیم دید.
بازخداوند(ج) مردم را ازحا اصحاب کهتف ختبترکترد
تاخلق بدانند که وعدۀ خداوندی حق است ،به روزحشر تمام مردم
زنده میشوند وکسانیکه بین خود درحص زنده شدن بعتداز مترگ
اخۀف دارند ،اشۀباه شان رفع شود .بعای ازگمراههامیگفۀنتدکته
دور این رادمردان اصحاب کهف حصار ودیواری ساخۀه شود تادر
حبس واز خلق دورباشند ،تامردم آنها رابه دین خودنتختوانتنتد و
آنهایی که برواقعیت این امرآگاهی داشۀند وخداپرسۀان بتودنتد،
میگفۀند برای شان مسجدی بنا شود .
دربارۀ تعداد اصحاب کهف نظریه هامخۀلف است .بعاتی
هامیگویند سه نفربودند واهارمین سگ آنها .برخی میگویتنتدکته
عدۀ آنهاپن نفربودند وششم سگ شان ،وبعای دیگرمتیتگتویتنتد
هفت نفربودند وهشتۀتمتیتن ستگ شتان .ختداونتد بته رستو
خودفرمودکه به مردمی که این اخۀففار بی فایده رابرپا میکننتد
بگو که خدای من به تعدادآنها ازخلق کرده داناتر است ،کستانتی
که تعدادآنهارا هشت میگویند ازنام های شان انین یادمی کنند :
یملیخا ،مکسلینا ،مسلینا ،مرنوش ،وبرنوش ،شازه نوش ،کفشۀیوش
وهشۀم سگ شان که قمطیرنام دارد.
خداوند(ج) به پیغمبر(ص) فرمودکه توبااهل کۀاب دراین
موضوع مجادنه مکن ،جزآنکه هراتیتز بته ظتاهتردانستۀتی یتاد
واظهارکن ودیگر این که هرگز فۀوا دراین باب از احدی مپرس .
بازذار کبریایی به رسو خودگفت که هرگزمگو که من این کار
رافردا خواهم کرد ،بلکه بگو که ان شاءا اگر خدا بتختواهتد ،و
خدارا نحظ فراموش مکن وبه خلق بگو که دربارۀ یتاران کتهتف
بحث وجنگ وجدا فراهم نکنید وبگو که امید است ختدای متن
مرا به حقایقی بهۀر ازاین قصه هدایت فرماید .
اصحاب کهف سه صد و نُه سا درغارکوه خواب بودنتد،
یهودی ها اعۀراض کردندکه نه سا ارا اضافه گفۀه شتد ،متگتر
تفاور بین سا شمسی و قمری است .برای شان بگوکه خداوند به
مدر اقامت آنها داناتراست وبه هم اسرارغیش آسمانهتا وزمتیتن
محیط است .بینا وشنوااست ،هیچ کس جزاو نگهبان خلق نتیتستت
وکسی را درفرمان خود انباز وشریک نگیرد ،وآنچه ز کۀاب خدا
برتو وحی شد آنرا برخلق تفور کن ،کلمار خدا راهتیتچ کتس
تغییرداده نمی تواند وکسی جز درباراو پناهی نتختواهتد داشتت،
همیشه خویش راباکما شکیبایی ،به صحبت آنهایی که صبح وشام
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خدا را می خوانند و رضای او را می طلبند  ،وادار کن و یتک
نحظه از آن فقیران اشم مپوش که به زینت های دنیا مایل شوی و
هرگز از آن هایی که د های شان را از یاد خدا غافل کرده ایم و
تابع هوای نفس خود شدند و به بدکاری پرداخۀنتد  ،مشتایتعتت
مکن  .با اشرا و ثروتمندان ظانم و هواپرسۀان مپیوند .
بگو دین حق همان است که از طتر پتروردگتار متن
آمده ،پس هرکه بخواهد ایمان آورد و هر که می خواهد کتافتر
شود .مابرای سۀمکاران آتشی مهیا ساخۀه ایم که شعلته هتای آن
مانند خیمه های بزرگ گرد آن ها را احاطه کرده و اگر از شدر
تشنگی  ،آبی درخواست کنند آبی مانند مس گداخۀه به آن هتا
می دهندکه روده های شان را بچکاند  ،آن آب بدترین نوشیدنتی
وآن دوزخ مشکل ترین جای مسکونی  .آنان که به ختدا ایتمتان
آوردند و نیکوکار شدند ،اجر آن ها نزد خانق ضایع نمی شتود ،
برای آنها اجر بزرگ مهیاست  ،بهشت برین  ،در زیر درختت هتا
آب های جاری وهمه نعمت های خداوندی  ،نباس های زرین سبز
و دیبا و بر تخت های باعزر و باشأن وشوکتت وآرام زنتدگتی
ابدی خود را پیش می برند( / .دنبانه دارد)
******************

صالح »استخبارات می نوشد «
یاخلعت آنرا می پوشد؟

چرا هیچ منبعی واضح نساخته است
که این چه نوع حمله ای بوده است؟

اتفاق ناگوار امروز باوی امرا صانح ،حلق دیگتری از
زنجیرۀ فجایع جنگی به شمارمی رود و نجار جان ایشتان امتری
خجسۀه است .اما صانح درگفت وگوی ازقبل تنظیم شده بانتطتف
ا نجفی زاده مدعی شدکه انان اشم وگوش همته اطتفعتاتتی
داردکه اسۀخبارار رامینوشم .هرگاه «نوشیدن اسۀخبتارار »ایتن
باشدکه مهاجمان مثل نوشیدن یک پیانه آب ،کاروان موتر هتای
زرهی را با «انفجار »پرتلفار ضربت بتزنتدن ایتن «نتوشتیتدن
اسۀخبارار »نه ،بلکه پوشیدن خلعت صرفاً تبلیغار «اسۀخباراتی »
است.
من تمام گزارشها ازمنابع گونه گتون رادنتبتا کتردم
تابدانم این حادثه ای نوع انفجاری بودهن توفیق نیافۀم .هیچ کسی
ظاهراً حاضربه توضیح نوع «انفجار »نیست .ارا؟ اه انتفتجتاری
بوده؟ ماین ،بمش ساعۀی؟ بمش اسپکی؟ انۀحاری؟ بمش ریمتور
کنۀرو ؟ مهم تراینکه انین مادۀ منفجتره دقتیتقتاً درکتجتا جتا
سازی شده بوده؟ برفرض ،درحاشیه جاده .جاسازی یتک متایتن
بسیاروقت گیراست .گذاشۀن بمش دریک جعبته یتاکترااتی یتا
پوشش دیگری ،اه گونه از اشم صدها عامل امنیۀی که پیتش از
خروج صانح از خانه ،راه ها را به روی مردم مسدود می کتنتنتدن
مخفی مانده بود؟هریک ازین فرضیه ها حقیقت داشتۀته بتاشتد،
نوشیدن اسۀخباراتی صانح ،زیرسوا می رود.
هیچ اسۀخبارار نوشی حاضر به وضاحت درین باره نشده
است .حۀی صدیق صدیقی سخنگوی دونت ،با نشر یک اعتفمتیت
مغشوش ،مدعی شده که این «کاردشمنان صلح وثبار »است! از
کاربرد انین اصطفحار من درآوردی ،کلیشه یی و ستردرگُتم
خسۀه نشده اید؟ خودِ صانح رسماً و حاوراً می گویتد کته متن
دشمن طانش هسۀم و صلحی مطابق میل آنان درکار نیست .کماکان
این «دشمنان صلح وثبار »ازکدام آب وخاک است؟
آنانیکه خیا می کنند این کار طانتش استت ،از روی
عادر ،یک اندازه عجله نشان می دهند .اگرخود شما طانش باشید
و مسیرها و گردنه های دپلوماسی و جنگ را به کمک امتریتکتا،
پاکسۀان و امارار و قطر به حد وزم «فۀتح »کترده و ختود را
دریک قدمی فۀح بدون خونریزی دسۀگاه رهبری سیاسی ،جامعته
و کل کشور احساس کنیدن از روی کدام عقلی به امترا صتانتح
حمله میکنید تا خود به خود تمام پیروزی ها ،فرصت های رسیدن
به آخرین خط پیروزی را به خطربیاندازید؟ شاید دستۀتی استت
که می خواهند صانح را رشد بدهند .مگرنته اتنتیتن استت کته
اسۀخبارار های اند ملیۀی است که درگره گاه بحرانی کنتونتی،
یک دیگر خود را «می نوشند (».گزارشنام افغانسۀان)
**************

صلح وصالح

و دشمنان آشکار و پنهانش همچنان در کمین خواهنتد بتود .بتى
تردید ،موجودیت وى در تیم ارگ ،میزان آسیش پذیترى او را
بیشۀر مى سازد .اما رویهمرفۀه بقو شهید مستعتود ،هتر ضتربته
دشمن ،اگر نابودر نکند ،بقور ار مى افزاید .سوء قصد ناکتام
دیروز ،حمایت گسۀرده موافقان و حۀى منۀقدان صانح را در قبا
داشت و عجانۀاً بر محبوبیت وى افزوده است/ .

هفته نامۀ امید

شمارۀ 4701

مشۀاق احمدکریم نوری

شما کانیفورنیا

پاسداشت زبان مادری
و حرمت فرهنگ ها ...

از جمله بف حصار دیدم
در عشق روم که عشق را من
من عشق تو اخۀیار دیدم
از مُتلک جهان و عیش عانم
(مونوی)
ای هم میهن من ! دراین ماه سپۀمبر اینک به قستمتت ستی
وسوم سلسله نوشۀه های دنبانه دارم رسیدیم ،این بخش رابه دوست
گرامی وبزرگوارم شخصیت ارزشمند ودانشمند جناب داکۀرغتفم
محمد دسۀگیر ،بانی ونخسۀین ر یس انۀخابتی انتجتمتن داکتۀتران
افغانسۀان در ایاور مۀحدۀ امریکااهدامیکنم.
من محۀرم داکۀر دسۀگیر را ازسانهای زیادی می شتنتاستم،
واگربگویم که ایشان باجناب قبله گاه صاحش من ،قبل ازتتونتدم
دوست وهم محله وهم منطقه وهم مکۀش بوده اند ،خف نگتفتۀته
ام  .بلی جناب اسۀادانحاج قوماندان نور اندین نوری ،اسۀاد اکادمی
وقوماندان امنی پلیس وقهرمان شش ستانت ورزش دوش کشتور
وسۀارۀ نیس عانی حبیبیه کابل دوست وبرادرصمیم جناب داکتۀتر
دسۀگیرهسۀند ،وتاحا انحمد بهمان دوسۀی وبرادری باقی مانتده
اند ،که هردوی شان درحفو وعزر انهی باشند.
جناب اسۀادنوری بزرگ هروقت که صتحتبتۀتی ازمتحتل
ومنطق شان در شهرقدیم کابل وازگذر پرازصتفتا وصتمتیتمتیتت
وپربرکت شوربازار یادمی نمایند وازجمل دوسۀان ویاران زیادشان
درآن محفر نام میگیرند ،یکی ازجمل همان خوبان ومتهتربتانتان
ازایشان(داکۀرغفم محمددسۀگیر) خاطرنشان میشوند وبهمین ستان
ازقبله گاه شان که صوفی وارسۀه ودسۀگیر وسخاور پیشه با اهانی
محل بودند ،که روح پدرشان ودیگربزرگان رفۀه شاد وزنده هتای
شان را خداوندمهربان به پناه خود نگه بدارد .
اضافه ازسه دهه میشود که من نیزبحیث یک مطتبتوعتاتتی
سابقه دار با جناب داکۀردسۀگیر همکارودوست میباشیم ،وهتکتذا
دراندین کنفرانس و گردهمآیی هاومظتاهترار کته راجتع بته
کشورعزیزمان براه افۀاده بود ،اشۀراک و سخنرانی هاداشۀه ایم ،و
اکنون هم درهفۀه نام مردم افغانسۀان ،نشری وزین امتیتدکته بته
همت محمدقوی کوشان وداکۀرصاحش ثمیله کوشان نزدیتک بته
سه دهه مرتباٌ انۀشارمی یابد ،هردوبصورر مسۀمرهمکاری دایمتی
داریم.
جناب داکۀردسۀگیر اخیراً بانطف ومحبت دواثرگرانبتهتای
شانرا ،یکی (شناسایی بااخفق طبابت) کته درصتفتحت او آن
یادداشت واهدا واماای شان بخاطرتحفه به اینجتانتش متیتبتاشتد،
یادگارماندگار خویش رادرج نمودند .واقعا کۀاب انیس ومتونتس
انسان میباشد  :هم نشینی به از کۀاب مخواه – که مصاحش بود ترا
به گاه وبیگاه – این انین همدم نطیف کی دید -که نرنجید وهتم
نرنجانید !
جتتنتتاب داکتتۀتتردرآغتتازیتتن صتتحتتبتتت درکتتۀتتاب شتتان
ازداکۀرناکاییما دایرکۀر جنرا موسس صلح جهانتی نتقتل قتو
دارند« :اهدا تدریس اخفق طبابت این است که اطمینان حاصل
شود تااطباء به موضوعار اخفقی دراتخاذ فیصله ها درطو حیار
خود حساس باقی بمانند» .دقیق سخنان نغز وپرمغزی راکه اسۀادان
گرامی ما دردانشگاه کابل ودعوتها بیان میداشۀند که ژورنانیسۀتان
نیز به مثل طبیبان حاذق وصادق معر شخصیۀهای شتان ومتحترم
اسرار رازها و نیازهای مردم شان وبامنۀهای ادب واخفق میباشنتد.
اسۀادان مااون جناب هانه صاحش میگفۀندازآنجایی کته اختفق
هنراست وهنراخفق ،وهنر وعلم وفن روزنتامته نتگتاری اصتو
مسۀلزم ادب واخفق درهم عرصه های زندگی ژور نانیسۀیتک را
هرژورنانیست باید مدنظرداشۀه باشد .
کۀاب دوم هم تۀبع ونگارشش راکه جناب داکۀردسۀتگتیتر
مۀخصص جراحی عمومی وفعف مۀقاعد انجام داده اند( ،مشابتهتت
اوضاع سیاسی قرن نزده تا بیست ویک) رامورد کنکاش قترارداده
«:ویۀنام باافغانسۀان امروز »رابه بررسی گرفۀه وگفۀه اندکه ایتن
اثر را به پیران ،طفلکان ،زنان ومردان معصومی که حمفر ظانمان
انۀحاریان طانش به حمایت اسۀخبارار پاکسۀان و امریکا جان باخۀه
اند ،تقدیم کرده اند .
داکۀردسۀگیرمنحیث یک صاحش قلم مبارز نقتل قتو از
گاندی هم در این کۀاب داشۀه« :او شمارانادیده میگیرند ،سپتس
بر شمامی خندند ،بعدتر با شمامیجنگند ،ونی درآخرشمتا پتیتروز
میشوید! »باآرزوی طو عمروسفمۀی کامتل وستعتادر داریتن
جناب داکۀر دسۀگیر .
این نوشۀه بازهم درروزهای کرونایی یا کووید 29که آرام
آرام این واژه هاوکلمار درادبیار مان شامل شتده ،وهتنتوزهتم
بحیث تهدیدبزرگ در سطح جهانی باقی مانتده استت ،وزنتدگتی
مردم گیۀی رادرتمام عرصه هاوهمه ابعادحیار انسانی تحت انشعاع
قرارداده ،همانطورکه هنری کیسنجرتحلیلگر کارکشۀ معاصر

امریکادرمقان تحلیلی اش دروا سۀریت ژورنا گفت که زندگی
در واپسای کرونا درسطح جتهتان هتمتان زنتدگتی قتبتل از29
دسمبر 1٢29که کووید 29درسازمان صحی جتهتان ثتبتت شتد،
نخواهدبود ،وجرقه هاوبارقه های ناشی ازآن تاسا های زیاد باقتی
می ماند .
امسا  1٢1٢رابه شکلی داریم همه درخانه سپری میکنتیتم
که درآنجاهم عاای خانواده هسۀند ،اگرسرف عادی هم نتمتایتنتد
یاد تنگ کسی ضیقی کند وجرم درداخل خانه (دبل قترنتۀتیتن)
میشود! کسی بتیتنتی ختودرا بتختارد یتاپتاک کتنتد وستوسته
ایجادمیشودکه بخدا آمد وگرفت! رقمش خو مثل حمل (کتروو=
کرونا) واری مانوم میشه !!! اعیادی راکه سپری شد ،به عید دوری
هاودوسۀی هانقش داده اند !
به گفۀ پدرو سانجز صدراعظم سوسیانیست اسپانیه که پس
از پنجصدسا صدای اذان محمدی (ص) ازآن کشوربلند میتشتود،
درسخنرانی های کرونایی خود گفت ای جهانیان وای اهل دنتیتا،
ببینیدکعبه بسۀه ،واتیکان بسۀه ،اماکن و دوایرودفاتر وفابریتکتار
و ...همه بسۀه ،آدم ازآدم گریزان واز کترونتا نتاون ،پتس بته
خداانگ بزنید وبه همدیگرباحرمت واحۀرام بته هتمته ادیتان،
مذاهش ،آیین ها ،زبان هاو رنگ وپوست ونهاد وقوم و ...باتفاهتم
وصل رحم ومهربانی رفۀار نماییتد ! آنتچته کته آمتده جتهتان
رادگرگون ومنقلش ساخۀه ،پس خداوند آن ایزی راکته دوستت
دارد انسانیت است ،وانسان وانسانیت راحرمت نتهتادن وختدمتت
نمودن وبه حقوق هم شان احۀرام داشۀن ،تاکید وتاییدهمه ادیتان
و مذاهش میباشد .
به همین ترتیش بسا ازرهبران دنیامعاد همچو سخنان انسان
دوسۀانه و بشرخواهانه وصلح پسندانه راکه تمکین به ابتنتای بشتر
میباشد ،شامل بیانار خویش نمودند -انبۀه رهبرانی که اصل اصیل
زعامت وقیادر و(نیدرشپی) را بلد اند ومیدانند ،وبعای شان کته
هنوزکه هنوزاست نمی دانند اه بگویند واه بکنند ،هنوزهم (بتی
خلطه !) فیرمینمایند ! اندی قبل درهمین اوضاع کترونتا زدگتی!
آقای ترمپ علیه اهارزن عاوکنگرس امریکاسخنانی ابرازکردکه
از نظراهل قلم وکفم وبرنامه های انسان محور وتی سیاسۀتمتداران
معۀد ومثبت نگر ،آن سخنان نهادپرسۀانه وجنتستیتت زده ودور
ازکرامت بشری پنداشۀه شد ،وقسمی توجیه گردیتدکته هتمتچتو
موقف گیریها سوء اسۀفاده ازآزادی ومردم ساوری می باشد .
هیلری کلنۀن نامزدریاست جمهتوردرستا  1٢2٦هتم از
اظهارار ترامپ در بارۀ زنان دموکرار کانگرس رابشدر انۀتقتاد
نمود .وی زمانیکه خانم او ایاور مۀحده وبعد وزیرامورخارجته
دردورۀ او بارک اوباما بود ،سخنان ترامپ را دربتارۀ رشتیتده
طلیش ،آریاناپریسلی ،انکسنیا و کاسیوکورتز نهاد پرسۀانه شمترد.
شایان یادآوریست که دوناندترامپ درپیام تیوتتری ختطتاب بته
اندنمایندۀ زن دموکرار نوشت :بهۀراست بته کشتورهتای تتان
برگردید وبه مناطق جنایت زدۀ تان ! خانم کلنۀن دمتوکتراتتانتی
راکه هد نفاظی ترامپ قرارگرفۀه بودند اهل ایتاور متۀتحتده
خواند .ترامپ از انحان عمر هم انۀقادکرد ،عمر درسومانتیتاتتونتد
شده ودر21سانگی به امریکا پناهنده گردید .
این مشاجرار زمانی قمچین گردید وبرطبل آن کتوبتیتده
شدکه نانسی پلوسی ر یس مجلس نمایندگان درصحبت ازاین افراد
یادنمود که ایشان یک دنیای عمومی ویک دنیای تویۀتری دارنتد
واز همین طریق هم رای بدست آورده اند ،و اوکتاستیتوکتورتتز
همچوسخن پهلوی سخن گذاشۀن رابی احۀرامی شتدیتد بته زنتان
ودرمجموع مردم (رنگین پوست) و (تاریک پتوستت) تتوصتف
نموده بود .
بدنبا قۀل جورج فلوید واینکه افسرپلیس اضافه ازهشتت
دقیق زانوی خود رابرگردنش کنده زده بتود ،گتنتد ورستوایتی
اپارتاید وتبعیض نهادی یکبار دیگربه مشام هامحتستوس گتردیتد
وهنوز ادامه دارد  .درهمین اندروزهم که جو بایدن کاندیدحزب
دموکرار برای انۀخابار ریاست جمهوری ،که سناتتور کتامتیتف
هریس ،زن ویق تاریک پوست رابه معاونتت ختوددرانتۀتختابتار
معرفی نمود ،ترامپ باز هم به او حمله نمود و او را احمق خواند !
درحانی که بسیاری ها میگویند جوبایدن بااین کارش درجو حاکم
وفاای آگنده ازاخۀناق بایک تیراندنشانه گرفۀه ،اینکه هتریتس
رنگین پوست است ،و زن است ،و اینکه سابق کاری ستنتاتتور و
قاضی دربزرگۀرین ایانت امریکایعنی کانیفورنیا را درکارنام خود
دارد  .سناتورهریس از زمرۀ اقلیت هاست واینکه واندینتش نتهاد
هندی و جامایکایی دارند وهمه مردم منزجر ازاوضتاع کتنتونتی
رامۀمایل میسازند که زمین آنرامساعد بسازندکه جنس او ودومی
نیست بلکه همه انسان اند .باوخره امکان آنرافراهم کنندکه درسوم
نومبر معلوم بشودکه آیندۀ اهارسا بعدی اسکان رهتبتری کتاخ
سفید راکدام تیم یاحزب یا ایده بدست خواهد گرفت .
درعین حا معاد همچوگپها وسخنها بارها اززبان (اصونی
ها) وبی اصونها وطاقۀهاو یونهاکه شاگردان محمدگل متومتنتدهتا
ودیگرفرزندان ناخلف ازهمان قماشها ،به مراتش گفۀه اندکه فتفن
قوم برودبه ففن کشور وففن قوم برود به آن کشور دیگر...
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وجفنگ هایی از این دست ،گویندگان انین وطا فر همه غترق
درنجن اند ودرمنۀهای بی مباوتی وبی تفاوتتی درمتقتابتل انستان
وانسانیت می باشند !
آری ،بقو گاندی ،انسان که غرق شود می میرد اته در
دریا ،اه در رویا ،اه درگناه ،اه دردرو  ،اه درو وگتزا
واه درجهل ونادانی ،اه درخودبینی وتتکتبتر ،اته درختوشتی
وناخوشی وناهنجاری  .اه درقدرر واه در برتری جویتی واته
دربی تمکینی ،اه درکینه وحسد وانۀقام جویی و ...مواظش بتایتد
بودکه غرق نگردید ،انسان بودن وبدان انۀزام داشۀن خودبه تنهایی
یک دین خاص است که پیروان اندانی ندارد ،مثتانتهتای زیتادی
ازآن درجوّ حاکم توسط نابخردان کم نیسۀند.
اوریافاوای از روزنامه نگاران مشهورجهان کته کتۀتاب
مصاحبه هایش با رهبران دنیا ونوع دیانوگها و مونونوگهایش ارا ه
شده ،در دنیای ژورنانیسم قابل نمس ومکث است  .اومیگفتت :بته
من بگو دست است که قاتلی راکه با فیردوگلونه کسی راکشۀه بته
روی اوکی (انکۀریکی= برقی) بنشانند ،ونی بعد باافۀخارکستانتی
راکه بادسۀهای شان هزاران گلونه راشلیک نموده وشهریا محفتتی
راتخریش کرده به آتش کشیده اند ،برایش تکت پُسۀی یتادبتودی
ااپ کنند یابه گردنهای بسۀ شان مدا آویزان بدارند یتاهتم بته
سینه های نافراخ شان ازمدانهاجای باقی نماند .می گویند متیتدانتم
که همیشه اوضاع بدین منوا پیش رفۀه ومیرود! اون ایتنترا هتم
میدانم که تاریخ رابه ارادۀ فاتحتان و قتدرتتمتنتدان وغتاصتبتان
وزورگویان نوشۀه و رقم زده اند !
مگر درکشورخود ندیدیم ونمی بینتیتم کته کستی کته
بخاطرگرسنگی یا مریای نان یا دوایی را دزدیده ،سانها زنتدانتی
میسازند وکسی وی دوسیه اش راباو نمی نماید ،اما انس حتقتانتی
ومانی خان وحافو رشید با اعزاز واکرام رها می گردند ؟! انانچه
نویه جرگ مشورتی هم بجز ازخاک به اشم مردم زدن اه سودی
داشت ؟ عمل انجام شده که اهار ونیم هزارجانی رهاشده وبخاطتر
اهارصد دیگر 11٢ملیون ازپو یۀیم وبیوه وصغیر ،ودرین حانتت
کرونایی که یار ازیار میۀرسد! اینان اضتافته ازسته هتزارنتفتررا
درزیریک سقف جمع می نمایندتابعتداز رهتایتی هتا فتقتط دو
اسۀانکزی باهم ببینند یعنی مفعباس اسۀانکزی و معلو متعتصتوم
اسۀانکزی !!!
به راسۀی بایدآموخت وازخدا ترسیتده وبتختودآمتد در
شادی علت باید بود نه شریک و درغم شریک باید بود نه علتت .
هرقو وقراریکه میدهندکه جمهوریت خط سرخ ماست ،وثتیتقت
ملی وقانون اساسی خط قرمزماست ،همه را مفشاهین ومف مجاهتد
ومف برادر دریک جمله سبوتاژ میکنندکه امارر اسفمتی حتر
بعدی رامیزند ،اماگوش آنان کر است زفریاد بیکسان !
سپس شکوه ناسزاست که درگوش کرشود  .هراه بگویی
وبنویسی انگار که بادیوار گپ بزنی .میگویند یتهتودی درکتنتار
(دیوار) در اورشیلم برای عبتادر ایستۀتاد ،ختبترنتگتاری ازوی
پرسیداه دعاداری؟ گفت برای وحدر ادیان و همزیسۀی مسانمت
آمیز وحرمت بته انستان دعتابتا (دیتوار) دارم  .ختبترنتگتار
جسۀجوگرپرسیدکه آیاکدام تغییری بااینهمه نیتایتش ودعتاداری،
اوگفت تصور میکنم دارم با (دیوار) حر می زنم !
آری بااهل سا قلمزنی ،ماهم بادیوار صحبت داریم ! ./
*****************

صالح و صلح

درک مى کنند ،سرعت عمل و واکنش سریع و شدید طر مقابل
است که سه روز بعد از مصاحبه اخیر و یک روز پس از سخنرانتى
صانح در محفل هفۀه شهید صورر گرفت .این بدان معنا است کته
آنها از قبل دست به ماشه و در کمین بوده اند و صانح در تتیتررس
شان قرار داشۀه است .
نیکووى کوزیچکین ،افسر کاجى بى که در اواخر دوره
شاه و آغاز انقفب ایران ،تحت پوشش دیتپتلتمتار در ستفتارر
شوروى در ایران فعانیت میکرد .بعد از پیوسۀن اش به انۀلیتجتنتت
سرویس انگلیس ،خاطراتش را در کۀابى تحت عنوان ،کاجى بتى
در ایران نوشت .او بیان داشۀه ،زمانیکه شاه ایران در همکتارى بتا
امریکا و اسراییل تحرکاتى را در مترز ایتران بتا جتمتهتورى
ترکمنسۀان انجام داد ،خشم کرملین را برانگیخت .بریهنتف بتراى
حذ فزیکى شاه ایران ،رییس اداره یکم کاجى بتى را متامتور
ساخت تا شاه را ترور نماید .مقدمار این سوء قصد اند ماه طو
کشید تا رییس اداره یکم کاجى بى به بریهنف اطمینتان داد کته
ماموریت ترور ،در صبح روز جمعه که شاه از مرکز شهتر بستوى
کاخ سعدآباد عبور میکند ،در مسیر راه وى انجام میشود .بریهنتف
با اطمینان از پیام رییس کاجى بى ،در مفقاتى با رییس جتمتهتور
آنوقت امریکا گفت که عنقریش ،شاه ایتران ،هتمتچتون ستیتش
گندیده در برابر شوروى به زمین خواهد خورد .اما عملیار تترور
بنابر اشۀباه تخنیکى اجنت مؤظف ،صورر نگرفت و شتاه عتبتور
کرد  ( .صفح هفۀم )

هفته نامۀ امید

عبدانحمید

معاهده قطر چرا مردارتر از
دیورند و گندمک است؟

آنچه در قطر بین زنمی خلیلزاد غلزی ،نماینده خاص رییس
جمهور امریکا و طانبان در قطر اماا گشت افشا نمی شود زیرا
محۀویار این معاهده بحدی شرم آور وننگین است که افشای
محۀویار آن آبرو را میریزاند .برای اینکه به محۀویار این
معاهده پی برده بۀوانیم ،بایدتاریخ افغانسۀان رامرورکرد .آنچه
درقطر بین امریکا ،میراث دارانگلیس ،گذشت ،کاپی قرارداد و
معاهداتی است که بین امیردوست محمد وسردمداران خاندان
محمدزایی گذشت.
از سا  281٢به بعد سیاست بریۀانیا در قاایای منطقه
تغییر می کند .این تغییر به این معنا است که بریۀانیا سیاست
تجاوزی را نسبت به روسیه در دفاع از شبه قاره هند اتخاذ می
دارد .این زمانی است که امیر دوست محمد خان بارکزایی درکابل
ادعای امارر دارد .امیر دوست محمد خان هرگز قصد و خیا یا
توانایی پیشروی بسوی هند تحت اشغا بریۀانیا ،به تحریک ایران،
بخارا یا هر قدرر اروپایی را نداشت .انگلیس ها برای اینکه خود
را برحق جلوه داده باشد پخش و تبلیغ این درو را شروع کردند
که روس ها قصد اشغا هند ورسیدن به آب های گرم را از طریق
افغانسۀان در سر می پروراند .انگلیس ها سیاست تبلیغاتی مشابه را
در مورد ایران مطرح ساخت .این سیاست بریۀانیا بنام سیاست انن
بارو )(Ellenborough Doctrineمشهور گشت اون طراح این
سیاست وی بود .هد از این سیاست پیشروی به بهانه جلوگیری
از پیشروی روسیه بسوی شبه قاره هند بود.
از همین جا است که بریۀانیا عمیقا وارد سیاست افغانسۀان
می گردد .برای اینکه به سیاست خویش جنبه عملی داده باشد
اشغا افغانسۀان در راس ماجراجویی های انگلسۀان قرار می گیرد.
این ماجراجویی ها عواقش وخیمی را برای بریۀانیا در پی داشت.
زیرا انگلیس ها خود را بشکل مسۀقیم در اداره جغرافیه ای که بعدا
بنام افغانسۀان مسمی گشت در قرن  29درگیر ساخت .این به این
معنا است که ظهور افغانسۀان بحیث یک حیطه جغرافیایی در
اواسط قرن  29مطرح می گردد و پیش از آن هیچ سند و ثبوتی
در مورد پدیده افغانسۀان در آرشیف تاریخ بین انمللی نیست .این
ادعا که افغانسۀان تاریخ پن هزار سانه دارد سرقت تاریخ اقوام
ساکن منطقه توسط یک گروه بنام افغان است که خود قادر به
معرفی خویش نیسۀند.
یک و نیم قرن بعد در دهه  298٢که مصاد با اشغا
افغانسۀان توسط قشون سرخ شوروی می باشد ،پیروی سیاست
مشابه توسط امریکا مطرح گردیده و ایجاد مجاهدین توسط امریکا
به بهانه جلوگیری از رسیدن شوروی به آب های گرم ،فوتو کاپی
سیاست قرن  29انگلیس در مورد منطقه است .قابل یادهانیست که
بعد از جنگ دوم جهانی (29٤٥ – 2919م) امریکا خود را میراث
دار سیاست انگلیس در منطقه تحمیل کرد.
انگلیس ها غرض تحقق بخشیدن به سیاست خویش قبیله
محمدزایی را درافغانسۀان کرایه کرد اون یک حقیقت مسلم است
که قدرتهای اسۀعماری افغان ها را کرایه می توانند ونی خریده
نمی توانند .افغان ها هم برای اینکه توانسۀه باشند به حیار ننگین
خویش ادامه دهند به پیروی از سیاست بلهوسی با کما خوشی
خودرا درخدمت قدرر های خارجی کرایه می دهند .انگلیس ها
با دوست محمد خان موسس خاندان محمدزایی ها (بارکزایی)
تماس گرفۀه و وی را اجاره می کند.
بعد از سا 28٤٢م که مصاد است با دست اندازی
انگلیس ها باوی افغانسۀان و تایید امیر دوست محمد ،بزرگ قبیل
محمدزایی ،بحیث امیر افغانسۀان ،افغانسۀان به خط مقدم جبهه
مقابله انگلیس ها با روسیه مبد می گردد .بعد از تراژیدی 28٤2
–  1که بنام جنگ او افغان – انگلیس شهرر یافت ،انگلیس
تصمیم گرفت که افغانسۀان را بشکل نیابۀی اداره نماید .تایید امیر
دوست محمد بحیث امیر کابل باین معنا بود که امیر خود و قوم و
قبیله خویش را در بست در خدمت انگلیس ها قرار می دهد.
انگلیس ها منبعد محمدزایی ها را از طریق دادن پو نقد ،اسلحه و
حمایت معنوی اسۀخدام می کند .خدمت قبیله محمدزایی برای
انگلیس ها از هر نگاه بنفع بود زیرا این کار با مداخله مسۀقیم
انگلیس ها از هیچ نگاه برای انگلیس ها اقۀصادی نبود.
محمدزایی ها پونی را که از انگلیس ها بدست می آوردند
بنام تحفه خدایی قلمداد می کردند .در حانیکه هد توسط
انگلیس ها تعیین می گشت امیر دوست محمد وقوم و قبیله وی
مکلفیت اجرایی داشۀند .در همین جا است که انگلیس ها طی
معامله با روس ها دریای آمو را مرز بین حوزه نفوذ روس ها و
انگلیس ها معین می دارد .این حوزه در حیطه افغانسۀان کنونی بنام
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حیطه زمامداری محمدزایی ها درج تاریخ افغانسۀتان متی گتردد.
سیاست انگلیس در مورد افغانسۀان عجایش ختود را داشتت .در
حانیکه هد و مرام از انگلیس بود ونی اجرای آن از طر افغان
ها !
افغان ها اکنون بحیث دژ مسۀحکم در برابر پیشروی روس
ها بصوب شبه قاره هند تایید گشت .از اینجتا استت کته نتقتش
افغانسۀان در تاریخ بنام کشور حایل )(buffer stateشهرر یتافتت.
بعد از فۀح سمرقند و بخارا توسط روس هتا در دهته  28٦٢در
دوران امارر دوست محمد خان ،حیطه افغانسۀان بحیث حوزه نفوذ
انگلیس ها در برابر روس ها قلمداد گشت .این باین معنا گشت که
دفاع امرای محمدزایی وظیفه و مکلفیت انگلیس ها در برابر روس
ها گشت .محمدزایی ها در مقابل ،این صفحیت را از انگلیتس هتا
کسش کردند که در سرکوبی ساکنین افغانسۀان دست بتاز دارنتد.
اینکه امارر دوست محمد خان از محدوده کابل به صوب قندهار،
هرار و بلخ توسعه یافت ،از اثر توافقاتی بود که بین انگلیس ها و
ایرانی ها و روس ها حاصل شد .امیر دوست محمد خان در شامتل
ساخۀن این شهرها در حیطه زمامداری خویش نقشی نداشت !
درگیری انگلسۀان در افغانسۀان ذره ای بخاطر مردم نبتود.
تمام تپ و تفش برای تامین منافع انگلیس ها در منطتقته تتوستط
امرای محمدزایی افغان بود .قبل از آن قبیله سدوزایی برهبری شاه
شجاع ،نواسه احمد ابدانی ،موسس افغانسۀان با قبیله متحتمتدزایتی
برای نوکری انگلیس ها رقابت کرد ونی بازی را باخۀند.
آنچه امروز در قطر بین امریکا و طانبان می گذرد تکترار
تاریخ افغانسۀان است .مذاکرار قطر بین زنمی خلیلزاد و طتانتبتان
بحدی شرم آورد بود که هر دو طر از افشتای آنتچته صتورر
گرفۀه است ابا می ورزند.
طانبان حین بیعت به اسامه بن ودن در سا 2998م جتهتاد
علیه امریکا را بعد از کلمه ،نماز ،روزه ،زکار و ح رکن شتشتم
ایمان قبو کردند .باوخره گپ بجایی رسید که عین طانبان دفتاع
از منافع امریکا در افغانسۀان و منطقه را پذیرفۀه و موافقتت نتامته
اماا می کنند .شرط طانبان در برابر این خود فروشی ایتن استت
که امریکا این گروه مفسد شرور تروریست را بحیث زمتامتداران
افغانسۀان بپذیرند .برای گرفۀن مقام و منزنت به ماسکو رفۀه و قبر
ننین را زیارر میکنند ،با امریکا روبرو قرار گرفۀه نوکری امریکا
را می پذیرند ونی ازمذاکره مسۀقیم با غنتی غتلتزی وبتا متردم
افغانسۀان ابامی ورزند !
زنمی مموزی خلیلزاد غلزی یک دیپلمار افغان امریکایی
است .وی برای دو سا است که ماموریت مذاکره با طانبان را از
طر امریکا بدوش دارد .وی بۀاریخ  11مارچ  29٥2در شهر مزار
شریف مۀوند گشت .زنمی خلیلزاد مۀاهل بوده و باختانتمتی بتنتام
شرنی بنارد Cheryl Benardازدواج کترده و عاتویتت حتزب
جمهوریخواهان امریکا رادارد .زنمی خلیلزاد دو اوود بتنتام هتای
انکزندر بنارد Alexander Benardو ماکزملین بتنتارد Maximilian
Benardدارد/.
(برگرفۀه ازسایت افغان پیپر)
****************
صالح و صلح
واکنش سریع تروریسۀى ،در برابر اظهارار اخیر صانح ،از جانتش
هر دسۀگاه اسۀخباراتى که باشد ،نه تنها تهدیدى جدى متحتستوب
میشود ،بلکه نمیۀواند ،صرفاً کار گروه هاى تروریستۀتى داختلتى
باشد.
بدون شک ،صانح انسان آگاه ،پُر شور و توانمندى استت
که رؤیاى رسیدن به رهبرى افغانسۀان را در سر دارد .و بته ایتن
واقعیت تلخ نیز ملۀفت است که بدون پشۀیبانى سیاسیون پشتۀتون،
نمیۀواند به این مأمو جامعه عمل پوشتد .بتارى او گتفتت کته
سیاست ،اقۀصاد و فرهنگ باید پشۀونیزه شود .مدام از افۀتختارار
تاریخى پشۀونها یاد مى کند و داعیه دار پر و پا قرص دیتورنتد و
سرزمین هاى آنسوى آن است .او از همین حاو ،در یک رویتکترد
بى پیشینه ،روى حمایت ناسیونانیست هاى پشۀون که گرایش ضتد
پاکسۀانى دارند ،براى کاندید شدن در انۀخابار بعدى حساب بتاز
نموده و اتهامار عدیده تاجیکان را در این راسۀا ،بجتان ختریتده
است .اما قبیله گرایى مفرط و عدم بلو سیاسى نخبگان پشتۀتون،
این رؤیاى او را دست نیافۀنى مى نمایاند.
افزون بر این ،در مسیر راه دشوار او تتا هتد  ،طتیتف
وسیعى از رقبا و دشمنان خودى و غیرخودى ،داخلى و ختارجتى
همچون کشۀزارى از مین قرار دارد که عبور از آن ،هفتت ختوان
رسۀم را در ذهن تداعى میکند .من بعنوان دوسۀى منۀقد ،هتمتواره
در مورد خطرار این ریسک سیاستى ،بتوى هشتدار داده ام و
حاور او را در اردوگاه بیگانه ،مخاطره آمیز دانسۀه ام .
همانگونه که حمله دیروز ،اونین سوءقصد بجتان صتانتح
نبود .مطموناًآخرین اقدام تروریسۀى نیزبرعلتیته اونتختواهتد(ص
پنجم)
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اشعارمنتخب در اندیشۀ قرانتین کرونا
دریاچه Le Lac

پاراه شعرمعرو ومارتین  ،شاعرشهیر فرانسه
کشۀی حیار ما همواره به سوی سواحل جدید
در شبسۀان ابدیت ،بدون بازگشت رانده می شود ،
آیا روی اقیانوس زمان هرگز نخواهیم توانست
یک روز هم به خواست خود ننگر اندازیم ؟!
ای دریاا سرد و وارسا به نهایت خود نزدیک می شود
و درنزدیکی امواج عزیزر که «او »نیز باید نظاره می کرد ،
بنگر من تنها آمده ام  ،روی همان سنگی بنشینم
که تو اورا پهلویم نشسۀه دیده بودی .
توهمینطور روی سنگهای ساحلی ار پرشور ونانه بودی،
همچنان امواجت درکناره های بریده ار درهم می شکست،
وبادموجه های کف آنودر راروی پاهای محبوب اودرهم
میپاشید.
آیابه خاطرداری که یک شش ماهردو باآرامی قایق می راندیم،
و از دور روی آب ها و زیر آسمان ها،
صدایی به گوش نمی رسید ،جز برخورد دننوازبیلچ امچمه زن
ها
که امواج پر ترنم ترا روی هم می کوبیدند ؟ ناگهان یک زمزم
دننشین وناآشنا به زمین ،از سواحلت به انعکاس در آمد
و کلماتی را که برای من عزیزبود ،انین به صدا آورد :
ای زمانه پروازر رامۀوقف ساز ،وشما نحظار پرسرور زندگی ،
سیر همیشگی تان را توقف دهید،
بگذارید ازخوشی های زودگذر خود
دربهۀرین روز های حیار نذر ببریم ...
ونی اه بسا دردمندان و شوربخۀانی که تمنا دارند
برای آن هاسریعۀر بروید و زودتر بگذرید ،
بی توقف برویدوآوم شان راکه گلوگیرشان شده است
باخودببرید ،
بروید و خوشبخۀان را فراموش کنید !
*
*
*
پس درین ساعار زودگذر همدیگر را دوست بداریم
عجله کنیم و شۀابان شادمانی نماییم ،
سرنوشت انسان ایسۀگاهی ندارد و زمانه هم بی کناراست وساحلی
ندارد،او به سیرخود ادامه می دهد وما پیهم پدرود می گوییم .
ای ابدیت ،ای عدم ،ای گذشۀه ها وپرتگاه های تاریک،
شما باآن روزهایی که از مابه یغما بردید ،اه می کنید ؟
جواب بدهید ،آیا خوشیهای دوویز راکه ربودید بما بازخواهید
داد؟
ای زمان حسود ،آیا نحظار سرمسۀی و سرور ما
که عشق در مسیرموجه های پیهم خودسعادر را ارمغان می دهد،
میشودکه آهسۀه تربه پروازآید وباهمان کندی روزهای بدبخۀی
ازمادورشود؟
آیا نمیۀوانیم اقفًنشانی ازگذشت شان را دریابیم ؟
آیا برای همیشه می گذرند و دور می شوند و به فنا می روند ؟
پدیدۀ زمانیکه آنها ربه ما داد وازما گرفت ،واپس بما نخواهد داد
؟
*
*
*
ای دریااه  ،ای سنگفخ های خموش و ای جنگل های تاریک ،
بگذارید در وزش نسیمی که زمزمه می کند و می نرزد ،
در پهواک صداهایی که ازکنارۀ تاکنارۀ دیگرر طنین می اندازند
،
در پرتو اخۀران وسۀارگانی که در آسمان می درخشند
و با انوار مفیم خود همه ایز را روشن می سازند،
و در انعکاس پرنان باد ها و در زمزم نیسۀان ها ،
درپهواک هرصدایی که می شنویم ودرنمای همه مظاهری که می
بینیم،
و در همه رایحه هایی که به مشام می رسد ،
و در همه جا و بایک صدا بگویند :
آن ها همدیگر را دوست داشۀند ! /

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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ماه سپتمبر ...
افغانسۀان مینگرند که باسر بریدۀ یک مسلمان شهیتدتتوپ بتازی
میشود باخود میگیریند و میگویند این که سچه مسلمتانتی استت؟
میدانندکه در روز قیامت به اساس تدریسار قرآن کریم پرستیتده
میشود که این طفل نوتوند و آن مادر در حا زایمان »روی کدام
گناه کشۀه شده اند « .میدانند که قرآن کریم یاد دهانی ستاختۀته
»کیست ظانمۀرازکسانی که مسجد را تخریش می کنند«.
مردم سچه مسلمان افغانسۀان هر روز و در هر نماز تتوکتل
به خدا دارند ،مخصوصا توکل به کسانیکه بعای ها آنهارا کتافتر
میدانسۀند ونی امروزبه آنها توکل دارند که سچه مسلمانی نیست.
مردم سچه مسلمان افغانسۀان ،به پیروی از خدا ،رسو ا ایتمتان
دارند و میدانند هرکسیکه به مقابل دونت اسفمی اسلحه بر میدارد،
باغی شمرده میشوند .سچه مسلمانان افغانسۀان ،میداننتنتذ کته در
قرآن کریم اضافه از دوصد مرتبه اِیار مۀبرکه در بارۀ ظلم ،ظانم
و مظلوم ناز شده و بر ظانم از یارش نبودن تا نعنت بر ظتانتم تتا
اجازه داده شده به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده بتختاطتر
اینکه آنها مورد ظلم (مورد ظلم قرار گرفۀن مشروعتیتت جتهتاد)
واقع شدند و به درسۀی که خدا به یاری آنها قادر استت" آیتار
مۀبرکه به ما تدریس شده است .سچه مسلمانان افغانسۀان به خانم ها
احۀرام دارند زیرا خداوند مۀعا در قران معظم رهنمای عانتمتیتان
فرموده که "زن نباس مرد است و مرد نباس زن" و هم امر نتاز
شده که "هم نفس تان بشما حق دارد و عتم زوج تتان" .ستچته
مستتلتتمتتانتتان افتتغتتانستتۀتتان متتیتتدانتتنتتدکتته ختتداونتتد"
فرمود":پروردگارتوصاحش رحمت و بخشاینده استت واگتر بته
اساس کردار شان آنها را مواخذه میکرد برای عذاب شان عتجتلته
میکرد بلکه برای شان موعدی است که هر گز نیابند به جز آن راه
فرار" یعنی از آن موعد گریخۀنی نیسۀند دیر یا زود بته کتیتفتر
اعما میرسند....و قس علی هذا.
به امید آتش بس پایدار ،صلح راسۀین و دایمی ،همکتاری
با سچه مسلمانان راسۀین افغانسۀان ،و افغانسۀان مسۀقتل و آزاد و
خود اراده نه نوکر پاکسۀان و دیگران....موفقیت و ستر فترازی
برای شرکت کنندگان این مذاکرار بین اوفغانی از دربتار انتهتی
اسۀدعا میدارم .دست بلندکرده از دربار انهی" اسۀدعامیدارم کته
خدایا دشمنان افغانسۀان و ظانمان مردم افغانسۀان را براه راستت و
مسۀقیم هدایت کن ،برقلش شان ترخم بیفزا تاازظلم دست بکشند و
نور حقیقت بینی را برایشان موهبت فرماو اگرآنرا نه پسنتدیتدنتد
راه ظانمان خود را تعقیش نمودند سنگین ترین جزا برایشان نتاز
فرما طوریکه ندانند از کجا و اطور آنها نابود ساخۀه شد ! آمین یا
رب انعانمین .
****************

انتشارات تازه

درود و تهنیت فرسۀاده ،برای آنهایی که حیار دارند طو عمربتا
صحۀمندی وسرور از دربارانهی تمنا دارم .
داکۀران ومحصفن عزیزطش ،درحقیقت ایتن ختاطترار
برای شمانوشۀه شده است تاازتجارب تحصیلی متابتیتامتوزیتد واز
دانش وتجرب اسۀادان دانشمند ،زحتمتۀتکتش بترای اهتۀتمتامتار
بهۀرمریض یک نمحه هم وقت تانرا ضایع نساخۀه تتاحتد امتکتان
بشنوید ،سووا کنی ویادبگیرید .وهم هسۀندیک دسۀه استۀتادانتی
که راسۀی وقت خود ووقت شمارا ضایع میستازنتد ،متختصتوصتا
آنهایی که مزین به اخفق طبابت نیسۀند دوری جو تیتد وگتفتۀت
اسۀادمحۀرم ما مرحوم مغفور پروفیسرنظرمحمد سکندر راکته بته
ماتوصیه کرده بود «:به مریاان تان دنچسپی داشتۀته بتاشتد» .
مدنظرگیرید وهم عشقری مرحوم راکه درشروع کۀاب ازآن نتام
برده شد ،همیش بخاطربسپارید» :داکۀر خوب شوید« .
داکۀرعبدانحکیم ضمیر ،انبوکترکتی ،نتیتومتکتستیتکتو،
روزجمعه ٥جووی  2٦ -1٢1٢جوزا21 -2199شوا 2٤٤2
معرفی مخۀصریک کۀاب پرمحۀواوحتاوی بتیتوگترافتی
صدها داکۀر اسۀاد و مۀخصص ومدرسین ورزیده وفارغان فاکونۀه
های طش کابل وننگرهار راکه بافوتوهای شان درج است ،وبتنتده
نیزدر قطارآن شامل بوده ام ،به آرزوی صحت وستعتادر متونتف
دانشمند داکۀر دسۀگیر وباذکرمطلبی ازصفح اخیر کۀابش به پایان
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کنفرانس بین االفغانی = مرگ غنی احمدزی

پر زرق وبرق درصدد بودند تامسعود رابه پاکسۀان ببرند ودرآنجتا
به حقش برسند! ونی مسعودکه بگفۀ ر یس آنوقت ستی آی ای،
رابرر گیت ،اشمان زیرک داشت وتیزهوش بتود فتریتش ایتن
تزویرها رانخورد تااینکه جنرا محمدضیتاانتحتق (کته پتیتروان
گلبدین دراهار آسیاب نوگر ودرمناطق تتحتت کتنتۀترو شتان
درجف آباد ومشرقی پورتریۀهای اورا زینت دیوارها وخانه هتای
خودساخۀه بودند ! ونویسندۀ این سطور آنهارابه اشم ختوددیتده
است) ،نام خاصی به مسعودنگاشت واورا مجاهدکبیرخطاب کترد
وعذرانه نوشت که برادرانت درپاکسۀان مشۀاق دیدار تو هسۀتنتد،
بارنجه کردن قدوم مبارک اشمان ماراروشن ودنهای ماراشادبساز.
مسعوداین دعور راپتذیترفتت وقتراربترآن شتدکته دوفترونتد
هلیکوپۀرنظامی پاکسۀان درمنطق فرسۀاده شدکه حامل اندجنرا
ومامورین ارشدنظامی آن بودند .
درروزاو مسعود بنابرمصروفیۀهای جبه که داشت آمتده
نۀوانست ،آن جنرانهای پاکسۀانی انۀظارکشیتدنتد .بتروزدوم هتم
مسعودنیامد ،دسۀگاه نظامی پاکسۀان به آن جنرانها امترکترد کته
هلیکوپۀر آ راگرفۀه برگشت کنید ،و هلیکوپۀر ب را درهتمتانتجتا
بگذارید .آمدن مسعود بروزسوم هم معلوم نشد .دفۀر آی اس آی
به هلیکوپۀر ب امرکردکه بازگشت نماید ،وقۀی مسعود بروزستوم
درآن منطقه رسید هلیکوپۀرقبف پروازکرده بود .نظامیان پاکسۀتان
درکله انین که مسعود رابا خلبان هلتیتکتوپتۀتر یتکتجتا درفاتا
منفجرنمایندتا ازیکطر حادثه اتفاقی جلوه داده شتود وکستی
آنهارامسوو ازبین بردن مسعود نداند ،وازطر دیگراز دردستری
که ازجانش مسعود داشۀند خفص شوند .
باردوم تزویر قویۀرسنجیده شد ،جنرا ضیاانحتق بتانتامت
خاص خود پن جنرا بلندرتبه وشناخۀه شده اش رابایک فترونتد
هلیکوپۀر نزدمسعود در پایگاهش درپنجشیرفرسۀاد ،عتذرانته وبتا
تزویروتقلش ازمسعود دعور کرده بودکه به پشاوربیاید .مستعتود
نام ضیاانحق راخواندوبه آن جنرانهای پاکسۀان گفت شماهمینتجتا
مهمان باشید ومن میروم  .اوبااندتن ازمجتاهتدیتن بتادیتگتاردش
درهمان هلیکوپۀربه پشاور رفت وپن جتنترا نتامتدارپتاکستۀتان
درپنجشیرماندند!
جنرا ضیا وبزرگان نظامی واسۀخباراتی پاکستۀتان ازایتن
عمل مسعود بهت زده شدند ودسۀپااه گردیدند ،وامرکردند تتاآن
پفنی راکه (برای ترور مسعود) طرح شده بود ،فوراً خنثی گتردد
ودرعوض امرداده شدتاامنیت مسعود بحدی گرفۀه شودکه حتۀتی
درپایش خاری نخلد .مسعود باشور وشعف مردم انان استۀتقتبتا
گردیدکه نظیرش درتاریخ دیده نشده بود .متردم ازختوشتحتانتی
اشک میریخۀند وتکبیرمی گفۀند .نظامیان ودسۀگاه استۀتختبتارار
پاکسۀان در تشویش وهراس بودندکه به مسعود ایزی واقتع نشتد
وازسرنوشت پن جنرا نامدارخود درهراس بودند !
تدابیرامنیۀی برای مسعود به اندازۀ ضیق ودقیتق گترفتۀته
شدکه ازفااهم هلیکوپۀرها واز زمین دسۀگاههای اسۀخباراتی حۀی
حرکت یک موراه را تحت کنۀرو گرفۀه بودند .مستعتودیتک
ونیم ساعت سخنرانی کرد ودوباره راهی دیتارش شتد .تتوطتوته
پاکسۀانی ها خنثی شد ومسعود صحیح وستفمتت بته پتنتجتشتیتر
بازگشت .
حاکمان پاکسۀان ونظامیانتش ازدستۀتآوردهتای نتظتامتی
وموفقیۀهای مسعود دربرابرقشون سرخ ازحسادر وحسرر اتون
مار بخودمی پیچیدند و برای مطیع ساخۀن یانابودی او هترآنتچته
فریش ونیرنگ وتملقی که داشۀند بکار بردند تتامستعتود را رام
سازند ویاآرام  .مسعودهرگز سرتسلیم به آنان خم نکرد .حکمرانان
پاکسۀان ازتسلیم نشدن مسعود مأیوس شدند وپفن های ترور اورا
ارجحیت دادند ،که بعداً درمورد عدۀ ازآنهاصحبت خواهیم کرد.
**************
» بهۀراست این فصل راجهت توجه مزیدشما بااین بیت مسۀتغتنتی
پایان دهم :نمی بخشد سخن ،بی انۀفار گوش ،تاثیری
اگر اکبر وگر مهدی کند بانفرض تقریری
به تعقیش جلداو  ،درجلددوم جهت معلومار مزیدشتمتاختفتصت
ازتاریخچ طبابت افغانسۀان تهیه کرده ام ،که انشاءا سبش سترور
خاطرورفع عطش دانش شمارا درقسمت این عنوان دنچسپ می

اگرصلحی بیاید باعث اخۀۀام قدرتش میشود ،ازآنرو ازآزادکتردن
بعای ازطانبان به بهان اینکه (خطرناک) هسۀند ابا میورزد .انانچه
دربخش دوم شورای امنیت ملل مۀحد ،قطعنامه آقای خلیلزاد انین
می خوانیم »:امریکا وطانبان درپی ایجاد روابط مثبت بایکدیگتر
هسۀند وانۀظار دارند روابط دونت اسفمی جدید افغانسۀان که پتس
ازمذاکرار بین اوفغانی ایجاد خواهدشد ،با امریکا مثبت باشد« .
تعمیل این مادۀ قرارداد ،مرگ ستیتاستی اشتر غتنتی
احمدزی را تامین می کند ،ازهمین نگتاه استت کته تتاکتنتون
مذاکرار بین اوفغانی تحقق نیافت است  .و حاوهم کته ظتاهتراً
هیوت انۀخابی احمدزی به ریاست عبدا عبدا به قطر رفۀه ،نۀیج
دنخواه امریکا ازاین مذاکرار بدست نتمتی آیتد ،زیترا غتنتی
احمدزی قصداً فهرست اعاای هیوت راطوری تنظم نموده که بته
هیچ نحوی ازانحا برای پاکسۀان وطانبان مورد قبو نیست ! . /
*******************
کشورهای خلی وعربسۀان ودیگران ازحرکار آزادمنشی مسعتود
شاکی بودند وازدادن پو به اوخودداری میکردند .داکۀرعتبتدا
عزام تبع فلسطین که از اعزازواحۀترام ختاص دربتیتن عتربتهتا
برخورداربود وبه او(امام) میگفۀندودرجلش همکتاریتهتای متانتی
کشورهای عربی برای مجاهدین افغانسۀان نتقتش بتارزی داشتت،
ازمسعود نفرر داشت  .اونته تتنتهتاایتن نتفترر ودشتمتنتی
رادربرابرمسعود برای هفت سا داشت ،بلکته نتابتودی اورا هتم
آرزومیکرد ودرسخنرانی هایش به دیکۀت نتظتامتیتان پتاکستۀتان
واشارار گلبدین که خودرا درد اوشیرین کرده بود ،به مستعتود
اتهامار ناشایسۀه مانندجاسوس امریکا وفرانسه وغیره که هترگتز
شایسۀ مسعود آزادمنش وپاکنهاد نبود می بستت ،تتاایتنتکته بته
پنجشیرسفر کرد وبا مسعودآشناشد (وبه گفۀ ختودش متجتاهتد
حقیقی را پیداکرد) شیفۀه و گرویدۀ اوبحدی شدکته بته مترگ
وشهادتش تمام شد ،که آی اس آی و گلبدین درقتۀتلتش دستت
داشۀند.
عبدا عزام که دوباربه مفقار مسعودنایل شده وحتاصتل
آن کۀابی است تحت عنوان «یک ماه با قهرمانان» ،یکماه پتیتش
ازشهادتش درسخنرانی وسیعی گفت« :من هرگزنمی توانم متیتان
مسعود وناپلیون مقایسه کنم وآنهارا در ردیف هم قراردهم ،اتون
شاهکارهای که مسعود ازخودنشان داده به مراتش بتزرگتۀتر ازآن
ایزی است که ناپلیون انجام داده است  .مسعودقدرتی را به زانتو
درآورد که ناپلیون دربرابرآن شکست خورد  .اتتفتاقتا مستعتود
درمقابل همان فرماندهی جنگیده که ناپتلتیتون راشتکتستت داد!
سخارو که بامسعود درگیربود ،شخصاً فرماندهی جنگ واتترنتو
رابعهده داشت که به شکست ناپلیون انجامید .ستلتوکتو نتایتش
وزیردفاع اتحادجماهیر شوروی هم ازکسانی بودکه دربرابر مسعود
جبین ذنت سایید .
داکۀرعبدا عزام این فیتلتستو نتامتدار عترب درآن
سخنرانی اش درمورد مسعود ،درحانیکه قطرار اشک دراشتمتان
خود داشت گفت» :درآخرین نحظاتی که با اووداع متیتکتردم،
دست نیاز روی سینه نهاده وبه زاری گفت :خدایا ! تواین جوان را
ازمانگیری ،اون فقدان او ضایع بزرگی برای ملتت افتغتانستۀتان
وتمام جهان اسفم خواهد بود(« .دنبانه دارد)
******************
گردد  .اماقبل ازآن به پاراه شعر اسۀاد سخن و ختطتاط متاهتر
حارر محمدابراهیم خلیل ،کته متن افتۀتختارشتاگتردی شتان
رادرخوش نویسی داشۀم  ،امابه شاعری تشویقم نکرد ،توجه شمارا
جلش می نمایم .این پاراه به خط شکسۀه نوشۀه شده وزنگوگرا
درپشۀون ژ قوس 211٦ش یعنی71سا قبل ازامروز(1٢1٢م) به
طبع رسیده ،عنوان دارد :درتوصی خدمت به وطن
میشودنامور وصاحب شهرت به وطن
هرکه خدمت کند ازروی صداقت به وطن
نازم آن تازه جوان راکه به رویش پیداست آ برو ازعرق کوشش وخدمت به وطن
به صداقت دهد ابرازلیاقت به وطن
باشرافت بودآن کس که درنجات امور
کی برومندشود نخل سعادت به وطن
تانریزند به پایش عرق سعی وتالش
تا نماند اثر جهل و ضاللت به وطن
علم را پیشرو خویش عزیزان سازید
ازجوانمردی وسربازی وغیرت به وطن
کوشش کن که چورفتی زتوماندنامی
کوش تاپیش رودصنعت وحرفت به وطن
تابه اثبات رسد دعوی حبّ وطنت
این چنین است دال حق محبت به وطن
صورت الفت اطفال و کنار مادر
جهدودلسوزی بسیارضرورست خلیل
تا شود گرمی بازار تجارت به وطن

