
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کابل         جاوید کوهستانی

 به برادران پارسی ستیز پشتونم
 با کمال احترام به وطنداران عزیزم : 

پارسی ، فارسی ، دری زبان یک قوم و یا جغرافیا نیست ، 
پارسی زبان یک حوزه بزرگ تمدنی است که به اقوام و ملت های 
مختلف تعلق دارد ، پارسی زبان عشق و محبت است ، زبان عرفاان 
و معنویت است ، زبان هنر های کهن تا امروز است ، زبان خالق و 
سازنده است ، با همه تالش های استعمار هنوز اباهات و باالبات 
قوالی هندی در حنجره پارسی می تراود ، کهن نبشته های منارجام 
، قطب منار دهلی و منار مسجد بخارا او را نیایش میاناناناد ، از 
قونینه تا بغداد از دمشق تا کاشغر زمزمه های عاشقانه محفل شاب 
زنده داران عشق و شعر و عرفان است ، سماع در او کمال یاافاتاه 

 خرد در ان به معراج رسیده است . 
اگر نیک بنگرید اکثریت شاعارا ، عارفاای بازرگ و 
دانشمندان و نویسندگان چه ایرانی و یا هندی از تبار های دیگراند 

 و پارسی زبان تاریخ ، فلسفه و دانش قدیم و نوین است. 
آن را پاس بداریدکه هویت شماست ، افاتاخاار نایاناان 
شماست . همه کتیبه ها درکوچه های الهور ، پشااور ، دهالای 
برسرمسجد و پرستشگاه ها پارسی بودند و هاناوز انارا در ق اه 
خوانی پشاور یا مزارات قندهار ، ارامگاه اقبال خوانده می توانید . 
در همه شهر های بزرگ منطقه هزاران جلد کتاب فارسی در کتاب 
خانه ها موجود است ، نویسندگان پشتون همه اثار شان را به ایان 
زبان نوشتند ، عالمه حبیبی که عمرش را در تحقیاق و پاهوهاش 

 سپری کرده است اثارش پارسیست . 
درچهل سال حاکمیت شاه وپنج سال جمهوریت  ماحاماد 
داؤود چقدر اثار پشتو به چاپ رسیده است لطفاًتحقیق کانایاد ، 
امروز اگر از مواد درسی ترجمه شده دانشگاه ها که از پارسی بار 
گردان شده اند و یا چند خاطره و مجموعه شعری که بگذریم مای 
شود از اثار علمی به زبان پشتو نام ببریم ، اگر هدف ما جایگازیان 
کردن باشد . شما تجربه هند و پاکستان را از یاد نبرید که اماروز 
در زادگاه حمید موشگاف یا خوشحال خان ختک ویا غنای خاان 
هیچ درس و مدرسۀ به زبان پشتو وجود ندارد ، پشتو در زادگاهش 
از ژوپ تا وزیرستان و انسو تا نوشهره و مردان مدفون شده اسات 
حتی گویش بازار و خانواده هم نیست . اردو و پارسی را محققیان 
خواهر و برادر می خوانند وفارغ از چند کشاور در ماناطاقاه و 
هزاران شبنه ت ویری در خارج و سایت های  پربار  علمی دارد، 
پشتو را دوست داریم ، پشتون را دوست داریم ، اما هویت ستیزان 

 و زبان ستیزان  را نی !
مامسلمان و شهروندیک کشوریم که سرنوشت وآینده ماا 
با هم مشترک است . بیاید به غنا مندی پارسی دری کمک کنیم و 
آن را از خود و خانواده خود بدانیم ، خانواده پشتونی که در کابل 
در دامان تمدن فارسی بزرگ شده بدبار فرهنگی تر، متمدن تار 
از آن است که در دو سوی  دیورند زندگی می کنناد، اناعاطااف 
پذیر باشیم ، برای زبان پشتو هم کار کنید ،  ولی علیه دیگران تیغ 
ننشید. پارسی زبان بلح ، آشتی ، عشق و محبت است در کااناون 
خانواده  تان آن را چون گندم و گُل باذر کانایاد تاا رساتاگاار   

 شوید ! / .
***************** 

 -12ساله، داکتری درعلوم اسالمی ازپشاور، پشاتاون 64وردک 
ساله، پسرکوچک جالل الدین حقاانای 14محمدانس حقانی ازپنتیا

 پشتون.
اکثریت شان تعلیمات دینی دارندودرمدرسه های پاکستان 
درس خوانده اند وبه زبان اردوحاکمیت دارند. میگویدکه یننفار 
طالب درسالون هوتل باالی یک چوکی چهارزانو نشسته باه یاک 

 دست تسبیح وبدست دیگرکدام جای خود رامی خارد !!!
اکنون که مذاکرات بین االفغانی دردوحه آغازشده، آرزو 
میشودکه نتیجۀ مثبت دهد. نامه نگاران دولتی، طالبی وبین المللای 
دردوحه حضوردارند و اخبارمربوط به ایان ماجاالاس راروزاناه 

 پیگیری می کنند و به اطالع مردم می رسانند . / 

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان
 

جلد اول تاریخچه طبابت در افغانستان از زرتشت تا  
این اواخر که با خاطرات دوران محصلی درفاکولته طب 

 توام است .
اثر دانشمندگرامی محترم داکترغالم محمددستگیرتازه 

از چاپ برامده عالقمندان ودوستان کتاب غرض 
دسترسی به ان به نشانی های ذیل تماس حاصل 

 نمایند.
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 عاقبت انسان
 آهوبچه کرد و روبه آرام گرفت  آن قصرکه جمشید دراو جام گرفت

 گرفتی همه عمر    دیدی که چگونه گوربهرام گرفت بهرام که گور می

 سابق استاد دردانشگاه کابل                            امیرمحمدکیفی 

 انتخابات امریکا 
 و مذاکرات بین االفغانی در دوحه
دراین روزهاتب انتخابات ریاست جمهوری امریانااخایالای 
گرم وکاندیدان هردوحزب دربددجلب حمایۀ ایاالت به ابطاال 

 (  می باشند. Swing States)تغییرپذیر=
آقای جو بایدن کاندیدحزب دموکرات مدعیست که آقاای 
ترامپ برای ریاست جمهوری مناسب نیست وبایداز اداماۀ قادرت 
برای چهارسال آینده محروم گردد. بایدن میگوید ترامپ حیاثایات 
امرینارا درسطح جهانی پایین آوره واین لطمۀ بزرگ سیاسی اسات 
که بابودن وی درپست ریاست جمهور درچهارساال آنایاده قاابال 
جبران نیست . انتقادبایدن ازترامپ درقسمت پالیسی هاای داخالای 
بخ وص اقت اد، تبعیض نهادی، بحت، معارف، تامیان امانایات، 
مهار ویروس کرونا و حتی خاموش ساختن آتش سوزیهای ایاالات 
کالیفورنیا، آریگان و واشنگتن راناکام میدانادومایاگاویادتاراماپ 

 ظرفیت مهارچیزی را ندارد.
اما ترامپ بایدن رایک شخص تنبل، خواب آلود وبایانااره 

جوی خواب آلود( یادمینندومیگوید  Sleepy Joeمیشماردواورا بنام)
سالۀ سیاسی خودبحیث سناتوروهشت سال اخیرباحایاث 60اودرعمر

معاون اوباما هیچ کاری قابل تذکر انجام نداده ودستآوردی نداشاتاه 
 است. بنااً به عقیده ترامپ، بایدن اهلیت ریاست جمهوری را ندارد .
باید تادو یاسه ماه قبل درقسمت مظاهرات خشونات آمایاز 
خیابانی و خرابنارانۀ ایاالت غربی امرینا وبعضی شهرهای دیاگار 
خاموشی اختیارکرده بود وازاظهارنظر در ردیاتایید این تاظااهارات 
چیزی نمی گفت. ترامپ از خاموشی بایدن استفاده کارده ودلایال 
خاموشی ویرا حمایۀ غیرمستقیم از مظاهرات خرابنارانه تلقی نموده 
تبلیغات وسیع رابرضداو براه انداخت. مشاورین بایده متوجاه ایان 
نقطۀ ضعف شدندو بایدن راوادارساختندکه بایاد ایان ماظااهارات 
خشونت آمیز رامحنوم کند. همان بودکه وی ب راحت لهجه چنین 

چور وچپاول مظاهرۀ بلح آمیزنیست، به آتاش کشایادن «گفت : 
دکانها و بزنس های مردم مظاهرۀ بلح آمیزنیست، به آتش کشیادن 

 ... وغیره»موترهای پلیس و حمله برآنهابلح آمیزنیست
ترامپ همیش ازپلیس حمایت کرده وگفته که اعمال ناپسند 
و غیرانسانی بعضی ازافراد پلیس نباید محک آزمایش کارهای باس 
مهم پلیس درامر تامین امنیت جامعه وبرقراری نظام ونساق بااشاد. 
درهردستگاه امنیتی یک اقلیت ناچیز پیدامیشودکه وظایف خویاش 
رامطابق قانون اجرا نمینند و باعث بدانامی همان بنیاد می گاردد . 
ترامپ اشخابی که دست به خشونت وتخریب اموال عامه میزنند را 

 انارشیست و ولگرد خواندکه بایدمورد پیگردقانونی قرارگیرند.
ترامپ دربحبتهای مبارزات انتخاباتی ازآنچه که چهارساال 
قبل تعهد کرده بود یاددهانی نموده آن تاعاهادات رااناجاام داده، 
مثالدیوار فوالدی که بین منسینو وامریناکه بسیاریها باه آن باه 
دیدۀ شک نگریسته وحتی غیرممنن میشمردند، تقریباً به پایۀ اکمال 
رسیده است. توازن وحفظ بیالنس تجارتی را با منسیناو وکااناادا 
ازدستآوردهای دیگرش معرفی کرد. همچنان تاجاارت باا چایان 
رامطابق آنچه به خیروفال  امرینابود به بررسی گرفت ودرنتایاجاه 
عملی ساخت. زمینۀ برگشت کمپنیهای امریناراازچین مساعدنماود، 

 MAKEوتوانست آنهارا داخل اماریاناا بایااورد. شاعاارتاراماپ

AMERICA GREAT AGAIN  امرینارا باز به عظمت برسانیم( درهر
اجتماع وگرد همآیی مورداستقاباال ماردم قارارمایاگایارد. ایان 
شعارخنجرتیزی است که به قلب دموکراتها فرومایاشاود وآناهاارا 

 دستپاچه وپریشان ساخته است! 
درسیاست خارجیش هم موفق بوده، حاناومات اسارا ایال 
راشدیداً حمایه و مرکزآنرا ازتل ابیب به یوروشلم تابادیال کارد، 
سفارت امرینا راهم ازتل ابیب به یوروشلم انتقاال داده، ماعااهادۀ 
دپلوماتیک رابین امارات عربی واسرا یل بارقارارسااخات. قااسام 
سلیمانی قوماندان قوای قدس ایران رادرعراق ازبین برد. کشورهای 
عضوناتو رامجبورساخت که خودباید بودجۀ ناتورا عادالنه تاامایان 

 کنند وامرینا را ازمقام)گاوشیری( بودن نجات داد .

امادرقسمت پاکستان به اشتباهات گذشته آگاهاناه اداماه 
داد، دراوایل ریاست جمهوری خودگفته بودپاکستان باجازدروغ، 
فریب ونیرنگ دیگر چایازی باه خاورداماریانااناداده اسات، 
امابعدازمدتی براین اظهارات آتشین واقع بایانااناه آب پااشایاده 
شدواین النۀ تربیه، تنثر و اناتاشاارتاروریسام راباعادازچارخاش 
ین دوهشتاددرجه دوست وهمنار گافات وکاماناهاای ماالای 
خودرامانند سابق به پاکستان سرازیرکرد. آیا این هاوشایااری و 
زیرکی سیاستمداران پاکستان است یا بادارپاکستان یعنی انگلیس؟! 
درواقعیت پاکستان مانندیک دانۀ سرطان در جنوب شارق آسایاا 
کاشته شده که منشأ تمام نارامی های افغانستان، هند و کشامایار 
وحتی درداخل خودش است. این کشورامای تاماام گاروهاهاای 
تروریستی چون القاعده، جیش محمد، داعش وطالبان اسات. ایان 
که چراامریناپاکستان راچیزی نمیگوید، سئوالی است که تاکنون 

 پاسخ نیافته است .
امریناخوب میداندکه عامل بدبختی وجنگهاای ماخارب 
نزده سالۀ افغانستان پاکستان است وطالبان درآن کشاورحاماایاه، 
تقویه، تجهیز، تربیه و هدایت میشوندکه افغانستان رابخاک وخون 
بناشااناناد. قاوای نااتاوایان بابارکااغاذی باه سارکاردگای 
امریناناظرکشتارمردم افغانستان اند بجزازاعالمیه های میان تاهای 
دیگرهیچ مداخلۀ ندارندو همیش میگویدمادرکنار مردم افغانستاان 
هستیم. مردم افغانستان ازین نوع اعالمیه های بی مفهوم به ساتاوه 
آمده اند، نمیدانندکه در قندوزچه حال است؟ درشبرغان ومیماناه 
وقی ار چه حال است؟ دربادغیس و غاورات چاه حاال اسات؟ 
درغزنی وقندهارچه میگذرد؟ درکنارمردم بودن چه معنای دارد؟ 
شرم نیست که نظاره گروناظربحنه های کشتارمردم توسط طالبان 

 باشند وادعاکنندکه مادرکنارمردم افغانستان هستیم؟!
امروز دردوحه این جانیان بی مسلک وبی هویت ودسات 
پروردۀ آی اس آی راجمع کرده اندکه برسرنوشت ملت افغانستان 
ت میم بگیرند. اینها اکثرشان جانی هایی اندکه دستهایشان باخاون 
مردم ماآلوده هست، بهمین علت عدۀشان درمحاباس افاغاانساتاان 
وامرینازندانی بودند. اینهاتروریستان قسم خاوردۀ آی ای آی 
هستند که در وجود شان از عاطفه های انسانی وانسانیات خاباری 
نیست. اینهاپشتون های فریب خورده ومغزشوی شادۀ پااکساتاان 
هستاناد. ایاناهاا حاناومات افاغاانساتاان رابارسامایات نامای 
شناسندوآنراحنومت کابل میگویند. اینها افغانستان رااشغال شاده 
ازجانب امرینامیدانند. اینهاحنومت افغانستان راملاحاد وبایاخادا 
میشمارند. درحالینه باامریناقراردادامنیتی امضامیننندوعلیه مردم 
ما میجنگند. درعقب پرده پااکساتاان اسات کاه اهاداف شاوم 

 خودراباحمایه و پشتی بانی طالبان میخواهدبه کرسی بنشاند.
شما قضاوت کنید که اعضای  مذاکره کنندۀ  این گروپ 

 کی ها اند :
ساالاه 40مولوی عبدالحنیم ازولسوالی میوندقانادهاار -2
ساالاه 42شیرمحمد عباس ستاننزی برکی برک لاوگار-1پشتون 
 -6محمدفاضل مظلوم ولسوالی چارچین ارزگان پشتاون - 0پشتون

 -1ساله اوزبک 12عبدالسالم حنفی ولسوالی خوش تیپۀ جوزجان
مولوی عابادالانابایار -4ساله پشتون 16عبدالمنان عمری خوست
امیرجان متقی ولسوالی ناد  -0ساله پشتون 64ولسوالی نهرین بغالن

نوراهلل نوری ولساوالای شااهاجاوی  -4ساله پشتون13علی هلمند
دیان  -1سال حباس درگاواناتاانااماو(پشاتاون  21سال)10زابل

-23ساالاه تااجایاک 14محمدحنیف ولسوالی یفتل بادخشاان 
 -22ساالاه پشاتاون 10عبداللطیف منور ولسوالی زرمت پناتایاا

ماولاوی  -21مالعبداهلل حنفی ولسوالی زیری قندهاار پشاتاون 
فاریادالادیان  -20ساالاه اوزباک61محمدقاسم راسخ جاوزجاان

ماطایاع الاحاق خاالاص خاوگایاانای -26محمودپنتیا پشاتاون
ماالخایاراهلل خایارخاواه ارغساتاان  -21ساله پشتون 11ننگرهار
ساله 14شهاب الدین دالورپل علم لوگر -24ساله پشتون  10قندهار
سال حاباس 21ساله)61عبدالحق وثیق خوگیانی غزنی -20پشتون 

ساال 1ساالاه)61محمدنبی عمری خاوسات -24درامرینا(پشتون 
محمدسهیل شاهین پاناتایاا فاارغ  -21حبس درگوانتاناما(پشتون 

 داکترمحمدنعیم  -13دیپارتمنت پشتوی دانشندۀ ادبیات، پشتون 

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
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 فیسبوک کاوه شفق

 »!باز کن پنجره را   «
روزی در دفتر «پدرم، یادش گرامی، حنایت می کرد: 

جمعیت وطن بودیم که شخ ی به اسم مستر پوری، اتشۀ کلتوری 
سفارت هند، نزد آغای غبار )زنده یاد میر غالم محمد غبار( آمد 
زیرا به کتاب )احمد شاه درانی( نوشتۀ آغای غبار نیازداشت. مستر 
پوری ضمن بحبت از هر سو رو به آغای غبار کرده گفت که 
مبارزین هند نخست از دشمن شناخت حابل کردند و بعد خیلی 
سنجیده داخل مبارزۀ عملی شدند تا این که استقالل هند را به 
دست آوردند. در افغانستان اما طوری که من مبارزۀ جوانان را 
مشاهده می کنم، می ترسم که هم خود، هم جنبش و هم مملنت را 

 »تباه کنند.
حاال که از خیرات سر انترنت شناخت ما از ماهیت 
جنبشها، شخ یت ها و درک میراث داران شان از مسایل فنری 
بیشتر از هر زمانی میسر شده است، می بینیم که مستر پوری، یک 
تماشاگر خارجی، چه قدر شناخت عمیق از روان شناسی حرکت 

 های ایدیولوژی زدۀ افغانستان داشته است. 
میراث داران حرکتهای سیاسی افغانستان، هنوزکه هنوز 
است، کوچک ترین نگاه کارشناسانه، انتقادی، بی غرض و مرض 
و سازنده حتی از سازمان های خود ندارند. همه مانند گلبدین 

ما برحق بودیم، هستیم و خواهیم بود، متباقی «فنرمی کنندکه 
  »همه احمق وخاین بودند، هستند وخواهند بود!

چنین احساسی به آدم دست می دهد که گویا در 
افغانستان، پس از بروز ایدیولوژی ها، در اطراف راست و چپِِِ 
جادۀ سیاست، چند چهار دیواری )چاردیوالی( با دیوار ها و سقف 
های از فوالد و در و پنجره های مسدود و پوشیده از سنگ ایجاد 
گردیده است که )چاردیوالی نشینان( نسل اندر نسل همان چند 
مالینول آکسیجن را به تنرار تنفس می کنند و هنوز خبر ندارند 

 آغاز شده است.! /. 12که دهۀ سوم قرن 
****************** 

مزاری و گُدیگک پرم رف امرینادر دوحه می باشد که جلو 
طالبان رادر واقعیت بدست دارد، وبهرطرف که بخواهد می تواند 
سمت وسوی شان بدهد . خلیلزاد گاهی بحیث سخنگوی طالبان، 
گاهی بحیث نمایندۀ امرینا دراموربلح وگاهی هم حامی پالیسی 
پاکستان تبارز می کند. اما درواقعیت یک شخص بیناره، تنبل و 

 خودخواه وجاه طلب است.
این شخص به فنرمن، امرینا، حنومت افغانستان 
وحنومت پاکستان را فریب داده وفریب میدهد . قرارداد باطالبان 
می بنددوبیش ازپنج هزارطالب جنایتنار رااز بند رهاساخت، که 

 امروزمیدانهای جنگ را شدیداً گرم نگه داشته اند . 
اشرف غنی احمدزی وزلمی خلیلزاد دوچهره دریک 
سنه اند . هردو در دروغ گفتن رقابت دارند، 
خلیلزادمیگویدطالبان سطح خشونت راپایین آورده اند ودرشهرهای 
بزگ حمالت تهاجمی ننرده اند ! اماجنرال میلرقوماندان امرینا 
درکابل میگوید طالبان ازخشونت نناسته اند بلنه حمالت خویش 
را زیادساخه اند. کدامش راست میگوید ؟ خلیلزاد یا میلر؟! غنی 
این مرد علیل، مریض، بیشعور وبی عقل ازطالبان میخواهد روبه 
بلح آورند واول آتش بس کنند، این آقا تاکنون ازگذشته هیچ 
چیزی یادنگرفته است ! او به اندازۀ یک )خس( هم برای طالبان 

 اهمیت ندارد .
بلی، سرنوشت ملت مظلوم افغانستان فعالبدست این سه 
نفرلوگری در حال رقم خوردن است وجلواین کنفرانس که من 
آنراکنفرانس بین الحنومتین افغانستان وپاکستان میدانم، به 

 اختیارآقای لغمانی مزاری یعنی زلمی خلیلزاد می باشد . 
شما میدانیدکه ازجملۀ بیست ویننفرهیئت مذاکره کنندۀ 
طالبان سه نفر شان نوراهلل نوری، عبدالحق وثیق و محمدنبی عمری 
مدتی رادربس امرینا گذرانده وینتعداد دیگرشان درمحابس 
پاکستان بودند. خانواده های تمام این گروه درپاکستان بودند 
وهستند، وطالبان ازخودبالحیت فی له وت میم گیری راندارد، 
برای ایننه پاکستان رابگویندکه به طالبان گوشزدنمایند تا در 
تدویر مجلس دوحه بهانه گیری ننرده مذاکرات رابه بن بست 
مواجه نسازند، عبداهلل عبداهلل به پاکستان سفرکرده تا بتواند ذهنیت 
منفی گرایی پاکستان را تغییر بدهد . پاکستان سالهاست که دروغ 
گفته و وعده های همناری داده ولی برعنس عمل کرده است ! 

 این بارهم عبداهلل را پشت نخودسیاه روان خواهند کرد ! /.

 سابق استاد دانشگاه کابل                 امیرمحمد کیفی 
 سرنوشت کشورما به دست سه نفر لوگری

غنی احمدزی ر یس جمهورکه زادۀ لوگراسات، چانایان 
من به حیث زعیم این کشور هرروز درباارۀ بالاح  «گفته است: 

بحبت نمی کنم . این ما را به بلح نمی رساند، من برای چند مااه 
یا چند سال فنرنمی کنم، من راجع به پنج نسل آیندۀ افاغاانساتاان 

 »مسئولیت دارم وراجع به بل ازهمین زاویه می نگرم.

بلی، این مغزگندیدۀ متفنردوم جهان راجع به نسال هاای 
آینده کشور فنرمینند ونسل موجوده که فعالً باالی گارده هاای 
شان سواراست، درحیطۀ تفنر دوراندیشی اش قارار نادارد ! از 
آنرو دربارۀ این سی وسه ملیون نفوس موجوده هیچ کاری اناجاام 
نمی دهد وآنهارا به حالت زار و ابترقرارداده است، زیرا باه نسال 

 های آینده فنر می کند !
آقای غنی نمی دانم چراا ینقدر مردم ما را بی عقال وبای 
شعور فنرکرده و هرچه که دلش خواست به زبان می آورد وباه 
خوردمردم میدهد ؟! من نمی دانم که مشاورین این شخص کاودن 
که تعدادشان ازیک کندک هم زیادتر اند، چرا ویرا متوجه نامای 

ر یس باحب، داکتر بااحاب، شاخاص  سازند، چرانمی گویند 
متفنر دوم جهان باحب ! لطفا ازبی خلته )خریطه( فیر کردن هاا 

 بناهید، به دانش وآگاهی مردم احترام کنید . 
حرف های این شخص توهین به مشارویناش هام اسات، 

دریک م احبه باژورناالایاسات  1313شمامیدانیدکه در ماه چون 
نیویارکی اظهارکرده بودکه نزده سال قبل درافغانستان بیش ازپناج 
نفر باسواد خط خوان وخط نویس وجود نداشت، زمانیناه اومای 
آید نودوپنج دربد باسواد شدند وعالوه مینانادکاه زباان هاای 

هردوزبان  1313افغانستان درحال محو شدن بودند وفعالیعنی جون
ملی به اوج ترقی وپیشرفت نایل آمده اند. نویسندگان وشاعارای 
فراوان داریم که در پیشرفت و تقویۀ فرهنگ ینه تازمیادان اناد

 )!!!( 
اوهمچنان گفت که وقتینه کرونا آماد ماردم وارخاطاا 
وپریشان شدند، ولی من دربیست وچهارساعت همه چیز را کنترول 
ومدیریت کردم . او افزودکه تاریخ ماپنج هزارساله نیست بالاناه 
هفت هزارساله است! حرف های دیگر ازهمین قیاس اضافه گویی، 
چتیات، مبالغه وبی خلته فیرکردن ! اوفنرمینندکه مردم کشاور 
درقرن حجر زندگی میننند، درغار ها وکوهها و بحراها هستاناد 

 ولباس شان پوست حیوانات وبرگ درختان می باشد !
آقای غنی احمدزی باگفتن این دروغ ها چه رامی خواهاد 
ثابت کند! جاهل بودن خود یاجاهل بودن مردم را ؟ مشاورین او، 
چناننه پیشترنوشتم بیش ازیک کندک اند چارا او را ماتاوجاه 
حماقتش نمی سازند؟ احمدزی نمی گوید آن پنج نفری که قابال 
ازآمدنش درکابل باسواد بودند کی هایند ! شاید کرزی، ساپاناتاا، 
کریم خرم، مرتضوی و امرخیل بوده باشند. آقای خلیلی ، عاطاا 
محمدنور، استادربانی، سیاف، نبیل و داؤودزی ودیاگاران اباالً 
موجودیت نداشتند ویا بعداز آمدن غنی، این متفاناردوم جاهاان 

 باسواد شدند !
لوگری دوم آقای مع وم ستاننزی که شبانه روز پرواناه 
وار باالی سر غنی احمدزی درخادماتاگاذاری و باوت پااکای 
وچاپلوسی گوش به فرمان قرار دارد، وبه یک اشااره درخادمات 

 حاضراست. 
این شخص در چاپلوسی آنقدر مهارت داردکه به ابطال  
شیطان را سبق می دهد . اوتوانست محبوب الاقالاوب کارزی و 
درباریان کرزی قرار گیرد و به همین شیوه درخدمت مغز متفانار 

 دوم جهان جای پا پیداکرده است ! 
لوگری سوم آقای شیرمحمد ستاننزی است که ازطارف 
آی اس آی پاکستان مغزشویی شده وسال ها درخدمت ناظاامایاان 
پاکستان بوده ودر زبان اردو مهارت خاص دارد، و از غاذا هاای 
مورد نظرش دال پاکستانی راترجیح می دهاد. ایان شاخاص در 
دورویی، فتنه انگیزی ، دسیسه و شیطنت دست شیطان را از عقاب 
بسته است . مرام های پاکستان را به مهارت تام و طاور مااهاراناه 
پیش می برد و موفقترین اجنت پاکستان درتیم بیست ویک نفاری 

 گروه مذاکرۀ طالبان در دوحه می باشد . 
لهذا سرنوشت ملت ما به دست سه نفرلوگری ، که شاایاد 
هرسۀ شان پسران کاکا هم باشند ! قراردارد . اما شیطان ومنافق که 

 سرهمه راخاریده، عبارت از زلمی خلیلزاد، این لغمان االبل 

 برومفیلد، کولورادو              داکترغالم محمد دستگیر

 آیاکوچیان از نسل آموری ها اند؟
هنگام مرور بحث اخالق در جلدسوم تاریخچاه طاباابات 
افغانستان، خواستم در بارۀ بابلی ها که کریدت اولین اخالق طبابت 
را ب ورت کُد پرکتس در جهان دارند معلومات مازیاد بادسات 
بیاورم. در ضمن تجسس در البالی گوگل / انترنت، برای اولین بار 

 به کلمه آموری ها آشنا شدم. 
ودر اکاادی  Amoriteآموری های کوچی که در انگلیسی 

Amurra  و در سومریMar.tu (کسانی اند که به زبان 2یادمشوند )
Semitic  سام بن نو )ع( شمال غرب و یا کنآنی تنلم داشتند و از(
قبل ازمیالد جزء برجستۀ تاریخ فلسطین، سوریاه و  20تا  12قرن 

Mesopotamia (از منااباع 1میزوپوتَمیا بودند .)Cuneiform  خاط(
قبل از میالد بر میآیاد کاه  1333تا  1633میخی( در سالهای بین 

سومری ها قبیلۀ آموری  را از غرب میدانستند ازینرو به آنها  ناام  
که معنی غرب دارد داده بودند. و چون با چراگاه  Mar.tuمارتو یا 

که عاباارت از   Amurruها سرو کار داشتند اکادی ها آنها را نام 
aburru  به معنی مرتع یا چراگاه میباشد شناخته اند. کاالن و یاا

 Belit -Seriفرمانروای کوها و خانمش Belu - Sadiچیف شان بنام  

 (. 0بانوی بحرا، لقب داشت)
کیش شان بت پرستی بود وازیک تعاداد زیااد بات هاا 
پرستش مینردند. در بایبل قدیم )پیمان قدیم( هم از آموری ها در 
چندین ف ل نام برده شده است. به طور مثاال در جایانایاسایاس 

Genesis 10:15 -16  آمده که آنها فرزند ینی از فرزندانCanaan 

آمده اسات  Deuteronomy 1:7, 19-20اند و در ف ل دوتیرو نومی 
که )سر زمین آموری ها(  شامل سوریه و اسرا یل  و بعضی قسمت 

که بنام منطقۀ کوهستانی آموری ها یاد میشاد،  Judeaهای کوه 
(. )کوه های جودیا درعربی به نام جبل الخلیل یاد شده کوه 6بود)

هایست بین اسرا یل و ویست بانک جاهینه بیت المقدس و دیاگار 
 (.1وینی پیدیا) –شهرهای مقدس وجود دارد؛ گوگل 

در بارۀ مسقط الراس یا وطن ابلی شان نظریات مختالاف 
موجود است. یک نظر افراطی نواحی بین رود های دجله و فرات 
وشبه جزیرۀ عرب و قسمتی از بحیرۀ مدیاتاراناه را وطان شاان 
میشمارند. نظریۀ دیگر  تخ یص یک ساحۀ ماحادود در مارکاز 

( را میهن ابالای شاان 4سوریه ومنطقۀ کوهستانی  )جبل بیشری)
تذکرداده که بعضی هااین نظریه را بیشترمی پذیرند. لسان آموری 
ها با زبان کنانی که بهتر تر مطالعه شده نظر به زبان سامی جاناوب 
که در شبه جزیرۀ عرب رایج بود رابطۀ نزدیک داشت، آموری ها 
را زیادترمنجیث باشندگان ابیل حوالی مناطق ساوریاه و بایان 

( . انجیل قدیم آموری ها را قبل و بعد از 1النهرین تبارز می دهد )
ثابات  Canaanاز باشندگان کنآن  Joshuaفتح منطقه تحت قیادت 

 کرده است.
آموری ها برای اولین باردرتاریخ بحیث کوچی هایی کاه 

هجوم میبردند، یااد  (Ur)ب ورت منظم از غرب به مناطق سلطنتی 
(شهر وروساتااهاای 2شده اند. این کوچی ها عادت به غارتگری)

 Marc Van de(. مارر   2سومرکه بعدآبابل نام گرفت، داشتند)

Mieroop  متخ ص(Assurialogist  آسوری هااPhD  از دانشانااه
Yale  وینی پیدیاا( مای   –متولد در بلجیم ؛ گوگل  2114در سال

 (:0نویسد   )
آموری ها گروه نیمه کوچی )پسانها( از شمال ساوریاه «

کسانی اند که لیتراتور بابلی آنها را ب ورت فوق العااده مانافای 
جلوه داده است. آموری ها با پوست گوسفند ملباس مایاباودناد. 
درباد وباران زیرخیمه هازندگی داشتند. قربانی نمی کردند. ایالاه 
گردهای مسلح در جلگه ها )زمینهای پهناورکه تپه هادارد( بودناد. 
سمارق را از زمین می کندناد ومای خاوردناد. نااآرام باودناد 

دستگیر(. گوشت  -)درحرکت بوده دریک جای قرارنمی گرفتند 
را خام میخوردند. بدون خانه زندگی می کردند. وقتای کاه مای 

 . »(0مردند با شرایط خاص دفن نمی شدند)
عالوتآ، تذکر یافته که: مارتو)آموری ها( به غلاه جاات 

مارتو نه  -دستگیر(  -آشنایی نداشتند )آرد و نان  را نمی شناختند
دستگیر( نه شاهار،   –خانه داشتند )چون خانه ساختن نمی دانستند 

وحشیان کوهی بودند. زانوی خود را خم نمینردند )که زمیان را 
 (.1مزرعه بسازند()

کاه  Urچون حنومتداری سلسله سلطاناتای ساوم شاهار
نوشته میشود و بنام دوره رنسانس سوری هاا  Ur IIIب ورت خلص

نیز یاد شده اند به آهستگی بطرف سقوط روان بود مناطاق چاون 
آسوری هادرشمال وشهردولتی جنوب چون ایسن، الرسا و ایشنونا 
به فعالیت های استرداد استقالل قبلی خود آغاز نمودناد. ناواحای 
میزوپوتمیای جنوبی و آموری ها مستثنا نبوده آنها هم از طاریاق 
خشونت و غارتگری در ضعف دولت ح ه گرفته بودند. عاالوتاا  
قشون ایلمی ها هم برای امپراطوری مشنالت خلق نموده به سقوط 

 (. ) دنباله در بفحۀ هشتم (1شان کمک نمودند)

PAGE 2 



 

 

 هفته نامۀ امید  57011شمارۀ  صفحۀ سوم

 استاد یونیورستی نیوجرسی             انجنیر عبدال بور فروزان

 صفحۀ از زندگی عقاب هندوکش
 احمدشاه مسعود )رح( 

بخش دوم و پایانی : عملیات روسها درپناجاشایار روز و 
روزگار را بر مسعود سخت و دشوار و زندگی راضیق ساخته باود. 
حملۀ اول روس ها به ناکامی و شنست شان انجامید ومسعود هنوز 
نتیجۀ نهایی مقابله اش را باروس هاجمع بندی ننرده بود، که روس 
ها با قوای بیشتر و مهمات خطرناکتر به حملۀ دوم باه پاناجاشایار 
پرداختند. این حرکت روس ها ق دی و سنجیده بود تا مسعود را 

 وقت ندهند به ترمیم و آرایش قوای خود بپردازد. 
مسعود باوجودمشنالت عدیده وامنانات نااچایازی کاه 
دردست داشت، تدابیرمقابله راسنجید، برخوردشادیادی باورت 
گرفت، روسهادرین برخورد وسایط جنگی وساالحاهاای قاویاتار 
ومدهشتر خود رابناربردند وساحۀ حملۀ شان را ازطاریاق زمایان 
وهوا وسیعتر ساختند، وبیرحمانه ووحشیانه باالی هارچایاز وهار 
کسی حمله مینمودند . بمباران هوایی، انداخت سالحهای ثاقایالاه 
وتوپ، انفجار مین ها، پخش وگسترش آنهاادراراضای، چارخاش 
وانداخت پیاپی هلینوپترهای توپدار برمنازل مسنونی سراسر درۀ 
پنجشیر رابه یک میدان داغ معرکه تبدیل کارده باود. مساعاود 
بادلیری وشهامت خاص جنگیدوبازهم قشون سر  را شنست داد، 
تعداد وسیع عساکرروس کشته واسیر شدند واندازۀ ماحادود آن 
سرافگنده فرار نمودند . تلفات روسهانسبت به حامالاۀ اول شاان 
خیلیهاچشمگیر بود ومقدارهنگفت سال  ومهاماات آناهاابادسات 

 مسعودافتید. 
دستآوردها وپیروزی های مسعود درحملۀ اول روس هابار 
پنجشیر چندان انعناسی درمطبوعات غرب ننرده باودواناگاشات 
شماری ازروزنامه هاورادیو های جهان فقط یادمخت ری ازآن هاا 
نمودند. اماوقتی روسهادرحملۀ دوم شان شنست خوردند، جاهاان 
غرب ومطبوعات آن به اندازۀ به غوغاافتیدند که نظامیان پاکستان، 

 عربها وگماشتگان سی آی ای به حیرت وحسرت فرورفتند.
درسراسرجهان ازشنست روسهاتوسط مسعاودگازارشاات 
وت ویرهاو ویدیو هاپخش میشد. گزارشاتی ازپیاروزی مساعاود 
وشنست قشون سر  توسط اوزیب بفحات اول روزنااماه هاای 
معتبرجهان گردیده بود، ومردم جهان درپرده های تلویزیون هاای 
شان پیاپی پیروزی های مسعودرابرقشون سر  شاوروی مشااهاده 
مینردند. روسهاکه خودرا ابرقدرت بزرگ جهانی و قشون سار  
خودراقوتهای شنست ناپذیر میخواندند، ازین غوغا کاه ساراسار 
جهان راگرفته بود وحنایه ازشنست قشون سر  مینرد، ساخات 
احساس کمبود و خجالت می کردند ، و برای اعادۀ حیثیت نظامی 
شان تدابیر جنگی قوی و مغلاقاتاری را رویادسات گارفاتاناد، 
وبزرگترین لشنرکشی خودراکه درتاریخ نظامی شوروی نظایاری 

 نداشت آغازکردند . 
یک جنرال روسی میگویداین حمله به اندازۀ شدید وقوی 
بودکه اکثر نظامیان مارابه حیرت انداخته بود، وهدف آن ناباودی 
مطلق پنجشیروقتل یا دساتاگایاری احامادشااه مساعاود باود . 
روسهاازانتشار وسیع اخبارشنست شان در مطبوعات غرب بشادت 
به غیض آمده بودند ودربددشدند تابهرقیمتی میشاود حایاثایات 
وآبروی نظامی خودرا اعاده نمایند. بخ وص زمانینه درفارانساه 
فلمی بنام )شنست یک امپراتوری دریک درّه( ازشهامت ودلیاری 
های مسعود در برابرروسها ازشاناسات ناناگایان قشاون سار  
درپنجشیرتهیه ونمایش داده شد، روسهارا بیشتار باه خشام آورد 
وبرژنف برای اعادۀ حیثیت نظامی شوروی به وزیر دفاع خاودامار 
داد تاتدارکات جنگی بی مانند راتهیه وبه پنجشیرحامالاۀ شادیاد 
نماید، که منجربه حملۀ سوم قشون سر  درپاناجاشایارشاد، کاه 
 شدیدترین و مخوفترین جنگ ازدیدگاه نظامی و تنتینی بود .

روسها درین نبرد ازپیشرفته ترین طیارات بمب افگن تای 
یو، هلینوپتر های توپدارکه به هلینوپترهای پلاناگای ماعاروف 
بودند، ازتاننهای زرهدار، سالحهای مدهش ثقیله وطرحهای مغلاق 
وپیچیدۀ محاربوی استفاده کردند. جنرال الیاخفسانای درکاتااب
)توفان در افغانستان( نوشت تعدادمحدودی ازجنرال های مااطار  
این حمله را طوری ریخته بودندکه درکارخود بسیاراحتیاط کااری 
داشتند تا از جز یات آن کسی واقف نشاود . جانارال باوریاس 
گروموف نیزدر کتاب خود)ارتش سر  درافغانستان( یادآورشاده 
که طر  حمالت نظامی روسها توسط تعدادمحدودی ازجنرالاهاای 
روسی بااحتیاط تمام ریخته میشد تا از مفردات آن کسای آگااه 
نشود. ایشان ازشبنۀ خبررسانی مسعود درکابل سخت شاکی بودند 
وازآگاهی مسعود از طر  های نظامی شان قبل ازانجام آن درتهلنه 

 وهراس بودند .
جنرال نبی عظیمی درکتاب )اردو وسیااسات( ناوشات:  

درین حمله به تعداد دوازده هزارسپاهی مسالاح کاه بایاشاتارآن 
روسهاوکمترآن عساکرافغانی بود سهم داشتند، که ازآن جامالاه 

 کوماندوهای دیسانت بودند. عملیات به ساعت چهارببح 6133

هفدهم می بامقیاس وسیع دردرۀ پنجشیرآغازگردید کاه 
 236برای مسعود وقوتهاایاش نااگاهاانای باود. درعامالایاات 

 طیارۀ جت بمب افگن اشتراک کرده بود.  14هلینوپترو
اماجنرال الیاخفسنی درکتاب خودنوشت دراین عملیاات 

تانک وزرهپوش  013کندک قوای افغانی، 13کندک روسی و 24
وین دتوپ سهیم بودند. دراین جنگ روساهاابارعاالوۀ ایاناناه 
بامسعود رویاروی میجنگیدند، در عقب جبهۀ مسعاود درماناطاقاۀ 
آستانه و رخه کوماندوهارا دیسانت کرده بودند تا ازعقاب قاوای 
مسعود راموردحمله قراردهند، روسهافنرمینردندتااین تاناتایاک 
نابودی قوای مسعود امر حتمی باود. ولای احامادشااه مساعاود 
درنواحی باالیی منطقۀ آستانه و رخه تعدادی ازمجاهدیان خاودرا 
جابجاکرده بودتادشمن ازعقب حمله ناتاواناد. ایان ماجااهادیان 
برکوماندوهای روس حمله کردند، آنهاراغافلگیر نموده باضرباات 
شدید تلفات سنگینی برآنهاواردنمودند . اکثراین کوماندوها کشته 
شدند، تعدادزیادشان اسیر وعدۀ ازآنهااخاودرا زناده باه دریاای 
پنجشیر انداختند. مقدارهنگفت سال  ومهمات بدست مجااهادیان 

 افتاد. 
روسها ازشنست کوماندوهایشان سخات ماأیاوس شاده 
وبرای جبران آن حمالت هوایی راشدت بخاشایادناد واناداخات 
سالحهای ثقیل راافزایش دادندکه اکثریت مطلق خانه های ماردم 
تخریب وبه آتش کشیده شدند. حملۀ زرهپوش هایشان ازطاریاق 
زمین به اندازۀ شدید بودکه پیش ازایننه مرمی آنهادرهدف منفجر 
شود فیردیگری بورت میگرفت ویک مجاهدکه درآنوقت علایاه 
روس هامیجنگید میگویدکه غرش زرهپوشهاوتاناناهاا، اناداخات 
سالحهای ثقیله وفیر  توپها، مانورجتهای بمب افگن سو و تی یاو، 
وهلینوپترهای توپداربه حدی زیادبودکه مااباه مشانال بادای 
یندیگر رامیشنیدیم وهیچ نقطۀ نبودکه درآن چندین مارمای تاو 

 وزرهدارابابت ننرده باشد . 
روسهادرین حمله برخالف حمالت قبالای ازتاناتایانای 
کارگرفتندکه جنگ را طوالنی بسازندتاا مساعاود باه مضایاقاه 
دچارگردد وازپا درافتد. این حمله که شدیدترین ومغالاق تاریان 
حملۀ روسهابود، شش ماه دوام کردوینی ازاهداف آن دستگیاری 
یاقتل مسعود بود . احمدشاه مسعودباامنانات ضعیف که در دسات 
داشت، باشهامت وعزم متین وارادۀ آهنایان وایاثاار وفاداکااری 
مجاهدینش این حمله شدیدروسهاا رادفاع کارد وقشاون سار  
وعساکرافغانی که شهنوازتنی فرمانده آنهابود شناسات ناناگایان 
خوردند وتلفات سنگین ماتاقابال شادناد. دریان حامالاه ناود 
 دربدعساکرروس وافغانی کشته شده وتعدادزیادی اسیرگردیدند.
باوجودانینه این حمله ینی ازحاماالت وسایاع وقاوی 
روسهابودومادت طاوالنای دوام کارد وفشاارخایالای شادیاد 

 برمسعودواردساخت، امانتیجۀ خوب آن ازین قرار بود :
درین جنگ مسعود پیروز وروسهاشاناسات ناناگایان -2

 -1خوردند، که سبب تقویت بیشترمورال جنگی مجاهدین شاد. 
مقدارهنگفت سالحهاحتی سال  های ثقیلۀ روسهابدسات مساعاود 
افتیدکه ازنگاه داشتن سال  ومهمات اورابی نیاز ساخت، وتشویشی 

تاعاداد کاثایار  -0که ازین دیدگاه درحمالت قبلی بود رفع شد. 
عساکرروس وافغانی اسیرشدندکه نگرانی شدیاد بارای رهاباران 

روسهادرک کردندکه جاناگ باامساعاود  -6کرملین تولیدکرد. 
کارآسانی نیست، ودر بددشدند تابه مدارا وآتش باس تاوبال 

مسعودازپالن روسهاوهدف شان که نابودی کامال درۀ -1جویند. 
پنجشیروازبین بردن مسعودومجااهادیان اوباود، وقاوف کاامال 
پیداکرد ودربدد طر  پالنهایی شدتاحمالتش رابرروسهامتاواتار، 

مساعاود  -4بال انقطاع سازد وزمینه رابرآنهاضیق وتنگ گرداند. 
درک کردکه موجودیت کارنیزیونهای روسهادرپنجشیر فعاالایات 
محاربویش رامحدودبه پنجشیرمیسازد، لذا دربددشد تابهرقیماتای 

 میشود روسهاراباید ازپنجشیر بنلی خارج نماید. 
این جنگ سبب شدتاروسهابه عاجازخاود وعاظامات  -0

وتوانمندی مسعود اعتراف نمایندوشخ یت بینظیراورابارسامایات 
بشناسند، طورینه جنرال النسندر لیاخفسنی درکاتااب )تاوفاان 

احمدشاه مساعاود یانای  «درافغانستان( ازمسعودچنین یادکرده: 
ازبرجسته ترین وبرازنده ترین سران ضدانقالب اسات. او یاک 
ملیگرای پارشاور، ضادشاوروی وضادحضاورقاوای شاوروی 
درافغانستان است. او یک رهابارباا اراده، قااطاع ودلایاراسات، 
دردستیابی اهدافش پیگیراست، عزم خدشه ناپذیردارد وبقول خود 
پابنداست. اویک حریف هوشیار، برازنده، زرنگ وخشان اسات. 
درمیان مجاهدین ازاتوریتۀ توبیف ناپذیربرخورداراست ونافاوذ 
نیرومندی برمردم نواحی زیرکنترول خود دارد. نهاننارماهراست، 
دروندار ومرموز وبسیارمحتاط میباشد. سرکش وبلندپاروازاسات، 

 »وتفنگچه است. AKC4سال  شخ ی اومسلسل کالشننوف نوع 

روسهابعدازین شنست تنتیک جنگ خودرا تغیایاردادناد 
وبه یک جنگ دوامداروفرسایشی توبل جساتانادکاه تاقاریابااً 

رادربر گرفت. طی ایان مادت جاناگ  2141بهاروتابستان سال 
 بالانقطاع دوام داشت. هدف روسهااین بودتابرای مسعود موقع 

 خاطرۀ از سفرشاه سابق به پاکستان
در جریان مسافرت عبداهلل در پاکستان روسای یانای از 
مجالس پاکستان بنام قی ر پشتون باعبداهلل به پشتو بحبت کارد . 
عبداهلل به پشتو بحبت و بعد از مدتی بحبت به انگلیاسای اداماه 

 داد. 
جناب داکترعبدالغفور روان فرهادی دپلماات بارجساتاه 
کشور به خاطر آوردند که در زمره تاریخ غیر نوشته افاغاانساتاان 
شمرده خواهدشد . ایشان در سفرمحمدظاهرشاه به پاکستان هماراه 
بودند. باری دریک موتر با ایوب خان و ظاهر شاه باه تااکسایاال 
میرفتند. ایوب خان کوشش نمود تا به پشتو با ظاهر خان بحابات 

 کند اما ظاهراً نمی توانست . 
وقتی آن ها به تاکسیال رسیدند تا از آثار تاریخی بودایای 
آنجا دیدن نمایند، توضیحاتی که ظاهرشاه دربارۀ آن آثاار اباراز 
می داشت، وسعت معلومات ویرا نسبت به ایوب خان بیشاتارنشاان 
داد ، و این ثابت ساخت که شاه سابق در رشتۀ باستان شنااسای باه 

 ویهه آثار بودایی کشور و منطقه مطالعات گسترده داشت ./
************* 

واکمال موادغذایی ومهمات ندهناد. گال  حرکت کردن
حیدر ینی ازمجاهدین مسعودکه درآنوقت درسن نوجوانی باود، 

جنگ به اندازۀ باودکاه  «دریک بحبت دوستانه درکابل گفت: 
ساااعاات ماااخااواب نااداشااتاایاام، مااجاابااوربااودیاام شااب 16در

 »وروزدرسنگرباشیم، نه تنهاهرروز بلک هرساعت جنگ بود.

این جناگ دوامادار وفارساایشای امانااناات رابارای 
مسعودکمتر وضیقتر ساخته بودوباگذشت هرروزفشار اقاتا اادی 
وکمبودمواد غذایی بیشتروثقیلتر میشد. مقداری ازیان م اارف 
ازطریق مح ول فروش زمرد تدارک میشدو ماقاداری ازطاریاق 
اعانۀ مردم، ولی هردوی این منبع تنافوی م ارف نامایانارد و 

 مسعودازهرکسی که امنانات داشت قرض می کرد .
مسعود دریک نشست شبانه درکابل درماوردآناروزهاای 

ازنگاه اقت ادی سخت درمضیقه بودیم، ماواد «دشوارچنین گفت 
غذایی کامالکمیاب شده بود، از طرفی حمالت پیاپی روسهاماردم 
رامجبورساخته بودکه ازدره کوچ نمایندکه این یک فشاربازرگای 
برمن بود، زیرا نه تنهاباکوچ کردن مردم همناری آنها را درح اۀ 
موادخوراکی ازدست میدادم بلنه م ارف خوراکۀ آن مجاهدینی 
راکه هنوزدرجبهه نمی رفتند نیزبایدمیدادم. نان وغذا پیدانمیاشاد، 
فقط توت و تلخان وکچالو بودکه درجبهات به مجاهدین میدادیم . 
ازنظرلباس هم به مشنل دچاربودیم، اکثرمجاهدین بوت نداشتناد، 
به اندازه اینه وقتی یک مجاهد به جبهه مایارفات، زماانای کاه 
بازمیگشت بوت خودرابه مجاهدی که به عوض اوبه جاباهاه مای 

 رفت می داد . 
م رف روزانۀ ماین د وبیست هزارافغانی بودومن ازجاا 
وازهرکسی که میشد قرض میگرفتم ولی مضیقۀ اقت ادی بجاایای 
رسیدکه نمی دانستم ازکی قرض کنم وچاطاورم اارف روزماره 
راتدارک نمایم. درهمین احوال بودکه استادسیاف که اتحاداسالمی 
افغانستان راپشاورساخته وازطرف عربهاپول زیاد به آن داده شاده 
بود، هیئتی با یک ملیون و دو بدهزار افغانی به پنجشیر فرساتااد.   
این اولین وآخرین کمنی بودکه از طرف آن اتحادیاه بارای ماا 

 فرستاده شد .
ازنگاه سال  به مشنل نبودیم زیرامقادارکاافای اسالاحاۀ 
روسهادرحمالت شان بدست ماافتاده بود، مگر مرمای وماهاماات 
نداشتیم، اکثراً مرمی ومهماتی که ازروسهادرمواضع شان مانده بود 
وهمه زنگ زده بودند، آنهاراپاک کرده استفاده مایاناماودیام . 
درهمین حالت بودکه حزب اسالمی گلبدین که ازدست آورهاای 
مادربرابرروسها خوش نبود، برمراکزما درپروان وکاپیاسااحامالاه 
کرد. درالینه ماباروسها درجنگ شدید بودیم، راههای اکامااالتای 
ماراقطع نمود. راه نجراب باپنجشیر، راه انادراب بااپاناجاشایار 
رامسدودکرد وراه بدخشان به پنجشیر هم ازطرف دولات باروی 
ماقطع شده بود، چون دولت درمسیرآن یک گارنیازیاون بازرگ 
عسنری ساخته بود. استادفرید یاک کااروان بازرگ ماهاماات 
وسالحهای مارادرعین زمانی که جنگ باروسهادرپنجشیر جاریاان 

  »داشت، درکوهستان  ضبط کرد.

حقیقتش رابایدگافات کاه مااباه یاک «مسعود افزود: 
وضعیت بسیارخراب اقت ادی وموادغذایی ولباس قارارداشاتایام، 
مرمی ومهمات هم نداشتیم، چیز خوب این بودکه روحیۀ جناگای 
مجاهدین بسیارقوی بود، همه فداکااری مای کاردناد وهارروز 
برروسهاحمله مینردیم وروسهافنرمینردندکه ماابسایاارقاوی و 
نیرومندهستیم، درحالینه آنطورنبود، اگرروسهامیدانستندکه مااباه 
چه وضعیت قرارداریم، فنرمیننم وضعیت طاوردیاگار مایاشاد. 
ازطرفی درین حالت سخت که مردم ازناتوانی وشدت جنگ بااآل 
وعیال خوداز دره کوچ مینردند ومی خواستند ازطاریاق کاوتال 
خاواک به بدخشان وجاهای دیگر بروند، همه پیاده با هست وباود 
ودار وندارشان به مشنالت زیاد کوشش مینردندپایاش ازریازش 
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 سدنی ، آسترالیا                       ن یراحمد رازی 
 اصحاب کهف، رادمردان راه حق

 نگارش دستنویس شادروان محمداسماعیل راحل
)بخش دوم(: دربخش نخست نگارش حاضر را بااین مطلب 

 پایان بخشیده بودیم :
ابحاب کهف سه بدو نُه سال درغارکوه خواب باودناد، 
یهودیهااعتراض کردندکه نه ساال چارا اضاافاه گافاتاه شاده، 
مگرتفاوت بین سالهای شمسی وقمری است. برایشان بگوخاداوناد 
به مدت اقامت آنهاداناتراست وبه همه اسرارغیب آسمانها وزمایان 

 محیط است ...
)اینک دنبالۀ آن( : ای رسول، حنایت دومرد مارمان را 
برای امتت مثال آر:باینی ازآنهادوباغ انگوردادیم وبه نخل خارماا 
اطرافش را پوشانیدیم وعربۀ کشتزاربرای کشت گندم وحبوباات 
آماده ساختیم. میوۀ آن دوباغ بدون کدام نقص وآفت بسرمیرسید 
ودروسط آن جوی آب جاری کردیم . این مردکه بااحاب بااغ 
وحابل کشت وزراعت بود ودارایی خوبی داشت، بایاک رفایاق 
خودکه ناتوان وفقیربود ازدرطعنه وکنایه پیش آمدمی کرد، به او 
 میگفت من داراهستم، خدم وحشم دارم وتو فقیری وهیچ نداری.

این مرد مغرور به دارایی ومال وجاه وحشم، درحاالایاناه 
برنفس وجان خود ستمگاربود وکبر وغرورداشت وعمرخود راباه 
گناه وغفلت ازخدا می گاذرانایاد، روزی باه بااغ خاودداخال 
شدوگفت گمان نمی کنم این باغ من نابود وخراب شود، نیزگماان 
نمی کنم که روزقیامتی برپاگردد واگربرفرض خدا و قایااماتای 
باشد، من بسوی خدای خودبازمیگردم، البته درآن جهان نیازازایان 

 باغ کرده منزل بهتری خواهم داشت. 
رفیق باایمان وفقیر به اوگفت به خدایی که تارا ازخااک 
آفریده ومردی کامل بارآورده، شرک می آوری، زهای جاهال 
ونادانی! من پروردگارخودرابه یگانگی میشناسم وهرگزباه ماقاام 
کبریایی اوکسی راشریک نمی دانم . چرا وقتی به باغ خودداخال 
شدی نگفتی که هرچیزبخاواسات خاداوناداسات وجاز قادرت 
خداوندی کدام قدرت دیگری وجودندارد. اگارتاوخاودراازمان 
بهترمی دانی وبه فرزندان ومال ومنال خودمغرورهستی، بدان کاه 
خداوندمراازباغ تو در دنیاوآخرت باغ بهترمیدهاد. خاداوناد)ج( 
قدرت داردکه برباغ توآفت فرستد، آبش خشک شودومیوه ودانه 
وکشت وزراعت همه ازبین برود، آنگاه تواز کافارخاودپشایاماان 
خواهی شد، خواهی گفت که ایناش به خداوندشرک نمی آوردم 
وبه خودپرستی وغرور وکبر نمی پرداختم . هیچنس وهیچ اماتای 
نمی تواندکه گنهنارو مشرک را ازقاهارخادا حاماایاه کاناد، 
آنجاحنمفرمایی تماماً بدست قدرت خاداونادی اسات، مشارک 
وعابی به عذاب گرفتار ومسلم ونینو کاربه اجر ونعمت اساتاوار 

 می شود .
ای محمّد، ازآن امت یادآر، وقتینه موسی )ع( به رفایاق 
جوانمردش یوشع گفت من دست ازطلب برنادارم تااباه ماجاماع 

 البحرین 
******************* 

بنده این یادداشتهارا بحیث نموناۀ ازجاریاان پارنشایاب 
وفرازحیات روزمرۀ یک فاردعاادی افاغاان )بااشانادۀ کاابال( 
درقطارملیون هاافرادیک ملت باشهامتی که درین شب وروز سخت 
ترین وپرمشقت ترین دورۀ تاریخ خودرا سپری مینند، ازروزهای 
اول زندگیم ودورۀ وبلت وطن عزیز، تامرحلۀ هاجارت و دورۀ 

 جدایی دردناک مادر وطن، بطور فشرده بشماتقدیم می دارم .
من به این باورم که تعدادی ازشمااماطاالاعایان گارامای، 
باخواندن این خاطرات، دربارخای ازقسامات هاای آن، شاماۀ 
ازگزارشات حیات روزمرۀ خودرا نیزاز آن روزگاار فاراماوش 
ناشدنی که درسرزمین مقدس مان بودوباش داشتید، بیاد خواهایاد 
آورد، ویا رویدادهای مشابه را ازسیرحیات اجاتامااعای خاوددر 

 بعضی از گزارشات آن منعنس خواهید یافت ...
راستی وقتی به نوشتان ایان ساطاورآغاازکاردم، یاادم 
ازچندجملۀ مقدمۀ نخستین ف ل کتاب اعترافات )کاانافاسایاون( 
نویسندۀ فقید فرانسه )ژان ژاک روسو( آمد که درحقیقات یاک 
اوتوبیوگرافی بینظیر وپر ازحقایق زندگیش درتمام ابعاد اجتامااع 

 وقت بوده، وفشردۀ جمالت سرآغازش چنین است :
من به معاملۀ دست میزنم که درنوع خود سابقاه نادارد  «

وهم کمترکسی پیدا خواهدشدکه به چنین نوشته ای، حاوی هاماه 
واقعیت هاوحقایق زندگیش مبادرت ورزد. نوشته اینه درآن یاک 
فردبشردرپهلوی همنوعان خویش، تمام وقایع سیرحیاات خاودرا 
باهمه کوایف وپهلوهای آن به جامعۀ خود ارا ه دهد، به عاباارت 
دیگر، نوشته اینه بتواند منحیث یک عملنامۀ تمام عیاان، جاهات 
قضاوت براعمال وکردار وطرز تفنر وبینش وشیوه های مراودات 

 »اجتماعی یک انسان، عرض اندام کند...

بنده درین نوشتۀ اتوبیوگرافی خود، الاباتاه ناه مااناناد
)اعترافات( ژان ژاک روسو، بلنه منحیث یک سلسله یادداشتهاای 
ریالستیک یا واقعبینانه، حتی االمنان سعی خواهم کرد تاجاییاناه 
عرف وعادات و فرهنگ ونزاکتهای اجتماعی ما اجازه مایادهاد، 
گزارشات زندگی خود رابادقانه بنویسم وبا خلوص تمام به شاماا 

 تقدیم کنم ./ )دنباله دارد(

 هفته نامۀ امید   5701شمارۀ  صفحۀ چهارم 

  »صفحاتی اززندگیم، در وصلت ودر هجرت«عنوان کتاب: 

 )چاپ جدید با تعدیالت(
 نویسنده: پروفیسرعبدالواسع لطیفی

 به کوشش: هیله حنیف
 ای چنگ گسسته نغمه کن ساز   با رو  شنسته شو همآواز
 چون تار تو قلب من گسستست   زین قلب گسسته نغمۀ ساز

مطالعین فرزانه ونهایت گرامی جریدۀ مردمی امید! اینک 
درین شب و روزی که سایۀ تاریک شایاوع روزافازون ویاروس 
کرونا فضای متوحش بشریت راپوشانایاده اسات، ومان سااباقااً 
درم احبۀ باکوشان عزیز، اسم مخفف آنرا)ب ب ب(یعنی باالی 
بی درمان بشریت گذاشتم، یقیناً تعدادزیادشماچون من درتاجاریاد 
نیمه اجباری قرنتین کرونا درخانه های خودزندگی ینناواخات و 
مبهمی رابسرمی برید، م روفیاتاهاایای بارای خاودپایاداکارده 
خواهیدبود، وینی آن که بارو  وروان شماهاماناواخاواهادشاد، 
همانامطالعۀ کتاب ویادداشتها وزندگی نامه هایی خواهادباود کاه 
درالبالی آن گذشته هاوخاطرات شخ ی خودرانیز رنگ حایاات 

 خواهید داد، و درذهن و درنظرترسیم خواهیدکرد .
اینک بنده )اوتوبیوگرافی( خودرا که قسماً جسته جستاه 
درجریدۀ مردمی امید ودرمطبوعات داخل وخارج وطن وساایات 
نویسندۀ فرزانه بانو ماریادارو بچاپ رسیده است، باا تاعادیاالت، 
منحیث یک تحفه درین روزهای مندر ودلگیر، باخاطره ها ویااد 
روزگارطفولیت تا کهولت به شماتقدیم می دارم . الاباتاه ق اه 
هاوچشمدیدهای روزهای اول زندگایام را اززباان ماادرعازیازم 
بارهاشنیده وبخاطرسپرده ام. گفتارمادر ومقام عاطفی ماادر بارای 
همه معلوم و مقدس است، همچنانناه ایارج مایارزا در سارودۀ 

 جاودانی خودبیان کرده است:
 گویند مرا چو زادمادر            پستان به دهن گرفتن آموخت
 شب ها برگهوارۀ من             بیدار نشست و خفتن آموخت
 یک حرف دوحرف برزبانم      الفاظ نهاد و گفتن آموخت
 دستم بگرفت وپا به پا برد        تاشیوۀ راه رفتن آموخت 

 پس هستی من زهستی اوست     تا هستم وهست دارمش دوست
بهرحال، اگرشما خوانندۀ عزیز این سطور هنوزحوبالاه 
وتوان نوشتن زندگینامۀ خودتان را دارید، همین امروز درگیرودار 
واندیشه های زادۀ کرونا ویروس و انزوای خااناه نشایانای، باه 
تحریرآن آغازکنید، دفتر خاطرات فامیلی تان را بازکنید، ازحافظۀ 
والدین و اقارب تان کمک بگیرید و اوتاوبایاوگارافای خاودرا 

 بنویسید، که دومفاد عمده را دربر دارد :
ینی ایننه از فشار و استرس روزمره رهایی می یاابایاد، 
دیگرایننه بفحۀ ازتاریخ رویدادهای پرانتباه حیات زودگذر خود 
رابه رشتۀ تحریرمی آورید. به خاطرایننه اگراز فاربات دسات 
داشتۀ امروز استفاده نننید، رسیدن به فردا های بهتر ماواجاه باه 
شک وتردید است. هرچه زودتر بنویسایاد وبارای خااناواده و 
دوستان ومطالعین عالقمند به یادگار بگذارید. بعد از تنامایال آن 
خودمرلف کتابی خواهید شدکه به رویادادهاای مانادرجاۀ آن 
باورخواهید داشت ودرهر فربتی ازمطالعۀ مجدد آن لذت خواهید 

 برد . 
 واینک مطالب آغازین کتاب :

مطالعین نهایت ارجمندوگرامی وفرزانگان وطن عازیاز! 
درست درهمین مدتی که بنده چه بنابرخواهش دوستان وینتعاداد 
نویسندگان برون مرزی، مولفین دررشته های مختلف اجاتامااعای 
وعلمی وادبی، وچه بامساعی همه جانبۀ مدیرمحترم جریدۀ وزیان 
ومردمی امید محمدقوی کوشان، ژورنالیست و مت ادی جاریادۀ 
معتبر برون مرزی افغانی، م روف معرفی آثارونوشتان زنادگای 
نامۀ بعضی رجال وشخ یتهای محترم وفرزانۀ وطن عزیاز، دریان 
دیارهجرت باوده ام، عادۀ ازدوساتاان وبازرگاواران باه مان 
گوشزدنمودندکه عندالموقع از زندگی وسرگذشت شخ ی خاود 
نیزچیزی بنویسم تابا مولف نیزمعرفت همگانی میسرشود. گرچه به 

 جواب شان این شعرعشقی راتذکرداده ام که:
 اشنم ز سرگذشت درغم هجر      ینی از سرگذشت من اینست !

بااینهم یادم آمدکه به ارتباط همین موضوع، سالاهااقابال 
دروطن عزیزنیز بفحاتی ازگزارشات زندگی خود را زیارعاناوان
)یادداشتهای خ وبی من( در روزنامۀ ملی انیس، درآن دورۀ که 
آن روزنامه به مدیریت محترم عبدالحمایاد ماباارز)هاما انافای 
عزیزدورۀ لیسۀ استقالل( وبه ریاست مرحوم اساتاادعابادالارشایاد 
لطیفی بچاپ میرسید، به نشرسپرده بودم، که چندین شمارابه قسام 
پاورقی در برگرفته بود . وبعداً درهجرت نیزدرجارایاد امایاد و 
کاروان جسته جسته ازآن یادکرده ام ودرسایت بااناومااریاادارو، 
اینک با استفاده ازهمان یادداشتهاوبا اضافۀ شمۀ از سایرخااطارات 
خویش، این کارخطیر یانوشتن اتوبیوگرافی خاود را آغااز مای 

 کنم .

برسم ، یاسالهای عمر درطلب بگذرانم. چون موسی ورفیقاش باه 
مجمع البحرین رسیدند، ماهی غذای خودرا فراموش کردند، آن 
ماهی هم راه دریاگرفت ورفت، وقتی که ازآن ناحیه گذشاتاناد، 
موسی به رفیق خودگفت غذای چاشت مارا بیار، بسیاارمااناده و 
رنجدیده ایم، یوشع گفت بیادت است آنجابه سرسنگی که نشسته 
بودیم ،  ماهی درهمانجا فراموش ماشد، شیطان ازبادما برد، ایان 
مطلب راباز تنرارمی کنم که تعجب آوراست که ماهی بریان راه 

 دریاگرفت ورفت ...
موسی )ع( به خضر)ع( گفت میتوانم باشماباشم، همارهای 
وخدمت شمارا کنم تاشماعلم لدن رابرایم روشن سازید ومرا یااد 
بدهید؟ خضرگفت تونمی توانی به کارهای من ببر وحاوبالاه 
کنی، چگونه میتوانی حوبله کنی درحالی که باه آن آگاهای 
نداری. موسی گفت بخواست خداوند مرابابر وبردباارخاواهای 
یافت وهرگزدرامری باتو مخالفت نخواهم کرد. خضار: خاوب 
است هرکاری که من میننم سبب آنرا ازمن ماپارس. حضارت 
خضربه موسی گفت وتذکرداد که علت آنراخودم برایت خواهم 
بود . موسی قبول کرد، هردوباهم ینجاروان شادناد، باه یاک 
کشتی سوارشدند، خضرکشتی راسورا  کرد، وموسی راساخات 
غمگین و متاثرساخت. ازدریاگذشتند به پسری برخوردند، خضار 
اوراکُشت، باز موسی حیران ماندکه چراآن جوان محترمی راباه 
قتل رساند. باز براه روان شدند وبه یک قریه رسیادناد، ازماردم 
قریه نان خواستند، کسی اعتناننردوبه آنهانان نداد، بازباه ق اد 
خارج شدن ازشهر حرکت کردند، نزدیک دروازۀ شهارباه یاک 
دیوارکهنۀ فرسوده برخوردند، خضار باه ماحانام بانادی آن 

 دیوارپرداخت. 
موسی)ع( گفت ای خضر، کارهایی که تاوکاردی، مارا 
دیوانه ساخت ، از حوبله برآمده ودیگرطاقت نمی توانم، فاقاط 
علت این سه کارت رابمن بگو و به امان خدا ! خضر)ع( گافات 
خوب، سبب این سه کارخودرابرایت میگویم، بعد ازآن ایان راه 

 تووآن راه من ! 
خضر گفت: کشتی راکه سورا  کردم، باحبش خاناوادۀ 
فقیری بودکه ازآن کسب روزی مینرد، چون کشتی هاای بای 
عیب راپادشاه به غ ب می گرفت، خواستم آن کشتی رانااقاص 
سازم تاکسی آنرا نبرد وبرای باحبش باقی بماناد، و آن غاالم 
راکه به قتل رساندم کافربود وپدرومادرش مسلمان، به تشاویاش 
شدم که آن پسر پدرومادرخودرا فریفته نسازد وبه کفروطغایاان 
نیاورد خواستم تابجای او خداوند فرزند بهتروبالح بارای شاان 
اعطاکند. آن دیوار را که استوارکردم بدین جهت بودکه زیارآن 
گنجی ازدوطفل یتیم جاداشت، پدر شان شخص باالاح وگاناج 
راآنجانهفته بود، خداخواست تاآن گناج درزیاردیاوار پاناهاان 
بماندتاآن اطفال بحد رشدبرسند وگنج رابنشند. من این کارهارانه 
از پیش خود، بلنه به امرپروردگارخودکردم، ایان اسات حاال 

 وباطن کارهایی که توطاقت دیدن آن رانداشتی !
ای رسول مردم ازتو دربارۀ ذی القرنین پرسان میاناناناد، 
بجواب شان بگو که بزودی برایتان ماعالاوماات مایادهام، ماا 
اورادرزمین قدرت بخشیدیم وازچیز رشتۀ بدست اودادیم واو هم 
درهمان رشته هاازراه حق پیروی کرد، ذوالقرنین وقاتایاناه باه 
نواحی مغرب زمین رسید، به نواحی برخوردکه چشاماۀ داشات 
مشهور به چشمۀ آفتابی، قومی رایافت که مشرک باودناد وباه 
عقایدباطل خود. به ذوالقرنین هدایت دادیم که مردم رابه خاوب 
وترس یابه عطوفت ومهربانی به دین حق دعوت نماید، اوماردم 
رابه دین اسالم دعوت کرد وبرای شان تبلیغ نمودهرکس که باه 
دین حق داخل شود اجرخود راکه سعادت دنایااوآخارت اسات 

 ن یب می شود . 
ذوالقرنین باهمه سامان ووسایل طرف شرق باراه افاتااد، 
آنجا مردمی را یافت که لباس ووسایلی کاه آناهاارا ازحارارت 
خورشید محفوظ دارد، نداشتند. باز سفرخودراطرف شمال اداماه 
داد وهرکجامیرفت سامان ووسایل باخودهمراه داشت تابه منطقاۀ 
رسیدکه بین دوکوه قرارداشت، آنجاقومی رایافت که به حرف و 
سخن پی نمی بردند وسخات وحشای وزباان ناافاهام باودناد، 
آنهابهروسیله که توانستند به ذوالقرنین گفتندکاه قاومای باناام 
یاجوج وماجوج پشت این کوه جادارند، فسق وفساد وخونریازی 
زیادمیننند، اگرسدی برای مااعمار کانای، از شارآناهااخاالص 
میشویم، م رف آنراهم خودمامیدهیم. ذوالقرنین گفت ثاروتای 
راکه خداوند بمن داده زیاداست، به کمک کسی احتیاج نادارم، 
اماشما مرابه قوت بازو ومردکار کمک کنید تاسدمحنم برای تان 
بسازم . قطعات آهن رسید وهدایت دادکه زمین راتااح اۀ آب 
بننندوسپس آتش فروزندتاآهن گداخته شود، آنگاه گداختۀ مس 
رابه دور وپیش آهن ریختند، ازآن پس آن قاوم بارشاناساتان 
وباالشدن به آن سد توفیق نیافتند. ذوالقرنین به آن قوم گفت که 
این قدرت که این سد راساختیم از لطف ومرحامات خاداونادی 
است، به روزقیامت آن بند ازبایان مایارود وآن قاوم نایازباه 

 (0محشرحاضر میشوند، مضطرب و سراسیمه می باشند . )ص 
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 هفته نامۀ امید  5701شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 شمال کالیفورنیا                مشتاق احمدکریم نوری
 به سلسلۀ مقاالت دنباله دار این قلم

اهدأبه دوست گرامی جناب داکترعبدالغفورروان فرهادی، شخصیت 
دانشمند، دپلمات کارکشته، سابق معین وزارت خارجه و سفیرکبیر 

 ونمایندۀ دایمی افغانستان درملل متحد، مردکتاب و سخن!
 خوشتر ازبلح کنون نیست برای من و تو

 غیرآزادی اگر شد به بالی من و تو
وشروع پاییز وبعبارت دیگرآخرین 2011امروزاول میزان 

پاییز سده چهاردۀ خورشیدی است. امسال بهار نادیده که تابساتاان 
رسید وتابستان رااحساس ننرده که پاییزفرا رسیاد. پاایایازف ال 
عاشقان ومشتاقان، عشق به میهن وعشق به بلح به مردم به وحادت 
ملی، به بافت فرهنگی و... بلی برگهای درخاتاان رناگ عاوض 
کردند ومی نمایند، افتادند ومی افتند، زندگی زیباترمیاشاود، باه 
شرطی که به اندازۀ تمام برگهای پاییز برای یندیگر آرزو هاای 

 خوب داشته باشیم .
سپتمبرم ادف باه روزجاهاانای بالاح 12درضمن امروز
تابحال درعربۀ جهانی تجلیل وتاباجایال 2141میباشد، که ازسال 

میشود. درسالهای نخست که بشار دوجاناگ جاهاانای راپشات 
سرگذاشته بود، وجنگ سردهم در اوجاش قارارداشات، بالاح 
درچنبرۀ جهانی ملل متحد که بحیث یک دغدغۀ بزرگ جاهاانای 
مبدل شده بود، وبشریت درمعرض تاهادیاددوبااره قارارگارفات 
وباردیگرجهان راآشوب جنگ تهدید نمود. برای آناناه آسایاب 
پذیری بیشترش رانسلهای بعدی احساس ننمایند، لهذا باطر  اینناه 
ورطه ومیدان جنگ رامیتوان ومیشودبه میدان بالاح و دوساتای 
وتفاهم وهمدیگرپذیری مبدل ساخت، ودرپی فضاوهوای سالام و 
مسالمت آمیزبذل مساعی خال انه وبادقانه وبشردوستاناه راایافاا 

 نمود. 
روزجهانی بلح )برقراری بلح باکماک 1313شعار امسال 

ومعاونت یندیگر( می باشد. امسال دراوضاع واحوالی زنگ بلاح 
درمقرسازمان ملل در شهرنیویارک ب دادرآمد، که حتی دررسانه 
هاهم شهرنیویارک را)پرهیاهو( تذکارناداده اناد. بالای، درایان 
شهرفعلی خموشان، که مقرسازمان ملل قرار دارد، که حتی آنتونیو 
گوترش سرمنشی آن ازنواختن زنگ بلح وبدست گرفتن چناش 
میترسید، ولی ب داآورده شدیاب داآمد)زنده باد بالاح ماطالاق 

 جهانی( !
طاوری جاهاان  21ولی اپیدمی کرونا وافزایش کاوویاد

رادرمخم ه قرار داده که یار ازیارمیترسد ودیپلمات از دیپلمات، 
وبلخواه ازبلحدوست! سخنران هم وقتی میبینددرتاالر بدون نفر 
دارد سخنرانی مینند ودر روبرویش هم بجازچاناد نافارماحادود 
)پوزبسته( ودستنشی بدست رامی بیند، این گفته در ذهنش تداعی 

 میگرددکه مستمع باحب سخن را به گفتار آورد !
هرچندزنگ بلح درسازمان ملل ب دادرآمد، امااکااباوس 
عظیمی اطراف آنرافراگرفته بود. هرسال چهارطرف سازمان مالال 
ومهمانخانه های همجوارآن بادیوارهای کاننریتی وقطارموترهاای 
سنگین ونوع کانیستل هی برای محافظت وامنیت مهمانان عالیرتباۀ 
کشورهای شامل نقشه گیتی مسدود و بند مایاباود، ومساتاطایال 
ترانسپورتی وراهبندان درجاده های منتهی باه ساازماان مالال و 
درمجموع محلۀ منهاتن محسوس بود، امسال همه چیزعاوض شاد. 
مقرسازمان درکشوری میباشدکه هنوزاز اباتاداتااباحاال دربادر 
کشورهای کرونازده قراردارد وتلفات مردم درآن اضاافاه ازدو 

 بدهزار نفر می باشد .
بهمه حال ب دادرآمدن زنگ بلح ملل متحدعیناًبه بازیهای 
)زد وگریز( قدیم میماند. امسال لباسهای آبی رنگ بلاح مافالار 
وننتایی های بلحی رنگ آبی خیره را چنادان مالال ماتاحادی 
هانپوشیده ودرنظرنگرفته بودند. اماوقتینه از بزرگی درآن چنبارۀ 
جهانی پرسیده شدکه هیچ چیزت آبی نیست، الجرم جاواب داده 

 بودکه)پوزبند( م آبی است! یعنی ماسنش. 
امادرکشورما ودرمقرارگ وسالمخانه همه مفلرهاای آبای 
کمرنگ برگردن آویزان نموده بودند. اما پوزبانادهاای سافایاد، 
وبعضی شان هم بدون ماسک ورعایت مقررات بهداشتی ووقایاوی 
کرونا، ومدالهایی به شنل کبوتر بلح، مح ول ناهااد نااساودبار 
کانادا ، وژستهای شان بلحخواهانه امابحبتهای شان ناه چانادان 
بلخواهی ! سال قبل درفرستان هیئت به ملل متحاد،دولات دچاار 
اشنال بود وحتی وفد وهیئتی راکه بعدازچانه زنی هاوتاغایایارات 
ورایزنی هابه سازمان ملل فرستادند، زمانی به نیویارک رسایادکاه 
سخنرانی های مجلس افتتاحیه تمام شده بود ! امسال خوب شدکاه 
هفتادوپنجمین سال ایجاد ساازماان مالال ماتاحادهاماه پایاامای 
برگزارمیشود)بوسه به پیغام!( وبدین ترتیب حنومت افغانستان در 

 انتخاب وارسال هیئت چانه زنی ندارد. 
امسال برخالف سالهای قبل کاه ازهارکشاور وفادی باه 

کشورعضو خواسته شدکه فاقاط 210نیویارک میآمدند، برف از
یک نماینده به مجمع عمومی و اجالس عمومی اسامبلاه جاهاانای 
بفرستند، واین هم قاعدتاً ینی ازاعضای نمایندگی دایامای شاان 
باشد، که گفته شده کافیست ودرخودنیویاارک اقاامات دارناد. 

 دقیقه زیادترنباشد .21مقررشده که سخنرانی هااز

گوترش گفت: هیچنس تمایل به ایاجاادیاک حاناومات 
جهانی ندارد . اما ما بایدبرای ادارۀ بهتروبیشترخیالای هامانااری 

بااعاث شادکاه  21داشته باشیام. اوافازود اپایادمای کاوویاد
کمبودهمناریهای بین المللی وبی خابیتی ناظاام چاناد جااناباه 
بیشتردیده شود. منشور این سازمان درف ل هفتم اختیارات سازمان 
ملل برای حفظ بلح، نقض بلح بااقدام تجاوزگاراناه راتاعایایان 
کندواقدامات همه جانبه رابرای برقراری بلح وامنیت هاماگاانای 

 انجام دهد .
مین سالاگاردساازماان مالال 01امسال مادرحالی درآستانۀ 

ومجمع عمومی آن قرارداریم که مذاکرات بلح بایان االفاغاانای 
سپتمبردرقطرآغازشد و هیئتی تحت ریاست داکترعبداهلل  21بتاریخ

ر یس شورایعالی م الحۀ ملی به دوحه مرکز قطررفت. اماجاالاب 
بودکه درترکیب هیئت گویاازجمهوریت سیدسعادت من ورنادری 
وزیراموربلح، عبدالسالم رحیمی گویانمایندۀ فوق العاادۀ غانای 
احمدزی دراموربلح، مع وم استاننزی ر یس تیم مذاکارۀ بایان 
االفغانی، نادر نادری سخنگوی هیئت بلح، معاونان شورای م الحه 
که دوبودند وحاالبه هفت نفرمیرسند، وزارت بلح وسه معین آن 
و... اماهمه توجیه میدارندکه مدافع تیم جمهوریت وقانون اساسای 
اند، و وثیقۀ ملی رامحک میزنند ! درحالی که به ماجاردرسایادن 
بحث به درازاکشیدن شروع بحبتها ونرفتن به تاالرکه باه ناوعای 
خلیلزادهم بیان نمود، عدم قبولی بیرق جمهوری اسالمی افغانستاان 
در تاالر بودکه باالخره بانماندن ونبردن پرچم جماهاوری تاوافاق 
نمودند ! هنذا نوعیت م ااحاباه هااوساخان پاهالاوی ساخان 
گذاشتنهاوژستهاوحرکات و سننات اشتراک کنندگان نیاز فارق 

 می کرد .
تیم طالبان هرچندیک تغییرات ومهره چایانای هااناماوده 
بودند، ازجمله جابجایی مالحقانی بحیث ر یس ومالنعیم وردک که 
برخبرنگارگفت بگو داکترنعیم! بحیث سخنگو بعوض مالشااهایان، 
باوجودینه مالبرادرومالعباس ستاننزی درترکیب هیئت هستاناد، 
ولی قسمی پیچناری شده اندکه در ارا ه سخنان وابرازنظرها ولاو 
که بدوی به نظرمی آیند، مطمئن ترویندست تر و باحب قدرت 
اجرایی بیشترمعلوم میشوند . باوجودینه درساناتاناس قادرت و 
اداره وچوکی هانبوده اند، اماحرفهای تعلیم داده شاده وگاپاهاای 

 باالجایها رابه بورت مهره وار وسیستماتیک عمل مینمودند . 
موضوع ایننه حنومت کابل اسالمی نیاسات وچانااناچاه 
مارآستین حضرت عمر زاخیلوال وزیرسابق هامایان جاماهاوری 
اسالمی وسفیرافغانستان درپاکستان نیزمطر  نمودکاه حاناومات 
کابل اسالمی نیست ومشروبات النولی درآنجابه فروش میرساد ! 
این درحالی است که خانواده واوالدخوداین آغا به کانادا تشریف 
دارند،درهمان تاالرشان دردوحه مشروب النولی چاه کاه حاتای 
روسپی خانه هاهم برای زنباره هاموجوداست وکشاورهام عاربای 

 واسالمی میباشد!
مشنل دیگرکه به بیرون درزکرد وبارقه هاوجارقاه هاای 
زنگ خطربلح دربیرون لمس شد، اینست که درآیانادۀ قادرت 
تنهامذهب حنفی درکشور مرجع اعتبارخواهدبود مشنل ماهامای 
رابرای اقلیتهایینه به بلح نیم بند امید داشتند، ب ادادرآورد. باه 
نحوی که طنین بدای آن بالعن وطعن سخنسرایان روزجهانی بلح 
درق رسالمخانه محسوس بود وتالاویاحااً درساخانارانای ارکاان 
)جمهوریت( لمس گردید. این بارآقای سروردانش ماعااون دوم، 
بگفته اش که امراهلل بالح ازیک زاویه بحبت کرد واو اززاویاۀ 
دیگرسخن راادامه میدهد و این درحالیست که مشنال دیاگارهام 
درکشوربازهم به نحودیگری پدیدآماده کاه مارکاب ازکاماال 
نابرابولی)یون( وازهمین قماش درایناروزهاافارهاناگ چاپان 
ناندازی راتعویض نموده به فرهنگ عنس بری برای نامزدوزیاران 
جدید که عنسهای احمدشاه ابدالی ومیرویس خان هوتنای راباه 
دفاترمیبرندون ب ادارات دولتی میدارند، وزمانی متوجه میشاوی 
که درعقب دیوارمیزکاروزیر و ر یس جاباقی نمانده کاه عاناس 

 دیگری ن ب گردد !!!
سخنان این روزهاو روش ومنشهای اتخاذشده حتی درداخل 
نظام جمهوریت نوع آشتی گرایانه نیست، بلنه پرخاشگرانه وکینه 
توزانه میباشد. اینان باید درشروع مرحله اگرلویه جرگۀ مشورتای 
هم میداشتند، راجع به این موضوعات بحث مینردندویک فی الاۀ 
نهایی وهمه جانبه بدست میداشتناد، ناه ایاناناه لاویاه جارگاه 
برگزارکردند آنهم بعدازآنک چهارونیام هازارزنادانای طاالابای 

نفردیگر! اماادیاده شادکاه ساخاناان 633رارهانموده بودند، سر
سروردانش وامراهلل بالح آنقدرتاثیرنموده بودکه طالبان اعاالمایاه 
بخاطرآن نشرنمودند وخانم یاون هام آناان رافارزنادان ماغاول 
وچنگیزخطاب نمود ! آرین یون گفات بازودی تااریاخ دوبااره 
تنرارمیشود)حنومت طالبان برمیگردد( وجایاگااه هازاره هاارا 
برایشان نشان میدهدوحتی بخاطردومعاون جنگی نمایاناد گافاتاه 
اندکه سهم هزاره هابه گفتۀ بالح برابربه بینی شان است، وحتی به 
خداتهمت زدندکه العیاذباهلل خدا گفتاه بااشاد دلات مایاگایاری 

 یانمیگیری، بینی ات همین است !!!
دری گویام  »جانب دیگردرین ال شعارهای بلندداشتندکه:

فارسی ارث نیاکان منست(! زباان فاارسای   –که دری آن منست 
 دردنیاششم ودراسالم دوم است، زبان سلمان فارسی، ابومسلم 

خراسانی، امام ابوحنیفه، موالنا، سنایی، رودکی، فرخی، جاامای، 
خواجۀ ان ار، بیدل، رابعۀ بلخی، فریدۀ بلخی، محجاوباۀ هاروی، 
مستورۀ غوری وباالخره زبان داریوش وکورش و زردشت، آرش 
و رستم وسهراب وتهمینه و اقبال الهوری وامایارخسارودهالاوی 
وزبان ساسانیان، کوشانیاان، غازناویاان، غاوریاان، بافااریاان، 
سلجوقیان، یفتلیان، بارمانایاان، ساوریاان وطااهارفاوشاناجای 

 وامیرعلیشیرنوایی و... میباشد.
ازسوی دیگرسروردانش گفت نظام طالبانی بااسالاطانات 
سدوزایی ومحمد زایی که بنام امارت یاسلطنت بیش ازدوبدوسی 
سال برافغانستان حنومت کردند، ازنگاه رو  ومحتواهیچ تفااوتای 
ندارد. درآن نظامهایک گروه کوچک ازیاک قابایالاه ب اورت 
موروثی وبااستبداد ودکتاتوری حنومت کردند ! و امراهلل باالاح 
گفت طالبان دردوران حاکمیت خودبه دههاهزاردختررادرساراسار 
افغانستان مجبوربه ننا  کردند، بالح که روزدوشنباه روزبالاح 
سخن میزد، گفت مردم افغانستان یک ملت باحیاسات واگاریاک 
ارزیابی بورت گیرداین کارهاا بارخاالف خااناواده هااومایال 
خوددختران بورت گرفته است. چیزی که باعث پوشیده ماانادن 
این کارشده، فرهنگ مردمی است که اجازه نمیدهادایان قضایاه 
علنی شود . او این کاررابدعت بی نظیاردرتااریاخ کشاوردانسات 
وگفت در روزبلح طالبان بااین رفتارهای شاان فارهاناگ زناان 

 ومردم را تحقیر کردند.
بالح از عشر وزکات دورۀ حاکمیت طالبان یادنمود کاه 
بدون هیچ نوع مقرره جمع آوری کردندویک ورق سندهم دربارۀ 
اینناروجودندارد. ایننار این روندبراساس رفااقات وبارماباناای
)اندیوالی( انجام میشدواگررفیق طاالاباان باودی یاک درباد 

دربد ازشما عشر و زکات میگرفتند! بالح اینجاا  11واگرنبودی 
بدون اشاره به نام کسی گفت بعدازامضاای تاوافاقانااماۀ بالاح 
امریناوطالبان آمده باودناد کاه پاناج هازارزنادانای طاالاباان 

آزادکنید! بالح خطاب به غنی احمدزی گفات 2014حوت13راتا
ایستادگی شماباعث شدکه طالبان بیشتر روسیاه شوندوبه اباطاال  

 به کاله احمدزی پرزد! 
به گفتۀ بالح طالباان بارای ساه ساال دسات داشاتان 

 113درانفجارچهارراه زنبق کابل راکه ماناجارباه کشاتاه شادن
نفرشد، انناار مایاناردناد، ولای  033نفروزخمی شدن اضافه از

درنهایت تازمانینه عامالن آن تراژیدی سنگایان وخاونایان آزاد 
نشدند، طالبان حاضربه گفت وشنودبین االفغاانای نشادناد، وایان 

 حادثه درپروندۀ جرمی آنان شامل است . 
اوافزودطالبان درپنج سال حاکمیت شاان یاک مسائاول 
وفرمانده این گروه را محاکمه ننردند، چون محنمۀ آناان نایاز 
رفاقتی بود. اومدعی شدکه اکنون طالبان یک فرمانده شااناراکاه 
درولسوالی خواجه غار تخار متهم به تجاوزجنسی اسات، بااآناناه 
تجمع های اعتراضی جریان دارد، محاکمه میننند. انان هیچ وزیار 
رانتوانسته اند بدمه برسانند بجزمردم عاادی را . درروزبالاح 
درجنگ افغانستان بحث دین مطر  نیست، بلنه جاناگ نایااباتای 

 برسرموقعیت ارزشمند افغانستان است . 
درعین حال سروردانش بایارون تالاقای کاردن تشایاع 
راازشریعت اسالمی غیر قابل قبول دانست. این درحالایاسات کاه 
درین دوهفتۀ آغازمذاکرات دوحه تا کنون درباارۀ طارزالاعامال 
مذاکرات توافقی بدست نیامده است، اما دانش گافات باراسااس 
گزارش رسانه هادرطرزالعمل پیشنهادشده که دربورتینه اختالفی 
بروز کند، مطابق فقه حنفی فی له شودوبااقلیت هامطابق شریعات 
محمدی معامله شود. اوگفت علمای شیعه بامذهب حنفی مشانالای 
ندارند، اماایننه کسی بگویدشعیان همانند سایراقلیاتاهاای دیانای 
درساختار شریعت اسالمی برخوردمی کنیم، واین بدین معانااسات 
که شیعیان مانندسایرادیاان ازسااخاتاارشاریاعات خاارج اسات، 
وشمامیخواهیدکه درساختارشریعت باآنان برخوردکنید، قابل قبول 
نمی باشد و نیست. دانش گفت این برخورداول درتضادبا ماناتاب 
واندیشۀ امام ابوحنیفه است و ازطرف دیگرمغاب، باابول دیانای 
وحقوقی وهمچنان باعث تحقیریک باخاش بازرگای ازجااماعاۀ 
افغانستان خواهدشد. مردم شیعه یک خواست مشاروع وقااناونای 
داشته که درمسایل فقهی وباورهای دینی خود درساختار ماذهاب 
خود عمل کنند، مذهبی که منسوب به اهل بیت پیامبراکارم)ص( 
بوده است، واین کارنه بی احترامی است وناه زیااده خاواهای، 
جزحقوق اساسی و شهروندی همۀ مردم افغانستان میباشد ودرتمام 
اسنادبین المللی حقوق بشری روی این موضوع تااکایاد باورت 

 گرفته است .
دانش گفت بلح مابهمه اقوام، احزاب وپایاروان هاماه  

مذاهب والسنه ودر بحبتهای شان جانب احتیاط رارعایت نمایناد، 
نه ایننه واقعیت به مردم افغانستان گفته شود. ولی باایاد بادانایام 
شرایط ماشرایط نزده سال پیش نیست، مردم ماوجامعۀ بین الامالال 

 خواهان اتحاد وبلح واقعی میباشند. 
درنشست روزجهانی بلح داکترعبداهلل ر ایاس شاورای 
م الحۀ ملی گفت درمورد اظهارات مان محتاط باشیم. اوباا لاعان 
وطعن توبیه گونه گفت چون هیئت مامشغول گفتگوهستاناد در 

 ( 0دوحه اند، خواهش میننم دربحبتهای تان جانب)ص
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 هفته نامۀ امید 5701شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 هامبورگ ، جرمنی                         سیدآقا هنری
 ملکه انگریز برایم گفت 

 تو پسر خیلی احمق و نادانی هستی
ومردمای ازماردم   دوستی دارم انسان شریف خوش خلق

لوگر، گاهگاهی که بدیدنش   نا ب خیل منطقۀ برکی برک والیت
میروم بعد احوال پرسی وبرف پیاله چای سبزهمیش در بحبتاش 
واقعیت های که شنل خبری دارد، هفته پیش از اوشنیدم ما پاناج 
برادریم و پدرم معلم بود سه جریب زمین داشتیم سی سال قبل مان 
با فرستادن پول شروع به آبادی ومدرنیازه شاده آن باه شانال 
اروپایی با حوض آب بازی، تشناب و باغی از چندین قسم مایاوه 
غرس کردند در بدل این احسانم پدرم این زمین وتعمیر را بنام من 
نوشت. نیت من فقط آرامی فامیل پدرم بود و من درشهرهامبورگ 
زندگی میننم. البته فامیلم حاال قسمافرارکرده قسمادرکابل وخارج 

  ازکابل زندگی میننند.
از سه سال قبل به این طرف طالبان تعمایار ماارا غ اب 
وفامیل پدری و پدرمو سفیدم را از خانه بیرون راندند در بام هاای 
آن آنتن های بسیار قوی ن ب و تمام درختان مثمر وغیر مثمر را 
قطع و هر هفته چند بار چر  بالی با چند امرینایی پا ین مایاشاود 
بعد چند ساعت کار با دونفر امرینایی که با طالبان آنجا اند دوباره 
پرواز میننند. طالبان برای برادرانم پیام داده اند هرگاه عبداهلل باه 

 کابل آمدباید نزدما بیاید تا قبالۀ خانه را بنام ما کند.
حاال که به یاد والیت لوگر افتاده ایم بخاطرم آمد که در 

پل علم مرکز والیت لوگرخادماتای شادم  به  2144تابستان سال 
تقریبا ساعت سه بعد ازظهر بود با دیگرهمنارانم باه ق اد پایادا 
کردن سماواری یارستورانتی جاهات بارف طاعاام بارآمادیام 
رستورانتی پاکی در نظر ما آمد می خواستیم باال برویم که اتفاقا با 
استاد دری لوگری سرخوردیم میخواستیم وی را با خود باگایاریام 
استاد گفت مه سالها نان مردم کابل را خورده ام والگه هیچ جاای 

 بروید میرویم خانهء ما چاشت مهمان ما هستید. 
از اطاق نشیمان   منزل شان باالی تپه بود مارا به بُفهء که

راه داشت راهنمایی کرد روز آفتابی هوای پاک وتازه که هاناوز 
چاای سابازی   منظرهء آ ن خوب در ذهنم نقش بسته، بیااد دارم

پیشنش وازخاطره های سفرهای خود ازخارج بیان کرد و گافات 
در پینن پایتخت ملک چین هوتل ما درمنزل بلند باالیی بود. ببح 
وقت سالم جان پسرم سر خودرا از کلنین کشیده بادا زد پادر 
جان پدر جان بیا سیل کو او بر پدرش لعنت ملک خارجی گرفاتاه 
گفتم او بچه دو ودشنا م نده ما در خارج هستیم در مالاک خاود 
نیستیم . ینی دو روز مارا دعوت به شهرگردی کردند روز ساوم 
مرا به دوکان سلمانی بردند و گفتند ما باید پاک و نظیف باشایام، 

وزرا و مردمان سرشناسی برای شنایادن  ر یس جمهور وبدراعظم 
کنسرت شما می آیند. وقتی داخل دوکان شدیم او بیادر این دکان 
نبود یک شهربود گفتند این جا چهاربد سلمانی دختاران جاوان 
کار میننند من گفتم برادر همهء شان برای من خواهر ومادرم باشد 
من تازه از بیت اهلل شریف آمدیم مرا نزد یک سالاماانای مارداناه 

 ببرید ! 
استاد درّمحمدلوگری ق ه هایی دلپذیر داشت، شاورباای 

خوشمزهء تهیه داشتند. بعاد بارف طاعاام از   با سالد  مرغ داغ
حضور شان مرخص شدیم رو  و روان شان شاد باد ! نا گفته نماند 
که در چین اجرای کنسرت استاد دری گیراترین شان بود کاه در 

 وطن ما هم تب ره هایی در مطبوعات شد.
دوست دیگری که آنجا نشسته بود بنام عمر جان ناواساهء 
ینی از خان های اعزازی دوران نادر خا ن بنام سربلاناد خاان از 
مردم جاجی بود در بارهء سربلند خان مرحوم غبار درجالاد دوم، 

خوانیان پاناتایاا  «نویسد  افغانستان در مسیر تاریخ می 64بفحه 
کردند؛ چنانچه سربلند خان حویالای  خواستند تملک می هرچه می

عبدالرحمن کوهستانی را غ ب کرد. ورثۀ وی به نادرخان عارض 
شدند، او امر تخلیۀ خانۀ مذکور را داد. سربلناد خاان درجاواب 
فرمان شاه نوشت اعلیحضرت ارگ را اولجاه کارد، مان خااناۀ 
عبدالرحمن را، هرگاه شما ارگ را به باحبش سپردید، من خانه را 

 «سپارم. به باحبش می

همین آقا گفتند برادرمسئله خیلی مهم تراز آنست که ماا 
دروطن ما دسیسهء که من همین حااال بارای   وشما بحبت میننیم

مان   تان بگویم غیرقابل تحمل و باورکردنیست اما حقیقت اسات
خودم دیر مدتی با انگلیس ها و امرینایی ها در والیات جاناوب 
کشور مان کار کردم در راه حنومتی جاجی انگلیس ها پاوساتاهء 
انداخته بودند مردمان را کنترول و تالشی مینردند بیرو باارزیااد 
بود مسافرین می خواستند زود تر به منزلگاه خود برسند یاک از 
آنها به زبان انگلیسی برای انگلیس ها گفت مارا زیاد تنلیف ندهید 
از خود کاروبار داریم بگذارید به مق د خودبرسیم چون همه باه 

متوجه شد که چه کسای باا   لباس محلی بودند و ریشدار، انگلیس
وی به زبان وی باوی بحبت کرد، پرسید کی بودکه باما به زباان 
ما بحبت کرد ؟ کاکایم گفت من بودم. بعد سوال وجوابی پرسید 
تو زبان مارا که چنین ف یح یاد داری درکجا یاد گرفتی بارایاش 
گفت من در ملک شمادررشتۀ انجنیری ماشین تح یل کرده ام و با 

 (0   ) 

 داالس ، تنساس                           رحیم شنسب

 پرتو )جالل ( و ) جمال(
درهمین ماه دوتجلیل ازسالگرد دوتولاد وعارس وفاات 
فرزنگان و چهره های جهانی و معروف سیاست، ضد اساتاعاماار ، 
روشنگر ی ، ت وف و عرفان راداشتیم که دوستان پایاراماون آن 

 مطالبی رادرنشرات مختلفه نگاشتند.
این دو اسطوره عبارتند از جالل الدین بلاخای و جاماال 
الدین افغانی، که ایناش جالل وجمال این دوشخ یت فرهیاخاتاه 
درکشور ما هم ازاحترام،عزت و پیروی ازاندیشه های تابناک شان 
نضج می گرفت که نگرفت و هنوزکه هنوزاست درکشورماألاوف 

 شان چنان شناخته نیستند مگربرف به نام .
امروز بزرگترین ستمگران،خاک فاروشاان ،وابساتاگاان 
کشورهای اجنبی، عنابرضد تمدن ، فرهنگ و قومگرا مقام واال 
و سخن شان هم ازهمه باالست. مرده ها هم در این کشاور تااریاخ 
سازاند ولی انانینه در تاریخ منطقه و جهان ناام ونشاانای دارناد، 

 درکشورخودشان بیگانه اند چون حضرات جالل وجمال!
سیدجمال الدین افغانی که شناخت کاماتاری درمساقاط 
الرأس خود دارد . این چهره معروف ضد استعمار و طرفدار تمدن 
و مبارز برای نجات کشور های اسالمی از شر خرافات و بطالت و 
مبارز روشنگر و فرزند سرزمین ماست که درزمان امارت امیر شیر 
علی خان به دربار راه یافت و پیشنهادات ابالحی ارایه کارد کاه 
نتیجتا مفنورهء تشنیل کابینه ووزراء را اولایان بااردر تااریاخ 
کشورطر  کرد ،هنذا تاسیس جریدهءشمس النهار ، ایجاد کتااب 
تتمۀ البیان فی التاریخ افغان ، تاسیس شفاخانه ،بیطار خانه،پاوساتاه 

 خانه و کاروانسراها را نظر داد و عمال ایجاد کرد .
اما رژیم که خ لت خاندانی،انح ار قدرت،خودکامگای 
را نمی توانست رها دهد ، از او هراسیدند از سارزمایان خاودش 

باه هاناد رفات ودر ماباارزه باا 2141اخراج شد . نااچاار در
استعمارانگلیس نشرات حبل المتین را بنیاد نهاد. انگلیس ازآنجا هم 
او را اخراج کرد، بعدا به ترکیه ،عربستان، عراق، ایران ،الاماان ، 

 روسیه ،فرانسه و انگلیس رفت .
در فرانسه جریدهء عروۀ الوثقی را، درترکیه تتمۀ البیاان، 
در لندن جریدء ضیاءالخالفین ودر م ر نشرات حزب الوطانای و 
تهداب این حزب را بناءنهاد . ولی از همه جا اخراج شد ،از م ار 
که استثمار را لرزان ساخت توسط انگلیس و خدیو م ار اخاراج 
شد، نابر الدین شاه ایران اول اورا دعوت کرد، ولای از تارس 
اخراجش کرد، از انگلیس اخاراج شاد و باه دعاوت سالاطاان 
 عبدالحمید به ترکیه رفت ولی همان سلطان اورا مسموم ساخت .

شاگرد معروف او شیخ محمد عبده در م ار و پایاروان 
حزب الوطنی او را رهبر و رهرو مبارزه با استعمار و عن ر مباارز 

 برای روشنگری سیاسی و دینی می شناسند .
جمال الدین افغانی معتقد بودکه نباید مسلمانان فقط متنی 
به منابع نوشته شدۀ روحانیون رسمی باشند باید برای بهبود شرایط 
زندگی روزمره به عقل و منطق و تافانار ماتاوبال شاوناد ، 
تقلیدکورکورانه را منع مینرد وعلت عقب ماندگی مسلمانان را در 
تقدس اشخاص و کتب غیراز قران می دانست .با چند هاماساری 

 مردان ،با وهابیت و ت وف همچنان بی اعتنا بود .
ای کاش نظرات روشنگرانۀ او امروز در کشور راه مای 
یافت و ازین تارینی و ظاللت و تع بات ،پیروی های کورکورانه 

 ،و تظلم طالبی و استعمار نوین رها ی می یافتیم .
در زمان اتاتورک چون مقبرهء او در یک مسیر پروژهای 
عمرانی قرار گرفته بود ،بهترین راه حل تخریب مقباره را دریان 
یافتند که به افغانستان پیشنهاد استرداد جناازهء او را بادهاناد ، 
افغانستان هم پذیرفت ، این در حالی بود که ایران هام تاقااضاای 

 استرداد آنرا داده بود .
درموردتجلیل ازسالگرد پیربلخ ،چهرۀ شناخته شدۀ جهان، 
موالنای بزرگ هر چه بنویسیم درین کوتا نویسی ها حق او اداء 

 شده نمی تواند .
فقید پروفیسر برنارد لو یز که خود از ادبیاات شانااساان 
بزرگ فارسی، فرانسوی و انگلیسی بود ،موالنای بلخ را بزرگترین 

 و مهمترین شاعر و اهل عرفان در جهان میداند .
ولی خوشحالیم که جامعه افغانی کم کم به تجلیل از مقاام 
شامخ حضرت موالنا درهرکجا قلم می زنند و فرزند آن خاک کاه 
در همه جا شهره و شهیرو در کشورش نه چندان شناساست ، نظر و 

 توجه معطوف می دارند .
ای کاش پرتو )جالل( و )جمال( درکشور محل تولد شان 
یعنی افغانستان تابنده می شد وهموطنانش درپخش، نشر وگسترش 
افنار ، نظریات، فلسفه و ماهیت فرهنگی این دو نابغه و اساطاوره 
عالم انسانیت و اسالمیت همت می گماشتند و کشاور غارق در 

 بدبختی های شانرا نجات میدادند.
 (0بایداین شعرموالنابه طالبان،جانیان، فاسقان)ص

 اردو در زمان داکترنجیب اهلل
 پیوسته به شمارۀ گذشته :

داکترنجیب اهلل درحیرتان نیز فرقۀ دیگری رابخاطرحفاظت 
ونگهداری دیپوی سال ، مهمات وتخنیک قوای مسلح ایجادکرد. 

یادمیشد.  03این فرقه راجنرال مومن قومانده مینردوبه نام فرقۀ 
نیزدرچوکات وزارت امنیت دولتی بوجودآمده بود. 03فرقۀ 

سرحدی درنیمروزبود. در آنجا نسبت  6مومن قبالً قوماندان لوای
اختالس دوسیه پیدانمود ودر بست احتیاط وزارت دفاع گرفته 
 شده بود . او ازاهالی اندراب ودرآن موقع پرچمی متع بی بود. 

بدین ترتیب هفت فرقۀ جدید، دوگروپ اوپراتیفی ویک 
قول اردو در همان سالهای آغازین ایجادگردید .بعدهاایجادفرقۀ 

درقندوز وگروپ اوپراتیفی شمال تحت قوماندانی جنرال  16
جمعۀ اسک، تعدادفرقه های جدیدرابه هشت وگروپهای اوپراتیفی 
رابه سه گروپ اوپراتیفی جهت سوق وادارۀ این فرقه هاوقوت ها 

 تغییر داد. 
تخلیۀ نقاط سرحدی که توسط رژیم بورت گرفت، 
ازطرف مخالفین به عقب نشینی تعبیرشد، امادرحقیقت پالن دقیقی 
بود برای تحنیم سنگرها و ت رف پرسونل. گرچه عساکرمستقر 
درسنگرهای سرحدی به عقب کشیده شدند امادرعوض منابع عمده 
وحیاتی وخطوط ارتباطات به سنگرهای مستحنم تبدیل گردید. 
این به معنی آن بودکه رژیم نجیب اهلل خودرابرای جنگ دوام 
داری آماده می ساخت وعساکرخودرابرای همین مق د ومواضع 

 مستحنمتری جابجا ساخته بود.
تحلیلگران نظامی غرب محاسبه  2141دراوایل سال 

هزارافسروسربازبود.  213کردندکه اردوی افغانستان دارای 
اماجنرال وارنیینوف معاون اول ستردرستیزشوروی ادعامینرد که 
نیروهای مسلح افغانستان در حدود سه بدهزارنفراست که معادل 
به تعداد مجاهدینی است که استخبارات نظامی پاکستان آنرا 

 تخمین مینرد.
اماداکترنجیب اهلل پرسونل قوای مسلح افغانستان اعم 
ازاردو، سارندوی، امنیت دولتی، اعضای حزب، قطعات سرحدی، 
قوت های قومی ومنطقوی، قوتهای دفاع خودی وملیشه هارا که 
درمجموع قوای مسل افغانستان یادمی شدند، باتبختر وغرورخابی 
 پنج دهزارنفر اعالم مینرد، یعنی دوبرابرنیرو های اپوزیسون ...
سقوط خوست فقط دراثر سازشهاوخیانتها امنان 
پذیرگردید، اماپیروزی درتنگی واغجان آنرا جبیره بود. کودتای 
شهنوازتنی ضربۀ محنمی بودکه بر حزب ماواردشد، اماخنثی 
نمودن کودتا، مظهرهمبستگی، ینپارچگی واعتقاد حزب به 

 پیروزی نهایی بود.
چه وقت بحران بوجودآمد، چراشمال تحریک گردید، 

دولت و حاکمیت درنتیجۀ بحران سیاسی داخلی، انشعابات »
این کامالً درست است،  «وخیانتهای داخلی وخارجی سقوط کرد.

علل اساسی وفنتورهای مرکزی سقوط همینها اند، امابعداز ماه 
باازدست رفتن شمال دیگربیالنس قوتها تغییرخورده  2111مارچ

بود وتوازن نظامی به نفع حاکمیت نبود. محابرۀ کابل وخیانتهاو 
 سازشهای اخیربودکه )ناگزیری شنست( رامسلم گردانید.

داکترنجیب نسبت به هرکس دیگربه این ناگزیری واقف 
بود. اوبهتر از جنرال محاکمۀ وضعیت مینرد وخوبتر 
ازهرقوماندای به محاسبۀ قوتها می پرداخت. اوبه درستی درک 
مینمودوبخوبی قرارمیداد. اومیدانست که دیگر زمان افول وی 
ازقدرت فرارسیده است، طر  شورای نظامی بوسیلۀ وی فقط یک 
فریب بود، اوواقف بودکه دیگرنه گارنیزیون کابل، نه تیم 
معروف او، نه هیچنس دیگراو رانجات داده نمی تواند . 
گریزنجیب اهلل یک فرجام بود، فرجام حاکمیت وفرجام 

 حنمروایی حزب ما. 
هنوزهم قضاوت مشنل است، برای کسینه تاریخ 
مینویسد، هنوز برای نتیجه گیری زوداست، مشنل است که اکنون 
بگوییم کیهامق ربودند، هنوزهم رازهای سربستۀ وجودداردکه 
زندگی وزمان آنهارا افشاخواهدساخت. آنچه برمن معلوم بود، 
ازسربدق وبفا نوشتم، ولی دیگران، مردم وبدها قهرمان دیگر 

 خاموش اند . 
اگرکسی ازمن سئوال کندکه چراحنمتیار )رانده( شد 
واحمدشاه مسعود )خواسته(؟ راست بگویم پاسخ دقیقی برای این 
پرسش ندارم. تقابل سلیقه ها، ذوقها، تعلقات حزبی، اتنینی، 
لسانی، هیچندام مشوق شخص من درمیان نبوده اند. ازدیگران 
نمایندگی نمیتوانم ولی درآن شرایط حساس که مسئلۀ مرگ و 
زندگی حزب ماومردم مامطر  بود، یگانه هدف مقدس، م ونیت 
وامنیت جان وناموس مردم کابل بود. ینی میگفت مینُشم، می 
درم، بربادمیننم، تخریب میننم وانتقام می گیرم. دیگری میگفت 
به هیچنس ضررنمیرسانم مردم کابل راحمایت میننم، اعضای 
حزب رام ونیت میبخشم، نظم رابوجود میآورم وحق رابه 

 حقدارمیرسانم .
دوطرزتفنر، دو برخورد متضاد. اگرتومی بودی، باکدام  

یک میرفتی؟ شاید باهیچ کس! من نیزچنین می اندیشیدم وبهمین 
خاطراست که نه در پهلوی حنمتیار ونه درپهلوی مسعود 

 قرارندارم...مهاجربیوطنم وبی یارویاور!/.
بفحات  -برگرفته ازکتاب اردو وسیاست درسه دهۀ افغانستان

نگارش سترجنرال محمدنبی عظیمی، قوماندان  -141و066و 060
گارنیزیون کابل در زمان نجیب اهلل، وهمنارفعال کودتای محمد 

 داؤود.
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر90( دالر ـ یکسال  )45ماه ) 6کانادا:   

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 استاد جفایی به رحمت حق پیوست
روزجمعه نهم اکتوبرامسال، استادعبدالستّارجفایی، یانای 
ازبرازندگان تیاتر وسینماتوگرافر، که ازهنرمندان مسلنی وشهیار 
کشوربود، بعدازمریضی طوالنی، باسپری نمودن بیش از هفت دهه 

 زندگانی پرافتخار، دارفانی را وداع گفت . )اناهلل و اناالیه راجعون(
از راست: سرور زمان هنرمندتیاتر، کریم مشتاق نورى ژورنالست، اکبر روشن 

  هنرمندتیاتر  و مرحوم استاد عبدالستارجفایى
استاد جفایی یااین هنرمندفرزانه ینی ازاعضای ابلای و 
همناردلسوز اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغاانساتاان باود. هاماه 
اعضای اتحادیه وی رامنحیث شخ یت باوفا ومتین وباهمات مای 
شناختند. استادجفایی باعالقه وبداقت خاص عالوه ازمشوره های 
بسیارمفید، اموردفتر اجرا یوی اتحادیاه راازآوان تااسایاس آن 
تاروزهای پسین زندگی بدست داشت. او عشق عجیبای باه روناق 

 دادن ومعرفی هنردرکشورازخود نشان می داد . 
ژورنالیست معروف جناب مشتاق احمدکریم نوری ر یس 
دفترمطبوعاتی ومعاون عمومی اتحادیه واینجانب عنایت شهارانای 

اتاحاادیاه داده  «قلب  »روانشادجنت منان استاد جفایی را لقب 
بودیم، چوننه دلسوزی های وی در خ وص پیشرفت هنر حیرت 

 انگیز بود . 
درین اواخر، وقتی که اتحادیه برای ینی ازآوازخاواناان 
نامدارومعروف وطن )میرمفتون( لقب )استاد( رااهداکرد، جانات 
منان استادجفایی نه تنهابه لقب استادی وی رأی مثبت داد، بلاناه 
فرمود تاینتعداد دیگرآوازخوانان دیگر چون طالماحامادتاخااری 
وغیره راکه سابقۀ خدمت درهنردارند، فراموش ننماایایام. وایان 

 جملۀ آخری بودکه اززبان آن مرحوم شنیده شده بود . 
وقتی اتحادیه لقب استادی رابرای جناب میرمفتون اهادا 
نمود، بنابر بُعد مسافه نتوانستیم که سندآنرا برایش دریک محافال 
تسلیم نماییم، لذا ازطریق پوستۀ برقی به کابل فرستادیام. جانااب 
 03طاهر زهیرسرپرست وزیراطالعات وفرهنگ، روزچهاارشاناباه

سپتمبر شخ اً طی محفل خاص سند مذکورراباه آقاای مافاتاون 
سپرد. اعضای اتاحاادیاه ازهامانااری آقاای وزیارسارپارسات 
تشنرمیننند، که البته این نوع همبستگی وروابط نایاک، آیانادۀ 

 ننوتر درقبال خواهد داشت . 
همه اعضای اتحادیه بشمول خودم وآقای کاریام ناوری، 
آقایان مرتضی پردیس، استادیونس بره کی ر یس بخش هنرمندان 
اتحادیه در اروپا و دیگران، وفات المناک استاد ستارجان جفاایای 
راکه محبوب القلوب بود، به خدمت خانوادۀ آن مرحوم وکاافاۀ 
هنرمندان افغانستان تسلیت گفته رو  پرفتوحش راشااد وجاایاش 

 راخلدبرین آرزو داریم .
پروفیسرداکترعنایت اهلل شهرانی، ر یس اتحادیه هنرمنادان 

 افغانستان /.
**************** 

 »گلستان  «درکتاب جاودانی 

 علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن. *
 هر که پرهیز و علم و زهد فروخت
 خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت

*دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: ینی آن کاه 
 اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و ننرد.

 علم چندان که بیشترخوانی  
 چون عمل درتونیست نادانی
 نه محقق بود نه دانشمند     
 چارپایی بر او کتابی چند

 آن تهی مغزراچه علم وخبر  
 که براوهیزم است یادفتر

* موسی، عَلَیهِ السَّالم، قارون را ن یحت کرد که: اَحْسِان 
 کَما اَحسَنَ اهللُ الیک. نشنید و عاقبتش شنیدی.
 آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت

 سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد
 خواهی که ممتّع شوی از دنیی و عقبی
 با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

عرب گوید: جُد وَ التَمنُن فَاِنَّ الفا دۀَ اِلَیکَ عا دۀ؛ یعنی ببخاش و 
 منّت منه که نفع آن به تو باز می گردد.
 درخت کرَم هر کجا بیخ کرد        

 گذشت از فلک شا  و باالی او
 

 شیخ سعدی )رح( 
مشرف الدین م لح بن عبداهلل شیرازی شاعر ونویسندۀ بزرگ قرن هفتام  
ِاست که از نام اتابک مظفرالدیان   هجری قمری است. تخلص اوِسعدی
سعد پسر ابوبنرپسرسعد پسر زنگی گرفته شده است. وی احتمااالً بایان  

هجری قمری زاده شده است. درجوانی باه مادرساۀ    421 تا    433 سالهای 
نظامیۀ بغدادرفت وبه تح یل ادب وتفسیر و فاقاه وکاالم وحانامات  
پرداخت. سپس به شام ومراکش و حبشه وحجاز سفر کارد، و پاس از  
بازگشت به شیراز، به تألیف شاهنارهای خود دست یازید. وی در ساال  

(گلاساتاان  414 نامه یا بوستان را به نظم درآورد و درسال بعد)   سعدی   411 
راتألیف کرد. عالوه براینهاق اید، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات  

اناد.    ومقاالت و ق اید عربی نیزداردکه همه را درکلیات وی جمع کرده 
هجری در شیراز درگذشت و در همانجا باه    416 تا    413 وی بین سالهای  
 خاک سپرده شد . 

 این هم چندفرمودۀ حنیمانۀ حضرت سعدی شیرازی )ستون دوم(  
 را ردکرد  شورای مصالحه  شهرانی عضویت 

 بنام خداوند رحمن و رحیم
با شنست قاطع طالبان به همناری قوای شمال و مداخلۀ 
نظامی ایاالت متحده امرینا درافغانستان مردم فنر مینردندکه 
شاید در وطن آزادی، خود ارادیت و آرامش بمیان آید، متأسفانه 
حنومت افغانستان نه تنها آنها را دوباره به فعالیتهای ضدمردم 
ودهشت افگنی راه داد بلنه همه معاونتهای مالی راکه 
اقت ادکشور راباالمیبردبه اشنال مختلف بم رف رسانید وحیف 

  ومیل کرد.
درهمان مقطع زمان مقالۀ مف لی درخ وص تبدیل کردن 
رژیم فرسودۀ مرکزیت به یک نظام دموکراسی مترقی چون غیر 
متمرکز یا فدرالی ویا پارلمانی نوشتم و گفتم تا نظام و سیستم 
حنومتی تغییر نخورد، بدان شنل کهنه که اختیارات بیک شخص 
تعلق می یابد مفادی بدست نخواهد آمد. چنانچه همه دیدند که 
نتیجۀ آن تباهی، اختناق، خانه جنگی، ترور و دهشت افگنی، 

  تبعیض، فقر و بدبختی بر مردم مظلوم افغانستان آورده شد.
درین روزها در رسانه های مختلف نام اعضای شورای 
م الحۀ افغانستان را بعد از مشخص ساختن از جانب ر یس جمهور 

  اعالن نمودند که در آن لست نام اینجانب ذکر شده بود.
درآن میان نامهای ینتعداداشخابی دیده میشدکه باربار 
باحنومتها همنار بودند ولی کاری از ایشان که به نفع جامعه و 

  مردم ما تمام شود، دیده نشده است.
شده میتوانست که به عوض آنها از میان سی ملیون نفوس 
شخ یتهای ملی، خیرخواه و جوانان با احساس انتخاب و تعیین 
  میگردید که سوابق پاک و عالقمند در خدمت وطن می بودند.

از روی تجارب دیده شده است که این نوع شوراها فقط و 
  فقط شنل نمایشی داشته و نتیجۀ از آن بدست نمیآید.

من منحیث یک فرد از عاشقان وطن عزیز و دوستداشتنی، 
با داشتن سابقۀ طوالنی درخدمت به فرهنگ، جهاد وسیاست 

  حاضرنیستم دراین شورا اشتراک کنم.
مسیحی،  1313داکترعنایت اهلل شهرانی، هشتم سپتمبر

 بلومنگتن، اندیانا.
 تصحیح ضروری

هموطن گرامی ومشترک قدیم جریدۀ امید، جناب آقای 
محمد اکرم نسفی از جنوب کالیفورنیا ت حیح مهم ذیل را تذکر 

 فرموده اند:
جریدۀ امید درمضمون تحت عنوان  2301درشمارۀ

نوشتۀ جناب داکترعنایت اهلل  «استادحضرت قُل خان دلیل»
تخلص استاد بزرگوار محمد اعظم حفی  24شهرانی، درسطر

 )حنفی( طبع گردیده است . 
استادمحمداعظم حفی ازبزرگان علم وادب دیار موالنا 
میباشندکه در لیسۀ باختر مزارشریف مضمون فارسی تدریس 
میفرمودند، ودرعین زمان مدیر لیسۀ مذکور نیزبودند . به حیث 
ینی ازشاگردان شان وظیفۀ خوددانستم که غلطی طباعتی فوق را 

 تذکر بدهم . محمد اکرم نسفی /
 دنباله از ستون دوم

 گر اّمیدواری کز او بر خوری         
 به منّت منه ارّه بر پای او

 شنرخدای کن که موفق شدی بخیر   
 زانعام وفضل اونه معطّل گذاشتت 

 منّت منه که خدمت سلطان کنی همی
 منّت شناس از او که به خدمت بداشتت
* مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن 
مال. عاقلی را پرسیدند :  نیک بخت کیست و بد بختی چیست؟ 
گفت : نینبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و 

 هشت.
 منن نماز بر آن هیچنس که هیچ ننرد

 که عمر در سر تح یل مال کرد و نخورد

 ...صفحۀ از زندگی 
درونی خودراه به کسی حتی برای نزدینترین دوست وبرادر 

 »بگویم.

درود وتحیّات به رو  پرفتو  وآزادۀ احمدشاه مسعود، 
 این فرزندغیور و فداکاروطن، سربلندباد کشورما افغانستان !

نفرین ونفرت به طالبان خاین وقاتل، این مزدوران 
 پاکستان وکاسه لیسان آی اس آی ! /. 

 ...اصحاب کهف 
کسانی که ایمان به اسالم آورده وراه نینوپیموده اند، 
ابداالبد دربهشت و آنهایی که پردۀ غفلت درگوش داشتند، به 
دوز  رهسپارمیگردند. زیاننار ترین مردمان آنهایی هستندکه 
عمرخودرا درراه زندگی ناچیزدنیا برف وتباه کرده اند وبه خیال 

 باطل خود می پنداشتند کارنینوکرده اند.  
ای رسول، به امتت بگوکه اگر دریابرای نوشتن کلمات 
پروردگارمن مرکب و رنگ شود کفایت نمی کند، باید دریای 
دیگری باآن ضم شود. عوالم وجود وکلمات تنوینی الهی بی حد 

 وبی منتها است .
ای رسول، برای امتت بگوکه من رسول خدا)ج( ومثل 
شمابشری هستم، دعوی احاطه برجهانیان وجهان الیتناهی وکلیه 
کالم الهی ندارم، تنها فرق من باشما اینست که به من وحی میرسد، 
خدای ما ینه ویگانه هست، هرکس به رحمت او امیدواراست باید 
نینوکارباشد ودر پرستش خداوند احدی را شریک نداند . 

 والسالم /. 
 ...به سلسلۀ مقاالت 

هنذا دراین نشست روزبلح غنی احمدزی گفت: روزانه 
درجریان مذاکرات کسی نباید مداخله کند وبه هیئت مذاکره 
کنندۀ جمهوری اسالمی افغانستان اجازه داده شود که به نمایندگی 
ازجمهوریت به راحتی بتواندمذاکره بنند. این کشوری نیست که 
درآن ارادۀ یک فرد، یک گروه خاص تحمیل شده بتواند، مابه 

 آیندۀ افغانستان توجه داریم . 
مذاکرات بلح درالی در دوه جریان داردکه خلیلزاد 
میگوید وراضی است که امرینا تلفات بعداز امضای 
قراردادنداشته وامرینا به اجازۀ کسی نیامده که به اجازۀ کسی 

 برود !
 دیده شود تا زمستان بلح می آید یا خیر ؟! /.

 پرتو )جالل( و )جمال(
کوردالن ، فرعونیان به غور، با تفسیر، توضیح، توجیه خاص آن 

 ! »نرود میخ آهنین در سنگ  «تفهیم شود ، ولی با تاسف

 غزلی از موالنا:
 نیست مهر  ظهور جز چیزی چیست     عشق عشق نشان پرسی می ایکه

 کنی درمــان ای مانده در از کنی      دردی آسان مشکـــلی یعنی عشق
 بشر رنــج کاهش یعنی شّر        عشــق و غـوغـا همــه این میان در

 باش دیوار همه این به جـــای باش      پل خار به جای گل یعنی عشـق
 تر تشـــنه بر را، آب اگر       واگـــذاری نیز خود ای تشنه یعنی عشق

 شده جاری ای چشــمه کویری شده      در گلکاری دشت یعنی عشــق
 کنی نوشین را نیش یعنی کنی       عشــق شیرین را تـرش یعنی عشق

 شود ممـکن ؛ بود ممکن نا چه شود        هر ساکن و آید عشق کجـا هر
  1313داالس نومبر 

 ...ملکۀ انگریز
ملنه شماچای وکلچه خورده ام وی دلچسپی گرفته پرسید کدام 
 سال و چه وقت بود همه رایادداشت کرده و هم آدرس وی را . 

هنگام برگشت وی جریان حادثه را به ملنه نبشته و ضمنا یادآوری 
کرده که وضع مالی اوخوب نیست ازشمابخوبی یادکرده و پسرش 
به این آدرس در لندن است. ملنه بعد کنترول کتاب خاطراتش 
ت دیق وباپسرش درتماس شده و مبلغ هنگفتی برایشان دست 
کشی کرده و ویرا در جملهء دوستان و همناران قدیم برای 
مأمورین خود معرفی کرده، این دیدووادیدهاادامه داشت. بعد 
ازمدتی بازهم ملنه این جوان را خواسته بعد مقداری بحبت 
پرسیده نظرت راجع به طالبان چیست، جوانک ازدنیای سیاست 
انگلیس بیخبرگفته آنها بسیار ظالمند قاتلند در مساجد شفاخانه ها 
مناتب بمب گذاری پلها راویران ومردم ماراقتل میننند.ملنه 
گفته فنر مینردم تو پسرهوشیاری هستی مابدها ملیون 
پوندباالی طالبان خرچ کردیم و آنهارا به ثمررساندیم توتمام 

ملنه انگریزبرایم گفت  کارهای مارامیخواهی برباد کنی؟
 توپسرخیلی احمق ونادانی هستی!/.
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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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.  

 

دسترس مردم قرار دهند و در تنویر اذهان ح ه گایارناد تاا باه 
ابال  روش کوچی ها مطابق به تمدن قرن بیست و یک موفقااناه 

 بیانجامد .
محترم وطندارعزیز)حلیم تاناویار( کاه کاوچای هاای  

خوانده اند باید درنتیجه گیری خود  »آریایی االبل«افغانستان را 
تجدید نظرنماید زیرا پدر کوچی ها که آموری ها اند از ساوریاه 
بودند نه از بلخ و بخارا و هم بدین ملحوظ کوچی ها از نهاد پشتون 

 بوده نمی توانند .  
نتیجۀ گیری ازین نوشته طوریست که غارتگار، جاانای و 
غابب اگر چند زمانی ازنابناری های خود حظ میبرند وبهره مای 
چینند فنرنننند که خیانت، جنایت، ظلم و غارتگری هاایشاان از 
نظر پنهان میماند. قرنها بعد حقایق آشنار میشود و بر ایان گاروه 
خشن و وحشت افزا و متهاجم نفرین ها نثارمیشود و به حقارت یاد 

 میگردند. 
تاریخ بما نشان داده است  که ظلم باقاا نادارد؛ سانانادر 
مقدونی ظالم، چنگیز و اهل بیت ظالمش، ناپلیون، هتلر و روس ها 

 را در افغانستان همه خوانده و به خاطر دارند. /
*************** 

 ...صفحۀ از زندگی 
نمایند، مگر درکوتل خاواک جمعه یک قوماندان گلبدین 
بودوگلبدین برایش امرداده بودکه مردمی راکه ازپنجشیرمی آیند 
نگذارداز کوتل عبورنمایند. جمعه ینی ازنفرهای خودراکه قااری 
گالب اندرابی نام داشت، وظیفه داده بودهرکسی که ازپنجشیرمی 

 آیدنگذاردازکوتل تیرشود.
قاری گالب آنهارادوباره به پنجشیر روانمیانارد، جاماعاه 
وقاری آن مردم بیچاره راکه باطفل، زن، خروگوسافاناد وهسات 
وبودی که داشتندازپنجشیرباه بسایاارمشاناالت درچانادشابااناه 
روزخودرابه کوتل رسانیده بودناد، تاوقاف مایاداد، ماردهاای 
شانرادرپیش روی زنهای شان لت وکوب مینردودوبااره باطارف 
پنجشیرمی فرستاد. باالی آن بیچاره هاظلم بیحدمینمود وهمه پات 
وپریشان باز میگشتندودرراه قسامات زیاادماال ودارایای شاان 

 »راازدست میدادند. 

قاری گالب مهاجرین پنجشیر رادرپیشروی زن وفارزنادان 
شان فحش مینرد ودشنام میدادوبروی آنهاباقمچین میزد ومیگفات 
بخاطری درروی شما قمچین میزنم که داغ آن درروی تاان دیاده 

 شودودیگرآن داغهارا دیده جر ت نننند اینسو بیایند. 
درسالهای بعددریک عملیاتی که مسعود درنواحی کاوتال 
خاواک و اندراب انجام داد، قوماندان گلبدین که جمعه نام داشت 
باافرادخودفرارنمود وقاری گالب اندرابی دستگیرشد، بعدازحباش 
مخت ر، مسعوداورا عفوکرد و اجازه دادبه وطنش انادراب بارود 
 ویک فرمان هم برای اودادتادرراه اوراکسی اذیت وآزار ندهد. 
مان  «مسعود درآن شب به بحبت خودچنین اداماه داد: 

کوشش مینردم روسهانفهمندکه مابه چنین حالت دچارهستیم. سال 
سالی بودکه نه تنها جنگ بسیاردوامدار شاده باود بالاناه  2141

زمستانش هم سخت و سردترازسالهای دیگر بود. برف زیاادبااریاد 
وراهها رامسدودساخت، ازطرف دیگرمن مینوشیدم  انداخاتاهاای 
مابرروسها قطع نشودواین یگانه راهی بودکه مراپیش روسهااقاوی 
نشان میداد، ولی حقیقتش رابایدبگویم اگرروسها یک حملۀ دیگار 
مثل آخرین شان باالی مامینردند، ماتوان دفاع آنارا ناداشاتایام. 
قوماندان گدا درح ۀ رُخه همواره باالی روسهاعملیاات مایانارد 
وزندگی رابرآنهاطوری ضیق ساخته بود که حتی ازراه خندقاهاای 
شان هم عبور ومرورنمیتوانستند. راستی فراموش نشود که پایاش 
ازحملۀ کالن روسهایک دشنه راکه ازروسهابدست ماافتیده بود به 
بسیارمشنالت دربلندترین قلۀ کوه باالکردبرای آن ستر و اخافاا 
ساختیم که دشمن کشف کرده نتواند. یک ماجااهادکاه باوفای 
امیرمحمدنام دارد وظیفه دار آن شد. این بوفی امیارماحاماد باه 
حدی شهناری کردکه هیچ طیاره وهلینوپتر روساهاا ازنشااناش 
خطانمی خورد، اوطوری انداخت مینردکه روسهاانامایادانساتاناد 
ازکجا فیرمی شود . درهمان قلۀ کوه موضع خودراتغییرمیداد، این 
بوفی امیرمحمد دربین قوای دشمن به یک افسانه تبدیل شده بود 
واورابوفی دشنه میگفتند وتا آخر دقیق ندانستانادکاه ماوضاع 

 اوکجاست .
چون اراضی رابرف پوشانده بود مانمی دانستیم کجاامایان 
 است وکجا نیست، وامنانات حمالت روزمره برروسهاممنن نبود،

امامن نمیخواستم آنها بدانندکه مارا زمستان سخت ضعیاف 
ساخته است، ودرفانارآن شادم کاه طارحای باریازم وبااالی 
گانیزیونهای روسهاکه در عنابه و رخه جابجاشده باودناد حامالاه 
نماییم . موضوع راباقوماندان پنااه درمایاان گاذاشاتام، اوطار  
راپذیرفت وقرارشد تاچهل مجاهدمجرد وفدایای راپایاداکانایام. 
بزودترین وقت بیش ازین دوپنجاه مجاهدجوان حاضرشدنادایان 
فداکاری رانمایند. طر  راطوری ریختم تاروسها غافلگایارشاوناد. 
وقت موعود رسیدوبه مجاهدین امرحمله دادم به ترتیبای کاه در 
میان قوای روسهاوقوای داخلی یک دریاچه گک بود، به قوماندان 
پناه دستور دادم ازراه دره کرباشی ازطریف آن دریاچه درتارینی 
شب افرادخودرا طوری سوق دهدکه مخفیانه بداخل گارنایازیاون 
روسهاداخل شوند وآنهاهمانطور کردند ودرنایاماۀ شاب داخال 
گارنیزیون شدندوبرمواضع آنهاانداخت نمودناد و مارکازساوق 
وادارۀ شان رازیرآتش گرفتند. روسهافنرکردندکه قوای افغاانای 
باالی شان انداخت مینند، لذاآنهارا زیرآتش گرفتند، وقتی قاوای 
افغانی دید که روسهابرایشان فیرمیننند آنهانیزبه فیرهای متاقاابال 
پرداختند. این تبادلۀ آتش بیشترازیک ساعت دوام کردوتالافاات 
سنگینی بهردوطرف وارد شد. مجاهدین بادادن یانانافارتالافاات 
ازساحه خارج شدندوتازمانینه روسهاتنبیر مجاهدیان رانشانایاده 

 بودند نمیدانستندکه این کار کی بود !
طر  دوم درآن زمستان حمله برگارنیزیون دیگرروسهابود 
که درعنابه قرارداشت. بازهم مجاهدینی راکه بایداین حمله راانجام 
دهند انتخاب نمودم، آنهاهمه مجرد وجوان بودند، همه حاضارفادا 
کردن جانهای شان شدند. قوماندۀ آنهارابدست حاجی بهلول دادم 
وقرارگذاشته شدتادرنیمه های شب حمله بورت گیرد. مجاهدیان 
درتارینی شب ازدریاگذشته داخل گارنیزیاون روساهاا شادناد. 
عملیات چنان دقیق بود وقتی مجاهدین داخل شدندحتی بابرخورد 
پهره دارهاهم مواجه نشدند، همه روسهادرخیمه های شاان خاواب 
بودند. بافیرفشنگ امر فیرداده شد، مجاهدین طاباق پاالن بااالی 
ذخیره گاه سال  آنهاحمله کردند وگروپ دیگارشاان م اروف 
درگیری با عساکری شدندکه درخیمه هاجابجا شده بودند. عملیات 
باموفقیت انجام شدوافرادمابدون کدام تالافاات بارگشاتاناد. در 
هردوحمله روسهاتلفات سنگین دیدندوازآن به بعدبه فنرآن شادم 

 ».تا روسهارا بنلی ازپنجشیر بیرون کنم 

حقیقتاً که این اسطورۀ زمان، این قهرمان بایاناظایار، ایان 
مرددلیروپاکیزه، باشجاعت وتدبیر، بامتانت وفداکااری زنادگای 
رابرقشون سر  چنان تلخ و تاریک ساخت که نه تنهاازدرۀ پنجشیر 

 بلنه ازهمۀ سرزمین وطن مافرار کردند !
 خبرنداشت که این مملنت عدو سوزاست

 خدنگ چلۀ پنتسیان جگر سوز است
احمدشاه مسعود دردفاع ازوطن ودرراه آزادی مایاهاناش 
ازچنگال خون آشام قشون سر  لحظۀ خاموش ناناشاسات، وقات 
وجوانی وهستی وجان خود را وقف وطن کردوتاآخریان قاطارۀ 
خونش ازین وطن دفاع نمود. اوهرگزبه فنر زندگی شخ ی نبود، 
فقط به وطن وآزادی آن می اندیشید، همه عمرش را در راه ستیاز 
بادشمنان وطن برف کرد. اودرهمۀ عمر رناج کشایادوراحاتای 
راندید، نه خانۀ شخ ی داشات وناه شاوکات وشاأن باوری، 
مگرچون عقاب بلندپرواز سربلند وآزاده باود. خاواب کاافای 
نداشت، درشبانه روزفقط سه تاچهارساعت اساتاراحات مایانارد، 
اکثرغذا رابه موقع خورده نمیتوانست ولی تنهاچیزی راکاه قضاا 
نمینرد نمازش بود، اگردرسفربود یادر حضر، درسنگر یادفتر، باه 
ادای نمازش میپرداخت . اکثراً ناماازش راباه تاناهاایای دوراز 

 انظاردیگران درگوشۀ از اتاق یادرعقب سنگی ادامینرد.
مسعود دریادداشتی که بقلم خاودش باه یاادگاارمااناده، 

شایدافرادی که اسم مراازدورشنیده اند یاظاهارمارا مای  »نوشت:
بیند وازمشنالت وخ وبیاتم خبر نیستند، به وضع وموقعیتم غبطه 
بخورند، حسد ببرند وآرزوکنندکه کاش جاای مان باودناد تاا 
ازاینهمه شهرت واختیارات برخوردار می بودند . اماکسانیاناه از 
نزدیک بامن آشنایی دارندو ازرنج وتنلیفم آگاه اند، میفهمنادکاه 
مسئولیتم چقدر سنگین ومشنالتم درکارهاچه حد زیاداست، وشب 
وروزم به چه منوال میگذرد. اماهمین دوستان نزدیک هم ازهاماه 
مشنالت و تنالیفم آگاهی ندارند ومن عاادت نادارم راز هاای

 ( 0)ص

 ...آیا کوچیان 
به این ورت مَلِک ها و کالن های آموری در جنوب میزو 
پوتمیا با تشدد و خشونت از موقعیت یک امپراطوری ضاعایاف و 
بینفایت استفاده کرده قدرت را به ت رف خود درآوردناد. ایان 
ت رف با حملۀ نظامی بورت نگرفت بلنه آموری ها در اکاثار 

باه  ناام   UrIIIمحالت مخ وبآ هنگام سلطنت آخرین امپراطور
که سومری های جدید نیز یاد شاده اناد  Ibbi – Sinسن(  –)ایبی 

قدرت را بدست آوردند. حناماراناان ابایال اکاادی بشاماول 
را برطارف ناماوده  Larsaو  Isin ،Eshnunnaحنمرانان شهر های 

مال و دارایی شان را غ ب کردند. شهر کوچک بابل که از ناظار 
 – Sumuسیاسی و نظامی بی اهمیت بود بیک شهر مستقل تاحات 

abum  قبل از میالد ارتقا دادند. 2416در سال 
Van de Mieroop  و دیگران معتقد اند که آموری یک نهاد

خاص نبوده بلنه به هر کوچی که ثبات جوامع تاسیس یاافاتاه را 
تهدید میننند اطالق شده میتواند. چنین است که آماوری هاا در 
یک زمانی بعضی قبایل مردم را که کلچر مخ وص داشتاناد باه 
اساس عنعنۀ کوچی خود زمین و ملنیت شان را غ ب کرده هار 
چه ضرورت داشتند ازآن جامعه می دزدیدناد و خاود شاان را 
مجبور به تبعید مینردند. بدین ورت با غ ب بیشتر زمین قویاتار 
 شدند تا حدینه ثبات شهر های منطقه را مستقیمآ تهدید مینردند.

قبل ار مایاالد  1133نظربه خشنسالی شدیدینه درحوالی 
ر  داد مهاجرت های دسته جمعی قبایل آموری هاا باه جاناوب 
میزوپوتمیا ر  داد. این مهاجرین ینی از فنتور های سقوط سلسه 

 گردید.  Urسوم 
آموری هاا باه حادی  Urدر روزهای اخیر سومین ساسلۀ 

کیلومتار  103مجبور به تعمیر  Shu-Sinقوی شده بودند که سلطان 
(( 0ماایال) 211کیلومتر مطاباق  113مایل )یا طول  203مطابق 

دیوار از دریای فرات تا به دریای دجالاه آبااد کاردناد تاا از 
شرغارتگری ها و تجاوزات آمورهای کوچی رعیت خود را به امن 
نگاه دارد. آموری ها چون قبایل کوچی بودند با مَلِک های خاود 
به زور و جبر به مراتع مردم جهت تغذی رمه های خاود هاجاوم 

 میبردند. 
بعضی از ادبیات اکادی، زمان آموری ها را به اهانات یااد 
نموده نظر به طرز زندگی ابتدایی شان آموری ها را به نظر نفارت 

 و حقارت میدیدند.
ق. م آماوری هاا باا  2013در سال  Urبعد از غارتگری 

مردمان سومری در میزو پوتمیای جنوبی ینجا شدند. قبال در شهر 
ق.م به باعاد  2433از  Eblaق.م به بعد و شهر  2133از  Mariهای 

ق.م  حنمروایی داشتند.  2146جابجا شده بودند و بر شهر بابل از 
ق.م.  2010تاا  2421از سال  Sin – Muballitپادشاه آموری ها 

وقتینه تبعید شد بر تخت بابل جلوس داشت. بعد از وی فرزنادش 
Ammurapi  که بیشتر بنام اکادی ویHammurabi  شهرت دارد بار

 تخت سلطنت جلوس نمود .
همورابی عالوه بر معرفی کُد های اخالقی، اباالحای و  

اجتماعی مختلف در جنگ های زیاد در منطقه فاتح شد و استعاداد 
بی نظیر در سیاست داشت، دیپلومات ورزیده بود و در مایادان 
حرب هم شجیعانه می جنگید ولی متآسفانه این خ ایای نیک را به 

.م.( انتقال داده نتوانست ق1749 – 1712) Samsu – Ilunaفرزند خود 
و بعد از مرگ همورابی همه مساعی  و فتوحات وی به هدر رفات 
و آنچه تا امروز باقی ماند همانا کُد های ابالحی و اخاالقای وی 
بود. بآلخره نام آموری کوچی و پسانها نیمه کوچی از سر زباناهاا 
بیافتاد و به تدریج از بحنۀ تاریخ محو شدناد تاا ایاناناه ع ار 
ِارکبولوجیِ  ظهور کرد و جنایات و یا خوبی هاا را از قاعار 

 زمین بر مال ساخت.
ایننه کوچی های افغانستان از فارزنادان آماوری هاای 
کوچی اند نمیدانم اما دیده میشود که عنغنات، طرز لباس وهجاوم 
بر مراتع و غ ب ملنیت مردم از طرف شان مانند همان آماوری 
های عتیق که در خقیقت پدر کوچی های جهان اند مای بااشاد؛ 
یعنی قرنها گذشت و تا هنور از راه تمدن و بشر دوستی عاباورناه 
نموده اند آنچه بر هزاره ای افغانستان روا میدارند کمتر از روش 
بیست قرن قبل آموری ها نیست. استادان و پهوهشگران ، تااریاخ 

 این دوره، معلومات تحقیقاتی خود را از منابع مستند باید در 


