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تاریخچۀ طبابت درافغانستان

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
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شمارۀ دهم سا بیست و نهم او دلو  1۰ ۰۰11جنوری  1۸1۰شمارۀ مسلسل ۰۸7۰

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا

شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه

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

داکیرغالم محمد دسیگیر

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه شامل ایام
زرتشت تا سال های معاصر را با خاطرات دوران
محصلی درفاکولته طب دربر دارد ،اثر داکترغالم
محمددستگیرتازه چاپ شده ،عالقمندان ودوستان
کتاب غرض دسترسی به ان به نشانی های ذیل
تماس حاصل نمایند.

برومفیلد  ،کلورادو

درسی از روز سیاه شش جنوری 0708
در اضالع متحده برای رئیس جمهور،
طالب ،پارلمان و مردم افغانستان

برحسب قانون امریکا انیخابات رئیس جمهورمراحل مخیلف
دارد .در مرحلۀ او  ،انیخاب یکنفرازجملۀ کاندیدهای میعددحتزب
های جمهوریخواه و دموکرات میباشد که باید درهرایالت رای داده
شود ،ای مرحله »انیخابات اولیه یا پرایمری«نام داردکه دراختیتر
یک کاندید ازجمهوریخواهان و یک کاندیدهم از دموکراتها بترای
انیخاب رئیس جمهورمعرفی می گردد .در مرحلۀ دوم ،ای دونتفتر
برای جلب رای سرتاسری مردم به مبارزۀ انیخاباتی پرداخیه پالنهای
خود را عرضه میدارند .به روز موعود مردم بته ترم متختیتلتف
(َشخصأ ،از ریق پوسیه درداخل یاازخارج امریکا) رای های خود را
به مراکز انیخاباتی شهرخودتیدیم میکنندیامیفرسیند .رایها از ریتق
الکیرونیک محاسبه شده درهر ایالت برنده باتعداد الکیرو کالج آن
بالدرنگ دراخییار تلویزیونها و رسانه گذاشیه میشود .کسیکه موفق
به اکثریت رای نشده به برندۀ انیخابات موفییت اوراتبریک گفتیته
مراحل انییا قدرت صلح آمیزو باام را به رئیس جمهور جتدیتد
وعده میدهد .درمرحلۀ سوم ،هرایالت یک هیأت انیتختابتاتتی کته
»الکیروکالج « نام داده اند بازرای خودرابه کانتدیتد هتا تتیتدیتم
میدارند وکسیکه  17۸رای از ای گترو نصتیتب شتد ،تتائتیتد
موفیییش اعالم می گردد .مرحلۀ چهتارم،کته درحتیتیتیتت یتک
فورمالییی است برنتدۀ انتیتختابتات دریتک متجتلتس مشتیتر
سناونمایندگان به ریاست معاون رئیس جمهور وقت همراه بتارهتبتر
دموکرات ها از سناتور ها و نمایندگان حاضر ،رای تائید میگیرند.
انیخابات سا  1۸1۸اضالع میحده یکی ازشتفتافتیتریت و
صادقانه تری خالی ازهرنوع تیلب بود .جمهوریختواهتان مست و
باوجود فشار وتهدید ترمپ نیایج انیخابات را قسمی که مردم بترای
جوبایدن و معاونش کامال هریس یا کامله حارث رای داده بتودنتد
اعالن کرده اند .ترمپ انیخابات رابارها دزدیده ومییلب اعالم داشیه
سفیدپوسیان تفوم لب خودرامیهیج میساخت .موفتیتیتت رئتیتس
جمهور و معاون رئیس جمهور منیخب رانپذیرفت .اعیراضات میعدد
به سیسیم قانونی وقوایی مملکت ثبت نمودتتانتیتایتج انتیتختابتات
رادرایاالتی که درسا  1۸۰1برده بود وحا برایش رای نتدادنتد،
Supreme Court
ردنمایندا گفیه شده که حدود  1۸بار به شتمتو
اقامۀ دعواکردولی درهمه میامهابه هدف نرسید وناکام شد .یعنی! به
جز ترمپ و باندش دیگر همه مراجع قانونی جمهوری ختواهتان و
دموکرات ها انیخابات سا  1۸1۸را شفاف و صادقانته پتذیترفتیته
بودند.
ترمپ چهل وپنجمی رئیس جمتهتور امتریتکتا ،شتختصتی
فاشیست مزاج وتفوم لب سفیدپوستیتی استت کته جتزگترو
معدودمثل خودش ،نزد عوام مخصوصا آنهایی که دراقلیت انتد و
جلد پوست رنگه دارند منفور بوده یک مرد دروغگوی ،شترانتداز،
نفرقه انداز ،فریبکارکه فیط برای دوام قدرت ختود متیتکتوشتد،
شناخیه شده است .چنی برمیآید ،که او ای احسا /مردم رادر
کرده بودو ی سا های ریاست جمهوری خود پیامهتای دروغتیت
وافرا ی برای رفداران تفوم لب سفیدپوسیان خویتش تتویتت
میکردتاآنهابه هیجان آمده غرورتفوم لبی و پیرویت یا Patriot
بودن شان به شوربیاید .با مطرام خاص می گفت :مت  ۰۸جتنترا
رامیشناسم که مردمان خوب و و ندوست هسیند .بودجتۀ دفتاعتی
رابسیار باال برد ،تادر »روزمبادا « به کمکش قدعلم نمایندکه بتیتش
ازواهیات چیزدیگرنبود .اعوای جمهوریخواه کتانتگتر /را کته
رفدارش بودند تعریف و انهاییکه به دروغ هایش باورنداشت هجو
وبدگویی وتهدیدانیخاب نشدن دو باره ،جفنگ گویی سرمتی داد.
ترمپ مغرورانه میگفت :بهیری رئیس جمهور تطبیق قانون یتا Law
enforcementاست تاپتلتیتس روزی ازاعتمتا غتیتر قتانتونتی و
ضددموکراسی وی از او پشییبانی نمایندا پرواز ای تخیل مترمتوز
وی هم سرنگون گشت .سه نفرقوات فویلتیتمتآب در»ستوپتریتم
کورت « که گفیه بود درانیخابات ماراکمک میکنند هم ازچوکتات
قانون ودایرۀ مس ولیت وجدانی خودپا فرا نگذاشیندا وچون از

شد دوستی عداوت
مردمی جفا

ضایعۀ بزرگ علمی و فرهنگی
با درد وافسو /فراوان ،یکی ازاساتید مجرب دانشتکتدۀ
تعلیم وتربیۀ کابل ،ویکی همکاران ارزنده ودانشمند جریدۀ امیتد،
شادروان اسیادامیرمحمدکیفی ،دراثر بیماری توالنتی ستر تان،
سحرگاه روز شنبه نهم ماه جنوری  1۸1۰درشهر انیتیتا شتمتا
کالیفورنیا به رحمت حق پیوست ،اناهلل و اناالیه راجعون .
اسیادکیفی باآنکه شش سا به مرض جانسوزسر ان بستر
برد ،اما هرگز از فعالیت ذهنی باز نماند ،به ویژه درسا های اخیر
حیات پربارش درهرشمارۀ امید میالۀ آگاهی دهنده نوشتت  .دو
میالۀ جناب ایشان که دوهفیه پیش ویک هفیه پیش از رحلتت بته
امید ارسا کردند ،شاهد ای مدعاست  .میالۀ اولتی در هتمتیت
شماره و میالۀ آخری انشاءاهلل درشمارۀ بعدی به نظرختوانتنتدگتان
ارجمند رسانیده می شود .
اسیادمرحوم کیفی دو فرزند جوان به نام های کبرا جان و
حبیب جان را به جاگذاشیه اند.
ازبارگاه حورت حق اسیدعامی کنیم تاروان متبتارکتش
رادر ذیل رحمات خویش دربهشت بری بدارد ،و بته فترزنتدان
عزیزش وهمۀ وابسیگان ،دانشگاهیان ومطبوعاتیان کشور اجتر و
صبر فراوان عطا بدارد .آمی  -اداره
**************
میامات قانونی وقوایی مملکت بهره های غیرقانتونتی بترداشتیته
نیوانست دست به تحریک شورش و بغاوت زد .
روز شش جنوری ،روزی که به ریاست معاونتش متایتک
پنس کانگر /جلسه میداد و انیخاب جو بایدن و معاونش کتامتلته
حارث را تائید میکرد در صح قصرسفید به پیروانش بالح خشت
هدایت دادکه انیخابات تیلبی بود و موفیییش را دموکراتها ربوده
اند ،بروید راسیی رابرمالکنیدو امریکا رابزرگ سازیدکه رستانته
هابه آن اسم MAGA Movementداده انتد .عتالوتتاً پسترارشتدش
وقانوندان شخصی اش بایک عووجمهوریخواه پارلمان هم به همان
مطرام ترمپ رفداران راتشویق میکتردنتدتتابستوی عتمتارت
پارلمان راهپمایی نموده حمله ببرندو انهایی راکه خای میدانسینتد
پایان بیاورندو»کون شانرابگیرند« یعنی اخیطاف نموده ودرقتیتد
گیرند .به اسا /همی هدایت بود که یک افسر مییاعد یک بسیته
»تسمه اولچک های پالسییکی« در کمر داشت.
رفدارانش بگفیه های لیدرخودلبیک گفیه بالتأمل بسوی
عمارت پارلمان که به نام »کاپییل«یادمیشود بابیرقهتاوکتالهتهتای
سرخ رفداری ترمپ ،بیرم زمان جنگ داخلی کنفدریت ،گرو
پِرَودبایز ،کیونان ونیونازی ها برکاپییل حمله بردند ،به تخریبتات
وچوروچپاو آغازکردندا کسی پودیمی که »نانستی پتلتوستی«
عیب آن می ایسیادوسخنهای خودبه مردم ورستانته متیترستانتیتد
بردوش گرفت ،باغی دیگربردفیر پلوسی رئیس مجلس نمایندگتان
که یک دموکرات مجرب و مردم دوست استت تتجتاوز نتمتود
وبرکرسی اش تکیه زد وپاهابرسر میزش بتاستختنتان رکتیتک و
روشهای نامناسب گذاشت .ضمنأ ،لفافه ودیگر ملکییهای شختصتی
خانم پلوسی رابا خودبرداشت .اورام دفیری وبه ییی رستمتی در
روی فرش دفیرش پاشان بود .کسی دیگر به دفیترکتانتگترستمت
کارولینای جنوبی جیم کلیبرن یک نماینده ارشد دموکتراتتهتاکته
دفیرخصوصی اش بود یورش برده درب راشکستیته و تتابتلتیتت
کمپیوتری اش را دزدید .قواره ای دیگر باشاخها ورنگ نتمتودن
روی بارنگهای سفیدوسرخ وآبی و نیزه دراز در دستت دیتوانته
واراینسو وآنسوراه میرفت تاکه به داخل تاالر رسید و بترمستنتد
رؤسای مجلس تکیه زدوبه گفیاروحرکات ختود بتاهتم قتطتاران
مشغو بود وبه پلیس گوش نمی داد .وکتیتل پتارلتمتان ایتالتیتی
ویرجینای غربی هم درمیان باغیان به رفداری لیدر خود تترمتپ
قدم رنجه فرموده بود !
گروهی درشکسی شیشۀ دروازۀ درآمد مشغتو بتودکته
بافیرپلیس برای دفاع از خانۀ مردم امریکا روبروشتد وجتان داد.
مییو خانم جوان افسر سابق قوای هوایی بود .جمعی هم یک

و شد

اروپا به شماره 0644444060
امریکا به ایمیل ادرس
dastageer2008@hotmail.com
لندن 07814326474

ضایعۀ بزرگ هنری و فرهنگی

حمیده اصیل معروف به خانم »رخشانه« یکی از نخستیتیت
خوانندگان زن در افغانسیان در  ۰۸سالگی درگذشیه است.خانوادۀ
شادروان اسیاد شاهولی ترانهساز ،از آوازخوانان و موسیتیتیدانتان
پیشکسوت که از نزدیکان خانم رخشانه درامریکتا بتودهانتد ،بتا
انیشار عکسهایی از او نوشیهاند که وی یکشنبهشب ( ۰۸قتو/
آذر) درگذشیه است.
خانم رخشانه یکی از محبوبتری و مشهورتری خواننتده
های افغانسیان در دهههای  ۰۰۳۸و  ۰۰۳۸کشور بود .او همچنیت
از نخسیی زنانی بود که چتادری
رادور انداخت و در برنامتههتای
فرهنگی بدون حجتاب حوتور
یافت.
خانم رخشانه میولد کابل ،فرزند
اصیل خان وزیری ،یک جنترا
چهار سیارۀ ارتتش افتغتانستیتان
ومیعلق به ختانتوادۀ درجتنتوب
کشور بود که روی آوردن او به
موسییی نوعی از تتابتوشتکتنتی
محسوب می شد .از او آهنگهای زیادی به زبانهتای فتارستی و
پشیو به جا مانده است.وی از چهل سا قبتل بته ایت ترف بتا
خانوادهاش در امریکا زندگی میکرد .رخشانه پس ازمتهتاجترت
انزوا اخییارکرد و به کار موسییی ادامه نداد.
اولی آهنگ رخشانه در رادیو کابل آهنگ »ای دلسیتانتم،
آرام جانم ،بشنو دمی آه و فغانم« بود .رخشانه ،بعداً آهنگ »چشم
سیاه داری قربانت شوم م « راخواندکه ای آهنگ نه تتنتهتا در
افغانسیان ،بلکه در ایران و تاجیکسیان نیز معروف شد .پس از او
احمد ظاهر ای آهنگ را خواند.
اداره  :روان هنرمند ارزندۀ کشور بانو رخشانه شاد و یادش
گرامی باد !
**************
کلکی را شکسیند و داخل عمارت شدند اینکه به کجای عتمتارت
داخل شدند مطلع نیسیم .جمعی از شورشیان و باغیان برپلیس حمله
بردند و بر آنها »سامان وزمی خموشی آتش« پترتتاب کتردنتد.
میأسفاته ،پرتاب کننده خودش یک افسرمییاعد ا فائیه بود که به
وسیلۀ خموشی آتش که جزء مسلکش بود احیرام نداشت.
ای رویدادوماجرای باغیان وتروریسیهای داخلی امتریتکتا
تیریبأ شش ساعت باتخریبات وشعارها وصداهادوام داشت وبترای
قیل مایک پنس شعارمیدادند Hang Mike Penceیا مای پنس را بته
دار بیاویزید! فیط  ۰1ثانیه وکمیر از ۰۸۸فت مانده بودکه دخیتر
و خانم معاون رئیس جمهورپنس رئیس مجلس تائید انیخابتات ،بته
دام شان بیافید .یک پلیس مسلکی ومجرب دهشت گران باغی رابه
صوب مخالف چمبر سنا ازپی خود روان داشت ،پلیس های وظیفه
شنا /دیگر بابه تاخیر انداخی یورش شورشیان باغی بته اعوتای
کانگر /وقت دادند تابه سرعت تاالر راتخلیه نمایند .ولی یکیعداد
پلیسهای هم بودکه درب رابرایشان بازنموده باآنها عکس یادگتاری
گرفیند .روی اینکه تعداد پلیس کم بود وپلیس کاپییل درامتنتیتت
ووظیفه موفق نبودچیف پلیس بر رف و پلیس هتای مشتکتو
تحت اسیحواب FBIقرار گرفیه اند.
به مجردخبرفعا شدن تروریسیهاتوسط ترمپ محافظی داخل تاالر
همه اعوای کانگر /رادرمحل محفوظ نیل دادنتداایت نتبتودن
سناتورها ونمایندگان سبب تعجب تهاجمگران شتدوصتدا زدنتد»:
اینها کجاهسیند؟! « .اماالکسندریا وکاسیو کورتیزکته بته AOC
معروف است ونمایندۀ ناحیۀ  ۰۳نیویار بوده همیشه بتی پترده
مشکالت مردم خودرابافصاحت تام بیان میکردو جمهوری خواهان
و بعوی دموکراتها به وی به نظرقدرنمی نگرند ،در روزشنبته ۰1
جنوری در CNNادعاکردکه وی رابه محل محفوظ نبرده بتودنتد.
صحنه های دلخراش وکال وسناتوران که خود را تا فعالیت (صفحۀ
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شمارۀ 8701
داال ، /تکسا/

آغاز مبارك و انجام مبارك

اتمام سال  ٠7٠7و آغاز سال ٠7٠8بشما مبارك
سعد و نحس ایام :
از نظر عیل محا نیست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت
داشیه باشند ،بعوى داراى ویژگیهاى نحوست و بعوى ویژگیهتاى
ضدآنرا داراست ولی ای را هم می گویند :هیچ سا نوی ایتدآ
نخواهد بود مگر ای که شما خود تصمیم بگیرید  ،آنرا به بازتابتی
از ارزش ها ،خواسیه ها ،عالقه ها و قوانی خود تبدیل کنتیتد،آیتا
در ماهیت سعد و نحس ایام تصمیم و خواست ما رو دارد؟ بیائیتد
اگر تصمیم ما دخیل نیست پس آرزومندی و دعا را فراموش نکنیم
 ،دوسیان سا  1۸1۰مبار

My wishes for you
great start for Jan
Love for Feb, peace for March
No worries for April, fun for May
Joy for June to Nov, happiness for Dec
Have a lucky and wonderful 2021

امیرمحمدکیفی

سابق اسیاددانشکدۀ تعلیم وتربیۀ کابل

چرا مال عبدالغنی برادر ؟!

اداره :همکارعزیزالیدرجریدۀ امید ،شادروان امیرمحتمتد
کیفی ،دوهفیه پیش ازوفاتش میالۀ ذیل رافرسیاده بتود وهتفتیتۀ
بعدش میالۀ دیگرباعنوان »غنی انییام می گیرد« ،کته درشتمتارۀ
بعدی به نشرخواهدرسید  .روان پا ایشان را در ذیل مراحم الهی
(ج) شاد می خواهیم .

مالعبدالغنی برادر که به مالبرادر آخونتد مشتهتوراستت،
درسا ۰11۰م در دهراود والیت ارزگان به دنیاآمتده ،ازقتبتیتلتۀ
درانی پشیون پوپلزایی می باشد .گفیه میشود که مالبرادرآختونتد
بامالمحمد کور ،اولی امیرالم منی افغانسیان باجه استت ،یتعتنتی
خانم های مال برادر ومالعمر خواهران اند .عالوه برآن مال بترادر
درتاسیس و تشکیل گروه البان بامالعمر کتور نتیتش ستازنتده

آرزوی من برای تو
آغازی باشکوه در جنوری
عشق در فروری ،صلح و آرامش در مارچ
نداشتن نگرانی و دغدغه در اپریل
خوشبختی در می
شادی در جون تا نوامبر
و مسرت و خوشحالی در دسامبر میباشد
 ٠7٠8پر از شانس و موفقیت برای شما آرزومندم

تیویم میالدی ازآن جهت اهتمتیتت جتهتانتی دارد کته
سیاسیت ،اقیصاد،وقایع و تیریبإ همه مسائل زندگی امروز بتا آن
وابسیه و محاسبه می شود  ،برخالف تتیتویتم شتمتستی،تتیتویتم
قمری،تیویم هندو ،تیویم کتره ای ،تتیتویتم بتودایتی،تتیتویتم
قبطی،تیویم بربری،تیویم عبری ،تیویم ارمنی،تیویم کتردی کته
همه گاه شماری محلی و منطیویست و صبغهء جهانی ندارند .
تیویم میالدی توسط آلویسیو /لیلیو /از اهالی ناپل بتر
گرفیه از تیویم ژولینی تنظیم و بعد از تفاوت محاسبتهء ستالتهتای
کبیسه رف پزیرش پا گریگوری قرار گرفت و بنام (تتیتویتم
گریگوری) معروف شد  ،اخیراع تیویم توسط انسانها  ۳۰۸۸ستا
قدامت دارد  ،کنون تیویم میالدی یک گاه شماری بی التمتلتلتی
است ،بنأ از گذشت و بسر رسیدن سا  1۸1۸باید ابراز شکر کنیم
خوان به یغمابرده آن ناخوانده مهمان می رود
آن نمک نشنا /بشکسیه نمکدان می رود
مجله معروف امریکایی »تایم « ،ای هفیه تحلیل خود را
در مورد سا  ،1۸1۸منیشر کرد» .سا  1۸1۸بتدتتریت ستا
تاریخ« ،جملهای بود که روی صفحه او مجله تایم منیشر شتد و
عالمهء چلیپای سرخی روی  1۸1۸نیش بست .سیوننویس متجتلته
تایم ،سا  1۸1۸را وحشینا تری سالی دانست که انسان تاکنون
شناخیه است .درگیریهای گسیترده ،بتحترانهتای بتهتداشتیتی،
اقیصادی،اجیماعی در ایاالت میحده و کل جهان ی ماههای اخیر
دالیلی بودند که وی ای جمله را برای سا  1۸1۸برگزید.
»تاریخ جهان ،سا های بدتر از ای نیز مانتنتد ستا هتای
جنگهای جهانی و رکود بزرگ اقیصادی ،به خود دیدهاند: ،امتا
بیشیر افرادی که امروز زندهاند ،هرگز چیزی شبیه به امسا را در
زندگی خود تجربه نکرده اند«.
در تحلیل نشریه تایم آمده است» :ما برای متواجتهته بتا
چنی چیزی هیچ تمرینی نداشییم .برای مواجهه با وقتوع بتالیتای
بیعی که نییجه خیانتهای ما به بیعت است ،ویروسی تبارز کرد
تا زندگی تمام افراد کره زمی را تحت تاثیر قرار دهد و به حیات
حدود تیریبا یک میلیون هشیصد هزارنفر در جهان خاتمه دهد«.
نشریه تایم در تویییی نوشت 1۸1۸» :ما را بیش از حتد
مورد آزمایش قرار دادا بعد از ای سا افیواح به کجا ختواهتیتم
رفت«.
زندگی همیشه یک سپیدهدم زیبا نیست،گاهی اوقات شما
باید ساعتهای تاریکی را بگذرانید قبل از اینکه آفیاب بتختواهتد
لوع کند.
مهمیری وقایع بد در ای سا عبارت بودند از :

Omaid Weekly
12286 Ashmont Ct. # 202
Woodbridge, VA 22192 –7075 U.S.A.
Tel/Fax : (703) 491-6321

mkqawi471@gmail.com

ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

داشت .
درجوانی»خلقی بابا« رفیق برادر -در پیری»مشربابا« مال برادر

مالبرادرآخوند درماه فبروری 1۸۰۸از رف سی آی ای
به همکاری آی ا /آی پاکسیان درشهرکراچی دسیگیر ودراکیوبر
 1۸۰۰به تیاضای امریکا از حبس رها گردید .مالعبدالغنی بترادر
در زمان حکومت نابکار البان ،والی هرات ونیمتروزبتود .نتیتش
مالبرادر درتشکیل گروه البان ورهبری آن بیش از دیگران هویدا
وروش
***************
 -۰مرگ جورج فلوید -1 ،آتشسوزیهای آسیرالیا-۰ .
باال گرفی تنش بی ایران و امریکا -۳ ،انیخابتات بتالرو-۳ ،/
کنارهگیری نکردن صدراعظم تایلند -1،درگیریهای جتدیتد در
قفیاز -7 ،سرکوب اعیراضات هنگکنگ -۰ ،مرگ غیرمنیظتره
افرادمشهور -1 ،انیخابات ریاستجمهوری  1۸1۸امریکا ،بدتریت
رئیس جمهور درتاریخ امریکا -۰۸ ،کووید -۰۰ ، ۰1-نحس تری
توافینامهء بی امریکا و البان  -۰1 ،باالتری ارقام کشیار ،قیل ،
راکت ،انفجار و انیحار در افغانسیان و واقعات میعدد دیکتری کته
سا  1۸1۸را میتوان از جهاتی به عنوان بتدتتریت ستا هتزاره
جدید نام برد.
در مورد قیل و کشیارها ،به خا و خون کشتیتده شتدن
هزاران افغان ،بهیری جوانان ژورنالست ،آتش و راکت و غتربتت
وفیر مرض و مصایب افغانسیان بدست البان و فساد فساد پیشگان
و بدتری حکومت فاسد در تاریخ امروزی افغانسیان ،ووو هترچته
بنگاریم کم است  ،وقصهء ناتمام .
بیائید امید را از دست ندهیم و بگویم سا  1۸1۰به هتمته
مبار و برای تسکی خا ر و تغیر ای مباحث  ،برویم به خوانش
غزلی از جناب مسیطاب بید صاحب د .
امتروز نتو بهار است ساغر کشان بیائید
گل جوش باده دارد تا گلسیان بیائید
در باغ بی بهاریم سیری که در چه داریم
گتلباز انتیتظتاریتم بتازی کتنتان بیائید
آغوش آرزو ها از خود تهتتیست ایتتنجا
در قالب تتمنا ختوشیر ز جتان بیائید
جز شوم راهبر نیست اندیشه ءخطر نیست
خاری دری گذر نیست دام کشان بیائید
فرصت شرر نیابست هنگامه ای شیابست
گتل پای در رکابست مطتلق عنان بیائید
گر خواهش فوولیست جز وهم مانعش کیست
باغتست خانه یی نیست تا میهمان بیائید
امتتروز آمتتدن ها چنتدی بهار دارد
فردا کراست امید تا خودچه سان بیائید
ای البان عشرت دیگر کجاست فرصت
مفت است فیض صحبت گر ای زمان بیائید
بید بهر تب و تاب ممنون الیتتفاتیست
نا مهربان بیائید یا مهربان بیائید
در مورد نحوست سا  1۸1۸و انکیزه برای خوش میمنت
شمردن سا نو  ،مطالب گفینی بسیار است ولی دوسیان مطالب را
از مالحظۀ شرح باال اسینباط فرمایند .داال ،/او جنوری . 1۸1۰

صفحۀ دوم

است.
یک منبع غیررسمی امریکا گفیه مالبرادر حیثیت رئتیتس
ارکان اردوی البان (لوی درسییز) رادارد .اما منتابتع متیتروپتو
(پلیس بی المللی) اظهارکرده که مالبرادرمعاون وزیردفاع البتان
بود.
یک خبرنگارهالندی درهنگام حملۀ امریکابترافتغتانستیتان
درزمان بوش(پسر) حدودبیست سا قبل دریک میالۀ خودگتفتیته
بودکه »مالبرادروزیردفاع البان بود« ،از رف سیا دسیتگتیتر و
میعاقب آن پاکسیان تیاضای رهایی اش رامی نمایتدکته از ترف
امریکا تمکی میشود واورا آزادمی نماید.
علت آزادی فوری مالبرادر رابه ارتباط به همتکتاری وی
درنجات حامدکرزی که درکوههای ارزگان درمحاصرۀ تالتبتان
قرارداشت وسی آی ای کوشش داشت که اورااز محاصرۀ التبتان
نجات دهد ،میدانند ،لذا همکاری مالبرادر باعث نتجتات کترزی
میشود.
اینکه چطور وچگونه برای نجات کرزی ممدثتابتت شتد،
برای م معلوم نیست .شاید مالبرادر بحیث ایجنت پاکسیان و سیتا
درنجات کرزی نیش داشیه است.
او به حیث البان میعصب پشیون تمتام پترنستیتب هتای
البانی را زیر پا می گذارد و یک صد و هشیاد درجه تغییرمستیتر
می دهد و به مفاد سی آی ای وآی ا /آی درنجات کرزی نیتش
بازی می کند .
بهرصورت آزادی متالبترادر درستا  1۸۰۰از ترف
پاکسیان صورت گرفت ومیعاقب آن بترایتش صتالحتیتت داده
میشودکه بحیث معاون دفتیترستیتاستی تالتبتان در دوحته بتا
امریکاواردمذاکره شود .
در نییجه نامبرده باامریکا قرارداد امنییی را به تتاریتخ11
فبروری 1۸1۸امواکرد .خلیلزاد گفت که آزادی مالبرادراز رف
امریکا تیاضاشد و پاکسیان لبیک گفت .
ازجانب دیگریک عده زیادی از البان که درقیدامتریتکتا
یاپاکسیان بودند از بند رها وفعال درکابل وپاکسیان زندگی دارند،
چه نیشی رادرسیاست البان به ارتباط جنگ وصلح بازی خواهنتد
کرد معلوم نیست.
بطورمثا وکیل احمد میوکتل وزیترختارجتۀ تالتبتان،
مالضعیف سفیر البان درپتاکستیتان ،متالختیتراهلل ختیتر ختواه،
مالعبدالحق ،نوراهلل نوری فعال درپاکسیان زندگی دارند.
مالعبدالرحمت زاهتد متعتاون وزیترختارجتۀ تالتبتان
وعووشتورای کتویتیته درپتاکستیتان زنتدگتی دارد ،درستا
1۸۰۸دسیگیر وبعد ها رهاگردید .مالمحمدحس آخونتد متعتاون
شورای وزیران البان درفبروری 1۸۰۸دسیگیرشتد وفتعتال آزاد
هست .
هتتمتتچتتنتتان متتحتتمتتدنتتبتتی عتتمتتری وزیتترمتتختتابتترات
البان،مالعبدالرزام وزیرعدلیه ،مال خاکسارآخوند معیت وزارت
داخله ،قاری احمداهلل وزیرامنیت ملی البان درسا 1۸۰۸ازحبتس
امریکا رهاشدند ،مال نورالدی ترابی وزیرعدلیه درکوییه از ترف
سی آی ای دسیگیر و در سا  1۸۸1موردعفو عمومی قرارگرفت
وفعال درصوبۀ سرحد حیات بسرمی برد.
امیرخان مییی وزیرا العات وفرهنتگ در ستا 1۸۸۰
ازافغانسیان فرار ودرصوبۀ سرحد زندگی می کتنتد .متالعتبتا/
آخوند در سا  1۸۸1از والیت ارزگان گریخت وفتعتالدرصتوبتۀ
سرحد زندگی دارد .مولوی عبدالرقیب معتاون شتورای وزیتران
البان فعال الدر است اما گفیه می شودکه زنتده بتوده و در
وزیرسیان مسک دارد .
سئوا ای است که ازجملۀ اشخاص کلیدی فوم چترامتال
برادر انیخاب واز رف البان وبه نمایندگی آنان با امریکامذاکره
کند؟ وقرارداد امنییی اموا نماید؟ وپاکسیان ازمال برادر حتمتایتۀ
همه جانبه کند واورابحیث معاون سیاسی دفیر البتان در دوحته
معرفی نماید ؟! پس معلوم است که مال برادر ایجنت مورد ا مینان
پاکسیان و امریکا می باشد .
اکنون مال برادر درپاکسیتان مصتروف دیتد وبتازدیتد
تعارفی است .میگویند که مالبرادراززخمی های جنگ درافغانسیان
که درشهرکراچی تحت تداوی اند دیدار کرده وبرای شتان دعتا
نموده است که هرچه زودتر اعادۀ صحتت شتونتد وبترای گترم
نگهداشی سنگرهای جنگ به میدانهای نبرد بروند .ا
ماای حرف جزپوشش ماموریت اصلی اش کته عتبتارت
ازسفارشهاوبرنامه های تخریبی آی ا /آی دیگرچیزی نتیتستت،
میباشد.
هدف آی ا /آی ادامۀ جنگهای نیابیی به مفادپاکستیتان،
ای دانۀ سر انی جنوب شرم آسیا چیز دیگری نیست .پتاکستیتان
همیشه ازپشیون های بیغیرت میعصب وقوم گرا درمتیتابتل متردم
شریف افغانسیان اسیفادۀ ابزاری کرده و می کند.
مالبرادر هم یکی از زمرۀ همی بی غیرتان میعصب استت
که آلۀ دست پاکسیان برای تخریب و وهمو نانش بکارگرفیته
شده است ! .

هفته نامۀ امید

انجنیرعبدالصبور فروزان

شمارۀ 8701
اسیادیونیورسیی نیوجرسی

چهرۀ جامعه درعهدسلطنت محمدظاهرشاه

(به ادامۀ گذشیه)
فساداداری دردورۀ سلطنت محمدظتاهترشتاه ،دردوایترو
دفاتر دولیی به اندازۀ بود که میامات دولیی به اسا /معیاری کته
(خورد و بُرد) یادمیشد ،خرید و فروش میشدنتد .هتیتچ وزارتتی
نبودکه درآن رشوت ورشوت سیانی مروج نمی بود .ای وضعیتت
در و حکمرانی سردار داؤودنیزجریان داشت.
وقیی ازدانشگاه فارغ شدم ،باعدۀ ازهمصنفتی هتایتم در
تفحصات نفت وگاز شبرغان مربوط وزارت معادن وصنایع ،بحیث
انجنیرمیررشدیم  .درآنجاسه نفر توجه مراجلب کرد ،یکی انجنیتر
فهیم آمرعمومی تفحصات که ازپشیوزبانهای مشرقی بود ،دیتگتر
انجنیریعیوب زاده وسوم انجنیرسیدآقا .فهیم شتختصتی بتود تتر
وتازه ،همیشه لباسهای شیک میپوشید ،صاحب خانه وجایدادفراوان
وآرگاه و بارگاه زیادبود ،ودرتفحصات کسی نتبتودکته ازختورد
وبُرد اوخبر نداشیه باشد ،ولی هیچکسی درمتوردآن پتر /وپتا
نمیکرد .یعیوب زاده از سرپل بتودو ستیتد آقتا ازکتوهستیتان.
آنهاسالهای درازی درمنطیه باصداقت وامانیداری کارکرده بودنتد.
هردو سروروی پت وپریشان داشیندوبا بی سروسامانتی روزگتار،
بی خانگی ومشکالت اقیصادی دست وگریبان بودند ،امادرمهارت
وکاردانی ممیازهمه بودندوفهیم ازدیدگتاه مستلتکتی نتزدایشتان
بسیارخُردی میکرد.مشاوری روسی که تتعتدادشتان متانتنتد زاغ
وزنبورفراوان بود ،فهیم رابسیاردوست داشیند ولی ازانجنیریعیوب
زاده وانجنیرسیدآقا بدمیبردند .ماکه تازه آمده بودیم ای وضعیت
برای ماخوشایند نبود ،بخصوص وقیی مادیدیم که اخیال ،/رشوه
و غب دربیت الما درپیش چشمان ماصورت میگرفت ،کتم کتم
سروصداهارا بلندکردیم که سبب نگرانی شدیتد انتجتنتیترفتهتیتم
ومشاوری روسی شد .دیری نگذشتت کته متارا تتیتت وپتر
کردندوبه منا ق دوردست فرسیادند .کسی رابه قشتیتری ،کستی
رادر بلندغور ،کسی رادرییم تام کسی رابه میمنه ومرابته سترپتل
روان کردندتاامورساحوی آنرا سرپرسیتی کتنتیتم .اختیتال /و
خوردوبرد درآنجا نیزسرایت کرده بود .اخیال /تیل ،روغتنتیتات
ومصارف برمه کاری دربی کار گران وکارکنان معمو بتودوهتر
کس هرقدرمییوانست مخفیانه باخودمی برد.
اولی کاری که کردم راه ای خوردوبرد رابستیتم .تی
یکی دوماه کارها منظم شدوجلوخوردوبرد گرفیه شد ،اما درمیابل
احسا /میشدکه کارگران و کارمندان ازموجودیت مت درآنتجتا
راضی نبودند وروزبروز ای نتارضتایتیتی وضتاحتت متیتیتافتت
وتاسرحدی رسیدکه آهسیه آهسیه ستبتب ایتجتادمشتکتالت در
کارهاشد ،یکروزیک مشکل وروزدیگرمشکل دیگر .رفیته رفتیته
مشکالت به اندازۀ زیادشدکه نزدیک بود اموربرمه کاریهتا درآن
ساحه توقف نماید ،وم شب و روز تالش می کردم تا ایت کتار
نشود .
یک شب دراتام خودنشسیه بودم وچُرت میزدم که چارۀ
مشکالت راچطور بایدکرد که دروازۀ اتام زده شد ،وقیی آنرابتاز
کردم دیدم که سیدباد گردیزی است .بعداز احتوالتپترستی چتای
برایش آوردم وصحبت ازای مشکل وآن مشکل ساحۀ برمه کتاری
آغاز شد .سید باد شخص پرهیتزکتار وزحتمتیتکتشتی بتودومترا
بسیاراحیرام می کردوتیریبا باهم دوست ورفیق شده بودیم  .ضم
صحبت ها سید باد گفت انجنیرصاحب مه آمدیم که کتیتت یتک
مشوره کنم ،از روزی که توآمدی جلوخوردوبرد روغنیات وتیلته
گرفیی ،مگرمردم ازتو ناراضس ،بمی خا رمشتکتالت ده بترمته
کاریهازیادشده میره ،اگه به ای قسم ادامه بیی همه برمه هاایسیتاده
میشه وتو بدنام میشی ! گفیم سیدباد جان میصدت چیست؟ گفتت
میصدم ایس که ای کارگرای بیچتاره متعتاش بستیتارکتم دارن،
هرکدام شاه آ وعیا وفرزند دارن که بته متعتاش پتوره کتده
نمییان  ،پیش ازتو اینا هرکس یک یک گیل تیله پنهان متیتبتردن
وده بازارمیفروخی وچارۀ زندگی شانه می کدن اما ازروزی کته
توآمدی ،ای کاره بندکدی ،کارگترای بتیتچتاره بته مشتکتالت
اقیصادی دچارشده به امی خا ر کارشکنی می کن ! م بترایتش
گفیم سیدبادجان ای یک خیانیس توخو آدم نمازخانسیی ،ای متا
مردمس جواب خدا ره چه داده مییانیم ،ای یک دزدیس ! اوگفت
انجنیرصاحب اگه دزدی نباشه کارهم پیش نمیتره ،دگته ختودت
میدانی ،اگه اموتور ادامه بیی ده ظرف دو سه هفیه کل برمه کتارا
ایسیاده میشه ،ای کارگرا بسیارغریب و بی چاره هسی  ،بتیتا کته
برت حساب بیم ،ماش یک کارگرتنهانان خشتک پتانتزده روزۀ
فامیلشه پوره کده نمییانه ،تو خودت فکرکو!
سیدبادرفت وم ساعیهادرفکرغرم بودم که چه کنم؟ از
یکطرف مشکالت درجریان کارهای برمه کاری ،از ترف دیتگتر
بیچارگی وروزگارخراب کار گران ،مسئله دزدی تیل وروغنتیتات
همه مراگیچ ساخیه بودند ،دعامیکردم واز خدا(ج) کتمتک متی
خواسیم  .صبح همان شب همه کارگران راجمع کردم ،از مشکالت
زندگی شان صحبت کردم وهرکدام آنهااز بیچارگی روزگارحکایه
میکردند ازینکه معاش شان حیی کفایۀ نان خشک رابرای فامیل

شان نمیکرد حرف زدند ،ازمریوی که درخانه دارند وتتوان دارو
و درمان اوراندارند ازبیخانگی و دربدری  .همۀ قصته هتایشتان
غمگی ودردنا بودکه اشک رادرچشمهاجاری متیتستاختت .بته
آنهاگفت م توان بلندبردن معاش شمتارانتدارم وکتدام متدر
رسمی دیگری راهم نمی بینم که باشماکمک اقیصادی شود  .مت
پیشنهادمی کنم هرکدام شماکه به شفت کارخود میآییتد بتاختود
دوگیلنه هم بیاورید ودر خیم شفت کارآنهارا تیل پرکرده بتاختود
ببرید ولی برای م وعده بدهیدکه بصورت مخفی تیل راازستاحته
نمی کشید ،درمورد کشیدن تیل بصورت مخفی آن حرف زدم که
خیانت است ودرنزد خداوند(ج) جوابگوی میباشتیتم وآن بترای
شماحرام است ،ونصایحی ازای قبیل راتذکاردادم  .وقتیتی ایت
پیشنهاد راکردم همه خوش شدندودرروح وروان شان شادی دمید،
چون قبالیک گیل تیل رابتطتورمتختفتی بتاصتدهتاتتر /ولترز
باخودمیبردند وعدۀ ازکارگران ای کار را نتمتیتکتردنتد ،ولتی
حاالهمه دو دوگیل تیل درخیم شفت کاربا خودمی بردند .فتکتر
میکنم قیمت یک گیل تیل درآنوقت بیست یا بیست وپنج افغتانتی
بود و معاش ماهوارهرکارگر بی ششصد تا هفیصد افغانی بود.
دیری نگذشت که کارهاهمه سربراه شد ،انتدازۀ متیتراژ
برمه کاری هابلند رفت ،کارگران خوش وخوشحا بتودنتد وآن
افسردگی که ازنگاه اقیصادی داشینددیگردرروح وروان شان دیده
نمیشد .همه مانندیک فامیل کارمیکردند ،درمیان شان صمیتمتیتت
ومحبت پیداشد وفامتیتلتهتای شتان قستمتا اززنتدگتی آرامتیتر
برخوردارشده بودند .آنهاییکه ازم بدشان میتآمتد حتاالمتحتبتت
وصمیمیت شانرابا د وجان احسا /میکردم .آنهابه انتدازۀ بتمت
محبت وعالقه پیداکردندکه وقیی حزب ختلتق وپترچتم قتدرت
رابدست گرفت وتره کی رئیس جمهورشد ،کمییۀ حزبی درسرپل
ساخیه شد ومنشی آن یک شخص ظالمی بودکه تعداد زیتادمتردم
وکارگران راگرفیارکردکه همه الدر شدند.
یک شب یکی ازکارگرانی که عووحزب بتود ،نتفتس
سوخیه به اتام م آمد وگفت انجنیرصاحب مه همی حالی ازجلسۀ
حزبی آمدم ،ده اونجه ده مورد توحرفهازدن وتره آدم مشتکتو
میدان وگفی بااشراردست داری و فیصله کتدن کته امتی شتو
گرفیارت کن  ،دگه مه رفیم چارییه بکو! م بدون معطلی چیزهای
ضروری که داشیم باخودگرفیم ،دروازۀ اتام راازداخل بستیتم تتا
فکرشودکه م دراتام هسیم واز راه کلکینی که درتشتنتاب بتود
برآمده وبه مشکالت خودرابه یک قریه رساندم .دروازۀ یک خانه
راتک تک زدم ونیمه های شب بود ،صاحب خانه صداکرد کیسیی
ده ای نیمه شوی؟ گفیم اکه جان مستافترهستیتم وجتای نتدارم،
مسجدرامی پالم اگربرایم نشان بدهی .آن مترد پتاکتد اوزبتک
ازخانه برآمد ومرابه مسجدقریه برد .دروازۀ مسجد راتتک تتک
کرد مال صاحب مسجدکه مرد نکتویتی بتود دروازه رابتازکترد
ومرااجازه دادکه در گوشۀ مسجد اسیراحت نمایم .دیری نگذشیته
بودکه آن مرد پاکد اوزبک دو باره آمد ویک کاسه پلو اوزبکی
گرم برایم آورد ومعلوم میشدکه تازه پخیه شده بود .ای عنعنۀ آن
مردم بودکه مسافر راه گم کرده رابه مسجدمیبردند و عزت داری
میکردند  .صبح بعد ازادای نماز ،فوراً پندوپنتدولتۀ ختودراجتمتع
کردم وبه بازارقریه رفیم واولی موترالری راکه شبرغان میترفتت
ودرآن راکبی با گوسفندان وبزهای شان بودند گرفیم وختودرابته
شهررساندم  .شبرغان راخوب بلتدبتودم وچتنتدتت ازدوستیتانتم
درآنجابودند ،ولی بدون آنکه آنهارا مالقات نمایم هم روز بتدون
معطلی راساً به مزارشریف رفیم وبه خانۀ همشیتره ام رفتیتم ودر
حدود پانزده روزدرآنجاباقی ماندم وبعدبکابل آمدم وبه نجیب کته
برادر خوانده وصنفی م درفاکولیه بود احتوا دادم  .نتجتیتب
باوجودیکه خلیی بود و سابیۀ زیادحزبی داشت ،حیی شخصاً باتره
کی شناسایی داشت ولی یک بچۀ بسیتارنتیتک وبترادر ختوانتدۀ
صمیمی م بودکه مانندبرادر باهم بودیم  .نجیب به خانۀ متا آمتد
وازدیدن م بسیارخوشحا شدوگفت اوخدازده تومیدانی کته از
رف توچیدر پریشان بودم چون از رزدیده ونحوۀ عتیتیتده ام
آگاه بود ،گفت م به منشی کمییۀ والییی شبرغان تلفتون کتردم
وجویای توشدم ،گفی که الدر است ،وبرایم توصیه کتردکته
ازخانه نبرآیم تاکارهاراسربراه کند ،چون وضعیت بسیارخراب بود
وهرکسی را حق وناحق می گرفیندو می کشیند.
ای یک تجربۀ بزرگی بودکه درآنزمان درموردش چندان
فکری نمیکردم ولی حاالمیدانم که اگرمعاش یک مامتور یتایتک
معلم یاکارگر به اندازۀ کفاف زندگیش پرداخیه میشتد ودرمتورد
رشوه و اخیال /قوانینی وضع ومرعی االجرا میبود ،به یییت کته
کسی به رشوه دهی ورشوه گیری توصل نمی جست .احیماال کته
درقوانی کشور مجازاتی برای رشوه گیری بتود ،امتاهتمته روی
کاغذ ونمایشی بودند ودر و سلطنتت کستی بته جترم رشتوه
مجازات نشد وحیی در مورد رشوه دهنده کدام فیرۀ قانونتی هتم
وجودنداشت  .بعبارت دیگرای عمل جرم شتنتاختیته نتمتیتشتد.
درحالیکه هردوعمل جرم وجنایت است ودرکشورهای پیشترفتیتۀ
جهان برای هردومجازات شدید درنظرگرفیه شده است .
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ازفحوای آن روزگارچنی برمتیتآیتد کته حتکتمترانتان
محمدزایی نه تنهادرمورد رشوه گیری ورشتوه دهتی قصتداً بتی
تفاوت بودند بلکه خودشان نیززمینه آنرا مساعدساخیه بودند ،وای
جزء نسخۀ بودکه انگلیسهابرای بیای سطنت در خانوادۀ محمدزایی
به آنها(نادر ،هاشم ،شاه محمود ،شاه ولی وعزیزدیره دونتی) داده
بودند .چه یکی ازاهداف ای حکمرانان بشمو محتمتدظتاهترشتاه
نگهداشی ملت به فیر وگرسنگی بود( از اندرزهای چرچیل) ،کته
داسیان فیل مرغهای کاریزمیر واندرزهاشم جالد وجابر وارتباط آن
برای رزادارۀ ملت به محمد ظاهرشاه ثبوت روشنی به ای نتیتت
آ یحی بود.
بیعی است زمانیکه یتک شتختص رشتوه متیتگتیترد،
اوازآبروی خودمیگذرد ،جوهرانسانیش ازبی رفیه ،صتفتاوپتاکتی
ازقلبش زدوده میشود وهمواره در محکمۀ وجدان قرارمتیتداشتیته
باشد ،که باتداوم عمل ناشایست رشوت وجدان آلوده وسترانتجتام
بکلی ازبی میرود .چنی اشخاص جرئت دادخواهتی وثتبتات در
برابربیعدالیی وظلم را ازدست میدهد ،عاری ازشجتاعتت ومتروت
وخودگذری می شود ،به زیردسیان ظالم وبه باالدسیان میملق منیاد
ومزدورمیگردد.درچنی جامعۀ حکمرانان به آرامی حتکتم رانتده
وعمر والنی میداشیه باشند! چنانکه با اسیفاده ازای شیوه ظاهرشاه
چهل سا سلطنت کرد و انگلیس هابرای یکصد سا هتنتدوستیتان
رادراخییارخود داشیتنتد ،کته آثتارآن هتنتوزهتم کتم وبتیتش
دروجودمردم آنکشور دیده میشود ،چنانکه اختیتراً صتدراعتظتم
مودی مظالم وبیعدالیی هایی را برمسلمانان هندوسیتان وکشتمتیتر
رواداشت که بیشیر وشدیدترازمظالم انگلیسها برمردم هنتدوستیتان
است !
پروفیسرداکیرعبدالفیاح نذیر استیتادبترجستیتۀ کتیتمتیتا
دردانشگاه کابل که م افیخارشاگردی اورادارم ،میگوید» :وقیتی
مکیب رادرتخارخالص کردم ،سیزده روز رادربرگرفت که خودرا
ازتخاربه کابل برای سپری کردن امتیتحتان کتانتکتور بترستانتم.
سفرپرمشییی بود ،گردوغبار راه سراپای متاراپتوشتانتیتده بتود،
تکانهای که موترالری از پست وبلندیهای راه میخورد بته انتدازۀ
بودکه مسافری رانیم میربه هوا بلندمیکرد ودوباره به پشتت الری
که سربازبود میخوردکه سخت دردنا بود ودرخیم ستفترپشتت
وپهلوی هرکس داغها برداشیه بود .مشکل دیگر گذشیانتدن شتب
بودکه یادرسماوارهتای متحتیتر ودودآلتود ستپتری متیتکتردم
یاخطرراقبو کرده درهوای آزادمیختوابتیتدیتم .راه بته انتدازۀ
پرخطربودکه احیما چپه شدن آن الری هاکه هم انسانهاوهم اموا
وحیوانات رایکجا انییا میداد هرلحظه موجود بود .راه ازتتختار
بکابل(درمجموع همه راههای کشور) به اندازۀ خراب بودکه الری
که م درآن بودم درجاهایی که امکان چتپته شتدن الری صتد
فیصدبود ،مسافری ازالری پایتیت شتدیتم وپتیتاده آن نتیتطته
راعبورکردیم وحیی دریک نیطۀ سر آنتیتدرختراب بتودیتک
تیرعیبی الری کامالً به هوابود وامیدسالمیی آن بسیارکم  .وایت
بخشی ازشگوفایی سلطنت ظاهرخان بودکه به آن دهۀ به اصطتالح
دموکراسی میگفیند !
تیریبااکثرمطلق نواحی مخیلف کشوربه اندازۀ عیب نگته
داشیه شده بودند که رفت وآمدازیک منطیه به منطیۀ دیگرخیلتی
ها مشکل وپرخطروحیی ناممتکت بتود .متردم ستالتهتادوستیتان
خودرادیده نمییوانسیندوازمرگ ومیرهتمتدگتر ختبتر نتبتودنتد.
بخا ردارم وقیی پسربچۀ کوچک بودم ،خواهرم که درمزارشریف
زندگی میکرد ،برای سالهابکابل آمده نمی توانسینتد ،درآنتوقتت
اگرکسی از مزار شریف بکابل میآمد بایدکوتل شبر وبعوی کوتل
های خطرنا دیگرعبور میکردند ،که همه همران باختطترمترگ
بود .همه ازاینکه بعداز سالهاهمدیگررا میدیدند گریه هامیکتردنتد
ونذر وخیرات میدادندکه شکرخدا به سالمیی رسیدند وای میارن
سالهایی است که درایران برعالوۀ شاهراههای مطمئنی همۀ نتیتاط
آنکشورتوسط خطوط آه پیوست شده بود ،وپاکسیتان ختطتوط
آه خودرا تا سرحد تورخم کشانیده بودوصاحب شتاهتراه هتای
مدرن بود.
ازفیروحشیناکی که سراسرکشور رادر دوران ستلتطتنتت
محمد ظاهرشاه احیوا کرده بود ،هرگزنمییوان چشمپوشتی کترد.
اگرحیییت رااظهارنماییم اکثریت مطلق مردم ماگرسنه بودند ونان
خوردن شانرابه مشکل پیدامیکردند وبافیر و بینتوایتی دستت بته
گریبان بودند .دربیشیرمنا ق کشورمردم توان خوردن سته وقتت
غذارانداشیند ودر1۳ساعت فیط یکبارغذامیخوردندوآنهتم غتذای
فییرانه و بی کیفیت! خورا بیشیرمردم نان خشک وچای تتلتخ
یانان خشک وپیاز یا نان خشک وآب بود .برای مردم شهترنشتیت
بوره یا گُر(قندسیاه) میسربودکه عمدتاً آنهاییکه نسبتیتاً زنتدگتی
بخورونمیری داشیند ازبوره ،امامردم فییرشهر نشی از گُراسیفتاده
میکردند .مردمی که درا تراف ونتواحتی دورتترشتهترزنتدگتی
میکردند مطلیاً توان خرید بوره وگر را نداشیندوحیی بعتوتابتوره
راهرگزندیده بودند ونمی شناخیند .درشهرهابخصوص کابل نسبیتا
هرنوع میوه وغذا پتیتدامتی شتدولتی اکتثتربتاشتنتدگتان تتوان
خریدآنهارانداشیند.
تاجاییکه به مییوانم بخا ربیاورم ،اگردرشهرکابل احصاییه
گیری میگردید سه بیه مردم دیده میشد:یک بیه مرفه ازهرنوع
نعمات زندگی برخورداربودند ،که شامل میامات (صفحۀ )۰

هفته نامۀ امید

با کتاب »جفای بزرگ «آشنا شویم
اخیراً کیاب ارزنده و آگاهی دهندۀ تازه باعنوان اصتلتی
باال وعنوان مشروح »پژوهشی دربارۀ اتتهتام کتودتتای شتهتیتد
میوندوا «با تحییق ونگارش آقای داؤود ملکیار ،در 1۰7صفحه
درقطع وزیری درسا 1۸1۸توسط انیشارات شاهمامه درهالند بته
چا رسیده است .
ای کیاب مسیطاب عصاره و نییجۀ چندی سا تتالش و
پژوهش ملکیار عزیزمی باشد ،که ی آن به گردآوری استنتاد و
مدار غب وخفیکاری دسیگاه جهنمی ستردارداؤود واظتالمتش
شامل کودتاچیان  11سر ان ،پلیس مخفی و رسمتی آن دشتمت
بزرگ آزادی وسرفرازی ملت وکشورما ،صرف شده ،مصتاحتبته
های کوتاه وکشا با مسئولی شیطانی ادارۀ نامشتروع داؤودی و
نیز باآن مردان بلندهمت وخدمیگارافغانسیان که از زیرتیغ جالدان
داؤودی نجات یافیه بودند ،به عمل آورده ،شاهدان کیبی وچتا
شدۀ نشرات چاپی و برقی افغانسیانتی درداختل وختارج کشتور
رادرآن جمع آوری کرده است.
اینکه ازمجموع مسیندات میذکره ،برم حیییت جهیده و
واقعیت دسیسه های ابلیسی داؤودی واعوان واظالمش را دربترابتر
خوانندگان کیاب قرارداده است ،خود ازصفات عالی ای کتیتاب
شمرده میشود .آنچه بنام کودتای محمد هاشم میتونتدوا بته آن
شهیدملت و اشخاص پاکنهاد ومیهندوست توسط داؤودیان اتتهتام
بسیه بودند ،بامطالعۀ ای کیاب ارزنده خوانتنتدۀ روشت بتیت و
ژرفنگر به کُنه آن دسایس پی میبرد .
دردنبالۀ معرفی کیاب ،مطالب افزونیرختواهتیتدختوانتد،
مگر آنچه به نظر نویسندۀ ای سطوردرباب قتیتل عتام ظتالتمتانته
ووحشیانۀ کودکان وزنان وجوانان خانوادۀ داؤود تتوستط عتمتا
روسی درروز هشت ثور ۰۰۳7تبلیغ وتشریح میشد ،درای کتیتاب
رواییی دیگردارد درصفحۀ  ،111بدی توضیح :
» ...باتأسف وتألم شنیدیم که بتاالختره داؤودختان بتا
ناامیدی محض ،بعداز نیمه شب هفت ثور ،نه تنهابرای خود بتلتکته
برای اعوای خانوادۀ معصوم وبی گناه ،بشمو نتواستۀ دوستالتۀ
خویش تصمیم میگیردتازنده بدست کودتاچیان نیفیند ،ودرحالیکه
سه یاچهارت ازاعوای خانواده در و آن شب هولنتا تتوستط
مرمی های کودتاچیان ازبیرون بییل رسیده بتودنتد ،درصتبتحتدم
هشیم ثور وقیی کودتاچیان به دم دروازۀ اتام میرستنتد ،اعوتای
خانواده یکی پی دیگربا تفنگچه های دست داشتیتۀ شتان دستت
بخودکشی میزنندو چندت دیگربشمو ا فا خردستا (دوستالته)
توسط میرویس پسر داؤود خان به ضرب گلوله های کالشنکتوف
ازپادرآورده میشوند .بعوی ازشاهدان عینی کته دریت حتوادث
دلخراش داخل ارگ زخمی شدند یاجان بسالمت بترده انتد ،بته
دوسیان واقارب نزدیک خودگفیه اندکه شخص داؤودخان نیتزبته
ضرب مرمی تفنگچه توسط خودش کشیه شد« ...
باپی بردن به ای حیایق ،دیگرناروا وناصتواب وختالتی
ازثواب است که صفت »شهید «به نام یک (خودکشیه) چسپانتده
شود ،چون دردی مبی ما هیچکسی شهیدشمرده نمی شودکه خود
خودرا کشیه باشد .
شاعرکم گوی وگزیده گوی آقتای جتلتیتل شتبتگتیتر
پوالدیان ،دریچۀ جامع ومانعی درشناساندن کیاب (جفای بتزرگ)
گشوده اند ،که زیب آخری صفحات(171تتا )1۰1شتده استت.
درای بخش نخست معرفی کیاب ،فشردۀ از نگارش ایشان را نتیتل
میکنم  .پوالدیان نگاشیه :
»(جفای بزرگ) روایت اندوهبار برهۀ دردناکی ازتاریخ
معاصرکشور ماست .روایت نخسیی زخم خونی اپیدمی کتودتتای
11سر ان  ۰۰۳1وظهور جمهوری ضحاکتان متاردوش .داستیتان
مسیند تو ئه ،خدعه ونیرنگ مزدوران بیگتانته ،بترای بتلتعتیتدن
خردمندتری فرزندان کاوه ،وسرآغاز فصل نوی خون و شمشیر .
جفای بزرگی که سردمداران کودتا باشبیخون ننگی شان بردستت
آوردهای آزادیخواهانه وتحو لبانه ،آنرا(انیالب ملی) جا زدنتد
ودیری نگذشت که چهرۀ کریه ضدملی شان باجفای بزرگ برجان
دوسیداران صادم دموکراسی نوپا ،از پردۀ تزویر برافیاد .
رویداداتهام ناروای کودتابرمحمدهاشم میونتدوا وهتم
زنجیران بیگناهش نخسیی کارنامۀ پلشت دولت غاصب کودتتایتی
دورۀ دوم دکیاتوری داؤود خان وشرکایش بشمارمیترود .نتیتطتۀ
چرخشی که نیم سدۀ تمام کشورومردم مظلوم مارا درکورۀ آتتش
آشوب اسیبداد داخلی وتجاوز بیگانگان سوخت و خاکسیرساخت.
تردیدی نیست که پژوهش وروشنگری پیرامون ابعادوپیامد هتای
مهم ای رویداد مهم تاریخ معاصرافغانسیان ازهرنگاه بسیارارزنده و
ضروری است.
از ای دیدگاه اثرپژوهشی (جفای بزرگ) تتالتیتف هتم
میه گرامی داؤود ملکیار که درنییجۀ سالهاتحییق وکاوش فراهتم
آمده ،نخسیی مسیندجامعی است که محییانه به جوانب گوناگتون
ای رویداد روشنی می اندازد .ویژگی یک پژوهش خوب مسیند
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شمارۀ 8701
بودن ،دیدگاه آزاد ازبغض وغرض وبهره وری از وسوا /حیییت
جویی وراست اندیشی است( ...جفای بزرگ) که نام دیتگتر آن
(پژوهشی دربارۀ اتهام کودتای شهیدمیوندوا ) است ،خوشبخیانته
تحیییی است واقعبینانه ،مسیند ومیکی برشواهد وسرچشمته هتای
ملمو /وقابل اعیبار...
نکیۀ بااهمیت وقابل درنگ دیگتردرایت کتیتاب درهتم
ریخی توهم برائت داؤودخان است ،توهمی که هواداران اواشاعه
میدهندکه گویاداؤودخان ظاهراٌ نیش چندانی درای قویه نداشیته
است ،تابه زعم خویش ناشیانه آب تطهیر روی اشیباهتات بتزرگ
اوبریزند .شمارکسانیکه درای سالهاپیرامون ای رویتداد نتوشتیته
وداوری کرده اند ،همه کاسه وکوزه رابرسرماموران فرودست و
زیر فرمان اوشکسیه اند وازمسئولیت شخص نخست وقتدرقتدرت
داؤود خان به عنوان (زعیم ملی) و نخواه فره رفیه اند.
لذاهنگام آن رسیده که باارائه وارزیابی شواهد واستنتاد
موثق ،کاخ پوشالی اینگونه توهم های گمراه کننده وبی بنیتاد را
در هم کوفت .ای یک نیازاست برای حیییت یابی وآشناساختیت
اذهان به بنیادهای توهم های کاذب پندارهای سیاسی واجیتمتاعتی
واندیشه هایی که هرگز بانیدوارزیابی حیییت جویانه محک زده
نشده اند ،بویژه درهمی روزها باباالگرفی هرزگی هاوعوامفریبی
های سیاسیمداران حکومیتگتری چتون کترزی واشترف غتنتی
(احمدزی) شماری قهرمان تراش ونخبه خواه ازدکیاتوران قهتاری
چون داؤود خان ونجیب اهلل به نام قهرمان وشخصیت ملی یتادمتی
کنند .درحالیکه داده های مسیندتاریختی نشتان داده استت کته
ازهرنگاه ،پلۀ اشیباهات وحیا جنایات نابخشودنی ای دو شخصیت
دروغی درقبا سرنوشت فاجعه بارکشور ومردم ماآن قدرسنگیت
و چشمگیراست که دادن الیاب ده پرکنی نسل درمانتده ،هتیتچ
چیزی ازواقعیت امرکم نمی کند.
فاجعه آفرینی های دکیاتوری داؤودخان دربدفترجتامتی
های تاریخ معاصترمتا بترکستی پتوشتیتده نتیتستت .اوبتودکته
باآغازصدارتش دورۀ نمی گشتایتش کتاکتایتش شتاه متحتمتود
رادرنوردید ،وبدترازآن باکودتای بدفترجتام 11ستر تان ۰۰۳1
تومار دهۀ دموکراسی رادرهم پیچید .اینهانیطه های عطفی بتودنتد
برای عیب گرد های بعدی وفرصت دادن به نظامهای توتتالتیتیتار،
سرکوبگر ،تمامیت خواه و خون آشام که کشورما رابه گورسیتان
قرن مبد کرد .
جویبارخونبار میوندوا شهید وهم زنجیران بیگناهش نته
تنها وفانی شدکه تاج وتخت نامنهاد داؤودخانی رادرختود غترم
کرد ،بلکه باآمیخی بادریای خون همو نان ما درکشیارگتاهتهتای
بعدی ،یک نسل کامل ای کشوررابه تباهی وسیه روزی کشتانتد.
بنابرای پرداخی به فاجعۀ شهیدمیوندوا نه تنها پترده بترداشتیت
ازجنایت آشکاریک رژیم تمامییخواه ،توتالییرومسیبداست بتلتکته
توجه به ژرفای تراژیدی بزرگ او ،ریشه درتاریخ سراپا بادردوداغ
مادارد.
حسنک وزیر رابه جرم جانبداری ازفرهنگ متیتهتنتی و
گسیرش زبان فارسی به جای عربی دردیوان ستاالری ،بته گتنتاه
رافوی گری تهمت بسیندوبه دار کشیدند ،وخاکسیرصدهااندیشته
ورز ودیگراندیش را منصوروار به جرم حق خواهی وحق گتویتی
به باد دادند .میوندوا شهید درنزدیکیری برهۀ تاریخ متعتاصترمتا
یک نمونه است که رویکردبه آن درسهای آموزنده برای برجسیته
کردن اندیشه هاوکارنامه های ای شخصیت هاست ...
شاهدیم که دسیگاه مزدور وتمامییخواه نادرخانی وهاشتم
خانی چگونه به نام تامی امنیت دولت غاصب شان ،روشنتفتکتران
مارا وحیا دولیمردان خردورز و مردم دوست متارا دروکتردنتد.
ازقلع وقمع مشرو ه خواهان واعدام محمدولی خان دروازی وقیل
عام خاندان چرخی تابه زندان کشیدن محمودی هاوغبتار هتا وده
هاآزادیخواه دیگر .بنابری موجودیت رادمرد راسیتکتاری چتون
میوندوا که صمیمانه برای اسییراروگسیرش حتاکتمتیتت متردم
وتحکیم نهادهای مردم ساالری پابه میدان گذاشیه بود ،ختارچشتم
آنهاشد .دولیمرد فروت ومسالمت جویی که حیا کوشید دسیتگتاه
سخت وخش حاکمیت موجود رابتاوجتودستاختیتار هتای نتابته
هنجاروپوسیدۀ آن بسوی نرمش ودگرگونی وخدمتیتگتزارمتردم،
برای ایجاد جامعۀ باز ومدرن بکارگیترد ،بترختالف گترایشتهتای
انیالبی نمای براندازانه که ازسمت دیگربه خشونت وزورگویی و
یکه تازی میدان می داد .
ازسوی دیگرنیزای خردورزی واعیدا هیچ وقت میبو
نظرافرا یون عیب گراکه مرتجعانه به سنیهتای دستت وپتاگتیتر
تاریکخانه های قرون چسپیده بودند برابرنبود  .بیاددارم که چگونه
درآن سالهای میال م دهۀ دموکراسی افراط گرایان دست راستیتی
تالشهای شهیدمیوندوا رابرای گسیرش عیالنیت سیتاستی ورواج
اندیشه های مدرن ادارۀ جامعه به باد انییادمی گرفیند ،وروشنگری
های اورا درقالب میاله های منیشره درجریتدۀ مستاوات ،ارگتان
حزب دموکراتیک میرقی ،موجب اشاعۀ کفر وبددیتنتی تتلتیتی
میکردند ...
یکی ازبخشهای دیگرکیاب که همچنان جذاب وخواندنی

ناصر اکبری

فیسبو

صفحۀ چهارم
نویسنده

در قهر خندیدم

باری ضیألحق دکیاتور وقت گفتیته بتود » ایت و ت
(افغانسیان) واالتر از آنچه است که به ای مردم تتعتلُتق داشتیته
باشد«.
هنگامی ای جمله را خواندام درقهر خندیدم  ،بعد با ختود
گفیم ضیألحق مالمت نیست ،ای یک حیییت است که ای ملتت
هرگز ارزش و قیمت ای کشور را ندانسیه اند ،ملیی نصیبِ ایت
سرزمی ِ بدبخت شده است که بیسوادش تا که توانسیه کشیه است
وویران کرده است و باسوادش تاکه توانسیه فروخیه است ،ملیی
بوده سراسر کینه و انییام که خودش از خودش انییتام گترفتیته
است ،گاهی هم پدر برای قدرت پسرش را کشیه است و گتاهتی
هم برادر برادر را کور کرده است ،ملیی بوده که شاهش با مُتهتر
در قرأن رعییش را بلعیده است گاهی شاگردِ وفادار اسیتادش را
خفک کرده است و گاهی هم رهبرش را خود شان بته دار زده
اند.
بلی دوسیان گرامی ،لطف قهر نشوید ای سرزمیت دارای
ملیی بوده که دزدش میام داشیه و دانشمندش تبعید شده استت،
ملیی بوده که آدمکشی را افیخار وخیانت را عزت دانسیه استت،
ملیی بوده که مال ومولوی اش عسکرش را گردن زده است ،ملیی
بوده که از آغاز تا امروز نه دوست خود را و نه دشم ِ ختود را
شناخیه است ،ملیی بوده که زنش هنوز فرهنگ کنیزی را تتر
نگفیه گاهی ماشی تولید فل و گاهی هم بجُرمِ فرزند دخیر بته
گلوله بسیه شده است ،ملیی بوده که هرگزصاحبِ دستیترختوانِ
باعزتِ خویش نبوده همیشه نانش را گدایی کرده است ، ،ملتیتی
بوده که یک شب آرام و آسوده نخفیه است ویکروز رابه یتک
لبخندِ شیری ِ عاشیانه آغاز نکرده است ...افستو /و صتد هتا
افسو /با اشک ها . !...

هراس ناشناس از افرادش !

سالم  ...میگ کدام روز اسیتاد نتاشتنتا /بتا یتکتی از
تلویزیون های افغانی در اروپا مصاحبه داشت وشکایت کده بتود
که مه از تر /اوغانسیان رفیه نمییانم خبرنگار پرسان کتد چترا
اسیاد؟ ناشنا /گفت هر انیحاری که ده اوجه میشه ،هردزدی که
میشه ،خالصه هرکار خالفی که میشه میگ افرادناشنا /بود ! او
مردم بخدا به قرآن اگه مه ده اوغانسیان او قسم نفر داشیه باشم ،
به لیاز خدا دگه ایالی ما کنی !!!
**************
میباشد ،گزارش تالشهاوکاوشهای پیگیرانۀ مولف وخانواده اش،
برای کشف گورگمنام شهید میوندوا است .کشف عتا تفتی و
نادری که سیه کارهای میراکم سلسله های اسیبدادرااز زیرخروار
ها خا به تماشای خلق اهلل میگذارد .تالشهای خسیگی نتاپتذیتر
مولف بویژه برای بازیابی شواهدومسیندات آرامگاه متیتونتدوا
وگزارش آن دربخش دوم ای کیاب ،واقعا درخورسیایش است.
دسیبردزدن به پیکر قربانی خون آشامان ،فصل دردنتا
وعمق خیره سری وسفاهت ضدانسانی و جناییکارانۀ خودکامگان
تاریخ خونبارما بوده است .بعدهامیراث بر آن سنتت کتودتتایتی
داؤودخان ،درتکراربه مراتب خونبارتتر ،درهتفتیتم ثتور۰۰۳7
خورشیدی هزاران جوان برومند وصدهتادانشتمتنتد سترشتنتا/
ومردمی را درپولیگونها وکشیار گاههای گمنام درسراسترکشتور
سربه نیست کردند .خانواده هاوعزیزان آنتهتا تتا هتم اکتنتون
درحسرت یافی کوچکیری نشانه ازپیکرگمشدۀ آنها ،یتعتیتوب
وار سوگوار وچشم براه اند.
پیداست که جالدان آدمکش ورهزن ،ای عمل شنیتع رااز
زمرۀ مهارتها و شهکارهای خودمی شمارند ،تابه زعم خویش نشانۀ
ازقربانی بیگناه برجای نگذارند ،ازگونۀ جناییی که کودتاچتیتان
داؤودخانی پس ازکشیارهولنا  ،پیکر میوندوا شتهتیتد رابته
خانوادۀ داغدارش نسپردند وپنهانکارانه ماننددزدان سترگتردنته،
درگور گمنامی چا کردند ،تاداغ فراموش ناشدنی دیتگتربترد
خانواده ودوسیدارانش بگذارند ،همانند داغهایی که هم اکتنتون
برجگر هزاران خانوادۀ بی پناه شهیدان مظلوم کشورما تاو زده
است .
فوای ویژۀ ای بخش می کیاب ،بویژه سرگردانی هتای
فرساینده ونفس گیرملکیارعزیز برای یافی گمشدۀ شان دروادی
خاموشان شهدای صالحی بسیارعا فی وهیجان انگیز استت وبته
پیرنگ زنده وملمو /رمانی می ماندکه گویی درجهان عتا تفته
وتخیل ،روح سرگردان میوندوا شهید گام بگام جسیتجتوگتران
سرگردان رابسوی پیکرخا شده واسیخوانهای بتازمتانتده اش
همراهی میکند ،تا راز سربه مهر جناییکاران ستفتا وآختریت
پردۀ نمایش تیاترخونی صحنه آرایان دروغ وتترفتنتد گشتوده
شود  .اینجاست که باورمی کنی که میوندوا نمرده است ،بلکته
در رسیاخیزدیگر باتمام قامت ،باسیون سپیدۀ اسیتختوان هتایتش
فریاد می زند :
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

هفته نامۀ امید

دربدرشاه کابلی

نامۀ سرکشاده به گلبدین حکمت یار
امیرحزب اسالمی !

گرچه شما سزاوارآن نیسیید که سخنم را باسالم هتمترای
تان آغاز نمایم  ،اما چون م الحمداهلل مسلمانم عییدتاً کتالمتم را
باسالم شروع مینمایم  ،واما بعد .
مدت هاست میخواهم ازشما چیزهای بپرسم تا شختصتیتت
مرموزتان را که سالهاست درعیب یک قبوه ریش  ،یک لتنتگتی
سیاه که گویند(مخیص به سادات ،اوالدۀ حوترت متحتمتد(ص)
است) پوشانیده اید ،برای م وسایرهمو نانیکه میخواهند بدانتنتد
شماکی هسیید وچه میخواهید ،روش گردد آنهم درصورتیکه شما
به حیث یک مسلمان واقعی راست بگوید گرچه باورندارم بمانتنتد
یک فرد مسلمان راست بگوئید  ،باآنهم از شما میپرسم که:
۰ت چطور تصمیم گرفیید که با دولت جمهوری استالمتی
افغانسیان که بگفیۀ شما وهمفکران وهمنواهان التب تتان دستت
نشاندۀ امریتکتاونتاتتوستت،درب متذاکتره رابتازوبترونتدصتلتح
نامنهاد،پاسخ مثبت دادید؟ یادم است  ،زمانیکه درپاکسیان بتودیتد
بخا رخوشی قاضی حسی احمد رهبرپیشی جتمتعتیتت استالمتی
پاکسیان که شما و حزب اسالمی در بندش بودید واخذ کمکتهتای
بیشیرهمی امریکا وکشور های عووناتو که از رف آی ا /آی
وحکومت پاکسیان بوسا ت وقواوت ای قاضی براییان تتوزیتع
میشد ،در یک مصاحبۀ تان گفیید (:تازمانیکه یکنفر ازستربتازان
امریکایی درافغانسیان موجود باشد،امت رستو اهلل (ص)نتبتاشتم
اگربه جهاد!خود ادامه ندهم ).یاتان است یاازی حترف تتان هتم
مانند راکت پراگنی شهر کابل منکر میشوید ؟
1ت چطور تصمیم گرفیید که باحکومیی همکاری کنید که
برعالوۀ سربازان امریکایی ،مشاوری نظامی امریکائی رانیزبا خود
دارد ؟
 -۰چطورتصمیم گرفیید که قانون اساسی افغانسیان راکته
یک قانونئ میرقی ودموکراتیک است قبو کنید زیرا شمتا ضتد
ترقی و تعالی ودموکراسی هسیید ؟
 -۳چطور تصمیم گرفیید که با اعوای حزب وحدت که
درشورای نامنهاد صلح  ،جایگاههای رئیس ومعاونیت آن شتورارا
داشیند باب گفت وگورا بازنمائید ؟ در حالیکه شما دشم آشتیتی
ناپذیرملیت هزاره و شیعه ها هسیید که دری مورد بتاداعشتیتان و
وهابیان نامسلمان عییدۀ مشیر دارید.البیه دوپوست و میام بلنتد
دیگری هم دراخییاربرادران ملیت هزاره بود :سروردانش متعتاون
دوم ریاست جمهوری که هنوزهم است ومحمد محیق معاون دوم
ریاست اجرائی آن زمان .
 -۳چطورتسلیم دولیی شدید که جنرا (فعتالً متارشتا )
عبدالرشید دوسیم رهبرجنبش ملی اسالمی شما کشورکه ازجملتۀ
دشمنان سرسخت شماست وزمان تسلیتم شتدن شتمتا بته دولتت
جمهوری اسالمی افغانسیان معاون او ریاست جمهوری افغانستیتان
بود.وچه شد که ت به خِفت بدهید ؟
 -1چطورتوانسیید باشهریان بی دفاع کابل کته درزمتان
غیان شما بیشیراز شصت هزارهمشهری خود رااعم از زن و مرد و
پیروجوان وکود توسط راکت های شما که ازولسوالی چتهتار
آسیاب کابل فیرمیکردید ازدست داده اند وبادیدن چهرۀ شما کته
برای همه نامیمون است روبرو شوید؟
 -7شرمیان نیامد ،درزمانی که پروفیسرصبغت اله مجددی
واسیاد برهان الدی ربانی بنوبت بحیث رؤسای جمهورنامنهاد وشما
به حیث صدراعظم نامنهاد،از رف نوازشریف صدراعظم پاکسیتان
دررهبری افغانسیان آنوقت میررشدیدبرعالوۀ منافییهتاوجتنتایتات
میعدد ضداسالمی وضد بشری ،وپرتاب هزاران راکت باالی متردم
بیدفاع کابل که نسل اندر نسل مسلمان بوده وهسیند،عمل ناهنتجتار
انیحاری رانیزدسیورداده وباافیخارآنعمل غیرانسانی وغیراسالمی و
زشت وقبیع خود راعمل (شهادت لبانه یا اسیشهادی ) خوانتده و
خالف دسیورآیۀ مبارکۀ( ) 1۰سورۀ (نساء) قرآن کتریتم( ومت
یییُو مومناً میعمداً...الی آخر) ترجمه (:وهرکه بکشد مسلمانی را
بیصد(پس) جزای وی دوزخ است جاوید باشد درآن وخشم گرفیه
خدابراوولعنت کرده براووآماده کرده به اوعتذاب بتزرگ )()۰
عمل کرده وانسانهای بی دانش و بی سواد را که ازاحساسات قومی
ولسانی شان سوءاسیفاده کرده بودی ،خود وآنهارا خسره الدنیای
واالخره کرده واستکتت هتای انتیتحتاری پتوشتانتیتده وروانتۀ
قهردوزخشان کردید وعدۀ ازمسلمانان وم منی کشوررا شهیتد و
بخا وخون کشانیده وبعد ازانجام اینعمل زشت خالف ارشتادات
دی مبی اسالم و قرآن  ،با افیخار مسوُلیت آنرا قبو کردید،غافل
ازاینکه برعالوۀ غوب خداوند نفرت بیشیر ملت مظلوم افغانسیتان
و مسلمانان واقعی جهان ومخصوصاًمردم کابل را کتمتائتی کترده
وهمواره نفری فامیل های قربانی شده نثارراه شمابتودوهتنتوزهتم
است.
و اماندانسیم که اگرای عمل زشت به عییدۀ شماشهادت لبتانته
بوده و آنهایی راکه شُسیشوی مغزی میدادید و ایت عتمتل ضتد
اسالمی و بشری راانجام می دادند،شهید مینامیدید ،چرا خودشتمتا
ای عمل زشت رادرگذشیه ها انجام نداده وخود آن واسکت
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انیحاری را شهادت لبانه را نپوشیدید؟ تا به عییدۀ خودت و سایر
وهابی ها شهید میشدید واز رفی شَرَتان از سرمردم بیگناه متاهتم
کم میشد .
اما با تاسف شما آنیدرپُرروهسیید که ای حرف های م که حرف
تمام مردم کابل هم است ،زرۀ دراخالم و رویۀ بدوکلۀ میان تتهتی
تان تاثیرنخواهد کردوخواهی کرد آنچه رابتاداران پتاکستیتانتی
وعربی تان دسیور بدهد .
شنیده ایم که دولت جمهوری اسالمی افغانسیان کته شتمتا
آنرا دست نشاندۀ امریکا میخوانید،بابت تسلیم شدنیان ساالنه بتنتام
خرچ دسیرخوان (بیت رهبر حتزب استالمتی)ومصتارف متفتت
خورهای دورو پیش شما وجیب خرچ امیرزاده ها  ،مبلغ هنگفتیتی
دالراز(کیسۀ خلیفه)براییان بخشبده.بعالوۀ موترهتای زد گتلتولته
،بادی گاردها و بادنجان دور قابان وبلی گویان جاهل ا راف شتمتا
میپردازد،که بجز احمق پولی چیزدیگری نمییواند باشد،چون شمتا
یک مفت خور و سربار دولت هسیید.آیاای براییان شرم آوروبتی
غیرتی نیست؟ برای شما ها که همواره از شملۀ بلتنتد وشتهتامتت
ومردانگی حرف میزنید  .کجا شد آن شملۀ (جِگ) و آن مردانگی
وغیرت افغانی تان که همواره بدان میالفید وحاال بمیدان آمتدیتد
ودیدیم که جزیک پوقانۀ پُف شده توستط پتاکستیتان واعتراب
چیزدیگری نبودید وافسو /میخورم بحا آنعده ازمردم بیسوادی
که فیط بادیدن ظاهرریاکارانه وشنیدن حرف های عوامفتریتبتانته
ازشماپیروی کرده وهنوزهم میکنند وگرنه سائری دروجود شمانه
علم را میبینند ونه دانش ونه مردانگی ونه شهامت ونه(حکمت) را.
وامای دیگر اینکه اگرمرد میبودید وافغتان وشتهتامتت و
مردانگی رهبری یک حزب یا تنطیتم ستیتاستی را متیتداشتیتیتد
،واگرواقعاً ازاعما گذشیه و گفیارهای غیرمسوُالنۀ فتعتلتی تتان
براسیی منفعل وپشیمان شده ومیخواسیید خودرابریاست حمهوری
کاندید کنید ،الزم بود موزه هاییانراپرازریگ کرده بتاریستمتانتی
درگردنیان می انداخیید وسربرهنه وپای برهنه درکوچته و پتس
کوچه ها وجاده های کابل با شعار(الهی العفو) از خداونتد تلتب
آمرزش میکردید واز مردم کابل به ای شکل معذرت میخواسییتد
تا اگرترا مپذیرفیند .واما شما نه تنها اینکه ای کاررانکردید که با
پررویی بیحد  ،خود را برای اشغا پستت ریتاستت جتمتهتوری
افغانسیان نامزد کردید و توقع داشیید که همان مردمیکه دلهایشتان
ازدست شما پرخون است و سایۀ تان را با سنگ میزنند  ،بترایتیتان
رای بدهند وشمارا به حیث ریس جمهور خود انیخاب نمایتیتنتد .
وای ازی نادانی و صد وای ازی پررویی  .اینتستت شتهتامتت و
مردانگی افغانی ؟؟؟
چه (حکمت )درتو باشد چونکه خوانی خویش را( یارش) ؟!
به غیر از قیل و غارت چیز دیگر را تو می دانی؟
خداوندا ! ظالمی را با ظالمی سردچار بگردان 1۸1۸ ۰1 1۰
= ()۰تفسیر کابلی
*************

سید اسحام شجاعی

گرگهایی که نخبگان را میدرند

در حالی که جنگ میدانی البان با حکومت افغانسیان در
ماههای اخیر شدّت بیسابیهای یافیه است ،حاال جبهتۀ تتازهای از
کشیارهای هدفمند بر آن افزوده شتده استت .تترور ختامتوش
فرهنگیان ،روشنفکران ،اعوای جامعه متدنتی ،عتالتمتان دیتنتی،
خبرنگاران ،افسران ارشد نیروهای امنییی ،اعوای نهادهای ناظر بر
انیخابات آزاد و ...ای ترورها اکنون به صورت برنامهای روزمتره
درآمده و با اسیفاده از ضعف حکومت ،آسان انتجتام متیگتیترد.
داکیر ایاز نیازی ،یوسف رشید ،فرشیه کوهسیانی ،یما ستیتاوش،
رحمتاهلل نیکزاد ،ماللی میوند ،الیا /داعی و چهرهها و نتامهتای
بسیاری ی دو سه ماه اخیر حذف فیزیکی شدهاند.
تاکنون هیچگروه و کسی مس لیت ای قیلهای زنجیرهای
را به عهده نگرفیه است .گروه البتان اعتالم کترده کته افتراد
غیرنظامی و اعوای جامعه مدنی را ترور نمیکند .داعش خراستان
که در ماه های اخیر مس لیت برخی عملیات انیحاری را پذیترفتیته
بود ،در مورد ای ترورها سکوت کرده است.
اکنون مهمتری پرسشی که ذه هتمتگتان را بته ختود
مصروف ساخیه ای است که ای ترورهتای بترنتامتهریتزیشتده،
زنجیرهای و هدفمند را کدام گروه یا افراد انتجتام متیدهتنتد و
انگیزۀ ای ترورها چیستا و نیز ای پرسش که کدام گروه یا چه
کسانی از مرگ ای افراد سود می برند؟
در ای مورد تحلیلهای گونهگونی صورت گرفیه استتا
برخی ای ترورها را کار البان میدانندا برخی آن را به متافتیتای
درون حکومت نسبت میدهند و برخی دست داعش و پاکسیان را
در پشت ای جنایات میبینند .هرکدام هم دالیل خود را دارند.
به نظر نگارنده چیزی که ما را در رسیدن به عوامتل ایت
ترورها کمک میکند ماهیت مشیر افراد ترورشده است .هتمتۀ
آنها نخبههای فرهنگی ،رسانهای و مدنی بودند که فعتالتیتتشتان
موجب بیداری و هشیاری مردم نسبت به واقتعتیتت هتای جتاری
میشد .ازعالم دینی چون داکیر ایاز نیازی تا یما سیاوش و یوسف

سیدآقا هنری

صفحۀ پنجم
هامبورگ

چاپ بیست وششم کتاب
افغانستان در پنج قرن اخیر

چیست تاریخ ای زخود بیگانه یی داسیانی ،قصه یی ،افسانه یی
ای تتترا از خویشی آگته کند آشنای کار و متترد ره کند
جسم ملت راچواعصاب است ای
روح راسرمایه تاب است ای
(اقبا الهوری)
کیاب افغانسیان در پنج قرن اخیر ،برای بیست وشتشتمتیت
باربچا رسیده است.نویسندۀ محیرم و دانشمند میرمحمد صتدیتق
فرهنگ در چا او کیاب چنی عرض سپا /میکند:
»درتهیهء مطالب ای کیاب و معرفی منابع آن یک تعداد از
دوسیان فاضل وصاحبنظرباای جانب کمک کرده اند .درحالیتکته
مراتب سپا /گزاری خود را به همه آنان تیدیم می نمایما وظیفهء
خود میدانم تا ازهمکاری صمیمانهء دوسیم آقتای)متحتمتد قتوی
کوشان (که دست نویس کیاب را با حوصله مندی و دقت تتایتپ
کرده و در ضم آن مرا از نظریات ارجمند شان مسیفید ستاختیته
اندا بخصوص یادآوری وتشکر کنم«.
بعد از چا او  ،ای کیاب در پاییز ۰۰7۰از رف چتا
صدر در قم ایران به زینت بع آراسیه شتد کته ترف عتالقتهء
تشنگان حیییت پو قرار گرفت و به زودی کمیاب شتد وبتازهتم
زیرچا رفت .به همی ترتیب درمدت بیست و هشتت ستا تتا
امروزبیست وشش باربدسیر /عالقمندان درسراسترگتیتیتی قترار
گرفت .چا بیست وششم با صحافت عالی از ترف انتیتشتارات
شاهمامه که در هالند است ،عرضه شده است.
سخنی راخوب بیاد دارم که باری ازبزرگمرد شتهتیتد راه
و  ،محمدهاشم میوندوا شنیدم ،اوگفت» :در حتق متردم متا
مظالمی را روا داشیه اندکه اکثریت خبر ندارند «.مرحوم فتیتیتد
محمد نجیم آریا معی وزارت ا العات و فرهنگ گفت »:وقتیتی
جریدهء نوبه کار آغاز میکرد جهت اجازه گرفی آن نزد متحتمتد
هاشم میوندو آنزمان وزیرا العات و فرهنگ میرفتیتم ختوشتی
برای شان دست میدادو ازذوم خبرآنرابدست خود نوشینتد .چترا
در زمان حکمرانی خاندان دیره دونی آنیدر سانسور بود که نسبت
نشر کیاب افغانسیان درمسیر تاریخ وزیرمطبوعات عتبتدالترؤوف
بینوا بر رف شد و اولی سبب برانداخی حکومت میتونتدوا را
ریخیند امروزکه الحمد اهلل قید وقیودی نیست و دانشمندان ما کته
خا راتی درسینه دارند یا ازمردمان درد دیدهء ما کته دیتده یتا
شنیده اند ،روی کاغذ می آورند قسما با تصویرو اسناد و همو نان
خود پیشکش میکنند ،مردم از مظالم وموضوعات قتبتلتی ا تالع
حاصل میکنند .از آن جتمتلته ختردمتنتد متردی چتون استیتاد
محمدنصیرمهری است که عمرشریفش در تدریس وتحییق گذشیه
وبرای ا الع دهی از گذشیه های و مردم زحمت متی کشتد.
چا بیست وششم کیاب أفغانسیان در پنج قرن اخیر نیتززیترنتظتر
وی صورت گرفیه که جناب سید ضیأ فرهنگ در میتدمتۀ چتا
اخیر از ایشان به نیکویی یادکرده اند .جناب مهری درتصحیتح و
بازنگری آثار نویسندگان همکاری بیدریغ وافیخاری نموده اند.
معلوم است که مناسبات شهید میوندوا و مرحوم فرهنتگ
حسنه نبود ،با آنهم مرحوم فرهنگ باوجدان پاکیزه ،واضح بتیتان
میدارد که درحق میوندوا ودیگر همو نانی که باایشان دسیگیتر
وزندانی شدند ،ظلم شده است.
اینجانب چا بیست وششم افغانسیان در پنج قرن اختیتر و
کیاب جفای بزرگ را برای همو نان و حییتیتت جتویتان و ت
مبار میگویم .دربارۀ کیاب جفای بزرگ بعداً بیشیر می نویسم.
***************
رشیدا هرکدام از جایگاه منبر ،رسانه ،جامعه مدنی و نتهتادهتای
حیوم بشری تالش میکردند واقعیتهای سیاسی و اجیماعی را در
دستر /مردم بگذارند ومردم رانسبت به مسایلیکه درا رافشان
میگذرد آگاه کنندا تا مردم فریب شعتارهتای دروغتیت اربتاب
سیاست و تشنگان قدرت را نتختورنتد .متردم نتاآگتاه فتریتب
میخورند ،راههای رفیه را به تکرار میروند ،به امور تجتربتهشتده
بازهم گردن میگذارند و در نهایت خود را در باتالم میاندازند .
حکومیهای اسیبدادی وگروههای تمامیخواه دشمنان افراد
آگاه و بیدار هسیندا زیرا ای افراد و نهادهای مربو هشان بتاعتث
میشوند که واقعیت حکتومتتهتای استیتبتدادی و گتروههتای
تمامتخواه افشا شود و شعارهای دروغی آنها رنگ ببازدا متردم
دیگر به آنها اعیماد نکنند و در نهایت آنها از رسیدن به اهتداف
خود باز بمانند و خر قدرت رام آنها نشود.
خیز البان برای گرفی قدرتا بیست سا پتیتش گتروه
البان قدرت سیاسی را در افغانسیان از دست داد .پس از شکستت،
نیروهای جنگی ای گروه پراکنده شده وسیاستمداران حاکمتش
به پاکسیان گریخیند .کمیرکسی گمان میکرد البان(صفحۀ)۰

هفته نامۀ امید

مشیام احمدکریم نوری

شمارۀ 8701
شما کالیفورنیا

نظری برانتخابات ریاست جمهوری امریکا
وتجلیل روزجهانی محوخشونت علیه زنان

به مشیاقان خوانش و دانش و پژوهش (ادامۀ حرمت فرهنگها)
به نام اوکه رحمان ورحیم است به احسان عادت وخلق کریم است
خداوند مارابه راه درست ومسیییم حمایت وهدایت ک  ،راهی را که
انعام فرموده یی ،وپس ازانعام ،مورد نفری ولعنت او قرارنگرفیه بتاشتد.
به روح پا شهدای و وآزادی دعا ودرودمی فرسییم .خداوندا بحتا
ای ملت درد دیده ودرخون غنوده رم وروشنی فرما ! وتوبۀ ایت متلتت
رنجکشیده رابه درگاه خویش قبو ومیبو فرما ،هرچندمیدانیم که دهته
هاست که ملت ماموردظلم وتعدی قرارگرفیته ومتانتیتزختود راجتمتع
وجورنیوانسییم ،همه به هرراه منیسم واز همدیگر میفرم ،به راسیی متارا
چه به آرامی و پیشرفت ! وقیی پرفروش تری کیابهتاکتیتاب آشتپتزی
وتدبیرمنز باشد ،بیو اسیادشیدا :
ما غریبیم ولی مود جهان در ت ماست
آرد در خانه نداریم ببی فیش ماست ! وای راهم می گفت:
مــی رسد از شــــوروی این نان ما
کهنۀ امریکایی اندر جـــــــــان ما
همچومردان جهان جان خودایثارکنیم
نیستیم مامگرانسان به وطن کارکنیم
لیک دشمن اعتبار ما ندید از حسد این افتخار ما ندید !

ای نوشیه رابه روح همه شهدای جوان وزنجیرۀ ختزان امستا کته
بدنبا زمسیان وبهار وتابسیان کرونایی ،پاییز خونی به خون پا ایشتان
که در آموزشگاه ،دانشگاه ،زایشگاه ،لشکرگاه مشغو کتاروآمتوختیت
وپژوهیدن بودند ،اهداء می نمایم که رفیه بودنتد تتادر /بتختوانتنتد،
اجسادشان آورده شد ،کوردالن زمانه عیده مند شدند ،واقعا جنگتیتستت
میان گلوله وقلم !
درجهان نتوان اگرمردانه زیست

همچومردان جان سپردن زندگیست

واقعا ً دردآوراست که درپیامگیر قربانی ازدست رفیه  ،پتدرش ۰۳1
بار پیام میگذاردکه(جان پدرکجاسیی)وای میشود که به یک حترکتت
نمادی و یک حماسه ورسیاخیزبزرگ مبد شود .برتولد برشت گفیه» :
باراو که خبر دادنددوسیانمان راکشیند ،از واهتمته نتالته ستردادیتم،
بعددههانفر راضجه هاومویه ها سردادیم ووقیی به صد هتارستیتد عتادی
ترشدیم ،وزمانی هم که به هزارهانفر رسید وقیل عام وقصابی هاجتریتان
یافت ،مسلخ را باورکردیم ولحاف سکوت په شدجنایات انباشیه عتادی
ونادیدنی شده رفت .بلی رنج که تحملناپذیر شد ،فریادهاناشنیدنی میشود
ورویۀ عادی «وبه راسیی به همی بسنده میشود که جان پدر کجاسیی ؟!
اززمانی که قرن تغییرکرد یعنی قرن بیست به سدۀ بتیتستت ویتک
تعویض میگردید ،درواپسی ماههای سا  ۰111تشویشی جهتانتی بتراه
انداخیه شدکه آذوقه جمع کنید .باتبدیل قرن وبه اتمام رسیدن حتروف
کمپیوتری( )۸۸در سا  1۸۸۸دگرگونیهای عمیق وعظیمی بمتیتان متی
آید ،مردم درسراسرگییی درحیرانی وخوراکه فروشی روزتاروز تتهتی
ازمواد غذایی ونگهداری شده چون قو ی های کنسرو وغیره  .اماآنتچته
درهمان شروع قرن جلوه نمایی کرد ،انیخابات ریاست جمهوری امریکتا
بودکه میان الگور معاون رئیس جمهوربیل کلنی و جتورج بتوش پستر
بودکه بارقه هاوجرقه های تیلب بتلتنتد شتد واصتطتالحتات (ایتاالت
چرخشی) یاکلیدی وحساب ک و شمارنک یا محکتمته متیتروم ،وبته
دادسیانی ارجاع میگردد  .همی ورهم شدونییجه را دادستیتانتی عتالتی
معلوم نمود وبوش پسربراریکۀ قدرت نشست والگور ازگردونۀ انیخابتات
حذف شد .
بعدهاواقعۀ تراژیدی خونی ۰۰سپیمبر براه افیادکه آژیترختطترآنترا
شخصیت کاریزماتیک قهرمان ملی شهیداحتمتدشتاه مستعتود درستفتر
اروپایی اش بصدا در آوردودر 1سپیمبرای سپهساالرآزادی و میتاومتت
توسط جباران جهل حذف فزیکی گردید.
هرچنددرخزان  1۸۸۰موقعیت جیوپولییتک ،جتیتواکتانتومتیتک،
جیوفزیک و جیوسیراتژیک افغانسیان تاحتدی در گتردیتد ،ولتی
موجودیت معامله گران و فاشیست مشربان ویکجانبه نگران پتروستۀ بت
رابه (ب بست) مواجه نمودند ،و ازاصل (آتش بس) خبری نبود ،وتتابته
حا هم سربراه سازان ب بویژه شخص زلمی خلیلزاد فرم بی (ب بستت)
و(ب بس) رادرمغالطه قرارمیدهتد .یتادم استت کته درهتمتان وقتت
درمصاحبۀ ازم سئوا شددرمطبوعات که ای چه قترنتیتستت؟ ومت
الجرم پاسخ دادم ای قرنیست که هوشیاران همه خواب اند !
ودرای دودهه هم چه ازالبالی مطبوعات چاپی وچه هتم ازوستایتل
ارتباط جمعی سمعی وبصری منحیث یک مطبوعاتتی ستابتیته دار بتار
هانوشیم وگفیم وبیان نموده راهی هسیم  .اما انگارهمته کترانتد و دارم
بادیوار سخ می گویم !
درهمی روزهابازهم از ریق مطبوعات وهکذا ازالبالی برنامته هتای
قبلی دریچۀ سخ که رادیویی بود وهفت سا میشودکه تتلتویتزیتونتی
پیشکش میگردد ،خصوصا به آنانی که پاکسیان راهمواره (ختانتۀ دوم)
شان میگویندوبیان میدارندکه درصورت حمله ومشکل به پاکسیان آنتان
دردفاع از(خانۀ دوم)شان پاکسیان می ایسیند! وخصتوصتاکته بتعتوتی
ازایشان برای(شبهای جمعه)به پاکسیان سرمی زنندویک تیر ودوفاختیته،
یاهمان که ک ُیک ُت شان یکجاوتخم دادن شان دیگرجا ،ویاهم تتختم هتای
مرغ خانۀ او شان رادرسبدبیگانگان می گذارند.
درهمی خزان وآخری پاییزقرن خورشیدی هم بیان داشیم که با ایت
سفرها(بخانۀ دوم تان) که گویافرش سرخ برایت په نمودند وباپیشکتش
چند بشیاب میییایی و لدو وگالب جام ! ویتاچتکت کترایتی وچتاو
وپاکت زرد گیری وپیواندازی! اغفا نشویتد!!! درایت بتیتستت ستا
پولییک ساخیه شده ویا زمامداران ایندودهه که اکتثترشتان ختانتۀ دوم
رانسبت به خانۀ او ترجیح میدهند ،کشوررابه کشور های گروه بیتستت
یاگروه جی هشت یا جی هفت پیوندزده انتد ،یتا رشتداقتیتصتادی
مابصورت سرسام آور دو چندان وچند چندان گردیده ،آیا تداوی
واقدامات بهداشیی مابه مرحلۀ رسیده که خودکفا شده ایم؟

یاسالحهای مدرن ووسایط ثییلۀ مدرن میسازیم؟ مگترهتمتان هتا
نبودندکه میگفیند قوای مسلح وستلتستلته متراتتب و اداری را
درافغانسیان برچیدیم  .مگر همی نوازشتریتف نتگتفتت کته بته
کشورش دیگرچه خدمیی کندکه جفاهایی به افغتانستیتان کترده
باافیخار یاد ننمود؟ مگر جنرا ضیاالحق نگفت که آمدن و آوردن
صلح درافغانسیان معجزۀ قرن بیست خواهدبود؟ مگردنباله روان او
وکسانیکه درنیش قدمهای او پاگذاشیند چه حکومات نظامی وچته
حکومات ملکی درشروع قرن بیست ویتک هتم صتلتح رابترای
کشورمابه معجزۀ قرن بیست ویک مبد نکردند ؟!
م نمیخواهم دری یادداشت ازسخنان غالم اسحق خان ،پرویتز
مشرف ،بینظیربوتو ،آصف علی زرداری وحیی یوسف رضاگیالنی
ونصیراهلل بابر وسرتاج عزیز ودیگران شان یادنمایم ،یاآنهاییکه در
رف دیورندپاکسیان بسر میبرند وبارهتا اختبتارنتمتوده انتدکته
پاکسیانی اندوخانۀ ابدی شان راپاکسیان خوانده اند .همتیت تتازه
عمران خان صدراعظم پاکسیان درمصاحبه بامجلۀ شپیگل گفت که
اخیالف باما دولت کابل درحالیکه مییوانست بگویتدبتاجتمتهتوری
اسالمی افغانسیان ،که نگفت ،اینست که حکومت کابل به هندموقع
ومجا ندهدکه برضدپاکسیان ازآنجا اعما تخریبی انجام بتدهتد،
موضوعی که کابل آنراهمواره ردکرده وهند هیچ فعالییی ازکابتل
ندارد برضدپاکسیان ،یا بدنبا نها شانی وبیته غترستی رهتبتران
افغانسیان به پاکسیان .
درکنفرانسی روبروی حتکتومتیتی هتاولتیتدران ولتدران
افغانسیان  ،شاه محمود قریشی وزیرخارجۀ پاکسیان گفیمتادیتگتر
(اربابی نمی کنیم) ودوسیی می کنیم وای جمتالت را ازکتیتاب
ایوب خان رئیس جمهوراسبق پاکسیان برگرفیه بتود .ومتوضتوع
تجارت ووصل شدن آسیای جنوبی رابه آسیای میانه ،که گویابرای
گسیرش تجارت و ترانزیت به شکل تلویحی به نحوی ازانحتا یتاد
کرد  .قریشی افزودکه گویابرای تجارت وترانزیت صلح وثتبتات
درافغانسیان الزمی است!
اما درمیان افغانسیانی هاآنیدرسیاست انگلیسی تفرقه بینداز
و حکومت ک را قمچی کرده اندکه بازچندبی خاصیت وختانتۀ
دوم دوست بیان میدارندکه چرامسببتیت واقتعتات آمتوزشتگتاه
کوثرودانشگاه کابل وگزارشگتران رامتحتکتوم نتمتودیتد ولتی
ازواقعات جال آباد وخوست را نه ! درحالیکه کسی واقتعتاًقتلتبتاً
واخالقاً ووجداناً به زادگاه وخانۀ اولش عشق وعالقمنتدی داشتیته
باشد برایش همۀ نیاط و نش مهم وقابل قدراست .خارکه درپتای
یک همو دردآورد ،مردم اصیل وخانه دوسیان واقتعتی راهتم
سخت می آزارد ،آخرهمه سر وتۀ یک کتربتا /انتد .بته قتو
اسیادشیدا درمیان مانفام انداخیند -تاجیک اوزبک هزاره وپشیون
ساخیند ...یابیو اسیادخلیلی هزاره چیست پشیون کیست ،استا/
فرقه بازیهای اسیعمار را بشک !
اماهیچگاهی نمی گذارندونگذاشیتنتدکته بته ختودآیتیتم
وروبروی آیینۀ قدنما به خودبنگریم که تاکتی کشتیت وبتنتدی
کردن ،همه را زمامداران(خانۀ دوم دوست)ارزیابی قوم گترایتانته
نمایند ،درحالیکه امروزهمه سرزمی وقلمرو کنونی بنام افغانسیتان
وهمه اقوام باهم برادر وبرابر درد دارند وضربه های ای تراژیتدی
رامی خورند.
روان شناسی میگفت مریوان اصلی وواقعی هیچوقت نتزدمتانتمتی
آیند ،مراجعی مااکثر کسانی اندکه توسط آن بیماران مریض شده انتد!
درحالیکه جسی ترودو صدراعظم کاناداحملۀ تتروریستی در دانشتگتاه
کابل وهمه جای کشور راغیرانستانتی تتوصتیتف کترد ،و حتمتالت
اخیردرکانادا واکنش های جدی را همراه داشت ورسانه های کانتادا هتم
ای حمالت وکشیار هاپوشش گسیردۀ رسانه یی داشیند ،و ترودو گفتت
درکنارمردم افغانسیان وکشورهایی است که شاهدچنی رویتدادهتابتوده
اند.
اما درایاالت میحده ای روزهابدنبا اعالم پیروزی جتوزف بتایتدن
بحیث چهل وششمی رئیس جمهور روزهای مواج وپترتتال تم درپتیتش
خواهد بود .نپذیرفی نییجۀ انیخابات توسط دونالد ترمپ ورفتیت اوبته
محکمه ،نمایانگر فوای پرتنش رابازمیگوید ،که در و تتاریتخ وفتراز
وفرودزمانه ایاالت میحده در 1۳۳سا که تاامسا  1۳۳ستا متیتشتود
درنیشۀ هسیی عرض اندام نموده و  ۳1بارهم به گردونۀ انیخابتات رفتیته
ودموکراسی آن هم الگو پنداشیه میشود با همچو یک چالش وجتهتشتی
که فوای ملیهب کنونی را رقم زده وجامعۀ امریکا رادوقطبتی ستاختیته
است ،به یک موضوع نگران کننده تا1۸جتنتوری کته روزتتحتلتیتف
وآغازکاررسمی بایدن میباشد درقبا دارد.
دادسیان کل امریکا تحیییات دربارۀ ادعاهای تیلب درانیختابتات را
مجاز دانست ،وبعدازاعالن نییجۀ انیتختابتات رئتیتس جتمتهتورتترمتپ
وزیردفاعش آقای اسپر راسبکدوش ساخت ،وقبل ازانیخابات هم بدنتبتا
وفات قاضی گینزبرگ درماه سپیمبر ،باوجودی که درمتنتاظتره هتاهتم
جوبایدن واذهان عامه بدی نظر بودکه قاضی بعدی پس ازانیخابات ستوم
نومبرتوسط رئیس جمهورجدیدتعیی تکلیف گردد ،امتا تترمتپ کته
درکارهای غیرمیعارفش ید وال دارد ،ازجمله برآمدن ازسازمان بهداشتت
جهانی وکنفرانس اقلیم پاریس و ...درچندروز قبل ازانیخابات خانم امتی
کونی برت قاضی محافظه کاررا معرفی وتعیی نمود ،و درپیشبینی اینکه
برای روزمبادا ازنامبرده به مفادخود بهره برداری نماید !
بایدن درسا  ۰171زمانی که سی سا داشت ،خانم او ودختیترش
را دریک حادثۀ ترافیکی ازدست داد ودوپسرش هنیتر و بتو ازازدواج
او بابایدن ماندند .اودرسا  ۰177با جیل که ن ُه سا از وی خردتر بود
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عروسی کرد .به گفیۀ بایدن خداوند جیل رابه او وبچه هاتحفه دادتاجتای
خالی مادر رابه پسرانش پربسازد وغم مادر شان را تاجایی جبیره و
جبران کند .اومعلم بودوباعروسی تبدیل به یک مادرمهربان شتدو
فوای خانواده راصمیمی وپرانرژی ساخت .جیتل درستا ۰171
یک دخیرهم به دنیاآورد .امادرسا 1۸۰۳بایدن یکی از پسترانتش
رابخا ر مریوی مغزی ازدست داد ،وای ضتربتۀ دیتگتربتود بته
جوبایدن (که خداوند(ج) هیچ پدرومادر راداغ اوالدنشان نتدهتد،
وکسانی راکه باهمچو غمی مواجه شتده انتد ،ازجتمتلته آقتای
محمدقوی کوشان مدیر مسئو امید ومحیرمه داکیرثمیتلته جتان
کوشان معاون ناشرامیدرا صبر داری نصیب گرداند) جیل بتایتدن
درسخنرانی اش گفت که پایداری وصبربایدن رابدان واداشت کته
به روزچهارم وفات پسرش به سرکتار بترود ،چتنتانتچته بتایتدن
درسخنرانی اش بعداز پیروزی درانیخابات ریاست جمهوری گفتت
که درای راسیا نیش جیل بایدن خانمش و خانم او (فرست لیدی)
ایاالت میحده خیلی مهم وارزنده بوده است.
جیل بایدن که قبال درزمان ریاست جمهوری بار اوبامتا ،ختانتم
دوم امریکابود ،درکالجی در ورجینیا تدریس میکرد وداکیری هم
درتعلیم وتربیه دارد ،هنوزهم شوم تدریس رابه سر دارد .
درسخنرانی اخیرش جیل جملۀ پر نی دیگتری راهتم بتزبتان
آورد که آری ،بلی تنهاعشق ومحبت ودوسیی است کته زنتدگتی
رامیسازد وباعث دوام وقوام صمیمیت هامیگردد  .جالب است کته
اکنون شگفیی درایالیهای باید دارد (سراب سرخ) ودیتوار قترمتز
راشکسیه است  .اودریکی ازکمپای هایش گفت متردم امتریتکتا
ازتویت های ترمپ ،ازخشم او ،ازنفترتتش ،وازنتاتتوانتی اش و
مسئولیت ناپذیری اوخسیه شده اند .ودرسخنرانی بعداز پتیتروزی
اش بیان کرد که م رئیس جمهورهمۀ ایتاالت متیتحتده هستیتم،
وتمکی به ابنای بشر وهمه کسانی راکه رای داده اند یانداده انتد،
دارد .
امیدواریم که آقای بایدن ضعف وفساد خلیلزاد ودولت ترمتپ
به کابل را در نماید واشیباهات گذشیه را بتازبتیتنتی نتمتوده،
بر البان فشاربیاورد تاآتش بس را رجحتان بتدهتنتدو نتمتایتنتدۀ
کارکشیه ای رابجای خلیلزاد درامورافغانسیان بگمارد.
**************
دریچۀ بر نثر ...
امیراسماعیل راخدمت رسان وبگوکه متیتشتنتوم کته لشتکترت
بینواست ،ای نسخۀ گنجهای م است و برادرم ،همان بهیرکه ایت
ما به بندگان توعاید گردد تاایشان را اُهبیی (سر و سامان) باشتد.
ازبندگی توقع آن است که کردارموافق گفیار فرمایتی وازختون
م دست کوته کنی ومرابه حورت خلیفه فرسیی.
حاجب به تصورآنکه ازبهراسماعیل تحفه آورده بشاش می
آمد .امیر اسماعیل بانگ براو زودوگفت بازگرد وای نسخه بتااو
بازده وبگو :اسماعیل میگویدازغایت دانش میخواهی کته بتراهتل
خردفزونی جویی؟ تو راوبرادرت را گنج ودفینه ازکجاآمد؟ همۀ
جهان رامعلوم است که شما روگر(صفار :آنتکته ظتروف فتلتزی
راسفید کند) بچگانید .دوسه روزی سعادتی که به حیییتت عتیت
شیاوت بود ،مساعدت شماکرد ودرجهان اسییالیافیید وبه زورظلتم
وجور اموا مردم حاصل کردید .مظلتمته ای کته ازآن امتوا
درگردن شماست ،میخواهی که به صنعتت(حتیتلته)درگتردن مت
افکنی؟ م ازآنهانیسیم که ای بازی بخرم و آنتچته گتفتت کته
اوراقصدخون نکنم ،چون مرابراوحق خونی نیست ،چرادستت بته
خونش بیاالیم وآنچه گفت اورابه خلیفه فرسیم،بغیرازی چتگتونته
توان کرد؟
حاجب برفت وجواب باگنجنامه بدو رسانیدوگفت هتزار
آفری برروان پا امیراسماعیل باد .امروزبه زمانی افیاده ایم کته
برادرخون برادرجهت اند فائدۀ دنیاوی روا میتداردوغتنتیتمتت
میشمارد.
اسماعیل سامانی ،عمرولیث را مییدبته حوترت ختلتیتفته
فرسیاد .چون چشم خلیفه بر عمرو افیاد گتفتت:التحتمتدهلل التذی
مکننی منک وکفی شغلک ،واورا محبو /کرد .ودرعهد معیتوتد
دوسا محبو /بود .ووقت وفات ،معیوتدبته روایتیتی ختادمتی
رافرسیاد تا اورا بکشت وبه رواییتی اورا فترامتوش کتردنتد و
خوردنی ندادند تا بمرد.
کاراوموجب اعیبارجهانیان است :بتاآنتکته ازپتادشتاهتان
هیچکس راچون او سفره وخوان نبوده ،معهدا ازگرسنتگتی مُترد!
(تاریخ گزیده)

عبدالواسع جبلی غرجستانی

بدیع الزمان عبدالواسع ب عبدالجامع جبلی غرجسیانتی از
شاعران و فرهنگیان مشهور پارسیگوی است که در قترن شتشتم
هجری میزیست .وی در والیت غرجسیان درافغانسیان و در شترم
هرات است چشم به جهان گشود .عبدالواسع جبلی غرجسیانتی در
حوزههای دینی تربیت یافت و بر علوم تفسیر ،فیه ،کالم و حدیث
و نیز شعر فارسی و عربی تسلط داشت .جبلی از پیشروان تتغتیتیتر
سبک خراسانی به عراقی بوده است .وی در ستا  ۳۳۳هتجتری
قمری درگذشت .ای هم چند بییی از یک سرودۀ او :
وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا
شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه
گشتهست باشگونه همه رسمهای خلق زین عالم نبهره و گردون بیوفا
هر فاضلی به داهیهای گشته مبتال
هر عاقلی به زاویهای مانده ممتحن
وآنکس که گوید ازره دعوی کنون همی کاندر میان خلق ممیر چو من کجا
بیگانه را همیبگزیند بر آشنا
دیوانه را همینشناسد ز هوشیار
آگاه نی کز آن نتوان یافت کبریا
با یکدگر کنند همی کبر هر گروه

هفته نامۀ امید
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درسی از روزشش جنوری
محافظی به هر کنج وکنار و زیرچوکی ودیوارچه هاپنهان کرده
بودند ،یک قسم بی عزتی برای شان رخ داده بود! رویدادی بودکه
جهان برامریکا وضعف حفاظت کاپییا وبی نظمی هابالتأمل
برتبصره های افسرده کنندۀ مردم باشهامت وقانون پسند وپیرویت
های راسیی اضالع میحدراکه مرکب از همه اقوام ملل میحد اند،
بارآورد.
قرار راپور مخصوصیکه شام روز شنبه  ۰1جنوری از CNN
پخش شد سیر زمان رویداد چنی خالصه شده است:
 ۰1:۳1بعد از ظهر وقت شرم امریکا ترمپ به اجیماع
رفداران یاغی خود گفت مایک پنس باید انیخابات را ردکند
واگر نکند م چندان خوش نمی باشما به پیروی از همی کنایۀ او
بود که باغیان شورشی صدا میزدند »مایک پنس را به دار
بیاویزید!«.
۰:۳1بعدازظهر به عمارت کاپییل داخل شدند1:۰۰ .
تخریبات آغاز گردید1:۰۰ .یکیعداد داخل تاالرشدند 1:۰۳صبح
به کمک پلیس اعوای کانگر /و مایک پنس دوباره داخل تاالر
شدند 1:1۳.صبح مایک پنس آنچه ترمپ توقع داشت قانون
شکنی نکردوبرای دوام رای گیری جهت تائید جوبایدن و کامله
حارث شروع به کار نمود .و کسیکه هنوز هم به رد تائید اصرار
داشت سبب شد تا سنا و نمایندگان هرکدام به چمبر های خود
برگشیه موضوع را مورد بحث وگفیار قراردهند .بعد ازخیم ای
دیبیت سناتور ها به چمبر برگشیند  .پنس دوباره شروع جلسه را
ابالغ نمودا  ۰۰۰نمایندۀ جمهوری خواه با وجود دهشت
وتشددتفوم لبان سفیدپوست هنورهم رای تائید ندادند ولی چون
در اقلیت بودند موفق نشدند .یکعده سناتورانیکه رفدار رد
انیخابات بودند نظر به حمالت وحشیانه ودهشت افزایی که
صورت گرفت صرفنظر نموده به رئیس جمهورمنیخب ومعاون
رئیس جمهور منیخب رای تائید دادند.
 ۳:۸۸صبح که مطابق 1:۸۸صبح وقت کولورادو بود جلسۀ
مشیر ریاست جمهوری جوباید ن با معاونیت کامله حارث را با
اکثریت آراء تائید و پنس خیم مجلس را اعالن نمود ،معموأل تائید
رای الکیرو کالج در مجلس مشیر در ظرف  ۰-1ساعت تکمیل
میشود .م تا همی مرحله همه گذارشات را تعییب نموده بودم.
میاسفانه ،پلیس کاپییل قرار"مایکل مور"یک ژورنالست
راسیی ومحبوب مردم درآنروزتنها۳۸۸پلیس ازجملۀ  1۰۸۸به
وظیفه گماشیه بودند .کانگرسم های شریک ویاخیرداراز
رویدادتشدد آمیز و دهشت افزای شورشیان احیمالی اعوای دفیر
را رخصیی داده بودند تا ازگزند دهشت و وحشت که بعوی ها به
آن تروریسیهای داخلی امریکا نام داده اند ،در ام باشند.
خوشبخیانه با فعا شدن  ،FBIخدمات امنییی و پولیس
اکثر تروریسیان گرفیار و در گیرودار دفاع از اعما شنیع خود به
قانون دانان رو آورده اند.دو نفر ازی قانون دانان در پروگرام
»کریس کومو« در CNNظاهر شدند که دالیل شان موردقبو
آقای کوموکه خود قانوندان بااسیعداد است قرار نگرفت ولی
هردو گفیه اند که مدافع الیۀ شان به اثر امر رئیس جمهور ترمپ
که برایشان بس وهوتل تهیه نموده بود بحیث یک پیریوت یا
و ندوست شرکت کرده اند .ازجانب دیگر ،درقانون خدمات
فدرا وهم درعسکری امریکا آمده است که درصورت اوامر
غیرقانونی امرآمررامخصوصأ که به ضد امنیت مردم باشد مامور
دولت یا نظامی وملکی می توانند از انجام آن ابا ورزند.
تهدیدات مسلحانۀ تروریسیی ،ای باربااسیفاده ازاسلحه در
روزچهارشنبه 1۸جنوری که روزحلف وفاداری و پیروی از قانون
اساسی امریکا از رف رئیس جمهور منیخب و معاون رئیس
جمهور منیخب می باشد منابع امنییی از امکانیت تشدد ،ترور و بی
امنییی مسلح رفداران ترمپ در سرتاسر اضالع میحده وهمه پنجاه
ایاالت هوشدار داده اند و عمال واشنگی و مخصوصأ محل تحلیف
راباموجودیت اضافه از بیست هزار نظامی به یک قلعۀ دفاعیه
تبدیل کرده اند .ای عملیات تشویش ملیونها همشهری نامسلح و
صلحدوست و امنیت خواه اضالع میحده را سبب شده همه در
هرا /اند ،سخنگوی سابق قصرسفید که فیط توانست ای مرد
دروغگو را برای دوهفیه تحمل کند به شام جمعه  ۰۳جنوری به
کریس کومو اظهار داشت » :هرچیز از دست ای فرد برآمده
مییواند م در  11ساعت آینده خیلی ها در هراسم!«.
بعدازآرامش تو ئه های تروریسیی وناکامی اشغا کاپییل
وگفیار ترمپ »:به خانه هاییان برگردید شما مردم سپیشل یا
مخصوص هسیید و م شمارا دوست دارم«ازیکسوواعالن قانون
شبگردی بعدازشش شام از رف شهردار واشنگی دی سی ازجانب
دیگر سبب شد که تروریسیان ترمپ به هوتل های خودبرگردند و
گفیه شدکه تعدادزیادشان هنوزهم ازشهر نبرآمده اند.
اعوای کانگر /در حوالی  ۰1صبح وقت کولورادو به تاالر

برگشیند و به ریاست مایک پنس ,جلسه سرنوشت تعیی کتنتنتده
اعالن شد و رای تائید ریاست جمهوری جو بایدن و کامله حتارث
از رف اعوا آغاز گردید .در خیم مجلس  1۰سناتورکه پیشنهتاد
پذیرفی »رد انیخاب رئیس جمهور منیخب و معاونش را« به رای
گیری گذاشیه بودند آنرا نپذیرفیندوتنها ده سناتور که ازشرکتای
باندتروریست ترمپ بشمارمیروند باوجود اغیشا /و تتختریتبتات
محل کار شان که خانۀ مردم است خواسیندانیخاب جتوبتایتدن و
کامله حارث از رف سنا ردشودکه موفق نشدند .ازجتمتلتۀ ایت
سناتورهای زیرپاکنندۀ رای مردم ،سناتوری بودکه بامشت بستیته
وبلند درفواتروریسیها راحمایت میکرد نامش را رسانه ها »جتاش
هالی« نگاشیه اند .نفر دوم »تدکروز« مشهوراست کته در ستا
 1۸۰1ازجملۀ کاندیدریاست جمهوردریک پلتیتفتورم بتاتترمتپ
کاندید دیگر ایسیاد بود .ترمپ به خانم وپدرش ازدرتوهتیت پتی
شآمد ،ولی ای مردقدرتجو خودخواه نه تنها خموش ماند بتلتکته
جهت اسیفاده از زمینۀ برای خواب ریاستت جتمتهتوری آیتنتده
حمایت ازخانم ودفتاع ازپتدررانتیتزفترامتوش نتمتوده شتریتک
تروریسیهادانسیه شده است .کانگر /درفکرمجازات اینتدوعوتو
خودمیباشد.
بعدازی میدمۀ معلوماتی میآئیم براینکه رئیتس جتمتهتور
اشرف غنی احمدزی ،الب ،پارلمان و مردم افغانسیان ازیت روز
سیاه امریکا که برای بعوی ازی ها باداران شان اند ،چه پندگیرند،
مخیصری به ایشان می گویم:
غنی احمدزی باید پندگیردکه تیلب ،تفوم لبی وتفرقته
اندازی عاقبت خوب ندارد .پو ومیام ریاست جمتهتوروستختنتان
زشت ودست وپا زدنهای بیجا بریکیعداد معدودافرا یون تفوقجوی
پشیون بردیگران بی تاثیر است .پشیونیزه ساخی متمتلتکتت هتم
جزنمایاندن تبعیض لسانی کدام ارزش دیگرندارد .قسمیکه اتکتای
ترمپ به دهشت افگنان وتروریسیان داخلی به مفادش تمتام نشتد
همکاری شما باآنهائیکه میگویند زبان فارسی دری لسان ختارجتی
است یا انکه میگویند خدا باحورت موسی درکوه ور به پشتیتو
تکلم نمود به زیان تاریخی شما تمام خواهدشد .قسمیتکته تترمتپ
دوسیان بی المللی امریکاراازی کشور دورساخت ،متیتوتررشتد.
شمابانزدیکی پس پرده بادشمنان متردم افتغتانستیتان جتواب ده
خواهیدبود .وریکه دروقت تصدی ترمپ تعدادزیادجوانان سیتاه
پوست کشیه شد ،درزمان تصدی شماتعدادکثیرمعززی ،دانشمندان،
ژورنالسیان کشیه شدا ترمپ رابادوبارامپیچ کردن جزادادند ولتی
چون درافغانسیان هرچیز را به رکود سوم داده ایتد و پتارلتمتان
جدی وقوی وجودندارد باشمادرحیییت بخت بتد هتمتراه استت.
ترمپ دیوار سرحدات جنوبی راجهت توقف هجرتهای غیرقانونی
بناکردشما گذاشییدای کاررا پاکسیان بق میل خودبناکندوخا
و راجزءسرزمی خود بسازد .لست کشا است فیط چند متثتا
جهت جلب توجه تان تذکریافت.
الب در افغانسیان ،مانند همی دهشت افگنان وحشی کته
سروبر ترسان کننده درامریکا اغیشاش سرداده اند ،می بتاشتنتد.
شما تروریست ها با نعرۀ اهلل اکبر تفنگ به شانه میگتیتریتد قتیتل
میکنید ،مسجد میسوزانیدوتروریسیان داخلی امریکا باصدای USA
خانۀ مردم خراب میکنند ودست به خون کشیگان حادثه رنتگتیت
دارند .خداکندتفاوت رامیوجه شده باشیدشماخانۀ ختداتتختریتب
میکنید و آنها خانۀ مردم! ترمپ شماراخریده و اعالم داشتیته کته
الب برای امریکا کار میکندا آماده باشید متمتکت بته ختدمتت
انیحاریون تان درخا امریکاازشما مدد جوید .لیتدرامتریتکتایتی
دهشیگرا ،تشدد جویان و خشونت رازان امتریتکتا تترمتپ نتام
داردولیدرشماپشیون ونوکر کامنویلت پاکسیان است که پاسپورت
امریکا دارد .تروریسیان ترمپ خودراپیرویت یاو نتدوستت متی
نامندکه شمۀ و دوسیی درشأن نیست و شتمتاختودرامستلتمتان
میدانید و ذرۀ ازاعما مسلمانی بشمو الصلخ خیر درضتمتیترتتان
وحود ندارد .راسیش اینست که تا حا هتیتچ عتمتل مستلتمتانتی
ازخودنشان نداده اید .درحیییت شما »گینتی پتیتگ تتجتربتوی
البرتوار « آزمایش های انگریز و امریکا هسییدا اسیعما شدید و
اسیعما می شویدتابرادران مسلمان خودرا به مفاد آنهتا بته قتیتل
برسانید! اکنون ازتجربۀ شما تفوم لبان پشیونخواه ،تفوم لبتان
سفیدپوست امریکا اسیفاده می کنند .بیدار شوید با مسلتمتانتان و
ندار خویش صلح نمائید و آتش بس عمومی بدون قتیتدو شترط
اعالن کنید.
پارلمان افغانسیان! بنگرید پارلمان یاکانگر /نمایتنتدگتان
مردم و سنای امریکا چیدرقوی هسیند چون پیروان قانون انتدوبتا
حمایت قانون اساسی کشور بتدون تتر /وهترا ،/شتجتاعتانته
درخدمت مردم خود بوده رئتیتس جتمتهتور فترعتون صتفتت
رادوبارخلع قانونی یا امپیچ نمودند ..شمایک شهتردارکتابتل رابته
اسییواح به شوراجلب کرده نمییوانید .وزرای را که رای اعیتمتاد
نداده اید هنوزهم به کارهتای غتیتر قتانتونتی ختود دوام داده
اندوشماخموش هسیید ،دردیگر قسمیهای دنیا اینراتوهی بزرگ به
خانۀ مردم میدانند.
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تعدادزیاد اعوای شما به زورپو و زورمندی خودچوکی
رادرشوراوسنا قپ کرده اند .وکالی امریکا قانوندانان و خطیبان
مسیعد و میبحر اند وکالی شما مشکل امال و انشاء دارند .آن عده
وکیالنی که فهمیده وازغم مردم ،تجاوزبه ما ونامو /مردم ،فیر
وبی نوایی مردم صدا بلندمیکنند دولیمندان به ضد شان تو ئه
میچینندوشما قدرت دفاع از ایشان نداریدوخاموشید .چون شما به
مردمی که شمارا وکیل خود ساخیه اند تا ازایشان دفاع کنید و
وسایل آرامش فامیل و ا فا آنها را از راه قانون فراهم سازیدا
گفیه مییوانید چند نفرشما به ای کار موفق شده اند؟ چیدر خوب
می شدکه شماهم یک پارلمان مییدرمیبودیدو رئیس جمهور
مییلب ،وعده شک وتفرقه اندازراکه به ضدقانون اساسی بی
قانونیها کرده خلع صالحیت میکردید ونمیگذاشیید خارجیهابه
امورداخلی شماتجاوزکنند وسخ سرپرست حکومت م قت
بلندکنند .کانگر /امریکاتحمل خائنی ملی راندارند .اماشما به
خائنی ملی دوست هسیید ،سرخم دارید و اجازه داده اید تا میدان
هوایی به نام شان حک شود...کانگر /امریکااز رای مردم
خوددفاع کردوشماموفق به ای کار نشده وناکام هسیید .شما
درقسمت ضیاع بیلونها دالر که دزدی شده اقدام از گاو غدود
کرده اید که کافی نیست .همۀ ای نکات منفی فیط برای ایجاد
شهامت ازپیروی قانون و رح قانونهاییست که به تیویت
شمابیفزاید تا بیوانید ماهرانه وجدی درخدمت مردم باشید و و
را از شر مفسدی به قوت قانون نجات دهیدوازکس هرا /نداشیه
باشید مثلیکه دیگرممالک تر /وهرا /ندارند و فشار هیچ کس را
نمی پذیرند.
مردم افغانسیان ،خداکند روش مردم امریکا شما را
بیدارتر ساخیه باشد .می شنویم که شماشعورسیاسی
بهیرترپیداکرده ایدکه خداوندزیادکندوبشما قدرت بیشیر نصیب
سازد .مردم امریکا مرد مییلب ,دروغگو وافرا ی تفرقه انداز را
شناخیند وبه او رای ندادندوهم مس ولی انیخابات به میابل
تهدیدوفشارهای رئیس جمهور سرخم نکردند و ارزشی قایل نشدند
بلکه وظیفۀ قانونی خود را ولوکه به نیص حزب شان بود عادالنه
و بیطرفانه اعالن کردند .شما به دو نورسیانی مذکر و م نث اجازه
دادید که رای بیومیریک تانرا زیر پا گذارند و بر فشار رئیس
جمهور ویا خارجیان نییجۀ انیخابات را به مفاد کسی که باخیه است
غیرعادالنه و کاذب اعالن کردند .شما نیوانسیید از خود دفاع کنید
و هم پارلمان چنانکه بیان شد نیوانست از رای که داده اید حمایت
کند .رای های که شما که در زیر باران و انیظار والنی حیی با
انگشت بریده ای که توسط الب ظالم مانع رای دادن شما شده
بود امدید تا به صندوم رای بیاندازید نادیده گرفیه شد .شمابه
نمایندۀ که میخواهدرای شمارا با یک شکم نان و چند دالربخرد
بدانید که اوبرای خدمت به شما نه بلکه برای همان دالری که به
شما داده اندکارمیکنند .شمابه وکیلهای که بیسواد ،دزد و قاچام
براند ،رای ندهید .وکیل تان باید مردم دوست ،و ندوست ،انسان
دوست وقانون دان باشدا از تبعیض لسانی ،مذهبی ،قومی وقبیله
ای مبرا بوده جاسو /دیگران نباشد.
اکنون و با ای نوع روش های نادرست به مشکالت
بسیار زیاد روبرو است نگذارید دهشت افگنان بدمنظربرشمافایق
آید ازپلیس صادم و مردمان کارک وزحمیکش حمایت کنید و به
میابل خائنی و نفروش معلوم الحا از راه قانون پیشآمد نموده
قانونأ به کیفر اعما شان برسانید .وم اهلل الیوفیق
نوت :ای میاله با اسیفاده از منابع چشم دید نویسنده،
ویدیوی مایکل مور ،پروگرام های اخیصاصی CNNو راپور
»باغیان در داخل تاالر« که توسط راپورتر نیویارکر در CNNنشر
شد ،تهیه شده است .
——————————
چند بیت دیگر از عبدالواسع غرجسیانی
هرگز بسوی کبر نتابد عنان خویش
با اینهمه که کبرنکوهیده عادتیست
گر من نکوشمی به تواضع نبینمی
با جاهالن اگر چه به صورت برابرم
مهر شهان ز قوت ستوران بود پدید
آمدنصیب من ز همه مردمان دو چیز
بر دشمنان همی نتوان بود مؤتمن
قومی ره منازعت من گرفتهاند

هر ك آیت نخست بخواند»ز هل أتی«
آزاده را همه ز تواضع بود بال
از هر خسی مذلت و از هر کسی عنا
فرقی بود هرآینه آخر میان ما
گر چه زمرد است به دیدار چون گیا
از دشمنان خصومت و از دوستان ریا
بر دوستان همی نتوان کرد متکا
بیعقل و بیکفایت و بیفضل و بیدها

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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دریچۀ به نثر پیشینیان
ذکر و سماع

بعد ازتالوت قرآن ،درمیان عباداتی که زبان وسیلۀ آنستت ،ذکتر،
توأم با دعایا باالسییال  ،یکی دیگرازعبادات مسیحتب استت .درآیتات
واحادیث بسیاری ذکربه ویژه ذکربطور دسیه جمعی توصیه شده استت.
واگر باسماع انجام گیرد درآدمی عشق به خدا برمتی انتگتیتزد وانستان
راازمیعلیات دنیوی دور می سازد.
وجد اگرباذکر دسیه جمعی همراه بارقص وموسییی انجام گتیترد،
جذبه وحا دیگری بوجودمی آورد .غزالی سماع راکه توأم بتارقتص و
موسییی باشد ،جزو عادات اجیماعی به حساب می آورد .درواقتع ،وی
شخصا ً جانبدار ای نوع سماع بوده است .ولی احیماال ً به لحاظ مختالتفتت
شدید گروه کثیری ازعلمای شرع ،جرئت نکرده که سماع را»عبتادت «
بداند وفیط به ای قناعت کرده که آنرا»عادت اجیماعی «بشمتارد .بته
نظرغزالی ،سماع که درآن نام خدا همراه با نبورآورده میشود ،مشتروع
است .هرچند ابوحنیفه ومالک وشافعی م منان را ازاستیتعتمتا آالت
موسییی دروقت مراسم دینی برحذرداشیه اند .درعوض عتدۀ کتثتیتری
ازعلما نظیر ابو الب مکی ،سماع رامجاز دانسیه اند .ستپتس غتزالتی بته
بررسی دقیق احادیث میپردازد وچنی نییجه می گیردکه اسیعمتا آالت
موسییی درمراسم دینی به هیچ وجه ممنوعیت شرعی ندارد .موسییی بته
تنهایی اثرفوم العاده ای برد میگذارد ،حیی حیوانات نیزنستبتت بتدان
حسا /اند.
تجربه نشان داده که درمراسم دینی ودیگرمراسم ،موسیتیتی نتیتش
مهمی را ایفاء میکند .موسییی نه تنهامشروعست ،بلکه مسیحب نیزهست.
مثالزایری خانۀ خدا قبل ازعزیمت بسوی مکه ،درشهرو محتل ختودراه
می افیند ،نبور می زنند وآوازمی خوانند .درهنگام جنگ نیزموسیتیتی
سپاهیان راآمادۀ رزم نموده و رجز آنان رابه سییز برمی انگیزاند .
شیون وفغان کردن دو وجه دارد :اگر درسوگ کسی باشد قتدغت
است  ،ولی شخص اگر ازخطاها وگناهانی که مرتکب شده ،بته شتیتون
درآیدوبدی شکل ازگذشیۀ خود اظهار ندامت نموده وتوبه کند ،درایت
فرض شیون وفغان کردن مجاز است .
آواز وموسییی درمراسم شادی ونشاط مشروعست ،بشرط آن کته
ای مراسم مخالف شرع نباشند .بنابرای دراعیتاد ،عتروستی ،بتازگشتت
مسافر ،ضیافت ،میالد ،عیییه ،خینه واخییام قرائتت قترآن ،متی تتوان
آوازخواند ،نواخت و پایکوبی کرد .
بدیهی است که موسییی شوروهیجان ایجادمیکند .حا اگر موضوع
آن شور و هیجان شرعی باشد ،موسییی نیزشرعی است .به عتکتس اگتر
موسییی امیا خالف شرع راتحریک کند ،حرامست  .به دلتیتل اقتوی،
موسییی مسیحب است ،وقیی که درآدمی عشق به خدا بیافریند و وجتد
دست دهد ،تاآنجاکه آدمی تصور کند خدا رامی شنود وخدا رامی بیند.
»باید به ای حا رسیتدتتابته در آن متوفتق شتد ،تشتریتح آن
نامیسراست(« .سیاست وغزالی ،جلددوم)

در هجر یوسف

نیل است که روزی یوسف برسرراه آمده بود ،از راهگذاران کنعتان
خبر می پرسید .اعرابیی دیدکه ازراه کنعان می آید بترشتیتری ستوار.
یوسف خدام رابه امری مشغو گردانید وبه نزدیک اعرابی آمد وازحتا
کنعان ویعیوب خبرمی پرسید .آن مردگفت یعیوب از ستورت فترام
وشدت اشییام فرزند دلبندخود یوسف نام ،ازشهربتیترون آمتده استت
وبرسرراه خانه ای ساخیه وآنرا بیت االحزان نتام کترده وشتب وروز
درفرام یوسف می گرید وازغایت اندوه و حزن انبوه ،چشم جهان بینش
مکفوف گشیه .
یوسف درگریه شد .مالزمان گفیند یا مالک! اوحتدیتث یتعتیتوب
میگوید ،توچراگریه می کنی؟ گفت کارمحنا رسیتدگتان دشتواراستت
وبرحا ایشان جای گریه است .همچنان گریان به خانه بازآمد وختلتوت
ساخیه ،قلم برداشیه تانامه ای نویسد .فی الحا جبرئیل در رستیتدکته ای
یوسف! ازقلم دست بازدار که هنوزوقت نرستیتده استت .گتفتت :ای
جبرئیل! آن پیرمسکی هال میشود.
گفت بگذارکه آنچه دوست خواهد چنان کند .گفت هیچ پرستیتده
ای که گناه وی چیست؟ گفت پرسیده ام .گفت چه فرمان آمد؟ گتفتت
چنی فرمان آمد که کسی که دعوی محبت ما کندو آنگاه بته غتیترمتا
الفت گیرد ،سزای او زاری و فرام است( .تفسیر حدائق الحیایق )

گریۀ ابلیس

نیل است که یحیی ب زکریا ،ابلیس راروزی گتریتان دیتد،
شفییش بجنید ،گفت :ای بیگانه ! چرامی گریی وباای زاری چترا
می نالی؟ گفت:چندی هزارسا بدی حلیه در زدم به امیتدآنتکته
بازکنند .آخراالمر نداآمدکه بار نیست! گفیم تاکی؟ گفت :هرگز!
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گرگ ها ...
بیواند باردیگر قد راست کند و در برابر قدرتهای بزرگ غربی و
حکومیی برساخیۀ آنها عرض اندام نمایدا ام ّا سیاستهای میزلز و
غیرصادقانۀ ایاالت میحده امریکا ،تالشهای بیدریغ پاکسیان و
ناکارامدی و ضعفهای حکومتها در افغانسیان به یاری البان شیافیند و
ای گروه را زنده کرده به میدان جنگ و سیاست باز گرداندند.
مهمتری دسیاورد جنگهای بیست سالۀ البان ،کشاندن امریکا
به میز مذاکره و اموای توافقنامه صلح با ای گروه است .پس از
اموای ای توافقنامه و بیرون رفی ایاالت میحده از میدان جنگ ،حاال
البان خود را در یک قدمی رسیدن به قدرت میبیند .برنامۀ البان در
حا حاضر روی ای موضوع میمرکز استا ام ّا هنوز موانعی بر سر راه
رسیدن البان به قدرت باقی مانده است.
عمدهتری ای موانع نخست نیروهای امنییی است که در برابر
البان میجنگند و از سلطۀ نظامی ای گروه جلوگیری میکنند .دیگری
نیروهای آگاه جامعه است که در قالب نهادهای جامعه مدنی،
روزنامهنگاران ،خبرنگاران ،تعدادی از عالمان دینی ،روشنفکران ،حامیان
دموکراسی و آزادی بیان ،مدافعان حیوم بشر وحیوم زنان به آگاه
سازی و بیدار کردن مردم می پردازندواز آزادی وعدالت وجمهوری
مردمساالر دفاع میکنندوای امر بزرگتری سد در برابر رسیدن
گروههای افرا ی به قدرت است.
گروه البان چه در زمان حکومت خود و چه در بیست سا
اخیر کارنامه منفی بیشماری از خود به یادگار گذاشیه است که
نمیخواهد بر آفیاب انداخیه شودا چنانکه نمیخواهد ماهیت ضد
آزادی وضدحیوم بشریش افشاشودومردم بدانندکه حکومت البی،
حکومت اسیبدادی خودکامه است وحیوم مردم درآن جایی ندارد.
البان ،اسالم را ابزار رسیدن خود به قدرت و ثروت ساخیهاند .مردم در
امارت البان به نام دی برده و اسیر خواهند بود و سرنوشتشان توسط
یک فرد تعیی میشود .ای ها واقعیتهایی است که البان پنهان
میکند .افشای ای واقعیتها در شرایط حسا /کنونی ،ضربههای
جبرانناپذیر بر ای گروه وارد خواهد کرد.
پس میتوان گفت البان گمان میکند در یک قدمی گرفی
قدرت در افغانسیان رسیده استا ام ّا هنوز دو مانع عمده بر سر راه استا
نیروهای امنییی و روشنفکران و فرهنگیانی که جامعه را آگاه و بیدار
میکنند .بیعی است که موانعی رسیدن به پیروزی باید از سر راه
برداشیه شود(.فیسبو نویسنده)
***************
یحیی راد بروی بسوخیه دعاکردکه الهی! ای بیگانه بدی زاری
میگرید ،چه بود اگر درآشیی بگشایی وتوبۀ اوقبو فرمایی؟خراالمر
نداآمدکه بار نیست! گفیم تاکی؟ گفت :هرگز! یحیی راد بروی
بسوخیه دعاکردکه الهی! ای بیگانه بدی زاری میگرید ،چه بود اگر
درآشیی بگشایی وتوبۀ اوقبو فرمایی؟
خطاب آمد که ای یحیی ! وی به دروغ میگوید ،میخواهدکه
بندگان مرا بفریبد ،اگر خواهی آن رابدانی بگوی تا برسرقبرآدم رود
وخا اوراسجده کند ،توبه اش قبو کنم و ابواب صلح بر روی
اوبگشایم  .یحیی به جانب وی آمده بشارت آورد وگفت مژدگانی برتو
که کارت روبه اصالح دارد .گفت چه می بایدکرد؟ گفت :حق تعالی
میفرمایدکه وی راای انیالب به واسطۀ آدم افیاد .گفیم سجده ک نکرد.
اکنون تدار آن است که قبراورا سجده کند تابازبه میام خود بازآید.
گفت ای یحیی !آن دم که آدم زنده بود وبر مسند اعزاز واکرام تکیه
زده بود اورا سجده نکردم ،اکنون که مرده و زیر خا پوسیده کی
سجده کنم؟ ندا آمدکه یا یحیی دانسیی که گریۀ وی دروغ بوده است؟
(تفسیرحدائق الحیایق)

محل عبرت

در ربیع االخر سنه سبع وثمانی ومأتی  ،اسماعیل سامانی
بادوازده هزارمرد به جنگ عمرولیث رفت .گذر برهری داشت،
درکوچه باغی درخیی پرسیب برسر راه داشت .اسماعیل غالمی را نهانی
برآن گماشت تاخودکسی ازآن سیب تصرفی خواهدکرد یانه  .همۀ
لشکربرآن بگذشیند ویک سیب تصرف نکردند .اسماعیل خدای تعالی
راسجدۀ شکرگزارد که سیاست وعد اودرد آن لشکربدی مرتبه
رسیده است وامید درظفربست.
عمرولیث باهشیادهزارمردآراسیه برابرآمد .چون فرییی صف
بیاراسیند و بل جنگ فروکوفیند ،اسپ عمرولیث نشاط(چاالکی)
کردو اورا درربود و به میان لشکراسماعیل سامانی آوردتابی آنکه جنگی
اتفام افید ،گرفیارشد و آنهمه لشکربه بانگ بلی منهزم شدند.
عمرولیث را درخیمه ای محبو /کردند .ازفراشان اویکی
ازآنجابگذشت ،عمرو اورا بخواندوگفت ازجهت م چیزکی
خوردنی تدبیرک .

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفاًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر ٠782
ارسال دارند .تلفون 4174ـ434ـ 408
mkqawi471@gmail.com
12286 Ashmont Ct #202. Woodbridge
VA 22192—7075 U. S. A.

چهرۀ جامعه در عهد ...
بلنددولیی مخصوصا آنهاییکه باشاه وخانواده اش رابطه داشیند .بیۀ
تاجران ومامورینی که رشوت میخوردند نیزشامل ای بیه بودند
وکمیرازیک فیصد شهروندان راتشکیل داده بود .بیۀ دوم کسانی
بودندکه زندگی بخورونمیرداشیه ونسبیا غذای خوب میخوردند
وزندگی شان نسبی خوب بود ،که شامل اهل کسبه و کسانیکه شغلی
ودوکانی داشیندوتعدادشان تیریباپنج تاده فیصدبود.
بیۀ سوم کسانی بودندکه درنیمۀ او ماه غذای فییرانه
میخوردند ودرنیمۀ دوم ماه گرسنه تیرمیکردند وباقرض گرفی از
دوسیان یادوکاندارمحله چارۀ روزگاررامیکردند ،دری بیه ماموران
صادم که رشوت نمیگرفیند ،معلمی مکاتب ،شاگران نجاری ،آهنگری،
سماوارها ،کله پزیها ،رنگمالی وشاگردان دیگراهل کسبه و
مزدورکارهاشامل بودند ،که تعدادشان تیریبابه پنجاه درصد میرسید،
ولی به ای تفاوت که عایدماهواریک شاگردمسیری یاکله پزی ازمعاش
یک مامورصادم ویک معلم بیشیربود !
تاجاییکه م با چشم سردیده ام ،مامورصادم ومعلم بدتری
زندگی را داشیند وهمواره بافیر وبینوایی دست به گریبان بودند و ای
درحالی بودکه حکومت میدارپولی راکه درراه قویۀ موحک
پشیونسیان مصرف میکردند و معاش خان عبدالغفارخان وسایرخان های
دوسرۀ پشیون سرحدی میپرداخیند ،دو چندبودجۀ معارف
کشوردرآنزمان بود .مردم فییرساک درحومۀ شهرها در ایام تابسیان
امکان داشی اندکی سبزیجات ومیوه جات راداشیند ،امازمسیان را به
عسرت سپری میکردند ،وباتوت یاتلخان امرارحیات میکردند ،و
حاصالت حیوانات شانراکه ناچیزبود میفروخیند تامایحیاج دیگر زندگی
رافراهم کنند.
درنواحی شما کشورتنهاحکمرانان وخانهاوملکها وناقلینی که
زمینهای غصب شدۀ مردم بومی به آنهاداده شده بود ،زندگی مرفهی
داشیه وتیریبا ً همه به شکلی ازاشکا باشاه یابایکی ازاعوای خانوادۀ
اوارتباط داشیند .درمنا ق مرکزی زندگی خیلی هارقیبار بود ودربعوی
نواحی کشورمردم تنهانان جواری میخوردند ونان گندم درآن منا ق
نایاب وغذای شاهی پنداشیه میشد ! در منا ق جنوبی وشرقی معیشت
مردم ازای هم بدتربود ،تنهاآنهاییکه باخانوادۀ شاه ارتباط داشیند به
آرامی وعشرت زندگی میکردند ،امازندگی سایرمردم سخت دلخراش
بود .اکثریت مطلق زنهاوا فا به س تغذی دچاربودندوامراض
توبرکلوزدربی شان به وفرت دیده میشد ،حیی نان جواری برایشان
میسرنبود! آنان یک نوع نانی داشیندکه از مشنگ ساخیه میشد و تیکری
نام داشت وبه اندازۀ سخت بودکه اگر مدتی درآب ترنمیشد ،دندان
رامی شکست .اینان از توت وتلخان هم بی نصیب بودند .نوع دیگرنان
که درآن نواحی میسربود در زمان که تلخ بود ،مانندپارچه سنگی سخت
بود وپیش ازخوردن آنرامدتی در آب غو ه میکردندتامالیم شود .
شادروان میرغالم محمدغبارنوشت :درمنا ق جنوبی با مردمی
برخوردم که گندم یاجواری رااو سوخیه وبعدآرد کرده ازآن نان
میپزیدند .برای م مایۀ تعجب بودکه چراچنی کاری میکنند ،وقیی
علت آنراپرسیدم گفیندبخا ری که نان تلخ شود وا فا زیادخورده
نیوانند! .
ای حالت مردم پشیونی بودکه شاه وفامیلش خوانی آنان
رابخا رحفظ سلطنت درخانواده اش نازونعمت میدادند وای قوم برای
آما خویش آلۀ دست ساخیه وبرای غارت وچپاو وبی ناموسی مردم
شمالی فرسیادند ،ایشان را بدنام تاریخ ساخیندودشمنی عمیق میان
پشیونهاوتاجیک هاانداخیندکه همه قصدی وعمدی به دسیورانگلیسها
بود( .دنباله دارد)
————————————
فراش پاره ای گوشت بدست آوردودر یغالوی (ظرف آهنی دسیه
دار که درآن چیزی بریان کنند) قلیه(نوعی خورا ازگوشت که
درتابه بریان کنند) میخواست ساخت.به لب حوائجی رفت .سگی
سر در یغالوی کردواسیخوان برگرفت ،دهانش بسوخت سربه
تعجیل بیرون آورد ،حلیۀ یغالوی درگردنش افیاد ! میدوید
ویغالوی می برد .عمرو بخندید .موکالن که مالزم اوبودند سئوا
کردندکه موجب خنده چیست؟ گفت هم امروزبامداد خوالیگر
(آشپز)م شکایت میکردکه مطبخ سیصدشیربه دشواری میبرند،
زیادت می بایدکردن ،وشب هنگام مشاهده میکنم سگی به آسانی
میبرد .تُعزّم تشاء وتذ م تشاء بید الخیر انک علی کل شیئ
قدیر.
اسماعیل سامانی حاجب راپیش عمرولیث فرسیاد واورا
اسیمالت دادکه ان شاءاهلل تورا ازخشم خلیفه خالص کنم .عمرو
براسماعیل آفری کردوگفت میدانم که مراازخلیفه روی خالص
نخواهدبودند ،اما امیراسماعیل آنچه رییۀ مردی بود گفت.
(صفحۀ شش)

