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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،انواع
میوه های فصل ،نان های تازۀ وطنی،
روت ها ،میوه های خشک تازه وارد
ازافغانستان ،وگوشهای تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم میکند
ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.
For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

$1.50
شمارۀ هژدهم /سال بیست وسوم /چهارشنبه  ۰۲دلو  4 / ۰0۹0فبروری  /۷3۰۲شمارۀ مسلسل ۹۹۰

ای کاروانِ روز وشب اندک بِران سوی عقب تا من سرایم از طرب بس دلنشین آهنگ ها
کودک شوم بازی کنم مستی و طنازی کنم از نو غزل سازی کنم با بانگ رود و چنگ ها
در پای کهــسار وطن در ارغـوان زار وطن بینم گل و خار وطن در سنگها در ریگ ها
نی شام ماند نی سحـر نی غم ماند نی شرر نی این اثرنی خیرو شرنی ازجرسها زنگ ها

هشت نامزدوزیر و نامزد اداره امنیت ملی
رای اعتماد گرفتند

 ۷2جنوری/کابل ـ باختر:ولسی جرگه مروز به هشت نامزد وزیرو نامزد د ره
منیت ملی ر ی عتماد د ده وده نامزد وزیر دیگر ر رد کرد .وکال درحالیـکـه
نصاب مجلس به ۷40نفرمیرسین ،ر ی عتماد ر به ۰2نامزدوزیر ونامزدریاست
عمومی منیت ملی به صننوق ریختنن متکی به آر ی نمایننگا مردم ،رحمت
هلل نبیل با  ۰۲4ر ی تائین ۲2 ،ر ی رد  ۷۷ ،ر ی سفین  ،سه ر ی باطل به حیـ
رئیس عمومی منیت ملی نتخاب شن .شیرمحمنکریمی با ۹۰ر ی تائین نتو نست
پست وز رت دفاع ر زآ خود سازد ،و ۰۰۷ر ی رد  ۷2ر ی سفین و  ۲ر ی
باطل د شت .صالح لنین ربانی با ۰۲3ر ی تائین۲3 ،ر ی مخالـ۰۷ ،،دو زده
ر ی سفین و۹ر ی باطل به وز رت خارجه برگزینه شن.
نور لحق علومی با ۰0۰ر ی تائین ۹۰ ،ر ی رد ۰2 ،ر ی سفین و 2ر ی باطل به
حی وزیرد خله برگزینه شن ،مگرسرد ر رحما وغلی که ۰34تائین د شـت
نتو نست آر ء الزم ر بر ی حر ز وز رت قتصاد بنست آورد .و۰30ر ی رد،
۷۲ر ی سفینو ۹ر ی باطل د شت .کلیل حکیمی باکسب  ۰۷۲ر ی تائین۲2 ،
ر ی رد ۷۰ ،ر ی سفین و 2ر ی باطل به حی وزیر مالیه نتخاب شن .فیروز لنین
فیروزبا۰۲3تائین ۲4 ،ر ی رد۰۷ ،ر ی سفینو4ر ی باطل بحی وزیرصـحـت
عامه نتخاب شن .خاطره فغا با  ۲۰ر ی تائین۰42 ،ر ی رد ۷۰ ،ر ی سـفـیـن
و0ر ی باطل نتو نست به وز رت تحصیالت عالی ر ه پین نماین .محمنگل زلمی
یونسی با  ۹3ر ی تائین۰۷0 ،ر ی رد ۷۰ ،ر ی سفین و ۹ر ی باطل نـتـو نسـت
آر ی الزم ر بر ی پست وز رت معارف ر بنست آورد .برناکریمی با ۰۰۲ر ی
تائین۹۲ ،ر ی رد۷2 ،ر ی سفینو ۲ر ی باطل نتو نست وز رت مـخـابـر ت و
تکنالوژی معلوماتی ر بنست آورد .د کترعباس بصیرباکسب  2۲ر ی تـائـیـن،
۰0۰ر ی رد ۰۹ ،ر ی سفین و 2ر ی باطل نتو نست وزیر فو ین عامه شود.
سینحسین عالمی بلخی تو نست با ۰04ر ی تائین2۲ ،ر ی رد۰۲ ،ر ی سفینو۲
ر ی باطل بحی وزیرعودت مهاجرین برگزینه شود .د کترد وودشاه صبا بر ی
وز رت معاد وپترولیم ۰42ر ی بنست آورد ومورد تائین قر رگرفت ،و۲4
ر ی رد ۰0 ،ر ی سفین و۰3ر ی باطل د شت .نصیر حمن در نی بـا  ۰4۲ر ی
تائین ۲۰ ،ر ی رد۰۹ ،ر ی سفین و ۲پنج ر ی باطل تو نست بعنو وزیر نکشاف
دهات مورد تائینقر رگیرد ،درحالیکه نجنیرعبن لرحمن صالحـی بـا۰32ر ی
تائین۰3۹ ،ر ی رد نتو نست موردتائین قر ر گیرد و ز رسین به کرسی وز رت
نرژی وآب بازمانن .و ۷4ر ی سفینو 4ر ی باطل د شت .سرد رمحمن رحیمی
که بر ی وز رت تجارت وصنایع نامزد شنه بود نتو نست آر ی الزم ر بنسـت
آورد ،و ۰۰۰ر ی تائین ۰33 ،ر ی رد ۷3 ،ر ی سفینو ۹ر ی باطل د شت ،مگر
فیض محمنعثمانی با۰23ر ی تائین2۰ ،ر ی مخال ۰۷ ،،ر ی سفیـن و ۲ر ی
باطل بعنو وزیرحج و وقاف موردتائین قر رگرفت.
فیض هلل ذکی که به پست وز رت تر نسپورت نامزدشنه بودبا  2۰ر ی تائین،
۰00ر ی رد ۷۲ ،ر ی سفینو4ر ی باطل نتو نست آر ی الزم ر بنسـت آورد.
قمر لنین شینو ری نامزدوز رت سرحن ت وقبایل با۰3۷ر ی تائین ۰۰۷ ،ر ی
مخال ۷۷ ،،ر ی سفین و  ۲ر ی باطل نتو نست آر ی الزم ر به دست آرد.
ز جمله هژده نامزد وزیر که شامل رونن ر ی گیری شننن تنها هشت نفر آنها
تو نستنن که ر ی عتماد بنست آورنن .
در ین میا د کتر فیروز لنین فیروز نامزد پست وز رت صحت عامه بـا۰۲3
ر ی درصنرجنول و خانم خاطره فغا باکسب ۲۰ر ی در پائین جنول قـر ر
د رنن .
همچنا ولسی جرگه درنشست مروزی خویش طرح بودجه ملی سال مالـی
 ۰0۹4خورشینی ،تعنیل قانو رسانه های همگانی وتعنیل قانو مالیات ر نیز
تصویب کرد.
باختم روننر ینهی ،تعطیالت زمستانی ولسی جرگه نیزآغاز گردین.

شادروان استادسخن خلیل اهلل خلیلی رحمه اهلل علیه

قرارداد تیل وزارت دفاع ملی فسخ شد

 ۷فبروری/کابل ـ باختر :ساالرزی سخنگوی رئیس جمهوردر مورد تفاوت
قر رد د تیل وز رت دفاع ملی گفت :درصورتیکه قر رد د مذکورباقیمت فعلی
د مه پین میکرد ،مقن رمجموعی تفاوت میا قر رد دی بازننه وبرننهء تیل د
رسه سال آیننه ،حنود ۷۰۲ملیو د لرمیگردین .تفاوت زیادی که میا دوقر ر
د دی بازننه وبرننه بنابردالیل متعندحقوقی وتخنیکی وجودد شت ،قر رد د تیل
وز رت دفاع فسخ شن وهیئتی که زجانب رئیس جمهورموظ ،شنه ،قر ر د د
مذکور وبقیه قر رد دهای وز رت دفاع ملی ر طورهمه جانبه و بنیادی به منظور
تشخیص ورفع مشکالت ،بررسی خو هن کرد.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

هدایت اهلل رحمانی به رحمت حق پیوست

شکایت ازکمرنگ بودن نقش زنان درساختار نظام

 ۷فبروری/کابل ـ باختر :شماری زفعاال حقوق ز زکمرنگ بود حضور
زنا درکابینه شاکی بوده منعی ننکه برخالف وعنه ها ،تا هنوزدرگزیـنـش
عضای کابینه ،مشاور ریاست جمهوروریاست جر ئیه وسایرکرسیهای بلنـن
دولتی به زنا سهم چشمگیر د ده نشنه ست .حمینه نظامی یکی زین فـعـاال
گفت :باتوجه به وجود زنا بیشمارکارفهم ،مستعن وتحصیل کرده درکشـور،
تالش صورت گرفته تادرتشکیل کابینه ،پست های مشاوریت وسایر کـرسـی
های بلنندولتی سهم زنا زنظر نن خته شونن .درجامعۀ که زدموکر سی پیروی
میشودوحقوق ز بامرد بر بر شمرده میشود و زمینه تحصیل وکسب د نش بر ی
هردوقشر مساعن خو ننه میشود ،ین سئو ل در ذهن تن عی میگرددکه چر در
پستهای بلنن وکارساز بر ی کشور به نقش زنا همیت د ده نمیشود .زنا بیشتر
پاکی نفس ر ترجیح می دهنن وفیصنی زیادآنا هل خیانت نیستنن و درکـل
نسبت به مردها پرعاطفه ومهربا دربر برکشور ومردم هستنن ودرحل مشکالت
مردم دلسوز نه کار مینماینن.
حمیر ثاقب فعال دیگرحقوق ز به گفت :آنچه باع نگر نی زنا درکشور
شنه ،کمرنگ بود نقش آنا درحکومت وحنت ملی ست ،درکارز رهـای
نتخاباتی درخصوص حضورزنا دردستگاه دولت وعنه های زیادد ده شن ما
تاکنو به آ عمل نشنه ست .با توجه به کارکردهای سیزده سال گـذشـتـه
درمی یابیم که زنا در پیشرفت بخشهای مختل ،کشورنقش فعال وچشمگیری
یفاکرده نن ما متاسفانه دینه شنکه درمیا بیست وپنج نامزدوزیر فقط سه تن
آنا زنا بودنن که آنهم زسوی ولسی جرگه رد گردیننن.
خانم حمیر ثاقب ز حکومت وحنت ملی خو ست تا بـه رونـن مـردم
ساالری حتر م گذ شته و به آر ی زنا فغانستا به عنو نیم پیکر جامعه رج
بگذ رنن .
فتانه گیالنی رئیس جتماع زنا میگوین :زنا باین درکابینه ،ستره محکمه و
سایرعرصه های مهم نقش فعال یفاکننن وباین در عاده حقوق شا یکپارچه عمل
نمایننو دربنست آورد پستهای بلنن تالش کننن .آنا نیزماننن مرد میتو ننن
نقش مهم دررهبری و عرصه های مختل ،بر ی پیشبرد مور یفاکننن .ماهنوزهم
بیشتر زنا درفقر قتصادی ودروضعیت بیخبری زحقوق شا به سرمی برنن .

قتل پنج نفر بخاطر رد خواستگاری

03جنوری/پرو ـ بی بی سی :مردی پس زخو ستگاری و شنین جـو ب
رد ز خانو ده دختر مورد عالقه ش ،پنج عضو ین خانو ده ر کشـت .دریـن
حادثه که شب گذشته ( ۹دلو/بهمن) در والیت پرو رخ د د ،پنر ،دو کودک
و دو ز ز خانو ده دختر کشته شنه نن .فرماننه پلیس والیت پرو گـفـت
ظاهر خانو ده دخترمو فق ین زدو ج نبودنن وقر ربوده وصلت و بـاخـانـو ده
دیگرصورت بگیرد.
هنگامی که فرد مهاجم زموضوع با خبر می شود ،همر ه با دو فرد دیـگـر،
شب هنگام و رد خانه دختر شنه و ۲تن ز عضای خانو ده و ر تیربار کرد.
مهاجم عضو رتش ملی ست  ،و همر ه با دو هم دستش بـازد شـت شـنه
ست .شماری ز رسانه های محلی »دشمنی خانو دگی« ر علـت یـن قـتـل
خو ننه نن.

شادروان هدایت اهلل رحمانی بگراموال از شخصیت های فعال سیاسی و
اجتماعی عمدۀ افغانهای ساکن درایاالت متحده بود  .شرح حال مرحومی
درصفحات داخل درج است .
*****************************************

هالکت  3پیمانکار امریکایی در حمله خودی

03جنوری/کابل ـ بی بی سی :در نتیجه یک »حمله خودی« در مـیـن
هو یی نظامی کابل سه پیمانکار مریکایی کشته شننن .در ین حمله که پنجشنبه
شب ۹دلو تفاق فتاد مهاجم نیزکشته شن.مقامهای فغا و مریکا جزئیات بیشتر
درمورد ر ئه نکرده نن .طالبا مسئولیت ین حمله ر پذیرفته نن .
حمله نیروهای فغا به سرباز خارجی درین کشورکه حـمـلـه خـودی
نامگذ ری شنه ،یکی زچالشهای بزرگ منیتی بر ی نیرو های خارجـی بـوده
ست .نیروهای خارجی در عملیات علیه شورشیا با نیروهای منیـتـی فـغـا
همر هی میکردنن .عامال حمالت خودی در گذشته بیشتر نظامیا خارجی ر
هنف قر رد ده نن .ز ۷33۲تاکنو بیش زصنسرباز ناتودرحمالت خودی در
فغانستا کشته شنه نن .
در سال  ،۷3۰۷مو رد »حملههای خودی« توسط فر د نظامی فغا عـلـیـه
نظامیا محلی و یا خارجی به شنت فز یش د شت .

حادثه ترافیکی جان سی نفر را گرفت

۷۹جنوری/ز بل ـ بی بی سی :درنتیجه یک حادثه تر فیکی در والیت ز بـل
سی نفر کشته شنه نن .ین حادثه حو لی ظهر مروز در منطقه کاکر نو چینـی
در نزدیکی شهر قالت مرکز والیت ز بل درنتیجه برخوردیک ملی بس 030
بایک تریلی درشاهر ه کابل قننهار رخ د د .مسئول منیت فرماننهی پلیس ز بل
میگویندر نتیجه ین روین د ۷۲نفرنیز زخمی شن نن.
بنابرآمار موجود ز ۷33۲تا ۷3۰۷حنود 0۲هز رنفر درنتـیـجـه حـو د
تر فیکی در فغانستا جا خود ر ز دست د ده نن .

بازداشت  11نفر بخاطر بلندکردن پرچم داعش

۷2جنوری/پرو ـ تلویزیو نور :مسئوال والیت پرو میگوینن :یازده تن
که درولسو لی بگر م پرچم سیاه د عش ر بخاطر پیوستن به گروه د عش بـلـنـن
کرده بودنن توسط نیرهای منیتی بازد شت شننن .محمنمعصوم فرزی فرماننه
ولسو لی بگر م والیت پرو گفت منیت ملی کابل ین یازده تن ر که تاکنو
چهره هایشا معلوم نیست ز مناطق نیازی و جعفرخیل بازد شت کرده و معلوم
نیست که تروریست بودنن یا فر د عادی .

مشاور برجسته ومورد اطمینان شما درخریدوفروش امالک مسکونی وتجاری
با کارنامۀ درخشان در ورجینیا

سپیده فیروزی

هفته نامۀ امید

د کتر نوین پارسا
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شمارۀ 999

اشاره به چند مطلب مهم

لیو ـ فر نسه

* زدین من تحوالت صحنه سیاسی فغانستا بویژه بعن ز ۷33۰ین بـوده
که  :هستۀ متعصب پشتو در همنو یی با سیاست پا کستا و عربستا سعـودی
(پالیسی ساز جاهل عربستا سعودی تاجیکا ر مردمانی میشمارنن که به زبا
ر فضیا یر صحبت می نماینن) به تضعی ،تاجیکا آغاز نمودنن .تاجیکـا
یگانه قومی در فغانستا میباشنکه ز لحا  ،فرهنگی ،مذهبی و سیاسی حاکمیت
پشتونی ر می تو نن چلنج بنهن .تحادهای متعند سازما د ده شنه بالوسیله تیـم
کرزی ساالر و دیو نه ساالرغنی حمنزی درین ر ستا جهت د ده شـنه سـت.
گروههای پشتو متعصب به هیچ صورت قتلهای کانتینری و دشت لـیـلـی ر
فر موش ننموده نن .تحادتکتیکی بادوستم زین سیاست یعنی تضعی ،تاجیکا
آب میخورد .درصورت تضعی ،تاجیک ،بر در وزبک وهز ره ما کمرشا
شکسته میشود ولبه تیغ سرکوب پشتونهای متعصب (نه همه پشتونها ) متـوجـه
زیاده خو هی های وزبک و هز ره میگردد.
با تاس ،منورین ین قو م بیشتر به سفارشهای ترکیه ،زبکستا و عربستـا
سعودی ودرمو ردی هم به یر گوش مینهننتا ینکه منافع خود ر مطابق سو بق
تاریخی رو بط بین القو م در فغانستا تشخیص دهنن .تاجیکا خو نی که در
مکتب فکری خو نیت و ستنباط ( مت سالمی) ینیولوژی زده شنه نن ،کمتر
به بح تباری عالقمنن بودنن .مایگا نشانه هایی در درک حقایق قومی گـاه
گاهی به مشاهنه میرسن .رأی نیاورد فیض هلل ذکی ر که همیشه سخنـگـوی
جنبش سالمی دوستم بوده ست زین دین باین دین .
توهین به د نش توسط دیو نه ساالر * :گر(دیو نه ساالر) غنی حمنزی به معنی
حاکمیت قانو بفهمن ،باینبنابر ظهار ت آقای ز زی ،مرپیگرد شخص متهم ر
بحی ر شی (رشوت دهننه) صادرکنن .بهمین منو ل کاننینوز رت تحصیالت
وهمه وزر ی که به جعل وتزویر سنادپرد خته نن میباین مورد تعقیب جـز یـی
قر رگیرنن .مشاور حقوقی که ماننن آمرخود (هذیا بزرگ منشی) د رد ،نسبت
سطحی نگری ،همال در جر ی وظای ،زوظیفه برکنارگردد .فتضاح شرم آور
وبی آبرویی بزرگ درعنم بررسی دقیق شر یط معرفی عضای کابینه بالوسیله
تیم تخنیکی حقوقی آیامسئولیتی ر به میا میآورد؟ معرفی نمود یک فـرد
فاقن تجربه وسو بق کادمیک دروز رت تحصیالت عالی توهینی به نهـادهـای
تحصیالت عالی و ستاد ین نهادها نمیباشن؟
غنی حمنزی با ین گزینشهابصورت بسیاردقیق (دیو نه ساالری) خودر بعن
ز صن روز  ،با دعا های بلنن با ال  ،به ثبا ت رسا نین.
بزرگترین شتباه تیم صالحات وهمگر یی  * :بزرگترین شتباه تیم صالحات و
رهبری ین تیم مخفی نگهن شتن جریا مذ کر ت با تیم غنی در جریا بیشتر ز
سه ماه بود .رهبری تیم باینبصورت مستقیم ویاتلویحی نام فـر دی ر کـه ز
والیات جنوبغرب ،شمال کابل وسایر والیات بر ی مقام وز رت درنظر گرفتـه
بودنن وتیم غنی نپذیرفت بگوینن.تاکین پیهم درین منت سه ماه برینکه بین مـا
هیچ ختالفی نیست ،دروغ مصلحت آمیز نبود ،بلکه مظهرمخفی کاری و جبن و
ترس زصفوف وسیع پایگاه جتماعی مردمی هو د ر تیم صالحـات وهـم
گر یی بود .حال بر ی عاده حیثیت و عتبارخود ین تیم باینثابت کننکه سـر
نوشت ملت ر مردم تعیین میکنن ،بامر جعه به صفوف زطری ،جتمـاعـات و
کنفر نسهای مطبوعاتی بر ی مردم و قعیت ر بگویننورسم سیاست تصمیمگیری
درعقب درهای بسته ومخفی کاری ر بشکننن .ین تیم باین بن نن که مـطـابـق
تو فق بین دوتیم ،غنی نمیتو نن عقب قانو ساسی قر رگرفته وحق ویتو ر بـه
خودمنحصربن نن .هر دوتیم صالحیتهای مساویانه د رنن ،هیچکن م زین دوتیـم
صالحیتهای مننرج رئیس دولت ر به تنهائی عمال کرده نمیتو ننن .هرفرما و
تقرر یجاب تصمیم مشترک و مضای هردو رهبر ر مینماین .حمنزی بـهـیـچ
صورت درپای فر مین به شمول فر مین تقرر مامورین عالیرتبه نظامی وملکی به
تنهایی مضاءکرده نمیتو نن ،باین درپای هر سننی دو مضاء باشن .مفهوم قنرت
مساوی همین ست(.رهبری صالحات باینبررسی کننکه چر مردم بصورت
گسترده عکسهای وی ر پاره میکننن .نمایننه هر ت درمجلس گفت :ما عبن هلل
ر درسفر وی به هر ت گل بار نمودیم حال ویر سنگ بار میکنیـم .چـر
چنین شن؟ چر به ویتوی حمنزی وتیم و تسلیم شن .وی حقوق و صالحیـت
مساویانه با غنی حمنزی د رد و پایگاه وسیع مردمی).
هوشن ر به قو م عزیز فغانستا :
* بیائین و قعیتی ر که کمتر زآ یاد میشود متذکرشوم .در جنبش ضـن
شغال شوروی همه قو م با هم بر در و بر بر کشور نقش د شتنن .درجنبش ضن
پنجابی وتبنیل فغانستا بحی مستعمره پاکستا  ،رهبری بنست تاجیکا بود،
همه قو م کشور بر محور ین رهبری درمقاومت برضنپروژه پاکستا مقاومت
نمودنن .آقای دوستم دوبارقوم شری ،وزبک ر بافر رخود به ترکیـه تـنـهـا
گذ شت ،درحالیکه میتو نست درکوهستانات سرپل برضن طالب-آی س آی
لقاعنه جنگ ر د مه دهن .زینکه چگونه باهمکاری باطالبا مـو ضـع دولـت
سالمی آ زما ر بمبار مینمود تفصیلی نمینهم.
مروزنیزبرنامه آی س آی تغییرننموده ست .کثریت مطلق ردوی مـلـی
مروزمتشکل زمردما شمال ،مرکزوغرب کشورهستنن .نگیزه ضنطالبی در
ین مردم زیاد ست ،درحالیکه درشرق ،جنوب وجنوب غرب تعن د د وطلبا به
صفوف ردوی ملی کم هستنن ومردما ین مناطق یا در برخورد با طالـبـا و
پنجابیا بی تفاوت هستننیا زآنها حمایت میکننن وحتی کلن رپاکستانی ر نسبت
به پول فغانی ترجیح مینهنن .همۀ ما بحثهای تلویزیونهار میبینیم ،بیشتر زهشتاد
درصن پشتونهای منوربه نحوی ز نحاء طالب طلب ،من فع طالب و یـاتـوجـیـه
کنننۀ عمال طالب نن (بشمول بر درخو نن ومخال ،سیاسی خو نن طالب).
درهمچو شر یط بر ی تن وم تقویه روحیه ضنطالبی ما بایندر رگانـهـای
منیتی چهره هایی ر د شته باشیم که ین رونن مقاومت ر نگیزه بنهن ومـور ل
سر باز و فسر ر تقویت کنن .یک فکتورعمنه ر که (دیو نه ساالرغنی حمن
زی) فر موش نموده ،ینست که ما درحال جنگ هستیم وبه چهره هایی درر س
رگانهای منتیی ضرورت د ریم که موجب عتماد فسر وتقویت روحیه آنها
باشن .درجنگ تهور ،تعهن و نگیزه نقش ساسی بازی مینماین نه تخصص .به یاد
بیاورین که چگونه مجاهنین بنو تخصص با فر گرفتن فنو نظامی به شمول
ستعمال ستنگر ،ردوی تعلیم دینه شوروی سابق ر شکست د دنن .مقاومتگر
قهرما ملی مسعود شهین وفرماننه بسم هلل خا برنامه کارشناسا آ ی س آی ر
در فتح کامل کشور خنثی نمودنن /.
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دربارۀ حکومت وحدت ملی

تقلب گسترده در نتخابات ریاست جمهوری ،کشور ر به بحر کشین وبر ی
جلوگیری زآ ومیانجیگری مریکا ،حکومت وحنت ملی یجادشن ،که درآ
شرف غنی سمت ریاست جمهوری وعبن هلل عبن هلل سمت رئـیـس جـر ئـیـه
ر بعهنه د رنن ،ومطابق مو فقتنامۀ کتبی بین هردو ،کرسیهای دولتی باینمساویانه
تقسیم شونن وکشورتوسط هردو د ره شود.
معرفی کابینه بیش زسه ماه ر دربرگرفت .ین معطلی بی سابقـه نـاشـی ز
ختالفات هردو رئیس درتقسیم کرسی هاو نتخاب شخاص بر ی پرکرد آنها
میباشن .گرمن خلۀ وزیرخارجۀ یاالت متحنه نمی بود ،زین هم بیشتر به در ز
میکشین .گرمعرفی کابینه ینقنر جنجال بر نگیزباشن ،مسایل مهمتر چو تعیین
خط مشی ،ستر تژی و طرق بنست آورد آ به رتباط یجادصلح و منـیـت،
رفع بیکاری مزمن ،بهبود قتصادورشکسته ومشکالت دیگر تاچه نن زه جنجال
بر نگیزتر ومشکلتر خو هن شن ؟
حقیقت مر ینست که دولت ملی سابقۀ تاریخی درکشورنن رد ،ودر شر یط
جامعۀ فغانی سازگارنیست .وحنت ملی در فغانستا وجود نن رد ونن شته ست.
ین کشورمتشکل زملیتهای مختل ،پشتو  ،تاجیک ،هز ره ،وزبک وغـیـره
ست ،که هنوزملت و حن نشنه ست .گر وحنت ملی وجودمین شت ،منافـع
علیای کشور برمنافع شخصی ،خانو دگی ،قومی ،مذهبی(شیعه/سنی) ،سمتـی
و ینیالوژی ( سالم گر یی/جهادی /سرمایه د ری /سوسیالیستی) ترجیـح د ده
نمی شن .گروحنت ملی مین شتیم ،نتخابات دور دوم ریاست جمهوری قومی
نمیشن ،وتقلب گسترده صورت نمی گرفت ،گر وحنت ملی موجودمی بود،
مظاهر ت سرتاسری در فغانستا برعلیه تقلب گسترده وتعویق کابینـه نـجـام
میشن ،گروحنت ملی مین شتیم همۀ فغانها درسر سرکشور عـلـیـه دخـالـت
پاکستا وکشتارهز ر هم وطن مظاهر ت برپا میگردین و ...
به رتباط وحنت ملی شاینگفته شودکه فغانها علیه نگلیس درقرو  ۰۹و۷3
وعلیه شوروی درقر  ۷3قیام کردننوآنهار شکست د دنن ،ماباین گفت که ین
قیام هابیشتر دردفاع زدین مقنس سالم بوده تا دفاع زتمامیت رضی کشور .و
حقیقت ینست که وحنت ملی وقتی یجادمیشود که دولت مـلـتـی Nation-
Stateبه میا آین ،یعنی ملیت هاهمه یک ملت و حنمیشونن .زهمین کشورهای
جها به دودسته تقسیم میشونن :ملی و غیرملی Non - Nation - State
دولت ملی یک پنینۀ غربی ست که شرقی ها زآ قتباس کرده نن .ولین
کشور سالمی که مبادرت به ین کارکردترکیۀ مصطفی کـمـال مشـهـوربـه
تاترک بود ،که بعن زجنگ عمومی ،ول در و یل  ۰۹۷3به خالفت سـالمـی
پایا د د ،ودین ر زدولت جن کرد؛ قانو ساسی ر تنوین نمود وپارلمـا و
حزب سیاسی ر تأسیس کرد .سپس رضاشاه در یر و شاه ما هلل در فغانستا
به تقلین زترکیه قن م به پایه گذ ری دولت کردنن .رضاشاه تاحنی درین مـر
موفق شن ،ما شاه ما هلل تخت وبخت خودر ز دست د د.
دولت ملی دربعضی کشورهاریشۀ عمیق ،دربعضی دیگرکم ریشه ودر بعضی
هم هیچ ریشه نن رد .درترکیه ریشه های دولت ملی عمیق ست ،زهمین لحـا
ترکیه دموکر ت ترین کشور سالمی درشرق میانه ست .در یر نیزوحـنت
ملی ریشه د رد ،مامثل ترکیه عمیق نیست وکم ریشه میباشن .زهمیـن لـحـا
نتخابات آ به پیمانۀ نتخابات ترکیه شفاف وعادالنه نیست .هیچکن م زکشور
های عربی به ستثنای مصر ،دولت ملی نن رنن ،وبهمین ترتیب ممالک آسـیـای
میانه .درپاکستا نیزدولت ملی ریشه نن رد ،زهمین لحا گرمسألۀ کشمـیـرو
فغانستا حل نشود ،ین کشورتجزیه میشود وحکومت نظامی آ  ،که زین دو
منبع تغذیه میشود ،نیز زبین میرود.
دونکتۀ دیگرر که به رتباط دولت ملی وغیرملی باینمتذکر شن ،ین ست که
کشورهای پیشرفته کثر ًدولت ملی د رنن وممالک درحال نکشاف کثر ً ًدولت
غیرملی .دیگر ینکه زنگاه کلچروفرهنگ دولتهای ملی فردی Individualistic
ودولتهای غیرملی Collectivisticمیباشنن.درکلچر فردی ،فر دخودزننگی خود
ر رقم میزننن ،معموال ًدر ین نوع فرهنگ هرفرد مسئول عمال خود ست .ما در
کلچرهای گروهی ،فر د درخنمت گروه (خانو ده ،قوم ،مذهب ،سـمـت و
غیره ) قر رد رنن .بر ی بقا وپیشرفت خود متکی به گروه میباشنن .
تفاوتهای دیگر دولت ملی وغیرملی درچه میباشنن؟ دریک دولـت مـلـی
حاکمیت قانو حکمفرماست ،قانو بر همه شهرونن وبنو ستثنا عـمـلـی
میگردد وفرقی نمی کننکه شهروننیک شخص عادی باشن یارئیس جمهـور،
هرشخص دربر برقانو مسئول میباشن .ما بر عکس دریک دولت غیرملی مثل
فغانستا  ،عوض حاکمیت قانو ( ،حاکمیت حاکم) وجودد رد .دولتمرد و
دیگر شخاص زورمنن مافوق نن ،قانو بیشترباالی ضعفا وطبقات محروم جامعه
تطبیق میشود .بنابرهمین نکته ،درین سیزده سال خیر کن م وزیر ،کن م زورمنن
محاکمه شنه ست؟ فزو برآ  ،دولتمرد قانو ر به نفع خویش میسازنن و
گرالزم باشن ،قانو وضع شنۀ خودر زیرپامیکننن .طورمثال ،درقانو ساسی
موجودسیستم ریاستی ر جاد دنن ،درحالی که درشر یط فغانستا سیستم پارلمانی
بهتر ست .ینکارر کردننکه قنرت حامنکرزی نزدیک به قنرت پادشاه باشن.
بهمین ترتیب دولتمرد زقانو موضوعه تخل ،میکننن ،طورمـثـال شـارو ل
(شهرد ر) درقانو ساسی نتخابی ست ،ماکرزی شارو لهار نتصاب میکرد ،بر
همین مبنا ،حکومت وحنت ملی بر فغانهاقبوالننه شن ،درحالیکه مغایـرقـانـو
ساسی میباشن .
تفاوت دیگر دولت ملی وغیرملی ،تعادل قوۀ سه گانۀ مقننه ،جر ئیه وقضائیه
میباشن .دردولت مکانیسمی وجودد رد که نمی گذ ردتعادل به سه قوه بـرهـم
بخورد ،ویکی بردیگری تسلط حاصل کنن .ین نظارت بیشترتوسط قوۀ مقننه و
مطبوعات آز دصورت میگیرد .ما دریک دولت غیرملی معموال ً قوۀ جر ئیـه
دو قوۀ دیگرر تحت لشعاع قر رد ده ،قنرت بنست خودمیگیرد که منـجـربـه
ضع ،قوه های مقننه وقضائیه میشود ،وکاری زآنها درمقابل قوۀ جر ئیه ساخته
نمی شود .طورمثال ،گرولسی جرگه زکسی سلب عتمادکنن و رئیس جر ئیه
مخال ،آ باشن ،شخص به وظیفۀ خودبه سمت سرپرست سالها د مه میـنهـن.
عبن لسالم عظیمی بعن زآنکه زطرف ولسی جرگه سلب عتماد شن ،تا خیر دورۀ
حکومت کرزی به کار خود د مه د د ودرآخر هم نشا گرفت !
مشخصۀ دیگردولت ملی شایسته ساالریست ،کاربه هل آ سپرده میشود و
شخاص به ساس لیاقت ،کفایت ،تعهن وشخصیت توظی ،میشود( .ص ششم)

پای دیوار آرزو ها

صفحۀ دوم

جناب د کترعبن لوهاب هادی ،سابق ستادحقوق وعلوم سیاسی د نشـگـاه
کابل ،ژورنالیست وهمکارسابقه د رر دیوصن ی مریکا ،وعنۀ رسال مقالۀ ننر
باب وضاع جاری کشور د ده بودنن ،تا در ین شمارۀ مین نتشار بیابن .ما نسبت
کسالتی که عاینحال شا گردین ،گفتارشا ر توسط تلفو چنین بیا د شتنن :
آقای کوشا زمن خو ستین تاچیزی بنویسم ،چو مریض هستم ،وقـت
شمار زیادنگرفته ،مطلبی چنن تحت عنو (دیو رآرزوها) می گویم .چر دیو ر
آرزوها ؟ یکی زشعرهای بسیارغمگینی که ماوشما ز خ ُردی هاتا مروز شنیـنه
یم ین بوده  :زننگی چیست؟ خو دل خورد  /پای دیو ر آرزو مرد ! )
دیو ر آرزوها در فغانستا مروزپیش من ،طوریکه درآخرین نوشتۀ خود که
به مینعزیز بر ی نشرفرستادم ،بح برسرقانو ساسی فغانستا بود ،کـه در
شمارۀ  ۹2۹مورخ ۲جنوری چاپ شن .در ین پیکره مثلی کـه بـه حضـرت
موسی ،خن ونن مر د د و لهام کردوحکم صادرفرمود ،آتشهایی ز حکام ثبت
شن درپیکرۀ سنگی یکی دو دیو رآرزو ها ،سنگهایی که موسـی ر قـادربـه
هن یت میساخت .دیو ر آرزوهای فغانستا  ،دیو رآرزوهای بیش زدوملـیـو
کشتۀ فغانستا ست که بامرگ شا ین آرزوهای خودر بنست باد د دنن ،و ین
باد آمن ودرپیکرۀ سنگی که نامش ر دیو رآرزوهاماننم ،کوبینه شن .صرفنظر
زتاریخ بسیار پریشا حال ماوشماکه پیشتر زآ هم بود ،ما هربار زیکصنسال
پیش آرزوهای عمیق مردم ،زوقت علیحضرت ما هلل خا در نظامنامه هـای
وقت ،در تعنیالتی که درقانو ساسی آمن ،بارژیمهای گوناگونی که پشت هم
آمننن ،قو نین ساسی ،یعنی دیو رهای آرزوها یکی بعن دیگـر درسـرزمـیـن
فغانستانی که درشاهر ه تهاجمات قر رد رد وگویا زپنجهز رسال زآ رنج برده،
ثبت شنه رفت ،چر ؟ تابعنی ها ،فر د وبازمانن گا فغا بن نننکه گر دیگر
مردنن ،آرزوهای خودر حو لۀ دیو رکردنن ،وبرروی سناد بسیارقائم نـام آ
(قانو ساسی) گذ شته شن.
حکومت موجودۀ فغانستا  ،نمین نم متوجۀ همیت تاریخی ین مسأله هست
یانیست ،ساسا ًمیخو هم زدو رهبر فغانستا بپرسم که چر شماپیش زینکـه در
نقش دوسیاستمن ر خودر جلوه بنهینومعرفی بکنین ،چر خودر بـحـیـ دو
شاگرد علم و نسانهایی که و قعا ً رنج دیگر ر درناگفته هایشا دینه ودر چشم
های شا دینه ین و ز صن های خاموش شا شنینه ین ،چر خود ر درآ نقش
نشا نن دین وچر قانو ساسی ر در نتخابات بروی مردم نکشینین ونگفتینبـر
روی همین قانو ساسی ،من وفاد ری خودر به خنمت به فغانستا عزیزبه شما
پیش میکنم .چر برقانو ساسی یک پردۀ تاریک نن ختینوبه مردم نشا د دین
که شما دیو رآرزوها یاقانو ساسی نن رین! گفتین ین منم آقای د کترعـبـن هلل
عبن هلل و ین منم آقای د کترمحمن شرف حمنزی که میخو هم به شـمـایـک
چیزی بنهیم ! نخیر ،دیو رآرزوهاوقانو ساسی فغانستا ست که به شمادونفر
وبه آیننگا جازه مینهنتابه آنچه درقانو ساسی آمنه ،عمل بکنین .یعنی چه؟
شما موقع یافتین ،به شما فرصت د ده شنتابه روی قانو ساسی زحرکت ول تا
به آخرخود باینپابنن باشینبه دیو رآرزوهایا قانو ساسی وطبق آ عمل بکنین.
نتخابات شما نتخابات نبود ! درقانو ساسی فغانستا دربح دولت و ضحا ً
میبینینکه حکومت ر ملت میسازد ،حکومت باینبر ی یک سلسـلـه هـن ف
ساخته شود ،و ینها درجه بننی شنه ،مادۀ یک ،مادۀ دو ،مادۀ سه ،وبـاالخـره
درمادۀ چهارمیگوینکه حاکمیت ملی در فغانستا متعلق به ملت فغانستا ست،
که تمثیل میشود مستقیما ً ز طریق نمایننگا نتخاب شنۀ مردم فغانستا  .بعنبه
مادۀ ششم بروین دولت مکل ،ست یک جامعۀ مترقی وروبه نکشاف ر تشکیل
بنهن که مبتنی برعن لت جتماعی ،حفظ وقار وکر مت بشری ،حمایۀ حقـوق
بشری ،کسب صول دموکر سی ،نیل به وحنت ملی وهکذ نیل به تساوی در
بین جمیع مردما وطو ئ ،وقبایل ،و نکشاف متو ز همه ساحات فغانسـتـا .
چر برسرقبایل کمی مک کردم؟ منظورم شاره یست به قبایل فغانی ما کـه
بالو سطۀ معاهنۀ منحوس دیورنن برسرقبایل فغانستا تحمیل شنه ،وقتی نام ز
قبایل برده میشود ،بیشتر مردما شرق جنوبشرق وجنوبغرب فغانستا ست که
حکومتهای فغانستا وظیفۀ حر ست زآنر د رنن .
چر حکومت وحنت ملی ما وقتی تشکیل شن ،تعیین کابینه ش یـنـهـمـه
معطل مانن ؟ آقایا د کترعبن هلل و حمنزی که به شما عتماد د شتم ود رم ،در
سی وپنج سال جهاد ومقاومت مردم د شتننو زحمت ها دیننن ،وشخصیتهایـی
مثل حمنشاه مسعودمرحوم د شتنن ،آقای شیرزی ر درقننهارد شتنن وحاجـی
لطی ،،نور نورستانی ،سماعیل بلخی ،آقایا مز ری وخلیلی ،ینها همه کشته ها
د ده نن ،ین دو جو تحصیلیافتۀ ما همیش مسلح نبودنن ،د کترعبن هلل مشـاور
سیاسی مرحوم مسعود بود ،ومن درصن ی مریکاتعقیب میکردم ،کمتربه جنگ
میرفتنن وبیشترفکرمیکردنن ،لذ نکتۀ که من به آ عالقه د رم درمورد یشـا
صنق میکنن ،یعنی چه ؟ یعنی فکرمیکردننبه قنمه های بعنی وبه مر حل بعن ز
جنگ در فغانستا  .آقای حمنزی نسانی که مثل همه محصلین فغا نی بلکـه
بایک متیازی که هم زنظرعقلی و هم زنظر مساعنت فامیلی که د شتنن ،عمـر
شا درخارج تیرشن ،عمرشا درکتابخانه ها ودین دموکر سیها تیرشنه ،حـاال
ینها هردو دعا میکنننکه ما بسیاروقت گرفتیم بر ی ینکه فرز نگا ر بیاوریـم،
خوب ،ین مطلبی بودکه باین روز ول به مردم میگفتین ،درحالیکه هردومجهـز
درصحنۀ جنگی سیاسی کشورپیاده میشنین.
د کترعبن هلل زوقتیکه آقای حمنشاه مسعود درجهاد بود ،باین درپی تشکیل
حزب سیاسی ویک سازماننهی سیاسی بایک ینلوژی معقول برنامـۀ کـاری
درست درساحات سیاسی ،قتصادی و جتماعی می بود .مروزبه یشا خطـاب
میکنم وقتی درصن ی مریکابودم ،آیابه خودشا باهمین کلمات نگفتم که بـه
آقای مسعودبگویینحاال که طالبا کابل ر گرفته نن ،ومردم کابل مظاهرۀ بـه
طرفن ری شما نکردنن ،ویار بسیارنزدیک تا ومردم بیچارۀ شمالی کـه در
گرفتنن باسوختانننهای طالبها ،رو نۀ درۀ پنجشیرشننن ،شمامتوجه شنینکه در
برنامۀ فرد ی خودهیچ چیزنن رین .چر شماتاحال دربارۀ یک حزب فکرنکردین،
چر به آقای مسعودنگفتینکه بساز حزبی ،بساز ینیولوژی ی ،بساز بساز بسـاز
چیزی که درفرد ی جنگ به درد فغانستا بخورد .وشماآقای عبن هلل در جمعیتی
زدیپارتمنت جنوب وجنوبشرق آسیا ،که من درآنجاکارمیکردم ،شـمـابـمـن
گفتینآقای د کترهادی ،من گپهای شما ر به آقای مسعود(دنباله درصفحۀ ششم )

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

داکترعزیزغوثی  :تاریخ افغانستان از 1919تا1933
با سرنوشت هفت پادشاه ما
برای خوانندگان امید  25 :دالر (شامل هزینۀ پست)
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معرفی دو کتاب

درین هفته به معرفی دو ثرمیپرد زم ،ولی زشادرو محمن بر هیم عفیفی ،و
دومی زد کترسینمخنوم رهین .عنو ول (پیغام جاود ) ست ،که مجموعۀ
زمقاالت نویسننه ومطبوعاتی نامن ر وسابقه د رکشور ،که تازگینر ۷۲۲صفحه
با هتمام محترم نصیر مهرین وهمکاری فرینه عفیفی بوی ،دربنیاد(شاهمـامـه)
درهالنن به چاپ رسینه ،وهفتۀ پیش زدست کوشا عزیزبنستم رسین.

شادروان محمدابراهیم عفیفی

داکترسیدمخدوم رهین

نویسننۀ گر می نصیرمهرین دربخش سخن مهتمم نوشته  (:برگهایی ر
که درین کتاب به خو نش میگیرین ،سال پار عضای خانو دۀ شادرو محـمـن
بر هیم عفیفی ،زطریق بانوی رجمنن فرینه عفیفی بوی در ختیارمن گذ شت.
درترتیب نبشته ها بیشترپیونندرونی موضوعات مطمح نظرمن بوده ست .شایا
یادآوریست سالهاپیش هنگامیکه شادرو عفیفی حیات د شت ومـیـنـوشـت،
چننین نبشته ز یشا ر خو ننه ویادد شتهایی هم برد شته بودم  .هنگامیکه متن
کنونی ر دینم ،باردگربه ذخایر طالعاتی شخصیت روزگاردینه یی متوجه شنم
که عمری ر درسفر ودوستی باقلم وآشناییی باکسا بسیاری سپری نموده ست.
چنا روزگاریکه درکلیت فرآوردهای قلمی یشا بازتاب د رد .ینست که در
مقاالت شا خاطره نگاری ،سفرنامه نویسی ،تصویرگری شخصیتها چهره نموده
ست .خو نننه متوجه میشودنویسننه حین بازآوری خاطر ت سفرخود دسـت
ور میگیردوبه جو نب مختل ،زننگی جتماعی مردم محل آشنامیسازد.بنگریم :
(درمحل سکونت هالی که میرسینیم ،مرد وز وصغیروکبیر ،در طول ر ه
یستاده می شننن .تقریبا ً همه برهنه وپای لچ وسرلچ بودنن ،درچشم بعض طفال
رنگ قرمز بر ی عالج وطنی نن خته بودنن ،مثل آ بودکه زمغاره هابـرآمـنه
باشنن ،کسی تصورنمی تو نست که مردم به ین نن زه فقیر ومحتاج باشنن) ...
وبعن فزوده نن( :چقنر جای حسرت وتأس ،ست که ماقرنها درتحت نـفـوذ
رژیم های زننگی کرده یم که ستبن د مطلق بوده ست).
درصفحۀ هفتم کتاب مرحوم عفیفی ،پسر رشنش محمن سحاق عفیفی چنن
مصرع زشعر شیو ی پنرمرحوم خویش ر یادآورشنه ،میگوین ین شعار مورد
عالقۀ پنربزرگو رما بوده وآخرین یادگار دستنویس شا میباشن ،که پیش ز
وفات خویش نوشته وبه یادگارماننه ست :
پیر نه سرهمای سعادت به من رسین وقت زو ل ســــایۀ دولت به من رسین
شنمهربا سپهر به من آخر حیات دروقت صبح خو ب فر غت به من رسین
دوست نهایت عزیزم ستادد کترعنایت هلل شهر نی ر جع به کتاب مـرحـوم
عفیفی نگاشته نن ...( :شادرو عفیفی هما عفیفی ست که نویسننگـی ر ز
سنین کمتر زبیست آغاز وتادم و پسین دو م د د ،و لحق که بیش زهز رمقاله ر
بنو نام ،به نامهای مستعار وبه سم صلی خویش نوشت ،وجمله نوشته هایش ز
ننیشه های عالی و نمایننگی میکنن .آ بزرگمرد فغانستا وآ چهرۀ شناخته
شنه ر  ،نگارننه بار بار در سالم آباد زیارت نمودو زگفتار وعقاینو ننیشه هایش
آموخت  ...درتمام متنهای مقاله هایش ،جناب مرحوم ستاد عفیفی ز صـالح
جامعه ،بهبودجامعه وبهبود جتماعی ،طرز قتصاد ،طرز زر عت ،هـمـچـنـا ز
فالسفه ،دبا ،مخترعین ،علمای بزرگ و سیاستمن رها یادمیکننو ز نظریات آنهابه
جامعه چه درمفادوچه درمضار خبرمینهن .گرچه کتاب(پیغام جاود ) مجموعۀ
یکتعن د محنودمقاالت شادرو عفیفی میباشن ودرنظرهاکوچک نمایا مـی
گردد ،مگرهرکن م مقاله ونوشته عالمی زمعلومات ر دربرد رد .دربعض مقاالت
جناب شادرو عفیفی معلومات دقیقی ر چو ولین موسسۀ بانک ملی وعکس
لعملهای حکومت درمقابل موسسات ملکی و نحصارمکاتب در فغانستا درمی
یابیم و زفحو ی گفتارش چنین ستنباط میگرددکه حکومت دورۀ نادرشاه خا
تا والدۀ و همه مسایل به زیرکنترول شا بوده وبه مردم هیچگونه حق آز دی
درآ خصوص د ده نمی شن ) .
ینک زجملۀ صنهامقالۀ روشنگر وپرمحتو ی مرحوم عفیفی ،مضمونی ر
تحت عنو (رهبری زنا در جتماعات مروزی) به شما ر ئه مینهم ( :آ کن م
فکر ست که جریانات حو د در فغانستا مروزه وبالخاصه کابل عزیزش ر
پریشا ونگر نساخته باشن؟ آنچه سرنوشت وتقنیرشوم ست که دچـار مـا
شنه ،همین که وطن یک کمی شورمیخورد وبر ه صالح وسو د قنم میبرد رد،
میبینی که ناگها حادثۀ شومی پیش می آینوتمام آنچه ر که درطول سالها بافته
ورشته یم پنبه میکنن.فکرمیکردیم حاالکه قانو ساسی مترقی یافتیم وحکومت
ر مشروطه ساختیم و عال دموکر سی نمودیم ،دیگر مردم ماچه میخـو هـنـن.
بو ب کاروشغل برروی همه باز ست .کنو وقت آ رسینه که همه طبقـات
تن به بر زلیاقت وکارجنی د ده مملکت ر ز ننگ نـحـطـاط و رتـجـاع و
پسماننگی نجات بنهنن.
ماهمه غافل بودیم که دیو رتجاع و هریمن نکبت و دبار درکمین ماست ،و
ین دفعه چنا مار برزمین میزنن وبه قعر سفل لسافلین فرو میانن زد ،که دیگری
مینی به فالح باقی نمی مانن ! گویاکودتای د وودی کم بود وبازکودتای خلقی
وپرچمی هم کم بودکه به فالکتهای مالیی وآخننی به گیر فتادیم ،گویا آنهـم
کم بودکه باالخره به سقوط طالبا گیر فتادیم .سقوط و نحطاط هم باین حـنی
د شته باشن ،مانه به ین درجه که صنکارفرض وحول ومهم وحتمی ر گذ شته
و به جزییات بپرد زد ،وخودر زدرک مصایب ومشکالت روزمرۀ مردم که با
آ گرفتارنن ،به در غفال و غماض عین میزننن ...ر جع به پیشرفت وموقعـیـت
زنا دررهبری وریاست جتماعی مضمونی به نظرم خورده که آنر تقنیم مـی
د رم ،وپیش زآ به ین خبرکارنامۀ طالبا توجه فرمایین .روزنامۀ مرکیـوری
نیوزدرشمارۀ ۰۲جنوری خودبه حو لۀ آژ نس رویترمینگارد ( :ملیشای طالـبـا
خانمی ر درباز ربه جرم ینکه پاهایش لچ بود ،باقمچین درشت درمـحـضـرعـام
زدنن .کثرطالبا زمناطق جنوبی آمنه بودنن .هفتۀ گذشته تعلیم نامۀ نشرکرده
ننکه مردم در ثنای ماه رمضا چگونه باین رفتارکننن .ین تعلیمنامه زطـرف
شعبۀ(تشویق فضیلت وبرطرف کرد رذیلت) صادرشنه به خانمها خطـارد ده
شنه که بنو علت زخانه های خود بنرنشونن وچو زخانه بنرمیشونن باتمام

نن م خود ر بانقاب بپوشاننن ،به باز رهاوپارکهاقنم نزننن .خانم ها زکاردر د ر ت
منع شنه ومکاتب همه بسته شنه ،به جرم قتل عن م ویکصن دره ضرب ،وبر ی
دزدی متاع قلیل قطع دست تطبیق میشود)...
در خیر ین معرفی مختصرمجموعۀ مقاالت پرمطلب وپر نتباه مرحوم محمـن
بر هیم عفیفی ،که کثریت آ درهمین هفته نامۀ مینبـچـاپ رسـیـنه وآ
مرحومی تاماههای خیرحیات به همکاری قلمی با مین د مه د دنن ،روح شانر در
پناه رحمت یزدی شادمیخو هم .
کتاب دوم (پیوننهای فغانستا و هنن در متن د زما ) :
ین ثرکه بطوریک رسالۀ پرمحتو به دوزبا فارسی دری و نگلیسی باپژوهش
د کتررهین به رشتۀ تحریرآمنه ،ذریعۀ بانوی فرز نه جمیله جا رهین ،همـسـر
عزیزد کتررهین ،بنستم رسین .ین ثرعالیق و رتباطات تاریخی ،فرهنگـی و
جتماعی ر بین دوکشوردوست قارۀ آسیا ،فغانستا وهننوستا  ،باذکـر سـنـاد
معتبر تاریخی باشیوۀ دلپذیر تبارزمینهن .کتاب باتقریظ پرمحتو ی به زبا پشتو
توسط پوهنو ل د کترعبن لخالق آغازشنه ،وسپس نویسننۀ فر زنه ود نشـمـنـن
د کتر سینمخنوم رهین که منتی منحی سفیرکبیر فغانستا در هـنـن جـر ی
وظیفه میکرد ،معلومات پژوهشی مفصل ر جع به پیوننهای دوکشـور ر ئـه
کرده ،ونگاشته ست :
(پیشینۀ رو بط فغانستا وهنن به سرآغازتاریخ میرسن ،به زمانیکه آریایی هاطی
یک مهاجرت گسترده به آریانا یا فغانستا مروز و زآ طریق بسمت هننوستا
سر زیرشننن .همزما بارو ج زبا وستایی درآریانا که مرکزآ شهربلخ بـود،
درهننوستا زبا سانسکریت که با وستا زیک ریشه بود بکارمیرفت .بـاورود
دین بود یی به فغانستا  ،یاآریانای کهن ،ورو ج یافتن آ درکناردین زردشـت
که دین بومی مردم فغانستا بود ،فصل تازۀ دررو بط ماباز شن .حضور آشوکا
فرمانرو ی مشهورهنن ر در سنگنبشتۀ قننهارمی تو دین .درعصروی آئین بود
در فغانستا ز همیت خاص برخورد رشن ودرعصرفرمانرو یی کنشکا به وج
خود رسین  .زقر ول میالدی کابل مرکزبزرگ تجارت منطقه بود وکاالها و
پین و رهننوستا زطریق کابل به شرق وغرب فرستاده میشن .درین عصرنه تنها
کاال و جناس تجارتی هنن زر ه فغانستا مروزبه شرق و غرب میرفت ،بلـکـه
نتقال فرهنگ هننی هم به سایرمناطق زین ر ه صورت میگرفت .چنانکه دین
بود یی نیز زطریق فغانستا به چین رفت وبعن زچین به جاپا وکوریا رسین .در
ین عصر ست که ر ه بریشم شرق وغرب جها ر بهم می پیونند وسـرزمـیـن
آریانا یا فغانستا آنزما مرکز تصال ملل مختل ،بهم ست .ظهورکوشانی ها و
مهاجرت شا زآسیای مرکزی به فغانستا آنزما وبعنفتوحات آنانن درهنـن
سبب نتقال فرهنگ ومننیتی که متأثر زتمننهای یونا آسیای مرکزی وبقایای
ثر ت هخامنشی هابود ،به هننگردین...
زقر ششم تاپایا قر ۰2م فغانستا به نام خر سا یادمیشنو متز ج فرهنگ
وتمن خر سا وهنن سبب آفرینش آثار فر و فرهنگـی درعـرصـه هـای
مختل ،شنه ست .تقریبا ً همه فاتحا مسلما وخانو ده هایی که درهننبـنـیـاد
سلطنتهای مختلفی ر گذ شتنن ،ز فغانستا یاخر سا دورۀ سالمی به هننآمـنه
نن .همر ه باورود ین فاتحا وبعن ً درسایۀ حمایت سلطنتهایی که آنا در هنـن
تأسیس کردنن ،د دوستنهای بزرگ فکری وفرهنگی میا دوکشورخـر سـا
وهننوستا صورت گرفت  .درقر هشتم م خانو دۀ برمکی که پـنر شـا
متولیا معبنمشهور نوبهار بلخ بودنن ،وبعنهاخودشا دردستگاه خالفت عباسی
دربغن د به قنرت رسیننن ،در نتقال فرهنگ هننی به دیارعرب کوشیننـن و
ترجمۀ کتب وآثار ز سانسکریت به عربی مخصوصا ً درطب بر ثر توجۀ یشا
صورت گرفت ،ودرشفاخانۀ که دربغن دتأسیس کردنن ،طـبـای هـنـنی ر
ستخن م نمودنن .ولین ترجمۀ که ززبا سانسکریت به زبا فارسـی صـورت
گرفت ز طبیبی هننی بنام شاناق ست ،که به دستور یحی برمکی بـوسـیـلـۀ
بوحاتم بلخی ود نشمننهننی بنام منکه نجام یافت .بعنها ترجمه های کـتـاب
مشهورکلیله ودمنه تأثیر ماننگار در دبیات دری گذ شت )...
درقسمت دیگر ،د کتررهین ر جع به گسترش صوفیه درهنن بامساعی صوفیا
فغانستا مطالب ذیل ر ر ئه مینهن( :مقار حملۀ چنگیز و ویر نی وتباهی وقتل
عام درشهرهای خر سا چو بلخ وهر ت و غزنه و مثال آ  ،موج بزرگـی ز
مهاجرین زین شهرهابسوی هننوستا سر زیرشننن ودرمیا ین مهاجر تعن د
زیادی زعلما و د نشمنن ونویسننگا نیزبودنن که زآ جمله ست مـنـهـاج
لسر ج جوزجانی صاحب کتاب تاریخ طبقات ناصری وجمال لنین مـحـمـن
شاعر دربارملوک غور ،محمن بن منصور مبارکشاه مشهوربه فخر منبرغزنـوی
مول ،کتاب آد ب لحرب و لشجاعه در فن حرب و نبرد که بامهاجرت شا به
هنن وسیلۀ بیشتر نتقال فرهنگ وتمن خر سانی به ین سرزمین شننن.
ورود مشایخ صوفیه ز فغانستا آنروزبه هنن فصل بسیارمهمی در تاریخ رو بط
یننو کشور ست .باینگفت که درقرو ول هجری خر سا د ر ی مـر کـز
بزرگ صوفیه بود ،بطورمثال زشهربلخ که در دوره های پیش ز سالم شهرمورد
حتر م نزد بود ییا وزردشتیا بود ،وپرستشگاه نوبهار بلخ شهرت درهمۀ منطقه
د شت ،صوفیا نامن ری چو بر هیم دهم ،حمن خضرویه ،شفیق بلخی و مثال
آنا برخاستنن وخانقاه هاومر کز وعظ وتذکیر به کثرت دربلخ ودیگر شهرهای
خر سا دینه میشن .تعن دی زین صوفیا نامن رخر سا به هنن کوچیننن ودر
ین سرزمین صلح وصفا ومعنویت ،به تبلیغ فکار وتعالیم خود پرد ختنن .نخستین
صوفی نامن رخر سانی که نقش مهم درمعرفی فرقه های صوفیه ودرتـألـیـ،
کتب تذکرۀ صوفیا بعن ز خودش د شت ،علی بن عثما هجویری غـزنـوی
بود ،که درروستای هجویر درغزنی بننیاآمن ودر دورۀ سلطنت غـزنـوی در
الهور قامت گزین ودرهما شهروفات کرد .وی مول ،کتاب بسیارمهمی در
تصوف بزبا فارسی بنام کش ،لمحجوب ست ،کش ،لمحجوب برصوفیا
وآثار صوفیانه یشا درهنن و فغانستا ودیگرمحققا تصوف تأثیر بـزرگـی
د شته ست .آر مگاه هجویری غزنوی درالهور بنام د د گنج بخش زیـارتـگـاه
پرشکوهی ست ).
قسمت خیر ین معرفی مختصر ثرپرگهرد کتر رهین عزیز ر با آرزوی صحت
وسعادت وپژوهشهای دبی بیشترش ،باذکر ین مطلب رنگین خاتمه میـنهـم :
( دباء وشعر ی خر سانی که درهنن بسرمی بردنن ،به هننوستا وطبیعت ومردم
آ عشق میورزیننن ،زجملۀ عاشقا هنن یکی میرخسرو بود ،و هنن ر سرزمین
مادری وبهشت آسایش خود میخو نن وآنر بهتر زهمه سرزمین هاد نسته میگفت
زمستا هنن بهتر ز زمستا شنینخر سا ست ...میرخسروعقینه د ردکه سرود
هنن درجها نظیرنن رد ،نغمۀ هننی دل ر به شورمی آورد وبر نسا وحیو ثر
میگذ رد .و شهامت ز هننو ر که پس زمرگ شوهر آماده ست به کام آتش
برود ،می ستاینومیگوین :
شیوۀ عاشقی ی دوست ز هننو آموز زننه درآتش سوز شن آسا نیست
پوزش و توضیح الزم  :نسبت حجم زیاد مقاالت ،بعضا ً درصفحه بست میـن
شتباهاتی صورت میگیرد ،زین بابت زخو نننگا عزیزونویسننگا رجمنـن
همیشه پوزش طلب شنه ست .
درشمارۀ پیشین ،دربخش معرفی کتاب ،بخش زیادی زنوشتۀ همکار گر می
جناب پروفیسرلطیفی در شناخت کتاب رزننۀ جناب پروفیسرمـحـمـن مـیـن
صیقل ( فغانستا معاصر) زنشربازماننه بود .ینک مطلب ناقص (صفحۀ هفتم)

سین نقیب هلل ولی

صفحۀ چهارم
سننیاگوـ کالیفورنیا

به مناسبت درگذشت پروفیسر دل

روزچهارشنبه ۷۰جنوری سالجاری پروفیسرد کترعبن لحبیب دل ،نسـبـت
مریضی که عاینحال شا بود ،د عی جل ر لبیک گفت .ناهلل و نا لیه ر جعو .
بعن ز د ی نمازجنازۀ پروفیسرمرحوم درمسجن حضرت بر هیم خلیـل هلل
(ع) و قع شهرفریمونت شمال کالیفورنیا ،که جناب شا یکی زبنیانگذ ر ین
مسجنشری ،بود ،دربوستا رحمت بخاک سپرده شن .درمر سم تشییع جنـازه
وفاتحۀ مرحومی جمع کثیر ز فغانهای محترم کالیفورنیا شتر ک ورزیننن.
در ین مر سم د نشمننمحترم قـاری
صفی هلل ،محترم د کترسیـن عـبـن هلل
کاظم ،سابق رئیس فاکولتـۀ قـتـصـاد
ورئیس نجـمـن کـالنسـاال شـمـال
کالیفورنیا ،نجنیر ضر بی رئیس مسجـن
ومحترم دگرو ل صاحـب صـحـبـت
هاد شتنن ر جع به شخصیت و سجایـای
مرحومی  .آنا وفات پروفیسـردل ر
یک ضایعۀ علمی وملی د نستنن .محفل
بعن زختم کالم هلل مجین و تحاف دعا به
روح مرحومی وصرف نـذریـه کـه
خانو دۀ یشا تهیه نموده بودنـن ،بـه
شادروان پروفیسرداکترحبیب دل
پایا رسین.
وفات مرحوم د کتردل حقیقتا ً یک ضایعۀ بزرگ علمی وملی شمرده مـی
شود .یشا شخصیت علمی خیلی عالی بودنن وهمو ره به فکرکمک به همنوع
وهموطن خود می بودنن ،که چطوربه کن م طریق به یشا کمک نـمـایـنـن.
پروفیسرحبیب دل برعالوۀ تألیفاتی که درفاکولته های طب وفارمسی کابل و
جالل آبادد شتنن ،تابحال زین تألیفاتش درآ فاکولته ها ستفاده میشود .دو ثـر
رزننه دردیار غربت نیز زخود بجاگذ شتنن ،یکی آ بنام (مر کز سـالمـی در
یاالت متحنۀ مریکا) ودیگری بنام (شگفتی های خلقت دماغ) .
روح شا شاد وبهشت برین جای شا باد/ .
د ره  :عالیجناب پروفیسرد کتر عبن لحبیب دل ،ز ستاد سابقه د ر د نشکنۀ
دو سازی (فارمکولوژی) ،درطول منت در زی که به شغل شری ،تنریـس و
ر هنمایی د کتر جو کشورپرد ختنن ،بنو مبالغه بیش ز هز رشاگرد تربیت
کرده ودرخنمت هموطنا گماشتنن ،کتب علمی نتایج پژوهش های فـر و
شا  ،تاحال به شاگرد فاکولتۀ دو سازی فغانستا تنریس میگردد.
با تحاف دعابه رو آ ستادبزرگو ر ،وعـرض تسـلـیـت بـه خـانـو دۀ
رجمننش،جهت قنرشناسی زآ د نشمنن ،بخشهایی زدوتقـریـظ ،ولـی ز
شادرو ستاد ستاد پروفیسرد کتررجب علی طاهری ،ودومی زجناب ستاد
عبن لرشین بینش ر  ،که در بتن ی کتاب (شگفتی های خلقت دماغ) بـه چـاپ
رسینه ست ،نقل میکنیم:
پوهانند کتر حبیب دل ،سابق آمردیپارتمنت فارمکولوجی فاکولتـۀ طـب
پوهنتو کابل ،زجملۀ شاگرد ذکی ینجانب دردور تحصیل فـاکـولـتـه(
۰0۷2تا ۰004ه ش) بود .بعن زختم تحصیل باشمول درهیئت تنریسی ،یـک
ستاد ورزینه ومحبوب محصال طب بارآمن ...کتاب شگفتی های خلقت دماغ
تألی ،جناب د کترحبیب دل یک ثر جنین ،پرمحتو ومفینعلمی بر ی رباب
علم ود نش محسوب میشود ،و زنتیجۀ زحمات وتالشهای علمی مزبوربه مـیـا
آمنه ست ...سانیول ،کالیفورنیا سپتمبر)۷33۲
جناب ستادبینش نگاشته نن ...( :در ردی ،د نشمنن وآموزگار پیـشـنـۀ
وطن ماکه تفاقا ً درمنطقۀ بی یریای شمالی تشری ،آوردنن و رحـل قـامـت
فگنننن ،یکی هم جناب پروفیسرد کترحبیب دل بودنن که درکابل سـالـهـای
در زی مسئولیت دیپارتمنت فارمکولوجی ر در فاکولتۀ طب پوهنتو کـابـل
بعهنه شتنن ،وبگونه یکه همگا می شناسنن ،ین شخصیت همه دل عزیز یکی
ز ساتیذ بر زننه ومردم دوست وبرعالوه یک وطنپرست گرم وسردچشـیـنۀ
کشورما بشمار میرونن.
درپهلوی ینهمه صفات عالی علمی ،تاآنجاکه ین دوستن رشا در در ز ی
ین ده پانزده سال یشانر زنزدیک شناختم ،ودرنمازهای جماعت درکنارشـا
یستادم ،زهما ول تأسیس وبنیاگذ ری مرکز سالمی حضرت بر هیم خلیـل
هلل(ع) ،ین پوهاننخن دوست ،بصفت یکی کازخنمتگز ر صادق وصمیمی
ین مسجنشری ،،علی لرغم گرفتاریها ،بیماریها ومشکالت غربت نشینی ،د من
همت به کمربسته سالی چننبصفت عضوهیئت منیره به مورد خلی وبیرونـی
ین مرکز سالمی ،با زخودگذری وفن کاری صرف مساعی فرمودنن ،بلکه در
پهلوی آنهمه مجاهن ت صمیمانه باتحرک وتالش ز ین لوصفـی در نـنیشـۀ
ترتیب وآموزش سالمی کودکا ونوباوگا مهاجر ما نیز فتاده وبـه تـفـاق
وهمکاری دیگر خنمتگز ر ین مرکز سالمی ،به تأسیس یک منرسۀ بتن ئیه
نیز فتادنن ...ین مکتب درجو رمسجن شری ،بر هیم خلیل هلل فتتـاح وبـیـش
زچهارصنکودک ر زپسر و دختر بصورت مرتب ومسنجم دروس سـالمـی
ونوشت وخو بزبا های مادری شا مین دنن ...
ین معلم تو نمنن که عمرمبارک شا ز مرزهفتاد به باال رتقا یافته ،باتعجب و
تحیر حسنت میگویم ،وباالخص کشاده دستی وسخاوت ین بزرگمرد زینکه
حاصل فروش ین کتاب رزشمنن ر بر ی تقویۀ بنیا مالـی مـرکـز سـالمـی
حضرت بر هیم خلیل هلل وق ،فرموده نن ،بیش زپیش روحیۀ پـاک وبـی
آالیش سالمی وخن دوستی شانر تجلی مینهن ،که جز ک هلل خیرفی لن رین
نصیب شا باد/ )...
لکسننریه ـ ورجینیا
پروفیسرد کتر لطیفی

ضایعۀ بزرگ علمی

درهما لحظۀ که طبق عادت همیشگی درصند خبرگیری تلفونی ز حو ل
همسلک وهمکارگر می کادرعلمی فاکولتۀ طب کابل ،پروفیسرعبن لحبیب دل
بودم ،ناگها دوست گر م م کوشا عزیز زوفات لمناک و طالع د د .خیلی
غمگین و فسرده شنم  .یقینا ً زننگینامۀ مفصل ور بازماننگانش به نشرخو هنـن
رسانین .ر ستی به ین سرنوشت آدمی همه معتقنیم که وقتی جسم نسا فانـی
میشود ،روح وکه نفخۀ خن وننیست ،به جاوین والیتناهی می پـیـونـند ،و
پروفیسر دل روحا ً آگاه خو هنشن که ز وبه نیکی یادمیکنم وبه گفتـۀ یـرج
میرز (دل آ صاحبنل در دل خاک شادخو هنشن).
بهرحال ،یادم میآینکه من سالهاقبل دربخش معرفی نشر ت تـازۀ جـریـنۀ
مردمی من ،مرحوم پروفیسرحبیب دل ر درتشریح یک ثر تازه ش زیرعنو
(شگفتیهای خلقت دماغ) مختصر ًمعرفی نمودم .ینک فشرده ی زآ مضمو
ر که درشمارۀ  ۲۰۷جرینۀ وزین مین بچاپ رسین ،و نعکاس دهننه ویادآورد
د نش و ننیشۀ علمی پروفیسردل بوده ،وشخصیت علمی ور خاصتا ً دررشـتـۀ
فارمکولوژی تجسس تشریحی خارقه های خلقت دماغ نسا تبازر مینهن ،بـه
شما ر ئه مینهم :
بسی سالهاست که با ستادفرز نه ،زحمتکش وآزموده ،پوهانن د کترحبـیـب
دل ،زدل وجا آشنایی د رم  .نخست درهمسایگی کارتۀ (دنباله درصفحۀ)۲
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لمین ـ کالیفورنیا

جنگ سِر ِّی امریکا درافغانستان 9999ـ 9999
درس هایی ز جنگ سری  :جنگ سری دهۀ هشتاد سازما سیا در
فغانستا  ،درسهای خوب وبن بارآورد .حکومت رئیس جمهورکارتر هـنـگـام
طرح جنگ ،که فغانستا ر ویتنام (شوروی) بگرد نن ،آ درسها ر پیشبـیـنـی
نکرده بود .تصمیم ر ه نن زی عملیات سری در فغانستا و پاکسـتـا درسـال
 ۰۹23گرفته شن ،وتاسال ۰۹22وسعت قابل مالحظه پین نمود .درآغاز قصـر
سفین رهبری جنگ مخفی ر بنوش د شت ،ولی درسال  ۰۹22در ثر فشار قوی
کنگرۀ مریکا وپاکستا  ،سازما سیا د خل ماجر گردین ،ومجبورشن به نکشاف
هرچه بیشترجنگ توجه نماین .سازما سیا باآنکه درفرمول بننی پالیسی جنگ
شرکت د شت ،درپیشبرد فر طی جنگ بسیار محتاط بود.
ما چر جنگ ر بردیم؟  :مریکا سه هز رملیو د لر درجریا جنـگ
مخفی به مجاهنین فغانستا کمک کرد ،که یک سرمایه گذ ری نسبتا ً نـنک
تلقی میگردد ،مانتایج بزرگ بارآورد .شورویها درسال  ۰۹23زموق ،بسیـار
قوی درجنوب آسیا برخورد ربودنن .شورویهابه هننوستا که یک متحن قوی
شا بود ،سالح تهیه می کردنن ،که دردوجنگ باپاکستا به موفقیـت دسـت
یافت  .شوروی حتامیزبا کنفر نس صلح سال ۰۹22درتاشکنن بود ،که پـس
زجنگ سال ۰۹2۲میا هننوستا وپاکستا صورت گرفت  .شاه یر  ،متحن
مریکا سقوط کرده بود ،وجنر ل ضیا لحق زدوستی با مریکا فاصله د شـت .
فغانستا درآغاز یک طعمۀ آسا شمرده می شن ،ما شوروی پس ز 003۰روز
جنگ ،به شکست مو جه گردین.
به ین سئو ل که چر عملیات سری به موفقیت نجامین ،میتو به سه دلـیـل
خیلی عمنه تکیه نمود :شتباهات شوروی ،وجودمتحنین قنرتمنـن و مـردم
مصمم فغانستا .
شتباهات شوروی  :خیلی به روشن دینه میشودکه شتباهات رهـبـر
شوروی ،یک عنصرخیلی بزرگ درزمینه بود .بریژن ،درتهاجم به فغانستا  ،به
یک فیصلۀ نادرست وشگفت نگیز دست یازین ،که آ کشورر درجـامـعـۀ
جهانی بصفت یک کشور متجاوز شناسانن .رهبر شوروی کشورخـودر در
جنگهای چریکی دچار ساختنن که آمادۀ مقابلۀ مؤثر باآ نبود .ولی بـه بـاور
ماموریا سیا وپاکستا  ،شوروی تاسال  ۰۹2۲باگذشت زما درجنگهای غیـر
مرسوم تو نایی بیشترکسب کرد ،ودرعملیات ضنبغاوت شایستگی نشا د د،
مگرآ شایستگی بسیار ننک وخیلی ناوقت بود .شورویها پس زشش سال بـه
شتباهات خود وقتی پی بردننکه ر کتهای ستنگر زمین به هو ی مـریـکـا در
ختیار مجاهنین قر رد ده شنه بودنن.
شتباه تهاجم وپالیسی ناقص ضنبغاوت وآماده نساختن منابع ضروری بخاطر
دستیابی به پیروزی وضاع شوروی ر بنترکرد .شوروی تالش ورزینپیروزی
ر رز حاصل بن رد ،قو ی الزمی ر بر ی کنترول مرزهای پاکستا تـعـبـیـه
ننمودنن ،وگذ شتننکه باغیا درپایگاههای عملیات خود سربازگیری بـن رنـن،
آموزش دهنن و زخمی هار تن وی کننن .ین خطای بزرگ درهرنوع جـنـگ
گوریالیی میباشن .بخاطرجبر کمبود منابع الزمی ،شوروی به تکتیکهای ترور
ودهشت فگنی دست زد ،تامردم مجبور به فر ر ز کشور شا شونن ،وتعـن دی
که باقی مانننن ،در هر س بودنن .شوروی درحنود یک ملیو نسا ر به قتـل
رسانین ،وبننامی عظیم ر کمایی کرد .شوروی درحالیکه میتو نست بر ی جلب
نظر مردم فغانستا کارهایی نجام دهن ،بازی خیلی ضعی ،ر پیش گرفت  .ین
تنها شتباهات شوروی نبود که سبب باختن جنگ شن ،گرفیصلۀ رئیس جمهور
کارتر کمک به مجاهنین وتالشهای دپلوماتیک جنر ل ضیاء لحق نمـی بـود،
شوروی باوجود شتباهات ،شاین درجنگ پیروز می شن.ر هی وجـود نـن رد
درک کنیم که گر کارتر درسال  ۰۹23خودر زجنگ کنارمی کشین ،چـه
و قع میگردین؟ ولی ین مسأله منطقا ً ثابت ست که تاریـخ بصـورت کـامـل
متفاوت می بود .
یک نگاه به گذشته حالی میسازدکه سیستم سیاسی و قتصادی تحاد شوروی
دردهۀ هشتاد بصورت عمیق دچارمشکالت بود .ختالفات درونـی درنـظـام
کمونیستی و ناتو نی در ر ئۀ خنمات وخوشبختی ،مثل مرض سرطا نظام ر به
تحلیل می برد و دورنمای دو م آنر ناممکن می ساخت .بعضی ها ناتو نی نظام ر
درک کرده بودنن .
سازمانهای ستخبار تی به شمول سازما سیای مریکادرسال  ۰۹2۲گز رشی
ر زیرعنو (گوربه چ ،به کجامی رود) ر ئه د شتنن ،که درآ پالیسی و دپلو
ماسی شوروی ر در دهۀ نود پیشبینی کرده بودنن ،ونظریات مو فق ومخال ،در
آ نعکاس یافته بود .کثریت مو فقا ذعا د شتننکه حتمال زیاد وجود د رد
که گوربه چ ،با و ردکرد صالحات به تجنین قنرت نظام برحال شـوروی
همت گمارد ،وکنترول حزب کمونیست ر بر قلمروشوروی حفظ نماین ،مگر
درسیاست خارجی شوروی درکشورهای جها سوم تغییرعمنه نتظاربرده نمی
شود .مخالفا فکرمیکردننکه گوربه چ ،یک آدم صالح طلب نبوده ،فقـط
وفقط عالقمنن ست قنرت حزب کمونیست ر درجامعۀ شوروی تحکیم بخشن.
برخالف نظرمو فقا گوربه چ ،برآیننۀ تحادشوروی زنفوذ نسبتا ً کم ب
رخورد ر بود ،و نتو نست تغییر ت عمنه و ردکنن .نه مو فقا ونه مـخـالـفـا ،
سقوط کامل تحادشوروی ر پیشبینی نکرده بودنن ،که زدهۀ نود به حی یک
ملت باقی ماننه نمی تو نن .تهاجم شوروی بر فغانستا یکی زدالیلی بود کـه
پیشبینی ها غلط ثابت گردین.
متحنین نیرومنن ومتعهن  :علت دیگرپیروزی مریکا درجنگ سری،
وجود متحنین قنرتمنن درکنارآ بود .جنر ل ضیا زپاکستا وملک فهـن ز
عربستا سعودی به صورت کامل متعهن بودنن تاجنگ به پیروزی ناین شود .به
همین خاطرمنابع ضروروی ر بکار بردنن و زتهنین ت شوروی ومتحنیـن آ
نهر سیننن .باحضور فرقۀ چهلم شوروی درمرزهای غربی ،و ننیر گاننی درمرز
شرقی ،جنر ل ضیا لحق در و یل دهۀ هشتاد درمعرض خطر قر رد شت ،ولی و
محتاطانه زبنبختی وخطر طفره رفت .مریکا باجنر ل ضیا وملک فهنمشترکات
رزشی کمی د شت ،زیر هردوضن برقر ری دموکر سی و د ر ی تاریخچۀ بسیار
بنحقوق بشری بودنن .هردو (ضیاء و فهن) زنوعی سالم طرفن ری میکردننکه
درنزد کثریت مسلمانا  ،سالم فر طی تلقی می شن ،ولی جنر ل ضیا وملـک
فهن به چیزی عالقمننبودنن که طرف دلچسپی مریکاقر ر د شت ،وآ شکست
د د تهاجم شوروی بر فغانستا بود ـ چنانیکه رئیس جمهور روزولت ز مریکا
و چرچل نخست وزیر نگلیس باجوزف ستالین ز تحادشوروی همر هی کردنن
تا نازی های جرمنی و مپر توری جاپا ر درجنگ عمومی دوم جها شکست
دهنن ـ کارتر وریگن رؤسای جمهور مریکا بر ی مغلوب ساختن شـوروی در
فغانستا باجنر ل ضیا وملک فهن ،متحنین مریکا ،همر هی نمودنن .
مردم فغانستا  :مردم فغانستا عمنه ترین عامل پیروزی جنگ سـری
بودنن ،کثریت مطلق باشننگا فغانستا تهاجم شوروی ر به کشور شـا رد
کردنن ،وآنر یک جنایت ،وحشت وترور حاکمیت ملی وتمامیت رضی خود
پنن شتنن .درحالیکه شماری زطرفن ر رژیم حفیط هلل مین (دنباله درصفحۀ)2
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آزمون دیگرذهنیت قوم گرایی پارلمان
واشتباه سیاسی حکومت وحدت ملی

درمورد نتخابات شور ی ملی کشورکه شاین درمنت کمتر زیکسال برگز ر
شود ،نوشته هایی ر قبالتوسط رسانه های معتبر نترنتی کشور تحت عنو ً خانه
ملت محل تجمع مفسنین و شخاص بی کفایت ٌ به نشررسانینم و درنوشته دومی
هم توضیح کرده بودم که ین نمایننگا نباین به حی وکیل ملت باردیگر در
پارلما ر ه یابنن وبه هیچ صورت گنجایش نتخاب دوباره ر نن رنن .
ین هوشن رهار من بحی یک شهرونن عادی که جریانات سیاسی کشـور
ر بایک عالقه خاص تعقیب میکنن درنوشته های قبلی خود تذکرد ده بودم که
مروز ین بررسیهادر مورد بخش بزرگ نمایننه های پارلما بکلی صنق نمود.
درین چننروز خیردرجریا ر ی دهی به نامزدوزیر که توسط حکومت
وحنت ملی به پارلما معرفی شننن وطرز لعمل ر ی گیری عضای پارلما بـه
نامزد وزیر که بازهم ذهنیت قوم گر ئی وبی کفایتی ر تبارز د دنن بکـلـی
صنق نمود  .زمیا نزده تن کاننین وزیر صرف ۹تن ر ی عتماد گرفتننکه
زین ۹چهره معرفی شنه ۲پشتو ۷تاجیک یک ترکمن ویک ساد ت ر ی
عتماد بنست آوردنن وده نامزد وزیردیگر زجانب نماینن گا ملت رد شننن .ز
جمله ۷2نامزد وزیرصرف ده تن بشمول رئیس مینت ملی که 03فیصن کابینه
ر تشکیل مینهنن ر ی عتماد گرفتننکه آنر میتو یک کابینه ٌ لنگ ٌ خو نن.
ولی نامزد وزیر هز ره و وزبیک با وجودی که و جن سویه بلنن کادمیک
بنرجه دکتور ماننن آقای سرد رمحمن رحیمی جو با ستعن دکه بایک عالـم
مینو ری که میخو ست بوطن خویش خنمت کنن و آقای عباس بصیر وهـم
چنا برناکریمی که تجربه کاری ومنیرموفق در د ره ریاست جمهوری آقای
کرزی بود و ز بر در وزبیک ما آقای سرد رمحمن رحمن وغـلـو وآقـای
فیض له ذکی که در دوره  ۰۲ولسی جرگه دوکیل موفق بودنن بنابر دالیلـی
رد میشونن  .وجریا عطای ر ی عتماد ر به چهره های که د ر ی لیسانس وآنهم
زکن م نهادمشکوک ست تایین ونامزدوزیر نی که د ر ی تحصیالت خـیـلـی
عالی وگذشته خیلی روشن وکار د شتنن رد میشونن.
مشکل نه تنها درپارلما بلکه حکومت وحنت ملی وهمچنا گـروپـهـای
سیاسی که ز رئیس جمهور ورئیس جر یی در جریا نتخابات ریاست جمهور
که زیک کاننین دیگرحمایه نموده بودنن در نتخاب نامزدوزیر مقصر نـن
که ما ین شتباهات ر ز چننین بعن به بررسی می گیریم .
ول  :ذهنیت سنت قومی و رتباط قبیلوی در پارلما  :ین نوع ذهنیت بیانگر
آنست که هنوزنمایننگا به زدوبننهای قومی وقبیلوی گرفتار نن و نمایـنـنه
حقیقی ملت بشمار نمی رونن و ین حرکت شا نشا د دکه بخش بزرگ یـن
نمایننگا شخاص بی سو د َ کم سو د وطوریکه درباال ذکرکردم شـخـاص
مفسنوخود فروش وبیکفایت نن که تمیز درست زموق ،حساس یک نمایننه
پارلما ر نن رنن .پرو ضح ست که معیار د د ر ی نمایننگا به نامزد وزیر
بر حسب تعهن ،تجربه وشایسته ساالری نه ،بلکه درموردکاننینوزیر با یـک
تعصب قومی وزبانی وتبعیض برخورد شنه ست.
باتاس ،باینگفت دربین ده کاننینوزیر که زجانب عضای شور ی مـلـی
ردگردین شخاص نخبه ،کار بایک برنامه قوی ٍگسترده ومطابق بـه شـر یـط
کشورتوضیح گردین ولی وکالی پارلما قطعا در برنامه ین کانـنیـنوزیـر
عالقه نگرفتنن ودرتاالربجای آنکه با دقت کامل برنامه های کاننینوزیـر ر
بشنونن وروی آ قبل ز ر ی گیری بح وتبادل نظرکننن درعـوض بـنو
توجه با هم به صحبت و خننه با یکنیگر مشغول بودنن وتعن د دیگری با تیلفو
همر ه با دوستا خود صحبت میکردنن وخانم وکیال نیزهم با یکنیگر به سـر
گوشی َ غیبت و(چی چی پچی ) مصروف بودنن وحتی وکیالنی که ز نامـزد
وزیر سئو ل د شتننوسئو ل خودر بصورت تحریری به رئیس مجلس تحویل
د ده بودنن ولی درموقع جو ب د د نامزد وزیر به سو ل شا به بـیـرو ز
تاالر تشری ،د شتنن .
غالبا نصاب وکیلهای پارلما درتاالر هیچ وقت به حن کافی نبوده و کـثـر
قو نین به ساس گز رش رسانه های جمعی کشورهفته ها وحتی ماهها در مجالس
شور حاضر نشنه وبه پروسه ر ی گیری سهم نمیگیرنن گرفتاری ها ومسـایـل
شخصی وخصوصی ر نسبت به مسایل با همیت ملی ترجیح مین دنن ودرمسایل
ملی چو نصاب نمایننگا به سبب غیرحاضری های متنو م تکمیل نمیشن روز
ها وهفته ها ر ی گیری در مورد یک قانو خاص به عقب میافتاد ولی در د د
ر ی به نامزدوزیر که ز ۷4۹وکیل به تعن د ۷40آ حاضر بودنـن و یـن
تجمع وکیلها یک فرصت مناسب بر ی شخص وکیل ها بود که قانو شر یط
کاننین شن ر که بایست در نتخابات آیننه که یک وکیل و جـنشـر یـط
لیسانس باشنویایک دوره بحی نمایننه والیت خویش درپارلما کـارکـرده
باشن تصویب نمودننودرهمینجا هم به فکرآیننه خود ستنن وسعی د رنـنکـه
زجانب موکلین خودبا زدوبنن ها ود د رشوه دوباره به حی نمایننه درپارلما
ر ه یابنن فرقی نن رد که ین نمایننه بی سو د وکم سو د هم باشن .
دوم  :تیم آقای حمنزی وآقای عبن له بر ی نامزدوزیر کمپاین کـافـی
نکرده وبر ی شناسایی نامزدوزیر به صطالح ( البی گری) درست نکـردنـن
وبانمایننگا پارلما نشستهای جن گانه برگز رننموده ونامزدوزیر وبرنـامـه
کاری شانر بحی وزیرقبال معرفی نکردنن که در ین مورد هیچ قن می زجانب
رئیس جمهور و رئیس جر یی صورت نگرفت .بعضی به ین عقینه نن گروپ
های که هردو رئیس ر حمایه کرده بودنن نامزدوزیر ر باالی رئیس جمهور و
رئیس جر ئی تحمیل نمود ه نن .حمنزی وعبن له وقتی پستهای کلینی شا ز
پارلما ر ی تایینگرفتنن ودرخصوص متباقی وزر آنقنر دلچسپی نشا نن دنن،
که بعضیها ین وزر ی رد شنه ر به صطالح پیش مرگا خطاب میکنننکه بـار
دیگر ین دو رئیس وزر ی طبق دلخو ی خودر به پارلما معرفی کننن ،که لبته
ین یک فو ه ست وشاین حقیقت نن شته باشن و حتی بعضی ز هل خبره رد
کرد کاننین وزر ر یک شتباه سیاسی زجانب عضای مجلس مین نننو گـر
و قعا ین یک شتباه تلقی شود بازهم رئیس جمهور ورئیس جر یی وز ری رد
شنه ر باردوم جهت ر یگیری به پارلما بفرستنن ور یگیری مجند کن م مـانـع
قانونی نباشن ،لبته حمنزی توسط فرمانی میتو ننرفتن وکالر به رخصتـی بـه
تعویق بیانن زد ،و ین طرز لعمل در دیگر کشورها هم صورت گرفته ست.
سوم  :مشکل رقابت سیاسی گروپها ودرو قومی  :بعضی ز نامزد وزیـر
نسبت نتقام گیری ومشکل درو قومی زجانب وکیلهای ملت رد شـنه نـن.
فیض له ذکی که باحمایت جنر ل دوستم معاو ول رئیس جمهوررد شـن و
کثرپشتونها به وی ر ی عتمادنن دنن و عباس بصیرباپشتیبانی کریم خلیـلـی و
سرد رمحمنرحیمی وبرناکریمی باحمایه محمنمحقق معرفی شننن ،مکا
میرود که در ثر رقابت سیاسی که بین خلیلی و محقق موجود سـت ،وکـالی
و بسته به ین دو شخصیت به نامزدوزر ی یکنیگر ر ی نن ده باشنن،که گر ین
موضوع و قعیت د شته باشن هردودرحقیقت بازننه شنه نن و زلمی یونسی ز
سوی عطامحمننور ،خاطره فغا که نسبت نبود سناد تحصیلی ردشن ،باحمایت
حکمت خلیل کرزی معرفی شنه بود .دوسوم کابینه شاین بـعـن ز رخصـتـی
زمستانی بر ی گرفتن ر ی تایین به پارلما معرفی شوننومردم به تشویش ننکه

مترجم  :محمن فضل ناصری
ژورنالیست فغا درآو رگی

صفحۀ سوم
وود بریج ـ ورجینیا

مشکالت اسالم دربرابر کفر وتوهین به مقدسات

نویسنده  :مصطفی اکیول 91 ،جنوری  ،5192نیویارک تایمز
آیامسلمانهای معتنل ،باالخره علیه هم مذهبا جنگ طلب خودسـخـن مـی
گوینن؟ ین سئو لی ست که مردم سر سرجها د رنن ،ما تابه حال ین سئو ل ر
جن ً زیربح نگرفته بودنن .پس زحملۀ وحشتناک بردفترمجلۀ طنز «Charlie
» Hebdoوسوپرمارکیت کوشیر(یهودی) ،درپاریس ،آ سئو ل ر مطرح بح
ساخت.
زمامن ر مسلما  ،مام ها وروشنفکر سالمی صن ی خودر  ،هم آو باصن
های رهبر جها درمحکومیت ترور بلننکردنن .ما ین هاباین یک وظیفۀ مهم
و ساسی ر نیزبعهنه بگیرننکه عبارت زتفسیر دوباره وو قعی عنعنۀ مسلمانا در
مورد هانت به مقنسات میباشن .حملۀ تروریستی پاریس ظاهر ً بر ی جز د د
عاملین هانت برمقنسات سالم شعله ورگردین .تمسخر برمحمن بطـورعـمـوم
دررأس ین موضوع جنجال بر نگیز وضنونقیض هانت قر رگرفته ست .مـا
باین بخاطربسپاریم که تنهاپیغمبر سالم محمن ،یک چهرۀ مقنس دردین سـالم
محسوب نشنه ،زیر قرآ سایرپیامبر ر نیز تکریم وستایش میکنن ،مـانـنـن
حضر ت بر هیم ،موسی وعیسی .همچنا به مسلمانا گفته شنه که بایندر میا
ین پبامبر وفرستادگا خن ونن تبعیض و ختالف درنظرنباشن ،ولی تاهـنـوز
نظر فر طیو سالمی تنهامتوجه محمنمیباشن .یک نکتۀ قابل ذکر ین ست که
در حالیکه خن ونن سایرپیامبر  ،سایر دیا ماننن یهودیت وعیسویت مـقـنس
شمرده میشونن ،ولی بر ی مسلمانا دربین پیامبر تنها قنسیت محمن مننـظـر
میباشن .درینجاموضوع یک پنینۀ ملیت گر یی دینی نیزموردبح قـر رمـی
گیرد .درطول زمانیکه قر ۲تا ۰۷ر دربر میگیرد ،وموضوع لیبر لیسم در دیـن
تبارزنن شت ،توهین به مقنسات دردین عیسوی نیزیک گناه بشمار میرفت.
عقنۀ فر طیو تنهاتوهین مقابل حضرت محمن ست ،حتی توهین مـقـابـل
خن ونن که یک کفربزرگتر ست ،مورد توجۀ آنهاقر رنمی گیرد .یأ مـجـلـۀ
فکاهی (مثل چارلی هبنو) کارتونهایی نشرکرده به مسخرگی خن ونن که دیا
مثل یهودیت ،مسیحیت و سالم ر توهین میکنن ،ین کار فر طیو سالمـی ر
نار م نمی سازد ،به مجردیکه توهین برحضرت محمنمیشود ،آنهـا زخشـونـت
کارمیگیرنن .دهشت گر یا پاریس مایل به جز د د کفرگویا بودنن ،شـوق
ین کار بنیادجنگجویی در سالم ست .حو د دیگرهم درگذشته وجود د شته،
فتو ی آیت هلل خمینی علیه نویسننۀ مشهور ،سلما رشنی ،درسـال ۰۹2۹و
حتجاج علیه خبار دنمارکی که کارتو محمن ر در سال  ۷33۲نشرکرده بود،
پس حساسیت بنو شک فقط دربر بر حضرت محمن ست .
ین یک قضیۀ مذهبی میباشن ،تهن ب آ درین جها ست ونه به عـقـیـنۀ
ر ستین به خن ونن .ین ملیت مذهبی رهنمایی خودر زقانو شریعت میگـیـرد.
درشریعت حکامی ست که کفرر گناه مهلک مین نن .بایند نشمنن مسلمـا
بی باکانه وجرئتمنن نه روی ین موضوع بح کننن ،آنا میتو ننن به قنم ول
عتر ف کنننکه شریعت گرچه منشأ زخن میگیرد ،ما تعن د زیاددستـورهـای
ساخت نسا درآ ضافه شنه ست.
درقرآ هیچ نوع جز بر ی کفر یاترک عقینه طورآشکار درنظرگرفته نشنه،
همچنا هیچ حکمی به سنگسار یاتحقیرزنا  ،یاتحریم هنرهای زیبا نیست ،ین نو
آوریهای عقینتی وتفسیرهای نو ،توسط د نشمنن سالمی درقرو وسطی در
دبیات سالم فزود گشته ست .ین کاربه ساس محیط جتماعی آنزما بـود.
طوریکه می بینیم جز ی طاقت فرسا بر ی کفر وترک عقینه وقتی ظهورکرد
که حکومتهای مستبن ضرورت حساس کردننیک جازۀ شرعی بکار ست تا
مخالفین سیاسی خودر زبین ببرنن .طورمثال یکی زمحکومین کفردر و یل قر
 2بنام غلیا دمشقی بودکه ور دورۀ حکومت موی هاکشتنن .ور کافر گفتنن،
زیر ومیگفت حکمرو یا حق نن رنندعو کننن که قنرت بر ی آنها ز طرف
خن ونن د ده شنه ست ،آنا باین بن نننکه مقابل مردم خود مسئولیت د رنن.
قبل زینکه قانو شریعت بر ی ستفادۀ سیاسی قویترساخته شود هم ،کـفـار
برمسلمانها و سالم تحقیر وتوهین میکردنن .قرآ شری ،میگوین هروقت برسر
حرف خن ونن یا بر سالم مسخرگی کردنن ،شما باآنها د خل بح وگفت وگو
شوین تا موضوع ر تغییربنهنن ،ورنه مثل آنهامی شوین( .با آنها بنشینیـن) یـن
ست جو ب قرآ مقابل توهین ،نه خشونت ونه جنگ  .سانسورمسلمانهای عاقل
ورهبر سالمی عاقل درسر سر جها یک خنمت بزرگ به سالم خو هن بود،
گر سخنر نی وبح برسر سالم ر ز خشونت ودهشت ،بـطـرف آر مـش و
مذ کره وصلح ببرنن .ین نوع تبلیغ ،فر طیو مذهبی ر آر متر خو هنساخـت.
نیروی یک عقینه زتهنین و جبر قنرت نمی گیرد ،بلکه ز مانت خالقی و ز
قنرت روشنفکری منبع می گیرد/ .
*****************************************
دوردوم معرفی نامزد وزیر به ساس زدوبننهای قومی نه بلکه شـخـاص
تحصیل کرده با د نش ٬تجربه ود ر ی فق نظر وسیع به پارلما معرفی گردد/ .
*****************************************

اگرطالبان تروریست نیستند چراامریکا
سیزده سال با آنان جنگید ؟

0۰جنوری/کابل ـ تلویزیو نور :وز رت دفاع مریکا در روزهای نخست سال
۷3۰۲م عالم کردکه پس زین مالعمررهبرطالبا ر درصورتی هـنف قـر ر
مینهنکه وتهنینمستقیم علیه منیت مریکا محسوب شود .حاال مریکامیگوین
طالبا یک گروه تروریستی نیستنن .کاخ سفین عالم کردطالبا تنها بر ی پیشبرد
برنامه هایشا جنگ میکننن و مشابه گروه های تروریستی محسوب نمی شونن.
ریک شولتز معاو سخنگوی کاخ سفینگفت:طالبا باوجود جر ی تاکتیک
هایی مشابه گروههای تروریستی ،تروریست محسوب نمیشونن ،آنا تنهابر ی
پیشبردبرنامه های خود به نجام حمالت رعب نگیز در فغانستا د مه مینهنن!
شماری زآگاها سیاسی زین عالم کاخ سفین نتقاد میکننن .عـلـی کـبـر
جمشینی عضومجلس سنا میگوینچگونه تاپایا سال ۷3۰4طالـبـا دشـمـن
مریکابود و زآغازسال۷3۰۲دیگردشمن مریکا نیست؟ به باور و گر طـالـبـا
تروریست نیستنن پس چر مریکا در۰0سال گذشته باآنا جنگین؟
مریکادر ۷33۰عالم کردحکومتها وسازما هاییکه به گروههای تروریستی
درقلمروشا پناه بنهنن و زآنا حمایت کننن ،تروریست نن .برمبنای هـمـیـن
تعری ،طالبا هم درفهرست گروههای تروریستی جای گرفت وبر ی بازد شت
رهبر آ جو یزکال تعیین شن .به همین دلیل مریکا به فغانستا حمله کرد.
آگاها به ین باورننکه جنگ مریکا در فغانستا به سبب دشمنی با طالـبـا
نبوده ،بلکه هنفش درسطح منطقه وجها باع جنگ در کشورشنه وترجیـح
مینهنهنفهای خودر درمنطقه زسوی گروه های دیگری دنبال کنن.

حکومت عامل اصلی نقض حقوق بشراست

 0۰جنوری/کابل ـ تلویزیو نور :دینبا حقوق بشر درگز رشی حکومـت
ر عامل صلی نقض قو نین حقوق بشردرمین ننمسئول سازما میگوین دستاورد
های۰0سال دولت باتهنین جنی روبروست .نتقال قنرت ر که با جنجال همر ه
بود ،ووضع نامشخص کنونی ،دستآوردهای ۰0سال ر تهنین میکنن .

هفته نامۀ امید

نجنیر عبن لصبور فروز
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شمارۀ 999
نیوجرسی

یادی ازیک مرد مبارز :هدایت رحمانی بگراموال

الزم ست سخنی چنن ز هن یت رحمانی بگر مو ل بگویـم ،کـه حـاصـل
شناسایی ودوستی من با وست .هن یت رحمانی بر ی من نه تنـهـایـک عضـو
خانو ده ،بلکه شخصیت و التر و وزین تر زآ بود .هن یت سپاهی گمنام جهاد
مردم فغانستا  ،که زهمه همسنگر جهادو مقاومت کشور بیشتر تپینه ومبارزه
کرد .وخنمتگار بی مزدی بر ی وطن ومردمش بودکه دربر بر هرخنمتی بر ی
وطن وآز دی وطن مزدی نمی گرفت ،وهرگز مزدی نگرفت .حتی نخو ست
که زین خنمتگز ری وفن کاری وکسی آگاه گردد ،وچـو ر زی مـیـا
خودش ومیهنش باقی بمانن.
هن یت مرد مبارز وقهرما دربر بر
روسهای کمونیست و شغالگربودو در
ین مبارزه عزیزتریـن د شـتـه هـای
زننگی  ،پنربزرگو رومبارزش شهیـن
عبن لرحمن بگر مو ل ،وطن دوسـت
د شتنی ش و وجود پر زغم و ننوهش
ر زدست د د.رحمانی دردوطن ومردم
ر چنا درسینه د شت کـه یـن درد
آهسته آهسته ولی پیگیر نه وجودش ر
رنجور ساخـت وبـیـمـارش نـمـود.
وهمو ره زدرد وطن مینالیـن ،مـا ز
دردجسم هرگز ننالین ،وکس نن نسـت
شهید عبدالرحمن بگراموال
که هن یت بیمار ست یا صحتمنن !
بخاطرد رم زمانیکه خلقیهاوپرچمیهاحلقۀ غالمی روسهار بگرد نن ختنـن و
وطن ووطنن ر شانر به روسها تسلیم کرد  ،پنربزرگو ر شهین عبن لرحـمـن
بگر مو ل درهما لحظات نخست به کارآز دی وطن آغازنمـود .روسـتـا و
طر فیا خودر به مبارزه بر ی آز دی وطن دعوت کرد .چو هـن ف شـوم
کمونیستهار زهمه بیشتروبهتردرک کرده بود ،بهرکس میگفت که آر م ننشینین
ووظیفۀ خود ر دربر بر مادروطن نجام دهین .ماکمونیستهای وطنفـروش بـه
دستور باد ر شا درکرملین ،برآ شنننتاهرچه زودترصن ی چنین مبارزیـن
قهرما ودلن دۀ وطن ر دروهلۀ نخست خفه سازنن.درآنزما د کترنجیب هلل ،که
یکی زجنر ال خاد وشخص مورد عتماد سازما کی جی بی بـود ،دسـتـور
گرفت تاچارۀ شخاصی چو شهین عبن لرحمن بگر مو ل ر هرچه زودتر نماین.
سیاهی شب برهمه جاگسترده بود ،وچر غهای منازل خاموش شنه بـود ،و
مردم به بسترهای شا خو بینه بودنن ،که مامورین خاد درو زۀ منزل عبن لرحمن
بگر مو ل ر می کوبنن .جناب بگر مو ل که درآنزما فرزنن نش کـوچـک و
خردسال بودنن ،خود برآمنه و در ر بازکرد .وقتی مامورین جنر ل د کترنجیب
هلل می بینننکه خود عبن لرحمن ست ،ین مرد وطننوست ومبارز ر بابیشرمی
کش می کنننوبه د خل جیپ خادمی نن زنن ،به رویش تکۀ سیاهی ر میانن زنن
وحرکت میکننن .هنوز فرزنن وهمسر بگر مو ل درخو ب میباشنن ،ولـی ز
ضربت درو زۀ موتر بین رمیشونن ،می بینننکه درب حویلی باز ست وجـنـاب
بگر مو ل ر آ جانیا باخود برده نن ،وحتا به وموقع نن ده ننکه پاپوشی درپا
ولباس گرمی برتن کنن.
سی وپنج سال زآ شب میگذرد که همسروفرزنن ودوستا و عـزیـز
جناب عبن لرحمن بگر مو ل در نتظار ونشسته نن .سالها زیـن چشـم بـر هـی
گذشت ،وآ مردمبارز وآ فرزننصنیق وطن باز نگشت .ینکه چه حـال و
روزگاری برسر وآوردنن وبه چه نحوی شهینش کردنن ودرکجا مـنفـونـش
کردنن ،تاکنو کسی نمی د نن .ما خصلت کمونیستهاوروسهای شغالگـر بـه
پاسخ دهی ین سئو لها همکاری کرد ،تادوستا وفرزنن وعزیز عبن لرحمن
بگر مو ل و هز ر شهین همچو و ،چشم بر ه نباشنن ،که درروزحشر بادیـگـر
شهن ی گلگو کفن به نزدخن ونن(ج) ورسولش(ص) می آینتا مأو یش ر که
درفردوس برین ست ،خذ کنن ،وشرمساری وذلت قاتلین خود ر خود ببینن.
من فتخار دین ر ومهربانی آ مردبزرگ ر د شتم ،وهنوزپسربچۀ نو جو نـی
بودم که شخصیت و الی و سخت باالیم ثرد شته بود .نسا باوقار ،باقامت بلنن
وچهرۀ زیبا وآر سته بانور یما بود .موهای نبوهش درنزدیکـیـهـای رویـش
سفینی د شت که چهره ش ر زیبایی خاصی د ده بود .درمردی وجو نمردی،
دردوستی ورفاقت ،درنا دهی وسخاوت ،درمردم د ری وفن کاری چنا بود
که نظیرش ر در کس دیگری جز فرزننش هن یت رحمانی ننینه م .هن یـت
رحمانی لگوی وطننوستی ،محبت وعاطفه ،جو نمرد ور ستی ،هـمـکـاری و
همنلی بود .و ر ه پنرر به پیش گرفت وخنمت وطن ر فرض ذمۀ خـویـش
ساخت ،وبادر وطن ومردمش زننگی کرد .ین درد در و چنا عمیق بودکه با
دین رنخست در سیمایش خو ننه میشن .در مجلس هن یت حرف دیگری جـز
حرف وطن وغم آو رگی هموطنانش نبود .
هن یت رحمانی به شهین حمنشاه مسعود ،سپهساالرجهادمقنس ما ،سمـبـول
آز دی وحریت درجها معاصر سالم ومنطقه ،ر دت خاص د شـت ،و و ر
بهترین وو الترین مردمبارز و لگوی آز دی ،مردی ،شهامت و ستقامت دربر بر
شغالگر روسی ومزدور پاکستانی می د نست ،وآنهایی ر که باقهرما ملی
همکار وهمسنگر بودنن ،سخت دوست د شت وحرمت می نهاد ،وآنچه درتو
د شت درر ه آز دی وطن صرف کرد .درین ر ه نه شب ر دین ونه روز ر  ،نه به
کار ونه به روزگار رزش مین د ونه پرو ی کسی ر د شت که مانعش میشن.
آنگاه که روسهای شغالگر به وطنش حمله کردنن ،هن یت رحمانی نخستین
فرزنن وطن بودکه در دیارغربت فرزنن فن کاروطن ر جمع کرد تـاصـن ی
هموطنانش ر بگوش جهانیا برسانن ،و ین سالهای  ۰۹۲۹و ۰۹23بـود .وبـه
مشکل پانزده نفر ر درنیویارک پین کردکه زمبارزین ودلباختگا وطن بودنن،
زجمله میتو ز ستاد ستار جفایی ،محترما عبن لمجینمنصوری ،نثـار حـمـن
زوری ،ستاد حمن ر تب ،محمنیونسی ،حبیب هلل مایار ،محمن بر هیم صـافـی،
مسعودخلیلی ،محمنرشاد ،تمیم نورستانی وجناب حاجی محمن کبر شیرز د.
ین فرزنن صنیق وطن ،سروساما د د مظاهر ت ر برعلیه شغال روسهـا
دربر بر مقرسازما ملل متحن درنیویارک ترتیب مین دنن وبا شعارهای آز دی
وبیرقهای وطن ،درخیابانهای نیویارک به ر هپیمایی می پرد ختنن ،تا باشنآنهایی
که در دفاترآ تعمیربودنن ،به ین جمعیت پانزده نفری نظری نن زنن وبه فریاد
شا گوش دهنن .در بتن ین دفترنشینا باخود میگفتننکه پانزده نفر تـعـن د
چشمگیر نیست که صن ی شا باینشنینه شود و ین کاربه زحمتش نمی رزد ،و
بنین ترتیب هیچ توجهی به آ جمعیت کوچک نمی کردنن .باری دریکی ز
ین مظاهر ت علیه شغالگری شوروی ،ین جمع کوچک درحالیکه سـردی و
خنک نیویارک بین دمیکرد ،چو کوه مستحکم پابرجامانننن وپرو ی زجـر
سردی هو ونگاههای ذیت کنننۀ عابرین ر نن شتنن ،تاباالخره تـعـن دزیـادی
مریکاییا ز یستادگی و ستو ری ین جمع کوچک درحیرت شننن ،چو می
دیننن که ین جمع هنوزدرآنجا یستاده باسروصن های یخزده ،که حتابعض شا
لباس مناسب زمستانی نن شته ومی لرزیننن ،ولی پیام مردم فغانستا ر مرتبا ً بیا
میکردنن .

زهن یت شنینه م که میگفت( :درآنروزها زخنک که چه میپرسی که روده
های ما زگرسنگی هم قالمقال ر ه نن خته بودنن وکی ،سگرت هرلحظه غلبـه
میکرد .عابرین نیویارک کثربا نام فغانستا آشنا نبودنن ،ولی یستادگـی یـن
جمعیت کوچک مظاهره چی یشا ر و د ر میساخت تادرنگ نماینن وبشنونـن
که یشا چه میگوینن .سر نجام روزبه پایا میرسن ودفترنشینا ملل متحنبه ین
جمعیت قلیل توجهی نکرده وبالباسهای شیک وموترهای سیاه خودبـه خـانـه
میروننفرد می آیننوبازهما جمعیت پانزده نفری ر می بینننوتوجهـی نـمـی
کننن .چننین روز بنین منو ل مگذرد ،مظاهره چیا درتعن د بیشتر نمیشونن ودر
ستقامت و ستو ری محکمتر میگردنن ،همه زخنک می لرزنن وباسروصورتهای
خشکینه وپریشا  ،ماباصن ی رساکه با همت باال همر ه بـود ،مـیـگـویـنـن:
فغانستا ! فغانستا !
دفترنشینا ملل متحن سر نجام به تعن دمظاهره چیا نه ،بلکه به ر دۀ متیـن و
مقاومت آهنین یشا تسلیم میشونن ،نمایننۀ خودر میفرستنن تا دریابنکه ینهاچه
میخو هنن وهنف یشا زچه قر ر ست .زهمین روزمیباشن که مسألۀ شـغـال
فغانستا زمسایل د درملل متحنمیشود ،ورفته رفته سرخط گفت وشنودهـای
د غ درآ کانو میگردد .ین جمعیت قلیل ولی با ر دۀ آهنین جازه می یابننتا
درگفت وشنودهای که درتاالرملل متحن دربارۀ شغال فغانستا توسط روسهـا
میشن ،حضوریابنن .ین جمعیت پانزده نفری توجۀ سازما ملل وفرستادگا ملتها
ر به قضیۀ شغال فغانستا چنا میکشانننکه آ سازما زشوروی میخو هن تابه
سئو لهای یجادشنه ز شغال فغانستا پاسخ دهـن ،وشـوروی وزیـرخـارجـۀ
خودر که درآنزما ننره گرومیکو بود به نیویارک فرستاد و ین جمعیت هـم
جازه حضوریافت .زمانی که گرومیکو بن خل سالو ملل متحنبر ی پاسخنهی
د خل شن ،همه مظاهره چیا صن ی نزجار ونفرت بلننمیکننن وهن یت رحمانی
خاکسترد نی ر که درباالی میزی بودبرد شته وحو لۀ فر د گرومیکو میکنن که
نزدیک بود به رویش صابت کنن.
هلهله درمیا حاضر باالمیشود ،بعضی هاقهقهه میخننننوبعض دیـگـر در
جستجومیشونن تابا ین مردشجاع معرفت حاصل نماینن ،ین عمل هن یـت هلل
رحمانی خودیک فن کاری و زجا گذشتن درر ه وطن بود .ین پیکارهن یـت
رحمانی دربر بردشمن وطنش زنوع پیکارهایست که زخودشجاعت و سربازی
خاص میخو هن ،که جزدرشخص و درکس دیگری دینه نمی شن .هن یت می
د نست که ین کاربه قیمت جانش تمام میشود ولی آنر کرد تابه وطنش بگوین
که جانم فن یت  .هن یت رحمانی دشمن وطن ر دربر برهمۀ جهانـیـا زبـو
ساخت .گرومیکو خجل شنه سرخی چهره ش بیشترگردینه پیشانی ش عرق
میکنن ،پاهایش سستی کرد وبه میزخطابه خودر رسانن .چو ر ه هن یت حـق
بود وخن وننالیز ل(ج) حافظش شن و دشمن نتو نست به وضرر برسانن.
هن یت رحمانی سجایای نیک فر و د شت ،گردرموردهریک سجیۀ نیکوی
وصحبت نماییم ممکن باالخره به پایا برسن ،ولی عشقی که وبه وطن د شت،
بی پایا بودکه باسخن وتحریر نجام آ ر نمیتو تعیین کرد .دریـک حـرف
وکسی بجزیک عاشق دلباخته و دلسوزوطن نبود .وبه کـاکـای گـر مـی و
بزرگو رش جنر ل محمن مهنی بگر مو ل فتخارمیکرد که درسنگرمـبـارزه و
مقاومت باشهین حمنشاه مسعود ،منجی آز دی کشور ،یکجا دربر بـرطـالـبـا
مزدور سیه دل می رزمین .شهینجنر ل بگر مو ل که پیلوت بود ،درکنار سایـر
مجاهنین ر ه حق دربر برنوکر پاکستانی رزمین وهمر ه بامرد شجـاع وسـر
سپردۀ میهن شهینعبن لرحیم غفورزی ومجاهننستو محمنعزیز مـر د در ثـر
سقوط طیارۀ حامل شا شهینشننن .روح شا شاد وجنت برین نصیب شا باد .
من فتخاردوستی هردور د شتم .
فضیلتمآب حاجی محمن کبر شیرز د ،یکی زد نشمنن محبوب کشور ،که
همۀ عمر ر درر ه جهادوآز دی میهنش وخنمتگز ری مردمش سپری کرده ،می
گوین :آو نی که روسهابه کشورحمله کردنن ،هن یت رحمانی ودیگردوستـا
که تعن دما محنود بود ،فعالیتهایی ر بر ه نن ختیم تاصن ی مردم خودر ووطـن
ر که در شغال روسهای کمونیست بود ،بگوش جهانیا برسانیم .موق ،ماخوب
بود چو درشهرنیویارک بودیم ین مرکز دنیابودو هرحرکتی که درین جامی
شن به آ و حنمردم درهمه گوشه وکنارجها زآ آگاه می شننن .ولی بر ی
ین فعالیتها که شامل برگز ری تظاهر ت ،تهیه شعار ها ،دین وو دینها با شخاص
چه درملل متحن وچه درد خل مریکا و روزنامه نگار بود ،مصارف کارد شت
وما زنگاه مادی وپولی ضعی ،بودیم  .دریک چایخانه جمع شنیم تامصارف ر
بسنجیم ،بعن زگفت وشنوددریافتیم که بر ی ین کـارحـن قـل دوهـز رد لـر
ضرورت ست ،و ین بر ی همۀ مامشکل بود .هن یت هلل جا رحمانی دیرتربه
مجلس رسین وپرسینکه چر همه گرفته معلوم میشوین؟ گفتیم در فـکـر یـن
هستیم که مصارف ر چگونه پین کنیم ،درآنوقت دوهز ر د لرپول زیادی بـود،
گفت چننمیشود ،گفتیم تقریبا ًدوهز ر د لر .هن یت گفت شماهمینجا باشین ،من
بعن زیکساعت دوباره می آیم .بعن زکمتر زیکساعت هن یت رحمانی آمـن و
پاکتی ر زجیب کشین وبرسرمیز مانن ،که درآ دوهز ر د لربود ،وگفت درین
کارهاغم پول ر نن شته باشین ،چاره ش میشود .همۀ ماخوشحال شنیم وبه فعالیت
شروع کردیم  .جناب حاجی کبرشیرز د فزودنن :ین تنها یکبارنبود ،بلکه هر
زمانیکه مابه مشکل مادی مو جه میشنیم ،هن یت رحمانی به شکلی ز شـکـال
چارۀ آنر میکرد ومار نمی گذ شت در مضیقه باشیم ).
آخرین صحبت من باهن یت رحمانی یک هفته پیش زوفاتش بود ،وبـر یـم
گفت که درسهای د کتری خودر شروع کرده من وپروفیسر رهنمایم گـفـت
چیزی درموردزننگیت بنویس .هن یت بر ی لحظۀ فکرمیکنن وبعن به پروفیسر
میگوین من هرچه فکرکردم درزننگی خود زپول ود ر یی چیزی پین نکردم
که دربارۀ آ بنویسم ،ما چیزی که د رم یک مادر سرسفین د رم که خنمتش ر
میکنم ،یک همسرعزیز د رم که خنمت مر میکنن ،یک پسرجو وتحصیلیافته
د رم که به و فتخارمیکنم ،ویک وطن دربنن د رم که زدردش می سوزم .گر
میخو هی درمورد ین چهارچیزنوشته کنم ،هرقنرمیخو هی مینویسم  .پروفیسر
خاموش شن ودرفکر فرو رفت ،زجایش برخاست وبه قنم زد پـرد خـت،
چرخین وقنم زد ،بعنروبروی هن یت نشست ودست ر زیر الشه گـذ شـت،
نفس عمیقی کشین وبه هن یت گفت :آقای رحمانی آنچه که تـو د ری مـن
نن رم ،یکاش که من مثل تومی بودم ،توغنی هستی ومافقیریم !
وقتی هن یت ین قصه ر بر یم گفت ،من در و حساس خوشی و فتـخـار ر
درک میکردم .گفت :من پول وهستی درزننگی جمع نکرده م ،آنچه جـمـع
کرده م دوستا وعزیز من هستننکه درکنج وکناردنیا میباشنن ،باآنهاآنقـنر
مصروفم که هرگزوقت فکرکرد پولن ر شن وثروتمننشن نـن رم ،یـن
عزیز همه پولهای من و ثروت من هستنن.روح هن یت هلل رحمانی بگر مو ل
شاد وخن ونن متعال فردوس برین ر نصیبش بن رد ،آمین یا رب لعالمین/ .
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تازه و رد به کالیفورنیا درشهر یونین ستی تأسیس شنه بود ،باهمکاری دوسـت
مرحومم زلمی پوپل ،منیریت (مجلۀ خر سا ) ر بنوش گرفتم ،و ین طـریـق
باهموطنا مهاجردر یاالت مختل ،آشنایی فر هم آمن ،یکی زنخستین مهربانانی
که تلفونی به من ظهارمحبت کرده و نتشار ولین شمارۀ مجله ر (ستو سوم)

د کترغالم محمن دستگیر

صفحۀ پنجم
برومفیلن ـ کلور دو

دوست ما هدایت بگراموال جان بحق سپرد

اناهلل و اناالیه راجعون
جز ناله زین غمکنه آو ز نیاین
زین پرده یکی نغمۀ دمساز نیاین
مرغی که شود بستۀ ین د م ,دریغا
تا حشر دیگر بر سر پرو ز نیاین
با تأس ،لمناک و تأثر عمیق مطلع
شنم که دوست عـزیـز وطـنـن ر
گر نقنر هن یت بگر مو ل بـه روز
چهارشنبه۷2جنوری ,۷3۰۲مطابـق
 ۲دلو ,۰0۹0مطابق  2ربیع لـثـانـی
 ۰002به در لبقا سفرکردو برحمت
و بخشایش یزدی پیوست.
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النگآیلنن به مامت فضیلتمآب حاجی کبرشیرز د صورت گرفت و مـر سـم
فاتحه د ری درمرکز سالمی د ر لتقوی در فالشنگ نیویارک ز ساعت  ۰لی 0
بعن ز ظهر نجام یافت .در مجلس عز د ری تعن د غفیری ز عضـای فـامـیـل,
دوستا  ,رفقا ,قربا ,همکار و وطنن ر شرکت ورزینه با تالوت قرآ پاک
درود و تهنیت ها نثار روح شادش نمودنن.
هن یت بگر مو ل ,بروز سیزدهم مارچ  ۰۹۲۷در قریۀ غالم علی خا که جن
مجن متوفی و ز خو نین بگر م بودنن ,تولنشن .بعن زختم تعلیمات بتن ئـی ز
لیسۀ نعما شهرچاریکار،د خل لیسۀ عالی حبیبیه گردین .پس ز فر غت ز مکتب
شامل د نشکنۀ علوم سیاسی و قتصادی د نشگاه کابل شنه به تعقیب فـر غـت،
منتی ر دربست منیریت عمومی وز رت تجارت یفای وظیفه نمود .در۰۹۲2
بر ی تحصیالت عالی به یونیورسیتی نیوجرسی و رد مریکاشـن ،ومـاسـتـری
قتصاد ر ز Drew Universityبنست آورد .درحین جهاد پنرش عبن لرحما
بگر مو ل وکیل شور زطرف دشمنا وطن و سالم به قتل رسینه جام شهادت
نوشین .ین ظالما بن کرد ر کمونست و طالبا غولپیکر چننین نفر ز عضـای
فامیل وکیل بگر مو ل ر نیزبه شهادت رسانیننن .نظر بشر یط ناگو ر بوطن بـر
گشته نتو نست ودر مریکا مسکن گزین و با خانمش هیلینور که یک قانو د
قو نین مهاجرت بود زدو ج کرد و تا دم مرگ سی و دو سال ر در جو ر مهر
و محبت یکنیگر سپری نمودنن .حاصل ین زدو ج یک فرزنن ست که مارتین
مین رحمانی نام د رد .
رو نشاد هن یت رحمانی بگر مو ل عقینۀ ر سخ د شت که فغانستا بزور بازو
و شهامت مجاهنین تحت قومانن نی آمرصاحب حمن شاه مسعـود (شـهـیـن,
قهرما ملی فغانستا ) و دیگر مجاهنین کر م ,وطن ر زشرکمونستها رهائـی
بخشینه طالبا ر بگود ل تباهی رهسپارمیسازنن .ویک ضن سرسخت کمونستها
و طالبها بود .و رتباط عمیق قلبی خود ر با مردم فغانستا مخصوصأ لینر تـا
خیرحیات نگه د شته هنگام ورودشا به مریکا زهیچ نوع کمکهای مـادی و
معنوی دریغ نکرده ست .کسانیکه ور ز نزدیک میشناسنن مین ننن که و یک
مرد وطننوست ,مهربا  ,معتقن وسخاوتمنن بود .با من همیش در مجالس یادبود
حمنشاه مسعود شهین قهرما ملی فغانستا که با هم مینینیم باچهرۀ خنن و
لطاف ومهربانی و فر تقنیربجا میآورد .آ خاطره ها همیش با من چو خزینۀ
بی بهائی همر ه خو هن بود.
باهرکسیکه درباره ش صحبت کردم ,ور یک مرد مومن و مسلما ر ستین,
وطننوست ,بر درمشفق ,شوهرنهایت مهربا و رفیق با وفا تعری ،میشنینم .به
یقین ین وصاف و شخصیت و توشۀ بود بر ی بهشت برین .بر ی دوستـا و
بازماننگا وی بخصوص مادر ,خانم ,پسر ,بر در وخو هر نش تسلیت عرض
نموده صبر جمیل و جر جزیل بر یشا ز دربار لهی تمنا د رم و با ین چنن بیت
ستادخلیلی نوشته م ر پایا بخشینه ،زمحترم فو د رحمانی بگر مو ل و متـیـن
رحمانی که در قسمت تهیۀ ین چنن سطر با من همکاری نموده نن یک جهـا
سپاسگز رم.
درد که نظیرش به جها باز نیاین
در سینۀ ین خاک نها ست جهانی
در مجمع قو م ســر فر ز نیاینن
هر قوم که روشن نکنن نام بزرگا
*****************************************
تبریک گفت ،مرد مهربا  ،ما ناشناسی بانام هن یت هلل رحمانی بگـر مـو ل ز
نیویارک بود ،و ین آغازآشنایی بودکه به مرور به دوستی وباالخره به بر دری
صمیمانه رسین .هنگامیکه نتشار مین درسال ۰۹۹۷شروع شن ،هن یت جا پشتی
بانی ودستگیری بینریغ خویش ر زین نشریه د مه د ده وحتی دوهفته پـیـش
زوفاتش نیز عانۀ خود ر به مین رسال نمود .
باری ،ولین بارهن یت رحمانی ر دریکی زتظاهر ت فغانهادربر بر کاخ ملل
متحن درنیویارک درسال ۰۹2۹دینم ،که زکالیفورنیا بر ی دین قـارب بـه
ورجینیا آمنه بودم ،وهمر ه باد کتررهین و شادرو نجات هلل خلیـلـی بـر ی
شرکت درآ مظاهره بر ی یکروزبه آنجارفتیم .بامحبتی زمن ستقبال نمودکه
گویی سالهای سال بایکن گر بوده یم .درسالهای بعن وقتی به رهنمایی قهـرمـا
ملی شهین حمن شاه مسعود ،گردهمایی های متو تربر ی بح بر یجاد حـزب
نهضت ملی فغانستا وتهیۀ مسودۀ هن ف وخط مشی نهضت در فغانستا بعـن
زجنگ ،درلنن برگز رمی شن ،من م همر ه بودیم که درنتیجۀ تبادل فـکـار،
چنا بهم پیونن شنیم که ناگفته حرفم ر درک مینمودو من حرف دل ناگفـتـه
ش ر درمی یافتم ،لبته تمام (حرفهاوحنیثها) در بارۀ وطن بود ومقاومت ملـی
مردم فغانستا .
باشهادت جانسوزقهرما ملی ،همچوتمام میهننوستا ودوستن ر مسـعـود
بزرگ ،باهم میگریستیم وباهم خو دل میخوردیم .زنخستین محفل سـالـگـرد
شهادت مسعودشهیندرورجینیاتاهمین سال پیش،هن یت رحمانی در تـأمـیـن
مخارج ین محافل سهم گرفته وحن کثر کوشش مینمود به ورجینیاآمنه باحضار
دین نموده وسخنر نی یر د بکنن.
شش ماه پیش میخو ستم بر ی د ی فریضۀ حج بروم ،ویزه باین ز قونسلگری
عربستا سعودی درنیویارک میگرفتم ،تکت رفت وبر گشت به جنه ر خرینم،
به هن یت طالع د دم که صبح ساعت ده به نیویارک میرسم وباین بالفاصله بـه
قونسلگری بروم  .وچنن دقیقه پیش زرسیننم ،به مین هو یی آمن ومنتظرشن،
تا ینکه من رسینم و بامصافحۀ صمیمانه مر به د خل منهاتن به قونسلگری بـرد،
ویزه گرفتم ،تاریخ پرو زم پنج روز بعن بود .هرچه زش خو ستم بـگـذ رد بـه
کن م هوتل رز قیمت بروم ،نشن ومر به پارتمانش در وود ساین برد و پـنـج
روز با وبودم  .طی آنروزهافرصت دین ر با ستاد ستارجفایی ودیگر دوسـتـا
ر بر یم فر هم آورد .روزموعودمر به مین هو یی برد ،ما زآنجا که خو سـت
خن ونن نبود ،مسئولین هو پیمایی عربستا گفتنن ،همین آل که توبه یـنـجـا
رسینه ی ،سرحن بین جنه ومکۀ معظمه بسته شن ،وهیچ مکا نن ردکسی فرد
به د خل مکه جازۀ ورود بیابن .
با دلشکستگی ساعتی آنجاماننم تا بلکه فرجی پنینآین ،مانشـن ،هـن یـت
تلفونی حو لم ر گرفت ووقتی فهمینخو ست خن ونن(ج) نبود(دنباله در ص)۲

هفته نامۀ امید
دربارۀ حکومت وحدت ملی (دنباله زصفحۀ دوم)
سیستم مکافات ومجاز ت موجود ست وکار شخاص وقتا ً فوقتا ً رزیابی مـی
شود .شایسته ساالری به ساس ظو بط نجام میشود .ما برعکس ،دریک دولـت
غیرملی ،شایسته ساالری بیشتر درشعار باقی میمانن ،و گر زآ ستفاده هم شود،
به مفهوم ومعنای صلی آ نمیباشن .بعبارۀ دیگر ،شایسته ساالری که هنف آ
نتخاب شخاص شایسته بر ی خنمت به مردم ست ،بکارنمیرود .شایستگی یک
شخص به آ رتباط د ردکه تاچه حن به شخص و شخاصیکه ور ستخن م می
کننن ،مفین و قع میشونن .خالصه ینکه شایستگی دریک دولـت غـیـرمـلـی
فغانستا درگیر رو بط ست نه ظو بط .
حز ب سیاسی نیزدردولتهای ملی وغیرملی تفاوت د رنن .دریک دولت ملی
مثل مریکا ،تعند حز ب ز دوتاسه تجاوز نمیکنن .حز ب همه شـمـول نـنو
ممانعتی بر ی عضویت درآنهاوجودنن رد .فرق حـز ب در هـن ف وطـرق
رسین به آنهاست .مثال ً دموکر تها طرفن ر قلیت هاومخال ،لشکرکشی مریکا
درخارج ست .همچنا دموکر تها زیک حکومت مرکزی قوی حمایت مـی
کننن ،مابرعکس جمهوری خو ها مخال ،ین طرز تفکر نن .همچنا مـنـابـع
تمویل حز ب روشن زد خل کشور تأمین می گردد .ما دریک دولت غـیـر
ملی مثل فغانستا  ،درحال حاضر حز ب سیاسی به مفهوم صلی وجودنن رنـن،
آنهایی هم که قبل ز نتخابات ریاست جمهوری عرض نن م کردنن ،تعن د آنها
زیادبود .همچنا حز ب سیاسی در فغانستا رنگ وبوی قومی ،مذهبی یاسمتی
د رنن و کثر زطرف کشورهای خارج تمویل میشونن .
فرق دیگردولت ملی وغیرملی ،درنحوۀ نتخابات ریاست جمهوری و شـور
های والیتی میباشن .دریک دولت ملی نتخابات آز د(شفاف) و عادالنه سـت،
هرکسی میتو ننخودر بر ی یک کرسی نامزدکنن و حکومت درآ دخالتـی
نن رد  .همه شهرونن کارت هویت برقی د رنن و نتخابات کمپیوتری میباشن.
نامزد رقیب درمیز منور هن ف وروش های رسین به آنر بیا مین رنن و ز
آ دفاع میکننن ،تارأی دهننگا موق ،هرنامزد ر بفهمن ،ونیز سو بق تعلیمـی
وکاری هرنامزد ر مطبوعات در زیرذره بین قر رمینهن .
و ما دریک دولت غیرملی ،کثر ً شفاف وعادالنه نیست ،حکومت نامزدها ر
کنترول میکنن وهرکس نمیتو نن خودر کاننین کنن .بر ی کاننین شر یطی
وضع میشود ،کاننین رقیب درمحضرعام بایک دیگر به مباحثه ومشاجره نمی
پرد زنن وبیشترمصاحبۀ جن گانه ر با مطبوعات نجام مینهنن .مصارف مبارز ت
نتخاباتی معلوم نمیباشن تافهمینه شود زکن م منبع تمویل میگردد .در نتخابـات
خیرپول دولت زطریق وز رت مالیه درمبارز ت یکی زنامزدها ستفاده شن .هم
چنا کشورهای دیگرنیز مصارف مبارز ت نتخاباتی ریاست جمهوری ر تمویل
کردنن .برعالوه حکومت نیز در نتخابات من خله کرد .ز همین لحا تـقـلـب
گسترده صورت گرفت و نتخابات ریاست جمهوری به بن بست کشینه شن .
خصوصیت دیگریک دولت ملت ملی آنست که همه شهرونن به دورقانو
ساسی ،بیرق وسرود ملی جمع میشونن ،ودر عمال وکار های خود منافع علیای
کشور ر ترجیح مینهنن ،یعنی به آ وفاد ر می باشنن .گرمنافع علیای کشوربه
مخاطره قر رگیرد ،هم شهرونن درهمه جاکه باشنن به پامیخیزنن .طورمـثـال،
فر نسوی ها ین کارر هفتۀ گذشته نجام د دنن ،بعن ز ینکه دهشت فگنـا بـه
دفترمجلۀ چارلی هبنو ویک مغازۀ خور ک یهودی هاحمله کرده وهفنه نفـر
ر کشتنن ،ملیونها فر نسوی به جاده هاریختنن تاهمبستگی خودر تمثیل بن رنن.
ما دریک دولت غیرملی ،شهرونن عوض قانو ساسی ،بیرق و سرودملی،
به دور فامیل ،قوم ،مذهب ،سمت و ینیالوژی جمع می شونن وبه آ وفـاد ر
هستنن وکسب هویت میکننن .مردم در عمال و جر ت خود ین همبستگی هار
نسبت به منافع علیا کشورترجیح مینهنن .زهمین رو در فغانستا ما ول پشتو ،
تاجیک ،هز ره  ...و هستیم ،بعن فغا  ،یعنی پشتو فغا  ،تاجیک فغا وغیره،
نه فغا پشتو  ،فغا تاجیک  ...ین نوع همبستگی وحنت ر زبین میبردو زمینه
ر بر ی من خلۀ کشورهای خارجی همو رمیسازد .معطلی کابیـنـۀ حـکـومـت
وحنت ملی ،بن بست در نتخابات ریاست جمهوری ،حملۀ شـوروی سـابـق،
من خالت بیشرمانۀ پاکستا همه وهمه ناشی زفقن وحنت ملی میباشن .بایـن
متذکر شنکه درجملۀ ین همبستگی قومی و سمتی خطرناکترین آنهاکـه در
تاریخ کشورعزیزما جار وجنجال هایی ر خلق کرده ست .
مطلب دیگری ر که به رتباط دولت ملی وغیرملی نباین فـر مـوش کـرد،
ینست که وحنت ملی ر نمیتو با تضرع ،لتجاء و دعا یجاد کرد .طـوریـکـه
دینیم ین یک پروسه ست باحاکمیت قانو  ،حکومتن ری خوب ،عـن لـت
جتماعی ،نتخابات شفاف وعادالنه ،شایسته ساالری ،تعهن به منافع ملی وغیـره
عناصرمردمساالری یجاد میشود .ما هلل خا خو ست تاتهن ب یک دولـت
ملی ر در فغانستا بگذ رد ،ما در ثرمن خلۀ نگلیس وروحانیو ناکام شن .
زمینه بر ی یجاد یک دولت ملی بعن زسقوط طالبا و یجادحکومـت هـای
مؤقت ،نتقالی و نتخابی خیلی ها مساعنبود ،ما حامنکرزی همۀ توجۀ خودر به
د مۀ قنرت ،پول ننوزی ،کبک پلو(نه مرغ پلو !) معطوف وبه خو ب غفلت
فرو رفت ،نتیجه آ شنکه فغانستا درزمرۀ بنترین دولت غیرملی قر رگیرد !
درکن م کشور دولتمرد بشمول رئیس جمهور تابعیت دوگانه د رنن؟ رئـیـس
جمهورکن م مملکت جو لهای پول زخارجی هامی گیردوهم به جرئت به آ
درمحضرعام عتر ف می کنن؟ رئیس جمهورکن م کشور درمحضرعـام مـی
گوین :پولی ر که میگیرین ،آنر درد خل کشورسرمایه گذ ری کنیـن؟ ( یـن
عال رشوتخوری بر ی زیردستا ست) ! کن م کشور درفساد د ری درجها
در ردۀ باالقر رد رد ؟ ( ین مسایل فغانستا ر به [چورستا ] تبنیل کـرد!) در
کن م کشور دولتمرد حتی رئیس جمهور بر ی کشورهای همسایه ،منطقه و
غرب جاسوسی میکننن؟ کن م کشور درتولین مو دمخنر درجه ول ست؟ در
کن م کشور ممالک دیگردرتعیین رئیس جمهوروکابینه دست د رنن؟ وباالخره،
درکن م کشور دوصن(جهادی وتکنوکر تهای غربی) دولت ر بعن زنشست بـن
آلما در نحصارخودقر رد ده وسی ملیو نفوسکشور گروگا گرفته نن؟
زآنچه گفته آمن ،برمیآینکه بنابرنبودوحنت ملی ،مـکـانـات مـؤثـریـت
حکومت وحنت ملی میسرنمی باشن .زطرف دیگر کنو عوض یک رئیس
جمهور و دومعاو مثل دورۀ کرزی ،دورئیس و چهارمعاو که جمعا ً 2نفرمی
شونن ،حکومت ر بنست گرفته نن .گرضیامسعود ر نیزبن بیفز ییم ،تعن دآ
به هفت نفرمیرسن .ین مردومشکل ر خلق میکنن :ول ینهامیخو هنن جیبهـای
خود ر پرکننن و زآنجاییکه کمکهای خارجی نسبت به دورکرزی به مـر تـب
کمتر ست ،رقابت ر شنینتر ساخته باع تنشهای متعند میگردد .ثانیا ً وقـتـی
تعن د دولتمرد زیادباشن ،نظریات وسلیقه هانیزبیشترمیشود .ین مربه نوبۀ خود
ختالفات نظر ر بیشترساخته ،تنش ها ر بار می آورد وباع بن بست میشود .
درپهلوی تقلیل کمکهای بین لمللی ،وضع منیتی کشورنیزروبه خر بی ست
وبه حمالت نتحاری وغیر نتحاری فز یش بیشتربعمل آمنه ست .همچنا عالوه
برطالبا فغانی وپاکستانی ،گز رشهانشا مینهننکه دولت سالمی د عش نیز می
خو هن در فغانستا به فعالیت آغازکنن********************/ .
ما چه به دست آوردیم ؟ (دنباله زصفحۀ سوم )
بودنن ،تصمیم شورویها درحذف حفیظ هلل مین ،که جزء پالیسی تهاجمی شا
بود ،تنفرمردم فغانستا ر علیه کمونیستهای فغانی وقوت های شغالگر شوروی
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بیشتر ساخت .
مجاهنین بسیارشجاعانه دربر برشوروی که قو یش درپیروزی جنگ دوم جهانی
کمک کرده بود ،جنگیننن .فرقۀ چهلم شوروی یک قنرت منر مجهـز بـا
سالح پیشرفتۀ روز ،با ستفاده ز منابع عظیم علیه یک جامعۀ فقیر وعمنتا ً بیسو د،
به تهاجم دست زد .مردم فغانستا که زپذیرش نظام شوروی سـربـاز زدنـن،
قیمت خیلی گز ف پرد ختنن ،مگر درتصمیم شا درشکـسـت د د تـحـاد
شوروی هیچگاه تزلزل وجود نن شت  .سرباز شوروی هم دلیر نـه در دهـۀ
هشتاد به جنگی پرد ختنن که پیروزی درآ ناممکن بود.
مردم فغانستا وحامیا شا درو شنگتن ،لنن  ،بیجنگ ،سالم آبـاد ،ریـاض
وجاهای دیگر باشکیبایی وضاع ر زیرنظرد شتنن .مردم یک جنگ فرسایشی ر
با حتیاط وتأمل پیش بردنن .جنر ل ضیا باتاکین تقاضا میکردکه دیگ(ظـرف)
جنگ زودتر به جوش آورده نشود .زما به زیا ماسکو ونفع باغیا بود .مردم
ر د د خو  ،شکیبایی هار تحمل کردنن .دربر بر ین سئو ل که چر سازمـا
سیا درجنگ دهۀ هشتاد در فغانستا کامیاب شن ،کپلنگ Kiplingچنین مـی
نگارد ( :درآنزما مردم جوقه جوقه درد من کوه هاوتپه ها بخـاطـر جـنـگ
جتماع میکردنن ،ما تنها سالح ،مهمات و یک مقن ر خیلی قلیل پول نقن تهیه می
نمودیم .مریکا جنگاور آز دی ر کمک نمود تابه پیروزی نایل شونن) .
جنگ فغانستا دردهۀ هشتاد ولین جنگ سری نبودکه مریکا به آ مبـادرت
ورزین ،وآخرین جنگ هم نخو هن بود .مریکابه قوت های مقاومت زیرزمینی
درمناطق دیگر وزمانهای دیگر کمک کرده ست ،تا مهاجمـا خـارجـی و
دکتاتور بیرحم ر سرنگو گرد ننن .پیروزی به چننین عامل رتباط د رد ،که
شامل دشمن و قعی ،متحنین و قعی و باغیا صبور ومصمم میباشن .بر ی کسانی
که زآنهاخاطره د رنن ،درس های جنگ مردم فغانستا  ،درآیننه ها در ذهـا
شا ماننگار می شود / .پایا
*****************************************
دیوار آرزو ها (دنباله زصفحۀ دوم )
گفتم ،ما متأسفانه نشنیننن .شما که یشا ر متهم ساختینکه نشنیننن ،شـمـاکـه
شنینین حرف مر وشما دینین عنم فعالیت درساخت حزب سیاسی ر  ،من یقین
د رم که د کترعبن هلل درین موردزیادحق نن شته چر که مسعود مشغول جنـگ
د غ بود .
حاالدربارۀ آقای حمنزی میگویم :آقای حمنزی شماکه باالخره شهرت تا
باالگرفت تاحنی که بخودجرئت د دینخودر بحی کاننین سرمنشیت مـلـل
متحن معرفی بکنین ،کاربسیارکال و دعای بسیاربزرگی بود ،مـخـصـوصـاًبـه
کشوری مثل فغانستا که هیچیک پناه جز خن درمیا  ۰۹4نمایننۀ ملل دنـیـا
نن رد ،نمایننۀ فغانستا بنابر خردی خود ،هیچی وپوچی خود ،پسمانـی هـای
عمیق خود ،خصوصا ً ین حاالتیکه بعن زتهاجمات شوروی بر فغانستا آمن ،شما
درچنا یک حالت خو ستین خودر کاننینکنین ! آیاهیچ متوجه نشنینکه هیچ
دموکر سی درجها بنو یک برنامۀ ملی ،حزب سیاسی ،یک ینیولوژی وبه
خصوص بنو شناخت تا زمردما همفکرتا در د خل فغانستا  ،کشـوری
که مروزمسئولیتش ر بنست گرفتین ،متوجۀ تا میشود وشما به ین ضرورت
د رین .شمامی آیینسه ونیم ماه تمام به دیو رآرزوها لگن میزنین ،دونیم ماه بعن ز
نتخابات در ز وطویلی وبیسابقۀ فغانستا  ،که صنمات ولگنهای بسیار بردیو ر
آرزوها ودموکر سی وقانو ساسی آ و ردآمن ،تازه شروع میکنین به ینکـه
بر ی یافتن شخاصیکه الیق وز رت باشنن زآنا متحا بگیرین ! چر لگنمیزنین
به بیچاره دیو رآرزوها به بیچاره قانو ساسی فغانستا  .مروزشما به همکـاری
آقای د کترعبن هلل که ناجایز ونامشروع وبطورغیرقانونی یک حکومت دوسره
و دورهبری ر در فغانستا تشکیل د دین ،شماچر به نامۀ من که درهمین جرینۀ
مین به شماود کترعبن هلل نوشتم ،جو ب نن دین؟ همچنانکه به همچو تقاضاهای
مشابۀ مردم فغانستا جو ب نن دین  .شمامی آییندرد خل پارلما میگویین :آنچه
قانونا ً الزم بود من کردم ،وآنچه قانونا ً متوجۀ شماومسئولیت شماست ،وشـمـا
هستینکه حق د رین درمورد حکومت فیصله کنین ! نه خیر ! نی ! کارشماخالف
قانو ساسی بود تشکیل حکومت شما آنهم توسط دونفر مخال ،بامو دقـانـو
ساسی بود .پارلما ومردم بیچاره ر شما مروزبه یک خطری نن خته یـنکـه
نمین ننن با ین حکومت شما چه کننن !
من مروزبر ی ولین بارمیگویم آنچه که درقانو ساسی فغانستا ر جـع بـه
رئیس جمهورآمنه ،صر حت د رد ،آنچه دربارۀ وزر آمنه بسیارو ضح گـفـتـه
شنه که وزر باینتابعیت فغانستا ر د شته باشنن ،و درحاالتیکه دوتابعیته میباشنن،
ولسی جرگه تصمیم میگیرد ،ما در شعاع فرمایش مو د ۲۰و ۹۰و ۹۷دینه شود
که وزیر فغا باینتابعیت فغانستا ر د شته باشن ،بامر جعه به روش وسـنـن و
فرهنگ سیاسی و قانو ساسی ،سابقه نن ردکه یک وزیرد ر ی دوتابعیت د شته
باشن ،لذ علی لوص ،آنچه گفته آمن ،مروزبعن زتجربۀ۰0ساله بـخـصـوص
حکومت دهسالۀ آقای کرزی ،که چه خطاهایی بودکه درآ دینه نشن ،پارلما
وقتی میگوینماتصمیم گرفته یم بصورت قبلی وپیش ز بح برهریک ز وزر
هیچ دوتابعیته نمیتو نن درمعرض متحا ماقر ربگیرد ،و رد میکنن کتگورکلی ،و
میگوین بایکی دومثال زننۀ که دربارۀ بانک مرکزی و مثالش د شته یم ،نـمـی
خو هیم دیگرملت ما سردچار بیچارگی شود ،ووزیری که کاردرست نـکـرده
گریخت ،یا وزیری که جو ب نمینهنچو دوتابعیت د رد ،خودر دیگربه ین
جنجال نمی نن زیم .من طرفن ری میکنم زموق ،پارلما  ،وبازهم میگویم کـه
آنچه آقایا حمنزی وعبن هلل کرده ننبحی دوتحصیل یافته وبحی دود کتر،
وبحی کسانیکه میفهمینننپارلما چه عکس لعمل خو هند شت ،چر وزیر
ر مسخره ساخته ورو کردنن به پارلما بر ی وزیرشن درحکومت؟
ما دونکتۀ دیگر ینکه شما ببینینچنننفر زوزیر ما ،بنابرحالت بسیارحادی که
مردم د رنن ،بخصوص درساحات منیتی ،قتصادی و عنلی وغیره ،چنننفر ینها
و قعا ً د ر ی صالحیت الزم مننرجه در دیو رآرزوها یاقانو ساسی هسـتـنـن؟
مثالی مینهم :یکی زوزیر تردینبنام آقای پوپل ،آقای پوپل نسا بسیارخوبی
ست ،یک وقتی شاگردمن بود درفاکولتۀ حقوق .زمانی به صـن ی مـریـکـا
آمنباآقای سماعیل زهر ت ونو سۀ ظاهرشاه پادشاه سابق ،دریک گروه مختلط
ونامتجانس آمنه بودنن ،بعن زسالم بر یش گفتم یک چیزبر یت می گویم :پول
نخوری رشوت نخوری ! گرخوردی پیش من نیایی ! مینو رم ین صحبت مر
روزی در مین بخو نن .خننینوجو ب شیرینی د دگفت:کوشش میکنم ! ین آدم
حقوق خو ننه ،فغانستا مروز زنظر قتصادی وپولی وتجاری یک کارشنـاس
کارد رد ،کاش آقای پوپل ر وزیر عنلیه میساختنن ،رشته ش حقوق ست ،ز
بر ی خن ! آرزومننم آقای پوپل مر ببخشنکه نامش ر گرفتم ،دوستش د رم .
میآیم دربارۀ دیگر که نام نمیگیرم ،کن م زینها دررشتۀ خود کاننین شـنه
نن ،بجزوزیردفاع که معلومن ر لوی درستیزبوده ،کار کرده ،گرچه درمقابلش
یر د تی ست ،مینو رهستم روزی دربر بر ملت صحبت بکنن ،شنینم همـکـار
بوده باخلقیها ،خوب جبار یاتو فق فکری بوده ،ماملت خو د ده وکشته د ده
بسیاریهازیر خاک شنه ،و باین زملت معذرت بخو هن .
آقای علومی ،فرزنن خ ُردمکتب ستقالل ،که باری باهم صنفی بودیم باین آگاه
باشنکه یک دلشکستگی دربین مردم ست ،ول زنظر مسلک نسانی کـه در
ردوفعالیت نظامی ش بیشتردروقت کمونیست هامطرح شن ،تاآخرین لحظه
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که دربر برنجیب کودتانشنه بود ،ومن وهاب هادی درصن ی مریکاهرروز ز
طریق خبارحرف میزدم ،ینها وفاد ربودننبه آقای نجیب ،ینها مینینننکه چه
میگذرد ،ینها کشته هار دینه ننکه زپیش شا برده شن ،خم به برو نیاوردنن،
ما وقتیکه نجیب ضعی ،شن ،کودتایی درشمال شن ،و ینها مروز وزیر د خـلـه
شنه نن ،درهردو جهت مردم آزرده ست ،آقای علومی می تو نن زرسانه های
جمعی د خلی ما زمردم پوزش بخو هن وبعنبرود به وز رت د خله وبکارشروع
کنن .مابازهم ین مسأله میماننکه رشتۀ شا ردو ست ،مسایل نظامـی سـت،
چر وز رت د خله؟ یعنی چه؟ ین وز رت کارهای بسیارباالتر زمسایل منیتی هم
د رد ،نقش وزیرد خله درتعیین و لی هابسیارمهم ست ،درست ست پلیس منیتی
وغیره مربوط وز رت د خله ست ماآقای علومی بـر ی کـارهـای دیـگـر
متخصصین دروز رت د خله جمع بیاورد.
سیاست حکومتن ری آقایا عبن هلل و حمنزی نمین نم چطورشکل یافته کـه
باین هیچ خبری زمسایل حکومتی به دسترس مردم گذ شته نشود ! یعنی مردم ز
علت لعلل فعالیتهای ینهادر مورحکومتن ری باینخبرنگردنن! آقای عبن هلل شمـا
که قانو ساسی مریکار درمرحلۀ ول پذیرفتین ،ونقش مشـاور شـانـر در
تنوین قانو ساسی فغانستا در۰0ـ ۰4سال پیش قبول کردین ،آیافـر مـوش
کردین یکی زنکته های با همیتی که درقانو ساسی و ردشنه ،فیصلـه نـامـۀ
آز دی طالعات ومعلومات ست ،چر دلیل و سباب هیچ یک زفیصلـه هـای
خودر درمسایل تجاری ،رفت وآمنهای سرسام آوریک رهبربه چین و پاکستا
و عربستا و مار ت ،ونیز سفرلنن که یکجاباهم رفتین ،چر به مردم نمیگویین
چه گفته شنه ،چه شنینه شنه ،پالیسی شماها چیست؟
ین حق نمایننگا ملت وخودملت ست که زطریق تلویزیونها و ر دیـوو
بلوتنهاکه زمیا ین دو قصر ،یکی قصرکهنۀ فغانستا ست که میرعبن لرحمن
خا عمارکرده بود و مروز زآ بوی خو می آین زبسکه درآنجاکشته هاشن
وبننی هاشن ورسو یی هاشن ،یک قصرمجلل دیگرسفینرنگ بنام قصر سپین ر،
وتعلق د ردبه آقای عبن هلل ،زین دوقصر باین ستفادۀ شایا بکنین ،تلفو مستقیم
ر بامردم قایم بکنین ،مردم ر درجریا بگذ رینکه چه میخو هین؟ چر میروینبه
بیرو ؟ وقتی پس آمنین ،چه تصمیم د رین؟ زمردم و پارلما نظربخو هین و
بپرسینکه ماکاردرست میکنیم یانه؟ فر موش نکنینکه دیـو رآرزوهـاشـمـار
مؤظ ،به کارکرده ،شماقانو ساسی ر پیاده نکرده ،بلکه تاحال زیرپای کرده
ین ،شمامجبوریت د رین دربر برقانو ساسی وحاکمیت ملی مردم که ینهـار
حالی بسازینکه آنچه ما نجام مینهیم ،آرزوهای شماست که برروی دیو رآرزو
ها ثبت شنه ودرقانو ساسی مننرج شنه ،ومابه پیروی زآ وحکم شعارهایی
که مین دیم که ماخنمتگارشما هستیم وخو هیم بود ،ماباد ر نه بلکه خنمـتـگـار
شماخو هیم بودووظیفه د ریم من غنی حمن زی ومن عبن هلل عبن هلل که به باد ر
های خود(به کلمات خودشما) یعنی مردم فغانستا بگوییم که چکاره هستیـم،
چه تصمیم میگیریم ،وعکس لعملش مروز در د خل وخارج چه بوده ست و
مروز در کجا قر رد ریم .
درآخرین کالم ،یکتعن د زبیچاره هاییکه زننه ماننه نن ودرجملۀ دو ودونیم
ملیو کشته نبوده نن ،و دردرو زه های فغانستا بحالت نیمه جا فتاده نن ،ینها
سرنوشت شا معلوم نیست .آقای کرزی با وزیرخارجۀ خودکه آقای زلـمـی
رسول باشن ،تا مروز تاکینمیکنم تا مروز به ملت نگفتننکه رفت وآمـنهـای
بیهودۀ مابه یر  ،بجز ز حصول پولهای فر و بر ی حفظ د رۀ خـودمـا در
ریاست جمهوری ،چه مفادی ر درحق دو ونیم تاسه ملیو پناهننۀ ماکه بعضی
هادر جنگهای عر ق وبعضی هادرجنگ سوریه هرروزکشته میشونن ،و یر نیها
وقتی دیننن کارت سیاسی شا یجاب میکنن زین مهاجرین ستفاده کننن ،ینها
ر دربر بر والدشا تحقیروتعجیزکرده وحکم می دهننکه ز یر برآینن ،تأثیر
رفت وآمنهای شماچه بوده برآنها؟ آیاپرد خت پولهای یر قبال ً به تصویـب
پارلما مارسینه بود؟ کن م مرجع فغانی توشیح کرده بوددرپای دیو رآرزو ها
یاقانو ساسی ،که بلی شمامیتو نین مخفیانه ین پولهار بگیرین ! قانو سـاسـی
حکم میکنن برکرزی که درطول دوره های سه گانۀ شا در گرفتن پول مخفی
ز منابع مختل ،نجام د ده ،جو بگوی ملت باشن .کارهای کرزی دردور زمام
د ری ش یجاب میکننتایک تحقیق ملی روی آ صورت بگیرد.
مروز صحبت من متوجه آقایا حمنزی وعبن هلل ست که کاری نکنین که
تأریخ عین قضاوت ر درموردشما هم بکنن .خو هش وهاب هادی بحی یـک
منرس حقوق ساسی درفاکولتۀ حقوق کابل زشما ینست که ر ه حقوق ر در
پیش بگیرین و زهمین حال به جای تهنینوترسانن وزر که درپایا هرشش ماه
گرکاری نکرده باشین برطرف هستین ،ویا و لیهای هر ت وفر ه باجمیع همکار
شا بنو عملیه وپروسسی که درقانو ساسی درج ست ،ینهابه یکبارگی وبا
یک حکمی که (بچۀ آدم نباشم) ینهار برطرف میکنین خالف قانو سـاسـی
وروش حقوق فغانستا ست ،که درقانو ساسی گفته شنه هر نسا تاوقـتـی
که محکمه درموردش قضاوت و صن رحکم نکرده ،بیگناه ست ،طبق قانـو
عمل کنین .آقایا عبن هلل و حمنزی درآخرین کالم درهمینجا زشمامیخو هم به
ملت فغانستا وعنه بنهینکه درختم ریاست جمهوری وکارکرد شمادونفـر
محکمۀ خاصی باینتشکیل شود وشماها باینحساب خودر بامردم پاک کنـیـن،
هروزیرشما زپنجسال کارخودبه ملت جو ب بنهن ،در غیر ین ،دورۀ شمـا بـا
دوره های گذشته که شمابرآ نتقادهاد شتین ،شبیه خو هنبود.
تکر ر ً میگویم وقت ضایع نشود ،کارهای بنیادی کنین ،ملت مابه یک خـط
ریل آنقنرضرورت نن ردکه میخو هن دوباره برحکومت فغانستا  ،که شـمـا
مروزآنر بنست د رین ،عتماد پین کنن ،ملت می خو هن دوباره بسیج شود ،یک
قنرت شود ،شماباهمچو یک عمل ساسی که جلب عتمادمردم ست ،آیـنـنۀ
فغانستا ر میخو هین ،تمام حرکات شما درد خل ودرسفرهای شتاب آلودتا به
ین کشوروآ مملکت زیرنظر ست ،به شکلی که تاحال کارکرده ین ،نـمـی
تو نین بقای فغانستا ر تضمین بکنین .من به خیرهردوی شماوملت می د نم که
گرر ه دیو رآرزوهای مردم یعنی قانو ساسی ر درپیش گیرین ونگذ رینبازهم
مردم گریه کنا فریاد سربنهننکه :
پای دیو ر آرزو مرد ! ./
زننگی چیست خو دل خورد
*****************************************

یک اقدام خوب و یک اقدام بد مجلس نمایندگان

۷۹جنوری/کابل ـ تلویزیو نور :مجلس نمایننگا در یک قن م بر قانو
نتخابات ماده ی ر یز دکرده که به ساس آ کسانی که خود ر به هنف ر ه
یابی به مجلس نمایننگا نامزد می کننن باین سنن لیسانس و یـا یـک دوره
عضویت مجلس ر د شته باشنن.
ما ین قن م مجلس نمایننگا با و کنش های متفاوتی روبه روشنه سـت.
آگاها سیاسی و عضای مجلس نمایننگا هر چنن قن م مجلس به منظور یز د
در قانو نتخابات مبنی بر وضع شر یط بر ی نامزد به مجلس به هنف د شتن
سنن لیسانس ر گام مثبت در مر قانو گز ری و رفتن به سمت پارلما قانـو
ساالر می د ننن و می گوینن در دو دوره گذشته ،حضور شماری ز فر د کـم
سو د در مجلس رونن قانو گز ری ر به مشکل مو جه کرده بود .به بـاورآنـا
یجاب می نماین تا به پارلما شخاص و فر دی حضور یابنن که کار بلن باشنن و
در ر ستای قانو گز ری تخصص د شته باشنن .

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ــ وفات مرحومه بی بی آصفه ترین که نزد دوستا به ماه جا شهرت د شت
ودر ساننیاگوی مریکا بروز یکشنبه  ۷۲جنوری بساعت یازدۀ قبل ز ظـهـردر
الویستا میموریال پارک بخاک سپرده شن به خانو ده های ترین ,همنرد,حاتم,
شهیر,ساد ت,تایب ,شیرز د ,حمنی ,حبیب ز ده ,دستگیـر ,دیـن رو سـایـر
بازماننگا شا صمیمانه تسلیت عرض نموده بر ی متوفی جنت برین تـمـنـا
د ریم .مین
ـ وفات مرحومه سحر ملکیار ر درکالیفورنیا به خانو ده های محترم ملکـیـار،
پوپل ،یوسفی ود نش صمیمانه تسلیت میگوییم  .مین
ـ وفات مرحوم مصطفی زرمتی ر در فغانستا به خانو دۀ محترم زرمتی وکلیه
بازماننگا صمیمانه تسلیت میگوییم  .مین
*****************************************
معرفی دوکتاب (دنباله زصفحۀ چهارم)
چاپ شنه ز ول هما پر رگر ف تاآخربه نظرشماعزیز رسانینه میشود .د ره
ین بار ول بودکه بعن دورۀ میرعبن لرحمن خا  ،پنینۀ خشونت بعنو عامل
تعیین کنننه در رو بط جتماعی دولت سربلننکرد وکار فرمایا جنین مجبور
شننن جامعۀ سرزور وکثیر القو می فغانهار تابع خودسازنن ،وبه حمایت یـک
قنرت خارجی پناه ببرنن .و ما رو بط به صطالح(بر در ) بایک همسایۀ بزرگ
شمالی USSRنتایج مطلوبی بار نیاورد ،وسر نجام منجربه قربانی های بیشماری در
کشور شن ،وتغییر ت نمایشی وعجیبی ر درساختار جامعۀ فغانی رویکار کرد و
فغانستا ر که یک دولت باثبات ومقتنرملی د شت ،دربی ثباتی کامل سقوط
د د .تحرکات د خلی حزب دموکر تیک خلق (که حاکی زسیاست دوگـانـۀ
شاه بود) زیکسو ،ومفارقت متحن نۀ (عقینوی) و سالمی به مقابل حـکـومـت
کمونیستها وحمایت شوروی ز دیگرطرف ،به ضافۀ عو مل ناآشنای دیـگـر،
باع شنتاچنا حالتی د منگیر فغانستا شود)...
مؤل ،گر می درصفحۀ ۷۲۹کتابش ر جع به دپلوماسی شوروی و ختالفات
بین دسته های گوناگو مقاومت مینگارد( :دپلوماسی جنین شوروی ختالف و
دوگانگی ر دربین جنبش مقاومت شنینتر ساخت وباع گردینتا نشعاباتی در
سطح رهبری مقاومت ومو زین سنتی ناشی ز ختالفات قومی قبایلی بروزنماین،
وجن یی ناشی ز فرقه گر یی دربین قو م سنی وشیعه بیشترگردد ،وتعصـبـات
مذهبی که میتو نست به آسانی درجهت منافع دیگر درد خل وخارج فغانستا
بکارگرفته شود ،د من زده شود .ین درحالی بودکه تالش های سیاسی شوروی
موضوع رقابت وبرخوردمنافع دربین حامیا مجاهنین ر درتمام مناطق فغانستا
تشنین نمود .وچو کشورهای پاکستا وعربستا سعودی حمایت شـانـر ز
رهبر موردنظردرتنظیم های هفتگانۀ مقیم پاکستا فز یش د ده بودنن ،دولت
سالمی یر هم گروه شیعه مذهب(حزب وحنت) ر بر ی عمال هرچه بیشتر
نفوذخودر دررونن سیاستهای فغانی که محتمال ًبعن زجنگ شوروی در فغانستا
متصوربود ،برگزین .درجنوری  ۰۹2۹تحادهشتگانۀ مجـاهـنیـن یـر ۰۷3
کرسی منجملۀ  423کرسی ر درشور ی عمومی مجاهنین ،که قر ربود جهت
تشکیل حکومت بعن زسقوط نجیب هلل د یرشود ،مطالبه کردنن .زمانیکـه یـن
مطالبه زطرف شور ی عمومی ردگردین ،گروههای شیعه ین فیصله ر تحریـم
نموده زشور خارج شننن).
همچنین ر جع به پالیسی مریکا نوشته ست ( :یاالت متحنۀ مریکـا غـرض
دستیابی به منابع منطقوی وجهانی خود ،برپیچینگی وضاع می فـزود ،زیـر
سیاستی ر که مریکادرقبال من خالت شوروی تخاذ کرده بود ،بجای ینکه در
آورد صلح وثبات در فغانستا کمک کنن ،برمنافع هرچه بیشتر مریکا به مقابل
شوروی وقت ستو ربود ،تاجاییکه و شنگتن فغانستا ر بعن زخروج عسـاکـر
شوروی پاک فر موش کرده بود .ینگونه سیاست ر میتو نیـم درقـبـال د د
ولویت هاوتوزیع سالح به تنظیمهای مجاهنین به وضاحت مشاهنه کنیم .مریکا
سلحه ومهمات جنگی ر تماما ً زطریق پاکستا ومخصوصا ً به وسیلۀ سرویـس
ستخبار ت نظامی پاکستا ISIبه آنعنه زسر تنظیم های جهادی که موردنظر
وتایین پاکستا بودنن ،میرسانن ،وهیچ میکانیسم درستی درکارنبـود تـامـیـز
عتبارومفینیت ین شخاص ر کنترول نماینISI .پاکستا که صالحیت توزیع
سالح ر کامال ً در ختیارد شت ،به هرگروهیکه الزم مینین ،سالح بیشترمین د.
ISIپاکستا سعی د شت زموق ،گلبنین حکمتیار بعنو فر ط گر یی که ز
آغاز طرفن رگوش به فرما پاکستا بوده ،حمایت کنن و زین طریق جنـبـش
مقاومت ر کنترول نماین ،وبعن زعقب نشینی قو ی شـوروی ز فـغـانسـتـا ،
حکمتیارر بعنو رهبریک تنظیم باقنرت برکابل مسلط سازد .دیری نگذشـت
که گلبنین حکمتیاربعنو یگانه مردنیرومننکه تشنۀ قنرت بودوسالح کافی و
ثروت سرشاردر ختیار د شت ،تبارزکرد .زطرفی موضوع عنم محبوبیـت و
عنم حمایت مردم زحکمتیار ،ویر به عامل بی ثبات سازی جنبش مقاومت در
جریا شغال شوروی وبه یک نیروی ویر کنننه در دور مابعن حکـومـت
کمونیستی کابل تبنیل ساخته بود.و شنگتن باوجودهوشن رهای مکرر حکومت
بریتانیه به مریکا ( ز ۰۹22به ینطرف) وبنو ینکه به نظریات تحلیگـر و
سیاست مرد فغانی عتنایی د شته باشن ،به وضاع فغانستا پشت نمود وحاتم
بخشی ISIبر ی حکمتیار ر نادینه گرفت .
تحادشوروی سابق در۰۲فبروری ۰۹2۹عساکرش ر مطابق پال ز فغانستا
بیرو کشین ،وبه یکی زطوالنی ترین دوره های شغال خارجی درتاریخ معاصر
فغانستا پایا د د .گرچه ماسکوکوشش کرد شکست خودر آبرومنن نه جلوه
دهن ،ولی و شنگتن پیشنستی کردو ین شکست ر بعنو بزرگترین حـقـارت
که شوروی دردورۀ بعن زجنگ جهانی دوم تحمل کرده بود ،قلمن د نمود.
طوریکه شاره رفت ،بزودی عالیق و شنگتن به موضوع فغانستا فـروکـش
کرد ،ومیز کمکهای نظامی مریکابه مجاهنین که در زما وج گیری جنگ
فغانهابه ششصن ملیو د لرمیرسین ،بعن ز عقب نشینی شوروی بالدرنگ به ۷23
ملیو د لرکاهش یافت .در سال ۰۹۹۷ین کمکها کامال ً قطع گردین ،وبـجـز
قن مات بسیارناچیزی بر ی جلب کمکهای غیرنظامی مریـکـا و یـجـادیـک
میکانیسمی که بتو نن نتقال نسبتا ًبنو خونریزی قنرت ر درحکومت مجاهنین
تضمین کنن ،وحو یج نسانی بر ی فغانها ر دریک دورۀ نتقال بر آورده سـازد،
صورت نگرفت .یاالت متحنۀ مریکامیخو ست ر هی ر بیابن وهرچه زودتـر
پای خودر زمعضلۀ فغانستا بیرو کشن).
ین بود معرفی مختصرترجمۀکتاب ( فغانستا معاصر) نوشتۀ جناب پروفیسر
د کترمحمن مین صیقل ،رئیس مرکزمطالعات سالمی ،عربی وپروفیسرحقوق
وعلوم سیاسی درد نشگاه ملی آستر لیا ،که به زبا نگلیسی نتـشـاریـافـتـه ،و
برگرد فارسی آنر د نشمننپژوهشگر آقای محمننعیم مجندی نـجـام د ده
ست .موفقیت های بیشتری ر به یشا آرزو میکنم /.
*****************************************
ضایعۀ بزرگ علمی (دنباله زصفحۀ چهارم )
چارکابل ،که فتخارتنریس لسا فر نسوی ر بحی معلم خانگی ش د شتم ،بعن
در فاکولتۀ طب کابل درکنر علمی هممسلک شنیم ،ودرعین زما در کارتـۀ
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یادی از مردی عالی جناب ( دنباله زصفحۀ پنجم)
نبودتاسعادت زیارت خانۀ خن و مرقنحضرت رسول درآ سال نصیبم شود ،به
دلن ری م پرد خت وگفت ساعتی بعنبر در نم میآینن وتر بخانه مـی آورنـن،
چنا شن ،د کترصنیق و فو دجا آمننن باهم رفتیم به خانۀ هن یت جا  .ز
نار می من خیلی فسرده شنوبر ی تسلی خاطرم گفت توکه باخانو ده هـفـت
هشت سال پیش به عمره رفته ی ،ینهمه دلگیرمباش ،شاء هلل سـال آیـنـنه
سعادت حج فرض نصیبت میشود.
فرد یش مر به یستگاه بس نیویارک رسانینو بامحبت فر و بـامـن خـن
حافظی نمودو من به ورجینیا برگشتم ،ما خاطرۀ آنهمه مهما نو زیهای صمیمانۀ
خودش ،همسرعزیزش وبر در جو نمردش هرگز زخاطرم نمی رود .
چهارروز پیش ز رفتن بنی ش ،باهم تلفونی صحبت زیادکردیم ،و وعـنه
د د تادوسه ماه دیگر بر ی دین ر فرزننش به و شنگتن می آین وبه دین من هم
خو هنآمن .آ دین ر به قیامت مانن ! رحمت خن ونن به رو پاکش ،فردوس
برین جایگاهش باد !  /محمنقوی کوشا
*****************************************
پرو شهرعزیزکابل ،منتی هم کوچه وهم صحبت بودیم .
عالقه ش به تحقیق وپژوهش علمی وتحریرکتب درسی و رساله های بـکـر
علمی ،خاصتا دررشتۀ فارماکولوژی بحن علی بود .باالخیر روزی رسینکه هردو
باتفاوت وفاصلۀ چننماهی ،زمانیکه پیشبردتنریس آز دمحصال فاکولتۀ طب،به
خاطر ستیالی دیپارتمنت های فاکولته توسط مشاورین روسی شوروی وقت ،و
سازمانی های حزبی ،دچارمشکالت ودگرگونی های خارج کریکولوم درسی
و من خالت سیاسی گردین ،و ختناق وحبس وترورهمه ر تهنینمیکرد ،وطن
عزیز ر ترک گفتیم ،ودرآغازسالهای هشتادمتو ری دیار دیگر شنیم .
پوهانن د کتر دل که در فغانستا درکنرعلمی فاکولتۀ طب بیش ز پـانـزده
رسالۀ علمی وکتب درسی ر  ،تارسین به کرسی پوهاننی برشتۀ تحریر آورد،
و نخستین (فارماکوپی) فغانی ر بر ی معرفی وشناسایی دویۀ معالجوی تألی ،و
بچاپ رسانین ،در خارج وطن نیز ،در یاالت متحنۀ مریکا دست زفعالیتهای پر
ثمرعملی و جتماعی نکشین ،وآثاری ر به جامعۀ فغانی برو مرزی عـرضـه
نمود .درهمین ر ستا کتاب فعلی )شگفتی های خلقت دماغ(ر تازه در کالیفورنیا
به رشتۀ تحریرآورده ست .
علم وتکنالوژی منر وپژوهشهای کامپیوتری ،همه روزه مطالعات وکشفیات
تازه ومحیر لعقولی ر بر ی روشن ساختن وظای ،فزیولوژی دماغ نسا به عمل
می آورد .همانطوریکه د کتر دل درکتاب پرمحتو ی خود شاره کرده سـت،
دماغ نسا همیشه رو به نکشاف وتکامل بوده ،تغذی الزمه وپنینه های معنوی
و تمرینات فکری ،تغییر ت شگرفی درفعالیتهای عمیق (نورو ) هایا حجـر ت
عصبی دماغ و ردمیکنن ،چنانچه خیر ً مختصصین و پژوهشگر طبی ،باتجربه
ثابت ساختننکه مر قبت وخلسه وگر یش عالی وملکوتی معنوی یا مینیتـشـن
Meditationباع نکشاف وتغییر ت عمنه درفعالیت دماغ نسـا گـردیـنه،
وجریا یا سیالۀ برقی ر باقنرت بیشتر وتأثیر ت ماننگار در ر ستای د نش وتعقل
به مین می آورد ،و نیروی در ک ود نایی ر بلننمی برد .درهمین ر ستـانـزد
کسانیکه به تفکر ومر قبت و مینیتشن گر یش د رنن ،تولین مو ج قنرتمنن گاما
GAMA WAVESبا (فریکانس) بیشترتثبیت گردینه ست .
بهرحال ،کتاب رزشمننعلمی وتحقیقی «شگفتی های خلقت دماغ »تألیـ،
پروفیسر دل ،که همین هفته بنستم رسین ،باقطع مقبول وپشتی مصور در۰۲۲
صفحه درموسسۀ «پارپرنت »کالیفورنیا بچاپ رسینه ست .درپشتی کتاب می
خو نیم « :ین کتاب شمار زتجربیات نوین ( همیت غذ و جز ی متمـمـۀ آ
باالی وظای ،خارق لعادۀ دماغ ،ز دۀ تحقیق وبررسیهای رزشمننعلمای پیشتاز
ین رشته ،آگاهی می دهن .بامرور جمالی ین رساله ورعایت ننرزهای حکیمانه
د نشمنن میتو نننقوۀ دماغی تانر نیرومننترسازین ،حافظۀ تانر تقویه بخشیـن،
خوی ومشرب تانر بیار یین ،پیمانۀ ذهن ،آموزش ود نش خویش ر بلننببریـن،
زبروز ناتو نیهاوضع ،روزگارپیری جلوگیری نمایین» .
پوهاننحبیب دل درمقنمۀ کتاب چنین مینویسن  « :ختر عات و کتشافـات
کنونی جها  ،ماحصل حس کنجکاوی و تالشی ست که خن وننمتعال آنر به
مخلوق برگزینۀ خود ،یعنی نسا به ودیعه گذ شته ،وسایرحیو نات ز ین نعمت
عظیم محرومنن .د نشمنن  ،بخصوص بیالوجست هاومحققین طب ز دو رقنیم
درتالش بودنن تابه شگفتیهای خلقت دماغ نسا پی ببرنن ،ر ز ،سر رنهفـتـه و
حیرت نگیز ین عضو که هستی ،شعور ،در ک ،حافظه ،بتکار ،تعقل ،خوی،
مشرب ،فر ست ،ستنالل ،شخصیت ،نسانیت ،عو ط ،،خیر وشر ،خصایل و
خصایص مار تأمین ونظارت می نماین ،برمال سازنن.
درآنزما  ،فز ر تحقیقی د نشمنن  ،روشهای تجربوی بسیط نظری وصوری
بود ،که به بینایی وتجارب محنودرو نی خالصه می شن ،وبامقایسۀ سایررشتـه
های طب ،موفقیت کمترنصیب شا می گردین .دلیل آ هم وقوع دماغ بـیـن
یک محفظۀ ستخو نی محکم و بی در ومنفذ بود ،که دسترس به آ  ،برخالف
سایر عضای بن  ،ماننن قلب ،جگر ،شش ها وگرده ها ،محال بود درزما حیات
نسا آنر برو آرنن ،ودرمعرض مطالعه وتحقیق قر ردهنن .ین جستجو تنها بعن
زمرگ درکاوش های توپسی میسربود ،وآنهم منحصربه مشاهنۀ فزیکی دماغ
میت بود ،ما بررسی وظای ،دماغ درزما حیات شخص صال ممکن نبود.
ینهمه دشو ریهای مطالعات وظای ،دماغ درطول دو رگذشته ،با ختر ع آلـۀ
توموگر فی کمپیوتری (کت سکن) در ربع خیرقر گذشته ،که شعاع مجهول
ر بن خل عضوموردمطالعه رسال و ز ننرو آ معلومات الزم ر بنسـت مـی
آورنن ،رفع گردین .به تعقیب آ میتودهای دقیق وحساستربه نام هـای کـت
سکن و ( م آر آی) و خیر(سپکت) مورد ستفادۀ محققین قر رگرفت ،که با ین
وسایل میتو ننن سر ر وظیفوی دماغ نسا ر بصورت دقیق و دلـخـو ه مـورد
مطالعه قر ردهنن .درین منت سه دهۀ خیر ،د نشمنن با ستفاده ز فز رتحقیقی
ذکرشنه در کناف جها توجه مزین به پژوهش و بررسی سر رنهفـتـۀ دمـاغ
معطوف د شته ،ومضامین نچنن کم در مجالت ونشر ت طب جهانی به منصۀ
شاعه و طالع عامه قر رد ده نن .تصمیم گرفتم تابا مرور نشر ت ذکرشنۀ دهـۀ
خیربه تنوین ین مجموعه قن م ورزم .مینو رم موردتوجه وعالقۀ آنانی کـه
خو ستار جمع معلومات مزین درین رشته باشنن ،کمک ناچیزکرده باشم) ...
ین بودشمۀ زکارنامه های علمی پروفیسرد کترحبیب دل ،که درکنار تنریس
محصال وتحریرکتب درسی علمی وپژوهشی و یر د کنفر نس های سودمنن،
درجها طب نجام د د .روحش درپناه رحمت یزدی شادباد ./
*****************************************
زنهار ز عنلیه و عضاش مز دم گر نا توتلخ سـت زنـانـو ش مـز دم
گرکفش گر نست زکفاش مز دم تا هست کباب بره ز آش مز دم
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
خو هی تو گردرهمه جار ه دهننت ترفیع مقام و لقب و جاه دهننت
زیبا صنمی خوبتر ز مــــاه دهننت خو هی که زرو سیم شبانگاه دهننت
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
خو هی که شوی محرم آ بزمگه خاص دوری مکن زمطرب وبازیگرورقاص
سباب ترقی شودت گنجفه و آس خو هی که شوی زینت بزم همه شخاص
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فغان از دست افغان  -فغان از دست افغان

مردی ر که دعوی پیغمبری میکرد نزد معتصم باهلل خلیفۀ عبـاسـی آورنـن.
معتصم گفت :شهادت مینهی که توپیغمبر حمقی هستی .گفت :آری زآنجـا
که بر قومی چو شما مبعو شنه م( .عبین ز کانی)
درین زننگی کوتاه ماچی هاشنینیم ودینیم وکشـیـنیـم .زشـاه شـجـاع،
عبن لرحمن،نادرشاه،ظاهرشاه ود وودشاه ،ننینیم ودینیم وکشینیم که بـاکـار
کردهای نابخرد نه وعجوالنه ومزور نه ومستبن نه چی بال هابرسرمردم آوردننو
رژیم پادشاهی ر چنا بننام وبی حیثیت و بی آبروساختننکه ز بیخ و ریشه در
فغانستا برچینه شن .ز ترکی،حفیظ هلل ،ببرک ونجیب لعنت هلل علیهم جمعین؛
دینیم که چی کردننکه تا مروزشهرونن فغانستا زجرمیکشنن وبن بختی ر
میچشنن،آنهارژیم مارکسیستی ر چنا بننام وبی آبرو وبی حی ساختنن که بـا
بازو ستو رمجاهنین فغانستا حتی ز ز دگاهش نیز ز بیخ و ریشه کننه شن.
گل بینین ومال ومرآخونن لعنت هلل علهیم جمعین؛ ر دینیم وشنینیم ودرد و
بنبختیهای کارکردهای ینها ر تا مروز میکشیم ،و ینها چنا بر ی بننام ساختن
سالم خنمت کردنن و می کننن که حتی دشمنا سالم بفکرش هم نمی فتنن.
هاغه جامنکرزی و کنو شرپ عنی حمق زی ( که قربا نام قبیله حمنزی
میشود) ر نیز شاهنیم که با دموکر سی چه بازی های کودکانه و نـابـخـرد نـه
جانسوز خانه بر نن ز کردنن و هنوز هم د مه می دهنن و شرم و حیا نیز نن رنن.
جمالتی زسخنا سخی ،دیو نه بنام شرپ عنی حمنزی ر باز بخو نین(:مه می
فامم .نتقال موجب چیست؟ نتقال زیکطرف خطر ست ،زیکـطـرف یـک
فرصت .خطرده چیست؟ خطرده یس که هر کس مثل ”روویستی ورد” و ری
میگه فغانستانه بانین که ده قر سیزده بره،چه ِ خر! فغانستا هیچوقت ده قـر
سیزده نبود.د کترصاحب عبن هلل ستاد محقق و( نجنیر) محمن خا ده لفـبـای
منیریت خات رفتن نه ده صن ،دکتور یش .می جناب محقق مره بگویه که
می سرک گرد دیو له چتو میسازه !درهر ت گفته بود:تیم تحول و تـن وم
و ر حقیقی جهاد فغانستا ست!؟یک قصه گفت یک موش بود زپشـک
میترسین،یک پیرزما بود پیش زوعذرکن :گفتش پشک شو .پشک که شن ز
سگ میترسین .سگ ساختش زپلنگ میترسینباالخره شیرکه سـاخـتـش ز
شکاری میترسین .باالخره پیرگفتش :دلت دل موش ست پس موش شو)!
درد نشگاه دولتی قتصادی ترکمنستا زکتاب تمن گمشنه [فرد ریک ستار]
بر ی ثبات ر یج بود نوشت وخو دربین زنا منطقه (ترکمنستا ) درحضور
ستاد د نشگاه وسفر ی کشورهای متحابه ترکمنستا زهمه مثالها جناب مغـز
متعفن رئیس جمهورمسخرۀ متقلب ین د ستا ر گزینه و بیا کرد):یک خانم
منطقه برشوهرش نوشته کنه بودکه شوهرش دوسال گم بود ،به چین به تجارت
رفته بود .زود پس بیا که مه ترجیح میتم که با یک گاو عروسی کنم تاباتو . .ی
نشا میته که علم ود نش مخصوصا دربین زنهاکتابت رو ج زیاد د شت( !.
به به و ه و ه به ینهمه درسفته هایکه ز زبا یک آدم منعی دومیـن شـخـص
متفکردرجها ست و زد ستا پایا نامه د کتریش نیزیک همنوره ش جناب
د کرمحمنجمیل حنیفی پرده برد شته .بر ی مزینآگاهی به نوشته جناب حنیفی
مر جعه کنین مایکل کننی جامعه شناس مریکائی ورئیس شرکت حامی پروژۀ
مشغولیت فغانستا درکنفر نس فغانستا درد نشگاه بر و درس  ۷33۹شـرف
غنی حمنزی ر چنین توصی ،کرد :آرزو د شتم تعن دزیادی مثل تـووجـود
مین شت .چقنرزیبا! ببینین وچگونه دستها ،چشمهاو نگشت های کبوتـری و
درخور ستایش خود ر حرکت می دهن ! “
در کنفر نس ۷332در نستیتوت بروکینگز “ ،خضر بر هیمی“ -نمایننه ویژه
دبیرکل ملل متحن در مور فغانستا در حضور حمنزی درمورد وی چنین نظـر
د د “ :ین و قعایک تجربه بودکه با ودر فغانستا بر ی دوسال تمام هـمـکـاری
د شتم .همکاری با ور میتو نم درقالب یک مثال بر ی شماشرح دهم :بادیهنشینی
بودکه تالش می کرد برشترخود باربیشتری بگذ رد .و وسائل موردنظر ر یکی
پس ز دیگردرپشت شترمیگذ شت .نهایت المر ،با یک کیسه بزرگ آمـن و
گفت “نمین نم ینر هم بگذ رم یا نه؟!“ شتربرگشت وگفت“من که زجایم نمـی
تو نم برخیزم ،ینر هم بگذ ر” .قصه شرف غنی ماننن هما شخص ست .تنـهـا
تفاوت ینست که وخو ها برخاستن شتر ست.بر ی شرح و خو نن بیشتر به
سایت ز هن پرس مر جعه فرمایین.
درگزینش نخبگا بر ی حر ز کرسی وز رتها بیشتر ز سه ماه ین مغزمتعفن بـا
یک یک زشخصیتهابه گفته خودش شخصا گفت وگو کرده و چی گل های
بابونه ر دستچین و به پارلما معرفی نمود.
کنو برمیگردیم به مسئله آبرو وحیثیت فغانستا در مجامع بین لملـلـی :مـا
شخصیتهای همچو رو نشاد سین شمس لنین خا مجروح د شتیم رو نشاد ستاد
عبن لرحمن پژو ک د شتیم؛ رو نشاد محمن موسی شفیق د شتیم .رو نشاد ستـاد
خلیل هلل خا خلیلی د شتیم .رو نشادد کترمحمن یوس ،د شتیم و رو نشاد محمن
هاشم میونن ل شهین د شتیم بر عالوه دیگر بزرگا و نخبگا ؛ همه سخنن سخن
سنج موقع شناس با نز کت و وقار هیچگاهی زین شخصیتها کسی بیاد نن رد که
در مجامع د نشگاهی و سیاسی و بین لمللی جهانی یک حرف بی سنـجـش و
حرکت نامناسب گفته یاکرده باشنن .درهرجاومقام آنهاآئیـنـه تـمـام نـمـای
فتخار ت تاریخ تمن ود نش پنجهز رساله ین سرزمین بودنن پیش ز خـود و
شخص خود آبرو حیثت و وقار میهن شا رزش د شت .ین ملت ر چه شنه و
چه بالی برسر ین مردم آمنه که ین چنین یک آدم بیوقار وبی ثبات و متقلب
و من ری؛ سرنوشت میهن و هم میهنا ر در دست بگیرد.
دیب ین دبستانم سرو کارم به طفال ست
بزرگی ر چه نقصا گر سخن طفالنه می گویم(.؟)
جو نا شماهاکجایین؟ د نش و بینش وخرد و ننیشه شما کجاست؟برخیزین و
ین معجو مرکب بی خاصیت نوکرآی س آی ر ز ریکه قـنرت پـایـیـن
بکشین ومگذ رینبیش زین آبرو و حیثت و وقار شهرونن فغانستا و تـاریـخ
پرشکوه ما به مسخرگی گرفته شود .
هرچننکه ریش توسفینست و قنت خم رنن نه بز چنگ بر آ طره خم خم
ز دولت مشروطه شنی میر مفخم ی رفع و ی مجن و ی کرم و فخم
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز (ص)9

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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کمک امریکا به نیروهای ارتش وپلیس افغانستان

03جنوری/و شنگتن ـ صن ی مریکا :سیگار در تازه ترین گـز رش خـود
نگاشت کانگرس یاالت متحنه تا 0۰دسمبر ۷3۰4بیش ز 2۲ملیارد د لـر ر
بر ی نیروهای منیتی فغا ختصاص د ده ست .یاالت متحنه تاپـایـا سـال
۷3۰4متعهن به پرد خت 04,2ملیارد د لر به ردوی ملی فغانستا شنه و 00,۲
ملیارد د لر ر در بخش ساختن ،آموزش ،تجهیز ومر قبت ز رتش آنکشور بـه
مصرف رساننه ست.
سیگارهمچنا گز رش د دکه یاالت متحنه تا 0۰دسمبر ۷3۰4مبلغ ۰۰,۲
ملیارد د لر زپول ختصاص یافته به صننوق تمویل نیروهای منیتی فـغـا ر
صرف فر هم آوری تجهیز ت و تر نسپورت بر ی ردوی ملی فـغـا کـرده
ست .به همین ترتیب مریکاتا 0۰دسمبر ۷3۰4مبلغ ۰2,2ملیارد د لر زوجوه
صننوق تمویل نیروهای منیتی فغا ر صرف ساختن ،تجهـیـز ،آمـوزش و
مر قبت پلیس ملی فغانستا کرده ست ،در مجموع ۰۲,۰ملیارد د لر زسـوی
یاالت متحنه درین زمینه ختصاص یافته وهمچنا تاپایا ماه دسمبـر ۷3۰4
یاالت متحنه مبلغ 0,2ملیارد د لرر بر ی فر هم آوری تجهیز ت وتر نسپورت به
پلیس ملی فغانستا تعهنوآنر به مصرف رساننه ست.

پیام های تبریک به وزیرامورخارجۀ تازه

۷۹جنوری/کابل ـ تلویزیو نور :محمنجو د ظری ،وزیر مور خارجه یر
درتماس تلفونی باصالح لنین ربانی وزیر مورخارجه ،نتخاب یشا بـه یـن
سمت ر تبریک گفت وبا شاره به پیوننهای مشترک تاریخی و فرهنگی میـا
دو کشور ،بر ز مینو ری کردکه درزما مسئولیت آقای ربانی درسمت وز رت
خارجه فغانستا  ،مناسبات و رو بط نزدیک بر در نه میا کابل و تهر  ،بیشتر ز
پیش تقویت شود.
سرتاج عزیزمشاور موربین لمللی و منیت ملی نخست وزیرپاکستا  ،نیـزدر
پیامی به مناسبت نتخاب صالح لنین ربانی رئیس جمعیت سالمی فغانستا بـه
عنو وزیر مور خارجه کشور ،بر ز مینو ری کردکه با ین گـزیـنـش در
شر یط حساس کنونی ،مناسبات دو کشور بر در و همسایه بیشتر ز پیش تقویت
شود .سرتاج عزیز در ین پیام ،ز وزیر خارجه کشوردعوت کردکه در ولیـن
فرصت مناسبت ،ز سالم آباد دین ر کنن .
شری ،لنین مام وف سفیرتاجیکستا باحضور در قامتگاه صالح لـنیـن
ربانی ،پیام وزیرخارجه کشورش سر ج لنین صیلوف ر تقنیم کرد .دریـن
پیام ،ضمن بر ز خورسننی ز رأی عتماد مجلس نمایننگا به آقای ربانی بعنو
وزیر خارجه کشور ،بر ز مینو ری شن که رو بط بر در نه میا فغـانسـتـا و
تاجیکستا در دوره کاری آقای ربانی بیشتر تقویت شود .

بودجه سال مالی  1391تصویب شد

۷2جنوری/کابل ـ تلویزیو نور :مجموعه بـودجـه سـال مـالـی ۰0۹4
خورشینی شامل 402ملیارد و ۰۲۷ملیو فغانی میباشن که ۷20ملیارد و 422
ملیو شامل بودجه عادی میشود و ۰۲۷ملیارد و 222ملیو شـامـل بـودجـه
نکشافی ست .ین بودجه درحالی به تصویب رسینه که قبـل زیـن زسـوی
مجلس نمایننگا رد شنه بود .
در ین طرح بودجه که به تصویب مجلس نمایننگا رسین ،هرچننمصارف
ریاست جر یی ومشاوریت قتصادی رئیس جمهورنیز درنظرگرفته شنه بـود؛
مامجلس تا زما تصویب تشکیل ین دو نهاد ز سوی شور ی ملی بودجه آ ر
به حالت تعلیق قر ر د د.
درهمین حال فرما کرزی ،رئیس جمهورپیشن مبنی برد د متیـاز ت بـه
عضای شور ی وزیر و مشاور رئیس جمهوردر ۲سال آیننه با دو ثـلـ
مجلس نمایننه ،رد شن و پول ختصاص یافته ز بودجه بیرو کشینه شن.
ناتو نی دستگاههای حکومتی درجذب بودجه ختصاص یافته به آنها یـکـی
زچالشهای عمنه دربر برحکومت وحنت ملی به شمارمیرود .طورمتـوسـط
شماری ز وز رتها درسالهای گذشته نتو نستننپنجاه در صنبودجه ختصاص یافته
خودر خرج کننن .حال دینه شودکه وز رتها با وزیر جنین میتو ننن بـودجـه
ختصاص یافته خود ر به مصرف برساننن؟

تاکید ریاست اجرایی بر اصالحات انتخاباتی

۷2جنوری/کابل ـ تلویزیو نور :مطابق قانو  ،باین نتـخـابـات مـجـلـس
نمایننگا به تاریخ دوم ثورسال آیننه برگز رشود .بر ی نتخـابـات مـجـلـس
حنود ۰33تا ۰۷3ملیو د لربودجه نیاز ست .ما بح ساسی صالحات درنظام
نتخاباتی کشور ست که تا به حال نجام نشنه ست .سخنگوی ریاست جر یی
حکومت میگوین صالحات در نظام نتخاباتی یک مر ضروری ست و بـنو
صالحات در نظام نتخاباتی عتماد مردم نسبت به نتخابات جلب نخو هن شن.
درمو فقتنامه تشکیل حکومت وحنت ملی بر صالحات درنظام نتخـابـاتـی
تاکینشنه ست؛ ما با گذشت نزیک به چهار ماه ز تشکیل ین حکـومـت ،ز
صالحات در نظام نتخاباتی خبری نیست .ریاست جر یی حکومت میگوینبـه
ساس مو فقتنامه تشکیل حکومت وحنت ملی ،بزودی کمسیـو مشـتـرک
باهنف صالحات در نظام نتخاباتی یجادخو هن شن .به گفته سخنگوی ریاست
جر یی ،پیش ز آورد صالحات الزم در نظام نتخاباتی هر تالشـی کـه در
ر ستای برگز ری نتخابات نجام شود ،بر ی مردم قابل پسنن نخو هن بود.
پیش ز ین مسئوال کمسیو نتخابات گفتنندر جریا هـفـتـه رو در
موردتاریخ جنین برگز ری نتخابات مجلس نمایننگا تصمیم گرفته میـشـود.
درهمین حال شماری زباشننگا پایتخت میگوینن صالحات در نظام نتخاباتی
یک مر ضروریست و تا زمانی که صالحات در نظام نتخاباتی به میا نیاین ،در
نتخابات شتر ک نخو هنن کرد.
درمو ققتامه حکومت وحنت ملی بر تعنیل در قانو ساسی تأکیـن شـنه
ست؛ ما بنو برگز ری نتخابات شور های ولسو لی ،برگز ری لوی جـرگـه
بر ی تعنیل قانو ساسی ناممکن ست .حاال دینه شود که چه زمانی صالحات
درنظام نتخاباتی به میا می آین وحکومت به وعنه هاییکه بر ی صالحات در
نظام نتخاباتی به مردم د ده ست چه زما عمل خو هن کرد ؟

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

فروش کفن ضد عذاب قبر در ترکیه

درترکیه یک وبسایت قن م به تبلیغ و فروش کفنهای ضن آتش بر ی رهایی
زآتش عذ ب شب ول قبرمیکنن! روزنامه حریت ترکیه روزپنجشنبه با نتشـار
گز رشی نوشت :یک وبسایت که به نظر میرسنو بسته به (جوبلی حمن هوجا)
عالم دینی ترکیه ست ،کفن های ضن آتش وبر ی دورمانن ز عـذ ب شـب
ول قبرمیفروشن .بر ساس ین گز رش درحالیکه قیمت معمولی یک کفن در
ترکیه حنود ۲3لیر ست ،ین وبسایت بر ی فروش کفنهای ضنآتش و ضـن
عذ ب بیش ز  0۲3د لر زخرین ر میگیرد  .بر ساس دعای وبسایت روی ین
کفنها زپوست آهو ،دعا ها و سماء هلل نوشته شنه که مرده ر درشب ول قبـر
زعذ ب لهی دورمیکنن و زعذ ب شب ول قبر کم می کنن !

والگه بانه سیاست می کنه !

نی نی ! حاجت نیس تو بشی ده جایت  ،بی ازوام زورت نمی رسه ،مه ده
حساب ع و غ می رسم کتی ازی تقسیمات غلط کابینۀ شان ها ها ها

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

دوسازمانده حمالت انتحاری دستگیرشدند

حسا لی آچیک نویسننه سالمگر ی ترکیه درمصاحبه با حریت با شاره به
ستفاده ین وبسایت زنام جوبلی حمن هوجا بر ی فروش محصوالت زجملـه
کفن ضنعذ ب ،زین عالم دینی خو ست درصورت و بستگی یاعنم و بستگی
ین وبسایت به و ین موضوع ر علنا عالم کنن  .جوبلی حمنهوجا یـکـی ز
و عظا جنجالی ترکیه ست که دینگاههای بنیادگر یانه نسبت به سـالم د رد.
سخنا گاه وبیگاه حمن هوجا درمسایل مختل ،جتماعی وسیاسی با و کنشهای
گسترده مو جه میشود .بر ی مثال ودریک نطق جنجالی گفت ( :صـطـالحـی
ست دربین آدمها که میگویننبهشت ر به یک تار موی و نمینهم ،گر ین آدمها
جهنم ر ببیننن وعذ ب آنر درک کننن هیچ مویی برسرزنا باقی نمیگذ رنن!.
جوبلی جمنهوجا که نام و قعی و حمن محمن ونلو ست ،گروه د عـش
ر تکفیرکرده وآنها ر کافر خو ننه ،ما و دینگاههایی بشنت ضن شیعی د رد و
ز مریکا به دلیل تسلیم کرد فغانستا و عر ق به شیعیا نتقاد کرده ست.
غالب مسلمانا ترکیه و علمای دینی ین کشور رویکردی متساهالنه نسبت به
سالم د رنن و دینگاه های تکفیری نسبت به دیگر مذ هب سالمی نن رنن .

ساالنه 1۱هزارافغان دراثرسرطان می میرند

 4فبروری /کابل ـ بی بی سی :فیروز لنین فیروز ،وزیرصحت میگویـنبـر
ساس آمارسازما بهن شت جهانی ساالنه حنود ۷3هز ر نفر در فغانسـتـا بـه
بیماری سرطا مبتال میشونن و زین میا ۰2نفر بر ثر بتال به ین بیماری جـا
مینهنن .وکه به مناسبت روزجهانی سرطا (چهارم فبروری) درکابل سخن می
گفت ،فزودیکی زر ههای جلوگیری زین بیماری طالع رسانی ست که مـی
تو نندرجلوگیری ،تشخیص بهموقع ،من و ومر قبت زبیماری مـوثـربـاشـن.
گز رش سازما بهن شت جهانی نشا مینهنکه زهر 0۲33مورد سرطا درمیا
زنا بیش ز 0۰33موردسرطا سینه ست وبیش ز 233موردسرطـا رحـم.
درمیا مرد نیز ز هر 0۲33مورد ،بیش ز ۰۰33موردسرطا معنه دینه شنه
وبعن زآ سرطا مری .
سخنر نا ین مر سم زنبود مر کزدرما وتشخیص بیـمـاری سـرطـا در
فغانستا سخن گفتنن و تاکین غلب آنا ین بود که به دلیل عنم آشنایی مردم
با ین بیماری ،غلب بیمار زمانی بر ی درمانش قن م میکنننکه سـرطـا بـه
مر حل رشن رسینه وجلوگیری ودرما آ هم غیر ممکن میشود.
روال غنی ،بانوی ول فغانستا نیزکه درین مر سم سخنر نی کرد ،گفت بـه
دلیل عنم آگاهی کافی مردم زبیماری سرطا نیاز ست که سال جاری به عنو
سال آگاهی ز بیماری سرطا نامگذ ری شود .و گفت کنو بیشترشهرونـن
فغا بر ی تشخیص ومن و ی سرطا مجبورننبه خارج بروننو ین وضعیت بر ی
دولت قابل قبول نیست و باین تغییر تی بهوجودآین وبه منظور مبارزه باسرطـا
نیاز ست که دو قن م عمنه صورت گیرد .درقنم ول مرد وزنا فغا زیـن
بیماری آگاهی یابنن ودر صورت مشاهنه کوچک ترین عالیم ین بیماری بـه
مر کز درمانی مر جعه کننن.
فهیم یک مسئول مرکز ویز ی هنن میگوین روز نه 033نفر بر ی دریـافـت
ویز ی ین کشورمر جعه میکنننکه مصاحبه با ین فر دنشا میـنهـننـزدیـک
به %۲3شا بر ی درما به هنن سفرمیکنن.
بیشتر ین فر دگفته نن به مر کزدرمانی که درزمینه تشخیص و درما سرطا
درد خل فغانستا فعال نن ،چه بخش خصوصی و چه بخش دولتـی عـتـمـاد
نن رنن .شفیق ظفرزی ،نمایننه نجمن سرطا فغانستا میگوین بـنلـیـل عـنم
حمایت دولت زپ ِزشکانی که با هزینه شخصی شا درخارج زکشورشیوههای
تشخیص و درما سرطا ر فر گرفته نن ،کنو ین فر د یا بیکارنن و یا هم به
صورت نامنظم به کار مشغول کارنن .

 4فبروری/کابل ـ بی بی سی :د ره منیت ملی دوفرد سازما دهننه حمـالت
نتحاری ر که قصن د شتننحمالتی درکابل نجام دهنن ،بازد شت کـرد .آنـا
مقن ری مو د نفجاری ر در یک بسته کتابهای دینی درموترسایکلی جـاسـازی
وبکابل نتقال د ده بودنن .عتر فات هجرت هلل و سی ،لسالم نشا مینهن آنهـا
آموزشهای تروریستی ر در پاکستا دریافت کرده بودنن .آنا گفتننآنها ر
مولوی روح هلل یک فرماننه طالبا به منظورحمله تروریستی درساحه پلچرخی،
به کابل فرستاده بود.
منیت شهرکابل در روزهای خیرنسبتا بهترشنه ست .د ره منیت ملی وپلیـس
زبازد شت شماری ز فر د نتحارکنننه درسر سرکشور خبر د ده نن .درماههای
خیر وپس ز یجاد حکومت وحنت ملی کابل ر موجی زحمالت خـونـیـن
نتحاری و نفجارهای قوی ناآر م کرده بود.

پنتاگون اطالعات محرمانه نیروهای امنیتی
افغانستان رامنتشرمیکند

 0فبروری/و شنگتن ـ بی بی سی :وز رت دفاع مریکاگفت بخشی ز طالعات
مربوط به نیروهای منیتی فغانستا ر که قبال محرمانه بود ،در ختیارعموم قر ر
مینهن .ین تصمیم پنتاگو پس زآ تخاذ شنکه د ره بازرسی عمومی مریکا
در موربازسازی فغانستا (سیگار) زآنچه که پنهانکاری غیرموجه پنتاگو در
مورد نیروهای منیتی فغا خو نن ،نتقاد کرده بود.
پنتاگو قبال گفته بود گر طالعات مربوط به نیروهای مـنـیـتـی فـغـا ر
منتشرکنن ،گروههای شورشی زآ بهرهبرد ری خو هننکرد و نـتـشـار یـن
طالعات ممکن ست جا نیروهای منیتی فغا ر به خطر نن زد .مـقـامـهـای
مریکاهمچنین میگوینن دولت فغانستا زآنها خو سته بود جزئیات طـالعـات
مربوط به نیروهای منیتی ین کشور ر در ختیار عموم قر ر ننهن.
ماحاال سخنگوی سیگارگفت پنتاگو درین موردتجنیننظر کرده و بـخـش
عظم طالعات ر در ختیارسیگارقر رد ده و فعال سیگار مشغول بـررسـی یـن
طالعات ست .یک سخنگوی رتش مریکا نیزتایین کردکه حاال زما مناسبی
ست که بخش عظم طالعاتی که سیگار خو ستار غیرمحرمانه شن آ بود ،در
ختیار عموم قر ر بگیرد.
وز رت دفاع مریکا درشش سال گذشته ،هرچهارماه یکبارجزئیات مصـارف
و طالعات مربوط به نیروهای مریکا در فغانستا  ،ماموریت ین نیروهاو وضع
کلی نیروهای فغانستا ر به سیگارمیفرستاد ،ولی درآخرین چـهـارمـاه ۷3۰4
پنتاگو عالم کردآمار و رقام مربوط به نیروهایش در فغانستا و طـالعـات
مربوط به وضعیت نیروهای منیتی فغا  ،جزء طالعات محرمانه ست و آ ر
به سیگار نفرستاد .جنر ل کمپبل فرماننه نیروهای مریکادر فغانستا گفته بـود
بخشی ز طالعات بخاطرحفاظت ز نیروهای منیتی فغا باین سری نگهن شتـه
میشن .ما سیگار رتش مریکا ر متهم به محروم کرد مریکاییها زدسترسی بـه
طالعاتی کرده بودکه به باور سیگار بنو آ طالعات ،سنجش موفقیـت یـا
عنم موفقیت برنامههای مریکا در فغانستا مکانپذیر نیست .ومیگـویـنپـس
زتقاضای سیگار ،رتش مریکا سنادو من رک مربوط به نیروهای منیتی فغا
ر مجند بررسی وآنچه ر که قابل نتشار بود ز طبقهبننی طالعات محـرمـانـه
خارج کرد.در ۰0سال گذشته مریکا بیش ز ۰33ملیارد د لر در فغانستا خرج
کرده که 2۲ملیارد آ در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای منیتی فغا هزینه
شنه ست .
معلوم نیست چه مقن ر طالعات که قبال محرم خو ننه شنه،منتشرخو هن شن.
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

دنباله ازصفحۀ هفتم

خو هی تو گر ر حت و آسوده بمانی رخش طرب ننر همه تهر بنو نی
خود ر به مقامات مشـــــعشع برسانی هم د د خود ز کهتر و مهتر بستانی
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

