
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 ملیون دالری وزارت دفاع    ۰۶۱ افتتاح ساختمان  
ـ بی بی سی 21 ـا   جون/کابل  : درکابل بزودی از ساختمان تازه وزارت دف

افغانستان پرده برداری میشود. ساختمانی که یک مینی پنتاگون خوانده شده و  
ملیون دالری آنرابعهده داشته است. به گفته خبرنگار    2۶۱ امریکاساخت وهزینه 

بی بی سی درکابل، واسع سروش مقر وزارت دفا  در حالی آماده بهره برداری  
 میشود که افغانستان هنوز وزیر دفا  ندارد . 

 مدت کار پارلمان افغانستان تمدید شد 
ـ بی بی سی 21 :ریاست جمهورگفت پارلمان فعلی تازمان اعـم   جون/کابل 

نتایج انتخابات پارلمانی به کار خود ادامه خواهد داد. براساس قانون اساسی، قرار  
ـا   بود دوره کنونی مجلس نمایندگان، روزاول سرطان امسال به پایان بـرسـد ام
ـان   انتخابات دوره آینده مجلس تا به حال برگزارنشده است. قانون اساسـی زم

 بینی کرده است.   روز پیش از اول سرطان پیش   ۶۱ تا    ۰۱ برگزاری انتخابات را  
جوزا )خرداد( منتشرشد    11 ریاست جمهوردریک نامه خبری که روزجمعه  

ـات دور   ـاب گفت تصمیم به ادامه کارمجلس نمایندگان تا زمان اعم  نتایج انتخ
بعدی، )باتاسی ازاحکا  صریح قانون اساسی مبنی برفعالیت مستمرقوای ثمثـه،  

گذاری واعمال حاکمیت ازسوی نهادهای سیاسی تعریف شده در    تداو  قانون 
آن  گرفته شده است. درخبرنامه گفته شده)مشکمت فنی و مالی وضـرورت  
ـات   ـاب ـتـخ اصمحات الز  درنظا  انتخاباتی کشور، باعث تاخیر در برگزاری ان
ـان   ـیـا زم ـی ـع پارلمان افغانستان شده است. درخبرنامه برتعهدحکومت برای ت

 برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان تا یک ماه دیگر، تاکید شده است. 
های اخیربـه    ادامه کار مجلس فعلی افغانستان و مشروعیت قانونی آن در هفته 

بحثی جدی درکشورتبدیل شد.اصمح نظا  انتخاباتی، ازجمله مواردی بودکـه  
درتوافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی برآن تاکید شده امابا وجودگذشت  
ـا   بیش ازدوماه ازتشکیل کمسیون اصمحات انتخاباتی، اقدا  عملی در ایا راست

 صورت نگرفته است. 
هفته گذشته غنی احمدزی گفته بودموضو  ادامه کار دوره فعلی پارلمان، به  
دادگاه عالی ایا کشور ارجا  خواهد شد. در خبرنامه امروزنیز گفته شده کـه  
ـات   تصمیم برای تمدیدکار پارلمان فعلی، با توجه به رویه درمواردقبلی ونظـری

 ستره محکمه )دادگاه عالی( گرفته شده است. 
زمانیکه انتخابات دوره دو  ریاست جمهوری با تاخیر    2۰۱۱ پیش ازیا درسال  

برگزارشد،کرزی، رئیس جمهوری وقت برای مدتی بیشتر از دوره قانونی خود  
 به کار ادامه داد . 

 نگرانی وزیردفاع روسیه از وضع امنیتی افغانستان 
ـ باختر 21 :وزیردفا  روسیه دردیدار با حبیب اهلل خدای بردیـف  جون/مسکو

همتای قرغزستانی خود ازگسترش تحوالت منفی در افغانستان ابرازنگرانی کرد  
ـای   ـی و گفت همکاری نظامی روسیه باقرغزستان درراستای حفظ ثبات درآس
مرکزی مهم است، مقامات نظامی روسیه به ایا باورهستند که با خروج کامـل  

ـان    1۱2۶نیروهای بیا المللی از افغانستان پس از سال   ـت ـانس اوضا  امنیتی درافغ
 وخیم تر خواهد شد و امنیت منطقه را هم تهدید خواهدکرد. 

روسیه ازچندی قبل چند مانورنظامی در مرزهای افغانستان انجا  داده اسـت.  
ـای   معاون وزیر دفا  روسیه نیز درگفتگو با رسانه های روسی ازعملکرد نیروه
بیا المللی درقبال افغانستان انتقادکرده و میگوید که نیروهای بیا المللی کمک  
به امنیت درافغانستان بعداز سیزده سال نتوانستند اعتبار نامه شورای امنیت سازمان  
ملل متحد را عملی کنند، تهدیدات ازجانب طالبان پا برجاست و همچنیا نفـو   

 گروه داعش در ایا کشور به موضو  نگران کننده تبدیل شده است. 
روسیه به تعقیب آوازه حضورداعش درافغانستان شماری ازعساکر خود رابـه  
تاجکستان فرستاده وتماسهای امنیتی خود را باکشورهای آسیای میانه گسترش  
داده است. برخی آگاهان سیاسی به ایا باوراندکه روسیه حضـور داعـش را  

 دستاویز ساخته به فکر گسترش نفو  نظامی خود در آسیای میانه است . 
 باحملۀ طالبان، چهارلیسه دریمگان مسدود شد 

ـ باختر 21 ـان والیـت  جون/ فیض آباد : دراثرجنگهای اخیر درولسوالی یمگ
بدخشان بیشتر ازپنجهزاردانش آموز ازفراگیری درس و تعلیم بازمانده اند. عطاء  
اهلل فایق مدیرمعارف یمگان گفت چهارلیسه دخترانه وپسرانه درمرکز ولسوالی  
دراثرحممت طالبان داخلی و خارجی مسدودشده که تمش برای بازگشایی ایا  

 مکاتب ادامه دارد .  
( اوپس از اعتراضها درموردکشته شدن غیرنظامیان بویژه کشته شدن  1)ازستون 

ده غیرنظامی در حمله هوایی ناتو درشرق کشورایا تصمیم راگرفت. کـرزی  
گفته بود نیروهای امنیتی نمیتوانند ازسمحهای سنگیا درمناطق مسکونی استفاده  
کنند. درسیزده سال گذشته، موضو  تشخیص دادن غیرنظامیان از شورشیان از  
 بحث های جنجالی میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان بوده است . 

 (۱گفته میشود که شورشیان از مناطق مسکونی و با سپر قراردادن)دنباله درص 

 

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  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 111/ شمارۀ مسلسل 1۱21جون  21/   2۰11جوزا  11شمارۀ چهار  /سال بیست وچهار  / چهارشنبه 

 ای صبا رایحۀ گلشن دیدار کجاست               نگهت روح  فزایندۀ گلـــزار کجاست
 ناله و زاری من راه به گوشی نگشود               تا دلی نرم کند ، طالــع  بیدارکجاست
 چه بود فلسفۀ آمدن  مــا به جهان               کیست آگه بگو  محرم اسـرار کجاست
 توشه بردارکه آغازسفرنزدیک است               فرصت دم زدن  ای راحل سیارکجاست
 ازبرم رفت دل وهیچ ندانم که )امیر(               دل کجا باشد و  منزلگۀ  دلدار کجاست

 )از دیوان اشعار شادروان الحاج سیدامیر انصاری(

نگرانی دیدبان حقوق بشر ازعملیات 
 خ نظامی عطامحمد نور والی بل

ـ صدای امریکا 21 : عطامحمد نور، سرپرست والیت بلخ و  جون/واشنگتا 
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسممی به تازگی یونیفور  نظامی هم برتا نموده  
و دستور اجرای عملیات نظامی در چندیا ولسوالی بلخ راداده است.هدف ایـا  
عملیات، به نقل ازدفترمطبوعاتی آقای نور، درهم کوبیدن مواضع و هسته های  
مخالفیا مسلح دولت در شمال کشور است. هفته گذشته سرپرست والیت بلـخ  
فرمان عملیات تصفیوی در ولسوالی چاربولک را داد و در صفـحـه رسـمـی  

 »دشما تاب مقاومت نیاورد، متواری ومتمشی گردید. «فیسبوکش نوشت :  

عملیات نظامی که زیر فرماندهی آقای نور اجرامیگردد، ظاهراًازسوی شماری  
ازمقامهای وزارت دفا  افغانستان حمایت میشود. آقای نور در صفحه فیسبوک  
اش نوشته است که قد  شاه شهیم، لوى درستیز اردوى ملى در ممقاتی با وی از  
 عملیات نظامی اخیر در والیت بلخ استقبال کرد .           )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 ملیارد دالرکمک بصندوق بازسازی افغانستان    8.2
ـ باختر 21 : وزارت مالیه و بانک جهانی ستراتژی تمویل صندوق  جون/کابل 

ـبـق ایـا   امانتی بازسازی افغانستان رامورد بحث قرار داده آنرا تایید نمودند. ط
کـمـک    ۰1موافقتنامه، صندوق امانتی بازسازی افغانستان که از پشتیبانی مالی 

ـایـی را    1.۱دهنده  دوجانه و چندجانبه برخوردار است مبلغ   ملیارد دالرامریک
بصورت بمعوض دراختیار حکومت افغانستان قرارخـواهـد    2۰1۶تا   2۰11از 

ملیارد دالربرای بودجه عادی افغانستان ، مبلغ    2.1داد. از مجمو  ایا پول، مبلغ  
ملیون دالر    12۱ملیون دالرغرض تمویل پروژه های انکشافی جاری ومبلغ    11۰

 برای تمویل پروژه های انکشافی جدیداختصاص داده شده است.  
ـاف   کمک فوق غرض مصرف دربخشهای حکومتداری، زراعت، انـکـش
دهات، مصونیت اجتماعی و زیربنا درنظرگرفته شده است. تما  ایا کمک در  
بخشهای دارای اولویت حکومت افغانستان از طریق بودجه ملی بـه مصـرف  

 خواهد رسید. 
اکلیل حکیمی وزیرمالیه گفت:"مرد  افغانستان ازحمایت سخاوتمندانه جامعه  
بیا المللی به افغانستان که ازطریق صندوق بازسازی صورت میگیرد قدردانـی  
مینمایند ویقیناً ازیا کمکها استفاده مثمری خواهدشد، ودولت اولویتهای جدید  

 خود را در سال جاری از صندوق بازسازی افغانستان تامیا خواهد کرد. 
صندوق بازسازی افغانستان)ای آرتی اف( یک صندوق مالی متـشـکـل از  

تاسیس شده و توسط بانک جهانی    1۱۱1چندیا تمویل کننده بوده که در سال  
ملیارد دالر ازطریق صندوق وجهی برای    ۱اداره میشود. تابه امروز، نزدیک به  

ارائه عرضه خدمات و بازسازی در سراسر افغانستان تخصیص داده شده است .  
کمک کننده بیا المللی آماده کمک به صندوق بازسازی     ۰1درحال حاضر،  

 افغانستان می باشند. 
از زمان استقرار دولت وحدت ملی در افغانستان، ایا بزرگتریا تعهد پشتیبانی  
چند یا جانبه جهت توسعه افغانستان است. افغانستان از نزدیک با بانک جهانی و  

کمک کننده با صندوق بازسازی افغانستان کار خواهد کرد و منابع صندوق    ۰1
 بازسازی افغانستان برای اولویت های ملی افغانستان استفاده خواهد شد . 

 حمله صدها طالب برچند پوسته امنیتی درکنر  
ـ باختر 2۱ : صدهاطالب مسلح برچندیا پوسته امنیتـی دروالیـت  جون/کنر

ـوـول   کنرازچندسو برپوسته های امنیتی درولسوالی مره وره حمله کردند. مس
پلیس والیت کنرگفت درایا درگیری تلفات سنگینی به مهاجمان وارد شـده  
است. اودرمورد رقم تلفات احتمالی به نظامیان درایا رویارویی چیزی نگفت.  

زخمی ازایا درگیـری بـه    ۰۱هرچندمسووالن صحی کنرمیگویند دوکشته و 
 بیمارستان ها منتقل شده است. 

 پست های مهم امنیتی دراختیار پشتونهای خلقی 
ـ افغان پیپر 2۱ : یک تجربه تلخ تاریخ گذشته نشان داده داده کـه  جون/کابل 

درتما  ادارات مهم امنیتی وجوداشخاص ازیک قو ، سبب انحصارقدرت،ترور  
شخصیتهای مهم و ایجادپرونده های ناحق برای تعدادی از شخصیتهای ملی که  
ـیـد   در گذشته شده بود در شرایط فعلی نیزشود. طوریکه در گذشته چون مـج
کلکانی، خلیل کوهستانی، طاهر بدخش و هزاران جوان از نهضـت اسـممـی  
بشمول حبیب الرحما شهید و ده ها چهره ازادی خواه دیگر صرف نظراز اینکه  
ازکدا  جناح بودنداما تاجیک بوده اندکه فاشیستهای وقت چون امیا و نجیب و  
ترکی انجا  دادند، حاال نیزدیده میشودکه اهسته اهسته نقاط مهم امنیتی دسـت  
یک قو  درحال افتادن است وآخریا کرسی ایجاد شده گارنیزون کابل توسط  
 غنی احمدزی که امکانات خاص وزیاد رابرایش داده نیز در همیا قطار است. 

مثم : رئیس شورای امنیت ملی پشتون از رژیم خادنجیب، وزیران دفا ، داخله  
و امنیت ملی پشتون از رژیم نجیب خلقی و پرچمی، فرمانده کابل پشتون، افسر  
رژیم نجیب خلقی، معاون اول فرماندهی کابل پشتون، افسر رژیم نجیب خلقی،  
ـا سـه   رئیس امنیت کابل پشتون، افسر رژیم نجیب خلقی، فرمانده گارنیزون ب
معاونش پشتون، از رژیم نجیب خلقی، تقریباآمران حوزه های پلیس و امنیت از  
رژیم نجیب خلقیها و پرچمیها، معاون اول وزارت داخله تاجیک ولی مـزدور  
ـاتـوان، وزیـر   خاص پشتونها، معاون اول امنیت ملی تاجیک ولی ضعیف و ن

 داخله، ضعیف، کها سال و باالخره پشتون . 
روسای مرکزی وزارتهای داخله ودفا  که از تاجیک ها هستند بیشتر مزدور  

 صفت، ضعیف و فروخته شده اند که در تصامیم بلند خاموش اند . 
نگرانی از هدر رفتن کمکهای امریکا به 

 ن آموزش و پرورش افغانستا
ـ بی بی سی 2۱ : دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان،  جون/کابل 
ـا درمـورد   USAIDالمللی امریکا    از اداره توسعه بیا  SIGARسیگار  خواست ت

درستی آماری که کمکهای امریکا به وزارت معارف در افغانستان متکی بر آن  
 است، توضیح دهد. 

اخیرا اسداهلل حنیف بلخی، وزیرجدید معارف همراه با فریده مومند، وزیـر  
تحصیمت عالی دریا مورددرمجلس نمایندگان صحبت کرده وگفتند مسووالن  

درزمان حکومت کرزی، شمار مکاتب ومعلمان راجعل کرده      پیشیا ایا وزارت 
 و در امتحانات ورود به دانشگاه اعمال نفو  کرده اند . )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 زعفران افغانستان باز جایزه بیا المللی گرفت 
ـلـی  1 ـل ـ باختر: برای سومیا بار زعفران افغانستان جایزه بیا الـم جون/کابل 

بهتریا زعفران جهان راکسب نمود. انستیوت بیا المللی  ایقه وکیفیت، جایزه  
  1۱21مدال بلوریا و تصدیقنامۀ سه ستارۀ طمئی عالیتریا  ائقه وکیفیت سال  

ـهـر   را برای زعفران افغانستان اعطا نمود. در مراسمی که به همیا مناسبت در ش
بروکسل بلژیک دایرشده بود، نمایندگان بیش از سه صدشرکت تجارتی مواد  
ـتـرازیـک   ـیـش غذائی از سراسر جهان اشتراک نموده بودند. دریا مراسم که ب
هزارو دو صدنو  محصوالت موادغذایی به رقابت گذاشته شده بود؛ زعفـران  

 افغانستان توانست، جایزه بهتریا زعفران جهان را ازآن خود کند. 
طی چند سال گذشته ایا سومیا باری است که زعفران افغانستان چنیا جایزه  

به اینسو به شکل    1۱۱2ای رابدست می آورد. نبات زعفران درافغانستان از سال  
هکتار زمیا در سراسر کشور تحت    ۱1۱رسمی رایج گردید و در حال حاضر  

کشت زعفران قرار دارد. تخمیا میشود که دهقانان افغان در سال گذشته از بابت  
ملیون دالر عاید بدست آورده باشنـد.پـروژه    1/۰فروش ایا محصول  حدود  

بـه    1۱۱2های زیادی در راستای بهبود وافزایش زعفران کارمیکنندواز سال  
اینسو، کشت زعفران درافغانستان برعموه پروژه ها از طریق  دولت های ایتالیا،  

 هالند، انگلستان، امریکا و فرانسه تمویل گردیده است. 
انجما زنان زعفـران    21اتحادیه و    1انجما،    ۰۱شرکت خصوصی،    11فعمً  

 جهت رشد و حاصل بیشتر زعفران ایجاد شده است . 
 خط بطالن بر صدور یک حُکم خاینانه 

: حامدکرزی رئیس جمهورپیشیا با پیگیری  سایتها به نقل از خبرگزاری بخدی 
ـاد   ـی ـن و تحقق وظایف محولۀ ویژه ! برای حمایت ازگروهکهای تروریست وب
ـان   ـت ـاکس گرای طالبان وبامحبت وعشقی که نسبت به ایا لشکربیرون مرزی پ
ـادر   داشت، حکمی مبنی بر عد  استفاده از سمح های ثقیل برضد طالبان را ص
نموده بود. بلی هموطا! چونانیکه غرب تجهیزات نظامی هوایی کشور را به نفع  
ـاصـدور حـکـم   ـیـزب همسایه ها از ساختار اردوی ملی حذف کرد، کرزی ن
محدودیت ها درپیشبرد عملیات نظامی وعد  استفاده ازسمحهای ثقیل دربرابر  
تروریستهای صادرشده از خارج ، دست وپای نیروهای قوای مسلح را بسته بود تا  

 دشما بتواندباسهولت بیشترازپیش به اهداف خود برسند.  
ـان   ـی ـام خوشبختانه دیروزجنرال قد  شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش گفت  نـظ
ارتش هیچ محدودیت درعملیاتهای زمینی و هوایی ندارند و تمامی محدودیتهای  
ـان در   که ازقبل وجود داشت لغوشده است. اوبه صراحت گفت ارتش افغانست
میدان جنگ باهیچ گروه شورشی، کوتاه نخواهدآمد. وی همزمان اعم  کرده  

 که نظامیان افغان با هیچ گروه شورشی نیز صلح نخواهد کرد 
آقای شهیم می گوید که تصمیم تازه شامل استفاده از آتش سمح سنگیـا و  
ـان   ـی عملیات شبانه نیزمیشود. اوکه به والیات شمال سفرکرده درجمعی ازنظام

دیگر شما محدودیت اتش توپچی )توپخانه( باالی دشما ندارید،  “ارتش گفت:  
ـا   شما دیگر محدویت عملیات شبانه باالی اهداف مشخص دشما ندارید، شـم

 ”. دیگر به خاطر فداکاری تان زندانی و مورد بازپرس قرارنمی گیرید 
ـلـی   ـل کرزی، محدودیتهای درعملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان و بیا الم

ـتـر    2۰12 مستقر درافغانسان وضع کردوایا محددویتهاپس ازسال  ـیـش شدت ب
ـیـه    2۰12 گرفت . کرزی درسال  رسماً فرمان دادنیروهای امنیتی درعملیات عل

 (۰شورشیان در مناطق مسکونی از ناتو درخواست حمله هوایی نکنند.)ستون 

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، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم میکند

 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ کالیفورنیا           محمد طاها کوشان   فریمونت 
 امت مسیلمۀ بیدل و آیینه و شانه پروین 

 گرعافیت است وگرشکست است اینجا     
 از ساغر اعمال تو مست است اینجا 

 دستت گیرد هر آن که گیری  دستش     
 مزدهمه کس دست بدست است اینجا 

 بیدل)رح(                                                                                                   
 جناب آقای انجنیر امان اهلل امانی :   به پاسخ دوست بادرد و باورمند 
 ه اند   امروز ناقصان به کمالی رسید 

 اند   کشیده   کزخودسری به حرف سلف خط 
 است   انکارکاممن همه را نقل مجلس  

 اند   گمان بردکه به معنی رسیده     تا کس 
 ایا امت مسیلمه زافسون یک دو لفظ 

 اند     در عرصۀ شکست نبوت دویده 
 از صنعت محاوره لولیان فارس 
 اند   هندوستانیان به تمغل خزیده 

 سحراست روستایی و، انگار شهریان 
 اند   گردون تنیده     جواله چند، رشته به 

 ممکا است     نتراود چه   از حرفشان تری  
 اند   دیده     فطرتان سفال نو آب   دون 

 خورد   بیحاصلی ز صحبتشان خاک می 
 اند   چون بید اگر بهم ز تواضع خمیده 

 اند به ترکیب اتفاق   هرجا رسیده 
 اند   های کهنه نداوت چکیده   چون زخم 

 هرگاه وارسی به عروج دماغشان 
 اند   در زیرپا چو آبله بر خویش چیده 

 گروه به حکم ودا  شر    پیران ایا 
 اند   شبنم عرق همه صبح دمیده   بی 

 که یکقلم   پاس ادب مجو زجوانان  
 از تحت وفوق چشم و دبرها دریده اند 

 تراش و خموشان تپش تمش   گویا عفف 
 اند   گزیده   خرد و بزرگ یک سگ عقرب  

 سار فهم   خورد از چشمه   انصاف آب می 
 اند   ها کرند و سخا کم شنیده     خرکره 

 که تنزه دلیل اوست   در خبث معنیی 
 اند   اند به حدی که ریده   لب بازکرده 

 بیدل در ایا مکان ز ادب د  زدن خطاست 
 اند   که لولیان همه تنبک خریده   شرمی 

ـیـت   بزرگوارا ! ما هیچگاهی اززبان خویش گپ توهیا آمیزبه هیچ شخـص
 فرهیخته، اندیشه گر، دانشمندودلسوزبه هم میهنان ومیهنم؛ ننوشته ونگفته ا  .  

اما ! برای آن عده خدا و دیا و میها دشما؛ تنها اززبان بزرگانی که با درک  
و برداشت از ستم و زورگویی و قلدری و بی حیایی بسیار ژرف در روزگاران  
ـا   خویش گفته و فرموده  و نوشته اند؛ برای پند و اندرز به ما و فرزنـدان   م

 آورده ا  . 
ما بجزخدای یگانه وقرءان عظیم الشان وگفتار وکـردارحضـرت مـحـمـد  
مصطفی صلی اهلل وعلیه وسلم، به هیچکس وبه هیچ کتاب باور ندار . چون ایا  
قرءانکریم وشریف وگفتار وکردارحضرت محمد مصطفی چیزی را ازشـش  
ـا   جهت فروگذاشت نکرده که دانشمند دیگری بیاید و به ما بگوید که های آق

 ایا چیز ناگفته مانده.  
سوره مبارکه ن، آیت یکم: ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسطرُونَ. ن ، سوگند به قلم و آنچه  
ـات   ـلـک ََّک لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ. و اینکه تو م با قلم مى نویسند . آیت چهار : وَ إِن

 اخمقى بس بزرگى دارى که بر آن مسلطى . 
ـعـت.   ـی )ملکات ]  َ ل َ[ )  اِ( ج مَلَکَه، که قوت حصول هرشیئ است در طب
ـات راسـخـۀ   )غیاث(. مأخو  از تازی، ملکه هاو خصلتها. )ناظم االطباء(. کیفی

ـات    -نفسانی که ازانوا  مقولۀ کیف اند. )فرهنگ علو  عقلی سجادی(  ـلـک م
ملکات ردیۀ هشتگانه؛ حسد وبغض و بخل    -ردیه؛ خصلتهای بد.)ناظم االطباء(. 

ـات    -وحرص و کذب و غضب و کبر وبی حیایی . )غیاث( )آنندراج (.  ملک
فاضله ؛ خصلتهای خوب )غیاث ()آنندراج (. خصلتهای نیک . )ناظم االطباء(.  
ـاث (   ـی ملکات فاضلۀ چهارگانه ؛ حکمت و شجاعت و عفت و عدالـت . )غ

 )آنندراج ( )از ناظم االطباء(. فرهنگ دهخدا .  
ومیدانستم که صوفی صاحـب     ارزش وجایگاه قلم راازکودکی متوجه بود  

پاینده محمدخان کوشان پدربزرگم هنگامیکه قلم را ازجیب باالیش میگرفـت  
سرش را بازکرده سه بارمی بوسید و بر دیده هایش میگذاشت و به نوشتا مـی  

 پرداخت و می گفت :  
پسر  ارزش وجایگاه قلم، نوشته وترازو رابدانیدکه هرکسی که با ایا سه چیز  

رسوا، بی آبرو و     خمفکاری ودغلبازی وقلدری وحق تلفی و دروغگویی نماید 
   لیل جامعه میگردد. 

ـا    درهمیا بیست وچهارسال گذشته دیدیم که دراخبار وتحلیل وتفسیر اوض
میها مهیا ماچه کسانی قلم به دست گرفتند ونوشتندو تفسیر وتوجیه کـردنـد  
ـانـب   وهنوزنیز به یاری پروردگارادامه دارد وهمیا واقعیتهای که امـروز ازج
جنرال درانی رئیس سابق آی اس آی و جنرال پرویزمشرف ودیگرشخصیتهای  
نظامی وسیاسی پاکستان پرده ازنوکری و غممی کلب الدیا راکتیار و طالب و  

 حقانی و و و و؛ برداشتند، درهفته نامه مرد  افغانستان امیدبه نشرمیرسید . 
و در همان سالها درهمیا امریکایک نوکرآی اس آی وکاسه لیس کلب لدیا  
راکتیار بنا  قاری صفی اهلل صمدی قاری مسجد کلب الدینی ها یعنی مهاجریا  
شهر هیوارد کالیفورنیا میخواست با نادانی کامل بجر  برمم ساختا کاررواییهای  

ـا؛ پـدر     آی اس آی باآستینچه بنا  کلب لدیا راکت پران  ـه ودشمنی باپشتون
 بزرگوار  مرحو  صوفی حضرت کوشان وبرادر  محمدقوی کوشان رادر  

ـ کالیفورنیا داکترمیرمحمد یونس)مشرف پویان(                           دوبلیا 
 استقبال ازماه مبارک رمضان 

ماه مبارک رمضان، سرآمد ماهها، ماه رحمت وبرکت وماه آمرزش گناهان  
ـارک را   ـب است. ازآنجاست که مسلمیا بااخمص کامل باجان ودل ایا ماه م
استقبال میکنند. ماه رمضان ماه پرفیضی است که به روزه داران لطافـت روح،  
پرهیزگاری، تقوی، استقامت دربرابر مشکمت ومجادله باهوای نفس می بخشد.  
کسیکه دریا ماه روزه میگیرد، ازبرکات روزه مستفیدمیگردد، زیراروزه دارای  

 برکات و مزایای فردی، اجتماعی، اخمقی، تربیتی، روحی وجسمی است.  
 آمد رمضان وعید با ماست      قفل  آمد و آن کلید  با ماست 

 بربست دهان و دیده بگشاد      وآن نور که دیده  اید  با ماست 
 آمد رمضان به خدمت دل       وآنکس که دل آفرید با ماست 
ــج دل ناپدید با ماست  ــ ــ ــ  در روزه اگر پدید شد رنج        گن

ـید با ماست )مولوی(  ــ ــ  کردیم ز روزه جان ودل پاک    هر چند دل پـل
روزه دار بایدبکوشددریا ماه مبارک، بیش ازپیش قرآن تموت کند وبدیا  
صورت ازبرکات بیشمارقرآن وبرکات مادی ومعنوی آن استفادۀ اعظمی بـه  
ـای   دست آورد. حضرت رسول اکر  محمدمصطفی )ص( فرمودند: خانه ه
خود را باتموت قرآن روشا ونورانی کنید. وقتی درخانه ای تموت قرآن زیاد  
صورت بگیرد، خیروخوبی نیزدرآن خانه افزایش می یابد، وساکنیـا آن از  
نعمتهای پروردگار )ج(برخوردارخواهند شد، وایا خانه هابرای اهل آسمان می  
درخشد، طوریکه ستارگان آسمان برای اهل دنیا درخشندگی دارند. )کافی، ج  

 (1۱۶؛ عدت الداعی ص ۶2ص    1
 حافضا درکنج فقر و خلوت شب های تار 
 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور 

حضرت علی) ( میفرماید: )تموت قرآن موجب باروری ایمان اسـت.(  
 ( (221)درالحکم ص  

همچنیا دریا ماه مبارک نباید دعا رافراموش کنیم، بلکه بکوشیم با اخمص  
کامل به دربارخداوند)ج( دست به دعا بلندنماییم. چنانچه رسـول اکـر )ص(  
ـتـدرک   فرمودند: )الدعا هوالعباده( یعنی دعا بذات خود عبادت اسـت. )مس

( ازیا حدیث مبارک برمی آیدکه قسمت بزرگی ازدر  2۶۱ص   1الوسائل ج 
های عبارت ازآن دعاست و از برکت وفیض دعا ازآفات جلوگیری میشود، لذا  
بربنده است که از خالق بی نیازحاجات ونیازهای خودرا خواهان شود وهیچگاه  
ـالـق بـی   مأیوس نشود، زیرا مأیوس شدن گناه است. بندۀ عاجزمیتوانـد ازخ
نیازحوائجی رادرخواست کند که جز ات بی نیازش کس دیگرنمیتواند آنرابر  
آورده سازد، مانندصحت، آرزوی داشتا عمربیشتر، گشایش در رزق وروزی...  
ـنـد،   البته بنده نباید ازتأخیر دراجابت دعا مأیوس شود یاآنچه رابنده آرزو میک
مصلحت خداوندی آنرا ایجاب نکند. حضرت علی ) ( دریا مورد جـمـمت  
زیبایی دارد، چنانچه میفرماید : التماس به خدا شجاعت است، اگربرآورده شود  
رحمت است، اگر برآورده نشود حکمت است، التماس به خلق خدا  لت است،  

 اگر برآورده شود منت است، اگر برآورده نشود خفت است . 
ـاد   حضرت رسول اکر )ص( میفرماید: )پیوند باخویشاوندان شهرهارا آب
میسازد وبرعمرها می افزاید، هرچند انجا  دهندۀ آن از نیکان نباشد)سفینه البحار  
ـار   ـه مادۀ رحم( بلی، دیا مبیا اسم  درمورد صلۀ رحم، کمک وحمایت واظ
ـوـوال   محبت به خویشاوندان اهمیت زیادی قایل شده است. ازآنحـضـرت س
کردند: مبغوضتبرن عمل درپیشگاه پروردگارعالم کدا  است؟جواب فرمودند:  
ـادۀ   شرک به خدا. پرسیدندبعد ازآن؟ جواب شنیدند: قطع رحم )سفینه البحارم

 رحم( 
مسلمانان باید درهمه حال خصوصاً دریا ماه مبارک ازمشاجره و زشـت  
گفتا وباهم قهرکردن بپرهیزند. حضرت رسول اکر )ص( فرمودند: )هرگاه  
دونفرمسلمان بایکدیگر قهرکنند، ازهم دوری جویند وسه روزباایا حال بـوده  
ـتـی   وآشتی نکنند، ازدایرۀ اسم  خارج اند وهرکدا  ازیا دونفر درصلح وآش
  1وسخا گفتا پیشی بگیرد، درروز قیامت داخل بهشت خواهدشد. )کافی، ج 

 (۰11ص  
دریا ماه مبارک باید بکوشیم روزه داران را اطعا  کنیم، بکوشیم به مستحقیا  
یعنی بینوایان، درماندگان، بیچارگاه، بیوه زنان، که بعضاً شاید درموقع افطار نان  
خشک شکم سیرنصیب شان نشود، وایتا  و اطفال معصومی که شب را گرسنه  
به صبح میرسانند، حتی االمکان کمک واستعانتی کرده باشیم، خصوصاً فامیـل  
های بیچاره و زجر کشیدۀ وطا خود افغانستان را فراموش نکنیم . مسلمانان باید  
ازهر نو  کمک مادی یامعنوی درحق خواهران وبرادران دینی خود مضایقـه  
نکنند وبکوشند دل غمگینی راشادکنند. حضرت اما  جعفر صادق)رح(از  ریۀ  
رسول اکر  )ص( میفرماید: )کسی که ازروی برادرایمانی خود خاشاکی بـر  
گیرد، پروردگارعالم ده اجر وثواب به او اعطامیکند، کسی که به روی بـرادر  

ـار  1۱1ص    1مؤمنش تبسمی کند، حسنه ای برای اوخواهدبود. )کافی ج  ؛ بح
 . خمصۀ مطلب خدمت به خلق کردن است . 111ص    1االنوار  ج 

 بیاتا مونس هم یارهم غمخوارهم باشیم 
 انیس جان غم فرسودۀ بیمار هم باشیم 

 شب آید شمع هم گردید وبهریکدگر سوزیم 
 شود چون روز، دست وپای هم درکارهم باشیم 

 دوای هم شفای هم برای هم فدای هم 
 دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم  

 به هم یکتا شویم ویکدل ویکرنگ ویک پیشه 
 سری درکار هم آریم و دوش بار هم باشیم 
 حیات یکدگرباشیم وبهر یکدگر میریم  

 گهی خندان زهم گه خسته وافگارهم باشیم 
 غم هم شادی هم دیا هم دنیای هم گردیم 

 بمی یکدگر را چاره و ناچار هم باشیم 
 یکی گردیم درگفتار ودرکردار و دررفتار 

 زبان ودست وپای یک کرده خدمتگارهم باشیم 
 نمی بینم به جزتو همدمی ای فیض در عالم  

 بیا تا گوهر گنجینۀ اسرار هم باشیم                )فیض کاشانی( 
حاصل روزه : درشب معراج پروردگارعالمیان درمقا  وآثار روزه به رسول  

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : (1گرامی اش حضرت محمدمصطفی)ص( فرمود: ای احمد ! )دنباله درصفحۀ 

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

 احمدولی مسعود 
 خطر فروپاشى سیاسى !؟ 

پایان عمرقانونى پارلمان، قبل از برگزارى انتخابات وتشکیل پارلمان جدید،  
برنامگى حکومت    جمهورى و بى    یکى دیگرازمعلولهاى انتخابات ناقص ریاست 

ـتـون   است که طبعا تنشها وبحرانهاى تازه رادر راه خواهد داشت. ایا دومیا س
دولت است که پس ازحکومت، معیوب میگردد واکنون ارجا  آن به قضا، که  

برد، ابعادبحران قانونى را    خودسالهاست از مشکل قانونى وعد  استقمل رنج می 
 سازد.   تر می   پیچیده و عمیق 

چون درنبود پارلمان منتخب، لویه جرگۀ قانون اساسى مطابق تفاهمنامه ایجاد  
نمیگردد که دریا صورت کل بدنۀ دولت به با بست مواجه خواهـدگـردیـد  

 وخطرفروپاشى سیاسى راافزایش میدهد. 
ـاد دو   ـتـمفـى درایـج عد  اقدا  به موقع وبه اساس تفاهمنامۀ هردوتیم ای
کمسیون، اصمح نظا  انتخاباتى وتعدیل قانون اساسى باعث ایا وضعیت بحرانى  
میباشد. براى جلوگیرى از تهدید فروپاشى سیاسى، نیازمندى فورى واضطرارى  

اندازى هرچه زود هنگا  لویه جرگۀ قانون    ترکمسیونها و راه    براى تشکیل فورى 
 باشد.   اساسى می 

ـا  عـمـومـى   اینکه چگونه، چرا، روى کدا  ممحظات یا اجنداها، اوض
ـانـى   کشوربه اینجاهاکشانیده میشود وچه بایدکرد، امروز به یک نگرانى همگ
وملى مبدل گردیده است که سرنوشت همه وهستى ایا سرزمیا به آن گـره  

تفاوت    توان با مخلوط کردنهاى تیم موءتلفه آنرا گم کرد وبی   خورده است.نمی 
توان با انحصار قدرت در دست چند تا انگشت شمار مـجـرد درون    بود، ونمی 

 دولت و در محدودۀ آجنداهاى پنهانى شان اعتماد نمود. 
افغانستان قبل ازهمه ضرورت به یک اجنداى ملى وشفاف داردتا به قـول  
قهرمان ملى، بتوانیم مشکل خودراهم باخود وهم باجهان بیرون حل نماییم. نه به  

ها    کاریها وفریبکارى   ها، مخفى   بازیهاى ماجراجویانه، منفعت پرستیها و مافیاگرى 
ودروغ پردازیها. ایا سیاست بازیها به هربهانه وتحت هرعنوانى که باشند، هیـچ  
گاهى باعث ثبات کشور وآرامش مرد  نخواهدشد، ودرنهایت فقط زندگانـى  
 ملیونهاهموطا ما وترابه خطرخواهد انداخت./ )ازصفحۀ فیسبوک نویسنده( 
***************************************** 

ـان و     روزجمعه از باالی منبر کافر اعمن نماید. همچنان داکترسیدخلیل هاشمی
همصنفی خود  آقای عمرخطاب، نبیل غمیا مسکینیار وبه دهها شخص دیگر یا  
از روی تعصب کور یابیدانشی مطلق به همه شخصیتهای مقاومتگر و هواخواهان  
شان در داخل و خارج کشور؛ چی الطایمت و فحش و ناسزا نبود که ننوشتند و  
چه تهمت های نبود که نبستند . اما به یما یاری خدای یگانه ی دانا و بینا امروز  
همه مقاومتگران و هواداران شان علیه دیوسیاه جهل یعنی طالب و القاعده روی  
سرخ و سر فراز از آزمون روزگار بدر شند و زمستان رفت و سیاهی بـه روی  

   غال باقی ماند. 
 تازآتش عنادتوگر  است دیگ جهل      

 شود   هرگز خردبه خوان تو میهمان نمی                                                         
 پرویا اعتصامی )رح(                                                                                  

اینکه ما اشرپ عنی احمق زی مینویسم بخاطر اینست که: اشرف عنی احمد  
لیس له معقول. وبرای چنیا شخص نامعقول یعنی بیخرد اما باسواد اندک؛     زی 

هر روزعهدی میکند و پیمانی می بندد، هر روزکاری میکند،هرروزتصمیمـی  
 اتخا  مینماید وهرروزفرمانی میدهد. فردا عهدو پیمان میشکند وانکار می نماید. 
هرچه منفور و تحت تعقیب عدلی و دزد و دغل و بیخدا از دوستان وهم کاسه  
هایش است را مقرر نموده و بابی حیایی ودیده درایی و یکدندگی ویکه تازی  
خود را عقل کل وناف زمیا پنداشته و همانند گلبیدیا راکتباز،جامدکرزای و  
اخمفشان همه نوکر و خدمتدگذار انگریز و آی اس آی و کاگی بی سابق و  
اطمعات ایران؛ همه تا امروز چه بمهای نیست که چاق نمی کنند و درکشتا و  
آتش زدن و ویران کردن همشهریان ومیها ماجفا وظلم روا میدارند و ازخداوند  
نیز نه شر  دارند و نه حیا و روز جزا را نیز افسانه می شمرند؛ را شما بزرگواران  

 میخواهید که تجلیل و تبجیلش نماییم ! 
درقرءانکریم دستور است هرکسی بقدرظلم که بر او رواداشته شده همانقدر  
برظالم ظلم نمایید. نه بیش و نه کم. قصص القرءان برای چه از هرکسی و درهر  
مقطع زمانی و مکانی یاد می نماید؛ از نیک و از بد. و به بد لعنت فرستاده شده.  

 اگر منکراست، اگر مفسد است، اگر قاتل است، اگر شرر انداز است و... 
ـیـک     ـاص ن بلی! خداوند به ما دستور فرموده تا از نیکی و نیکویی و اشـخ

سیرت ونیکو کارقدردانی و ستایش نماییم. برای چه ؟ و هدف از ایا کار یعنی  
 سنگ محک زدن چی هست؟ 

ـنـد و   نیکی هاراگفتا تشویق به نیکوکاریست؛ و بدی هارا گفتا و نوشتا پ
اندرزاست نادانان راتا ازآن بپرهیزندو باعث برهم زدن آرامش جامعه نگـردنـد.  
تاکید و پافشاری و باربار یاد دهانی بخاطری است تا در یک جامعه کم سـواد  
حتی بیسواد تاریک؛ در حد سواد و دانشی که هرشخصیت بقدرتوان کسـب  
نموده شمع وچراغی فراراه هم سا و سال خود و فرزندان خویش روشا نمایند  

 تا راه را از چاه بدانند. 
ما همه شاهد بودیم و هستیم که تعصب کور بیدانشان از عبدالرحمان نادرغدار  
وهاشم جمد ومحمدگل مهمندگرفته تابه سردارسرخ داوود و ترکی وحفیظ اهلل  
امیا و ببرک و نجیب خونریز و گل بیدیا راکت پران وحامد کرزای و جمعه  

هم اکنون ایا اشرپ عنی احمق زی و و و و لعنته اهلل علیهم     خان همدرد؛ ونیز 
اجمعیا. باز همان بیعدالتی و تجاوز و کشتا و بستا و آتش زدن را ادامـه مـی  
ـنـد. چـون   دهند و اینهاهیچگاهی با زبان ممیم و لفافه وکنایه و کتره نمی فهم

 دانش وافر ندارند بایدبه زبان خودشان گپ زدوگفت ونوشت.  
حیوان که شعور نداردبا چوب ازخواب بیدارش کرده و ازجا بلندش میکنند؛  
اما انسان باشعور واکرا  شده ازجانب خداوند بخشنده مهربان بادانستا )اقرء( و 
)علم بالقلم( و )کتاب( و)تاءمل( و )تفکر( و )تعقل( ازخواب غفلت بیدارشده  
ـانـی رابـه   ازجا برخاسته وبراه راست روان میگردد. ازهمیا است هرزنـده ج

 طریقی به راه راست می آورند. 
 تا 2۶11 )     حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل )رح(    در باال از زبان 

 )دنباله درصفحۀ ششم(   
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 کفن کش پارینه

   کرزی درحسرت بازگشت به قدرت
 *  غنی ازخطوط سرخ معینۀ کرزی گذشت : 
 ـ غنی به پاکستان وامریکا بسیار نزدیک شد. 

 ـ غنی تمام مشاوران خودرا ازپشتونهای تبارخود تعیین کرد . 
ـا    روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی رابقلم نجیب مشعل واعظم احمد، زیـرن

ماه مـی    21)دلباختگی کرزی به گذشته، ایجاد مشکمت به جانشیا( در شمارۀ 
خودبه نشرسپرد. برگردان فارسی آن پس از یک تبصرۀ کوتاه تقدیـم    1۱21

 میشود .  
مرد  افغانستان آقای غنی احمدزی را ازآوان جانبداری بی دریغ شان ازقاتمن  
مرد  کشور، طالبان، می شناسند. وی ازرژیم انسان ستیز، زن ستیز وتمدن ستیز  

دررسانه های جهانی ظاهرمیـشـد    1۱۱2دفا  میکردوبه نمایندگی ازآنهادر سال 
 تاازسقوط شان جلوگیری کند، وبه ضدقوای مقاومت ملی شعار می داد.  

آقای احمدزی پس ازتعییا بحیث وزیرمالیه، باهمکاری شخصی بنا  جاوید  
شاهد برکی، یک پشتون پاکستانی، وزیرسابق مالیۀ آنکشور، تمش ورزیدکـه  
یک ملیارد دالرکمک امریکا برای بازسازی افغانستان رابه انکشاف دوطرف خط  
دیورندمصرف کند. ایا نظر ضدملی آقای احمدزی که پول خیراتی به مرد   
افغانستان رادر پاکستان خرج میکند، مرد  افغانستان رارنجانید واورا شخصی در  
ـامـۀ   گرو آی اس آی تلقی نمودند. موضو  که ازجانب شاهدبرکی در روزن

اپریل  1۶مورخ    ۶11فیننشل تایمزلندن بچاپ رسیده بود، ترجمۀ آن درشمارۀ  
جریدۀ پرآوازۀ امید به قضاوت ملت افغانستان قرارداده شـده اسـت.    1۱۱1

اکنون جریانات دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدزی آشکارانشان میدهدکه  
درحقیقت وی کاممً حافظ منافع پاکستان درافغانستان میباشد. بنابرنظریات ضد  

به شدت  1۱21ملی احمدزی، ملت اورا دردول اول انتخابات ریاست جمهوری 
ردکردند، اما دردوردو  دراثر پشتیبانی بیدریغ آقای کرزی، توسل به روابـط  
ـات و   ـاب منحط قبیلوی وتقلب فاحش عناصرحلقه بگوش در کمسیونهای انتخ

 شکایات، آقای احمدزی بقدرت رسانده شد. 
اگرچه آقای کرزی درجریان سیزده سال زمامداری خود، بخاطر فساد بیحد،   
ـای   ـه ـای رشـوت قبیله پرستی، حقه بازی، بهم اندازی وحذف رقبای خود، اعط
سیاسی، کرنشهای بیجا به زمامداران پاکستان، بیکفایتی مدیرتی که دراثـرآن  
ملیاردهادالر بازسازی افغانستان ضایع شد، شدیداً موردانتقاد قرارداشت، وبصفت  
ـنـی   یک رئیس جمهورمنفور شهرت یافت، ولی باتوجه به کارهای ناروای غ
احمدزی، شماری ازمرد  وتعدادی چیزفهمان رابیاد)کفا کش قدیم( انداختـه  

 است، و برای بازگشت آقای کرزی برنامه ریزی می نمایند. 
غنی احمدزی باکارهای عجوالنه وبی سنجش وعدول ازموافقتنامۀ حکومت  
وحدت ملی، یک بخش بزرگ حکومت رابنا  ریاست اجراییه ازخـود دور  
ساخته امورکشور راتاحد زیادبه رکودمواجه کرده است، وخطرآن وجوددارد  
که دولت به سقوط مواجه شود. ارزش ندادن به نظریات دیگـران، مـوقـوف  
ـازانـو   سازی بدون دلیل دستجمعی مقامات بلندپایۀ والیات، رکو  وخم شدن ت
دربرابر عربهای سعودی، حرکات مضحک وبیان مثل های بی مزه وبعضاًدور از  
اخمق هنگا  بیانات دربرابر زعمای کشورهای دیگر، نمایش ریا کارانۀ تسبیـح  
دوصددانه یی دراوقات دیدارهای رسمی، دادن امتیاز های زیادبدون اندکتریا  
عوض به پاکستان، بی کفایتی مدیریت در امورداخلی، که امنیت راچندبرابـر  
خراب ساخت، وجنگ راتقریباً درسراسرافغانستان پخش نمود، وتعقیب سیاست  
نامتوازن که هند، دوست عنعنوی افغانستان را شدیداً رنجانید؛ همه دالیلی اندکه  
اشرف غنی احمدزی رایک رئیس جمهوربیکفایت، خیالپرداز ولجوج مینمایاند.  
احمدزی شاید درکنترول یک صنف چندنفری بصفت یک استادموفق باشد،  

 اما درپیشبرد اموریک کشور جنگزده بکلی ناتوان میباشد. 
آقای کرزی که خودش بخاطرهمه بیکفایتی ها، یک رئیس جمهور بیکاره و  
منفوربود، بادرک ناتوانی آقای احمدزی، جنجالهای داخلی حکومت وحـدت  
ملی ونارضایتی شدید مرد ، دست بکارشده بادید ووادیدها بااشخاص بانفـو ،  
ـارتـق،   قوماندانهای جهادی وزورمندان محلی، دادن مهمانی ها، اعطای تحفه وت
ظاهرشدن درجلسات مهم، ارائه نظردرامورمملکتی وسیاسی، سفرهای خارجی  
بویژه رفتا به چیا وهند ودیدارباسران آنجاها، زمینۀ بازگشت خود رابه قدرت  
پی ریزی میکند. درحالیکه هردو، کرزی واحمدزی مورد نفرت اکثریت مرد   

 افغانستان میباشند. اینهم برگردان گزارش نیویارک تایمز : 
* * * * *   

حامدکرزی هفت ماه پیش ازریاست جمهوری کناررفت، باوجود یک رابطۀ  
ـا   ـاشـی رابـج بی ثبات باامریکا، یک اقتصادشکسته ویک امنیت درحال فروپ
گذاشت، مرد  افغانستان ظاهراً بیش ازپیش افسوس رئیس جمهور پیشیا رامی  
ـیـم   خورند. مدتی پیش ایا موضو  غیرقابل تصوربود، ولی یک سلسله تصام
ـارانـدازی   تحکم آمیزاخیر رئیس جمهوراشرف غنی وتمش وی بـرای بـک
ـاری   ـی حکومت عامل، بعضی متحدیا خودراهم به مخالفت واداشته اسـت. بس

سالۀ شهرکابل که دکانـدار  ۰1مشتاقانه کرزی رابیادمی آورند. بشیریک جوان 
است، گفت: حکومت نو)حکومت وحدت ملی( همانند یک کابوس اسـت.  
ما صادقانه جای کرزی راخالی می بینم.( اکنون ایا نو  احساسات دربسیاری  
ـای   ساحات افغانستان شنیده میشود ودهقانان کوکنار هیرمند وماموریا وزارته

 راکد حکومت همچنان احساسات رامحرمانه بیان میکنند . 
چرا افغانها حسرت گذشته رامی خورند درحالیکه مشکمت موجود، اقتصاد  
مریض، فساد بدون کنترول وپیشرفت سریع طالبان درمدت زمان حـکـومـت  
کرزی ته نشیا شده بود، که احمدزی در اصمح آن تمش میورزد. بازهم چرا  
ماموریا مشتاق برگشت کرزی میباشند، درحالیکه وی درحقیقت کنار نرفتـه  
است؟ باوجودیکه آقای کرزی ازانظاردورمیباشد، اودرهرصحنۀ سیاسی حضور  
دارد. کرزی به قد  زدن تند در ارگ مبادرت میورزید و ازهرکسی که طرف  
التفات حکومت احمدزی قرارندارد، استفاده می نماید. دعوتهای پرمصرف راه  
ـنـت   می اندازد، ازبزرگان سرشناس، سیاستدانان ودانشمندان میزبانی میکند وس

 دوران ریاست جمهوری خودرا در ارگ، ادامه میدهد.  
هواخواهان کمپ کرزی دوباره درحال عروج میباشند. ایا عروج بیشتر بـه  
سیرسریع نزولی قیمت سیاسی برآقای غنی که تمش کرد حکومت راپاکسازی  
ـتـا(   نماید، بستگی دارد. زمانی آقای غنی حکومت را)خانه یی درحال سـوخ
توصیف کرده بود، دراقدا  نابودسازی شبکۀ پرمنفعت ومـرکـزقـدرت کـه  
ـفـو    ـان حکومت کرزی بدان تعریف می گردید، احمدزی شماری ازرهبران ب
راکه ازحالت موجود نفع میبرند، ازخود رنجانید. روش احمدزی ممد واقع نشد،  
هیچکسی توقع نداشت که احمدزی جذبۀ شخصی کرزی را دوراندازد. کرزی  
کسی راکه موقوف میساخت، روزبعد بااویکجا نان شب راصرف میکرد، مگر  
احمدزی همیشه یکدنده حرکت کرده وهمیشه چوب به دست داشته است، نه  
زردک ! )هم چوپ وهم زردک، ضرب المثل امریکایی است که برای تنبیه  و  
خوشنود سازی شخصی بکارمیرود.( کارروایی هفت ماه اول آقای غنی بصفت  
 رئیس جمهور، برطرف سازی دستجمعی وزرا، والی ها )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 داکتررنگیا دادفر سپنتا                                      )سایت خراسان زمیا( 
 »جعلکاران غریزی «گسیخته و   بافتمان جامعۀ ازهم 

 آه ازایا قو  ریایی که درایا شهر دوروی    
 ها شحنه و شب باده فروشند همه                      شفیعی کدکنی   روز  

ایکه در    طلبی درکشورو جامعه    خواهی واستقمل   وقتی پیکارهای دموکراسی 
آن دموکراسی به مثابه نظا  سیاسی و اجتماعی استقرار نیافته است، وجودنداشته  

گونه کشورها به سرنوشت اندوهباری مبتم میشوند. حتااگر در    باشند، مرد  ایا 
ای    ای سخا از دموکراسی هم درمیان باشد، دموکراسی به مضحکه   چنیا جامعه 
شود که درآن ازحاکمیت مرد  نشانی نیست؛ زوربارگان برمرد  به نا     تبدیل می 

معنی وپوچ هوچیگران    ی جامعه رااحساسات بی   دموکراسی ستم میکنند؛ گستره 
سازی دموکراسی    جای خواستهای عدالت طلبانه ونهادینه   فرامیگیردکه به     سیاسی 

داشتند،    های دموکراسی خواهی حضور می   که بایددر مصاف      باتکیه برمردمی 
 نشانند.   شان را می   های فردی   اراده 

های جمعی و روابط برخاسته ازآنها    افغانستان ساختار   2 «پیرامونی »درواقعیت  
ـیـر     1 «جامعه »به   «جمعیت »طوریست که مرد  درمیان تنشهای گذار از   گ

های مرد  که فاقد پایگاه طبقاتی و بالطبع روابط طبقاتی برخاسته    اند و توده   مانده 
اند و در    ازآن به مفهو  متداول مانند جوامعی که در آنها طبقات اجتماعی متبلور 

باشند، در پی رهبران و نخبگانی    نهایت صاحب هویت و آگاهی شهروندی می 
ـا    هایی که منافع محدود قشـری آن   را درمسیر  «جمعیت »روان میشوندکه   ه

ای که در آن طبقات و    ایجاب میکند، رهبری میکنند. به سخا دیگر، درجامعه 
اقشار اجتماعی به مفهو  متداول آن تبلور نیافته باشند، چشمداشت همبستـگـی  

ـایـد    طبقاتی و باالتر از آن آگاهی طبقاتی بی  مورد است؛ زیرا آن چیزی که ب
ـاری    جایگزیا وضع موجود به عنوان جانب مسلط می  شد، هنوز حضور ساخت

رغم    شد، علی   نیرومند نیافته است و آنچه که باید به پدیده جنبی جامعه بدل می 
ـا    کم در  ها و باور انسان   های ژرفی که به آن مبتم شده است، دست   گسست  ه

هنوز هم بخش مسلط راتشکیل میدهد؛ درنتیجه حضور ایا دوگانگی، جامعه و  
ـهـره،    های فکری آنرابیش از پیش ناموزون می   ساختار  سازد. ایا واقعیت دو چ

های مدرن و اندکی هم سنت و در واقعیت هم ایا و هـم    یعنی اندکی رویکرد 
ای راموجب میـشـودکـه    قواره   آن و یا نه ایا و نه آن، دوالیسم و دوگانگی بی 

گیرند، بیش ازپیش به بازیگران    ی آن قرارمی   مرد  ونخبگان آنها راکه درگستره 
های    نامه   یکم بیشتر غم   و   هایی درقرن بیست   کند. چنیا فرایند   ها تبدیل می   مضحکه 
ها گذشت. چرا    شود از کنار آن   کمدی که نمی   -آور است؛ نوعی تراژدی   خنده 

دلیل جغرافیایی و یا اجتماعی در متا چنیا حوادثی قـرار    که هر انسانی که به 
 گیرد، توان گریز از آن را ندارد.   می 

ویـژه    بـه    های اسممی    گمان میکنم میان آنچه که امروز دربسیاری ازکشور 
ـا   های مذهبی سی   پیوندد، با دوران جنگ   درکشور ما به وقو  می  ـالـه اروپ    ۰ س

های پروتستانت    بیشترهمسانی وجود دارد تابا منازعات آغاز قرن بیستم میان حلقه 
ـنـی و    های ترقی   امریکایی و جریان  خواه و مدرن. اگر چه از منظر گفتمان دی

های خونیا امروزی در ساحت    هایی رانیزمیان واکنش   توان شباهت    مدرنیته، می 
ـا    های فوندامنتالیستی یاد   با جنبش     های اسممی     بزرگ کشور  شده پیدا کـرد ام

ـیـا   های خونیا و توده   دلیل گفتمان مسلط ونو  تنش   به  ـا    ای که در ایا سرزم ه
ـای    مانندی با جنـگ   های خونیا، بیشتر هم   امروز درجریان است، ایا خیزش  ه
 مذهبی اروپایی قرن هفدهم دارند. 

قوارگی اجتماعی و رهبران آن با آنچه که در اروپای قرن    دگردیسی ایا بی 
هفدهم به وقو  پیوست، بیشتر در وابستگی ساختاری جوامع و نخبگان فکـری  

ـانـی    امروزی با نظا  مسلط جهانی به مشاهده میرسد. درنظا  سرمایه  ـه داری ج
کـه    رغم آن   باشند علی   وابسته می  «مرکز »گونه ساختاری با    ها به   معاصر، کشور 

عنوان    ازیک منظر، صاحب حق حاکمیت ملی به     های ملی درچنیا نظامی   دولت 
جنگ  »المللی و داخلی میباشند. درحالیکه اروپای دوران    بازیگران سیاست بیا 

، آغاز جنبشهای اصمح دینی وشایدهم نوعی ناسیونالیسم  «ساله   های مذهبی سی   
گذاشت. تفاوت دیگر در ایا است که بخشی از نخبگان    ابتدایی را به نمایش می 

های مدرن و هـم    باآشنایی به مقوالت ورویکرد   های اسممی    امروزیا کشور 
 Objektشوند به ارزیابی موضوعی    های گفتمان مدرن، ناگزیر می   چنیا حاشیه 

بپردازندکه ازیک دست بخشی ازآن درچند قرن پیش درجازده است وازدست  
 «پیرامـون »گونه ساختاری شامل نظا  جهانی وبه سخنی    دیگربخشی از آن به 

های ساختاری    مانده   های مدرن با ته   رو، انطباق گفتمان    نظا  جهانی میباشد. از ایا 
ـلـم      ویکمی   های قرن بیست   و حاشیه     قرن هفدهمی  آسان نیست. صاحب ایا ق

 داند.   خویشتا خویش را مبرا از ایا سرگردانی تیوریک نمی 
های تیـوری    های تیوریک در حوزه   تریا جدال   گونه مثال، یکی از بنیادی   به 

ـاری(   های دموکراسی، جدال میان دو رویکرد در تیوری    های نورماتیف)هنـج
خواهانه وکمسیک با جانب    دموکراسی یابه سخا دیگردموکراسی جمهوری  

ـیـا    های لیبرال دموکراسی است. بسیاراتفاق می   داران تیوری  ـیـوریس افتدکه ت
گرایی به دا  تیوریهای لیبرال یا بدتر ازآن      با داعیه جمهوری  «جهان پیرامون »
کند و یا    های نورماتیف اجتناب می   افتد و از رویکرد   می  «ای   دموکراسی قبیله »

گیری    به هر دلیل دیگری باآنکه ازمفاهیم و واژگان دموکراسی نورماتیف بهره 
کند. چـراکـه    دموکراسی باور پیدامی  «بیهدفی »معنایی و    میکند، عمم به بی 
ـا    دموکراسی بی  هدف، دموکراسی را به انتخابات برای گزینش نخبگانی که ب

گونه کـه در    سازد. همان   دیگر بسیار شباهت دارند محصور و محدود می   یک 
های پیشرفته دموکراسی، تفاوتهامیان نخبگان سیاسی بسیار اندک است و    کشور 

تر تفاوت کیفی    استعمار کم   های پسا   حتا درسیاستهای خارجی و در تقابل با کشور 
های دو ساختاری    ها میتوان دید، درکشور   ایا کشور  «راست »و   «چپ »میان  

ها بسیار اندک است. تیوریسیا دموکراسی لیبرال، تقلیل    مانند ما نیز ایا تفاوت 
دموکراسی به یک شیوه محض دولتداری توسط نخبگان را موعظه میکند، در  

های پیشرفته حتا در همان نوعی کـه    حالیکه همیا مکتب دموکراسی درکشور 
بیند و از    سنجی محدود می   گیری و نظر   های آمار   دموکراسی را عمدتا به روند 

   1 «متود دمـوکـراسـی »گریزد و آن را به    های بزرگ می   پرداختا به تیوری 
باشد. اما در کشور ما انسجا     دهد، نیز دارای یک انسجا  تیوریک می   تقلیل می 

تواند    رو آد  با مشکل می   تردیده میشود. از ایا   یافته کم   تیوریک وآگاهی تعمیم 
    پردازانی وارد یک گفتمان دموکراسی شود، چراکـه نـظـریـه   با چنیا نظریه 

یابد و فردی که درپی توضیح مواضع تیوریـک    پردازی به فرافکنی تقلیل می 
های زهرآگینی قـرار    مند باشد، آماج تیر   خود با حرکت از یک رویکرد نظا  

ای، گویی در انتظار پرتاب بـه    ها در فتراک جنگجویان قبیله   میگیردکه از قرن  
 سوی دیگراندیشان و دیگرباوران زنگار زده بودند . 

و حتا در یک رابطـه   «هدفی دموکراسی   بی »هایی که باور به    یکی از علت 
ها بـه روزمـرگـی    سازد، ابتمی انسان   گریزی را سهل می   دیگر باور به استقمل 

های    دلیل افت جهانی و ملی خیزش   باشد. ابتم به روزمرگی سیاسی به   سیاسی می 
ـان    خواهی و عروج انسان   دموکراسی  ستیزی و بدویت خونیا در سیمای جـری

شـود. )بـحـث    گیر مـی   جا   های دینی بیش ازپیش همه   های تروریستی با شعار   
جای دیگر(، اما در هـمـه    گذار  به   گریزی رامی   ستیزی و بالطبع استقمل    ارزش 

ـارز    حال، نباید از جدال با آنانی که دموکراسی را به چارچوب بـی  ـب قـواره ت
 دهند، اجتناب کرد .   تقلیل می     جهان سومی  «جاعل »نخبگان  

 احمد عمران
 فاروق وردک در گردابِ سیاه

آنچه راکه ادارۀ بازرسی ویژۀ ایاالت متحدۀ امریکا درامور بازسازی افغانستان 
    های پیشیاِ آن واردکرده، نـمـی   )سیگار( بعنوان اتها  بروزارت معارف و مقا  

توان با رد یاگرفتا موضعِ مخالف حل کرد. صورتِ چنیا مسایلی زمانی پاک  
میشوندکه نهادهای عدلی و قضایی کشور در آن دخیل ساخته شوند و اعـم   

ـلـیِ وزارت    موضع کنند.درحال حاضر، سیگار بر پایۀ ادعاهای مقا   ـع های ف
ـامـۀ   معارف و اسنادی که دراختیارایا نهاد ازسوی برخی منابع قرارگرفته، در ن

ـاسـخ   USIDازدفترانکشاف بیا المللی امریکا یا  خواسته که در ایا خصوص پ
ها دالر را دراختیار وزارت معارفِ افغانستان قـرارداده    دهد. زیرا ایا نهاد ملیون 

 ها حیف و میل شده است.   که بخش بزرگی از ایا پول 
نها دالررامقامهای پیشیاِ وزارت معارف افغانستان    ها، ملیو   برپایۀ برخی گزارش 

    اند وازآنها به نا ِ مکتبهای خیالی یادمی   هاییکه در عمل وجود نداشته   به نا ِ مکتب 
ـال    امریکابرای افغانستان دریافت کرده     شود، ازنهادتوسعه  اند. ایا ادعا درعیا ح

دهنده است، ادعای کمنی نیزمیتواندبه شمار رود. درکنار پروندۀ کابل    که تکان 
بانک و وزارت شهرسازی که در روزهای اخیرخبرسازشد، حاال پروندۀ دیگری    

 های پیشیا بزرگتر وسنگینتر باشد.   باز میشودکه شایدبمراتب ازپرونده 
هشتصدملیون دالرپول کمی نیست که بنا ِ مکتب ومعلم ازمنابع خارجی گرفته  

گیرد. معارف افغانستان وضعیتِ    های شخصی قرارمی   برداری   میشود ومورد بهره 
هزارافغانی است. بخش بزرگی از  1 تا    ۶ اسفباری دارد. حقوق ماهانۀ یک معلم  

هاودرآفتابِ سوزان دایرمیشوند، ولی    اند ودرخیمه   مکتبهای کشور، فاقدساختمان 
ـنـدی   مدیران ارشد معارفِ کشورپول  ـایـی    هایی را که برای رفع چنیا نیازم ه

 کنند.   ومیل می   تریا شکل ممکا حیف   اختصاص یافته، به فجیع 
معارف، امیدامروز وفردای جامعۀ ماست. میگویند درهمه جا وهمه چیزمیتوان  

جویی زد؛ یکی از ایـا    جویی کرد، اما دردوعرصه نباید دست به صرفه    صرفه 
ـا    دو عرصه، معارف و دیگری فرهنگ است. وقتی افرادی چنیا بی  ـانـه ب باک

سرنوشت فرزندانِ ایا کشور بازی میکنند، آیاایا عمل چیزی کم ازعملِ طالبان  
 طلب افراطی دارد؟!   وگروههای خشونت  

های پیشیـاِ    بدون شک، اگربا واقعبینی بامسأله برخوردشود، آنچه راکه مقا  
تر از عملِ تروریستهاست.    تر و جنایتکارانه   اند، وقیحانه   وزارت معارف انجا  داده 

تروریستها میجنگندوجنگِ خود را نیزتوجیه میکنند. آنها درکناردولت نیستند  
اند،    برند. اماکسانیکه پولهای معارف رااختمس کرده   وازامکانات دولتی سود نمی 

ـای   ـاه خود راحافظ منافع ملی ودلسوز بحال مرد  وکشور میخوانند. آنها ادع
ـیـل،   ـیـا دل کمن دارند وخود رامالکِ ایا آب وخاک معرفی میکنند. به هم

توان با هیچ جنایت ضد بشریِ دیگری قابل    اند، نمی   ها انجا  داده   جرمی راکه آن 
 مقایسه دانست. 

فاروق وردک وزیرپیشیا معارفِ افغانستان بارد ادعای ادارۀ بازرسـی ویـژۀ  
امریکا، نمیتواندآنچه راکه در ایا وزارت در زمانِ او گذشته، خط بطمن بکشد.  
حاال ایا موضو  یک مسالۀ حقوقی و حتا جنایی است و نهادهای مربوط باید  

 در اسر  وقت به آن رسیدگی کنند . 
آسانی افرادی مانند فاروق وردک    افغانستان، کشوری بی در وپیکراست وبه 

آسانی ترک کنندو یا صـورت    باشناخت وامکاناتیکه دارند، میتوانندکشور رابه 
ـارف،   مسأله را به نفع خود مصادره کنند. در قضیۀ خورد و بردهای وزارت مع

تواند متهم باشد. افراد زیادی در ایا زمینه با او نقش بازی    تنها آقای وردک نمی 
ها برای مقاصد سیاسی در زمان    اند و حتا گمان برده میشودکه از ایا پول   کرده 

 رئیس جمهوری پیشیا استفاده شده باشد . 
رفت و ازیا محل،    هابه شمار می   فراموش نکنیم معارف کشوربانک رایِ برخی 

ـار    بسیاری  هابه جاه ومقا  رسیدند. آقای وردک به صورتِ تصادفی وارد ساخت
ـنـد.    معارف نشده بود، او به ایا سمت برده شد تاهدف  های دیگری رادنبال ک

های کمنی رادرمعارف کشورمدیریت کرد. اوتـوانسـت    آقای وردک برنامه 
قومی بسازدوآنرا درخدمت یک    یی که زیاد حس نشود، تک   معارف را به گونه 

تیمِ مشخص قراردهد. آقای وردک با معارف برخورد ایدیولوژیک داشت و از  
همیا منظر، معارف رادرخدمتِ هدفهای خود مثله کرد. اگرمعارف کشـوربـه  

 تواند باشد .   معارفی پویا، توانمند وسالم تبدیل نشد، دلیلش همیا مسایل می 
وزیرجدید معارفِ افغانستان در نخستیا روزهای کاری خود، پرده از روی  
برخی مشکمتِ معارف برداشت و قرار است ایا روند ادامه پیدا کند. معارف  

که به ساختاری نیرومند و موثر در راه آموزش و پـرورشِ    افغانستان برای ایا 
تکانیِ گسترده نیاز دارد.    نسلهای امروز و فردای کشور تبدیل شود، واقعاً به خانه 

 شان گذاشت.   باید باگذشته برخورد انتقادی داشت و حسابِ همه را کفِ دست 
معارف آیندۀ کشوراست واگر با ایا آینده سرسری برخورد شود، همه چیز  

ـتـمس  گـران    از دست خواهد رفت. خواست عمومی جامعه ایا است که اخ
 شناسایی و به دادگاه سپرده شوند./)روزنامۀ ماندگار، چاپ کابل( 

***************************************** 
ـار،  «هدفی دموکراسی   بی »منادیان   ، حاکمیت مرد  را ازیک فراینـد پـرب

به انسانیت خود پی   «انسان از خود بیگانه شده »هدفمند و مداو  که در آن باید  
سازنـد.    ببرد و بر پایه خرد و دانش برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، تهی می 

ـاعـی، درپـی    در چنیا اوضاعی است که توده  ـتـم های فاقدجایگاه متبلـوراج
ـاگـران بـی   روان می  «جاعمن سیاسی » اراده    شوند یا دربهتریا حالت به تماش

ـا      یابند و ایا دقیقا همان متا اجتماعی است که در آن، به سخـا   تقلیل می  ـان ه
های زودباور، خرافی و     هنیت »برروانهای بیمار،   «کاران غریزی   جعل »آرنت  
کننـد. ایـا    های طبقاتی تکیه می   ارا ل و اوباش کنده شده از پایگاه  «سنگدل 

گرایی عجیا شود،    آور قبیله   قوارگی سیاسی وقتی با ژستهای مضحک وشر    بی 
ـاسـی و    ای را در برخورد با ارزش   نکردنی   دوپارگی و خنثاصفتی باور  های سی

کرداری نه تنهادرگفتارها و رفتار    پنداری وکژ   انسانی به نمایش میگذارد. ایا کژ 
خواهی    های سرگردان میان قبیله و ملت، میان آزادی   ریزی   های سیاسی و برنامه   

جوامع پر از گسست   contextوروزمرگی متبارزمیشوند بل زمانی که در بافتمان  
بازان جوامع مبتم به    های روزمره سیاست   زمینه اجرایی بیابند، در پوشش و رفتار 

ای در    یابند. روزگاری مقاله   دردآوری می   -آور   ثنویت ساختاری، بازتاب خنده 
ـان  «ی بزرگ   در ایا گریه »صبح نوشته بود  زیر عنوان  ۱  ـی ؛ همان زمان هم م
بگذار  سرگردان   «ی بزرگ   خنده »یا   «ی بزرگ   گریه »که عنوان مقاله را    ایا 

 چنیا است .   مانده بود ؛ امروز هم 
نگر ، از مصیبـت    گذرد می   آور آنچه بر ما می   ی کریه و شر    وقتی به منظره 

شو .    زده می   فرودآمده بر ایا متا اجتماعی، بیش از پیش مضطرب و وحشت 
پایان،    جز ساختار سترون اجتماعی و روابط مبتنی برزور وخشونت ونفرت بی   به 

کدا  متا اجتماعی دیگرمیتواند به بستر تکرارمکررات همیشگی چنیا مضحکه  
ای تبدیل شود. ارتقای ریا و دورویی، فتنه و توطیه، به  ات و معنای سیاستهای    

اندیـش بـه    حاکم برچنیا جوامعی سهل میشود، چراکه انسان خوپذیر و ساده  
تواند به فرایند تبلورجایگاه و کسب معرفت شهروندی و به هویـت    مشکل می 

گذرد، ایا    خویش به مثابه فرد پی ببرد. آنچه در واقعیت سرزمیا افغانستان می 
ی مجریان آن به روزمرگی، حیرانی و    های بیهوده   است که سیاست در دستگاه 
 زدگی تقلیل یافته است. )دنباله درصفحۀ هفتم(   سرگردانی، تسلیم و واپس 
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    داکتر خلیل وداد 
اگرقرار باشد شیندندبه والیت ارتقأکند، 

 !باید نام تاریخی آن سبزوار احیأ شود 
ـار   هرات یکی ازمراکزباستانی تمدن، آریانا، خراسان وافغانستان امروزه بشـم
میرود. ایا والیت سده هااهمیت اقتصادی، فرهنگی و دولتی داشته وهنوزهـم  
ـقـل از   دارد. چنانچه درتاریخنامه هرات تألیف سیف با محمد هـروی بـه ن

ـان  »اصطخری آمده است:   هرات انبار امتعه و کاالی تجارتی ایران به خـراس
نا  عرفا، دانشمندان و دولتمداران مشهوری چون سلطان حسیا بایقـرا،   «است. 

ـان   خواجه عبداهلل انصاری، ملکه گوهر شاد، علیشیر نوایی، موالنا عبـدالـرحـم
جامی، موالنا  واعظ کاشفی ، استاد کمال الدیا بهزاد و فرهیخته گان دیگر بانا   

ـیـزاز     -هرات گره خورده اند. برعموه نخستیا شعربجا ماندهء فارسی  دری ن
زادهء بادغیس ازتوابع گذشته همیا خطهء پرافتخار اسـت.    -حنظلهء بادغیسی 

 چنانچه دونمونهء شعر بجا مانده ازو چنیا اند:  
 مهتری گربکا  شیر دراست         شو خطر کا زکا  شیربجوی 
 یابزرگی وعز ونعمت وجاه         یاچو مردانت مرگ رویاروی 

ــر ورا گزند   ویا: یار  سپنداگرچه برآتش همی فگند    از بهرچشم تا نرسد ـم
ــمی  بکار    باروی همچوآتش وبا خال او سپند          او را سپند و آتش ناید هـ

هرات ازنگاه مساحت و بزرگی یکی از والیات مهم افغانستان بشمار رفتـه و  
  21پس از هیرمند پهناورتریا استان افغانستان شمرده میشود. ایا والیت دارای 

واحداداری  بوده ولوی ولسوالی شیندند بزرگتریا و پس ازشهرهرات مهمتریا  
واحد اداری آنجا پنداشته میشود. شیندند امروز که در گذشته ها بنا  سبزوار یا  
ـتـه   اسفزاریاد میشد، یکی از جاهای تاریخی افغانستان امروز و خراسان گـذش
پنداشته میشود. مرکزایا ولسوالی شهرشیندند است. از نگاه نفوس وپهنا سبزوار  

 یا شیندند، بزرگتریا ولسوالی افغانستان )لوی ولسوالی( است.  
ـان   ـان، خـراس ـت ـاس هرات درزمانهای گونه گون گاه وابسته به شاهان ایران ب
)منجمله بخارا، بلخ غزنه، فارس بوده و گاه خود پایتخت و مرکزدولت وامارت  
پنداشته میشده است. مونت استوارت الفنستون، پژوهشگر، سیاح،  ایدیولوگ و  

مشغول جمعآوری اطمعات پیـرامـون    21سیاستگزارانگلیس که در آغاز قرن  
کابل شاهان )که در آنزمان هنوزبنا  امارت خراسان یاد میشد( بود، درکتابـش  

که پسانها بنا  گذارش سلطنت کابل نشـر  ) «نژاد    -افغانان، جای فرهنگ »بنا   
همهء قلمروسلطنت  به بیست وهفت والیت و یا ناحیه تقسیـم  »شد(، مینویسد:  

شده است؛... هیجده شهرحاکم نشیا عبارتند از: هرات، فراه، قندهار، غـزنـی،  
کابل، بامیان و غوربند، جمل آباد، لغمان، پیشاور، دیرهء اسماعیل خان، دیـرهء  
غازی خان، شکارپور، سیوی، چِچ هزاره، لیل و ملتان.  نه بـخـش دیـگـر از  
ـیـا   سرزمینهای قبایل افغان تشکیل شده است. برای هریک حاکمی درانی تعی

 شده که سردار خوانده میشود وهیچ وقت در محل حکومتش مقیم نیست.... 
ایا حکومتها عبارتند از: حکومت غلزی مشتمل بر بخشهای افغان نشیاِ لغمان و  
جمل آباد، حکومت صافی و تگاو، حکومت بنگش به شمول جاجی و توری،  
حکومت دامان به شمول مَروَت و جاهای دیگر تا بنو و دور، حکومت کـدهء  
چخانسور و کشک گندمی در حدود سیستان، حکومت غورات )هزاره جات(،  
حکومت سیابند )ایماق(، حکومت اسفزار یا سبزوار نزدیک فراه، حکـومـت  

  .«انارده و پشت کوه 
ـیـر   تانیمهء قرن نزدهم هرات تحت ادارهء وزیر یارمحمدخان الکوزایی )ظه
ـایـه   الدوله( قرارداشته، ازنوعی خودمختاری برخورداربوده وعممً درتحت حم
شاه ایران ناصرالدیا شاه قاجار قرارداشت. مگر انگلیسهاباهراس ازنفو  ایـران  

  2۱11  -2۱1۰وهمچنان ازنزدیکی روسیه بمرزهایشان معاهداتی را در سالهای  
ـلـی   برایران تحمیل نمودند، که طی آنهاشاه فارس عممً ازمداخله در امور داخ
ـیـر   هرات باید خودداری میکرد.   مگر شاه قاجار به مداخلهء صریح و گاه غ
مستقیم در امور هرات ادامه داد، تا اینکه هرات شامل سبزوار و مناطق دیگر آن  

تسخیر شد و جزء سلطنـت    2۱۶2توسط لشکر امیردوست محمد خان در سال  
 کابل شد.  

ترسایی(    21۰1خورشیدی مطابق    2۰2۱شیندند تا گذشته های نزدیک )سال  
( در مورد سبـزوار و  12به نا  سبزوار مسمی بود. در کتاب عیا الوقایع )ص.  

یارمحمد خان ظهیر الدوله حکمران هرات که فتـح  »فتح آن چنیا آمده است:  
ـبـزوار   الش و جویا را نموده بود، ناخوش شده عز  مراجعت کرد واز راه س

ـاد   «متوجه هرات بودکه ناخوشی اوسخت شده وفات یافت...  همچنان دراسن
دولتی بعدی ایا شهر وناحیه به نا  سبزوارآمده است. ایا نا  راخارجیانی کـه  
درقرن بیستم ازهرات دیدن کرده اند، نیزثبت نموده اند، چنانچه انجنیر هالندی  
ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس، رئیس پروژه راه آها آلمان درافغانستان کـه  
ـای   ـیـا روزه برای سروی خط آها پمن شدهء سراسری افغانستان در واپس
سلطنت شاه امان اهلل ازکابل به لوگر، غزنی، زابل، قندهار، هیرمند، فراه وهرات 
)منجمله سبزوار، ادرسکا و کشک در مرز ترکمنستان شوروی( رفته و نقشهء  
 اولیهء راه آها را طرح نموده بود، نا  ایا ولسوالی راسه بار سبزوار مینویسد . 

ظاهراًنفوس سبزوار)شیندند( سالهای دراز ازپارسی زبانان )تاجیکان، هزاره ها،    
تیموریها و ایماقها( متشکل بوده که بتدریج باقدرت گرفتا، هوتکیان، ابدالیان و  
سپس محمدزاییان بخش قابل ممحظهء هزاره ها )بربریها( بویژه هنگا  سرکوب  
همگانی )پوگرو  ( امیر عبدالرحمان خان ازموطا شان درنواحی مرزی بافارس  

 منجمله سبزوار به ایران فرارکرده و در نقاط مرزی آنکشور جابجا شدند.  
البته تخلیهء مناطق مرزی هرات با جابجایی مردمان پشتون که اکثراً بیزمیا و  
ـعـد،   ـب یا کوچی بودند با خشونت از طرف دولتهای وقت )از امیر عبالرحمان ب

 بویژه در رژیم نادرشاه و حکومت سردار محمد هاشم خان( عملی شد.   
ـای   ایا سرکوب با خشونت زبانی و فرهنگی نیز همراه بوده و کلمات و نامه
ـای   پشتو جای واژههای کها پارسی و ترکی را گرفتند. چنانچه در هرات نامه
ـایـی چـون   تورغندی )ظاهراً بجای قره تیپه( و شیندند )بجای سبزوار( با اسـم
ـادی، بشـری   پشتون زرغون و پل پشتون مروج شدند. البته ایا سیاست اقتـص
ـقـول   )دموگرافیکی( حکومات افغانستان با تبعیض زبانی وقومی همراه بود. ب

ـان  »میرمحمدصدیق فرهنگ   در دورهء پادشاهی محمدنادر شاه محمدگل خ
مومند، وزیرداخله تحریکاتی را درجهت تعمیم زبان پشتو وطرد زبان دری نـه  
تنها از دوایر دولت بلکه از مؤسسات تعلیمی و حتی خانه و بازار آغاز کـرد...  
ـاپـس   محمد هاشم خان در مرحلهء اول با ایا اقدامات نظر مساعدنـداشـت، ام

هیتلر رهبرحزب ناسیونال سوسیالیست آلمان زما  قدرت را  21۰1ازآنکه درسال 
ـای   ـه در دست گرفت و به تبلیغ نظریه برتری نژادی پرداخت، یکعده شخصیت
دولتی افغانستان از جمله محمد داوود خان و محمد نعیم خان برادر زادگان محمد  
ـات   ـغ ـی هاشم خان و عبدالمجیدخان رئیس بانک ملی به نظرمذکورگرویده تبل
ـیـم   همانندی رادرافغانستان رویدست گرفتند. آنها نظرمحمدگل را در بارهء تعم
زبان پشتو وطرد سایر زبانها ازخود نموده، پس از انکه آنرا باآب وتاب هیتلری  
ـنـد.   جم وصیقل دادند، به عنوان سیاست جدید فرهنگی درمحل تطبیق گذاشت
ایا وقتی بودکه درسطح بیا المللی آلمان نازی به اوج قدرت رسیده و دورنمای  
پیروزی نهایی و حتمی آن، عناصر زورگو وفاشیست مزاج را درهمه جا بسوی  
خود جلب میکرد. درافغانستان قد  اول درایا راه توسط فرمانی برداشته شد که  

 (۶  )دنباله در ص    21۰1مارس    ۰مرادف با    2۰21حوت سال    21در شماره  

 هفته نامۀ امید   999شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ ورجینیا پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی                                 الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 (1)بخش در وصلت وطن و در غربت هجرت  
ــسته شو هم آواز  ــ ــسسته نغمه کا ساز                    با روح شک  ای چنگ گ
ــف از راز  ــ ـانه مباد واق ــ ــرا که ما کنم فهم                     بیگـ ــ  آن سان بس
 چون تارتوقلب ما گسسته ست                     زیا قلب گسسته نغمه ای ساز 

ـابـل   در یادداشت شمارۀ گذشته به شماازکوچۀ اندرابی که درجواردریای ک
وقرابت جوی شیر موقعیت داشت، درطول قسمت وسطی ایا کوچه، جـوی  
ـان   ـیـزجـری پرآبی که گاه صاف وپرموج وگاهی مکدر وگل آلود می بود، ن
داشت وریش سفیدان ونمازگزاران محله سعی می کردندآب آنرا حتی االمکان  
ـا و   ازآلودگیها دورنگهدارند. درفصل بهار ازآب روان آن برای آبیاری درخته

 باغچه های منازل استفاده می کردند.  
ـاه پـرامـا و   بهرحال، کوچۀ اندرابی بهرشکل وسر وصورتیکه بود، جایگ
ـلـه و   محراق احساسات واندیشه های دورۀ حساس حیات ما وصدهاهم مـح
ـنـی   ـت همسایۀ ما بشمار میرفت، وهمه به آن عمقه وپیوندهای صمیمانه وناگسس
داشتیم، ولی چه اسف انگیزاست که در مرور زمان همان کوچۀ عزیز ودوست  
ـا و   داشتنی، مانندصدهاکوچۀ دیگر کابل باستانی، زیرشلیک راکتهاوگلوله ه
خمپاره هادرطول جنگ های تحمیلی پاکستان، وبرادرکشیهاوخانه براندازیها، یا  

 بکلی ازهم متمشی گشته یا نابودشده است. 
ـتـی   یادبود همیا کوچۀ محبوب بودکه چندی قبل دریا دیارهجرت، وق
شاعرشیریا کم  ایران، فریدون مشیری به واشنگتا آمدوشعرمعروف)کوچه(  
ـاطـرۀ   اشرا درمحافل شعرخوانی دوباره سرود، یاد  از کوچه های پراما وپرخ
ـیـری،   محمت آنزمان پرصلح وصفای کابل آمد، ودرانعکاس سرودزیبای مش
یک پارچۀ حسرتبار یادگاری را زیرعنوا)آنجا، آن کوچه دیگرنیست!( نوشتم،  

 که چندپارچۀ درد ناک آن چنیا است :  
 آنجا آن کوچه دیگرنیست، دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست 

 آن کوچه شده مدفا غم انگیز شهدا، کلبه وکاشانه بسوخت درآتش راکتها ،  
 دانی که درآن کوچه وصدهاکوچۀ دیگر، دشما سفاک چه بیداد وجفا کرد ؟ 

 برکتلۀ شهروندان ! 
 جمعی کشت، جمعی معیوب ویامجروح، جمعی مأیوس وسرگردان، 

 جمعی دیگرشوربختان آوارۀ ملک دیگران ... 
یقیا است درهمیا لحظه شمانیز محمت بودوباش خودرا، کوچه های عزیز  
ومحبوب تانرا دروطا شیریا وزادگاه مادری خود بیاد خواهیدآورد وازدوری  

 وازاطم  ویرانی هاوبربادیهای آن دل غمگیا وسینۀ پردرد خواهید داشت. 
ـان   راستی درآن کوچه ودرآن زادگاه ومنزلگۀ محبوب بودکه نخستیا نردب
وصفحات آموزش وپرورش ما شکل میگرفت، ومحیط و ماحول آن وشیوه  
ها ومراودات اجتماعی افرادفامیل وشاکنیا محله وخاصتاً رهنمایی هاوارشادات  
پدر ومادر  وبزرگان وفرزانگان فامیل، تأثیرات وانتباهات عمیق وسرنـوشـت  
سازی رادر قلب ودماغ وروحیات وشعایر  بجا میگذاشت. مادر  باوجود اینکه  
مکتب نرفته ودرس نخوانده بود، همیشه بامحبت وگفتار دلنشیا وپرنفو  خود  
نصایح سودمندی میکردودرخمل قصه هاوافسانه ها به مـا درس اخـمق و  
مراودات انسانی ومردمداری میداد. خواندن قرآن مجید را بلدبود وهرصبح پس  
از ادای نماز، سورۀ مبارکۀ یاسیا رابه آوازرسا تموت میکرد وباشنیدن مـکـرر  
آن، چندیا آیت اول آنراما نیز به حافظه سپرد ، وبعدها ازیادبرایش میخواند   

 وتاحال درخاطر  نقش است. 
ـال   پدر ، مرحو  عبدالباقی لطیفی که شخص تعلیم یافته ومنور ودرعیا ح
ـنـوی و   ـع نویسنده وصاحب یک کتابخانۀ شخصی درمنزل بود، به تربیـت م
اجتماعی وتشکل کرکتر وشخصیت آیندۀ اطفال خود، و پیشرفت درس وتعلیم  
مااهمیت زیادقایل بود وتوجۀ مزیدداشت. یاد  است که گاهگاهی، وقتی همه  
فرزندان به دوراوجمع می بودیم بامتانت ودوراندیشی خاص بمامیگفت: اگربه  
ـیـد   دروس وتعلیم تان کوشش کنید، درآینده ودرکمنسالی، دراجتما  میتـوان
ـا  و   ـق ـاروم موفقیتها و موقعیت ودرجات خوب رابدست آورید وصاحب ک
معاش شوید. وقتی پدر  ایا سخنان راگوشزدمیکرد، دلم برای رسیدن به چنان  
موقعیتها  وق میزدودر تۀ دل پرهیجان میشد  وباخودمیگفتم ایکاش هرچه زود  
ترتعلیمیافته شو  وتنخواه بگیر  وبگفتۀ مادر  صاحب کمایی ومردنان آور خانه  
شو  ... بامشاهدۀ مصروفیتهای روزمرۀ پدر  وعم بزرگوار  مرحو  عبدالرشید  
لطیفی، که هردو فامیل دریک حویلی )درآخریا قسمت کوچـۀ انـدرابـی(  
زندگی می کردیم، وایا دوبرادرصمیمی وهم مسلک، همیشه به قلم وکتاب و  
مطالعه ونوشتا سروکارداشتند، عمیق مرانیزبه خواندن ونوشتنـا روزافـزون  
میساخت. شبها که پدر  دراتاق خودمطالعه میکرد ویا چیزی مینوشت، وبه ما  
امکان مشاهدۀ او از الی پردۀ اتاقش میسرمیشد، همان سخنان ونصایح قیمتدارش  
بیاد  میآمدو آرزوی مطالعه و نویسندگی رادرسر می پرورانید  . امروزکه بـه  
ـای   کهولت سا رسیده ا ، طبیعتاً یک سلسله رفتارهاوکرداراجتماعی وشیوه ه
ـافـل   آن پدر فرزانه را درخود منعکس می بینم. مثمً دراکثرجاها، حتی درمـح
میهمانی، او رامیدید  که کتابی دردست داردوصفحات آنرابااشتیاق مطالعه می  
کند وگاهی درتفکر فرومیرود وازیا جهت درمحافل به مکالمۀ اطرافیان خود  
ـیـز   کمتراشتراک می ورزد... ایا خصلت یابه صورت ارثی یا کسبی درما ن
تبارز دارد، واوقات زیادزندگی را درمطالعه یانوشتا سپری کرده ا ، وهمیشـه  
درپهلوی کارهای اداری ومسلکی خویش، بهمیا مصروفیت وعادت ادامه داده  
ا ، وازمطالعۀ آثارنویسندگان وشعرای وطا وجهان مستفید شده ا  وخاصتاً بـه  
خواندن وترجمۀ آثارنویسندگان وادبای فرانسه وجرایدآن کشور همیشه سرو  
کارداشته وتاامروزازآن دست نکشیده ا . بافرا گرفتا دوزبان خارجی دیـگـر،  
آلمانی وانگلیسی، ازمطالعه وترجمۀ کتب و جراید ومجمتی که دریا دوزبان به  

 نشرمیرسد ومیسرمیشود، استفاده های اعظمی وپرثمری کرده ا  . 
راستی یکی ازخصایل خود وعادتی راکه ما نتوانستم ازپدر  پیروی کنـم،    

اینست که اوبادوستان وآشنایان خود، که اثرآنهاشخصیتهای بزرگ ادبـی و  
نویسندگان وشعرای معروف وطا بودند، رفاقت و مراودات بسیارنزدیـک و  
رفت وآمد ودید وبازدیدهای خودمانی و نهایت صمیمی داشت، وتاهنـوزایـا  
ـتـم و   مسأله برایم روشا نشده که چرا چنیا صفت خوبی رااز اوبه ارث نگرف
دوستان عزیز  همیشه از ایا نارسایی ما گله مندهستند ... شاید اسباب مهم آن  
یک هم محجوبیت ما باشد، ودیگراینکه منزل و سروسامانی درخور پذیرایی  
آنهانداشته ا . وحال در دیارهجرت نیزکه بیش ازسه دهه میشوددریا سرزمیـا  
بودوباش میکنم، همیا کمبودی درما موجود است ودریک اپارتمان محـدود  

 ساده وبی پیرایه به زندگی پرنشیب و فراز  ادامه میدهم .  
 اولیا اندیشه ها ... 

ــه های آشنایند   مبیا بیگانه هرگز دیگری را       همه از کوچ
ـتان را میفگا آشیانه      که مرغانش هم آوای شمایند  ــ  درخـ

معنی ومفهو  رویدادهای زندگی روزمره به ارتباط محیط و ماحولی که در  
ـاالن   آن حیات عادی وبی پیرایه ا ، چه درخانه وحوالی آن وچه درقطارهمـس

 باکودکان کوچۀ ماسپری میشد،  

 الکسندریه ـ ورجینیاماریا دارو غبار                                     
 ی سرنوشت خانواده ها درجوامع غرب

)اداره: بخش نخست بررسی کتاب )سرنوشت خانواده هادرجوامع غـربـی(  
ـاره    111نگارش جناب میرعنایت اهلل سادات، به قلم بانو ماریا دارو در امیدشـم

به نظرخوانندگان گرامی رسید. اینک بخش دو  آن تقدیم    1۱21می 21مورخ 
 می گردد( : 

ـا   ـه تحقیقات دانشمندان امریکایی نشان میدهدکه انگیزه اقتصادی در ازدواج
برای کسانیکه عواید بیشتردارندموثرومیسر بوده و درحد وسط یاباالقراردارد،  
ـعـضـی از   وکسانیکه عایدکمتردارندعمقه به ازدواج کمتر و ضعیفترمیباشد. ب
دانشمندان وجامعه شناسان تغییرات در موازیا خانوادگی رازیراصطمح)تکامل   
تدریجی( بررسی میدارند، اگرایا اصطمح تکامل بمقصدانکشاف قواعدازدواج  
به سطح متعادل میان زن وشوهردر درون  خانواده باشد، درست است. اما درحال   
حاضر ودرشرایط موجوداستعمال اصطمح تکامل صدق نمیکند. خانواده هادر  
حالت ازهم پاشیدن است، زیراتشکیل خانواده های عنعنوی بنابرظهـورعـوامـل  
ـای عصـری   اقتصادی واجتماعی جدید ازهم پاشیده و جای آنرا ساختارفامیله
گرفت.  تشکیل اقتصادی فامیلی  و فردی ضعیف گردید وشماروالدت اطفال  
وازدواجهاوطمق از تعدادخانواده های امریکائی میکاهد. کثرت طمقها خانواده  

 هارا تجزیه نموده ویک فامیل مکمل به دوفامیل نامکمل  تقسیم  میشود.       
ـیـش   بنابرازهم پاشیدن فامیلها وضعف اقتصادی، اطفال درسا خیلی جوان وپ
ازوقت درصفوف قوای کار گمارده میشوندواکثردختران  و پسران الی سـا   
ـات   قانونی هژده سالگی دریک ساختار غیرفامیلی در اماکا اختصاصی موسس
ـارت   تربیه مجدد،ُ لیلیه ها وکالجها وهمچنان کمنساالن نیز دراماکا تحت نـظ

 موسسات اختصاصی زندگی  مینمایند. 
یک نویسنده امریکایی بنا )بیتی فریدن( با سهمگیری  مونـث    21۶۶درسال 

گراها یک سازمان ملی مدافع زنان رادرامریکا تاسیس کردو متعاقباٌ دراروپانیز بنا  
برهمیا خواسته های  مشابه تاسیس شد که هدف  اصلی آنهامبارزه بخاطرحقوق  
مساوی زنان درداخل خانه ومحل کار و الغای تبعیض دربرابر زنان، تثبیت سطح  
مزد زنان، تنظیم امور عواید وباالخره لغوقیودات برروابط جنسی و رفع ممانعت  
برسقط  جنیا شد. به عبارت دیگرفیمینیستها) مونث گراها (میخواستندزن بـه   

ـنـد بـرود.   «ازادی  بزرگ » نایل آیند ونقش آنهادراقتصاد وسایرعرصه ها بل
ـان   جنبش زنان درنیمه دو  قرن بیست رونق تازه یافت و روحیه  اعتراض جوان
اروپا وامریکاگسترش پیداکردوسرانجا  جنبش مذکوربنا )جنبش ضد اتوریته(  
شهرت یافت. عمدتاٌنسل جوان  شامل محصمن دانشگاههاومکاتب بـودنـدکـه  
دربرابرموازیا اجتماعی  نضج یافتۀ نیاکان شان قیا  کردند. حرکت آنها ازمقابله  
علیه جنگ امریکادر ویتنا  آغازشدوازهمیا جنبش جریانات ضدجنگ تقویت  

سبز   »یافت. درنهایت جنبش صلح وبعداٌ علیه مسابقات تسلیحاتی وسپس جنبش  
 دربرابراستفاده بی بند وبار ازطبعیت بمیان  آمد .  «ها  

درپهلوی ایا دوجریان برخی میمنهای انحرافی نفع بردندکه  عمقمنـدی و  
وقانونی شدن سقط  جنیا  را میخواستند.مقامات   «همجنس بازی   »آزادی بنا   

مسوول ایا دوقاره)امریکاو اروپا( نتواستند شرایط  مساعد  اقتصادی واجتماعی  
ـارات   رابرای متعادل ساختا موقف زن ومرد درجامعه  ایجاد بدارند بلکه بااشته
ـعـرض   ـادرم ترغیب انسانها موجب ناارامیها در خانواده هاگردیدند. خانواده ه
انحرافات جنسی قرار گرفتند و هنیت انحرافی درجوامع غربی سبب تـرویـج  
ـا   همجنس بازی  وانحراف از جاده  موازیا  فرهنگی و اجتماعی  گردید و حت

 کلیسا هااز حضور جوانان  تهی  شد .  
ـنـس   درچنیا حالت بانفو آزادنه همجنس بازی درجامعه وآزادی عمل همـج
بازی رسماٌ دربسیارازکشورهای غربی شناخته شد. قانونی  ساختا  همجنس بازی  
ـنـس   ـان دوج ـی اخمق، تربیه وتولیدنسل را برهم میزند و ازدواجهای رسمی م
مخالف )زن ومرد( مفهو  خودرا از دست میدهد. باقانونی ساختا ایا عمل بـه  
همجنس بازان جرائت  میدهدتا رسما ٌاطفال رابه فرزندی  گرفته تربیت  نمایند.  
فضای  سالم  تربیت اطفال ومحبت خانواده رابرهم میزندوبقای نسل را به مخاطره   
میاندازد. درپرتوایا قوانیا انفرادی ساختا زندگی جوانان و کوچـک شـدن  
خانواده هاوسقوط اخمق درجامعه آنقدرمسلط شده  است که بسیاری ازجوانان  
بدون ازدواج رسمی باهم زندگی وبه تولیدنسل میپردازند. ایا قوانیا همچنیـا  

 جنبشهای زنان وحرمت  زنان را  در جامعه پائیا  آورده است.  
آزادی کلمۀ مبارک ومقبولی است امابیحیایی وبی شرمی را بجای آزادیهای  
اجتماعی وفرهنگی مطرح ساختا گناهی بزرگ و جبران ناپذیرمیباشدکه تما   
ـعـه   ـام بشریت رابه خطرمواجه میسازد.  همان طوریکه شیوه  پدرساالری درج
تطابق نیافت، ایا آزادی لجا  گسخته آزادمنشی  زنان و مردان باوقار را با قید و  

 بندهای  ناشی  از سیستم  موجود اقتصادی غرب در اسارت  قرار میدهد. 
نقش خانواده که درپیدایش  تمدنهای بزرگ  جهانی  چشمگیربوده است از  
دست میرود وتربیت ناسالم اطفال درمحیط همجنس بازان  جامعه رامتشنج مـی  
سازد. طفلیکه درچنیا محیط بزرگ میشود نیازمند شناخت پدر ومادربیالوژیک  
خودش میباشد، درحالیکه  اوبا دوفرد همجنس عمرمیگذراند ودرباره هـویـت  
خویش نیزدرتشنج روحی  قرار میگیردودر اجتما  بزرگ جای اصلی هویتـی  
خویش راپیدا کرده نمیتواند. هکذاتبلیغات واطمعات جمعی منحیث  ماشیـا،  
 ها  جوانان را برمه میکندواندیشه های منفی  ناشی ازآن  موجب  پرابلم های  

 مادی  پرستی و فساد در زندگی  روز مره ایشان  میگردد . 
ـیـا   سیستم اقتصاد غربی باعث ضیق ساختا تربیت سالم اطفال درخانوده وازب
بردن روحیه احترا  واعتماد براعضای خانواده شده و روی  همیا دالیل اکثـر  
جوانان ازوظایف پدری ومادری گریزمیدارند،نقش  پدرکمن ومادرکمن کـه  
ـای    درتربیت فرزندان خانواده موثربودکامم از بیا رفته وآنهااجباراٌدرخانه  ه

 کهنساالن  به زندگی  میپردازند. 
اطفالیکه تحت نظرهمجنس بازان بزرگ میشوند درمقایسه بااطفالیکه  تـحـت  
نظرپدر ومادرتربیت میشوند، ازنظرروانی، اخمقی و روابط  اجتماعی وفرهنگی  
خیلی متفاوت اند. طفلیکه درخانواده مزدوج  از یک پدر ومادربدنیا میآید و از  
ـیـت و   محبت پرورش سالم والدیا یگانه  برخوردارمیباشد، ازنظراخمق، تـرب
شناخت روابط خونی، فامیلی وقومی سالمتربوده دراجتما  بزرگ جای خویش  
رابه آسانی پیدامینماید، اما برخمف طفل متقابل بایک  هنیت مغـشـوش کـه  
ـای   ـه روابط خونی، پدر ومادر، قو  وخویش را نمی شناسد، درجامعه باپرابلـم
روانی مبتمشده  اند. درچنیا  حالت  رسالتی که پدران ومادران در برابرفرزندان  
شان دارندوهمچنان فرزندان رسالتیکه  در برابروالدیا خویش دارند فـرامـوش  

 کرده  دچار سردرگمی  شده و  در غرقاب  فساد سقوط  مینمایند . 
به هراندازه که پروسۀ اضمحمل خانواده  درجوامع غربی تندتر به پیش  برود،  
ـاه   بهمان پیمانه تمدن غرب و بخصوص  جهات معنوی  آن  شتابزده  در پرتـگ
سقوط قرارمیگیرد. انحراف و سقوط  در جهات  معنوی تمدن استقامتهای مادی  
و تکنالوژیک  را نیز با خود به  بیراهه  میکشاند . هنوز درپرتوقانون آزادی  بیان  
که توان  شنیدن انتقاد میسر است  و آزادی بیان جرائت  انتقاد رااز مرد   نگرفته   

 است، فرصت  موجود میباشد تا جلو  تما   انحرافات  متذکره را گرفت .  
دراخیرباید یادآورشدکه هدف جناب  سادات از تهیه ایـا اثـربـزرگ  و  

 ( 1ارزشمند، درقد  نخست توجه افغانان مهاجر درجوامع غربی )دنباله درص  
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسیانجنیر عبدالصبور فروزان                                    
 تلویزیون ژوندون

 ن مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستا
دنباله ازشماره های پیشیا: قبایل جنوبی بعدازقتل عا  مرد  شمالی، به آتـش  
کشیدن شهرها ودهکده ها، بریدن سراطفال، دست اندازی به ناموس وعـزت،  
ربودن دخترها وزن ها وچور وچپاول هستی و دارایی مرد ، به کابل بازگشتند.  
نادر ضیافت بزرگی برایشان گرفت وهریک را جدا جدادرآغوش کشید وبـه  
ـا   ـه سینه های ایا قاتلیا بی ناموس ودزدان وغارتگران دون همت، نشانها ومدال

 نصب کرد . 
دوست عزیز ومحترمی که انسان خداجویی است وازموسفیدان وطا مـی  
باشد، سالهاقبل برایم حکایه کرده بودکه ازکاکایش که درآنزمان درآشپزخانۀ  
ارگ شاهی کارمیکرد، شنیده بودکه نادر درآنروز از بسکه باتعدادزیاد نفرهای  
حشری جنوبی بغلکشی کرده بود، مانده شده وعرق از سرورویش  جاری بود  
ونفسک میزد. یکنفر چوکی بدست درعقبش بود، وقتی بسیارمانده می شـد،  
برای چنددقیقه در آن وچکی مینشست وبازدوباره به بغلکشی شرو  میکـرد !  
ـان   ـادرنش بعضی از نفرهای حشری جنوبی درپتوهای شان چیزی داشتندکه به ن
میدادند، نادربعضی ازآنهارا میدید وبعضی رانمی دید، وسیدشریف کنری آنهارا  
درصندوقهای کمن می انداخت. بعد معلو  شدکه ایا سرهای بریده شدۀ مرد   

 شمالی بود.  
ایا ضیافت درباغچۀ کوتی دلکشاترتیب شده بود ونادر بعداز بغل کشی، در  
یک جای بلندایستاده شدوایا جنایات نفرهای حشری جنوبی را خدمـت بـه  
وطا خواند، وگفت بچه های پشتون ما هرچیز که ازشمالی آورده اید، بشمول  
ـا   زن ودختر، باخودببرید ودربرابرایا خدمت شما امرمیکنم که سراز امروزشم
واوالدهای شما ازدادن مالیه وعسکری برای همیش معاف هستید وبرای کسانیکه  
سرآورده اند، به سیدشریف آغاوظیفه داده ا  که قراروعده اگرخردسال باشد  
ـپـردازد.   یکصد وده روپیه واگرکمنسال باشد صدروپیه دربرابرهر سربرایتان ب
همیا منبع میگویدکه کاکایش ازبسکه سرمرده های مرد  شمالی رادیده بود، از  
زبان مانده بود وبعدها گنگ شد وازگپ زدن ماند وبیمارشد. گمان میـرودکـه  
همدستان نادر ایا سرهای مرد  شمالی رادردامنه های تپۀ مرنجان کابـل دفـا  

 کرده باشند. 
زمانیکه پسرمکتب بود ، دیگرانه بایکی ازدوستان وبرادرخوانده هایم کـه  
اورا خواجه میگفتیم، دردامنه های تپۀ مرنجان که سرسبز بـود، بـرای درس  
خواندن میرفتیم، یکروز درآنجا غاری رادیدیم ودر فکرشدیم که دریا غارچه  
باشد؟ نزدیک شدیم و دیدیم که جمجمه های انسانهایکی باالی دیگر افتیده و  
تعدادشان شمار نمی شد. خواجه گفت دریک قبر یک کله میباشد وایا یـک  
چیز عجیب است که دریک قبر به ایا اندازه کله باشد وایا به قبرهم نمی ماند  
بسیارکمن است. خواجه که آد  ممدول بود گفت همیا خانۀ اجنه است کـه  
ـار   سرآد  هاراکنده وخودشان راخورده است ! ازدیدن جمجمۀ انسانها درآن غ
هردوی ماترسیدیم وفرارکردیم ودیگردرنزدیکی های آن غار به درس خواندن  
 نرفتیم. احتمال داردکه همان غار گوردستجمعی سرهای مرد  شمالی بوده باشد .  
ـیـع   باهمۀ ایا قتل وکشتار وچوروچپاول، نادر نتوانست مرد  شمالی را مـط
سازد. مرد  آن بیش ازپیش به غیض وغضب آمده بودند، به هرانـدازه ایـکـه  
فرستادگان نظامی وحشری نادرمیکشتند وچپاول میکردند، بهمان اندازه نارامیها  
بیشتراوج میگرفت وخشم مردمی دربرابرنادرشدیدترمیشد ونهادهای قیا  مرد   
درکنج وکنارشمالی به وجود می آمدوسلطنت نادر راتهدیدمیکرد. سیدعبداهلل  
شاهجی هندوستانی که نمایندۀ انگلیس در دربارنادر بود، به نادرگفت به جنگ  
باایا مرد  برده نمی توانی، بایدآنهارا به بهانۀ صلح وآشتی را  ساخت، ومشوره  
دادکه برای برآوردن ایا مقصد بایدازمم ها و روحانیون کارگرفت. نادر تعداد  
ـبـر   ـام زیاد ممهارا استخدا  کردوپول داد تابه شمالی بروند وازقرآن وخداوپی
حرف بزنندومرد  رابه آشتی دعوت نمایند. ممها وروحانیون استخدا  شده به  
قریه های شمالی رفتند، درمساجد مرد  راجمع کردند وازخدا وپیامبرصحبـت  
 نمودند ومرد  راتشویق میکردندکه گذشت نمایندوازشورش دست بکشند.  

دریکی ازقریه های شمالی یکی ازممهای استخدا  شدۀ نادر مـرد  را در  
مسجد قریه جمع کرده وبه صلح وآشتی باحکومت دعوت میکرد وحدیث و  
ـیـا   آیت میخواندکه به پادشاه بیعت واطاعت شود، پادشاه سایۀ خدابروی زم
است، اطاعت خدا ورسول او واطاعت ازپادشاه فرض است ! شخصی ازجمیعت  
ـلـح امـرکـرده   صدازد: ممصاحب تودرست می گویی که خداوند)ج( به ص
است، ولی ایا حشری های بی ناموس، مرد  قتل کردند، چوروچپاول کردند،  
دخترهاوزن هارا باخودبرده اند، وما تاآخریا قطرۀ خون خودمیجنگیـم. مـم  
گفت: صلح خیراست وصبربهتراست، اگرزنهاودخترهارابرده اند، حتماًآنها را  
نکاح میکنند وبدون نکاح باآنهاهمبسترنمی شوند ! حرف ممهنوز تما  نشده بود  
که کسی ازمیان جمعیت بلندشد وبه جانب ممدوید و مم رابلندکرده به زمیـا  
زد. دیگران هم برخاستند ومم راچنان لت و کوب کردندکه بیهوش شد، ودر  
ـا   همانجا همک گردید. به زودتریا فرصت مرد  شمالی دانستندکه ایا مـمه
خریده شده بودند که از نادرپول گرفته به فع اوکارنمایند. تعدادزیادایا ممهای  
فروخته شده کشته شدند وبقیۀ انها فرارکردند وبه نزدنادر خودرا رساندند! نادر  
کشته شدن ممهای گماشتۀ خودرا بهانه قرارداده وبه آنعده ازروحانیون که در  

 خدمتش بودند، امرکردتابرعلیه مرد  شمالی فتوا صادر نمایند . 
ایا روحانیون وظیفه گرفتندتادر مساجدشهرکابل بروند وبرعلیه مرد  شمالی  
ـبـرش   ـام خطابه هادهندکه مرد  شمالی ازراه خدا دورشده اندو برعلیه خدا وپی
ـابـه   عمل کرده اند، وعلمای دیا رابه قتل رسانده اند. ایا ممهای مزدور درخط
هایشان مرد  شمالی رامباح الد  و واجب القتل اعمن کردند. بدیا ترتیب نادر  
به مکارگی خاصی که داشت، قتل عا  مرد  شمالی راصبغۀ مذهبی داد وکشتار  
آن مرد ، ویران کردن تاکستانها ومزار  ایشانرا، به آتش کشیدن خانه هایشان  
سوختاندن دهات، قریه هاوشهرهای شمالی وویران کردن کاریزهاو منابع آب  

 شمالی راجزوسیاست رسمی دولت ساخت.  
ـا    ـتـل ع روزنامۀ اصمح که دولتی بود، همه روزه باخطوط درشت ازیا ق
کردنها، آتش سوزیها واعدا  های مرد  شمالی بصراحت می نوشت وهـرروز  
ـیـداد.   ازکشته شدن صدهاتا ازاهالی شمالی واعدا  صد های دیگرآن خبر م

خورشیدی ازرسیدن هفت سر  2۰۱۱چنانکه همیا روزنامه بتاریخ ده جدی سال 
نفراهالی شمالی وانتقال ایشان درزندان    211بدون تنۀ مرد  شمالی بکابل، اسارت 

 ارگ اطم  داد،بعداً ایا اسیران چانواری شده به گورهای دستجمعی دفا شدند. 
نادربه حشری های جنوبی که سرکشته شدگان مرد  شمالی را می آوردند،    

انعا  خاصی تعییا کرده بودوعادت داشت که آن سرها را خودنگاه میکردوبه  
یاورخاصش سیدشریف کنری امرمیکردتابه آرندۀ سر پاداش نقدی بدهد. از  
شاهدان عینی نقل شده که هیچ روزی نبودکه کمتراز پنجاه نفر درخندقی کـه  
در عقب کوتی دلکشا بود، چانواری واعدا  نشود. برای اجرای ایا کار تعدادی  
از جوانان جنوبی درداخل ارگ زندگی میکردند، اکثرایشان ازقـو  وزیـری  
بودند ووظیفۀ شان چانواری کردن بود. ایا جوانان چپلی درپای و اکثراً پیراها  
ـلـه دارهـم   های باداما های گرد چینداربه تا داشتند. بعضی ازآنها لنگوتۀ شم
 داشتندو بیشترموهای شان دراز وتاشانه های شان بود . )دنباله درصفحۀ هفتم(  

ـ آلمان سیدآقا هنری                                                                    هامبورگ 
 آیا داؤودخان وطن مارا دوست داشت ؟ 

چرا داؤود خان باشاه ظاهر، شاه ولی خان، شاه محمود خان وسردار ولی عقده  
ـیـس   گرفته بود؟ ایا واقعه رامرحو  مغفورشادروان غم  حضرت کوشان رئ
نشرات رادیوافغانستان بصورت مستند و مشرح اززبان، مرحو  عبدالمجید وزیر  
ـلـت   معارف وقت، که دوست صمیمی موصوف بود، درکتاب سرگذشت م

 مظلو  افغانستان درطول یک سدۀ اخیر،  نوشت.  
)درخاندان اهل یحیی ازمحمد یوسف پدرنادر، پنج پسراز دوخانم ماند، هاشم  
وعزیز ازیک مادر، نادر، شاه محمود وشاه ولی ازمادر دیگربودند، هنگامیـکـه  
باپول، کمک وهم کاری انگریزتصمیم غصب قدرت کابل رامیگیرند، درشهر  
نیس جنوب فرانسه میباشند،  قبم برای محمدعزیزپدرداؤودمیگویند، مابه عز   
کابل میرویم وقتی پای تخت راگرفتیم، توبرادرکمن ماهستی به پادشاهی برمی  
ـان،   ـاشـم خ داریمت، ولی به عهد خود وفانمیکنند، ویرا ازصحنه برمیدارند. ه

 داؤود خان ونعیم خان عقده میگیرند، وهمیش درپی انتقا  کشک میدهند(.  
ـ عزیزخان درزمان پادشاهی نادر، بحیث سفیرافغانستان در برلیا کار میکـرد،  

ـیـد    21۰۰جون    ۶که به جر  همکاری با انگریز، به ضرب گلوله در  توسط  س
 کمال محصل افغانی به قتل رسید .  

ـا   شاه امان اهلل برای نادرخان احوال میدهد که ازراه قندهاربه وطا برگردد، ام
وی بهانه میکند وازراه هندوستان به طرف جنوب وطا برمیگردد. درهندوستان  
ـاشـم وبـرای   به روزنامه نگاران می گوید ما یک عسکر غازی امان اهلل می ب
ـنـد   برگشتاندن قدرت برای وی می جنگم، همچنان درپشاور. امابه کمـک چ
اجیری ازخان های مرد  جنوبی، غداری وغصب قدرت میکند. آقای فرهنگ  
اززبان پدرش می گوید، وقتی مرد  برای تبریکی نزد نادرخان می آمدند می  

 گفت تبریک برای صاحبش.  
ـبـی   نادرخان بدست غازی عبدالخالق متعلمی که پدرش درخانۀ شهید غم  ن

ـای    ۱.22.21۰۰خان چرخی کارگربود، به تاریخ   هنگا  توزیع شهادت نامه ه
ساله توسط شاه محمود    21متعلمیا درداخل ارگ به قتل میرسد، فردایش ظاهر 

خان به پادشاهی نصب میشود، مادرش پسر را قسم میدهدکه دستم ازگوربیرون  
 بماند، اگرکسی را بکشی . 

هاشم خان که درصفحات شمال بود، برگشت وعمم قـدرت را دردسـت    
گرفت. اوقبمً میخواست خواهرشاه امان اهلل، نورالسراج را به زنی بگیرد، که شاه  
ـاشـم   مخالفت کرد، چرا که وی عقیم بودو از احساس محبت پدری محرو . ه
ازترس اینکه وی هم ترورنشود، خودرادرقصرگل خانۀ صدارت محکـو  بـه  
ـادت   بندی گری میکند. نسبت قتل نادرخان تعدادزیادی مردمان بیگناه را به شه
میرسانند، وقتی لست کسانی راکه بایدبه امضای ظاهرشاه اعدا  شوند برای هاشم  
خان می اورند، اونا  مأموری راکه درمسکوهنگا  سفارتش بر اوفیرکرده بـود  
ـقـدر   )که متاسفانه به هدف نخورد( به لست افزود. شرح ماجرای مقتولیـا آن
دردآوراست که قلم ازیاد آن شر  دارد، دارهائی درنوآباد دهمزنگ زده بودند،  

متردوربود، پدرمرحومم دران وقت نوجوانی     1۱۱منزل ماازمحل واقعه تقریبا 
 بود که شرح واقعه را بعدا برایم گفت. 

متردرزیرزمیا حفرشده بودند، دوباره    ۱سیاه چاه های عبدالرحما خانی که    
بازمیگردد، سرای موتی ومثل آن ده هاخانه ومنزل شخصی به محبس تبدیل می  
شوند، محبس دهمزگ ازنوتعمیرمی گردد، محبوسیا که همه ازطبقۀ روشنفکر  
بودند، حتی حق داشتا یک ناخنگیر راهم نداشتند وبقول مرحو  عبدالصبـور  
غفوری نویسندۀ کتاب سرنشینان کشتی مرگ که خودیکی ازانها بـود، وی  
ـفـی در   ـل فقط به جر  توزیع شب نامۀ که ان هم به ضد رشوت ستانی وحق ت

سال رادرمحابس وتبعیدبسر برد. نامبرده میگوید  2۱ادارات دولتی بود، گرفتارو 
 محبوسیا به مانند انسان های وحشی تبدیل شده بودند.  

ـیـت    1۱۱۱از    باب مکتبی که درعهد امان اهلل خان غازی درسرتاسروطا فعال
باب باز ماند . برای نوجوانان دوواقعیتی را مثال مـی اور ،    1۱  ۱داشت، فقط 

سردارهاشم خان درباغ قرغه فیل مرغانی داشت، برای باغبان می گوید، ایا هفته  
فیل مرغان را خوراکه فراوان بده، یک هفته بعد بابرادرزاده های سکه اش نعیم  
و داؤود امده، برای فیل مرغان خوراکه می اندازد، انها میل به خوراک نـمـی  
داشته باشند، بازهم برای باغبان می گوید، ایا هفتۀ فیل مرغان را خوراکه کـم  
بده، هفتۀ بعد بابرادرزاده هایش به باغ می آیند وهاشم خان برای فیلمرغان دانـه  
می اندازد، انهاباشکمان گرسنه می دوندوبه دورسردار حلقه میزنند وبه خوردن  
دانه مصروف می شوند، بدیا شکل برای انها می فهماند که هرگزشکم مـرد   
سیرنشود، اگرسیربودند، به شما عمقه نمی گیرند، که تاامروزنسخه اش کارگر  

 افتاده است . 
جـریـدۀ    1۱1)انجنیرعبدالصبورفروزان مردبااحساس ودرددیده درشمارۀ    

مردمی امیدبه مدیریت مبارزقوی کوشان مینویسد : نظر محمد پسرشفاعت خان  
ـان   ـادرخ پنجشیری خزانه دارامان اهلل خان، نادرخان و هاشم خان قصه میکرد، ن
عبدالوکیل خان نائب ساالرراوظیفه دادکه شمالی رابه سرقوماندانی محمدگـل  
مهمند کارش رایکسره کند، برای شان میگوید سرشان ازما، مالش ازشما، نادر  
می خواهد نائب ساالر سیداحمدهزاره پسرشاه نوررا هم روان کند، تادشمنی بیا  
ـا   مرد  هزاره وشمالی هم اتش افروزی کند مانند مردمان جنوبی و شمالی، ام

هزارنفـری    11مهمندمیگوید ما ازهزاره هانفرت دار  ویرانمی خواهم، لشکر 
ـان   ازمردمان جنوبی دختران جوان، تازه بالغ وزنان راباخود می برند نـوجـوان
ـان   ـاعـت خ ـف مردینه راسرمی برند مردان را قتل عا  طمهای شانرا بدست ش
تحویلدار می دهدکه برای نادرخان برساند، نقره باب واشیای قیمتی شان را خود  
به چپاول میگیرند. وقتی نادرغداردوخزینه طمرا تسلیم میگیرد درروی فرشـی  
ـا   بازمیکند دربیا ایا طمها انگشتان بریده وگوش های بریده و... باطم یک ج
ـاه را   میباشد، سردارهاشم خان باالی تحویلدارقهرمیکند چیغ می زند چـرا ش
ـهـرالک   آزرده خاطرمیکنید؟ شفاعت خان میگوید اقای مهمند ایا بسته هارام

 کرد وگفت که همیا قسم به حضوراعلیحضرت می رسانی.( 
ـان   مردمان غیورشمالی نه تنهااینباربلکه باربار درطول تاریخ به مردانگی امتـح
داده اند، سکندرکبیرهمیا جا زخم کاری برداشت که سبب مرگش دربازگشت  
ازهند درعراق شد، چنگیز هم دربازگشت گفت ما که ایا شهررا ویـران و  
مردمانش راقتل کرد  باز د  راه مارا گرفتند، ایا بارسرهای  شانرا ازتا شان دور  
ـیـد   ـارس نگاه کنید که دوباره زنده نشوند، مؤرخ شهیرانگلیسی وقتی به امودری
برای همراهانش گفت بنوشید بنوشیدکه ازایا دریا بسی قهرمانان نوشیده انـد،  
ـنـگ   اتحادجماهیرشوروی آنقدردرشمالی بمب ریخت که به مـراتـب از ج

بار با سازوبرگ مـدرن    ۱عمومی دو  دنیا زیادتر، به خصوص دردرۀ پنجشیر  
ـا   تریا آالت جنگی وباورزیده تریا جنرال های که درجنگ دو  عمومی دنی

بار خبرمرگ سردارجهاداحمدشاه مسعود     ۰1سهم داشتند، قرارنبشتۀ کا گی بی  
رابه ماسکومخابره کردند. اما با دل پرارمان، خجالت زده وباتلفاتی سنگیا مالی  

 وبشری برگشتند. 
پسرنائب ساالرمحمدغوث خان حاکم شمالی بود، نظربه  بدرفتاری اش در    

ـان بـه    ـادرخ مقابل مرد  وی رابه جزای اعمالش رساندند. محمد غوث به امرن
 شمالی لشکرکشی کرد ودیگ های آب جوش را از جوانمردانش پُرساخت . 

 

ـ آلمان انجنیر عنایت اهلل حبیب                                                  هامبورگ 
 innovationدرخت چهل میوه در باغستان  شهرنیویارک  یک نوآوری یا  

میوۀ مختلف درشاخچه    0۱پرورش درختی که 
 های خود ثمردارد  ! 

ازایاالت متحده در نیویارک، درختـی   sam van akenاستاد آرت وهنرآقای  
میوه     1۱میوۀ مختلف حاصل میدهد. ایا درخت    1۱را قسمی پیوند نموده که 

درموسم  بهار،  با پندکهای  رنگارنگ مانندگل های سفید، سرخ  و بنفش  مزیا  
میشوند .  در مرحله بعدی  پندکها ی درخت، میوه های لذیذ زردآلو، گیمس،  

 هالو، آلو، قیسی ، شفتالو  ، بادا  وغیره میوه جات  حاصل میدهد   . 

ـبـت   یک باغ میوه درایالت نیویورک که آزمایش های زراعتی می نمود نس
مشکمتی مالی تهدید به بستا شده بود. ایا باغ دارای درخت های میوه  قدیمی  

سال عمرداشتند. با مسدود شدن باغ خطر نابـودی     1۱۱تا    21۱بود که اضافه از 
ـا   درختان  میرفت . استاد آرت وهنردانشگاه سیراکوس آقای سا  وان اکا  ب
عمقمندی ایا اشجار راخرید ودر موردگیاهان آگاهی ویک ایده داشت که با  
اشجار مختلف چه باید نمود .به گفته آقای اکا روندکار هنوزکامل نشده است،  
اما  نتایج  کارشان بسیار  قابل ممحظه است. او درختهارا باهم پیوند نمودو اشجار  

  2۶پیوندی  ، میوه های  رنگارنگ  حاصل داده  و رشد نمودند .درحال حاضر 
میوه رشدنموده که درسواحل شرق ایاالت متحده امریکا میباشد.    1۱درخت با 
نو  میوه با خسته سنگ، استاد هنر به دنبال آنست، کـه درکـدا      11۱از جمله 

 زمان میوه های مربوطه به پختگی  میرسند . 
ـیـکـه بـخـش   ایا فا ازقدیم به عنوان اصیل نمودن شجرشهرت دارد، قسـم
ـنـد   کوچکی ازدرخت، منجمله پوست آن جدامیگردد ومهم اینست که ایا چ
سانتی مترپارچه جداشده جوانه با خود داشته  باشد، ایا پارچه  راپس ازآن در  
ـا هـم   یک برش مشابه در درخت که اصیل گردد در بدنه آن  قرارمیدهند وب
چسب و روی درخت باقی می ماند وایا تخریش در بدنه درخت درطول سال  
التیا  مییابد  .اگر همه برنامه ریزی درست انجا  یابد، ایا درخت پیوند  شـده  

 درآینده به عنوان یک شاخچه معمولی کار می کند. 
  1۱پس ازپنج سال وبعد از اتما  مختلف پیوندکاری برای اولیا بار  درختی با  

میوه های مختلف انجا  و رشدیافت. در نگاه اول، به نظرمیرسددرخت پیوندی  
ـاص   هیچ تفاوتی نسبت به سایردرختان ندارد. زمانی که بهارمیشود آرایـش خ
ـاوت   خود رابه نمایش میگذارد . یک شورشی از رنگ ها، باگل های بسیار متف
ـان، درخـت   بیننده رامحو خود میسازد. زمان برداشت حاصمت میوه درتابست
 بامیوه های مختلف عیا زیبایی خودرا دارد مانند دریایی از گل در فصل بهار . 

درباغ آقای آکا، میوه های مختلف در شاخچه های درخت پیوندی  پی در  
پی رسیده میشوند، برخمف درباغ بقیه افراد درخت میوه  در وقت معینی یک  
نو   میوه  حاصل میدهد. ایا درخت بامیوه های مختلف  نه تنها تضمیا کننده  
غذای بسیاراست ومصرف میوه هم برای صاحبانش کافیست وضرورت نمیشود  

 که میوه اضافی را به  اقارب  ودیگران توزیع کند . 
ـیـد   درخت میوه پیوندی گویا براساس مصرف طراحی شده است، یعنی تول
بیش ازحد وجودندارد . مقدارحاصمت را میتوان  تازه خورد  وتغذی میوه های  
رنگارنگ خسته کننده نیست، با ایا روش بسیاری از میوه های هسته دار را می  
توان  به دست آورد. آقای آکا در صفحه وبسایت خود، فهرست مفصلی از  
تما  میوه ها را درج نموده، دوگونه آلو وآلوچه دراواخرزمستان پرورش یافته،  

 البته مقدار زیاد میوه ها اواسط بهار  پندک میزنند . 
قسم آلوی    2۱آلوی اروپایی و    11بطورکلی استاد دانشگاه آرت آقای آکا  

نو  شفتالو راتربیه نموده است .    11نو  زردآلوو    ۱نو  آلوبالو و   21آسیایی و 
درختان درحال حاضردر موزیم به نمایش گذاشته شده، یکتعداد درختان را بـه  

 شهرداری نیویارک ودانشگاهی که در آن مشغول است بخشش نموده .  
شیخهای عرب هم حاظرند درختان را بخرند، چون درشهر دوبی حرارت هوا  
بسیاربلند است،شیخان حاضرند گلخانه  مخصوصی بنا کنند .درختان آقای آکا  
ـال   به پرورش ازحد بیش ضرورت دارند بعد از فروش درخت، مدت سـه س
آقای اکا ازاشجار فروش شده اش  بازدیدمیکند، وعده که درخت چهل میوه  

 حاصل میدهد باید مشتری حاصل گیرد .   
ازآقای آکا پرسیدند چرا چهل میوه ؟ گفت درکتاب مقدس عدد چهل چند  
باردرج است مانند،چهل شب وروز طوفان نوح  ویا رهبران بزرگ بنی اسراییل  

 فقط چهل سال حکومتداری نمودند  وامثال آن به عنوان سمبولیک ./ 
***************************************** 
نائب ساالردردهمزنگ خانه داشت وده هاجریب زمیا را ازپل گذرگاه الی باغ  
وحش غصب وبرای دهاقیا به اجاره داده بود، غم  رسول پسرش رئیس ضبط  
احواالت ودست راست داؤودخان بود، که درجایش بازهم از وی صحبت می  
کنیم، غم  عمرپسردومی اش دروالیت کابل امر پلیس ویک قطاراپارتمان های  

 دومنزله درجاده دهمزنگ داشت. 
ـان    11.۶.211۶خانم بوتوصدراعظم پاکستان درمیدان هوائی هیثرو  ـت درانگلـس

گفت، تاریخ به ما اموخته که با افغانهاکسی نباید رأسا بجنگد، )یعنی بگذاریدکه  
ـانـدان   خود، خودرابکشند(، پمن طالبان را انگریزطرح، امریکا مدیـریـت، خ
 سعودی هزینه مالی اش را داد وما عمل کردیم. همیا اقراروی سرش راخورد.     

 بعدا همیا نسخه دربیا ممالک اسممی توسط القاعده ومانند ان پیروی شد.   
ـا    ـتـل ع ـعـدق طالبان ایا گروپ وحشی، قاتل، ظالم، ونوکر؛ مزارشریف راب
گرفت، شاه ظاهرمخلو  از رو  تبریک نامۀ برایشان روان کرد. وقتی به شمالی  

ملیون اصله تاک راازبیا بردند، بندهای اب که به کمک ملل متحد    ۰۱رسیدند  
ساخته شده بود بمب گذاری کردند، خمصه هرجنایتی که ای اس ای درسـر  
داشت دروطا عزیزماتوسط طالبان لنگوته دارونکتایی دارپیاده کردند. تادامنه  
های درۀ پنجشیر خودرارساندند. ازبرادرمحتر  ومجاهد  انجنیرمحمود مدعـی  
العمو  که هامبو رگ امده بودند پرسید ، شنید  طالبان به ناموس مـرد  هـم  
دست درازی کردند درجواب گفتند، درقریۀ مامنهم همیا سوال را از خانمـی  

مردبه هوش بود ، طالبان تقریباتما  وطا ماراگرفتند بـه    1کرد ، گفت ما تا 
ـعـود ایـا   استثنای درۀ پنجشیر که به شجاعت مردمان ایا خطه وراه نمائی مس
فرزند پاک دل وقهرمان خراسان زمیا آزاد ماند، امروزنا  شمالی به خصوص  

 ( ۱پنجشیرشهرۀ افاق است ومجاهدانش بادیدۀ قدردیده میشوند.)دنباله در ص  
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 هفته نامۀ امید 999شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ـای    2۰1۰ . )   21۶1آمد، که تصویب قانون اساسی   خورشیدی( نمونه گوی
ـلـی و   قانونگذاری مدرن و دموکراتیک در افغانستان است. مگرمسأله زبان م
دولتی با طرح قانون اساسی کشور دوباره به موضو  داغ روز تبدیل شد. دولت  
ـان   ـت ـانس ـغ برای اینکه گامی در جهت بیگانه نشان دادن و ساختا زبان فارسی اف
بردارد، نا  دیگر ادبی و تاریخی ایا زبان یعنی دری را برگزیده و آنرا رسمـی  
ساخت. در حالیکه از همان آغاز تا کنون مرد  عادی و بویژه پشتو زبانان کشور  
دری زبانان مملکت را پارسیوان و یا فارسی زبان میگویند. و زبان دری مانا......  

 است.   
بهر حال چنانکه پیشتر آمد، جریان طرح قانون اساسی با مخالفتهایی جـدیـی  
ـانـچـه   نیزهمراه بودکه مسأله زبان دری یکی ازماده های آن پنداشته میشد. چن
)گروه مرکب از ناسیونالیستهای قومی که با رسمی شدن دوبارهء زبان دری و  
مواد مربوط به مساوات افراد دربرابر قانون مخالفت میورزیدند، گـروه سـو   
راتشکیل دادند،که )سخنگوی اصلی ایا گروه صدیق اهلل رشتیا بود اما زابلی،  
عصمتی و ارشاد هم از او پشتیبانی داشتند(.  برعموه در جریان لویـه جـرگـه  
قانون اساسی درمسأله زبان غم  محمدفرهاد وکیل کابل بر رسمیت زبان دری  
اعتراض نموده وپیشنهادکردکه رسمیت به زبان پشتومحدود بماند. باآلخره پس  
ـیـا   ـن از شور و بحث فراوان به پیشنهاد عبدالهادی داوی، متا مسودهء قانون چ

  .«ازجمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی می باشند »تعدیل شدکه  
ـات   در همیا سالها بنابه پیشنهاد یکعده فرهیختگان کشور و نیاز زمان، تقسیـم
ـات داده   اداری کشور دوباره صورت گرفته و نامهای کها و تاریخی به والی
شدند که از جمله نامهای جدید والیات مانند بامیان، پروان، زابل، فراه، پکتیا )و  
پسانها پکتیکا در پهلوی آن(، بغمن، جوزجان، فاریاب، تخار، بادغیس و نیمروز  
مروج و رسمی شدند، مگر از احیأ نا  سبزوار خبری نشد. ایا ولسوالی که پس  

ـیـت    -از ساختمان قرار گاه بزرگ نظامی هوایی و جاده دالرا   هرات از اهـم
بیشتری برخوردار شده بود، گاه در تشکیل والیت فراه و بیشترینه در تشکیـل  
والیت هرات قرار داشت. مگر در حداقل از سی وپنجسال سال گذشته بدینسو  

 شیندند یک لوی ولسوالی در تشکیل هرات بوده است.  
ـار جـدی،   موضو  تقسمیات اداری و ارتقای برخی ولسوالیها به والیت ک
حساس و باریکی است که باید حکومات و رژیمها منافع باشندگان هر دیار را  
در آن باید مساویانه درنظر بگیرند. مگر ارتقای پکتیکا، خوست، نورستان، در  
ـهـوده آن بـه   گذشتهء دور و بوجود آوردن والیات پنجشیر )بویژه تقسیم بی
ولسوالیهای دره، آبشار و غیره( و دایکندی هیچ تأثیر مثبتی را در ارتقای سطـح  
زندگی مرد  آنجاها ندارد، چون عاری از پروژه های عمرانی، آمـوزشـی و  

 اساسی عا  المنفعه میباشند.  
ـنـی   وحال گویا نوبت تقسیم و یا ارتقای شیندند رسیده است. چندی پیش غ
احمدزی سفری به هرات داشته و در جریان ممقات با نمایندگان مرد  شیندند  
ظاهراً موضو  تقسیم ایا ولسوالی بزرگ )لوی ولسوالی( به دو بخش دیگر بنا   
های ولسوالی زیرکوه و ولسوالی ابراهیم خیل )و خود شیندند( راپیشکش کرده  
بود که باخشم نمایندگان مرد  محلی مواجه شده و درنتیجه او از ادامه ایا بحث  
خودداری نمود. مرد  در جریان دیدار با اوگفتند با وجود اینـکـه ولسـوالـی  
شیندندظرفیت ارتقا به والیت را دارد شمامیخواهیدآنرا کوچکترکنیدو بنامهایی  
نا  گذاری کنید که مستقیماً نشانگر یک قو  و نژاد در ایا منطقه است و باعث  
تشدید اختمفهای قومی خواهد شد. درنتیجه دیدار رئیس جمهور بدون فیصلـه  

 نهایی پایان یافت و مرد  محل مجلس را به رسم اعتراض ترک کردند.  
شوربختانه که مشکل اکثر رهبران و دولتمداران افغانستان در گذشته واکنون با  
خودرایی وقراردادن خویش درجایگاه زیردستان ونهادهای پایینی مشغول بوده  
اند، میباشد. در حالیکه رهبران کشور، بویژه رئیس جمهورغنی وعبداهلل رئیس  
باصطمح اجرایی باید به بهبود کار و فعالیت ساختارها و مسووالن پایینتر از خود  
بیاندیشند و نه اینکه گاه نقش قاضی القضات، گاه مدعی العمو  و گاه وزیر و  
رئیس منجمله نقش زندانبان و رئیس شفاخانه را بازی کنند، که همه بی نتیـجـه  

 بوده وتاحال هیچ دردی را دوا نکرده و هیچ پرونده  یی را حل نکرده است.  
اگرقرارچنیا باشد که هرات باستان تقسیم شده وشیندند به والیت ارتقا کند،  
 باید نا  تاریخی و زیبای سبزوار به آن برگردانده شود !/)نقل ازسایت خاوران( 
***************************************** 

 ... )دنباله از صفحۀ دو ( امت مسیلمۀ بیدل  
( که با زبان کنایه و استعاره و مدعا و مثل بدبختی های جامعه را بتصویر  2112 

( نیز در  2۰1۱ -21۱1 کشیده نغز غزلی خواندیم؛ خانم بانو پرویا اعتصامی ) 
برابر ناهنجاریها و خودکامگی ها و تبعیض و تعصب و بدبختی های جامعـه و  
شخصیتهای که هیچگاهی نشدکه خود رابشناسند و بدرد خود ومـرد  خـود  
بخورند؛بستوه آمده قد برافراشت و مردانه و جانانه به روشنگری پرداخت. و با  

پرمایه و با پایه روانشاد بانو پرویا اعتصامی به ایا پراگنده بحـث     ایا شعر نغز 
ـان   مجمل خاتمه میدهم. و امیدوار  که جناب امانی صاحب و دیـگـر بـزرگ

 نصیحتگر هدف و مرا  مرا دانسته و فهمیده باشند .  
 ای   ای گفت شانه   وقت سحر، به آینه 

 کاوخ! فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست 
 ما را زمانه رنجکش و تیره روز کرد 

 خر  کسیکه همچو تواش طالعی نکوست 
 هرگز تو بار زحمت مرد  نمیکشی 

 کشیم بهر جا که تار موست   ما شانه می 
 از تیرگی و پیچ و خم راههای ما 

 در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست 
 با آنکه ما جفای بتان بیشتر بریم 

 مشتاق روی تست هر آنکس که خوبروست 
 گفتا هر آنکه عیب کسی در قفا شمرد 

 هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوست 
 در پیش روی خلق بما جا دهند از انک 
 ما را هر آنچه از بد و نیکست روبروست 

 خاری بطعنه گفت چه حاصل ز بو و رنگ 
 خندید گل که هرچه مرا هست رنگ و بوست 

 چون شانه، عیب خلق مکا موبمو عیان 
 در پشت سر نهند کسی را که عیبجوست 
 زانکس که نا  خلق بگفتار زشت کشت 
 دوری گزیا که از همه بدنامتر هموست 

 ز انگشت آز، داما تقوی سیه مکا 
 ایا جامه چون درید، نه شایستۀ رفوست 

 از مهر دوستان ریاکار خوشتر است 
 دشنا  دشمنی که چو آئینه راستگوست 
 آن کیمیا که میطلبی، یار یکدل است 

 دردا که هیچگه نتوان یافت، آرزوست 
 پرویا، نشان دوست درستی و راستی است 

 مدار دوست /  هرگز نیازموده، کسی را  

 )دنباله ازصفحۀ چهار ( صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز  
روزبروزدرتعبیرات ومخیلۀ طفمنه ا  غامضتر وحیرت آورمیگردید، وازهمه  
ـان   ـای تـک زیادتر صحنه هاومنظره های مشحون ازافراط وتفریط وبرخورده
ـات و   ـی دهندۀ تفوق )قوی برضعیف( طبیعت واجتما  محلۀ محدودما، روح
ـان   ـی شعایر  راسخت متأثر ومتأ ی میساخت. گاهی دراندیشه بود  که چرا م
فامیل ماوفامیل همسایۀ ما)چه متمولتریاغریبتر( یا میان پدرما وپدران دیگـران  
فرق وتفاوت در رفتاروسلوک وجود دارد، همچنان وقتی میـدیـد  چـوچـۀ  
گنجشکی را)پشک قوی هیکلی( با خشونت به دها وچنگال میگیرد وپـرپـر  
میکند وبه چهچه وداد و فریاد پدر ومادرش اهمیتی قایل نمیشود، دلم ازحسرت  
واندوه فرو میریخت ! وقتی درجادۀ اندرابی کناردریای کابل گادیرانی رامـی  
دید  که اسپ الغر وخسته وفرسودۀ خودرا بادادن چنددشنا ، مسلسل قمچیا  
میزند وحیوان مطیع وسرافگنده به مشکل )قیضه به دها( رامی پیماید، خاطر   

 آشفته وجریحه دارمیشد...  
ـیـا   به همیا منوال به تدریج ملتفت شد  که یکتعدادزیاد مخلوقات روی زم
برای رفع گرسنگی ویاشیوۀ زندگی طبیعی خود، فطرتاً یکعده مخلوقات دیگر  
کوچکتر وضعیفتر وبیدفا  رامیکشند ومیخورند و شکم خودرا سیرمیکنند، ویا  
عمداً قربانی خواهشات نفسانی خویش میسازند، مثمً مگس برای عنکبـوت و  
موش برای پشک ومرغکان کوچک برای شاهیا قربانی میشوند... درمیان همه  
دلم زیادتربرای چوچه های پرندگان که بیگناه وبیدفا  باسفاکی طمعۀ دیگران  
ـازی   می شدند، شدیداً افسرده وغمگیا میگردید. ولی ایا اندیشه هادروقت ب
باسایرکودکان، زود فراموشم میشدوگاهی خود  دریا قانون جنگل سهیم می  
شد  . یاد  هست روزی پروانۀ خوش خط وخالی را درمیان بوته های حویلـی  
تعقیب میکرد ، ناگهان جسم لطیف آن که میان انگشتانم گیرافتاده بود، پرپرشد  

 وجان سپرد ... ! 
مادر  که متوجۀ ایا صحنه بود، بالهجۀ پرتأثرگفت: پروانه مخلوق خداونـد  
ـاد    ـای است، کشتا آن گناه دارد...، دریا وقت دفعتاً سرنوشت مرغ خانگی م
آمد که متعلق به ما بود ویکروزقبل آنرابرای تهیۀ طعا  مهمانان کشته وپخت و  
پزکرده بودند، لهذابه مادر  گفتم آیاکشتا مرغک مابرای مهمانها گناه نداشت؟  
مادر  زودبه جوابم گفت: بچیم، مرغ خانگی حمل است، گناه ندارد ! نمیـدانـم  
چه شدکه درآن لحظه باشنیدن کلمۀ حمل، که هنوزمفهو  کامل آنرانمیدانستم  
به پاسخ مادرعزیز  قناعت کرد  ودیگرکلمۀ برزبان نیاورد ، شاید هم ازتـرس  

 توبیخ ویا احترامی که به گفتارمادر  داشتم ! 
راستی ازمشاهده وبرخورد باهمچوحوادث ضدونقیض، آهسته آهسته درطرز  
ـثـمً   قضاوت ومفکوره وتعبیرات ما نیزیکنو  افراط و تفریط پدیدارمیشد. م
ـااز   وقتی مرغ خانگی رامیدید  که کرمهای زمیا راازمیان کردها وسبزه ها وی
کنار جویچه هابامنقار قوی و تیزخود برون میکشد وراحت تما  به جاغور خود  
فرو میبرد، ویا با چوچه های خود تقسیم میکند، کوچکتریا رقت واندیشۀ بدلم  
ـال   راه نمی یافت، واز تماشای آن لذت هم میبرد ، اما زمانیکه شاهیا تیز چنـگ
بشدت ناگهان ازفراز آسمان بربا  خانه غوطه زده وگنجشکی رابرمیداشت ودو  
ـا    ـق ـت باره با صید خودپروازمیکرد، دلم غمگیا میشد و یکنو  نفرت وحس ان

 جویی وبدبینی نسبت به شاهیا درنهاد  بیدار می گردید... 
امروز وقتی ایا حوادث ورویدادهاوصحنه های پرانتباه رابیاد می آور ، ایا  
اصل برایم ثابت میشودکه طبیعت ومظاهراجتماعی که در آن زمیست میکنیـم،  
ـتـر و   استادان ماهری هستندکه شعور وماتحت شعورما را برای ساختمان کرک
ـاب   شخصیت آیندۀ ما درس میدهند. ژان ژاک روسو ایا اصل عمده را درکت
معروف )ایمیل( خودباشیوۀ خاصی توضیح وترسیم کرده ومثالهای زنـده را  
ازسیرحیات خود ارائه داده است. مانیز، هریک بحیث افراد جزءاجتما  بشری،  
وقتی به گذشته های زندگی خود دقیق شویم، نقش وتأثیر همچورویدادها را  

 درتشکل سجایان واخمق خود بخوبی درک خواهیم کرد .  
بطورمثال اگرامروز ما حاضرنیستم بهیچ مخلوقی ضرر برسانم یاخدا ناخواسته  
ـان   دلی رابرنجانم وخاطری رامجروح ساز ، شایدیکی از اسباب عمدۀ آن هـم
مشاهداتم باشد، که درطفولیت عمیقاً درنهاد و شعایر  نفو  کرده وانتباهی در تار  
وپود  گذاشته است: مانندقمچیا زدن وخشونت گادیران براسپ الغر وخسته  
وفرسوده اش، یا پرپر شدن مرغک بیدفا  درچنگال شاهیا، جفاکاری یاضرر  
عمدی یکفرد قوی برفرد ضعیف، همۀ اینها خصلتهای ناپسند ونتیجۀ بد خشونت  

 و ظلم وآزاریک مخلوق رابرمخلوق دیگربما حالی وآشکارمیساخت! 
حوادث دیگری که برروحیات ما درایا  کودکی تأثیرات عمیق و ضـربـۀ  
روحی فراموش نشدنی گذاشت، یکی هم حریق وآتشسوزی بودکه دریـک  
سمت منزل نشیما ما درهمان کوچۀ اندرابی واقع شد، نیمه های شب بـودکـه  
فریاد وحشت انگیزمادر  مراسرآسیمه از خواب بیدار ساخت، که مسلسل می  
گفت زودبرخیز که خانه سوخت! وقتی چشم کشود  دید  شعله های تـرس  
آورآتش ازسمت مقابل اتاق نشیما ما زبانه کشیده وجرقه ها باصدای هیبتناکی  
ـیـز   هرسو پراکنده میشود، تصورمیکرد  باهمیا آتشسوزی، مرگ ونابودی ن
همراه است ودریک شب همه چیزتما  خواهدشد !... راستی وقتی ایا سطـور  
رامینویسم، یاد  ازیا بیان نغزحضرت سعدی می آید : برمال وجمال دنیا مغرور  

 مباش، که ایا رابه شبی برند وآنرا به تبی ! )دنباله دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهار ( نام تاریخی سبزوار احیاء شود  
 »نشر شد...  راجع به زبان پشتو در جریدهء اصمح 

درایا فرمان شاهی عنوانی سردارشاه ولیخان وکیل صدراعظم از جمله چنیا  
چون درمملکت عزیزماازطرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و  »آمده بود:  

ـلـم و   ـتـک ازجانب دیگر به علت اینکه قسمت بزرگ ملت ما به لسان افغانی م
مأموریا علی االکثر به سبب ندانستا زبان پشتو دچارمشکل میشوند، لهذابـرای  
رفع زیان ایا نقیصه وتسهیل معاممت رسمی واداری، اراده فرموده ایم همچنان  
که زبان فارسی در داخل افغانستان زبان تدریس وکتابت است، درتـرویـج و  
ـان   احیای لسان افغانی  هم سعی بعمل آمده وازهمه اول مأموریا دولت ایـا زب
ملی را بیاموزند... شما به وزارتها و نایب الحکومتی ها... امر بدهید که مأموریا  
ـانـی   لشکری وکشوری مربوط خود رامکلف نمایند درمدت سه سال لسان افغ
ـاال،   راآموخته ودرمحاوره مورد استفاده قرار بدهند...مگرچون ایا برنامـه ازب
بیجاو جبری بود نتیجه الز  را نداد، بنابرایا دولت آنهاراچندیا بارتمدیدکـرده  

کورس پشتو یکی ازمؤسسات بیهوده اماضروری و دایمی ادارات  »ودرنهایت  
کشور گردید. در اینجا ناگهان دستورداده شد که تدریس در سراسر کشور از  

  «فارسی به پشتو تحویل شود... 
بدون مبالغه میتوان گفت که در اثر آن، معارف افغانستان   ...»بقول فرهنگ  

برای دههاسال عقب افتادوجوانان غیرپشتو زبان ازدستیابی به گنجینه ادب دری  
و فارسی که رکا عمده فرهنگشان بود، بطور قهری محرو  ساخته شدندو ای  
بساکه بیسواد بارآمدند. ازنظر اقتصادی دهها ملیون ساعت کارمأموریا و صدها  
ملیون ساعت کار مراجعیا ضایع شد، بدون آنکه منظوری که ظاهراً ایا برنامه  

 بر آن بنیاد یافته بود، تأمیا شده باشد.  
ـارف   همزمان بابرنامه تعمیم جبری زبان پشتو، اجراآتی هم درزیرنظروزیر مع
 در جهت تبلیغ ایدئولوژی ناسیونالیستی نژادی همانند  ایدئولوژی حزب نازی 

ـاس     درآلمان رویدست گرفته شدوسعی بعمل آمد که تاریخ افغانستان هم براس
نظریه مذکورتدویا وتدریس شود. اصطمحات نژادپاک آریا وقو  شریـف  
آریایی وامثال آن مد روز گردیدونویسندگان تشویق شدندتاآثاری مبنـی بـر  

ـنـد.   »برتری نژاد مذکور و ارتباط بعضی ازاقوا  افغانستان به آن نگارش ده
ـای   چنانچه عممه )عبدالحی(حبیبی یکی ازدانشمندان برجسته افغانستان درراست
ـارسـی! سـروده در آن   حمایت وتحریک پشتونهاوزبان پشتوشعرزیر رابه ف

 ازخشونت وکشتاربرای ملت سازی و دولتسازی پشتونها چنیا دفا  کرد :  
 قو  ما ! ای توده واالنژاد                  وی نیاکان غیورت مرد و راد  
 با تو دار  گفتگوی محرمی                تا ز اسرار حیات آگاه شوی 
ظ کهسار و قلب آسیا  ـاـف  بشنوای پشتون باصدق وصفا              ح

 گر بزرگی خواهی وآزادگی              یا چـواسمف غیورت زندگی 
ـاز                 هم برایا شالوده کاخت برفراز  ــ  اوالً پشتو زبانت زنده س
 تاتوانی تکیه بر شمشیر کا                  قصر ملت را برآن تعمیرکا  

و ایا درحالی بود که نه ظاهرشاه، نه کاکاهایش و نه داوود و خان و نعیم خان  
 پشتو را بلد بودند. 

دراینجا بجاست که ازخدمات نایب ساالر عبدالرحیم خان کوهستانی )صافی(  
ـیـهء    21۰1تا    -211۱که مدت مدیدی را از سال   بحیث والی و رئیس تنظیـم

هرات فعالیت کرده  و بویژه نقش وطنپرستانه اش را در تدقیق مرزهای دولتی با  
ایران بازی نمود، یادکرد. او نمونۀ از درایت، شجاعت وکفایت یک دولتمـرد  
ـای واالیـی   بود که درفعالیتهایش منافع مرد  )منجمله مرد  هرات ومنطقه( ج
داشتند.  ولی شوربختانه که اوپسانها بکابل خواسته شده وسپس توسط هاشم خان  

 زندانی شد.   
خورشیدی از باال از سوی حکومت    2۰۱1 . برابر به    21۰۱نا  شیندند از سال  

آیینه شوری از    21مرکزی تحمیل و تبلیغ میشده است. چنانچه در مجله شماره  
، درمیان لست  وکمی  11شمسی( در صفحه    2۰۰۶  -2۰2۱دوره اول تا نهم ) 

، نا  حاجی مم شیریا بحیث وکیل  2۰21  -2۰2۱دوره اول شورای ملی سال  
سبزوار آمده است.  در حالیکه در تقسیمات سهمیه ولسوالیها و حکومتداریهای  
 دولت مرکزی نا  آن شیندند نوشته شده با سهمیهء یک وکیل در شورای ملی.    

ـای   ـه ـال ،  2۰2۰در همیا مجله در جمله وکیمن دوره دو  شورای ملی )س
( نا  محمد سرورخان بحیث وکیل سبزوار آمده است.  همچنان  2۰21،  2۰21

ـیـث    2۰2۱تا    2۰2۶در لست دوره سو  شورای ملی )  خ.( احمد جانخان بـح
 وکیل سبزوار درج شده است.   

خورشیدی    2۰11 -2۰21مگر در احصاییه وکمی دوره چهار  شورای ملی  
میمدی، محمد حلیم بحیث نماینده )وکیل( مرد  شیندند    211۰ -211۱مطابق  

تذکر رفته است.  وپس ازاینسال ایا نا  رسماً جای سبزوار راگرفته وبحیث یک  
 واحد اداری شامل هرات و پسانها فراه و سپس باز هرات شناخته شده است.  

ـان   ـاپ درسالهای جنگ دو  جهانی افغانستان موردتوجه جدی آلمان نازی، ج
میلیتاریستی و ایتالیای فاشیستی قرار گرفت. دولتهای آلمان، ایتالیا و جاپان سخت  
ـهـه   تمش داشتند تا با نفو  در دستگاههای دولتی افغانستان، ایا کشور را به جب
دفا  از آلمان و متحدانش برضد بریتانیا و اتحادشوروی کشانده و شورشها را در  
میان قبایل پشتون و بلوچ درهندبرتانوی برعلیه انگلستان براه اندازند. در پهلوی  
تبلیغات گستردهء تبعیض نژادی و برتری قومی پشتونها جواسیس بیگانه یـک  
شبکهء گستردهء جاسوسی را در افغانستان )از طریق سفارتهایشان( نیزهـدایـت  
ـهـودی   میکردند. برخی اعضای خاندان شاهی که تاچنددهه پیش داد ازمنشأ ی
شان میزدند، تغییر موضع داده و پیشقراول مشی آریایی بودن پشتونهاشدند که  

 در آن نقشِ پروپاگندهای آلمانها خیلی برجسته بود.   
ـان   برمبنای اطمعات منابع استخباراتی شوروی رییس شبکهء اجنتوری آلـم

ـاال   «راسموس »شخصی بنا    بوده و خانهء وی به محل ممقاتهای مستمرافراد ب
رتبه وسردمداران حکومت تبدیل شده بود. دربیا ایا افرادکسانی چون: جنرال  
ـیـس   مصطفی خان رئیس بخش عملیات )اوپراسیون( اردو، محمدانورخان رئ
ـیـه،   استخبارات )کشف(، سراج الدیا خان رئیس بخش عملیات وزارت حـرب
ـیـه،   محمد غوث خان، رئیس کمسیون تحقیق و بازرسی )تفتیش(وزارت حرب
سلطان احمدخان قوماندان بخش سواره نظا  اردو، حسیا خان رئیس کـورس  
عالی افسران و.... بچشم میخوردند. شاه محمود خان وزیر حربیهء افغانستان نیـز  
گاهی ازمهمانان راسموس بود. بایدخاطرنشان کردکه خودهاشم خان صدراعظم  
افغانستان، نعیم خان معاون صدارت عظمی و داوودخان فرمانده قـول اردوی  

 مرکزی در همآهنگی با آلمانها موضع ضد شوروی و ضد انگلیسی داشتند.   
مگرشکست آلمان فاشیستی  ومتحدانش در جنگ دو  جهانی که به پیروزی  
ونیرومندی اتحادشوروی، ایاالت متحده و متحدانشان انجامید، ضربهء بزرگی را  
به عظمت طلبان و قو  گرایان افغانستان نیز وارد کرده و باعث تغییر تدریجـی  
مشی حکومت افغانستان شد. چنانچه سردار محمد داوود که شخص جاه طلب و  
ـا   پراگماتیستی بود، با حمایت عبدالمجید زابلی وغیره مواضعش را بتـدریـج ب
شورویها نزدیک ساخت. چنانچه)پس از نبرد استالینگراد محمد داوود نخستیا  
ـاشـم   بار ازسفارت شوروی )دیدار، نه( بازدید کرد، گرچه صدراعظم محمد ه

 اینکار را پیشتر انجا  داده بود.  
مگرسرکوب دگراندیشان وتضییقات برای فارسی زبانان و ترکتباران کماکان  
در دورههای صدارت سرداران هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان  

شاه محمود، افغانستان همچنان    -ادامه یافت. در دورههای صدارت برادران هاشم 
یکی ازفقیرتریا کشورهای جهان بوده و از دموکراسی واقعی برخوردار نبود.  
ـایـه   و ایا درحالی بود که شاه محمود خان صدراعظم در آنزمان یکی از سـرم

 ملیارد افغانی میرسید.     1داران بزرگ بوده وسرمایه هایش به  
بقول اکادمیسیا سلیمان الیق سردار محمد داوود نفرت جدیی در برابرهزاره  
ـان   هاداشت، که به پندارخود  ناشی ازتبلیغ وتفکر سیاست تبعیضی عبدالرحـم
خانی و بویژه بعد علت قتل محمد نادرشاه کاکایش بدست عبدالخالق هزاره بود.  
ـیـا از   اوکه پس ازقتل پدرش سردارمحمد عزیزخان بدست سیدکمال دربـرل
روشنفکران طرفدار امان اهلل نیزسخت نفرت و هراس داشت، باوجود تـرقـی  

 پسندی اش از دموکراسی و آزادی بیان نیز بد میبرد.    
ـای   چنانچه نقش مهم را در ایجاد زیر ساختارهای اقتصادی افغانستان برنامه ه

ـا بـرخـی،  21۶۰ -211۰پنجساله داوود خان )  ـه ـال ( بازی کردند. در همیا س
جادهها ومیدانهای هوایی منجمله قرارگاههای هوایی شیندند و بگرا  بکـمـک  
شورویها ساخته شدند. مگر سیاست اقتصادی و اجتماعی سردار محـمـدداوود  
خان باوجود ارزش آن برای انکشاف افغانستان با عظمت طلبی و برتری جویی  

روی    2111قومی از جانب حکومت پیش برده میشد. چنانچه در لویه جرگه  
ـان مـذاکـرات   موضو  پشتونستان ایا مسأله با جدیت هویدا شد. )... درجری
رئیس مجلس)محمد گلخان مومند( برعبدالمجید خان وزیر معارف بعنوان اینکه  
پشتو نمیداند، اعتراض نمودویکباردیگرمسأله زبان را با ادعای برتری یک زبان  
برسایر زبانها مطرح ساخته واحساس تبعیض و تفرقه را تحریک نمود. در نتیجه  
ایا اقدا  حکومت عبدالمجید خان را ازکابینه اخراج نموده وبعنوان سفیـر بـه  

 جاپان فرستاد.  
ـلـی   بهرحال اوضا  و شرایط کشوردر اواخر دهه پنجاه و شصت میمدی بک

با استعفای محمد داوودخان از پسـت صـدارت،    21۶۰تغییر کرده و در سال  
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گسترده صورت گیرد وغنی بقدرت برسد. در روزهای اول بقدرت رسیـدن،  
ـات   غنی هفته وار باکرزی دیدارمیکرد و بارها درسخنرانی های خوددراجتماع

 ازوی تشکرکرده است .  
براساس برداشت همکاران نزدیک آقایان احمدزی وکرزی، روابط شان بـه  
سردی گراییده است. ایا سردی روابط بیشتربخاطریست که احمدزی ازهرخط  
سرخ که ازجانب کرزی سفارش شده بود، گذشته است خطوط قرمزکـرزی،  
حذر ازنزدیکی زیاد باپاکستان وامریکابود کرزی احساس مینمایدکه ایـا دو  
کشور صادق نیستند. خط قرمز دیگری که احمدزی ازآن گذشته، سووالهارا در  
کابل برانگیخته، عبور ازمیراث کرزی میباشد. احمدزی حلقۀ نزدیک به خودرا  
از پشتونهای هم تبارخودبرگزیده، وزیر ومشاورتعییا نموده وموازنۀ فـرقـوی  
ـاور   رابرهم زده است. مشاورامنیت ملی، مشاور رسانه یی، مشاور فرهنگی، مش
اقتصادی ورئیس دفتر ازآن جمله میباشند. باآنهمه کوتاهی ها، کرزی ازفـرقـه   
 های مختلف درتشکیل حکومت خود بادقت وتوجه کامل استفاده نموده بود. /  
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ چهار ( سرنوشت خانواده ها  
ـیـرود، بـه     رامعطوف میدارد، زیراایا انحرافات که پیوسته عمیق ترشده  م

ـا   رهنمایی نسلهای خود، ارزشهای معنوی واصول  فرهنگی  خود را درتلفیق ب
 دستآوردهای علمی وفنی غرب، مشعل راه شان  قراردهند. 

باسپاس فراوان ازجناب محتر  سادات که باحوصله مندی چنیا اثر بزرگ را  
ـتـر    به اختیارمطالعیا محتر  قرارداده اند، ازتما  افغانان  بخصوص والدیا مح
ـایـی   تقاضامیشودتاایا اثر رامطالعه نموده با بهرمندشدن ازمزایای آن در رهنـم

 فرزندان  شان کوشا گردند./ مرجع  بدست  آوردن کتاب  شخص  مولف . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( تلویزیون ژوندون   
ـان   قطاروزمه هم داشتند. اینهاکاردیگری نداشتند وفقط خواب می کردندون
ـای خـودرا   میخوردند. تنهاوقتیکه اسیران شمالی رامی آوردند همۀ شان تفنگه
ـاه   گرفته وبه لب خندق میآمدند. اکثراوقات سردارشاه محمودخان یاسـردارش
ولی خان امر اور)آتش( رامیداد، ونادر عادت داشتکه ازدریچۀ قصر بادوربیـا  
صحنه رانظاره نماید. شاه محمودیاشاه ولی هرکدا  که حاضرمیبود، اول اشپمق  

 میکردو سپس به صدای بلندمیگفت: ) باتوری زلمیانو، اور( ! 
اجساد ایا انسانهای بیگناه وشهید ساعتها درهمان خندق می ماندندو بعضی بچه  
های قبایلی جنوبی بسوی اجسادآنها سنگ هم پرتاب می کردند، وقتی شـب  
ـا دفـا   میشدهمۀ آنهاراجمع می کردندودرتاریکی درجا های نامعلو  یـکـج
ـبـودنـد، هـمـه   میکردند. نفرهای شبکار که مرده هارا دفا میکردند ازکابل ن

ـارۀ  ـامـۀ اصـمح درشـم حـوت  22ازجنوبی بودندوپشتوگپ میزدند. روز ن
خود از اسیرشدن هفتادنفر ازکوهستان خبردادکه بکابل آورده شده  2۰۱۱سال 

ـالـی  11وبعداًچانواری شدند، در شمارۀ   حوت ازاسیرشدن سه صدنفرمرد  شم
نفردرهمان روزاطم  داد. همۀ ایا انسانهای بیگناه،  12وانتقال آنهابه کابل واعدا   

بدون محاکمه بجر  اینکه اهل شمالی بودند اعدا  میشدندواخبار اصـمح بـه  
آنهااشرار میگفت. کلمۀ اشرار عیا کلمه ایست که حکومت خلقی هاوپرچمی  
های فروخته شده به روس، دربرابر مجاهدیا راه حق وسربکف وطـرفـداران  

 شان اطمق میکردند. 
ـنـدق   شادروان غم  محمدغبار شمارآنهایی راکه نادر ازشمالی آورده ودر خ
ارگ بدون محاکمه اعدا  نمود، هفتصدنفر قلمدادنموده ولی شاهدعینی کـه  

تادوهزارنفر حساب نـمـوده اسـت.  21۱۱درباال از اونقل شد، تعدادآنهارابیا  
بخاطردار  زمانیکه پسرکوچک بود ، بعضاً همراه پدر  ازقریۀ پوستیا دوزها به  
سمنت خانه وقلعۀ زمانخان به دیداردوستان میرفتیم. سرکی که بیا قریۀ پوستیا  
ـیـکـرد، واز   دوزها وآن دو محله کشیده شده بود، کنارۀ تپۀ مرنجان راقطع م
ـان بـروی   بریدگی های کنارۀ تپه همیشه استخوانهای دست وپا وجمجمۀ انس
سرک میریخت، که ممکا اینها بقایای گورهای دستجمعی بودندکه نادر برای  
مرد  شمالی کنده بود. ایا مطلب ضرورت به تحقیقات دارد تاواقعیت روشـا  

 شود وآن گورهای دستجمعی کشف گردند. 
آقایان اسماعیل یون و کاکر و شپون و خر  و همفکران ! ببینیدکه آن کسی  
ـال   ـان اعـم راکه شما رهبرورهنمای خویش برگزیده اید، یعنی نادر غدار، چن
خبیثانۀ درحق ملت ما انجا  داده که تاابداالبدجز روسیاهی بار نمی آورد. ادامۀ  
چنان کثافتکاری توسط شما وایادی تان شایستۀ انسان امروزی نیست، ازیا راه  
ـای   منحرف برگردید وبحکم خالق همۀ موجودات گردن نهیدکه خطاب به ابن
بشرفرمود: هیچ یک تان بردیگرتان رجحان ندارید، مگر به پرهیزکاری ! ایـا  

 است راه فمح ونجات از روسیاهی وسیاهکاری . / )دنباله دارد( 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سو ( بافتمان جامعۀ ازهم گسیخته  
درحالیکه سیاست، تمش هدفمند برای تحقق سعادت انسان و رهایی او از قید و  

هاو روابط اجتماعی گسست برمی    های وابستگی وبیعدالتی میباشد. وقتی متا   بند 
دارند وجامعه درگرداب چندگانگیهای ساختاری گیرمیماند ودر نهایت به ابتذال    

ـیـل    رود و به   شود، زایندگی و بالندگی از بیا می   فرهنگی و تمدنی مبتم می  دل
مطالعه یک    ای همیشه مستعد پذیرش بی   جامعه »زوال فرهنگی و ارزشی، چنیا  

ی مدعی نبوغ، پیوسته بـخـت    باخته   شخص مدعی است تا بدانجا که یک عقل 
 هانا آرنت( ) «ای[ پذیرفته شود.   آنرا دارد که ]در بافتمان چنیا جامعه 

های بران و کلمات قاطع    ی اجتماعی، بیهودگی و پوچی با زبان   در چنیا گستره 
های حیرانی و سرزمیا    های مضحک بازیگران چنیا وادی   شوند؛ کنش   ابرازمی 

یابند وانسانهای قربانی، خود بـه    ی جمعی ارتقا می   حاصل اجتماعی به مشغله   بی 
ـان  »معنی مسخ میشوند. درعملی کردن آنچه که ایا    مجریان نمایشهای بی  جانی

هانا  ) «قاطعیت هراسناکی »فروغ فرخزاد(خودرادرآن محق میدانند،   کوچک 
آرنت( نهفته است که بدون آن، ایا همه کشتار و خشونت با توسل به کلمات  

های    توانستند تحقق یابند. بازیگران کوچک ایا تیاتر   قاتل و اعمال خونیا نمی 
ـای    لوحی، در فرجا ، خود قربانیان اصلی کارگردانان ایا بازی   خفت و ساده  ه

ـا    ها سپرده می   مخوف خواهند بود، اگر چه در اجرای آنچه که به آن  شـود، ب
ـا    مانندی عمل کنند. در چنیا متا   تعصب بی  های اجتماعی جهل مرکـب و ن

پایان دارنـد،    ی بی   گونه صورتبندی اجتماعی خریدار وجا به   بخردی جمعی به 
ـیـل   چراکه کوتوله  ـان    های سیاسی در چنیا جوامعی خویشتا را بخشی از پ ـن ت

    پندارند و هجو  بر باروی زندگی، آزادی و رهایی انسان را هنر مـی   جمعی می 
 انگیز، در قتل بیرحمانه فرخنده   انگارند؛ مگرنه اینست که نمونه ایا بازی رعب 

دهندگان درواقعیت از بـزه    توسط ارا ل و اوباش به نمایش درآمد. ایا کیفر 
شـود    گریزند و در چنیا گریزی است که همواره مـی   کاری جمعی خود می 

دست به جنایتهای کوچک و بزرگ زد. انسانی که از انسانیت خود تهی شده و  
های    در متا روابط اجتماعی به دشما فردیت خود مسخ شده باشد، با تقلیل انسان 

انگیز وسزاوار نابودی، بـه حضـور    معنی و به دشمنان نفرت    دیگر به اشیای بی 
کند و دیگری با ابـزار    دهد. یکی با قلم و تصویر ایا کار را می   خود معنی می 

شده با انسانیت خود، باخاموش کردن    تر اما هدف یکی است، انسان دشما   خشا 
ـادسـت   ودرنهایت نابودکردن کسانیکه وی آنها رادشما مـی  ـنـداردی ـا    پ کـم ب

 پرور خود    حرمتی به حریم انسانیت آنان است که به روان ملتهب و دشما   بی 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـ  وفات مرحو  محمدنعیم فریارسابق ماموروزارت تجارت رادرورجینیا بـه  
 خانواده های محتر  فریار، مایل، ایوب وعسکریارصمیمانه تسلیت میگوییم. امید 

 عرض تسلیت 
وفات دوست گرامی وهمدل، یارگرمابه وگلستان وهمصنفی دوران دانشگاهم  

ـا بـه    1۱21می   ۰۱مرحو  بریالی مصدق مجددی، که شا  روز  ـی درکالیفـورن
 حضرت حق پیوست، کلیۀ خانواده ودوستدارانش را به ماتم نشانید. 

بنده به نمایندگی ازاتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان، ومنحیث گرداننـدۀ  
برنامۀ تلویزیونی)دریچۀ سخا( خود را دریا غم بزرگ با خواهرعزیز بی بـی  
رناجان همسر بریالی مرحو ، فرزندانش هریک داکترولی مجددی، انجنیرعلی  
مجددی، انجنیرصفی مجددی وقاضی ربیع مجددی، محمدهاشم ومحمدفاروق  
ـیـد   ـع مجددی، همچنان به محمد ظاهرمجددی قاضی صاحب، جنابان احمـدس
مجددی، استادشاه آقا مجددی، استادفضل غنی مجددی وخلیل راغب مجددی  
و تما  بازماندگان عزیزشان، ازصمیم قلب شریک می شمار  . روح شان همواره  

 شاد باد ویادشان گرامی وجنت فردوس مکان شان باد .  
ـات   ـبـت وف افزون برآن صمیمانه تریا همدردی ومراتب تسلیت رابه مناس
مرحو  مغفورمحمدهارون عسکرزاده، بهمۀ اعضای خانوادۀ گرامی عسکرزاده  
بخصوص برادربزرگوارشان جناب انجنیر عبدالحکیم واحدعسکرزاده تقـدیـم  

 داشته روح مرحومی رادر  یل رحمات الهی )ج( شادمی خواهم. 
ازبارگاه خداوندبزرگ، روح مرحو  سخی احمدخاتم، هنرمند بزرگ ومرد  
عارف را همواره شادمی خواهم. اومرد بزرگی بود، سالها قبل درهمیا امید در  
ـا   ـا( . ب بارۀ اومقالۀ طوالنی نوشتم تحت عنوان )خاتم مردی به بزرگی کوه باب
تأسف که آن کوه باشکوه فرو غلتید. با حرمت فراوان،کریم نوری، سخنگوی  

 کمیتۀ ژورنالیستان ومعاون اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان 
 نامۀ تسلیت 

باکمال تأسف وتألم عمیق اطم  یافتم یکی ازشخصیتهای ملی و سیاسی،دانشمند  
وطندوست وپرهیزگار، صادق ودپلومات ورزیدۀ کشور، مرحو  مغفورجناب  
محتر  سیدمحمدآصف آقا، سابق سکرترسفارت افغانستان درپولند، درنیویارک  

بخاک سپرده    1۱21ماه می ۱برحمت حق پیوست. جنازۀ مرحومی روزجمعه  
شد. فضیلتمآب حاجی اما  محمداکبرشیرزاد وعدۀ دیگری از شخصیتها دربارۀ  
فضایل وخدمات مرحو  آقاصاحب صحبت کردند. ایشان همچنان درپستهای  
مهم درکشورهای ایران، هندوستان و عربستان سعودی ونیز درادارات داخـل  
وزارت امورخارجه انجا  وظیفه کرده بودند. شادروان سیدمحمدآصف آقا در  
تما  مجالسی که ازسوی افغانهای مقیم نیویارک دایرمیگردید، شرکت نموده و  

 نظرات صائب ومفیدشانرا ارائه مینمودند. 
بنده به نمایندگی ازخانواده ا  وتعدادکثیر مهاجریا افغان درپشاور ایا ضایعۀ  
بزرگ رابه خانوادۀ مرحومی، دوستان وشخصیتهای سیاسی وطا تسلیت مـی  
گویم، وروان شان راازبارگاه الهی شاد میخواهم . باکمال احترا ، صفی اهلل التزا ،  

 ژورنالیست میدیای آزاد در نیویارک. / 
 ... )دنباله ازصفحۀ سو ( کفنکش پارینه  

هاودیگران بوده که تامدتهای زیادجای شان خالی باقی مانده واکنون قسماًخالی  
 میباشند. 

فرزانه یک دانشجوی دانشگاه کابل بیان کرد: )غنی یک آد  بسیار دانشمند و  
دورازفسادمیباشد، ودرموردحقوق زنان خیلی حساس است، اماکرزی میفهمید  
 که چسان مسابقه را ببرد.( ایا همان مسابقه میباشدکه کرزی به آن ادامه میدهد.  
ـنـی و   درمهمانی اخیر، کرزی ماموریا پیشیا، قدرتمندان اقوا ، رهبران دی
مذهبی وحتا مخالفان سابق ورهبری نظامی امریکاحضور داشتند. کرزی درچند  
ماه اخیرریاست جمهوری خودبه استهزاء و تمسخر دیگران میپرداخت. بسیاری  
ازمهمانان ومراجعان آقای کرزی کسانی میباشندکه توسط غنی سبکدوش شده  
اند، طرف بی عمقگی قرارگرفته ویا ردشده اند. یکی ازآنها جمعه خان همدرد،  
والی قدرتمندپکتیامیباشدکه ازاحمدزی هنگا  مبارزات انتخاباتی باقبولپرداخت  
قیمت گزاف سیاسی ومالی حمایت کرد. همدرد یک رهبرعمده وبانفو حزب  
اسممی،که دارای منابع قابل ممحظۀ سیاسی ومالی میباشد، ازاحمدزی طرفداری  
ـنـش   نمود، امادرحکومت نو جایی بدست آورده نتوانست. ناخوشنودی وواک
همدرد وحزب اسممی، آنی وبیدرنگ بود، ورابطۀ خودراباغنی قطع کرد. یک  
مقا  حزب اسممی که تقاضاکرد ناشناخته بماند، دریا باره گفت: )ماازاشرف  
غنی دررسیدن به قدرت حمایت کردیم، برای او درحالیکه ازطرف زیرضربـه  

 واعتراض قرارداشت، مشروعیت اسممی دادیم(  
مصاحبه هاباشماری ازماموریا دولت ودپلوماتها نشان میدهدکه حضورآقای  
کرزی راحلقۀ نزدیک به آقای احمدزی بصورت یک قدرت رقابتی فزاینـده  
می پندارند. بسیاری ازهمکاران نزدیک به کرزی که امورحکومت رادربیش از  
ـنـوزهـدف   یک دهه دراختیارداشتند، حریصانه به او وفادار وفعال میباشند. ه
ـات   کرزی مشخص نمی باشد، بعضی هاحدس میزنند که اودرحاالتیکه خـدم
سیاسی اش یکباردیگر دررهبری مملکت ضرورت افتد، به تشکیل یک ائتمف  
می پردازد. کسانیکه کرزی رادیده اند، وی باتاکیدگفته است که از حکومت  
ـایـه   وحدت ملی کنونی بایدحمایت شود. یک نگرانی برا هان مامـوریـا س
 افگنده که آیاحکومت غنی آنقدر دوا  میکندکه ازآن حمایت برخوردارشود؟  
اگرچه تشنج میان غنی وشریک فرضی اودرحکومت، آقای عبداهلل از دوران  
بحران مبارزات انتخاباتی وجوددارد، واقعات اخیر اوضا  رادرلبۀ پرتگاه قـرار  
داد. ماه پیش پس ازآنکه شماری ازکارهای نادرست احمدزی راعبداهلل برشمرد،  
به ناکارگی حکومت اعتراف نمود ونارضایتی خودرا ظاهرساخت. توضیحات  
عبداهلل که یک پُست نامشخص رابنا  رئیس اجراییه دراختیاردارد، دپلوماتهای  
ـارجـۀ   غربی رادوباره به یک حالت بحرانی روبروساخت. جان کری، وزیـرخ
امریکا به عبداهلل تلفون کردوازاو تقاضانمودکه تمش کند اوضا  را آرا  نماید،  
 اماتعدادی ازمرد  رسمی درکابل نگران هستندکه حکومت شاید سقوط کند . 
تشنج تاحدی کاهش یافته است، سفیرامریکا درافغانستان درمیان دگران، بـه  
غنی احمدزی هوشدار داده که ازاتخا  تصامیم یکطرفه خودداری ورزد، وبـه  
مشارکت خودبا عبداهلل احترا  گذارد. دیگران به عبداهلل هم اخطارداده انـدکـه  
محض بنا  اینکه درهرکاری باید بااو مشوره شود، مانع پیشرفـت حـکـومـت  
ـلـح   نگردد. هیچکس فکرنمی کند که به آسانی درمیان دو کمپ حکومت ص
برقرارشود. حاجی عبدالحمیدخان یک کمن قومی درقندهار گفت: )تقریباًدر  
ـیـس   کل دنیا هرکشوریک رئیس جمهوردارد ولی ما درافغانستان دارای دورئ
 جمهور میباشیم، ایا بدان معناست که دومرد یک زن شریکی داشته باشند.( ! 

هردونفر)احمدزی، عبداهلل(دریک چیزتوافق کامل دارندکه بزرگتریا تهدید  
درداخل افغانستان، کرزی میباشد. شخصیکه بسیار به عبداهلل نزدیک میباشد واز  
 کرنا  خودبخاطراجتناب ازقهریکی ازآنها خودداری کرد،گفت آقای عبداهلل  
بصورت خصوصی به آقای غنی گفته است که حکومت شان مواجه به ناکامی  
میباشد، مرد  مشتاق برگشت کرزی میباشند. ایا نظرکه کرزی شایدتهدید ی  
ـازرات   ـب ـان م برای حکومت احمدزی باشد، یک انکشاف تازه میباشد. درزم
 انتخاباتی عبداهلل، کرزی رامتهم به جانبداری ازغنی نمود، که کمک کردتقلب 

 )دنباله ازصفحۀ دو ( استقبال ازماه مبارک رمضان  
نتیجه وحاصل روزه، کم خوردن وکم گفتا، ثمرۀ کم گویی حکمت اسـت،  
زیرا حکمت معرفت را درپی خواهدداشت ومعرفت یقیا را، وچون بنده بـه  
مقا  یقیا رسید، نزداو مهم نیست که چگونه شب رابه صبح رسانیده، درسختی  
ـایـت مـا   هاو درآسایش، ایا همانا مقا  رضاست. آنکس که درتحصیل رض
کوشد به اوسه خصلت مهم ارزانی میکنم. اول شکری که باهیچ جهلی آمیختـه  
نباشد، دو   کری که فراموشی درآن راه نیابد، وسو  محبتی که هرگزعمقـۀ  
غیرما را برمحبت حق برنگزیند. چون بنده ا  مرادوست داشت، ما هـم اورا  
دوست میدار  ودرمیان بندگانم محبوبش میکنم. دیدۀ قلبش رابه جـملـت و  
عظمتم می گشایم ...  و درظلمت شب و روشنایی روز با اومناجات میکنم. )بحار  

 (1۱1ص   2؛ ارشادالقلوب ج  ۰۱ص   11االنوار، چ 
حضرت رسول کریم)ص( درشب معراج ازخالق عالمینان سووالی داشتنـد :      

ـازآن،   ـال فـرمـود سـرآغ الهی سرآغاز عبادت وبندگی چیست؟ خداوندمتع
خاموشی وسکوت و روزه داری است. سووال کرد  : بنده از روزه چه فوایدی  
دارد؟ فرمود: روزه درآدمی حکمت بار آورد وحکمت موجب معرفت گردد  
ومعرفت، سبب پیدایش یقیا در بنده خواهدگشت. آنگاه که بندۀ ما ازیقیـا  
بردارباشد، دیگربه سختی وسستی روزگارخود نخواهد اندیشید... آی احمد !  
هیچکدا  ازعبادات نزدما محبوتر از روزه وسکونت نیستند، پس کسـی کـه  
روزه بگیرد، اما زبانش راحفظ نکند، مانندکسی است که برای اقامۀ نماز بایستد  
اماهیچ کممی برزبان جاری نسازد! پس ما در ازای چنیا عبادتی، اجرکسی رابه  
اوخواهم داد که فقط ایستاده است، وپاداش عبادتکاران رابه او نخواهم بخشید.  

 (1۱1ص    2؛ ارشاد القلوب ج 1۱ص   11)بحاراالنوار أ 
 آنکس که تراشناخت جان راچه کند        فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
ـانش  بخشی         دیوانۀ تو هر دو جهان  را چه کند  ــ  دیوانه کنی هر دو جـه

درخاتمه، ایا ماه مبارک رمضان رابه همه خواهران وبرادران مسلمان تبریـک  
ـادات   ـب ـات وع ـاع عرض کرده، ازخداوندکریم برای همه توفیق مزید درط

 خالصانه ملتمسم. وما اهلل التوفیق / 
**************************************** 

 کالیفورنیا غریب بچۀ کوهی                                                                   
 استخارۀ مجددی برای غنی احمدزی 

ـتـر   درهنگامۀ انتخابات رسوای ریاست جمهوری، هموطنی که اکنون در بس
بیماری درکالیفورنیا افتاده است، مطلب  یل راخطاب به آن استخاره گر قلمـی  
نموده بود، واینک آنرا برای نشربه امیدفرستاده است. چون نظم آقای کوهـی  
ـغـت اهلل   ـب ـاصـواب ص عمق نفرت ودلبدی اکثریت هموطنان رابه کارهای ن
مجددی، که علناً به قومگرایی در کشورداما زده وهنوزبه ایا عمل نامیمونش  

 ادامه داده است، آنرابه نشرمیرسانیم. اداره  
 اال صبغت تو چه بی حیا شده یی 

 چه بگویم که چه و چه ها شده یی 
 توگاه به میخ می زنی و گاه به نعل 
 به خداقسم نزد همه رسوا شده یی 

 تو ازغنی اشرف چه کرده یی حاصل 
 که حریف محقق و عبداهلل شده یی ! 
 تو رشیددوستم را نمودی خالد ولید 
 به کرزی ها وآل شان شفا شده یی 

 تو به فال بینی و استخارۀ تکرار 
 بدون شانه ، رقیب جوگی ها شده یی ! 

 به تسبیح وسجاده فریب زمانه دادی 
 به تشنگان جهالت آب بقا شده یی 

 تو کف کنی وچف کنی به نا  روحانی 
 به جان مرد  ساده بس بم شده یی 

 ز بسکه قهرمی کنی و دنمارک می روی 
 به نزد مرد  آنجا تو یک گدا شده یی 
 کاش به دنمارک رفتا، رفتنت باشد 
 تو که بامرد  خویش بی وفا شده یی 

 در عشرتکدۀ دنمارک دربیا پریرویان 
 همی مست والست، همبازی مردها شده یی !! 

 به هرمجلس وجرگه تو می کنی جنجال 
 تومگر عقلت راباخته و بی حیا شده یی؟! 
 با خریطۀ خالی تو وافرادت آمدید کابل 

 مگرامروز صاحب زر و ملک وطم شده یی! 
 زاستخارۀ سابق چه حاصل به جز عبرت 
 فقط برای حفظ معاشت وارخطا شده یی 
 منم همان غریب بچۀ کوهی از فاریاب 

 برای غارت و ثروت ما تو اژدها شده یی ! 
 مادر دهر کاش هرگز نمی زادت 

 تو به ابنای بشر باعث شر  ها شده یی 
 تو و کرزی در جرگۀ بزرگ ملی 

 او مخالف و تو موافق امضا شده یی 
***************************************** 

پریشی در آغوش جوامع مبتم به ابتـذال    های روان   دهد. چنیا انسان   آرامش می 
ای وجمعی    شان به آسانی توده   زای   های خشونت   شوند، چرا که رویکرد   تایید می 

ـیـت    میشود. درچنیا حالت   هایی، آغوشهای ابتذال جمعی، درواقعیت، متا کل
های تلخکا ، خود را    های حیران و روان   هایی است که در آن چشم   «جمعیت »

ـاعـی    پیوسته، همخون و همباور می   هم   بخشی از جمع به  پندارند. در بستر اجتـم
ـارگـی    هم   های به   چنیا گروه  پیوسته است که ناراستی، کاستی اخمقی و دوپ

گـریـزنـد    باوران ازهمدلی مـی   یابد. هم   شخصیتی وجمعی خریداران بیشتر می 
ـا،   «جمعیت »های    آوران به نولیبرالیسم وانطباق آن درمتا   بستگان وایمان   ودل  ه
 گذارند.   باوری خویش را به نمایش می   دانشی و پوچ   بی 

 (۱سان )دنباله درص    گفتمان دموکراسی در چنیا باوری به زندگی کردن به 
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ـاه،   ـان ورودی دانشـگ درآمارمکاتب ومعلمان واعمال نفو  مقامهادرامتـح
 موفقیت واقعی ایا اداره درافغانستان زیرسووال رفته است. 

سیگارگفته ایا نهادهمواره ازپولی که برای بازسازی افغانستان هزینه میشـود  
الملل امریکا رادر خصـوص    بازرسی میکند.درعیا حال سیگار، اداره توسعه بیا 

اتهامات واردشده به سیستم آموزش و پرورش افغانستان مورد بازخواست قرار  
 داده است . 

 )دنباله ازصفحۀ اول( خط بطالن برحکم خاینانه  
 غیرنظامیان، به نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بیا المللی حمله میکنند.  

ـیـدا   انتظارمیرود بارفع محدودیتها، نظامیان درمیدانهای جنگ دست باالیی پ
کنند. نظامیان افغان بارهااعتراض کرده بودندکه شکست دادن شورشیان با آتش  
ـنـگ، ازآتـش   سمح سبک ممکا نیست و باید برای پیروزی درمیدانهای ج

 توپخانه استفاده شود.  
جنرال قدمشاه  صلح با مخالفان مسلح؟  

شهیم، به صراحت گفت ارتش افغانستان  
در میدان جنگ باهیچ گروه شورشـی،  
کوتاه نخواهد آمد و او همزمان اعـم   
ـیـچ گـروه   کردکه نظامیان افغان با ه
شورشی نیزصلح نخواهند کرد. اومـی  
ـان   ـف ـال گوید دولت برای سرکوب مخ

 مسلح، اراده قوی دارد.  
محدودیت برعملیات زمینی وهوایی  
ـیـشـود کـه   ارتش درحالی برداشته م
والیات شمال کشور ازسه ماه بدینـسـو  
شاهد درگیری های سنگیا میان طالبان  

 و نیروهای امنیتی افغان است.  
در ایا مدت چند منطقه بارها میان نظامیان افغان و شورشیان دست به دسـت  
شد. به نظرمیرسد که محدودیت بر عملیاتهای ارتش در حالی برداشته میشود که  
نگرانی از کشاندن جنگ از جنوب به شمال و شکل گیری گروههای افراطـی  
ـتـر،   ـیـش مانند داعش در افغانستان نگرانی های عمده ای را ایجاد کرده است. پ
روزنامه نیویارک تایمزگزارش داده بودکه دولت وحدت ملی به رهبری محمد  
اشرف غنی، محدودیت بر عملیات های شبانه نظامیان افغان و نیروهای بیا المللی  
ـان و   مستقر در ایا کشور رابرداشته است. دریا گزارش گفته شد نظامیان افغ

 ائتمف برای از سرگیری عملیات هوای شبانه برنامه ریزی می کنند . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( آیا داوودخان افغانستان را دوست داشت؟  
مردمان مجاهد ماتاج جهادرا بر فرق خود نهادند صدبارفرق سرشان خون الـود  
شد اما خم نشد. خداوند با جوانمردان است. بلی مؤرخیا انگریزمینویسند، هرجا  
که مامیرسیدیم اول خوک های طم خور )کسانیکه خودرا به پول می فروشند(  
ـال   ـی شانرا پیدا می کردیم کارهایی به نفع مامی کردند که اصم درخواب وخ

 خود هم نمی دیدیم. 
هزارفامیل ازوالیات    11دردوران سلطنت شاه ظاهر قراراحصائیۀ حکومتی  

خورشیدی    2۰11جنوبی ومشرقی به والیات شمال وشمال غرب بنا  ناقلیا الی  
اورده شدند که اکثریت شان بعدا ملک وزمیا مردمان بومی راغضب وخـود  

 شانرا ازد  تیغ کشیدند. 
هاشم خان ظالم، داؤود ونعیم برادرزاده های سکۀ خود را مثل خـود قسـی  
القلب، بیرحم، خودخواه، جاه طلب، مطلق العنان؛ قسمی تربیه کرد، که کـس  
ـنـد   نتواند بگوید، باالی چشم تان ابروست، نعیم را نرمبُر و داؤود را تند خو مان

 کارد دوسره . 
بدنیست یادی ازهاشم خان صدراعظم ظالم کنیم، دردعوتی وزیری برایش به  
اشاره می فهماند که بندبوت سردارصاحب بازاست، هاشم خان بـوت خـودرا  

 باالی چوکی می گذارد ووزیررااشاره می کند که بند بوتش را ببندد. 
محمد انوربشر دپلمات دروزارت خارجه برای ماقصه کرد: دانشگاه حقوق    

درزمان ما واقع داراالمان بود، روزی طرف خانه می آمد  در قسمت عمالدیا  
باال طره بازخان عصاچوبی دردست به دریور سرویس صدا میزد خلیفه مراهـم  
بگیر، کلینرسرویس گفت خلیفه استاد نکا قاتل است)بناز  هم دردی ات را(!  
نامبرده درزمان هاشم خان قوماندانی والیت کابل را کار میکرد. میرغم  محمد  
غبارمؤرخ با درد، درجلد دو  افغانستان درمسیرتاریخ مینویسد: درزمان حکومت  
هاشم خان .. سرای ها مکاتب وحتی منازل شخصی مرد  به زندان همشهریان ما  
ـیـغ   تبدیل شده بود، روزی طره بازخان درسرای مُوتی آمده وباالی بندیان چ
کشید، حکومت انگلیس مانند شاهینی است، افغانستان مانند گنجشـکـکـی در  

 چنگالش می باشد، حال تان از ایا بدترکه سرکشی کنید. 
  شاه محمودخان باالی برادرش هاشم خان کودتا میکند    1.1.211۶به تاریخ 

وعهدۀ صدارت را به دوش می گیرد، داؤود وزارت دفا ،  راعهده دارمیشود.  
شهید راه مرد  میوندوال دانشمند برای ماگفت، روزی که هاشمخان از صدارت  

هزار انسان بدون اینکـه    ۰هزاربندی باشه درمحابس بودند، )ایا    ۰برطرف شد  
 کدا  جرمی کرده باشند یاازایشان کدا  تحقیقی شده باشد، یاسندی بوده باشد، 

 عروسی مالزاده و آوازخوان مبارک باد ! 

اخیراً پسر ارشدمولوی محمدنبی محمدی ازرهبران بزرگ جهاد، بعنوان شوهر  
 جدیدآوازخوان زن پشتون، نغمه جان سوگند وفاداری یاد کرد . )افغان پیپر( 

 تازه ترین عکس مغز ؟ ! متفکرجهان، که درمطبوعات جهان چاپ شده است ! 
ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

یا محکمۀ حکمی صادرکرده باشد؛ سالها بی سرنوشت بندی بودند، فقط کسی    
اطم  داده بود فمن کس حکومت رابدگفته( وقتی قضیۀ رابرای هاشم خان می  
گفتند، چون وی وقت نداشت یا از خجالت گپی نداشت امرمیکرد، باشه. بدیا  
لحاظ انها بنا  بندی باشه مشهورشده بودند وبه همیا تعداد زنهاهم بندی بـودنـد.  
جمع محبوسیا ده ها هزاربودند. دردوران سلطنت امیرعبدالرحما خان هم برای  

 شرط بندی به یک قیماق چای انسان بیگناهی به دارآویخته میشد . 
مرحو  غم  حضرت کوشان می نویسد، استبدادبه اندازۀ بود که استاد صابر  
دررادیوکابل  ابیاتی ازواقف الهوری رامیخواند: زدست عزیزان وطا میگذار    
وطا گرعزیزاست ما میگذار . تلفون زنگ میزند، رئیس رادیو به استادقاسـم  
میگوید تلفون رابردار ان طرف سردارنعیم خان میباشد میگوید فورا ایا خواندن  
راقطع کنید، چراکه نا  پدرش سردارعزیزبود. استادقاسم میگویدرئیس صاحب  

 مرا در گیر دادی، خداوند فضل کند . )دنباله دارد( 
***************************************** 

 ...  )دنباله ازصفحۀ هفتم(  بافتمان جامعۀ ازهم گسیخته  
های را  )جورج اورول( در)قلعه حیوانات(وتمش برای ارتقای ایا شیوه    بره   

توزی نسبت بـه    زندگی به فرهنگ، بگونه همخویی بازورباوران سیاسی و کینه 
سازی چنیا فرهنگی، موجـب    ای    یابد. توده   نوعان وحتاهماوردان تقلیل می   هم 

سازی جایگاه رهبران ونخبگان میشود،    گریزی وتقلیل سیاست به مشرو    سیاست 
های تصمیمگیری که بایددموکراتیک    میشودو روند Populismپسند    سیاست عا  

یابند. مشارکتی هم اگر درفرایند    بودند، ورای مشارکتهای حقیقی تحقق می   می 
سازی آن بـه    سیاسی به وقو  بپیوندد، تاجایی سرشار ازتقلب وجعل و مشرو   

شود    های سیاسی می   بار وحضور قهآمیزدرآوردگاه   ای خشونت   کمک افکارقبیله 
ـیـا    جز شبحی در جای نمی   که از فرایند مشارکت دموکراتیک به  ماند. در چن

ـان    ای است که سیاست حتا باید اوباش   پهنه  پسند شود، چراکه برخی از پیشگام
ای،    مجری سیاست به فرهنگ ارا ل و اوباش مبتممیباشند. وچنیا توده پسندی 

    سازی جامعه از روح همبستگی، بربنیاد ارزش   برات وحواله مشروعیت روند تهی 
تریا    تواند در بد   شود و چنیا گرایشی می   های سیاسی می   باوری   های انسانی وهم 

ـقـق      حالت خود، برهانی شود برای دشمنی با انسان  گرایی و تمش بـرای تـح
ها وفعل وانفعاالت اجتماعی، ازیا    بلوخ(.همه رویکرد ) «شهر مشخص   آرمان »

های انتقادی    روزمره تقلیل مییابند؛ ازآن جمله رویکرد  «های     تصادف »منظر، به  
گونه    وآزادیخواهی جمعی نیزباچنیا سرنوشتی مبتممیشوند. در ایا چاه ویل، به 

آیندو دنیا به ماتمسرای فرار    مستمرومداو  آیات تسلیم وگریز برانسانها فرود می 
پیوندند    های خونیا بوقو  می   روزه حادثه   تقلیل مییابد؛ همه  اجتناب ازتفکر »و  

صغارت خـود  »وبسیاری گمان میکنند که باتصادفهاسروکاردارند، چراکه به  
اند و انسان خردمند را قادر به شناخت و ارایـه    کانت( خود خوکرده ) «کرده 
که آنچه را که    نگاه فلسفی به جز ایا »دانند. درحالیکه به سخا هگل    حل نمی   راه 

 تصادفی است، بزداید، مقصد دیگری ندارد./)پانوشتها رادرسایت ببنید.( 
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( نگرانی دیدبان حقوق بشر  
اما عملیات زیر فرمان سرپرست والیت بلخ، سازمان دیدبان حقوق بشـر را  
ـان   نگران کرده است. پترشیا گاسما، پژوهشگر ارشد ایا سازمان برای افغانست
گفت مدارک قویی وجود دارد که آقای نور ملیشه های محلی راکنتـرول و  
تمویل میکندکه در نقض جدی حقوق بشر دست داشته اند. سرپرست والیت  
ـابـدهـی   بلخ یاشخصاً در ایا سوء رفتارها نقش داردیا درتوقف دادن وبـه حس
کشانیدن عوامل آن ناکا  مانده است. دیدبان حقوق بشردرگذشته هم آقای نور  
رابه ارتکاب جرایم ضدبشری متهم نموده؛ اتهاماتی که وی آنرا به شـدت رد  
 کرده حتاخواستارپوزشخواهی ایا سازمان بخاطرمطرح کردن آن شده است. 

تا حال در باره تلفات غیرنظامیان یا نقض قواعد جنگی در عملیات نظامی که  
تحت فرمان سرپرست والیت بلخ انجا  یافته، بصورت رسمی گزارش وادعایی  
مطرح نشده اما دیدبان حقوق بشرمیگوید سازوکارهای بکارگرفته شده بـرای  

 بهبود امنیت در شمال در نهایت نتایج معکوس داشته است. 
ـار   درخبریکی ازعملیات نظامی دربلخ که درصفحه فیسبوک آقای نور انتش
یافت از وی بعنوان رئیس کمسیون نظامی والیت بلخ یاد شده بود.باآنکه ایـا  
ـا   خبرازصفحه برداشته شده اما سیدکمال سادات، قوماندان پلیس بلخ گفت عط
محمدنور ریاست کمیته نظامی بلخ را هم بعهده دارد. ایا کمیته متشکل از نیـرو  
های اردو، پلیس و امنیت ملی است و به منظور مبارزه مشترک بر ضد هـراس  
افگنان تشکیل شده است. ایا کمیته نظامی فقط وفقط دریک مقطع زمانی برای  
مبارزه باحضورمخالفیا درایا والیت تشکیل شده وشکل رسمی وفرمانـی از  

 سوی ارگانهای بزرگ دولتی را ندارد. 
تواب غورزنگ، سخنگوی ارگانهای محلی که مسایل کاری ادارات والیتی  
را انسجا  میبخشد، گفت براساس الیحه کاری والیان در موارد همآهنگی بانهاد  
ـیـا   های نظامی مشارکت داشته میتواننداما فرماندهی عملیات از سوی منـسـوب

 نظامی )وزارت دفا  و داخله( صورت می گیرد. 
ـار   ـتـظ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با وصف چندیا روز ان
حاضر نشد در باره فعالیت های نظامی سرپرست والیت بلخ صحبت کند. دفتر  
 آقای نور هم به درخواست ما برای توضیحات برای ایا گزارش، پاسخی نداد. 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( نگرانی از هدر رفتن کمک های امریکا  
 الملل امریکا :   های سیگار از اداره توسعه بیا   پرسش 

 چه کارهایی برای تحقیق جعلی بودن آمار دولت افغانستان انجا  داده اید؟   -2 
آیا ایا اداره هیچ برآوردتخمینی از حجم پولی که برای مکاتب، معلمان و    -1 

 مسووالن خیالی هزینه شده است، دارد؟ 
درگذشته چگونه اداره توسعه، آمار دولت افغانستان و بانک جهانی را تایید    -۰ 

 کرده است؟ 
اداره توسعه درتبانی بابانک جهانی وبقیه کشورهای حمایت کننده، بـرای    -1 

تر ازوضعیت آموزش وپرورش در افغانستان وبرای تاییدآمار داده    درک درست 
 کند؟   شده از سوی دولت چه کار می 

المللی، روش کمکها    بادرنظرداشت اتهامهای جدید، تاچه حد اداره توسعه بیا   -1 
 به روندآموزش و پرورش وفعالیتهای آموزشی خود را تعدیل خواهد کرد؟ 

الملل امریکا گفته    ای به اداره توسعه بیا   جان ساپکو، سربازرس سیگار درنامه 
که بعد ازاظهارات وزیران جدید کابینه افغانستان اداره توسعه توجه ویژه خود را  

 بر اتهامات وارد شده متمرکز کند. 
ـا  1 فاروق رودک، وزیرپیشیا معارف، که   ـای    سال دریا سمت بوده، اته ه

جوزا،    1۱ وارده ازسوی وزیرجدید معارف راتکذیب میکند. اوامروز پنج شنبه  
سی فارسی گفت: آماری را که در هفت سال به جامعه جهانی    بی   درگفتگو با بی 

ا ، تولید فکری خود  نبود. سیستمی وجود داردکه آمار از سوی مـدیـر    داده 
شود. تا به سطح والی بعدبه معینیتهای وزارت وبعدبه شـخـص    مکتب گرفته می 

 وزیر میرسد. 
    های آقای وردک امکان جعل کردن آمار وجودنـدارد. اومـی   نظر به گفته 

هایش اسناد ارائه کند. وزیرپیشیا    گوید وزیرجدید معارف باید برای اثبات ادعا 
همچنیا گفت وزارت معارف نقش بسیار محدود وتعریف شدۀ در روند امتحان  

 دهد.   ها دارد که امکان دستبرد در نتایج را به ایا وزارت نمی   ورودی دانشگاه 
اداره توسعه برای تعییا بودجه و کمک به روند آموزش و پرورش ازآماری  
استفاده کرده که درسالهای گذشته وزارت معارف افغانستان تهیه میکرد.درنامه  

 آقای ساپکوآمده که سیگاربه درستی ایا آمار اطمینان ندارد. 
وزرای جدید معارف و تحصیمت عالی گفته اند که در مناطق نااما افغانستان  
مکاتب فعال نیستند و مسووالن قبلی آمار را مهندسی کرده، پول اختمس کرده  

 ها هم اعمال نفو  شده است.   اند و در امتحانات ورود به دانشگاه 
گوید: هیچ مکتبی به شکل مستمر بسته نبود. مکاتـب    فاروق وردک، اما می 

اند. حتی درروزهاییکه جنگ    نصاب تعلیمی )برنامه درسی( خود راتکمیل کرده 
های بدیل برای تعلیم و    گرفت، ما راه   میان دولت و نیروهای مخالف شدت می 

 تربیت شاگردها داشتیم. 
ـا بـه   درنامه سربازرس سیگار آمده که اگرایا اتهامات درست باشد امریـک

دهند.      مکاتبی پول داده که وجود ندارد وحقوق به معلمانی داده که درس نمی 
در    1۱ همه معلمان ثبت نا  شده اند.    1۱۱1 آقای وردک ولی گفت: بعد از سال  

شد،    صد آنها حساب بانکی دارند و از همه معلمان سالی دو بار امتحان گرفته می 
 در چنیا حالتی امکان وجود معلمان خیالی ممکا نبود. 

ملیون دالـربـه    1۶1 تا حاال    1۱21 درنامه جان ساپکو آمده که تنها از ماه می 
ـعـه   بخش آموزش وپرورش افغانستان کمک شده است. نظربه آماراداره تـوس

ـا   1۱ درافغانستان تقریبا   1۱۱1 درسال  هزاردانش آموز جدید درمکاتب ثبت ن
  ۱ به نزدیـک بـه    1۱2۰ کرده بودندولی شمار دانش آموزان مکاتب در سال  

 رسید.   ملیون می 
    تا حاال ایا اداره روند پیشرفت آموزش و پرورش در افغانستان را از پـروژه 
 های بسیار موفق خود می دانست. اما به گزارش های جدید از احتمال دستبرد  
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