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آغاز سییمین سال انتشار جریدۀ امید

سپاس از خدا ایزد رهنماي که ازکاف ونون کردگیتی به پاي
سپاس و امتنان مر خداي یکتاي توانا ومهربان را ،که ایهن
کمترین بندۀ خود را توان وتوفیق بخشید تا(هفته نامه ،دوهفته نامه
و اکنون ماهنامۀ امید) را به شمارۀ  2202برسانم ،وباهمه تضییقات
و مشکالت صحی  ،مالی و پولی  ،و سن نزدیک به کهولت  ،اینک
به برکات الطاف وتاییدات ذات متعالش سییمین سال انتشار امیهد را
بااین شمارۀ  2201آغاز کنم.
سرگذشت وسابقۀ چگونگی شروع نشرات امیدرا درچندیهن
شمارۀ اول سالهاي انتشاراتی توضیح نموده ام و یادآوري چندبارۀ
آنراالزم نمی شمارم .ازعنایات الهی شاکهرم تهوانهایهی بهه مهن
عطافرموده که نخبه ترین شخصیت هاي سیاسی ،اجتماعی ،علمهی،
تاریخی وفرهنگی میهن رابه همکاري قلمی بطلبم وههریهک ازآن
بزرگواران ،با جبینی فراخ ،لطفی عمیم ومهربانی صمیم خهویهش،
بهترین تحلیلها و تبصره هارا دربارۀ وضعیت جاري کشور ومهردم
بنگارند وبرامید منت گزارندتاآن نوشته هاي عالمانهه ودلسهوزانهۀ
شانرا درین نشریه منتشرسازم  .البته بایدگفت که اکثراین مهقهاالت
موضوعات مورد بحث را تحلیل عالمانه کرده ،با تبصره هاي دقیق،
حتی االمکان راه هاي حل آنهارانیزارائه داشته اند .
نشریۀ امید -همچوهمۀ وسایل ارتباط جمعی درگیتی -فهراز
و فرودهاي بیشمار داشهتهه اسهت .بهاشهروع کهارامهیهد در 12
اپریل 2 99 1تیراژ دوصدنسخۀ شمهاره نهخهسهت ،تهاآخهرههفهتهه
تجدیدچاپش به هفتصدنسخه رسید ،ازشمارۀ دهم به هزار و باتغیهیهر
فورمت آن درقطع روزنامه هاي مهعهمهولهی درهشهت صهفهحهه
ودراخیرسال اول به دوهزارنسخه درهفته رسید .پهس ازآن تهاسهال
 1222تاهفتۀ چهارهزار نسخه وبا 12صفحه باال رفت ،که بیش ازده
صفحۀ آن رااعالنات مختلف مشاغل افغانی احتوا مهیهکهرد .پهس
از  1 2 2 2تیراژآن افول کرده وتادوهزارنسخه درهفته رسیهد ،کهه
هنوزهم آگهی هاي تجارتی دست کم یک سوم مهطهالهب را در
خودجا میداد .پس از 1222که انترنت جهانی ترشهد ودسهتهرسهی
خانواده هابه آن افزایش یافت وتعدادچینل هاي تلویزیون وطنی در
غرب بیشترشد ،تعداد آگهی هاکمتروکمترشدوبرین مبنا هفته نامهه
به دوهفته نامه نزول کرد.
اما از  1222باانتشارنسخۀ الکرونیکی امید درسایهت وزیهن
(خراسان زمین) خواننده هایش افزایش یهافهت وپهس ازایهنهکهه
در  1 220شکل ماهانه گرفت وآگهی ها به صهفهرتهقهرب نهمهود،
تعدادمشترکین نیز کاهش یافت .ولی دربرابرآن استفاده کننهدگهان
ازامید ازراه نسخۀ الکترونیک زیادترشد .به ترتیبی که هنوزهم امید
خوانندگان و مشترکین دایمی خود رادارد وهلل الحمد حیاتش ادامهه
دارد .این موضوع با توجه به ختم اکثریت مطلق نشرات افهغهانهی
درامریکا وکانادا و اروپا درچندسال اخیر ،انتشارامید اسباب شکران
فراوان رابه درباراهلل مهربان(ج) باافتخار زیاد فراهم آورده است.
بهرحال عرض میشودکه جریدۀ امید برکات مقاالت ونوشته
هاي همکاران دانشمند وارجمندش رادرک کرده ،مراتب امهتهنهان
صمیمانۀ خودرابه هریک این ارجمندان تقدیم می دارد ،وپهوزش
می طلبدکه اسماي مبارک همۀ شانرا دراین شماره نتوانست ذکهر
نماید.
دراخیر بایادآوري دلیل وعلت اصلی ماهانه شدن امیدرا بیان
میدارم که عبارتست از کهولت سن باالترازهفتادسال ،ضعف عمومی
بدنی وفکري ،افزون برآن دوري البدي فهرزنهدبهزرگهم نسهبهت
کاراداري اش ازبنده ،جدایی ابدي فرزند دومم درپنجسال گذشتهه،
که سخت توان کاري وروحی مرا به تحلیل برد ،بوده است .درنتیجه
درپنج سال اخیرفقط همسرم که اوهم مثل من ضعیف وناتوان شده،
بامن در کارانتشارامید همکاري کرده است ،وازین بابت به اواظهار
امتنان و شکران می کنم .
باتوکل به خداي الیزال ،به ادامۀ انتشارامید کوشان خواهیم
بود ،و امید دارم سالهاي سیاه وآثارجانگداز حالت مردمم درداخل
(دنباله در ستون دوم همین صفحه )

اعالمیۀ انجمن صلح ودموکراسی
برای افغانستان

محمد طاها کوشان

فریمونت ،کالیفورنیا

نخستین اشتباه و برنامه زهرآگین

علت دوام جنگ بیش از سی سال جستجو شود

وآخرین میراث نامیمون ناتو در افغانستان

شورایعالی انجمن که همیشه باارسال مکاتب سرکشاده به
رؤساي جمهور امریکا ونهادهاي بین المللی مثل سازمان ملل متحد،
ومسئولین داخل افغانستان ،نقاط نظر وراههاي حل منصفانۀ خودرا
ابراز نموده است ،اخیراً به ارتباط سهفهروزیهردفهاع امهریهکهابهه
افغانستان ،درین مرحلۀ که قواي امریکاو ناتو افغانستان را تهرک
می کند ،به وزیر دفاع موصوف وسازمان ناتومشوره میدهد تابراي
جلوگیري از تکرار این معضالت دردناک ،بایدعلل اصهلهی ایهن
جنگها وقربانی هایی را که آن ملت دردمند وستم کشیده متحمهل
شده ،بررسی کنند ،وقبل ازخروج مسئوالنه قواي خویش مراتبهی
را درنظر بگیرند تا بار دیگر مردم افغانستان دستخهوش حهمهالت
تروریستی وخون ریزیهاي بیهودۀ همه روزه وتولهیهد وقهاچهاق
موادزهرآلود مخدره قرارنگیرد .
اعالمیه انجمن با این بیت انساندوستانه خاتمه می یابد :
سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل
عالجی بکن کز دلم خون نیاید
بااحترام ،دارالنشاي انجمن 12 -اپریل  -1212الهکهسهنهدریهه،
ورجینیا
رئیس انجمن صلح ودموکراسی براي افغانستان،
پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
************
(ازستون  ) 3از قصور مشترک بوش  ،اوبامها و تهرمهب خهبهر
میدهند .یکی از مصاحبه شوندگان در همین رابطه به دفتر بازرس
ویژه امریکا در بازسازي افغانستان (سیگار) گفته بوده افغانسهتهان
حتی پس از غرق شدن در زیر این همه میلیون دالرهاي آمریکایی
هنوز وضعیتی چون آلمان نازي در سال  2922دارد.
و شمارگشته شدگان در دوران این جنگها (بیشتر از) 222هزار
شامل شهروندان ،نظامیانازگزارش فارسی بی بی سی میخهوانهیهم:
اسناد محرمانه جنگ افغانستان  ،کارکنان امهدادصهحهی وغهیهره
میباشد ،که همه ازستراتیژي هاي مقطعی و ناعاقبت اندیشهانهه و
برخاسته از خرد و اندیشه هاي گروه (زلمی خهلهیهلهزاد ،غهنهی
احمدزي ،حامدکرزي و انورالحق احدي) بوده است/.
*************

میراث بجا مانده امریکا در افغانستان باید شایسته ستایش باشد نهه
نفرین مردم.
حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) چی ژرف تحلیل دارد در
این مضمون:
درد دل ،در پرده مَحوِّیَتم ،خون میخورد
ازتحیر ،خشک بندي کرده ام ،ناسور را
چاره سازان ،درصالح کارخودبیچاره اند
به نسازد موم ،زخم خانه زنبور را
ما ضعیفان را ،مالیم طینتی ،دام بالست
مشکل است ازروي خاکستر،گذشتن مور را
پند و اندرزها و برنامه دادن به مجاهدین در روزههاي
نخستین آغاز همکاري هاي غرب به مجاهدین به سرکردگی امریکا
و انگلیس ،مهمترین و بدترین و خانه براندازترین مشوره ایهجهاد
مزارع کوکنار بود در والیات هیرمند و قندهار افغانستان واستدالل
این بودکه مجاهدین ازدرآمدفروش آن براي خرید تسلیحهات و
جنگ افزار و خرج سنگرهاي شان؛ خود کفا گردند !؟؛
اینکه چگونه کشت (زهر) زیرچتر ناتو سازمانی کهه از
تساوي وپشتیبانی و حراست حقوق بشردرجهان گلوپاره نهمهوده
ومی نمایند ،تا به بردن کشاورزان ههیهرمهنهدي کهه درکشهت
کوکنارمهارت داشتند را به انگلستان براي کشت قانونی کوکنهار
در انگلستان براي بکارگیري درصنعت دوا سازي .در زیهر ایهن
برنامه خطرناک و ضد انسانی چی برنامه هاي دراز مدت دیگهري
وجود داشت و دارد و اینکه در افغانستان تا امروز براي از بهیهن
بردن کشتزار هاي کوکنار هیرمند و قندهار هیچ اقدامهی جهدي
نکرده اند  ،جاي پرسش ها است!
مهم اینست که بایددانست ثمره این کشتزارها ازهمهان
نخستین برداشت بارازکدام راه وباپشتیبانی کیهاباکدام ابهزار تها
بازارهاي جهانی میرسیده ومیرسد؟
برآمد میوه زهرآگین این برنامه :ههزاران دخهتهر ،پسهر،
کودک ،زن و مرد افغانستانی خوي گرفته و به بیچارگی و ناتوانی
و مرگ سردچار شده اند و شده می روند.
دومین اشتباه امریکاویارانش :پشتیبانهی ویهاري رسهانهدن
درپیاده نمودن (اتحاد ملی همه افغان اند) برنامه مخرب وتباهکهن
دو دستگی و دشمنی غنی احمدزي وگروهش(زلمهی خهلهیهلهزاد-
حامدکرزي وانورالحق احدي)نهاتهوبهه رههبهري امهریهکها تها
توانستندآتش و دود وخاکستر ومرگ وافتراق آفریدند.
یک اقلیت نادان وخودخواه قومپرست را برشانهه ههاي
آحاد مردم افغانستان با زور سرنیزه سوار نمودند حتی شوربختانهه
وادار شدن هندو و سیکهه باوران ما به بیرون از افغانستان و ایهن
جاي بس خجالت و سر افگندگی به پشتیبانان ایهن بهرنهامهه در
افغانستان است.
سومین اشتباه بسیارخطرناک :چندسال پهس از آغهاز
جهاد افغانستان با آوردن اُسامه بن الدن ،گزینش گلبدین حکمتیهار
در دوران جهاد ،و باردیگر -پس از فرارارتهش خهونهریهزاتهحهاد
جماهیراشتراکی شوروي سابق از افهغهانسهتهان؛ گهردآوري و
سازماندهی گروه تروریستی طالب و القاعده به همکاري انگلیس،
عربستان سعودي ،امریکا و ارتش پاکستان در سوم حصه خهاک
افغانستان سرازیر و امارت اسالمی نطفه گذاشتند .و درآخهرسهر
دادن نام نیکی و آبرو به گروهی که آشکارا ضد تهمهدن ،ضهد
حقوق بشر ،ضد زن و دوستدار خون و آتش و خهاکسهتهر و
ویرانی اند  :طالب  ،القاعده و داعش .
بازده این همه اشتباه و فروگذاشت ها براي افغانسهتهان
چیست؟
( دنباله در ستون دوم همین صفحه )

باغی تبار

اختراع

جنگل خبرنداشت  ،تبراختراع شد
شیطان خبرنداشت ،بشراختراع شد
هابیل ها مزاحم قابیل می شدند
افسانه حقوق بشر اختراع شد
مردم خیال فخر فروشی نداشتند
شیئی شبیه سکه زر اختراع شد
فکرجنایت ازسرآدم نمی گذشت
تااینکه تیرو تیغ وتبر اختراع شد
باخواهش جماعت عالف اهل دل
چیزی به نام شعر وهنراختراع شد
اینگونه شدکه مخترع ازخیرماگذشت
اینگونه شدکه حضرت شراختراع شد
دنیابه کام بودو...حقیقت؟! مورخان!
ما را خبر کنید اگر ...اختراع شد
************
(ازستون اول)کشور رو به روشنایی بگذارد ،اسباب وحدت ملهی
وپیشرفت اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی آن را مساعی مشتهرک

هم میهنان بارآورد .ان شاءاهلل/

شمارۀ 1801

هفته نامۀ امید

داکترغالم محمد دستگیر

برومفیلد ,کولورادو

تاچه وقت هزاره ها ظالمانه قربانی شوند؟

حادثۀ بهسودتاسف آورودلخراش است .از یکسهو یهک
هههلههیههکههوپههتههر قههواي هههوایههی تههخههریههب شههدوازسههوي
دیگرچندنفرباپیلوتهاکه سرنشینان آن بود نیزکشته شدند ،تهاسهف
آوراست .دراثر بمباران این هلیکوپترخانه هاي مردم بی بضاعت و
زحمتکش که زیر سقف آن با اطفال و سالخوردگان خود تا حدي
ازگرماي تابستان وسرماي شدید زمستان پناه میبردند نیز تخریب و
یکتعداد زیاد این معصومان کشته و زخمی شدند .هوتلی تخریهب
گردید و ادعا شده که افراد نظامی مواد خوراکه را با خود بهرده
اند.
درین نوشته نه از یک شخص و یا یک قوم طرفداري می
شود و نه برکسی به ناحق و بدون سند انتقاد صورت میگیرد و نهه
من هزاره استم؛ تنها! به پاس انسانیت که خالق همه انسان ها به هر
رنگ و دین و کیش و جنسی که باشد یک خداي متعال است که
همه زیر آسمان کبودش حیات داریم و از آکسیجهنهش تهنهفهس
میکنیم و به جز از دي ان اي که وسیلۀ شناخت ماسهت از یهک
دیگر فرقی نداریم ،چندسطري می نویسم تا اگر باشد کهه قهلهب
سلیم و مهربانی پیدا شود و ازین ظالم  212ساله با ترحهم پهایهان
دهد.
بر بهسودیان اتهام بسته شده که به مقابل دولت قیام کرده
اند ولی نمیگویندچه سبب شدکه یک نسل ستم کشهیهده بهراي
حفاظت خودوفامیل خوداسلحۀ عادي بدوش گرفتند .به فکهرمهن
دلیل اینست که ازسالهاي قدیم موردتهاجم کوچی ههاي مسهلهح
قرارگرفته اند ودولت ها از ایشان که این مردم مالیه مهیهدههنهد
وفرزندان خودرا براي دفاع ازافغانستان به عسکري می فرستهنهد،
حمایت نکرده اند .راستش اینست که درقرن بیست ویک میهالدي
و شروع قرن پانزدۀ شمسی این نوع تجاوز یک دولت بر مهلهتهش
خجالت آور بوده قابل تقبیح است .این مردم بینواي زحمت کهش
الیق چنین روش ناجوانمردانه نیستند!
دولت ادعاکرده که یک هلیکوپترعسکري ازطرف ملیشۀ
هزاره سقوط داده شده ،ولی هزاره ها ویدیوي نشر نموده اند که
نشان میدهد فوتوگرافی از باال صورت گرفته نه ازپایان و هم فوتو
هایی نشان داده شده که ازدو هلیکوپتر دیگر راکت فیرشده است؛
اینکه تا چه حداینها فوتوهاي اصلی اند تا حال از وزارت دفهاع
خبري دردست نیست .ادعا شده که درین حادثه چهههارپهیهلهوت
تاجیک بادوسه نفردیگرازسرنشینان هلیکوپتربوده اند؛ اگراین ادعا
راست باشد این حمله براي نفاق بین هزاره وتاجیک طهرح شهده
بود؛ قسمیکه انگلیسها در جنگ دوم افغان و انگلیس ازیهن نهوع
توطئه هاي منفی که به شکست شان تمام شد نه فتح شان استفاده
کرده بودند .ولی ،چون بار کج این نوع حیوانات به منزل نهمهی
رسد همه افغانستانی ها به جز مگسان دور پلیدي هاي ارگ عملش
را تقبیح نموده به دعاي از بین رفتنش دست دعا بلند دارند .
غنی احمدزي رئیس جمهوروباباي بعضی پشتون ها ،به این
عمل محافطین سرزمین هزاره ،که براي دفاع مقابل مهاجمین بهاري
کوچیهاآمادگی گرفتند ،به قهروغضب آمدو وعدۀ هرگونه انتقام
از هزاره هاداد .ولی درعین حال چرخ لوگربدست طالهب سهقهوط
کرد ،تانک ها ودیگر لوازم مربوط به مردم افهغهانسهتهان راکهه
دزدیدند ،هیچ حرکت انتقام دیده نشد! یک هلیکوپهتهرعسهکهري
باراکت و صداي اهلل اکبرطالب منفجرشدصداي انهتهقهام بهلهنهد
نگردید! پل مهم درقندهار که به مصرف دوملیون دالربنا یافته بود
ازطرف طالب ظالم با بمب در یک موتر تخریب شد ،کسی ازانتقام
نام نبرد !
همۀ این اعمال رئیس جمهورعدم عدالت ،عدم حمهایهت
ازملت درمقابل مهاجمین وبه ضدکرامت انسانی بودکه نمهایهنهدۀ
عدم احترام وحتی ضد قانون اساسی افغانستان عزیز تلقهی شهده
میتواند وبر قانون دانان است که ثابت کنند و ویرابه بی اخترامی
به قانون اساسی مملکت خلع قانونی یا Impeachنمایند :من آنچهه
شرط بالغ است باتو میگویم  -تو خواه از سخنم پند گهیهر خهواه
مالل.
مادۀ ششم فصل اول قانون اساسی حکم کرده» :دولت به
ایجاد یک جامعۀ مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی ،حهفه
کرامت انسانی ،حمایت حقوق بشر ،تحقق دموکراسی ،تهامهیهن
وحدت ملی ،برابري بین همه اقوام و اقشار و انکشاف متوازن در
همه مناطق کشور مکلف می باشد«.
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و درماده  66امده » :رئیس جمهورنمیتواند درزمان تصدي وظیفه
ازمقام خودبه ملحوظات لسانی ،سمتی ،قومی ،مذهبی وحهزبهی
استفاده نماید «.قضاوت رابشما میگذاریم که غنی احمدزي پیرو
قانون اساسی به حیث رئیس دولت در ظرف چند سال دولهتهداري
اش بود یا نه؟
درقسمت زمینهاي مرکزي افغانستان انسانهایی زنهدگهی
دارندبنام هزاره که از قدیم االیام به عدم مساوات وعدم عدالهت
روبرو اند .گاهی از طرف یک پادشاه جاهل ظالم و زمانی توسهط
تهاجم کوچیان سیار و هم قسمیکه تذکر یافت درین چهنهد روز
گذشته از طرف یک مغز متفکر سر پناه گلی ،مکتب نهو آبهاد و
اطفال شانرا باراکتهاي فاشیستی با روش هتلري مورد هدف قهرار
داده اند .مغز متفکرثابت ساخت که این مغهز از پهیهروي قهانهون
اساسی ،روش مدنی و حفاظت ازملت هزاره تهی بوده بهرعهکهس
قصداً جهت خوشنودي طالبان در افغانستان و ماستران نژاد پرستش
در اضالع متحده ،بر آن ها آتش ریخت .موضوع تهاجم کوچی ها
اثر جیمز هاردن را دوباره به خاطر آورد:
گارت جیمزهاردین( 2922تا Garett J. Hardi n : ) 1223
یک ایکولوگ و فیلسوف امریکائی درکتابش به نام »تهراژیهدي
منافع مشترک« یا Tragedy of the Commonsکه اصال از تکثر بی
حد نفوس هوشدارمیداد ولی سناریویی که طهرح نهمهوده بهود
بیشتربه »تراژیدي منافع هزاره هاباتهاجم کوچیها « (دسهتهگهیهر-
ازتهاجم غیرقانونی برچراگاههاي هزاره جات افغانستان حمهایهت
نکنید ،امید شماره  )2222مشابهت داردوهم بعضی دیگر تهیهوري
جیمز هاردین را مناسب اندیشۀ خود تعبیر نهمهوده انهد مهانهنهد
جلوگیري از کشتار حیوانات و ماهی توسهط شهکهاریهان ولهی
مقصدهاردن درپایان چنین خالصه شده میتواند»:آزادي استهفهادۀ
خودسرانه دریک جامعۀ مشترک سبب بربادي وهمهۀ آن جهامهعهه
میشود «که در حادثۀ دلخراش بهسودوهزاره هاي مامصداق پهیهدا
کرده است :مردم متضرر شده است و دولت بدنامی ابدي ثهبهت
صفحات تاریخ کرده لقب » قصاب بهسود«" نام گرفته است.
از 21 2سال به اینطرف این »آزادي استفادۀ خودسرانهه«
درهزاره جات وجود دارد .درین مقاله »تراژیدي منابع مشتهرک«
چراگاههاي مردم زحمتکش ،غریب ،و بینواي هزاره هادراثرتهاجم
کوچیهاي(طالبی وفاشیست نماها)که به استنادسراج التواریخ ثبت
شده است ,حضورمبارک تان تقدیم می دارم:
»...ازجانب دیگرایشک آقاسی دوست محمهدخهان کهه
ماموردادن ملک هزاره به افغان(پشتون) شده بود ,دریهن آوان
مردم اچکزي وبارکزي راکه درعالقۀ چوره جاي داده وهزارگان
رابیرون کرد ,ازشدت سرماوکثرت برف براي جمعی دیگهرمهردم
آن دوقبیله هفده باب قلعه را درگیهزاب ازههزارگهان پهرداخهتهه
(گرفته) افغانان راجاي داد و دختران واطفال مردم هزاره را در
برف و سرما انداخته ,اکثر هالک شد « .باآلخره امیرعبد الرحمهن
خان تازه متوجه میشود که چه اشتباه بزرگی رامرتکب شده وچه
انسانهاي شرارت طلب و دهشت افگن را برسرمردم افهغهانسهتهان
مسلط نموده است؛ کوچیانی راکه خود مهاجر خهوانهده بهود,
زمینهاي مردم هزاره را به آنها داده بود ،درنامه هاي بعدي خویش
مفاجر و مفسد خطاب نموده در روز دوشنبه ماه جهمهادي االول
 2 326هجري نوشت »:همواره ازحالت مهاجرو مفاجر ومصهلهح
ومفسد مهاجرین معلومات و نهظهریهات صهحهیهحهه حهاصهل
کرده« ...ودراثر شکایت هزاره هاسلطان محمدخان حاکم ارزگهان
باکوچیها وارد صحبت میشود؛ کوچیها با افتخار و جسارت تمهام
میگویند» :ما از قوم پادشاهیم وخود درپیش پادشاه جهواب مهی
گوئیم .ما از خود حامی و محرک و مربی داریم «.
کوچهی درگهذشهتهه نهیهزحضهورداشهتهه وازپهنهجهاه
تاصدخانواربیشتر نبوده اند .ولی صدهاخانواري کهه بهدعهوت
امیرعبدالرحمن از هند و سند و بنگال به هزارستان سرازیهر شهده
زمینهاي هزاره هاي نواحی قندهار ,هلمنهد ,دههراوود ,چهوره,
ارزگان ,دایه ,فوالد ,حجرستان ,ترکستان ,و منهاطهق مهرکهزي
هزارستان مانند لعل ,سرجنگل ,ورس ,دایکندي ,مالستان بههسهود
وهم شیخ علی ....را حاکمان مناطق بصورت غاصبانه و ظالمهانهه!
بنام آنها ثبت نموده است...
وهم هیأتی راکه امیرحبیب اهلل خان جهت بررسی اوضاع
کوچیها و هزاره تعیین کرده بود،آنهاجزخائنین ملی و غهاصهب
زمین هاي مردم هزاره کسانی صادق و ایماندار نبودند :برخی از
اقوام و قبایل کوچی ,اگرخود مهثهب بهیهسهت خهانهواربهودنهد
بمقدارصدخانوار(فامیل) منطقه رابه کمک دولت ازدست ههزاره
گرفته وخود تصاحب کرده اندویایک کوچی درچندین جا زمین
غصب کرده است.
قاضی عبدالشکور,که ازطرف امیر عبد الرحمن خان براي
تقسیم و توزیع زمین هاي مردم هزاره سرگروه »مهاجر « انتخهاب
شده بود ,بهترین مناطق را از هزاره هاگرفته به نام خود ,بهه نهام
خانواده و قومش ثبت کرد و هزارگان را جالي وطن و بی خانمان
ساخت.
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صفحۀ دوم

متأسفانه این بی عدالتی ها درزمان امیرحبیب اهلل خان ههم
دوام یافت به حدیکه مالکاتب (مرحوم و مغفور) مهجهبهور شهد
مکتوب ذیل را حضورا امیر,فوق الهعهاده سهنهجهیهده بهادالیهل
اسالمی,تهیه نموده ،تقدیم کند ،براي معلومات مزیدتان تهقهدیهم
میدارم ولی قبل ازآن خاطرنشان بایدساخت که کاتب بارها براي
دعاوي هزاره هابا کوچیهاماموریت داشت وبهخهوبهی ازعهههدۀ
مسؤولیتش برآمده بود؛ حتی دریک مرحله وکیل مدافهع ههزاره
هاي بهسود در»محکمۀ اجالس امور متفرقه« به طرف مقابل پاسخ
هاي دندان شکن داده است .وهم یکبار حین ماموریتش در مالستان
مورد تعقیب کوچی هائی که قصد قتل اورا داشتند قرار گرفهتهه
شبانه منطقه را ترک کرده است.
مقارن این حال ,محرراوراق از امر واال که درسال گذشته
در وقت مامور شدن سردارگل محمد خان به سرپهرسهتهی گهروه
مهاجر وناقل افغان صادرگردیده بود که» :چندتن ازمردم ههزاره
نیزبااو رهسپار شوند ,تااراضی وعقار(متاع واسباب خانه – عمید)
هزاره گان را که بدون فرمان ,مردم افغان متغلب متصرف شده اند
واگذار گردیده ,ازعدم حضورمامورین هزاره رسم اغهمهاض و
لحاظ درمیان نیاید ,وهم مساحت مزارع ومراتعی که افغان افزون
ازدستورالعمل مقرر متصرف شده اند ,به حضورماموریهن ههزاره
پیمایش شود ,که هم مردم افغان ,زمین زیاد نگیرند و ههم ههزاره
فرارنشود « .واین امر راسردار نصراهلل خان نائب السلطنه به مهحهل
اجرا نیاورده ,ازمردم هزاره کسی رامامورنفرموده ,چون کهاتهب
ازعموم مردم هزاره وکالت خط بدست داشت ,به ذریعۀ عهریضهۀ
یادآوري کرده رقم نمودکه  :نقل از سراج التواریخ تالیف عالمهه
فیض محمدکاتب » :فداي حضور مالطفت ظهور عدالت نشور واال
شوم .چون به مدلول (ان الدین عنداهلل االسالم) رشتۀ اتحاد واتفاق
اسالمیت عموم رهروان طریق انیق (شگفت انگیز -عمیهد) آئهیهن
محمدي به مُودِّاي » کل من قال الاله االاهلل محمد رسول اهلل – مسلم
باالتفاق (متفق علیه)مرتبط و منعقد است ,ورتبۀ اساس اجتماعیهۀ
ایشان بفحواي » ال تقولو لمن القی الیکم السالم لست مؤمنأ « (بهه
غلط نوشته اند که در متن ذکرشده در قرآن مجید وجود ندارد) .
مامردم هزاره گروه مهاجرافغان رابه سیهاق سهراپهاوفهاق
»انماالمومنون اخوۀ « برادران دینی وخالِّن (جمع خلیل– عمید)
روحانی خویش دانسته ,به مضمون صدق مشحون (مملو  -عمید)
»یا ایهاالذین آمنوا ادخلو فی السلم کافِّه« رعایت وحمایت ایشانرا
که ازاطاعت کفر سربرتابیده جانب مملکت اسالمی شتابیهده انهد,
قطع نظر ازحکم پادشاه الزم ومتحتِّم می شماریم و قرار کهریهمهۀ
» والذین آمنو و هاجرو وجاهدو فی سبهیهل اهلل والهذیهن آوو
ونصروا ,اولئک هم المومنون حقأ لهم مغفرۀ و رزق کریم « جها
وماوي دادن ویاري کردن ایشانرا موجب ثبات ایمهان ومهورث
وفاق وباعث جمعیت و اتفاق میپنداریم.
وکارکنان ومامورین متعصبۀ دولت برخالف این عقهیهده
وپندارمابیچاره گان ,سالک مسلک وساوس شیطانی وهواي جنس
نفسانی شده وگوش هوش به نهی»وال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقأ من اموال الناس باالثم و انتهم
تعلمون « که خداوند منع فرموده ننهاده  ,مزارع و مُساقات(بهههم
آب کشیدن ویکدیگر راآب دادن)چهارلک خانوار رابرطبق مرام
خود و وفق » فبدل الذین ظلموا قوأل غیرالذي قیل لهم« به پهنهج
هزاروهفتادو شش نفرذکور واناث وپسران ودختران مهاجر وناقل
داده اند ,چنانچه یکنفر ازایشان درچندموضع ,مرزع (مهزرع) و
مرتع (چراگاه) به خالف دستور العمل پادشاهی متصرف آمهده,
صدمه و لطمۀ بزرگ برقوۀ اجتماعیۀ اسالمیۀ داخل ممهلهکهت و
تمدن بشریت رعیت دولت و وسعت ارزاق و کثرت تعداد نفهوس
زده اند ,که از این کردار نا هنجار ایشان ,خسارت و زیهان زیهاد
درعواید و فواید دولت نیز وارد آمده است .
واکنون انتشاراشتهارات مراجعت آیات عدالت سهمهات
هزاران خانوارنفوس از فراریان مردم ههزاره ازخهارج وداخهل
مملکت ,که اراضی و عقارایشانرا افغان مهاجروناقهل تصهاحهب
کرده است گردآمده ازعدم مسکهن ومهزرع ومهرتهع حهیهران
وسرگردان ومترصد ومنتظر اجراي امر واحسان حضهرت واالکهه
فرموده اند می باشد ,که شخص امین بادینی راکه خادم صهادق
دولت وخیرخواه ملت باشد ممیِّز این امرقرار داده بایکنفهرمسهاح
ازخود مردم هزاره ,که در پیمایش اراضی مثهلهث را ازمهربهع،
مسدس را ازذوالشرف (نام موضعی در یمن ,دهخدا) ,فرق بتواند
و تفریق دراشکال هندسهی نهههد وعهدۀ از مهیهرزادگهان کهه
بحضوردردستۀ میراسپورمالزمت دارند و دونفر مساح از افهغهان
مأمور شوند ,تا به اتفاق ممیز و مفتش ,اراضی ومزارع متصرفه و
مرتع به نفوس ذکور و اناث ایشان بدهندکه حل این مسئله به وجه
صواب بروي روزآمده دغدغه درخاطرواالوغرباي هزاره نماند.
وگروه مهاجروناقل افغان ,بایدازقوه بفعل آمدن این کار
خجسته آغازفرخنده فرجام ,رنجۀ خاطر(دنباله در صفحۀ ) 0
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مشکالت و مشخصات محمدظاهرشاه

به مشکل میتوان تبصرۀ درموردمحمدظاهرشاه نمود کهه
صحنۀ ازبرجستگی وبرازندگی قابل وصف داشته باشد ،درزندگهی
ووجود اودیده نمیشود .اگراز دیدگاه علم وادراک اورا تقهسهیهم
بندي کنیم ،درردیف انسانهاي عادي جامی گیرد .اوصافی چهون
شهامت ،شجاعت ،درایت ،دلیري ،کاردانی ،قاطعیت و انضباط که
شایستۀ یک زعیم است ،هرگز براواطالع شده نمیتواند .جدش بهه
اندازۀ فریفهتهۀ مهال ومهنهال دنهیهوي بهودکهه ارزش طهال
راباالترازهرارزش معنوي ،مالی وایمانی میشمرد ،ودرجمهع آوري
آن ازگذشت هیچ چیزي دریغ نمیکرد ،وبه اندازۀ به آن ایهمهان
وعقیده داشت که سلطان محمدخان به سلطان محمد طالیی تبدیل
شده بود !
پدرش مردخاین ،سفاک وبی مروت بودکه پاس نهان و
نمک کسی را نداشت ،ظلم وبیدادسرمشق زندگیش بهود ،پهرواي
ناموس وعزت کسی را نداشت ،ازقتل وکشتارمردم لذت میهبهرد،
درقول وقرارش صادق نبود ،مرد بُزدل ودیهوانهۀ قهدرت بهود،
چاکري و خدمتگزاري انگلیس درخون و رگش جا داشت وسلول
سلول بدنش ازدون همتی وتزویر مملوبود .مردم به قدري از او
نفرت داشتندکه درایام سلطنتش درکوچه هاوپسکوچه هاي کابل
پسربچه هاي قدونیم قد زمزمه میکردندکه :نادرغدار که استقهالل
ما برباد کرد -خاطر ماماي خود انگلیسها راشاد کرد !
وقتی جوان برومندوشجیع شهیدعبدالخالق هزاره -روحش
شاد وفردوس برین مأوایش باد -کمرهمت براي نجات مهلهت از
چنگال خونین این اهریمن زمان ،که مردم ازبیداد اوفریادمیزدند،
بست ،درتفنگچه اش چهارمرمی جابجا کرد ،یکی را دردهن نادر،
دیگري رادرمغزش وسومی راقلبش فیرکردکه همه کاري افهتهیهد
ومرمی چهارمی راکه میخواست درچشم اوآتش کند خطا خوردو
به جان یکی ازمحافظین اصابت کرد ،عبدالخالق تفنگچۀ خالی اش
رابر فرق نادرکوبید ! وشجاعانه چنان باالي نعهش او ایسهتهادکهه
ازشجاعت ودلیري اش همه فرارنمودند .نعش درمهیهدان مهانهده
بودوعبدالخالق قهرمان برسرش با ابهت و عظمت نگاه می کهرد .
مرگ نادر جوش و خروشی رادرمیان مردم کابل ،کهه ازظهلهم
وبیداداوبه ستوه آمده بودند ،ایجادکرد ودرگذر ریکاخانهه ،بهاغ
علیمردان ،شوربازار ،چنداول ،تخته پهل ،سهه دکهان عهاشهقهان
وعارفان ،سراجی ،بارانه و اندرابی مردم جشن گرفته بودند وحلوا
وشیرینی نذرانه میدادند واز فضاي هرگذر زمزمۀ شنیده می شهد
که :
شمر به دوزخ دوید گفت به گوش یزید
مژده به مروان برید نههادرافغان رسید !
مورخهیهن درآثهارشهان اورا نهادرغهدارگهفهتهه انهد،
کاکاهاوپسران کاکاهاي محمد ظاهرشاه مردمان ظالم ،بی مروت
وقسی القلب بودند .سردارمحمدهاشهم کهه در قسهاوت قهلهب
نظیرنداشت وبین مردم کابل به هاشم جالدمعروف شد،سرپرسهتهی
برادرزاده هاي یتیمش را عهده داردومحمدظاهردرزیردسهت ایهن
جالد آدمکش پرورش یافت .او قتل پدرراتوسط مرمی شهادروان
عبدالخالق به چشم سردید و سربی روحهش رابهاالي زانهوههایهش
گذاشتند ،وبدین ترتیب مانندهزاران طفل شمالی که پدرش آنها را
یتیم ساخته بود یتیم شد و از لطف پدر محروم گردید !
براي ظاهرشاه که هنوزنزده ساله بود ،این یک حهادثهۀ
سخت تکان دهنهده و الهم انهگهیهزبهودکهه در روح وروان
اوتاثیرانداخته ،جرئتش راذایل ساخته ،فهطهرت بهزدلهی در او
تولیدکرد که تااخیرعمر جزء شخصیتش شده بود .درواقهع ایهن
حادثه اورابه یک مریض روانی مبدل ساخت که تداوي بایدمیشد.
سفارت انگلیس این حادثه را آناً به لندن مخابره کهرد وطهالهب
هدایت شد .چون انگلیسها دربقهدرت رسهانهدن نهادر زحهمهات
زیادکشیده وپول هنگفتی مصرف کرده بود ،لذا نمیخواستندآنهمه
سرمایه گذاري شان به هدربرود ،سردارهاشم خان کهه شهخهص
ارتباطی بین سفارت انگلیس وسلطنت بود ودرقهطهغهن مصهروف
بازدید بود ،برایش مخابره شدکه عاجالًبه کابل بهیهایهدتها اعهالن
پادشاهی توسط یکی ازبرادران سهکهۀ نهادر کهه سهردارشهاه
محمودوسردارشاه ولهی ( از مهادر یهکهی) صهورت نهگهیهرد
وزدوخوردي باالي سلطنت واقع نشود.
دولت انگلیس که تجربۀ کافی ازجنگ وجدال باالي تخت
وتاج در افغانستان داشت ،نخواست جاروجنجالی که بعدازکشهتهه
شدن امیرحبیب اهلل خان پدرامان اهلل خان پیداشد وهریک ،پسر و
برادر ،درجایی اعالن پادشاهی کردند ،تکرارنشود ،بهدون ضهیهاع
وقت تصمیم گرفت وبه سفیرخودهدایت داد تاعاجالً درهمهانهروز
ظاهرنزده ساله راپادشاه وسردارهاشم راکه مقرب دولت انگلهیهس
بود صدراعظم اوبسازدتاسلطنت بدست مخالفین انگلیهس نهیهفهتهد
یاهرج و مرج تولید نگردد ،وآزادیخواهان ودوستداران امهان اهلل
خان بقدرت نرسند.
بدین ترتیب ظاهرکه پسرتازه جوانی بود درغیاب ههاشهم
خان ،درحالیکه جنازۀ پدرش هنوزدرمیدان بود ،پادشاه ساخته شد

ونورالمشایخ رابه ارگ آوردندتابه انتصاب محمدظاهرنوجوان به
سلطنت رنگ ورخ مذهبی دهد و او برایش لقب المتوکل علی اهلل
را داد .گرچه براي برادران نادر بخصوص سردار هاشم برادرناسکۀ
نادر غیرقابل تحمل بود ،ولی هیچیک آنهههاتهوان مهقهاومهت را
دربرابرهدایت انگلیس درخود ندیدند وجبراً به سلطنت محمدظاهر
تن دادند.
درحالیکه محمدهاشم ودوبرادر زاده اش( داؤود و نعیهم)
دشمنی نادر رابه خاطروعده خالفی اش براي تسلیم سلطهنهت بهه
محمدعزیز برادرسکۀ محمدهاشم وپدر داؤودونعیم دردل داشتهنهد.
دولت انگلیس طرح راچنان زیرکانه ترتیب کردکه کسهی درک
نتوانست که دست انگلیس درآن دخیل بود ،واوضاع را طهوري
نمایش دادکه گویااین انتصاب درمجلس خهانهوادگهی صهورت
گرفته ،در حالیکه عاري ازحقیقت بود ،زیراهریک ازبرادران نادر
بخصوص هاشم خود رامستحق سلطنت مهیهدانسهت .وههم شهاه
محمودخودرا ازهمه مستحق ترمیشمرد چون برادرسکۀ نادر بهود.
شاه محمودخان حتی به اندازۀ پیش رفت که اعالن پادشاهی کرد
وعدۀ ازمردم به اوبیعت کردند ،ولی وقتی دانست حکومت برتانیه
چیزدیگري خواهد ،فوراًازین ادعاگهذشهت وبهه ههواخهواههان
خودگفت به خانه هایشان بروند.
متاسفانه دراکثر نوشته هاي تاریخی انعکاس داده شده که
انتصاب محمد ظاهربه سلطنت درمجلس خانوادگی صورت گرفت،
که قابل قبول نیست زیرا این انتصاب درچهاردیوارارگ صهورت
گرفت وکسی ازواقعیت آن آگاه نبود اگرهم آگاه بهود ازتهرس
ورعبی که برادران دربین ملت انداخته بودند ،درمورد آن چهیهزي
گفته نمی توانست  ،وهم قابل قبول شده نمی تواندکه درآنزمهان
چنین یک تصمیم بزرگ راخانوادۀ نادر درغیاب مهحهمهدههاشهم
بگیرند.
براي انگلیسها انتصاب محمدظاهربه سلطنت خهیهلهی هها
ایدآل بود چون او پسر بچۀ نوجوان بود وهنوزخوب وبدزندگهی
رانمی دانست ،ازدنیا بیخبربود و هاشهم خهان کهه نهفهرخهاص
انگلیسهابود همه صالحیتهارابدست گرفت .درواقع با انهتهصهاب
جدیدانگلیسهارهبري وادارۀ مملکت رامستقیماً بدست گرفتند ،چه
هاشم خان باخوش خدمتی وتملقی که به سفیرانگلیس نشان میداد،
اعتمادخاص دولت بریتانیاراکسب کرده بود .
بهرحال انگلیسهاچنان بامهارت عمل کردندکه اکثهریهت
مردم پذیرفتند که تصمیم ازطریق خاندان گرفته شده وهمهانهروز
موضوع رابه ملت اخبارکردند .میگویند محمهدظهاههر ومهادرش
ازکشته شدن نادر تکان شدیدروحی برداشتند وههردوبهه شهاههی
وسلطنت عالقمندنبودند وظاهرخودرا درپشت مادرش پنهان کرده
بود و مادرش عذرمیکردتااین کارنشود ،زیرامیترسیدکهه او رابهه
سرنوشت پدرش دچارنسازند! اماشاه محمود دستش راگرفتهه بهه
اوبیعت کردو وي پادشاه کشوري شدکه استهقهالل نهداشهت و
سررشتۀ کارش دردست انگلیسها بود !
اگردرعمق موضوع مداقه گردد چنین برمیآیدکه برادران
نادر ازیکجانب صالحیت نداشتندکه ظاهر راپادشاه بسهازنهد ،بهع
خصوص که او ومادرش به این کاررضایت نداشتند وازجهانهب
دیگر ههریهک ازبهرادران ههواي سهلهطهنهت بسهرداشهتهنهد.
اماانگلیسهابادرنظرداشت گذشتۀ تاریخی افغانستان که درخانهواده
هاي سدو زایی ومحمدزایی که مسئول عقب مانی کشور وبدبختی
مردم ماهستند ،براي حصول سلطنت ،پدر پسرراکشته ،پسر پهدررا
وبرادر برادر رانابیناکرده اند ،نخواستندچنان حاالت تهکهرارشهود
وآنچه بدست آورده اند ازدست بدهند ،لذا باعجلۀ تمام ههدایهت
دادند تا ظاهرجانشین پدرشود .
پرواضح است که نادربه همکاري مستقیم انگلهیهسهههابهه
سلطنت رسیدوتعهداتی ازقبیل پذیرش حاکمیت بریتانیا درسیاسهت
خارجی کشور ،محو ونابودساختن دشمنان انگلیس ،ازبیهن بهردن
روشنفکران وآزادیخواهان وعدم استردادسلطنت به امان اهلل خان و
محوساختن هواخواهان امان اهلل خان به انگلیسهانمهوده بهودکهه
انگلیسهابه پاس این خدمات ،یک شمشیرمرصع دانه نشان به شخص
خودنادر دادند ،که قراراظهار یک شاهدعینی آن شمشیر دردیهوا
رسالون خانۀ ظاهرشاه در روم آویهزان اسهت ،وبهراي تهقهویهۀ
اودربرابر دشمنان داخلی(بخصوص مردم تاجیک ،اوزبک وهزاره
ها،ده هزارمیل تفنهگ 3 2 3بهور ،پهنهج مهلهیهون کهارتهوس
و 2 0 2هزارپوندپول نقد دادند .بنابراین حقایق جاي تردیدنیهسهت
که سلطنت ظاهرشاه مانند سلطنت پدرش ،ساختۀ انگلیسهاوبه نفهع
آنها بوده باشد!
درواقع استقاللی راکه امان اهلل خان بدست آورده بهود،
بابقدرت رساندن نادر وپسرش ،ازدست رفت .دالیلی کهه دسهت
انگلیسهارادرانتصاب محمدظاهر به سلطنهت تهایهیهدمهیهنهمهایهد،
طورمختصر ازین قرار اند :
یک  -انتصاب ظاهردرغیاب کاکایش هاشم که بزرگترین
 ،مقتدرترین ،مفسدترین وظالمترین ههمهۀ بهرادران واعضهاي
خاندانش بود وازهمه بیشترتشنۀ قدرت بود ،صهورت گهرفهت.
اگردست انگلیس درین موضوع دخیل نمی بود هیچیک ازاعضهاي
خاندان نادر جرئت نداشت زیراآنهاکوچکترین کهاري رابهدون
امرورضایت اوکرده نمی توانستند .پس چطورمیتواندکه انصاب
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ظاهر به سلطنت ،مقامی که همه برادران نادر دررسیدن به آن جان
می دادند ،درغیاب او صورت گیرد ؟!
دو -وقتی هاشم بکابل آمد باوجودیکه ازین انهتهصهاب
خوش نبود ،هیچ حرفی نزد ،حتی گله گزاري ازبرادران نهاسهکهۀ
خودنکردکه حداقل منتظرآمدن اومی بودنهد ،امهاازدلهش خهدا
خبرداشت که چطوردرآتش حسرت میسوخت و میساخت! ههاشهم
خان تحت اوامر انگلیسهابودونفرارتباطی بیهن دولهت وسهفهیهر
انگلیس ،که وقتافوقتا شخصاًبه سفارت انگلیس میرفت وگزارشات
رامستقیماً به سفیر انگلیس میداد .سفیرانگلیس به لهنهدن نهوشهتهه
بودکه صدراعظم هاشم خان یکی ازدوستان صدیق دولت بریتانهیها
است و براي ماشخص بهتري نسبت به او پیدانمیشود .روي همیهن
وابستگی بودکه هاشم درانتصاب ظاهربه سلطنت حرفی بهه زبهان
آورده نتوانست .نام او ونام احمدشاه خان خسرمحمدظهاههرشهاه
درلست معاشخوران سفارت بریتانیا بود( .مراجعه شودبه خاطهرات
دانشمند گرامی سیدآقا هنري) .
سه  -ازچهار برادرنادر هیچیک درانتصاب محمدظاههربهه
سلطنت رضایت نداشتندوهریک درسرهواي تخت وتهاج داشهتهنهد
واگرتوصیه(امریۀ) انگلیس نمیبود ،ظاهرکه نوجوانی که ازپادشاه
شدن گریزمیکرد ،هرگزپادشاه نمیشدو هیچیک ازافرادخاندان بهه
اوبیعت نمیکرد .چه دربین آنهابه اندازۀ عنادودشمنی بود ،زمانیکهه
داؤودبه پشتیبانی مسکو وهمکاران خلقی وپرچمهی بهه قهدرت
رسانده شد ،هیئتی براي محاکمۀ عبدالولی(پسرکاکاي ناسکه اش)
تعیین کرد ونبی عظیمی که درجملۀ هیئهت بهود مهیهگهویهدکهه
سردارداؤود برایماگفت اسناد زیادي براي مهحهاکهمهۀ اوجهمهع
کنیدتابه اعدام برابرشود  .پسران مصاحبان بهه انهدازۀ عهقهده
داربودندکه عبدالولی نامزد پسرکاکایش شاه محمود راتصهاحهب
کرد وداؤود براي کشیدن عقده اش سالهاانتظارکشید ،باههرکهس
وناکس همیار ویاورشدوبه قیمت قبول حلقۀ غهالمهی روسههها،
پسرکاکا وبرادرخانمش را معزول ومخلوع ساخت .جهت حهفه
سرپوش باالي چنین خاندان خودخواه و ظالهم ،فهقهط قهدرت
بریتانیامیوانست کاري بکند و بس !
چهار -دلیل دیگري که انتصاب محمدظاهر رابه سلطنهت
توسط انگلیسها ثابت میکند ،تطبیق قانونی مروج واصل قبولشهده
در دربارشاهی برتانیاي کبیر بودکه درآن سلطنت نهادقبول شهده
ازین قراراست که وقتی شاه یاملکه فوت کند ،سلهطهنهت وتهاج
وتخت خودبخود به پسرارشدیادخترارشدتعلق میگیرد ،ولو اینهکهه
به سن صغارت باشند .چنانچه وقتی شاه انگهلهیهس فهوت شهد،
پسرارشد نداشت ،وکتوریاي اول که دخهتهرارشهدبهود مهلهکهه
شدوبعدازوفاتش دخترش که ارشدبود ملکۀ انگلستان شهد .بهدیهن
اساس انگلیسی اگرمحمدظاهرشاه وفات می کرد ،سلهطهنهت بهه
پسربزرگش احمدشاه میرسید واگراومی مرد ،سلطنت نه به کهدام
برادرش بلکه به پسرارشدش میرسیهد واگهرپسهرنهمهیهداشهت بهه
دخترارشدش! درحالیکه درتاریخ سالطین درافغانستان ایهن اصهل
مروج نبود ،چنانکه وقتی امیرحبیب اهلل کشته شد ،امان اهلل خهان
پسرسومی اش پادشاه شد .
بهرحال محمدظاهربدون مراجعه به آراي ملت ،به خواست
انگلیسهاپادشاه شد ومانندپدرش دست نشاندۀ انگلیس بود ،بهمیهن
سبب بودکه درخطابه ها به ملتش (رعایاي من) میگفت که کلمهۀ
محترمی براي ملت نبود .وقتی اوبه سلطنت برداشته شد پسهربهچهۀ
بودکه سن وسالش رابعضاً  26بعضاً 20وبعضاً  29قلمدادکرده اند و
اگراوسط آنراقبول نماییم هفده سال وسه ماه رامیدهدکه گریز و
گریۀ او دروقت کشته شدن پدرش وپنهان شدن درپشت مادرش از
ترس کاکاها ،اورا پسربچۀ خام ونابالغ ثابت میسازد .حقیقت تلهخ
ودردناک اینست که چطورمیتوان تسلیمی امهوریهک کشهور و
سرنوشت یک ملت رابه دست یک پسربچۀ خام تعبیرکرد .عهقهل
سلیم میگویدکه این یک ظلم وجفاي عظیم به کشورومردم بهود.
دراسالم شرط اول زعامت داشتن جسم سالم ،علم فراوان وتهقهوي
برترازهمه است وسن پختگی راچهل سالگی دانسته است.
درآنزمان صدایی بلند نشدکه چراچنین جفاي عظیم بحهق
این ملت میشود حتی نورالمشایخ که قبا وعباي دینی دربهرداشهت
حقیقت راکتمان کرد ودستی راکه بایدبه قرآن درازمیشد ومطابق
آن عمل مینمود ،به کاسۀ انگریزهادراز کهرده ودسهتهورآنهههارا
پذیرفت وبراي اغواي ملت ،ظاهرشاه راکه منتخب ملهت نهبهود،
المتوکل علی اهلل نامیدوبه پاداش آن خودوخانهواده اش بهراي
سالیان دراز منفعت هابردند .
هفده سال سلطنت محمدظاهرشاه براي نهابهودسهاخهتهن
دشمنان انگلیس ،زجر و شکنجه وکشتار آزادیخواهان ،دانشمندان
ومنورین ،سرکوبی مردم شمالی و قطغن وهزاره جات ،تحهمهیهل
قواعدظالمانه باالي ملت ،تولیدترس ،رعب ،خهوف و دهشهت
ازمجازات حکومتی درمیان مردم بود سهپهري شهد .پهس ازآن
ظاهرشاه کمی بهوش آمدوعنان اموررا دردست گرفت که احتماال
اثرات نشست و برخاست اوبا نیومن سفیرامریکا ووصایاي اوبوده
باشد ،وهم اوضاع جهان تغییرخورد ،انگلیس از ابرقدرتهی افهول
کردونقش آن به امریکاکه تازه بحیث یک کشورمقتدر ظهورکرد
( ص هفت)

هفته نامۀ امید

نظری بر یک کتاب تازه

»یادنامۀی استادقاسم «

بنیانگذار موسیقی معاصر در افغانستان

گردآورندۀ این کتاب ارزنده آقاي وحید قاسمی ،نواسۀ
هنرمندبزرگ استاد قاسم مرحوم می باشد ،که امروز خود یکی از
هنرمندان وآهنگسازان نخبه و باسوادعالی موسیقی به شهمهارمهی
آید .
کتاب با قطع وصحافت عالی درپاییز  2399در 122برگ
و درهزارنسخه در چاپخانۀ انتشارات امیري درکابل انتشاریافته ودر
هشت بخش ترتیب شده است -2 :زندگینامۀ استادقاسم -1 ،آثار و
آفریده ها -3 ،فرزندان وبازماندگان استادقاسهم -2 ،شهاگهردان
استاد قاسم -2 ،نوشته هاومقاالت -6 ،حکایات وخاطره ها-2 ،
متن اشعاري که استاد درقالب آهنهگ اجهراکهرده اسهت و -0
تصاویر .همچنان در آغازکتاب دوتقری یکی ازآقاي محمدطاهر
زهیر سرپرست فعلی وزارت اطالعات وفهرههنهگ و دیهگهري
ازداکترسید مخدوم رهین وزیرپیشین وزارت اطالعات وفرهنهگ،
و مقدمۀ به خامۀ آقاي وحید قاسمی .
دربخشی ازمقدمۀ وحیدقاسمی آمده :از دیرزمانی آرزو
داشتم که نقش آفرینی وتاثیرگذاري پدربهزرگهم» ،اسهتهادقهاسهم
بنیانگذار موسیقی معاصر «رادرمجموعه یی که بتواندمعرف یهک
بخشی ازتاریخ موسیقی اصیل کشورباشد ،گهردآوري وبهیهرون
نویس نمایم ،اما درگیري هاي معمول زنده گی ،ههمهواره ایهن
آرزوي بزرگ رابه تاخیرمی انداخت .خوشبختانه دریکی چندسال
اخیر ،فرصتهایی میسرشدتابه این آرمان بزرگ جامعه ي عهمهل
بپوشانم ،ممکن کارکوچک و ناچیهزي بهاشهد ،امها مهطهمهنهاً
میتواندآغازي باشد براي پرداختهاي بهترومنسجم تهر .تهردیهدي
ندارم که روزي اهالی دانش وفضل به این مهم به صورت جدي و
مفصل می پردازند...
داکترسیدمخدوم رهین تقریظش راباعنوان »پیهشهیهنهۀي
موسیقی درافغانستان «آغازکرده است» :نامت بماند تهاابهد ،اي
روشن از تو جان ما
موسیقی درافغانستان کنونی یادرخراسان دورۀ اسهالمهی
وآریاناي کهن سابقه ي کهن دارد که عمرآنرامیتوان به نخستهیهن
ترانه هاي آریایی وسرودهاي آیین مهرپرستی رسانهیهد .درزمهان
شاهنشاهی ساسانی بزرگترین آهنگساز ونوازنده ي آن عصر باربد
اهل خراسان بودومعروف است که اوبراي بزم هاي خسرو پرویهز
 3 62دستان(نغمه ،نوا ،لحن ،آهنگ) ساخته بود ،به طهوري کهه
هرروز دستان تازه یی مینواخت وهیچ دستانی درسال بیش ازیکبهار
نواخته نمی شد( .نظامی گنجوي) ،سی لحن باربدي را درمنظومهه
ي خسرو وشیرین یادمی کند و (ثعالبی) دستانهههاي خسهروانهی
رانیزبه باربد نسبت داده است .این خنیاگر بزرگ به عنهوان مهثهل
اعالي نوزنده گی درادب پارسی دري زبانزد و الحان و دستان هاي
بازمانده از او معروف بود.
ز شاخ هاي سمن مرغکان باغ پرست
به لحن باربدي برکشیده ان آهنگ
از آن چنههدان نعیم این جهانی که
(ارزقی هروي)
از آل ساسان و آل سامان
ثناي رودکی مانده ست و مدحت
نواي باربد مانده ست ودستان (مخلدي)
برعالوه مطربان وخنیاگران بهزرگهی چهون سهرکهش،
سرکب  ،نکیسا ،بامشاد چهره هی برجسته ي موسیقی پیش ازاسالم
درحوزۀ گسترده ي فرهنگی ما بوده اند .از این بیت اسدي طوسی
برمی آیدکه رامشگران کابل درآن روزگار شهره بوده اند :
برآورده رامشگر کابلی زه رود باخامه زابلی(گرشاسب نامه)
تصویردختران رامشگر بامیان درسینه ي کهوههی درآن
والیت باستانی شاهد دیگري بروجود موسیقی پیشرفته درخراسان
پیش ازاسالم است.
درزمان خالفت ولید بن یزیداموي ،خلیفه به نصهر بهن
سیار ،حکمران عرب در خراسان دستور دادتاازخراسهان بهرایهش
»آالت ساز وادوات نواز وخنیاگران خوش هنجار هرچه یهافهت
شود« به پایتخت خالفت ،دمشق بفرستد .
شواهدي هست که موسیقی خراسانی ازطریق اغانی وساز
وآواز شهرهاي بزرگ اسالمی چون بغداد و دمشق بهرمهوسهیهقهی
مغرب زمین نیزاثرگذاشته و افکارعلمی فیلسوف ودانشمندبهزرگ
ابونصرفارابی درزمینه ي موسیقی تحوالتی درمهوسهیهقهی اروپها
آورده است .ودیع صبرا مدیرکنسرواتور ملی لبنان می نویسدکهه
دونوع گام دیاتونیک و فزیک که پایه واساس موسیقی غهرب را
تشکیل میدهند ،درزمان فارابی ازهم متمایز بود وتهمهایهل بهراي
اجراي گام فزیکی نیزهمان وقت ایجادشد و درزمان صفی الدیهن
ارموي کمال رواج یافت وبرعکس آنچهه مشهههوراسهت ،زارلهن
ایتالیایی مخترع گام فزیکی نبوده بلکه ازطرفداران ومشوقین آن
در اروپا به حساب می رود .همچهنهان ودیهع صهبهرامهیهگهویهد
ابونصرفارابی مخترع هارمونی

شمارۀ 1801
الکسندریه ،ورجینیا
پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
صفحاتی از زندگی ام در وصلت و در هجرت () 2
راستی درآن کوچه ودرآن زادگاه ومنزلگهۀ مهحهبهوب بهودکهه
نخستین نردبان و صفحات آموزش وپرورش من شکل میهگهرفهت
ومحیط وماحول آن وشیوه ها و مراودات اجتماعی افرادفهامهیهل
وساکنین محله وخاصتارهنماییها وارشادات پدر ومادرم درحیهات
سادۀ روزمره ،تاثیرات وانتباهات عمیق وسهرنهوشهت سهازي را
درقلب ودماغ و روحیات وشعایرم بجامیگذاشت .
مادرم باوجودیکه مکتب نرفته ودرسی نخوانده بهود ،ههمهیهشهه
بامحبت وگفتار دلنشین وپرنفوذ خود نصایح سودمندي مهیهکهرد
ودرخالل قصه هاوافسانه ها ،به من درس اخالق ومراودات انسانی
ومردمداري میداد .خواندن قرآن مجید رابلد بود وهرصبهح پهس
ازاداي نماز سورۀ مبارکۀ یاسین راباآواز رسهاتهالوت مهیهکهرد
وباشنیدن مکررآن ،چندآیت اول آنرامن نیزبه حهافهظهه سهپهردم
وبعدها از یاد برایش میخواندم وتاحال درخاطرم نقش است .
پدرم ،مرحوم عبدالباقی لطیفی که شخص تعلیم یافتهه ومهنهورو
درعین حال نویسنده وصاحب یک کتابخانۀ شخصی درمنزل بهود،
به تربیت معنوي و اجتماعی وتشکل کرکتر وشخصهیهت آیهنهدۀ
اطفال خود وپیشرفت درس وتعلیم ما اهمیت زیادقایل بود وتوجه
مزیدداشت .یادم هست که گاهگاهی وقتی همهه فهرزنهدان بهه
دوراوجمع میبودیم ،بامتانت ودوراندیشی خاص بمامیگفت :اگربه
دروس وتعلیم تان کوشش کنید ،درآیندۀ زندگی ودرکهالنسهالهی
تان ،در اجتماع میتوانیدموفقیتهاوموقعیت ودرجات خوب رابدست
آوریدوصاحب کار ومقام ومعاش شوید .وقتی پدرم این سخنهان
راگوشزد میکرد ،دلم براي رسیدن به چنیهن مهوقهعهیهتههها ذوق
میزدودرتۀ دل پرهیجان میشدم وباخود میگفتهم ایهکهاش ههرچهه
زودتر تعلیمیافته شوم وتنخواه بگیرم وبه گفتهۀ مهادرم صهاحهب
کمایی و مردنان آورخانه شوم ...
بامشاهدۀ مصروفیتهاي روزمرۀ پدرم وعهم بهزرگهوارم مهرحهوم
عبدالرشید لطیفی ،که هردوفامیل دریک حهویهلهی( درآخهریهن
قسمت کوچۀ اندرابی) زندگی می کردیم وایندو برادر صمیهمهی
وهم مسلک ،همیشه به قلم وکهتهاب ومهطهالهعهه و نهوشهتهن
سروکارداشتند ،عالیق مرانیزبه خوانهدن ونهوشهتهن روزافهزون
میساخت .شبهاکه پدرم دراتاق خودمطالعه میکردیاچیزي مینوشت
وبه من امکان مشاهدۀ او ازالي پردۀ اتاقش میسرمیشهد ،ههمهان
سخنان ونصایح قیمتدارش بیادم مهی آمهد وآرزوي مهطهالهعهه
ونویسندگی رادرسرمی پرورانیدم .
امروزکه به کهولت رسیده ام طبیعتاً یک سلسله رفتهاروکهردار
اجتماعی وشیوه هاي آن پدر فرزانه رادرخود منعکس میبینم .مثهال
دراکثرجاها ،حتی درمحافل میهمانی اورامی دیدم کهه کهتهابهی
دردست داشت وصفحات آنرابااشتیاق مطالعه میکنهدوگهاههی در
تفکرفرو میرود وازین جهت درمحافل به مهکهالهمهۀ اطهرافهیهان
کمتراشتراک می ورزید ...این خصلت یابصورت ارثی ویا کسبی
درمن نیزتبارز دارد واوقات زیاد زندگی رادرمطالعهه یهانهوشهتهن
سپري کرده ام ،وهمیشه درپهلوي کارهاي علمی مسلکی واداري
خویش بهمین مصروفیت وعادت ادامهه داده ام وازمهطهالهعهۀ
آثارنویسندگان وشعراي وطن وجهان خاصتا بخواندن وتهرجهمهۀ
آثارنویسندگان وادباي فرانسه وجرایداین ممهلهکهت ههمهیهشهه
سروکارداشته وتاامروزازآن دست نکشیده ام .بافراگرفتن دولسان
خارجی دیگر ،آلمانی وانگلیسی ،ازمطالعه و ترجمۀ کتب وجراید
ومجالتیکه درین دوزبان به نشرمیرسد ومیسرمیشود نیز اسهتهفهاده
هاي اعظمی وپرثمري کرده ام .
راستی یکی ازخصایل خوب وعادتی راکه من نتوانستهم ازپهدرم
پیروي کنم همینست که اوبادوستان وآشنایان خودکه اکثهرآنههها
شخصیتهاي بزرگ ادبی و نویسندگان وشعراي مهعهروف وطهن
بودند ،مراودات بسیارنزدیک ورفت وآمد و دیهدوبهازدیهدههاي
خودمانی و نهایت صمیمی داشت ،وتاهنوزاین مسأله برایم روشهن
نشده که چرا چنین صفت خوبی رااز اوبه ارث نگرفتم ودوستهان
عزیزم همیشه از این نارسایی من گله مندهستند .شایدسبب مهم آن
یکی هم محجوبیت من باشدودیگر اینکه مهنهزل وسهروسهامهانهی
درخور پذیرایی آنها نداشته ام  ،وحال دردیارهجرت نیزکه بهیهش
ازسی وچندسال میشود درین سرزمین بود وباش میکنهم ،ههمهیهن
کمبودي درمن موجود است ،ودریک اپارتمان مختصر وبی پیرایه
به زندگی پر نشیب وفرازدیارغربت ادامه میهدههم ولهی بهادلهی
پرازگنجینه هاي عشق وطن ،وآزادي ونجات آن ازفقر وفالکت/.
(دنباله دارد)
************
H armonieونخستین کسی اسهت کهه فهکهر ایهجهادههارمهونهی
رادرموسیقی وارد نمود.
دردورۀ اسالمی هنرموسیهقهی درخهراسهان ههمهچهنهان
درپیشرفت وتکامل بود و دانشمندان وپژوهندگان بهه تهحهقهیهق
ومطالعه ي دقیق علمی درباب آن پهرداخهتهنهد .نهام تهعهدادي
ازنواهاودستانهاي موسیقی قدیم بصورت پراگنده در دواوین شعرا
و سایرکتب دیده میشودکه امهروز اطهالع درسهتهی دربهاره ي
آنهانداریم وهریک ازآنها به آیین خاص ومقتضاي حال نواخته می
شد.
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صفحۀ چهارم

ازجمله نواهاي مذکور دستان خسروانی بودکه دراصهل
اختصاص به دربار پادشاهان داشت ودستانی سنگهیهن وخهواص
پسند بوده وبعید نیست که موسیقی وراگ درباري هنهر مهتهاثهر
ازنواهاي خسروانی باشدوامیرخسرودهلوي وسیله این انهتهقهال
هنري شده باشد.
درشعرها وترانه هایی که بااین آهنگ هاخوانده میشد موقعیهت،
زمان ومکان ومستمعان درنظرگرفته میشد .مولف قابوسنامهه در
آداب خنیاگري میگوید» :به هرسرود معنی دیگري گوي وشعهر
وغزل بسیار یادگیر چون فراقی و وصالی و توبیهخ ومهالمهت و
عتاب و رد و منع وقبول و عطا و احسان وخشهنهودي و گهلهه
وحسب حال هاي وقتی وفصلی چون سرود هاي بهاري وتابستانی
وخزانی و زمستانی ووقت هرسرود بدانی« و دربهاره ي سهرودن
آهنگهاي متنوع اندرزمیدهدکه »جگرخواره(خسته کن) مبهاش
وهمه نواهاي خسروانی مزن « آنگاه تجویز میهداردکهه دربهزم
عیاران ونظامیان ودر محضرپیران وسالخورده گان وجوانان وزنان

وکودکان چه آهنگها ونواهایی به کارگرفته شدتاهیچ گهروههی
ازمردم ازلذت موسیقی بی بهره نمانند.
در زیراین تمثال شادروانان شاه امان اهلل خان واستادقاسم ،این داستان
کوتاه درپشتی کتاب نقل شده :»...گویندوقتی یکی ازدوستان استاد
قاسم رابه زندان افگندند ،گناه بس عظیم به وی بسته بودند .روزی درباغ
بابرشاه بزم خسروانی برگزارشده ب ود ،استادنیزدرآن بارگاه حاضربود،
چنان شوریده ومست میخواند که شاه به وی وعده دادکه هرچه بخواهد
ببخشندش  .استادبالفاصله این بیت را به نوا درآورد
بخشیدن درم نبودپیش ماکرم صاحب کرم کسی ست که بخشدگناه را
چنان موثرافتادکه شاه امرداد آن جوان را ازندان آزادسازند.

براي زنان وجوانان ومهردان لهطهیهف طهبهع تهرانهه
راتجویزمیکند [ازآن که از وزن هاهیچ وزنی لطیف تر ازتهرانهه
نیست « .موسیقی عاشقانه وشاد ،نواهاوپرده هاي ویژه به خود را
داشته است :
همی زادراه هاي خوشگواران همی کردندشادي نامداران
(ویس ورامین)
چون رشد وپیشرفت واعتالي هنرها نیازبه محیط امن وبه
دورازجنگهاي خانمان برانداز دارد ،ههرگهاه درکشهورحهوادث
ناگوار مخل صلح وامنیت رخ داده ،افول هنرها ازجمله موسیقهی
رانیزبه همراه داشته است .دردوران متاخر پس ازپایان دوره ي
تیمورشاه درانی وکورشدن شاه زمان ،اغتشاش ونهاامهنهی بهر
اثرجنگهاي قدرت طلبی سالیان درازدوام کردکه تاتخت نشینهی
امیر عبد الرحمن خان به درازاکشید .دراین دوران سهیهاه ههمهه
مظاهرفرهنگ وهنرروبسوي افول رفت وموسیقی هم ازآن جمله
بودکه به تدریج ازحمایت ارباب قدرت و حکومتهاي مهتهزلهزل
متعدد محروم گشت  .درچنین شرایطی ارباب ههنهر بهیهشهتهربهه
کشورهاي دورونزدیک که برایشان عرصۀ کاروفعالیهت ههنهري
مساعد باشد روي می آورند  .میتوان گفت که براثر همین سقوط
موسیقی بازمانده از نواها وآهنگهاي موسیقی نیرومنهدگهذشهتهۀ
خراسان درسطح رسمی دربار بودکه امیر شیرعلی خان شهمهاري
ازخنیاگران هندي رابه کابل دعوت کردکه تعدادي ازآنهان را
خانم هاي آوازخوان تشکیل میدادند .ازاین تاریخ به بعد موسیقی
هندي در پایتخت جاي موسیقی ملی راگرفت وبرذایقه ي هنهري
دربار وحواشی آن به تدریج برهمه اثرگذاشت .
باظاهرشدن استادقاسم که درشبه قاره ي هندبه نام قاسم
افغان شهرت یافت ،ابداعات وابتکاراتی درموسیقی پایتخت روي
نمودکه سبک خاص غزلخوانی بهترین مظهرآن است .درباره ي
استاد مرحوم گفته اندکه حدود یکصدهزار بیت ازبزرگان ادب
پارسی دري را از برداشت وحافظه ي نیرومنداو درمواقع خهاص
درخواندن ابیات مناسب به یاري اومیرسید ومایهه ي اعهجهاب
شنونده گان میشد .استادقاسم افزون براستادي اش درموسیهقهی،
جوانمردي بود باوفا وحق شناس واخالق کریمانه داشت .
میرعبدالعزیز والی درویش صفت وبافضیلت کابل کهه
سالهایی به حکم وظیفه باآخرین پادشاه افغانستان محشور بهود،
قصه میکردکه درسالهاي صدارت سردارمحمدهاشم خان که کینه
عمیقی ازشاه امان اهلل به دل داشت وکسی جرئت نهداشهت کهه
ازترس او نامی ازشاه امان اهلل ببرد ،استادقاسم که مورد عهالقهه
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هفته نامۀ امید

دربدر کابلی

شمارۀ 1801
وودبریج ،ورجینیا

بازهم دربارۀ سریال صلح باطالبان

یکسال و اندي از روزسیاه عقد موافقتنامۀ خروج نظامیهان
امریکایی و ناتوازافغانستان که توسط شخصی بنام مال برادر طالب
تروریستی که نامش درلیست سیاه امریکا وسازمان ملل متحد درج
بوده وبخاطرامضاي همین قرارداد اززندان (استراحتگاه طالبان در
پاکستان )گویا آزادشده بود،به حیث نمایندۀ طالبان تروریست بها
شخصی بنام زلمی خلیل زادکه گویند امریکایی افغهانهی االصهل
است اما اوباید ازجملۀ برادران آنطرف خط دیهورنهد ،ازصهوبهۀ
سرحدو امریکاي پاکستانی االصل باشد به حیث نماینهدۀ وزارت
خارجۀ امریکا دردوحه مرکزامیرنشین قطریکی ازحامیان سرسخت
طالبان تروریست ونوکرامریکا مانند کشورپاکستان  ،به امضهاء
رسید  ،میگذرداما دررابطه به مذاکرات صلح بین هیات جمههوري
اسالمی افغانستان وهیات صلح تروریستی طالبان که خواست تمام
اقشارملت افغانستان است ،اقدامی بعمل نیامده اسهت و نهخهواههد
آمد  .زیرا نمایندۀ امریکایی فوق الذکردر مورد بهیهرون شهدن
نظامیان امریکایی ازافغانستان با تروریستان موافقه کرده است نهه
بخاطرصلح بین جمهوري اسالمی افغانستان و تروریستان طالب .
درجریان مزاکرات این دوطرف که منجر به امضاي( شرم
نامه )براي امریکا خوانده شده،اوالً جمهوري اسالمی افغانسهتهان
نادیده گرفته شده ثانیاً نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا خودراعقهل
کل وکل اختیاردانسته ،ازجانب دولت افغانستان نماینده گی کرده
وحاتم بخشی هاي بنفع طالبان تروریست انجام داده است ازجملهه
آزادي تعدادپنج هزارزندانی طالب که حین ارتکاب جرم از قبیهل
مسلمان کشی  ،دزدي ،باجگیري ،چپاول  ،دهشت افهگهنهی ،بهم
گذاریها ،ترورانسانهاي بیگناه ،قاچاق مواد مخدره،وبه گفتۀ سخن
گویان طالبان تروریست حمالت استشهادي که همه وهمه خهالف
دستورات قرآن است ودها جرم دیگر ،بلفعل دستگیر و در بهنهد
کشیده شده بودند وهرکدام به انجام جنایهات خهوددرمهحهاکهم
اقرارهم کرده بودند،در ظرف ده روزودراخیر این بخش نمایهنهدۀ
وزارت خارجۀ امریکا موافقه کرده است که(امریکا کمک میکند
تا طالبان ودولت افغانستان ظرف سه ماه تمامی زندانیان یکدیگر را
آزاد کنند )
قابل ذکراست که در بخشی ازموافقتنامۀ بی سر وپها وبهی
مفهوم یادشده آمده است که( امریکا و مهتهحهدانهش تهعهههد
خودرابراي عدم تهدید یا استفاده اززوردر برابرتمامیت ارضی یها
استقالل سیاسی افغانستهان ویهادخهالهت درامهورداخهلهی ایهن
کشورتجدیدمیکند) آیا موافقه دربارۀ آزادي مجرمیهن جهنهگهی
تروریستان طالب مداخله و تهدید درامورداخلی افغانستان ،نیست؟
دربخش اخیراین شرم نامه(موافقتنامه)آغاي خلهیهل زاد
تهعد سپرده است که (امریکاکوشش می کهنهدبهراي بهازسهازي
افغانستان با دولت جدید افغانستان همکاري اقهتهصهادي داشهتهه
باشدودرامورکاري آن دخالت نکند) آیا این استفاده از زور و
تهدید و مداخله درامور داخلی افغانستان نیست که امریکا بهراي
کشورمایک دولت جدید بسازد ؟
تمام تعهد هاي خلیل زاددرین موافقتنامۀ خروج نظامیهان
امریکایی ازافغانستان بدون ،حضور نمایندۀ دولهت جهمهههوري
اسالمی افغانستان وبدون درنظرداشت مواد قراردادهمکهاري ههاي
استراتیژیک که بین نمایندگان دولت امریکها و دولهت بهرحهال
افغانستان دردومین روزدورۀ اول ریاست جمهوري اشرف غهنهی
درسال  1222به امضاء رسیده صورت گرفته است وبراي دولهت
فعلی افغانستان الزام آور نیست .
اینجا میخواهم تذکر بدهم که من در دفاع ازحهکهومهت
اشرف غنی نیستم وهرگزهم نخواهم بود اما دررابطه به اینکه حهق
چیست وباطل چیست – خوب چیست وبد چیست ویاتصامیمیکهه
ازطرف کشورهاي خارجی بنام دوست استراتیژیکی واشخاص و
افرادبی مسؤلیت داخل کشور که بهنهام سهیهاسهیهون دررابهطهه
بسرنوشت کشور و مردم نظرات غیرمسؤالنه ارایه میدارندواذههان
عامه را مغشوش میسازند به حیث یک فردافغان یا افهغهانسهتهانهی
ابرازعقیده نمایم از جمله :
میگویند که وزیرخارجۀ امریکا نامۀ بهه اشهرف غهنهی
فرستاده و درآن تذکر داده که دراجالس ترکیه که قهرار اسهت
درهمین ماه اپریل تحت نظر ملل متحد دایر گردد اشتراک کهنهد
ومقام ریاست جمهوري اش را به دولت مؤقت بااشتراک گهروه
تروریستی طالبان که با وزارت خارجۀ امریکا ،کشوري که خهود
را حامی حقوق بشر -حقوق زن – آزادي بهیهان-دیهمهوکهراسهی
وغیره وغیره میداند مواقتنامه امضاء کرده  ،وبه بی مسؤلیت هاي
داخلی ،بسپارد وخودش و حواریونش جُل وپوستک خودرا جمهع
کنند وچهار طرف شان قبله .اینجاه سوال مطرح میشود که کجاي
این دستور مداخله در امور داخلی کشورافغانستان نیست ؟
مردم افغانستان ازحکومات مؤقت قبلی خاطرات نهایت بد
دراذهان خود دارند -حکومت مؤقت صبغت اهلل مجهددي بهمهدت
دوماه برهان الدین ربانی براي چهار ماه به اسهاس کهنهفهرانهس
پشاور2991وکنفرانس اسالم آباد 2993بموافقه وتصمیم پاکستان
– عربستان و ایران ( .البته استاد ربانی ازاین مقام دولت مهؤقهت
کناره گیري نکرد ویک تعداد اشخاص و افراد را در والیت

هرات بنام لوي جرگه جمع وریاست خویش را براي مدت چههار
سال تمدید کرد)که این تصمیم ریس جمهور مؤقت یاد شده پیامد
هاي نهایت بد ،خانه جنگی  ،کوچه جنگی وجنگ هاي گهرو
هاي که خودرا مجاهد مینامیدند ونزد مردم کابل به تفنگ سهاالر
وجنگ ساالر شهرت یافته بودند درکابل به اوج خود رسید که تنها
گلبدین وتنظیمش درحدود بیشترازشصت هزارازباشندگان کابل را
اعم از زن ،مرد،طفل پیروجوانرا توسط راکت پراگنیهههاي شهان
بقتل رسانیده منازل مسکونی شان را ویران وعدۀ از شهریان کابل
راآواره و سرگردان روانۀ کشورهاي همسایه کرد.
حکومت مؤقت دیگربعدازکنفرانس بن بهودکهه کسهی
رابنام حامد کرزي به این پست حکومت مؤقت انتصاب کردند که
بعد ازبه اتمام رسیدن موعد معین آن کرزي خهود را بهریهاسهت
جمهوري کاندید کرد وانتخابات ساختگی را گویا برد  .ونامبهرده
براي دور دوم هم کاندید و برنده اعالن شد که درایهن دودورۀ
ریاست جمهوري کرزي ،آي اس آي پاکستان دوبهاره طهالهبهان
تروریست را که درکوها باالشده بودند بایکتعداد ازخلقهی ههاي
شکست خورده که با حزب اسالمی گلبدین یکجا شهده بهودنهد
باتعدادي ازوطن فروشان دیگر را دورهم جمع کرده شروع کردند
به بغاوت وکشت و کشتار مردم بی گناه افغانستان وخرابی جاده ها
وپل وپلچک ها واعمال تروریستی دیگر .البته کرزي درپیشرفهت
تروریستان طالب درقلمرو افغانستان نهایت کوشش بعهمهل آورد
وحتی سالح ومهمات دولتی را به اختیار ایشان قرارمیداد و شبانهه
بخش نظامی طالبان تروریست را با فامیل هاي شان ازپهایهگهاههاي
نظامی صوبۀ سرحد پاکستان به والیات شمال افغانستان انهتهقهال
وبخانه هاي مسکونی هموطنان شمال کشورحهمهلهه ور،وخهانهه
وزندگی ایشان را اشغال وازآن خانه ها باالي نظامیان کشورومردم
بیگناه آن مناطق حمله میکردند  .کرزي در دفاع ازآنها همواره بها
قوماندانهاي ناتو مخصوصاً امریکا که ولی نهعهمهتهش ههم بهود
درجروبحث بوده واجازه نمیداد تا طیاره هاي نظامیان نهاتهو کهه
بکمک اردوي ملی باتروریستان طالب در جنگ بهودنهد ،بهاالي
مراکز شان بمباران یا حمله نماید وچنین وانمود میکرد که بهاالي
منازل مسکونی مردم حمله نکنید  ،درحالیکه آن منازل مسکهونهی
مراکز حملۀ طالبان تروریست باالي اهالی بیگناه ونظامیان اردوي
ملی وپولیس کشور بود .این عمل ناجوانمردانۀ پاکستان ونامردي
حامد کرزي تاکنون ادامه دارد که دست آورد یک ریس دولهت
مؤقت درافغانستان بود.
حاال که وزارت خارجۀ امریکا باامضاء موافقتنامۀ شهرم
آوربایک گروهک نهایت کوچک تروریستی بنام طالبان بدون در
نظرداشت نظریات ملت رنج کشیده ونظهر دولهتهمهردان فهعهلهی
وقرارداد استراتیژیکی که با دولت فعلی افغانستان دارد ،نظامهیهان
شان را ازافغانستان خارج می کنند ،میدانند و فکر کرده اند کهه
سرنوشت دموکراسی -آزادي بیان -حقوق بشر -حهقهوق زن و
سایر دست آورد هاي بیست سال اخیر،در افغانستان چه مهیهشهود؟
ازهمین حاال که فقط نامۀ وزارت خارجۀ امریکابراي ریس جمهور
موجود افغانستان آمده است جنگ ساالران که خود را به غهلهط
سیاسیون می نامد ،در(تک و دو) افتاده اندوهرکدام عریضه گونۀ
بنام طرح صلح براي ارایه به نمایندگان کشورهایکه درکنفرانهس
صلح ترکیه اشتراک میورزند ،تهیه کرده وشکم هاي شانهرا بهراي
گرفتن ریاست حکومت مؤقت ؟ چرب مینمایند.ازجهانهبهی ایهن
سیاسیون نام نهاد هرکدام ازطرف خود طرح ها جداگانه ترتهیهب
ومیگویند در کنفرانس خیالی ترکیه ارایه میدارند.آیا میدانند کهه
اگر طرح هاي ایشان به مزاج (مزاق) طالبان وپاکسهتهان خهوش
بخورد ودولت فعلی افغانستان آنرا نپذیرد  ،این قرار داد نامئنهههاد
صتح خیالی را از طرف دولت جمهوري اسالمی افغانسهتهان کهی
وکدام مرجع امضاء خواهد کرد  .واگرغیر ازنمهایهنهدۀ دولهت
برحال فعلی افغانستان ،از طرف یکی از جنگ ساالران مثالً همیهن
گلبدین که ازهمه بیشتربراي گرفتن این مقام حریث است وعهیهن
مفکورۀ طالبانی دارد مخصوصاً که ازمهره هاي سوختۀ پاکستهان
هم است ،امضا و موافقه شود امامقامات دولت فعلی که یکطرف
جنگ یا یکطرف قضیۀ افغانستان است ،آنرا نپذیرد  ،نتیجهه چهه
خواهد شد ؟
من خروج غیرمسؤالنۀ قواي ناتو وامریکارا ازافغانستهان
وآوردن حکومت مؤقت رابه صالح کشورومردم افغانستان نمیدانم
وخاطرنشان باید کرد که این نظرمن به هیچ وجهه بهطهرفهداري
وحمایۀ دولت موجود وریس جمهورغنی وشوراي صلح مهوجهود
که هیچ کاري ازبدوتاسیس تاکنون که مدت بیشترازشش هفت ماه
میگذرد،نکرده اند ،نیست  .اما این مطلب باید روشن ساخته شهود
که طالبان تروریست هیچگاه بفکرصلح،مذاکره وشریک شدن در
قدرت بادولتمردان تحت نظام فعلی افغانستان نیستند مخصهوصهاً
بعد از امضاي موافقتنامۀ خروج نظامیان امریکا و ناتوازافغانستهان
،که باخلیل زاد امضاء کرده اند ،پاچه ها را برزده اندتابه کرسهی
امارت اسالمی خودساختۀ شان تکیه زنند .که البته این امید واري
راامریکا وپاکستان که دوکشورعمدۀ حامی وایجادگر (دنهبهالهه
درص ) 2
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صفحۀ پنجم

اظهارتبریک تعدادی ازدانشمندان به »امید«

بااین شماره جریدۀ امید سی ِّمین سال انتشار خودرا آغازمی کهنهد .بهعهضهی از
مهربانان مراتب شادمانی شان رابدین مناسبت قلمی فرموده وفرستاده اند ،کهه بهه
ترتیب وصول آن به اداره خدمت خوانندگان ارجمندارائه می شهود .جهنهابهان
داکترسیدمخدوم رهین ،داکترغالم محمددستگیر واستادداکترمحمهدحهیهدرخهان
سابق رئیس دانشگاه کابل .عدۀ کثیري ازدوستداران امید باتلفون وایهمهیهل ههم
ازشروع سییمین سال امید تبریک وتهنیت گفته اند ،ازهمۀ شان ممنونیم.

سی سالگی امید فرخنده باد

سی سال پیش ازین »امید «درایالت کالیفورنیاي ایاالت متحده آغاز به انهتهشهار
کرد .همین آقاي محمدقوي کوشان که اکنون باگذشت زمان کم کم قهامهتهش
خمیده ،آن روزها با شور ونشاط جوانی این بار سنگین رابرشانه گرفت و ایهنهک
که برف پیري سر ورویش را خاکسترپاشیده ،باهمان شور واشتیاق ،ولی نه بهاآن
نیرومندي نگذاشت که این محبوب ترین نشریۀ برونمرزي مردم افغانستان از پها
بیفتد .باهمه کاستی ها که فقر دررأس آن بوده است ،این مردک درکار نشهر و
پخش امید کوتاهی نکرد .باید این پشتکار وعشق وایمان را ستود .
همکاران امید سرشناسان علم وادارۀ کشور ما بودند .شادروانان پروفهیهسهر مهیهر
حسین شاه ،غالم حضرت کوشان ،جنرال محمدزکریا ابوي ،سعید فیضی ،استهاد
داکترعلی رضوي ،عبدالرشید بینش ،سیدشمس الدین مجروح ،پروفیهسهرداکهتهر
رجب علی طاهري ،سیدقاسم رشتیا ،داکترمحمداسلهم خهامهوش ،اسهتهادامهیهر
محمدکیفی ودیگران ،و دانشمندان و دوستانی که الحمدهلل حیات دارنهدداکهتهر
محمدحیدر ،داکترروان فرهادي ،محمدنعیم کبیر ،پروفیسرحمیهدههادي ،رحهیهم
شنسب ،انجنیرعبدالصبور فروزان ،پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی ،واز بهانهوان
بانو رقیه حبیب که ازعلم وتجربۀ بسیار برخوردار بود ،بانو فهریهده انهوري کهه
روزگاري صدایش دررادیوي ملی افغانستان سحرانگیزانه طنیهن انهدازبهود ،بهانهو
امیمه کوشان فرزاد وکسان دیگر که یادهمۀ شان گرامی باد ،بودند .
درین سی سال »امید «پیچ وخم هاي بسیاري راپیمود ،همراه با افت وخهیهزهها.
هرچندگاهگاهی تندروي هایی داشت به مقتضاي آن سال هاکه ملهت درخهون
می تپید وبیداد اتحادشوروي متجاوز خون وآتش به پاکرده بهود  .ویهادرایهام
مقاومت ملی دربرابر تهاجم سیاه طالبی وآي اس آي .
اکنون روز وروزگاردیگر شده است ،انتشارات چاپی دیهگهرآن بهازارگهرم را
ندارد .خوانندگان هم بیشتر دل به فیسبوک وانترنت بسته اند وازبهرکهت آزادي
بیان رسانه هاي صوتی وتصویري وطن صورت وتصویرشهان را بهه ههرکهنهج
جهان می رساند ،و»امید «دیگر آن گونه که درخانه ها رسهوخ داشهت ،نهدارد،
مانند همه رسانه هاي کاغذي .
اینک پس ازسی سال»امید «هنوز درتپش است ونبض آن درعشق بهه وطهن و
کتله هاي معصوم ملت ما می تپد .امید به »امید «است که دیر زید ،وسال ههاي
دراز بماند تا درین غربت غرب این مونس دل هاي غربت زده همچنان امیهد ههارا
زنده نگه دارد  /.داکتر سیدمخدوم رهین

»امید« ما سی ساله شد !

این موفقیت را به دوست عزیز و کوشان ما تبریک میگویم .
امید هفته نامۀ مردم افغانستان ،با عمرسی ساله اش با نشیب و فهرازههاي حهیهات
سیاسی ،اجتماعی و تاریخی افغانستانی ها با درد و رنج شخصی و فامیلی خهدمهات
فراموش ناشدنی فرهنگی و مبارزاتی در جریان مقاومت اول به مقابل روس هها
و کمونست ها به سرکردگی شهید پریزیدنت برهان الدین ربانی و ستراتهیهژیسهت
شهیرجنگ هاي دفاع ازوطن ،قهرمان ملی شهیداحمدشاه مسعود ومقاومهت دوم
مبارزه باطالب ظالم که تاهنوز دوام دارد باقربانی هاي شهخهصهی ،مهتهانهت ،و
موفقیت قدم برداشته است؛ شایستۀ همه تقدیر هاست.
امید که صداي بی صدایان مردمان اصیل افغانستانی را به کهمهک ههمهکهاري
افرادي چون استاد معظم من جناب پروفیسرعبدالواسع لطیفی که اضافه از صهد
کتاب را معرفی وصدها مقاله ،تراجم و پارچه شعر هاي جذاب و تالیفهات دارد،
پروفیسر عبدالصبور فروزان نگارنده تاریخ اجتماعی مردم ما ،ژورنالست مهتهبهحهر
محمدکریم مشتاق نوري مولف زبان مادري و محترم عهبهد الهودود ظهفهري
ودیگران ،امید ،یگانه جریدۀ خارج مرزیست که تاهنوز به مسؤولهیهت تهنهویهر
اذهان وطنداران خود درسراسر جهان نشریات داشته به سمع جهانیهان رسهانهیهده
است.
این وسعت تنویر با نشر از طریق الکترونیکی و همکهاري مهتهصهدي مهحهتهرم
سایت »خراسان زمین« موفقیت هفته نامۀ امید و همکارانش را دو بهاال سهاخهتهه
است .امید جوانان ما با امید همکاري بیشتر آغاز نمایند.
مدیر دانشمند وپرکار محترم محمد قوي کوشان ! طول عمر و صهحهتهمهنهدي
کامل تانرا با اجرعظیم و ثواب هاي بیشمار از درگاه ایزد متعال" براي خهودت و
بهترین همکارمونس و عزیزدل شما داکتر صاحب ثمیله جان ،استدعا میدارم.
داکتر غالم محمد دستگیر ،برومفیلد ،کولورادو

مبارک و مبارک و بازهم مبارک

سال نو راکه مصادف به سی مین سال نشریۀ »امید «است ،به مهردم کشهورم و
همچنین به جناب موسس امید دوست گرامی وارجمند نهایت عهزیهزم مهحهمهد
قوي جان وخانم محترمۀ شان داکترصاحب ثمیله کوشان ازصمیم قلهب عهرض
تهنیت و تبریکات تقدیم می دارم  .ازبارگاه ذوالجالل واالکرام استدعا می نهمهایهم
تا سال نو ،صالح صلح وتمامیت وسالمت افغانستان بالدیده باشهد ،و درفضهاي
دموکراتیک واخوت بین االقوامی با استقالل کامل ملی براي همیش پایهدار ودر
صف ملل آزادجهان در صلح و امنیت بسر ببرد  .آمین یا رب العالمین،
بازهم سال نومبارک همه باد! محمدحیدر سابق مدرس فاکولتۀ حقوق کابل/

هفته نامۀ امید

مشتاق احمدکریم نوري

شمارۀ 1801
شمال کالیفورنیا

زله مُل دی که بی علمه وی
او علم مُل دی که بی عمله وی

به سلسلۀمقاالت حرمت فرهنگها به خدمت مشتاقان دانش
وبینش و خوانش و پژوهش
به نام خداوندي که کارسازاست زما وطاعت مابی نیاز است
به نام گشهاینههدۀ کههارها ز نامش شود سهل دشوار ها
آنانی که عشق وعلم رامی فهمند عذاب میکشند ،وآنانی که علم
وعشق رانمی فهمند عذاب می بینند .هرقدرکه معارف به شگوفایی
برسد وآنرا ترویج کنیم واخالق راتدریس ،به همان پیمانه آیهنهده
رابیمه میتوانیم اگرهمه ازمرکب جهل پایین آیند.
1 2جنوري روزجهانی معارف وباتعلیم وتربیه وآموزش وپرورش
ازطرف سازمان ملل متحد وموسسه آموزشی وپرورشی یونسهکهو
همه ساله تجلیل می گردد .درسوم دسمبر 1220مجمع عمومی ملل
متحدبه پیشنهادیونسکو همچو روزي رابحیث یک روزمهم ویهکهی
ازنیازهاي مبرم بشریت مسمانمود ،ویکبار دیگرباتاکید وتایید که
هرطفل وکودکی درگیتی ازحقوق کامل بشمول تعلیم وتهربهیهه
برخوردار باشند .شعارهمان سهال آمهوزش وپهرورش حهقهوق
بشرپنداشته میباشد .یک خبرهمگانی ومسئولیتی همیشگی اسهت،
شعاردیگرکه یونسکو آن را برشمرد براي روزجهههانهی آمهوزش
وپرورش :آموزش براي مردم سیاره ارمغان آورصلهح وسهعهادت
ورفاه همگانی را بارمی آورد .
یونسکو بااستقبال ازتایید وتصویب قطعنامۀ سازمان ملهل ،کهه
بدون درس ،تعلیم ،تربیه فراگیر وباکیفیت براي همگان نمهیهشهود
کشور را به مسیرثابت و مطمئن سوق داد.
برابري جنسیتی وتعلیمی نیزازشاخصه هاي رفاه واقعی رادرقبال
می داشته باشد وهکذا ترکیز روي این موضوع که تبجیل وتجلیل
ازآموزش وپرورش در ایجادصلح وتوسعۀ پایدار ممدومثمر واقهع
میشودیادآوریهاي ضمنی داشت.
امروزما وزارت معارفی داریم که وزیرآن به زبان شهاگهردان و
معلمین و کارمندان وزارتش بلد نیست ،ومعلمین خیالی ،متعلمهیهن
خیالی ومکاتب خیالی این دستگاه رابه یک چیستان و طنز ومطایبه
دربین اهالی علم وفرهنگ مبدل ساخته است !
هکذا ماوزارتی بنام شهدا ومعلولین داریم ،ولی درهمانهجها ههم
ازمعلولین خیالی ومعیوبین خیالی یادشده ،درحالیکه آنهانهی کهه
بخاطردفاع مقدس وطن و نوامیس ملی و وطنداران جان باخته اند
وشهادت راپذیرفته اند ،بایدباحرمت یادشوند وبراي بازمانهدگهان
شان باحرمت واخالق نظراندازي شود وامورکاري شان بدون کدام
تاخیر انجام گردد ،بی حرمتی به آنان وبازماندگان شان و یها ههم
ازنگاه سوء اخالقی بطرف آنان نگاه نمودن ،کارعیاري واخالقهی
نیست .باید که درمقابل آنان (جانبازان) یادشهود یهعهنهی وزارت
معلولین نه و نی! بلکه وزارت جانبازان افتخارآفرین نام گهذاري
گردد .
همین حاال 122ملیون کودک درگیتی هنوزنمی توانند مهکهتهب
بروند و درس بخوانند .گذشته ازاینکه دراین یک ونیم سهال 1 2 2
ملیون بخاطرکووید  29سیستم درس شان مختل شده وازراه دور
درس میخوانند بخاطراین کرونا  2/6ملیون کهودک ونهوجهوان،
حساب وریاضی ساده وبسیط رابلدنمی باشند و دراین جمع دختران
وبانوان اوضاع واحوال خرابتر وشکننده تري را دارند.
یونیسف بیان داشته که درشرایط بحرانی کنونی  1 2ملیون طفل
درمناطق نبرد وداخل منازعات وآسیب پذیري بیشتري قراردارنهد،
ودر ورطه هاي خونین ودرعقب درهاي بسته وزمین هاي سوخهتهه
وویران وخمپاره هاشی از جنگها ،سرگردان ونهاالن بهدون درس
وسوادآموزي قراردارند .ولی باآنهم یونیسف درهمچهو شهرایهط
صدابلند می داردکه ناامید هرگزموفق نمیشود و موفق ههاههرگهز
ناامید نمی شوند .په پشتو هم یومقوله شته :زره مُر دي که بی علمه
وي  -او علم مُر دي که بی عمله وي !
درمنازعات منطقوي وجهانی فعلی از زمان(بهارعهربهی)تهعهلهیهم
وتربیه سیستمش درشرق میانه نیزبه یک مشکل عمده مبدل شهده
که درآنجاها نیز با افزون شدن تنش وبحران دختران و زنان بیشتهر
دراین آسیب پذیري شامل اند .درجنگ یمن که با حمایت کشهور
هاي منطقه چاق وگرم نگهداشته شده 2622 ،مکتب طبق گزارش
روزجهانی معارف ،میران شده است .راپورهها از افهریهقها ههم
یادآوري داشته که تنهادر کانگو درجنگهاي داخلی  222مکتب به
آتش سوخته است .
وضعیت افغانستان که بایدبیشتر باامیدواري ومتکهی بهودن بهه
معارف رونق می یافت ،سیستم درسی مختل ،کریکهولهیهم درسهی
موجود نیست  .تی درمالقات هاي صلح برسرنوعهیهت درسهی و
کریکولیم درسی چندان بحث ونظري ارائهه نهمهی شهود .ایهن
درحالیت که گاه گاهی بحث هاي حاشیوي روي اینکه صهنهوف
درسی دختران و پسران جداباشد یا دختران بی محرم نمی تواننهد
ازخانه برآیند ،در حالیکه در پکتیکا ،همان والیتهی کهه اشهرف
احمدزي گفته از(مدینۀ فاضله) اش دورمانده وجورمی کند ،همان
والیتی که درچندمکتبش سرودملی پاکستان پخش میشود وپول

پاکستانی در گردش و مورد داد وستد مردم قهرار دارد ،ولهی
درهمانجا هم مردي دانش دوست سه دخترش را دوازه کیلهومهتهر
دورتر ازقریه اش به مکتب میبرد باموترسایکلش وکنار درمکهتهب
ایستاده میشودتاکه دخترانش ازدرس خالص شوند ،ومهیهگهویهد
آرزوداردآنان داکتر و معلم شوندکه نیازمبرم محهلهه ومهنهطهقهۀ
ماست  .این درحالیست که صرف چهارخانم در مذاکهرات صهلهح
شامل اند ،ولی هرچهارشان ازروندجاري مذاکرات راضی نیستند.
برمیگردم به همان گزارش روزجهانی آموزش وپرورش که راجع
به آموزش ازراه دور و هکذا فراگیري سواد وبلندبردن آن رابیهان
داشته که از سال  1220دربسانقاط سیرصعودي داشته ،درحالیکهه
دربسامناطق سیرنزولی هم داشته است  .درافغانستان حهتهی بهراي
نوعیت استفاده ازبخاري گازي (افگاز) تعلیم وآمهوزش ضهرورت
میباشد ،بررسی هانشان داده که دردوسال گذشتهه تهنههها دربهی
احتیاطی وعدم معلومات ازبخاري هاومنقل هاي گازي  319نهفهر
تلف شده اند .حتی معلمین ندانسته اندونمی دانندچنانچه چنهدیهن
معلم براي شاگردان شان توصیه کرده اندکه گاز یخ زده بالهون را
روي چري یابخاري گرم وداغ بگذارید تاگرم شود ،وهمین توصیه
هاي معلمین بوده که درصنف درسی فاجعه آفریده .
دولت که ادارۀ بنام ادارۀ مستقل محیط زیست دارد ومصدرچندان
کار و خدمتی نشده ،اماتوصیۀ آن این بوده که زغال سنگ اجازه
نیست ،لهذامردم بیشتر لنگر راسرگاز انداختهه انهد ،درحهالهیهکهه
باهمچو تلفات ومشکل درنوع استفادۀ آن بایدعاجل توصیهه هها
ورهنمایی هایی صورت می گرفت.
این درحالیست که دولت درلست مستبدترین حکومات جهان نیهز
قلمدادشده است.احمدزي درسفرش به هرات خهبهرنهگهاران را
نپذیرفت وخبرنگاران هم بعداً پوشش اخبهارآن سهفهر راتهحهریهم
نمودند .
مشکل قوه هاي ثالثه بویژه مقننه واجراییه درجو حاکم سیهاسهی
کنونی و مثلثی که خواهان اداره هاي(جمهوریت) و(امارت) و
(مؤقت) اند ،درحالی که بدنبال توافقنامۀ سیاسی  1 9فهبهروري
 1 212وباالخره آغازمالقات بین االفغانی از  21سپتمبرتابه حهال
برطبل خشونت کوبیده شده وبیشترقتل هاي زنجیره یهی ازقشهر
روزنامه نگاران واهل رسانه وعالمان دین رابیشترهدف قرار داده
تامکتب ومسجد که سبب رشد وبالندگی مردم مهیهگهردد .آنهان
رابیشتراز علم ودرس وتحصیل دلزده ودلمرده بسازد .
در21سال گذشته  93291غیرنظامی کشته وزخمی شده اند .یعنی
 6 1262نفر زخمی و  32212نفرافراد ملکی کشته شهده انهد.
باوجودي که گفته میشود گویا  %12تلفات ملکی نسبت به سهال
هاي قبل کاهش یافته ،درحالیکه سال قبل طبق راپور 2221زخمی
و 192 0کشته ازبخش ملکی کشورداشته ،که ممکن دربهعهضهی
هابطور دقیق به ادارات ذیربط گزارش داده نشده ودرج فههرسهت
نگردیده است .درحالیکه جنگ محکوم است ودرمنازعات طرفین
معموال آتش بس دایمی وهمه جانبه ازشاخصه هاي آنست .همچنان
حف تعادل نه اینکه یک جناح رامغرورانه یک سروگردن بهاالتهر
جلوه دادن تابیشتر به زورآزمایی بپردازد وکشور رادیگر جهایهی
براي نفس کشیدن باقی نگذارند.
کنوانسیون هاومیثاق هاي صلح همه بازگوکنندۀ رسیهدگهی بهه
هردو جانب قضیه وبحرانی را بازمیگویند وخوبست که حکومهت
جدیدومستقر درکاخ سفید درحال بررسی موافقتنامۀ صلح باطالبان
وبازنگري وبازبینی به بندهاي آن که توسط زلمی خلیهلهزاد بها
زهري کردن سیاستهاي این چنینی اش ،که هر چیز رامهعهکهوس
جلوه دهد ،به نظرمیرسدکه دیگرتو بدست طالبان نیست ،اوضاع
واحوال درتختۀ شطرنج فعلی وآمدن مهره ها وکشهت دادنههها،
خصوصا که درزمان ترمب میدان بدست طالبان بود ،اما حاالبازي
تغییرکرده ،خصوصا کسانی که بازیگرسیاسی نبودند ،حاالبازیچۀ
آن شده اند.
سئوالی که من درنامۀ سرگشاده ام بیان نموده ام که چهراایهاالت
متحده به افغانستان آمد یاحمله نمود ،وروي چه علت وانگیزۀ که
هنوزخودشان بیان می دارندکه طالبان باتروریستان رابطه وعالقهه
دارند ،چطورموضوع خروج عساکر خودراتاماه می وعده نمهوده
است ؟ اکنون در جوِّ حاکمۀ سیاسی ونیز سیل نامه هاي سرگشادۀ
نهادها وشخصیت ها ،دیده شدکه آقاي انتونی بلیکن وزیر خارجۀ
جدید ایاالت متحده که بحیث هفتادویکمین وزیرخارجه حهلهف
وفاداري یاد نمود ،واز فلترمجلس سنابا  2 0راي تاییهد و 11راي
مخالف عبور نمود ومدیر دپلماسی بزرگترین الگوي دموکهراسهی
دنیاگردید ،باشعار اینکه امریکا باز برمیگردد ،درگویا بهازنهگهري
هاي بیان شده به سراصل  -2بازنگري توافق میان طالبان وایهاالت
متحده -1 ،خروج مسئوالنه -3 ،تمدیدنیروي امنیتی در صهورت
عدم آتش بس و عدم صلح واقعی وسراسري حتی دیده شهدکهه
سناتور جمهوریخواه ازجمله سناتور لیندي گراههام  ،کهه دراول
ازطرفداران پروپاقرص دونالد ترمب بود ولی بعداً به راي مهردم
وغلبۀ باید برترمب قبل ازمراسم تحلیف بایدن تمکین نمود ،گفتهه
که براستی بایدزمانی سربازان امریکا در مهورد ضهرب االجهل
برآمدن عساکر درماه می بستگی به شرایط اوضاع واحوال دارد،
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صفحۀ ششم
سدنی  ،آسترالیا

دریچۀ به نثر پیشینیان
دربیان فضیلت عشق

اي عزیز ،هرکسی داند حقیقت چیست ،داندکه عشق کدام اسهت
و عاشق کیست .دراین راه مردم باید بود وبادل پردرد بهایهدبهود،
وهرکه را رنج بیشتر ،تمتع بیشتر .عاشق هم باید بیباک باشد اگرچه
اورا بیم هالک باشد ،عشق آدمیخور است ،نه نام دارد ونه ننگ ،نه
صلح دارد ونه جنگ ...عشق هم آتش است وهم آب ،هم ظهلهمهت
است وهم آفتاب .بی صبري درعشق عذاب جاودانی است ،وبهی
اخالصی درطاعت وبال زندگانی است .عاشق مایۀ آسودگیهسهت،
هرچند مایۀ فرسودگیست .هرکه عاش نیست ستور اسهت .روز را
چه گنه زانکه شب پره کوراست .دل عاشق همیشهه بهیهداراسهت
ودیدۀ او گهربار است ،دراین راه گریۀ یعقوب باید ونالۀ مجنون .
اینجا تن ضعیف و دل خسته می خرند
کس عاشقی به قوت بههازو نمی کند
بیزارم ازآن اطاعت که مرابه عجب آرد ،بندۀ آن معصیتم که مرابه
عذر آرد .ازو خواه که دارد ومی خواهد کهه ازو خهواههی .ازو
مخواه که ندارد ومی کاهد اگربخواهی ،بندۀ آنی که دربندآنهی،
آن ارزي که می ورزي ،دوست را از دربیرون کنهنهد امها ازدل
بیرون نکنند .خداي تعالی می بیندومی پوشد ،همسایه نمی بهیهنهد
ولی می خروشد .چنان زي که به ثنا ارزي وچنان میهر کهه بهه
دعاارزي .خود راازهمۀ عالم کمتردان ،خهلهق رابهه خهیهرخهود
امیدوارگردان .در طاعت حریص باش ولی تکیه برآن مکن .زبهان
را به دشنام عادت مکن .کسی رابه افراط مستاي ،تا نخهوانهنهدت
مرو .
مفروش آنچه نخرند ،درگذر تا درگذرانند .آنهچهه نهنهههاده اي
برمدار  .نا کرده را کرده مدان ،ازگناه الف مزن ،از دادۀ خهدا
بخور و بخوران ،وبخشنده خداي را دان .سخن ازبراي مال پایمال
مکن ،دشمن اگرچه حقیراست از او ایمن مباش ،از نوکیسهه وام
مکن ،امانت نگاهدار ،نمام رابه خودراه مده ،گمان مردم درحهق
خود فاسدمکن ،درمهمات سست همت مباش ،غم باکسی گوي که
ازتو کم تواندکرد .از غمازچشم وفا مدار ،ازدوست به یک جهور
وخطا کرانه مگیر ،چون به خانۀ کسان آیی چشم راصیانت فرماي .
دنیا به خلق باش و زنده باش ،درون کس مخراش وبهنهده بهاش،
نمازنافله گزاردن کار پیرزنانست .روزۀ تطوع صرفۀ نانست ،حهج
گذاردن گشت جهانست ،دلی به دست آرکه کار آنسهت  .اگهربهه
هوا پري مگسی باشی واگر برآب روي خسی باشی ،دلی به دست
آر تا کسی باشی (.ازسخنان خواجه عبداهلل انصاري -تولد  396ه
(دنباله درصفحۀ ) 2
وفات 202ه ق )
***********
واو بارئیس جمهوربایدن ووزیرخارجه همنظراست چون که طالبان
شرایط رامراعات نکرده وصلح را رعایت ننموده وهمه را دارنهد
بازي میدهند.
شایان یادآوریست که تجویزشتابزدۀ عقب نشینی عساکروامتهیهاز
دهی به طالبان ،دربحران حکومت صرف مولدفکر وتراوش ذهن و
اندیشۀ ترمب نبود بلکه بیشترروي نماینده ساختن شخص زلهمهی
خلیلزاداستواربوده که هیچگاهی به کشوري که زادگاهش میباشد،
دلسوز وممد واقع نشده  ،وچنانچه بعداز ختم جنهگ سهرد ،اوبهه
نحوي ازانحا درجریانات افغانستان نقش داشته وموقف سهم برایش
داده شده ،درحالیکه طالبان تفکرصلحی ندارند ،ونیزازهمان اول
ظاهر و هویدابودکه آنان باتمدن ومدنیت همآهنگ نمی تهوانهنهد
باشند ،هکذا جمهوریت براي آنان قابل قبول نیست.
ازطرف دیگرحکومت افغانستان نیزبایک چرخش ونهگهرش بهه
مسایل نگاه نکرده ،نه تنهاکه شایسته ساالري رابرنتابیده ،حکومت
به یک شبح سیاسی مبدل شده وخود دربحران وپنهان ،اما توبیهت
ورخنما و رخ نامه هاوفیسبوک چلونکی هایش سمارق وار وکچالو
گونه سروصدابلند دارندومورچه وار سر گردان ودهن کهجهی و
خود خدمتی دارند ! آنان نیز نه حکومت مشارکت ملی یاهم همهه
شمول که همواره باالف وگزاف ازآن یادمیهکهردنهد ،سهاخهتهه
توانستند و نه هم درمیدان صلح وورطۀ جنگ دست باال راحهفه
کرده توانستند !
آنان اختالفات دیدگاه هایی راکه نباید باعث افتراق ملی وتشتت
شود ،چاق وچله ساختند ،درحالیکه درعصرنوین وتهکهنهالهوژي
ومدرنیسم مفکوره هاي قرون وسطایی وپوپنک زده وبهاالخهره
باالبردن شمشیرهاواختاپوس وحشت ونفرت قایل پذیرش نیست .
باید دیدکه بااین گفتارهاي ضدونقیض همه طرفها وهمچو روشها
ومنشها موضوع تازه وهمه جانبه وهمه پسندراکلیدزد؟
ماندالگفته براي آزادي وصلح الزم نیست که آسمهان و زمهیهن
رابخرید ،فقط خودتان رانفروشید! دیده شهودکهه جهنهاحهههاي
جمهوریت وامارت ومؤقت فرش سرخ هموارشدۀ خلیلزد راپهههن
نگاه میدارند ویا شطرنجی دیگري راهموارمی نمایند ویها بهدیهل
دیگري که دارند و میخواهند مثلث رامربع ساختهه و گهلهیهم اول
ودوم را جمع نمایند!که آینده به آن جواب میدهد ،ومن درمقال و
مجال دیگرآنرا دنبال خواهم نمود/ .

هفته نامۀ امید

1801

یادنامه ی استاد قاسم
شاه رسیدوازتصمیم خودبه رفتن حج بیت اهلل به شاه گفت وپس
ازآن افزود» :بادار مه ازراه حج ،اگر اجازۀ شماباشد به دیدن بادار
دیگه خوداعلیحضرت شاه امان اهلل میروم« .شاه با تبسمی رضایت
آمیز پاسخ مثبت داده بود.
مرحوم صالح جان پرونتا قصه میکردکه شبی درارگ
درحضورشاه امان اهلل غازي وبزرگان کشور ،استادقاسم باشور
وحال مستانه می سرودودروسط آواز خواندنش این شاه فرد زیبا
راخواند :
حدیث عشق چه داندکسی که درهمه عمر
به سرنکوفته باشد درسراي کسی
شاه امان اهلل ازصدرمجلس بی اختیارصدازدکه استادقاسم!
فکرنکنی که به سر نکوفته ایم .
انتشار یادنامۀ استادقاسم ،خدمت شایسته یی درمعرفی استاد
نخبه یی در موسیقی کشور وکارنامه هاي هنري اوست .سعی
استادوحیدقاسمی رادرتالیف این اثرمی ستایم و به ایشان شادباش
میگویم «.
آقاي وحیدقاسمی مقدمه اش راچنین آغازکرده است» :
اندک اسنادومدارکی که درباره ي موسیقی معاصرافغانستان
دردسترس ماقراردارد ،وضعیت این پدیده رادرسالیان 2002یعنی
ازدوره ي حکومت امیرعبدالرحمن خان ،به صورت مختصرچنین
بازگو می کند:
*موجودیت گروه موسیقی نظامی* ،حضورآوازخوانان
سبک خراسانی در والیات هرات ،کابل وکندهاربه نامهاي رجب
هراتی ،سیدقریش ،حیدرنمدمال و اکه عبدالرحمن بدخشی که
باپنج تارآوازمیخواند .حضورآوازخوانان و نوازنده گان مقام
خوانی درموسیقی ازبیکی وترکمنی که درموردچه گونه گی
آثار ،آالت کاربردي موسیقی ،قطعات ،سبک ها ،اشعار وترانه
هاي آن روزگارمعلومات مستند دردسترس نیست .
* مجالس مثنوي خوانی ،بیدل خوانی ،نقالی وداستان
سرایی هاي عاشقانه و حکایات حماسی ابومسلم نامه ،گوراغلی
خوانی وغیره درقالب الحان موسیقی درفرهنگ مردمی به زبانهاي
مختلف اقوام کشور* ،اجراي آهنگهاي ناب مردمی زنانه
درمجالس دوشیزه گان وبانوان درچهارچوب خانواده هادرقالب
دوبیتی ها ،رباعیات ،لندي ها ،فلک خوانی ،دویی خوانی ،سوگ
سرودها ،مخته و ویرخوانی وغیره که برخی ازاین آثار ،سینه به
سینه درفرهنگ مردمی به زبانهاي مختلف اقوام حف گردیده
وبرخی هم به بادفراموشی سپرده شده.
*کاربردآالت موسیقی باموجودیت نوازنده گان سازها
درموسیقی اقوام کشور مانندسازهاي دوتار ،چهارتار ،دف ،دهل
خراسانی ،کمانچه و سُرنا درهرات ،بادغیس ومناطق همجوار،
*کاربرد سازهایی چون سرنده و رباب درموسیقی قوم بلوچ* ،
دونلی ودایره درموسیقی هلمند *،دوتارازبیکی ،قشقارچه و ناي
دندانی درموسیقی ترکمنی* ،غیژک ،دمبوره ،چنگ وقیراق
درموسیقی اقوام تاجیک ،ازبیک وترکمن درسمت شمال
وموسیقی قوم هزاره
* تنبور ،سارنگ ،دلربا ،طبفه ،رباب وتوله درموسیقی
آوازخوانان درشهرهاي بزرگ مانند هرات ،کندهار وکابل* ،سه
تار ،منگی ،شپلی درمناطق مشرقی* ،رباب پامیري ،شش تار،
چنگ ،دایره ،غیژک وناي دربدخشان ،تخارودیگر والیات .
* اجراي پایکوبی هاي مختلف درفرهنگ محلی اقوام
کشوربصورت گروهی ماننداجراي اتن هادرجنوب ومشرق*،
پیشپور ،غُمبُر ،الخومچی درفرهنگ مردمان هزاره *،پایکوبی هابه
گونه ي مشترک مردان وزنان درفرهنگ مردم نورستان،
*پایکوبی مردمان پامیربدخشان *،پایکوبی و اتن بادغیسی *،اتن
اقوام بلوچ *،اجراي موسیقی درجریان مسابقات پهلوانی وکُشتی
گیري با نواختن نغاره وتوله در زورخانه ها* ،موسیقی تصوفی
نیزدرچهارچوب خانقاه هاي کابل ،تخار ،هرات ،کندهار
ودیگروالیات کشورشامل مناجات خوانی ،نعت خوانی ،هفت سبق
وغیره* ،قصه خوانی توسط مداحان که داستانهاي نبردها
وموضوعات اخالقی وآموزنده ي عالم اسالم رابالحن وآواز
درشهر و بازار اجرا می کردند .
اماموسیقی در دربار ،درزمان حکومت امیرعبدالرحمن
خان ،نوازنده گان و آوازخوانان آهنگهارابه شکل گروهی
وهمصدایی اجرامیکردند ،درموردچه گونه گی انواع سبک ها،
اشعار ،زبانهاوترانه هامعلومات دقیق دراختیارنیست .فقط دربارۀ
هنرمندانی که به سبک موسیقی هندي آوازخوانی میکردند ،از
اجراي سبکهاي موسیقی به نام بربت خوانی ،ترانه وخیال که به
زبانهاي هندي و اردو خوانده میشد ،تذکررفته است.
به روایت کتاب ارزشمند»سرگذشت موسیقی معاصر
افغانستان(« اثرهنرمند بزرگ جناب عبدالوهاب مددي) نخستین
آوازخوانی که دراین عصردر دربار به گونه ي تک صدایی آواز
میخواند ،استادقربان علی نام داشت که دومین آموزگاراستادقاسم
افغان بودامادرموردچه گونه گی اشعار ،ترانه هاوسبک آهنگهاي

او چیزي گفته نشده است .
استادقاسم دراثرکوششهاومطالعات مداوم روي اشهعهار
کالسیک فارسی ،با آفرینش صدها اثرجدید وبازخوانی آهنگهاي
قدیمی کابل بعنوان دومین آواز خوان این عصرکه بصورت تک
صدایی آوازمیخواند ،سبک موسیقی غزل را مخصوصهاًبهااجهراي
اشعاربیدل دراین روزگارمروج ساخت ومکتب جدیدي رابهه نهام
سبک قاسمی که جدا ازسبک موسیقی هندي محسوب مهیهشهد،
اساس گذاشت که غزل خوانان ماتاامروزازاین شیوه ومکتب به نام
سبک موسیقی افغانی پیروي میکنند«.
آقاي وحیدقاسمی دربخش دیگري ازمقدمه اش نگاشته» :
ضبط آثارموسیقی افغانستان توسط هنرمنهدان آن روزگهار ،از
سال 2 916م آغازگردید واستادقاسم بعنوان نخستهیهن آوازخهوان
دراین عصرباحمایت مادي ومعنهوي شهاه امهان اهلل تهوانسهت
درحدودبیش ازیک صداثر را به آوازخویش درکمپنی ماستروایس
هند برتانوي ضبط کند .گمان میرودکه این آثاردرآرشیف کمپنی
(ماستر وایس) درانگلستان موجودباشد« .
باالخره آقاي وحیدقاسمی تحت عنهوان اسهتهادقهاسهم،
بنیانگذار موسیقی معاصر ( 2926 -2003م) درزنهدگهی نهامهۀ
استادنوشته  » :استاد قاسم پسراستاد عبدالستهار ،درسهال 2 1 6 1ه
درکابل دیده به جههان گشهود .پهدرش ازمهوسهیهقهی دانهان
بلندکشمیربود که درعصرامیر عبدالرحمن خان بکهابهل آمهدوبهه
دربارپادشاهی مقام گرفت وتا زیست موقع به دست داشت .
استادقاسم ازآوان کودکی دروس زبان فارسی ،قهرائهت
قرآنکریم ودروس مضامین ادبی مانندبوستان وگلستهان سهعهدي،
دیوان حضرت حاف  ،چهارکتاب ،پنج گنج وغیهره رادرمسهجهد
فراگرفت .دروس مهوسهیهقهی رابهانهواخهتهن مهدم (سهتهار)
نزدپدرآغازنمودوبه ادامۀ آن ،نهواخهتهن ربهاب وآوازخهوانهی
رادرمحضراستادقربان علی فراگرفت .او ازسن ده سالگی باپدرش
به دربارمیرت وازآوان کودکی و باگذشت ههرروزبهه رازورمهز
دربارآشنامیگردید  .دریکی ازروزها ،عبدالرحمن خان ،شاه وقهت
ازهنرمندان دربار پرسید :آیایکی ازشمااین شعرحاف را -غهالم
نرگس مست توتاجداران اند -خراب باده ي لعل تو هوشیاران اند
 درقالب آهنگ وموسیقی اجرا کرده می تواند؟آوازخوانان دربار ،به دالیل مختلف سکوت اختیارکردند .قاسم بها
شجاعت نوجوانی فرصت راغنیمت دیده ،باکمال احتهرام ازشهاه
اجازه خواسته وشعررا درقالب آههنهگ اجهرامهیهکهنهد .صهدا،
سیماواجراي او آنهم به شیوۀ تک صهدایهی ،مهوردپسهنهدشهاه
ودرباریان قرارمیگیرد .پادشاه بالفاصله هدایت میدهدتابراي قاسم
بعنوان جوانترین آواز خوان دربار ،حقوق وامتیازات ماههوارداده
شود...
آقاي وحیدقاسمی شاگردان استادقاسم راچنین برشمهرده:
استادنبی گل ،استاد محمدصابر ،استادرحیم گل ،استادمحمدعهمهر،
استادغالم دستگیرشیدا ،استاد رحیم بخش ،استاد ترانه ساز « .
ادارۀ امید :بایدگفته شودکه شادروان استادقاسم ،افهزون
برشاگردان نخبۀ فوق ،شاگردان زیهادي ههم داشهتهه کهه ازآن
استادبزرگ نه مستقیم بلکه غیرمستقیم و شنود آهنگهههاي ایشهان
آموخته اند ،ونیز شاگردان فراوان دیگري که ازشاگرد هاي نخبۀ
آن شادروان درموسیقی از زمهرۀ نهامهداران ههنهرمهوسهیهقهی
وآوازخوانی شده اند .
به جناب وحیدقاسمی ازبابت گردآوري این مجموعۀ مهانهدگهار
تبریک گفته موفقیت هاي بیشتري برایش تمنا می داریم / .
*************

گفتار اندر خاصیت روی نیکو

روي نیکو را داناآن سعادتی بزرگ دانسته اند ودیدنش رابه فهال
فرخ داشته اند وچنین گفته اند که سعادت دیدار نیکو دراحهوال
مردم همان تاثیر کند که سعادت کواکب سعد برآسمان ،ومثال آن
چنان نهاده اندچون مثل جامه که عطر اندرصندوق بود که از وي
بوي گیرد ولی عطرآن بوي به مردم برساند وچون مثهال عهکهس
آفتاب که برآب افتد ولی آفتاب به دیگرجاي عکهس بهرسهانهد
زیراکه نیکویی صورت مردم بهریست ازتأثیرکواکب سعد که به
تقدیر ایزدتعالی به مردم پیوندد ونیکویی به همه زبانهها سهتهوده
است وبه همه خردها پسندیده واندر جهان چیزهاي نیکو بسیاراست
که مردم ازدیدار شان شادگردد وبه طبع اندر تازکی آرد  ،ولیکن
هیچ چیزبجاي روي نیکو نیست ،زیرا که از روي نهیهکهو دلهیهل
نیکبختی این جهان است وچون روي نیکو با خوي نیکو یهارشهود
آن نیکبختی به غایت رسیده باشد وچون به ظاهروباطن نیکهو بهود
محبوب خدا وخلق گردد.
وهردیدارنیکو راچهار خاصیت است یکی آنک روزخجسته کنهد
بر بیننده ودیگرآنک عیش خوش گردانهد وسهدیهگهرآنهک بهه
جوانمردي ومروت راه دهد وچهارم آنک به مال وجهاه زیهادت
کند .زیراکه مردم چون به اول روز از روي نیکوشادي یافت دلیل
بهره بري بود ازبهرخجستگی که آن روز جزشادي نبیند چون باوي
نشست عیش بر وي خوش گردد وبی غم شود وچون ایهن حهال
بروي قرارگرفت ودیدار نیکویافت ،اگرچه بی مروت وسفله بود،
مروت وجوانمردي در وي بجنید وچون مردمان وي راباروي
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صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه () 40دالرـ یکسال( ) 80دالر
کانادا 6 :ماه ( ) 45دالر ـ یکسال ( ) 90دالر
سایرکشورها 6 :ماه( ) 50دالر یکسال () 100دالر
ـ
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مشکالت ومشخصات ظاهرشاه
تفویض شد .افغانستان ازنظرافتید ،انگلیسهاپشتش رارهاکردند
وامریکابه آن عالقۀ نشان نداده چون متاعی بی ارزش درمیدان
افتیده بود وخریداري نداشت! لذاداشتن یانداشتن استقاللش نه به
انگلیس ونه به امریکاکدام اهمیتی نداشت  .بدین ملحوظ اگرچه
استقالل سیاسی آن در شک وتردید بود ولی ازاستقالل اقتصادي
بکلی محروم ومحتاج ودستنگر ،غریب وفقرزده بود ،ومانندامروز
باوجودیکه روزي رابنام استقالل جشن می گرفتند ،اما به مفهوم
حقیقی مانندامروز استقالل نداشت !
سلطنت چهل سالۀ ظاهرشاه دراواخر ازهرطرف شاریده
وجامعه به قهقرامی رفت وپایه هاي سلطنت به اندازۀ بی ثبات
شدکه کوچکترین حرکتی می توانست آنرا سرنگون سازد .نیومن
سفیرامریکادرکابل به واشنگتن احوال داده بودکه سلطنت ممکن
بیش ازیکسال دوام نکند .حتی افرادعادي هم همین احساس را
داشتند ،واحتمال یک خیزش عمومی درکشورمحسوس بود.
سرمایه گذاریهاي سیاسی ومغرضانۀ شوروي وتالش
امریکا پروسۀ تزلزل و بی ثباتی سلطنت راسریعترساخت وبهترین
شرایط رابراي پیاده کردن آرمان هاي شوروي مساعد ساخت.
روسهادورۀ سلطنت رابحیث عصرطالیی براي پخش وگسترش
کمونیسم و هژمونیسم شوروي می نامند ،چنانچه حرکت خفیفی
بنام کودتاي 16سرطان طی چهارساعت بنیادسلطنت را واژگون
کردو کشوررابه حلقوم شوروي انداخت .اگراین کودتاهم نمی
بود سلطنت بخودي خودسقوط میکرد .جاي تاسف است که
یکتعداد ازبه اصطالح کودتاچیان  16سرطان افتخارومباهات
مینمایندکه مابودیم که بایک پالن دقیق(مغشوش و سردرگم)
سلطنت چندین صدساله راازبین بردیم ! درحالیکه سلطنت اگرخود
نمرده بود پاهاي خودرا دراز کرده بودودرحالت نزع قرارداشت.
کودتاچیان16سرطان درواقعیت مصدرخدمتی شدندکه
میتوانندبه آن افتخار نماینداینکه جان افرادواشخاص سلطنتی
وهمدستان شانراحف کردندوآنهارا از کشته شدن نجات دادند،
دوم اینکه دروازۀ کشوررا بروي روس هابازکردند و کاراشغال
کشوراتوسط آنان آسان ساختند وباساختن یک رژیم قالبی تحت
نام جمهوریت ،ملت رابازي دادند .چه آن خیزش عمومیی که
درسراسرکشور محسوس بود ،اگرتحقق می پذیرفت هیچیک
ازافراد خاندان سلطنت جان به سالمت نمی برد وزمینۀ نفوذ
شوروي واشغال کشورمساعد نمی شد.
درواقع کودتاچیان امکاناتی راکه براي نجات کشور از
چنگال سلطنت دیره دونیها توسط مردم مساعدشده بود ،ازبین
بردند وکشور رادرکام خرس و اژدهاي سرخ انداختند (.ادامه
دارد) /
***********

بازهم درباره ...

طالب وطالب بازي درسیاست داخلی افغانستان بوده واین وعده را
برایشان دردوحه داده اند ،امید بسته اند.ازاین سبب است که
همواره ودر مقابل هرپرسش و سوال طوطی وار،موادموافقتنامۀ
متذکره را تکرار می نمایند.
باآنچه گفته آمدم خاطرنشان می سازم که هرگاه دهها ویا
بیشترازآن جلساتی باگروه تروریستی طالبان دربارۀ صلح ودر دهها
کشوربرگذارنمایند ،مرغی که خلیل زاد دربغل طالبان تروریست
داده است،یک لنگ دارد وهیچگاه به صلح تن درنخواهند داد وهم
ازمسلمان کشی وویرانی کشوردست نخواهندبرداشت بناًبه آقاي
خلیلزاد تکراراً میگویم که :دانم که نمی رسی به سرمنزل صلح
(این ره که تومی روي)به پاکستان است /
***********
نیکودیدند به تعظیم نگرند ،اونیز ازبهرعیش خویش به مال ورزیدن
کوشش بیش کند و چنین گفته اندکه روي نیکو پیر راجوان کند
وجوان راکودک و کودک را بهشتی ورسول علیه السالم گفته
است » :اطلبوا حاجاتکم من حسان الوجوه «گفت حاجت
خویشراازنیکورویان بخواهید وهرکس ازروي شطارت مرروي
نیکوراصفت کرده اند ولقبی نهاده ،گروهی میدان عشق نهاده اند
و گروهی صحراي شادي و روضۀ مهر وپیرایۀ آفرینش ونشانۀ
بهشت گفته اند ( .دنباله دارد) /

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.

تا چه وقت هزاره ها ظالمانه قربانی شوند ؟

ودلگیرنبوده ,جاده پیماي طریق ممنوع »وال تکهونهوا کهالهذیهن
تفرقوا و اختلفوا من بعدماجأتهم البینات و اولئک لهههم عهذاب
عظیم « نشوند و افتراق واختالف رادردل ودماغ راه ندهندوبایدبهه
بودن مردم هزاره دراین مملکت راضهی بهاشهنهد ,زیهرانهظهربهه
اتحاداسالمیت واطاعت دولت و قوۀ اجتماعیت حامی ومعاضد (هم
بازو – عمید) هم دیگرند .و اگر اراضی متصرفۀ ایشان از تهعهداد
نفوس ایشان کمی کند ,مردم هزاره حاضر اند که از امالکی که
در دست تملک دارند به ایشان بدهند و هم چنین آنان نیز بهایسهت
به خسارت دولت و تشتت و قلت ملت و تفرقۀ اجتماعیت راضهی
نشوند ,و افزون از دستور العمل پادشاهی که هر واحدي از ذکور,
سه جریب و اناث دو جریب است و گذران نموده ,بهمهان قهدر
معین و مقرر قناعت ورزند.
و چون حضرت واال پارسال فرموده بودند که چند تن از
مردم هزاره نیز با سردارگل محمدخان بروند ,وایشان توان مخارج
سفر را نداشتند ,وهم فراریان ایشان حاضر نیامده بودند فهرمهودۀ
واال به تعویق افتاد .اکنون یاد آوري شد که امر جهان مطاع بعمل
اجرا آید" .پایان نامه (این نامه بصورت دوامدار بدون پراگهراف
که البته رایج زمان بود نوشته شده جهت آسانی مطالعهه و درک،
پراگراف ها طرح گردید – دستگیر)
وحضرت واال درذیل این عریضه مهحهرراوراق ,درشهب
یکشنبه هشتم ماه شوال سال 2312هجري قمري ( 2 1 2 =3+220
سال قبل) رقم وامضا فرموده که » :سر رشتۀ این فقره از حضوربه
نائب السلطنه گفته شده ,به او عهرض نهمهائهیهد کهه جهواب
شمارابگوید« .و او ( نائب السلطنه) که مردم هزاره را کافر ,و از
اهل هنود و مجوس بدتر میدانست ,اقدام در اجهراي امهر واال
نکرده ,مردم هزاره که گرد آمده بودند ,منتشر و بهه مهمهالهک
خارجه رهسپار شدند.
ازنوشته هاي مالکاتب هزاره که درجلدها و اوراق متعدد
سراج التواریخ ثبت نموده ،بیعدالتی ومظالم سردارعبد الهقهدوس
اعتماد الدوله ودیگران چون کرنیل فهرههادوههمهکهارانهش کهه
دراثراوامر حضرت واال (امیرعبدالرحمن خان) بوقوع پهیهوسهتهه
است درک میگردد که استفاده از زمین هاي هزاره جهات بهراي
کوچی ها آزاد گذاشته شده و خود مردم دهات و قالع آندیار را
از محل سکونت شان به جاهاي دورتبعید نموده اند تا مهاجهمهیهن
کوچی حسب دلخواه از آن چراگاه ها براي درآمد هاي شخصهی
خود استفاده نمایند .با وجود قتل وقتال ،گماشهتهگهان و خهود
حضرت واال موفق به جینوساید هزاره نگردید اما این عمل ناجایز
وغیرقانونی کوچیان که :به زورقومی و پشتون سهاالري غضهب
نموده اند ,نه تنهاکه مردم با شهامت هزاره را منکهوب سهاخهتهه
نمیتوانند بلکه یک نوع بی امنیتی راکه فقط به مهفهاد دشهمهنهان
افغانستان است چیز دیگر بار آورده نمیتواند ،خلق نموده اند.
با وجود اینهمه ،امسال بایدهم کوچیان مهاجم وغیرقانونی
که اکثرأطالبان اند ازنمایش واستعمال تفنگهاي خودابهاورزیهده,
ازجنگ وخونریزي دوري جوینهد .ههم مهردم ههزاره جهات
بایدازصبر و حوصله کارگرفته بکوشندازراه دلیل ومنطق؛ گرچهه
مشکل است که با مردمان بی منطق و دشمنان صلح و دلیل سهخهن
گفت ,اما بازهم باشهامتی که دارندتاحدخط قرمز وسرآمدحوصله
خود گذر بوده ولی دفاع ازخاک ومال خود رادوام داده مقاومت
ازدست ندهند .اگر کوچیهااز درصلح پیش آمدند ازایشان استقبال
شودو هرگاهیکه ازدر خشونت داخل سرزمین شدندآمادۀ سهزاي
دندان شکن براي مهاجمان که به آیات و حدیث فوق توجه نکرده
اند ،باشند .چون شما مظلوم ظالمان متهاجم قرار میگیرید و بهراي
مدت  212سال صبر کرده اید به مشوره علماي راستین و به اساس
آیت  39سورۀ الحج جزء  22که میفرماید » :اجازۀ(جههاد) داده
شده براي آنانیکه جنگ برآنها تحمیل شده به سبب اینکه برایشان
ظلم شده ،وهر آئینه خدا بر نصرت آنههها نهیهکهو تهوانهاسهت؛
تفسیرکابلی جلد چهارم و پیام نورجلد  6صفحه  «220به تعبیرمن
مستحق دفاع از خود شده میتواند.
قرارنگارش محترم عبدالواسع غفاري درنشریۀ انهجهمهن
قانون دانان افغان در اروپا»:جلوس نادرشاه برتخت شاهی بازندانی
نمودن ونابودکردن حامیان امان اهلل آغازیافت...ازجمله مهلهیهت
هزاره وتاجیک زیرضربات نظام قرارگرفت ،طهورمهثهال :عهدۀ
ازسران ملیت هزاره به بهانۀ حمایت ازامان اهلل خان مهحهبهوس و
اعدام شدند.
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مردم کوچی راجهت ورودبه مزارع ومناطق هزاره نشین تشهویهق
کردند ،منع استخدام فرزندان هزاره درپلیس ،ارگان مهم دولتی و
مؤسسات تحصیالت عالی وعدم اعزام به بورس هاي تحهصهیهلهی
خارج جزء سیاست دولت گردید.«...
غنی احمدزي درجریان کمپاین انتخاباتی وعده داده بود:
من اجازه نمیدهم کوچیها واردهزاره جات گردند .بوعدۀ خودوفا
ننموده برعکس با یک دستورناجوانمردانه بربهسودبه مهههاجهمهان
کوچی قوت بخشیدکه بگویند»:ما از قوم پادشاهیم وخود درپیش
پادشاه جواب میگوئیم ما ازخودحامی ومحرک و مربی داریم«.
وبهاایههن چههنههدبهیههتههی ازسههرودۀ زیهبههاي مههحههتههرم
پروفیسرمیرابوالقاسم غضنفر شاعر شیوا بیان ما پایان میبخشم و
هم سال نو  2222شمسی هجري را به همه وطنداران عزیز تبریک
گفته یک سال صحتمند ،موفق ،امنیت و صلح پایدار و رحمی بهه
حال هزاره هاي ما از دربار الهی استدعا میدارم:
اینجا چنار خشک ریا بارور شده ست
اینجادرخت عاطفه هابی ثمرشده ست
فریاد ریشه هاي تر از دور می رسد
فرمانرواي تازۀ جنگل تبر شده ست
آه اي پرنده پرزدن اینجاصالح نیست
چون آسمان براي تودام خطرشده ست/
**********

مشکالت ومشخصات ظاهرشاه

ورضایت اوکرده نمی توانستند .پس چطورمیتوانهدکهه انصهاب
ظاهربه سلطنت ،مقامی که همه برادران نادر دررسیدن به آن جهان
می دادند ،درغیاب او صورت گیرد ؟!
دو -وقتی هاشم بکابل آمد باوجودیکه ازیهن انهتهصهاب
خوش نبود ،هیچ حرفی نزد ،حتی گله گزاري ازبرادران نهاسهکهۀ
خودنکردکه حداقل منتظرآمدن اومی بودنهد ،امهاازدلهش خهدا
خبرداشت که چطوردرآتش حسرت میسوخت و میساخت! ههاشهم
خان تحت اوامرانگلیسهابودونفرارتباطی بین دولت وسفیر انگلیس،
که وقتافوقتا شخصاًبه سفارت انگلیهس مهیهرفهت وگهزارشهات
رامستقیماً به سفیر انگلیس میداد .سفیرانگلیس به لهنهدن نهوشهتهه
بودکه صدراعظم هاشم خان یکی ازدوستان صدیق دولت بریتانهیها
است و براي ماشخص بهتري نسبت به او پیدانمیشود .روي همیهن
وابستگی بودکه هاشم درانتصاب ظاهربه سلطنت حرفی بهه زبهان
آورده نتوانست .نام او ونام احمدشاه خان خسرمحمدظهاههرشهاه
درلست معاشخوران سفارت بریتانیا بود( .مراجعه شودبه خاطهرات
دانشمند گرامی سیدآقا هنري) .
سه  -ازچهار برادرنادر هیچیک درانتصاب محمدظهاههربهه
سلطنت رضایت نداشتندوهریک درسرهواي تخت وتهاج داشهتهنهد
واگرتوصیه(امریۀ) انگلیس نمیبود ،ظاهرکه نوجوانی که ازپادشاه
شدن گریزمیکرد ،هرگزپادشاه نمیشدو هیچیک ازافرادخاندان بهه
اوبیعت نمیکرد .چه دربین آنهابه اندازۀ عنادودشمنی بود ،زمانیکهه
داؤودبه پشتیبانی مسکو وهمکاران خلقی وپرچمهی بهه قهدرت
رسانده شد ،هیئتی براي محاکمۀ عبدالولی(پسرکاکاي ناسکه اش)
تعیین کرد ونبی عظیمی که درجملۀ هیئهت بهود مهیهگهویهدکهه
سردارداؤود برایماگفت اسناد زیادي براي مهحهاکهمهۀ اوجهمهع
کنیدتابه اعدام برابرشود  .پسران مصاحبان بهه انهدازۀ عهقهده
داربودندکه عبدالولی نامزد پسرکاکایش شاه محمود راتصهاحهب
کرد وداؤود براي کشیدن عقده اش سالهاانتظارکشید ،باههرکهس
وناکس همیار ویاورشدوبه قیمت قبول حلقۀ غهالمهی روسههها،
پسرکاکا وبرادرخانمش را معزول ومخلوع ساخت .جهت حهفه
سرپوش باالي چنین خاندان خودخواه و ظالهم ،فهقهط قهدرت
بریتانیامیوانست کاري بکند و بس !
چهار -دلیل دیگري که انتصاب محمدظاهر رابه سلطهنهت
توسط انگلیسها ثابت میکند ،تطبیق قانونی مروج واصل قبولشهده
در دربارشاهی برتانیاي کبیر بودکه درآن سلطنت نهادقبول شهده
ازین قراراست که وقتی شاه یاملکه فوت کند ،سلهطهنهت وتهاج
وتخت خودبخود به پسرارشدیادخترارشدتعلق میگیرد ،ولو اینهکهه
به سن صغارت باشند .چنانچه وقتی شاه انگهلهیهس فهوت شهد،
پسرارشد نداشت ،وکتوریاي اول که دخهتهرارشهدبهود مهلهکهه
شدوبعدازوفاتش دخترش که ارشدبود ملکۀ انگلستان شد.

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ می رسد .عالقمندان لطفا ًهرچه زود
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
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بدین اساس انگلیسی اگرمحمدظاهرشاه وفات می کرد ،سلطنت به
پسربزرگش احمدشاه میرسید واگراومی مرد ،سلطنت نه به کهدام
برادرش بلکه به پسرارشدش میرسیهد واگهرپسهرنهمهیهداشهت بهه
دخترارشدش! درحالیکه درتاریخ سالطین درافغانستان ایهن اصهل
مروج نبود ،چنانکه وقتی امیرحبیب اهلل کشته شد ،امان اهلل خهان
پسرسومی اش پادشاه شد .
بهرحال محمدظاهربدون مراجعه به آراي ملت ،به خواست
انگلیسهاپادشاه شد ومانندپدرش دست نشاندۀ انگلیس بود ،بهمیهن
سبب بودکه درخطابه ها به ملتش (رعایاي من) میگفت که کلمهۀ
محترمی براي ملت نبود .وقتی اوبه سلطنت برداشته شد پسهربهچهۀ
بودکه سن وسالش رابعضاً  26بعضاً 20وبعض اً  29قلمدادکرده اند
واگراوسط آنراقبول نماییم هفده سال وسه ماه رامیدهدکه گریهز
وگریۀ او دروقت کشته شدن پدرش وپنهان شدن درپشت مادرش
از ترس کاکاها ،اورا پسربچۀ خام ونابالغ ثابت میسازد .حقیقت تلخ
و دردناک اینست که چطورمیتوان تسلیمی اموریهک کشهور و
سرنوشت یک ملت رابه دست یک پسربچۀ خام تعبیرکرد .عهقهل
سلیم میگویدکه این یک ظلم وجفاي عظیم به کشورومردم بهود.
دراسالم شرط اول زعامت داشتن جسم سالم ،علم فراوان وتهقهوي
برترازهمه است وسن پختگی راچهل سالگی دانسته است.
درآنزمان صدایی بلند نشدکه چراچنین جفاي عظیم بحهق
این ملت میشود حتی نورالمشایخ که قبا وعباي دینی دربهرداشهت
حقیقت راکتمان کرد ودستی راکه بایدبه قرآن درازمیشد ومطابق
آن عمل مینمود ،به کاسۀ انگریزهادراز کهرده ودسهتهورآنهههارا
پذیرفت وبراي اغواي ملت ،ظاهرشاه راکه منتخب ملهت نهبهود،
المتوکل علی اهلل نامیدوبه پاداش آن خودوخانهواده اش بهراي
سالیان دراز منفعت هابردند.
هفده سال سلطنت محمدظاهرشاه بهراي نهابهودسهاخهتهن
دشمنان انگلیس ،زجر و شکنجه وکشتار آزادیخواهان ،دانشمندان
ومنورین ،سرکوبی مردم شمالی و قطغن وهزاره جات ،تحهمهیهل
قواعدظالمانه باالي ملت ،تولیدترس ،رعب ،خهوف و دهشهت
ازمجازات حکومتی در میان مردم بود سهپهري شهد .پهس ازآن
ظاهرشاه کمی به هوش آمد وعنان اموررا دردست گهرفهت کهه
احتماال اثرات نشست و برخاست او با نیومن سفیرامریکا ووصایاي
اوبوده باشد ،وهم اوضاع جهان تغییرخورد ،انگلیس از ابرقدرتهی
افول کردونقش آن به امریکاکه تازه بحیث یهک کشهورمهقهتهدر
ظهورکرد تفویض شد .افغانستان ازنظرافتید ،انگلهیهسهههاپشهتهش
رارهاکردند وامریکابه آن عالقۀ نشان نداده چون متاعی بی ارزش
درمیدان افتیده بود وخریداري نداشت! لهذاداشهتهن یهانهداشهتهن
استقاللش نه به انگلیس ونه به امریکاکدام اهمیتی نداشت  .بدیهن
ملحوظ اگرچه استقالل سیاسی آن در شک وتهردیهد بهود ولهی
ازاستقالل اقتصادي بکلی محروم ومحتاج ودسهتهنهگهر ،غهریهب
وفقرزده بود ،ومانندامروز باوجودیکه روزي رابنام استقالل جشن
می گرفتند ،اما به مفهوم حقیقی مانندامروز استقالل نداشت!
سلطنت چهل سالۀ ظاهرشاه دراواخر ازهرطهرف شهاریهده
وجامعه به قهقرامی رفت وپایه هاي سلطنت به اندازۀ بی ثهبهات
شدکه کوچکترین حرکتی می توانست آنرا سرنگون سازد .نیومن
سفیرامریکادرکابل به واشنگتن احوال داده بودکه سلطنت ممکهن
بیش ازیکسال دوام نکند .حتی افرادعادي هم همیهن احسهاس ر
اداشتند ،واحتمال یک خیزش عمومی درکشورمحسوس بود.
سرمایه گذاریهاي سیاسی ومغرضانهۀ شهوروي وتهالش
امریکا پروسۀ تزلزل و بی ثباتی سلطنت راسریعترساخت وبهتهریهن
شرایط رابراي پیاده کردن آرمان هاي شوروي مساعد سهاخهت.
روسهادورۀ سلطنت رابحیث عصرطالیی براي پهخهش وگسهتهرش
کمونیسم و هژمونیسم شوروي می نامند ،چنانچه حرکت خفیهفهی
بنام کودتاي  16سرطان طی چهارساعت بنیادسلطنهت را واژگهون
کردو کشوررابه حلقوم شوروي انداخت .اگراین کودتاهم نهمهی
بود سلطنت بخودي خودسقوط میکرد .جاي تهاسهف اسهت کهه
یکتعداد ازبه اصطالح کودتاچیان  1 6سرطان افتهخهارومهبهاههات
مینمایندکه مابودیم که بایک پالن دقیق(مغشوش و سهردرگهم)
سلطنت چندین صدساله راازبین بردیم ! درحالیکه سلطنت اگرخهود
نمرده بود پاهاي خودرا دراز کهرده بهود و درحهالهت نهزع
قرارداشت .
کودتاچیان 1 6سرطان درواقعیت مصدرخدمتی شدنهدکهه
میتوانندبه آن افتخارنمایند اینکه جان افرادواشخاص سلطنهتهی و
(دنباله درصفحۀ هفت)
همدستان شان راحف کردند،

