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برومفیلد ،کواورادو

مرگ نا بهنگام پروفیسر حمید هادی
یک ضایعۀ جبران نا پذیر است

باز به اوح دام ور و نوا سر گرفت
باز ام آااز د باز دام در گرفت
باز ز ابر دو چشم یکسره باران چکید
باز گری ان من در گذرش تر گرفت
باز به زانوم ام این سر و این فکر من
باز که از آه دل سیاه ام آذر گرفت
(داکتر ی ا رحیمی)
با تأسف وتأثرومیق وفیفه جان خانم پروفیسرحمید هادم به
من ااالع داد که »حمید ماراتاااگذا ت «و دراثرمریضی سهکهتهۀ
دماغ ،که ازهمان مراحل اول مریضی اش وفیفه جان بامن به تمهاس
بود ،دریک پیام نو ت :به ساوت نه ودودقیقه ب1۲اپریهل سهال
1113م (مطابق پاجم ثور3011ش و 31رمضان 3001ق) جهان بهه
حق تسلیم نمود .روانش ادو جایش باشت برین؛ ما مهخهلهوق ا
هستیم وبسوم اوبرگشت ماست .وای ن وداین مرد واام بشهردوسهت
ضای ۀ ا ی ولمی وکلتورم است که ج ران ناپذیهر اسهت .بهیهدل
وارف میفرماید:
یک قدم راه است بیدل از تو تا دامان خاک
برسرمژگان چوا ک ایستاده یی هو یارباش
و دااحمید متخلص به»هادم«درسال3۳10م مطابق 313۱ه.
ش .دریک خانوادۀ رو افکرمتمدن وادیب درگذراندرابهی کهابهل
چشم به دنیاکشود .وم فرزند مرحوم میرزاو داالطیف ماشی ،ماشی
ورا در دوران سلطات امان ا خان بود؛ خصیتی ادیب ،هاوهر،
نویساده و یک خص متدین ووارف(درسال 3113ش امان ا خان
بایاد ورام قانونگذارم اواین ساد تقایای – نظاماامۀ ملی دوات –
را به وجود آورد؛ انترنت – دستگیر) .میرزاو داالطهیهف مهاهشهی،
دراواین (دومین) ورام ملی افهغهانسهتهان کهه بهروز30سهراهان
سال3131ه ش توسط نادر خان افهتهتهاح هدو 333وضهودا هت
واوضابشمول اوضام ادارم وراهمه انتصابی بودند ،ماهشهی بهود.
ماشی مرحوم این وظیفه را تا سهال 3131ش بهه دوش دا هت.
مادرجات مکان ان »بی بی گوهرتاج «ص یۀ میرزا و دااحسین خان
ماشی بود .مرحومه یک مادرادیب ،مهققهر ،بهاتهدبهیهر ،بهاوهزت
وپرافتخاربودند.
حمیدهادم دردامان چاین واادین تربیه وبزرگ هدنهد تها
چون خادم مخلوق خدام مت ال به ثمربهرسهد .مهرحهوم دیهپهلهوم
انجایرو دااکریم مشرف ،مرحوم االم رضاتسلیم ومحترم انجایرو د
اارؤوف باار در کانادا ازبرادرانهش وههم ازدو خهواههرمهاهربهان
برخوردار بودند .مرحوم مغفورحمید هادم تحصیهالت ابهتهدایهی،
ثانوم وواای را در ایسۀ واای ح ی یه به پایان رسانید.
مرحوم حمید هادم ،یکی از ستاره هام درخشان فت ال ایسهۀ
ح ی یه بود که در موق یت(رایت ان)با هوت ههام قهوم خهودبها
همرهی هم تیمانش چون مرحوم زین اا ابدین وثمانی (ساتر فاورد)
و داکتر و دااحکیم ضمیر(فوا یک) موفقیت هام زیادم را نصیهب
تیم ح ی یانا ساخت وبه مکتب و دوستان خود افتخارات بخشیده اند.
ادروان حمیدهادم ،درصاف ج ومن همدوره اش درصاف
ب بودم .در اثرروش مسلمانی وکرکترمتواضع که دا هت دربهیهن
رفقا اقب(صوفی حمید) دا ت .مرگ نابااگامش هورم بهودکهه
درمغز دوستانش تکان خلق کرد وهمه رابشمول خانم دوسهتهدارش
وفیفه جان وفامیل نجی ش سوگوار ساخت.
این چه ارزیست که در قلب االم می بیام
مغز جو ان چشم گریان دربر ام می بیام
دوش وقت امگاهان  ،رسیدم خ ر ام
»حمید مراتاااگذا ت «یا درانام می بیام
پروفیسورهادم رفت و مارا تااا گذا ت!
پروفیسر(متقاود) داکتر ح یب انور متخصص یهورواهوجهی
که خود یک اور یرین کالم هم است در فیس وک با خ ر وفهات
پروفیسرهادم نو ته است» :یک اردیگر به دردهام دل مها افهزوده
د.

مراسم بزرگداشت قهرمان ملی ،درپانزدهمین سالروزشهادت شان
ازراست :انجنیرعبدالصبورفروزان ،محمدقوی کوشان ،شادروان پروفیسرحمید هادی ،داکترغالم محمد دستگیر ،داکترعبدالوهاب هادی ،محمدطاهاکوشان.
این محفل باشکوه بصورت مناظره بین شرکت کنندگان میز برگزارشد .
( 11سپتمبر -2015چری بالسم بنکویت هال ،سترلنگ ،ورجینیا)
باازدست دادن پروفیسرهادم ،جام ۀ داکتران ضایه هۀ بهزرگ را
متحمل ده است .ایاجانب با روانشادپروفیسر هادم وزنهده یهاد
داکترضیاء انور یکجا پس ازامتحانات کهانهکهور درکهدروهلهمهی
دانشکدۀ اب کابل داخل دیم (3۳۹0م) روحش برام ابد هاد !
ما هم از پی زیارت ان از قفا رویم«...
محترم اا کو ان ،یکی ازدانشمادان واادوست و دوست
کلتورم وروش م ارزوم مرحوم هادم می ا د با خه هر تهاثهرآور
وفاتش چاین نو ته است:
هست امید دل هر مسلمان
پرواز جان به سوم جانان
آنام درماهی که درهام باشت وتوبه باز است .ارزانی این
اطف و مار خداوندم ویژه باده هام پهرههیهزگهار خهداپهرسهت
خیرخواه مردم و میان دوست ،می ا د.جااب پروفیسرداکترحمید
هادم ژرفاگرم ارز نستوه تشریف دا تاد در راه رو اهگهرم ههم
میااان خفته وبیخ ر بسیار نو ت ،درپارامان امریهکها بهه وزارت
خارجه ،دانشگاهاا وکلیساها دربارۀ اوضاع واحوال بدبهخهتهی هها
وظلم و ستمی که برهم میااانش اومال گهردیهد و مهیهگهردد و
چگونگی بیرون رفت بیانیه داد و مقاالت و کتاب ها نهو هت ههم
انگلیسی و هم به فارسی.
ازآن روزگار هجوم سرخ وسیاه در میان تا امروز ایشهان
ولیه جاال پیکار فی س یل ا نمودند .خداوند روح مه هارک ایهن
مرد حکیم و ا یب پروفیسرحمید هادم رادرباشت برین مهاهمهان
خوان مار و بخشش خویش با همه برگزیدگان اش هم نوااه سازد.
دراین اندوه بزرگ من وسیما جان کو ان به خواههرمهان
خانم نازنین وهمدم و همکار ویار ورفیقش خانم دانشماد وهفهیهفهه
جان هادم بزرگوار و به خانوادۀ دانش پژوه و نجیب ان باچشمان
گریان ورض تسلیت داریم ،از دربار ا وزوجل برام هان اجهر
وظیم و ص ر جمیل استدوا می داریم.
محترمه هماتسلیم برادرزادۀ دوستدارش م لومات مفصل فامیلی را
در فیس وک نو ته اندکه قسمتی ازآن نو ته رامن هم در جهریهان
این چاد صفحه نیز نگارش خواهم داد .هماجان وهزیهز نهو هتهه:
»کاکام محترم ومرحومم خص ناایت ماهربهان وانسهانهدوسهت
بودند .اوریکه والوه برکمکاام مادم وم اوم ان که با اقهارب
و وزیزان خویش میامودند باافرادبی بضاوت ومستحق ازاقشهار و
ملیتاام مختلف کمکاام مادم میامودند.

خودم وفامیلم مدیون کمکهاهام مهادم ومه هاهوم هان
درحساس ترین مقطع زندگی ما در دوران مجاهدیهن و اهااه هان
هستیم و خو خت هستم که در دوران زندگی ان بار ها از ایهن
احساس ان قدر دانی کرده ام.
کاکاجان بزرگوارم ،درزندگی خصی یک انسان حلهیهم،
متواضع وخوش صح ت بودند .یکی ازخاارات یرین ان بهرام
من ،ا ع ظریف ان بود که درجمع فامیل ودوستان بسیارنزدیهک
ان می خادیدند ومهیهخهاهدانهدنهدوازبهودن بها وهزیهزان خهود
درصورتیکه زمیاه اش مساود میشد اذت می بردند .در سال ههام
اخیرکه زمیاۀ دیدن کمتر میسر بود از اریق تیلفون در ارته ها
بودیم .صح ت ها همیشه اذت بخش و اوالنی می بهود .کهو هش
میکردند که از حال و احوال فامیل وب داًاز رایط افغانستان حرف
بزنادوبحثاادا ته با اد.درآخرین صح ت تیلفونی که سه هفته ق ل
با ایشان دا تم از رایط سیاسی و ویروس کرونا و واکسین کرونا
صح ت کردیم .من خصآ از هر دقیقه صح هت بها ایشهان و از
م لومات مفید ان ،از پاد و اندرز هایشان اذت می بردم«.
پروفیسرهادم زنده یاد،ب دازخدمت وسهکهرم درکهورس
احتیا که برام آخرین دوره بحیث محصل همصاف بودیم بهرام
یکسال در فاخانۀ ابن سیاا در ۀ جراحی ومومی به کهار آاهاز
نمود که یکی از خااره هام داچسپش در بارۀ ایاکه یهک وهااهم
چگونه رفتار باید دا ته با د این بود :
»دریکی از روزهام کافرانس وبحث ومذاکره دربارۀ یک
مریض در محضر استادان اب امریکایی واستادان مامهان کهه از
امریکا آمده بودند نوبت به داکترهادم میرسد وای آنچه وهرضهه
می دارد از ارف ف جراحی که یک امریکایی بود موردپسهاهد
قرار نمیگیرد .داکترهادم به م لوماتی کهه تهاهیهه کهرده بهود
ماخذمستاد دا ت ونظربه نزاکت محفل بسیاردرباره نپیچید .دروین
زمان استاد مامان از داکترهادم ارفهدارم نهمهود .به هدا هف
سرویس از داکتر هادم م ذرت خواست وگفتارش راتائهیهدکهرد.
ایاست درسی برام همۀ ما که متاسفانه در کلچر افغانستانی مها تها
حال کلمۀ »م ذرت« رایج نیافته است ( .دن ااه در صفحۀ هفت )
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هفته نامۀ امید

انجایر و دااص و فروزان

استاد یونیورستی نیوجرسی

پروفیسرهادی چهرۀ تابناک وفراموش ناشدنی

ازسخاان خواجه و دا انصارم(رح)» :چاان زم کهه بهه
ثاا ارزم و چاان میر که به دوا ارزم« .پروفیسرداکترحمیدههادم
که رحمت خدام مت ال بر اوباد ،یکی ازواالترین و ایسته تهریهن
مردان م ارز ومدافع وان بود ،که م ارزه ولیه بهیهداد ومهدافه هه
ازوان و وااداران برایش ازهر ارز ی بزرگتر و گرامی تهربهود.
اوکه یکی از چاره هام ااخته دۀ ولمی واکادمیک درحهلهقهۀ
دانشمادان اب درامریکابود ،وقتی حرف وسخن ازوان بلادمیشد،
آنامه ور واواام ولمی ومسلکی رامیگذا ت وبی ص رانه خهود
رادرهرجایی که بود میرساند .او ازاوضاع واحوال اسفااک کشور
وازوض یت بی وسامانی مردمش سخت می رنجیهد ودرتهالش آن
بودتاهراحظه وهر امحه زندگیش رادر راه وان ووااداران وقهف
نماید ،ودراین راه نه مزدم میخواست ونه ارتی !
پروفیسرهادم مرد متین ،جاع وبی ترسی بود که حهرف
و حقیقتی راکه اکثر ازمردم حهتهی از هاهیهدن آن خهوددارم
میکردند ،میگفت وبی اکانه ازحقیقت و وداات دفاع میکرد .ایشان
یک قلم بدست توانا ،یک متفکرکن نظیر بود ،تحلیلاام ومیهقهش
ازاوضاع واحوال وان که درجریدۀ مردمی امیهد نشهر هده انهد
پرارزش ترین سرمایۀ وم است ،که ازاو مانهدگهاراسهت ،ومهایهه
وسرمایۀ ارز مادم برام حل وفصل مشکالت وان می ا اد.
درآن روزهام تاریکی که وان که گروه اهریمای ااا ان
باالم سیاه هام مردم ما زانو زده بودند ،ظلم وبهیهدادمهیهکهردنهد،
کشور در چاگال خونین آناا درگیربود ،وکشورهام حمهایهه گهر
این گروه آدمکش وبدنامگر دین وآیین محمدم آن روزهام سیاه
وظلمت بار رادروان برسمیت ااختاهد وحهتهی حهامهد کهرزم
رابحیث نمایادۀ دایمی این گروه خفاش وسیه دل درسازمان مهلهل
پیشاااد کرده بودند ،ادارۀ کلاتن درتپ وتهالش بهودتهابهرم آن
گروه ددماش نقاب آدمی را بیادازد وآن روزهام سیاه وظلمهانهی
رابرسمیت بشااسد ،پروفیسرحمیدهادم درمجهااهس ونشهسهتهاهام
سیاستمداران وسااتوران امریکا ف االنه رکت کرد ،وباتحلیلهاهام
دقیق وواامانه ،ارزدیدهام ساام امریکادر مورد برسمیت ااختن
رژیم خون آ ام ااا ان ،باوجود تال هاهام وهربسهتهان سه هودم،
پاکستان وامارات وربی تغییرداد که درنتیجه ساام امریکافیهصهلهه
کرد که ادارۀ کلاتن نمی تواند رژیم ااا ان رابرسمیت بشااسد وبه
ت قیب آن سازمان ملل نیز ازپذیرش حامدکرزم بحیث نهمهایهاهدۀ
دایمی ااا ان درآن سازمان خوددارم کرد .
ادروان پروفیسر حمید هادم درمورد این نشست گفهت:
» من متوجه دم که صح تاا به جاتهی حهرکهت کهردکهه اثهر
وتغییرم درحرکت وتفکرسااتوران و گما تگاه دواتی درمجهلهس
وارد نامود ،وباخودگفتم همین حاالوظیفۀ توست که ن ض مجلهس
راتغییردهی وفرصتی ازاین بیشتر میسرنخواهد د .وقتی نوبت بهه
من رسید ،به نحو ساده بیان کردم که من یک داکتراب هستهم و
وظیفۀ من تشخیص مرض وتداوم مریض است .وقهتهی مهریهض
نزدمن میآید اول ازاوحااش رامیپرسم ،ب دم ایاه میکام ،م ایهاهات
خون میدهم ،اکسرم می کام ودیگرپروسیجرهایی راکه مراکمک
نمایدکه مرض را تشخیص نمایم ،انجام میدهم وب د بهه وهالج آن
میپردازم  .افغانستان امروز مشابه یک مریض است که وهوامهلهی
راکه س ب مریض ده اند ،بایدتشخیص کرد وب د بهه وهالج آن
بپردازیم ،وتازمانیکه آن مکروبی که س ب مریض ده ازبین برده
نشود هر حرف وومل درموردآن بیفایده است .این اهرزاسهتهدالل
من موردپساد آمد ودرختم مجلس احساس مهیهشهدکهه اهرزدیهد
سااتوران ونمایادگان وزارت خارجۀ امریکاتغییرکرده است« .
درهمین مجلس بودکه باجامین گلمن سااتور قدرتمهاهددر
ساام امریکابه پروفیسر هادم والقه میگیرد و پروفیسهرههادم بها
استفاده ازاین آ اایی ،دردها ومشکالت مردم ومهظهااهم اهااه هان
برمردم بیدفاع کابل که ازآن مظاام فریاد می زدنهد وفهریهادرس
ندا تاد ،باقلم توانایش به ترتی ی ای مکتوبی به سهاهاتهورگهلهمهن
نو ت که سااتور مذکور رابه گریه آود وخاارات تلخ نازم ههام
هتلرم را باالم فامیل وخویشاوندانش بیادش آورد .سااتور گلمهن
درجواب مکتوب پروفیسرحمید ههادم نهو هت» :ایهن مهظهااهم
وبیدادم راکه ااا ان بر اروندان کابل روا میدارند ،زجرو کاجه
هام نازیاام هتلر رادرخااراتم زنده ساخت که باچشم سرمیدیهدم
که چطورخواهر وبرادر واقاربم رازجر و کاجه میکردند برایت
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اامیاان میدهم تازمانیکه گلمن درسهاهام امهریهکهاحضهوردا هتهه
با دکسی ازدواتمردان امریکاهرگزنخواههدتهوانسهت کهه رژیهم
ااا ان رابرسمیت بشااسد«.
بدین ترتیب جلوبرسمیت ااختن رژیم ایرانسانی ااا ان حهیهوان
صفت به اثر تال اام پروفیسرحمیدهادم گرفته د وهربارم کهه
مسأاه برسمیت ااختن آن رژیم خون آ ام باابرماافع اقهتهصهادم،
بخصوص پالن کمپای یونیکال جات باره بردارم ازذخایرسر هار
نفت وگاز آسیام میانه ،که نا ی ازتالش هام آقام زامی خلیلزاد
وگروه مربواش درساام امریکا بلادمی د ،سااتور بهاهجهامهیهن
گلمن ماناد دژآهاین می ایستادوآن تال اهارا مهحهو ونهابهودمهی
ساخت.
ادروان پروفیسرهادم درمورد دیگرم به نهگهارنهده حهکهایهت
کردکه درآن آوانی که ااا ان تازه کابل راتحت تسلط خودگرفته
بودند ،درمحلی از کاروایاام ماای ،جم ی ازافغاناا بودند که بهه
نفع ااا ان ف اایت میکردند ،پول بهرام آنهاهاجهمهع مهیهکهردنهد
(فادریزنگ) والبی گرم دربین سیاسیون امریکابه نهفهع اهااه هان
میکردند .من تصمیم گرفت تاچارۀ خشن وناانسانی اااه هان رابهه
مردم کاروایاام ماای تشریح نمایم تامردم فریب ت هلهیهغهات آن
گروه رانخورند .مجلسی دریک کلیسهام بهزرگ گهرفهتهه هد
وت دادکثیرم مردم آمده بودند ،و مرادووت کردندکه صهحه هت
نمایم  .وقتی صح ت کردم وازمظاام ااا ان و یوه هام ناانسهانهی
آنااواز زجرو کاجۀ آناابرمردم وازبی حرمتی وظلم آناا بهرزنهان
صح ت کردم وسالیدهاهم نشان دادم ،اکثرمردم گریه میکهردنهد.
من به اندازۀ بی اکانه صح ت کردم و حقایق رابرمال سهاخهتهم کهه
درختم مجلس که ساوت یازدۀ ب بود ،اوایام امورکلیسابه اندازۀ
به هراس آمده بودندکه از من نه تااا خواش مهیهکهردنهد بهلهک
وذرمیکردند تابااین ارزصح تی که توکردم جانت درین نهیهمهه
ب درخطراست ،مادرایاجا اتاق بسیارمستریح داریم  ،مها هب
راایاجا بگذراند وفردا حرکت کاید .من که با خانمم وفیفه بهودم
گفتم نه من باید برویم که فردا ص ح وقت در فاخانه وهمهلهیهات
دارم «.
پروفیسر حمیدهادم تاآخرین احظات حیات ازم ارزه بهر
ولیه سیاسیون فساد پیشه که وان ووااداران مارا بهه روز سهیهه
کشانیده اند ،آرام ناشست وهمواره ازداویۀ مرد بی پااه وحاات اام
انگیزوان دفاع میکرد وباقلم توانایش چارۀ خایاین وواافرو هان
را افشا می نمود .اودرروزهام اخیرزندگی نیزفارغ از وم وانهدوه
وان ن ود ،به همکارم ونمایادگی چال وپهاهج تهن ازاسهتهادان،
دانشمادان کشور درسراسرجاان ،پیشااادیۀ صلح برام حل وفصهل
اوضاع کشور و برگردانیدن صلح ،به رئیس جمهاهور جهوبهایهدن،
م اون رئیس جماور کامال حارث ،وزیرخارجۀ امریکا وسرماهشهی
ملل متحد فرستاد.
او خص متدین ،متقی وپرهیزگارم بودکه به ومق آیات
قرآن ریف می اندیشید ،تفسیرخواجه و هدا انصهارم(رح) را
دوست دا ت ،اندیشه هام فیلسوفانه دا ت ،پابادم بهه قهوانهیهن
برایش ازمقدسات بود ،خصیت صمیمی ،خوش خُهلهق وخهوش
صح ت بود ،از آناایی که زیرپو ش اسالم ،جاایت مهی کهاهاهد
ومردم کشی میامایاد ،چون گروه ماافق و یاد اااه هان وقصهاب
کابل سخت نفرت دا ت .اامت ،صداقت وپایدارم احهمهد هاه
مس ود را می ستود و سیاسیون حقه باز وووامهفهریهب ،ضه هیهف
ااافس وفروخته ده را انتقادمی نمود ،و جریدۀ مهردمهی امهیهد
رادوست دا ت.
خااره هایی از دوست ماربان درسیاۀ دوسهتهان وارادت
مادانش جاویدان است .یادش بخیر وباشت برین مأوایش یاد ! /
************
دنبالۀ ازصفحات زندگی ام ...
مثال اگرامروزمن حاضرنیستم بایچ مخلوقی ضرر برسهانهم
یاخداناخواسته دای را برنجانم وخاارم رامجروح سازم ،ایدیکی
ازاس اب ومدۀ آه همان مشاهداتم با دکه درافوایت ومیقا درنااد
و ایرم نفوذکرده وانت اهی در تار وپود وجودم گذا ته بها هد:
ماناد قمچین زدن وخشونت گادیران براسپ الار و خسهتهه اش،
یاپرپر دن مراک بیدفاع درچاگال اهین جفاکار یاضررومهدم
یک مرد قوم برمرد ض یف ،همۀ ایاااخصایل ناپساهد ونهیهتهجهۀ
بدخشونت وظلم وآزاریک مخلوق برمخلوق دیهگهربهمهن حهااهی
وآ کارمیساخت(.ادامه دارد)/
**********
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صفحۀ دوم

ما از اوییم و به سوی او باز می گردیم

باتأام وتأثرفراوان ،یکی ازسترگ ترین دانشمادان وهلهم
اب کشور ،روز 1۲اپریل 1113دراثر سکتهۀ مهغهزم ،درایهااهت
کروایاام امریکا به حضرت حق پهیهوسهت  .جهاهاب هادروان
پروفیسرو دااحمید هادم هشتاد ودوسال وهمهردا هتهاهد .ایشهان
ازپرکارترین نویسادگان افغانستان ویکی از ارزنده ترین همکاران
هفته نامۀ امید بودند .وفات مرحومی ضای ۀ بزرگ برام جهامه هۀ
ولمی پز کی وجام ۀ مط وواتی می با د .بدین وسیهلهه مهراتهب
ت زیت وتسلیت کلیه همکاران این جریده رابه همسرگرامی هان
بانو وفیفه هادم وکلیه بازماندگان تقدیم میداریم ،وروح مه هارک
انرا درذیل مراحم ااای ادمی خواهیم .
رح حال تفصیلی آن بزرگمرددانشهمهاهددریهن همهاره
همکار و هم مسلک ان جااب داکتردستگیرنو ته ،ونهیهزدوسهت
صمیمی ان جااب انجایر فروزان مطااب بااهمیتی دررثام مرحوم
تایه نموده اند ،که هردو درهمین ماره به مطاا ۀ خهوانهاهدگهان
گرامی می رسد( .ادارۀ امید)
************
دنبالۀ شراب عقبی
پیرقدح بردست نااد وگفت این به یادروزم که تهاهاهام
مارابخاک بسپارند و جاناام مارا به افق اولی بهرآرنهد ومهیهراث
مامیراث خوارگان برند ،وبه یاد روزم که مرابرآن سهریهراوهلهی،
وریان نااد وماادم نداکادکه کجاست آن تن توانام تو وکجاست
آن زبان گویام تو؟ وبه یادروزم که مارا برآن مهرکهب وهریهان
بخواباناد وازهرجان ی نداکاادکه» :ام برادران وخواهرانهم ،وام
اهل و خاندانم ،زندگانی دنیا ما رانفری د آنچاان که مرافهریهفهت
وزمان مارابه بازم نگیردآنچاان که مرا به بازم گرفت« .ویادآن
روزم که مارا درآن گورتاگ وتاریک بخواباناد وخاک گهوربهه
زبان حال گوید» :من خانۀ تاریکی ام ومن خانۀ اربتم ومن خهانهۀ
تااایی ام و من خانۀ وحشتم« .ویادآن روزم که نهدا آیهدکهه» :
روزم(بیاید) که گروهی سپیدچاره وگروهی سیاه چاره با اد« .
و ماندانیم که ازکدام گروه با یم ،ویادآن روزم که حق ته هااهی
گوید» :پس هر کس راکه(درآن روز) نامۀ اوهمهااهش رابهدسهت
راستش دهاد ،وهر کس راکه (درآن روز) نامۀ وملش رابه دسهت
چپ دهاد وندانیم که نامۀ مابه دست راست دهاد یابه دست چهپ،
ویادآن روزکه ملک ت اای گویهد» :ومهاتهرازوم وهدل رابهرام
روزقیامت خواهیم نااد« ...وندانیم که کفۀ ااوت ماگرانترآید یها
م صیت ما؟ وبه یادآن روزکه ملک ته هااهی گهویهد» :گهروههی
درباشت و گروهی درجاام «وندانیهم کهه مهارابسهوم بهاهشهت
برندیاسوم دوزخ .
چون یخ ایاجارسید ،فریادازآن جوانان برآمد ،گفت» :
ام یخ! ماخواستیم که تورا از راب دنیامست کهاهیهم ،تهومهارا
از راب وق ی مست کردم  .اگرتوبه کایم خدام ت اای توبۀ مهارا
ق ول کادیانی؟
پیرگفت قال ا س حانه وت اای »:اوخدایهی اسهت کهه
توبۀ بادگانش رامی پذیرد وگااهان ان رامی بخشد وهر چه انجام
بدهید میداند«.
(یا وع االسرار فی نصایح االبرار)

هفته نامۀ امید

استاد واصف باخترم

شمارۀ 8600
کاایفورنیا

قانون غیر واقعی قربانی قهر تاریخ می گردد

باخترم ،استاد سخن فارسی در واکاش به اقدام ایرقهابهل
ق ول وزیر فرهاگ افغانستان ای گفتارتلویزیونی بهطهورمشهروح
نظرات ولمی-ادبی خود را ب اوان مخاافت صریح ابراز نموده انهد
که دریاجا توجه ما را به فراز هایی از سخاان هان جهلهب مهی
کایم .واوان این مطلب به سلیقۀ ویراستار پیمان مهلهی انهتهخهاب
گردیده است .ایاک اکیداً از ما دووت میکایم که پام صحه هت
هام ایدنی استاد واصف باخترم ،این بزرگمرد ورصۀ فرهاگ و

زبان ما باشیاید :
»یک وده درکابل چاین استدالل کردند که کاربرد چاین
کلماتی ماناد دبیر ،دانشگاه وبازرگان ودانشکده و دانشجهوخهالف
قانون اساسی است .من صریحاً به ورض می رسانم که یهک مهادۀ
قانون اساسی یا بخش هام از قانون اساسی اگهر واقه هیهت ههام
تاریخی یک جام ه را بدرستی ما کس نسازد و این مسهلهلهه یهادر
اثرافلت و بی خ رم ازواق یت هام فرهاگی وتاریخی پهیهشهیهاهۀ
ماست یا درین کارومدم نافته است ،درهرصورت ،تاریخ ،فرمهان
تاریخ برآن بخشاام قانون اساسی ،یاامروز یافهردا خهط فسهخ و
بطالن خواهد کشید .هرچیزم که خالف واق یت هام جهامه هه ،
خالف تاریخ با د ،تاریخ قاارانه و ج ارانه بر آناها خهط فسهخ و
بطالن می کشد.
مسللۀ دیگر وحدت ملی است که برام ماوکشور ما یهک
مسللۀ بسیارمام و م رم است وبایدتقدس ملی برام مادا ته بها هد.
اما وحدت ملی چگونه درومل متجلی ود؟ ان کاس وملی مفاهوم
و مداول وحدت ملی چگونه باید با د؟
به قول اور :ام همه کار تو یرین و ههمهه جهام تهو
خوش
وقتی که ما ازافغانستان هستیم ،بایدبه همه گهو هه ههام
افغانستان به همه اقوام افغانستان به همه زباناهام افهغهانسهتهان ،بهه
فرهاگ ورسوم ووا اات پسادیدۀ همه مردم افهغهانسهتهان ،درههر
والیتی ودرهربخشی ازافغانستان که زندگی میکااد ،باید احهتهرام
دا ته با یم .اگر ایاطور ن ا د ،مغایر اصول وااخواهی است.
فرهاگ وکلتور :افغانستان سرزمین واحد و تجزیه ناپذیر
ماست .ما به گو ه گو ۀ افغانستان ،به همه اقوام افغانستهان بهایهد
ارزش یکسان قایل ویم .حتی بسیاروجیب است که بازکسانی می
خواهاد ومراج ی می خواهاد که دوباره کلمۀ کلتور راجایگزیهن
کلمۀ فرهاگ ،این کلمۀ اصیل زبان فارسی درم  ،بامایاد .کهلهمهۀ
فرهاگ در ر ادبایی ماناد حکیم ناصر خسرو ق ادیانی بهلهخهی،
حکیم ساایی ازنوم بارهابکار رفتهه اسهت؛ حهتهی در ادبهیهات
کالسیک پشتو هم کلمهء فرهاگ بکار رفته است .
کلمات ملی  :ساااا پیش بحثی درکابل بر سرکلمۀ فرهاگ
برانگیخته د و وده ام این کلمه رابیگانه قلمدادمیکردند .جاودان
یاد ،استادمرحوم استاد محمدصدیق روههی کهه ازمهحهقهقهان و
دانشمادان دست اول زبان پشتو بودند و همچاان درادب کان زبان
فارسی درم ااالوات وآگاهی هام گسترده دا تاهد ،مهقهااهه ام
نو تادودرین مقااه مثال هام ارائه فرمودندکه کلهمهۀ فهرههاهگ
در ر اورو خصیت بزرگ ادبی وفرهاگی زبان پشتو ،خو حال
خان ختک بکار رفته است .بیگانه دانستن یک کلمهه ،اهیهرمهلهی
دانستن یک کلمه ،بسیار صریح ورض میکام که مستلهزم دا هتهن
سطح بسیار باالم آگاهی از یک زبان و تهاریهخ زبهان و از یهک
فرهاگ و تاریخ یک فرهاگ است و کار هر کسی نیست و ههر
کسی درین زمیاه صالحیت ندارد.

فارسی ،درم و تاجیکی یک زبان هستاد  :اگر برام یک اهحهظهه
خدام ناخواسته دچار این توهم باال و خهیهال وپهاهدارنهاصهواب
گردیم که زبان فارسی خاص ایهران اسهت ،زبهان درم خهاص
افغانستان است و زبان تاجیکی خاص تاجیکستان؛ نهویسهاهدگهان،
فرهاگیان و پژوهادگان افغانستان حق مسلم ان است تمام کلماتی
که در ر دقیقی بلخی ،در ر ابوااحسن اید بلخی ،در ه هر
راب هء بلخی ،در آثار ماثور و ماظوم حکیم ناصر خسرو ق ادیهانهی
بلخی ،در ر و نثر ر ید اادین واوا بلخی ،در آثهار خهواجهه
و دا انصارم هروم ،ازرقی هروم ،حضرت ساایی ازنوم ،سید
حسن ازنوم ،مختارم ازنوم ،و دااواسع ج لی اهرجسهتهانهی و
ابواافضل بیاقی ،نصرا ماشی ازنوم ،و دااحی گهردیهزم و...
بکار رفته  ،ازین کلمات استفاده نمایاد .این آثار  ،مهیهراث بهجها
مانده از آن بزرگان برام اوران ،فرهاگیان و نویسادگان کاونهی
افغانستان است .ما باید درین مورد ومیق بیادیشیم .آیا تااا نام ابهن
سیاا  ،نام ابو و ید جوزجانی ،نام ابواافضل بیاقی و ...از ماست؟ یا
آثار ایااا هم جزو مواریث بسیار مام فرهاگی ماست؟ این بزرگان
به یک زبان نو ته کرده اند ،به زبان فارسی درم نو ته اند وزبهان
ازکلمات بوجودمی آید .باابراین کلماتی که این بهزرگهان بهکهار
برده اند نیزازماست .اگرکسی این کلمات رابیگانه و ایهرمهلهی و
حتی ضدملی و مختل کااده هویت ملی قلمداد میکاد؛ از دو حهال
خارج نیست .یا نا آگاهی بسیار ترحم آور است  ،یا قصد و ارضی
در کار است.
من به خدمت برخی کسانی که درین زمیاه ااهالوهات و
آگاهی الزم را دارند ،اماباابرمالحظات ،خودبیای هاومسایل دیگهر
سکوت اختیار کرده اند و یا احیاناً قلم مخاافت بکار مهی بهرنهد،
گفتهء یکی از بزرگان را ورض میکام:
کسی که حقیقت رانمی داند وبرضدحقیقت بهه پها مهی
خیزد ،نادان است .کسی که حقیقت را می داند و بر ضدحقیهقهت
به پا می خیزد ت اکار است.
اگر فارسی و درم دو زبان است ،ر اای کشمیرم کهه
در کشمیر زیسته و در همانجا ر گفته است  ،به زبهان فهارسهی
است یا درم؟ ر بیدل دهلوم به کدام زبان است؟ اای کشمیرم
میگوید:
چو است داد ن ود ،کار از اوجاز نکشاید
مسیحاکی تواندساخت بیاا ،چشم سوزن را؟
یک ادب دوست افغانستان ،یک اهل ادب ایران و یهک
فرهاگی تاجیکستان و فارسی زباناا در سراسهر جهاهان؛ مه هاهام
یکسانی ازین ر در ذهن خود دارند و همگی ان یکسهان آنهرا
درک میکااد.
مثال اق ال الهورم به اقتضام وزن در یک ر خهود در
دو بیت مت اقب فرموده که
گرچه اردو دروذوبت کراست ارزگفتاردرم یرین تراست
برخورَد با فطرت اندیشه ام
فارسی از رف ت اندیشه ام
هم درم میگوید و هم فارسی ،اما او نظر بهه یهک زبهان
واحد دارد .اگر کسانی چاین می فرمایاد که اق ال ههم بهه زبهان
فارسی ر سروده است و هم به زبان درم؛ مهاازایشهان بهاکهمهال
احترام استدوامیکایم که اطفا تفکیک کاادکه کدام رهام اق ال
به زبان فارسی است وکدام رهام وم به زبان درم است؟
مثالً :آتشی درسیاه دارم ازنیاکان ما چون چهراغ الاهه
سوزم دربیابان ما
و دیگر ا ار اق ال به فارسی است یا به درم؟ این ا ه هار
در افغانستان ،در ایران و در تاجیکستان به چاپ رسیده اند.
من خصاً مراتب تأسف خود را از چاین تصمیم ایر واقع
بیاانه ابراز میکام و امیدوارهستم که ازدرس هام تاریهخ ،وه هرت
گرفته ود وماکار هایی کایم که درجات وفاق مهلهی بهه پهیهش
برویم ،نه خدام ناخواسته درجات نفاق.
(برگرفته از سایت روزنامۀ پیمان ملی)
************
جریان دا ت ،مسلوالنه برخوردنمی کردند(.افغهانسهتهان درقهرن
بیستم ،ظاهرااین).
شراب عقبی
آورده اندکه یکی ازمشایخ-رحمام ا  -بااصحاب خویش
به صحرابیرون آمد ،جماوتی جوانان رادید به ُرب خمر و زَمهر
(نام زدن) مشغول ده اند .مریدان گفتاد ام یخ دسهتهورم ده
تابرویم وبرایشان امرم روف کایم وایشان رااز فسق ماع فرماییم .
یخ گفت مابا ید تامن تااابروم وبدین امرقیام نهمهایهم .ایشهان
گفتاد روا با د.پیرنزدیک جوانان آمدوگفت :ااسهالم وهلهیهکهم،
ایشان همه برپام خاستاد وگفتاددانستیم که آمده ام تاامرم روف
کای ومارابه راه توبه خوانی ،قدحی به دست اودادند وگفتادتونیز
باما دراین قدح موافقت کن آنگاه جمله توبه کایم ! گفت چهاهیهن
با د وقدح بردست ناادوگفت :نه وادت ما آن است که هرکهس
قدح دردست گیرد به یادمطلوبی خورد؟ ومهرانهیهز هایهدکهه بهه
یادیکی بخورم؟ ایشان گفتاد :اید ( .دن ااه در صفحۀ دوم )
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پژوهشگر نصیراحمد رازم

صفحۀ سوم
سدنی  ،آستراایا

دریچۀ به نثر پیشینیان

پیشوای متعهد ومسئول پرهیزگاران
(واج لاا المتقین اماما)= مهاراپهیهشهوام پهرههیهزگهاران
قراربده .
یکی ازن متاام بزرگی که نربادن ترقی ووسیلۀ تکهامهل
است ،حس تقلید و پیروم ازگفتار ورفتار دیگران اسهت ،واگهر
بشربدون این حس آفریده ده بود ،ازبسیارم مواهب کهه ازراه
پیروم دیگران بدست می آید ،بازمیماند.
حس تقلید وپیروم درکودک بیش ازدیگرا قات است،
ودرا قات دیگر در بارۀ فردم که هاوز خصیت وزمیاۀ فهکهرم
او کل نگرفته است ،بیش ازافراد دیگرمی با د.
اگرکودک زبان مادرم فرامیگیرد ،بخاارهمان اهریهزۀ
دن ال روم است که او را ازحاات بساات و(ودم آگاهی محهض)
به صحاۀ آگاهی واردمیسازد ،واگر چاین حسن براو حهکهومهت
نمیکرد ،وازگفتار ورفتارپدر ومادر پیروم نمی نمود ،هرگهزاهب
به سخن نمی گشود ورفتارم رانمی آموخت .این تهاهاهاکهودک
است که بسیارم ازمواهب رااز این راه بدست می آورد ،بهلهکهه
افرادم که خصیت آنان بطورکامل کل نگهرفهتهه ،ودر روح
وروان آنااخألم وجوددارد دارد ،میهتهوانهاهدازاهریهق پهیهروم
ازدیگران به مقامی برساد.
این اریزه ام است که انسانااراخواه ناخواه به پهیهروم
ازدیگران وادارمیسازد واذامام نیست که ازکسی پیروم کهاهیهم،
مام این است که ازچه کسی پیروم نماییم ،گفتار وکهردار چهه
فردم رامدل زندگی وااگوم خودقراردهیم.
نیازبشربه ره ر وپیشوا ،نیازم است اصیل وومومهی کهه
قسمتی ازآن زائیدۀ مقتضیات زندگی اجتماوی او است .وپیروم
ازفردم ،یک امرتحمیلی ازارف افرادخودکامه وجهاه اهلهب،
ویادرنتیجۀ تلقین کاذب نیست.
اکاون که ضرورت راستین واریزۀ درونی مارابه پیروم
ازدیگران دووت می کاد ،بایددرتشخیص ره ر وااگوم نهمهونهۀ
زندگی بیش ازچیزم بیادیشیم .یکی ازآ کارترین پهدیهده ههام
دورۀ جوانی وبلوغ راقارمان پرستی میداناد ،قارمان پرستی کهم
وبیش بطورمستقیم انگیهخهتهه ام از(نهیهازبهه رهه هرم) اسهت.
اگرنوجوان به قارمان برگزیده دسترسی ندا تهه بها هد ،حهتهی
درواام خیال ورؤیا ازبسیارم ازجاات دیگران را ااهگهو و(مهدل
رفتار) خویش قرارمیدهد وازتصهورخهاص خهود ازرفهتهار او،
ازگفتاراو ،ازارزا اس پو یدن اوبه اصطالح ژست گرفتن او ،از
فریادکشیدن وباالخره ازهرچیزممکن ودر خهورتصهوراو ااهاهام
میگیرد وازآن تقلید وپیروم میکاد( .قارمان ماتهخهب) که ه هۀ
انط اق رفتارنوجوان است .پرستش ستارگان هارماد وخوانادگهان
نظیر(ادامو) ازنیازاو به ره ر وره رم برانگیخته میشود.
برام استفاده ازجاذبه به ره هرم ومهیهل بهه تهقهلهیهد،
سیاماگران نخست ،قارمانانی می آفهریهدنهد ،وسهایهل هاهرت
ومح وبیت آنان رافراهم مهی آورنهد ،سهپهس ازوجهود آنهان
سوداگرانه استفاده میکااد(.سیمام انسان کابل درقرآن)
ازخاطرات یک جنرال روس درافغانستان
چادین بارجاگ دریک نقطه ،ارتش رابی روحهیهه مهی
ساخت ،ماومدتاً ماطقۀ را کاترول میکردیم که زیرتانکهاهام مها
قراردا ت .ماازپشت یشه هام ضدگلواۀ تانکاها ونهفهربهرههام
زرهی خودبه افغانستان وبه چارۀ مردم آن کهه بسهوم مهامهی
نگریستاد ،نگاه می کردیم.
درپایان جاگ تمام نیروهام مابه نووی اخهتهالل روانهی
دچارمیشدند ،افسران و سربازان ماحتی ازکودکان میترسیدند .من
بخاارمی آورم هاگامیکه یک هلیکوپترمها درمهاهطهقهۀ بهگهرام
فرودمی آمد ،کودکی بطرف محلی که هلیکوپتر باید می نشست
دوید ومیخواست چیزم رابداخل هلیکوپترپرتاب کاد .خهله هان
فکرکرد که اومیخواهد بم ی رابسوم ماپرتهاب کهاهد ،اوفهوراً
راکتی رابسوم آن کودک لیک کرد وکودک پارچه پهارچهه
د .وقتی اوهلیکوپترفرودآمدیم دست آن کودک رایافتیم کهه
نه بمب ،بلکه ساگی رامحکم گرفته بود واین وحشتااک بود .
بایدبگویم که یکی ازا ت اهات بزرگ ره ران افغانستهان
ب دازمحمدداؤوداین بودکه آنااکمترخصلت افغانی دا تاد ونشان
میدادندکه به وروم وتجارب روسیه نزدیک ترند تاکشورخهود
ان.
به همین ولت آناانتوانستادیک سیاست مستقل مهلهی را
پیش برده وبرام اتحاد وروم هم برنامۀ مشخصی راارائه نمایاهد.
درحقیقت آنااموضع مشخصی دررابطهه بهامسهایهل کشهور هان
ندا تاد ،بخصوص تراژدم دورۀ کارمل دراین بودکه اوههمهواره
ماراسایه واردن ال میهکهرد .اوتهمهام مشهورتهاها را ازمشهاوران
مامیگرفت.
اضافه براین ،ره ران افغان اتحاد وروم رابه مثابۀ سهپهر
بالاستفاده کردندوهمۀ امور رابه مامحول نمودند .به نظرمهیهرسهد
که آناا دربرابر کشوروحوادث خونیای که درآنجا (ستون دوم )

هفته نامۀ امید

شمارۀ 8601

ادروان پروفیسرداکترهادم

نادانی مبنای تعصب است

پروفیسرداکتر و دااواسع اطیفی
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ااکسادریه ،ورجیایا

صفحاتی از سیرزندگیم
در وصلت و در هجرت ()۲

م ین بیگانه هرگز دیگرم را همه ازکوچه هام آ اایاد
که مراانش هم آوام مایاد
درختان را میفگن آ یانه
اواین اندیشه ها :م ای ومفهاهوم رویهدادههام زنهدگهی
روزمره به ارت ا محیط و ماحوای که درآن حیهات وهادم وبهی
پیرایه ام ،چه درداخل مازل وحواای آن و چه درقطارهمساالن بها
کودکان کوچۀ ماسپرم میشد ،روزبروزدرت یرات و مخیلۀ افالنه
ام اامضتر وحیرت آورمیگردید ،وازهمه زیادترصحاه ها و ماظره
هام مشحون از افرا وتفریط وبرخوردهام تکان دهادۀ تهفهوق
(قوم بر ض یف) ا ی ت واجتماع محلهۀ مهحهدودمها ،روحهیهات
و ایرم راسخت متاثر و متاذم میساخت.
گاهی دراندیشه بودم که چرامیان فامیل ماوفامیل همسایۀ
ما(چه متمواتر و چه اری تر) ویامیان پدرمن وپدردیگران فرق و
تفاوت چشمگیرم وجوددارد .هم چاان قتهی مهیهدیهدم چهوچهۀ
گاجشکی راپشک قوم هیکلی باخشونت به دهن و چاگال میگیرد
وپرپر میکاد وبه چاچه ودادوفریاد پدرومادش اههمهیهتهی قهایهل
نمیشود ،دام ازحسرت واندوه فرو میریخت .وقتی درجادۀ اندرابی
کااردریام کابل ،گادم رانی رامیدیدم که اسپ الاهر و خسهتهه
وفرسودۀ خودرا بادادن چادد اام ،مسلسل قمچین میزندوحهیهوان
مطیع و سرافگاده به مشکل( قیزه به دهن) راه می پیماید ،خااهرم
آ فته وجریحه دار می د...
همیاطوربه تدریج ملتفت دم که یکت دادزیاد مخلوقات
روم زمین برام رفع گرساگی ویا یوۀ زندگی ا ی ی خود ،فطرتاً
یکت دادمخلوقات دیگرکوچکتر و ض یفتر وبیدفاع رامیکشاد ومی
خورندو کم خودرا سیرمیکااد ،یاقربانی خهواهشهات نهفهسهانهی
خویش میسازند ،مثال مگس برام واک وت ومهوش بهرام پشهک
ومراکان کوچک برام اهین قربان میشوند ...درمیان همهه داهم
زیادتر برام چوچه هام پرندگان که بیگااه وبیدفاع ،بهاسهفهاکهی
ا مۀ دیگران میشدند دیداً افسرده وامگین میگردید .وای ایهن
اندیشه هادروقت بازم باسایر کودکان ،زودفرامو م میشد وگاهی
خود درین قانون جاگل سایم میشدم.
یادم هست روزم پروانۀ خوش خط وخاای رادرمیان بوته
هام حویلی ت قیب میکردم ،ناگاان جسم اطیهف آن کهه مهیهان
انگشتانم گیرافتاده بود ،پرپر د و جان سپرد ،مادرم که متوجه این
صحاه بود ،باااجۀ پرتاثرگفت» :پروانه مخهلهوق خهداونهداسهت،
کشتن آن گااه دارد« ...
درین وقت دف تاً سرنو ت مرغ خانگهی یهادم آمهدکهه
مت لق به من بود ویکروز ق ل آنرا برام تایۀ ا ام مامانان کشهتهه
وپخته کرده بودند ،ااذا به مادرم گفتم آیاکشتن مراک مهابهرام
مامانان گااه ندا ت ،مادم زودبه جوابم گفت» :بچیم ،مرغ خانگی
حالل است گااه ندارد« .به پاسخ مهادروهزیهزم قهاهاوهت کهردم
ودیگرکلمۀ برزبان نیاوردم ،و ایدهم ازترس توبیخ ویا احتهرامهی
که به گفتار مادرم دا تم ،ازادامۀ دیااوگ دست کشیدم .
راستی ازمشاهده وبرخورد باهمچوحوادث ضد ونقیهض،
آهسته آهسته درارز قضاوت ومفکوره وت یرات من نیزیک نوع
افرا وتفریط پدیدارمیشد .مثال وقتی مرغ خانگی رامیدیدم کهه
کرم هام زمین راازمیان کردها وس زه هایا از کاهارجهویهچهه هها
باماقارقوم وتیزخود بیرون میکشیدوبا راحتی تمام به جااور خود
فرومی برد ،یاباچوچه هایش تقسیم میکاد ،کوچهکهتهریهن رقهت
واندیشۀ در بدام راه نمی یافت وازتما ام آن اذت هم می ردم .اما
زمانیکه اهین تیز چاگال بشدت ناگاان ازفرازآسمان برنام خهانهه
اواه زده گاجشکی رابرمی دا ت ودوبهاره بهاصهیهد خهود بهه
پروازمی آمد ،دام امگین میشد ویک نوع نفرت وحهس انهتهقهام
جویی وبدبیای نس ت به اهین درناادم بیدارمیگردید!
امروزوقتی این حوادث و رویدادهاوصحاه هام پرانت هاه
رابیادمی آوردم ،این اصل برایم ثابت میشودکه ا ی ت ومهظهاههر
اجتماوی که درآن زیست میکایم استادان ماهرم هستادکه ه هور
وماتحت ور مارابرام ساختمان کرکتر و هخهصهیهت آیهاهدۀ
مادرس می دهاد .ژان ژاک روسو این اصل وهمهده رادرکهتهاب
م روف(ایمیل) خود با یوۀ خاص توضیح وترسیم کرده ومثاااام
زنده رااز حیات خودارائه داده است .مانیز بحیث افراد جزءاجتماع
بشرم ،وقتی به گذ ته هام زندگی خود دقهیهق هویهم ،نهقهش
وتاثیرهمچو رویداد ها را در تشکل سجایا و اخالق خود به خوبهی
درک خواهیم کرد .
(دن ااه در ستون دوم صفحۀ دوم )

نامگذارم یک جاده ام در پاریس به نام احمد اه مس ود
فقید باوث تخریش احساسات یک وده افغان ها و مردم ووام ده
است .ولت ناراحتی چاین ا خاص ندا تن فام کهافهی در مهورد
چاین تجلیل از مردان بزرگ در سراسر جاان می با د و این قابهل
فام است.
اما وقتی صدام اوتراض درین مورد از حاجره ا خاصهی
بیرون میشود که در مکتب و فاکواته درس خوانده اند و حهتهی
استاد می ا اد قابل ت جب است و میتوان ولت چاین افکار جاهالنهه
را در جاهام دیگرم هم جستجو کرد.
نویساده ام باام اقام روستار ترکی نامگذارم جاده ام را
باام مس ود فقید در پاریس دامن زدن به اختالفات قومی ته ه هیهر
کرده است .این چاین م ای میدهد که اگر یگ برادر پشتهون مها
برنده جایزه نوبل ود ،دیگر اقوام انرا ظاامانه تلقی کااد و ادوها
کااد که در انصورت جایزه نوبل به دیگر اقوام هم باید داده ود.
مثلی که ا رف اای گفته بود در یکی از زنداناام قادههار ههمهه
زندانیاا از یک قوم بود و گفته بود از اقوام دیگر هم باید زندانهی
میشدند.
جام ه جاانی مس ود را ب د از تحلیل کارنامه هایش تجلیل
کردند.
اقام ترکی این تجلیل را خالف حاکمیت ملی قوم بزرگ
و اکثریت گفته اند .انصافا” با چاین کلمات افالنه ترکی وزیز به
خود و قوم خود توهین کرده اند .ایشان با تاءسف نمیدانهاهد کهه
احصاءیه ها نشان میدهد که هیچ قومی در افغانستان اکثریت نیست
و این یادم امروز قابل ق ول نیست.
جااب استاد جاگ با وروم را ت لیغات فلمهی ههااهیهود
گفت و جاگ با ااا ان وحشی را نامشروع و خالف ماهافهع مهلهی
نامید!!!
جاگ مس ودبا وروم بخااراستقالل افغانستان و نهجهات
ناموس وان از چاگال بیگانگان بود .متأسفهم اگهراقهام تهرکهی
مخااف این ومهل مسه هود انهد .بهاهمهیهن مهاهوال مهخهااهفهت
مس ود ایدباااا ان بخاارجاگ با نوکران پاکستهان ،بها دهشهت
وبربریت وخونریزم این گروه دورحجر بود .م رهن است که هیچ
فردوانسان ت لیمیافته وبااخالق ن ایدازااا ان درنده خهوحهمهایهت
کرد.گفته م روف است که دو فکتوری ای فا یسم قهومهی ودیهن
افراای بایادهرجام ه مدنی را ویران خواهد کرد.
درین گفتار اقام ترکی در باره احمد اه مس ود فهقهیهد،
نفرت ،ت صب ،فا یسم قومی ،فقدان قضهاوت سهااهم و ضه هف
اخالقی به وضاحت دیده می ود.
نه تااا در ب ضی برادران پشتون بلکه در ههرقهوم دیهگهر
افغانستان ،چاین نفرت و بدبیای ،چاین نابیاام ولهمهی و ضه هف
قضاوت اخالقی جام ه را بطرف سقو و تاریکی ایر قابل رج ت
خواهد کشاند .امروز حاصل اومال مملو از نفرت و ت صهب،ظهلهم
وفا یسم قومی رادرجام ه خودبه چشمان خودمی بیایم و این یهک
حقیقت است/.
(یکی ازآخرین یاددا تاام مرحوم پروفیسرهادم ،به نقل
از صفحۀ فیس وک ان -واوان مطلب توسط امیدنو ته د)
*********

داکتر و داالطیف پدرام

رژیم فاسد غنی خطرناکتر
از امارت طالبان است

رژیم فاسد کابل هیاهوم بسیار به باانهم خطر ااا هان بهه
راه انداخته است؛ ت لیغات گسترده به نام دفاع از جماوریتهی کهه
وجود ندارد به خورد مردم میدهد ،تا مامترین مسااه که ههمهانها
دفاع از هویت و م ارزه ولیه پشتونیزه کردن افغانستان /خهراسهان
است فراموش ود و تحت اع قرار بگیرد.
ن اید فراموش کرد که ا رفاای خود بخشی از پروژه و
به بیان دیگر ابزارم در دست امریکایی ها در این بازم اسهت .او
حتی به م اونین خود هم ،که از قوم و ت ار او نیستاد ،حهقهایهق و
ااالوات را پااان میکاد و مردم را هم فریب میدهد .خهواههیهد
دید که نمیتواند بهه اوامهر امهریهکهایهی هها »نهه« بهگهویهد.
ا رفاایاحمدزم و تیم کوچک ارگ،ت لیغات گسترده بهه راه
انداختهاند و س ی میکااد با خطرناک جلوهدادن ااا ان تها مهرز
الو و م ااغه و در واقع بیش از آنچه هستاد،افکار وامه را در دفاع
از خود بسیج کااد.
آرم! کی نیست که ااا ان ارف مسلح جاگ اند و از
این جات نقش مام در جاگ و صلح دارند ،اما تااا به دایل نه هرد
ااا ان نیست که حکومت کابل سقو میکاد و در پرتگاه نابودم
قرار گرفته است؛ فسهاد گسهتهردهم مهااهی ،فسهاداخهالقهی در
کثیفترین م اام آن ،قانون کایهام مکرر ،نقض سیستماتهیهک
همان قانوناساسی هر چاد ناقص ،خویشخورم و واسهطههبهازم،
تمرکز بیش از حد قدرت ،سوءاستفاده از گمرکات و تدارکات،

صفحۀ چهارم

زامی خلیلزاد

داؤود گوش راننده را چک
زده به زمین تف کرد !

»...وقتی صاف هشتم بودم ،پدرم اوالم کردکه به کابهل
کوچ می کایم  .او به استخدام وزارت فوائدوامه درآمهده بهود.
کارش این بودکه کارهام این وزارت رادروالیت ماای قهاهدوز
نظارت کاد .وقتی زمان ترک مزار ریف رسهیهد ،دار و نهدار
خودرا بریک اتوبوس بارکردیم وراهی سفردوروزه وپرمخااهرۀ
دیم .مسیرما ازیک جادۀ دراز وباریک خاکی بصورت مارپیچی
ازمیان کوه هامی گذ ت .به نظر می رسیدکه داماۀ کوه حکاکی
(*) ده ،دیوارساگی وصاف در یکطرف اتوبوس وصخرۀ روبه
پایین بسوم دریادرارف دیگرقراردا ت.
ب دازظارروزدوم سفرمابودکه متوجه دم یک ایمهوزیهن
(*) بزرگ س ی دارد ازیک کامیون س قت گیرد .بان ود حا هیهه
ام درجاده ،برام موترهابسیارسخت بودکه ازیکهدیهگهرسه هقهت
بگیرند .کامیون یانمیخواست بگذاردایموزین از کاارش رد هود.
وقتی جادۀ تاگ یک اره وریض د ،ایموزین ههوس انهگهیهزبها
استفاده ازفرصت ازکاارکامیون جلوزد ،اماناگاان بریک گرفهت
ومتوقف د .کامیون مج ور به توقف د ،اتوبوس ماهم ایستاد .
ازپدرم پرسیدم(:چه خ راست؟) او سرزنشم کهرد(:آرام!)
بطرف جلو بس رفتم تاباچشمان خودم ب یام چه خ راست .راناهدۀ
ایموزین دروازۀ وق ی موتر راباز کرد ،مردم خوش ا اس ،باسهر
ااس وریش ترا یده ازموترپایین د ،قدرت وتک ر ازرفهتهارش
می ارید .پدرم زیرا ش میگفت(:داؤودخان ،پسهروهمهوم هاه،
وهرخواهرظاهر اه .نخست وزیرپیشین .وقتی اه جوان بهود،
درواقع در کشور اوحکمرانی می کرد).
خشم ازصورت داؤود می بارید .وقتی دیدم او ورانهاهده
اش رانادۀ کامیون رااز داخل موترش بیرون کشیدند ،به زمهیهن
انداختاد وبیرحمانه اگدزدند ،دهانم باز ماند .من ااتماس کهردم:
(بایدکارم کایم!) مادرم موافقت کرد ،اماپدرم ودیگر مسافهران
اتوبوس نظردیگرم دا تاد .پدرم گفت(:دیوانه هستی؟ میهدانهی
این نفرکیست؟ می تواند مارا بکشد !) داؤودخان سپهس بسهوم
رانادۀ کامیون حرکت کرد وگوش چپش رابا دنهدان گهرفهت.
ازگردن وگونۀ از خون جارم د .گوش خون آاود آاشهتهه بهه
آب دهان وخاک ،درکاارجاده افتاده بود.
دل بد دم ،بی دااتی وبیرحمی مردان قدرتماهدم کهه بها
دیگران باچاین م افیتی بدرفتارم میکردند ،مرا وکه کهرد .در
موردآنچه دیده بودم ،بارها به فکررفتهم .ایهن حهادثهه دربهارۀ
کشورم که دوستش دا تم ،چه چیزم راروایت میکرد؟«/
)نقل از صفحات  31و 31کتاب (فرستاده) نو تۀ زاهمهی
خلیلزاد ،باترجمۀ هارون نجفی زاده ،سال چاپ دوم -31۳۲محل
چاپ انتشارات وازم ،کابل)
 -یاددا ت اداره :اگرچه متن نگا تۀ داکترخلیلزاد -که من
برگردان به فارسی آنرا باترجمۀ آقام هارون نجفی زاده خوانهده
ام ،م یوب است ،اماترجمۀ نجفی زاده م یوب ترازمتهن اسهت !
ترجمه اورم نو ته ده که گویاکدام ایرانی خهواسهتهه بهرام
خوانادۀ تارانی وایرانی تایه کرده ،وواژه هام خاص تاران را به
فراوانی بکاربرده ،که برام خوانادۀ کابلی وفهارسهی زبهانهاهام
افغانستان و تاجیکستان ماجور ونارسا می ا د .بجام الرم یاچکله
(که هردوفارسی نیستاد ،امابرام فارسی زبانان ماهیچ بیهگهانهگهی
ندارند ،واژۀکامیون که آن هم فارسی نیست اما برام یک کابلی
ناآ ااست) فراوان استفاده ده است .همچاان همه میدانیهم کهه
(ایموزین)م هم اگهرآنهزمهان ههادرکشهوربهوده ،مهخهصهوص
دربار اهی بوده و مردم کابل داؤودخان راهیهچهگهاه سهوار بهر
(ایموزین) ندیده اند ،بلکه مدام موتر وادم وبخصوص تویهاتهام
ساده سوار می د.
اگرخودخلیلزاداین واژه را بکاربرده ،م لوم است که خود
ایموزین رانمی ااخته ،واگرنجفی زاده آنرا ایموزیهن تهرجهمهه
کرده ،آ کارا ناآگاه بوده که چاین موترم دراختیار هیچکهسهی
جز خص اه وجودندا ته است ! همچاان برگرداناام نامأنوسی
چون اتوبوس ،جلوزدن( ،چه خ راست؟) که مردم مهاههمهیهشهه
میگویاد(چی گهپهس؟) وصهدههام دیهگهر درسهراسهرکهتهاب
وجوددارد .واین وی ی کمی نیست برام کتابی کهه قهرار بهوده
برام مردم مملکت ورضه گردد !
بارحال درمجموع کتاب داکترزامی خلیلزاد دربارۀ مسایل
افغانستان سراسر پرتضاد و مملو از الطی هام وهمهدم دربهیهان
واق ات سی سااه افغانستان مرده می ود ( .اداره )
**********
ر وهستانی در مقررمهها ،سهوءاسهتهفهاده از تهکهس بهرق و
کریدتکارت هام تلفنهام همراه ،تشدید قومگرایی ،تحمهیهل
تذکرۀ قومی افغانی(پشتونی)برخالف قانون ،اومال ج ر برمهردم
( صفحۀ هشتم)

هفته نامۀ امید

مشتاق احمد کریم نورم

شمارۀ 8601
سانفرانسسکو

وید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد کرکه این آمدو صدحیف که آن رفت
روزجاانی مط ووات م ارک اد  .درین روزبین اامللهی بهه
ارواح پاک همه خ رنگاران وهمکاران مط وواتی اید مط وواتهی
ام ،آن زنان ومردان صاحب قلم وکالم درود می فرستم  .به سلسلۀ
مقاالت دن ااه دار این قلم ،مقدم رمضان ریف وحلول ماه صیام و
ایام س یدوطر فطر رابه همۀ وااداران ت ریک وتاایت می گویم .
این نو ته درروزهام رمضان اام ارک تحریرمیگردد ،ماه
پرفیض وبابرکت ،فرا رسیدن روزه را باار دااا وپیهونهد قهله هاها
ونمادم ازهم ستگی هامحسوب می نمایاد .ماه مامانهی خهدا(ج)،
ماه نیایش ،خواهش ،کرنش وبخشایس .ماهی کهه درگهاه تهوبهه
واستغفار افق هام بلادخیزش ،بخشش ونرمش درآن مضمهراسهت،
ماهی که فضیلت هزار ماه درآن نافته است .دوهامهیهکهاهیهم کهه
خداوندمت ال ااوات و و ادات همۀ مارا به درگاه خویهش قه هول
ومق ول گرداند ،وبه برکت این ماه رحمت ومهغهفهرت ونهجهات
ازآتش دوزخ خیرهمگانی رادرپی دا ته با د ویک صلح واقه هی
وهمیشگی رادرکشورجاگزدۀ مابه میهان آورد ،وایهن مهریضهی
ومکروب ومومی راازسرکافۀ بشریت رفع ودفع سازد.
دراین روزهام توبه وتزکیۀ نفس ومدارا ،یکه هار دیهگهر
(قسم خوردگانی) که توبه ( غل) هان هده وبهخهااهر بهقهام
خودوماندن اوالد ونواسه هایشان براریکۀ قدرت ودا تن ثهروت،
باوجودیکه توبه کفک ده اند ،اماهاوزهم دارندتوجیه میدارندکه
(توبه کارم) دارند وارحاا ونظریاتی راهم ارائه میدارند ،کهه در
اول چاددهه باخود درج اۀ جاگ باخود دارند ،وهیچهکهدام آن
ارحاام ارائه ده وآزموده ده ،برام افغانستان جاگزده ومهردم
درد دیده ممد ومثمر ثمر ن وده ونمی با د !
این درحاایست که جااح ااا ان باوجودهمه کارهام انجام
ده درمقابل ان ،دراصل وقت کشهی وروزتهیهرم دارنهد وب
چیزم کمترازآنکه دردااا دارند ،راضی ن وده ونمی وند ،وبهرام
صلح ،تفاهم وگفتگو وکاارآمدن میالن جدم نشان نمیدهاد .چیزم
که دردل دارند به کلی از ا کال همان(امارت) است .درحاایهکهه
بساجااحاا ارح هام بیشمار وبه ت یراازم( لغم تول) ارائه مهی
دهادوباهمان ت یراازم دیگر( تر درخواب بیاد پهاه هه دانهه!)
خواب می یااد ،خیال پلوهام ریاست وصدارت ووزارت ووالیهت
وبی ماو الیتااهی م اون هابه دل دارند.
دروین زمان ارالتانی هام زامی خلیلزاد وازکیسۀ خلیفهه
بخشیدن هاوامتیاز ها وفلوته بازیاا وحقه بازیاایش باهمگان ،یهک
سازمان تروریستی وافراای ووق گرا را به(نازدانه هام سهیهاسهی)
م دل نموده ویک ابرقدرت جاانی را با نمایادگی خام ونیرنگاام
پیامش می فری د وبه ریش همه می خادد ! این (فرستاده) فهرزنهد
ومامان ناخلف وناخوانده هرروز تف افیلی هایی رابه مهاهمهانهی
هامی رد ووقتی هم که دو ود اام میشاود ،میگویدکه میزبان ها هم
همرایم (مزاح) دارند !
چه سم وایک وقابل مکث که 33سپتم ردایهل وانهگهیهزۀ
داخل دن امریکا به افغانستان وباالخره هم ت ویض جدول زمانهی
ازاول ماه می(روزکارگر)به همان ماه سپتمه هر وخهروج کهامهل!
درحاایکه جااحاابا همکارم(فرستاده) برام نشست ترکیهه آمهاده
میشوند ،وای ااا ان اوالم نمودندکه اای خروج کهامهل قهوتهاهام
خارجی ،درهیچ نشست وکافرانسی ا تراک نمیکااد! این بهدنه هال
آن بودکه زمان خروج ازماه می به ماه سپتم هروهوض گهردیهده.
دروین زمان کشیدگی هام روزافهزون آنهچهه گهویهادرجه هاهۀ
جماوریت پادا ته میشود ،به میان میآید وبه نحوم که ههرکهدام
ان ارحاام خودرا جامیزناد وااا ان در موردایده هام کاونهی،
درواسکت هاوبغل جیب هاوروزم میزهاآنان بی یاور ووالقه اند .
بازنگرم راکه دوات جدیدامریکاووده داده بود ،چهاهدان
جامۀ ومل پو انده نشد وحتی به نحوم ازانحا ازدوات برسراقتدار
کابل فاصله گرفته راهیست ،وتوجیه مهیهدارنهدکهه گهویهاکهاسهۀ
ص ر ان ا ریز ده ودیگراستقامت ستراتژیهک درکهار نهیهسهت.
درصورتیکه چاین نمی ا دکه ب ضی ازناادهام جام ۀ مدنی جایگاه
سیاسی وجماوریخواهان رادر بهرابهراهااه هان واهااهب اهله هان
راازاصطالح (مردۀ متحرک) استفاده میدارند.
قراربود نشست صلح استان ول دروسط اپهریهل ،بهگهمهان
اااب 3۹اپریل ،براه بیفتد امااوالن جدیدااا ان که دراین تهاریهخ
نمیتوانادیانمی خواهادا تراک کااد ،یک اردیگرر ته هارا پهاه هه
گردانید.
درحاایکه سروردانش ارح صلح ورام مصهااهحهۀ مهلهی
راتقسیم قدرت میان دوقوم میشمارد ،امادرمقابل جهانهب دیهگهر
توجیه میداردکه گویاارحی ساخته اندکه هم ااا ان خهودرادرآن
ب یاادوهم گویا مردم افغانستان !

درچاین حااتی که(فرستاده= خلیلزاد)باسه ارح گهزیهاهۀ
ارگ وسپیدار وخودش آنچه بدل داردکه درنهاهایهت بهامشهورت
باایاالت متحده ،سازمان ملل ،ترکیه و قطرناایی خواهد د .اا هتهه
ازارح دیگرم هم نام برده میشودکه خصی باام احمد اه درانهی
بحیث رئیس دوات صلح یادوران مهوقهت یهاانهتهقهااهی ،پهس از
موافقتاامۀ احتماای صلح یادمیشود وازنام رده ب هاهوانهی هخهص
بیطرف ،صلحخواه باروابط حساه وهمه جان ه بهاههمهه اهرفهاهام
موردماازوه گویا خص مث ت و باااقوه دردورۀ مهوردنهظهر ههم
یادمیشود ،که آیاده بدان جواب میدهد .بیشتراین موضوع حاصل
کاریکی دوخ رنگار رسانه یی توجیه دکه ت لهیهو ویهژۀ درایهن
آستانۀ روزجاانی مط ووات وروزبین اامللی قلم وکالم دا ته اند.
پس باااتاام ازفرصت یک اردیگرراجهع بهه روزجهاهانهی
مط ووات ومسقوایتاام کاررسانه یی وکارها واقهدامهاتهی راکهه
خ رنگاران وگزار گران آماتورومسلکی وحرفوم درراه دراریق
نیل به اهداف واق ی ژورناایسم فروزنده وپیشرونده و اصل اصیهل
حرفۀ ظریف وحربۀ نحیف ووظیفۀ ریف ،بحیث یهک روزنهامهه
نگار ومط وواتی سابقه دار درکشور ،سخاانی پالوم سخن گهذارم.
گفتایست که ایاجانب بدن ال هسته گذارم روزجاانی مطه هووهات
درسال 3۳۳1چادین بار افتخار رکت وسخهاهرانهی رادرمهجهامهع
م ت رخ رنگارم ودرمجهمهوع ژورنهااهیهسهم دا هتهه ام وحهتهی
هاوزفیس وک(رخاما یا رخاامه) ودیگرچیزهایی ازین ق یل اختراع
نشده بود ،که من درمط ووات راجع به این موضووهات نهو هتهم،
و کر که زمانه را دفتر ودیوانیست .
آاازین دهۀ نود دورۀ تحوالت وتغییرات ژرف و گهرف
جاانی محسوب می ود .اتحاد وروم نابود دوکشورهابه آستانۀ
آزادم واستقالل رسیدند ،ودر نقشی گیتی تغییهرم پهیهداگهردیهد
ودرفارست کشورهام وضوچا رۀ ملل متحد هم افزودب مل آمهد.
درسال3۳۳1جارال اسام لۀ سازمان ملل درچال وهشتمین اجالسش
دریک مصوبۀ  00/011در11دسم رآن سال ،سوم می راباام روز
جاانی مط ووات یاروزبین اامللی قلم وکالم مسمانمود .اا تهه ایهن
امربه ادامۀ ارح پیشااادم یونسکو صورت گهرفهت کهه درسهال
 3۳۳3تحت واوان(ارتقام آزادم وحرمت مط ووات درگیتی) که
رسانه هام صوتی ،صورتی وچاپی از آزادیاام مستقل وهمه جان ه
دریک جام ۀ دموکراسی ومردمساالرمدنظر گرفته ود ،آن ارح
نیزبه مجمع ومومی اااام گرفته ازاوالمیۀ ویهاهودک (Windhoek
)Declarationدربارۀ تحول وتغییر وارتقها نشهرات مسهتهقهل و
روزنامه نگارم حرفوم ،و میتود واسلوب وولم وفن ژورنهااهیهسهم
درنشرات مستقل افریقایی اش ،انگیزه ایجادکرد ،چون درسوم می
 3۳۳3توسط ملل متحد ویونسکو واتحادیۀ کشهورههام افهریهقها
در اار ویاودک  ،پایتخت نامی یا برگزار دوبهاهدههایهش مهورد
تاییدقرارگرفت ،اذاهمان سوم می راجاانی سهاخهتهاهد ،کهه مهن
درکتاب(مط وواتیان) دربارۀ آن تهدقهیهق و مهکهث نهمهودم .
هکذادراول ساااا دروسایل ارت ا جم ی سم ی وبصرم وچهاپهی
گفتم ونو تم .
بارحال اخص آزادم مط ووات ازبدوتاسیهس ههمهچهو
روزم بافرازوفرودها همراه بود .ازجمله درافغانستان ناامن تهریهن
مکان برام اهل رسانه ودنیام خ ر نگاران پادا ته میشود .سال ق ل
نیزباوجودیکه درفارست جدول ماداهیهف ،آزادم مهطه هووهات
افغانستان درردۀ  330قراردارد ،خونین ترین سال برام اهل رسانهه
مرده ده که نه اهمیت دارند ونه هم امایت ونه هم جهاهاحهاهام
ارف ماازوه داسوزم به آنان دارند  .وای بااین وجودهمه مشاکل،
جاع ترین خ ر نگارازمیان خ رنگاران جاع زن ،ازافهغهانسهتهان
انتخاب وخانم ایدخ رنگارم ااخته د.درایهن چهاهدیهن سهال
خ رنگارانی اید دند وهمین اورچادین تن ان هم بهه تهرک
خانه وکا انۀ ان اقدام نمودند.
اخص آزادم مط ووات درسال 1111وضع خوب سرمهۀ
مایل به سیاه ،وضع رضایت بخهش آبهی کهمهرنهگ ،مشهکهالت
درآزادم مط ووات به رنگ زرد  .موق یت د هوار رنهگ سهرخ،
وضع جدل با رسانه ها نصوارم ،وحاات امیدوارم رنهگ فهوالدم
قراردارد .ارزیابی هابراساس پرسشااوبااستفاده ازم یارهام تهکهثهر
گرایی ،میزان بیان نظرات درفضام رسانه هارامی ساجد .استقهالل
رسانه ها ،سانسور ا راف وخودسانسورم وفشارنا ی ازآن ،وهدم
فافیت زیرساخت ها ،ن ودچوکات قانونی برام خ رنگار ورسانهه
دار ،وجودانحصاردواتی ،فاف ن ودن احکام جرایم مط هووهاتهی،
وهکذا نقش وسط استقالل ونیز نقهض جهریهان آزاد ااهالوهات
دردنیام دجیتاای مورد بحث قرارگرفته ازجمله مهورد تشهویهش
روزافزون خشونت ولیه خ رنگاران وودم جایگاه خصیتی نهقهش
خ رنگارم در ساگرمردم ،توجیه ده که حتی مهردم آنهرانهمهی
تاباد ،چه رسدکه جااحاام درحال ماازوه وقدرتخواهی .
روزجاانی مط ووات به همۀ همکهاران مهطه هووهاتهی ام
م ارک باد !/
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صفحۀ پنجم

یک نظر مخلصانه
چادم ق ل ضمن یک م حث تلویزیون ،دوست گرامی و
بسیارمشفقم ،دکتر صاحب واایت ا ارانی فرموده بهودنهد کهه
این مخلص جااب ان را موجد سه هک کهوبهیهزم ریهااهیهسهت
درافغانستان تشخیص کرده ام  .به تایید اظاارات ان ،تاجایی کهه
م لومات دارم ،واق اً که جااب ان مُ دع و موجد این سه هک در
افغانستان هستاد.
خصوصیت ومدۀ س ک مذکور ایاهسهت کهه در رسهم
موضوع ،خطو همه مستقیم و قااع می با اد وانحاا درآناا دیهده
نمی ود .این نوع رسامی در اوایل قرن گذ ته در فهرانسهه بهه
میدان آمد وچادم ب د به س ک کوبیزم انتزاوی تحول کرد .
به دوام موفقیت هام بیشتر واول ومرجااب واایت ا
ارانی وزیز.

(داکتر) محمدحیدر ،سابق مدرس درفاکواتۀ حقوق کابل
(و رئیس دانشگاه کابل ) .
زیارت  ،کار نوک آهنی ،شهرانی ،کابل 8601م
*************

بایدن در پی خصوصیسازی جنگ
افغانستان است

جو بایدن در پی خصوصیسازم جاگ افغانستان است و
30هزار نیروم قراردادم پاتاگون ،نیروهام ویژه ،سربازان اجیر و
نیروهام ااالواتی امریکا در افغانستان باقی خواهاد ماند.
به گزارش تسایم ،جو بایدن رییس جماور امریکا ههفهتهه
گذ ته اوالم کرد که جاگ افغانستان را که اوالنیترین جهاهگ
تاریخ امریکا است با خارج کردن همه نیروهام امهریهکهایهی تها
سپتام ر سال جارم پایان خواهد داد.
بایدن  3۱اپریل در اظاارات خود از »اتاق م اهده«کاخ
سفید ،همان مکانی که جورج دبلیو بوش آااز حمله به افغانستان را
اوالم کرده بود ،گفت  :ما با اهداف مشخص به جاگ رفتیم ،ما به
این اهداف دست یافتیم  ،بنالدن مرده است و ااقاوده در افغانستان
تازل یافته است  ،و وقت آن است که جاگ برام همیشهه پهایهان
یابد.
»گرمزون «با بیم ای خواندن این اظهاهارات بهایهدن
نو ت که در زمان حاضر  30هزار نیروم قراردادم وزارت دفهاع
امریکا در افغانستان حضور دارند که بیش از هفت برابر بیشتهر از
نظامیان مستقر در افغانستان اند.
این رسانه امریکا افزوده است حضور گسترده نیهروههام
قراردادم در افغانستان ما کسکااده استراتژم وا اهگهتهن بهرام
برون سپارم جاگ افغانستان به سود هرکهت ههام امهاهیهتهی
خصوصی و بهواوان ابزارم برام فاصله گهرفهتهن از جهاهگ و
است.
انتقادات
بیشتر سربازان اجیر رکتههام امهاهیهتهی خصهوصهی
کااهسربازان سابق هستاد و بخشی از آن ها نیز ات اع کشهور ههام
در حال توس ه میبا اد که در مهقهایسهه بها نهیهروههام ارتهش
امریکاحقوق بسیارکمترم دریافت میکااد .
یکی از بزرگترین رکت هام امایتی خصوصی »دایاا
کورپ «است که تا سال  113۳میالدم از دوات امریکا بیش از ۱
ملیارد داار برام آموزش نیرو هام ارتش افغانستان و مهدیهریهت
پایگاه هام نظامی در افغانستان دریافت کرد.
از سال  1111تا  1131میالدم دایاا کورپ  ۹۳درصهد
بودجه وزارت خارجه امریکا را دریافت کرد  ،و مجله »فوربز «
آن را یکی از »بزرگترین برندههام جاگ وراق و افهغهانسهتهان «
خواند.
گرمزون نو ت امریکا بهدایل اههمهیهت بسهیهار بهاالم
ژیواستراتژیک افغانستان هرگز این کشور را ترک نمیکاد ،ایهن
کشور با چین و ایران مرز مشترک دارد و به روسیه نیز نهزدیهک
است و حضور در افغانستان امریکا را قادر میسازد در نهزدیهکهی
د ماان خود پایگاه دا ته با د ،از سوم دیگر ماابع وظیم م هدنهی
این کشور به ارزش  1تریلیون داار را به کاترل در آورد/.
( کۀ ااالع رسانی افغانستان)

هفته نامۀ امید

جاوید احور
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شمارۀ 8601
اتریش

توطئه ارگ بر ضد
مقاومت دوم

چادم ق ل اای و دستۀ فا یستی اش با استفاده ازسهیهاف
وملکرد احمدمس ود را خیانت ملی خواندند ،چون در گردهمایهی
او سروده بارم جاانی فا یست نشر نشده بود و بهیهرق قه هیهلهه
برافرا ته نشده بود .ب د با استفاده از نویسادگانی بی نامی به نهام
هام توماس گی اس نیف و جوایان برنیس (که هایهد مهامهوران
سازمان سیا با اد) یک ت صرۀ مغرضانه ام را در نیویارک تایمز به
تاریخ  30می نشر کردند.
باور من این است که این ت صره در بدل پول به ههدایهت
حمدا محب نشر ده است .دوستانیکه سیاست رسانه هام اهرب
را می داناد ،در البی گرم دنیام ارب تواهیهد و نشهر ههمهچهو
پروپاگادا برام مغشوش ساختن افکار وامه خیلی وادم است.
حال می آیم به متن مقااه و ایاکه این ت صره چه کوتاههی
هام دارد:
ااف :این مقااه ساد ارائه نمی کاد و فقط به روُیت افهواه
ها با کاربرد و ارت هام چون »گفته مهی هود ،امهکهان دارد،
گزارش هام چادم حکایت می کاد «و ایهره تهاهاها در ذههن
خوانادۀ بی سواد و نفام ک ایجاد می کاد.
ب :این مقااه با این گمان روع می کاد که ب د از سهفهر
احمد مس ود به فرانسه اید اتحادیه اروپا به این باور رسیده با هد
که او را در برابر اااب حمایت کاد .از سفیر فرانسه در کابل نقهل
می کاد که او نظر نیک در مورد اندیشه ههام بشهردوسهتهانهه و
دمکراتیک احمد مس ود دا ته و او را خص قابل اوهتهمهاد مهی
پادارد.
ج :این مقااه چادین باریاد میکادکه مس ود مهوردقه هول
امریکا ن ود وامریکا به مس ود اوتماد ندا ت ،تا بهه سهیهاسهیهون
امریکا یادآورم نماید که باید به فرزند او اوتماد نکااد.
همچاان ذکر ده است که مس ود ب ضهی از ااهالوهات
استخ اراتی خود را در رابطه به ااقاوده و اااب بهه انهگهلهیهس و
فرانسه در بدل م اونت ماای و تسلیحاتی به ج اه مقاومت وهرضهه
می کرده است تا ت ر خوانادگان اواان را دسته ورضه کاد که بها
آن ت ر بر فرق تاجیک و مقاومت دوم بزناد.
د :این مقااه به گونۀ مغرضانه پیشاهاهاد مهی کهاهد کهه
استخ ارات دنیا دن ال حمایت یک ماره نو برام تشکیل ج اه ضهد
اااب هستاد و آن ها ف لن روم احمد مس ود رایزنی دارند .اهیهر
مستقیم این ت صره پیشاااد می کاد که احمهد مسه هود جهایهگهاه
مردمی ندارد و اید در وقب او استخ ارات ارب با د .
اما ما می دانیم که احمد مس ود به درخهواسهت بهزرگهان
تاجیک برام م ارزه با فا یسم و ااا انیسم وارد میدان سهیهاسهت
د.
حال من چاین ت صره دارم:
یک :استخ ارات امریکا ف لن تمام دستگاه اسهتهخه هارات
کابل را پیش می برد ،آیا این امر یک خیانت ملی نیست؟
دو :پاد اه کابل با  0درصد رایی که در  111۳بهدسهت
آورد ،با تقلب تمام و به زورامریکادرسال 1130درکهابهل نصهب
د ،آیااو بزرگترین ماره استخ ارات امریکا و ارب در افغانستان/
خراسان نیست؟
سه :یک ت داد فا یست هام ق یله گرا ماناد بارم جاانهی
و د ماان تاجیک اااب تروریست هم ت ار ان را رها کهرده بهه
جان احمد مس ود چسپیده اند و می پرسم به کدام وجدان؟ آیا از
امیر دوست محمد تا ا رف اای ره ران ما به زور خهارجهی هها
حکومت نکرده اند؟ به اتفاق آرا همه دانشمادان به این باورند که
حاکمان م اصر کابل مشروویت ان را از بیرون با جلب کهمهک
خارجی کسب کرده اند نه از داخل .پس وجدان هام مرده همها
چرا در آن وقت زنده نمی وند؟
چاار :ما که هرگز ملت ن وده ایم و نخواهیم د ،چرا این
قدر از زبان وحدت ملی ،خیانت ملی ،امایت ملی و  ...فهالن و
بستان ملی حرف می زنید؟ ما را فریب خوردن بس است .ما اهم
خود را بخورید .ساختمان فا یزم در حال سقو اسهت و فهقهط
ابلیس می تواند چاد س ام دیگر ما را حفظ کاد .خدا بها همها
نیست دیگر .ما مل ون زمانید.
پیوند مقااه نیویارک تایمز را به دایلی نشر می کام که ما
از همچو پروپاگادام اای و فا یستاام دور وبرش نمی ترسیم.
ما درک کرده ایم که مشکل کشور در چیست .قفل ههام
اااب ،کرزم ،گل دین و اای با یک کلید باز می وند.
https://www.nytimes.com/.../afghanistanmassoud-cia.html

غارت پیمانکار امریکایی با همیاری غنی و برادرش

چگونه غنی برادرش را در اخذ قراردادهای سودآورِ استخراج
معدن با یک پیمانکار امریکایی یاری کرد؟
کوهها و درههام افغانستان دستکم به ارزش یک تریلیون
داار مواد م دنی را در خود جام داده است ،که اواینبار در دههم
 3۳۱1توسط زمین ااسان وروم نقشهبردارم د .جاگسهاالران
محلی و قدرتهام بیرونی از آنزمهان ایهن ذخهایهر را اهارت
کردهاند.
ااا ان و سایر گروههام مسلح برام کاترل م ادن افغانستان
با یکدیگر و با حکومت مرکزم جاگیدهاند و از مه هادن بهرام
تمویل ورشگرم خود استفاده میکااد .حتا دونهااهد تهرمهپ،
رییس جماور پیشین ایاالت متحده به اال ،ایتیوم ،اورانیوم و سایهر
ثروتهام کانی افغانستان چشم دوخته بود .در سال  113۱ترمهپ
از جانب ا رف اای ،رییسجماور افغانستان مهتهقهاوهد هد کهه
نیروهام امریکایی را در این کشور نگادارد .اای با وودهسپهردن
قراردادهام استخراج م ادن به رکتاام امریکایهی اوراوسهوسهه
کرده بود.
نیروهام امریکایی هاوز ه یا دستکم تا ماه سپتام ر هه در
افغانستان هستاد و اای به وودهم خود ومل کرده اسهت .اواخهر
سال  113۳رکت )(SOS Internationalیا به اختصار )(SOSiکهه
در ویرجیایا مستقر است و با دستگاه نظامی و ااالوهاتهی ایهاالت
متحده پیوندهایی دارد ،دسترسی انحصارم به م ادن مختهلهف در
سراسر افغانستان یافت و بهواوان بخشی از م امله ،یک چیزم ههم
به خانوادهم اای رسید.
ا رف اهاهی بهه هرکهت تهابه هه SOSiبهاهام (Southern
) Developmentم روف به ) ،(SODEVCOحق خرید ساگ مه هدن
استخراج ده با دست را داد .تحقیقات پروژه جرایم سازمانیافهتهه
وفساد نشان میدهد که حشمت اای ،برادر رییسجماوراای ،سام
قابلمالحظهام در رکت )(Southern Developmentدارد که دفتهر
افغانستان آن یک کارخانه فرآورم مواد م دنی را در حهومههم
کابل اداره می کاد .این امتیازدهی اکاون هم برام ره ر افغانستهان
و هم برام حکومت ایاالت متحده دردسراست.
جسیکا تیلیپپمن دستیاررییس بهرنهامهه آمهوز هی«قهانهون
تههههدارکههههات دواههههتههههی »در «دانشههههگههههاه جههههورج
وا اگتن »میگوید« :واردچاین رابطۀ دن درافغانستان ،کشوریکهه
بخاارفسادگسترده وکارکردخود ب اوان کانون مهاهفه هتاهله هی
خارجی ها ااخته میشود ،اقدام مشکوکی است .اگرقراربا د روم
کارا ت اهی رنگ سرخ پا یده هود ،سهرختهریهن رنهگ سهرخ
بایدروم این مسأاه پا یده ود».
کماندوهام کرومیت سابقه  Southern Developmentدر
زمیاۀ استخراج م ادن درافغانستان به یکدهه ق ل برمهیهگهردد ،بهه
ابتکارم که توسط نیروهام وملیات هام ویژۀ ایاالت متهحهده در
والیت کار افغانستان اجرا می د.
در سال  1133واملهام نیروهام ویژهامریکایک فرمانهده
هنظامی در والیت کار بهنام نورمحمد و فرهاد نام ،م اون وم را
به یک دفتر کوچک توس ه تجارم واقع در پاهتهاگهون مه هرفهی
کردند .نام این دفتر «کارگروه ث ات و وملیاتهام تجارم است.
این کارگروه در وراق و افغانستان با هدف ایجاد غل برام مهردم
محلی در صاایع کلیدم ماناد استخراج م دن ،بهواوان بخهشهی از
استراتژم کالنتر م ارزه با ورش ،ف ااهیهت مهیکهرد( .ایهاالت
متحده در تلورم م تقد بود که دا تن غل خهوب از پهیهوسهتهن
افغانها به گروههام هنظامی جلوگیرم میکاد).
هایاز دیاتر ،افسر سابق نیروهام ویهژه ایهاالت مهتهحهده
میگوید« :مأموریت آنها [کارگروه ث ات و وملیاتهام تجارم]
 ،ی ای ایجاد زمیاه برام وملیاتهام پایدار استخهراج مه هدن در
مقیاس کوچک برام افغانها کامال در راستام اهداف مهأمهوریهت
“دفاع داخلی خارجی” مابود» .ایهن کهمهانهدوهها از کهارگهروه
خواستاد که به دو جاگساالر محلی که بهاور اهیهرقهانهونهی در
کاروبار کرومیت دست دا تاد کمک کاد .کرومیت یهک مهاده
افزودنی ضدخوردگی ارزشماد است که در فوالد ضهدزنهگ و
رنگ هواپیما استفاده می ود .کرومیت افغانستان بهدایل خهلهوص
بی نظیر و استثاایی خود خریدار بسیار دارد .محمد و فرهاد با یک
دستگاه ساگ کن که توسط پاتاگهون بهرام هان فهراههم هد،
فرآورم ساگ م دن کرومیت را در پایگاه کوچک نیروهام ناتو
در کار بهنام )(Combat Outpost Penichیا «پایگاه رزمی پاهیهچ »
آااز کردند.
کل این پروژه در افغانستان ایرقانونی بود .در این کشهور
مقامات دواتی و ره ران گروههام هنظامی همسو با حکهومهت،
ماناد محمد و فرهاد ،براساس قانون مجاز به دا تن حق استهخهراج
م دن نیستاد .والوه براین ،قوانین افغانستان خرید ساگ م هدن را
از م ادن ایرمجاز که ساگ آن توسط مردمان روستایی و ااهلهب
کودکان ،بدون هیچگونه تدابیر ایمای و زیستمحیطی اسهتهخهراج
می ود ،مماوع کرده است .والوه براین م ادن افغانستان وهمهدتها
تحت کاترل همان هنظامیانی قرار دارد که ایهاالت مهتهحهده و
افغانستان دهههاست با آنها درگیر جاگاند.

حفیظ ماصور

صفحۀ ششم
کابل

حیران مانده ایم که چی کنیم !

افغانستان بستری برای جعل تاریخی و توجیه مقاصد قومی!
در این ملک هیچ وقت حق و واق یت نتوانسته است کهل
بگیرد .دایل و مثال هام رو ن اش را به گونهء مختصر برام مها
نگا ته ام؛ مثال اگر بگوئید خط دیورندیک مهرز رسهمهی اسهت؛
برایت میگویادخائن و واافهروش .اگهر بهگهوئهی پهس امهیهر
و داارحمن خان که خط دیورند را امضا کرد خائن و وااهفهروش
بود؛ باز برایت میگویاد گور خود گم کن؛ تاجیک تاجیکهسهتهان،
اوزبیک اوزبیکستان و هزاره برو مغواستان.
اگر بگوئی امان ا خان نافام بود برایت می گویاد کافهر
و واافروش ،اگر بگوئی خوب ااگی و چادرم را گم کهن چهون
امان ا خان امرکرده بود  ،باز هم برایت می گهویهاهد کهافهر و
واافروش.
نادر اه در زمان حکومتش اجازه نمی دادکسی نام امان ا
خان را بگیرد  ،ظاهر اه اجازه نداد حتی امان ا خهان درکهابهل
دفن ود .اما حاال ما مج وریم نادر اه را اازم ،ظاهر اه را بابام
ملت و امان ا خان را فاتح استقالل بگوئیم .تاریخ ج لی این وان
را هم همین ها نو ته اند .اازم هم ایااا اند بابا هم.
اگر با خشونت مقابله کای برایت میگویاد »اادَار ،جاهگ
افروز ،توپک ساالر و کهلهه خهام بهرو کهوالب ،بهرو ایهران،
اوزبکیستان و مغواستان .اگر برام دفاع از ماطقه ات تفاگ بگیرم
و از دخول ااا ان به ماطقه ات جلوگیرم کاید؛ برایت میگویهاهد
تُفاگ دار مسلح ایر مسول ،دزد .و اگر ااا ان ماطقه را گرفتاد و
همه چیز را اارت کردند ،کشتاد و بردند باز هم مجاهد اند.
اگر بگویی ا رف اای برام بقام سلطه قومی و سرکهوب
سایر اقوام از ااا ان استفاده می کاد و یا تالش می کاد اهااه هان
مورد حمله قرار نگیرند؛ می گویاد تو مت صب و مخااهف صهلهح
هستی.
اما کدام صلح؟ صلح آیسکریمی مخلو با خون ملت؟
وگرنه ما قضاوت کاید کدام وقل و ماطق ق ول میکاهد
که اردو و ارتشی با این همه ساز و برگ نظامی ،قهوام ههوایهی،
کماندو ،قط ات خاص ،اسپیشل فورس و هزاران تانک ضهربهتهی
و ...در حاایکه از حمایت قومترین پیمان نظامی جاان (ناتو) نهیهز
برخوردار است ،در برابر یک مشت ور ی موتر سیهکهل سهوار
حاات دفاوی بگیرد و در دفاع هم همیشه ناکام با د و مهاهااهق و
ار ها را یکی پی دیگرم به ااا ان واگذار کااد.
اگر بگویی ایاجا م امله م در کهار اسهت و هاهرهها و
سربازان م امله میشوند؛ میگویاد تو روحیه سربازان را ضه هیهف
میسازم .خوب انسان متمدن  0۲سرباز یک ماه در کمپ چیاهایهی
ها محاصره است و تو تا احظه که همه کشته میشوند و تمام تانهک
ها و تجایزات را ااا ان می رند کمک نمی فرستی واهی بها یهک
تماس داوش دو هلیکوپتر را در ظرف  3ساوت بهه درزاب مهی
رسانی و  1۲1تروریست را به ار ها انتقال میهدههی؛ پهس کهی
روحیه سرباز را ض یف ساختهاست؟
نزد ایااا مال ومر هم م ارز و آزادم خواه است؛ انتهحهارم
هم استشاادم و اید است .ا رف اای هم بابا و اتل است .مهردم
دیگه گو ت ما ین جاگ ...سرکوب ،توهین و بی وزت میشوند.
راه حل چیست؟
حاال تااا دو راه داریم یا باید همه باهم بایستهم و بها زور
بازوم خود و به هر قیمت که تمام میشود دوباره نمونه کوچک از
تمدن هام بزرگ ا کانی ،کو انی و یا تیمورم را در ملک آبایی
خود کل دهیم و یا باید این خاک را به همین مردم متاهاقهض و
همین فرهاگ که ذکر د واگذار کرد .این ملک را مت فن ساخته
اند.
این ملک و همین مردم و همین تاریخ ج لی و همین بابا ها
و اتالن / !...
**********
جیم واسرستروم ،کار ااس م ارزه با فساد ادارم که تجربه کار بها
چادین نااد امریکایی را در افغانستان دارد ،مهیگهویهد» :اصهال
ایرقابلتصور است که استخراج م دن یا صادرات آن بدون ت انهی
با گروهاام ور ی انجام ود«.
ارح استخراج م دن کار پس از چاد سال ف اایت ،توسهط
یک سازمان ایردواتی م ارزه با فساد بهنام »دیهدبهان هفهافهیهت
افغانستان «افشا د و وملیات آن در سال  1131تهوسهط دواهت
حامد کرزم ،رییسجماور وقت افغانستان متوقف د.
اما برام »گروه ماابع ا ی ی «کارگروه ث ات و وملیهات
هام تجارم ،راه اندازم مجدد این پروژه بها ارائهه تهجهاهیهزات
م دنکاوم و ما ین ساگ کن به ارزش  1.0مهیهلهیهون دااهر،
م ادرت کالنی بود و نشان میداد که از نظر ایهن گهروه چهاهیهن
ارح هایی پتانسیل وظیمی دارد .دفتر این گهروه در پهاهتهاگهون،
چادین سروم زمین ااسی را ماتشر کرده و بها وزارت مه هادن
افغانستان همکارم کرده بود ،اما هیچ پروژهم مستقل دیگهرم در
زمیاه استخراج م ادن ،به چاین پیشرفتی دست نیافته بود ( .دن هااهه
درصفحۀ هشتم )

هفته نامۀ امید
مرگ پروفیسرهادی ...
در کورس احتیا در قراه بودیم که من امتحان کانکور
اب را برام مول در کدرولمی ۀ جراحی پوهازم اب
پوهاتون ناگرهار گذ تاندم .ب د از ت ریکی از موفقیتم گفت:وم
هم آرزو دارد به امتحان کانکور اب کابل ب د از خدمت وسکرم
رکت نماید ،و من هم نوت هایی خود را برایش دادم تا اگر در
زمیاه استفاده کرده بتواند .اودرامتحان کانکور رکت نمود ،به
هدف رسید وبه ه نسایی والدم تقرر یافت؛ در روز تواد پسر
ار دم احمد واید دستگیر در فاخانۀ مستورات داکتر نوکریوال
بود وای والدت را مرحوم اختر محمد مستمادم انجام داد.
در سال 3۳۱1م امتحان ECFMGرا موفقانه گذ تاند و
چادم ب د راهی امریکا جات تحصیالت واای در ر تۀ جراحی
نسایی والدم گردید.
در امریکا ،ب د از تکمیل یک سال بحیث انترن در
دانشکده ام اب دانشگاه فلوریدا در ار جگساویل در ۀ
نسایی و والدم دانشگاه م روف کوام یا در نیویارک و فاخانۀ
Harlemدر نیویارک سیتی برام چاار سال در پروگرام ریزیدنسی
پذیرفته د .در اول این مدت امتحان FLEXرا که امتحان برام
اخذ ایسانس و اجازۀ کاراست و هم امتحان بورد نسایی والدم را
که امتحان تخصص است موفقانه گذ تاند .با تکمیل دریافت
تخصص در اثر داچسپی که در پتواوجی امراض نسایی و والدم
دا ت یک سال را تحت نظر مشارترین پروفیسر پتواوجی در
پتس رگ با مرور هزارها سالید موفقانه پایان داد.
در همین زمان در پتس رگ پاسلوانیا به حیث Research
Fellowبا مسقوایت تدریسی است که تحقیقات باالم پالساتا و
geneticرا به پایان رسانیده تت ات بیشتر در انکشاف مغز افل و
تاثیرات ووامل محیطی و امراض مادر باالم ساختمان دماای افل
را در فاخانۀ Magee-Women Hospitalمقفقانه تکمیل و رسااۀ
مامی درین باره به نشر می رساند.
به ت قیب این تحقیقات و اثر ولمی هاوز هم وطش تحصیل
و پختگی مسلک برایش قااوت بخش ن ود بااء برام دوسال به
تخصص دومی خود در پروگرام فیلو پ Maternal fetal
Medicineدر کااج ا ی دانشگاه جیورجیا در ار  Augustaامل
د و با گذ تاندن امتحان هام تحریرم و تقریرم به اخذ تخصص
درین ر تۀ نایل گردید .
ب د از ختم دورۀ فیلو پ ،رسااۀ »ت یین فشار ریان ریوم
در اثاام حاملگی بدون اس مال کتیترقل ی توسط اواتراسوند،
ایکوکاردیوگرافی و فونوکاردیو گرافی« را در مجلۀ کااج اا ام
نسایی و والدم که مخفف آن AJOGبوده باام Gray Journalنیز
یاد میشود به نشر رسانید .پاج سال ب د از ف اایت هام مت دد
اکادمیک در فاخانه تدریسی دانشگاه جورجیا به حیث وضو
اکادمیک و اسسوسیت پروفیسور وز تقرر حاصل و ب د از مدتی
م دود به مقام رفی ۀ پروفیسر در دانشکدۀ اب دانشگاه کاروایاام
رقی که بخشی از دانشگاه نارت کاروالیاا می با د به تدریس و
تربیۀ متخصصین جراحی نسایی والدم و تداوم امراض مغلق این
مسلک پرداخت .در حواای همین زمان است که با وفیفه جان
ازدواج صورت میگیرد .مسقوایت هام ولمی و وظیفوم ذیل را
که به واده دا ت محترمه میاا مشرف برادر زاده اش در یک
مقااۀ م سوای در فیس وک قرار ذیل م رفی نموده است:
-3پروفیسر و دایرکتر کرسی امراض افل و مادر.
-1م اون رئیس دیپارتمات در امور Diversity.
-1رئیس کمیتۀ ترفی ات ولمی استادان دانشکده اب دانشگاه.
-0آمر ۀ Ultrasoundو تشخیص امراض ارثی افل.
 -۲آمرکلیایک هام والدم ،مشاورولمی متخصصین نسایی و
والدم در حوزه ام کاروالیاام رقی.
-۹مسقوایت تداوم مریضان و نظارت بر استادان دیگر.
-۱مسقوایت تدریس محصلین دانشکدۀ اب و تربیۀ ریزیدنت ها
برام تخصص Ob/Gyn.
-0مسقوایت تحقیقات و تت ات ولمی.
-۳اضافه از صد اکچرهام ولمی در سر تا سر اضالع متحده،
تکمیل پاجاه پروژۀ ولمی که اکثراً درمط ووات م ت ر ا ی یا
Peer Journalبه نشر رسیده است ،در “فیدراسیون ا ی جاان” که
در ار بال یا Basel/Basleسویتزرااد بر گزار گردیده بود »نتیجۀ
تحقیقات ولمی و میتود جدید تداوم امراض اده ام تایروئید
(جااور) افل را در رحم مادر« تقدیم و مقفقانه دفاع نمود.
-31پروفیسرهادم ،وضو مقسس انجمن داکتران افغانی در امریکا
که مخفف آن APAIAبودومن افتخارتاسیس آن دا تم برام مدتی
دایرکتر زون جاوب رق امریکا بود از هیچاوع کمک هام مادم
و م اوم دریو نه فرموده اند .و مضمونی هم در اواین نشریۀ »ابن
سیاا« اطف نمودند .با کمک وم و پروفیسور قدرت ا مجددم
و دیگران انجمن حدمات ایانی انجام داده است .امید داکتران
جوان نسل افغانستانی در دوام این انجمن که امروز به نام انجمن

8601
پروفیشال افغانی در امریکا« یاد ده مخفف آن AMPAAمی ا هد
همکار ده وضویتش را گرفته از نزواش جلوگیرم نمایاد.
پروفیسور حمید هادم مرحوم و جات مکان ،بهرنهده ام
جایزه E.W. Richardson Excellence in Teachingمی بها هد .ایهن
جایزه برام کسانی داده میشود کهه» :بهلهاهدتهریهن پهیهشهرفهت
درواایترین ستاندرد فن تدریس و دانشمادم وتربیوم نایل آمهده
با د «  .قرار نو تۀ میاا مشرف مرحومی چادین جایزۀ بهاهتهریهن
استاد سال را در دانشگاه هام که کار نموده اگهردانهش بهرایهش
اهدا نموده اند .هکذاتذکر رفته که»:جایزۀ ملی امریکا را به حیث
باترین م لم سال در تدریس اگردان به دست آورده بود«.
پروفیسر حمید هادم فرزند صااح و وفادار افغانستهان در
دیار اضالع متحده اوضاع سیاسی ،اجتماوی و تاریهخهی واهن را
فراموش نه نموده مقاالات مت دد درین باره در جریدۀ وزین امهیهد
به نشر رسانیده اثر برازنده و پژوهشی وهمهده اش زیهروهاهوان:
Afghanistan’s Experiencesیک تاریخچۀ حاوم رویداد هام بهی
ناایت هول انگیز سیاست ،دین و تروریزم را در دوجلد و مجمووآ
 33۳0صفخه و صد ها ریفریاس به نشر رسانیده در سرتاسر جاان
به حیث یک ریفریاس م ت ر در بارۀ افغانستهان از آن اسهتهفهاده
میشود؛ از Amazonبه دست آمده میتواند.
پروفیسرحمید هادم و خانم دانشماد و بشردوستش وفیفه
جان که هم نام دختر نازنیام »وفیفه جان دستگیر رستهمهی« مهی
با د فارغ دانشکده فارمسی دانشگاه کابل است؛ تماس هام با قصر
سفید ،کانگرس امریکا ،حضور در Heritage Foundationکهه یهک
اورگاایز یشن جدم محافظه کاران است ،و وزارت خارجِۀ امریکا
در وضع داخراش افغانستان حاصل از تشدد رژیم کمونست ها ،ظلم
ااا ان و نقض حقوق بشر افغانستانی ها بذل مساوی و بحهث ههام
دا ته اند .مامترین همه که ثمر خوب داده است ،تماس هان بها
کانگرسمن )Benjamin A. Gilman (1922-2016است .گلمن ،به روز
پاجشا ه هشتم اکتوبر  3۳۳0در وقب پودیم مجلس نهمهایهاهدگهان
ایستاد وچاین اظاار دا تMr. Speaker » :امروز من وضع قانهون
H.Con.Res.336را در بارۀ تق یح رژیم ااا ی و حمهایهت از یهک
حکومت وسیع ااقاوده در افغانستان م رفی می کام.
این قانون از رسمیت ااختن رژیم ااا ی جلوگیرم ب مهل
آورد .ب د از تقاود در فیس وک بسیار ف ال بود و موقف جدم در
م ارزه ولیه رژیم هام مفسد و فا یستی ا رف اای و اهااه هی بها
جرآت کامل دوام میداد؛ ایاک چادنمونۀ از مقواه هام سهیهاسهی
وم :
در روز  30مارچ :1113آوردن ااا ان تروریست ب هد از
تجربۀ دموکراسی یک ومل بسیار ایر واقالنه و ایر دیموکراتیک
است .اگر اااب میخواهیم دموکراسی خواسته نمهیهتهوانهی (ایهن
مقواه ب دازیک صح ت اویل ماارح د).
چطور امکان دارد دموکراسی نوتاسیس را فسهخ کهرده
ااا ان دهشت انگیز را مسلط ساخت.
مقصد از مجلس ترکیه برام ایجاد حهکهومهت مهققهتهی
چیست؟ آیا انتخابی در پی دارد؟ اکر ندارد پالن چیهسهت؟ چهرا
مردم را آگاه نمی سازید؟
در روز  30مارچ  :1113دوچیز بیشتر افغانسهتهان را بهه
قاقرا می کشاند :یکی ره ران جاهل و دیگرم آناائیکه ت لیم یافته
اند اما م تال به بیمارم فا یزم قومی اند که اتخاد بهیهن اقهوام را
پارچه میکااد .ما هردو را داریم.
در رور  3۳مارچ :1113ووض کافرانس با ااا هان بهایهد
م احثه با بادارش ی ای پاکستان صورت گیرد .اگرخواسته بها هیهم
کافرانس صلح نتیجه دهدبایدبا بادار صح ت ود نه مزدور .سقو
پاکستان مرگ اااب است .اگر پاکستان هدف قرار گیرد اااه هان
از گرساگی می میرند زیرا آناا افیلی اند.
روز هفت اپریل :1113فوتوم ا رف اای،ستانهکهزم و
خلیلزاد را در جوانی و حال از کدام ما ع دیگر گهرفهتهه چهاهیهن
ت صره نموده است :به این وکس ها دقت کاید! مربهو بهه سهال
 3۳۱۲است که امریکا به آناا بورسیه تحصیهلهی داده اسهت؛ از
راست زامی خلیلزاد ،یرمحمد و اس و ا رف ااهی .حهاال ایهن
تصادف وجی تر می بیاین :اوای د سفیر امریکا در افهغهانسهتهان،
دومی د رئیس گروه ااا ان و آخرم رئیس جماور افغانستان.
روز  31اپریل :1113چه چیز ب ضی مردم را در بهاره ام
کافرانس ترکیه امیدوار ساخته است؟ آمدن اااب تروریسهت بهه
ووض دموکراسی و آزادم؟
در روز  30اپریل :1113جان بواتن سیاستمدار امهریهکها
گفت :موافقۀ امریکا با ااا ان در ایاب مردم افغانسهتهان صهورت
گرفته است .وم والوه کرد که امریکا باید مطملن با د که ااا ان
مثل سابق به قدرت نرسد .این نکات برام افغانستان و سر نو تهش
اهمیت حیاتی دارد.
در ماه آیاده افغانستان به کدام ارف خواهد رفت؟ نتیجۀ
کافرانس استان ول چه خواهد بود؟ می توانید پیشگویی کاید؟
روز 3۲اپریل :1113آیاکافرانهس اسهتهانه هول صهورت
میگیرد؟
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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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اگر صورت گیرد آیا نتیجۀ مث ت خواهد داد؟ من کو ش دارم
خو ین با م.
در روز  30اپریل به ساوت  ۳:01ص ح رق امریکا
آخرین ت صره اش را در فیس وک نو ت که خیلی ها مام و چشم
باز کن است و دقت کاید که این مرد فرهیخته و دوستدار
واادارانش جه خوب تحلیل کرده است :در پام فوتوم وساکر
چین که به جواب واادار گرانقدر هدایت ح یب که یک روز
پیش نشر نموده بود می نگارد؛ حقیقت بیان ده تلخ است ممکن
به ا ع یکت داد موافق ن ا د» :قراریکه بیان ده است چین راهی
جز فرستادن قوام نظامی به این کشور مفت خور و بی وزت ده
ندارد .از بیست سال به ایاطرف حکومت بی وجدان و دزد کابل به
کمک رذیل ترین وااصر در دستگاه دوات ،ب ضی مجاهدین بی
رم و سران و اقوام مختلف با هزار نیرنگ در پی پول و مقام این
کشور را به آتش کشیده اند .مردم هم بخواب افلت رفته
مصروف تیلیویزیوناا و رقص مرگ خود هستاد .پاکستان و اااب
هام گرگ بکمک امریکا ریشۀ این کشور را قطع میکااد و
هاوزهم امید صلح از اااب دارند .آیا مردم افغانستان سزاوار آزاد
بودن را دارند؟ سلواایست مااقشه بر انگیز .آیا هاوز هم مردم می
خواهاد زیر ادارۀ رژیم بی کفایت پشتون زندگی کااد؟ آیا این
رژیم مردم پشتون و ایر پشتون را مساویانه به جاام فرستاده
است؟«.
یک هفته ب د ،داوی اجل را ا یک میگوید و به روز جم ه
 11اپریل  1113مطابق دهم ثور 3011ش مطابق  3۱رمضان
 3001ق در حضیرۀ مسلمانان ار سان انتونیو در ایاات تکساس
جاییکه میخواست روز هام خو ی را با وفیفه جان و فامیلش به
مسرت به پایان رساند از سر نو ت خ ر ندا ت که در همانجا تا
روز حشر ماد گسترش خواهد دا ت.
این مرد خدا دوست و مسلمان که به قرآن و احادیت
م لومات کافی دا ت از دخول خرافات دراسالم و سوء استفاده
از اسالم و قرآن مجید سخت می رنجید ،از میان آرامگاهش پیام
ذیل را در می آبیم که هو داریست برام کسانیکه خونریزم
خفیف دماای دا تاد و فا یافته اند:
سال گذ ته در حواای همین روزهام وفات مرحومی،
یکی از برادرانش با پسرش در انگلستان به ویروس کورونا مصاب
دند و جان به سالمت ن ردند که روان ان اد باد و جایشان در
باشت برین .ازین خ ر نا بااگام و بی ناایت تاثرآور تا حدم
امگین میشود که فکر میکاد به روع یک سکتۀ مغزم روبرو
است .بالدرنگ ،با ام والنس  ،همراه با وفیفه جان ،خود را به
فاخانه می رساند و با تست هام الزمه دریافتاد که یک
خونریزم کوچک در دماغ پیدا ده اما وخیم ن ود و ب د از یکی
دوروز از فاخانه رخصت د و مشوره داده د تا دوایی که از
اخته دن خون جلوگیرم میکادتوقف دهد.
دومین سکتۀ مغزم که به حیاتش خاتمه داد و ارف
راست بدنش را فلج ساخته بود با مشکالت تکلم همراه بود .امکان
دارد که یاد هانی همان روز ماحوس دوباره خاارۀ تلخ را تازه
ساخته با د و باز این بار سکته مغزم دید تر رخ داده بود.
داکتران م ااج که فکر میکردند خونریزم س ب آن ده با د وای
محل خونریزم را نیافتاد چون قرار مطاا ۀ ذیل س ب آن سکتۀ
مغزم از باوث کمخونی یا Ischemiaدر حجرات دماغ بود و اگر
داکتر م ااج وم از نتیجه ام این تحقیقات ولمی با خ ر می ود
ممکن پروفیسور هادم امروز خوش و مسرور در بین دوستان وید
رمضان را خیر مقدم گفته استق ال میکرد .
به روز سوم می 1113م در JAMA Neurologyمقاف
Murthy SBو همکارانش زیرواوان »رابطه بین خونریزم داخل
قحفی و ب دآ رویداد کمخونی ریانی دماغ «...نشر نموده نتیجه
این تحقیقات ولمی و مام از اریق مجلۀ ا ی م ت ر امریکا باام
 JAMAنشر و به سمع جاانیان رسانده د :وجب ایاست که این
م لومات یک هفته ب د از وفات این مرد بشردوست میسر میگردد.
» آناایی که ازیک حملۀ خونریزم داخل قحفی جان به
سالمت برده اند سه چادخطرمصاب دن(دن ااه درصفحۀ هشتم)

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

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

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

تورنتو ،کانادا

غزل فاجعه

نمیتوانم ازین بیشتر نظاره کام
اید و مثله دن را خدا چه چاره کام ؟
برام س ز دن آمدم  ،نفس هارا؟
چرا به اتش و هیزم دن ماره کام
زگردباد مایب و ب سیاه نگو
که من نخواهم ازین کاروان کااره کام
چقدر سوختن ام دوست تا کجا فریاد
سر ِجاازۀ »فرخاده «و »بااره «کام
چسان ازین گذر پر ز خاره در گذرم
چگونه با ام و رنج ِگذر گذاره کام
کست کشتی و سکان و موج ازهرسو
چگونه چرخه م این ارقه را اداره کام
کتاب پاک تو در آتش جااات سوخت
به گاه داداه ها با چی استخاره کام ؟
به گرد باد فتادیم و کور سویی نیست
که این جماوت گمگشته را ا اره کام
امیر قافله خواب است و کاروان گمراه
کدام سو روم و با کی استشاره کام
واایتی که به دستان رستمی از نو
السم فاج ه را پاره پاره پاره کام
**********

غارت پیمانکار امریکایی...
رایان هارتویگ ،جگرن نیروهام ویژه ارتش ایاالت متهحهده ،در
پایاننامه خود در سال  1131برام «مدرسه واای نیروم دریایی»،
از مزایام پروژه هایی همچون پروژه م دن کار ت ریف کهرده و
آن را یک «موفقیت بزرگ »و ااگویی برام ارحههام تهوسه هه
تجارم تحت حمایت نیروهام ویژه در آیاده خوانده است.
مقامات کارگروه ث ات و وملیاتهام تجارم که هارتویگ بهرام
پایاننامهم خودباآنها مصاح ه کرده است ،گفتهاند که مهداخهلهه
نیروهام ویژه در سکتور م دن برام نجات افغانستان مهاهم اسهت.
آنها در مصاح ههام خود مسائل بادا تی ،ایمای و سیاسی پیچیده
پیرامون استخراج م ادن درمقیاس کوچک راکماههمهیهت جهلهوه
دادهاند .آنااهمچاین ازمماوویت اسهتهخهراجِ بهدون مهجهوز ،از
حکومت افغانستان انتقادکرده گفتهاندچاین تدابیر سخهتگهیهرانهه
مانع کار آنها بوده.
در پایاننامه هارتویگ از اارق اای نیز نام گرفته ده است کهه
در آنزمان پدرش بهزودم رییسجماور افغانستان می هد .اهارق
اای که در آنزمان دانشجوم کار ااسهی ار هد در «دانشهگهاه
کاایفرنیا »م برکلی بود ،یک نسخه از پایاننامه را برام مرورِ ق ل
انتشار دریافت کرده بوده .او بر انتقاد مسلوالن کارگروه از قانون
م ادن افغانستان صحه گذارده وتوصیه میکاد کهه دخهیهلکهردن
رکتهام خصوصی در استخراج دستی مه هادن ،حهکهومهت را
مج ور به پذیرفتن این رویکرد میکاد.
مقامات کارگروه ث ات و وملیاتهام تجارم مهدتهها پهس از
ت طیل دن پروژه کار ،در مورد استخراج استهراتهژیهک مه هادن
همچاان کله ق بودند .برخی حتا این نوع اسهتهخهراج را نهووهی
راهکار برام توانمادسازم ملکی و ادااممجدد ااا ان میدانستاد.
امیلی اسکات کیاگ ،رییس سابق گروه ماابع ا ی هی کهارگهروه
ث ات و وملیاتهام تجارم در سال  113۳در یهک کهاهفهرانهس
نیروهام ویژه در در وا اگتن دمسی گهفهت کهه «تهاهاها راه
واقعبیاانه و بهاحاظ اقتصادم ممکنِ ادااممجدد ااا ان در اقتهصهاد
افغانستان ،از اریق م دن است .این راهکار با سلسله مراته هی کهه
ااا ان به آن وادت کردهاند و در آن فرماندهان محلی تأسیسات و
کارخانههام کوچک را اداره میکااد یا بهواوان دالل م دنچیهان
خردهپا ومل میکااد ،سازگار است.
اسکات کیاگ وهمکارانش هرگزازکرومیت افهغهانسهتهان دسهت
نکشیدند .هرچاد پروژه کارگروه ث ات و وملیاتهام تجارم در
کار متوقف ده بود ،اما این پروژه ب دا تحت مدیریت جدیهد و
خصوصی ازسرگرفته د .ماظورازمدیهریهت جهدیهد ،هرکهت
 ،Southern Developmentیکی از هرکهتههام تهابه هه SOSiدر
ویرجیایا است که در آن برادر رییسجماور اای سرمایههگهذارم
کرده بود.
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ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
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واسرستروم ،کار هاهاس مه هارزه بها فسهاد ادارم مهیگهویهد:
«استخ اراتی ها و نیروهام ویژه آنچه را برام رسیدن به هدف ان
الزم است انجام میدهاد .مأموریت نظامی ان اید به پایان رسیده
بود ،اما احتماال فکر کرده بودند که میتواناد همزمان با پیشبردن
اهداف امایت ملی ،یک واامه پول نیز بهدست آورنهد» .مشهاوران
کاوبوم اسکات کیاگ بهواوان یک آدمِ خودم حکومت ایهاالت
متحده ،یکی از بازیگران اصهلهی در خصهوصهیسهازم پهروژه
ازکارافتاده کرومیت پاتاگون بود.
مارک کیاگ و امیلی اسکات کیاگ (ما عGlobal Venture :
)Consultingاو در دانشگاه زمین ااسی خوانده و اندکی پهس
از پایان دوره کار ااسی ار د خود در «کااج بودین »در ایهااهت
«مِین »بهواوان مشاور پروژه بانکدارم سیار به کارگروه ث ات و
وملیات هام تجارم پیوست .هاگامی که مأموریت این کهارگهروه
در سال  1131به افغانستان گسترش یافت ،اسکات کیاگ مسلهول
راهاندازم و اداره «گروه ماابع ا ی ی »این کارگروه د.
یکی از مقامات سابق این کارگروه میگوید کهه گهروه مهاهابهع
ا ی ی بهاور ایرم موای پااانکار بود .این مقام کهه بهه دالیهل
امایتی خواست نامش در گزارش برده نشود ،میگوید که «آنهها
بیشتر کارهام خود را از اریق قرارمدارم که با نیروههام ویهژه
دا تاد انجام میدادند».
درسال  1133بیشتراوضام ره رم کارگروه ث ات وومهلهیهاتهاهام
تجارم ،پس ازآنکه کاگره اختیارات این گروه را در وهراق بهه
یک سازمان ایرنظامی ی ای اداره توس ه بیناامللی ایاالت متهحهده
واگذار کرداین گروه را ترک کردند .اسکات کیاگ با رهه هرم
جدید کاار نیامدوبارهابرسر مسائل ایمای و مهأمهوریهت سهازمهان
باآنها درگیر د.
اسکات کیاگ پس از کشمکشهام داخلی مت دد در سهال 1131
از حکومت بیرون آمد .او تا آنزمان بارهبردارم از مواد م هدنهی
در ماااق درگیر ماازوه را کسبِ موردپساد خود قرار داده بهود.
او که خودش را «پیشرو م دنکهارم »مهیخهوانهد ،بهه ههمهراه
همسرش مارک کیاگ ،سرباز ذخیره نهیهروههام ویهژهم ارتهش
ایاالت متحده ،رکت خصوصی )(Global Venture Consultingرا
در فلوریدا تأسیس کردند .این زوج اواهیهنبهار در افهغهانسهتهان
یکدیگر را مالقات کرده بودند ،جایی کهه مهارک بههوهاهوان
پیمانکار امایتی با زمین ااسان کارگروه ث ات و وهمهلهیهاتههام
تجارم کار میکرد .نه امیلی و نه هم مارک به سواالت مفصل مها
که از اریق ایمیل به آنها فرستاده ده بود پاسخ ندادند.در سهال
 1110این رکت دفتر مرکزم خود را به «رستون »ویرجیهاهیها،
نزدیک به مشتریان خود در «اداره م ارزه با مواد مخدر» ،سازمان
«سیا » و پاتاگون ماتقل کرد .تقری ا در همان زمان سیتیان کاتهرل
رکت را به پسرش «جوایان »سپرد که کار با سازمانهام نظامی
و ااالواتی را در اواویت رکت خود قرار داد .ای یکونیم دهه
ب د این رکت درحاایکه روابطهش بها حهکهومهت ههمهراه بها
ادامهجاگ ولیه تروریسم محکمترمی د ،ارائه خدمات نظامهی را
به فارست خدمات خود افزود.

...

به سکتۀ مغزم کم خونی دماغ یا Ischemic Strokeبه
مقایسۀ ووام با دوچاد خطر myocardial infarctionمیدا ته با اد.
این تحقیقات نتیجۀ تحلیل مطاا ات چادین تحقیقات ق لی یا
cohortدر رکت کاادگان مردم اضالع متحده می با د.
بااء ،ب د از مرگ خود هم به وااداران کمک نموده
هو دار میدهد که وااداران وزیزیکه از خونریرم داخل قحفی
فا یافته اندهرچه زودتر داکتران خود را ازین نشریۀ نورواوجی
 JAMAخ ر داده تقاضام ت قیب جدم نموده به روان پاک
پروفیسر هادم درود و تاایت بفرستاد.
روان پروفیسر حمید هادم دوست و رفیق »درد دل« ما
اد وجایش باشت برین باد .این ضای ۀ یزرگ ج ران ناپذیر است.
اما ،ما که به قضا و قدر ایمان داریم و هم میدانیم زمانی که بودن
ما در زمین تکمیل د با تو ۀ راه خود به سفر دار بقا بسروت تام
ادامه میدهیم و خو ا بحال انانی که چون پروفیسرهادم با
وجودیکه ازخود فرزنذم ندا تاد اما ده ها اگرد متخصص
جراحی نسایی والدم و تداوم هزاران مخلوق خداوندم چون
خیر جارم از خود باقی مانده اند که برام خودش و خانم وزیزش
وفیفه جان ،هماجان تسلیم ،میاا جان مشرف و باقی دوستان و اقربا
و جام ۀ ا ی جراحی افغاستانی ها و گروه نویسادگان و قلم
بدستان مخصوصآ اقام کو ان تسلیت ورض نموده جایش را در
باشت برین درین ماه م ارک رمضان ت ریک میگویم» .صوفی
حمید« به هدف خود رسید وهم در جایی که میخواست باقی ومر
خود را درجوار خانم وفامیل خانم در تکساس با خو ی و مسرت
بگذراند در دل زمین سن انتونیو تا روز حشر نصیب د .به روان
پاک این دوست وزیز و همکار پر افتخار درود و تاایت فرستاده
این نو ته را با یک رباوی از ومرخیام پایان می بحشم:
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف م ما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوم من وتو
چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من
************
رژیم فاسد غنی ...
و استفاده ایرقانونی از فرمان تقایای ،تقسیمکهردن مهلهیهتههام
تاجیک ،اوزبیک و هزاره به واحدهام کوچک و متفاوتقومهی،
کو ش برام اکثریتسازم ج لی ،سپردن ماااق مردمانبومی بهه
کوچی هام پشتون در تقری آ سراسر والیات به ماظور پشتهونهیهزه
کردن کشور ،د مای با زبان و فرهاگ فارسی ،انحهصهار قهدرت
سیاسی به سود یک قوم ،انتخابات تقل هی و ...وهوامهل اسهاسهی
دیگرم اند که پروسۀ سقو رژیم مزدور کابل را تسریع کردهاند.
والوه بر این گاد و کثافت این رژیم چاان بهاال گهرفهتهه
است که حتی بادارانش نیز نمیتواناد از آن دفاع کاهاهد و خهود
مج ور دند اوالم بکااد فاسدترین و مست د تریهن رژیهم جهاهان
است.
به هر انجام ،هیچ باانهام از نام و به نام ااا ان و هر جریان
و گروه دیگرم ،دایل و دالیل دیگر ،ضرورت م ارزه ولیه رژیهم
قومگرام کابل را ماتفی نمیکاد .به اور مثال ههمهان تهذکهرهم
تحمیلی کافی است و ملزم میسازد تا اقوام و ملیتهام ایرپشتون
و ودااتخواهان همه اقوام وملیتااپرچهم مه هارزه وهلهیهه رژیهم
وونیستی اای را به زمین نگذارند.
ماهویت خود رابا هیچ چیزم ،باهیچ امتهیهازم ازاجهاهاس
دیگر م اوضه نمیکایم.اگر جاگ با ااا ان باز به هر دایلی متوقف
ود ما برام دفاع از هویت و تحقق ودااتاجتماوی بر ضد رژیهم
اای م ارزه خود را ادامه خواهیم داد .تا بیودااتی وجود دا هتهه
با د به خصوص بیودااتی قومی،جاگ دادخواهانه در افغانستان/
خراسان ادامه پیدا میکاد.تاکید میکام که ااا ان یکی از ووامل
جاگ اند ،ووامل بسیارم هاوز موجود اند وواملی که فهقهط بها
تحقق وداات اجتماوی و قهومهی از مهیهان بهر مهیخهیهزنهد/.
***********
در افغانستان این رکت خدمات مختلف از جمله مشهوره
فرهاگی ،تجزیه وتحلیل ااالواتی و خهدمهات رسهانههام بهرام
مأموریت حمایت قااع ناتوم به ره رم ایهاالت مهتهحهده ارایهه
میدهد.گذار SOSiاز یک رکت ترجمانی بهه یهک نهیهروگهاه
پیمان کارم نظامی از اریق ارت ااات این رکت با دفتر جهاهرال
بازنشسته ارتش« ،دیوید پترئوس» ،رییس سابق سازمهان سهیها و
حامی اصلی کارگروه ث ات و وملیاتهام تجارم کهه بههوهاهوان
فرمانده ار د ایاالت متحده در افغانستان و وراق خدمت میکهرد،
انجام د/.

