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نیویارک

به مجالس » چهارکاله ها«خاتمه بخشید

عالج واقعه بعد از وقوع ؟!

عادت داریم که تا حادثه روی ندهد ،از پیش آمادگ برای
رویاروی با آن نم گیریم .ووت واوعه فرا رسید ،آن گاه به تب و
تاب م افتیم و بیهوده باال و پایین م دویم .پارسال وابل پیش بین
بود که با ادامه و بازگشت کرونا دچار مشکل کمبود آکسیجن م
شویم ،هیچ نکردیم و منتظر ماندیم .امسال با آن سانحه روبرو شدییم
و نتیجه اش را دیدیم.
مشکل بزرگ که درآیندۀ نه چندان دور کابل را تهدید م
کند ،مشکل آب است .سطح آب های زیر زمین پایتخت ،رو بیه
فرو کشیدن و کاستن دارد .مسئوالن این رابه اطالع مردد رسانییده
اند ،اماهیچرونه تدبیر پیشریرانه درنظر گرفته نشده .یک از راههای
پیشریری ،ج وگیری از ضیاع آب وعدد استفادۀ بی روییۀ میردد
ازآب است که ازعدد آگاه مردد ریشه میریرد .هرروزدر کوچیه
ها م بینیم که به خاطر شستن یک عراده موتر نصف کوچه را آب
گرفته .در آپارتمان های منزل اول آپارتمان های مکیروییان هیا،
خانواده های بسیاری ،از سر تفریح ،روز چند بار ساحۀ پییش روی
آپارتمان ها را غرواب م سازند و هفته دو بار فرش های خانه را با
صرف ب رحمانه آب م شویند ،در حال که بر اثر این اسراف ها
و وجود چاه های عمیق و ب رویۀ صاحبان ثروتمند ب ند منزل هیا،
چاه های آب خانه های بینوایان اطراف آنان  ،رو بیه خشیکی
میرذارد .در باره این آینده وخیم کم آب و شاید هم ب آبی در
کابل ،باید مسئوالن ،مردد را از طریق رسانه های صوت و تصویری
به طور مرتب در جریان برذارند و رسانه ها در وسط نشیر بیرنیامیه
های تفریح مانند سریال ها و برنامه های پخش موسیق  ،مردد را
به اعتدال در مصرف آب فرا خوانند و تشویق کنند.
در بارۀ محرم شرعی زنان در بیرون منزل
در آثار نخستین اسالم و کتب تاریخ نراران مسی یمیان از
محمد ابن جریر طبری تاابن اثیر و مسعودی و دیرران هیییچ جیا
حکم ندیدد که داللت کند بر منع بیرون رفتن زنان از خانه بدون
محرد شرع  .برعکس شواهدی هست که در زمان نب کرییم (ص)
و خ فای راشدین(رض)  ،زنان بدون محرد شرع غرض ادای نماز
به مسجد م رفتند.
در گذشته ها هنراد مسافرت که معموال با شتر صورت می
گرفت ،نیاز به حضور مردی محرد با خانم ها به غرض کمیک بیا
ایشان در سفر امر الزد و البدی بود ،خاصه این که کاروان هیای
مسافران در بیابان ها با دسته های مس ح راهزنان رو به رو م شدند.
حت کاروان های حاجیان از حم ه و فتنۀ دزدان طریق  ،در امیان
نبودند و بار ها کاروان های حاجیان را راهزنان چنان غیارت می
کردند که حت توشۀ نان وآب آنان رانیز به یغمیا می بیردنید و
حاجیان مظ ود ،زن و مرد دربیابان های سیوزان ازفیرط تشینیری
وگرسنر جان م سپردند .به همین ع ت ،کاروان ها بیشتر با خود
گروه های مس ح محافظ م بردند که به آن (بدروه) م گیفیتینید
چنان که درین بیت حافظ به کار رفته :
کاروان که بود بدروه اش لطف خدای
به تجمل بنشیند ،به جاللت برود
امروز ما ک مۀ بدروه را به معن مشایعت به کار م بریم .به
هر حال درچنین سفر ها که با همه خطرات و شاوه بودن با پای شتر
 ،گاه ماه ها را در بر م گرفت ،حضور مردی از نزدیکان زن بیا
او بدون تردید الزد و حتم بود  .گذشته ازان در عصر خیالفیت
اموی و عباس و فاطمیان مصرحضور زن درکوی و برزن ،به غرض
رسیدگ به امور زندگ  ،بدون محرد شرع  ،شایع بوده است.
پس حکم الزام بودن محرد شرع با زنان در بیرون خانیه،
از کجا و در چه زمان صدور یافته است .
از شورای ع مای افغانستان و شخصیت های راسخ در ع یود
اسالم چون عال جنابان محمد محق ،استاد راشد س جوو  ،استیاد
عبدالستار سیرت  ،مولوی مصطفای بارکزی  ،مولوی نیک محمد

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

مجسمۀ ابن سینا در محوطه روبروی دفتر سازمان ملل در وین(اتریش)

نظری به انتشارات تازه

ابن سینا  -بلخی  ،بخارایی  ،جهانی
شیخ الرئیس ،حجت الحق ،شرف الملک ،امیر طبیبان
عنوان تازه ترین کتاب است که درشناسنامیۀ آن آمیده:
تتبع ونرارش :داکتر غالد محمد دستریر ،موضوع :تارییخ طیب،
چاپ نخست :جنوری 1310د ،جدی  001 1ش ،دیزاین صفحات:
داکتر دستریر ،مصحح :مجتب دستریر ،دیزاین روی ج د :هوسی
دستریر ،ناشر :انتشارات شاهمامه ،هالند ( .دنبیالیه در صیفیحیۀ
چهارد )
**********
وندهاری و دیرر ع مای کراد ،تمنا م دارد که اگر این معروضه
به ایشان م رسد ،در باب این مسئ ه توضیح دهند کیه حضیور
محرد با زنان در بیرون خانه ،امری است عرف و برخاسته از سنت
های جوامع شرو و یا بر مبان شرع مبین استوار است ؟ اییدکیم
اهلل ف الدارین.
دست دزدان را بریدن
در روزگار خالفت حضرت عمر بن خطاب( خداوند از او
خشنود باد) جوان ساربان را که اشتربان یک از ثروتمندان بود و
گوسفندی ازان صاحب شتران دزدیده بود ،به غرض وطع دستیش
او را نزد خ یفۀ مس مین آوردند .عمر بن خطاب ازو پرسیدکه چرا
گوسفند را دزدیدی ؟گفت ؛ یا امیرالمؤمنین ! گرسنه بودد .خ یفه
ازو پرسید که آیا مالک شتران به تو مزد نم دهد ؟
گفت :م دهد  ،اما بسیار ناچیز که معیشت ما را کیفیاف
نم دهد.
عمر دستور داد ،صاحب شتران را حاضر کنند و بیه او
فرمود تا مب غ معقول بر مزد جوان شتربان بیفزاید و او را رهیا
کرد.
در سال که سرزمین حجاز را وحط فرو گرفته بود و نان
نایاب شده بود ،آن پیشوای دادگران  ،وطع دست دزدان را تووف
داده بود.
با دعای آمدن روزی که کسب روزی حیالل در فضیای
ص ح و امنیت و آرامش چنان برای همۀ ما میسر گردد تا دست هر
دزدی از دزدیدن (وطع) شود .
از آوازه ها نهراسید
ووت مغول در ورن هفتم هجری به خراسان حم ه کیرد،
چنریز با عقده ی که از س طان محمد خوارزمشاه به دل داشت ،
مصمم بود که کس را درین سرزمین زنده و بنای را آباد نرذارد
و این کار را کرد ،دران مصیبت بزرگ ع میا و عیرفیایی میثیل
خواجه نجم الدین کبری که در هشتاد سالر شمشیر گرفت و بیه
نبرد مهاجمان شتافت ،عالمان رسالت خویش را ادا کردند
اما مالهای نیز ازسرنادان روایات آوردند(صفحۀ هفت)

اوضاع خطیر است درتصامیم سیاسی اویواد دییریر را
بصورت متساوی الحقوق شامل سازید  .باید مطابق شرایط ساختار
دفاع را بدون موجودیت »تیم کودکستان « غن همراه با نفی
نهاد مشاورت از بدنه امنیت عیار ساخت .شورای دفاع نظام وطن
متشکل از اعضای کابینه با مسئولیت مقابل پارلمان ایجاد گردد.
رهبری سیاس جنگ نیز باید از دست یک فیرد میتی یون
مزاج ،عصب ،تبارگرا و مریض روان گرفته شیود و ییا وی
استعفاء دهد.
غرض ایجا روحیه م و تع ق داشتن به ایین کشیور د
راتخاذ تصامیم باید مبتن بر اصول دموکراتیک تصمییم گیییری
سیاس عیار گرددبا مشارکت سایر اوواد و ارتباط متداود با مج س
نمایندگان.
به نمایش مضحک دوامدار مج س »چهار کاله ها « یعنی
غن  -کرزی  -سیاف  -عبداهلل همه از یک وود خاتمه داده شود.
پ  .ن  :.اصطالح چهار کاله را جناب افغان نیوییس در
کتاب لغتنامه فارس افغانستان ( چار کال ) نوشته است  .طیبیق
مع ومات دوست که برایم ارایه فرمودند :این اصطالح از زمیان
س طنت امیر عبدالرحمان در بین مردد رایج شده بود.
در دربار امیر چهار نفر با نفوذی بودند که اکثرن با اتفیاق
برای به دامن انداختن و مجازات افراد توطئه چین و اسباب سازی
میکردند تا امیر آن ها را مجازات نمایند .بیشتر این اصیطیالح بیه
مفهود دسیسه سازی و اسباب سازی مقابل فرد یا افراد بکار بیرده
میشود.
در باره اظهارات جناب حفیظ منصور که طالب نه قوم
دارد نه وطن
طالبان را غن و کرزی لشکر ووم خود م دانستند و م
دانند روی همین وابستر ووم بود که حامد کرزی آن هیا را
تائید نموده بود و کاندید نمایندگ از طالب در م ل متحد منحیث
سفیر بود.
غن از مدافعیین و البییست پر تالش مانند خ ی یزاد بیرای
شناخت طالب از جانب جهان منحیث دولت رسم افغانستان بودند
و م خواستند با حمایت امارات متحده  -پاکستیان و عیربسیتیان
سعودی کرس م ل متحد به طالب داده شود.
ماهیت ووم بودن این حرکت مثل آفتاب روشن میباشید.
اما سخنان جناب حفیظ منصور درین شرایط خاص تیقیوییت و
توسعه جبهه ضد طالب برای شامل ساختن و تشویق عناصیر می ی
ضد طالب هم وطنان پشتون ما میباشد که همین حاال از لغمیان و
کنر تا جنوب و وندهار سالح بدست چه در ارتیش و چیه در
صفوف مقاومت مصروف اند .اظهارات جناب منصور را باید ازین
دید در تحت شرایط موجود تعبیر کرد.
جناب منصور ماهرانه سیاس بازی م نماید و نم خواهد
که مانند جنگ در یوگوسالویای سابق و یا جنگ بیین دو ویود
هوتو و توتس در راوندا و ژنوسایدی که واوع شد درین شراییط
افغانستان این طور شعار داد .ورنه منصوری را که من در بییش از
دو دهه تعقیب نموده اد و تحول فکیری وی را بیه سیوی ییک
مس مان معتدل مدافع ارزشهای دموکراتیک مشاهده مییینیمیاییم.
حقیقت ووم فکر نمودن -طالب  -غن  -کرزی را میییفیهیمید.
اماباید ماهرانه مطابق اوضاع سیاست کند.
یک باریک دیرری نیز در بیانات جناب منصور مشیاهیده
میرردد که شاید خودش هم متوجه نه شده چون عضو مذاکره با
طالب در دوحه میباشد .اگر مانند کرزی و غن بریویید کیه »
طالبان ددی خاوری بچ دی « دران صورت منحیث یک گیروه
سیاس و طرف جنگ ت ق م گردند نه یک دسیتیه ییا گیروه
تروریستان و دهشت افرنان .اصطالح سپاه اجیر Mercena ryرا
منصور به کار م برد که نه وطن دارند و نه وود .
در حقوق بین الم ل سپاه اجیر نه طرف محارب است کیه
حقوق جنگ باالی آن وابل رعایت باشد ونه ( صفحۀ هفت )
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انجنیر عبدالصبور فروزان

استاد دانشراه نیوجرس

کتاب جنایت و وحشت طالبان !

طالبان که اصل منشأ وهدف آنهااز هیچکیس پیوشیییده
نیست ،به اساس اظهارات بینظیربوتو ،توسط استخبارات پاکستان به
امداد مال عربستان سعودی ،امارات عرب وایاالت متحدۀ امریکا،
ازعناصرفروخته شده ومزدور صفت اعم ازکمونیستهاچون شهنواز
تن  ،عباس ستانکزی ومال برادر و بقایای مجاهدین میربیوط بیه
مولوی نب  ،یونس خالص وجالل حقان واطفیال میعیصیود ،بیا
مغزشوی بوجودآمدند ،که هدف شان سرکوب مردد ،ازبین بردن
معارف ،ایجاد یک جامعۀ بدوی ،عقب ماندۀ ورون وسطای  ،تحقق
منافع کشورهای ذیدخل ،استقرارس طۀ حکمرواییان پیاکسیتیان
برکشور ،بدناد کردن دین وآیین محمدی و واردکیردن لیطیمیۀ
شدیدی براسالد م باشد .
اینها چیزی بجزکشتارمردد ،آتشسوزی وویران  ،خشونت
ومردد آزاری نم دانند ،نه تنهابا انسانها ب که باحیوانات ونباتات
وجوی وکاریزها وگل وسبزه هم ازخشونت وددمنشی اسیتیفیاده
مینمایند ،وبه اناث حرمت واحتراد ندارند ،همه درنده خو ووسی
الق ب اند واکثریت مط ق شان چهره هیای عیبیوس و خشین
دارندوآثار غضب ولعنت خدا درسیمای شان بیخیوبی مشیاهیده
میشود .اکثر کثیف و نجس اندواز وجودآنان تعفن زننده استشماد
میشود .ازاشخاص که سر وصورت پاکیزه ولباس مینیزه دارنید
متنفراند ،به اندازۀ که چنین اشخاص را اذیت وآزارمیییرسیانینید،
بندی میسازند وحت میکشند .داشتن سروصورت پاکییزه ولیبیاس
منزه نزدآنها عالمۀ کفریاهمکاری بادولت وگناه بزرگ است ،که
مجازات بایدشوند! چنین اشخاص رادرمسیرشاهراهها ازموترپاییین
کرده جزا میدهندو م کشند !
طالبان زنده و مردۀ ب عزت دارند وبیه لیفیظ ویرآن
مجیدخسر الدنیا واالخره اند .مردد ازآنهاسخت میتینیفیرانیدولی
ازترس چیزی نم گویند .درآن آوان که این خفاشیان لیعییین
چنرال کثیفش شانرادر بدن شهروندان کابل فروبرده بیودنید و
مردد از اذیت وآزاروتوهین وتوبیخ آنهابه فغیان آمیده بیودنید
وزندگ رابر مردد بخصوص در شهرکابل ودیررشهرهای بیزرگ
تار وتاریک ساخته بودند ،مردد آنها راجیانیوران میییریفیتینید.
دانشمندعزیزوگرام سیدآواهنری در خاطیراتیش نیوشیت کیه
وزیرصحیۀ طالبان به آلمان آمد ودریک مغازه چیزی میییخیریید،
طفل خردسال که درآنجابود ،فوراً خودرا از او دورکیرد وبیه
مادرش گفت» :مادرجان ،ای آدد چقه بوی بد میته !«
طالبان اصالخص ت منافقین دارند ،دروول وورارخود پابند
نیستند ،ازخوداختیار ندارند وبرده وچاکرپاکسیتیانی هیا انید،
درحرف چیزی میرویندودرعمل چیزدیرر میکینینید! میثیالدرآن
آوان که عبدالع مزاری بنابرصوابدید وتوصیۀ مقامات پاکستان
وایران(وزرای خارجۀ هردو) باطالبان همدست شد( ،)0112خالف
باور وتووع او همانروز اول او وچندتن ازاطرافیانیش رابشیمیول
آوای ابوذر گرفتارکرده وازغرب کابل به چهارآسیاب بردند ،بیه
اوبیعزت وهتک حرمت کردند .یکتن ازژورنالیستهای خارج که
خودرادر همان روزهمان ساعت به چهارآسیاب رسانده بیود ،بیه
نرارنده گفت که طالبان لنر آوای مزاری رادر گردنش انداختیه
بسوی یکدیرر کش وگیر م کردند ،توهین واهانت نموده فحش
م گفتند ،درپشت و په وهایش چوب م زدند ،یک بیامسیخیره
گ ریشش رام کند دیرری موهایش را .دور دورش چیرخیییده
مسخرگ ها نموده وبه رویش تف م کردند  .منابع موثق گفیتیه
اندکه او را مث ه کرده بدن پارچه پارچه اش را درجوال انداخته
ازهوا به زمین پرتاب کردند.
عهدشکن دیررطالبان را م توان درمورد داکترنیجیییب
بیان کرد ،باوجودیکه از طرف بینن سیوان ومقامات ارشدپاکستان
بصورت مخفیانه وعدۀ بقدرت رسیدن مجدد ،درصورت اشیغیال
کابل توسط طالبان داده شده بود ،درهمان شب ساعت سه ،طالبان
اورا ازتعمیرم ل متحدکشیده به ارگ بردند ودرآنجا در زییر لیت
وکوب توسط خ ق های که درلباس طالب بودند ،بیخیصیوص
شهنوازتن کشته شد .وراراظهارشاهدان عین  ،جسیداورا درپشیت
موتربسته ودرصحن ارگ کش میکردند وبعیداورا ازپیاییۀ بیرج
ترافیک در چهارراه آریانابه دار آویختند.
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من نرارنده باجان برن خبرنرارنیویارک تایمز به آنیجیا
رفتیم ،مردد زیاد اعم ازاطفال وبزرگساالن جمع شده بودند ،طالبان
باتفنرهای شان میان مردد گشت وگذارداشتند ،نجیب آویخته بود،
سر ورویش خون آلود و سررت دردهنش گذاشته بودند ،حی یقیه
دار درگردنش بودول صورتش کیبیودی نیداشیت کیه نشیان
میدادساعتها پیش ازآن آویختن به دار ،جان داده بیود .پیییراهین
وتبنان دربدنش بود ،دستهاوپاهایش زخم بود ودرلیبیاسیش هیم
خون دیده م شد .درمیان انرشتانش دالر رالوله کرده گیذاشیتیه
بودند ،پاهایش لچ وتنبانش پاره پاره بود وباالی سینه اش پیشبینید
پالستیک فوالدی رنگ آویخته بودند ،آن پیش بندمشابه به پیشبند
وصابان بود ،باالی پیشبندهم لکه های خون دیده میشید ،عیالییم
مرم دربدنش دیده نمیشد واحتماال درسینه اش مرم زده بودنید
وآن پیشبندرا آویخته بودندتاآثار آنراپنهان نمایینید ،آثیار لیت
وکوب در وجودش نمایان بود ول دست وپا یاجای دیرربدنیش
نشکسته بود ،وجودش سالم به نظرم آمد .باالی پیراهن تنبان یک
واسکت پوشیده بود ،عقب واسکت سالم بود ،احتماال واسیکیت
وپیشبند رابعدازمردنش پوشانده بودند ،امادستهاوپاهیاییش خیون
آلود بود.
درپه وی جسدنجیب ،برادرش به سمت چپ اوآویخته و
درگردنش ریسمان داربودوچهرۀ اوهم کبودی نیداشیت وبسیییار
نورمال مع ود میشد .بر خالف نجیب درلباسهای اوآثارخون نبیود،
دریش سیاهرنگ وپیراهن سفید ونکتای پوشیده بیودوبیوتیهیای
سیاه تازه رنگ داشت ،اینکه به چه نحوی او راکشتند مع ود نشداما
آنچه هویدا بوداینکه بعدازجان دادنش به دارآویزان شده.
دیری نرذشت که طالبان فیرهای هوای کردنیدتیامیردد
تیت وپرک شوند .مردد از دوروپیش اجسیادنیجیییب وبیرادرش
دورشدند ،یکتعدادطالب دیرر رسیده ،دوطالب برپایۀ تیرافیییک
باالشده ویک موترداتسن زیرجسدنجییب آوردنیدوریسیمیان دار
رارهاکردند وجسد نجیب بشدت درپشت موترافتید و عین عیمیل
راباالی جسدبرادرش انجاد دادند وموتربسرعت منطیقیه راتیرک
کردوبه سوی ارگ رفت وطالبان دیرر درداتسن های که جم ه نو
وجدیدمع ود م شدند درعقب آن حرکت کردند .
طالبان دروساوت و ب بیه انیدازۀ سیییه دل ودرنیده
خوهستندکه ازکشتن هیچکس ازطفل وزن ومرد ،پیییر وجیوان،
کودک نوزاد ،مادران حام ه ،عالم دین ،مع م ،مکتب رو ومحصیل
ومردد عادی دریغ نم نمایندکه نمونه های آن رادر حیمیالت
انتحاری شان درزایشراه دشت برچ  ،کورسهای آموزش کوثیر،
مکتب سیدالشهدا ،دانشراه کابل ،و دربمب گذاری هیای شیان
دریک محراب مسجد درلوگر وحت در گورستان هیا میییتیوان
یادکرد .درهریک ازین اعمال شنیع طالبان صدهاانسان راکشیتیه
وزخم ساخته اند ،وصحنه های دلخراش را تولیدکرده انیدکیه
هرگزفراموش شدن نیست.
درروزجمعه ماه مبارک رمضان طالبان دریک مسجد لوگر
درجای که خطیب به نمازگزاران وعظ میکرد ،بمیب انیتیحیاری
جابجاکرده ومنفجر ساختندکه سبب شهادت خطیب و  1 2نیمیاز
گزار گردید ،تعدادزیادی زخم شدند وتعمیرمسجدخساره دیید.
دوروز پیش ازآغازماه مبارک رمضان درمکتب سیدالشهدا دردشت
برچ حم ه کرده هشتاد دختر معصود که همه خردسال بیودنید
شهیدویک صدوبیست تن دیرررا زخم ساختند ،بیدن اطیفیال
معصود توته وپارچه شده بهرطرف دست وپا و ک ه و پارچه های
بدن دخترک های بیرناه دیده م شد وخون شان همه جیا را فیرا
گرفت ،کتابها وو م وکتابچه های شان درخون آلوده بیهیرطیرف
پاشان شد .والدین آمدند تا توته و پارچۀ بدن کودکان خیود را
بیابند ول مع ود نم شدکه دست ازک وپا ازکیست !
پدری فریادمیزدوبه هردست وپا م نرریسیت ،شیکیرییه
شکریه میگ فت و م گریست .م گوینداین پدر دردمینیدهیییچ
اثری ازآن دخترک معصومش پیدا کرده نتوانست .
طالبان سال گذشته شفاخانۀ والت میرکیز زابیل راکیه
ازطرف داکتران ب سرحد وعدۀ ازموسسات خیریه آباد وتموییل
میشد ،حم ه بردندوتعدادزیادی از مریضان که از درد وناراحتی
همه شب م سوختند جان به حق دادند ،وبدن شان توته وپارچیه
شد ،عدۀ از مریضان درزیرخرابه های خشک وکانکریت و شیشیه
های شکسته وریخته دفن شدند ،صحنه های دلخراش که تیوسیط
ت فون های دست عکس برداری شده درفیسبوکهاگذاشته شده اند،
به حدی هولناک ودردآور اند که هر انسان از دیدن آنها ساعت ها
و روز ها در غم واندوه م ماند.
دریک ازین صحنه های فیسبوک پیرمرد بیماری دییده
میشودکه اورا از زیر انباری ازخرابه های خشت وکانیکیرییت و
ک کینها وشیشه های شکسته ریخته کشیده اند ودرییک کیمیپیل
انداخته وچهارنفرازچهارگوشۀ آن گرفته ازباالی خرابه ها حیمیل
میکنند .از سراین پیرمردبیمار خون جاریست ومع ود میشیود کیه
دستهاو پاهایش شکسته است .

صفحۀ دوم

داکتر هارون سمروندی

یکی و خُلص

به گونه مشخص جنگ بین پشتون ها و غیرپشتون هاسیت
کداد پیچیدگ وجود ندارد ! پشتون ها با تماد توان ،پیر و جوان
و کودک و ریش سفید،مس مان افراط وسیکوالر دست به دسیت
هم داده و تماد زحمات خود را کشیده اند که تئوری سقاوی دود
راتکمیل و فکر م کنندکه آخرین زمان برای رسیدن پیییروزی
نهای شان است  ،از تماد شررد ها با الب گری داخ و جهانی
استفاده کرده اند.
واوعن هم این جنگ فیص ه کن است وهرگاه پشتونهیادر
شمال شکست بخورند برای ابد و برونه تاریخ شکست میخورند و
سرنوشت کشور وآینده م یونها انسان این سرزمین یکطرفه شیده
برای دایم از شر فاشیزد و تروریزد خالص میشوند،فع ین دییریر
زمان آن نیست که شف شف برویم باید برونه بسییار واضیح و
آفتاب حقایق عین و ذهن جنگ جاری،هجود و یغمای پشتونهیا
به سرزمین های غیر پشتون ها را بنویسم و برویم،پنهان کیاری بیه
معن همکاری برای از دست دادن جیان ،میال،هیوییت،زبیان و
سرزمین های مان است،در همچو حالت باید از هر افیزار دسیت
داشته به این جنگ برخیزیم و از نظر دین هم فرض است کیه از
خود دفاع کنیم،در زمان تجاوز روس ها یک موچ فقط با درفش
دست داشته خود به دشمن حم ه کرد،فع ن از مشت لرد گرفته تیا
سنگ چوب و چاوو و می ه ف زی م تواند در برابر ناو ین استفاده
شود ،و باید جنگ از ابعاد فریب کاری بیرون شیده بیه گیونیه
مشخص ووم اعالن گردد  ،و هیچ چارۀ جز این نیست ،کاش آن
ها دست به یورش و یغما نم زدند  ،خون یک انسان بیا ارزش
است که نم ریختند ول مظ ود واوع شده مورد نسل کشی ایین
وود ورارگرفته ایم،جنگ امروزی کداد توضیحات ندارد و هییچ
گونه پیچیدگ هم وجود ندارد و پیچیده تراش فقط بیه خیاطیر
فریب دادن غیر پشتون ها م باشد تا غافل شوند و همچنان به عدد
دفاع از جان مال و سرزمین خود ادامه بدهند.
روبرداشت من از رخنامه بانو شهنا(نقل ازرخنمای محمید نیعیییم
کبیر)
**********
درتصویردیرری ازحم ۀ طالبان به زایشراه دشت بیرچی
گرفته شده ودر انترنت گذاشته شده ،طفل نوزادی دیده میشودکه
دروسمت ع یای پاهایش و ناحیۀ جهازتناس اش مرم اصیابیت
کرده واین طفل معصود که هنوزناد ندارد سه بارجراحی شیده
وداکتران ازآیندۀ این دخترک خی هامایوس اند.
یک ازتکتیکهای زشت طالبان اینست که هرجنایت راکه
انجاد میدهند ،با ب شرم که خاصۀ آنان است میییریویینیدکیه
مامسئول آن نیستیم ،یااینکه خاموش مط ق دربرابرجنایات شیان
اختیارم نمایند ،درحالیکه اسناد وشواه که از آن صیحینیه
هابدست م آیند همه گواه میدهندکه جنایت جنایت طیالیبیان
است ،حت صدها انتحاری آنهابالفعل درصحنه های انتحاری گرفته
شده اند و اکنون درزندانها بسرمیبرندکه عدۀ ازآنهارا حامدکرزی
وغن احمدزی با رو بوس واعطای تحفه رهاکرده اند.
دراوایل جوالی سال گذشته دستۀ ازطالبان درولسیوالی
تیورۀ والیت غور دروازۀ مردی راکه ازبزرگان آن میحیل بیود،
درنیمۀ شب بالرد وونداق تفنگ بشدت میکوبند ،خانم خانه بییدار
میشودوبه حوی میبرآیدکه بداندکیست که دراین نیییمیه شیب
درب رابه این شدت میکوبد ،ول دیرشده بود چون طالیبیان در
راشکسته وداخل حوی شده بودند .آن خانم راکش وگییرکینیان
بیرون حوی میکشند وشوهرش راهم لت وکوب کنان ازخیانیه
بیرون مینمایند وهردو رابه اتهاد اینکه بادولت همکیاری دارنید،
پیشروی خانۀ شان تیرباران وشهیدم سازند .ومرگل دخترپیانیزده
سالۀ ایشان میرویدکه من دراتاق خودبا برادر  01ساله اد خیواب
بودد که دروازۀ خانۀ مابشدت زده شدودیدد طالبیان دروازه را
شکستانده وپدرومادرد رابیرون خانه مرم باران کرده میخواستند
بازداخل خانه شوند ومن وبرادرد راهم وتل کنند .من فوراً تفنیگ
پدرد راگرفته باالی آنهاازک کین فیرکردد ودوطالب راجیابیجیا
کشتم وچندتن شانرا زخم ساختم .سرکردۀ طالبان به تالش بطرف
منزل ماآمدوبرادرد تفنگ راازمن گرفت وبر او فیرکردکه زخم
شدودیررطالبان زخم هاومرده های شان رابرداشته فرار کردند .
این دختروهرمان وباشهامت وطن که درود وسالد ب پایان
براو باد ،گفت ووت طالبان فرارکردند ،رفتم کیه پیدرومیادرد
راکمک کنم ،دیدد که حرف نمیزنند وجان به حق سپرده وبیدن
شان بامرم سوراخ سوراخ است .من و برادرد کنیاراجسیادآنیهیا
نشسته وگریه هاکردیم ومردد وریه خبرشدنید .بیعیداز انیدکی
تعدادزیادطالبان پ ید باسالح ومهمات فراوان برگشتند تیاانیتیقیاد
گرفته و خانۀ شانرا به خاکستر تبدیل نمایند ودخترک وپسیرک
رانیزبسوزانند،ول مردد وریه همه جمع شده هرچه کیه در دسیت
(دنباله درصفحۀ شش)

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 4801
شمال کالیفورنیا

ازجهل وجاهلین باید ترسید
و واهمه داشت !

اهدا به ارواح پاک شهدای مظ وم که بادفن شان دریک
روز ،تپۀ را گورستان ساختند ،ولقب گرفت :تپۀ شهدای دانیایی ،
شهدای معارف ،شهدای راه تع یم وتربیه .
برای این نوشته درحیران ورارگرفتم که چه عنوانی در
نظربریرد .درجم ه چند عنوان درذهنم آمد :مرا ازحییی یۀ زنیدان
نترسانید  -مرا از مکرنامردان نترسانید -مین(میا) ازآغیازعیمیر
دروفس بودد(بودیم) ول ازجهل وجاه ین بایدترسید و واهیمیه
داشت .م ت که به مثابۀ فیل مرغ های دانه خور وی یمیدادشیود،
وم ت را که گفته اند باید گرگان حکومت کنند وییا جیامیعیۀ
گوسفندی سزاوار والیق حکومت گرگان است .این جم یۀ اخیییر
دراصل از برتراندراسل است ،اماآنرا از چرچیل میدانند.
بازهم همین راسل فی سوف ودانشمندمشهور گفت :نبیایید
گمان کردکه مسئولین ومقامات عهده دارباال بردن تع یم وتیربیییه
خواهان آگاه شدن جوانان هستند .به عکس ،مسئ ۀ آنیان انیتیقیال
اطالعات است بدون انتقال تفکر .همین طورگفت :بیدون ییک
جمعیت باسواد ،حکومت نوین ناممکن است .وباالخره دردناکترین
بخش زندگ دریک جامعه ،فرارمغزها وودرت گرفتن بی میغیز
هاست .زیرموند فروید روانشناس معروف گفته :درهر دردی در
زندگ  ،یک درس برایت میدهد ،وهردرس باعث تغییرمیشود.
حاالجامعۀ ما باعالم ازدرس هاچه تغییری کرده وتاچیه
ووت اوضاع واحوال بدین منوال ادامه پیدا خواهدنمود؟ ووت آن
رسیده که باید بخودآییم ،وظیفۀ و م بدستان وروشنفکران اسیت
که روی یک گزینۀ واوع که مصالح ع ییای میردد وکشیوررا
درنظر داشته وترکیزنمایند .من بحیث سپاه که تیافی الیحیال
الحمدهلل در یک مووعیت خوب صح وکاری وراردارد ،حاضیرد
هروظیفه و مسئولیت راکه جامعۀ روشنفکری افغانسیتیان بیراییم
بدهد ،بادرنظر داشت گذشته وحال وآینده درخدمت مردد بیاهیم
برابر وبرادرخودم باشم که امیداست اهل و م روی نهاد نخبریان
وبدیل واوع را مدنظر بریرند.
بس است که راجع به گذشتران نوشت ویک مرده رابیا
مردۀ دیررآشت انداخت! یاگفت ونوشت که افغانستان وبرسیتیان
وگورستان امپراتوری هاست! این چه دردی را دوا کرده ومیکند،
این راهمه م دانند .تازه سناتور دیک دواین ازایالیت الییینیوی
ورئیس کمیتۀ عدل سنای امریکا درروزنامۀ یواس تیودی ازآن
یادنموده آیا افغانستان گورستان امپراتوری هاسیت؟ میوصیوف
نراشته »درسهای که دردشتهای افغانستان آموختیم ،ودرپی آن
افزوده که ایاالت متحده ومتحدانش درپیمان ناتو درپایان طوالن
ترین جنگ تاریخ خود ،پس ازآنکه میامیورییت اصی ی میان
رافراموش کردیم ،افغانستان راترک میییکینینید .بیزرگیتیریین
امپراتوریهای جهان جسورانه افغانستان رافتح وسرانجاد با شکست،
آنجاراترک گفته ومیکنند .امپراتوری بریتانیا در 0 0 00بیاخیروج
خونین روبروشد واتحادشوروی ب توجه به تجربۀ بریتانیا ،ووتی
کوشیدیک دست نشاندۀ رابه رهبری افغانستان برمارد ،به هیمیان
سرنوشت دچارشد .در دهۀ نودمیالدی جنرساالران (مجیاهیدیین)
بادسترس به راکتهای ستنرر ،روسها رابه زانودرآوردند .اکینیون
مادر پ ازدست دادن بیش ازدوهزار م یارد دالر وازدسیت دادن
اضافه ازدوهزار امریکای دلیر ،یک دولت شکننده وفاسد را و
یک گروه به ناد طالبان شورش را برجا م گذاریم !
ووت کانررس درسال  1330به رئیس جمهوربوش(پسر)
مجوزاشغال افغانستان راداد ،هنوززخمهای یازدهم سپیتیمیبیرتیازه
مأموریت روشن بود :یافتن ونابودی اسامه بن الدن والیقیاعیده .
ورود به جنگ به مراتب ساده ترازخروج است .اگر چه ماجامیعیۀ
افغانستان رابا رفتارمساوی بازنان آشناکردیم وبه بعض بیرحیمی
های افراطیون پایان بخشیدیم ،اما میدانستیم که ایین دسیتیدورد
مؤوت است.
گسترش کنترول طالبان برافغانستان باوجودحضور میا و
کارباالی نیروی امنیت افغانستان ادامه داشت .چینیدسیال پیییس
ازجنرال جیم متیس پرسیدد چرابه این حماوت ادامه میدهیم ،پاسخ
اوساده بود :اگرآنجا راترک کنیم اوضاع بدتر خواهد شد.
رئیس جمهوربایدن اعالد کردکه تاسپتمبربه حضیورمیا
درافغانستان پایان خواهد داد .برای من تأسفبار است کیه بیرای
شکست شان ممکن به طالبان نیاز داشته باشیم که هنوزرشته هایی
ازالقاعده وجود داشته باشیم ! به ماگفته شدکه ایاالت متحده بیه
حمایت از سه صد هزار نیروی امنیت افغانستان ادامه خواهد داد،
اما دشوار م توان این وعده را با هرگونه رابطۀ کاری با دشیمین
آن ها را آشت داد .بعض به تقسییم مینیاطیق وویدرت درون
افغانستان و سطح ازثبات امید بسته اند .من تردید دارد وتارییخ
افغانستان این رابه مانشان داده که هیچ نیروی خارج یا نییابیتی
دواد نخواهدکرد.ما مدیون آنهای هستیم که زندگ شان را برای
امریکا و ناتو به خطرانداختند ،والزد است به آنهاکمیک کینیییم
تاسرپناه امن بیابند وبه آنان پیشنهادوبول پناهندگ بدهیم.

ما ماننددیررودرتهای بزرگ درتاریخ ،هزینۀ سنرین پرداخیتیییم.
رئیس جمهور بایدن خردمندانه تصمیم گرفته ومن بیااو میوافیق
هستم« .
اینها درک نکرده اندکه نه تنها شکست نظام خورده اند
ب که شکست سیاس خورده اند .شکست نظام درجبهات شکست
مط ق نم باشد ،اما شکست سیاس ورکشاپ ترمیم نیدارد ! ایین
درحالیست که چین نیزبه یک ابر ودرت نظام تبدیل شده راهی
است ،وچنانچه جنرال لوید آستین وزیردفیاع امیرییکیانیییزچییین
راجدی ترین رویب جهان ایاالت متحده ت ق کرد .سرعت کیه
چین باآن درحال مدرن سازی اردوی خوداست .اودامات تهاجم
فزایندۀ چین درهند و اویانوس آراد وتوانای آن برای تیهیدیید
ایاالت متحده نرران کننده است ،وبه این ترتیب ازابرودرتهیایی
که به افغانستان نیامده ،چین است که آینده میوضیوع راروشین
میسازد.
دراین حال جنرال مارک می رئیس ستادمشتیرک ویوای
مس ح امریکا ووت خبرنراری ازش پرسید اردوی افیغیانسیتیان
درغیاب ووت های امریکا و نیرو های ناتو موفق می شیود ییا
متالش ؟ پاسخ داد » :احتماالت زیادی وجوددارد !«به گفتۀ ایین
فرمانده سابق ارتش که خوددرجنگ افغانستان حضورداشته ،کیه
بااین برداشت که مشخص نیست کدامیک ازین گزینه هابه واوعیت
افغانستان مبدل خواهدگردید ،بایدمنتظربود ودیده شودکیه ایین
تابستان پیش رو چطور خواهد شد .اما جنرال سرنیک کارتر رئیس
ستادارتش بریتانیا درمصاحبه باب ب س گفت که خروج هیمیه
ووتهای ائتالف بین الم ازافغانستان بعداز دودهه ممکن است به
بازگشت(جنگ ساالران) بیانجامد .امابه عقیدۀ او وضعیت آنقیدر
بدنیست که بعض (بدبین ها) پیش بین م کنند.
این درحالیست که دوحم ۀ ووی وخونین درغرب کیابیل
ولوگر درحالیکه ووای امریکاوناتو درحال تخ یۀ افغانستان هستند،
ومذاکرات ص ح هم در هالۀ از ابهاد باو مانده ودرافغانستان(ماتم
م ) اعالد شد ،بساکشورهابه شمول پاپ رهبرکاتولیکهیا ابیراز
همدردی کرده اندوبیرق های شان رانیمه افراشتیه در آورده انید،
اتحادیۀ اروپا نیزپرچمش را نیمه افراشت ،واین بخاطراعالن ماتیم
م ازطرف دولت افغانستان بخاطر حرمت وتمکین به ویربیانیییان
حمالت اخیر به لوگر وغرب کابل درمکتب سیدالشهدااین کیاررا
کردند .اتحادیۀ اروپا اعالد داشت که این کاررابخاطرهمبستر با
مردد افغانستان وشهدای دشت برچ و پل ع م کرده است.
جالب است که اتحادیۀ اروپا بیان داشته که این اتحادییه
در دستیاب به ص ح وثبات درکنارمردد افغانستان ایستاده اسیت !
واینکه جنرال مکنزی گفت بدون کمک امریکا اردوی افغانستیان
فروخواهد پاشید .درحالیکه وزیرخارجۀ چین بیان نمودکه ایاالت
متحده باید بداندکه دموکراس کوکاکوال نیییسیت! او افیزود
واشنرتن درامور دیرران دخالت نکند .ب  ،آویای وانیگ یی
وزیرخارجۀ چین از امریکا خواست تارویکرد ایدولوژیک خیود
دروبال مسایل سیاست خارج راکنار برذارد .اوگفت بیه اویداد
واشنرتن برای ترسیم دیررنقاط جهان طبق مواضع ونظرات خود،
اودام نادرست واشتباه است .وانگ ی در سخنران وییدییویی
برای شورای روابط خارج امریکیا درایین خصیوص گیفیت
»دموکراس  ،کوکاکوال و نوشیدن تولیدشده توسط امریکیا «
نیست که مزۀ آن درسراسر جهان یکسان باشد .اگرتنهایک میدل
ویک تمدن درجهان وجود داشته باشد ،جهان غیروابیل زنیدگی
نخواهد بود .او ازایاالت متحده خواست که بدنبال هیمیزیسیتی
مسالمت آمیز بابیجینگ باشدواین رابپذیرد که چین مسیر مستیقیل
وسیستم متفاوت ازامریکا راانتخاب کرده ودارد .امریکانبایید از
دموکراس وحقوق بشربه عنوان بهانۀ برای مداخ ه درامورداخ
دیررکشورها یاتحریک تقابل استیفیاده کینید ،چیراکیه ایین
موضوعات شاید به(فاجعه یاآشوب منته خواهد شد.
جالبست درآستانۀ ابرودرت شدن چین ،که سخنان زیادی
دربارۀ آن گفته م شود ،سخنران ش جییین پییینیگ رئیییس
جمهورآن کشوردرمجمع تجاری ج سفن گفت »جهان نیبیایید
اجازه دهد ووانین ازسوی یک یاچندکشور وضع شده ،به دیرران
تحمیل شود .چین هرودر ودرتمندشود هرگزبدنبال فیرادسیتی و
هژمون جهان نخواهد رفت « .انتقادضمن پییینیگ ازاییاالت
متحده به ع ت به خطرانداختن نظم جهان وآنچه که آنرایکجانبیه
گرای برخ کشور ها نامید وانتقادکرد .او گفت یکجانبه گرای
به ویمت ازدست رفتن نظم جهان تحت نظارت م ل میتیحیدشید .
بهرحال اوضاع واحوال جهان بر وفق مرادنیست ،برای افغانستان
آینده لیدری عرض انداد نمایدکه ازجیوپ تیک ،جیواکانومییک،
جیوفزیک وجیو ستراتژیک کشور ،منطقه وجهان واویف بیاشید،
ونبض نظم جهان راب دباشد.
درافریقارئیس جمهور چاد دریک درگیری باشیورشیییان
کشته شد .اوازسال 0113وهمزمان باویاد مس حانه ودرت رابدست
گرفت ومدت طوالن متحد فرانسه و دیررکشورهای غرب بیود.
باوجودیکه نارضایت های گستردۀ درآن کشور دربارۀ مدییرییت
منابع نفت درچاد توسط دولت اوموجودبود.

خالد صدیق

صفحۀ سوم
جنوب کالیفورنیا

بیــــــــگانه

شهر بیرانه و مردد همه بیرانه و من
کوه بیرانه و دریا و صحارا و دمن
نه نسیم دگر از کوچه یاران ودیم
نه پیام ز عزیزان و از آن دیر کهن
نه صدای طرب انریز زخنیاگرشهر
نه نوای شب مرغان خوش الحان چمن
نه مراحوص ه گفت و شنود اغیار
نه دگرطاوت هجرت به بخارا و یمن
نه یک خنده مستانه زخوبان زمان
نه دگر عربده و مست  ،ز ابنای وطن
ازپرستوی بهاری خبری نیست دگر
النه ب ب کان پر شده از زاغ و زغن
پرتو ماه به خودرنگ دگر بررفته
نور خورشیدفروخفته دراعماق لجن
ازدیارخودد آواره درین م ک غریب
صاحب خانه اد ونیست ول خانه زمن
نه خروش زخداخوان ونه بانک جرس
کاروان درغم و اندوه و گرفتار محن
رهزن ودزدپ کاروعسس خوابیده
شهروندان همه درخوف چه مرداست وچه زن
مرر آن پورخراسان زکجا خیزدباز
تا درَدسینه یک را ودگر ک ه زتن
چه شدآن رستم دستان ویل دادستان؟
که گه فرق ستمررشکند گاه دهن
***********
دراسرائیل اوضاع بحران است ونوار وبیارییکیۀ غیزه
موردتهاجم ووای صهیونیسم وراردارد وت فات جان ومال سرساد
آوراست .نتانیاهو ازحزب لییکیود صیدراعیظیم (سیابیق) کیه
هرروزتهدید حرف اولش است .درسوریه باوجیودجینیگ هیای
چندین ساله ،بشاراسدبرای دورسود نامزد ریاست جیمیهیوراسیت
ووراراست انتخابات درهمین ماه برگزارشود .این درحالیسیت کیه
بساکشورهای غرب آن انتخابات رامضحکه میشمارند.
حاالبدنیست که ازوالدیمیرپوتین وسخنانیس درمیجیمیع
عموم فدرال روسیه گفت :او درآن مجمع گفت روسییه حیتی
درپاسخ ب ادب سایرکشورها با خویشتنداری ومتانت رفتارمیکند،
اماآنان باید بدانندکه صبروحوص ۀ ماهم دوامدار نیخیواهیدبیود،
وپشیمان خواهندشد .زیرا مدتهاست که آنهاازعم کردشان پشیمان
نشده اند( .پوتین در 10اپریل درسخنران خود باوجودیکه زیادتر
سخنانش برمحوراوتصاد ،حکومتداری خوب ،محو فساد ،سیاسیت
داخ  ،فرهنگ وثقافت ،ارزش خانواده ومسایل ادیان وحرمیت
ابنای بشر میچرخید و میچربید ،ول درموردسیاست ک واصی ی
روسیه گفت موجودیت روسیه تنها برعدد وابستر  ،مستقل وحق
حاکمیت کامل خویش ممکن است .دیرر کشورهاممکنسیت بیه
نحوی وابستر های خودرادارند ،امابرای روسیه غیر ممکن است.
اوافزودکه سیاست خارج روسیه ازمنافع خاص خیود درچیار
چوب ووانین بین الم دفاع خواهدکرد وبه آن ایستادگ می
نماید .اگر بعض کشورها بالحن متکبرانه وخودخواهانه عی یییه
روسیه اتخاذموضع کنند  ،روسیییه پیاسیخ درسیتی بیرایشیان
پیداخواهدنمودکه دیررگستاخ وب ادب نیکینینید .اوگیفیت
هرچندما همواره درگفتروهارا بازنمودیم وگذاشتیم ،اما مع ود م
گردد که اودامات غیردوستانه ع یه روسیه متووف نمیشود واینجاو
آنجا ب ادبانه به آن انهماک میرردند ،وحت برایشان بیه ییک
ورزش مبدل شده! اما تصمیم به آنان است وصبروحوص ۀ میاهیم
دوامدارنم ماند .اوگفت که هیچ کس به فکرعبور ازخیط سیرخ
در رابطه به روسیه نباشد .مسکو پل هارابه اتش نم کشد ،روسیه
میخواهدکه باهمه روابط حسنه داشته باشد ،ازجم ه باکسان که به
تازگ روابط ماباآنهاپیشرفت نداشته است .مانم خواهیم پ هیارا
بسوزانیم اما اگرکس نیت خوب وخیر ما راب تفاوت یاضیعیف
بپندارد ووصد داشته باشد این پ هارا منفجرکند ،باید بیدانینیدکیه
پاسخ روسیه(نامتقارن) ،سریع و سخت خواهد بود« .
درهرصورت ،جهان دریک مووعیت حساس وراردارد .کروناهنوز
باموجهای دود وسود جهش یافته اش چالش دیرریست .کنفرانس
ص ح که وراربود در ترکیه برگزارشود ،که گیوییادرمشیورت
بام ل متحد وایاالت متحده ووطر که نشیسیت دراسیتیانیبیول ،
بعدازعیدفطربه تعویق افتاده وآوای چاوش اوغ و وزیر خیارجیۀ
ترکیه درمصاحبه بات ویزیون خبر ترک گفت که تیغیییییرزمیان
خروج از اول م به  00سپتمبر وارد مرح ۀ حسیاس میذاکیرات
شده به نحوی که طالبان اگر این کنفرانس راسبوتاژ کینینید ،
( دنباله در صفحۀ هفتم )

هفته نامۀ امید

ابن سینا  -بلخی  ،بخارایی  ،جهانی

شیخ الرئیس ،حجت الحق ،شرف الملک ،امیر طبیبان
عنوان تازه ترین کتاب است که درشناسنامۀ آن آمیده:
تتبع ونرارش :داکتر غالد محمد دستریر ،موضوع :تارییخ طیب،
چاپ نخست :جنوری 1310د ،جدی  001 1ش ،دیزاین صفحات:
داکتر دستریر ،مصحح :مجتب دستریر ،دیزاین روی ج د :هوسی
دستریر ،ناشر :انتشارات شاهمامه ،هالند .
پژوهشرر دانشمند جناب داکتر غالد محیمیددسیتیریییر
(متخصص جراح (متقاعد) ،رایل کالج آف سرجنز در هدنبیره،
ازپرکارترین نویسندگان معاصر افغانستان م باشد ،که در گسترۀ
ع ود طب زیاد تحقیق کرده و فقط شش ماه پیش ازانتشاراین اثیر
تازه اش ،کتاب مع ومات ضخیم باعنوان»تاریخچیۀ طیبیابیت در
افغانستان را به چاپ رسانید ،وتوسط استاد داکتردستریر وهمکیار
فرزانۀ همیشر جریدۀ امید ،جناب پروفیسرداکتیرعیبیدالیواسیع
لطیف درین جریده معرف شده بود.
کتاب »ابن سینا «با تذکر مجم اززمان حیات وعناوین
آثار »امیرطبیبان« ،در 002صفحه وبااین عناوین تزئین شده -0 :به
مناسبت جشن هزارمین سال تولدشیخ الرئیس ابن سینا  -1چکیامیۀ
اول الحاج محمدابراهیم خ یل دربارۀ ابن سینا  -0شروع پیشرفتار:
مکتوب ابن سینا ازپروفیسرجمیل حنیف  -مکتیوب انیری یییسی
پروفیسر جمیل حنیف  -مکتوب داکترعزییز درمیانی  -کیاپی
مکتوب دستنویس داکترعزیز درمان  -0دواد پیییشیریفیتیار -5
زندگینامۀ ابن سینا  -2القانون ف الطب  -3شاگردان ومعیاصیران
ابن سینا  -0ابن سینا وپراب م غزال  -1ابن سینا واتهامات  -مالوات
با ابوسعید  -03ابن سینا وسایکولوج  -0 0ابین سییینیا وعی یم
موسیق  -0 1ابن سیناو مکاتبه با ابوسعیدابوالخیر  -0 0آخرکالد و
مع ومات بیشتربر آثارابن سینا -00ضمایم :غزل دود ابراهیم خ ییل
دروصف ابن سینا -بوع سینا غزل گل پاچا الفت -مقوله هیای
ارزشمندشیخ الرئیس ابن سینا  -05شناسنامۀ کتاب به انر یس -02
عنوان روی کتاب به انر یس .
داکتردستریر درپیشرفتار کتابش نراشته» :دربیارۀ ابین
سینا ،کتب ،مقاالت ،مضامین درجراید ووبسایت های متعدد زیبیا
وعال نوشته شده ،شفاخانه ها ،فاکولته های طب ییافیارمسی ،
ک نیکها به ناد نام اش درهرجابنا نهاده اند .کنفرانسها ،سمپوزیم
ها ویادبود ها درمسقط الرأسش افغانستان ،محل سکونت و دفنیش
ایران ودیرر ممالک اروپای وآسیای جسته جسته برگزارگردیده
و یامیرردد .آثارش به زبانهای مخت ف ترجمه شده است .اکیثیراً
دوست هایش و تعدادمعدودی ازناخواستیه هیاییش دریین دنیییا
ویادرعالم ما وجود دارد .بنااً نوشت یک مضمون دیررازییکیسیو
بامنابع ومدخذکثیر آسان ،وازجانب دیررحل و هضم این میدخیذ
کارآسان نبوده ووت زیاد ،تأمل عمیق ،صبرب پایان ،ب خیوابی
های متعدد بکاردارد تاسطوری ازخاطربه صفحه بیاید ،که بیرای
خواننده دلچسپ وچیزک اضافه داشته باشد که وی رامشوق بیه
گرداندن صفحۀ دیرر بسازد .من سع ورزیده اد به کمک الیهی
(ج) که همین کار را به سررسانم و خدا کندکه شماهم ازآن لذت
برده لحظۀ مشغول شده ودریابیدکه راست ابن سینا ک بود .
بعدازین پیشروی ها ،مروری دارد دربارۀ زندگینامۀ ابن
سینا .اثرمهم وی که وانون طب است بانمونۀ ازعناوین کیه در
ج داول آن شامل است ونمایشرر عظمت وویدرت وی اسیت،
وبعدبه ف سفه ومخصوصااینکه چطوربه ف سفه راه م یابد وچرونه
ازطرف یکعده مخصوصاچون اماد غزال تکفیروتکذیب م شود،
وعدد همدهنر درتفکرش دریافت میرردد ،اکثرآثارش راطعمیۀ
حریق میسازند .چون غزال ازبیست آییت میتیبیرکیۀ ویرآنی
وچهارحدیث نبوی(ص) در تهافت الفالسفه برای حمایت بیحیث
های خوداستفاده کرده ،من هم خواستم از آیات وحدیث کیه بیه
حمایت ابن سیناسخن میروید وغزال آنهاهارا به یک سوگذاشتیه
بود ،چندجم ه اضافه کنم...
اکثرمورخین غرب حوال ورنهای شش تادوازدهم را از
تاریک ترین دوره های بشریت در روی زمین خوانده اند .دراروپا
ابرسیاه وتاریک بربریت هرکنج و دیار رافراگرفته بیود وهیمیه
ودرت بشمول سواد ،تع یم وتجارت همه درخور اختیییارکشیییش
وک یساها بود ،حت استعمال اعداد رابه مردد نشانۀ شیاطین گفیتیه
فال بد ت قین کرده بودند .
درعین زمان ،آفتاب درخشان ع م ومعرفت درافق مشیرق
زمین درخشیدن گرفت و از فیض نورآن برای جم ۀ جهان اسیالد
خاصتا افغانستان ،ترکیه ،ایران وکشورهای شرق میانه درخشیش
خاص نصیب گردید .

شمارۀ 4801
این دوره برای مایک عصرطالی بود .پیشرفتهیایی کیه
توسط ع ما واطبای ممالک فوق درساحه های ساینس ،صینیعیت،
ف سفه ،منطق و روانشناس به میان آمد ،بعدهادرانکشاف وارتقاط
ع ود امروزی رول مهم رابازی نمود .یک ازین اشیعیۀ درخشیان
وپرنور دانش درحکمت ،طب وف سفه جوان خوش انیداد و رسیا
ودی بود بناد ابوع الحسن ابن عبداهلل ابن سن ابن ع ابن سینیا،
که پسانها منحیث ع مبردارفن شریف طبابت مقاد فوق العاده ب ندی
های رادرجهان ع م وطبابت ازخود ساخت وبرما افتخارشاگیردی
اش بخشید.
احمدع کهزادمینویسد :شبهۀ نیست که پدربوع سیینیا
وپدرکالن و جد او ب خ بوده ودراکثری ازمدخذو م وشرو به
صفت بوع سینای ب خ معروف است ،بوع سینابه اساس حیق
خون که دراصطالحات حقوو اروپاییها Jus Sanguinisگویند،
فرزند ب خ وپسریکنفرب خ است«...
درذیل عنوان زندگینامۀ ابن سینا ،داکترغالد محمددسترییر
شرح مفص به نقل ازمنابع متعددآورده ،که بیعینیوان نیمیونیه
ازصفحۀ 00کتاب بخش تقدیم میشود:
درزمان نوح بن منصور(003-022ه ق) یانوح دود سامان
یک مردب خ بناد عبداهلل سینا به بخاراسفرمیکند .عیبیداهلل دراثیر
سابقۀ کاری که درامورحساب و مالی داشیت ،ازطیرف شیاه
منصوربحیث مامورمالیۀ وریۀ خرمیشن Kha rmia t ha nمیقیرر
میشود .دروریۀ افشانه که ازتوابع بخیارااسیت مسیکین گیزیین
میشودوبادخت زیبای وریه بناد ستاره ازدواج میکند.
ابن سینادراگست سال 103د یعن 0303سال وبل ازامیروز
مطابق ماه صفر033ه یا020ه بدنیاآمد وبعد برادری داشیت بینیاد
محمود .ابن سینادراتوبیوگراف خود مینویسد:پدرمن مربیوط بیه
مذهب اسماعی یه بود .وی اکثراووات بابرادرد در بارۀ روحانیییت
وذکاوت بحث ها م کردکه وناعت مرا حاصل نم کرد .با آنهم
کوشیدند تا مرا به مذهب خودگرائیده سازند ،اما سودی نبخشید.
ابن سینا پنج ساله بود که با پدرش به بخارا رفت و در همان
جا با حفظ ورآن پاک به تحصیل شروع کرد .به تعقییب آن بیه
درک معان و بیان شد ،ده ساله بود که ورآن پاک و ادبیات عرب
رافرا گرفت  ،در شش سال دیرر یعن تا سن یازده از استادی بیه
ناد محمود مساح حساب و هندسه آموخت  ،در ظرف ییک سیال
دیرر از استاد ابوالحسن کوشیار همۀ ع ود الینیجیود را ییاد
گرفت  .اسماعیل صوف استاد الهیات وی بود(« / ...دنبالیه در
شمارۀ آینده)
***********

ظاهرشاه بازیگر بی میل

ووت م بینید مردد شما درچنین وضعیت به سرم برند؟… «
در آن زمان من مشغول نوشتن مط ب بیرای فصی ینیامیۀ
واشنرتن بودد  .من در آن مط ب خواهان مقاب ه با طالبان شدد .بیا
شماری از تبعیدشدگان افغان تماس گرفتم و از آن ها خیواسیتیم
شامل روند شوند .اسحاق شهریار  ،مهندس انرژی آفتاب مسیتیقیر
درکالیفورنیا  ،به ویژه درتامین مال موثر بود  .او بعیداً وویتی
نخستین سفیر افغانستان در امریکا شد  ،ازخود چنین سخاوتمنیدی
نشان داد  .او بدون حق الزحمه خدمت کرد و از منابع خود بیرای
بازسازی سفارت در واشنرتن مایه گذاشت که بعد از سیال هیا
متروک در شرایط ناگواری ورار داشت( ...نقل باتی یخیییص از
صفحات  00و /.) 01
اداره  :در دو شمارۀ پیش تکه ها و مطالب از کیتیاب »
فرستاده «نوشتۀ زلم خ ی زاد  -به انر یس  ،ازچیاپ تیرجیمیۀ
فارس دری آن نقالً خدمت خوانندگان ارجمند ارائه شد .اگرچیه
مترجم کتاب آوای هارون نجف زاده شخصی بیاسیوادبیاال در
هردوزبان فارس وانر یس وژورنالیست ورزیده است ،گوییاایین
ترجمه را برای خوانندگان ایران نراشته  ،زیراک یه واژه هیای
فارس کاب راکه در سراسرافغانستان مفهود ورساننیدۀ میطی یب
موردنظراست ،به فارس تهران برگردانده است.
(برگرفته ازکتاب »فرستاده «نوشتۀ زلیمی خی ییی یزاد،
برگرداننده به فارس دری هارون نجف زاده ،انتیشیارات عیازد،
چاپ دود 0012 ،خورشیدی)/
***********
و پدر آزار و مادر آزار را شرح م داد  ،به طوری که مین نیزد
خود عهد م کردد راه وروش زندگ و مراودات اجتمیاعی و
فامی پسر اول یعن ( نیک ) را در پیش گیرد و از رفتارناپسنید
وناهنجار دوم بپرهیزد .
به هر حال ،محبت نخستین من در برابر همین زن شیرییف
وصابر و بردبار ،بنای شرفتن گرفت و تا امروز ریشیه هیای آن
بامیوه ها و ثمرات بیشتر در برابر انسان های شریف و نیک کردار
واوارب ودوستان وعزیزان در هست اد پابرجاست/.
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پروفیسرداکترعبدالواسع لطیف

صفحۀ چهارم
الکسندریه  ،ورجینیا

صفحاتی از سیر زندکیم
در وصلت و در هجرت( )3

صحنۀ اهدای مدال مطالی غازی میرمسجدی خان توسط داکترسید
مخدوم رهین ،وزیراطالعات وفرهنگ به پروفیسرلطیفی درورجینیا (اکتوبر
 - (4841ازچپ:آقایان ابوی ،محمدرفیق مایل ،فرهادمیرزا ،داکترمحمد
یوسف روشنفکر داکتررهین ،فریدون رحیمی ،محمد فاروق مایل ،پروفیسر
لطیفی ،گلبهارقیام ،انجنیرمحمدهاشم حسنی ومحمدقوی کوشان(

خ ل پذیر بُوَد هر بنا که م بین
به جز بنای محبت که خال ازخ ل است
محبت نخستین :ووت ک مۀ محبت رامییینیویسیم ،عشیق
درذهنم تعبیرع یحده داشته وشمامرا وضاوت کنید ،این دوک میۀ
ممتاز ومروج تماد ابنای بشر ،در نزد بنیده میعیانی میتیمیاییز
خواهدداشت .شایدبسیار اتفاق افتدکه دربیرابیرعییین شیخیص
هردونوع عالوه وتمایل یعن عشق ومحبت رااحساس نماییم ول
در شعایرمن هیچراه عشق جای محبیت ومیحیبیت جیای عشیق
راگرفته نتوانسته و اگر فرصت مساعدت کینید ومین ازعشیق
نخستینم حکایت نمایم ،آنووت خواهید دیدکه نحوۀ احسیاسیات
وهیجاناتم رابه شماطوردیرر وبا کیفیت دیررترجمان خیواهیم
کرد .من به این شعرم کوت موالنای ب خ عقیدۀ راسخ دارد:
عشق اصطرالب اسرار خداست
ع ت عاشق ز ع ت ها جداست
خوب ،حاالکه ازمحبت نخستین من سخن به مییان آمیده
است ،اعتراف میکنم که این محبت رامن اولین بار دربیرابیرمیادر
عزیزد دریافتم وبادل وجان احساس کردد ...مادری که بیاخیون
دل خود مرادرحیات داخل رحم (جنین ) پرورش داد ،ازجیان
عزیز خود بدنیاآورد ،باشیر خودتغذی کرد وباآب ه کیف دسیت
خود تربیت کرد .مادری که خودرا گرسنه ماند تامن سییرشیود،
جسم خود را خسته ساخت تامن راحت باشم ،مادری که بسیوی
پیری وناتوان رفت تامن جوان و تواناشود  .الیبیتیه مسیاعی
ورهنمای وزحمات پدربزرگوار ودانشمندد نیزدرین مسیر نشیو
ونمای اد نقش حیات داشته است .
مادرد روزها و شب ها خیاط م کرد و اجیورۀ آنیرا
درراه رفع مایحتاج مابه مصرف م رساند ،زیرا در آن ایاد معاش
پدر عزیزد که تنها منبع عاید او بود ،نسبتاً کیم بیود و نیمی
توانست تماد مقتضیات دو فامیل را تکافوکند  ،لهذا میادرد از
عاید خیاط خود به اوتصاد ضعیف ماهانۀ ماکمک م کرد ،و به
این صورت هردو مشترکاً نم گذاشتند در ضروریات و مایحتاج
اولیۀ زندگ  ،دچار محرومیت شویم .
به هر حال ،محبت نخستین من در برابر همییین میادر بیا
شهامت پدیدار گردید .او هرگز نم گذاشت از راه راست کیه
خودش تشخیص داده وپسندیده بود ،منحرف شود و بیا شیییوۀ
دلپذیری کوشید تا مرا در راه راستین و شینیاخیت و اطیاعیت
خداوند بزرگ وپاک وعادل سوق دهد ،و از خیانت و مضیرت
وغیبت ومردد آزاری که در نظر او گناهان نابخشودن بود دور
نره دارد.
وصه ها و افسانه های او تاثیرات و انتباهات عمیقی در
روحیاتم بجا م گذاشت و مدت ها در اطراف رویداد هیای آن
فکر م کردد به په وانان خوب ونیک کردار عالومند ومتماییل
شده و آرزوم کردد رفتاروکارنامه های آنهارا پیروی کنم ،ول
ووت درساحۀ عمل  ،ناتوان ونارسای خود را م دیدد ،متاثر و
دلریر م شدد وگاه هم رشک م بیردد وییا نیاخیودآگیاه
حسادت م ورزیدد .این ووت بودکه شعرکمرنری در نیهیادد
بیدار م شد و به محجوبیتم م افزود.
در چنین مواوع ،پدر و مادر آزموده باید ذهنیت و طیرز
ت ق کودک را با توضیح وتح یل مدبرانه ،در مقایسۀ رویدادهای
افسانوی وگزارشات واوع  ،روشن و رهنمای کنند و حیدود
توانای و امکانات انسان را دردوره های حساس زندگی بیرای
کودک مشخص سازند .مادرد م کوشید افسانه ها یا وصه های
راکه با واوعیت نزدیک بود برایم نقل کند.
از جم ۀ افسانه های تکراری او یک هم سرگذشت دو پسر
همبازی و همسال به ناد ( نیک و بدی ) بود  .در ایین گیزارش
جالب او رویدادهای زندگ روزمرۀ یک پسر خوش اخیالق و
نیک کردار ویک پسربداخالق وبدکردار(ستون وسط صفحه)

هفته نامۀ امید

پژوهشرر نصیراحمد رازی

شمارۀ 4801
سدن  ،آسترالیا

دریچۀ به نثر پیشینیان

دین شناسی

PAGE .

ازنظر لغوی دین ک مۀ است فارس پیهی یوی از ریشیۀ
اوستای »دئنا «به معن نفس و ذات و وجدان ،که درزبان عرب
واردشده وبه معنای اطاعت به کار رفته است .معنی دییریردیین
درزبان فارس کیش وآئین ودرزبان عرب مذهب است .درزبانهای
اروپای لغت ازریشۀ التین یا به معن عقد واعتقاد ،به عیبیارت
دیرر به یکدیرربستن ،معادل لغت دین و درمعنای عموم پرستیش
و آداب ومناسک مذهب بکاررفته است .عالوه بیرایین درزبیان
عرب م ت و شریعت نیز درمعنای دین بکار برده شده است مانینید
م ت موس یا شریعت محمّد و جز آن.
دراصطالح متک مین نیزدین عبارت از » وانون اله اعیم
ازاصول وفروع «  ،غرض آنان ازاصول عقایدنفسان وباطینی و
مقصود ازفروع اعمال وعادات و مناسک ظاهری است .
ازنظرجامعه شناس آگ برن و نیم کف جامعیه شینیاسیان
امریکا دین رادر دو معنابکاربرده اند :الف -درمعن فردی ،شبکیۀ
است ازاعتقادات پیچیدۀ مردد به نیروهای مافوق طبیعیت ،ب -
درمعن اجتماع  ،شبکۀ است ازسازمانهای اجتیمیاعی میبیتینی
برعوامل زیر -0 :مفاهیم دربارۀ اعتقادات مافوق طبییعیت-1 ،
احکام دربارۀ روابط ووظایف متقابل انسان ونیروهای میافیوق
طبیعت -0 ،شعائر ومناسک موافق باآن مفاهیم و احکاد .
به نظر دورکیم یک ازمفاهیم ومعان اص واساس دیین
که عمومیت دارد خارق العاده ومافوق طبیعت بودن آن است ،بیه
این اعتبارمذهب یعن آن دنیای ناشناختنی ودرک نشیدنی وپیر
ازاسراری که فراتر ازبُرد شعور ماورار دارد .به عیالوه میذهیب
چیزی است که نم توان آنرا درحیطۀ دانش درآورد و نه بااندیشۀ
شخص بیان داشت  .بقول اسپنسر مذاهب که کامال از نظر شکل و
اصول با هم شباهت ندارند ،همر بطور ضمن این موضیوع را
وبول دارند که دنیا با هرچه که در اوست و هرچه که او را احاطه
کرده ،رازی است که باید آن را توجیه کرد.
اماصورتهای گوناگون ادیان کارتعریف دین رامشیکیل
کرده ونم توان تعریف که جامع وکامل وشامل بیاشید ازدیین
نمود ،بااین ال بعض ازصاحب نظران درتعریف دین گفته انید» :
دین عبارت است ازایمان به ووای ماوراءالطبیعه ویا مرموزی کیه
ناش ازترس و وحشت وپرستش است« .
درلغتنامۀ فن وانتقادی ف سفه تألیف آندره الالند فی سوف
فرانسوی(  ) 0120 -0 023تعریف که از دین ضبط شیده چینییین
است » :دین نهاداجتماع است که صفت شاخص آن وجیود
امت(پیروان) است که درامور زیر بایکدیرر میتیفیق انید:الیف-
دراجرای بعض مراسم ومناسک واحکاد ودستورها ،ب -اعتقادبیه
وجود یا ارزش مط ق که هیچ چیزنم تواندباآن بیرابیری کینید
وجمع مؤمنان (امت) حافظ آن اند ،ج -ارتباط فردمؤمن باودرت
معنوی وبرتراز انسان که خدا خوانده میشود ،ایین خیدا خیواه
منتشراست ،خواه کثیر وخواه واحد «.
بنابرتعریف که مستشرق مجارستان گ دسیر ازدین نموده
است»دین تج یات روح بشراست«.
به عقیدۀ ماکس مولر «دین کوشش است بیرای درک
آنچه که درک نشدن است وبیان آنچه که غیروابل بیان است ،بیه
عبارت دیرر تمای است به سوی نامتناه «.دانشیمینیدبیزرگ
روبرتسن اسمیت انر یس (  ) 0010-0002عقیده دارد میذهیب
عبارت است از »رابطۀ ک یه افرادیک جامعه باودرت که نیییکی
جامعه رام خواهد وحافظ نوامیس ونظم اخالو آن است« .دور
کیم نیزدر تعریف دین میروید »دیین نیظیاد مشیتیرکی اسیت
ازاعتقادات ومناسبک مربوط به امورمقدس وغیییرمیقیدس ،بیه
انضماد دستراه روحانیت که ازلحاظ اخالو و اجتماع عیمیود
معتقدین ومؤمنین راباهم متحد میسازد«.
فرایزر انر یس که مطالعاتش بیشترصرف تحقیق در سحر
وجادو درمیان اوواد مخت یف شیده اسیت ،درتیعیرییف دیین
میروید »دین عبارت ازسازش باووای است افضل وبرتراز انسیان
که به گمان آدم این نیرو طبییعیت وزنیدگی بشیر را اداره
میکندودراختیارخود دارد« .به عقیدۀ او»درآغازتفکیرانسیان بیه
سوی ماوراءالطبیعه یاباصطالح ساده تر ووای برتیر ،اول اعیتیقیاد
بوجودآمد وبعدازآن بشرپایبند شعائر وتشریفات گردید « .
رابرت لوی مردد شناس اطریش االصل امریکا( -00 0 0
) 0153درکتاب خودبناد»مذهب اولیه «دین راچنین تعریف کرده
است »دین عبارت است ازواکنش غیرارادی وطبیعی درمیقیابیل
پدیده های خارق العاده ،مرموز ووحشت زای طبیعت «به عیالوه
معتقداست که دین عبارت است از »وسی ۀ برای تمایز بین پیدییده
های خارق العاده وامور عادی و ماوراءالطبیعه وطبیعت« .برفتۀ آ
 روی(  ) 0132-0012مذهب عبارت است از»جبر زندگ انسانازاحساس واسطۀ که روح انسان رابه روح مرموزی م پیونیدد،
روح مرموزی که روح انسان برتریش را بردنیا و بر خودش وبول
داردو عالومند وحدت ویرانر بااوست«.

سیدآوا هنری

هامبورگ

یک بخش قرارداد امریکا با طالبان

»دولت افغانستان ،ال خروج کامل نیروهای امریکای از
افغانستان ،طالبان در  1والیت پالن شده تنها حق تصرف شهرستان
ها را دارند و بس .در این مدت ،وظیفه دولت تنها حفظ میراکیز
این والیات است ،هیچ اودام جدی برای واپس گیری ولسوالی
های از دست رفته در این  1والیت صورت نمیریرد.
در این مدت ،اگر طالبان اوداد به تصرفِ میراکیز ایین
والیات نمایند ،امریکا مداخ هِ نظام خواهد کرد.
بعد از خروجِ کاملِ نیروهای نظام امریکا از افغانستیان،
این  1والیات پالن شدهِ-شمال و شمالشرق ،یک شبه و بطور کامل
به طالبان واگذار خواهند شد .همچنان ،براساس این معام ه وجهتِ
تجهیز هرچه بیشتر طالبان برای تس طِ کامل این والیات درایینیدهِ
نزدیک ،ولسوالیها وورارگاهها با مهمات و وسایط اش به طالبیان
تس یم داده م شود .طالبان نیز موافقه کرده اند که در صیورت
تصرف ولسوال ها ،از سربازان و خیزش های مردم تنهیا سیالح
شان گرفته م شود و خود شان م توانند مانند رعیت به زنیدگی
عادی شان ادامه دهند.
در ضمن ،سیاسیونِ که میخواهند از والیات شان دفیاع
کنند  ،بعد از خروج امریکاییها باید امادهِ جنگ در دوجبهه باشند؛
درمقابل طالب ودرمقابل دولت .چون براساس میعیامی یه ،دولیت
افغانستان به طالبان تعهد سپرده که نمیرذارد سیاسییون در والییتِ
تحت تصرفِ طالبان مزاحمت ایجاد کنند«.

از کتاب خاطراتم پیوست به گذشته؛

روزی هاشم خان در محبس دهمزنگ برای دیدن بنیدییان
م رود و چشمش به باد محبس م افتد که زاغان م آیند .چییزی
در دهن گرفته بعدا پرواز م کنند .عسکری را باالی باد م فرستد
تا واوعه را بیان کند .وی م بیند که مردهای افتاده ،زاغان پارچه
گوشت از میت جدا م کنند.
در دعوت وزیری برای صدر اعظم به اشاره م فهماند که
بند بوت سردار صاحب باز است،هاشم خان بوت خود را بیاالی
چوک م گذارد و وزیر را به بستن بوتش امر م کند.
روزی هاشم خان با سواری موتیر در شیهیرکیابیل گیذر
م کرد ،در پل سوخته تعمیری را دیده که کارش بیه سیرطیاق
رسیده ،پرسیده مالک این خانه کیست؟ در جواب شنید از وزییر
صاحب اوتصاد زاب است .امر کرد که کارش را معطیل کینید،
آنقدر معطل شد که تا دیوار هایش درهم ریخت.
هاشم خان هزارها جریب زمین دولت و مردد را غصب و
زمین های المزروع را با ووای مردم بیرارتبدیل به زمیین هیای
زراعت کرد و به اجاره داده حاصالت زراعت آنرا باالی تجار
*************
عالوه براین تعاریف دیرری ازدین شده که بعیض ازآن
عبارت است از :دین ،ایمان واطاعت به یک ووه یابه ووای مافوق
انسان است که مستحق اطاعت و عبادت و خالق وحاکیم عیالیم
میباشد - .دین ،سیستم خاص اعتقاد واعمال و عبادات اسیت کیه
غالباً مشتمل برمجموعۀ وواعداخالو وف سف م شود .باالخیره،
میتوان گفت دین مجموعۀ است ازتشبیهات فراوان ،غالباً بصورت
آداب ومناسک وبه منظوردرک وفهم توده های مردد ازحیقیاییق
موجود درعالم خارج واعتقاد به نیروی معنوی وبرترازطبیعت .
باآنکه هرکداد ازاین تعاریف ازنقطۀ نظرخاص بیان شده
وازجهات بایکدیرر اختالف دارند ،ول بیشترآنها درییک امیر
مشترک اندوآن اعتقادبه نیروی برتر ومافوق طبیع اسیت کیه
برمان عمود ناظم جهان مادی و خالق همۀ موجودات است .با این
حال ازنظرجامعه شناس ادیان درچهار رکن اساس مشترک اند و
آن چهار رکن عبارتند از -0 :عمومیت اعتیقیاد بیرامیورمیقیدس
ونامقدس -1 ،احکاد ،اعمال ومناسک -0 ،سازمان هیایی کیه
باکارکردهای متنوع -0 ،حفظ وحدت عموم و جز آن .
هریک ازاین خصوصیات درجوامع مخت ف نقشهای منف
یامثبت دارندکه به موجب آن عناوین ازوبیل :دین ابتدای  ،دیین
کهن ،دین متمدن ،دین برحق ،ودین باطل و جز آن برآنها اطیالق
میرردد واین عناوین اندکه مباحث اص واساس تارییخ ادییان
راتشکیل میدهند ،حال آنکه درمطالعات جامعه شناس دین  ،نیه
برحق بودن ونه باطل بودن دین میوردنیظیراسیت ونیه درسیت
ونادرست بودن اعتیقیادات عیمیومی میردد ،بی یکیه آنیچیه
بیشترموردعنایت جامعه شناس است صفات اص واساس اسیت
که درجمیع ظهورات دیینی میوجیوداسیت وبیقیول اسیتیاد
داکترصدیق »برای شناسای امور دین جامعه شناس بایدبکوشد
تا صفات اص وثابت راکه درجمیع ظهورات دیینی میوجیود
ومشهود است و بر اساس صور خصوص زمان ومکان وجیود
دارد مع ود سازدتا بتواند حد جامع ومانع دین و اموردین رابیییان
کند( « .دین ازدیدگاه جامعه شناسان)

صفحۀ پنجم

یا دوکانداران به ویمت ب ندتراز نرخ بازار به جبر ذریعیۀ پی یییس
م فروخت .مثال در شهر هرات کچالو را بیه اییران تیوسیط
الریهای دولت صادر م کرد ،چون ایران از طرف مهیاجیمییین
ووای چهارگانه در جنگ عموم دود دنیا تصرف و ویمیت میواد
غذای ب ند رفته بود .وی همچنان تجارت پوست وره ول را داشت
که در بازارهای اروپای و امریکا به فروش م رسید و پولهایش را
نیز در امریکا سرمایهگذاری م کرد
و کشت باربری داشت که بین اروپا و امیرییکیا کیار
م کرد و چند گداد لباس عسکری ذخیره داشت که همیهاش را
موش خورده بود یا کویه زده بود که بعد مرگش برمال شد.هاشیم
خان مسجد عیدگاه هرات را ع وفهخانه ساخته بود.
دکتر فاروق واسم دانشمند زمین شناس عراوی االصیل
تابعیت ناروی را دارد .ایشان مط ب با عنوان «*سرماییه گیذاری
عق ها *»نوشته است؛میروید:با من از ثروت سرزمین که مردمش
در نفرت ،نژادپرست  ،نادان و جنگ غوطه ورند صحبت نکنید.
نیجریه یک از ثروتمندترین کشورهیای دنیییاسیت و
بیشترین معادن را در اختیار دارد؛ این کشور یک از بیزرگیتیریین
صادرکننده های نفت در دنیاست،
اما حال و اوضاعش را نراه کن!
چرا این گونه است؟زیرا مردمش در نفیرتیهیای نیژادی
غوطه ورند و این کشور عرصه نزاع و درگیری و تاخت و تیاز
گروههای مخت ف است.در مقابل سنراپور ،کشوری کیه روزی
رئیس جمهورش میرریست ،زیرارئیس کشوری بود که در آن آب
شُرب یافت نم شد ،امروز میزان درآمد سرانه اش بیشتر از ژاپین
است !
امروزه کشورهای عقب مانده نراهشان را معطیوف بیه
درون زمین کرده اند تا از موهبت آن خود را سییر کینینید .ایین
درحال است که انسان به خودی خود تبدیل به سرمایه ای موفق و
سودآور گشته است.
آیا تا به حال اندیشیده اید که برای گوش گ کس و یا
آیفون که از بازار م خری چقدر هزینه شده است؟ شاید هزینه
ساخت آن به یک دالر هم نرسد؛ چند گرد آهن ،یک تکه شیشه و
مقداری پالستیک ،اما شما برای خرید آن صدها دالر هزینه می
کنید ،چیزی معادل دههابشکه نفت و گاز.
اما دلی ش چیست؟ دلی ش این است که کشور سیازنیده
آن ،از تولیدات عقل بشر بهره میبرد و صاحب ثیروت انیدیشیه
است.
آیا م دانید که شخص مثل بیل گیتس مؤسس شیرکیت
مایکروسافت هر ثانیه  112دالر درآمد دارد ،چیزی معادل ذخاییر
کشور یمن و کشورهای خ یج فارس.آیا م دانید که ثروتمنیدان
دنیا ،صاحب چاههای نفت و ثروتهای طبیع نیستند ،ب که صاحبان
همین نرد افزارهای ساده ای هستند که در گوش شیمیا نصیب
است؟!آیا م دانید که سود شرکت چون سامسونگ در طول یک
سال  0 1 3م یارد دالر است .صد سال طول م کشد تا ما چینییین
مب غ را از تولید داخ خود به دست آوریم.
برادر و خواهر گرام ؛ هرکجا که هستیید ،در شیرق،
غرب ،شمال ،جنوب؛ و فکر م کنید ثروت دارید که بدون نیاز
به عق تان ،شما را ب نیاز میررداند ،این اوهاد را از خیود دور
کنید؛ بدون عقالنیت هیچ ثروت به دست نخواهد آمد.
جاپان در جنگ جهان دود شکست خورد ،اما در کمتیر
از پنجاه سال با ع م و تکنولوژی از دنیا انتقاد گرفت؛ اما انسانهای
کودن همچنان از شما م پرسند مذهبت چیست؟از کداد وبییی یه
ای؟!
دین درست را از میوه اش باید شناخت نیه ازصیحیبیتیهیای
بزرگانش! ووت افراد ب نظم منظم شدند ،فقرکم شد ،دزدی کیم
شد ،ب اخالو کم شد؛ آنووت میروییم فرهنگ ایین جیامیعیه
درست است!
***********

کریم کریم

عبداهلل -امراهلل باید محاکمه
صحرایی مردمی شوند!

به مردمیکه از اونها رای گرفتند و اعتماد جفای بیزرگ
کردند .یک با دریش مخم ین با امید کاذب به ص ح یکجانبه اغوا
کرد ،دیرری با ج سات  2۳03صبح و بحث روی کراچ و کوچه.
درست زمان که توطئه بزرگ طالب  -ارگ بیه اشیغیال
مناطق آن مردد ( تاجیک ،ازبیک هزاره ،ترکمن )..و نسل کشی
ووم شان شکل گرفته درحال اجراست!(فیسبوک نویسنده)

اظهار تسلیت و غم شریکی

بدین وسی ه مراتب تس یت عمیق خود رابه خواهرعزیز و
گرام اد عفیفه جان هادی ،بخاطر وفات همسرعزیزشان ،شادروان
پروفیسرداکترحمیدهادی ،دوست گرانمایه و میربی میعینیوی
اینجانب ،تقدیم م دارد وازبارگاه ایزدمتعال فردوس برین بیرای
آن مردشایسته ومؤمن م خواهم  .عبدالصبور فروزان

هفته نامۀ امید
کتاب جنایات طالبان ...
داشتند ازتفنگ تا بیل وتبر به دفیاع آن خیانیه ودخیتیروپسیر
برمیخیزند ،با زدوخوردی که بین شان واوع شد ،طالیبیان لیعییین
دراندک مدت فرارنمودند.
ومرگل ،این دخترک وهرمان وشجاع گفت مرگ پیدرو
مادر برای من داغ بزرگ است درسینه اد که تاآخرعمر باویسیت،
طالبان عزیزترین کسان زندگ ماراگرفتند ،ول خوشحال هسیتیم
که پدرد به من وبرادرد یاد داده بود که چطوراز تفنگ استیفیاده
کنم وتوانستیم انتقاد خود را ازآنهابریریم وتا آخرین وطرۀ خیود
دربرابر طالبان م جنرم .
این داستان غم انریز اماپراز عبرت یک حقیقت بزرگ را
ثابت مینمایداینکه غالد وچاکر فطرتاً فاودشهامت وشجاعت است.
اگر مردد یک حرکت کوچک مانند حرکت دخترک ویهیرمیان
نمایند ،طالبان کثیف که نوکران و کاسه لیسان پاکستان هاانید،
پای لچ وسرلچ نزدباداران خودبه اسالد آبادفرار مینمایند ،وآنیروز
آمدن است انشاءاهلل درآیندۀ بسیاروریب  .این دخترک ویهیرمیان
وباشهامت بااین ایثار وفداکاری وشجاعتش به مردد خوداین پییاد
را میرساندکه طالبان دشمن شما ودشمن ناموس شمایند ،بایست به
هرفرد خانواده وحت به اطفال کوچک بیاموزانیدکه چطورتفنگ
رادر برابراین اهریمن هااستفاده نمایند ،به خانه هایتان سالح داشته
باشیدوآمادۀ دفاع از خانواده وخانۀ خود باشید .این درس بزرگ
برای مردد ماست که طالبان ددمنش تنهاانسان های راکه سیالح
ندارندوآمادۀ دفاع ازخود نیستند هدف ورار میییدهینید ،اذییت
وآزارمیدهند ،ب عزت میسازند ،توهین میکینینید وحیتی اگیر
بخواهند به بدترین شکل م کُشند .ول دربرابرمردم که سیالح
دارند ،غیرت ندارندوازآنهای که ازخانه وزندگ وناموس خیود
دفاع میکنند به لفظ ورآن(فرت من وسوره) مانند خرها انیدکیه
ازغرش شیرفرارمینمایند ،چنانکه از مردد وریه که فقیط بیابیییل
وتبردربرابرشان ایستادند ،مانند سرهای گرگ فرار نمودند !
درشرایط کنون که دندورۀ آمدآمد طالبان کثیف است،
ومرگل وبرادرش باید سرمشق باشدبرای میردد میا ،وهیرفیرد
خانواده را ازطفل هفت ساله تا پیرمردهفتادساله بایدبیاموزنیدکیه
چطورتفنگ استعمال نمایند ،اگرهرفردخانه سالح نمیداشته باشید،
حداول چندمیل سالح هرکس بایددرخانۀ خودداشته باشد.
من نرارنده ،ازسالح وتفنگ نفرت دارد ،ول درشراییط
کنون این وسی ۀ است که مردد میتیوانینیدتیوسیط آن ازخیود
وخانواده وعزت وخانه ووریه وشهر و والیت خود دفاع کینید.
اگرومرگل وبرادرش استعمال تفنگ رایادنم داشتند یااگر تفنگ
نم داشتند ،فکرکرده میتوانیم که آن طالبان بیغیرت ودون همت
درحق شان چه میکردند ! واضح است که اول به حق اوبیعزت و
ب ناموس میکردند ،چون این یک ازمشخصات طالبان پ یداست
وبعدهردوی آنها رابه شک به وتل میرساندندکه به زعم خودشیان
وباداران پاکستان شان عبرت برای دیرران گردد .برای ومیرگیل
وهرمان سالحش جرئت وامکان داد تااز عزت وحیات وخانۀ خود
دفاع نمایدوانتقاد پدرومادرش راازواتالن بریرد .میردد نیبیایید
منتظرباشندکه طالبان چه میکنند ،ب که درهمان وه ۀ اول که آنیان
ظاهرمیشوند ،باالی شان حم ه کنند ،زیرااین مع ود است که طالبان
برای کشتن ونابودکردن م آیند.
دراوضاع فع برای کافۀ مردد کشورهیچ چیزی ضروری
تر ازداشتن سالح و دانستن طرزاستفاده ازآن نیست ،نیه تیعی یییم
وتربیه وترو وپیشرفت ،هیچ چیزبه دردنم خورد ،فقط ییریانیه
چیزی که به دردخوراست سالح ودانستن طرز استفیادۀ آن ،وایین
فرض عین برای همه است .محمد(ص) که پیامبرخیدا(ج) بیود،
ووت ضرورت افتاد زره پوشیدوسالح بیرداشیت وبیرای دفیاع
دربرابردشمن برخاست .حت خداوند هم چنین مردم را توصییف
فرموده مجاهد خطاب م کند و مرتبۀ شان را باالتر از ویاعیدیین
(کس که سالح برنداشته) م شمارد.
مردد افغانستان نبایدفریب نمایش های تحت عنوان ص ح،
مذاکره ومج س را بخورند .این توطئه های است کیه ازطیرییق
حامیان طالبان براه انداخته شده تا مردد را اغوا نمیایینید ،وویت
آمادگ برای دفاع ازخود وناموس وخانواده ووطین خیود را
ازدست بدهند وطالبان ایشان را غاف ریر نمایند .
طالبان سالح بدست دارندومردد راوتل عاد میکنند .پیس
مردد هم بایدسالح بردارند وآنهاراوتل نمایند ،واین توصیۀ ویرآن
عظیم است دربرابرآنهای که با شمامیجنرند بجنیرییید .طیالیبیان
مس مان کش مینمایند ،مردد رااذیت وآزارم رسانند وزنیدگی
عادی شانرابرهم میزنند ،دربین مردد ترس ووحشت انداختیه انید
وبرای بدناد کردن آیین محمد برخاسته اندوخالف هدایات ورآن
عمل م کنند .هرکس به هرنوع که درتوان اوست اگردربرابیر
آنها بایستد اجر عظیم کمای مینمایدوخداوندمتعال برای چنیین
اشخاص نصرت وکمک م فرمایدو فوزعظییم رابیراییش میژده
میدهد.

PAGE 6

شمارۀ 4801
طالبان درط بیست وچندسال درمناطق تحت کنترول شان
وحشت ودهشت راایجادکرده اندوباشندگان آن نواح رابه اندازۀ
شکنجه وآزارداده اندوتوهین وتوبیخ نموده اندکه اکثریت آنیهیا
ماهیت خودرا بحیث یک انسان آزاد ازدست داده وبه کالبیدهیای
سیارتبدیل شده اند .شیوۀ کارطالبان هم همینست تام توانند مردد
را شکنجه ولت وکوب میدهندوسرانجاد آنهارابه اشخاص مبیدل
میکنندکه نه حق زندگ میداشته باشند ،نه حق سخن گفتین ونیه
حق آزادی و آزادگ را .آنهانه اختیارزندگ خودرا دارنید ونیه
اختیارزن وفرزند وعیال خود را  .مثالً اگرآنهابدانندکه درخانه ای
دختر نوجوان وبالغ است فورابه آن خانه میروندوازپدرش تقاضا
مینمایندکه آن دختررا به یک ازطالبان که احتماالآن دخترراجای
دیده باشد نکاح نماید .اگروالدین راض نباشند ،آنهاراشکنجه م
کنندوم کشند ،واین والدین رامتهیم بیه میخیالیفیت بیااسیالد
مینمایندکه دختر جوان رادرخانه نراه میدارندکه این وطعابه اصول
اسالد برابرنیست ،ب که تهمت وتوهین به اسالد است .
اوارب ونزدیکان ومرگل میرویندکه اصالدروتل والیدیین
ومرگل مسأله فامی هم دخیل بودکه یک ازطالبان تقاضیاکیرده
بودتاومرگل بااو ازدواج کند ،پدرو مادر وخودومرگل رضیاییت
نداشتند .درآن نیمه شب آن طالبان امده بودندتیا ویمیرگیل رابیه
زورببرند .ووت طالبان والدین اوراکشتندوومرگل دانست که آنها
آمده اندکه اورا ببرند ،برای دفاع ازخوددست به سالح بردوپییش
ازوووع واوعه طالبان م عون رابه جهنم فرستاد.
درمناطق زیرادارۀ طالبان کس حق نداردلبیاس دلیخیواه
بپوشدیاسروصورت پاکیزه داشته باشد ،آنهانه تنیهیااخیتیییارآنیرا
ندارندکه باک معاشرت وخویش نمایند ب که اختیارحیرف زدن
راهم ندارند .لت وکوب وتوهین وتحقیر وسی ۀ است که طالیبیان
ازآن برای کنترول مردد استفاده میکنند .وسی ۀ دیررشان تضعیف
اوتصاد مردد آن نواح ونابودی معارف است ،طوریکه مزارع و
کشتزار ها از بین بیرده وکسی کیه زمییین دارد درزمییین
خودتنهاچیزی راکاشته میتواندکه طالبان اجازه دهند .کس کیه
ازامرشان سرکش نماید او رابه اندازۀ لت وکوب میکنندکه اوبه
شخص معیوب تبدیل میشود و بعد هرآنچه ازدرخت و زراعیتی
درزمین اوست نابودمیسازند ،تا سرانجاد اورابه انسان میعیییوب،
محتاج ودستنرر مبدل برردانند .این فرمول راطالبان حتی بیاالی
وریه هاوشهرها وحت والیات که در برابر شان مقاومت میکنینید
تطبیق مینمایند.
درآن نواح مردد محکمۀ صحرای میییشیونید ،ییعینی
اگرکس چیزی برویدکه مطابق خواستۀ طالبان نیبیاشیدییا حیق
خواه نماید ،هرطالب حق داردکه اورا در همانجا توسط مرمی
یابا لت وکوب به وتل برساند .کس راکه طالبان درآن نیواحی
بکشند اوارب مقتول نه تنهاحق دادخواه وع ت خواه نیدارنید
ب که حق برداشتن وتدفین مرده های خود رانییز نیدارنید .درآن
مناطق زنهاودخترها اجیازۀ بیییرون ازخیانیه رفیتین نیدارنید
ودرچهاردیواری خانه زندان اند .مردد در چنین نواح بایدبیرای
طالبان غذاتهیه نموده وآنچه اززراعت ومالداری حاصل برمیدارند
بایدبخش ازآنرا به طالبان بدهند.این عمل جبری اسیت وکسی
ازآن عدول نم توانند ،باوجودیکه حاصالت زراعت ومالیداری
مایحتاج زندگ خودشانرا تکافونم کند.
خبرنرارنیویارک تایمز(که درشمارۀ پییش وسیمیتی از
گزارشش رادرهمین ستون ترجمه کیردد) ،نیوشیت کیه ییکی
ازوسایل هولناک زجر وشکنجۀ طالبان شکنجۀ لجیاد گسیییخیتیۀ
زندانهای آنها است که زندان های آنرااکثرا اشخاص متیهیم بیه
کارکردن دردولت یا عساکروافرادووای امنیت افغانستان وکسان
که ازاوامرطالبان سرکش کنند واشخاص بیرناه تشکیل میییدهید
وتعداداین زندانها درسراسرکشورموجوداست  ،به هزاران زنیدان
میرسدکه درآنهاده هاهزارانسان بیرناه محبوس است  ،وتعدادشان
به هیچکس مع ود نیست ،زندانیان به شیوۀ غیرانسان نیریهیداری
میشوند وبدترین رویه ورفتار دربرابیرآنیان صیورت میییریییرد
دربدترین وکثیف ترین شرایط وراردارند ،پیییهیم لیت وکیوب
میشوند ،به ترتیب که اکثریت آنان شکنجه های مدهش وطیاویت
فرسافوت میکنند .بیشتراووات درووت لت وکیوب زنیدانیییان،
طالبان مردد راجمع کرده زندانیان رادرحضور شان به شدت بالت
وکوب شکنجه میدهند .این یک نوع شیوۀ آنهاست تادر بین مردد
ترس ورعب تولیدنمایندوکس جرئت سخن گفتن ودلیل وبرهیان
آوردن نداشته باشند.
غذای زندانیان باس وپسمانده است که بیشتراووات بیوی
بدمیدهند ،یااینکه تنهایک توته نان خشک به آنهامیدهند ،زندانیان
همه برروی بوریای مساجد درحالیکه دست وپایشان بستیه اسیت
استراحت میکنند .وجودشان خی ی کیثیییف ومیتیعیفین اسیت.
ووماندانهای طالبان متواتر درمساجد اززندانیان دیدن میکنینید و
هرزندان که درنظرشان بدج وه کرد ،امرمیکندتاتیربیاران شیود
بدون محاکمه! کسانیکه اززندانهای طالبان زنیده بیرآمیده انید
دیررآن انسانهای عادی نیستند ،ب که بک به انسانهای دیررتبدیل
شده اندکه تااخیرعمر مع ول ومعیوب وعاطل وباطیل ومیرییض
وازخود بیخودمیباشند /.

صفحۀ ششم

زلم خ ی زاد

»ظاهرشاه یک بازیگر بی میل بود «

اگر وبالک نویسان انترنت وابل اعتماد باشینید ،مین و
کرزی دهۀ  01 1 3را پشت در شرکتهای نفت که دنبیال کیاربیا
طالبان بودند ،گذراندیم .واوعیت این است که ایین خیبیرکیامیالً
افتضاح است .تا اواخر  01 1 2امیدهای اولیۀ ماازطالبان کمرنیگ
شده بود .دراین زمان ووت من وکرزی درواشنرتن دیدارکردییم،
او از رازی پرده برداشت که طالبان درنظردارند اورا به نمایندگی
خوددرسازمان م ل تعیین کنند .ازمن مشورت خواست .
من بصورت غیرصریح گفتم اگراین مقیاد رابیریییریید،
ناچارید ازطالبان درجهان نمایندگ کنید ،آیا آمادۀ چنین کیاری
هستید ؟ کرزی پاسخ داد :من این افراد رامیشناسم ،آنیهیابیه مین
اطمینان م دهند که اگرچه در حال حاضر شاید آشفته باشینید،
تکنوکرات های آن ها سرانجاد حکومت خواهند کرد  .مین بیر
اساس لحنش م توانم برویم که او متردد بود  ،می نداشت که با
طالبان چنین آشکار شناسای شود ،سرانجاد ،یا اصالً پیشنهاد نشد یا
او رد کرد .
اواسط  0 11 3شرکت انرژی کمبریج ،که امکان سنیجی
پروژۀ لولۀ نفت یونوکال رادرافغانستان بررس میییکیرد ،ازمین
خواست که درتحقیق آن شرکت کنم .من به رغم ب اعیتیمیادی
فزایندۀ که به طالبان داشتم ،فکرکردد م ارزد کیه جسیتیجیو
شودکه آیارژیم ازتوسعۀ اوتصادی برای کشورجنرزده استقبال م
کند یا نه  .پروژه دیدگاهم رانسبت به طالبان تنیدتیرکیرد .ییادد
هست که گفت وشنودی باامیرخان متق وزیراطالعات وفرهنیگ
طالبان داشتم .من سرمیز شاد درهتل فورسیزن درهیوسیتیون اورا
درزمینۀ بنیادگرای طالبان به چالش کشیدد.
از اوخواستم» :به من نشان دهیدکه درکجای متین ویرآن
گفته شده که بازنان باید مانندشهروندان درجه دود رفیتیارشیود؟
درکجاگفته شده که زنان باید با چادری کامل پوشانده شیونید؟
درکجاگفته شده که آنان نبایدآموزش ببینند؟«
متق آشکارا ناراحت شد ،شروع به جویدن چینیدآییت
ازورآن ،اماووت حرفم را دوباره تکرارکردد ،او اعتراف کردکه
اوروحان نیست .اوبه من اطمینان داد که »طالبان ازرهنمودهیای
مالها پیروی میکنند« .مالها درس س ه مراتب فقه سن افغانسیتیان
یک درجه باالتر ازطالب هاهستند .مین پیاسیخ دادد» :خیوب
همانطور که میدانید ،مالهای افغانستان دربسیاری میواردچینیدان
آموزش ندیده اند .دیدگاههای آنها درچنین موارد میهیم نیمی
تواندکورکورانه پذیرفته شود« .من دربارۀ جایراه مالهای ده ها،
موالناها ومولوی ها ،که ازجایراه رفیع تری برخوردارند ،دربارۀ
وانون طالبان پرسیدد وهم اینکه بقیۀ جامعه افغانستان چطیور؟ او
پاسخ نداد.
گفت وگوهای این چنین مراوانع کردکه طالبان درمسیر
نادرست درحرکت است ومن با اپوزسیون رژیم فعالتر شدد  .مین
وکرزی دراواخر  0113در مباحثات دوره ای شرکت کردیم .در
واشنرتن و پاکستان که کرزی فعاالنه رهبران اجتماع وسیاس را
درکویته سامان م داد  ،باهم دیدارکردیم  .کرزی را تشیوییق
کردد که به این فعالیت هاادامه دهد ،ول همچنان یک ائتال بزرگ
جناح های اپوزسیون راایجاد ومتحد کند( ...صفحات ) 03 -05
من درتابستان  01 1 1باردیرربه دیدارظاهرشاه بیه رود
رفتم .اوراتشویق کردد که »پتره گر «افغانستان شود .پتره گیر
اصطالح افغان (فارس دری کاب ) است وبه صنعترری گیفیتیه
میشودکه اشیای ف زی شکسته مانندظرف یا دیگ را مرمت میکند.
باتوجه به فقرکشور ،پتره گرها کارارزشمندی انجیاد میییدهینید.
چراکه افغانهای عادی نم توانند اشیای فرسوده را دور برییزنید
(وعوض آنها اشیای نوبخرند).
من توضیح دادد که افغانستان شبیه ظرف شکسته ای است
که به یک پتره گر نیازداردتاآنرا دوباره به هم وصل کند .شاه اول
ازاین ویاس خوشش نیامد .مقایسه بین نقش او و یک پتیره گیر،
کارگرطبقۀ پایین جامعه برایش سخت بود .سرانجاد این مفهیود را
پذیرفت وتوافق کردکه مجمع از افغانهای تبعیییدی رادر رود
ریاست کند.
شاه همچنان یک بازیرر ب میل بود .درمرحی یه ای او
اعتراض کردکه آیانباید انتظارداشته باشیم که امریکا ازکسیب و
کار خودش حمایت کند ؟ من حوص ه اد سر رفت ،بیاصیراحیت
غیرمعمول گفتم » :دولت آمریکا شما را جدی نم گیرد  ،فکیر
م کند شما پیرمردی هستید که از سال  0130رفته است  .تیا
جای که به افغانستان توجه م کند طالبان ،القاعده و پاکستان را
م بیند« .من او را تشویق کردد که خودش ج و بیاید و از افغان
های تبعیدی درخواست کمک های شخص کند .
گفت وگو داغ شد  ،من به گونۀ فزاینده ای ناامیید می
شدد .شاه که دوست داشت وهوۀ ایتالیای بنوشد وکفیش هیای
چرم گرانقیمت بپوشد ،درکمک کردن به کشورش چنین منفعل
است .پرسیدد» :چطورشب خواب تان م برد(دنباله درصفحۀ) 0
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از آوازه ها نهراسید

که در روحیۀ مردد ترس و هراس را ت قین م کرد.
گفتند از آسمان ندا آمده است خطاب به مغول که ایهاالکافرون !
اوت واالفاسقین .ای کافران ! گنهکاران را بکشید .در ذهنیت عواد
معن این روایت آن بود که لشکر آدمخوار مغول ( لشکروهر
خداست) و با چنین لشکری نم توان به پیکار برخاست .
آورده اند که روزی چند نفر در راه ایستاده صحبت م
کردند ،مغول سوار بر اسپ از راه رسید و خطاب به این اشخاص
گفت  :شما هنوز زنده هستید ؟! ازین جا تکان نخورید تا من برود
شمشیر خود را بیاورد .آنان مسحور شده منتظر و ساکت ایستادند.
مرد مغول رفت و با شمشیر برگشت و آن بخت برگشتران روحیه
باخته را گردن زد.امروز هم به اشکال مخت ف تب یغات به صورت
آشکار و نهان به سود لشکر توحش م شنویم که بدین وسی ه م
کوشند دست و دل میهن پرستان رزمنده را از کار بیندازند.
مدافعان شرف و ناموس م ت ! ازین آوازه ها که درپشت
آن دستهای ناپاک بیرانران و ایادی شان است ،نهراسید .شما
پیروز هستید و رستراری مردد و سرزمین ما که در گرو بازوی
همت و شهامت شماست ،به زودی به ناد شما روم خواهدخورد.
افتخار برشما باد !
مروآنچه هرگزنرفته است کس
به مردی مکن باد را در وفس
آوای جو بایدن ! صحیح نم گویید.
پیداست که شما از کهن تاریخ ما اطالع ندارید .ما م ت
هستیم کهنسال که در کوچه پسکوچه های زمان گرد و سرد بسیار
دیدیم و از گردش روزگار ت خ و شیرین بسیار چشیدیم .ازان
سپیده دد تاریخ که آریانا بودیم ،یعن و مرو سرفراز در پهنۀ
ایران زمین جغرافیای  ،تا آن زمان که مدنیت و فرهنگ خراسان
ما چشم جهان را خیره کرد و اروپای در خرافات ورون وسطای
رفته را با آثار فرزندانش چون ابوریحان و پورسینا و دیرران از
خواب بیدار کرد .همان ابوریحان بود که نخستین بار سرزمین
کنون ات را به یاد جهانیان داد و گفت که درآنسوی کرۀ زمین
نیز زندگان وجود دارد .بعد هم که خسته و کوفته از زیر خاکستر
وتل عاد ها سر بدر آوردیم ،پس از مرور زمانه ها  ،شدیم افغانستان
کنون  ،رنجور و خسته از جفای روزگار و نامردی نامردان .اما
بدان و آگاه باش که برخالف آنچه تو گفت هیچ ووت آن
وحدت را که شیرازۀ یرانر وجودی ما را م ساخت ،از کف
ندادیم .بار ها عوام عرض وجود کرد که م توانست ما را به
تجزیه بکشاند ،اما نخواستیم از هم جدا شویم و وحدت خود را
بشکنیم .تو که ما را در شرایط بسیار حساس ،نامسئوالنه رها کردی
و به توصیۀ صاحبنظران سرزمینت هم گوش ندادی و به وضع
م ت که با تو پیمان امنیت داشت ،هم نیندیشییدی ،باز هم از تو
گالیه نداشتیم ،اما ووت (وحدت نداشتن) ما را بهانه گونه ساخت ،
دل های ما را فشردی .راست دلم به حالت سوخت ،ووت دیدد که
به سبک (بزرگان ما؟!) دربرابر پرسش های گزندۀ خبرنراران
(عقب نشین تاکتیک ) کردی و گریخت  .هرگز گمان نم برد
که م ت بزرگ امریکا ،بار دود به تو باز دل بندد و ترا استوار
دارد.
بریدی تا به دامان ویامت
به ود خود  ،لباس از مالمت
آقای اشرف غنی احمدزی !
زمان عقیده داشتم که اهل تحصیالت عال و شخصیت
های دانشراه  ،به مدد ع م و معرفت ،چنان از وجدان برتر و
دست و دامان پاک و عشق خدمت به مردد برخوردار م گردند
که پس از احراز کرس های حکومت اسطورۀ خدمترزاری به
مردد م شوند .وجود کرس نشینان پاکنهاد پارینه ،باسالح دانش
و تعهد و با آن صفای و ب و خدمات ب ریای متواضعانۀ شان  ،به
آن اعتقاد من نیرو م بخشید .ب  ،دانش باید فضی ت آفرین باشد
و به وول آن بزرگمرد (ترا از تو بستاند ) .دریغا که تو این اعتقاد
را در من شکست .
جهل ازآن ع م به بود بسیار
ع م کز تو ترا نبستاند
یک بار سر به گریبان کن که درین چند سال در حق این
م ت از جفا و ستم ،چه ماند که نکردی؟! بدان حد که امروز ما در
هر عرصه ی از اوتصاد تا امنیت زبون ترین م ت های جهان شده
ایم .تو تخم تبعیض و تفروه را میان این م ت چنان پاشیدی که
م ت روحا تجزیه شده است.
باران دو صد ساله فرو ننشاند این گرد بال راکه تو انریخته ای
به م ت آن ودر دروغ گفت که در تاریخ این دیار هیچ
زعیم و رئیس نرفته بود .فساد را بجای رساندی که استخوان
پیشوایان با تقوای پیشین ما را در گور به لرزه آوردی .میراث
شوم که از تو خواهد ماند ،جز نفاق و خصومت میان م ت چه
خواهد بود ؟!
بکشت درخت به باغ اندرون که برگش چوزهرآمدو بارخون

مشورۀ برادرانه اد به تو این است ،که با صداوت کامل و
نه با ریاکاری و نمایش ده  ،به روند ص ح خدمت کن و به امید
به درازا کشاندن حکومت نکبتبارت  ،به غرض تخرییب صی یح ،
همسایران را نیازاری ،تاسیس حکومت انتقال را که یریانیه راه
برون رفت ازین بن بست است ،برهم نزن  ،و هر چه زود تر استعفا
کن  .شاید در پیشراه این م ت بزرگوار و بخشاینده ،از گناهانیت
کاسته شود .
من آنچه شرط بالغ است  ،با تو م گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل
به گیت  ،به غمخوارگ  ،پشت من
نخارد کس  ،جز سر انرشت من
سیر حوادث ،در مقاطع گوناگون تاریخ م ت هیا ،نشیان
داده است که دل بستن به ودرت های بیرانۀ دور و نزدیک ،اغ ب
عاوبت نامیمون داشته است .غرب را دیدیم که بامحمدرضیا شیاه،
پادشاه ایران در آخرین روز های پایان زندگ غم انرییزش چیه
کرد و آن متحد وفادارش را اگر مرحود انور سادات پناه نیمی
داد ،در لحظۀ مردن ،جای برای در خاک غنودن هیم نیداشیت.
سرنوشت زعمای دیرری از نوع او نیز چندان بهتر از او نبود .در
همین تاریخ دور و نزدیک خود ما ،امیر شیر ع خان که در برابر
تهاجم انر یس دل به وعده ها و امداد روس تزاری بسته بیود و بیا
امید بدان وعده ها از کابل به مزارشریف رفته بود ،با حسرت و نا
امیدی چشم از جهان بست و در دل خاک آرمید .حمایت اتیحیاد
شوروی را از داکتر نجیب اهلل ،نیز در واپسین ایاد درمانیدگی و
تنهای اش دیدیم و پایان زندگ و سرنوشت دردناک او را .پیس
حیرت نباید کرد اگر امروز امریکای  ،م ت خون آلود و فی یک
زده ی را در چنین مقطع وخیم وحساس زمان ،درمیان دییوهیای
مست منطقه ،تنها رها میکند وم رود.
بخود آییم ،در کنار هم باشیم ،همدیرر را دوست بدارییم،
در اندوه و درد و رنج همدیرر ۳خود را و با شیرییک بیدانیییم.
مصیبت وندز و بدخشان و دایکندی ،مصیبت همۀ ماست .اگر در
کنار هم بمانیم  ،نیروی دژخیمان توحش  ،هرگز بیر میا پیییروز
نخواهد شد .اگر اندوه بیکران آوارگان بدخشان و وندز و میاتیم
پاره پاره شدن کودکان معصود مکتب سید الشهیدا ،و شیهیادت
واکسین کاران مظ ود وربان جنایت تبهکاران در ننررهار ،و ب ما
را تا اعماق روان ما نخراشد ،ما م ت واحد نیستیم ،و چیون می یت
واحد نیستیم ،فردای هم نخواهیم داشت ،پارچه پارچه خواهیم شد
و به کاد این و آن خواهیم افتاد.
پس سزاوار است تا درچنین مرح ۀ خطییر و مصیییبیت
عظم  ،همۀ ما ،همۀ اوواد و مناطق کشور همه گروه های سیاس و
ح قه های اجتماع  ،فارغ از تفاوت ها و س یقه ها ،در کنار هم ،در
برابر نیرو های سیاه و تاریک و سپاه جهل و جنون بستیزیم.
کرسی نشینان !
اگر در زیر پرده معام ه ی صورت داده اید که شیمیاری
از ولسوال ها را به طالبان بدهید ،بروید به صورت ص ح آمیز این
کار را انجاد دهید تا نه سربازان در وید اسارت بیفتند و شکنجه و
تحقیر را تحمل کنند  ،نه خون ب گناهان بریزد  ،نه خانیه هیای
مردد ویران شود و نه خانواده ها در ترس و اضطراب دسیت از
جان بشویند و هم شما از تکرار تعبیر مضحک و در عین حال غیم
انریز ( عقب نشین تاکتیک ) راحت بیابید .
با خدا و مردد راست باشید و از داوری تاریخ بهراسید.
خاطره یی از یک دانشمند هزاره
روزی با شهید مظ ود ،دانشمند فقید محمد اسماعیل مب غ،
در منزل شادروان استاد ع رضوی ،نشسته بودیم و ضمن صیرف
چای ازین جا و ازان جا گپ م زدیم .دهۀ دموکراسی بیود و
آزادی و امنیت و فضای باز سیاس و شور و حال اجتیمیاعی و
مبارزۀ چپ و راست و افراط و اعتدال که هر روز جاده هیای
پایتخت را پ سپر م داشتند .
در میان صحبت های متفروه ،گپ بر سر اسراییل و ویود
یهود آمد و استعداد و پیشرفت های ع م و ف سف و فنی ایین
وود در همه عرصه های زندگ  ،به نحوی که اگر سهم این وود را
از تمدن عصر حاضر حذف کنیم ،چیز بسیاری بجا نخواهد ماند .از
ووم که رنج آوارگ و در بدری و تحقیر را از زمیان فیرعیون
مصر ( رامسس دود ) تا سده ها و زمانه های دراز بر دوش کشیده
است.
مرحود مب غ گفت :ب  ،تاریخ ثابت کرد که ووم کیه
محرومیت و ظ م و جفای روزگار را به تجربه بنشیند ،بیهیتیر از
دیرران سر افتخار م افرازد و به بهروزی م رسد.
این خاطره را از آن روی بیان داشتم ،تا درجوش انتیحیار
وانفجار وخون وآتش ،به برادر هزاره اد برویم که دل ووی دار
که آنچه آن شهید بهشت آشیان گفت ،بهترین مصداوش توهستی
وتوخواه بود.کابل  -مکرویان 0
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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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قاچاقبران نَفَس
درین شهر بیمار و آزرده از جفای روزگار ،کانون انواع
جرد و جنایت ،شهر گدایان ب شمار ،شهر ژولیدگان که شب را
گرسنه سحر م کنند ،شهر کاخ ها و بنا های مج که حاصل
گنج های ( باد آورد) است ،در کابل سوگوار ،در شهری که در
سوگ فرزندان برومندش روزگاری است که سیاه پوش است.
آری درین ماتمکدۀ بزرگ  ،ما جمعیت پنج م یون این وحشتکده،
نفس را که به وول سعدی ( مفرح ذات ) است ،واچاو به سینه
فرو م کشیم ،تا ندانند که زنده ایم و به( سراغ) ما نیایند .راست
ابوالمعان بیدل هم تشویش و نرران ما را داشته ؟ که گفته:
نفس بدزد و سبک روح زندگان کن مباد بر دل آیینه
ی گران باش
شاید او هم واچاوبر و دزد نفَس بوده است .درین شام
که سحر ندارد ،براست که پیوند عمر بسته به موی است هوشدار.
ووت پراه از خانه بیرون م روی مطمئن نیست که بیراه تو
خودت به خانه بر م گردی یا کالبد خونینت را م آورند.
من که از خانه بیرون م رود ،تخت خواب ،لباس ها و
هرچه را که در خانه است مرتب میکنم ،تا اگر من بر نرردد و
دیرری دروازه را باز کند ،با خود نرویدکه خدابیامرز چه آدد ب
سررشته وب س یقه ی بوده ! کابل  -مکرویان 0
**************
در بارۀ اظهارات جناب حفیظ ...
هم از مزایا و یا امتیازات یک جناح سیاس بهره مند م گردند .
هم از لحاظ حقوق داخ و هم از لحاظ میثاق های ژنو -حقوق
جنگ  0101و پروتوکول ضمیموی  0133آن سپاه اجیر منحیث
تروریست و خاین م وابل به دادگاه کشانیدن م باشند و مانند
اسیر جنر بعد از ختم منازعه آزاد شده نم توانند و باید به
دادگاه کشانیده شوند .
نتیجه آن که طالب سپاه اجیر تروریست و دشمن نوع بشر
م باشند /.
************

از جهل و جاهلین باید ترسید

ص ح افغانستان بیشتربه بن بست مواجه میشود.
در عین زمان غن احمدزی دردفاع از جمهوریت م
گوید صفوف باید مع ود شود که ک با جمهوریت است و ک
نیست ،صفوف شفاف باشد  ،و حکومت دیرر نه به عنوان ب که
بحیث مالک اص اشتراک م کند  ،در حال که گفته بود که تا
جنازه اش را از ارگ بکشند  ،ودرت را به جز شخص منتخب  ،به
کس دیرر واگذار نم کند  ،و حکومت مووت را رد م کرد .
اما بعد از شعبده بازی ها  ،چوتاری ها و شارالتان بازی های
زلم خ ی زاد ،مقالۀ غن احمدزی در مج ۀ فارن افیرز تحت
عنوان ( لحظۀ خطر و فرصت برای افغانستان ) روزسه شنبه  00ثور
نشر شد.
غن احمدزی خروج  1533سرباز باو مانده را از
افغانستان بیانرر نقطۀ عطف برای افغانستان و کشور های همسایه
شمرده و نوشت حکومت افغانستان به این تصمیم امریکا احتراد
م گذارد و آن را به مثابۀ فرصت و در عین حال خطر برای
حکومت افغانستان ،طالبان و منطقه م داند .
هر چند احمدزی نوشت که بعد از خروج یک صد و س
هزار نیرو های امریکا و ناتو  ،ووت های امنیت و مس ح افغانستان
رهبری کامل جنگ و بخش های امنیت و دفاع را رهبری کرد،
اما از لعن و طعن صحبت هایش ظاهر است که به نوع به
حکومت مووت  ،عبوری  ،انتقال و ( دولت ص ح ) تمکین پیدا
کرده است.
دراین برهۀ حساس برای دولت ص ح هیچ گزینه به غیراز
نخبران بوده نم تواند وهیچ آزمون شدۀ موجه پنداشته نم شود.
ب اگربه راست پای نخبران ومطبوعاتیان درمیان باشد ،من
درصفوف اول ایستاده اد ! . /

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.

محمداکراد اندیشمند

کابل

عوامل پیشروی سریع طالبان در
والیات شمال افغانستان چیست؟

سقوط دراماتیک و سریع ولسوال ها در والیات شیمیال
بدست طالبان امر تصادف و کار یک شبه نیست .برخ معتقد بیه
توطئۀ داخل نظاد حاکم به خصوص از سیوی ارگ سیخین می
گویند که این نیز درست و موجه به نظر نم رسد؛ هر چنید کیه
سیاست و عم کرد غن و حکومت او و رفتار نادرست کالن هیای
جبهۀ جهاد و مقاومت پیشین در این حوزه و شیرییک سیفیرۀ
حکومت کرزی و غن  ،زمینه های مساعد این وضعیت را فیراهیم
کرد.
سقوط ولسوال ها در شمال متدرجاً در نتیجۀ عیوامی ی
بوجود آمد که مهم ترین آن ها را اینرونه میتوان بر شمرد:
 – 0ایجاد خال و فاص ه میان حکومت و مردد در اثر فساد
حکومت که با گذشت هر روز این خال عمیقیر و ایین فیاصی یه
گسترده تر م شد .دولت فاسد در کابل نتوانست حکومت هیای
مح سالم و موثر در ولسوال ها و والیات ایجاد کند .سیاخیتیار
متمرکز نظاد سیاس که هیچ نقش به مردد در تعیین مسیئیولییین
مح شان نمیدهد و تماد ودرت را در دست پیاییتیخیت و بیه
خصوص ارگ ورار داده است ،فساد حاکمان و دستراه حکومت
مح و ب اعتنای آن ها را در برابر مردد در تماد این سیال هیا
تشدید کرد .جای این خال و فاص ۀ را که این سیستم و حاکمان و
نهادهای فاسد و غیر وابل پاسخروی حکومت در حکومت هیای
مح بوجود آورد ،طالبان پر کردند.
 – 1ایجاد فاص ه و ب اعتمادی میان مردد و رهبیران و
کالن های سیاس و نظام و اجتماع این حوزه به خصوص میان
کالن های جمعیت اسالم و وارثان جبهۀ جهاد و مقاومت استیاد
ربان و احمدشاه مسعود با مردد و مجاهدان این جغرافیا .این هیا
ط بیست سال حکومت و شراکت در سفرۀ حکومت کیرزی و
غن در زیر سایۀ امریکا که مصروف و مشیغیول زرانیدوزی و
منفعت شخص و خانوادگ خود شدند ،مردد همراه و همسنیریر
خود را در این حوزه فراموش کردند .از مردد فاص ه گرفتند ،بیه
نیازمندی ها و مطالبات آن ها توجه نکردند و صدای این مردد را
نشنیدند .سرخوردگ  ،نارضایت و فاص ۀ مردد از آنها ،زمینیه را
برای نفوذ طالبان در شمال هموار ساخت.
 – 0عدد سیاست عادالنه و متوازن در بیرنیامیه هیای
اوتصادی و اجتماع دولت دروالیات شیمیال عیامیل دییریری
درگسترش نفوذ طالبان است .دولت افغانستان به ریاست کیرزی و
غن هیچراه در والیت شمال به حد والیات جنوب در جهت بیاز
سازی و توسعۀ اوتصادی و عمران آن توجه نکردند .انجیوهیا و
موسسات خارج کمک کننده نیز عمل مشابه داشتند .هم دولت و
هم آنها بیشترین توجه و سرمایه گزاری را برای ساخت و ساز در
جنوب انجاد دادند تا شاید از نفوذ و جنگ طالبان بکاهند .حیتی
ووت یک پروژۀ باز سازی و نوسازی را طالبیان تیخیرییب می
کردند ،دوباره آنرا با هزینۀ بیشتر میساختند .درحالییکیه شیمیال
افغانستان ع رغم امنیت بهترمورد توجه درعرصۀ انکشاف و بیاز
سازی ورار نم گرفت .این سیاست غیرمتیوازن ونیاعیادالنیه راه
وزمینه رابرای گسترش نفوذ طالبان مساعد ساخت که حت فییض
محمد زالند استاد دانشراه کابل واز طرفداران طالبان به این نکتیه
اذعان دارد و به ب ب س م گوید :
»در دو دهه گذشته دولت و جامعه بینالیمی ی ی تیالش
کردند که بیشتر سرمایهگذاری را برای بسیج میردمی  ،اجیرای
طرحهای امنیت و بازسازی در جنوب و شرق افغانستیان انیجیاد
دهند .و این کار دروالیتهای شمال افغانستان نشد .طالیبیان بیا
استفاده از این خالء با فرماندهان مح که در ایین سیالهیا از
حکومت دور مانده بودند ،ارتباط برورارکردند وتیوانسیتینیدکیه
حمایت آنهاراج ب کنند«.
 – 0عدد توازن در بخش نظام و تشکیل مراکز و پایراه
های ارتش در جنوب و شمال کشور نیز ط این سال هیا بسیییار
روشن وبرجسته بود .شمال کشور یک وول اردو(سپاه) بیه نیاد
شاهین در ب خ دارد که هر چند وول اردوی دیرر به ناد پامییر در
سال  0013در وندوز ایجاد شد که از نظر کم و کیف شبیه وول
اردو نیست و سال گذشته (  ) 0011وزارت دفاع از ادغاد آن بیه
وول اردوی شاهین
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سخن گفت .در حال که جنوب دارای چند وول اردو /سیپیاه،
است .ه مند به تنهای دارای یک وول اردو است .در وندهار و در
پکتیا و ننررهار وول اردوهای جدا گانه مستقر هستند .حت شمیار
افراد نظام در هر یک این وول اردو ها از شمار نظامیییان ویول
اردوهای شمال ،بیشتر م باشد .ممکن است که دلیل این را بیه
وجود طالبان و جنگ در جنوب ارتباط دهند ،اما پس از گستیرش
جنگ در شمال و نفوذ فزایندۀ طالبان ،شمال مورد بازبین ویرار
نررفت و نیازهای این مناطق ار نظر نظام رفع نشد .این موضیوع
در پیشروی سریع طالبان و سقوط پ در پ ولسوال ها نقش مهم
ایفا کرد.
 – 5سیاست دو گانۀ دولت و رئیس جمهور غن در میورد
نیروهای خیزش مردم و اربک و پولیس مح نیز در شیمیال و
جنوب مشهود بود .مثالً به هر یک از افراد خییزش میردمی و
اربک و پولیس مح در شرق و جنوب افغانستان ده تا پیانیزده
هزار افغان معاش یا حقوق پرداخته م شد ،در حال که افیراد
مشابه در بدخشان و والیات شمال سه هزار افغان دریافیت می
کردند و گاه هیچ دریافت نم کردند .مس ماً این تبعیییض بیه
نفوذ و حضور طالبان در شمال و پیشروی آنها کمک کرد.
 – 2سیاست دو گانه و یک باد و دو هوای کرزی و سپس
غن در جنگ با طالبان مبتن بر سیاست ووم نیز زمییینیه سیاز
رشدوتقویت طالبان درشمال شد .هم کرزی و هم غن بیرخیالف
والیات جنوب ،طالبان راازنظرنظام درشمال نمی خیواسیتینید
سرکوب کنند .حت گالب منرل وزیراوواد و وبایل حکومت آنها
دندغوری را در والیت بغالن در یک توافق رسم بیه طیالیبیان
گذاشتند .این سیاست مدارا با طالبان و سیاسیت دو گیانیه ،بیه
گسترش نفوذ و ودرت فزایندۀ طالبان در والیات شمال انجامید.
 – 3تعیین بسا از مسئولین در نهاد های مخت ف حیکیومیت
های مح شمال حت در سطح وال  ،فرمانده امنیه و رئیس امنیت
و حت ولسوال ها بر مبنای همان سیاست دو گانۀ دولت و ارگ در
سرکوب طالبان صورت گرفت .این افراد در حکومت های مح
اراده و واطعیت برای سرکوب طالبان در شمال و در سیاحیت
حکومت و مسئولیت خود نشان نم دادند .حیتی از حیمیالت
تعرض ع یه طالبان و سرکوب آنها ج وگیری م کردند .نتییجیۀ
این سیاست ،گسترش روز افزون حضور و نفوذ طالبان در شیمیال
بود و حت در میان مردم که مخالف طالب بودند تردید و تزلزل
ایجاد کرد و موضع خود را از مخالفت به ب تفاوتی و حیتی
همکاری با طالب تغییر دادند .این گونه مسئولین حکومیت هیای
مح در شمال زمینه را برای پیشروی طالبان از نظر روح مساعد
کردند و حت مانع جنگ نیروهای حکومت در ولسوال ها می
شدند .مثال ،در ولسوال درود تا زمان که شخص به ناد جیاویید
مشفق ولسوال بود ،حمالت شدید طالبان را در یک دو سال اخییر
دفع کرد .اما ووت به جای او آدد دیرر به ناد جنت گل میوسی
زی ولسوال تعین شد ،نه تنها در برابر تهاجم طالب مقاومت نکرد،
ب که مانع جنگ نیروهای نظام و امنیت مستقیر در آن ولسیوالی
مرزی شد و به نفع طالبان تبی غ کرد تا روحیۀ مقاومت در میان این
نیروها بشکند .در حال که در ولسوال درود ،یک کندک با چهل
نفر نیروهای خاص ارتش ،نیروهای ووماندان پولیس با س نیفیر
پولیس مح و سالح ثقیل تانک ،دهشکه و هاوان مستقر بیودنید،
ولیکن تماد این نیروها و امکانات را طالبان بدون جنگ بیدسیت
آوردند.
 – 0گسترش روز افزون نفوذ و حضور طالبان در شیمیال
افغانستان به کاهش سطح جذب و ج ب در نیروهای نیظیامی و
امنیت دولت به خصوص در ارتش یا اردوی م از والیات شمال
انجامید .این در حال بود که شمال به خصوص والیات شیمیال
شرق ،مرکز مهم برای جذب افراد در ارتش محسوب میییشید.
نتیجۀ آن ،کاهش وحت تضعیف نیروهای نظام وامنیت بیودکیه
بروی جنگ این نیرو ها در سراسر افغانستان و بیه خصیوص در
شمال تاثیر منف گذاشت .برونۀ مثال شمار افراد جذب شده تنهیا
از یفتل های بدخشان در دهۀ نخست دولت پسا طالبان به چهیارده
هزارنفر م رسید ،اما سپس این تعداد و حاال به دو تا سه هزار نفر
کاهش یافته است.
 – 1تعین افرادغیرمس ک و افراد فاود شیایسیتیری در
رهبری ووای مس ح افغانستان توسط اشرف غن رئیس جمهیور و
تصفیۀ افسران جنگ دیده و با تجربه به ناد تقاعد ضربۀ سخت را
بر ارتش افغانستان و سایر نهادهای نظام و امنیت وارد کرد.

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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غن با سیاست های نادرست خود نیروی نظام و امنییتی
افغانستان به خصوص ارتش را از وجود صد ها و حت هزاران نفر
افسر مجرب و جنگ دیده خال کرد و کسان را به عنوان وزییر
دفاع تعین کرد که از توانای و ظرفیت مدیریت ارتش برخیوردار
نبودند .این کار وی به تضعیف نقش و موثیرییت ارتیش و بیه
خصوص تضعیف روحیۀ جنر آنان در برابر طالبان انجامید.
 – 0 3انحصار صالحیت تعیین و تبدیل و ارتقای رتبه در
نیروهای نظام و امنیت افغانستان تنها در دست شیخیص رئیییس
جمهور غن عامل دیرری در تضعیف ارتش و بستن و دست و پای
آن برای ابتکار در جنگ و میدان های جنگ بود .انحصارگیرایی
اشرف غن در تعین و توظیف فرماندهان و حت در تغییر و تبدییل
آنها کارآی و روحیۀ ارتش را ضعیف ساخت و نوع از دلسردی
و وسرخوردگ را میان آن ها بوجود آورد کیه بیروی میورال
جنر شان تاثیرات منف گذاشت.
 – 0 0اختالف سیاس در درون نظاد حاکم سیییاسی و
دولت در دو دورۀ انتخابات ریاست جمهوری که پس از منازعات
نفس گیر و خسته کننده به توافق سیاس انجامید ،بروی ارتش و
نهادهای امنیت و نظام تاثیرات ناگواری وارد کرد .تبعات ایین
اختالفات که حت با توافق هم برطرف نم شد و رئیس جمیهیور
غن پس از امضای خود در پای توافق نامه ها به آن عمل نیمی
کرد ،نیروها و نهادهای نظام و امنیت را ضعیف سیاخیت و در
برابر آینده و انجاد وظایف شان بسوی دلسرد و ب اعتنای بیرد.
در چنین فضا و زمینه ،طالبان انریزه و ووت بیشتر گرفتند و بیشتر
از همه در شمال نفوذ و حضور پیدا کردند.
 – 01فساد گسترده و عمیق در نهادهای نظام و امنیت به
خصوص ارتش م و پولیس م یا وزارت های دفاع و داخی یه
عامل دیرری بود که به تقویت طالبان انجامید و از کیییفیییت و
ودرت جنر این نیروها و نهادها کاست .
اعاشه و مواد غذای نیروهای ارتش و پولیس توسط ورار
دادی های وزارات دفاع و داخ ه انجاد م شود که در اثر وجود
فساد مال و اداری در این وراردادی ها با مقامات بیاالیی ایین
وزارت ها که حت مقامات سایر نهادهای حکومت و نمایندگیان
شورای م در آن شریک هستند ،نیروها د رسنرر جنگ و پایراه
های شان به غذای کاف و درست دست رس ندارنید .ایین بی
عدالت و این مشکل تا حاال نیز ادامه دارد.
 – 0 0تفکر و فرهنگ طالبان در جامعۀ روستای ولسوال
های شمال به خصوص میان طالبان دین و مدارس دین و حمایت
آنها از طالبان و تب یغات در افکار عامه به نفع طالبان کیه حیتی
توسط رسانه ها و شبکه های مجازی انجاد شد و م شود ،بیخیش
دیرر از عوامل سقوط ولسوال ها بدست طالبان است .نه تنها که
هیچرونه برنامه ای برای رفع این مشکل از نیظیر فیرهینیری و
اجتماع در تماد این سال ها از سوی دولت اتخاذ نشد ،ب که فساد
دولت و فساد حکومت های مح در واوع زمینه را برای تقوییت
طالبان و افکار طالبان در شمال بیشتر ساخت /.
*************
ایالت نوادا
ضیاء داؤودی

پیشنهادات مختصر برای حل
بحران وخیم وطن

 به بسیار زودی ویاد عموم مس حانۀ مرد و زن درهیمیهوالیات کشوربرضد طالبان وحش وپاکستان اعالد گردد .
 این ویاد اول از چهار والیت سرحدی افیغیانسیتیان بیاپاکستان حی ه گر  ،یعن کنر  ،ننررهار  ،پکتییا و وینیدهیار ،بیا
حمایت هوای اردوی افغانستان آغاز شود .
 به امیراسماعیل خان مجاهد سترگ پیشنهاد ویادت وییاددر حوزۀ غرب هرات  ،بادغیس  ،غور  ،فراه و نیمروز داده شود ،
البته باحمایت هوای اردو.
 حمایت هوایی اردو بیا میارشیال دوسیتیم واسیتیادعطامحمدنور درشمال کشور صورت بریرد.
به آرزوی افغانستان آزاد  ،آباد و عیاری از میداخی یۀ
پاکستان ! /

