
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 وود بریج، ورجینیا                  داکترسیدمخدوم رهین 

 پیشنهادبه سازمان ملل وموسسات خیریه 
پیشنهاد به دفاترمهاجرت سازمان ملل وموسسات خیریۀ ملی 

 و بین المللی
هموطنان بیجا شدهْ ما، به دالیل جنگ و حوادث نااواوار 
دیگر، در پایتخت و سایر مناطق افغانستان، همان طور که همه می 
بینیم در حالت دردناک و مصیبت باری قراردارند ، بخصوص کاه 
زمستان بیرحمی درپیش داریم. حاال که کشورهایی حاضرشده اند 
که از سر انسان دوستی، به ملت نیارمند ما مدد برسانناد، واو  
است که برای آواروان هرمنطقۀ کشور درهمان منطقۀ شان کمپ 
هایی برپادارند که از مکتب برای کودکان دوتر و پسر ورفته تاا 
سایر تاسیسات حیاتی دران در نظر ورفته شود. همین طور بارای 
وانواده هاییکه با تحمل تحقیر ها و آزار بسیار، آوارۀ کشور های 
همسایه شده اند و با توجه به وضع پریشان اقتصادآن کشورهازمینۀ 
کار و معیشت از راه حالل نیزبرایشان میسرنیست، مناسب است که 
درحال حاضرکمپ های موقت درنزدیکی مارز آن کشاورهاا، 
درداول واک افغانستان، تاسیس شودکه تامساعدشدن زمینۀ کار، 
درهمان کمپها زندوی کنند ودفترمهاجرت سازمان ملل باتجاربای 
که دراین امر دارد، راهکاری جهت برقراری امور مارباوا ایان 
کمپها درنظرویرد و باروران مسئولیت را ازدوش همسایگان نایاز 

 (0201نومبر 11بردارد.)

 مینار جام را دریابید
 فرانسه -پاریس  -به سفارت کبرای محترم افغانستان 

مینار جام، آن یادوار بی نظیر عصر غاوریاان در وضاع 
ناوواری قرار دارد. با توجه به زمستانی که در پیش اسات، ماباادا 
ودا ناوواسته، فاجعه یی روی دهد و قامت استوار این یاادواار 

 بدیع نیاکان ما، از پا بیفتد.
از شماتمنا می رود تا درتماس با ریاست آبدات تاریخی و 
وزارت اطالعات و فرهنگ و دفتر مرکزی یونسکو در پااریاس، 

 توجه عاجل مبذول دارید.
این فقیردراولین سال پس ازاجالس بن، افزودن مینارجاام 
را به عنوان شاهکار رفیع تاریخی و هنری در فاهارسات مایاراث 
فرهنگی جهان، پیشنهاد کردم که پس از غور و بررسی پذیرفاتاه 
شدوسند آن درتوکیو به امضا رسید. بدین وونه یونسکونیزدرقبال 
حفظ وحراست ازآن مسئولیت دارد. دروذشته نیز یونسکو به ایان 
مسئولیتش عندالمراجعه پاسخ مثبت داده است. ازانجاکاه ریایاس 
جمهور فراری افغانستان دفترکارآمد وباپیاشایاناۀ افاغاانساتاان 
رادریونسکو لغوکرد، امید است آن سفارت محترم به این موضوع 

 نومبر( 9عاجل عطف توجه نماید. )

 پیر مرد دسیسه ساز و کینه توز
وفته بودم وطا  به اشرف غنی از قول آن شاعر بازر  
که لباسی از مالمت تا دامان قیامت برای وودش بریده است. او 
بحق که در دسیسه سازی متفکر اول بود . دسیسۀ اورا دیدیم کاه 
وقتی زیرفشارامریکایی ها که می وواستند او اساتاعافااکاناد 
وحکومت انتقالی ساوته شود، او که دیوانه واربه ادامۀ ریاستاش 
دل بسته بود، وقتی ادامۀ ماندن درار  را ناممکن دید، چاگاوناه 
نخست همه فرماندهان نظامی راازمیان مریدان وودتعیین کردکاه 
فقط ازو ومحب اطاعت کنند نه ازآمران وود در وزارت دفااع. 
سپس فرمان عقب نشینی و تسلیم شدن را صادر کرد و ارتشای را 
که باهزینۀ وزاف و سعی صاحبنظران داولی و وارجی در اماور 
نظامی، در ظرف بیست سال ساوته شده بود، متالشی ساوت، درین 
حال سفری به مزارکرد تا ساده دالن شمال را به اصاطاالگ واپ 
بدهد و شب قبل ازفرارش به وزیروارجۀ امریکا دربارۀ استعفایش 
تلفونی اطمینان داد و فردایش وورجین ویانت ملی بر دوش راه 

 فرار ورفت.
وقتی او رییس پوهنتون کابل بود و شخصیت های مجر  
و دانشمند آن کانون بزر  علمی، به یاوه وویی هایش اهمایات 
نمی دادند ، از آنان کینه در دل ورفت و به مجارد رسایادن باه 
ریاست جمهوری تقلبی اش، در صدد انتقام برامد و )صافاحاۀ 

 هشت(

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه  شامل ایام  
زرتشت تا سال های معاصر را با خاطرات دوران 

محصلی درفاکولته طب توأم دارد، وکتاب تازه باعنوان 
اثر  داکترغالم محمددستگیرتازه         »ابن سینا«

چاپ شده، عالقمندان ودوستان کتاب غرض 
 خریدکتابها به نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 به لشکر جهل و جنون

 اسالم خدا شالق و شمشیر نشد  هرگز به دعا  گرسنه یی سیر نشد

 قرآن به زبان زور تفسیر نشد      درهیچ زمان چنین و درهیچ مکان

 جنو  کالیفورنیا                                 داکترمحمدحیدر

 مکتوب سرگشاده
 به متولیان قدرت در افغانستان

درجریان تاریخ بشر همیش دیده شده که درمناطق مختالاف 
جهان مساعدت محیط نسبتاً آزادوعادل باعث شگوفانی فارهاناگای 
جوامع شده است. مثالً هزار و ششصدسال قبل دریونان باستان، بعداً 
در روم و ازآن بعدتر درعصرزمامداران وردمند ووردپرور عباسیان 
در بغداد وامویان در اندلس، هسپانیۀ امروز، که بدبختانه این هاردو 
جهش بنابرعوامل وارجی وداولی دوام کرده نتوانستند، که باعاداً 
مختصراً تشریح وواهندشد، ازآن زمان تاحال جهان اسالم درآشفته 
حالی کامل، ذلت وبحران های مُهلک وپیهم بسرمی برد، که ازجمله 
افغانستان نمونۀ بارز آنهاشمرده شده میتواند. بی عادالاتای هاای 
اجتماعی، فقدان آزادیهای طبیعی انسانی، تبعیضات نژادی وسویاۀ 
ضعیف فرهنگی درسراسرجهان اسالم بیداد میکند واستبداد سیاسای 
زندوی رادرقلمرو کشورهای اسالمی طاقت فرسا ساوته است کاه 
نشانه های بارز وچشمگیرآن مهاجرت هاست به کشورهاایای کاه 

 حقوق انسانها تااندازه یی مراعات میگردد. 
ازین حالت بیچاروی وذلت ممتد چنین یک تصورولق شده 
که وویاامکان تحوالت مثبت ازحیطۀ توان مسلمانان وارج بوده ویا 
اینکه دین اسالم اساساً استعداد سازماندهی یک جامعۀ مرفه وعاادل 
راندارد، که چنین نیست . ارزش های واالی انسانی هزاروچهارصد 
سال قبل درقرآنکریم ارشادشده اندکه با پیروی ازآنها تمدن زیبایی 
دراطراف بحیرۀ مدیترانه ووراسان زمایان احاداث شاده باود، 
درحالیکه جهان عیسوی به وفتۀ وودشان، درتاریکی های قرون فرو 

 رفته بود . 
ذلت وحالت رقتبارفعلی جهان اسالم، قسمی که قبالً اشااره 
شد، هم عوامل وارجی دارد وهم داولی. عوامل بیرونی جاناگاهاا 
بودکه ازغر  وشرق علیۀ آن براه انداوته شاده باود. تاقاریابااً 

Iberiازآغازموجودیت اسالم درشبه جزیره ابیریا a ، هساپاانایاه   
وپرتگال، عیسویان درپی راندن مسلمانان ازآن دیاربودندکه اندلس 
وفته میشد، باالوره درقرن پانزده پس ازهفت صدسال، هساپاانایاه 

 دوباره عیسوی شد. 
درشرق میانه صلیبیون قریب دوصدسال با مسلمانان درجنگ 
ووریزبودند، علیرغم پیروزی مسلمانان، درشرق اوسط ضعیف شاده 
بودند. دراوایل قرن سیزده باهجوم چنگیز وراسان ورم باشهارهااو 

 مراکز فرهنگی اش همه به واک یکسان شدند . 
آنچه به عوامل داولی سقوا تمادن اساالم تاعالاق دارد، 
بایدوفت که جنگهای چندین صدسالۀ عیسویان ومغولیاان عاوامال 
داولی سقوا رامهیا کرده بود. جنگهای پیاپی باعث ضعف اقتصاد 
شدو این ضعف زمینه ساز انحطاا فرهنگی وردیده بود ودرچانایان 
یک محیط نفوذ مذهبیون تاریک بین و متعصب درتبانی باقدرتهاای 
محلی پیشی ورفت. مذهبیون ومفسرین درباری بیشتر مالاحاوظاات 
سیاسی رادرنظر میداشتند ودرجهت توجیۀ قدرتاهاای واودکااماه 
وغیرمشروع منهمک میشدند. درتعدادی ازتافااسایارآناهاا دیاده 
میشودکه ازآن آیات قرآن شریاف کاه درواذشاتاه هاابااعاث 
رستاویزفکری مسلمانها میشد، کمتر و یا هیچ بحث ندارند وبیشتربه 
آن مباحثی پرداوته شده که مربوا احوال شخصی مسلمانان مای 

 وردید و می وردد .
ازین سقوا وانحطاا باید از دو روشن ضامایارفارهاناگ  

وعرفان اسالمی شنید، که به فاصلۀ زمانی تقریباً دوصد و سی سال 
 ازهمدیگر زندوی داشتند :

 مگر ازفکرعقبی بازوردم تا به وویش آیم
 که ازوود سخت دورافتیده ام از پیش بینی ها )بیدل رگ(
 ز من برصوفی و مال سالمی، که پیغام ودا وفتند مارا

 ولی تأویل شان درحیرت انداوت ودا وجبرییل ومصطفی را 
 )اقبال رگ(
متصدیان قدرت درافغانستان ! درین عصری که زندوی می 
کنیم شرایط فرق کرده وجهت حل واقعات ومعضله های زنادوای 

 امروزنمی توان وذشته هارا نمونه قراردهیم . 

 مصدق
 خدایهودونصارا راخوار وزبون کند! 

ام، بعاد از  که نشسته ام، سر هر دسترووانی تا هوشیار شده
اند ودایا یهود ونصارا راووار  اند و وفته غذا همه دست باال کرده

دانستم یهود و نصارا کایاسات،  و زبون کن. تا چند سال پیش نمی
اند که مسلمان  ی کسانی بعدها دانستم منظور از یهود و نصارا همه

 نیستند.
اما واستگاه این دعای بد ریشه در مناسبات قومی اقاوام 

های کاکا  سامی )عر ، یهود و نصرانی( دارد. این سه وروه بچه
هستند که باهم پیش از اسالم درویری داشتند، این دروایاری در 

ی دینی و مذهبی پیدا کرد و سرانجاام دعاای  ی اسالم جنبه دوره
 دسترووان ما شد.

ی غذا از  جالب این است بعد از هر نماز و بعد از هر وعده
ها را ووار و زبون کند، اما همه آرزو داریم به  وواهیم آن ودا می

جا هم که رفتیام دعاای باد  کشورهای یهود و نصارا برویم، آن
 ها را ووار و زبون کن. کنیم ودایا این می

کنیم، همه  ووید فعال حقوق بشر را بیرون می کفار که می
ووید فعال حقوق زن را  شویم. کفار که می فعال حقوق بشر می

شاوناد.  ستیزترین افراد ما فعال حقاوق زن مای کنیم، زن بیرون می
کنیم، هاماه  ووید منتقدان دین و مذهب را بیرون می کفار که می

ووید ژورنالیاسات را  شویم. کفار که می منتقد دین و مذهب می
 شویم. کنیم همه ژورنالیست در وطر می بیرون می

تر از میلیون فعال حقوق بشر، فعال حقوق زن، منتقد  بیش
ترین  اند. اما مهم دین، ژورنالیست و... تا هنوز به کفار نامه فرستاده

وارایاان را  جنس ی بریتانیا وفته هم که وزیر وارجه وبر این است
 ورا شود ! جنس ترسم ملت هم کنیم. می بیرون می

 ودا یهود و نصارا را ووار و زبون کند!!!
 ) نقل از فیسبوک(

 ************* 
باید به اساس نصوص قرآن طرز تفکروودرا عیارکانایام. باایاد 

واداونادقاومای راتاغایایار  «11مراجعه کردبه سورۀ رعد آیت
إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّارُ  )»نمیدهدمگرآن قوم فکر وعمل شان راتغییردهد.

( وهمچنین معقول بیندیشیم چنانچه  مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛
که درآن طرزتفکرمعقول امرشاده  00درسورۀ انفال آیت مبارک

است: بدترین جانوران نزدودا کر والل هایی هستندکه عقل شاان 
 رابکارنمیبرند. إِنَّ شَرَّ لدَّوَآ ِّ عِندَللَّهِ لصُّمُّ لْبُکْمُ لَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ.

دین مبین اسالم نه تنها طرزتفکرسالم راتوصیه میکند بلکه 
اصول ومفاهیم عمده ووطوا برجستۀ یک رژیم انسانی رانیزواطر 
نشان کرده. اوربااوالص، منصفانه، عادالنه وبیغرضانه به آنهاتوجه 
شود ودرین باره مراجعه کنیم به آیات قرآنکریم: وأمرهم شاور  

 ووَاعتَصِموابِحبَلِ اهلل جَمیعاًوَ التَفرَّقوا. -بینهم
انسانها ازابتدای تشکل جوامع جهت حل مساایال ذات 
البینی ودرمقابله با وطرات احتمالی ویا تهدیداحتمالای درمشاورۀ 
مداوم به دفع آن میکوشیدند وتا حل موضوع متفرق نمی شدناد. 
همچنین آیت طنین انداز وزیباترین نثرمسجع، سورۀ الرحّمن مای 

ولق کردیم انسان را وباه او !»ولق االنسان علّمه البیان «فرماید:
حق اظهارنظردادیم. آنچنانکه آدم ازلحاظ جسمی وشکلی بهتاریان 
مخلوقات درعالم شناوته شده است، حق بیان آزادنیزبازرواتاریان 
شاوصۀ برتری اوالد آدم است. والق عالم انسانهاراچه مرد بااشاد 
وچه زن حق بیان آزادداده است تا مکنونات ذهنی وفکری شاان 
رادرمسایل ذات البینی باهمنوعان وود در میان بگذارند واین عطیۀ 
وداوندی تنهادریک رژیم آزاد تحقق یافته میتواند کاه حادود 
وثغور آن توسط کافۀ مردم درمشورۀ باتمام آزادی تعیین میگردد 

کاه یاک  »وزارت امربالمعروف ونهی عن المناکار«نه توسط 
 موسسه سیاسی است .

انسانها ازابتدای تشکل جوامع جهت حل مساایال ذات 
البینی ودرمقابله با وطرات احتمالی ویاتهدید احتمالای درمشاورۀ 
مداوم به دفع آن میکوشیدند وتاحل موضوع متفارق )صافاحاۀ 

 هشت(

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ای مدون و با پشتاواناه  این نظریه هرچند، به عنوان تئوری
تر عمر ندارد، اما تفکیک قلماروهاای  فلسفی، چند صد سال بیش

امور عقالنی از امور فراعقلی پیشینه بسیار درازتر دارد و به چاناد 
وردد، به روزواری که تمدن آغاز یافته است.  هزار سال قبل بر می

در ادوار پیشاتمدن، در عصر شکاار و عصار کشااورزی، تاا 
ای شکل ورفته بود  روزواری که تمدن سومری آغاز یافت، طبقه

شدند، و این طبقه ادعا داشتند  که به نام شَمَن یا کاهن شناوته می
که فنونی از قبیل جادووری، ارتباا ورفتن باا ارواگ، جانایاات، 
ودایان، نیروهای ماورای طبیعی و مانند این را یاد دارند. مردم که 
در آن دوره از دانش چندانی برووردار نبودند در امور ووناواون 

وواستند بدانناد  کردند. مثال، اور می به افراد این طبقه مراجعه می
که سال آینده باران وواهد آمد یا نه، یا اور به سفر بروند با وطر 
مواجه وواهند شد یا ویر، و یا حتی در امور روز ماره مااناناد 
تداوی بیماران و حل و فصل دعاوی و.. این افاراد را مارجاع 

شمردند.بشر برای هزاران سال با این وضع زندوی کرد. اما از  می
هاای  ی تمدن نهاد، نخستین وشات هنگامی که انسان پا به آستانه

شود نهاده شد، زیرا مردم  وضعیتی که امروزه سکوالریته وفته می
یاد ورفتند که برای تداوی بیماران به طبیب مراجعه کنند ناه باه 
شَمَن، و برای کشت و کار به تجربه وود متکی بااشاناد ناه باه 

ترین دوره تاریخ قدیم که تفکایاک  پیشگویی غیبگویان. دروشان
هاایای  مند کرد تمدن یونان باستان بود که دانش قلمروها را روش

مانند ریاضیات، طب، نجوم، موسیقی، منطق، فلسفه و غیره به میان 
ها را به فهام  آمد و کارکرد هر تخصص را نشان داد و باور انسان

امور معیشتی به کمک ورد انسانی تقویت بخشید. از آن پس تا به 
تر باا  های بیش امروز، هر چه بر دانش بشر افزوده شده، تخصص

ها به همان پیمانه نیاز  تری به میان آمده و انسان های افزون توانایی
ای کاه اوار  اند، به وونه کمتری به کشیشان و مالیان پیدا کرده

دیگر هیچ کشیش و مالیی وجود نداشته باشد هیچ رونه و ولالای 
هایی مانند قانون، سایااسات،  آید. دانش در زندوی مردم پیش نمی

شنااسای، پازشاکای،  شناسی، جامعه شناسی، روان مدیریت، مردم
مهندسی، تجارت، اقتصاد، روابط بین الملل و غیره تقریبا هاماه 

 دهد.  ها را پوشش می های عملی زندوی انسان بخش
اور از این حیث در نظر بگیریم، دین اسالم در همین مسیار 
به پیش رفته و با تفکیک قلمروها مشکلی ندارد، بلکه با آن کامال 
سازوار است. اولین کاری که اسالم در این راستا کرد حذف طبقه 
روحانی و رجال دین بود که قرآن مجیاد آن را باه رسامایات 

ی علما تنها  نشناوت. ما تنها در قرآن تاکید بر علم را داریم، و واژه
های طبیعی است نه  هم در سیاق دانش یکی دو بار به کار رفته و آن
( و برای آنان هیچ امتیاز قدسی و 01علوم دینی )سوره فاطر، آیه 

که پایاامابار  تر از آن این نیروی متافیزیکی قایل نشده است. مهم
اسالم، به حیث باالترین مرجع انسانی در اسالم، به عنوان بشاری 

( و مالک ۰2داند )سوره انعام، آیه  معرفی شده است که غیب نمی
نیرویی ماوراءالطبیعی برای نفع و ضرر نه برای وودش است و نه 

(. قرآن حتی تاکید کرد که 111برای دیگران )سوره اعراف، آیه 
پیامبر در امور دنیوی باید با مردم مشوره کند و رأی آنان را در 

(. او هم با صراحت بایاان 1۰9نظر بگیرد )سوره آل عمران، آیه 
داشت که در امور دنیوی با بقیه فرقی نادارد و ماردم از او 

 )صحیح مسلم(.” أنتم أعلم بأمر دنیاکم“داناترند: 
افزون بر این، فالسفه مسلمان و نیز بخشی از فاقاهاا و 

با به رسمیت شناوتن حسن و قبح عقالای در ”  اهل رأی“متکلمان 
کنار حسن و قبح شرعی که در تاریخ اندیشه اساالمای ماباحاث 
پرباری بوده است، بر توانایی ورد آدمی در تشخیص وو  و باد 

 صحه نهادند.
از این لحاظ، سکوالریسم نه تنها با اسالم در تضاد نیسات، 
بلکه اسالم وود دینی سکوالر است و پیامبر اسالم یگانه پیامباری 
است که به صورت آشکار دانش انسانی را در امور دنیوی بسنده و 
برتر از دانش نبوی در این زمینه دانستاه اسات. از هامایان رو، 
دانشمندانی مانند ابن ولدون، شها  الدین قرافی و شاه ولی اهلل 
دهلوی نظرات پیامبر اسالم را در امور دنیویِ محض مانند توصیاه 

ها به نام طب نبوی ترویج  هایی واص، که امروزه سلفی به ووردنی
های رایج در زمانه و محیط اجتماعای وی  کنند، از نوع دانش می
دانند نه از جنس وحی و اموری که ریشه در دانشی فرابشری و  می

 فرازمینی داشته باشد. 
چه وفته شد مفهوم کانونی سکوالریسم اسات و در  آن

بیشتر مباحث مربوا به این موضوع همین مفهوم مورد توجاه و 
 نظران است. مراد صاحب

البته کسانی نیزسکوالریسم رادرمعانی دیگاری ازجامالاه 
(Atheism)آتئیسم  ستیزی نایازباه کاار  زدایی یا دین وواه دین 
اند، اما کاربرد آن به این مفاهیم اعتباری ندارد، وبه اصطاالگ  برده

ها و جوامع سکوالر  فقهاوالف رأی جمهوراست. درحقیقت، دولت
به همه ادیان احترام نهاده، آزادی مناسک و معابد دینی را تضمین 
کرده، و باپیروان همه ادیاان ماوضاع یاکاساان دارنادوآناان

 )صفحۀهشت( 

 استاد محمّد مُحقّ
 ی اسالم و سکوالریسم تأملی بر میانه

ورایان سیاسی در افغانساتاان  ی وذشته اسالم در یک دهه
ها انداوتند، تا راهی به تکفیر رقبای  اصطالگ سکوالر را بر سر زبان

وری شوند، زیرا  که وود متهم به تکفیری وود پیدا کنند بدون آن
بردند، و  دین و ضد دین به کار می سکوالر را تلویحا به معنای بی

 ماندند. ها هم در امان می از قرار ورفتن آشکار در صف تکفیری
 اما سکوالریسم چیست و نسبت آن با اسالم چگونه است؟

(secular)سکوالر  ای انگلیسی است که، بر اساس  واژه 
saeculariلغتنامه آکسفورد، از ریشه التینی  s آمده و ترجمه آن  

ای سکوالریسام را باه  در فارسی ویتی/دنیا است، و از این رو عده
 اند. ورایی یا دنیاورایی ترجمه کرده ویتی

اما در مورد تعریف اصطالحی این واژه اتفاق نظر وجاود 
برند تفاوت پیدا  ندارد، و بسته به مراد کسانی که آن را به کار می

های مختلف معاانای ماخاتالافای را  کند، و همچنان در سیاق می
توان سکوالریسم را، طبق نظار عالاماای  رساند. از این نظر می می

منطق، از نوع کلیِ مشکک دانست که طیف وسیعی از مصاادیاق 
شود و داللت آن بر هر یک قوت و ضعف پیدا  متنوع را شامل می

ویرند و در سر  کند. در یک سر این طیف منکران دین قرار می می
داری شان با اغراض  وواهند دین دیگر آن مومنان راستینی که نمی

پذیرند که کشیشان و مالیان،  و مطامع دنیوی آلوده وردد، و نمی
وری کنند. یعنی سکوالر بر طیف وسیعی  میان آنان و ودا، واسطه

داران  شود که شامل بسیاری از دینداران و نادین از مردم اطالق می
 است و اوتصاص دادن آن به یک وروه غلط است.

ترین معنای سکاوالریسام،  ترین، و تقریبا، شایع اما واضح
که مورد قبول اکثریت کاربران آن قرار دارد، و در اغلب مباحث 

ویرد، باور به این نظریه اسات  سیاسی و اجتماعی مد نظر قرار می
ها، حق ندارند به حکم اینکاه  که رجال دین، یعنی مالها و کشیش

در باره دین آواهی دارند، در امور دنیوی مانند طبابت، مهندسای، 
زراعت، مدیریت، تجارت و سایر مسایل دوالت کنند، بلکه ناظار 
دادن در هر فن و رشته کار صاحبان آن رشته است. از این رو، نظر 
مالها در حوزه عمومی که متعلق به همگان اسات و سایااسات 

شود، با نظر سایر مردم همسان است،  ترین مظهر آن شمرده می مهم
تاری پایادا  که مال هستند، اعتباار بایاش و نظر آنان، به حکم آن

توانند ادعا کنند که چون با دین سر و کار  کند. یعنی آنان نمی نمی
دارند و دین هم از سوی وداست، پس هر چه در حوزه عاماومای 

شود که  وویند حکم وداست.. یعنی دانش دینی آنان سبب نمی می
ها باشاناد و اماتایااز  در امور دنیوی بهتر از صاحبان دیگر دانش

ما “ تری به آنان تعلق بگیرد. این، به تعبیر علمای اصول، همان  بیش
است که در همه تعاریف ساکاوالریسام ماناظاور ” به االشتراک

 شود. می
ای به نام جدایای دیان از سایااسات  این نظریه را عده

شود، زیرا  تعبیر واهی سبب مغالطه و سوء فهم می  نامند، اما این می
مراد اصلی از آن جدایی مطلق دین از مطلق سیاست نیست، بلاکاه 

برند و نماینده دین اناگااشاتاه  جدایی نهادی که مالها به پیش می
برد که حکومات  شود از نهادی است که سیاست را به پیش می می

 یا دولت است. سخن بر سر تفکیک قلمرو دو نهاد است.
به لحاظ تاریخی، این نظریه در اروپاا پاس از دوران 
رنسانس مطرگ شد، چون جایگاه برتری که نهاد دین در قاالاب 
کلیسا برای وود قایل شده و در عرصه عمومی صاحب تصامایام 

شد مردم و به ویژه دانشمندان را به ستاوه آورده  نهایی شمرده می
ای، از موضاوع  بود، به این جهت که مالهای مسیحی در هر زمینه

وردش وون در بدن ورفته تا وردش سیارات به دور واورشایاد، 
دادند و هر دانشمندی را که نظری والف آنان دادی باه  نظر می

رساندند. آنان محاکم تفتیش عقاید را برپا کاردناد و  مجازات می
فجایع عظیمی مرتکب شدند. از این جا بود کاه در ماقاابال ایان 
وضعیت، نظریه سکوالریسم طرگ شد تا مالها را به نظر دادن در 

هاا  ها را به صاحبان تخصص امور دینی محدود کند و دیگر عرصه
اند تفکایاک  بسپارد. از این رو، بروی در تعریف سکوالریسم وفته

قلمرو امور دینی از امور دنیوی، یا تفکیک قلمرو امور عقالنی از 
امور وحیانی. یعنی جوهره اصلی سکوالریسم را تفکیک قلمروها 

هایی عقال آدمای  دهد تا واضح باشد که در چه زمینه تشکیل می
هاایای  کند، و در چه زمایاناه بسنده است و نیازش را برآورده می

احساس ناتوانی کرده و نیازمند نیرویی فرازمینی اسات تاا باه 
 اش بشتابد. یاری

 برومفیلد، کولورادو                      داکتر غالم محمد دستگیر

 باغیان طالب ظالم و محققین مهربان کافر 
ظلم مالهای طالبی برمسلماناهااو رحام «به تعقیب مقالۀ 

برحیوانات که بروزدوشنبه اول نومباردر ساایات وزیان  »کافر
به نشر رسید اینک چند  0201اکتوبر  0۰اکتوبر تا 11آریایی از 

 0201اکتوبر 0۰راپورمظالم باغیان طالبی را به تعقیب آن که از 
تاهشتم ماه نومبررخ داده است،)شورای دموکراتیاک صالاح و 

میباشد بدسترس ماقرار داده اناد؛  DPPCسعادت(که مخفف آن 
بعد ازعرض سپاس بی پایان وتمنای اجرعظیم برای هریک جوانان 
زحمتکش و وطن دوست این شورا، حضورتان تقدیم میدارم.ولی 
ازینکه واطرووش تانرابا افعال طالب ظالم کاه بارهاماوطاناان 

 رنجکشیدۀ مارواداشته اندمتاثرمیسازم، معذرت میخواهم.
قتل ظالمانه و بدون قضاوت ، در غور، 0201اکتوبر 0۰

شایامارغاک و «عدلی: جنگجویان طالب چهارنفرملکی درمحال
ناحیۀ شاهرک در حالی که روانۀ شرکت دریک محفل  »شیروواج

عروسی بودند به قتل رسانیده اند. این قتل روی دشمنی صاورت 
ورفته بود که مسکونین محل در اثنای مبارزات مقاومتی )دفاعی( 

طالب را کشته بودند؛ از  022ضایعات سنگین به طالب وارد ساوته 
همآنروز به بعد در جستجوی انتقام بوده اند )یعانای آن ادعاای 
عفوعمومی فقط برای فریب دادن مردم و جهانیان بود و هادف 
اساسی  شان }بال مردم را وو دادن{  و باعزم انتقام جویی وون 

 مردمان معصوم را ریختاندن بود(.
قتل ظالمانه وبدون قضاوت ، درقندهار، 0201اکتوبر 0۲

ساله که بصورت اسرارآمیزبه قتل رسیده 11عدلی: جسدیک پسر 
 قندهارکشف شد. 11بود درناحیۀ
وشونت وآزار دادن: طالبان، ، در غور، 0201اکتوبر  0۲

سال عمر داشتند، باعاد ازیاناکاه  02یک پسرویک دوتر را که 
)ازمحل( فرارکرده بودند مجبور به ازدواج ساوته شاالق کااری 
نمودند. در جریان این عمل طالبان تهدید باه مار  ناماودناد؛ 

 اورکسی این عمل شان را فلمگیری کرده باشد منتشرکند.  
0 عدلی: جنگجویان طالب درمسیرراه کابل مزارشریاف ۲

قتل ظالمانه وبادون ، درسمنگان، 0201اکتوبر یک دوترجوان 
قضاوت رابقتل رسانیدند. به اساس معلومات منابع محل، زمانیکه به 
پالیدن بس مسافربر درشهرایبک میپرداوتند این دوتر را مناحایاث 
مامور یک اورونایزیشن بین المللی شناسایی نموده از بس پاایاان 
 کردندودرشاهراه به قتل رسانیدند، این دوتر راهی والیت بلخ بود.

قتل ظالمانه وبادون ، دروالیت لوور، 0201اکتوبر  0۲
قضاوت عدلی: مردنا شناس تفنگداریک وانم را درناحیۀ بارکای 

 برک به قتل رسانید.
قتل ظالمانه و بدون قضاوت ، در پکتیا، 0201اکتوبر  0۲

سالۀ یک مدرسۀ تعلیاماات  11عدلی: مرد ناشناس تفنگدارشاورد 
اسالمی راکه صفی اهلل نام داشت شکنجه نموده به قتل رسانیدناد. 
قرار یک راپور، سه روز قبل  تفنگدار ناشناس اورا با وود بارده 

 بود.
قتل ظاالامااناه وبادون ، درننگرهار، 0201اکتوبر  0۲

قضاوت عدلی: یکنفرملکی توسط مرد تفنگدارناشناس در ناحایاۀ 
 پنجم شهر جالل آباد به قتل رسید.

قتل ظالمااناه و بادون ، در فاریا ، 0201اکتوبر  09
قضاوت عدلی: یک مرد ناشناس تفنگدار یک عالم دین را به ناام 

 مفتی بسم اهلل در قریۀ کلداری ناحیۀ ویبر به قتل رسانید.
غصب ملکیت: منابع محل در ، در بامیان، 0201اکتوبر 09

 0۲بامیان ادعا دارند که باغیان طالب مواشی ماردم را باروز 
اکتوبردر والیت با جبر و زورقدرت به تصرف وود درآورده اند. 
این روش به مقامات عالیرتبۀ طالب اطالع داده شد ولای کادام 
اقدامی صورت نگرفت. غصب و دزدی ملکیات هاای ماردم از 

 طرف طالبان در چندین محل بامیان راپور داده شده است.
قتل ظالمانه وبدون قضاوت ، در ووست، 0201اکتوبر 02

عدلی: جسدیک مرد جوان از والیت ووست که سه روزقبال از 
وانه برآمده بود، در والیت لغمان یافت شد. مردمان محل وافاتاه 

 اندکه یک عسکرقوای نظامی سابق بود.
قتل ظاالامااناه وبادون ، در ننگرهار، 0201اکتوبر 02

اکتوبر( طالبان دریاک ماحافال 09قضاوت عدلی: روزجمعه )
عروسی درناحیۀ سرورودحمله برده بصاورت وحشایااناه بادون 
درنظرداشت زن ومرد وطفل وووشی محفل برحاضاریان  فایار 
کردند که دونفربه قتل رسیدوده نفرزومی شد. مسکونین ماحال 
وفته اندحوالی ده شب باشنیدن موسیقی طالبان به محفل عروسای 

 داول شدند. 
قتل ظالمااناه و بادون ، در ننگرهار، 0201اکتوبر  01

قضاوت عدلی: طالبان دو مامورحکومت قبلی را در ناحیۀ چپرهار 
 به دار آویختند.
قتل ظالمانه و بادون قضااوت ، در ننگرهار، 0201اول نومبر

عدلی: مولوی عبدالواحد یک عالم دیانای تاوساط نااشانااس 
هده ساحۀ فامیلیهای شهرجالل آبادبقتل رسیاد.  –تفنگداردرکابل 
 )صفحۀ هفت(
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 هفته نامۀ امید  8811شمارۀ  صفحۀ سوم

 استاد دانشگاه نیوجرسی           انجنیرعبدالصبور فروزان

 کرزی، احمدزی و طالبان
 (0)بازیگران صفحۀ سیاه دیگر درتاریخ وطن 

کرزی بخاطراین نیت شوم وعداوت وودناه تاناهااباایاد 
ازملتهای تاجیک، هزاره و اوزبیک پوزش بخواهد بلکه باحایاث 
واین ملی محاکمه وزندانی شود. زیرا اوبه بخش بزروای ازمالات 
که به اواعتمادکرده بود ویانت میکردودرصدد نابودی آنهااباود. 
ویانت دیگرکرزی اوذپول بصورت مخفی وبدون آواهی مالات 
ازدولت ایران بودکه بالفعل رسوا شدوبه آن جرم اعتراف کرد . 
اینکه آن مقدارپول راماهانه ازدولت ایران بطورمخفی اوذمیکارد 
معلوم نیست که در برابرآن برای ایران چه نوع تعهاد وباازدهای 
داشت ! درقوانین مدنی هرچیزی چه مالی وپولی یاودماتی راکاه 
یک شخص ازموسسه یی یاشخصی بطورمخفی بگیرد رشوه تلقای 
میشودوعمل غیرقانونی وزشت است وعامل آن مستحق ماجاازات 
میباشد. لذاآقای کرزی باورفتن این پول مخفی نه تنهاباه عامال 
رشوه ستانی دست زده بلکه این رشوه راازیاک کشاورواارجای 
درحالی میگرفت که وودش رییس جمهورمملکت بود. بنابارایان 
عمل یک ویانت ملی است ومستحق اشد مجازات میابااشاد، ودر 

 اکثرکشورها جزای آن حبس ابد ویااعدام می باشد . 
ویانت دیگرکرزی رافروش معادن کشاوردرشارایاطای 
تشکیل میدهدکه هیچ نوع آمادوی وقوانیان اساتاخاراج ماعاادن 
وجودنداشت. این اقدام وی هیچ منفعتی به مردم ووطان باجاز 
بربادی وطن وتاراج دفینه های زیرزمین کشورناداشات. کارزی 
معدن مس عینک لوورراکه درشرایط کنونی بزروترین معدن مس 

بلیون  001در جهان است به چینایی هافرووت . این معدن به قیمت
دالر فرووته شد، درحالیکه ارزش ذوایرتفحص شده درآن بیش از 
دو صدبلیون دالرتخمین می شود. چین کشوریست کاه ماعاادن 
کشورهای عقب مانده بخصوص کشور هاییکه درآنها زعمای واین 
وفسادپیشه قدرت دارند به قیمت نااچایازواریاده وماردم آن 
 کشورهارا بروزسیاه می کشد، وثروتهای مردمش راچپاول میکند.

معدن کشاورباه  102درزمان حکومت کرزی درمجموع
ارزش ویلی ناچیز، والف ارادۀ مردم، بارشوه وماعاامالاه واری 
مستقیم بارییس جمهوربه فروش رسید، که ازآن جملاه مایاتاوان 
ازمعدن آهن حاجیکگ، ذوایرنفت ووازشمال، معادن کرومیات، 
طال، بیریل، الجورد نام بردکه همه به اساس معامله وریهای مستقیم 

 باکرزی واعضای وانواده اش صورت ورفته است. 
درطول بیست سال درمناطق تحت کنترول طالبان انجنیران 
پاکستانی وعربی مصروف استخراج معادن کشوربود، وعاایادات 
آن به پاکستان تعلق میگرفت! کرزی پیش ازفروش ماعادن ماس 
عینک پنج باربصورت مخفی به چین سفر کردوحاتای اماریاکاا 
راازین سفر هایش درجریان نگذاشت. اینکه اوباه چاه ماقادار 
ازفروش این معدن ازچینایی هارشوه ورفت تاکنون مخفی ماناده 
است، ولی از قراین معلوم میشودکه صدهاملیون دالربوده بااشاد، 
زیراسازمانهای جاسوسی در آنزمان افشاکردندکه وزیرماناتاخاب 
 کرزی درامورمعادن سی ملیون دالراز چیناییها دردوبی ورفت . 

هدف شوم دیگرکرزی کشاندن جنگ درصفحات شماال 
کشوربودکه دربر آورده شدن آن همدستان فاشایاسات اوچاون 
حنیف اتمر، جمعه وان همدرد، داؤودزی، زلمی ویساا، جااللای، 
احمدی، سادات وغنی احمدزی همکاری نمودند. شمال کشورکه 
آرامترین وپربارترین نقاا کشوربود، برای سالها از صلح وآرامش 
برووردار وازوزند طالبان ودیگروروههای تروریستی درامان باود 
ومکان ووبی برای پیشرفت وانکشاف شده بود، که باه اسااس 
چشمدید ها شباهت به شهرهای پیشرفتۀ جهان داشت که وارچشم 
برای کرزی، غنی احمدزی ودارودستۀ فاشیست وواین آنها شاده 

 بود.
نظم ونسق و روز وروزوار نیاک درصافاحاات شاماال 
بخصوص مزارشریف به اندازۀ بودکه اکثرآنرا با شهرهای اروپاا 
مقایسه میکردندومزارشریف به شهری تبدیل شده بودکه مااناناد 
شهرنیویارک هیچ ووا  نداشت وازنگاه اقتصادی و فرهنگی مقام 
واص راورفته بود وحتی مردم ازهرکنج وکاناارکشاوروحاتای 

 کشورهای دیگربرای کاروزندوی به آنجامیآمدند. 
این جوش ووروش ورونق وترقی تیری بودکه هرلحظاه 
درسینۀ کرزی واحمدزی ودارودستۀ فاشیست وواینین ملی که در 
ار  النه کرده بودند میخوردکه درد وحسرت آنهارا بیشتار  و 

 بیشتر می ساوت .
کرزی واحمدزی باهمدستی همطرازان شان برنامۀ نافاوذ 
طالبان را درمزارشریف طرگ کردند وبرای ایجادنارامی هاادرآن 
والیات توطئه چیدند وباجبر واکراه وتهدیدها  استادعطامحمدنور 
راکه درشگوفایی آن منطق نقش حیاتی داشات، ازآناجاابایارون 
راندند. وقتی کشورهای اجنبی که ایجاددرد سر ونفوذ درآسیاای 
 میانه رابه سرمی پرورانیدند، از این نیت کرزی و احمدزی آواه 

شدند آنرافال نیک ورفته به همکاری آنهاشتافتند، چون تاآنزمان 
فکر نمیکردندکرزی واحمدزی به ایان انادازه وایااناتاپایاشاه 
وعوامفریب اندکه قصد نابودی بخشی ازمردمی راکه به آنهابحیث 
رییس جمهوراعتماد کرده بود و دارند، درصدد نارام شدن مناطاق 

 صلح آمیزکشوراند.
درآن روزوار نفوذ طالبان وداول کردن آنهاازطریق زمین 
امکان پذیرنبود لذا آن کشورها دهلیزهای مخفی هوایی تارتایاب 
نمودند وشبهنگام هلیکوپترهای مخصوص اکثربه رنگ سفیدطالبان 
ووروههای تروریستی رادرمناطق واص صفحات شمال دیساانات 
کردند. مردم محل نشست وبرواست این هلیکوپترها را درهناگاام 
شب میدیدند، بیخبر ازآنکه کرزی ووددررأس این پاروژه باود. 
کرزی درین مرام وودموفق شدوتعدادزیادطالبان وتروریسات هاا 
از مناطق مختلفۀ جهان درصفحات شمال کشور جابجاشدناد، باه 
ترورمردم، انجام اعمال انتحاری، برهم زدن زندوی آرام ماردم 
شروع کردند آنهارا اذیت وآزارنمودند. وقتا فاوقاتاا امانایات 
شاهراهها ووطوا مواصالتی رابرهم زده محکمه های صحرایی در 
سراسرآن مناطق ایجادکردند. شواهدعینی ازولسوالی واوساتاک 

اشخاص وافرادی درمنطقۀ ماپیاداشاده «والیت تخار میگویند که 
که به زورمردم راازوانه های شان میکشند ووودشان درآن واناه 
هاسکونت میکنند یاوانه هارابافامیل های شان کرایه ورفته اندوبه 
زبانی حرف میزنندکه کسی آنرانمیداند. همه سالگ وپول فراوانی 

 دارند. 
جمعه وان همدرد و زلمی ویساکه درنارام ساوتن شمال و 
تطبیق پالنهای فاشیستی کرزی واحمدزی نقش بسازایای داشاتاه 
ودرقتل شهیدجنرال داؤود فرواری وشهیدجانارال عابادالارازق 
اچکزی سهم مستقیم داشتند، درنفوذطالبان در صفحات شمال شب 
وروز در تالش بودند ودرمنطقۀ بغالن ودهنۀ غوری نایازآناهاا را 
جابجاساوتند، که شهیدجنرال داؤودآنهاراعقب رانده منطاقاه را 
ازلوث آنها پاک ساوت که سبب وشم کرزی وباعاث تابادیالای 

 جنرال فرواری وردید.
پس ازشهادت جنرال داؤودفرواری)توسط زلمی ویساا( 
طالبان رادوباره در منطقۀ دهنۀ غوری ودهنۀ عالءالادیان والیات 
بغالن جابجاساوتند ووضعیت در آن مناطق به ترتیبی ورا  شدکه 
نه تنها مردم بومی رااذیت وآزارمیکردند، بلکه مسافرین ووسایال 
مواصالتی که ازآن مناطق عبورمیکردند توسط طالبان اذیت وآزار 
وچپاول ودزدی میشدند . تااینکه درزمان غنی احمدزی به طالباان 
درآن مناطق به اندازۀ اوتیاردادندکه عمال درآنجااحاکاماروایای 
مایاکاردناد، و اشارف غانای احامادزی، واال  ماناگاال 
وزیروودرادرآنجاروان کردتابه نمایندوی اوباطالبان توافاقااتای 
راامضانماید ودولت طالبان رادر آنجا بروالف آرای مردم اسااس 
وذاردکه ازآن روزبه بعدبیرق طالبان درآن نواحی بلندشد وبیارق 

 ملی پایین آورده شد !
دورۀ طوالنی حکمرانی کرزی بافساد اداری مزمن، رشوه 
ستانی، عوامفریبی، قتل وغارتگری طالبان، افازایاش حاماالت 
انتحاری، فزونی نفاق قومی، ازهم پاشی یگانگی ملی، تاباعایاض 
نژادی، لسانی، قومی ومذهبی، افزایش معتاادان ماواد ماخادر، 
وسترش فقر وفاقه، افزایش بیحد بیکاری وفرارجوانان ازکشاور، 
منحیث یک صفحۀ سیاه در تاریخ کشوربه پایان رسید، ونوبت باه 
همتا و همفکر اواشرف غنی احمدزی رسید، کاه درواقاع اداماۀ 
آنچه که قبالمیگذشت بود. پالن همان پالن فاشیستی ونابودکردن 
ملیتهای تاجیک، اوزبیک وهزاره بود. باید یادآورشدکه کارزی 
فرصت طالیی که برای انکشاف وطن وبهبود زندوی ماردم باا 
سرازیرشدن پولهاوهمکاریهای بین المللی حیف ومیل وواسته های 
فاشیستی پشتونیسم وود نمود. اوربعوض این انسان عقاده وایار 
وعوام فریب ، شخاص ساالامای دررأس قادرت مای باود 
امروزافغانستان یک کشورنمونه درجهان ازنگاه ترقای وآرامای 
میبود، ودارای قوای نظامیی میبودکه درمنطقه نظیرآن دیده نمیشد 
ووارچشمی برای نظامیان پاکستان وچین ظالم واستفاده جو مای 

 بود. 
جالب اینکه دراویر او درامۀ را براه انداوت ودربرابرولی 
نعمت وودچون طفل لجوجی لجاجت وسرکشی کارد. اوغاالمای 
است که پاس نمک باداروود رانکرد، نمک حرام وراندۀ دروااه 
شد، لذا دکان سیاسی بازکردوبرای پایادا کاردن واریادارباه 
مسکورفت ودست وپای همان پوتینی راکه نزد رابرت وایات از 
اوشکایت میکرد بوسید! غنی احمدزی اهداف کرزی راکه عبارت 
ازتقویه وحمایت طالبان، تحقق سیاست فاشیسم پشتونیسم، کشانده 
جنگ درصفحات شمال ونارام ساوتن آن مناطق، تضعیف وازبیان 

 بردن ملیتهای دیگر بود، سرمشق ریاست جمهوری وودساوت.
غنی احمدزی مانندکرزی شخص عاوامافاریاب باود، 
اورکرزی برای فریب مردم کاله قره قل وچپن پوشایاد، غانای 
پیراهن وتنبان ولنگوتۀ شاف دارپاوشایاد! فارق او ازکارزی 
اینقدربودک اوتسبیح درازی دردست ورفت وبه حج رفت که باه 
آن اعتقاد نداشت وبامراسام آن آشانااناباود. بااایاناکاه هادف 
هردومشترک وقلب و اندرون هردویکسان سیه وقیارواون باود، 
 اماتفاوت درآن بودکه کرزی هرعمل زشت وویانتکارانه را باشیوه 

های عوامفریبانه وتاحدی محتاطانه انجام میداد، مگر احامادزی 
افراطی تربود واز نگاه فکری شخص عصبی مزاج، بادزباان باا 
عاللت صحی، سراپا با مفکورۀ زشست فاشیسم غرق بود ومانندیک 
دیوانۀ زنجیری بامغز متعفن درار  داول شد. درهردوانتاخااباات 
تقلب کردووجالت نکشید. چهرۀ عباوس داشات وطارزلابااس 

 پوشیدنش به شعبده بازان وساحران مانند بود !
اوهفت هزارطالب جانی وآدمکُش وانتحااری راازمایادان 
هوایی بگرام آزادکرد وبرای تقویت طالبان، همه صاحبمنصاباان 
مجر  وتربیه یافتۀ نظامی که محصول سالهازحمت باودناد، از 
اردووارج کرد ووانه نشین ساوت. اردو را از افراد وطناپارسات 
وفداکار تصفیه کرد واشخاص وافراد وابستۀ وودراکه هارواز 
تربیت نظامی نداشتند، نه تجربۀ جنگی ونه حب الوطن، درمناصب 
حساس اردو جابجا ساوت.به قطعات وجزوتااماهاای عساکاری 
سراسرکشور هدایت دادکه عساکراجازۀ اجرای عملیات تعرضای 
رادربرابرطالبان نداشته فقط میتوانند الت تدافعی راداشته باشاناد. 
درواقع این دوعمل غنی احمدزی اردو رافلج کرد و عساکار باه 
مثابۀ ووسفندان آمادۀ قربانی بودند وفقط منتظرعملیات انتحااری  
و تعرض طالبان. غنی احمدزی بانارام ساوتن صفاحاات شاماال 
وتزریق طالبان در آن نواحی زندوی آرام ومرفۀ مردم رابرهم زدو 
وضعیت اقتصادی شانرابکلی ازهم پاشاند. کاروغریبی درآنجااهاا 
ازباایاان رفاات وجااوانااان ازناااچاااری وروزوااار سااخاات 
مجبورشدنددرصفوف قوای مسلح سربازشوند تاامادرکای بارای 
اعاشۀ فامیل پیدانمایند. باساس این طرگ نامقدس غنی احامادزی 
تعدادصاحبمنصبان تاجیک، اوزبیک وهزاره رابکلی کاهاش داد 
وبرعکس عساکرآنهارا در جبهات جنگ ووطوا اول محاارباوی 
بصورت فوق العاده افزایش داد،که به اساس آمارارایه شده توسط 

% کل عساکر بودند. این ژورنالیسات 9۰ژورنالیستهای وارجی الی
هامینویسندکه درهرجبهۀ جنگ درهلمندوقندهاروهرات ولغاماان 
وکنرها بیشتر باسربازانی مقابل میشدیم که همه به فارسی صحبات 
می کردند وسربازانی که به پشتووپ میزدند به ندرت دیده مای 

 شد.
طی هفت سال وچندماه حکامارانای غانای احامادزی 

هزار عسکرشهیدشده که اکثریت مطلق شان تاجیکهاا،  1۲2حدود
اوزبیکها و هزاره هابودند. وی آواهانه این پالن راطارگ کارده 
بودتاجوانان این ملیتها کشته شوند. اکنون اکثریت فامیل های این 
ملیتهابرعالوۀ صدمات مالی، صدمات روحی وروانی هم دیده اند، 
 و مادران شان بیشترازهمه درماتم فرزندان جوان شان نشسته اند.

غنی احمدزی به اندازۀ درلجنزار وندیدۀ پشتونیسم غارق 
من شمارا)تاجیکها(  «بود که باری برای احمدضیامسعودوفته بود:

یابه زوروود یابه زورشمشیر وود ازاین وطن میاکاشام. اوارباه 
زوروود وبه زورشمشیروود نتوانستم، به زور وارجای هااحاتاماا 

ممکن کسی بگویدکه این حرفها منتاهاای  !»بیرون تان می کنم.
حماقت وجنون غنی احمدزی است واین همان آتشی اسات کاه 
کرزی درآن می سووت وسینۀ احمدزی راکبا  کرده است، اما 
جان مطلب در آنست که اورکسی چنین اعتراف نماید وچانایان 
سخنان ازدهنش شنیده شود، ازنگاه قوانین مدنی به اتهام قتل عاام 
مجازات میشود، مگرغنی احمدزی وقتی این حرفهاارا زده کاه 
رییس جمهوربود واین سوءقصد اودربرابریک ملیت کشور ویانت 
ملی میباشد که اوباید از ریاست جمهوری کشیده شده  به حایاث 

 یک واین ملی مجازات می شد .
غنی احمدزی درزمان حکمرانیش مکتوبی ازدفترریاسات 
جمهوری به امضای وودش عنوانی وزراء ورویسایی که همفکار 

درمقااماات  «وهم پیمان اوبودند فرستادکه در آن وفته شده بود:
بلند بجزپشتونهاکس دیگری رامقررنکنیدواور پشتون پایادانشاود 
ومجبورمیشویدکسی رامقررکنید، بایدحق اولیات باه کساانای 

ایان ماکاتاو   »بدهیدکه به زبان پشتو وو  وپ زده میتواند.
سندی است برای ثبوت اینکه وی در میان ملایات هاای کشاور 
دشمنی می انداوت وتبعیض نژادی می کرد، که ایاناکااراو باه  
حیث رییس جمهور یک ویانت ملی، یک جنایت و تبعیض نژادی 

 بود ،  و باید مجازات میشد. 
باساس شواهدی که اکنون بدست آمده، غنی احامادزی 
درروزهای اویر حکمرانیش فقط توطئه میچید ودسایاساه طارگ 
میکرد، حرفهایی میزدکه مردم را فریب بدهد، غاافالاگایارساازد 
وهرکاری که میکرد باید به نفع طالبان تمام میشد. اوباه وطان 
ومردم ویانت میکرد، دروغ میگفت، باعمران وان که مثل وودش 
ازپشتونهای غلجایی است برای سه ساعت درپشت درهاای بساتاه 
مالقات کرد وازجزییات آن ملت راآواه نساوت. حتی شبهناگاام 
دزدانه به پاکستان سفر کردکه مالات راازهادف آن سافارهاا 
بیخبرماند. باساس وفتۀ وودش باولیلزاد به تاوافاق رسایادکاه 

باقبول هماه  «تاازتشکیل دولت موقت جلوویری شود. اومیگوید:
بدنامی هاتمام سرزمین راماهرانه وعاقالنه ازپامیر تااتاورغانادی 

 وازاسالم قلعه تا توروم )صفحۀ هشت(
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 استاد پرتو نادری

 خر نمی شوم !
ها را چه بال پیش کده که اساپ  از پیرمرد پرسیدم: ای بدوشانی

 کشند! دهند و می شکن وود را زهر می نامی و قوره
تندتند به سویم نگاه کرد و وفت: باه واماانام از غازنای شاو 

ای! دنیا به پایان آمد و تو نفهمیدی که بر بنیااد آماوزش  وذشته
 الحکما: هیچ افغان از هیچ افغان کم نیست! های حکیم

کشند وقتی در  دهند و می وقتی در ننگرهار ببر کوهی را زهر می
پنجشیر عقا  بلند پرواز را به ولوله می زنند، در غور پلناگای را 

ها از کی کم اند که در آوور اساپ  کنند؛ بدوشانی حشرکش می
 شکن وود زهر نریزند قوره

 بدوشانی کسی کی کم نهی هی! 
شاکان  بود، تیزتک و قوره واموش شد و باز وفت: اور اسپ نمی

بود، کس زهر در آوورش نمی کرد و یک بار شروع کرد به  نمی
 هایی از مثنوی: وواندن بیت

 ای بسی شه را بکشته فر او دشمن طاوس آمد پر او
 ریخت این صیاد وون صاف من وفت: من آهوم کزناف من

 ای من آن روباه صحراکزکمین  سر بریدندش برای پوستین
 ای من آن پیلی که زوم پیلبان  ریخت ووانم از برای استخوان

از جای برواست و این بار چنان وشمگین به سویم نگاه کرد کاه 
 وذرد. حس کردم نگاهایش مانند تیرهای آتشینی از دلم می

واموش مانده بودم، دروازه را به شدت کوبید و صدایش از دهلیز 
وفت: دراین سرزمین حساودان دوپاا اساپاهاارا  می آمد که می

کشند، برو ورباش! کسی درآواوروار  کشند، نازنینان را می می
زهرنمیریزد.لحظۀ نگذشته بودکه بازدروازه باز شد، پیرماردسارش 
رادرون وانه کردووفت: بروورباش، ورباش هم باه جاایاگااه 
میرسی وهم کسی یونجه ات رازهرآلود نمیسازد، ازمایگ وفاتان 

 بود، رفتیم.
وارشروع کردباه واوانادن شاعاری  بازنمیدانم چه شدکه انقالبی

 ازمیرزادۀ عشقی:
درداوحسرتاکه جهان شدبکام ور زدچرخ سفله سکۀ دولت باناام 

 ور
افگنده است سایه همابرسروران   افتاده است طایردولت باه دام 

 ور
ورهاتمام محترمند اندراین دیار     باید نمودازدل وجان احاتارام 

 ور
وواند و  پیچید و می دروازه را باز زد ورفت، صدایش دردهلیز می

تارسام نشاودباه  توانم نوشت، می وواند که اینجا ازترس نمی می
 سرنوشت ووش ورفتارآیم.

 پیچید، ور باش ور باش! صدای پیر مرد، اما در کاسهء سرم می
نمی دانم چرا این بار ذهنم دوید تا سدهء چهارم، حس کردم ایان 

 سینا می وواند: بار پبرمرد از جنجرهء ابن
 ورباش که این جماعت ازفرا وری  

 ووانند! هرکو نه وراست کافرش می
هاایام  هایم دست زدم، دیدم شکر وادا واوش اوتیار به ووش بی

شان اند.با وود وفتم صاد باار زهار  وونه که بودند سرجای همان
 شوم ! / وورم و یک بار هم ور نمی می

*********** 
 بالل قندهاری

 اگر انترنت و تلویزیون وجود نمی داشت
 صد سال بعد در کتاب پته خزانه چنین مینوشتند: 

در زمان حکمرانی غنی بابا خیلی آرامی و فروانی بود، 

مردم افغانستان غذای اضافه شان را به کشورهای فقققیقر 

 افریقا میفرستادند.

یک روز بابا قهر شد و ترامپ رئیس جمهورامریکا را 

قفاق زد،اصالً ترس در وجود بابا دیده نمی شد، در یک جنگ 

اشرف غنی بابا مانند امان اهلل خان به تنهایی در مقابل یقک 

 ملیون نفری دشمن جنگ کرد. ۵لشکر 

نواسه های غنی بعد از خواندن پته خزانه: زر کقلقن 

 شی مشره !!!
********** 

 واقع بینی مسعود
این تصامیم در هیچ مؤسسه تحقیقاتی اتخاذ نگردید و ناه 

ها از سوی متخصصین طرگ ریزی نشد، بلاکاه در  در کنار ساحل
شرایطی از جانب مسعود اتخاذ شد که شرگ آن وذشت و این ناه 

تر از همه قدرت واقع بینی ایشان را  تنها ثبات و پایمردی بلکه مهم
 در دشوارترین اوضاع به نمایش وذاشت .

آنجا بود که به ووبی مفهوم واقعبینی را دریافتم و آن 
های الهی برای مسعود بود که نظیرش دیگر ساراغ  یکی از بخشش

 شود./ نمی
  

 هفته نامۀ امید   8811شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 الکسندریه ، ورجینیا          پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی
 صفحاتی از سیر زندگیم
 (۲)در وصلت و در هجرت 

دریادداشتهای منتشرۀ شمارۀ وذشتۀ این نااماۀ وزیان، 
بشماازمحبت وطن عزیز وپیوندهای دالویزباکوچه هاوهمکوچگی 
های آن دیارمحبو  صحبت کردم. یقین است شاماانایازباارهاا 
درجوالنگاه واطره ها، باپرواز ویال ویادر رویاهای وود درحریم 
آرزوهای وون شدۀ وود، حتماً به ورد ونواگ کوچه هاوبیشه ها و 
صحیفه های وطن وزادواه وویش وشت ووازارکارده ودلاتاان 
وواسته است که اورباردیگر دیدارآن دیارمادری که امروزغارق 
مصیبت های وودی و اغیاراست میسرشاود، وااک ماقادساش 
رابادیدۀ دل وواهید بوسید وبه سراغ وذشته هاهمه جااجساتاجاو 

 وواهیدکرد وبعد ازهمه چیزجویاوواهیدشد:
ازوانۀ که درآن تولدیافته اید، ازمکتبی که درآن درس 
ووانده اید، ازجاده ها ازعمارات، ازپارکها وآبده هاای وطان 
وباغچه هاوجویبارها، ازدفتری که در آن شغل ووظیفۀ داشته اید، 
ازهمکاران وآشنایان و عزیزان دلبناد وازهاماه چایاز... ولای 
بایادآوری ازرویدادهای غم انگیزسالهای حسرتباری که ازوطان 
دردمند ومجرو دوربودیم، همه براین واقعیت تلخ ملتفت وواهایام 
شدکه درین بازدید غم انگیز واشکبار، باچه مناظر رقتبار وسواناح 
جانکاه روبرووواهیم شد وچه تغییرات ودوروونی هاای تاکاان 

 دهنده رابه چشم سرمشاهده وواهیم کرد.
من درویرهمین اندیشه هاوکابوس هابودم که به مطالعاۀ 
دواثر پراحساس برووردم، یکی نوشتۀ تکان دهندۀ نویسندۀ چیره 
دست وطن )مرحوم( داکتر )محمدشریف( فاایاض، ودیاگاری 
شعرشاعرغمگسار غر )ایمیل دونکال( کاه اولای ازوحشات 
دیوارهای اوتناق وبیدادوری ودومی ازتیره روزی شاهارونادان 
دردمند ومتواری حکایت میکرد، وصدای شکست دل انسااناهاای 
مظلوم و ستمدیده رامنعکس میساوت. باواوانادن ایان دواثار، 
درمیان واطره هاودورنمای رویدادهای المناک، یاکابااردیاگار 
انعکاس دادوواهی آن وطن محبو  وبرباد رفتاه را درشاعاایارم 

مرغان «احساس کردم وباهمنوایی به هردو اثر، پارچۀ زیر عنوان 
 چنین نوشتم : »شکسته پریم... افتاده درحصار دیوارها

شامگاهان چویکی مسافرسارواردان، باروشاتام باه آساتااناۀ 
 شهرزادواهی ام

 شهروندان سرآسیمه وافسرد وحیران، بیگانه ز قرابت و آشنایی ام،
 جاده هاهمه مخرو ، دروتان بی بر  و بار

 وانه هاهمه ویران، ناپیدا بود یاران،
لیک بدیدم همه جا ناوهان :وروههای پسران آدم ازسارزمایان 

 دیگران، 
 بی لجام ودست به سالگ پرکین وناآشنا، 
 نه ازهمراهان دیروز، نه ازسالکان فردا، 

 بی بهره ز جوهرفرزانگی، پروردۀ دست اجنبی ! ...
 آفتا  بنشست درغرو  آتشین قله ها، 

 وداع کرد با یتیمان با بیوه زنان با ورسنه ها
عدالت وانصاف همه جامرده بود، ضمیردرنهاد دژویماان هاماه 

 جامرده بود
بیدادواه زور بود وسلطۀ ستمکار، مردم بی یار ویاور و رو باه 

 فرار !
وفتم چیست انگیزۀ این سروشتگی، ترک جااه وماال وطاریاق 

 آواروی؟
وفتندماییم درآسیب مردان نابکار، زومهای ماهازار ودردهاا بای 

 شمار
 ماییم مرغان شکسته پر بی پناه، افتاده در حصار دیوار ها...

مادرین شهرفریادرسی نداریم ، جزمحتسب وبااجاگایار دادرسای 
 نداریم

ازما ببرپیامی به جهان آزادوان، به همه هماوطاناان باه جاماع 
 به آن وانۀ ملل، به جلسۀ داوران: »سبکساران«

 جور انسان برانسان، از سرزمین دیگران بس است،
 چشم پوشی از ظلم نابخردان برکتلۀ شهروندان بس است!

تاکی تحقیراین ملت بانیرنگهای اجنبی؟تااکای فاقاروفاالکات 
 وبیدادوبیرحمی؟

 بنگرکه ماییم مرغان شکسته پر، افتاده درحصار دیوار ها !
به هرحال، بایادآوری ازآرزوی ورم بازدید وطن شیرین 
وستمدیدۀ ما، بگذارید شمۀ از آروزهای دیگرم را، ازآن ایامی که 
هنوزدرملک ومیهن عزیز وود زندوی وهادف هاایای داشاتام، 

 درشمارۀ آینده بشمابازوویم./

 حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی 
اثر ارزشمند شادروان استااد  »یمگان  «رسالۀ مستطا  

سخن، استاد ولیل اهلل ولیلی، که با مقدّمه وتعلیقات داکترعنایت 
اهلل شهرانی سالها پیش انتشاریافته، مطالب سودمند ومفصلی راجع 
به فرزانه مرد بلخ وحجت وراسان دارد. مطالبای ازآن کاتاا  
ارزنده درشماره های آینده به وواننادواان ارجامانادتاقادیام 
وواهدشد. فعال وفتارمختصر ازجنا  داکترسیدمخدوم رهین را 

ارایه مای  »سخنی کوتاه دربارۀ حجت وراسان «ذیالً باعنوان 
 داریم. اداره :

حکیم ناصروسرو قبادیانی بلخی از بزروتریان شااعاران 
است که زنادوای،  »وراسان«حکیم درتاریخ ادبیات افغانستان 

مبارزات اجتماعی و ورد و دانایی او از وی شخصیت برجستۀ در 
 تاریخ اد  و فرهنگ این سرزمین ساوته است . 

ه در قبادیان بلخ به دنیاآمد. درهمان  090حجت وراسان درسال 
بلخ بامی بالید و به مراتب فضل واد  رسید تا دانش او دراد  
وفرهنگ، اورا ازشخصیت های مورد تایید دانشمندان عصر او و 

 پذیرش دربارها ساوت. 
دورۀ اول زندوانی حکیم ناصروسرو پس ازرسیدن او به مرحلاۀ 
بلوغ به عنوان دبیر دردربار امیران سپری شد. این دوره، بارای او 
دوران پیشرفت ها و اعتالیی بود که بعدها ازآن به تمام ماعانای 

 تبرّا جست . 
ناصروسرو به همین زندوانی ماالمال از لاذت جاویای 
ووابستگی های واص به دربارها و قشراشراف جامعه اشاتاغاال 
داشت تازمانی که به قول ووداو در سفرنامه، ووابی دید که او 
رابه سوی کعبه فرامی وواندند. پس حکیم سفر مکه را بروازیاد 
وازآن طریق راه به سوی مصر پیمود ،  و در دربار ولفای فاطمی 
در قاهره رسید و به آموزش فرزندان المستنصرباهلل ولیفۀ فاطمی 

 وماشته شد.
دراین سفر حکیم ناصروسرو با تعالایام اسامااعالایاان 
وفاطمیان آشنایی بهم رسانید و در بازوشت به وراسان، به تبلیا  
آراء فاطمیان که همان اندیشه های مذهب اسماعیلی بود آغااز 

 کرد . 
مذهب اسماعلیه شعبه یی ازمذهب شیعه است که به هفت 
امام از امامان شیعه اعتقاد دارد. بدین معنی که آنان امامت امات 
را پس از وفات امام جعفرصادق به اسماعیل ابن جاعافارصاادق 
میرسانند، به والف شیعۀ دوازده امامی که ادامۀ امامات را باه 

 حضرت موسی ابن جعفر می رسانند . 
والفت فاطمی به وسیلۀ شخصی به نام عبیداهلل در مغر  
پاورفت. او وودش را از اوالدحضرت فاطماه اعاالم داشات 
وسلسلۀ فاطمیان از احفاد اویند . عبیداهلل که اسماعیالایاان اورا 
مهدی لقب داده بودند ، برنواحی مغر  استیاال یاافات وپاس 
ازچندی بعد ازوفات او المعزلدین اهلل به عنوان اولین والایافاۀ 
فاطمی در مصر، به همت سپه ساالر نیرومندش به نام جاوهار ، 
استیال یافت . و ازاین تاریخ به بعد ولفای فاطمی که معتقاد باه 
مذهب اسماعیلی بودند ودرتاریخ مذاهب اسالمی به شیعیان هفت 
امامی مشهوراند، برمصرفرمان راندند. ماردم مصارکاه درساال 

هجری به وسیلۀ صحابی مشهور پیامبر عمروبن عاص فتح شد، 02
تا این زمان ازآغاز قرن دوم هجری به بعد مذهب شافعی داشتند. 

 و آرامگاه امام شافعی درشهر کهنۀ قاهره وجود دارد . 
ولفای فاطمی مصر باوجودی که به مذهب اسماعیلایاه 
اعتقاد راسخ داشتند و به تبلی  این مذهب می پرداوتند، اماا در 
موردسایرمذاهب نیز تعصب اعمال نمی کردند  و جامع االزهار 
که درزمان والفت این دودمان تاسیس شد اجازه داشات تاا باه 
 تدریس سایرمذاهب ازجمله شافعی وحنبلی ومالکی نیز بپردازد. 
فاطمیان به ترویج علم وتکریم علماء بدون هیچ واوناه 
تعصب می پرداوتند و به تاسیس کتابخانه ها ومطالعات عالامای 
توجه واص داشتند . این سلسله تا زمان فتح مصربه دست قهرمان 
نامدار تاریخ اسالم صالگ الدین ایوبی برمصر فرمان رانادناد و 
هنوز آورین ولیفۀ فاطمی بربالین نزع بود که به فرمان صاالگ 

 الدین ایوبی وطبه به نام ولیفۀ بغداد ووانده شد . 
از ولفای نامدار فاطمی درمصر المستنصرباهلل بود کاه 
درزمان والفت او حکیم ناصروسرو به قاهره رفات وباه درباار 
ولیفه رسید و ازآن لحظه دل به آیین اسماعیلیه بست و باا دل 
 وجان دوستدارآن ولیفۀ فاطمی شد . چنانکه در قصیدۀ زیبای :

بگذرای باد دل افروزوراسانی   بریکی مانده به یمگاان 
 دره زندانی

اندرین تنگی بی راحت بنشسته   والای ازناعامات وازضایاعات 
 ودهقانی

 می ووید: 
 داغ مستنصرباهلل نهادستم            به دل و دیده و برسینه و پیشانی 
)دنبالۀ سخنان داکتررهین و متن کتا  ) یمگان ( رادرشاماارۀ 

 بعدپی میگیریم. اداره(
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 هفته نامۀ امید  8811شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 شمال کالیفورنیا                مشتاق احمدکریم نوری

  افغانستان

کشوری به زیبایی یوسف ، به غم و اندوه پدرش 
 و به خیانت برادرانش

 به نام ودایی که واک آفرید      کز آن واک انسان پاک آفرید
 به بسم اهلل می ووانم ودا  را         ز مشتی واک آدم ساوت ما را
آری، انسان پاک، نه آدم نماهایی که به ظاهر وویی انسان 
اند ووویا اشرف مخلوقات، اما دراصل شیوه، رفتار، وافاتاار و 
کردارشان، ناانسان، نادانی، نامردمی، نامردی و نامرادی موج می 
زند. بلی هردوپا رانمی شود زودانسان وطا  نمود. این نوشته را 
درآستانۀ دهم محرم عاشورای حسینی ودمت اهل دانش ووواناش 

 و بینش پیشکش می کنم.
هجری قاماری باود،  1000چندروزشروع سال جدید 

درآستانۀ محرم امسال تحوالت عظیمی درکشور عزیزما درهمایان 
هفته رقم وورده است. بهرحال حماسۀ جاویدان سایادالشاهاداء 
حضرت امام حسین)رض( و یاران پاک طینت شان که باهافاتااد 

ه ق درمیدان کربال به  ۲1ودوتن ازیاران جانباز ومتعهدشان درسال 
شهادت رسیدند وقیام بزر  ورستاویزعظیم الشأن را درتااریاخ 
مبارزات اسالمی و جهانی به مثابۀ یادوار ماندواربه ثبت رساندند. 
حادثۀ عشق در دشت وون، و تعهدوهمبستگی به حرف وعمل را 
بازتا  دادند، که واطرۀ آن حماسۀ بزر  نسل به نسل وسینه باه 

 سینه باقی و جاویدان است .
چند دهه میشود که کشوربخون غنوده در مسلخ زمااناه 
ملت مظلوم آن سالوی میشوند و سرک به سرک وکاوچاه باه 
کوچۀ آن وون جاری است وصدای شلیک و دود باروت مشاام 
هارا می آزارد. افغانستان به)البراتوار( جهان مبدل وردیده، وقیام 
کربال وحماسۀ وون وآتش همواره در این مرز وبوم ادامه داشتاه 
است. امروز طنین وصدای اهلل اکبر بازهم بلندشده، ولی هارکاس 
حرمت و تقدیس وورامیداشت این صدای پرطنین پاک ومنزه را 
درک نمی کند. ودایا، بار الها! کسی یا کسانای کاه حارمات 
وتمکین اهلل اکبر رانمی دانند وآنراوسیله برای معامله هاای شاان 
قرارداده اند، یا الهی برکمر شان بزن، و اهلل اکبر رامربوا ومنوا 
به انسان مسلمان بساز، انسانی پاک ومنزه، انسانی با فارهاناگ، 
انسانی باتعهد وهمین طور انسان زیست باهمی، باعلم وپیشرفت هم 
آواز وبه همه ارزشها حرمت داشته و ارزشهارا بی ارزش وضاد 
ارزش ننمودن وبه ابنای بشرحرمت داشتن، وتعهد والتزام به میثاق 
های بین المللی واعالمیۀ جهانی حقوق بشر ودیان وآیایان واود 

 واندیشه های دیگران !
آری هموطنان عزیز ومطالعین ورامی، دراین شاب وروز 
ماباید بابصیرت سیاسی وآواهی اوضاع واحوال وطن وجهان را 
مورد غور ومداقه قراربدهیم، و اهلل اکبر که فریاد حق است وبرای 
داد وواهی وعدالت وستری است، درحقانیت وطنین آن کتاماان 

ودا بزر  است ! ای بارالهای ماا  -وفرووذاشت نکنیم. اهلل اکبر
دریک موقعیت سخت ودشوارکنونی بازهم قرارورفاتایام. هاماه 
کسانی که الف ووزاف ازعدالت اجاتامااعای مای زدناد واز 
دموکراسی ودادرسی ودادوواهی وپ می زنند باملت ماا پشات 
دور داده داده اند. ودایا سرملت ما رحم وروشنی بفرما، مارابه راه 
راست ومستقیم هدایت و حمایت کن، راهی راکه انعام فرموده یی 
وپس ازانعام مورد نفرت ونفرین ولعنت تو قرارنگرفته باشد. چارا 
ناقوس ما سرچپه نواوته میشود، تاچه وقت ملت مان درهر غسال 
وون به قول مرحوم غبار دوباره همان پیراهن واون پار واودرا 
برتن کند؟ چه دوران دهشتناکی بازهم فرا رسیده، دورانای کاه 
کور دالن دارندمی وواهند برمظلومان وکاوران ووااماوشاان 
حکمرانی نمایند ! ساجق های ارزان و انسان های کم ظرف هردو 

 دراوایل وو  شیرین می باشند !
آری ووانندوان ورامی، وونابۀ جاگارم چاون اشاک 
مایوسی یکباردیگر چشمانم را سیالبی نموده . وفتۀ مشهور همواره 
به جامعۀ مظلوم ماصدق میکندکه جامعۀ ووسفنادی، مارباوا و 
سزاوار حکومت وروان است. جملۀ امیرکبیر درذهانام تاداعای 
میشودکه اول فکرمیکردم مملکت وزیردانا می وواهد، بعدها باه 
این فکر افتادم که نه، پادشاه دانا می طلبد، امااباعادهاا بادیان 

 نظررسیدم که مملکت ملت دانا و بینا می وواهد ! 
این روزها اهلل اکبر ازهمه طرفها بلندشد، وفتند پاکستاان 
تحریم شود، سالگ های بیشمار والیتناهی به سرباز اردوی مالای 

اوسات کاه  10وپلیس ملی وامنیت دولتی نثار وردیاد. درروز
روزجهانی جوانان بود، رییس جمهورتایید وتاکیادکاردکاه باه 
پیشگاه ملت وجوانان جانشین او را مردم تعیین وواهد کرد، ومن 
اهل وریز نیستم، من پروژۀ ناتمام امیرامان اهلل واان راتاکامایال 
میکنم، مخالفان بیایند یا باما زانو به زانو بنشینند، یا زانوهای شاان 
رامی شکنیم. غنی احمدزی رییس جمهور فراری وو  یادم هست 
که درهمین روز جوانان دوروزپیش ازفرارش درنشست وکنفرانس 
روز جوانان وفت من اهل معامله نیستم وقادرت را روزی باه 
جانشین وودواوذار میکنم که شمامردم افغانستان او را اناتاخاا  

 نموده باشید می سپارم !
 در اینجاکمی از روزجهانی جوانان صحبت میکنم که این 

روزتوسط یونسکونامگذاری وهسته وذاری شد وبه ملل ماتاحاد 
دسمبر وفیصلۀ مجمع  1۲در 1999ارجاع وردیدتا باالوره درسال 

عمومی سازمان ملل متحد تذکاریافت وبه تصویب رسید. به ایان 
معنی ومفهوم که دوران جوانی شیرازۀ زندوی است، دوران جهش 
وجنبش وتوان وطاقت، و نقش جوانان درکار وزنادوای وحاال 
وآینده ارزشناک است . به یاد می آرم درزمانی کاه دانشاجاوی 
دانشگاه کابل بودم،درمصاحبۀ که دوست هام ماکاتابام آقاای 
عبدالرحیم احمد پروانی درنشریۀ هیواد وطن دربخاش جاواناان، 
حدودچهاردهه قبل نشر شده بود، وفته بودم که جوانان آواهترین 
وپرانرژی ترین قشر اجتماع میباشند. شایان یادآوریست کاه مان 
ونویسنده ووبرنگارعزیز وچیاره دسات آقاای عابادالارحایام 
احمدپروانی درلیسه در دوصنف جداوانۀ بخش اجتماعیاات مان 

( بودم وایشان ازصند دوازدۀ 1کفتان)کپتان( صنف دوازدۀ الف)
هم یادمیشد. بعد من  0و دوازدۀ1( بودیم، درآنوقت دوازدۀ 0  )

به دانشکدۀ زبان وادبیات وباادبیات و علوم بشری کامیا  شدم و 
ایشان به حقوق وعلوم سیاسی . اماا ایشاان دروساط درسای 
درپوهنتون کابل برای تحصیالت انجنیری به اتحادشوروی وقات 
رفتند، ومن درهمان دانشگاه کابل به دروس ادامه دادم. البته کاه 
من هم برای دورۀ ماستری به انستیتون پوشکین در ماسکو کامیا  
شده بودم. بهمه حال واطرات زمان مکتب ودانشگاه بارای هاماه 
پرازواطره است ونازک ویالی های آن دوران برای همه فراموش 

 ناشدنی میباشد.
ازحاشیه به متن می آیم که ازاهلل اکبریادنمودم . آری اهلل 

 اکبر بلی وداوند)ج( بزر  است. 
برویزهموطن که کنون وقت سناگارسات دراهاتازازبایارق اهلل 

 اکبراست
وااورشاایاادانااقااال  طاالااوعااش زواااوراساات وااون 

 دوصدهزارشهیددالوراست
 اینخاک سرزمین دلیران میهنست ای مدعی بدان که تراواک برسراست
 برویز تا قیامت کبرا به پا کنیم         مستضعفان جهان همنوا کنیم 
تابشکنیم وردن طاغوت قرن را       اعالم انقال  به والاق وادا 

 کنیم
ای ملت غیور، ای آفتا  شرق        دایم شعار تو توحیاد اکابار 

 است
 نازم براین شعار غرور آفرین تو        

 نابود باد دشمن ناموس ودین تو
افالطون وفته افرادی که با ماهم عقیده هستناد باه ماا 
آرامش میدهند، افرادی که مخالف با طرزفکر مااند به ماداناش ! 
بلی، قراری، آدمی وانسان مهرورز ووردمند برای لذت باردن از 
زندوی به آرامش نیازدارد وبرای چگاوناه زیساتان باه داناش. 
وطرناک است سیاست بدون شراف، علم بدون انسانیات، ثاروت 
بدون زحمت و دانش بدون شخصیت، لذت بدون وجدان، عبادت 
بدون اوالص، وطندوستی بدون ایثار و تجارت بادون انصااف، 

 رهبریت بدون تعهد وشخصیت بدون اوالق !
اتفاق هرجابودآنجا ولستان میشود  ازنفاق کینه ویزد ملک ویران 

 میشود
من دراین هفته دربرنامۀ تلویزیونای ام دریاچاۀ ساخان 
ناشرافکار مردم شریف و درددیدۀ افغانستان، که درحادود یاک 
دهه میشود از البالی نشرات تلویزیون نشرمیشود وقباال ازنشارات 
رادیویی بازتا  می یافت. دراین حساسترین مقطع زمانی وبارهاۀ 
تاریخی که بازهم هیاهو بلند شده که تاریخ تکرارمیشود، چنانچاه 
شده روان است، ضرورت یک همبستگی رسانه یی وانقال  رسانه 
یی را از جملۀ مبرمیت های فعلی عنوان نمودم . اول رسانه هاای 
وروهی ووسایل ارتباا جمعی بسی بسی بازر  و ساتار  و 
ارزشناک است که همۀ کسانیکه دردنیای ژورنالیسم کارحرفاوی 
ومسلکی می نمایند دراین کمپاین همبستگی عمومی نقش واودرا 
مدبرانه ایفانمایند وسهم بگیرند، کسانیکه پاکی ومنزه بودن رسانه 
داری وبرنامه داری رانمی دانند وازآن استفادۀ ابزاری مینماایاناد 
وهم نمیخواهند فرا بگیرند، انسانیت شان وعدم علمیت شان وامانت 
کاری شان را زیرسئوال میبرد. دراینجا نوک سخنان من به هاماه 
رسانه های لنگی دار، بی لنگی )های الیت ورموی ها( ناکاتاایای 
دارها و بو پوش هاست، که به نحاوی از اناحاا واالفاکااری 
ووطاکاری دارند ووطا  مابه ایشان همین است که وطاا ژرف 
وشگرف شان نافهمی، کژاندیشی وعدم مسئولیت پذیری وآسیب 
شناسی است. ملت سخت منتظرمسئولیت های اوالقی و ایاماانای 

 ماست.
بلی امروز زمان آن فرارسیده که انقاال  رسااناه یای 
آغازشود، دراوکراین شخصی ازسرکس وبخش کمیدی به ریاست 
جمهوری رسید، بلی او زمانی )شو من( بودکه دررسانه وصحاناۀ 
تمثیل بازی میکرد، مردم اورا انتخا  کردندوبراو اعتماد نمودند، 
اوهم به ملت وعدۀ کار، حرمت وصداقات و عادالات وماباارزه 
ودادوواهی داد، همه براو باور کردند، اوهم ازوود برنااماه هاا 
وپالتفورم ارایه نمود و ریفورم  هایی را درساوتارعملای ناماوده 
راهی است. اوبه ملتش وفت که دردیوارهاودفاتر ودوایر به جای 
عکس هایش ، عکس های فرزندان تان رانصب نمایید تاهرزمان که 
 مرتکب والف ورزی می شوید وشدید به فوتوها وتصویرهای 

 سدنی ، آسترالیا                                     نصیراحمدرازی

 از کنگینۀ تصوف
وروهی ازعرفا وصوفیه معتقدبودند دعاکردن اظهارهستی دعا : 

دربرابرهست مطلق وواهدبودکه ناظر به شرک و دوبینای اسات، 
الجرم هروزدعا نمی کردند و عنایت حق را درقبال نیستی سالاک 

 می دانستند.
 هست حق جز به نیست نگراید     زاد این راه نیستی باید

چون کسی ازبایزید دعایی دروواستی، وفتی: وداوندا ! 
ولق تواند وتووالق ایشان، من درمیانه کیستم که میان تو و ولاق 
واسطه باشم؟باز باوود وفتی : اودانای اسراراست، ماراباه ایان 

 فضولی چه کار ؟)تذکره االولیاء عطار(
* ذوالنّون مصری رایکی وفت مرادعاایای کان. وافات: ای 
جوانمرد، اورترا کاری درسبق پیش شده است، بسایااردعااهاای 
ناکرده که ترا مستجا  شده، و اور جزآن بااشاد غارق شاده 
 رادرآ  بانگ چه سود؟ جز ازغرق شدن وزیادت آ  در ولو .

* انصاری ووید : دعا صوفیان را نه مذهب است که ایشاان باه 
 حکم سبق می نگرند که همه ببوده .

* معروف کروی وفت: صوفی اندر اینجامهمان است، تقاضاای 
مهمان بر میزبان جفااست. مهمان که به اد  بود، منتظر باود ناه 

 متقاضی .
* و نیز واسطی وفت: من و او! و او و من! کرد من و پاداش او! 
و دعای من و اجابت او ! این همه ثنویّت است ودووانگی.)طبقات 

 الصوفیۀ انصاری(
* واسطی وفت: هر که از قسمت یادآرد از آنچه او را در ازل 

 رفته ، از سئوال و دعا فارغ آید . )تذکره االولیاء عطّار(  
* حسین بن منصورراوفتند: دست دعادرازتراست یادست عبادت!
وفت:نه این ونه آن!!اوردست دعاااسات تااباه دامان نصایاب 
بیشترنرسد!وآن شرک راه مردان است اوردست عبادت است تاباه 
دامن تکلیف شرعی بیشترنرسدوآن دهلیز سرای ایمان اسات! ولای 
دستی که ازآفرینش برتررسددست سعادت است در ساراپاردهای 
 عنایت متواری تاوودکی برون آیدودست به که نهد.تفسیرانصاری  
* شبلی وفت:هرکس که ازحق تعالی سئوال کندترک اد  است

 )عوارف المعارف(
* از ابوالقاسم کرکانی پرسیدندکه سالک درتحت جریان احوال 
احکام قضا رضا ورزد یادست دردامن دعا زند. فرمود:اور رضاا 
ودعارامحل یکی بودی منافات ثابت شدی، امامحلّ رضاجنان است 
ومحلّ دعالسان. پس سالک در جریان احکام قضا به دل راضای 
باشد وبه زبان داعی. وفتناد:چاون دل راضای اسات فاایاده 
دعاچیست؟ وفت:اظهارعجز ونیازدرحضرت بی نیازچاره ساز، و 
ازحال وود وبردادکه اورمأموربه دعانبودمی ازغلباه ی سالاطاان 
رضا زبان به دعا نگشادمی وباوجودمأموری چندسال اسکه ازدعاا 
عاجزم ودرتعب مطلو  حیران . زیرااور ازاو وواهی دون همّتای 
است واور اوراوواهی بی حرمتی است. وفتند: چرامعرفت نامای 
وواهی؟ وفت: غیرت محبتم نمی وذاردکه مر اورا شناسام، چاه 
من نمی وواهم اورا غیراو شناسد، تامن منم غیاراوبااشام الجارم 

 معرفت نتوانم وواست. )جواهر االسرار ووارزمی(
 که همی دوزند وواهی می درند *زاولیاء اهل دعا وود دیگرند
 که دهانشان بسته باشد ازدعا قوم دیگر می شناسم زاولیا

 جستن دفع قضاشان شدحرام   ازرضا که هست رام آن کرام
 کفرشان آیدطلب کردن والص  درقضا ذوقی همی بینندواص
 ایمنی از تو مهابت هم ز تو    هم دعاازتواجابت هم زتو 

 داده دل را هردمی صدفتح با     ای دعا ناوفته از تو مستجا 
 آن دعای بیخودان ووددیگرست   آن دعا زونیست وفت داورست

آن دعااوآن اجاابات  آن دعاحق میکند چون اوفناست
 ازوداست

 )مولوی(
 محصول دعادر ره جانانه نهادیم  * ماوردسحربرسرمیخانه نهادیم

 )حافظ(
   دوزخ آشامان جنت روز رستخیز

 حاکمند ونی دعادانندونه نفرین کنند        )کلّیات شمس تبریزی(
 *کلیدقفل اجابت زبان واموش است    

 قبول نیست دعاتا دعاتوانی کرد          )صایب تبریزی(
*************** 

آنان نگاه کنید وازوالفکاری دست بردارید ومسئولیت پذیری و 
کج نگری وکج اندیشی راکنار ریزید. اما در عصرما درکشاورماا 
بایدوفت ونوشت که به نسل بعد وفته شودکه درعصر راقم ایان 
سطور برای وندیدن وونداندن کف نمیزدندومسئولیت برای شاان 
نمی دادند. بلی چک نمی زدند)می چکانند( وولوله میزدند. کشته 
شدن واشۀ قندهاری کمیدین با منتهاای بای آزاری ماردم را 
میخنداند، برلبهای مردم ونده میکاشت. چون وندیدن هاناراسات 
وونداندن هنرواالتر ومایۀ شرم است چنین کسی را کشتن ! دیان 
مبین اسالم عزیزوفته که ونده مومن به دیگران صدقه پناداشاتاه 

 میشودوکمیدین هاونده صدقه می دادند. ) صفحۀ شش (
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 هفته نامۀ امید 8811شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 استاد محمد مُحقّ
 گاه مردی و نامردی در آزمون

چه دشوار است یک مرد در میان اینهمه نامرد.. یاک آزاده در 
فراز در میان ایاناهاماه  میان اینهمه وود فرووته.. یک یل وردن

کوتوله زبون.. آفرین به رشادت جوانی که نشان داد وون مسعود 
هایش جاری است.. به استخبارات بیگااناه  بزر  به راستی در ر 

نشان داد که فروبلعیدن یک سرزمین کار آسانی نیست، حتی اوار 
صدها هزار مزدور تربیت کرده باشید.. او نشان داد که هندوکاش 

 برای چنین رادمردانی است که سربلند و مغرور ایستاده است..
ترین روزهای تاریخ ما مشعلی شد تا راه آزاده زیستن  او در تاریک

تصمیمای باه ناماایاش  را نشان دهد.. او تصمیم را در روزوار بی
ارادوی متبلور کرد.. او عزیمات  وذاشت.. او اراده را در زمان بی

عنصری فریاد زد.. اما اور واری به پایش  را در ایام سستی و سست
ولید شک نکنید که با یکایک تان حسا  وود را تسویه وواهیم 
کرد.. شمایی که با وون پدرش تجارت کردید و در روز مباارزه 
تنهایش وذاشتید.. ما بیش از این از احمد مسعود انتظاری ناداریام. 

 او رسالت وود را تا همین جا به ووبی ادا کرده است./
 ... افغانستان

 سرشک از روم پاک کردن چه حاصل     
 عالجی بکن کاز دلم وون نیاید
بلی واشۀ مظلوم کشته میشود ووجالات آور اسات کاه 
بعوض ندامت وتسلیت وویی به او وذشته از مرتکبین این حادثاه 
حتی دیده شدکه رسانه داری بگوید بالیم به پسش ! بلی، درشاهار 
بد و در رسانۀ بدتر ستم فرمانروایی میکنند واهل بی ورد ونااباه 
سامان رسانه ازاین جنایت جانبداری می کند. همیان طاور دیاده 
شدکه وان قره باغی، فرزند بازول بدوشی وچندهنرماناددیاگار 
درورطۀ نابخردی کشته شدند توسط متعصبایان. اماا فارزنادان 
وودشان دی جی میکنند، مدل شدند وحتی باهنرمندان اناث کاه 
قبالهم عروسی کرده بودند، ازدواج کردند، مثل وانم ناغاماه را 
پسرمولوی محمدنبی محمدی مغفور ازدواج نموده، ولی بیاچااره 
جوان بچۀ دروقت مهاجرت به جرم اینکه جمپر کوبایی پوشیاده 
بود کشته شد، وزمانی که هم وفته شده که بچۀ مسلمان باود، باه 
پدرش که حاجی ومرد متدینی است، وفته شدکه برو اورمسلمان 

 بود ده جنت میره واوه نبود به دوزخ !
امروزوقتیش است که نقش رسانه داری و رول آن ترکیز 
وتدریس وردد وانقال  رسانه یی آغازشود . رسانه هایی واروناه، 
غیرمستدل وودابچاتی ووطاکار تحریم شود. طبق راپورهای تاازه 
بین المللی ازجمله سازمان وزارشگران ووبرنگاران بدون مرز یاا 

رسااناه  0۰۲۲سرحد، ووزارشهای معتبربین المللی و ملی، دردود 
 001ونهادهای آموزشی رسانه یی درمطبوعات کشورموجود بود، 

رسااناۀ  1۲۲9ایستگاه رادیویی و نیز 001دستگاه تلویزیونی و
چاپی شامل روزنامه، هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه، فصلنااماه، 

آژاناس واباری 119واهنامه، مجله، جریده فعالیات دارناد و
موجوداست . آزادی بیان قابل ذکراست که وفاتاه شاود امااو 
اورندارد وبایدکه مراعات شود وحقیقت بیان وارددو کاتاماان 
نشود. کار رسانه داری بودنه بازی، کفتربازی ومرغ بازی نیست که 
وفته شود بگیل است ! ووانشی است، احمری است، سرخ شیرازی 
است، کلنگی است، ماکیان است و جاناگای اسات وهامایان 
اصطالحات ویابانی. بقول ظریفی که درمجلس وردانندوی مجلس 
هنری راپیش می بروداشت نمایش وردانی می کرد، کسی صدای 
مرغ راکشید، نمایشگردان صداکرد این مااکایاان کای باود؟ 
صداآمدکه کاکیت وروس است، نمایشگردان صداکرد هارچاه 
باشی بازهم مرغ هستی ! کسانی که علم وفن روزنامه نگاری رانمی 
دانند ولی مالک رسانه یی شده اند، باید درایمان واود ودرکاار 
ومسئولیت وودکه حق را کتمان میکنندوبه لجاجت شاان اداماه 
میدهند، باید تجدید پیمان نمایند. چنانچه ازهمان قماش باز عوضی 
که کاله وودرا پیش وودبگذارد، ادعامی کندکه دیگران را)کین 
ورس و شی ورس( یاد میدهد، درحالیکه کین ورس وشی ورس 
جزء وضعیت اساس عسکری وسربازی است. کوری بسته پنجه باز، 
ران چنگ، کمر چنگ، سینه قدری برآماده، واوش باه طارف 

 قومانده، و امر هر امری که می کند صاحب به امرحاضر !
ولی اصول اصیل ژورنالیسم اصاول وضاواباط واود 
راداردکه اهل واقعی مسلک می دانند و هیچگاهی هم مغالطه نمی 
کنند، که در بخش های بعدی این سلسله نوشته هاآنرا دنبال وواهم 

 نمود.
بلی، کشورم سخت دردمنداست، اوروفته شود افغانستان 
چگونه وچطور کشوری است، وفته شود کشوریست به زیاباایای 

 یوسف، به غم واندوه پدرش، وبه ویانتکاری برادرانش !
باتشکر و امتنان ازجنا  محمدقوی کوشان کاه یاک 

ناگارشای  «بخشی ازنوشته های نشرشدۀ اینجانب را درکاتاا 
دریک کتا  نشر مینمایناد وباا اباراز  »برنگارش های نگارنده

ممنونیت از بزروواران دانشمندکه تابه حال تقریظ هایی ناوشاتاه 
اند، داکترعنایت اهلل شهرانی، داکترغالم محمد دستگایار، آقاای 

 سیدآقا هنری وچندشخصیت ورامی دیگر . / 

 واقع بینی مسعود
 روایتی تلخ از شرایطی دشوار

 عبدالحفیظ منصور -«فاتح جنگ سرد»کتاب
جنرال عبدالملک به والیات شمال کشور مستولی شدند 
و ولیم پر زرق و برق جنرال دوستم را برچایادناد، شاهار ماهام 
مزارشریف بدست طالبان افتاد، طالبان و هام دساتاان عار  و 

 پاکستانی آن وروه، وارد شمال کشور شدند.
در ظرف ده روز، ده والیت شمال و شماال شارق باه 
اشغال طالبان درآمد، در بروی از نقاا والیت بدوشان پرچم سفید 
به رسم طرفداری ازطالبان برافراشته شد و تنها دره پنجشیر بود که 
مقاومت می کرد که از پنج جهت مورد حمله طالبان قرار داشت و 
اندرا  در آشفتگی به سر می برد پاکستان طالبان را به رسامایات 

وبه طور رسمی پشتیبانی وود را از آنها اعالم نمود. ووهر شناوت 
ایو  وان وزیر وارجه آن وقت پاکستان اعالم داشت کاه باه 
زودی استاد ربانی جنرال دوستم و احمدشاه مسعود به وسیله طالبان 

 دستگیر وواهند شد.
در حالی که استاد برهان الدین رباناى ریایاس دولات 
افغانستان با عجله از تالقان وارج شد و به تاجیکستان پنااه بارد؛ 

برد، و در محاصره واقع شده باود  استاد سیاف در کندز به سر مى
نیز، با زحمت فراوان راهى تاجیکستان وردید. جانارال دوساتام 
پیشتراز دیگران باهمکاران نزدیکش به ازبیکستان وازآنجابه ترکیه 
رفته بود. سیدمنصورنادر  رهبرفرقۀ اسماعیالایاه ذریاعاه یاک 
هلیکوپتر به ازبیکستان فرارنمود. استادکریم ولیلى رهابارحاز  
وحدت اسالمى دربامیان باقى مانده بودویک فروند هلیاکاوپاتار 
درآنجا آماده بود، تا ذریعۀ آن به وارج انتقال داده شود.در چنیان 

 وضیعتی،درپنجشیر)مرکزمقاومت(چه می وذشت؟
ها توسط طالبان قطع شده بود و  های پنجشیر از مدت راه

نرخ وندم به فی سیرسه صدهزار افغانی صعود کرده بود، چندیان 
های شان ازپروان وکاپیسا وشماال کاابال  هزارمجاهد با وانواده

هانان ناداشاتاناد،  درپنجشیربسرمی بردند، درپنجشیرأکثر وانواده 
ازتوت وتلخان استفاده میکردند ومیزان ورسنگی به حدی بود که 
چندنَفَردربیمارستان روه پنجشیربه علت ورسنگی چندروزه، جاان 

 باوتند.
برای مجاهدین توسط دو فروند هلیکوپتر از تالقان ناان 
پخته به پنجشیر انتقال می یافت واورآسمان ابرآلودمی باود ایان 
کار هم صورت نمی ورفت، در وزانه مسعود بیش از چناد  لاک 
افغانی چیزی نمانده بود.چند هفته پیش از آن احمد شااه مساعاود 

وواست برای پیداکردن مبالغی، موترهای شاخاصای اش را  می
درمزارشریف به فروش برساند و در جمع کثیری از قومندانان که 
همه به فروش آن رأی دادند، صاحب این قلم بنا بر دالیل مختلف 
با این کار مخالفت نمود که آن مطلب همین حاال در کتا  جلسات 

 ها جلوویری بعمل آمد. درج است و در نتیجه از فروش آن
درچنین وضیعتی طبیعی است که روحیه مردم تاچه حد 

کاران وویش که در رأس ما  پایئن می آید، همه روزه همراه باهم
رفتیام،  انجینرمحمد إسحاق قرارداشت ذریعه یک جیپ به دفتر می

ها به عنوان سالم به سختی بااال  شدند و دست مردم نگران دیده می
شد، انجینراسحاق که در مقاومتش در برابرحوادث اناگاشات  می

نماست و به شعر هم چندان رغبتی ندارد، در مسیر راه ایان بایات 
 کرد: حافظ را زمزمه می

 شب تاریک وبیم موج ووردابی چنین هایل
 ها  کجا دانند حال ما، سبکساران ساحل

پیام ماجااهاد »یی برای هفته نامه آنروزقراربودسرمقاله
بنویسیم، ودامیداندچقدر درکنار دریای پارنده قادم زدم تاا «

ها مارده  یی بیابم، اما نتوانستم، وویی در آن روز همه سوژه سوژه
 بودند...

در جوار منزل ساده احمد شاه مسعود ناظام وتارتایاب 
محافظین برهم وورده بود، از دو اتاق فرماندهای مساعاود کاه 
دریکی ازآن مخابره جابجا بود و در دیگری آن شب چهارم جوزا 

یی مشتمل از سران جبهه پنجشیار تاحات ریااسات  جلسه10۲۲
احمدشاه مسعودتشکیل شد. درهرچند دقیقه وبرتسلایامای یاک 

رسایاد،  ولسوالی وَ یا یک منطقه از طریق مخابره باه واوش مای
طالبان راه سالنگ را شگافتند و قوای شان از دو طریق باهم وصل 

 وردید.
مال عبیداهلل وزیردفاع طالبان، و یکی دیگر از فرماندهان 
مشهور مجاهدین در سالنگ که تسلیم طالبان شده باود، ذریاعاه 

وفتند ماقااومات  وواست تا تسلیم شود و می مخابره از مسعود می
بیهوده است و ... پبشرفت سریع طالبان کشورهای آسیای میانه را 

ها در صدد تأمین روابطه با طالبان افتاده  وحشت زده کرده بود، آن
بودند، استادربانی از تاجیکستان ذریعه تلفن به مسعود اطاالع داد 
که سیاست درین جاتغییرکرده ودیگر آماده همکاری نیستند، باید 
درفکر نجات وودباشید، بدین معنی که باید فرارکنید... و مسعود 
ولیلی سفیرافغانستان در دهلی، احمد ولی مسعود برادر احمدشااه 

فرستادند  های مشابهی می مسعود در لندن و یک جمعی دیگری پیام
داشتند که مقاومت بیهوده است و  و به احمدشاه مسعود تأکید می

 باید کشور را ترک کنید..

افراد ارتباطی باریاست استخبارات، روابط وود را با این اداره قطع 
کرده بودند وریاست استخبارات طرحی راترتیب کرده بودندکاه 
در آن وفته شده بود تا مسعودازکشوروارج شود، فاهایام واان 
وبروی کسان درمواقعی باسیاستهای احمدشاه مسعود موافقت نشان 

دهد قدرت را در پنجشیر بدست بگیرد و از طاریاق تافااهام  نمی
 باطالبان از قتل عام در پنجشیر جلوویری شود.

فاایاده و  در جلسه سران پنجشیر تنها یک نَفَر مقاومات را بای
زیانباروواند راه مذاکره ووفتگوراباطالبان پیشنهادکرد، امابقایاه 

بار دانستند، ولی روشن نبودکه این مقاومت به  آنراردکردندو زیان
مقصد نجات کشور است وَیَا وودکشی، مقصد ماازقدرت واقاع 
بینی مسعود است، درحالی که تاعادادی از أفاراد سارشانااس 
وهمکارمسعودبه وارج پناه بارده باودنادوماقااومات را یاک 

وواندند. مشوره شروع شدیکی قبل ازمقاومت، تخلیه  ثمرمی امربی
دسته جمعی پنجشیر و رفتن مردم به تاجایاکاساتاان را ماطارگ 
نمودتابعد، مجاهدین باویال راحت جنگ کنند به یقین تخلیه دسته 

های قاران  جمعی در آن شرایط نه ممکن بود نه مفید، دیگری وتم
مجید را در سراسر مساجد پنجشیر را مطرگ نمود، سومای وجاود 

دانست تا مجاهدین به سر سختی  زنان و اطفال را در منطقه الزم می
دفاع نمایند، آینده أفغانستان به تصمیم این جلسه به ویژه به اراده 

ها افاغاانساتاانای  احمد شاه مسعود وره وورده بود وووش ملیون
 انتظار تصمیم او را داشت.

درجریان جلسه، غالم رضاحدادی سفیرایران درامورأفغانستان باه 
مسعود تلفن زد ودراولین پرسش وفت: آمرصاحب! هنوزدرداوال 
هستى؟! آمر صاحب با لحنى ورفته، ناشى از چناد شابااناه روز 
بیخوابى، اما مصمم در پاسخ وفت: چه فکر میکنى؟ من بایاد در 

 میان مردمم باشم و در میان آنها کشته شوم...!
سوال دوم حدادی این بود: ماچه کرده میتوانیام؟ آمارصااحاب 

توانید، مواد غذایى کنسرو شده، هرچه عاجل از هوا  وفت:اور می
 کنیم... بفرستید، ما مقاومت می

همان شب از طریق رادیو بى بى سى آمرصاحب اعالم کرد کاه: 
کانام،  شوم و نه فرار مای اور یک نفر هم باقى بمانم، نه تسلیم مى

 بلکه مقاومت میکنم!
این صدا هزاران مجاهد را به شور آورد، و مردم تحت ستم طالبان 
را به تعجب واداشت که این چگونه مرد  اسات؟ و راز ایان 

 استوار  چیست؟ 
 برا  دوام مقاومت در پنجشیر یک چنین طرحى را مطرگ نمود.

ها  عقبى پنجشیر درکران منجان و واواک  قطعه کوماندو راه -1
 را ماین کار  نماید، تا دشمن از عقب حمله نکند.

قرارواه ها  دوران جهاد که در عمق دره ها  فرعى موقعیت  -0
 داشتند، دوباره فعال شوند.

توانند، از پنجشیر وارج شوناد  هایى که دواطلبانه مى وانواده -0
 باید تشویق وردند، تا مواد ووراکى کمتر مصرف شود.

پل کوکچه در والیت تخار منفجر وردد، تا طالبان نتوانناد باه  -0
 سو  مناطق ماورا  کوکچه پیشرو  نمایند.

برا  دوام مقاومت در پنجشیر، با علما و مو  سفیدان مشوره  -۰
صورت ویرد، چون در صورتى که مردم وواستار دوام جاناگ 
نباشند، باید راه دیگر  را سنجید که فردا جلساه باا اشاتاراک 
نمایندوان سراسرپنجشیر تشکیل شدوهمه بیک صداوفتند: هاماه 
می میریم ولى تسلیم طالبان نمى شویم!و به امرصااحاب مساعاود 
پیشنهاد کردند که جوانان در شمالی دست به حمله بزنناد و راه 
طالبان به سو  مناطق شمال را قطع کنند و مو  سفیدان همه از 
داول پنجشیر دفاع مى دارند. هفته نامه پیام مجاهد درآن شامااره 
در برابر آمادوی جانبازانه مردم چیز  بهتر از شعر عابادالاقاهاار 

 عاصی نیافت و به ستایش از این فیصلۀ مردمى نوشت :
 جنا  کفر و دین من   ویال من یقین من 
 دیار نازنین من  بهشت هفتمین من

 چه آفتا  و آتشى کوه و کمر غالم شان
 چه مردمان سر کشى  قیامتى قیام شان

 به وانه وانه آرشى  به وانه وانه رستمى
 دالور  کمان کشى  برا  روز امتحان
 چه سر بلند مردمى  چه سرفراز ملتى

 شرافت جبین من که واک راهشان بود
 به ووش سنگ سنگ وود  شهادت و مراد را

 ولو  سر زمین من چه سخت نعره مى کشد
باجنرال عبدالملک تماس ورفته شود وپیش ازینکه طاالاباان  - ۲

نفوذ وود را در شمال محکم نمایند وی به قیام تشویق وردد، چون 
تحلیل این بود که ملک به اثر دشمنی که با دوستم داشت با طالبان 
یکجا شده در صورتی که به سلطه طالبان راضی نیست، ولی از این 

تن از مجاهدین تحت فرمانش باه ۲22که امیراسماعیل وان را با 
تواند با این جناگ تامااس  طالبان تسلیم داده، شرمنده است أو نمی

 بگیرد.
بر أساس این فیصله آمرصاحب درصددتماس با عبدالملک برآمد 
و غفورزی این تماس رابرقرارنمود، آمرصاحب أورابه قیام تشویق 
کردواز وی پشتیبانی وود را إعالم داشت که در نتیجه فردای آن 

 روز حدود سه هزار از أفراد طالبان تارو مار شدند.
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قضاوت عدلی: به تعقیب راپور سووتاندن چهار نفر معتادیان در 
نیلی مرکزوالیت توسط باغیان طالبان در ماه اکتاوبار امساال )

اکتوبر(، یک منبع امنیتی مؤثق ادعا کرده است که سه نفر آن 1۰
مقتولین سووتانده شده عضو قوای نظامی سابق و یک نفر شان هم 
فعال اجتماعی بود. اوعالوه نمود که باغیان طالب فامایال هاای 
مقتولین را با تهدید هدایت داده اند تا درین باره زبان باه ساخان 

 نگشایند.
، درتخار، قتل ظالمانه وبدون قضااوت 0201هشتم نومبر

عدلی: باغیان طالب در ناحیۀ )سرای سنگ( تالقان مارکازوالیات 
یک پسر وورد سال را به قتل رسانیده اند. منابع محل، ادعاا دارد 
که وی بعد از اینکه متهمِ حمله بر وانۀ طالب باغی بوده یک نفار 
شان را به قتل رسانیده است از طرف طالبان کشتاه شاد. حاکام 
محکمۀ طالب، حبس متهم بود؛ ولی در محضرعام توساط قاوای 

 طالب با فیر تفنگ به قتل رسید.
، در غزنی, حبس غیرقانونی واوتطاف: 0201هشتم نومبر

مردم درناحیۀ جغتو ادعا دارند که مامورین و باغیان محلی طالبان، 
مامورین پولیس و اعضای قوای نظامی حکومت قبلی را محباوس 
نموده چندین نفر را از دو روز به این طرف اوتطاف نموده اند که 

 تا هنوز از تعین سرنوشت شان وبری نیست.
، درکاپیسا، وشونات وآزار: بااغایاان 0201هشتم نومبر

طالب در آزار مردم ازشروع اشغال شان تاحال دوام داده اناد. 
آورین حادثه لت وکو  و محبوس ساوتن مدیریاک ماکاتاب 

 بودکه ازوی تقاضای اسلحه وتسلیحات داشتند.
این وروه طالب که ادعای مسلمانی سچه دارند باورکنید 
اسالمی است که در هیچ سنت و فقه دیده نشده است. و اما زیادتر 
با زندوی تاوه وانه وعنعنۀ پشتونخواهی مشابهت دارد که هادف 
شان تسلط برهست و بود مادی و معنوی و فرهنگی ما با پشتونیزه 
ساوتن افغانستان عزیز و لطمه براسالم محمدی پیامبر واال شان ماا 
میباشد. طالب ظالم، برای رسیدن به این هدف از هرنوع شکنجاه و 
بی حرمتی  کار میگیرند. اکنون بنگرید امریکایی هاای را کاه 
طالب کافرمینامیدند تا چه حد حتی برای حق حیوانات ماباارزه 
دارند ولی این طالبان، مسلمانانی را که وادم مردم وود بودند باا 
بیرحمی تام، وود شان وفامیل های معصوم شانرا لت و کاو  

 میکنند و می کُشند. 
)قانون ستانادرد  191۰سپتامبر  00امریکا، بروز دو شنبه 

های بهترتربرای حیوانات البراتواری(را تصویب نمود. این قانون 
در اثرمساعی یک پروفیسر از دانشگاه دینور کاولاورادو طارگ 
وردید. وی از طریق تحقیقات، مقاالت، وطابه ها و مصاحبه هاا 
توانست توجه سیساستمداران را جلب نماید که بعاد از ساالاهاا 

دریک جالاساۀ 1910زحمات بی شایبه درروزسه شنبه چهارم می
استماعیه حمایت وود را ازحیوانات ونباتات وحتی زمیان هاای 
المزروع تقدیم نمود که بر سیاستمداران مؤثرافتاد و ماناتاج باه 

 توشیح یک قانون وردید. 
)قانون ستاندرد های بهتر تر برای حیوانات البراتواری(، 
توجه مهربانانه را با ذکر مراعات اصول حفظ الصحاه، مساکان 
مناسب و تهویۀ صحی وواستار است و به وزیر زراعت هادایات 
داده شد تا اصوالتی را برای تمرین سگها نیز تهیه نموده و یاک 
محیط فزیکی مکفی را جهت سالمتی سایکولوجیکی حیوانات مد 
نظر ویرد. واصتآ درد و شکنجه درعملیه های تجربوی حیاواناات 
باید کمترین باشد و محقق ارشد باید طرق مختلف را در چانایان 
حاالت تجسس نماید. همچنین قانون، پرکتس های راکه درد ناک 
بوده میتواند تعریف نمود. ذکر وردیده که هیچ حیوانی بیاش از 
یک عملیات بزر  جراحی تجربوی که مترافق با به هوش آمدن 
هم باشد معروض نگردد )بشمول بعضی استثنااآت(. کااناگارس 
هدایت داد تا تاسیس )کمیتۀ استعمال حیوانات برای تادریاس و 
رفاه شان( با شرگ؛ رول، ترکیب و مسؤولیت هاا در صاورت 
ضرورت به )سرویس تفتیش صحت حیوانات و نباتات( ماعارفای 
وردد. همچنین قانون،  شامل تشکیل یک سرویس معلومااتای در 
)کتابخانۀ ملی زراعتی( میباشد تا در تهیۀ مدارک عالامای بارای 
اصوالتی که توسط قانون برای وقایه از تکارار ریساره هاای 
ناوواسته، تربیۀ مستخدمین، تجسس برای دریافت طریق های کاه 
استعمال حیوانات تجربوی را تنقیص دهد و یا تعویاض ناماایاد 
کمک نموده و برای اینکه چگونه درد و شکنجۀ حیاوان تاحات 
تجربه کاسته شود معلومات علمی میسر سازد. قسمت اویر قاناون 

 مجازات را برای والف رفتاران تذکر داده است. 
کشورهای جهان، نزد شعوروود، وجدان واود و ماردم 
وود وجل و شرمنده و جوا  وو وواهند بود که اوار چانایان 
وروه وحشی، بی رحم، غاصب، دزد، چپاول ور، دروغگو و وعده 
والف را که فقط به عنعنات پشتونخواهی وود باور دارناد و باه 
دیگران اهمیت قایل نیستند به رسمیت بشناسند. جوابگویی کشور 
های جهان دو باال می شود اور این وروه ظالم بد اواالق را جازء 
مردمان مدنی، انسان دوست و صادق جهان در دایرۀ اواالق بایان 

 المللی جا دهند. /

 ...یاغیان طالب ظالم  
،  در زابل، قتل ظالمانه و بدون قضاوت 0201دوم نوامبر 

عدلی: عطاءاهلل محمد یک پولیس سابق در قاالت دیاروز )اول 
 نوامبر( توسط یک ناشناس تفنگدار به قتل رسید.

، دربغالن، قتل ظالمانه وبدون قضاوت 0201سوم نوامبر
عدلی: باغیان طالب، یک افسرامنیتی سابق را در ناحیۀ "ده صالح" 
به قتل رسانیدند. فامیل مقتول ادعا دارد که فرزند شان درسااباق 

 عضو قوای واص والیت غور بود.
، در ننگرهار، قتل ظالمااناه و بادون 0201سوم نومبر 

شهار  ۲قضاوت عدلی: ناشناس تفنگدار در ساحۀ چکنوری ناحیۀ 
 جالل آباد دونفر را به قتل رسانید.

سوم نومبر، در ننگرهار، قتل ظالمانه و بادون قضااوت 
عدلی: دو نفر بصورت اسرار آمیز در ساحۀ توروم به دار آویختاه 
شده بود؛ افشای هویت و دلیل قتل شان توضیح نشده است. یاک 

 ISISتوته کاغد در روی جسم شان دیده شد که نوشته بودند: با 

- K .رابطه داشت 
، در بلخ، قتل ظالمانه وبدون قضاوت 0201چهارم نومبر 

عدلی: جسدبی روگ چهار وانم دربیرون مزارشریف کشاف شاد. 
اکتوبر باه ایاناساو مافاقاود  0۲منابع محل میگویندمقتولین از 

االثربودند. ازنشانه های مرمی درجسام شاان پایاداسات کاه 
انهابافیرهای وشونت آمیزبه قتل رسیده اند. قرار اظهارات فامیال 
های مقتولین آنهابه فعالیتهای مدنی حقوق بشرحصه داشتند. افزون 
برآن وفته اند: بعد از رسیدن یک تماس تلفونای کاه ماعالاوم 
میشودبصورت فریبنده، تیلفون کنناده واودرا ازطارف یاک 

 اورونایزیشن حقوق بشرمعرفی نموده بود، ناپدید شدند.
، در بلخ قتل ظالمانه وبدون قضااوت 0201چهارم نومبر

عدلی: باغیان طالبی چهارعضویک فامیل را درساحۀ فقیرآباد ناحیۀ 
پنجم  شهرمزار شریف به قتل رسانیدند. منابع محل راپور میادهاد: 
بفکر اینکه در قوای نظامی قبلی ودمت کرده اند وانه را ماورد 

 حمله قرار دادند.
، درکابل، وشاونات وآزار: یاک 0201چهارم نومبر

پروفیسر"دانشگاه وصوصی کاتب" را در محل بازرسی وساایاط 
نقلیه از طرف باغیان طالب چون دریشی به تن داشت لت و کو  

 نموده با فیر ولوله اورا مجروگ ساوتند.
، درسمنگان،  قتل ظالمااناه وبادون 0201چهارم نومبر 

قضاوت عدلی: جسدیک مرد در قریۀ روداول ناحیاۀ دره صاوف 
پایان دریافت شد. منابع محل ادعادارد که یک پاارچاه کااغاذ 

ISدرروی جسد مقتول دیده شدکه نوشته بودند)از وابستگان  IS -

K  بود(. همچنین منابع محل وفتندباغیان طالب بروز سوم ناوامابار
یک معلم مکتب را در پیش روی وانه اش در ناحیۀ دره صاوف 
پایان با فیر ولوله به قتل رسانده اند. عالوتآ، بروز دوم ناوامابار، 

 ساله پرداوته اند.  00درهمین ناحیه، طالبان به قتل یک مرد 
، در اوروزوان، وشونت وآزار: باغیاان 0201پنجم نومبر

طالب دریک وانه داول شده اعضای فامیل یک پولیس سابقه را 
شدیدآ لت وکو  داده اند. این فرد ادعا دارد که باغیان طالب در 
وانه اش داول شده مادر و برادرش را شکنجه نماوده واواهاان 

 اسلحه وتسلیحات بودند.
، دردایکندی، غصب دارایی واستافااده 0201پنجم نومبر

ازجبرغیرقانونی: دوکانداران در ناحیۀ شهرستان شکایت دارند که 
عالوه بردروواست جبری پول و مالیه آنهارا به برافراشتن بایارق 

 های طالبان بر دوکان هایشان مجبور ساوته اند. 
، در نورستان، عمل جباری: دهاقااناان 0201پنجم نومبر

نورستان ادعادارندکه باغیان طالبی به استفاده ازجیر وزور، تحات 
 نام عُشر، از ایشان پول میخواهند.

، در پنجشیر، شکنجه وتقاضای جابرانه: 0201ششم نوامبر 
مسکونین ناحیۀ پریان وفته اندطالبان مردم را با شکنجه های متکرر 

 اذیت نموده تقاضای تهیۀ اسلحه و تسلیحات دارند.
، درننگرهار، قتل ظالامااناه و بادون 0201هفتم نومبر

قضاوت عدلی: یک ناشناس تفنگدار سه نفر را درناحیۀ هشتم باه 
قتل رسانید. قرار منبع، یکی از مقتولین قبآل در قوای نظامی ناحیۀ 

 شیرزاد  ودمت کرده بود.
، در بلخ، قتل ظالمانه و بدون قضااوت 0201هفتم نومبر 

عدلی: روز ششم نوامبر دو مرد و دو زن بصورت اسرار آمیاز در 
ساحۀ فقیر آباد ناحیۀ  پنجم مزار شریف به قتل رسیده اند. مانااباع 
محل راپور میدهد که وانم ها قبآل در )پولیس ملی افغان( وظیفاه 

 داشته اند.
، در ننگرهار، قتل ظالمااناه و بادون 0201هشتم نومبر

قضاوت عدلی: دو برادر از ناحیۀ چپرهار والیت ننگرهار تاوساط 
یک فرد ناشناس تفنگدار به قتل رسیده اند. منابع محل وفته اناد 

 که آنها اعضای حز  اسالمی بودند.
 ، در دایکندی، قتل ظالمانه و بدون  0201هشتم نومبر

 ضایعۀ علمی و فرهنگی
جنا  شادروان سیّد اسداهلل استاد سابقه دار لیسۀ عالی 

درشهر الکسندریۀ ایالت ورجینیا  0201اکتوبر 00غازی به تاریخ 
به رحمت حق پیوست. )ما  از آن اوییم و به سوی اوباز می 

 وردیم . آیه(
استاد مرحوم پس ازفراغت از دانشکدۀ  دانشگاه کابل، به 
شغل مقدس معلمی پرداوته  و هزاران فرزند کشوررادرمضمون 

درکابل تولد  102۲کیمیا  تدریس فرمود. مرحوم استاد درسال 
 شده بودند .

وفات آن بزرووار را 
ودمت همسرمحترمۀ شان بی بی 
سیما ول، وفرزندان شان نظیفه 
ساویز، سیدنجات اهلل، سید 
عبدالباری ، برادرشان داکترسید 
فضل حسن شاه، وبرادر زاده های 
شان جنابان سید نقیب اهلل ولی وسید 
حسیب اهلل ولی و دیگربازماندوان 
صمیمانه تسلیت عرض کرده به همۀ 
شان صبرجمیل و به روان 
استادمرحوم دعا ودرود اهدا نموده 
رحمات الهی)ج( را شامل حال شان 

 میخواهیم . ادارۀ امید 
************* 

 کرزی، احمدزی وطالبان
وارجه ودفاع و قصرسفید قرارنگرفت. ولیلزاد مانندکرزی 

 1۰درمصاحبه هایش وفت که او از اشغال کابل توسط طالبان در
 اوست اطالع نداشت .

ولی بیایید حرفهای مالعبدالسالم ضعیف قوماندان طالبان 
 را در همان  شب  بشنویم که وفت : 

کرزی صاحب ده بجۀ صبح برای من تلفون کردکه به 
طالبانی که درحومۀ کابل اند امرکن که به شهرداول شوند، اشرف 
غنی رفته وقوتهای پلیس امنیت نیست وبه طالبان بگو هرچه 
زودترداول کابل شوند که کدام وپ نشوه، اشرف غنی حکومته 
رهاکرده، طالبان رابگو وقت راازدست ندهید مولوی صاحب 

 فهمیدی وقت حساس است. 
من برایش وفتم کرزی صاحب من به طالبان اجازه نمیدهم 
داول کابل شوند بخاطری که امریکاییها مارا میزنند کل ماره 
میکشن، مه ایکارره نمی کنم. ولی کرزی اصرارکرده میرفت که 
مولوی صاحب زودطالبانه ده شار داول کو، ار  والیس، زود 

 داول شوین زودکه کسای دوه وبرنشه . 
ولی کرزی بیشترا اصرارکرد ومن برایش وفتم وی باش 

 که به ولیلزاد زنگ بزنم که چی میگه . 
مه به ولیلزاد زنگ زدم وقضیه ره برش تشریح کدمم، 
اووفت مره ووت بتی که باقوماندان عمومی قوای امریکادرکابل 
تلفون کنم، شماکاری نکنین منتظرمه باشین، مه دوباره برت تلفون 
میکنم که هدایت اوچیس. بعدازیک ساعت ولیلزاد زنگ زد ووت 

 برایشان بگوکه داول شهرشون !
قراروفتۀ مالضعیف ولیلزاد دردوحه بود. ولیلزاد دروفته 
هاومصاحبه هایش چنین وانمودکرده که ازپالن تسلیمی ار  به 
طالبان آواه نبود وحتی در مصاحبه اش بعداز فرارغنی احمدزی 
اورا نکوهش کرده واو رامسئول برهم زدن پالن به اصطالگ 

 مذاکرات صلح میداند. 
مابه این نتیجه  ... «غنی احمدزی درین صحبت میگوید:

رسیدیم که برای رهایی از شرّ شمال ودوستم، تاجیک واوزبیک 
وهزاره فقط یک راه است وآنهم حضورقاطع و فاتح طالبان و بس! 
ازهمین سبب به حکومت موقت تن ندادم وحکومت عبوری را رد 

 کردم . / )ادامه دارد(
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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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.  

 

 ...پیرمرد دسیسه ساز
و زمینه سازی کرد تا پوهاند ها و استادان مجر  را به تقاعد سوق 
 داد، آن هم در کشوری که کمبود استاد به شدت محسوس بود.

در انتخابات وذشته، سه تن از وزرا که دوستانم بودند، مرا 
دعوت به همکاری باغنی کردندکه نپذیرفتم، دوسات دیاگارم، 
داکترزلمی رسول نیزدعوت وونه یی کردکه صمیمانه ردکاردم. 
آنگاه ازدفتر غنی تلفون کردند که چند نفری میخواهندبه دیادنام 
بیایند. وفتم به شما تلفون میکنم و نکردم. پس از یک هفته واانام 
مؤدبی ازار  تلفون کردکه باچند نفرمی وواهد به دیدنم بیایند. 
وفت که رییس صاحب به شمااحترام واص وبه مشوره هاایاتاان 

 عالقۀ بسیار دارند.
وفتم: پس ممکن است، یک مشورۀ مرا به رییس صااحاب 
برسانین ؟ وفت: البته، البته .وفتم: به رییس صااحاب باگاویایان 
بهترین کاری که میتانی برای این ملت باکانای، ایاناسات کاه 

 استعفاکنی، چراکه درین پنجسال ملت راجوجو کدی.
وانم حیران ماندکه چه بگوید، مؤدبانه به سارعات وادا 
حافظی کرد. ساعتی بعد یکی ازآشنایان تلفون کردووفت به آن 
وانم چه وفتین ؟ من عین همان کلمات را به او وفتم. وفت کاه 

 وانم و همراهانش بکس تحفه یی هم آماده کرده بودند.
ازان پس چون می دانستم که غنی آدم کوچاکای اسات 
انتظار واکنش او را داشتم. در اجراآت پانزده ساله ام چیزی نیافت 
که مرا ترور شخصیت کند، در چنین موارد استخاباارات او راه 
دیگری هم داشت ،زنان بدکاره را به کار می انداوت. روزی باه 
یکی ازماموران استخباراتی اوکه آدم بدی نبود، وفتم: دسایاساه 
رهبر تان نقش بر آ  شد. تبسمی کرد و وفت: رییاس صااحاب 

 مونتاژ کردن عکس ها را هم به ما یاد داده .
پیرمرد تا این حد کینه توز، دسیسه باز،کوچک و حاقایار 

 (0201نومبر 9بود. )
 تآملی بر میانه ی اسالم و سیکوالریسم

را بر اساس اعتقادات دینی شان به شهروندان درجه اول و 
 کنند.  درجه دوم تقسیم نمی

تاواناناد  سنیان و شیعیان مسلمان در هر کشور سکوالر می
توانند باه هار  مساجد وود را برپا کنند و در هر دولت سکوالر می

توانند در پایتخت پرادعاترین نظام  ها نمی منصبی برسند، ولی سنی
توانند در  اسالمی، در تهران، مسجد داشته باشند، و شیعیان هم نمی

ها را احراز کنند. این هماان فارق  سعودی جایگاهی برابر با سنی
 بنیادی نظام سکوالر با نظام تئوکراتیک دینی است.

از این رو باید از کلمه سکوالر هراسی نداشته باشیام و باه 
برند  دین و ضد دین به کار می سخن کسانی که آن را به معنای بی

 اهمیتی ندهیم.
در عالم واقع، اکثریت مسلمانانْ سکوالر هستند زیرا بارای 

کنند نه به منترواوان، و  درمان بیماری وود به طبیب مراجعه می
ویری در امور زندوی وود به دانش و تجربه تاکایاه  برای تصمیم

بازی. همچنان، اکثریت مسلمانان با  بینی و شعبده کنند نه به فال می
ورایان سیاسی که در پی تاسیاس تائاوکاراسای و  انگاره اسالم

حاکمیت وود به نام حاکمیت الهی هستند میانه چندانی ندارناد و 
دانند، و این هماان ناوع رایاج  های دنیوی را بسنده می حکومت

 سکوالریسم است. /
************* 

این وفته های اووود بیانگرآنست که اویکی ازبازیگران دراماۀ 
تسلیم دهی ار  به طالبان بودواینکه میگوید من ازپولیس وطالبان 
وواهش کردم که امنیت شهررا یکجابگیرند، نشان دهندۀ همدستی 
نزدیک اوباطالبان است واحتمال این مرودکاه اورا وعاده داده 
بودندکه دوباره ار  می برند! حتی فعالیتهای کرزی پیش ازآمدن 
طالبان درکابل نشان میدهدکه اورابرای مقام رهاباری دردولات 
طالبان آرامش میدهند. این عین وعده ووعیدی بودکاه طاالاباان 
دردورۀ اول آمدن شان درکابل به داکترنجیب داده بودندکاه آن 
وعده ووعید به عوض ار  به پایۀ دار انجامید. دیاده شاودکاه 

 نوبت کرزی چه وقت فرا می رسد !
اوست بااماالبارادر  10به تاریخ «جنرال مکنزی میگوید:

 دردوحه مالقات نمودم و دور یک میزنشسته بودیم، من نقشه را 

 ...مکتوب سرگشاده 
نمی شدندتا باالوره باتجارت متعدد ازمفیدیتت چنین یک رویاه 
ملتفت شده ودرجهت نهادیه نمودن آن اقدام کردند که به مارور 
زمان وبامساعدت عوامل دیگر به انواع دماوکاراسایاهاا طاباق 
وصوصیات وعنعنات هرملت تبارزکرد. ناوفته نبایدوذاشت کاه 

 کلمۀ پارلمان عیناً کلمۀ شورا را تداعی می کند. 
به اساس آیات فوق نوع تنظیم یک جامعه امریست که به 
کافۀ مردم تعلق می ویرد نه به یک وروه واص. جهت احاداث 

اداری بایداز همه اولتربه مردم مراجعه شاود،  -یک نظام سیاسی
بدون نظروواهی وحصه ورفتن مردم، هرنوع رژیمی که تاسیاس 
وردد درواقعیت امرغصب قدرت است. یگانه رژیمی کاه درآن 
هویت، کرامت، حق وحقوق انسان ماراعاات شاده مایاتاواناد 
دموکراسی وواهد بود. فلهذا این عطیۀ متبارک دریاک ناظاام 

 اسالمی باید ازدستبرد قدرت سیاسی در امان باشد .
تاجاییکه به مامردم افغانستان تعلق میاگایارد اماکااناات 
رستاویز ونجات ازین زندوی وفتبار وحالت فالکت میساراسات، 
اور بااوالص ونظر بازبه تعمیل چنان آیاتی پرداوته شودکه درآن 
ویر وصالگ مردم باشد نه انحصارقدرت. اسالم با ارزشهای واالی 
انسان معاصرمشکل ندارد. دین اسالم باه هایاچاصاورت ناظاام 
دموکراتیک را ردنمیکند، مفاهیم عمدۀ آن کاه درقارآن پااک 
ذکرشده است، منسوخ شمردن نظام دموکراتیک ناشی ازغارض 
است، دموکراسی با دین مامنافات ندارد، مشکل درفهم و در نیات 

 ماانسان هاست !
وطنداران طالب ! درسده های اویرمردم بدقسمت کشورما 
تقریبابه فاصلۀ هر چهل سال به جنگهای تحمیل شده وبی نتایاجاه 
بافاجعه های دردناک وبرادر کشی اسفناک مبتال بوده وهناوزهام 
درتاریکی وبی سرنوشتی کامل قراردارد، امیدوارم که باوارفات 
قدرت توسط شمایان صلح عادالنه وانسانی باتمام معنی آن تامیان 
شده بتواند ومالک الرقا  واقعی مردم افغانستان وردد. درچنایان 
یک حالت بحرانی ونهایت وطیر معقول نبودکه تمامای اعضاای 
کابینۀ تان از مالصاحبان کم وبیش بیسواد تشکیل میشد ! به تنهایی 
شمانمی توانیدازین آزمون تعیین کننده موفقانه بدرآیید مگارکاه 
 ازمتخصصین مخلص ووطندوستان مسلکی ومتعهد استفاده کنید. 

کمبودهای مزمن ملی وبحران ناشی ازوطارقاحاطای ناه 
تنهامردم بی بخت وبیچارۀ ماراتهدید کرده راهی است بلکه رژیام 
شمارا هم درمعرض امتحان قرارداده است. بدون کمکهای جهانای 

 بعید به نظرمیرسدکه ازین ورطه جان بسالمت برده بتوانید !
بهرحال این دورافتاده ازوطن، محمدحیدرساباق مادرس 
درفاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه یا پوهنتون کابل دردوره 
های شصت وهفتاد قرن وذشته... دعامی کنم وازحضرت عزّ وجلّ 
تمنا دارم تاوشونت های وذشته برمردم مظلوم ماباز اجرانگردناد 
وبه مرحمت وداوند یک فصل ترقی وروشن درتاریاخ باعاضای 

 اوقات تاریک کشورما بازکرده بتوانید. آمین یار  العالمین
 من آنچه شرا بالغ است باتومیگویم   

 تووواه از سخنم پند ویروواه مالل /
جنا  داکترمحمدحیدر از اساتید سابقه دار ونااماداردانشاکادۀ 

 حقوق و علوم سیاسی کابل و رییس دانشگاه کابل بودند . 
************* 

 02الی  02کشیدم وباالی آن یک دایره رسم کردم که شعاع آن
کیلومتر بودوبه مالبرادر اوطار دادم که طالبان نباید داوال ایان 
دایره شوند وبایدقوای شان ازین دایره درشهرکابل دوربااشاناد، 
درغیرآن امریکا باالی شان حمله میکند. مالبرادرقبول کرد ولای 
وفت طالبان قبال داول این دایره شده اندوآنهانمی وواهند بیرون 
شوند. جنرال مکنزی وفت وظایافاۀ اوایاناسات کاه قاوای 
امریکاوکسانیکه باامریکاییهاکارکرده اند صحیح وسالمت ازکابل 
وارج نمایم. مالبرادرقبول کردووفت ماامنیت مایادان هاوایای 
رامیگیریم تاامریکایی هاوکسانیکه باایشان کارمایاکاردنادواارج 

 »شوند.

قصرسفید ووزارت وارجۀ امریکا بااپاالن جانارال ماکانازی 
اوست پالن وروج اوراج قوا را ازکابل به  1همنوانبودند وبتاریخ 

وزارتهای دفاع ووارجه وقصر سفید کرده بودکه درآن تذکرداده 
روز درمحاصرۀ طالباان قارارواواهاد 02الی 02شد که کابل طی

 ورفت که مورد دلچسپی مقامات وزارتهای )صفحۀ هفت(

 کرزی ، احمدزی و طالبان
واز نورستان تاکابل وغزنی وقندهار وبامیان وارزوان به ماالاک 
های اصلیش سپردم آنهم نه بادست والی بلکه باقول اردوها، سالگ 

  »ومهمات... این کارساده نبود. 

احمدزی بااعمال واینانه وهمدستی باطالبان سبب کشتاه 
شدن هزاران هزار انسان بیگناه، سبب وانه ویارانای ودربادری 
وآواروی هزاران هزارطفل، زن و مرد شد، سبب ساقاوا یاک 
کشور وردید، سبب فروپاشی قوای عسکری کشور شد، ساباب 
اسارت کشور به پاکستان، سبب سرکوبی ویازشاهاای ماردمای 
دربرابر مزدوران اجنبی وردید، سبب ویرانی شهرها وبارهام زدن 
زندوی نورمال مردم درآستانۀ زمستان شد. اوجاساوس زرناگای 
است که برای همین کارتربیه شده و ارسال شده بود. اووظیفه اش 
راانجام داد، ار  رابه طالبان تسلیم کردوبا ملیون هادالرفرارنمود 

 وواطره های نیاکان واین ووطنفروشش راتازه ساوت!
سقوا برق آسای ولسوالی ها، شهرهاووالیات درمادت 
اندک وبدون بروورد بجز ازمنطقۀ اندرا ، هرات ومزارشاریاف 
که آنهم چندان دوام نکرد، نه تنها مردم ازآن متأثرشده بودند بلکه 
این طرز نظرهادرمیان مردم درحرکت بودکه غانای احامادزی 
باطالبان ساوت وبافت دارد وقصداً وعمداً به قوای مسلح کماک 
نمیکند، قصداً انراپارچه پارچه ساوته وبه ماقااماات عساکاری 
دربیشترمناطق مخابره کردکه باطالبان جنگ نکنند، تسلیم شاوناد 
یاعقب نشینی نمایند. این آوازه هابه ووش وود او درزماانایاکاه 
هنوزفرارنکرده بود رسید، ولای اوباانایارناگ ودروغ آناهاارا 
ردمیکردودرتلویزیون ظاهرمیشدومانند یک زاغ یاکالغ چیا  مای 
زدکه تاآورین قطرۀ وون ازوطن دفاع میکنیم . وآوازه هاایای 
ساوت وبافت ومعامله اش باطالبان راتکذیب میکردوتوطئه دشمنان 
میشمرد! ولی بیاییدکه بعدازفرار اززبان وودش بشنویم که چای 

«میگویدد: اول تعرض اردو رامنع کردم، دوم قطعات راکوچک  
ساوته به نقاا دسترس طالبان سوق دادم و اکماالت شانراضعیف 
ساوتم تابه طالبان تسلیم شوندوطالب جریت پیداکند. قوماندانهای 
ولسوالیها راشخصا تعیین کردم تابه نام عقب نشینی تاکتیکی جای 
والی کنندکه ویلی وو  پیش رفت وتمام ولسوالی های شماال 
رااول پالن کردم. توسط ستانکزی صا  به رهبری طالبهانقشه داده 
شده بود. به هیچ قطعه بجزعقب نشینی اجازۀ تعرض حتی مدافاعاه 

 ! ».هم ندادم 

جالب این است که وقتی غنی بادارودستاه اش دزداناه 
فرارکرد، کرزی که همتا وهمکار وهم پیمان وهم فکار اوسات، 
درکابل باقی ماندوبانیرنگ وفریب چناان واناماودکاه واویاااو 
وطنپرست واقعی است، وطن رادرهرحالت رهانمیاکاناد، حاتای 
درتلویزیون بادوترکش نمایان شدکه برای مردم نشان بادهادکاه 
حتی فامیلش هم جایی نرفته است! اماحقیقت چیزدیاگاری باود: 
اوکه پالن تسلیمی کابل رایکجاباغنی احمدزی تدوین کرده باود 
وظیفه داشت تادرکابل باقی بماند ومطمئن شودطالبان به سهولات 
درار  داول شده قدرت راتسلیم شوند. اوبرای فریب مردم چنان 
وانمودکه ثالث بالخیراست وبه آنچه که میگذرد دوال وغارض 

 ندارد !!!
کرزی وقتی باتلویزیون طلوع مصاحبه کرد، نطااق ازو 

آقای کرزی آیا شماازفرار اشرف غنی)احمدزی( آوااه  «پرسید:
بودید یانه، آیابرای شمامعلوم بود که طاالاباان درار  داوال 

نه من ازفراراشرف غنی هیچ اطالع  «اودرجوا  وفت: »میشوند؟
نداشتم وازآمدن طالبان به ار  نمیدانستم، نی نای هایاچ وابار 

  ! »نداشتم.

بیایید از غنی بشنویم که پس از فرار در ایان ماوردچاه 
والصه وقتی مطمئن شدم که قدرت ورفتن افرادشاماال  «وفت:

محال شده همه تارومار وفرار کرده اند، نه مارشال مااناده وناه 
شاودار وضرورت به انتقال قدرت وحکومت موقت نیسات کاه 
بازمعاون بازی تاجیک وهزاره شود، ساعت ده بجه باودکاه باه 
کرزی صاحب زنگ زدم وفتم عبداهلل ووزیاردفااع رامصاروف 

 ! »بسازتاداول شدن طالبان.

اوست باژورنالیست وارجای 02به همین ترتیب کرزی در
ازفراراشرف غنی شااک شادم  «درمنزلش مصاحبه کردووفت:

وبرای اینکه هرج ومرج نشود و چیازی چاورنشاود، ازپاولایاس 
  !»وطالبان وواهش کردم که امنیت شهررا یکجا بگیرند.


