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افغان مینی مارکیت و نانوایی

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

عرضه کنندۀ انواع مواد خوراکۀ وطنی

کتاب ارزندۀ سیرتاریخ
هنردرافغانستان

ART THROUGH AGES
IN AFGHANISTAN

تألیف استاد حامدنوید به زبان
انگلیسی در دو جلد موجود است.
عالقمندان باما تماس بگیرند
ارسال پول به تمام دنیا
به زودترین فرصت با

بیمۀ استیت فارم

$1.50
شمارۀ شانزدهم/سال بیست ودو /چدارشنبه31جدی 42/3/41ربیع االول4121/41جنوری/3۰41شمارۀ مسلسل /11

For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

میالد فرخندۀ حضرت سرورکائنات ،رسول خدا محمد مصطفی صل اهلل و
علیه و سلم به تمام مسلمانان جهان وعالم بشریت خجسته و مبارک باد

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

برُویــد گل و بشــگفد نوبهار
دریغــــا که بی ما بسی روزگار
بیاید که ما خاک باشیم وخشت
بسا تیـــر و دیماه و اردیبهشت
مصلح الدین سعدی رحمه اهلل علیه

خُرَّم ،طالبان را خُرَّم می سازد !

اول جنوری/کابل ـ امید :نیویارک تایمزخبرمفصلی بقلم روزنبرگ راجع به
امکان آزادشدن زندانیان خطرناک اززندان بگرا نشرکرده ،کـه دراخـیـرآن
آمده :شخصیتدای رسمی که نمی خواهند نا شان افشاشود ،گفتندهدف المدۀ
آزادکردن زندانیان خطرناک ،به تأخیرمزید امضای پیمان امنیتی افغانستـان و
امریکاست ،که هدف المدۀ البدالکریم خر  ،رئیس دفترکرزی است .اوبـرای
دور کردن افغانستان وایاالت متحده سخت میکوشد.

دوسیه های زندانی های بگرام دوباره باز می شود

42جنوری/کابل ـ صدای امریکا:کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگـرا
میگویدطبق گزارش امنیت ملی ،ارزیابی دوسیه های 22زندانی رامجددا ً آغـاز
کرده تاتکلیف دوسیه هاروشن شود.درحالیکه مسئولین کمسیـون الـدلـی و
قضایی ولسی جرگه تصمیم گیری در موردرهایی یاالد رهایی این زندانـیـان
راتنداازص حیت ندادهای الدلی و قضایی افغانستان می دانند.
البدالشکوردادر الضوکمیته بررسی دوسیه های زندان بگرا امروزگفت
بررسی این دوسیه هارابروزشنبه 34ماه جدی آغازشده وت ش براینست که هر
چه زودترکارارزیابی دوسیه هاتکمیل شود.او افزودکمیته الـدلـی وقضـایـی
هدایت دادندکه برراپورترتیب شده ریاست المومی امنیت ملی بایدکمیته کار
بکنیم،کارماآغازشده ،مصروف کار استیم.دادر درمورد اینکه برای ارزیابی
دوسیه ها به چه مدت زمان نیازاست چیزی نگفت اماتاکیدکردکه ت ش میکنند
هرچه زودتر در این مورد فیصله صورت گیرد.
محمدالبده ،منشی کمیسون الدلی وقضایی مجلس به رادیوآشنا گفـت در
موردرهایی یاالد رهایی زندانیان بگرا مقامات حکومتی تاجای باالجله تصمیم
گرفته ودراین زمینه برخورد ها بیشتر تبلیغاتی و سیاسی بوده است.
کمسیون رسیدگی به این دوسیه هاوکرزی خبرداده بودندکه بررسی دوسیه
هاتکمیل شده وفقط 41توقیف شده دارای اسناد جرمی میباشند.امـامـقـامـات
امریکا ابرازنگرانی کرده ازحکومت افغانستان خواسته اندتادوسیه های آندارادو
پ ُرنفوذ امریکاهمراه بافرماندۀ قوای ائـتـ ف در
باره پیگیری کند.دوسناتور َ
افغانستان این موضوع رابا کرزی درمیان گذاشتند.کمسیون رسیدگی بـه ایـن
دوسیه هامشخص نساخت که چه دلیلی باالث شدتابه بررسی مجددتما دوسیه
ها بپردازند.
رهایی این زندانیان واکنش شماری ازاالضای پارلمان و خانواده های قربانیان
حم ت انتحاری و بمب گذاریدارادرپی داشت .مسئولین کمسیون الـدلـی و
قضایی مجلس تجدیدنظردرمورددوسیه های 22زندانی رابدادادن به االتراضات،
پرسشدای حقوقدانان و سروصدا های جامعه مدنی ،پارلمان وخـانـواده هـای
قربانیان حم ت انتحاری وبمب گذاریدامیدانند.محمدالبده منشی کـمـیـسـون
الدلی و قضایی مجلس دراین موردبه صدای امریکاگفت کمسیون در قسمـت
دیدن ،گرفتن لست،شناسایی افرادوپرسشدای ابتدایی ممکنست ص حیت داشته
باشد ،امادرقسمت گرفتن تصمیم ندایی در مورد سرنوشت زندانیان به هیچ وجه
به اسا قانون اساسی افغانستان ص حیت ندارد .
به اسا گزارشیکه امنیت ملی ارایه کرده،درقبال 3۲زندانی اط الاتی وجود
دارد ،برخ ف 41زندانی ازمیان 22تن ،اسنادو مدارک جرمی وجودداردو در
مورد 11تن هیچ مدرکی وجود ندارد .

رئیس عمومی پلیس ترافیك موقوف شد

41جنوری/کابل ـ افغان پیپر:وزیر امورداخله ،رئیس المومی پلیس ترافیک
را برکنارکرد.به گزارش طلوع ،گفته میشودکه وزیرامور داخله بـه رئـیـس
المومی پلیس ترافیک مدلت داده بود تاطرحی برای بدبودترافیک درپایتخـت
ارایه دهد ،اماباپایان یافت این مدلت ،وزیر کارهای رئیس ترافیک راقـنـاالـت
بخش ندانسته وی را برکنار کرد .وزارت داخله محمدشفیق راسرپرست ایـن
ریاست تعیین کرده است.

مذاکرات مخفیانه حکومت و مخالفین بی نتیجه ماند

41جنوری/کابل ـ افغان پیپر:مذاکرات مخفیانه حکومت و مخالفین مسـلـح
دردوبی امارات متحده نتیجه نداده است3.وزیرکابینه کرزی این مذاکرات رابه
نمایندگی ازحکومت افغانستان به پیش برده اندوشماری ازسران طالبان که بـه
تازگی ازسوی حکومت پاکستان رهاشده اندنیزدرمذاکرات اشتراک داشتند.به
گزارش تمدن ،آسوشیتدپر به نقل ازیک رهبرطالبان گزارش دادکـه ایـن
مذاکرات پس ازآن انجا شده است که پاکستان شماری ازمقامدای طالبان رابـا
هدف پیشرفت درروندصلح بامخالفین آزادکرده بود.این مقا طـالـبـان کـه
نخواست نامش افشاشود ،گفت :محورگفتگوی دو طرف مصالحه وآشتی بوده
اماتوافقی میان دوطرف صورت نگرفته است .اوتاکیدکردکه آنـان پـس از
خروج نیروهای خارجی نیز به جنگ خود اللیه حکومت ادامه خواهند داد .

اجسادیك زوج جوان ازچاه پیدا شد

41جنوری/جوزجان ـ آژانس خبری کوکچه:البدالمنان روفی سخنـگـوی
پلیس جوزجان گفت :اجسادیک زن 31ساله بنا الاطفه وشوهرش بنا نعمـت
اهلل31ساله الصردیروزپیداشده اند.اوافزود:الاطفه وشوهرش توسط دوبـرادر
شوهرش بقتل رسیدند ،افزود :الام ن این رویداد بازداشت شده اند .متدمان در
نخستین االترافات شان مکان پندان کردن اجساد را به پلیس ملی نشان دادند .آنان
اجسادرادریک چاه درقریۀ ینگی اریغ درمربوطات شدرشبرغان انداخته بودند.
گزارشدایی وجودداردکه این زوج به کارهای غیرمشروع وفحشاء دسـت
میزدندکه این موضوع تاهنوزازسوی مسئوالن امنیتی جوزجان تائیدنشده ،امـا
سخنگوی پلیس میگویدتحقیقات بگونه جدی جریان دارد.ازاین زوج 3کودک
خردسن بجامانده ،وتاکنون اللت وانگیزه این قتل دقیقا ً مشخص نشده اماگفتـه
میشودخشونتدای خانوادگی سبب وقوع این رویداد گردیده است .

افغانستان برندۀ جایزۀ بازی جوانمردانۀ فوتبال

42جنوری/زوریخ ـ صدای امریکا:افغانستان برای نخستین باردر تاریخ /۰سالۀ
فوتبال آن کشور ،جایزۀ فوتبال بازی(جوانمردانۀ  )3۰42فیفاراازآن خودکرد.
این جایزه هرسال ازطرف فدراسیون بین المللی فوتبال یافیفابه کشوربا بیشترین
دست آوردهادرالرصۀ فوتبال ،اهدا میشود.
جایزه ط یی رنگ جوانمردانۀ فوتبال ،شا دوشنبه 42ماه جنوری درمقرفیفا
درشدرزوریخ سویس به کرا الدین کریم ،رئیس فدراسیون فوتبال افغانسـتـان
تفویض شد .وی حین تحویلگیری این جایزه گفت فوتبال درافغانستان نـقـش
سازندۀ رادرتقویۀ وحدت ملی و آوردن صلح واقعی بازی کرده است.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

انگلیس به افغان »خدا ناباور«پناهندگی داد

41جنوری/لندن ـ بی بی سی:دولت بریتانیابه یک مردافغان به دلیل تـدـدیـد
احتمالی ناشی از انکار وجود خدا پناهندگی داد .وزارت کشوربریتانیـا االـ
کرد درخواست پناهندگی یک شدروند32ساله افغان را ،که نا او فاش نشده،
پذیرفته است زیرا این احتمال وجود داشت که درصورت بازگرداندن اجباری
اوبه کشورش ،بخاطرالد االتقاد دینی مورد اذیت و آزار قرار گیرد.
این نخستین باردر بریتانیاست که با درخواست پناهندگی یک فرد بر اسـا
خطرات ناشی از انکار وجود خدا موافقت میشودوتصمیم وزارت کشوردرین
زمینه میتواندمبنایی جدیدرابرای رسیدگی به درخواستهای پناهجویی ایجـاد
کند .تصمیم برای قبول درخواست پناهندگی این شدروندافغانستان قبل ازارسال
پرونده به محکمه رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی اتخاذ و اال شده است.
این فردکه درخانوادۀ مسلمان تولد شده ،به دلیل درگیری نظامی در کشورش
درسال 3۰۰۲ودرسن41سالگی به بریتانیاآمدودرآنزمان به او اجازه اقامت موقت
تا سال 3۰42داده شد.درطول این مدت ،او به تدریج ازدین خودکناره گرفت
وبه مشرب خداناباوری االتقاد یافت .ازنظربرخی فقدای مسلمان ،بازگشت ازدین
تحت النوان ارتداد ،جر محسوب میشود ومجازاتی سنگین ،تا حدکشتن فرد
مرتد را به همراه دارد .

نخستین بار زنی قوماندان پلیس منطقه یك کابل شد

آقای کرام حین گرفتن جایزۀ طالیی رنگ فیفا

فدراسیون فوتبال افغانستان درسال گذشته دستآوردهای چشمگیری داشـت
وازجمله کسب لقب قدرمانی فوتبال کشورهای جنوب آسیادرصدرآن قـرار
دارد .باپیروزی تیم ملی ،مرد دروالیات مختلف شبانه به جاده هاریختندو طفل،
جوان ،پیر ،االم از زن ومرددرکنار هم پیروزی تیم کشورش شانراجشن گرفتند.
مدتی پیش ،سپ ب تر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته بود (اگـر
هنوزهم کسانی استندکه به توانایی فوتبال دریکجا سازی جوامع تردید دارند؛ به
افغانستان نگاه کنند).
راه اندازی وتقویت لیگ برترفوتبال افغانستان ،کارکردهای فـدراسـیـون
فوتبال درالرصۀ بانوان ،راه اندازی لیگ فوتبال بانوان ،ت ش برای رشد فوتبال
دروالیات وبویژه کارکردهای فوتبال افغانستان دربخش فوتبال پایه وراه اندازی
نخستین بازی دوستانۀ فوتبال با تیم ملی پاکستان در کابل ،از جمله دست آورد
هایست که درکسب این جایزه ،فوتبال افغانستان راکمک کرده است.ازسـوی
دیگر ،رقابتدای چلنج کپ آسیادرپیش است ودرصورت قدرمانی تیـم مـلـی
فوتبال افغانستان ،آن کشورخواهدتوانست برای نخستین بارمستقیما ًراهی رقابت
های جا فوتبال ملت های آسیا شود .

فعاالن مدنی خواستار امضای موافقتنامه امنیتی
باامریکا شدند

41جنوری/کابل ـ بی بی سی:دهداتن فعال مدنی ودانشجویان در تـجـمـع
االتراضی دربرابرمقرپارلمان افغانستان ،خواستارامضای موافقتنامه امنیتی باامریکا
شدند.به باور معترضان ،الد امضای این موافقتنامه باالث نگرانی مرد نسبت به
آینده شده است .آندا از کرزی خواستندکه آنرا امضاکند.صمد امـیـری بـه
نمایندگی ازفعاالن مدنی به خبرنگاران گفت:ازرئیس جمدورکرزی میخواهیـم
که به خاطرمصالح اللیای افغانستان که کشوردر وضعیت نسبتا ً بحرانی قرار دارد،
موافقتنامه امنیتی رابا ایاالت متحده امضاکند.اوهشدارداد :اگرآقای کرزی این
موافقتنامه رابزودی امضانکند ،مااین تجمعات مدنی خودرانه تندادرکابل ،بلکـه
دروالیتداهم گسترش خواهیم داد.
شماری ازنمایندگان مجلس برای شنیدن االتراض آندا بیرون آمدند و والـده
دادندکه پیا آندارا به رئیس جمدورخواهند رساند.معترضان قلم بزرگی راکـه
بصورت نمادین برای االتراض به تاخیرامضای موافقتنامه امنیتی باامریکاتدـیـه
کرده بودند ،به نمایندگان تحویل دادند تا به کرزی برسانند.
درپارلمان افغانستان هم نمایندگان به دودسته موافقان ومخالفان امضای ایـن
موافقتنامه هستندودرجلسه امروزمجلس نمایندگان هم پیش ازآغازبحث برسـر
بودجه ،این موضوع مطرح شد وهردو طرف اظدارات تندی داشتند.شاه گـل
رضایی ،نماینده موافق باامضای این موافقتنامه به بیبیسی گفت:وابسته بـودن
اقتصادافغانستان به کمکدای خارجی ووابستگی تجدیزوتمویل نیروهای امنیتی به
کمکهای خارجی ازمسایلی اندکه باالث شده تعدادی ازنمایندگان موافق بـا
امضای موافقتنامه شوند.النایت اهلل بابرفرهمند گفت تعویق امضای موافقتنامـه
برسرنوشت مرد وانتخابات 42/2تاثیرمنفی میگذارد .تاکیدکردکه کـرزی
بایدبه لجبازی خودپایان دهدوآنرا امضاکند.البدالستارخواصی ازجمله مخالفان
امضای موافقتنامه بودکه نیروهای امریکایی رابه جنایت درافغانستان متدم کردو
افزودرئیس جمدوریک مسلمان وافغان است وموضعش مثل آفتاب روشن است
وخواستارتوقف الملیات این نیروهاوتامین صلح است .خواصی نیروهای امریکا
رامتدم به کشتن 41غیرنظامی دروالیت پروان کردو افزود :اگرما اتکابه خارجی
ها داشته باشیم ،ذلیل میشویم ،واین ذلت راما قبول نمیکنیم .

محل رهایش برای بزرگساالن
باقیمت خیلی مناسب

این مجموعۀ رهایشی به نام Berrellesa Palmsدرمنطقۀ تاریخی
شهرمارتینزموقعیت داشته ،وبا واحدهای مسکونی یک اتاق خوابه
مجهزمیباشد .مقدار کرایه  %03کل عایدخانوادۀ عالقمندبه سکونت
درینجاست .بعضی شرایط دیگرنیزوجوددارد .برای دریافت تقاضانامۀ
مربوطه لطفاً به وبسایت ویا شمارۀ تلفون ذیل مراجعه گردد :

www.rcdev.org/housing (925) 465-3898

41جنوری/کابل ـ کوکچه:جمیله بیاض قوماندان پلیس مدمترین حوزه کابل
شدکه بخشی تجاری بوده ومحل استقرارادارات مدم حکومتی است.وزیرداخله
برای نخستین باردرتاریخ کشور ،طی فرمانی یک افسر زن با 31سال سابقه کـار
رابه قومداندنی پلیس ناحیه یک کابل تعیین کرد .جمیله بیاض که دارای درجه
کلونیل است.
مقا هـای وزارت داخـلـه ابـراز
امیدکردندکه انتصاب بیـاض راه را
برای به خدمت گرفتن زنان درسمتدای
باال هموارکند .جمیله بیاض پیش ازین
دردفترآن وزارت درکابل فـعـالـیـت
میکرد .هم اکنون41۰۰پلـیـس زن
درافغانستان خـدمـت مـیـکـنـنـد و
سـخـنــگـوی وزارت کشـوراال ـ
ک ــردت ــع ــداد آن ه ـاب ــه 4۰ه ــزار
نفرخواهدرسیدو زنـان پـلـیـس بـه
پستهای امنیتی باالتری نیز منصوب
خواهند شد .

یك خانم درپنجشیر ۵کودک به دنیا آورد

44جنوری/پنجشیرـ کوکچه:داکتراکبرجان مسئول شفاخانۀ ایمر جـنـسـی
والیت پنجشیرگفت:یک خانم که 31سال المرداردو باشنده اصلی گـلـبـدـار
والیت پروان است؛ درنخستین والدتش دراین شفاخانه 1طفل به دنیا آورد.همه
اطفال دختراندوصحتمندوسالم بدنیا آمده وتحت مراقبت جدی داکتران قـرار
دارند.وی افزودیک هفته بخاطرکنترول صحت شان این اطفال در شـفـاخـانـه
نگدداری ومراقبت خواهند شد.نخستین باراست که چنین واقعه در شـفـاخـانـه
ایمرجنسی والیت پنجشیر رخداده است.این والدت ،از نادرترین وضع حمـل
در کشور به شمار می رود.

به 82طبیب طب سنتی جوازنامه داده شد

44جنوری/کابل ـ باختر :وزیراط الات وفرهنگ امروزدرمراسـم تـوزیـع
جوازنامه برای 32طبیب طب سنتی ،این طب را مایه بزرگ از طب نبوی (ص)
خواند.داکترسیدمخدو رهین وزیر اط الات و فرهنگ افزود:طب قدیم مـا،
مایه بزرگ ازطب نبوی دارد ،پیامبر بزرگواراس حضرت محمد مصطـفـی
(ص) برال وه آنکه آموزگار ،پیشوا ،رهبر بود ،طبیب بزرگ هم بـودو طـب
نبوی مایه الدا طبیبان بزرگ سرزمین ماست.داکتررهین افزود :طب مـا بـر
خوردار ازفواید هواشناسی هندی ،ازافکاروآثارطبیبان هندی و طب چین ونیز
طب سرزمین ماازافکارودانش فرزندان الالم این کشورچون ابواللی سینا بلخـی
مایه گرفته ورشد نموده است .امروز زمینه مساالد شدکه با طبیبان موفق  ،طب
قدیم را به تجلیل بنشنیم دنبال طب قدیم خویش را بگیریم که هر قدر طبابت بـا
طبعیت نزدیکتر شود به همان اندازه مفید است.یکی ازبرتریدای طـب قـدیـم
همین بوده که به طبعیت نزدیک بودوامروزبشردرآغازقرن34بازهم به طبعیـت
وداروهای طبیعی رو آورده است.
درین مراسم داکترفیض اهلل کاکروزیرمشاور در امور صحت وتعلیم پیرامون
فواید طب سنتی یا طب قدیم  ،چگونگی آموزش طبیبان این الرصه ،چگونگی
اخذامتحان ازطبیبان طب قدیم وتوزیع شدادت نامه واالطای جواز نامه برای آندا
صحبت نمود.
دراخیر32طبیب طب قدیم که توانسته اندمعیارهای الز رابرآورده سـازنـد
جواز فعالیت دریافتند.ازین میان ده نفرهموطنان هنودماهستند .

هفت طالب مسلح کشته شدند

41جنوری/کابل ـ باختر :نیروهای امنیتی در31ساالت گذشته چند الملیـات
تصفیوی رادروالیتدای بغ ن ،زابل،ارزگان وفراه اجرا نمودندکه درنتیجه هفت
طالب مسلح کشته ،سه طالب زخمی وشش تن آندا بازداشت شده اند .درالملیاتدا
مدمات ومواد انفجاری نیز بدست نیروهای امنیتی افتاد.همچنان پلیس ملی سـه
حلقه ماین کارگذاری شدۀ طالبان را ازوالیت ارزگان کشف وخنثی نمودند.
نیروهای پلیس کابل نیزدیروزسه تن رابه اتدا دزدی از مربوطات حوزه های
دو ،هشتم وسیزدهم گرفتار نموده اند .

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 569

محمدطاها کوشان

فریمونت ـ کالیفورنیا

گلبدین ،مال ماد اومر وپیروان شان
مغضوب علیهم و الضّالین اند

هین کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو
مست و خراب می روی خانه به خانه کو به کو حضرت موالنا(رح)
هین روش برگیر وترک ریش کن درفنا و نیستی تفتیش کن
حضرت موالنا(رح)
خمیرانسان رابه دستورخدای یگانه ،م ئک ازچارالنصرآب ،آتش ،بـادو
خاک ،وبادوخوی انسانی وحیوانی سرشتند ،وخدای بخشنده مدربان روح یاجان
را خودش ،بدون واسطه ،به انسان ارزانی داشته و هدیه داده است.ازین روخوی
انسانی ،باکسب دانش وپژوهش وک ُند وکاو به مدارج واال و باالی شخصـیـت
انسانی میرسد .
درمقاالت قبلی جسته وگریخته براهینی همه ازقرآن شریف آوردیم کـه
دین اس دینی است م یم وخداوپیامبرش فرموده که دین وسط ،نه زیاده نه
کم .وهیچگونه فشاردرقبول کردن این دین حنیف وجود ندارد ،وظیفه مسلمان
تبلیغ وکارکرد است تا دیگران ببینندو بپسندند و بگروند ،نه اینکه ببینندو بترسند
و بگریزند.
هرروزحداقل23بارسورۀ الفاتحه شریف رامیخوانیم :بنا خداونـد بسـیـار
مدربان وبخشنده  .پرستش مینمایم خدای همه جدانیان را .تندا ترامیپرستم وتندـا
ازتویاری میخواهم .مرابه راه راست راهنمایی فرما .آن راهی که بخشـنـدگـی
فرموده ای ،نه آن راه که برآندا خشمگین شده ای ،و گم کرده راهان .
وخوی حیوانی هرقدریکه انسان درخود فرومیرود وخویشتن رادر الک
قبیله وقو میپیچاندو ازکسب دانش وپژوهش دوری نموده با خودزندگی مـی
نماید؛ خوی حیوانیش باالرفته وبی توجه به دین ،نامو  ،همنوع وهمسایه ووو
بی پروا و روزتاروزخونخوارتر ،زشتتروخشمگینترگشته وبه گناهکاری وظلـم
وبیدانشی نزدیکترشده تامیشودگلبدین وم ماد اومر وپیروانشان .که هم شـر
دین هم شر قو و هم شر انسانیت اند.
اینگونه اشخاص به هیچکس گوش فرانمی دهدوهرآنچه که تراوش ذهنش
باشدودستوربادارانشان یعنی شیاطین الرجیم :م ها و آی ا آی پاکسـتـان و
وهابیون سعودی وانگریزوامریکا ،به آن سخت می نازد ومی بالد ومی کشد و
آتش میزند و زجر میدهد و مرد را از راه خدا و دین خدا دورتر می دواند.
خداوندمیگویدخشم خودرافرو بنشان ،اینداهرروزبدترازپیش خشمگینتر می
شوند؛ خداوندمیفرمایدصلح کن؛ اینداهرروز میکشند و ویران میکنند؛ خداوند
میفرمایدیتیمان رادستگیری نمائید ،اینداروز تا روزیتیم می آفرینند وکوتاه سخن
اینکه این گروه ضال ّه هرچه نیکی راکه خداونددستورنموده ،ازیادبرده اندوهر
چه دستوربه نا کردن آن فرموده ،ایندا انجا می دهند.
تانیست نگردی ،ره هستت ندهند این مرتبه باهمت پستت ندهند
چون شمع قرارسوخـتن گرندهی سررشتۀ روشنی به دستت ندهند
+++++
فردا که محققان هرفن طلبند ح ُسن المل ازشیخ وبرهمن طلبند
ازآنچ دروده ای ،جو ِی نستانند وزآنچ نک ِشته ای به خرمن طلبند
شیخ بدایی
وبه فرموده حضرت سعدی (ح) :ایکه گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه
ماکجاییم دراین بحرتفکر تو کجایی
باهم ازسوره یوسف میخوانیم آیات444تا4۰2بابدره گیری ازتفسیر نمونه.
وتفسیرمشدوربه کابلی  :قُل ْ هذِه ِسب ِیلى أدْال ُوا إِلى اللَّه ِاللى بص ِیرۀ ٍ أنا و من ِ ات َّبعنى
و سب ْحن اللَّه ِ و ما أنا م ِن الْم ُشرِک ِین()4۰2بگو این راه من است که من وپیروانـم
بابصیرت کامل همه مرد رابسوى خدا دالوت مى کنیم  ،منزه است خدا ،و من
از مشرکان نیستم .
وماأر ْسل ْنام ِن قبْل ِک إ ِال ر ِجاال ً ن ُّوح ِى إِلید ِم مِّن ْ أهْل ِ الْق ُرى أ فلم ْ یس ِیـر ُوا فـى
االرْض ِ فینظر ُواکی ْف کان الق ِبۀ ُ الَّذ ِین م ِن قبْلِدِم ْ و لدارُاالخ ِرۀ ِ خیر ٌ لِّلَّذ ِین ات َّـقـوْا
أف تعْقِل ُون( )4۰/ومانفرستادیم پیش ازتو جزمردانى از اهل شدرهاکه وحى به
آندامیکردیم ،آیا(مخالفان دالوت تو) سیردر زمین نکردند تاببینـنـد الـاقـبـت
کسانىکه پیش ازآندا بودند چه شد؟ و سراى آخرت براى پرهیزکاران بدـتـر
است  ،آیا فکرنمى کنید؟!حتى إ ِذااستی ْئس الر ُّسل ُ وظن ُّوا أندُم ْ قد ْ کذِب ُوا جاءه ُـم ْ
نصرُنا فنُج ِّى من ن َّشاء ُوالی ُرد ُّ بأ ْسناالن ِ ال ْقو ْ ِ الْمُجْرِم ِین(()44۰پیامبران به دالـوت
خودو دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تارسوالن مایو شدندو گمـان
کردندکه (حتى گروه اندک مؤ منان) به آندا دروغ گفته اند ،دراین هنگا یارى
مابه سراغ آنداآمدهرکس رامیخواستیم نجات مى دادیم ومجازات و الذاب ما از
قو زیانکار بازگردانده نمى شود.
لقد ْکان فى قصصِدِم ْال ِبرۀ ٌالُولى االل ْباب ِما کان حد ِیثا ًیُف ْترى ولکن تصد ِیق
الَّذ ِى بین یدیْه ِ و تفْص ِیل کل ِّ شىْء ٍ وهُد ًى و رح ْمۀ ً ل ِّقو ْ ٍ یُؤْمِن ُـون()444درسـر
گذشتداى آنداپند واندرزبراى اندیشه خردمندان است ،اینداداستان دروغین نبود
بلکه (وحى آسمانى است و)هماهنگ است باآنچه پـیـش روى او(ازکـتـب
آسمانى پیشین ) است و شرح هر چیز (که پایه سعادت انسان است ) و هدایت و
رحمت براى گروهى است که ایمان مى آورند .
درموردتعابیری که درپایان قصه های تاریخی میآورد (آلیات الولی الباب،
لکل ّ ص ّبارشکور،لقو یعلمون)که همه ایندادرچارچوب رسالت قرآنی است و
در این راستا ارزیابی وتحلیل میگردد[.رسالت قرآن]
رسالت خطیر والظیم قرآن رامیتوان بدینصورت ازخودکتاب الدی دریافت
کرد-4:دالوت به توحیدویکتاپرستی(:یاایداالنبی انا ارسلناک شاهدا ً وبشـیـرا ًو
نذیرا ً وداالیا ً الی اهلل باذنه و سراجا ً منیرا ً)( احزاب آیه )11ترجمه :ای پیامبـرمـا
تراگواه و بشارت دهنده و بیم رسان فرستادیم که دالوت کننده بسوی خدا بـه
اذن او و چراغ فروزان فرا راه اوباشی -3.اخراج انسان ازظلمت شرک وکفرو
ستم بسوی نورحق والدل(کتاب انزلناه الیک لتخرج النا من الظلمات الی النور
باذن ربدم الی صراط العزیز الحمید( .).ابراهیم آیه )4ای پیامبراین کتابی اسـت
که به تونازل کردیم تا به وسیله آن مرد را از ظلمتدا به سوی روشنایی بدستور
(دنباله درصفحۀ ششم)
پروردگار درآوری .
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داکترالبدالغفور روان فرهادی

سن رامون ـ کالیفورنیا

یگانه سفراروپایی شهیداحمدشاه مسعود

بخش پایانی
بازگشت به وطن :شدیداحمدشاه مسعودبرای ادامۀ خدمت دشوار شباروزی
خود ،باطیاره به افغانستان الودت کرد ،ودرجنگ مقابل طالبان افغانی وپاکستانی
وافرادالسکری پاکستان ،فرماندهی خویش راادامه داد.
شدادت اوبصورت دسیسه آمیزازسوی دوفردازمردمان افریقای شمالی که
بسته به القاالده وحاضربه انتحاربودند ،درخواجه بداءالدین والیت تخارواقع شد.
این شدادت پنج ماه بعدازیگانه سفرموفقانه اش به اروپای غربی ،بطرفداری حق
آزادی افغانستان بود.
به سلسلۀ این بیان مختصرسفرشدیدمسعودبه اروپای غربی ،ازآنچه بعـدا ً بـه
ارتباط این سفرواقع شد ،بایدچندمطلب بنویسم .نخست بایدبه خاطربداریم کـه
این شدادت /سپتمبر 3۰۰4یعنی دوروزقبل ازفاجعۀ بزرگ44سپتمبر3۰۰4در
امریکاواقع شد ،که آندم توسط ایجنتدای القاالده صورت گرفت.
مسعود ،فراتر ازمرزها :این النوان کتابیست که درکابل درسال 3۰۰2بچاپ
رسیده ،وشامل مجموالۀ مقاالت ایرادشده درکنفرانس بین المللی مسعودشناسی
میباشد ،که درکابل به روزهای ۲و2سپتمبر منعقد شد .درمقدمۀ کتاب میخوانیم:
»یکسال پیش ازرفتن او ،که با همه غمایش شادمان ترازبدارهای پرگـل بـود،
دوستدارانش درکابل گردهم آمدندویادش راگـرامـی داشـتـنـد .یـادونـا
مسعودالزیز ،جاودان و متبرک باد !« (واحدانتشارات بنیادمسعودشدید(رح) )
کتاب باشعرآزادمحمدحسین جعفریان ،فلمسازوخبرنگارایرانی آغاز میشود :
این مرد ترا ازیاد نمی برند،
وقتی ،هرشب  ،درآسمان ایشان می تابی...
آه مسعود ،بدون توحتی تلفظ نا افغانستان درحنجرۀ جدان سخت است،
دلم برای صدای تان تنگ شده است
آمده ا تادرشبدای طوالنی(خواجه بداءالدین) بازغمدای تانرابشنو ،
درکوچه های کابل می چرخم وبه الکس های امیدوارتان
برچدارراه ها ،س می کنم ،چقدر جای تان خالی است .
قب ًجعفریان برای م قات شدیدمسعودخودرابه پاریس نیزرسانده بود.
درطی سخنرانیدای روزاول ،سخنرانی حامدکرزی ،رئیس (دولت انتقـالـی
اس می افغانستان) درج شده است ،وبیانیۀ داکترسید مخـدو رهـیـن ،وزیـر
اط الات وفرهنگ ،وبیانیۀ مسعودخلیلی(که در وقت شدادت مسعودپدلویـش
حاضربود وزخمی شده بود ،ودراروپا معالجۀ خویش ارکرد .اواین مجلـس را
تنظیم وریاست می نمود ).سپس سخنرانی داکترالبداهلل وزیرامورخارجۀ دولت
انتقالی آمده که گفت( :احمدشاه مسعودشدیدسه آرمان داشت:آزادی ،صلـح،
سپردن حق تعیین سرنوشت به مرد  ...افتخاربه توملت که قدرمان هایی مانـنـد
احمدشاه مسعود رادردامنت پروریدی)...
بعدازین درکتاب ،سخنرانی احمدولی مسعودسفیرکبیرافغانستان در لـنـدن،
سخنرانی استادبرهان الدین ربانی رهبرجمعیت اس می افغانستان ،سـخـنـرانـی
حضرت صبغت اهلل مجددی ،سخنرانی پروفیسر البدالرسول سیاف آمده است.
دیگرسخنرانی ها :سخنرانی پیترتامسن ،پیا وزیرخارجۀ بلجیم بزبان انگلیسی
که توسط امراهلل صالح قرائت شد (...احمدشاه مسعود در بروکسل بـا وزیـر
خارجه م قات کرده بود ودرپیا اوآمده است» :او کسی بودکه مظدرروحیۀ
استق ل طلبی کشورش بود .من سخت خاطرۀ اولین م قاتم را بـااحـمـدشـاه
مسعوددراپریل پارسال گرامی می دار  .الز والشق وی به خـاطـراسـتـقـ ل
کشورش باالی من اثرالمیق گذاشت« .
سپس سخنرانی آقای مذهب شاه که ازتاجکیستان بکابل آمده است ،گفت:
وی کسی بودکه پاک رأیی اس راثابت کرد .بعدجنرال فلیپ موریـان(کـه
مدماندارشدیدمسعوددرفرانسه بود ،وبرای اشتراک دراین مجلس به کابل آمـده
بود)سخن گفت واظدارداشت(:در جون 3۰۰۰من بنابردالوت احمدشاه مسعود
به درۀ پنجشیرآمد  ،در میان سایرمدالویین تعدادی جنرالدا حضورداشتنـدکـه
درسناریوی (بوسنیا) خدمت کرده بودند...وقتیکه دالوت ازطریق آقای مدراب
الدین مستان بدستم رسید ،فوراًآنراقبول کرد  ،زیرابه این مرد و خصـوصـا ً
فرمانده مسعود شدیداًال قمندبود  .وقتی من درپنجشیر خود رادربرابراو یافتم،
یک مردکام ً آرا ومسلط برخودرادید که باشجاالت ومناالت دربرابرکـوه
الظیم مشک ت خم به ابرونیاورده بود .من یک مردخندان ونورانی رایافتم کـه
یک لبخندش همه مشک ت را ازبین می برد)..
خانم فرانسوا گوست ،نامه نگارگفت(:من درآنجابود واین خبر جانـگـداز
کشته شدن مسعود رامن به مرد رساند  ،واین کاراندوه باری بود(.
برت امسون معاون سفیرامریکا(درکابل) گفت(:ازهمان آغازدر اواخردهۀ
هفتادودرجریان دهۀ هشتاداحمدشاه مسعودباانجا الملیات نظامی خود ،تبدیل به
یک اسطوره شده بود.ترور اوسرآغازیک برنامۀ بزرگترتروریستـی درهـمـۀ
جدان بود .پس ازتراژیدیدای ندم و یازدهم سپتمبر ،احوال مسلما ً نویدبخش این
است که افغانستان امیدوار به آیندۀ بدتری می شود).
برنارد هانری لیوی ،متولد 4/12فیلسوف معاصرفـرانسـوی ،یـکـی از
سخنرانانی بودکه بااحساسات بیانات داد وگفت« :درکشورمامسعود یک چدرۀ
محبوب است ،این مردبزرگ به فرانسویان اجازه دادکه لحظۀ مانند یک رؤیـا
ببینند جنرال دوگول دوباره زنده شده است .آرمان مسعوداین بودکه همه اقوا
افغانستان دارای حقوق مساوی باشندواین همان النوان فلم زیبای دوپانفلی است
که دربارۀ مسعود ساخته شده است .به نا «مسعودافغان ( »که بصورت کتاب
نیز بچاپ رسیده است).
هانری دومن تسکیو ،سناتورفرانسوی گفت» :برای من جای افتخار اسـت
که باشخصیتی ماننداحمدشاه مسعودآشنایی یافتم .اویکی از صفحات مشـشـع
تاریخ رابه نمایش گذاشت که هرگزازیادمرد فرانسه نخواهدرفت .او سمبولی
بودبرای همه جدانیان« .
پیا کریستین پونسلی ،رئیس مجلس سنای فرانسه»:این پـیـا راازطـریـق
سناتور هانری دومن تسکیو ،که ازخدمات دیرینه اش مرد افغانستان مـطـلـع
است ،به شمامیرسانم  .احمدشاه مسعود درسنای فرانسه (دنباله درصفحۀ ششم)

پروفیسرداکترمحمدجمیل حنیفی
دیپارتمنت انتروپولوجی

دانشگاه دولتی ایالت مشیگان

ادامۀ صحبت راجع به لویه جرگه درافغانستان ...
من ندایت متشکر ازنگاه دقیق وسودمنداستادمحتر داکترروان فـرهـادی
(امید )/12دربارۀ ترکیب استعمارتوسط لویه جرگه در افغانستان ،ونظرآندـابـه
تاریخچۀ الروج حکمرانی ابدالیان درسراج التواریخ(جلداول ،ص .)4۰درحاشیۀ
این صفحه نویسندۀ سراج التواریخ منبع این تاریخچه رادر»تاریخ سلطانی4224
تألیف سلطان محمدخان درانی) قیدکرده است .هردومنبع سراج الـتـواریـخ و
تاریخ سلطانی ،درمقالۀ 3۰۰1انگلیسی اینجانب دربارۀ استی ی لـویـه جـرگـه
(صفحۀ ،2۰3نوت )24درج شده است .مدم اینست که محتویات هردوکتاب
دربارۀ احمدخان ابدالی به(تاریخ احمدشاهی) ( 4۲۲2بقلم محمودالحسیـنـی)
شباهت الضوی دارد .همچنان مؤلف سراج التواریخ واضحا ً(درصـفـحـۀ )2از
(تاریخ احمد) بقلم البدالکریم اللوی استفاده کرده است .تاریخ احمدی درسـال
 4۲/۲نوشته شده بود.
ازاستادمحتر داکترروان فرهادی ممنونم که ال قمندان رابه دومنبع معاصر
(خ صۀ تاریخ وطن) تألیف سیدمحمدهاشم و(لویه جرگه) تألیف داکترمحمد
قاسم فاضلی معرفی کرده اند.
تاسالدای اواخرقرن بیست سراج التواریخ(خصوصا ًجلدسو ) ندایت نادر بود.
خوشبختانه ترجمۀ انگلیسی درسه جلداین تاریخ درباری افغانستان توسطپروفیسر
داکتر رابرت مکچیزنی Robert McChesneyدر سال  3۰42تولیدشده وبـه
چاپ رسیده است ،ودربعضی کتابخانه های تدقیقی امریکا و اروپا میسراسـت.
پروژۀ برگردانی جلدچدار سراج التواریخ به انگلیسی توسط داکترمکچیزنـی
حاالدرجریان است.
تذکرۀ شخصی وکلتوری احمدخان ابدالی ندایت دلچسپ وروشنی انـداز
است راجع به جریانات تاریخی وسیاسی افغانستان ومناطق دورا دورآن.جم ت
ذیل رابحیث مثال از(تاریخ سلطانی)(،سراج التواریخ ) و(تاریخ احمد) بقلم البدا
لکریم اللوی دربارۀ خصایص هویت احمد خان ابدالی تقدیم میکنم :
تاریخ سلطانی :دریک صحنۀ مراوده نادرشاه افشار گوش احمدخان ابدالـی
را(قدری چاک کرد)(ص .)434شایدهمین جریحه دلیل آن شده باشدکه احمد
خان ابدالی یک گوشوارۀ الما رامیپوشید .در کلتورهای آسیای میانه وجنوبی
وشرق میانه گوش بریدن یابه گوش جریحه رساندن یک نوع جـزااسـت ،و
گوشواره پوشیدن مردهاتحت بعضی شرایط یادآوری میکندازگفتۀ(غ حلقه
بگوش) ،به معنی وفاداری واطاالت مطلق .
سراج التواریخ( :صص 3/ـ2۰ج اول)»:درسال 4421ه ق مرض آکله که
ازدیرسال الارض حال االلیحضرت احمدشاه شده وبینی او را بقراربیان اللی قلی
میرزا بادخورده ،وبینی مصنوالی مکلل به الما ساخته دربرابرآن میگذاشـت،
الودکرده ودماغش راتما ضایع نمود ،وازدماغ به سینه وحلقش ریخته االضایش
رابه تب وتاب انداخت ،وازال ج اطباءبدبودی ندیده ..آثارمرگ درناصیۀ حال
االلیحضرت احمدشاه درک شده ،درشب جمعه 3۰بیست رجب سـال 4421
هزارویکصدوهشتادشش هجری طایرروحش ازقفس تن پرواز کرده و یاقوت
خان خواجه سرا که محر خاص شاه بود ،وفات او را اخفاکرده«...
این حالت احمدخان ابدالی امکانا ًاشاره میکندبه بینی بریدن به نوع یک جزا.
گوش بریدن وبینی بریدن درکلتورهای آسیای میانه و جنوب وشرق میانه در
آنزمان رایج بودوآگاهی وامکان تطبیق آن تا حال موجوداست .آیاشـرایـطـی
موجودبودکه احمدخان ابدالی را محکو به بینی ویاهم گوش بریـدن کـرده
بود؟ اگرجواب مابه این سئوال مثبت باشد ،بایدکوشش کنیم دالیل وشـرایـط
تولیداین محکومیت راسراغ کرده وهویدابسازیم .مدمـتـرازایـن تـأثـیـرایـن
محکومیت را برارث سیاسی وسابقۀ احمدخان ابدالی کنجکاوی کنیم.
داکترروان فرهادی به االتبارسراج التواریخ(ص 4۰ج )4به رول درویـش
صابرشاه کابلی درترکیب(جیغۀ) احمدخان ابدالی اشاره کرده اند .البته منبع این
معلومات(تاریخ احمدشاهی ج 4صص33ـ )32میباشد .صابرشاه کابلـی یـک
پیرو جد ّی ومشدور تصوف چشتی بودواحمدخان ابدالی یکی ازنظربنـدان او
بود .راجع به تأثیرورسوخ صابرشاه کابلی در درباراحمدخان ابدالی در(تـاریـخ
سلطانی)چنین ذکرشده است:صابرشاه »ازباشندگان الهور بود و هـمـواره بـه
هیئت مجذوبی گردش میکرد .درحینی که احمدشاه از اردوی نادری جداشد،
مذکورنیزبه مراقبت ایشان به قندهارآمد .بعد ازسلطنت احمدشاه اورابسی احترا
کردی ،چناچه گوینددرحین بارالا اکثرایا بحضورنخست نشسته به گوش و
بینی شاه زده گفتی ای احمدببین که چه سان سلطنت احمدشاه« )صفحۀ)432
البدالکریم اللوی در(تاریخ احمد ،ص  )/چنین آورده است»:روزی(احمد
شاه) به تخت نشسته ودرویشی سروپابرهنه باتن الریان و جسم خاک آلوده در
کنارش خوابیده ،هرد دست به گوش وبینی احمدشاه رسانیده وبه سمت خود
می کشدومیگوید ای افغان دیدی که ترا بادشاه به حکم خداکرد واحمدشـاه
بانیازتما سرنگون بااوک میکند«.
این لمحه هاوهزاران وقایع وجریانات دیگرکه بدبختانه درتاریکی حاشـیـه
های تاریخ افغانستان مانده اند ،بحیث جزئی وکلی ،یک مخزن معتبربرای یک
دورۀ نورانی پژوهش فنی وبیطرف دربارۀ تاریخ سیاسی وکلتوری افغانستان می
باشد ،که نسل حاضروآیندۀ افغانستان حق آشناشدن رابه آن دارد .مث ً چطورو
تحت کدا شرایط سیاسی واقتصادی تأثیر وموقف تصوف چشتی مبـدل بـه
تأثیرندایت فراخ والمیق تصوف نقشبندی دردستگاهدای قدرت سـیـاسـی در
افغانستان ،واین انتقال چراوچگونه موازی است به انتقال حکمرانی افغانستان از
دست سدوزایی هابه بارکزاییدا دردهۀ دو قرن نزدهم و الروف تصوف قادریه
در اوایل قرن بیستم درماشیندای سیاسی افغانستان به این تـحـوالت ،سـیـاسـی
تصادفی است یامربوط به پیچیدگیدای داخلی وخارج ازافغانستان است؟
ارتقای رسوخ سیاسی صابرشاه(تصوف چشتی) والروج تصوف نقشبندیه
(توسط شبکۀ ارتباطی مجددیدای هندوستانی(حضرت صاحبان) ،ونمایان شدن
تصوف قادریه(توسط مدارت سیاسی (مجروح) خیلداو(نقیب صاحبان) یـک
مسأله ندایت مغلق وتددابی است ،برای روبروشدن با (دنباله درصفحۀ ششم)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

امیر امان اهلل خان

Tel/Fax : (703) 491-6321 Cell:(571)435-4604

تاریخ افغانستان از  1919تا 1933

ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362
Telephone: 805 241 0780 Cell: 805 300 8585

mkqawi471@gmail.com

صفحۀ دوم

$ 35.00
$ 50.00
$ 75.00
______ Other:
همۀ درآمد برای امور خیریۀ وطن (مکاتب نسوان ،کلنیک ثابت و سیار) فرستاده می شود .

هفته نامۀ امید

البدالودود ظفری
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شمارۀ 569

اخطار به کرزی

المیدا ـ کالیفورنیا

روزنامۀ پرتیراژنیویارک تایمزگزارشی رابقلم میتو روزنبـرگ زیـرالـنـوان
(سناتورهای امریکایی کرزی را بخاطررهاسازی زندانیان هشـدار دادنـد) ،در
شمارۀ 2جنوری3۰41خودبه نشرسپرده است .برگردان فارسی گزارش ،پس از
یک تبصرۀ کوتاه تقدیم میگردد:
آقای کرزی ازآغازپیدایش گروه بدنا وانسان ستیزطالبان وایجاد امارت شان
باآندابسیارنزدیک بود .به نمایندگی شان بدرسوسفرمی کرد ،برایشان تبلیغ مـی
نمودوباشرکتدای نفتی مثل یونیکال به مذاکره میپرداخت .گفته میشودکه اگر
طالبان برتما افغانستان مسلط می شدند والضویت سازمان ملل راحاصـل مـی
نمودند ،کرزی رابصفت نمایندۀ خوددرآنجا تعیین می کردند.
پس ازسقوط رژیم منحط طالبان درسال 3۰۰4که کرزی براریکۀ قدرت تکیه
داده شد ،روابط نزدیک خودرابخاطرهم قبیله بودن با آنداحفظ نمود ،وبصورت
الیان وپندان ازآنداحمایت کرد ،انتحاری های دستگیرشده رابااالطـای پـاداش
وانعا مرخص ساخت وزندانیدای قاتل را رهاکرد .شماری ازآندارادرارگ جـا
داد وبه مشورۀ شان بر خ ف منافع ملی اقدا نمود.
کرزی که باتقلب گسترده درانتخابات 3۰۰/دوباره مقا ریاست جمـدـوری
راغصب کرد ،توجه خودرابیشتربسوی طالبان معطوف نمود .آندارابرادرخواند،
کارهای ناروای شانرا پندان نمودوپیوسته ادالاکرد که طالبان مساجدومکاتب را
آتش نمی زنندواطفال مکتب رابه قتل نمیرسانند ،کسانی دیگربخاطربدنا ساختن
طالبان به چنان االمال مبادرت میورزند .درحالیکه همۀ مرد افغانستان باگوشت و
پوست خوددرک کرده اندکه طالبان باقتل ،انتحار ،حمله برسربازان اردو وپلیس
اشخاص سرشنا  ،هنرمندان ،معلمان ،نویسندگان ،تعبیۀ بمبدای کنارجاده ،حمله
برمجالس فاتحه خوانی ومراسم تدفین یورش برهوتل هاواجتماالات ،آسایش و
آرامی شانراربوده اند.
کرزی درجریان دوردو ریاست خودت ش وسیع کردتازندانیدای طالبان را
که قات ن مرد بیگناه مامیباشند ،اززندان گوانتانامو رهاسازد ،وادارۀ زندان بگرا
رابدوش گیرد .هدف اولین وآخرین کرزی آن بودتازمینه راطوری مساالدسازد
که نشان دهدزندانیدابی گناه میباشندوباید محاکمه نشوند .کرزی درین مورد تا
جایی پیش رفت که روابط خودرابامقامات امریکاکه اورابقدرت رسانیده اند و
مصارف دولت وسپاه اورامیپردازند ،بسیارخراب ساخت ،تاحدی که زمـزمـۀ
گزینۀ صفرکه خروج کامل قوای خارجی ازافغانستان میباشد ،دوباره دررسانـه
های جمعی امریکا انعکا یافت.
کرزی11۰زندانی زندان بگرا راکه همه جنایت پیشه ،آدمکش ،ضدصلـح،
ضدمرد بویژه زنان وناقض حقوق بشربودند ،رهانمود .رهایی این جنایتکاران
نه تنداخوشنودی طالبان وآی ا آی پاکستان رافراهم کرد ،صفوف جنـگـی
طالبان راتقویت نمود ومورال شانرا بلندبرد .بصورت یقینی گفته میتوانیم که این
جانیان دوباره در الملیات اشتراک میورزند ،مرد مارابه قتل میرسانندوزیاندای
جبران ناشدنی رابرافغانستان واردمی دارند.
بنابرلجاجت کرزی دررهاسازی بدون محاکمۀ قات ن مرد افغانستان وسربازان
امریکایی ،بعضی مقامات بلندپایۀ امریکاوناتو بکابل سفر کردند ،اوراتشـویـق
نمودند تاازین تبدکاریدادست بردارد وبگذارد آندامحاکمه شوندوبه جزای االمال
شان برسند .ولی کرزی بخاطر تعددی که به طالبان وآی ا آی داده ،به بدانـه
های مختلف آندارااز زندان رهاکردومرد افغانستان رابه اضطراب ودلدره مواجه
نمود .کرزی به طالبان پناه میدهدتاآیندۀ خودش رادرپناه آنداقرارگیرد.
هفتۀ گذشته سه سناتورپرقدرت امریکاازحزب جمدوریخواه بدمین منظور به
کابل رفتندوبه کرزی اخطاردادند تاازالمل نابخردانه رهایی زنـدانـیـان دوری
گزیند ،وموافقتنامه امنیتی راامضاکند ،درغیرآن گزینۀ صفرالملی میشود ،قوای
امریکاوناتوازافغانستان خارج میشود ،تما کمکدای امریکاوناتومتوقف میگردد.
بصورت خیلی واضح دیده میشودکه کرزی برخ ف مصالح ومنافع مـلـی
مرد افغانستان حرکت میکندوخواستدای مرد رادرنظرنمیگیرد .اکثریت مطلق
مرد افغانستان خواهان امضای قراردادامنیتی باامریکابوده ،بارهایی قـاتـ ن و
جنایتکاران اززندان ،بدون محاکمه ،جدا ً مخالف میباشندوآنراخرابی بیشتر امنیت
شکست اقتصادی ،افزایش فقر وبدبختی ملی میدانند.
امیداست که آقای کرزی بزودی سرالقل بیایدوخودراازچنبرۀ نمایندگان آی
ا آی درارگ خارج سازد ،منافع ملی رابرهرچیز دیگرارجح بداند ،تاتجربـۀ
خونبارالراق رادرافغانستان تکرارنگردد ،افغانستان مجبورنشود مثل الراق دوباره
کمک امریکاراتقاضاکند.
اینک برگردان گزارش نیویارک تایمز خدمت تقدیم میشود :
*
*
*
*
*
سناتورهای امریکایی درسفری بکابل بروزپنجشنبه(3جنوری ،)3۰41فشـار
خودراباالی رئیس جمدورکرزی افزایش دادندتاموافقتنامۀ دراز مدت امنیتی را
باامریکاامضانماید .سناتوران درواکنش بریک بحران تازۀ دیگرکه رهـاسـازی
بازداشتیدای مظنون به حمله برقوای امریکا میباشند ،اخطاردادند .سناتورلندسـی
گراها جمدوریخواه کروالینای جنوبی بیان داشت( :اگررهایی بازداشت شـد
گان صورت گیرد ،این کاربرروابط امریکاوافغانستان تأثیرمنفی جبران ناشدنی
واردمینماید و کنگرۀ امریکاالکس العمل نشان خواهدداد ).سناتوران گراها و
جان مککین جمدوریخواه ازایالت اریزونا ،چندین مرتبه پس از تجاوزامریکابر
افغانستان در ،3۰۰4به افغانستان سفرکرده اند .هردو طرفدارجدی نقش امریکا
درافغانستان میباشند .سناتوران مککین و گراها همراه باسناتور براسو ازایالـت
وایومنگ ،به روزنامه نگاران درکابل گفتندکه آندانگرانی شدیدخودراهنـگـا
دیداروصرف نان چاشت به آقای کرزی بیان کردندواخطاردادندکـه تـوجـۀ
امریکا به افغانستان درحال کاهش بوده ورهایی توقیف شدگان کشیدگـیـدـارا
بدترمی سازد .
مامورین امریکاکه میخواهندبازداشت شدگان موردپیگردقانونی قرارگیرند،
ادالامیکنندکه آندااالضای گروه طالبان میباشند ویابه جنگجویانی ارتباط دارندکه
به قتل 44۲سربازافغانستان یاقوای بین المللی مظنون میباشند .این اشخـاص در
نزدیکی پایگاه هوایی بگرا که بازداشتگاه المومی امریکادرافغانستان میباشـد،
توقیف بودند .مدیریت بازداشتگاه بگرا هشت ماه پیش به حکومت افغانستـان
سپرده شد .باسپردن اختیارزندان بگرا به افغانستان ،یکی ازجنجالی ترین مشکل
کرزی باحامیان امریکایی وی حل شد ،وبراه برای مذاکره بخاطرالقدموافقتنامۀ
امنیتی بازگردید ،که ادامۀ کمکدا و حضوریک قوای کوچک امریـکـا رادر
افغانستان پس از 3۰41ممکن میسازد  .ولی زمانیکه کرزی پس ازقبولی ابتدایی
موافقتنامه درماه نومبر ،آنرابه بعدازانتخابات ریاست جمدورموکول نمود ،معاملۀ
باقیماندن قوای امریکادرافغانستان دربرزخ قرارگرفته ،وازخط خارج گـردیـد.
مامورین امریکایی پی درپی به آقای کرزی اخطاردادندکه تعلل در امضـای
موافقتنامه تما جریان معامله رابربادمیدهد ،وملیاردهادالر کمکدای بین الملـلـی
راازبین میبرد ،آقای کرزی بازهم تقاضای نورا پیش کرد(دنباله درصفحۀ ششم)

داکتر سنزل نوید

یونیورستی اریزونا

سیاست زبانی در افغانستان :
اختالفات زبانی و وحدت ملی()3

اشکاالت رسمی شدن زبان :مسألۀ انتخاب زبان رسمی درجریان سالدای دهۀ
سی واوایل دهۀ چدل اشکاالتی رابارآورد .درسال4/21پشتوبحیث زبان رسمی
افغانستان اال ن شدواستعمال وترویج آن درسطح اداری تشویق گردید .درسال
بعدهیئت مشورتی وزارت معارف مقررات جدیدی وضع نمودکه به اسا آن
پشتوبحیث زبان درسی درسطح ابتدائی در سراسرافغانستان اال ن گردید .درالین
زمان نا انجمن ادبی،که اکنون درتحت رهبری وزارت معارف قرارگرفته بود,
بهَپشتو تولنهَ یاانجمن پشتوتبدیل شد ،وباایجاد شعبات جدیدتوسعه بیشتر یافت.
مسئولیت اصلی پشتوتولنه تدوین لغتنامۀ پشتو ومعیارساختن گرامرپشتو بود .به
تعقیب تأسیس پشتوتولنه اسم مجلۀ کابل به (د کابل مجله) ودرسال 4/14اسـم
سالنامۀ کابل نیزبه (دکابل کلنی) مبدل شد .اماطوریکه می اسکنازی مینـگـارد
باوجودتبدیل شدن النوان مجلۀ کابل وسالنامه به پشتو ,قسمت المدۀ متن هردو
نشریه به زبان فارسی (دری) بود.
بقول سیدقاسم رشتیا ,که درسالدای بعدوظیفه وزارت مطبوالات را به الدـده
داشت ،هدف اصلی رهبران سیاسی آن دوره از ارتقا دادن پشتوبحیث زبان ملی
ورسمی افغانستان تقویۀ وحدت وهویت ملی از طریق ترویج یک زبان واحـد
بود .بااینکه این اقدانات ازطرف گروه ِی که طرفدارایجادهویت ملی مبنی بـر
هویت قومی پشتون بودند ،جداپشتیبانی میشد ,پ ن تبدیلی زبان درسی به پشتو
با اشکاالت زیادی روبروشد .زبان فارسی قرندازبان مروج اداری ،درسـی ,و
تجارتی بود ،وبحیث زبان بین االقوامی کشور شناخته شده بود .بنابران رسـمـی
ساختن زبان پشتوبجای فارسی نارضایتی اقوا غیرپشتون رابارآورد .بطورمثال،
اقلیتدای ازبک زبان که جدت تسدیل دراجرای معام ت شان زبان فـارسـی را
آموخته بودند ،ازاینکه مجبوربودندزبان پشتورا بحیث زبان سو بیاموزنـد ،نـا
خوشنود بودند .برال وه ,به نسبت کمبودی معلمین پشتو درمناطق غیـرپشـتـو
زبان ،تبدیلی زبان درسی به پشتو با مشک ت زیاد مواجه شد.
تأثیرات منفی سیاست جدیدزبانی دراجرای مسائل آموزشی و مـعـامـ ت
تجارتی کشور،نخبگان سیاسی را وادارساخت که سیاست زبانی راتعدیل نموده
وهردوزبان را بحیث زباندای رسمی افغانستان اال ن نمایند.درسال 4/11سـردار
محمدهاشم خان کاکای ظاهرشاه ،که قدرت واقعی درالقب نظا سلطنتی بشمار
میرفت ,ازوظیفه اش به حیث صدراالظم افغانستان کناره گرفت وبجایش سردار
شاه محمود خان ,الموی کوچکترشاه ،که تمایل به افکارآزادی خواهی داشت،
بمقا صدارت رسید .ازاقدامات مدم شاه محمود خان برگرداندن زبان فـارسـی
(دری) به حیث زبان رسمی کشوربود .سید قاسم رشتیا ,که درکـابـیـنـه شـاه
محمودخان وزارت مطبوالات رادردست داشت ,در خاطرات خودمینویسد که
نجیب اهلل خان توروایانا ,وزیر معارف در کابینۀ جدید ,بااینکه خودپشتون درانی
بود ,تبدیلی زبان درسی را به پشتواشتباه بزرگ وصدمۀ جبران ناپـذیـری بـه
سیستم درسی افعانستان اال ن نمود .دراثرتوصیۀ توروایانا سیستم درسی افغانستان
دوزبانه شد ،به این معنی که درمناطق پشتوزبان سیستم درسی به زبان پشتووزبان
دری بحیث زبان دو درسی ودرسایرمناطق کشور سیستم تدریسی به زبان دری
وتدریس پشتوبعنوان زبان دو تعیین گردید.
درجریان سالدای دهۀ چدل وپنجاه اقدامات جدی برای تعمیم و ترویج زبان
پشتووارتقای آن بعنوان زبان ملی بعمل آمد .وزارت اط الات وکلتورموظـف
شدکه درترویج وپیشرفت زبان پشتو از طریق مطبوالات اقدا نماید.اکـادمـی
پشتوبه اینکارپیشقد شده ودر توسعه لغتنامه ,طرح ام ی صحیح برای نوشـتـن
زبان پشتو ورشد زبان و ادب پشتومساالی جدی بخرج داد .ازجمله ابتـکـارات
اکادمی طرح الناوین رسمی بزبان پشتوبود ,القاب االزازی(آقا((،خانم)و (بیگم)
که ریشۀ ترکی داشتند ،به کلمات پشتو(شاغلی)(،میرمن) و(پیغله)مبدل شـد.
همچنان موسسات دولتی واکادمیک ،شفاخانه ها ,دواخانه ها ،تیاترها ,انجمندا و
سازماندای ملی الناوین پشتواختیارنمودند .رتبه های اللمی(پوهاند,پـوهـنـمـل،
پوهنیار وغیره) ایجاد ونا موسسات اللمی به پوهنتون و پوهنحی تبدیل شد.
پشتو و مسألۀ پشتونستان  :باایجادکشورپاکستان بدنبال القب نشینی بریتانیاازنیم
قارۀ هند درسال4/1۲مسألۀ خط دیورند دوباره موردمباحـثـه قـرارگـرفـت.
افغانستان حق خود ارادیت مناطق پشتون نشین یا پشتونستان را ،که درسال42/2
مطابق معاهدۀ دیورندازپیکرافغانستان جداشده واینک ضمیمه پاکستان شده بود،
مطالبه نمود .این رویداد همزمان بودباتشکیل گروهی آزادیخواه ملی بنا (ویش
زلمیان) (جوانان آگاه) .اکثراالضای این گروه را،که درابتداءتعدادآن به بیست
ودونفرمیرسید ،جوانان روشنفکرپشتوزبان قندهار ،ننگرهار و کابل تشکیل می
داد .درسال4/1۲رهبران این گروه اال میۀ تحت شعار(ویش زلمیان غوارو) به
پشتوصادرنمودندوبه اسا همین شعارخودرا(ویش زلمیان) خواندند .درسـال
4/12ویش زلمیان با برنامه واهداف معین سیاسی ،الضویت کامل ودایرنمودن
جلسات منظم بحیث یک گروه فعال سیاسی الرض وجود نمود .اهداف مدـم
سیاسی ویش زلمیان بوجودآمدن سلطنت مشروطه وانتخابات آزاد ,تـأمـیـن
حقوق مدنی ,تفکیک قوای ث ثه ،حمایت ازحق خود ارادیت پشتونسـتـان و
تقویۀ زبان پشتودرمقابل نفودگستردۀ زبان دری بود .درسـال4/1۰االضـای
برجستۀ این گروه راگل پاچا الفت ,محمد رسول پشتون ،فیض محمد انـگـار,
البدالروف بینوا ،قیا الدین خاد  ،غ حسن صافی ،نوراحمداچکزائی ونـور
محمدترکی تشکیل میدادند.
بابرسراقتدارآمدن سردارمحمدداوودبحیث صدراالظم ،موضوع پشتونستـان
داخل مرحله جدیدشد.داوودخان موقف انعطاف ناپـذیـری درمـوردمسـألـۀ
پشتونستان اتخاذنمودوحمایه ازآزادی پشتونستان و جدائی مطلق سرزم ِینـدـای
پشتون نشین راازپاکستان جزخط مشی سیاسی خودقرارداد .درنتیجه ،درسالدای
آخردهۀ 4/1۰اخت ف بین افغانستان وپاکستان روی مسألۀ پشتونستـان روبـه
وخامت گذاشت و باالخره درماه سپتمبر4/1۰منتج به قطع روابط بین کابل و
اس آباد وانسدادسرحدات پاکستان برای نقل موادتجارتی ازراه پاکستان شده
وخسارات چشمگیری به تجارت واقتصاد افغانستان وارد نمود.
باتشدیدبحران سیاسی روی مسألۀ پشتونستان ،استعمال زبان پشتو بعنوان وسیلۀ
تبلیغات رادیوئی اللیه پاکستان اوج گرفت .برنامه های پشـتـودررادیـوکـابـل
انکشاف نمود ,واستعمال زبان پشتودرمطبوالات کشورطورقابل م حظه افزایش
یافت .با ایندم ،با وجود اقدامات جدی دولت درتوسعه و رشد زبـان پشـتـو،
دری تفوق خود را به النوان زبان اداری ,آموزشی ,بازرگانی ومسلکی ,حفـظ
نمود (دنباله دارد). /

امـید را برای دوستان تان اشتراک
کنید ،مطمئن باشید ازشما ممنون می
شوند .

صفحۀ سوم

پیام به عالقمندان امید

دوستان الزیزی که جدت فراهم ساختن زمینۀ انتشارمداو امید ازچندماه پیش
االانۀ دوماهه ،سه ماهه یا شش ماهۀ فرستاده بودند ،لطفا ً توجه فرمایند که میعـاد
تجدیدآن درماه دسمبر 3۰42میباشد .لذامحبت فرموده جک االـانـۀ شـانـرا
بفرستند .خداوند بدمۀ شان اجر وافرنصیب بدارد .چک هـای تـان راقـابـل
پرداخت به هفته نامۀ امید بنویسید .بامحبت واحترا  ،محمدقوی کوشان
****************************************
کانکورد ـ کالیفورنیا
داکترمحمداسلم خاموش

زندگینامۀ نلس مندیال

نلسن مندی درجملۀ سایربزرگان دنیاازقبیل سردارشددای افغانستان ،مسـعـود
شدید ،القاب بلندپروازهندوکش تسخیرناپذیر ،که وطن را از چنگال روسدـای
وحشی وپاکستانیدای محیل نجات داد ،مداتماگاندی بزرگ منجی هندوستـان،
که المرخودرادرمبارزه باحکومت انگلیس سپری کرد ،محسوب میشود .مندی
 1۲سال المرخودرا درراه ازبین بردن اپارتاید Apartheidدرجنوب افریقاوازآن
جمله  3۲سال رادر حبس گذرانید.
این بزرگان اشخاصی اندکه اژدهـای
استبداد را سر کوفته ،وندال آزادی هابا
خون خودسیراب نموده اند.
اپارتایدسیستم ظالمانۀ نژادپرستی است
که درآن باانساندابصورت مساویانه رفتار
نمیشودو از4/12تا 4//1درافریقـای
جنوبی حکمفرما بود.اپارتاید بین مرد
سفیدپوست و سیاهپوست آنکشور بـه
وجودآمده ،حزب ملـی زیـرنـا آن
تأسیس شدو هدف آن بـوجـودآوردن
جدایی سفیدهاوسیاه هابود .
نلس مندی در42جوالی4/42در Mveso Transleiجنوب افریقابدنیا آمـد،
دربیست سالگی درراه رفع تبعیض نژادی شروع به فعالیت کرد ودرسال4/13به
کانگر ملی افریقای جنوبی راه یافت وبیست سال بدون تجاوزوتخطی بمقابل
حکومت درراه مجادلۀ صلح آمیزکوشید.درسال 4//2به نلسن مندیـ و دی
ک رک رئیس جمدورافریقای جنوبی  ،جایزۀ صلح نوبل االطا گردید.
مندی درسال 4//1به حیث اولین رئیس جمدورسیاه پوست افریقای جنوبی
برگزیده شد ،وباالخره به المرنودوپنج سالگی در1دسمبر  3۰42جدان راوداع
گفت ،وپس ازیک المررنج وزحمت درراه آزادی مرد خودبه آرامگاه ابدی
خودشتافت ،روحش شاد باد .
مراحل اولی زندگی مندی  :نلسن مندی بنا Rolih Lahla Mandelaبتاریخ42
جوالی  4/42درقریۀ کوچک Mvezoدرکناردریـای Mbasheدر Transkei
افریقای جنوبی چشم بدنیاکشود .پدرش مدت زیادی به حیث مشـاوررئـیـس
قبایل ایفای وظیفه میکرد ،امانسبت مشاجره با رئیس منطقوی مستعمراتی همـه
دارایی اشرا ازدست داد .بابرطرفی پدر ،مادرمندی مجبورشدتاخانواده رابه قریۀ
خوردتر موزو انتقال بدهد .این قریۀ خورد دریک درۀ پرگیاه که سرک هـم
نداشت واقع بود .یگانه راه پیاده روبه چراگاه حیوانات بـود ،خـانـواده هـای
مسکون درین ناحیه همه زیر چپری زندگی میکردند ،خوراکه را از محصوالت
زراالتی که آن ناحیله ازقبیل جواری ،ارزن ،کدو ،لوبیا ،باق وغیره رویـانـده
میشد ،بدست می آوردند .آب موردضرورت از چشمه وجوی استفاده میشد،
پخت وپزدرخارج خانه صورت میگرفت.
مندی چون خردسال بود ،باپسران محل مصروف بازی طف نه مـیـبـود .بـه
سفارش یکی ازدوستان پدرمندی  ،مندی دریک کلیسای متدودستMethodist
غسل تعمید Baptizeشد .مندی اولین پسراز فامیل خودبودکه به مکتب رفت،
یکی ازمعلمین به اونا نلسن را دادوگفت(:نا توازاین به بعدنلسن Nelsonاست).
مندی نه ساله بود که پدرش ازاثرمریضی جدازتنفسی ازجدان رفت .پس ازآن
مندی بحیث بچه خواندۀ رئیس Jongintaba Dalindyeboکفیل حکمران مرد
Thembuقبول شدودرزندگیش تغییرآمد ،واین کاربه نسبتی صورت گرفـت
که یکسال قبل وقتیکه پدرمندی درقدرت بود ،این شخص رابحیـث رئـیـس
سفارش کرده بود .بعدازین مندی به زندگی بدون تشویش ادامه داد ،صـرف
تشویش ازین بودکه قریۀ خودرانخواهد دید ،وبـه Mqhekzwenپـایـتـخـت
والیت Thembulandاقامتگاه سلطنتی انتقال داده شد .مندی بزودی بامحـیـط
جدیدتطابق کرد ،به مندی الین مقا که به دوطفل حکمران داده شـده بـود،
دادند .درو مکتب شان انگلیسی،ژوسا ،تاریخ وجغرافیه بود .درینوقت مندی
به شنیدن تاریخ افریقا ازبزرگانی که جدت کاررسمی به قصرمی آمدند دلچسپی
گرفت .ازگفتارشان آموخت که مرد افریقاقبل ازآمدن سفیدپوستان درصلح
میزیستندومرد افریقای جنوبی زندگی برادرانه وزیست باهمی داشتند .امابعداز
آمدن سفیدپوستدا ،زندگی باهمی ومصالحت آمیزشان بدم خورد .سیاهپوستان
زمین وآب راباسفیدپوستان تقسیم کردنداماسفیدپوستان همه راتصرف کردند.
طبق آیین ودستورافریقایی مندی باید ختنه میشد ،این کاردرسن 41سالگـی
صورت گرفت ،تشریفات ختنه نه تنداالمل جراحی بلکه اال ن مرد نیـزدرآن
وابسته بود .دررسو افریقایی پسری که ختنه نشده باشد ،مستحق میراث پـدر
نمی باشدوهم درمراسم شعایردینی اشتراک کرده نمی تواند.
مندی وقتیکه تحت ادارۀ حکمران جنگیوتوبو قرارگرفت ،ازسوی حکمران
برایش چوکی وکالت داد .باداشتن امتیازسلطنتی تمبو ،او توانست به مـکـتـب
تبلیغی وزلیان درموسسۀ لیلۀ ک رک بری برود .مندی بوکسرقوی بود ،اودر
ابتدا ازطرف رفقای وزلیان خودبحیث پسردهاتی مورداستدزا قرارمیگرفت ،اما
بعدا ً باهم دوست شدند .
مندی درسال 4/2/دردانشگاه فورت هیر ،که یگانه جای تحصیل برای سپاه
پوستان افریقای جنوبی بود ،شامل شد .این دانشگاه درآن زمان به سویه هـای
هارورد و آکسفورشمرده میشد .درسال دو دانشگاه مندی ازطرف شاگردان
نمایندۀ شوری انتخاب شد .برای مدتی شاگردان ازوضع غـذاوضـعـف ادارۀ
کانگر ناراضی بودند .دروقت انتخابات ،شاگردان آنراتحریم کردند .مندی
این حرکت دانشجویان راالد اطاالت وسرکشی ازقانون دانسته وازوظیفه استعفا
داد .ازین حرکت اوداکترکر ،مندی رابرای باقی سال ازیونیورستی اخراج کرد
و اورا اخطاردادتاوقتیکه قبول نکندکه در کانگر کارمیکند ،به یونیورستـی
آمده نمیتواند .خواست به خانه برود ،اماحکمران گفته بودکه به اوبگویید بدون
تردید استعفای خودراپس گرفته ،درخزان دوباره به دانشگاه برگردد.
بدرحال مندی بعدازچندهفته بخانه رسید .حکمران ترتیبات الروسی اورااال ن
کرد ،ترتیبات الروسی طبق دستورقبیله درداخل ص حیت الملی شد ،اما بعداز
چندی مندی ازخانه فرارکرد ،واین حرکت وی حکمران راتکان داده ومتحیر
(دنباله درصفحۀ هفتم)
ساخت ،مگرچارۀ جزصبرنداشت .
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داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ

سندیاگوـ کالیفورنیا

عملکرداحزاب درافغانستان تخته خیز قومی است

معرفی مختصرسه رسالۀ تازه
درطول دوهفتۀ گذشته سه کتاب تازه به چاپ رسیده بدستم رسید ،کـه بـا
گزارش مختصری ،هریک رابه شمامطالعین ندایت گرامی جریدۀ وزین امـیـد
معرفی می کنم :
النوان کتاب اول :شاخچه های شکسته ،نویسنده :انجنیرمحمدهاشـم رایـق،
مجموالۀ مقبولیست ازطنزهاوقصه های دلنشین که در 1۲صفحه درورجینیـابـه
چاپ رسیده است .همینجایاد ازطنزنامۀ نویسندۀ الزیز ج ل نورانی میآیدکـه
درپایان معرفی آن مجموالۀ مقبول ،این شعرنیشدار ایرج میرزاراکه باداستاندای
پرانتباه نویسندۀ شدیرفرانسه (الفانتن) همآهنگی دارد ،تذکرداده بود :
ک غی به شاخی شده جایگیر به منـــقار بگرفته قدری پنیر
به پیش آمد و مدح اوبرگزید
یکی روبدی ب ُوی طعمه شنید
ز شــادی نیاورد خود را به یاد
زتعریف روباه شـــد زاغ شاد
شـــکارش بیفتاد و روبه ربود
به آوازکردن دهن بر کشود
دوست الزیز رایق راجع به تعریف طنزدرپیشگفتارش نوشته است( ،نـوع
ادبی طنزبا ابعادوسیع وقالبدای نوین ،گرایش نوبخودگرفته است ،ولی طنز وطنز
پردازی درادبیات سابقۀ کدن دارد ،وتقریبا ًهزار سال پیش حکیم سنایی داستان
هایی راهنرمندانه تصویرکرده است ،که معیاروموازین طنزدرآن پدیداراست.
بعدهاالطار ،مولینا ،خیا  ،سعدی وحافظ نشان دادندکه چگونه بااستفاده ازصنایع
لفظی وکار بردکنایات واستعارات میتوان شدیدترین انتقادات رابـاشـیـریـنـی
ظرافت ک ملمع کردوچیزی آفریدکه هم بخنداند ،هم تنبیه کند ،همت بـه
تفکراندازد وهم دگرگون سازد)...
بدرحال من مجموالۀ دلپذیر طنزهای انجنیررایق راکه بانظم ونثرزیبا به رشتـۀ
تحریرآمده ،قبل ازچاپ آن خواند وچنین تقریظی برآن نوشتم( :مجمـوالـۀ
پرمحتوای ـ شاخه های شکسته ـ دوست ندایت الزیزوگرامی ا الضوفرزانه و
صاحب نظربوردالامل موسسۀ افغان اکادمی واقع ایالت ورجینیا ،انجنیرمحـمـد
هاشم رایق رابااشتیاق تما خواند  .حکایات وطنزهای پرمعنی اوکه مظـدـری
ازحقایق تلخ و شیرین اجتماع دردمند وآسیب دیدۀ افغاندادرداخل وخارج وطن
الزیزمیباشد ،باشیوۀ دلپذیربرشتۀ تحریرآورده است .نوشته های نغز وپدـلـودار
رایق الزیز پراز پندواندرز هاست که خواننده رامتوجه رویدادها وحـقـایـقـی
میسازدکه اکثرا ً ناگفته وپوشیده باقی مانده است .نویسندۀ ژرفنگـر رایـق در
برخی ازقصه های دلنشین خود ،ظالم ومظلو  ،آمر و زیردسـت ،وحـاکـم و
محکو راروبرو به نمایش می گذارد .چنانچه بطورمثال درنوشـتـۀ(مصـاحـبـۀ
محکو باحکیم زمان) طرزتفکر وخودپسندی وخودخواهی جاهـ نـۀ یـک
حکیم نامنداد زمان راکه اص ً سیاه اندیشه وکوردل است ،باجرئت قلمی برمـ
میسازد وخداله وزورگویی واستدالل دور ازمنطق والاری ازکرامت انسانی اورا
درهمه ابعادش تشریح می کند.
نویسنده وشاالرطنزنویس انجنیررایق همین شیوۀ پرازانتباه وکوبنده رادربیان
دردها ونام یمات ونابرابریداوسرگردانیدای جامعۀ افغانی درغربت چه درقصـه
های پرازواقعیتداوچه درطنزهاماهرانه بکاربرده است ،که بااین الناوین جـلـب
توجه میکند :یادی ازنخستین روزهای مداجرت ،شاخـۀ شـکـسـتـۀ ارغـوان،
دروغگوحافظه ندارد ،ناد ازالشق ،هم لعل ازدست برفت وهم دل یاربرنجـیـد،
قصۀ دیروزجنگل ،پیا دردناک ،بازهم تعصب و مقاالت دیگر.
کتاب دو  :واژه های روز :مولف :داکترامین رافق :این مجموالۀ پرمحـتـوا
رادوست وهمسلک الزیز  ،یکی ازاالضای فرزانۀ انجمن صلح ودموکـراسـی
برای افغانستان ،داکترامین رافق در 343صفحه درمرکزنشراتی بشارت درکابل
بچاپ رسانیده وبانظر و نظم شیوا دربخشدای مختلف برشتۀ تحریرآورده است .
به فحوای پیشگفتارمولف ارجمند ،وی هموطنان رابه خواندن مطالبی زیـر
النوان(واژه های روز) یاکلمات واصط حاتی دالوت کرده ،که درزنـدگـی
اجتماالی روزمرۀ افغانی مروج ومستعمل میباشد،وموضوع رادردوقسمت تبارز
داده است ،یکی واژه هاییکه الموما ًوهمه روزه مورداستعمال وکاربردقرارداشته
وبعضا ًدراوقات تجلیل وبزرگداشت درسطح ملی ومنطقوی وهم درسطح جدانی
یادآوری میشود ،مانندروزمادر ،روزبین المللی زن ،روزپدر ،روزمعلم وغیره .
درقسمت دو مولف الزیزداکتررافق ازواژه هایی یادآورمیشودکه تازه در
فرهنگ افغانستان واردومستعمل شده واثرات خوب یابدی را درجامعه پدیدار
ساخته است ...
آقای میرمحمدیوسف فراهت ،برادرارشدداکتررافق ،که من قب ً مجموالـۀ
شعری اش رادرهمین جریدۀ وزین امیدمعرفی کرده ا  ،تقریظ پرمحتوایی در
آغازمجمواله نوشته ،که فشردۀ آن چنین است... :ازآنجاییکه جنگدای متـداو
بیش ازسه دهه برال وۀ ویرانی ها و خسارات هنگفت ،برفرهنگ جامعه نـیـز
اثرات ناگواری بجامانده است ،تداجم فرهنگدای ناپسندبیگانه صدمات سنگین را
برالنعنات و ارزشدای اخ قی واس می وادبی وطن الزیزماواردنموده اسـت...
رافق الزیز ،شاالرونویسندۀ رسالتمنددرین راستااثرمفید وارزنده ایرا زیرالنـوان
واژه های روز انتشار وباتفصیل وتعبیرارزشمندبدستر هموطنان الزیزقرارداده
است .مولف ازهرواژه بادرنظرداشت ضرورتداوشرایط الصر ،تفسیروتعبیر واقع
بینانه ومنطقی ارائه داده است ...درالین زمان دربعضی مواردموضوالات مربوطه
با اشعارنابی ازخودنویسنده بدرقه شده است...
درراستای همین گفتارباالی شاالرفرزانه میرمحمدیوسف فراهت ،شعرروان و
دلپذیرداکتررافق رادریادآوری واژۀ(معلم) وروزمعلم به شما یادآورمیشو :
ز فانو معلم ظلمت آباد جدان روشن
ز نورمثبت دانش ،زمین تاآسمان روشن
مقا القل وتدبیر وخرد را ایزد یکتا
به قرآن معظم داشته هرجا بیان روشن
رسول اک هم بر امتانش کسب دانش را
مسلم فرض میگویدکه تاباشندازآن روشن
به سیرمعرفت هم بی الصای اللم نتوان رفت
مگرآنجاکه شمع الشق میگردد الیان روشن
نشایدازبلندای دماغ این بیدماغ آمد
کزان مرکزبدر رنگ است هرجابیگمان روشن
همی پرسندهشیاران کجامکتب معلم کو
کزو شا سیه گرددچو صبح الاشقان روشن
تراتحسین وتجلیل معلم هرنفس باید
که ارشادمعلم میکندسود وزیان روشن
نداردقدرتوصیف معلم این غزل رافق
همین کافیست کزشمعش زمین روشن زمان روشن(ستون اول صفحۀ پنجم)

احزاب سیاسی ازپدیده هاییست که تعریف واحدی ازآن وجود ندارد،شاید
این امرناشی ازابدا درکارکردآن باشد .ازمیان تعریفدای مختلفی که بـه یـک
حزب سیاسی داده شده تعریف ذیل رامیتوان جامع دانست»:حزب البارت از
یک گروه افرادی که دارای ظرفیت فکری باشندگردهم آمده وباهمـسـوئـی
سیاسی ,به اسا اصول ,برنامه ها,استراتیژی وخط مشی های مشترک دردرون
یک سازمان مشخص به منظوررسیدن به اهداف مشترک فعالیت میکنند«.
روش یک حزب مخالف حکومت تنداوتندابرای بدسـت آوردن قـوه و
قدرت سیاسی دریک کشورنیست بل احزاب درفعالیتدامانندپژوهشدایآموزشی
جامعه ,مشارکت درفعالیتدای انتخاباتی و االتراض درسیاستدای حکومـت کـه
مطابق به خواسته های جامعه نمی باشد ،سدم فعال داشته ودرمقابل ،باارائه طـرح
استراتیژی بدیل در بخش سیاسی ,اقتصادی واجتماالی رابرای حکومت برسـر
اقتدار پیشندادمیکند .حزب وسیله ارتباط بین دولت وملت اسـت,احـزاب در
شکل دادن به خواستدای سیاسی ملت برنامه های سیاسی روشـن دارنـد.یـک
حزب سعی داردکه االضای آن بطورکل ازبافت اجتماالی سرتاسری کشوربـه
طورمتوازن نمایندگی کند .بطورالمو احزاب برنامه های کاری خـودرازیـر
النوان منفعت الامه ابراز وپروگرامدای خودرا درراه تامین منافع المومی ارائـه
میکنند ومیکوشندبرنامه های سیاسی ,اجتماالی واقتصادی رابرای همه طبقـات
جامعه درنظرگرفته به مرحله اجراگذارند،وبرای تا ٌمین هزینه خویش درمبارزات
انتخابی ازسدمیۀ که دولت برای هرحزب تعیین میکند،همچنان توسط موسسات
ملی وندادهای اقتصادی همان کشورکمک مالی میشوندو کمکدای که احزاب
برای فعالیتدای انتخابی حاصل میکنندبایست شفاف وقابل فدم باشد.
آگاهان سیاسی راالقیده برآنست که دموکراسی چیزی جز رقابت حـزبـی
نیست وانتخابات بدون رقابت آزادوسالم معنی ومفدو خودرا ازدست میدهـد.
دریک نظا پارلمانی یک حزب توسط نمایندگانش درمجلس شورانمایندگـی
میکند ،ورهبرحزب درالین زمان بعنوان رهبراالضای حزبی درمجلـس انـجـا
وظیفه میکند .درنظامدای انتخاباتی نوع نظا الامل اساسی درتعیین نـوع نـظـا
سیاسی احزاب هر کشور است .
درافغانستان احزاب به شکل سازمان یافته که فوقا ً ذکرشد درمرحله ابتدائی آن
قرارداردکه هنوزنقش مدم وبرجسته درساختارسیاسی کشوربازی کرده نـمـی
توانند.حکومت آقای کرزی هم به نوبه خود در تشویق وتوسعه احـزاب در
افغانستان کم کاریدا کرده ومشک ت زیادی راایجادنمود.ازجانب دیگرهـنـوز
مرد ماپختگی سیاسی ندارند ومزایای سیاسی واجتماالی احزاب طوریکه شاید
وباید توسط رسانه های دیداری وچاپی تبلیغ وروشنگری نشده واحزاب نوپا در
مرکزکشورفعالیت محدود را شروع نموده اند ،ولی بطورگسترده در والیـات
دفاترفعال که نمایندگی ازاحزاب کند ،تقریبا ًوجود ندارد .تـعـدادی احـزاب
کوچک که درافغانستان تشکیل شده ،رهبری و رهنمائی آن توسط یکشخص
ویایک گروه محدودبه منظورتامین منافع شخصی پایه گـذاری شـده وایـن
احزاب به یقین چانس آنرا ندارندکه درانتخابات سرتاسری برنده شونـد ،ونـه
ازاالتماد سرتاسری برخورداراند،ولی سعی دارندکه با زدوبندهای سیـاسـی بـا
گروهدای دیگربه منظورمنفعت طلبی سوئ استفاده کنند وآگاهان سیاسی بـه
این نظراندکه اینگونه احزاب زیادترصبغه قومی وپیوندهای قبیلوی رادنبال می
کنندوامکان داردکه تحت نفوذوسؤاستفاده کشورهای دیگر قرارداشته باشند.
اکثرنامزدان ریاست جمدوری زورمندانی اندکه ازیک قو معین نمایـنـدگـی
دارندوقو وی ازاین شخص حمایه سیاسی میکند ،لست از اشخاصی را که یکی
ازپیش شرطدابرای کاندید شدن درانتخابات ریاست جمدوری تعیین شده ،شاید
اکثراسامی این لست ازهمان قو جمع آوری شده باشد وحزب ویراقو وقبیله
اوتشکیل میدهد نه اینکه بایک برنامه وسیع سیاسی که هدفش اتحاد ملی ,آشتی
ملی و پشندادات به منظورحل معضله های اجتماالی ,اقتصادی کشـوررا ارائـه
کندوخط مشی سیاسی واهداف خودرا درکدا رسانۀ ملی قطعا ً نشرنکرده اند.
مزید برآن تا اکنون که هنوز فعالیتدای انتخاباتی به کاندیدان ریاست جمدوری
اجازه داده نشده ،ولی یک یاچندکاندید معلو الحال پیشدستی نموده وقبل از
وقت بایک دیده دارائی خاص شروع به تحقیر ,مذمت وتعرض به شخصیـت
یک کاندید رقیب خویش نمودندوباکنایه های خیلی تنگ نظرانه وباادبیات سر
کوچه حمله به رقیب خویش نمودند .اینان ازهمین اکنون سعی دارند که برای
برهم زدن انتخابات رقابتدای انتخاباتی بطورشفاف رابه رقابت های قومی وزبانی
تبدیل کنند،که این امراهداف اهریمنی,نا ناپختگی سیاسی و نارسائی شخصـی
کاندید را نشان میدهد .
یکعدۀ اززورمندان وکرسی نشینان حزبی راکه بطورفوری وضـروری بـه
منظوراین انتخابات تشکیل داده اند ،همان نظریات قومی وقبیله گرایی خویش
را درچوکات حزبی خویش تبارزمیدهند ودرکمپاین انتخاباتی دسـتـیـاران و
معاونین خویش راگرچه ازاقوا دیگربه منظور اغوانمودن ملت بیچاره انتخـاب
کرده اند ،ولی اگرکاندید متذکره درانتخابات برنده گردید بازهم همان سطیره
قومی خویش را به پیش خواهدبرد ،واگرروش سیاسی وی بامخالفت معاونینش
روبروگردید وی به بسیارراحتی میتواندکه درانتخاب معاونین خویش تجـدیـد
نظر و درالوض شخص دیگررا که همسوئی با اهداف قبیله گرائی وبافت سنتی
وی داشته باشد برگزیند)4(.
بدرحال مرد بایک نوع بیم وامیدبسوی انتخابات آینده کشور نگریسته و
بسیارمحتاطانه انتظاردارند که یک انتخابات شفاف وبـدون کـدا واقـعـات
تروریستی  ,جنجال وخون ریزی درکشوربرگزارشود که منجربه بدبودشرایط
درهم وبرهم فعلی کشوروقناالت مرد راتا اندازۀ حاصل نماید .ما امیدواریم که
فعاالن احزاب حوصله و تحمل پذیرش جریاندای مختلف راداشته ومـفـدـو
واقعی یک حزب را درک کرده باشند .
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4ـ داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ»تعدداحزاب تخته خیز سیاسی است نه
اجماع ملی« ودر وبسایتدای کشوربه نشررسیده است.
*****************************************
ال انجلس ـ کالیفورنیا
البدالرحیم رونق هروی

توصیه به رأی دهندگان

به وقت انتخابات رأی خود را
ز غداران و فـــاشیستان خاین
اگرشخصی بود پرکار و الیق
نباشد قو پرست وحقه بازی
به صندوق ریاکاران غــــدار
کنون باید که شخص بالیاقت

وطنداران دهید با شخص دانا
همه دوری کنید ای مرد ما
برای کشور و هم ملـــت ما
که سازد تیره و تار روز ما را
نیندازید بایــد رأی خود را
بگردد حاکم و هم رهبر ما

به امید آن روز !

صفحۀ چهارم

»جرقۀ آذر« اشعار باقی قایل زاده

در شمارۀ پیشین ،در مـعـرفـی
مجموالۀ اشعار شادروان باقی قایـل
زاده ،آن ش ــاال ــر روش ــن ــدل و
جوانمرگ کابلی ،مطالبی از تقریظ
و معرفی او از قلم جـنـاب اسـتـاد
البدالرشید بینش ،نویسنده وشـعـر
شنا توانا ،که در متن مجمواله به
چاپ رسیده ،نقل و به خوانندگـان
گرامی تقدیم کردیم  .اینک بخش
پایانی آن نگاشتۀ زیبا را پـی مـی
گیریم .اداره
قایل زاده درهربند ازاشـعـارش،
سیمای خشونت بارمحیط زندگانی همشدریان وهم میدنانش راباالفاظ وکنایـات
پرمفدومی به تصویرمیکشد ،وزوایای تاریک ومظلم حیات شانرابی پرده آفتابی
میسازد ،وبه الاملین آندمه فجایع نفرینش را ابرازمیدارد .که اینک ازمنـظـومـۀ
(فریاد) او درصفحۀ ندم این اثر ،چندشاه فرد رابه نشانۀ مثال برمی گزینیم :
بی دردسر زیرچرخ معلق سری نماند قدی ز ثقل واهمه بی چنبری نماند
زردی گرفت چدرۀ خردوبزرگ شدر درگونه ها نشان رگ احمری نماند
در پیکر جوان و تن پیر ناتــــوان جزاستخوان خشکی وچشم تری نماند
ای محتضر زدارو و درمان بدارچشم در شیشۀ معالجه جز نشتری نماند
مرغ اسیرماند همان در قفس کزآن جز ناخن فتاده و مشت پری نماند
باری به شیشه وقدح وساغری نماند
یاران شراب مدر و وفا و یگانگی
زآن الجورد ولعل و زمرد به کیسه ها اندازۀ نگینۀ انگشتری نماند
رفتند حامیان حقوق بشر دریغ اکنون به جز هوسگر وکور وکری نماند
شاالرنابینای ما زنده یاد قایل زاده ،درخ ل آندمه سروده های مـردمـی و
الاطفی اش که درباالذکرش آمد ،وبعدهاهم می آید ،نازک خیالیدا وتشبیدات
شورانگیزوالطربیزی راهم دربرخی از ابیات خودبه چاشنی آورده که ازمـرور
آن به وجدآمد  .ازغزل(تاک خنیاگر) چندبیت برجستۀ آنرابروی شماالزیزان
میگشایم ،بدقت بخوانیدو م حظه کنیدکه این د ُرهای شدوار راباچه قشنگی و
رالنایی برشتۀ نظم کشیده وبدردانۀ آن روح زندگی بخشوده است :
هنوز قلقل میناخموش تر نشده
هنوزبادۀ ما شورکمر اثرنشده
هنوزدستخوش دورۀ دگرنشده
سبوی میکده خالی شدوپیالۀ ما
هزارنشه الرقریز یک خمارحیاست هنوزچدرۀ ساقی حجابدر نشده
مجال مرد میخانه نیست خداله ورنگ هنوزصدق وصفا زین محل بدر نشده
بگوبه مطرب ورقاصه د غنیمت دان هنوزمحتسب از بز ما خبر نشده
هنوزآیینۀ طبع ما مکدر نشده
غبار ضعف زداییم ازشجاالت دل
صدف شنا شو وژاله گیرو نیسان باش هنوزشبنم گل قابل گدر نشده
یگانه حربۀ میدان فتح یک جدتی ست س ح تفرقه دیدیم کارگر نشده
کنم قناالت خکشیده نان وجرالۀ آب هنوزخواهش باقی به سیم و زرنشده
این چندبیت انتباهی واندزگونۀ شاالرراکه سرشارازروح آدمیت و الطوفـت
بشریست ،پیش خودیادداشت کنیدواگرمیتوانیداز برنماییـد و درزنـدگـانـی
روزمرۀ تان به کار برید :
پیش کر ناله وفغان مبرید سود ها جانب زیان مبرید
آه من طرف نیستان مبرید
نفس ما شراره افروزد
پر او را به آشیان مبرید
سیرپروانه دور شعله بود
خبرخوب وبد به منتظران گاه وبیگاه وناگدان مبرید
سخنی راکه فتنه خوانندش تاتوانید بر زبان مبرید
تیر باید سوی کمان مبرید
صید الغراگر دود به نشان
دست جود وسخا برون آرید پای یغما به ناتوان مبرید
آنکه ناکا دست یکرنگیست دگرش بدر امتحان مبرید
هرچه دارید ارمغان مبرید
غیراحسان دراین زمانه شما
خانۀ بلبـــــــل گل آیین را هرگز از الی گلستان مبرید
 ...مثلی که پیشتربه گفته آمد ،برگزیده های مرحو باقی جـان قـایـل زاده،
هرچندازنگاه تعدادشعروقصیده معدود ومختصراست ،وجمع صفحات ازلحاظ
کمیت از12صفحه تجاوزنمیکند ،اماازنگاه کیفیت ومعانی ومفاهیم اللیای شعری
وادبی درنظرمن نگارستانی ازادب و فرهنگ جلوه میکند ،وحیفم می آیدکـه
من ازهرگلبن این بستان خوش الطر تک تک گلدای پرازرنگ وبویی رابچینم
وبه دوستان ارمغان هدیه ننمایم ،وبااین کارخودروان شاالرنابینا ونامرادمان باقی
جان قایل زاده راهرچندبیش ازیکباردرزندگانی اش ندیده ا  ،شاد نساز ...
باوربفرماییدکه شعرسازمان الرشیان این شاالرالزیز ازمطلع تامقطع هر بیت آن
اززیباییداووجاهت خاصی برخورداراست ...
سیرکواکب میرو اشک یتیمان دربغل
مدمان خورشید ولی شا غریبان دربغل
بخت زمین آغازشد ازهردهن آواز شد
من نیزبرپاخاستم قانون افغان در بغل
گفتم که ای اف کیان ،غافل زحال خاکیان
دار شکایتدازیاد ازوضع شاهان دربغل
نی کارملت میکنند ،نه باردولت می برند
اینک سندهای الجیب دار پریشان دربغل
نه بازپر ازحاکمان ،نه گوش بردادکسان
پیوسته جر این وآن دارند پندان دربغل
سیل سرشک دیدگان ویران کند آخر جدان
من هم فراهم ساخته ا صدموج طوفان دربغل
م حظه فرمودیدکه باچه البارات زیبا ازاالمال وسدل انگاریدای قوۀ حـاکـم
درکشور ،زبان به شکوه گشوده وانزجارخودرابرم ساخته است ،امادریغ و درد
که الُم ّال سرکاری درهرفصل وزمان بارویکار آمدن هررژیم درکشور ،بیعدالتی
وحتی ستمکاری خودرادرحق این ملت مستضعف وبیدفاع رواداشته و دمار از
مرد بیچارۀ مابرآورده اند.درشعر(سودای وطن)میخوانیم که شاالرفریادمیکشد:
دل زسودای وطن آمده یاران به خروش نالۀ سینۀ ما پاره کند پردۀ گوش
هرطرف مینگر غم سرغم خوابیده مرده ها مردۀ دیگر بگذارندبه دوش
قامت پیروجوان خم به تقاضا چوکمان تیربیدادزند زوزه که بیدوده مکوش
یکطرف مرد بیچاره به تن کدنه نمد یک طرف دستۀ افسرده بدون پاپوش
هیچکس ملتفت چاره نشد باقی مرد مفتخوران مگر ازنسل سباالند ووحوش
جمعی آسوده بفکرشب والیش خویشند جا می درکف وگویندبدم نوشانوش
نشیدۀ پرشور وماالمال ازدرد وانزجاراورابنا (گوهراشک) ناگزیر یکمقدار
به این یادداشتدای خود اضافه نمایم ،ومقبولی ومصارع وجوهرسخن وبرداشت
روانی واجتماالی قایل زاده رابیرون نویس ساز  ،تاروان پاک و روح تابناکـش
ازمن شاکی نباشد ( :دنباله درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید

سدراب پروان دره یی

به پاسخ گردانندۀ تلویزیون پیام افغان
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شمارۀ 569
آلمان

بعدازس  ،جناب خطاب! شمادربرنامۀ مخصوص تان بامحتر حاجی محمد
داوود ،درموردامضای پیمان امنیتی افغانستان وامریکابه پرسـشـدـای سـئـوال
کنندگان پاسخ ارائه میکردید ،نگارنده بساالت44روز جمعه 1دسـمـبـر3۰42
بوقت اروپابه قسمتی ازآن گوش داد وشمارا آد متعصب وضدوحدت ملی
یافتم ،به دالیل آتی:
4ـ کسانیکه ازملیتدای برادریعنی غیرازبرادران پشتون به مجردیکه زنگ می
زدندوشماازلدجۀ شان درک میکردیدکه پشتون نیست ،فورا ً درچدره وصدایتان
تغییری روی میداد ،کوتاه جواب میدادیدواز موضوع طفره میرفتید ولیـن را
قطع میکردید .بایدبنابراخ ق رسانه ای سئواالت راتااخیربشنویدوباپیـروی از
اصول زرین وحدت ملی تا آخرجواب راچه منفی یامثبت ،بااحسا مسئولیت
وبه درستی ارائه بدارید.غروروتکبرکارشیطان است! جان ملت برلب رسیده.
3ـ شمابدون موجب به استادربانی شدیدراه صلح وداکترالبداهلل شخصیت ملی
حمله کردیدوآندارامزدور وجاسو بیگانه خواندید ،کپی که تاالحال درتاریخ
معاصرافغانی بکلی نو ویک تدمت است ،و خبث باطن شمارانشان میدهد .بایـد
سندا رائه بدارید.ازشماسئوال میکنم اینداچه وقت مزدوری وجاسوسی کرده اند
وبه کی کرده اند؟ درهیچ کتاب ورسانه وهیچ قطعۀ تاریم من نخوانده و ندیده
وحتی نشنیده ا .
2ـ پشاوروکشمیررا سردارط یی به چندط ی ناچیزبه رنـجـیـت سـنـگـه
فروخت1 :ـ معاهدۀ گندمک رایعقوب خان نیمه دیوانه باانگلیسدابه امضارسانید،
و1ـ خط دیورندراهم امیرالبدالرحمن امضاکردکه جنجالدای فعلی ناشی ازهمین
وطنفروشی هاست ! واینداهمگی ازقو شماالمرخطاب میباشند! چشم خودراباز
کنیدومردانه وارگناهان هم تباران تانرا بپذیرید ،وخود برای جبران آندمه خیانت
وجنایت اقدا کنید ،نه اینکه دیگران رابی جدت وبی اسا مورداهانت ودشنا
قرارمیدهید.
1ـ چندسال قبل درزمان مشرف بودیااوایل حکومت زرداری ،که کرزی بـا
پاکستان سخت گرفت وگفت:میآییم ودرهمانجانابودتان میکنیم ! گپ بسیارساده
لوحانه ،بنابرآن پاکستانیداهم سخت برآشفته شدندواخطاردادندکه بـرخـی ازا
الضای کابینۀ افغانستان الضویت آی ا آی رادارندوحکومت پاکسـتـان در
صورت ادامۀ اوضاع ناهنجار فعلی مجبورا ًمیخواهدلست نامدای ایشـان راافشـا
سازد .بعدازآن کرزی ازراه الذر وزاری پیش رفت ،ولی بیستمین سفـرش بـه
پاکستان هم با قتل ارس جمال والی لوگرجواب داده شد !
۲ـ شمابدترمیدانیدترکیب حکومت کرزی بیشترازحزب گلبدین ،افغان ملت
وطالبان است واینداهمه مزدوران پاکستان اند .باسلطۀ پاکستان برافغانستان راضی
میباشندولی بابرادران بومی تاجیک ،اوزبیک وهزاره ناراض ،بشمول خود شما
ودریک ک قدرمانان شمال هیچوقت ودرهیچ مقطه تاریخ ،یک وجب خاک
میدن را نفروخته اندومزدوری هم نکرده اند .هربازی نامشروع وضدمـلـی بـه
دست شمایان انجا شده وامروزکه قرن34است ،جدان به کرۀ مریخ رفته ،وما
بقول منابع بین المللی وملی همپایۀ کشورسومالی هستیم و درموادمخـدر،فسـاد
اداری ونبودحکومتداری خوب درجدان اول نمره! (مبارک باشدبه کرزی لقب
بابای ملت)!
لذابه هوش بیایید ،حقایق راکماحقه به مرد بگویید ،حاالمرد ما هوشـیـار
شده اند ،خاین وصادق ودوست ودشمن راتمییزمیکنند ،به سخندای بی پـایـۀ
ناشی ازالقده های متراکم شدۀ قومی ،سمتی وزبانی بازی نمی خورند ،بابیعدالتی
والظمت طلبی مبارزه مینمایندوحق خودرا ازدهن روباهای بزدل میگیرند !
2ـ شمامرامجبورساختیدتابصورت(الریان)گپ بزنم وبرداشت وطنداران غیر
پشتون راکه طرفداروحدت ملی ،استق ل وآزادی اندوافغانستانرابرای افغانستان
میخواهند ،بیان بدار  .اگرتندنوشته ا بجابوده وهیچ هم قابل الذرخواهی نیست !
استادربانی شدیدراه صلح بدست ناپاک آی ا آی شدیدشدوداکتر البـداهلل
کاندیدریاست جمدوروازص ازبارکزاییدای والیت هیرمند است .ازملت حـق
شنا مامیخواهم درانتخابات جلومداخ ت نا مشروع بابگیرند وبـه کـانـدیـد
مستحق رأی بدهند .داکترالبداهلل شایسته ترین کاندیددرمیان کاندیدان فعلی به
نظرمیرسد،
و/ـ باالخره اجازه بدهیدازشماوامثال شمایک سئوال بکنم :اگراستاد ربـانـی
شدیدراه صلح وشدیداحمدشاه مسعودقدرمان ملی افغانستان که به هردوشخصیت
ارزش قایل نیستید ،ومسعود راقوماندان الادی می گویید ،ومحبوبیت هردورا در
میان مرد افغانستان بشمول قو پشتون (غیرازشماوامثال تان)مشـاهـده کـرده
اید،به قو پشتون تعلق میداشتند وگلبدین ،حفیظ اهلل امیـن وحـقـانـی ومـ
المرآخوند ازقو تاجیک می بودند ،درآن صورت قضاوت شمادرموردشـان
چگونه می بود؟! آیا توان وجرئت پاسخ این سئوال رادرخود می یابید؟ یـابـه
اصط ح کابلی (ق ُر) میگویید؟ شرافتمندان جواب بدهید .والس /
*****************************************
معرفی سه رسالۀ تازه (دنباله ازصفحۀ چدار )
کتاب سو  :اندیشه درجا غزل ،اثر :وکیل ناله  :مجموالۀ مزین بااندیشه هـای
شاالرانۀ هموطن الزیزوکیل ناله که با اشعارش تازه آشنامیشو  ،همین هفتـه از
دست کوشان الزیزبدستم رسید ،که باقطع زیبادر442صفحه باهمکاری اقـبـال
آفتاب تازه بچاپ رسیده است .ازتفصیلی که درپشتی کتاب درج است ،چنین
برمیآید که شاالرالزیزناله ،زادۀ سرزمین زیبای قطغن است وشعرسرایـی رادر
4/21آغازکرده است .اشعارش زیادتربه سبک پیشینۀ ک سیک می باشدکـه
اخیرا ً نشیده هایی درقالبدای شعرآزادنیزسروده است.نخستین دفترشعـری اش
باالنوان(انگارۀ شرق) درسال  4//4انتشار یافته ،وبعدگزیده ای ازرباالیاتش بنا
(گردش گردون) به دوستداران شعروادب ارائه گردیده است .آثاردیگـراوبـا
الناوین(تکیه های بی تکیه)( ،خودآورد) و (کو؟) نیزبچاپ رسیده است .اینک
یک نمونه ازمجموالۀ اندیشه درجا غزل ،زیرالنوان(آواز) تقدیم میشود:
امشب چه معنی به دلم سازمیکند کز رگ رگ تنم سخن آوازمیکند
بشنوکه ازمقا نغمه چه پروازمیکند
درالب ی پرده به آالب می رو
کز تار سینه زمزمه انداز می کند
ناز نوای بز غزل های ناب را
مطرب میان دل به نوازش نشسته است زاهد به ریش وسبحۀ خودنازمیکند
درسجده گاه الشق نمازش اداشود هرآنکه باب معنی به رخ باز میکند
آهنگ تارهستی که وجدی نمیدهد هرکس تما و زاهدش آغاز میکند
شورسرود وموج ترنم رسدبه اوج ازنی برون (ناله) که هررازمیکند
بدرحال ،درپایان معرفی مختصرسه کتاب پرمحتوا وارزشمند ،صحت وسعادت
برای هرسه شاالرواندیشمندالزیز انجنیرمحمدهاشم رایق ،داکترامین رافـق و
وکیل ناله ،ازدرگاه ایزدی نیازکرده ،سخن رابااین چندمصراع حافظ خـاتـمـه
میدهم  :اال ای طوطی گویای اسرار مبادا خالیت شـــــــــک ّر ز منقار
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید که خوش نقشی نمودی ازخط یار
بیـــا وحـــــال اهــــل درد بشــــنو به لفـــــظ ِ اندک و معـــنی ّ بسیار
به یمـــن دولــــت مــــنصورشاهی الـــلم شــد حافظ اندر نظم اشعار

محمدسعید فیضی

ایالت تاریخی سیستان

المیداـ کالیفورنیا

و بازدید انگلیس هاازآن به سرپرستی مکماهون
سیستان سرزمینی است تاریخی ،که تاریخ آن به زماندای بسیار دور کشیده می
شود .انگلیسدا چندبارمحققین بنا خودرابه آن سرزمین گسیل داشته انـد ،کـه
یکی ازآندا سرهنری رالسون است که دربارۀ سیستان تحقیقات بسیـارپـربـاری
دارد .دیگرآن لرد کرزن معروف ،که زمانی وایسرای هندبود ،معلومات مفصل
در بارۀ سیستان ارائه کرده است.
سیستان که به نا زابلستان نیز یاد مـی
شود ،سرزمین قدرمان معروف رسـتـم
دستان است .سکندرکبیر هنگامی کـه
در ســال 22۰قــبــل ازمــیــ د
ازآنجاالبورکرد ،در آنـوقـت تـاریـخ
نویسان (ورنجیانا) یاد می نـمـودنـد ،و
مورخینی که با لشکر سکندر یک جا به
آن دیار رفته بودند و از تمدن الالی شأن
آن دریار تعریف بسیار نموده وگفته اند
مردمان آن جا با مــــــدنـیـت آشـنـا
هســتند .
آقای محمدسعید فیضی

درقرن دهم می دی سیستان یک سرزمین آباد دارای تمدن الالیشان بـوده و
دارای ثروت فراوان بود ،که چنین ثروت افسانوی ب ی جان آندیارگـردیـده
است .بنده دربارۀ این ثروتدا نگارش مفصلی دار که درجلددو (افغانستان و
جدان) آورده ا .
سلطان محمودغزنوی ،چنگیزخان ،تیمورلنگ ودیگرکشورگشایان نیـز بـر
سیستان دست یافته اند ،که داستاندای حزن انگیزی ازآنزمان به یـادگـارمـانـده
است .تیمورلنگ درجنگ اول خودبا سیستانیداشکست سختی خـوردودرپـای
خودزخم مدلک برداشت ،که ازهمان تاریخ به بعد به اسم تیمورلنگ مشدورشد.
بعدازآن تاریخ بودکه تیمورباخود پیمان بست که درقبال شکست وشکستن پـا
ازسیستانیداانتقا خواهد گرفت ،وبه الددخود وفانمود .زمانیکه برسیستان دست
یافت ،تما سیستان راویران کردومرد آنراازتیغ گذرانید ،وشدر زرنج راکه در
آن ایا مرکزسیستان بود ،وسکنۀ آن دربرابرتجاوزتیمورمردانه جنگیدند ،بنـد
سیستان رانیزویران نمود ،که جنایت بس بزرگ تاریخی محسوب میشود ،هـم
چنان اندارآندیار راپسرش شاهرخ ویران کردکه تاامروزکسی دیگرهمت نیافت
که آنرا آبادنماید ،یعنی سیستانی هاازآنزمان به بعد روی آبادی راندیدند .
خانوادۀ کیانی که ازموسسین سلسلۀ هخامنشی است ،چندبار کوشیـدنـدکـه
الظمت گذشتۀ سیستان رااحیانمایند ،اماممکن نشد .پس ازنادرافشار ،سیـسـتـان
بدست احمدشاه ابدالی افتیدوبایک دخترکیانی ازدواج کرد،که متأسفانه مـن
نتوانستم ازاوالدۀ او اثری به دست بیاور  ،گفته میشودکه تیمورشاه از بطن همین
دخترکیانی بدنیاآمده است ،و افغانداتاامروزبرآن ایالت پادشاهی نمودند .تااینکه
درسال 4/۲3انگلیسداواردسیستان شدند،که باراول بدست یک تلگرافچی کـه
لین تلگراف راازکویته بسوی ایران تمدید میکرد ،واردآنجاشد و بزودی ترفیع
نمود وانگلیسدااورا بنا جنرال سمیت به رسمیت شناختند وبعدازآن تاریخ وی
بنا جنرال اسمیت معروف شد وسیستان رابین ایران وافغانستان تقسیم نمود.
پس ازوی ،مسترمکماهون با41۰۰المله وفعله به سیستان رفت که در هیـئـت
یکصدنفرصاحب منصب انگلیس که هریک درفنی متخصص بودند ،حضور
داشت .مکماهون ماموریت داشت از جنوب وزیرستان تاکوه ملک سیاه خـط
سرحدی افغانستان و بلوچستان رانقشه برداری نموده واال سرحد نماید ،کـه
تقریبا ًهشتصدمایل را دربرمیگرفت .بعدازمکماهون شخصی بنا کلنل (هولدج)
ماموریت یافت تابه منظورتقسیم ایران بین رو وانگلیس زمینه را فراهم نماید.
درانجا این مأموریت لردکرزن که فرمانروای هندوستان بود ،نقش اسـاسـی
داشت ،وحکومت هندکه درآنوقت ازروسدا برای حفظ هندوکـش سـخـت
وحشت داشتند ،بخاطریکه روسدا دراوج قدرت ونفوذسیاسی بودند ،بر الکس
انگلیسدادراثرشکستدای پیاپی درجنوب افریقانفوذخودراازدست داده بودند.
در چنین آوانی ماموریت مکماهون که دنبالۀ ماموریت گلداسمیت بود ،آغاز
شدوظاهرا ًموضوع رسیدگی به اخت فاتی که بین ایران و افغانسـتـان جـریـان
داشت ،ودولت انگلیس خودرابه موجب مادۀ ششم معاهدۀ پاریس ،حکم مـی
دانست ،کلنل مکماهون ودوزاده متخصص انگلیسی راکه هرکدا درموضوالی
متخصص بودند ،روانۀ سیستان کرد .مکماهون دراوایل ماه فبروری 4/۰2از
کویته حرکت نمود ودراواسط ماه مذکورواردسیستان شد ،ومدت توقف او
برای اجرای اموری که موظف بود ،دوسال وسه ماه رادربرگرفت ودرپـانـزدۀ
ماه می  4/۰1ازسیستان جانب هندوستان حرکت نمود.
ولی بعدها ناگدان مجرای دریا الوض شدوبطرف غرب آب جریان پیداکرد،
که مجرای تازه بنا رودپریان یادگردید ،این موضوع موجب اخت فات تـازه
شد وروزبروزشدیدترگردید.بازهم به دولت انگلیس برای میانجیگری مراجعـه
شد .درین هنگا مکاهون حکم تعیین شدتادرمورد دریای هیرمند میانجیـگـری
نماید .مکماهون بتاریخ یازدهم ماه می4/۰1درانجمن جغرافیایی لندن بیانیۀ ذیل
را ایراد کرد :
هیئت االزامی مابه سیستان 41۰۰نفربودکه 43نفرآن صاحب منصبان انگلیس،
یکعدۀ زیاداهل فن ومتخصص انگلیس ،وزیرستان بومی آندا(هندوستانی هـا)
افرادکشوری ویکتعداد دوصدنفری پیاده نظا وپنجاه نفرسواره ولواز ازهـر
قبیل بطورفراوان همراه بود ،که قابل نمایش درانظارخودی وبیگانه بود ،ووضع
ومقا مارادرمقابل معاندین یا مداخ تی که ممکن پیش بیاید ،حفظ نماید .مـا
خودرابرای هرپیش آمدی مجدزکرده بود  ،درسرماوگرما ،درهنگا سی ب و
طغیان آب دریاهاویاالبورازدشت های بی آب واللف .حسن کاراین بودکه مـا
طوری خودراآماده ساخته بودیم وبه اندازۀ وسایل داشتیم که میتوانستیم درمقابل
هرپیش آمدی مقاومت نماییم .
دراوایل جنوری(ژانویه)4/۰2ازشدرکویته حرکت کردیم ودرامتداد صحرا
برای رسیدن به دریای هیرمندراه می پیودیم تابه آن رود رسیدیم .الدۀ دیگرقبل
ازمارسیده ودرکناردریای هیرمند دچار برف شدیدوسرمای هولناک شده بودند
این اولین سرمای شدیدبودکه درین سفرمقدرشده بودکه بارها گرفتارآن شدیم.
این برف شدید بسیارمارا الذاب کردوسه نفرتلفات دادیم که ازسرمای شدیـد
تلف شدند ،والدۀ زیادی ازشترهای مانیزتلف شدند ،باالخره ازآنجاحرکتنموده
دراواسط جنوری به سیستان رسیدیم .زندگانی وحرکت ماغالبا ً مطابق آب و
هوای محیط تنظیم میشد .ایالت سیستان فقط دوموسم دارد زمستان وتابستان ،بدار
وپاییزاص ً درسیستان وجودندارد .انسان درمدت چند ساالت ازسرمای زمستان
واردگرمای تابستان میشود .تابستان ازماه اپریل شروع شده تاماه نومبریعنی هفت
ماه ادامه داد ،این ایا طوالنی خسته کننده است( ،دنباله درصفحۀ هفتم)

حسین سرهنگ

صفحۀ پنجم
یونین ستی ـ کالیفورنیا

فردوسی و شهنامه (شاهنامه)

جنگ دوقهرمان ازدیدگاه فردوسی ،قهرمان خراسانی وایرانی
(دنباله ازشمارۀ )/11البته تحایف دیگرازقبیل زیورات ،غ مان ،کنیزان ،ذره،
تیروکمان ،شمشیر وگرز وغیره نیزفراوان همراه بااین قراردادبود.
به مدرش منوچدر الددی نبشت ســراسرستایش به سان بدشت
همه کابـــــل و دنبرو مای هند ز دریای چین تا به دریای سند
ز زابلستان تا بـــدان روی ب ُست بنوی نبشتند الـــددی درست
درآنزمان ب ُست نا کنونی لشکرگاه مرکزهیرمندبود،امروزهم میدان هوایی
شدرلشکرگاه بنا میدان هوایی بست یادمیشود .آن روی بست که اگر اززابـل
محاسبه شود ،که به سمت شرقی بست قرارمیگیرد ،تامناطق غربی شدربست.
سا پسرش زال همراه باآرگاه وبارگاهش وتحایف فراوان به سمت زابلستان
براه می افتند:
ســــوی زابلستان ندادند روی
نظاره بریشان همه شدر و کوی
در تمامی راه کاروان ایشـان شـدـر
به شدر ،ده به ده و کوچه به کوچه تـا
قصر شاهی از پذیرایی گـر اهـالـی
هرمنطقه برخوردار می باشـنـد .بـعـد
از چند وقتی از امپراتور منوچدر به شاه
پدلوان (سا ) فرمان می آیـدکـه بـه
مازندران لشکرکشی کـنـد وزال را
جانشین خودمقرر نماید.
سوی گرگساران و مــازندران
آقای حسین سرهنگ
همی راند خواهم سپاهی گران
درالین حال سا ازبی تجربگی ونابلدی زال دراموردنیوی به تشویش میباشد،
و قبل ازحرکت پسرش رابسیار والظ ونصحیت میکند .در ضمن برای پسـرش
سفارش میکندکه اگردق آورد ،یک چکرطرف کابل وهندوستان برود:
وگر تنگ دل گردی ای نامدار سوی کابلستان یکی کن گذار
دگر با خردمند مـــــرد نشین که نادان نباشــد بر آیین و دین
که دانا ترا دشـــــمن جان بود به ازدوست مردی که نادان بود
اللما ،سیاستمداران ودانشمندان متعددی راسا موظف کرده بود که زال را
همه چیزبیاموزند :
چنان گشت زال ازبس آموختن که گفتــــــــی ستارست زافروختن
به رأی وبه دانش به جایی رسید که چون خویشتن درجدان کس ندید
بعدازچندوفتی زال درزابل خسته میشودوبه کابل وهند رو مـی آورد .در
نزدیکی کابل باهمه لشکریان وهمراهانش ماننداللما ،دانشمندان ،سیاستمـداران،
غ مان ،کنیزان وغیره المله وفعله خیمه وخرگاه می گذارند ،وبه مدراب شـاه
کابلی ،شاه کابلستان ،احوال میفرستدکه ولیعدد زابلستان جدت خوشگذرانی به
کابل آمده .مدراب شاه کابلی به پذیرایی زال به خرگاهش می آید:
برون رفت مدراب کابل خدای سوی خیــــمۀ زال زابل خدای
فرستاد او را نـــــــــثار و درود
به لشـــــکرگه زال آمد فرود
به زال او بسی آفرین ها بخواند همی این ازآن آن ازین خیره ماند
وقتی مدرابشاه کابل دوباره قصرش برگشت ،زال شروع کردبه تعریف او:
چنین گفت با مدتران زال زر که زیبنده تر زین که بندد کمر
بعدازتعریفدای فراوان زال ازمدرابشاه کابلی ،یکی ازبزرگان از میان برخاسته
وبه توصیف دخترجوان ومقبول مدراب شاه پرداخت :
پس پردۀ او یکی دخترست که رویش زخورشید روشنترست
دل زال یکباره دیوانه گشت خرد دور شد الشق فرزانه گشت
البته درشدنامه این قضیه به تفصیل وجزئیات فراوان ذکرشده که فشردۀ آن
درینجا به نشردرآورده شد ،باتضمین ابیات پراکنده ازشاهنامه.به صاحبان واهل
ذوق این مضمون الز می افتد ازمأخذ اصلی مستفید شوند.
وقتی مدراب شاه کابلی به خانه برمیگرددوقرارمی یابد ،خانمش (سیندخت)
ازوی میپرسدکه این زال نا چه نوع مخلوقی میباشد ،خوی پرنده دارد ،خوی
حیوانی دارد ،وازانسانیت هم بدرۀ داردیاخیر؟ درجواب مدراب شان آنچه از زال
مشاهده کرده بود ،همه را یک به یک نزدخانمش تعریف میکند ،بطور مثال :
دل شیرنر دارد و زور پیل دودستش به کردار دریای نیل
چون این سخنان را رودابه ،دخترمدرابشاه میشنود ،نادیده بر زال دل می بازدو
به کنیزان خودمیگویدچارۀ ساخته وامکان دیداروم قات را بازال جستجو کنند:
چه نیکوسخن گفت آن رای زن زمردان مکن یاد در پیش زن
چون این تقاضای رودابه درنظرکنیزانش خیلی الجیب وغـریـب ودوراز
آداب خاندان شاهی جلوه مدهد ،به رودابه نصیحت کرده ومیکوشـنـداو رااز
تصمیمش منصرف بسازند ،ولی چون آندانوکران دخترپادشاه بودند ،نظر رودابه
به کرسی نشست .مکروحیلۀ کنیزان باالث چاره سازی شدکه رودابه بازال هـم
بسترشود ودرنتیجه رستم به دنیاآید .دراینجاهیچ جای شک نیست که رستم از
طرف پدر ومادر خراسانی (یعنی افغانستانی امروزه) است ،باوجودآنکه اللمـاو
دانشمندان ایرانی رستم راچون سیدجمال الدین افغانی وموالناج ل الدین محمد
بلخی مال ایران میدانند ،ولی اگراندکی دقیقترتوجه شود ،معلو میشود که پدر
وپدرک ن رستم باشندگان زابل بودومادرش دخترکابل بود .دالیل فوق بدترین
اسنادی شده میتواننددرمناظره باخواهران وبرادران فار ما(ایرانی امروزه) !
داکترپرویزناتل خانلری درکتاب(ایران باستان)آورده که درهزارمین سالگرد
فردوسی منعقدسال 4/۲1درپاریس ،استادخلیل اهلل خلیلی درضمن سخنـرانـی
اش گفت که دانشمندان واللمای ایرانی افتخارات افغانی راازخودمیدانند ،کـه
موالناازجملۀ مثالدای بارز این نوع سوءتفاهمدامیباشد .آیاایرانیان چـه احسـا
خواهندکرداگرافغان هابگویندکه حافظ مال افغانستان است؟!
پس ازاستادخلیل اهلل خلیلی ،نوبت سخنرانی به احمدشاملورسیده که درابتدای
سخنرانی اش به جواب استادخلیلی اشاره کرده که اگر افغاندانگویند که حافظ
مال افغانستان است ،ایرانیدا آزرده خواهند شد .برای اینکه اوال ً شاملو وبعدا ً اکثر
ایرانیدای دیگرآزرده نشده باشند ،بایدگفت که فردوسی مال افغانستان اسـت،
واین رابه چندین دلیل به اثبات رسانند:
4ـ فردوسی بدترین دورۀ سه ساله اش رادرغزنی پایتخت افغانستان آنـزمـان
سپری کرده3 ،ـ ازمتن شاهنامه هویداست که فردوسی به مناطق مختلف سـر
زمین افغانستان امروزی ومرد آن مرزوبو ال قۀ خاصی داشته ،بطورمثال در
جلد اول شاهنامه نا (کابل) را24باربکار برده ،تدران رایکبار .ایران ۲بار ،قندهار
را 3بار ،زابل 42بار ،کابلستان 43بار ،غزنی 2بار وزابلستان 41بار.
2ـ فردوسی سعی بخرج داده که پشتو رافراگیرد ،وازکلمات پشتودر شـاه
نامه خال خال به نظرمیخورد ،مث کلمات کوژ به معنی کچ ،برخ به معنی بـدـره
یاحصه ،تگ به معنی رفتاریادویدان ،تاو به معنی طاقت وغیره  .همچنان اززبان
باشندگان خراسان زمین وکابلستان و زابلستان (افغانستان امروزه) (صفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید
گلبدین و مال ماد اومر ( ...دنباله ازصفحۀ دو )
 -2بنیادالدل وبرقراری قسط وانصاف(:اناانزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بیـن
النا بماارائک اهلل والتکن للخائنین خصیما ً)(نساءآیه )4۰1مااین کتاب را بحق
برتونازل کردیم تابه آنچه خداوند در پرتو وحی به تو آموخته است در مـیـان
مرد قضاوت کنی -1 .بنیاد جامعه براسا توحیدوتقوا(:وهذاکتاب انزلـنـاه
مبارک فات ّبعواو وات ّقوا لعل ّکم ت ُرحمون))( انعا آیه )411واین قـرآن کـتـاب
الظیمی است که با برکت وخیربسیارنازل کردیم ،آنراپیروی کنیدوتقواپیـشـه
بسازید ،امیدکه مورد رحمت الدی واقع شوید -1 .بیان تمامی حقایق وضوابط
ومقررات سعادت آفرین به بشریت(:ونزّلنااللیک الکتاب تبیاناًلکل ّ شئ وهدی ً و
رحمۀ وبُش ُری للمسلمین)(نحل آیه  )2/ومااین کتاب آسمانی رابرتونازل کردیم
که بیانگرهمه چیزاست و نیزسایه هدایت ورحمت وبشارت برای راه یافتـگـان
بسوی حق است .وماأر ْسل ْنام ِن ر َّسول ٍ إِالبِل ِسان ِ قوْمِه ِ لِی ُبین لدُم ْ فیُضِل ُّ اللَّه ُ من یشاء ُ
ویدْد ِى من یشاء ُوه ُوال ْعز ِیزُال ْحک ِیم ُ()1ماهیچ پیامبرى نفرستادیم مگربزبان قومش
تا(حقایق را)براى آنداآشکارسازد ،سپس خداهرکس را بخواهد(ومستحق بداند)
گمراه وهرکس رابخواهد(وشایسته بداند) هدایت میکندواوتواناوحکیم است.
باورداریم که خدای بخشنده ومدربان بیش ازیک صدوبیست وچدار هزاررسول
ونبی صلوات اهلل اللیدم اجمعین فرستاده .اگرضریب این تعداد رابالفرض در هر
صدسال یک رسول حساب کنیم؛ ازدوازه ملیون وچدارصدهزارسال پیش بـه
زبان هرقومی دین الدی فرستاده شده؛ تا سطح شعورانسان راگا به گا باالبـرده
واین خلیفۀ اهلل به آنجای برسدتاخود رابشناسد.وبه بلندیدای انسانیت ازهمین نقطه
گا خواهدبرداشت تاشودسنایی غزنوی ،الطارنیشاپوری ،موالنا ج ل الـدیـن
محمدبلخی ،بواللی سینای بلخی ،میرزاالبدالقادردهلوی ،و ماننده ای آن خلیفـۀ
الدی ،آن دالامۀ نامتناهی ،آن سلطان العارفین ،آن حجۀالخ یق اجمعین ،آن پخته
جدان ناکامی ،شیخ بایزیدبسطامی رحمۀاهلل اللیه ،اکبرمشایخ و االظم اولیا بـود،
وحجت خدای بود ،و خلیفه بحق بود ،وقطب الالم بـود ،ومـرجـع اوتـاد ،و
ریاضات و کرامات وحاالت وکلمات اورا اندازه نبودودراسرار وحقایق نظری
نافذ وجدی بلیغ داشت ،ودایم درمقا قرب وهیبت بود وغرقه انس ومـحـبـت
بود ،پیوسته تن درمجاهده ودل درمشاهده داشت ،و روایات او دراحادیث الالی
بود ،وپیش ازاوکسی رادرمعانی طریقت چندان استنباط نبودکه اوراگفتندکـه
دراین شیوه همه اوبودکه اللم به صحرا زد وکمال اوپوشیده نیست ،تابه حـدی
که جنید گفت :بایزید در میان ما چون جبرائیل است در میان م ئکه.
وهم اوگفت :ندایت میدان جمله روندگان که به توحید روانند ،بدایت میدان این
خراسانی است .جمله مردان که به بدایت قد او رسند همه درگردندوفروشوند
ونمانند .دلیل براین سخن آن است که بایزیدمیگوید:دویست سال به بـوسـتـان
برگذردتاچون ماگلی دررسد.
وشیخ ابوسعیدابوالخیر رحمۀاهلل اللیه میگوید :هژده هزارالالم از بایزید پرمیبینم
وبایزید درمیانه نبینم .یعنی آنچه بایزید است در حق محواست .جد وی گبربود،
و ازبزرگان بسطا یکی پدر وی بود .واقعه بااوهمراه بوده است ازشکم مـادر.
چنانکه مادرش نقل کند :هرگاه که لقمه به شبدت در دهان ندادمی ،تو در شکم
من در تپیدن آمدی ،و قرار نگرفتی تا بارانداختمی.ومصداق این سخن آن است
که ازشیخ پرسیدندکه مردرادراین طریق چه بدتر؟گفت :دولت مادر زاد.گفتند:
اگر نبود؟ گفت :تنی توانا .گفتند :اگر نبود؟ گفت گوشی شنوا،
گفتند اگر نبود؟ گفت :دلی دانا .گفتند :اگر نبود؟ گفت :چشمی بینا.
گفتند :اگر نبود؟گفت :مرگ مفاجا (تـذکـرۀ اولـیـا -اثـر فـریـدالـدیـن
ابوحامدمحمد بن ابوبکرابراهیم بن اسحاق الطار مشدوربه الـط ّـار نـیـشـابـوری
(زادۀ 11۰برابر با  4411درگذشتۀ 142ه ق درشادیاخ نیشابور) یکی ازالارفان
وشاالران خراسانی بلندنا ادبیات فارسی در پایان سدۀ ششم و آغاز سدۀ هفـتـم
است.
ازقرآن شریف سوره ابرهیم ازآیت1تا۲راباهم میخوانیم:و لقد ْ أر ْسل ْنا م ُـوسـى
ب ِئایت ِنا أن ْ أخْرِج ْ قو ْمک م ِن الظل ُمت ِ إِلى الن ُّور ِ و ذکرْه ُم ب ِأی َّا ِ اللَّه ِ إِن َّ فـى ذل ِـک
الیت ٍ ل ِّکل ِّ صب َّار ٍشک ُور ٍ( )1ماموسى را با آیات خود فرستادیم (ودستوردادیـم)
قو خودرا ازظلمات به نور بیرون آر ،و ایا اهلل رابه آندا متذکرشو ،در ایـن ،
نشانه هائى است براى هرصبر کننده شکرگزار.
بلی غایه ومایۀ زیربنایی اس شریف کشانیدن خلیفۀ اهلل ازتاریکی به روشنایی
است ،ازبیدانشی به دانشمندی واز بیچارگی و بدبختی به توانایـی ودارنـدگـی
هردودنیاست .چنانچه خدای کریم فرمودکیست که بندگان مراازخوشیـدـا و
نعماتیکه برایشان پیدانموده ا دردنیا؛ منع میکند.وإِذ ْقال م ُوسى ل ِقوْمِه ِ اذ ْکر ُوانِع ْمۀ
اللَّه ِ اللی ْکم ْ إِذ ْأنجاک ُم مِّن ْ ءال ِ فِرْالو ْن یسومُونکُم ْ سوءال ْعذاب ِ وی ُذبح ُون أب ْنـاءک ُـم ْ
ویستحْی ُون ن ِساءکم ْ وفى ذل ِکم ب ء ٌ م ِّن رَّب ِّکم ْ الظ ِیم ٌ( )1وبخاطربیاورهنگامى راکه
موسى به قومش گفت نعمت خدا رابرخودبه یادداشته باشید ،زمانیکه شمارا از
(چنگال) آل فرالون رهائى بخشید ،همانداکه شمارابه بدترین وجدى الذاب می
کردندوپسرانتان راسرمى بریدندو زنان تان را (براى خدمتکارى) زنـده مـی
گذاشتند ،و در این  ،آزمایش بزرگى از طرف پروردگارتان بود.
بلی همان کارهایکه طالبان مغضوب اللیدم والضالین درحق زنان ،مردان ،جوانان،
هندوان ،سیکه هاویگانه یدودی باقی مانده درکنیسه شدرنو؛ ودرمزار واستالف و
پروان آتش زدند،کشتند ،ویران کردندوزنان ودختران جوانرابه اسارت گرفتند
وبردندوفروختندو آنگاه که قدروغضب خداوندی باالگرفت ،هفتاد ودوگروه
رابرای ازبین بردن این غضب شده هاوضالین فرستادودریک هفته همه اش را
راند .ضرب المثلی داریم الامیانه :چوب خدا صدا ندارد و اگر زد دوا ندارد.
وإِذ ْتأذ َّن ربُّکُم ْ لئن شکرْتُم ْالز ِیدنَّکُم ْولئن کفر ْتم ْ إِن َّ الذابى لشد ِید ٌ (()۲همچنین)
بخاطربیاوریدهنگامى راکه پروردگارتان اال داشت که اگرشکرگزارى کنید
(نعمت خود را) برشماخواهم افزود و اگر کفران کنیدمجازاتم شدیداست!به این
درسفته موالنای بلخ توجه نمایید:
بی تفکر پیش هر داننده هست آنکه با گردنده  ،گرداننده هست
ونیزازدفتر پنجم مثنوی شریف موالنای بلخ (رح) باهم میخوانیم:
یک مؤذن داشت بس آواز بد در میان کافرستان بانگ زد
چند گفتندش مگو بانگ نماز که شود جنگ و الداوتدا دراز
او ستیزه کرد و پس بیاحتراز گفت در کافرستان بانگ نماز
خلق خایف شد ز فتنۀ الامهای خود بیامد کافری با جامهای
شمع وحلواباچنان جامه لطیف هدیه آورد و بیامد چون الیف
پر پرسان کین مؤذن کوکجاست که ص وبانگ او راحتفزاست
هین چه راحت بودزان آواززشت گفت که آوازش فتاداندرکنشت
دختری دار لطیف و بس سنی آرزو می بود او را مؤمنی
هیچ این سودا نمیرفت از سرش پندها میداد چندین کافرش
در دل او مدر ایمان رسته بود همچو مجمربوداین غم من چو الود
در الذاب و درد و اشکنجه بد که بجنبد سلسلۀ او د به د
هیچ چاره میندانستم در آن تا فرو خواند این مؤذن آن اذان
گفت دخترچیست این مکروه بانگ که بگوشم آمداین دوچاردانگ

شمارۀ 569
خواهرش گفتا که این بانگ اذان هست اال و شعار مؤمنان
باورش نامد بپرسید از دگر آن دگر هم گفت آری ای پدر
چون یقین گشتش رخ او زردشد از مسلمانی دل او سرد شد
باز رستم من زتشویش والذاب دوش خوش خفتم درآن بیخوف خواب
هـــدیه آورد به شکر آن مرد کو
راحــــــــتم این بود از آواز او
چون بدیدش گفت این هدیه پذیر که مرا گشتی مجیر و دستگیر
آنچ کردی با من از احسان و بر بندۀ تو گشتها من مستمر
گربه مال وملک وثروت فردمی من دهانت را پر از زر کردمی
هست ایمان شما زرق و مجاز راه زن همچون که آن بانگ نماز
لیک از ایمان و صدق بایزید چند حسرت در دل و جانم رسید
داد جمله داد ایمان بایزید آفرین ها بر چنین شیر فرید
قطرۀ زایمانش دربحر ار رود بحر اندر قطرهاش غرقه شود
همچوزآتش ذرهای دربیشهها اندر آن ذره شود بیشه فنا
چون خیالی در دل شه یا سپاه کرد اندر جنگ خصمان را تباه
یک ستاره در محمد رخ نمود تا فنا شد گوهر گبر و جدود
آنک ایمان یافت رفت اندر امان کفرهای باقیان شد دو گمان
مطالبم را بااین دوبیت ازحضرت ابوالمعانی بیدل به پایان می بر :
به طبع مقب ن یارب کدورت را مده راهی
به این آیینه ها مپسند ننگ تدمت آهی
پ ُراست آفاق از غوالن آد رو ،چه سازاست این
به این بی دانشان یا دانشی یا مرگ آگاهی
*****************************************
یگانه سفراروپایی احمدشاه مسعودشهید (دنباله ازصفحۀ دو )
حاضرشد واین ایستادگی سنای فرانسه را درکنارمرد افغانستان شدادت میدهد.
وقتیکه درماه اپریل 3۰۰4ما درسنا ازفرمانده مسعود پذیرایی میـکـردیـم ،بـه
جرئت میتوانم بگویم که من وتمامی االضای مجلس فرانسه شیفتۀ خجستـگـی
وشدامت مسعودشدیم ،ودرالین حال ازقدرت اتصال روحـی(کـاریـزمـا) و
فرهمندی فوق العادۀ وی تحت تأثیرقرارگرفته بودیم .ازپیا قوی وشفاف این
جنرال دوگول افغانستان زیرتأثیرآمدیم .سنای فرانسه خبرالمناک شدادت ایـن
مرد بزرگ راباندایت تأسف شنید«.
پیا وزیرخارجۀ هند ،راکاجو را سفیرهند درکابل خواند» :اویک فرزنـد
افسانوی وتاریخسازافغانستان بود ...وی دوست صمیمی هند بود ،ومایۀ افتخـار
هنداست .نابخشودنی خواهدبود اگرملت افغانستان وجامعۀ جدانی به نیروهـای
تخریبکارتروریست ومتعصب که اینجا و آنجا دوباره سربرمی آورند ،اجـازه
دهندکه صلح وثبات افغانستان را مختل سازند«.
سخنرانی داکترچنگیزپدلوان ،دوست شدیداحمدشاه مسعودقابل توجه است
که گفت»:بنده فقط یک نکته راالرض میکنم .در 4///واردپنجشـیـرشـد ،
موقعی بودکه طالبان ،باکمک حکومت پاکستان ،که این بریگادمزدور که خود
را یک بریگادبین المللی اس می معرفی کرده بود ،میخواستند پنجشیـررافـتـح
کنند ،وشکست خوردند .شمالی راسوزاندند ،سیاست زمین سوخته رادرپـیـش
گرفتند ،پس از سه روزمسعودبایک ضدحمله طالبان راالقب نشاند .آمرصاحب
امانت صلحدوستی ،شکیب ،شجاالت ،الدالت ،مدارا بادشمنان ومدمتـرازهـمـه
فروتنی داشت ...آیاچنین شخصی استثنایی نیست؟ پیشندادمیکنم یک دانشگاه
مسعوددرسطح الالی تشکیل شود«.
خانم مدرنساءکه ازتاجیکستان آمده بود ،بیانات شورانگیز دادوگفت مـرد
تاجیکستان همیشه احمدشاه مسعود راهمزبان خود ،چون برادر خـود ،چـون
حامی خود ،چون پشتیبان خودمیشناسند .احمدشاه مسعود برای ماجاودانه است،
ودروصف وی درتاجیکستان شعرهای زیادی گفته اند .سپس خانم مدرنساء شعر
خودراخواندکه دراخیرش آمده است:
خوشا نامی که می نازد به یادش سمنگان وسمرقندوبخارا
خوشا برحال این روح تــــــوانا که جاویدزنده دارد آریانا
بیانات دیگرازمدمانان تاجیکستان ،ایران ،ایتالیا ،فرانسه وسودان همـه قـابـل
توجه است ،امادراین مختصربرای ذکرآن مجال نیست .
مسعود ازنگاه یک مردسیاسی  :بوریس ل ند رهبریکی ازاحزاب فرانسه و
(یکی ازکاندیدهای ریاست جمدوری فرانسه) که دراین مجلس بود ،گفت» :
فرانسوی هاهم مثل شماقبل ازهمه چیزفقط مردانگی رادوست دارند ،هررهنورد
وهرمسافری که به این کشور میآمد وچانس وافتخارآشنایی بامسعودراداشـت،
وقتیکه میرفت ،با یک دنیاازدیدگاهدا کشورشمارا ترک میکرد .مسعودکسـی
بود که آد هارابدترازآنچه هستند میساخت ،میتوانم بشمابگویم که من بـعـداز
دیدن مسعود خوبترازآن چیزی شد که قب ً بود .
دردیدفرانسویدامسعودفقط یک مردنبود ،یک حزب سیاسی نبود ،مسعـود
تما افغانستان بود .اومظدربزرگی وزیبایی یک ملت بود .او مرد روشناییدابود،
تندادرمقابل شوروی مقاومت نکرد ،بلکه شوروی راباهمه قدرتش شکست داد.
اولین صدای فروریختن دیواربرلین واولین ندای آزادی تما ملتداازیوغ شوروی
سابق ،ازافغانستان واز لولۀ تفنگ مسعودشنیده شد .درمیان جنگدا ،اوبـازسـازی
وآبادسازی مکاتب ویران شدۀ کشوررا می اندیشید .اوکسی بودکه مـنـشـور
پیمان حقوق زنان افغان راچندسال پیش درشدردوشنبه امضاکرده بود .مسعـود
یک ادیب بود ویک بشردوست .من حامل یک نامه هستم ازطرف وزیرخارجۀ
قبلی فرانسه ،که مسعود رانزدخودپذیرفت .این رابیادداشته باشیدکه وزیرخارجۀ
وقت فرانسه تصمیم گرفت که آخرین سفرکـاری خـودرادرزمـان تصـدی
مقامش به افغانستان بیاید ،ودرآخرین کشوری که سفرکرد ،افغانستان بود«.
ساالاتی پیش ازشدادت  :مخلص ِ گرانمایۀ شدیداحمدشاه مسعود ،یعنی مسعود
خلیلی ،ساالات واپسین زندگانی آن سپدساالرجوانمرد را چنین ترسیم میـکـنـد
(صفحۀ 4۰1کتاب) « ... :حدودساالت یازدۀ صبح بودویازودترازآن بود کـه
آمرصاحب شدیدبه اتاق من آمدند ،باهمان لبا زیبا ،یک لبا خاکی قشنگ
برتن شان ...پکول برسر ایشان نبود ،موهای بسیارزیبا ویگان رشته های تازه سپید
برموی شان پیداشده بود .موزه های ایشان پالش کرده ،رنگ کرده وبراق .بـه
من گفتند :مصاحبه بادوالرب دار که تمامش میکنم ...درچوکی نشستند .مـن
بطرف راست ایشان نشستم ،الاصم شدیدبطرف راست من .آن دوالرب آمدند،
آمرصاحب بسیارلطف کردندوگفتند :بسیار معذرت میخواهم که نتوانستم یک
هفتۀ شماراببینم .بسیارببخشید که برایتان تکلیف شد ،ازراهدای دورآمده اید...
 ...تروریسم وحشت وبربریت خود رادارد ،تروریسم ملیت ندارد ،تروریسم
قو ندارد ،تروریسم مملکت ندارد ،تروریسم الرب وغیرالرب ندارد تروریست
تروریست است ،او ازمذهب خاص خودش هست .دید او دید مانیست ،دیـد
مسلمان ها نیست.هردوآمدند وجان الزیزترین والقیده مندترین جوان جـدـان
بشریت و اس را گرفتند ! «
رحمت پروردگارالالمیان برروان پاک قدرمان ملی افغانستان شدید احمدشاه
مسعود اللیه الرحمه ! ./
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بازگشت همه به سوی اوست
ـ وفات مرحو محموداالتمادی رادرورجینیا به خانواده های محتر االتـمـادی
وسراج ،بویژه آقای توریالی االتمادی پدروبانورقیه النایت سـراج االـتـمـادی
مادرآن مرحو  ،صمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
دررثای مرحوم محمدقدیر سمیعی
مراآشنایی ،با گرامی مرد بزرگ بود
که نامش قدیر ،سمیعی تخلص ازپدربود
هنرش برق ومیخانیک تخنیک برق بود
اما باالملکرد نیک ،الزیزمردمش بود
اورابودی بدارحیات ،درتبعید ازمیدن
اورا بودی زمستان حیات باز دورازمیدن
لیک اورابودی درقلب چنان حب میدن
که باالودت به کشورشدی خدمتگارمیدن
مراقصه های شیرین او و(پاپا) بیاد آید
چراغانی ناگدانی سرکوه آسمایی ،بیادآید
سرورازبرق درکلبه های تارمرد  ،بیادآید
نوای سازوشادمانی ازرادیوها ،بیاد آید
شرح کار(برقی) بزرگ کی شودفراموشم
دوشدای روز وشامش کی شود فراموشم
پاک نفسی بامعاش کم او ،کی شودفراموشم
قناالت اوباهمکاران اش ،کی شودفراموشم
اوانسان نیک ،افغان نیک ،مسلمان نیک بود
دوستدارپایدار ،پدرمدریان و همسرباوفا بود
خدای هادی بیامرزدش ،ازبین مارفت
امانوربرق قدیرش ازقلب مانخواهد رفت !
باالرض معذرت حضورشاالران گرامی وشعردوستان ،مراتب تسلیت خویـش
رابه بازماندگان مرحو سمیعی باسرودۀ باالتقدیم میدار  .البدالوهـاب هـادی،
الکسندریه ،ورجینیا /
ادامۀ صحبت راجع به لویه جرگه (دنباله ازصفحۀ دو )
باحقایق اجتماالی ،کلتوری وسیاسی ،که ازآن دستگاهدای سیاسی واقتصـادی
افغانستان ساخته شده است.
بدبختانه افکاراختراالی ،بی ثبوت وخیالی راجع به (لویه جرگه) و ساختمان
سیاسی وتاریخی افغانستان ادامه دارد .جریانات (لویه جرگۀ اضطراری) درسال
 3۰۰3بچاپ رسیده درسال  3۰۰1یک کتاب بـه الـنـوان Loya Jirga: The
Afghan Grand Assemblyتوسط احمد سلیم Ahmed Salimدرالهوربـچـاپ
رسیده است .در صفحۀ دهم این کتاب ادالاشده که زیاده ازدوهزارسال قـبـل
یک (لویه جرگه) درقندهار دایرشده بود!! ./
*****************************************
اخطار به کرزی (دنباله ازصفحۀ سو )
که حتابعضی ازحامیان افغانی خودرارنجاندومامورین امریکاراالصبـانـی و
خشمگین ساخت .برافروختی نوبرسرآزادسازی بالقوۀ محبوسین بودکه تمامی
مسألۀ بازداشت شدگان راموردتوجه قرارداد ،وضدیت هاراتاآنجادامن زدکـه
حتاحامیان جدی امریکایی ادامۀ حضورقوای امریکادرافغانستان بصورت آشکار
اخطارمیدهند که اگرحکومت افغانستان بازداشت شدگان رابدون مـحـاکـمـه
رهاسازد تما معامله برهم خواهدخورد.
سناتورگراها پس ازدیدار باآقای کرزی بروزپنجشنبه3جنوری 3۰41اظدار
کرد» :این موضوع هرگونه مذاکره راباامریکادرآینده تخریب مینـمـایـد«.بـا
وجودیکه سناتورگراها به نمایندگی ازحکومت اوباما صحبت نمیکرد ،او و
سناتورمککین درزمرۀ سناتورانی میباشند که ازحضورقوای امریکادرافغانستان
طرفداری مینمایند ،درحالیکه طرفداری ازحضورامریکادرافغانستان درمجلـس
سنای امریکادرحال کاهش میباشد ،اگرحمایت آنداازحضورامریکادرافغانستان به
سری گراید ،زمینه به کسانی درداخل وخارج حکومت امریکاآماده می شودکه
ت ش دارندامریکابصورت کامل ازافغانستان وقتاکه وظیفۀ جنگی ناتودرخـتـم
امسال پایان مییابد ،خارج گردد .سناتورمککین التراف کردکه اوبه آقای کرزی
گفته که آخرین همه پرسی توسط سی ان ان و او آر سی بین المللی نشان مـی
دهدکه صرف  %4۲امریکاییدا ازجنگ حمایت میکنند .هنوزهم آقای مککین
بسیاربااحتیاط درمألالا درموردرهایی زندانیان اظدارنظرمیکند .اودرمورد کاهش
مخالفتدادربارۀ موافقتنامۀ امنیتی گفت»:پیش ازقضاوت باید مامنتظر بمانیم تـا
ببینیم چه واقع میشود ،چسان واقع میشودوحاالت چطورانکشاف می نماید«.
آزادی توقیف شدگان توسط یک کمسیون که ازجانب آقای کرزی بـه
خاطربررسی دوسیه های شان تعیین شده است ،صورت گرفت  .امریکاییدـابـه
این باورهستندکه آزادسازی این افرادمخالف معاملۀ می باشدکه درمـاه مـار
 3۰42القدگردیده بود .آنداادالادارندکه آقای کرزی شخصا ً به آندااطمینان داده
بودکه پس ازآنکه کنترول زندان بگرا به حکومت افغانستان سپرده شود ،هیچ
فردی که مظنون به حمله برقوای ناتوباشد ،بدون محاکمه آزادنمی شود.آقـای
گراها اظدارکرد»:اگرازامضای موافقت قبلی نکول صورت بگیرد ،چـطـور
میتوان به موافقتنامه های آینده اطمینان داشت؟«
درک موقف کرزی خیلی هامشکل میباشد ،دفترریاست جمدـورپـس از
م قات کرزی باسناتوران امریکا ،بایک بیانیۀ مبدم چنین وانمودکرد» :افغانستان
می خواهدمحبوسین بیگناه برطبق قوانین افغانستان آزادگردند ،ولی جنایتکاران
به جزای االمال شان رسانیده شوند«.
کمسیون افغانی بررسی دوسیه هااظدارنمودکه مامورین امریکایی شماربـاز
داشتی هارا22نفرمیدانند ،درحالیکه شمارزندانیدای بیگناه 21نفرمیباشند،شواهد
کافی درموردشان وجودنداردتاآنداتازمان محاکمه درزندان نگدداری شوند .این
افراددرجملۀ 11۰بازداشتیدایی شامل میباشندکه کمسیون رهایی آندارا درجریان
یکسال کارخود حکم کرده است .متباقی آندابروزشنبه(1جنوری) آزادمیشوند
(کرزی در اثرفشارسناتوران رهایی 22نفررامعطل نموده است .مترجم)
کمسیون فیصله کرده که بیش ازیکصدنفرتوقیف شدگان دیگربه محکمه
سوق داده شوند ،کمسیون به شواهدی اشاره میکندکه توقیفی هابایدبـخـاطـر
مظنون بودن شان به قتل درزندان بمانند.
دفترآقای کرزی طی یک بیانه حالی ساخته که امریکابصورت منـافـقـت
آمیز دربارۀ مسألۀ بازداشتی هافکرمینمایند ،این کار(رهایی زندانیدا) رویدمرفته
درموافقت بامامورین امریکاصورت گرفت که یک سیستم زندانی کردن افراد
میدان جنگ رابدون محاکمه در افغانستان باوجودانتقاد اکثـریـت افـغـانـدـاو
کارمندان بین المللی برقرار ساختند .دفترکرزی ادالامیکندکه اکنون امریکاییدا
خود راحامی الدالت درافغانستان تلقی میدارند .بیانیۀ دفترکرزی روشن میسازد
که رئیس جمدورکرزی تاکیدنمود» :پس ازاالماربازداشتگاه بگرا اکـثـریـت
دستگیریداوتوقیف هابرخ ف قوانین افغانی صورت گرفته است .درنـتـیـجـه
شماری از بی گناهان مرد ما درآنجازندانی شده اند/ «.
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زندگینامۀ نلسن ماندال (دنباله ازصفحۀ سو )
مندی به شدر جوهاسنبورگ رفته اقامت گزین شدوبه کارهای مختلف مانند
کتابت وپاسداری مصروف گردید.تحصی ت خود را تادرجۀ لیسانس ازطریق
کورسدای مکاتبه تکمیل ودانشگاه ویتواردر ستارند جدت تحصیـل دررشـتـۀ
حقوق شامل شد .اوبزودی در4/13به تحریک ضدتبعیض نژادی شامل شـد.
درکانگر ملی افریقایی یکتعدادجوانان افریقایی بودندکه خودرامربوط بـه
اتحادیۀ جوانان کانگر ملی میدانستند .هدف اصلی این گروه تغییر کانگر
ملی یا(آ ان سی) به یک حرکت بنیادی که قدرت خودرا ازملیوندا نفرکارگرو
دهقان که صدای شانراکسی نمی شنید بگیرند ،بود .گروه جوانان فکرمیکردند
که اجراات وپیشآمدوسیاست حکومت به مرد کدنه شده است.
درسال4/1/کانگر ملی افریقا رسماًازطریق تحریم اتحادیۀ جوانان راکـه
البارت ازاالتصاب ،توزیع زمین وتحصیل بدون پرداخت پول به همه اطفال را
پذیرفت .مندی بیست سال حرکات سالم وبدون مخالفت ومقاومـت بـرضـد
پالیسی حکومت افریقای جنوبی رااداره کرد .وی به اشتراک تمبور اولیورتمیو
بنیاد دستگاه قانون را گذاشت تاازین طریق به مرد کم بضاالت سیاهـپـوسـت
کمک شده بتواند.
حبس مندی  :درسال 4/11مندی با 41۰نفردیگربنا خایین گرفتار شـدنـد
(سرانجا آزادگردیدند) درالین وقت فعالین جواان سیاهپوست افریقای جنوبی
کانگر ملی را انتقادکردندوفعالیت آنرابی تأثیر خواندند .بزودی طرفـداران
افریقا ازکانگر خارج شده وکانگر همه افریقایی راتشـکـیـل داد .ایـن
حرکت باالی کانگر ملی تأثیرمنفی کردویکتعداد طرفداران کـه بـه آن
معاونت میکردند راازدست دادند .مندی که تاسال 4/14طرفدارمظاهرات آرا
بدون استعمال اسلحۀ گر بدون مخالفت بود ،مفکوره اش راتـغـیـیـرداده راه
پیشرفت جدت ازبین برداشتن تبعیض نژادی رااستعمال اسلحـه دانسـت ،وبـه
خرابکاری آغازکرد .درسال 4/14مندی االتصاب سه روزۀ کارگران راترتیب
داد ،اوجدت رهنمایی این االتصاب ،گرفتاروبه پنج سال حبس محکو شد .
نلسن مندی ازمجموع 3۲سال حبس42 ،سال آنرادرجزیرۀ رابین گذرانید .در
این وقت مندی به مرض سل گرفتارشدکه بحیث سیاه پوست کمترین توجه به
ال ج اومعطوف گردید .درسال 4/21رئیس بوتا به مندی پیشندادکردکه اگـر
دست ازاستعمال اسلحه بردارد ،اورا رهامیکند ،مندی این پیشندـاد راردکـرد.
وقتیکه بوتا به سکتۀ قلبی مبت شدوبه الوض او دیک رک مقررگردید ،درسال
4//۰مندی را اززندان رها کرد.
به ریاست رسیدن مندی  :نلس مندی باآزادی ازمحبس بصورت الـاجـل از
قدرتدای خارجی خواهش کردتافشارخودراازحکومت افریقای جنوبی دربارۀ
اص ح قانون اساسی کم نکنند .وقتیکه مندی مصروف دستیابی به صلح بـود،
اال ن کرده بودکه کانگر ملی افریقایی تاوقتی اسلحه به زمین نمیگذاردکه به
باکثریت سیاهپوست حق رأی داده نشود .درسال 4//4مندی بحیث رئـیـس
کانگر ملی افریقاانتخاب شد .در سال  4//2به مندی ورئیس دیـکـ رک
نسبت کوشش درراه صلح و محو تبعیض نژادی جایزۀ صلح نوبل االطا گردید.
در3۲اپریل 4//1افریقای جنوبی اولین انتخابات دموکراتیک را برگزارکرد
ومندی درین انتخابات بحیث اولین رئیس سیاهپوست افریقایی انتخاب شد .وی
درین وقت ۲۲ساله بود .
درسال 4///پس ازتقاالد ،به جمع آوری پول جدت آبادی مکاتب و شفاخانه
هادرقسمت دهات کشورش مصروف شد .وی سه مرتبه ازدواج کرده بود/.
*****************************************
دوستم بایدبجای تملق بیشتر ،بلندمیشدودربرابررسانه های همگانی و درهمان
حالت سخنرانی ،چندقفاق محکم به دهان اشرف غنی میکوبید تامرد میدیدند
که جنرال دوستم یک آد باهمت است .ولی دوستم پس ازشنـیـدن آنـدـمـه
مسخرگی که باالیش شد ،خیست وچرند گفت وبه خود بیش ازپیش توهـیـن
کرد.میگویندکه خودکرده را نه درداست ونه درمان .جنرال دوستم  ،خـودش
خودراخوارساخت وبه دامن یکی ازفاشیست ترین فاشیستدای اوغان انداخـت.
سزایش از این بدتر ! /
*****************************************
فردوسی وشهنامه (دنباله ازصفحۀ پنجم)
نقل قول کرده وازکلمات دری استفاده کرده ،که حتی امروزهم درسرزمین
فار (ایران امروزه) استفاده نمی شود .مث درجلدسو تحت النوان(رای زدن
رستم باخویشان) از دهان رستم پسر رودابۀ کابلی میگوید( :دنباله درستون سو )

دوستم یك جنرال است یا نگهبان طویله ؟

متفکرنازک آوازجدان ،اشرف غنی جان ،دیروزدریک سخنرانـی بسـیـار
خجالت آورگفت بدمه رقیبان انتخاباتی ا چلنج میدهم که درهرجای که مـی
خواهندبیایندهمرای من مناظره کنند .اگرازمناظره بامن میترسند ،پس بیایندبـا
پدلوان دوستم مسابقه بزکشی بدهند .اگراسپ ندارند  ،جنرال دوستم برای شان
اسپ هم می دهد !
این گفته های کوچه بازاری متفکردیوانه مشرب جدان ،باخنده های بسـیـار
کچه وسبک وپوک وی همراه بود ،خنده هاییکه ناممکن است کسی ازیـک
انسان هوشمندو باوقارهرگزبشنود وببیند .این سخنرانی کوچه بازاری متفـکـر
پوشالی جدان ،بخاطری اهمیت داردکه ما از شنیدن ودیدن آن به نگرش واقعی
اشرف غنی ودیگر فاشیست های قبیله پرست اوغان به خوبی پی می بریم .
اینکه آقای رشیددوستم خودش راگاهی به این وگاهی به آن می چسپانـدو
یک سیاست معامله گری و زیرپاکردن همه تعددهاراهمیشه درپیش میگـیـرد،
مساله جداگانه است .امانگاه اشرف غنی به موقف اجتماالی رشـیـد دوسـتـم
بسیارجالب است .وقتی سخنان اشرف غنی راکسی بشنودنمی داند که دوستـم
یک جنرال نظامی ورهبر قومی است یا یک نگدبان طویله بابای اشرف غنی ؟!
آقای البدالرشیددوستم  ،هرکسیکه هست وهرقدرسواد و سویه ای که دارد
مربوط به بحث مانمیشود .چیزی که نمیتوان انکارکرداینست که آقای دوستـم
درجریان سی سال گذشته ،یک جایگاهی بسیاربلنددرمیان مرد اوزبـک در
اوغانستان پیداکرده است وبسیاری از اوزبکدادوستم رارهبرخودمیدانندو برایش
احترا دارند .امروز،کس بخواهدیانخواهدآقای دوستم یکی ازبازیگران بسیـار
مدم درپدنۀ سیاست اوغانستان است که نشست وبرخاست وی همیشه با رئیسدای
جمدور ،صدراالظمدا ،وزیران وسفیران وقدرتمندان داخلی و خارجی میباشـد.
دوستم نسبت به اشرف غنی احمدزی ،هم درفراز و فرودجریانـات سـیـاسـی
اوغانستان سدم داشته ویکی ازچدره هاو مدره های اصلی دربازیدای سیاسی سه
دهه اخیربوده است ،هم قدرت نظامی بیشتردارد ،هم قدرت مردمی اش دهدـا
مرتبه بیشتراز اشرف غنی میباشد .اماچراوبه چه دلیل اشرف غنی دوستم رادر
حضورتما مرد اوغانستان تاسطح یک طویله بان واسپچران و بزکش پایـیـن
میسازدوبه اوکه خودراپادشاه ساز ویکی ازمدم ترین شخصیت سـیـاسـی در
اوغانستان می داند توهین می کند ؟اشرف غنی خودش چه دارد ؟
اگراجداددوستم گله بان واسپدوان وخانه بدوش بودند،پدران اشرف غنی نیز
شترچران و کوچیدای سرگردان بودندوقو وخویش وی همین امروزهم در
خیمه هازندگی میکنند واشرف غنی وبرادروخانواده اش ازنا همین کوچی ها
برای خودجایگاه وپایگاهی میخواهندبسازند .ازاین نظر ،اشرف غنی کدا امتیاز
برجنرال دوستم نداردکه به خاطرآن دوستم راتوهین کندوکـوچـک بسـازد.
چیزیکه اشرف غنی راحق گستاخی میدهدوجنرال دوستم رادرنظرش کوچک
جلوه میدهد ،حس برترنگری ،حس خودبزرگ بینی و تفکر فاشیسم اوغـانـی
اش است .اشرف غنی ،یکی ازچدره های برجسته ویکی ازنخبگان درجه اول
فاشیسم پشتونی دراوغانستان میباشد .فاشیستدای اوغان ،پشتون راازهمه باشندگان
اوغانستان بلندتر و بزرگتروپاکتروشایسته ترومستحق تربرای رهبری ودولتداری
می دانندودیگران راسزاوارغ می وپای دوی وحقارت وذلت .درچشم اشرف
غنی ،دوستم حیثیت بیشترازیک(نفرخدمت) ندارد .بگذریم ازاینکه اشرف غنی
نفرت خود را ازدوستم درگذشته آشکارابیان کرده اسـت ودوسـتـم رایـک
جنایتکار جنگی میشماردکه باید به پنجه قانون سپرده شود .
میگویندسزای قروت آب گر است .البدالرشیددوستم ،خودش ،با حماقت
خود ،تیشه به ریشه خودوقو خودزده است  .کودن ترین آد نیزاینقدرمیداند
که رفتن با اشرف غنی هیچ سودی به دوستم و اوزبکداندارد.اشرف غنی چه و
کی هست که معاون اول بودنش باشد؟لودگی دوستم به حدی است که اشرف
غنی درپیش روی خلق خدابه شکل بسیارشرمباراو راتوهین وتحقیر میکنـد و
ذلیل می سازد ،امادوستم به جای پاسخ دادن به او ،میگویدکه اگرمن بـاداکـتـر
البداهلل می بود اوغانستان تجزیه می شد !
دوستم نمیگویدکه من برای توهین شدن وذلیل شدن باتوکوچی شترچـران
یکجانشد  .دوستم بجای تملق بیشتر ،بایدبه اشرف غنی میگفت که :اوکله قاق،
او چونگسی شترچران ،توگپ زدنته یاد نداری .مه یک رهبرهستم ،ازتو کرده
هم زوردار  ،هم قدرت دار  ،هم پایگاه مردمی دار  ،توبه کدا حق و کـدا
جرئت نقش و موقف مراتاسطح یک طویله بان واسپدوان تقلیل میدهی ؟
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(جرقۀ آذر) اشعارباقی قایل زاده (دنباله ازصفحۀ چدار )
تاکی ازبسترراحت نکشم پیکرخویش
چند مانم به گریبان تأمل سرخویش
خواهران گوهراشک طلب حق شماست
الوض سنگ نشانیدبه انگشترخویش
ای فروزنده کواکب وطن آیدبه فروغ
ناگدان گربدر آرید رخ ازچادر خویش
معنی پرده نشستن نه الفاف است نه حجاب
گرنجابت طلبی حفظ نما گوهرخویش
سرمۀ سحرمکش دیده شود هرزه درای
داروی معرفت انداز به چشم ترخویش
نامکمل بود این جامعه می گویم فاش
مردها تا نپذیرند زنان یاور خویش
هـــــو بادۀ تــــــزویر ندار » بــاقی «
خون دل می خور آسوده من ازساغرخویش
...درانجا یک نکته رامزیدبرآنچه درصفحات قبلی درصفت این شاالرتواناو
انق بی ومردمی نوشته ا  ،اضافه نمایم وبدون مبالغه بگویم که من ازمـطـالـعـه
ومروراشعاراین سخنسرای خوش قریحه و سخن شنا ونازک خیال نـدـایـت
لذت برد ومتحسس شد و آرزومند تاآنانیکه به نشیده های پـراحسـا و
اجتماالی قایل زاده ال قمندندوشعرهای بدیع شانراکه باترکیبات حسـ ِـیـن و
تشبیدات بی نظیرپیوندیافته خویش دارند ،مطالعۀ این مجمـوالـۀ بـرازنـده را
فراموش نکنند ...البدالرشید بینش ازشدرفریمونت ،کالیفورنیا . /
*****************************************
وگر بردمی دست راسوی سنگ به دستم بدی سنگ چون(بادرنگ)
درحالیکه وقتی ازطرف فارسدانقل قول کرده ،کلمۀ(خیار) رابکار برده1 .ـ
اگربه تصویرمجسمۀ فردوسی دقت شود ،ازشمله وشف دستارش هویـداسـت
که به سبک هراتی امروزه بسته شده است( .دنباله دارد)
*****************************************
بازدید هیئت انگلیس از سیستان (دنباله ازصفحۀ پنجم)
آسمان بدون ابر و گرمای شدیدکه درسایه برای چندماه متوالی ازیکصد وده
الی یک صدونوزده درجۀ فارندایت میرسد .چار ماه این مدت رابادهای یـک
صدوبیست روزه میگیرد ،این بادتاحدی ازگرما جلوگیری میکند .درماهـدـای
تابستان دریاهااکثرا ًسی بی است ودرتما تابستان هامون مانندیک دریای بزرگ
است وزمین های پست سیستاندازیرآب رفته یادرخطر سی ب است.
ماناچاربودیم برای خودزمینی انتخاب کنیم که ازخطرسیل محفوظ باشد .در
فصل هرتابستان بایدزمین مرتفع را انتخاب کرد .زمین مناسبی که ماانـتـخـاب
کردیم زمین دشت شن زارساحل جنوبی رود سیستان بود ،بین رودسیستـان و
رودهیرمندیکی ازمناظردیدنی تابستان سیستان است ،آزار واذیت پشـه هـای
فراوان یک داستان است زیرا درین ایالت این حشره بی اندازه زیاد میباشد.
طوریکه قب اشاره شد ،درسیستان فصل بداروجودندارد ،گـل وحشـی در
سیستان نمی روید طوریکه درسایرممالک دیده میشود ،اماطبیعت سیستان طور
دیگریست ،زیراسیستان یک فصل گمشده رانشان میدهد درین ایالت وجـود
حشرات بیحساب است ،ودرآخرین روزهای زمستان گروه گروه پیدامیشوند،
پشۀ خورد(پشۀ م ریا) وحشرات پرنده ازهرنوع وخزندگان بیحساب آن روی
(دنباله درصفحۀ هشتم)
زمین را تا هوا تاریک میکنند ،نشستن نزدیک

مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو
Manufacturers & Wholesalers of Oriental Rugs
We Buy, Sell, Clean, and Repair
Antique & Semi-Antique Rugs

قالین های ما بهترین جنسیت و نقش های زیبا و نفیس دارد

Abdullah Khaja
Owner
marcopolorugs@aol.com
648 S. Pickett St.

به مدیریت عبداهلل خواجه
مارکوپولو مرکز بافندگی وعمده فروشی اقسام قالین های بافته شده در افغانستان ،

Phone: 703-461-0207
703-461-0208
Cell:
703-629-2380

ایران،ترکیه  ،هندوستان و سایر کشورها
درقلب شهر الکسندریه ،ایالت ورجینیا درخدمت همه مشتریان ،به ویژه هموطنان گرامی
با مناسب ترین قیمت می باشد .

هرنوع شاریدگی ،پارگی ،رنگ رفتگی ،چملکی وهر

ما بهترین جنس قالین  ،قالینچه  ،پای انداز،

گونه نازیبایی که بر فرشهای ظریف وقالینهای گران

قالین های مدور ،پوش بالش و دوشک را با

بهای شما واردشده باشد  ،در مارکوپولو اورینت رگز

نازل ترین قیمت عرضه می کنیم.

باچیره دستی تمام ،با دستمزد بسیارارزان ودرکوتاه
ترین زمان  ،به حال اولیۀ شان برگردانده می شود.
اگر به این خدمات نیاز دارید  ،به ما تلفون کنید ،ما
آن را از دم دروازۀ خانۀ تان تحویل گرفته  ،پس از
ترمیم دوباره برمی گردانیم .

بهای قالین در مارکوپولو
قیمت شکن است

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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معلمین عزیز ،متعلمین ومنسوبین سابقه دارلیسۀ عالی غازی!
اینجانب م .کبیرسراج فارغ التحصیل سال 0322خورشیدی
آن لیسۀ گرامی ،به خواهش برخی ازفارغ التحصیالن قبلی،
آغازبه جمع آوری اطالعات برای تهیۀ تاریخچۀ آن
موسسۀعالی تعلیمی نموده ام ،که کاریست بس دشوار ،و
امریست که به همکاری وسیع دوستان ضرورت دارد.
انتظاردارم منسوبین سابقه دارلیسۀ عالی غازی مرادر تدوین
تاریخچۀ موردنظر یاری نمایند .شماره های تماس :
cell: 703- 598- 7891 703- 542- 8107
Email: mkseraj@gmail.com

مراجعین کتابخانۀ عامه اضافه از 0۵2نفر روزانه میباشد

داکترعبداهلل :رئیس ستره محکمه استعفاء کند

41جنوری/کابل ـ باختر:حمیداهلل شدرانی رئیس کتابخانه های الامه گـفـت:
بیشتر مراجعین کتابخانه الامه رادانشجویان دانشگاهدا تشکیل میدهدونسبت بـه
گذشته کمترمرد به کتابخانه مراجعه مینمایند.اودلیل کاهش مراجعه به کتابخانه
هاراگسترش انترنت وتکنالوژی الصری درکشوردانسته ضمن آنکه یک سلسله
مشک ت کتابخانه الامه راازلحاظ الد معیاری بودن ،نبودجای مناسب ،کمبـود
امکانات و وسایل شمرده گفت بایدکتابخانه الامه باالصری ترین وسـایـل روز
تجدیزشود.او ازت ش هایش بخاطررشدکتابخانه های الامه اطمینان داده گـفـت
اکنون درکتابخانه الامه اضافه ازیکصدهزارجلدکتاب شـامـل1۰هـزارالـنـوان
مربوط الرصه های مختلف موجودبوده ودربخش های افغانستان شناسی ،اللو
اجتماالی ،ادبیات ،بخش کتب اطفال ،آرشیف ،توزیع کتاب وهمچنان بـخـش
جرایدوروزنامه ها تنظیم بوده و دراختیار ال قمندان قراردارد.
رئیس کتابخانه های الامه ازت ش هایش بخاطرمعیاری سازی ورونق بخشیدن
کتابخانه های الامه سخن گفته افزودت شدای پیگیرمینمایند تاباجلب توجه وهم
کاری دولت وسایرندادهای مختلف کمک کننده ،امکانات بیشتربخصوص در
قسمت الصری ومعیاری سازی کتابخانه های الامه ،بتوانندنیازمندیدای سایراقشار
جامعه راکه ال قمندبه مطالعه وکتابخوانی میباشند ،برآورده ساخته وهمچنان از
قافله الصرالقب نمانند.شدرانی اضافه کرددرسطح شدرکابل43کتابخانه الـامـه
وبشمول کابل درسطح کشور 23کتابخانه الامه فعال درخدمت مرد قـراردارد.
وی مرد بخصوص جوانان راتشویق کردبیشتربه مطالعه روی بیاورندتا ازیک
طرف فرهنگ مطالعه وکتابخوانی رنگ بگیردوازجانب دیگر سطح آگاهی آندا
ارتقایابد.
کتابخانه الامه درسال4211خورشیدی باشعارکتاب برای همه تاسیس شد .

1جنوری/کابل ـ صدای امریکا:داکترالبداهلل البداهلل ،رهبـرائـتـ ف مـلـی
افغانستان ویکی از44نامزدانتخابات ریاست جمدورسال آینده ازکرزی خواست
تارئیس نودادگاه الالی رابرای تاییدبه ولسی جرگه معرفی کند.این تـقـاضـادر
نشست روزیکشنبه کرزی با نامزدان ریاست جمدوری ،مطرح گردید.درخبرنامۀ
که ازدفترداکترالبداهلل انتشار یافت آمده که رهبری دستگاه قضایی افغانسـتـان
بایدازحالت کنونی خارج ساخته شودواگرانتخاب قاضی القضات جدید زمانگیر
است ،بدتر است رئیس صاحب کنونی ستره محکمه استعفاء کنند و یکتـن از
قضات الضوستره محکمه الی انتخاب رئیس جدید بعنوان سر پرست ایـفـای
وظیفه نماید.
البدالس الظیمی برای بیشترازسه سال بحیث سرپرست ستره محکمه ایفای
وظیفه میکند.آقای الظیمی درسال 3۰۰1بحیث قاضی القضات ورئیس دادگـاه
الالی گماشته شد.براسا ماده 44۲قانون اساسی ،دادگاه الالی باید /الضو داشته
باشدکه سه تن آندابرای دورۀ کاری چدارسال ،سه تن برای هفت سال وسه تـن
برای دهسال تعیین میشوند .برمبنای قانون ،تعیین االضابرای بار دو جوازنداردو
رئیس جمدور یکی از االضا را بحیث رئیس دادگاه الالی تعیین میکند.
خبرنامه حاکیست که دیگرنامزدان ریاست جمدوری ،درجریان م قات روز
یکشنبه باکرزی ،خواهان تداو کارالظیمی شدند.نظرمیرسدتقاضای الـبـداهلل
برای کناررفتن الظیمی ازباالترین مسند قضایی افغانستان ،به تجربـۀ او ازدور
گذشته انتخابات ریاست جمدوری برگرددکه درجریان انتخابات بحث برانگیز
سال  ،3۰۰/بیشترازموقف کرزی حمایت ورزیده بود.
ریاست جمدوری افغانستان تا حال در مورد درخواست داکتر البداهلل بـرای
گزینش رئیس نو ستره محکمه ،واکنشی نشان نداده است.

41جنوری/بلخ ـ رادیوآزادی:دفترساحوی کمسیون حقوق بشردر والیت
بلخ میگویدازآغازامسال تاکنون سه موردخشونت اللیه مردان درین والیت بـه
ثبت رسیده اند .فوزیه نوابی یک مسئول دفتر ساحوی حقـوق بشـربـلـخ در
صحبتی گفت امسال درچداروالیت شمالی بیش از 1۰۰قضیۀ خشونت اللیه زنان
نیزبه ثبت رسیده اند.اما خانم نوابی میگویداین بارنخسـت اسـت کـه مـوارد
خشونت اللیه مردان در این دفتربه ثبت میرسند.خانم نوابی گفت درتازه تریـن
موردیک مرد که ازسوی خانمش لت وکوب شده بود ،به این کمسیون مراجعه
کرد.وی دلیل به میان آمدن چنین خشونتدارامشک ت خانوادگی و فقرخواند.

1جنوری/کابل ـ صدای امریکا:سیماسمر ،رئیس کمسیون مستقل حـقـوق
بشرافغانستان گفت بچه بازی دراین کشوربه حدبی سابقه افزایش یافته است .در
افغانستان ،استفاده جنسی ودیگر بدره کشیدای فزیکی وروانی ازپسران خردسال
بمقاصدخوشگذرانی مردان را بچه بازی میگویند.خانم سمرنگـرانـیـدـای ایـن
کمسیون راباخبرنگاران درمیان گذاشت وگفت ممکنست پیش ازجنگ هم این
پدیده وجود داشته ولی به این وسعت که فع وجودداردنبوده باشـد .بسـیـار
وحشتناک است.اوبرای تثبیت نگرانیدایش آماروارقامی ارائه نکرد امـاگـفـت
کمسیون مستقل حقوق بشرکمپاین آگاهی و مستندسازی در باره بچه بازی را
آغازکرده است.
یکی ازالوامل اساسی که گفته میشود در گسترش بچه بازی نـقـش دارد،
گنگ بودن ماهیت جرمی این پدیده در قوانین و نظا الدلی افغانستان است.بـه
گفتهء سیما سمرحداقل بچه بازی جر پنداشته نمیشود.اوشماری از زور منـدان
محلی ومقامدای دولتی رابه چشم پوشی از ارتکاب بچه بازی متدم کرد.وگفت
برخی ازمقامدای تنفیذقانون نه تندااینکه بچه بازی را جر نمیپندارندبلکه خـود
درمحافلی اشتراک میورزندکه درآن از اطفال برای سرگرمی استفاده می شود.
هرنوع استفاده جنسی ازاطفال دربسیاری ازکشورهای جدان جرمی است که
مجازات سنگین درقبال دارد .آگاهان میگوینددر شریعت اس می هم که اسا
قوانین جزایی افغانستان راتشکیل میدهد ،بچه بازی حرا و مستوجب مجـازات
شدید است.
کمسیون حقوق بشرافغانستان میگویدضعیف بودن ندادهای انفـاذ قـانـون،
موجودیت فرهنگ معافیت برای زورمندان ووجودگستردهء فساد دردستگـاه
دولت باالث میشودتا اطفال همچنان قربانی بچه بازی شوند .

ثبت سه مورد خشونت علیه مردان دربلخ

مظاهرۀ ده ها باشندۀ والیت غور درکابل

41جنوری/کابل ـ رادیوآزادی:دهداباشندۀ والیت غورامروزدر االتراض به
غصب زمین هایشان ازسوی یک قوماندان وزارت دفاع درشدرکابل مظـاهـره
کردند .آنان درمقابل ساختمان شورای ملی تجمع کرده ومیگویندمراداللی مراد
قوماندان قوای زمینی وزارت دفاع دهداجریب زمیـن آنـانـراغصـب کـرده
است.االتراض کننده ها ازوک ی شوراخواستندزمیندای شانراازنزدآقای مـراد
گرفته دوباره به آنان واگذارنمایند.وزارت دفاع درمورد تاکنون تبصره نکرده .

توافق شورای ملی برقانون ثبت احوال نفوس

اول جنوری/کابل ـ باختر :هیئت مختلط مجلس وسنا موارداخت فی درقانون
ثبت احوال نفو رافیصله نمود.درجلسه ایکه بریاست میر دادخان نـجـرابـی
رئیس کمسیون امنیت داخلی ،امنیت ملی ،تحکیم سرحدات وادارۀ مـحـلـی
مجلس ومعاونیت روح گل خیرزاد رئیس کمسیون امورداخلی ودفاالی مجلس
سنابرگزارشد ،پیرامون موارد اخت فی مجلسین شورای ملی درقانون ثبت احوال
نفو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.االضای جلسه ،بردرج تخلص در کنار
اسم و درج دین درتذکرۀ تابعیت توافق نمودندوپس ازرفع موارد اخت فی ،آن
را فیصله کردند .

شهردار کابل فرار نکرده است

43جنوری/کابل ـ کوکچه :بدنبال خبرفرار شدردارکابل ازکشور ،یکی از
مقا های اداره شدرداری به آرمان ملی گفت شدردارکابل فرار نه بل بـخـاطـر
تداوی به هندوستان رفته است.پیش ازین کمسیون مواص ت ومخابرات مجلس
نمایندگان گزارشی را به االضای مجلس ارائه کرده بود که نشان مـیـدادآقـای
محمد یونس نواندیش شدردار کابل ملکیتدای دولتی و الامه را به مافیای زمیـن
توزیع کرده است.
درگزارش آمده که شدرداری کابل باساختن اسنادجعلی ملکیتدای استم ک
شده والامه رابرای تاجران زمین توزیع کرده که درآن بلند منزل ها ساخته شده
است .مقا شدرداری افزودآقای نواندیش شدردارکابل قراراست فـردایـاپـس
فردابه وطن برگردد .متأسفانه این سروصداهادرمجلس نمایندگان بخاطری بلند
شدکه آقای نواندیش از زمیندایی که توسط برخی از گزارشگران درسـاحـه
بگرامی کابل غصب می شد ،جلوگیری کرد.
غصب و توزیع زمین های دولتی توسط شدرداری کابل ،در آجندای جلسه
دیروز مجلس گرفته شده بود؛ اما به دلیل الد حضور آقای نواندیش به بررسی
گرفته نشد.

بچه بازی در افغانستان جرم نیست ،توسعه یافته است

گرجستان دوصد سربازش را از افغانستان بیرون
میسازد

41جنوری /بشکیک ـ باختر:گرجستان به 3۰۰سربازش رااز افغانستان بیرون
میسازد .مقامدای گرجستان گفته انداین سربازان درآیندۀ نزدیک افغانستـان را
ترک خواهندکرد.سربازان گرجستانی تحت رهبری نیروهای امریکادروالیت
هیرمند ایفای وظیفه میکنند.گرجستان 411۰سربازدرافـغـانسـتـان داردکـه
بیشترآنان درجنوب جابجا اند.ازآغازماموریت سربازان این کشوردر 3۰۰1در
افغانستان،تاکنون 3۲سربازش در خشونتها ،جان باخته اند.

درحمله انتحاری کابل دونفرشهیدو82نفرزخمی شدند

43جنوری/کابل ـ باختر:درحمله انتحاری که الصرامروزدرساحه یکه توت
رخ داد  ،دونفر شدیدو3۰تن زخمی شدند .روح اهلل آمر مبارزه باجرایم جنایـی
حوزه ندم امنیتی گفت :این حمله انتحاری در نزدیک موترکار مندان مـرکـز
تربیوی پلیس واقع یکه توت شدر کابل رخ داد.درمیان زخمی ها اطفال و زنان
نیز شامل میباشند.

اشتراک هفته نامۀ امید
بهترین تحفه برای دوستان است.

جلسۀ برای ایجادهماهنگی تبلیغات نامزدان دایرشد

1جنوری/کابل ـ باختر:بریاست داکترسیدمخدو رهین وزیراطـ الـات و
فرهنگ امروزجلسۀ جدت ایجادهماهنگی برنامه های تبلیغاتی نامزدان انتخابات
ریاست جمدوری وبحث روی طرزالعمل کاری کمسیون رسانه های کمسیـون
مستقل انتخابات برگزار شد.در این جلسه که به اشتراک سیمین غزل حسن زاده
معین امورنشراتی ،رئیس المومی رادیوتلویزیون ملی ،رئیس ومعاون کمسیون
رسانه های انتخابات برگزارشد ،درموردچگونگی فعالیتدای رسانه های دولتی و
غیردولتی درزمان انتخابات بحث وتبادل نظرصورت گرفت.درین جلسه طـرز
العمل کاری کمسیون رسانه هاوپالیسی وزارت اط الات وفرهنـگ درمـورد
پوشش انتخابات مورد مداقه قرار گرفت.همچنان در جلسه مسالۀ راه انـدازی
مناظرۀ نامزدان انتخابات در تاالر رادیو وتلویزیون ملی مورد تائید قرارگرفت.
طرزالعمل کمسیون رسانه های کمسیون انتخابات بادرنظرداشت تعـدیـ ت
پیشندادی اصحاب رسانه هاترتیب شده وقراراست به زودی پس از تصـویـب
ندایی به دستر رسانه های همگانی قرار گیرد .

پارک تفریحی درمزارشریف افتتاح شد

41جنوری /مزارشریف ـ باختر:پارک تفریحی ناحیه هشتم شدر مزارشریف
امروزافتتاح شد .محمدیونس مقیم شدردار مزارشریف گفت ایـن پـارک بـه
مصرف یکصدوبیست وپنج هزاردالرامریکایی به کمک مالی اداره برنامه های
انکشافی ایاالت متحده امریکا درساحه دوجریب زمین ساخته شده است .وی
اضافه کرددرسطح شدر مزار شریف ده پارک تفریحی خرد وبزرگ وجـود
دارد ،وکاریک پارک تفریحی دیگر نیز درناحیه پنجم جریان دارد.

پوتین  :ملك عبداهلل زودتر از اسد می رود !

41جنوری /ریاض ـ شبکۀ اط ع رسانی افغانستان:خبرهاحاکی از سفرنماینده
ویژه والدیمیرپوتین به ریاض ورساندن پیا وی به سردمداران الربستان است.به
گزارش LHV؛ طی اال برخی منابع آگاه ،پوتین درنامه ایکه به البداهلل پادشاه
الربستان نوشته است ،تاکیدکرده که انفجارهای تروریستی ِچندروزپیش درشدر
ولوگراد با دخالت الربستان اتفاق افتاده است.پوتین به مقامات سعودی تـذکـر
داده که با د شیر بازی نکنند .وی درنامه خود به الربستان هشدار دادونوشـت:
روسیه فعلی روسیه پوتین است نه روسیه بوریس یلتسین یاحتی اتحاد شـوروی
گورباچف !پوتین درنامه خودآورده  :خون هاییکه ازشدروندان ما جاری شد ،
همچون سیل کشور شمارافراخواهد گرفت وبرای شما هیچ کشتی نجاتی باقی
نمانده وبی شک سرنگونی خاندان آل سعود اولی تر از کناره گیری بشاراسد از
قدرت است.طبق اط الات رسیده ،دیدارفرستاده ویژه پوتین باملک البداهلل که
پانزده دقیقه طول کشیده بود ،شاهد ت شدای مذبوحانه پادشاه آل سعود بـرای
تخفیف شدت خشم رو ها بود ،زیراکه آندا تا به حال اینگونه مورد تدـدیـد
جدی و آن هم تا این سطح قرار نگرفته بودند.
شنیده شده که پیشترنیزمقامات ایرانی درخصوص الد دخالت الربستان در
مناطق انبار و فلوجه الراق به مقامات آل سعود هشدار داده بودند .الز به ذکر
است دولت الراق دور جدیدی از حم ت را براللیه مواضع تروریستدای مورد
حمایت الربستان سعودی در والیت انبار و شدر فلوجه از سر گرفته اند .
*****************************************
بازدیدهیئت انگلیس از سیستان (دنباله ازصفحۀ هفتم)
روشنایی غیرممکن است ،نمیتوان دربرابر چراغ غذاخورد  .پیشروان دیـگـری
راهم میتوان گفت منادی رسیدن بدارسیستان است ،که البارت ازنقـل مـکـان
نمودن افعی های فراوان این ایالت ازمحل زمستانی خودحرکت کرده به جاهای
مناسب میروند .وقتیکه باد کذایی تابستان شروع میشود ،این حشرات وگزنـده
هارامتفرق میکند وبرای مدتی انسان اززحمت آنداراحت میشود .اگراتفاقا ً شبی
بادآرا گیرد ،فوری این حشرات پیدامیشوند.اسپدا وشترهاوسایرحیوانات نیـز
آزادواذیت خود راازین حشرات دارند .ازخطرناکترین این حشرات یکی هـم
خرمگس است که درتابستان حیوانات رابسیار صدمه میزند و از نیش آنداخون
جاری میگردد .بدترین این هااین مگسداهمین خرمگس است که ازوجـودآن
ازیک نوع مریضی مدلک وخطرناک پی ببریم ،که درسیستان وجوددارد ،و
برای اسپدا وشترهابسیارخطرناک است .این مرض رادرهندوستان (سارا) مـی
گویندکه مامیکروب آنرا دراینجا اتفاقا ً پیداکردیم ،وبا گرفتن یکی ازین خـر
مگسدا میکروب آن مریضی را دروجودآن پیداکردیم  .سارا یاطاالون هند ب ی
خطرناکی است که در سیستان نیزرسیده است وسکنۀ آندیار راقتل الا کـرد.
حیوانات اهلی ازقبیل اسپ ،شتر ،گاو وگوسفندهمه را ازبین میبردوحیـوانـات
وحشی رانابودکرده ،امااینکه چگونه این مرض ازهندوستان به سیستان راه پیدا
نموده ،شکی وجودنداردو روزی آشکارخواهدشد.
مابرای اینکه اسپدای خود راازشرآن حفظ کنیم ،ناچارشدیم از اهالی سیستان
پیروی کنیم واسپدای خودرابا پیچانیدن پتوبه دور آنداحفظ کنیم حتی درموقع
سواری ،بااینحال صدهانفرازاین شتران خـودراازدسـت دادیـم،از3۰۰اسـپ
سواری43۰ ،آن نیزتلف شدند.
شاید تااینجا اندازۀ کافی باشد که گرمی وحشرات تابستان آن ایالت آگـاه
شوید(.شرح مشک ت زمستانی درشمارۀ آینده)

