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افغان مینی مارکیت 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

Western Union

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

بیمۀ استیت فارم

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ نزدهم/سال بمست ودو /چهارشنبه 6۰ح

یکی قطره باران ز ابــری چکید
که جایی که دریاست من چیستم
چو خود را به چشم حقارت بدید
سپهرش به جـــایی رسانید کار

62هزارنفر درجشنوارۀ پایانی غزنه به حیث پایتخت فرهنگ
اسالمی حضوریافتند
22فبروری/ازنی ـ باختر :مراسم جشن ارۀ پایانی ازنه بحمث پایتخت فرهنگ
اسالمی امروزآاازیافت .درین مراسم که با شرکت برخی ازاعضای کابـمـنـه،
ش رای ملی،مهمانان خارجی،سفرای کش رهای اسالمی مقمم کابل وحدود 62
هزارمهمان ازداخل وخارج کش ربشم ل والی وشهردارکابل ،والمان لـ گـر و
پکتمکا برگزارشد .

داکتررهین حین سخنرانی درمحفل بزرگداشت شهرمبارک غزنه
م سی خان اکبرزاده والی ازنی بااظهارخمرمقد به مهمانان ،گفت این افتخار
بزرگی که ازنی نصمب شده ،درزندگی شهرهافقط یکبار به آن مفتخرممش ند.
من این افتخار بزرگ رابرای هم شما مبارک ممگ یم .شهرمبارک ازنی تاحال
سه نا بزرگ را ازخ دساخته است عروس البالد،شهر اولما وحاال شهر دوستی
و صلح و پایتخت فرهنگ اسالمی را نمز به شما بازهم مبارکباد ممگ یم .او از
کمک بزرگان ووالمان بلخ،پکتماوپکتمکاابرازخرسندی کرده از سـایـروالیـا
خ است باازنی بعن ان افتخارتاریخ کش ر کمک کنند.او ازکش ر های اسالمی
خ است مرد افغانستان در راستای تاممن صلح کمک کنند.
والی ازنی گفت به اساس پمشنهادمرد ازنی ،اممدواریم رئمس جمه ر،ازنی
رادرردیف والیا درجه اول یراردهدوپنج سال آینده ساالنه ده،ده ملم ن دالر
برای ازنی درنظرگرفته ش دو نمز گفت هندوستان وعده کرده که چندپروژه
رادرازنی عملی ممکند.دراخمر والی ازنی از وزا اطالعا وفرهـنـگ بـه
خاطر تکممل پروژه هایش تشکر کرد.
بعدا ًداکترسمدمخدو رهمن وزیر اطالعا وفرهنگ سخنرانی کرده گفـت:
اهممت ازنی ،این شهرمبارک درپهنای تاریخ بخص ص تاریخ دورۀ اسـالمـی،
چشمگمراست .البته ازنی پمش ازاسال هم ازاهممت زیادبرخ دارب د ،پمش از
اسال هم بخاطرم یعمت خاص جغرافمایی خ ددرکنارسمرراههای تـجـارتـی،
شهرمهمی ب د ،اماعظمت ازنی و عظمتی که برمناطـق اطـراف کشـ راثـر
گذاشت ،درعصرازن ی ص ر گرفت ،بخص ص درزمان سلطـان بـزرگ
یممن الدوله،اممن المله کهف االسال محم د ازن ی رحم اهلل علمه ب ده است .
(دنبال خبردرصفح آخر)

استقبال مردم غزنی ازجشنوارۀ پایانی

22فبروری/ازنی ـ باختر:شماری ازشهروندان ازنی ازمسئ الن ام رممخ اهند
که ازنه رابعن ان مرکزفرهنگ اسالمی پم سته درمحراق ت جه داشته باشـنـد.
شهروندان ازنی درصحبتهای شان ضمن یدردانی ازوزار اطالعا وفرهنگ
بخاطرتالشهای مستمردر راستای مسمی سازی وفراهم نم دن ازنی بحمث مرکز
فرهنگ اسالمی پم سته تاکمد ممدارندکه نامگذاری ازنی بعن ان مرکزفرهنگ
اسالمی صرفأ افتخارمرد ازنی نممباشدبل این افتخاربه تما ملت افغانستان می
باشد ،بهممن دلمل حراست ازداشته های تاریخی ،باستانی وفرهنگی این سرزممن
مسئ لمت تما مرد افغانستان ممباشد.
محمدنبی یکی ازساکنان والیت ازنی ممگ یداجتماع امروز واضحـأ نشـان
ممدهدکه مرد افغانستان درهرگ شه وکناری که هستندبه افتخارا شان مـی
بالند .او ازدولت خ است که بایدبه ازنی ت جه بمشترش دوبعن ان نمادفرهنگی
جهان اسال  ،آباد معم ر ومرف باشد.
به هممن گ نه تما شهروندان ازنی این افتخاربزرگ رامال ملت افغانستان می
دانند وبه این م ض ع تاکمدداشتندکه نبایدمخالفان بدست ربمگانگان ،کش رشانرا
ویران کنند.

تجلیل ازسالروزتولد امیرعلی شیرنوایی

6۰فبروری/ج زجان ـ باختر :از 57۱ممن سالروزت لداممرعلمشمرن ایی شاعر،
عارف وشخصمت بزرگ ادبی دروالیت ج زجان تجلمل شد .دراین محفل که
ازس ی فرهنگمان درشهرشبراان راه اندازی شد ،دههاشاعر ،ن یسنده ،فرهنگی
ومقاما دولتی ،اعضای پارلمان ومسئ الن والیا سرپل ،فاریاب وج زجـان
شرکت داشتند.درمحفل برخی شاعران ،فرهنگمان ،ادب پژوهان ومسئ الن در
بارۀ ابعاد مختلف زندگی وآثار ،وکارهای اممرعلمشمرن ایی درزممن شعر وادب
وسماست صحبت کردندوازم ص ف بعن ان مفاخربزرگ سرزممن واز بزرگان
ادبما یادکردند وبرگزاری همچ نشست ها را در معرفی بمشتر ابعاد زندگی و
آثار وی ارزنده خ اندند.
اممرعلیشمر ن ایی درهفدهم رمضان سال 8۰۰ق درهرا ت لد شد .او وزیر،
مشاور وم ُهردارسلطان حسمن بایقرا ،شاعرذواللسانمن ،منتقد اجتماعی ،متـرجـم،
تذکره ن یس ،عارف، ،سماستمدار و بانی مراکز خمری ّه فراوان درخـراسـان و
ماوراءالنهرب د .نا اوعلی شمرونا پدرش ال س یاکجکنه وملقب به نظا الد ّین
است .وی از بزرگ زادگان خاندان جغتایی ب د.اومردی نمک صفت ودانشمندو
شاعرب دواشعاربسماری به دوزبان فارسی دست کم۰7۴۴بمت وترکی جغتایـی
دارد ،تخلص اودراشعارترکی)ن ایی(ودراشعارفارسی)فانی(یا)فنایی(است .
ن ایی به م النا ،حافظ ،سعدی ،عط ّار ،جامی وبرخی دیگراز شاعران پـارسـی
عشق میورزید ،ام ّا به زبان ترکی جغتایی هم شعر می گفت .پس از نـ ایـی
سرودن شعر به دو زبان ترکی ازبکی و فارسی به یک سن ّت ادبی تبدیل شد و
منطق ماوراءالن ّهر محل ّ خلق آثار به دو زبان فارسی و ترکی جغتایی گشت.

For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405
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خجل شد چو پهــنای دریا بدید
گر او هست ،حقــا که من نیستم
صدف درکنارش به جـان پرورید
که شد نامـــورلـؤلـؤی نامدار

حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمه اهلل علیه

آغاز توزیع گذرنامه الکترونیکی در افغانستان

 5مارچ/کابل ـ بی بی سی:ت زیع شناسنامههای الکترونمکی جنجال برانـگـمـز
افغانستان آاازممش د.بگفته سمد عمرصب ر ،رئمس این اداره ،مرحله اول طـرح
ت زیع گذرنامههای الکترونمکی ،در ۰والیت به اجرا گذاشته ممش د .روندصدور
گذرنامه جدید دروالیا هرا  ،پروان ،کاپمسا ،یندهار ،تخار ،ل گر ،ینـدوز،
پنجشمر ویندهارآااز و ادارههای گذرنامه این والیتهابه اداره مرکزی پاسپ ر
درکابل وصل شده است .آیای صب ر درباره گذرنامههای یدیمی گفـت ایـن
گذرنامههاتازمانمکه سازمان ه ان ردی بمنالمللی آنها را معتبر بداند ،یابل استفاده
هستندوگذرنامههای یدیمی که ویزای کش ردیگری را دارندنمز ،تازمان انتقال
ویزا به گذرنامه جدید ،یابل اعتبارهستند و ضمممه گذرنامه جدیدخ اهندشد .او
افزودگذرنامههای الکترونمکی ازضریب امنمتی باالبرخ ردارندوتما مشخصا
افرادازیبمل عکس چشم ونشان انگشت درآنهاذخمره ممش ندکه امکان دسترسی
به این مشخصا درتما فرودگاههای جهان وج د دارد.
یرارست برای آشنایی کارمندان اداره گذرنامه باسمستم جدید ،دوره هـایـی
برای آم زش نح ه صدوراین گذرنامه به آنهابرگذارش د.این طرح باکمک 7
ملم ن دالری استرالما اجراممش د .عالوه برگذرنامه ،یرارست شناسنامه شهروندان
که درحال حاضربص ر یک ورق کااذصادرمیش د نمز ،الکترونمکی ش د .
نشست ش رایعالی صلح با طالبان در دُوبی
 5مارچ/کابل ـ آریانانت:رئمس داراالنشای ش رایعالی صلـح در مصـاحـبـه
باتل یزی ن آریاناگفت برای نخستمن بارش رای عالی صلح با برخی اعضای گروه
طالبان درشهردُوبی دریک نشست مشترک با هم دیدارکرد .اوافزودپمش ازین
نمزنشستهای انفرادی بابرخی اعضای این گـروه صـ ر گـرفـتـه ،امـاوی
آشکارنساخته که با کدا مقا های طالبان گفتگ نم ده است .معص ستانکزی
درم ردآجندا ونتمجه این گفتگ ها چمزی نگفت ،امابمان نم دکه شـرط اول
برای پمشرفت گفتگ های صلح تق یه نظا سماسی کش راست.به باور اوبـدون
تق یه نظا سماسی هرگ نه مذاکره با چالش روبروخ اهدشد.معص گـفـت
نقش کش رهای همسایه دررونداین گفتگ هاس دمنداسـت ،امـادسـت هـای
مختلفی هم برای آاازنشدن وبرهم زدن گفتگ هانمزکار ممکند.

یک افغان ،عامل بکناری نخست وزیر اوکراین

۱مارچ/کی یف ـ آریانا نت:مصطفی نعمم ،خبر نگاروفعال
مدنی افغانستان با نشرمطلبی در صفح فمس بـ کـش در
م ردامضای م افقتنام همکاری اوکراین بااتحادی اروپا،
سبب برکناری نخست وزیرشد.اودر26ن مبرسال گذشته
ن شت(:یان ک ویچ از امضا م افقتنامه بااتـحـادیـ اروپـا
صرفنظرکرد ،مرد اوکراین آیادربرابراین عمل اونبایدبه
جادهها رفته واعتراض کنند ؟)پس ازچندساعت هـزاران
تن باخ اندن این پما درچهارراه آزادی کمف تجمع کرده
و خ استار امضای م افقتنامه شدند.
اماسه روزبعد جمعمتی که شمارآن به بمش از 5۴۴۴۴نفرممرسمد راه پممـایـی
عم می راآاازوافزون برخ است امضای م افقتنامه ،در برکناری ویـکـتـ ر
یان ک ویچ تاکمدکردند.ازچند ماه به اینس شهرهایی از اوکراین شاهد خش نت
های گسترده ب ده اند.درپی راه پممایمهای هزاران نفری ،رئمس جمه رونخست
وزیراوکراین مجب ر به استعفا شده و پارلمان این کش ر دولت م یت تعـمـمـن
کرد.درتازه ترین رویدادهانمزمنطق کریمه ،شاهدحض رگسترده نـظـامـمـان
اوکراین هستندکه گفته ممش دبرای نبردبانمروهای روسمه به این شهراعزا شده
اند.دولت م یت نمزتما نمروهایش رابخدمت دع کرده وبه آنان دسـتـ ر
آماده باش نظامی صادر کرده است.
بااین حال ،مصطفی نعمم به فرانس 2۰گفت م ض ع برکناری نخست وزیر و
رئمس جمه ررا اوطرح نکرده وگفت»:من تنها مرد راتش یق کرد تادربرابر
ایدا رئمس جمه ردرم ردهمکاری تجاری بااتحادیه اروپااعتـراض کـنـنـد.
خ شحالم که راهپممایی های ملم نی را سماستمداران اوکراین آاازکردند ،حتا
ارسنی یاتسنم ک ،نخست وزیرفعلی هم مطمئن نب دکه این راهپمماییها بت اند
راه حل باشد«.مصطفی نعمم درسال 6۰86درشهرکابل بدنماآمده ودرحال حاضر
شهروندی اوکراین را دارد.

کیری  :مطمئنیم سند امنیتی با رئیس جمهور
آینده امضا خواهد شد

28مارچ/واشنگتن دی سی ـ باختر:وزیرخارجه امریکامطمئنست سندامنمتـی
رابارئمس جمه رآینده امضاخ اهندکرد .جان کمری که باتعدادی ازخبرنگاران
صحبت ممکردگفت این سندبهرحال امضا خ اهد شد.وی بااشاره باعد تمایـل
کرزی به امضای این سندگفت 1نامزدریاست جمه ری آینده افغانستان گفتـه
انداین یراردادرابا امریکا امضاخ اهندکرد .روزنامه نم یارک تایمزنمزدرمقـالـه
روزچهارشنبه خ دن شت رهبران اربی درم ردخروج کامل نمروهـایشـان از
افغانستان صحبت ممکنند ،اماحقمقت اینست که آنهاهمچ عالی به ترک افغانستان
ندارند .روزنامه این تحلمل رابا نقل ی ل ازمقاما امریکاونات تحت این عـنـ ان
ارائه کرده که اگرتندگ ئمهای ظاهری مقاما اربی راکنار بمانمم ،حقمقت این
است که آنها مایل به ترک افغانستان نمستند .نم یارک تایمزبه سخنان سرمنشی
نات اشاره ممکندکه روز گذشته درجلسه وزرای دفاع گفت اگرسندامنمتی ممان
افغانستان و امریکابه امضانرسد ،نات نمزت افقنامه حض رسربازان خ ددرافغانستان
راامضانخ اهدکردودرص ر عد یک چارچ ب یان نی ،همچ سرباز نات پس
از 2۴6۰درافغانستان حض رنخ اهد داشت.امااین روزنامه به پما دیگرسرمنشی
نات نمزاشاره ممکندکه درآن یک حقمقت آشکارنهفته است واین پما دروایـع
چمزیست که همه مقاما اربی ممخ اهند درافغانستان عملی ش د .سرمنـشـی
نات پس از آنکه درم رد خروج کامل سربازان اربی از (دنباله درست ن س )

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

قیوم به نفع رسول کنار می رود

5مارچ/کابل ـ آریانا نت:یک منبع معتبربه خبرگزاری بخدی گفـت یـمـ
کرزی نامزدریاست جمه ربه نفع زلمی رس ل دیگرنامزد انتخابـا ریـاسـت
جمه رکنارممرودوممکن بزودی این رویدادبشکل رسمی از س ی یم کرزی
اعال ش د .منبع که خ است نامش درخبرگرفته نش د ،ممگ یداین تصممم در
جلسه بزرگ سران ی می یندهار دره تل انترکانتمننتال کابل گرفته شده است.
این جلسه ازسه روزبدینس باحض ر دههاسران ومتنفذین ی می برگزارشده و در
حال حاضرنمزادامه دارد .منبع تاکمدکردحامدکرزی درسفربه یندهـاربـاسـران
ی می دیدارکردوگفت سرن شت سماسی اووبرادرش (یم ) بدست آنهاست.
گفته ممش ددرص رتمکه یم به نفع رس ل کناربرود ،احتمال رس ل نسبت به
دیگر نامزدان درانتخابا بمشتراست.با این حال منبع گفت سه نامزددیگر یـرار
است که به نفع رس ل ازدورانتخابا کناربروند .داوودسلطان زوی،گـل آاـا
شمرزی و رحمم وردک.

جنجال اسنادتحصیلی نامزدان شوراهای والیتی

2مارچ/کابل ـ بی بی سی :نادرمحسنی ،سخنگ ی کمسم ن بررسـی اسـنـاد
تحصملی وزار معارف گفت این نامزدان ،اسنادتحصملی معتبر ندارند.براساس
یان ن انتخابا  ،نامزدان ش رای والیتی بایدحدایل دارای سند فراات از کالس
دوازدهم باشند،بررسی اسناد ۰۴۴نامزد ،سه روز را دربرخ اهدگرفت ونامزدان
برای ارائه ت ضمح واثبا اصل ب دن اسنادشان ،درین کمسم ن حض رخ اهند
یافت.امروز ۰۴نامزد درجلسه بررسی اسنادشان حاضرشده ب دند.امانتایج بدست
آمده درروز نخست این بررسمها ،مغایربا ادعای وزار معارف ب د .محـسـنـی
گفت برخالف ادعای وزار معارف ،اسنادبمشتراین نامزدان اصلی ویان نمب د.
انتخابا ش راهای والیتی ،همزمان باانتخابا ریاست جمه ردر روز 61مـاه
حمل 6۱۰۱برگزارخ اهد شد.مبارزا انتخاباتی نامزدان ش راهای والیتی یرار
است از6۱ح آاازش د.برخالف انتخابا ریاست جمه روپارلمان ،داشتـن
ممزان تحصمال معمن برای نامزدی درانتخابا ش راهای والیتی ،حتمی است .

منظوری حقوق وامتیازات مادام العمر مارشال

اول مارچ/کابل ـ باختر:کرزی باصدورحکمی حق ق وامتمازا مارشـال را
منظ رنم د .درحکم به پاس خدما ف ق العاده نظامی محمدیسمم فهمم دردوره
های جهادومقاومت مرد افغانستان که در دفاع ازتماممت ارضی کش ر رتـبـ
مارشال به وی اعطا گردیده ،ضمن تعممن حق ق وامتمازا مادا الحما مارشال
وم یف شان درمراسم و محافل رسمی دولتی تصریح یافته که کارنامه ها ،یـاد
گارهاوابتکارا مارشال دردوران جهادومقاومت وآنچه درزممنه ازطرفاشخاص
ومراجع نگاشته شده ،درآرشمف یام زیم مرب ط نگهداری وهمچنان وزارتهـاو
ادارا دولتی به تطبمق حکم صادر شده درساحه مرب ط مکلف گردیده اند .

افزایش کمکهای هند وپاکستان به افغانستان

 ۱مارچ/دهلی جدید ـ باختر:دپل ماتهای هندی تاکمدممکنندهنگاممکه سـایـر
کش رهاافغانستان راترک ممکنند ،حک مت هندافغانستان را تنهانممگذارد.این پما
اطممنان مجدداست به افغانستان که باخروج نمروهای نات ازکاهش کمکهای بمن
المللی نگرانست،این پما ی ی ن یددهندۀ کمکهای بزرگ مالی به افغانستانست.
هند وپاکستان دوکش ردارای یدر هست ی ،هردوممخ اهندبعد از خـروج
نمروهای خارجی ازافغانستان به این کش رکمک کنند.به ن شته سایت خـبـری
رادی صدای آلمان بسته کمکی دوملمارد دالری هندوستان شامل چندین پروژه
بزرگ مانندساختمان پارلمان افغانستان درکنارعمار مخروبه یصرداراالمان می
باشد.به ن شته هممن منبع ،مناسبا افغانستان وپاکستان متشنج است ،دپلـ مـا
های هندی تاکمددارندکه این پمغا به آنعده متحدین افغانستان است که نگـران
خروج ی ا ازافغانستان وکاهش کمکهابه افغانستان هستند.هند برای آنکه سبب
خشم پاکستان نش د از دادن سالح به افغانستان خ دداری کرد.
مقاما هندی گفته اندکه ماننددیگرکش رهای کمک دهنده ،شرط وشرایط
رانممگذارندوکمکهارابه حک مت افغانستان ممدهدتاخ دآن حـکـ مـت آنـرا
مصرف کند .هندوستان بانگرانی ازاینکه درتخاصم با پاکستان یرارنگمرد ،تهمه
تجهمزا جنگی به افغانستان راردکرد ،اما امکان دارداین سماست بعداز انتخابا
ماه حمل تغممر بخ رد .درحال حاضر هندوستان در این بخش متکی بـه امـ ر
آم زشی ممباشد.یک مقا هند گفت ماام رانکشافی راباتقاضای سماسی پم نـد
نممدهمم ،ماخ دمان شاهد بمه دگی چنمن کاری ب ده ایم.یک مسئ ل کمکهای
بمن المللی هندبه شرط افشأنشدن نامش به رویترز گفت حک مت افغانستـان از
اتهاما فسادازس ی جامعه جهانی خسته شده وازم یف حک مت هندمبنی بـر
کمکهای بدون شرط وشرایط ستایش ممکند.
پاکستان نمز ازافزایش کمکهابه افغانستان خبرداد!!ن ازشریف ،ماه گذشته در
دیدارکرزی ازپاکستان ،اعال کردکه کمکهابه افغانستان رااز۱8۴ملم ن دالـر
به5۴۴ملم ن دالربلندممبردوهم سرکهاوکلمنمکهای صحی ممسازد،ولی زمانمکـه
کرزی عقب ممکروف ن رفت باجدیت گفت که نگرانی اصلی ما ادامـه بـی
امنمتی وتروریسم است *************************** .
ازافغانستان صحبت کرد،افزودممخ اهم تاکمدکنم که حض رما درافغانستان یک
مجب ریت است .این گفته هابه این معنمست که این حض ر اختماری نمست بلکه
ازدیدآنهایک نمازاست وزمانمکه این حض ر مجب ریت باشد ،مـطـرح کـردن
گزینه صفر حقمقت ندارد.بق ل کارشناسان دفاعی ،دروایع گفته های بـعـدی
سرمنشی نات یک حقمقت واضح رابمان ممکندودیمقا ًهممن دلمل است که کرزی
ضرب االجلهای ارب دررابطه به سندامنمتی رافقط یک مان ر پنداشته اسـت.
نم یارک تایمزممافزایدبات جه به نمازهای امریکا ونمازحض راین کش ردرمنطقه،
خروج کامل نمروهای امریکاگزینه عملی برای امریکانمست .نشریه به اظهارا
جنرال دیمپسی رئمس ی ای مشترک ارتش امریکااشاره ممکندکه گفـت هـر
گ نه تهدیدبه خارج شدن ازافغانستان ممت اندبردشمن تاثمرداشته باشد.

هفته نامۀ امید
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محمد نعمم کبمر

سکرمنت ـ کالمف رنما

اشرف غنی؛ مغز متعفن درجه اول

مقال تحقمقی ،جامع ومدلل استادمحتر داکترفریدی نس درجریدۀ امـمـد
شماره ۰17وسایت ارزندۀ خاوران ،وبرنامه های خملی عالی جناب محتر شفمع
عمار ،گرچه جای همچگ نه تردیدی رادرم رد شناخت شخصمت ،اخـالق و
عقمدۀ اشرف انی احمدزایی بایی نگذاشته ،ولی طبق وعدۀ یبلی به خ انندگان
نهایت محتر  ،اینک مطالبی چنددرین م ردبه عرض رسانمده ممش د :
یراراست باختم دورۀ ریاست جمه رکرزی ،فصل سماه دیگری از زعامت
یبمله درافغانستان ریم زده ش د .بعدازمرگ احمدشاه ابدالی تاعبدالـرحـمـن و
کرزی ،تاریخ پرازجنایا  ،فساد ،حق تلفمها،عطالت ،زنبارگی ،وطنفروشمهـای
بمحدوحصر است ،که یادآوری مکررآن ه شداری است برای تعممن زعامـت
آیندۀ کش ر .امروز اوراق سماه دیگردراماب ملت ،ودرعقب پرده های ارگ،
درحالت ن شتن است .افس س وصدافس س که ائتالفهای مصلحتی بازعـمـای
یبایل ،سپردن مقدرا کش ربدستهای نابکاردیگری است ،که جـزحـفـظ و
استمرارنظا یبمله ،دستآورددیگری برای ملت نداشته ونخ اهد داشت.
ازجمل یازده کاندیدریاست جمه ری ،ده نفرآن ازیک تباراند ،که اکثرشان
در لجنزار تعصبا ی می وسمتی وزبانی دست وپا ممزنند.ویتی به مصاحبه ها،
حرفها ،خنده هاوتحلملهای کلمش اشرف انی بدیت ت جه ش د ،ویتمکه ژستهاو
تمثملهای اوتحلمل وت جمه گردد ،بمگمان اعطای مقا دو به اوامرمـنـصـفـانـه
است ! انی احمدزایی به وایعمت که س ژۀ جالب وسرگر کننده برای رسانـه
های برون ودرون مرزی شده است! اوسزاوارمقا ودرج اول است ،اومـغـز
متعفن درجه اول راداراست .تراوشهای این مغزکه ب ی مشمئزکنندۀ ی مـی و
زبانی آن مشا انسان مدنی راممآزارد ،لزو اعطای این لقب رابه اومحقق ممسازد !
یکی ازبمنندگان تل یزی ن آریانا(الس انجلس) بنا آیای جمملی ،در مـ رد
اشرف انی ،که مدتی رابااودریک مام ریت رسمی سپری کرده ،اعـتـراف
نم دکه درمد سه روزکه بااین اعج ب روزگار سپری کرده است ،آنچه در
م ردافراد ازانی احمدزایی شنمده ،همه فحش ودشنا وناسزا به خ اهرو مادر و
نام س مرد ب ده است؟ وا ویالکه چنمن م ج دی باچنمن مغزمتعفنی ،درمقا
رهبری ملت یرار داده ش د .شایدروزی ماننداممرشمرعلی(مراجعه ش دبه جلـد
دو کتاب افغانستان وجهان دریرن نزده ،ن شت جناب محمدسعمدفمضی) ملت
راهم م رد دشنا وشماتت یراردهد ،چنانچه برادرش حشمت انی احمدزایـی
هممن حاالبه ای ا افغانستان ت همن وناسزاممگ ید! و همانط رکه احمدشاه محمد
زایی( گلهابروی تان ،ولمعهدمرح ظاهر شاه) ،پس ازبازگشت ازسفررسمی به
ت کم  ،وپذیرایی ولمعهد امپرات رسابق جاپان ،که اکن ن خ دش امپراتـ رآن
کش راست ،و متخصص نامدار گمتی درشناخت گماهان دارویی ممباشـد) ،در
کابل به دوستانش ازباب نمکنشناسی مرد افغانستان ازمقا خ دش ،ابراز کرده
ب دکه این مرد پدر ل( ...یعنی مرد افغانستان) بروندوارج گذاری به ولمعهد را
ازمرد جاپان یادبگمرند ،که همگی درجل پایش سجده ممکنند واحتـرا مـی
نمایند!!! ؟ اینرا هم بایدبخاطرداشت که احمدشاه محمدزایی ،که سی وچندسال
است درایالت ورجمنمابسرممبرد ،درهنگا ج انی(چنانکه افتد و دانی!) ت سـط
پدرش با خاله اش درحالت فسق و فج ر دستگمرشد ،وشاه مملکت ،درحالمکـه
ازخشم می لرزید! اورا برای سه روز وشب بخاطراین گناه کبمره ،دریک اتـاق
ت لی محافظ ارگ زندانی ساخت ،وپس ازاین شکنجه وعذاب المم ،دل پدر بر
او بس خت ،و روزچار ولمعهد خ یش را دل آسا نم ده و شـا مـهـمـانـی
پرشک هی را برایش برگزار کرد ! فاعتبروایاال البصار !
نشان بارزتعفن مغزی اشرف انی ،انتخاب جنرال دوستم بحمث معاون اولش
ممباشد .دوستم که درهنگا حمل پاکستانمهابه شمال کش ر ،عدۀ زیادآنـهـارابـه
کمفراعمال ش شان رسانمد ،ت سط یبمله پرستان وازآنجمله اشرف انی هممشه
یاتل وجنایتکارخ انده ممش د .اگردرزیرکاسه نمم کاسه نباشد ،چط رشخصی با
اینهمه بی اعتمادی ،جانشمن احتمالی انتخاب ممش د؟ وخص متهای یـ مـی و
زبانی یکسره فرام ش ممگردد  .جنرال همچگاه این زخم زبـانـهـارافـرامـ ش
نخ اهدکرد ،وطالب پرستان هرگزبااوآشتی نخ اهند کرد ،مگربرای انتقـا و
فریب ،ودوستم این راخ ب ممداند.
اگراشرف انی درمقا رهبری یرارداده ش د ،داستان گرگ وممش ِ کلمله و
دمنه به وایعمت نزدیکترممگردد :گرگ وممشی دوست شدند دوران فـراوانـی
آذویه وشکاراندک اندک پایان یافت ،گرگ از گرسنگی رنج ممبرد ،ودرصدد
بهان ب د .روزی درکنارج ی آبی به آب خ ردن مصروف شدند .گرگ درباال
وممش درپایمن .گرگ که تحمل گرسنگی برایش ناممکن شده ب د ،روبه پایمن
کرده به ممش گفت :چراآب راگل آل دممکنی؟ ممش ج اب داد :یربان من در
پایمن آب و شمادر باال ،چط رممکن است من آب راگل آل دکنمم وآب سرباال
برود؟ گرگ که دیگرت ان وطایتش به آخررسمده ب د ،گفت :چرازبان بـازی
ممکنی؟ بایک جست کل ممش راکند وبخ ردن مصروف شد!! شایـد روزی
اشرف انی در لباس گرگ وجنرال دوستم در لباس ممش ،ویاعکس آن بـر
خمزند و کل یکدیگر را بک َنند ،وپمشبمنی ها به حقمقت بپ ندد !
اشرف انی خمالهای باطل دیگری راهم درمغزمتعفن خ دممپروراند .زمانـی
او ازتغممرنصاب تعلممی مکاتب درراستای تق یت هژم نی یبمله حرف مـمـزد،
وگاهی ازوحد ملی زیرعن ان افغان! مق له ایکه نارسایی ومحک مـمـت آن
روزتاروزدرجامع چندین ملمتی افغانستان آشکارترشده ممرود ،وناکارآیی آن
تالطما وبحران های اجتماعی راهممشه سبب شده است.
اگرائتالفی برای استمرارنظا یبمله ودررأس آن اشرف انی ب ج د بماید ،باز
هم سرن شت کش ربهمان مسمری جریان داده خ اهدشدکه طی دو ونمم یـرن
بعقب حرکت نم ده وهرگزبه نفع وحد ملی و پمشرفت ایتصـادی نـبـ ده
است .نشانه های پم ستن یکایک یبمله پرستان نامدار درداخل وخارج گ َـنـگ
بمرو (به ن شت داکترفرید ی نس) ،درروزهای اخمرآشکارترشده ممرود .
یک زعمم بداخالق به دردملت نممخ رد :هرگروه ،هرکسی ،هر م سسـه،
هربرنامه ساز ومجری برنامه که عاد دشنا دادن به نام س مرد رایک مسأل
شخصی ممپنداردوآنرابرائت ممدهد ،ودر زعامت بی تأثمرمی شمارد ،دراشتبـاه
محض است .شخصی که به پدر ومادردیگران احترا ندارد ،عز وحرمـت
آنهاراپامال ممسازد ،درحقمقت به پدرومادرخ د ت همن (ادامه درصفح ششم)
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داکترسخی اشرف زی سمدکااذ

سندیاگ ـ کالمف رنما

شعارهای کاذب انتخاباتی احمد زی

آیای داکتراشرف انی احمد زی در مبارزا انتخاباتی خ یش سه اجماع را
ذکرممکند :جماع سماسی ,جماع امنمتی ,جماع ایتصادی،که درکمپاین انتخاباتی
این شعارهارا ازطریق مصاحبه های مطب عاتی ومناظرا تل یزی نی به شـهـر
وندان کش رت ضمح ممکند .ایشان شایدمت جه شده باشند که هدف ازاجماع ملی
ت افق عم می به یک روش ویاستراتمژی ملی که شهروندان یک کش ر ت افق
کلی درحل مشکال اجتماعی ,ایتصادی وفرهنگی کش ر داشته وت سط آن
یک احساس مشترک دریک جامعه وملت خلق ش د  ,ولی اگر به عملکرد و
روشهای سماسی اشرف انی درط ل دهسال گذشته نظراندازی ش دبا اجـمـاع
ملی که اوسروصدا بلندکرده یطعامطابقت نداردو این ادعای اشرف انی بـر
خالف به دیده تردید ونا باوری در جامعه افغان ها بدریه ممش د .شع رسمـاسـی
شهروندان افغان دراثر جنگ های سی ساله خملی انکشاف کرده و فکر نـمـی
ش د که به این شعارهای ممان تهی وکلمه پردازی مرد را گ ل زد
شعاردیگرانتخاباتی اوتداو است ,تداو درچه؟ تداو درفریه گرائی ,تداو
درتعصب زبانی ,تداو درسماست یبمله گرائی ویاتداو درسمستم سماسی فاسدی
که آیای کرزی اساس گذاشته ویک تعریف مشخص که یناعت جامعه ما را
حاصل کند ،آیای احمدزی دراین م رد داده نت انسته وطرز تشریح تداو وی
درمصاحبه ها به مانند لکچرهای است که یک معلم به شاگردان خ د در یـک
صنف درسی تفهمم ممکند .وهممش ت ضمح یک مطلب را به نقاط یک ودو و
سه تقسمم بندی ممکند  .تحلمل گران و صاحب نظران در افغانستان درم رد گفتار
های وی به سئ االتی برخ رده اندکه بهتراست شخص اشرف انی احمدزی به
شهروندان ودانش پژوهان کش ر پاسخ بدهد.
اول  :دررسانه هایا بص ر جدی ویا بط رکنایه اصطالح (دوممن متـفـکـر
جهان)رابرای معرفی آیای احمدزی استفاده ممکنند ولی شخص او درمـ رد
(دوممن متفکرجهان) سک اختمارکرده ولب برتائمد ویا ردآن نکش ده ،مگر
اکن ن ویت آن رسمده که شخص اشرف انی راجع به عن ان(دوممن متفـکـر
جهان) ت ضمحا بدهدکه ت سط کدا م سسه اکادممک یا کدا نهـاد بـمـن
المللی ودرکدا کش رب ی اعطا شده دلملی که این (عن ان عالی) به ایشان داده
شده چه ب ده است ؟ ومرد کش رما همه انتظارت ضمحا جناب شان را دارند
دو  :آیای احمدزی درمد نچندان دوراظهارداشت که  :زبان پشت را که زبان
مرده ب د اواولمن شخصی است که آنرا دوباره به کمک تل یزی ن شمشـاد و
ژوندون زنده ساخته است ! جنا ب شان برای شهروندان افغان باید ت ضمح کنند
که زبان پشت چه ویت زبان مرده محس ب ممشد ؟ که شما وهمفکـران شـمـا
بخص ص باکمک اسماعمل ای ن ت انستمد که زبان پشت را زبان یابل پسند برای
همه شهروندان وآنهم دریک مد ک تاه یک زبان زنده ومحـبـ ب کشـ ر
بسازید؟ وچه استراتمژی وسماستهای رادرهشت سال گذشته برای احمازبان پشت
درپمش گرفتمد که اخالف شمااز صد سال به اینطرف ،یعنی اززمان مـحـمـ د
طرزی تا امروزبا وج د ت جه بی نهایت که به ت سعه زبان پشت داشتند ،م فـق
شده نت انستند پشت را زبان محب ب بسازند .هدف نهایی سردارهاشم خان  ,گل
محمدم مند وسردارداوودخان تع یض زبان فارسی به زبان پشت ب د ودر راه
تعممم وت سعه زبان پشت این رهبران سماسی چه جان فشانی های که نکردند و
شخص شما باید ت ضمح نمائمد که در کدا دوره وت سط کدا رهبرسـمـاسـی
کش ر زبان پشت بص ب ناب دی س ق داده شده ب دکه شما آنرا دوباره احـمـا
کردید ! آیا این اظهارا شما جفای بزرگ در خدما  ,روش ها وعمل کرد
رهبران سماسی گذشته پشت ن نمست ؟ که زحما صد ساله رهبران گـذشـتـه
پشت ن رابکلی نادیده گرفته واین کرید را بخ د وهمفکران خ د مخـتـص
می سازید.آیا این اظهارا به جماع سماسی شما کمک خ اهد کرد؟
س  :آیای احمدزی خ درامرب ط ی ک چی ممداند وبه این ی افتخـار
دارد ،آیاشما درم رد ی تان معل ما کافی دارید؟ ویا آنکه همه چمزرا نادیده
ممگمرید  ,نف س ک چی رابط رتقلبی دوملم ن وده کرسی پارلمان را به ایـن
ی اختصاص داده اند درحالمکه ک چی یک ی مجه ل اله یه ومتعلق به همچ
منطقه نمست یک ی عقب مانده یرون وسطی است ,تذکره شهروندی ندارند,
واز محمط تعلمم وتربمه بدوروازتکالمف ملی معاف اند ,در احصائمه دم گرافـی
نف س افغانستان که ت سط م سسه انکشاف بمن المللی امریکاه (ی اس ای آی
دی ) درسال  6۰7۱ص ر گرفت ودرسال  6۰75به نشر رسمد نف س ک چی
ها را  6۴7۰۴۴نشان داده است  ,ودرجریان انتخابا ریاست جمه ری تا حال به
تعداد  2۱۴۴۴ک چی ازاطراف ون احی کابل وسائمر والیا راجستر شده اند
ازشما سئ ال ممش دکه نف س هزاره ,اوز بمک وتاجک را که شما ای ا خرده
ه یت ممناممد وممخ اهمددر زیرچتره یت بزرگ ک چمگری مدام ش ند؟آیا
اینهمه امتمازاتی که شما وهمفکران شما به ک چی ها ممدهمد خص مت وبدبمنی
های اجتماعی را تشدید نخ اهد کرد؟.آیا این تفکر ک چی گری شما به جماع
امنمتی تان کمک خ اهد کرد ؟
دستار ,تسبمح  ,شل ار ویممس را که به تن کردیدویبل ازانتخابت روانه حـج
عمره شدید تظاهرنمست ؟ آیای کرزی هم چپن وکاله پ ست وپمراهن وشل ار
(تنبان) دربرکرد ولی چهره وایعی آن بااینهمه تظاهرافشا شد ,مشرف شدن بـه
مکه معظمه برای آن نمست که هرسماستمدار ازآن ستفاده سماسی کند ؟
چهار  :دراظهارا اخمرتان که تالشی خانه ها ,کشتاروبه اسار کشـمـدن
مرد دربخشهای جن ب ازیک ی بط رگسترده جریان داردشما این سئ ال را
ممکنمدکه چراتعقمب نظامی ودربندکشمدن مرد درسایرمناطق وج د ندارد؟ در
م رداین اظهارا این آیابایدگفت که فعالمتهای تروریستی بخص ص دربخش
های جن ب وجن ب شرق کش ر بط رگسترده درجریان اسـت درمـنـاطـق
مرکزی ,شمال وشمال شریی کش ربمب گزاری ها ویتل افراد بمگناه به ندر
وج د دارد وتنها درچاردره یندزکه این منطقه ازیک ی خاص نمایـنـدگـی
ممکند ویتا ً ف یتا ً بمب گزاری ویتل اشخاص بمگناه ص ر ممگمرد .
پنجم  :یراریکه درباره دوران مام ریت شما دربانک جهانی بحمث مشاوردر
مسایل افغانستان وپاکستان ن شته به نشررسمده که شماچند رساله به طرفداری از
به یدر رسمدن طالبان نشروهمچنان دراین رساله ها تذکردادیدکه یبایل پشت ن

عبدالخالق بقایی پاممرزاد

س یدن

برادران کرزی باز سینۀ وزیراکبرخان را شگافتند

چندی پمش بازدریلب کابل آتش افروختند ،بازطالبان ماتم آفریدندودههـا
بمگناه رابه شکل فجمع وامرانسانی ،درآتش بمدادوتعصب ک ر س ختند .خ اب
ازچشم ک دکان معص رب دند ،مرد صب رکابل را یکباردیگرتکان دادند ،و
آرامش شانرابرهم زدند ،وبه دین اسال  ،به فرهنگ متعالی ماوبهرآنچه ارزشهای
انسانمت اهانت رواداشتند.
ای مرد ! همتی کنمد ،به پاخمزید وبا مبارزا یان نمند ،وطن تانرا ازوج د
سماهکاران ،پاکسازی نمایمد ! بهترین راه مبارزه ،سهمگمری درانتخابا ریاست
جمه ریست .ارادۀ خ درا بکاراندازید ،رهبردانا ،دلس زوآزادی دوست ،وطـن
دوست ومردمدوست راکه شایستگی زعامت کش رپرافتخارشماراداشته باشد ،و
ن کرآی اس آی وایران وانگلمس وهمچ یدر دیگرنباشد ،برای تان برگزینمد !
نماکان شما برای چنمن آرمانی یرنهای ط النی یربانی دادند ،نگذارید شمادان
زمانه این گ هر پربها راازشما بدزدند .اگرشمابا افغانستان ب دید ،افغانستان هممشه
زنده ومتریی وپرافتخارخ اهدب د ،واگرشما ازافغانستان روگشتاندید ،افغانستان
یک کش رضعمف وآل دست پاکستان خ اهدب د(یعنی یک امار نمم جان)!
درممان کاندیدان فعلی ،داکترعبداهلل شایست زعامت دانسته ممش د.
کرزی جنایت نابخش دنی راتقبمح ومحک نکرد .بانکی م ن سر منشی ملل
متحدگفت :این جنایت ضدبشری یابل ت جمه نمست! (یعنی چه؟) وای بـحـال
آنهایی که جانهای شمرین شانراازدست دادند.
درپایان مطلب باال ،شعری ازطبع اال نبی خاطررابه این مناسبت تقدیم ممکنم:
زندگی را داد برباد آدمی آدممزاد ،آدمی
درطبمعت نمست مثل جنس شماد آدمی آدممزاد ،آدمی
کمست؟درخلقت چ آد ناسپاس وخ دپرست م زی وم ج دپست
مرکز بدبختی و م ل د افساد آدمی آدممزاد ،آدمی
کاراو درصفح گمتی شرار افگنی باحقمقت دشمنی
ظاهرا ً ازعدل وخ بی ممزند داد آدمی آدممزاد ،آدمی
همچ حم انی به رنگ آدمی خ نخ رنمست ظالم و مکار نمست
هتلر وچنگمزخ ش آشا را زاد آدمی آدممزاد ،آدمی
ازارور وکبر دع ای خدایی می کند خ دستایی می کند
ب دفرع ن آد و نمرود وشداد آدمی آدممزاد ،آدمی
خر زدست خرشکایت پمش خرهرگزنکرد گرگ گرگی رانخ رد
آدمی رامی د َرد باتمغ ف الد آدمی آدممزاد ،آدمی
ح ُب مال و زو زیکس  ،شه ازس ی دگر آدمی راکرد خر
هستی آد به س دخ یش د َر داد آدمی آدممزاد ،آدمی
عذرممخ اهم ز روح پمش ایان بزرگ رهنمایان سترگ
طمنت آد نشد صمقل به ارشاد آدمی آدممزاد ،آدمی
وای بر روزسماه من که پ ر آدمم اصه ا  ،رنجم ،امم
آشمان عزتم را داد برباد آدمی آدممزاد ،آدمی
برای تکممل عرایض ف ق ،وجهت تبممن مرامم ازعطف ت ج هم وطنان در
ارائ آرای شان درروز انتخابا  ،شمایل زعامت را ازنظر دانشمندبزرگ ،اب نصر
فارابی ،به خ انندگان عزیزاممدتقدیم ممکنم:
دانشمندبرجست سرزممن ما ،اب نصرفارابی ،درسال 87۴ت لدیافت و دارای
 667اثرممباشد .م رخان اروپایی ویرا ازجمل فالسف جهان می دانند .ازآثـار
اویکی هم مدین فاضله است .فارابی تحصمال خ د رادربخارا ،فارس ،بغـداد،
حلب ودمشق تکممل کرده ب د .در زممن دم کراسی ،اومانند افالت ن و ارست
نگران س ءاستفاده از انتخابا دریک حک مت مردمساالرب د .ازنظـرفـارابـی
(بهترین زمامدار بایدیک مردمتفکر ومرد عمل [دانا وت انا] یادربه تراـمـب و
رهبری دیگران ،دارای ت ان فراوان درتفکروی ای دماای وخِر َد کامل وبه حد
کافی نمرومند باشد ،که بت انددرلحظ الز فرمان جنگ دهد .
ازشرایط دیگر ،متحرک باشد وشرایط عدل وداد ویدر اعمال خردمندانه
در اوجمع باشد .فارابی ممگ ید :اگرچنمن فردی بااین شرایط ویژۀ یافت نش د،
تازمان پمدایش او ،حک مت بایدبه ش رایی مرکب ازافرادی سپرده شـ دکـه
مجم ع آنان این کمفمت راداشته باشد .بااین بمان ،فارابی نامزدشدن هرکس برای
زمامداری مخالف است ،مگراینکه شرایط الز راداشته باشد .فارابی یافتن چنمن
فردی را برعهدۀ بزرگان وآگاهان ودلس زان جامعه گذارده است .به این ترتمب
این مرد اندکه بروند وبگردند وبرای خ دزمامدار واجد شرایط الز بمابند و
انتخاب کنند ،نه اینکه (ماننددم کراسمهای یالبی فعلی) افراد بروند وازمـرد
بخ اهندکه به آنهارأی بدهند و زمامدارش ند .به تفسمراصحاب نظـر ،فـارابـی
انتخابا دومرحله ای را پمشنهادکرده وانتخابا مستقمم رانپذیرفته است .به نظر
او یک جامعه باانتخاب زمامدارخ ب برای (تمشمت  )6ام ر ،رفاه وپمشرفت و
سعاد خ د را تضممن خ اهدکرد «.
مرد شریف افغانستان! فرصت هارا ازدست ندهمد ،انتخاب زعامت شایسته
به دست وارادۀ خ دشماست .تکمه برمسایل ی می ونژادی ،شمـارا ازنـعـمـت
دم کراسی محرو ممسازد .فرام ش نکنمدکه فریب نخ رید،کاندیدمطلـ ب
درلست کاندیدان ممت اندداکترعبداهلل باشد/.
6ـ تمشمت ،به معنی راه بردن ،راندن ،براه انداختن وروان ساختن( .فرهنگ
عممد)
مأخذ:کتاب سق ط دو جمه ریت اول ،ن شت عبدالحممدمحتاط/.
*****************************************
درهردو طرف سرحد به اربت وبمچارگی بمحد وحصردچاراند که باید جامعه
جهانی ت جه خ درابه پشت نهای هردوطرف سرحدمعط ف نم ده وحـمـایـه
ی ی پ لی ومالی ش ندباکمکهای چندین ملماردی ارب فعالمت تروریستی در
این مناطق فروکش خ اهد نم دوط ریکه درنقدفعالمتهای اکادممک شما ن شته
شده که شماصرف یک کتاب با همکاری یک امریکائی درم ردنظا سـالـم
دولتی تدوین کردید ،اگراین انتقادوایعمت باشدباین نشرا محدودکه شـمـا
دارید چط رعن ان(دوممن متفکرجهان)راکسب نم دیدواگرفعالمتهای اکادممک
دیگریکه برازندگی شمارا تثبمت کند وما ازآن معل ما نداریم(دنباله درص)1

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

عبدال دود ظفری

شمارۀ 869
الممدا ـ کالمف رنما

برادری کرزی با قاتالن مردم ما

روزنام نم یارک تایمزگزارشی رابقلم ج ادسخن یار و راد ناردلند ،تـحـت
عن ان(رهاسازی زندانمان وج دشگاف ممان کرزی وامریکارا آشکارممسازد) در
شمارۀ6۰فبروری2۴6۰خ دبه نشرسپرده است .پس ازیک تبصـرۀ کـ تـاه،
برگردان فارسی گزارش تقدیم ممش د.
آیای کرزی درآخرین روزهای ریاست جمه ری سمزده ساله خ د ،بـدون
اندکترین اعتنابه افکارعامه ،درخ است دانشمندان وتحلملگران اوضاع افغانستان،
تقاضاهای رسانه های داخلی وچشمداشت حاممان امریکایی ونات  ،که اورا از
گمنامی ،به زعامت رسانمده اند ،وتاحال بااعطای ملماردهادالر دریدر نگهداشته
اند ،به کارهایی ایدا ممکندکه طرف تایمدهمچ عایلی نمی باشد .رهاسازی بدون
محاکم یاتالن مرد افغانستان اززندان ،برادرخ اندن طالبان ،که هرروزمرد ما
رابه تماتم ممنشانند ،امنمت وآسایش رابرهم ممزنند ،سربازان ی ای افغانستـان و
افرادملکی رابقتل ممرسانند ،مانع رشدایتصادی ممش ند ،فقط وفقـط بـخـاطـر
خ شن دی گروه منف رطالبان وجلب ت ج دستگاه بدنا آی اس آی پاکستان
ممباشد ،تاآیندۀ خ درادرپناه هم یبمله های خ د مص ن گرداند.
طالبان لج ج نه پروای یبمله رادارندونه به تقاضاهای صلحخ اهی کرنش آممز
کرزی ویعی یایل ممباشند ،عذر وزاری اش را با انتحار ،حمله ،یتل وراهگمـری
ج اب ممدهند ،وشخصمتهای عمده وسرشناس رابه شهاد ممرسانند ،زیراطالبان
ن کرممباشند ،ازخ د ارادۀ ندارند و فقط دست ر وپالمسی دستگاه آی اس آی را
در عمل پماده ممکنند.
داکترنجمب اهلل هم مانندکرزی فکرممکردکه طالبان براساس ک د پشت ن الی
به اومزاحمت نمی نمایند ،بهممن خاطردرمح ط دفتر سازمان ملل درکابل ،بـه
ارادۀ خ دش بایمماند ،وتقاضای نمایندۀ مسع دشهمد رابـه خـروج ازکـابـل
نپذیرفت .طالبان بکمال بمشرمی ،ضدکرامت انسانی واسـالمـی ،اورا خصـی
کردند ،درجاده هابرروی زممن کشمدندوبعدترازبرج ترصدترافمک درچهار راه
آریاناحلق آویز نم دند .چندی پمش سخنگ ی طالبان طی یک اخطاربه کرزی
خاطرنشان کردکه سرن شت نجمب اهلل احمدزی درچهارراه آریانا در انتظارحامد
کرزی ممباشد !
درگزارشی که مطالعه ممفرمایمد ،که حمایت ازجنگ ومشارکت امریکا بـا
افغانستان بخاطرخدعه وحمال بمجای کرزی برحاممان امریکایی اش ،روزتـا
روزدرامریکاب یژه درکنگرۀ امریکابشد کاهش یافته است .حتا سنات رانی که
بسمارجدی خ اهان مشارکت درازمد امریکاباافغانستان ب دند ،حاالازمت یف
ساختن کمکها حرف ممزنند ،وکرزی رایک شریک دمدمی مزاج ،عهدشکن و
امر یابل اطممنان ممخ انند .چنانچه رئمس جمه راوباما درگفتگ ی تـلـفـ نـی
م رخ 25فبروری امسالش باکرزی ،به اوه شداردادکه چ ن امکـان امضـای
پممان امنمتی بمن دوکش ررادرحال حاضرامرممکن یافته است ،لذاتما یـ ای
امریکارا تاآخرامسال( )2۴6۰ازافغانستان خارج ممسازد ،وبه پنتاگ ن دست رداده
تازممن این امرراهرچه زود ترفراهم آورد.
حامدکرزی باسماست ک دکانه ازکمکهای ملمارددالری امریکابه نفع مـرد
استفاده کرده نت انست ،فساد رامهارنساخت ،مانع کشت و یاچاق مـ ادمـخـدر
نشد ،فقرهمه گمر راازبمن نبرد ،به ملم نهاج ان بی کار ،کارخلق نکرد ،خ د و
خان اده وبرادران وه اخ اهان خ درااز دزدی پ لهای کمکهـا ،وزرانـدوزی،
اصب زممن هاوفابریکه های دولتی منع نساخت .بهممن خاطرهم ،اکثریت مطلق
مرد ازاوناراضی هستند ،وهم حاممان امریکایی وجامع جهانی .
کرزی بجای آنکه پس ازسمزده سال دراریک یدر  ،ازخ دنا نمک به ارث
گذاردوبصفت شخصمت ملی درتاریخ یادش د ،بدنامی ابدی کمایی نمـ دوبـه
حمث یک زعمم دلقک وبمکاره ومالمخ لمایی شناخته خ اهدشد ،که هم لعل را
باخته وهم یار را !تبصره را باایتباس چهارمصرع ازیک سرودۀ زیبای نذیرظفر
بنا (امشماری) منتشرۀ سایت پرخ انندۀ همای ن ،به پایان می بر :
رئمس دولت ما طالبانمست به صحنه چ ن مداری آید هرروز
رهایی طالبان یاتل ازحبس به دل هازخم کاری آید هر روز
برگردان فارسی گزارش خدمت تقدیم می گردد :
*
*
*
روزپنجشنبه6۱فبروری ساعت ن ُه صبح دروازۀ زندان بگرا بـازشـد ،و15
زندانی ریش درازبالباسهای ن به آزادی ید گذاشتند .درآن لحظه خملی بروشنی
دیده شدکه کرزی بامقاما نظامی امریکاپس ازدوازده سال حض ردرآنجا یطع
عالیه نم د .مام رین امریکابشد تالش کردندتاجل رهایی افرادی راکه فکر
ممکردند نه تنهاباامان خطرناک وخ ن آشا ضدامریکایی وافغانی ممباشند ،بلکه
شایدممشد دریک دادگاه مقصرشناخته ش ند ،بگمرند .درآاازتالشهـابصـ ر
مخفی ص ر ممگرفت ،ولی پسانتردررسانه هاانعکاس داده شد .سربازان امریکا
مستقردربگرا  ،همچ حرکتی نشان ندادند ،بجزآنکه درپردۀ تل یزیـ ن داخـل
زندان مشاهده کردندکه سربازان افغانی درچهارم ترپمکپ ،زنـدانـمـان رابـه
نزدیکترین بازار انتقال دادند ،تابااستفاده ازتکسی به جاهایمکه ممخ استند ،بروند.
مسئ الن ادارۀ زندان برعالوۀ لباسهای ن  ،کرتی های گر  ،مبلغ پنج هزارافغانی
که معادل نمم حق ق یکماه یک افسرپلمس افغان ممش د به هرزندانی دادند.
آیای کرزی همراه بابسم اهلل خان وزیردفاع دریک سفربه ترکمه در بـرابـر
اعتراض امریکا ،بابی اعتنایی گفت(:اگرمقاما یضایی افغانستان فمصله ممکنند
که زندانمها رهاش ند ،نبایدنگرانی امریکایمها رابرانگمزد).
رهبران نظامی امریکایادر شدند از وی ع یک حـادثـ مـ ازی درعـراق
جل گمری نمایند ،وآن فرارصدهازندانی سنی مذهب بص ر دستجمعـی بـا
شکستن زندان ب د ،که صف باامان آنجاراتق یت بخشمد .یک افسرنات بص ر
کنایه آممزگفت(:درافغانستان الز نمست زندانمان فرارنمایند ،آنهافقط بـااجـازه
اززندان خارج ممش ند ،ماباید متحدخ درا سپاس کنمم! ).
کرزی درنک ل ازامضای م افقتنام درازمد امنمتی باامریکا ،که حضـ ر
نظاممان امریکاراپس ازسال 2۴6۰ممکن ممسازد ،ادامه ممدهد .امریکایمهاتقاضـا
دارندکه م افقتنامه پمش ازپنجم ماه اپریل امسال ،که انتخابا ص ر ممگمرد،
امضاش د .دراپریل گذشته ،نظاممان امریکابه م افق صحه گذاشتندکه تنهای ای
افغانی ممت اندحمال شبانه رابرخانه هاانجا دهند ،درحالمکه امریکاحمال شبانه
رایک بخش الزمی ستراتژی خ دتلقی ممکردند .درماه مارچ گذشـتـه یـ ای
امریکادراثرخ است کرزی ،ی نت ی ای خاص خ دراازوالیت وردک خارج
کردوازآنزمان حمال ه ایی رابخاطرجل گمری ازتلفا ملکی مت یف کرد.
اگرچه کرزی ازتلفا ملکی ی ای ائتالف شکایت داشت ،ولی اودربرابـر
تلفا سنگمن مرد ملکی ت سط باامان طالب نسبتا ًخام شی اختمارنم د! چندی
پمش وی در م ردجعل ش اهدوتصاویرحمال ه ایی که ت سط همکارانـش
ص ر گرفت ،ودرآن شماری ازافرادملکی کشته شدند ،چمزی بمان نکرد.
درین م رد ،یک مام ری ای ائتالف که ازذکرنامش بـخـاطـرحسـاسـمـت
سماسی ،خ دداری ممش د ،بمان داشت»:ماستمزه ج یمهای زیادی راباافغانهاپشت

عفمفه هادی

گرین ویل ـ کارولمنای شمالی

به مناسبت روز بین المللی زن

روزهشتم مارچ مصادف به روزبمن المللی زن است ،بدین سمله خ استم تبریکا
خ دراخدمت تما زنان جهان ،ب یژه زنان مبارز ،فداکار وآزادیخ اه افغانستـان
تقدیم کنم .بدین منظ ریکپارچ که ت سط خانم مریم اسحق عزیزی دری تم پ
به شکل بسمارعالی و احساساتی دکلمه شده ،خدمت تان تقدیم بدار .
گرچه این پارچه درزمان حکمروایی طالبان به مقابل کارروایی ها و مظالم امر
انسانی وامراسالمی شان ،که ضداوامر یرآن ،احادیث نب ی(ص) ،اعـالمـمـ
حق ق بشر ،حق ق مدنی واجتماعی زنان ومرد افغانستان ص ر ممگرفـت،
سروده شده ب د ،اما امروزدرهممن مد چهارده سال سمستم دم کراسی نامنهاد
باتشکمل کمسم ن حق ق بشر تحت نظرسمماثمر ،وتشکمل وزار زنان وحق ق
زن زیرنظر وحکم روایی حامدکرزی وهمکاران بی کفایتش ،امرازینـکـه از
مظالم و جنایا این جاهالن کاسته نشده ،بلکه به شکل گسترده تـردرسـراسـر
افغانستان بشد ادامه دارد .وحک مت کرزی وهمدستانش درین زممنه هـمـچ
فعالمتی برای بهب داوضاع نکرده ،بلکه خام شی اختمار کرده اند !
این هم پارچ دکلمه شده ت سط بان مریم اسحق عزیزی:
عشق آد به ه ا عشق دوم ج د هم ن ع ،عشق مردبه زن و زن به مرداسـت،
که درسراسرهستی دریلب ک چک پرندگان ودردل وحشی ترین حم انا نمز
م ج د است.این عشق متضمن بقای نسلهاست ،عشقمست که خداوند(ج) آنـرا
دردل هرم ج دبه امانت گذاشته است ،به این عشق بایدباورداشت ،وبه آن ارج
یایل شد .
ولی ت برادر ! ت که الف از دین اسال ممزنی ،آیا ممدانی با اعمال و اجرااتمکه
دربرابرزنان انجا ممدهی ،چه بمحرمتی ووحشتی رابراه انداخته یی؟ت کمستـی
که آزادی این م ج دراکه حق یش نزدخدامساوی بات سـت ،ازوی سـلـب
نمایی؟ ت کی هستی که برای حفظ یدر ومقامت زیردامن بمگانگان پنـهـان
شده یی؟ ت کی هستی که دستانت به یتل ،اار  ،یاچاق ،زنا ول اط رنـگـمـن
وآل ده است؟ حکم حالل وحرا  ،گناه وث اب ،جایزوناجایز ،ازگنـاهـکـاری
چ ن ت مضحک وخنده آوراست.
به یرآن حرمت بگذار ،و زن راسنگسارمکن ،به دست را الهی بی احترامـی
مکن ،و زن رادرمحضرعا روی جاده هابه جر زنا دُر َّه مزن ! مردی راکه زن را
مجب ر به این کارنم ده ،دره بزن ،خ درا دره زن که باعث جنگ ،فقر ،فسـاد
وناامنی شده ای ! آری خ درا دره بزن !
اگرت برای کسب یدر  ،مقا وپ ل ،برادر رانکشی ،زن بم ه نممگردد ،بم ه
ویتممدار دربدرومجب ربه گدایی به این وآن نممش د .زن بم ه گشت چ ن تـ
برادر راکشتی ! اگرت به زوردست دختر چهارده سال رابه پمرمردشصت ساله
ندهی ،چرازن ازخان ش هر فرارنماید؟ اگرت دخترربایی ودخترفروشی نکنی،
بازار ریاصه خانه های پشاور ،اله ر ودیگرکش رهای اسالمی گر نمی گردد !
اگرت مثل انسان به زن معامله نمایی ،زن چراخ دراآتش بزند؟ یرآن نگفته است
که مردحق داردخ استه های اریض ی اش راهرویت دلش بخ اهـد بـه زن
تحممل نماید .نگذاردزن تنهاوبدون محر ازخانه بمرون آید !
این اوامریرآن نمست ،اینهاوامثال آن ازاوامر باداران ت ست که ت ج هرانسانی
اترادربرابرپ لهای همسایگان وکش رگشایان فروخته یی که بایداینهمه وحشت
رابراه اندازی ،وخالف دین خداویان ن طبمعت عمل نمایی .درطبمـعـت هـمـچ
حم انی به جنس مؤنسش چنمن که ت ممکنی ،نمی کند ،ت ظالمی! ت ظالمی !
ب ِدان که خداوند(ج) همچ م ج دی رابه جنس مخالفش چنمن جبار نممخ اهد،
ت تنهام ج دی وحشی هستی که خالیق وخالق ازت بمزارند .ت م ج دترکمب
یافته از بغض ،کمنه ،نفر وخش نتی ! ت ک دک جنگ ومرغ دست آم ز این
وآن هستی! ریش ،لباس ولنگی ت نزدخدای ت ارزش ندارد ،چـ ن دل تـ
مسلمان نمست ،ت مسلمان زادۀ ،پرورش یافت دست شمطانی ،شمطانی ! ت خـ د
شمطانی !
وبه شماای ملتهای بمچاره! هرروزمرگ راچرا پذیرفته اید؟ چارۀ این درد و
مصمبتهای شما ،بمداری ،آگاهی وجرئت شماست ،اگریکی ش ید ،همچ دستـی
شماراناب دکرده نممت اند .زنان ومادران تانرا ازدست این مسلمان نماهای کـفـر
پرست رهایی بخشمد ،که همچ کش ری یک تنه(یکه وتنها) بانمروی خش نتبـار
مردساالری به شگ فایی و پمروزی نممرسد  .به زن حرمت گذاریدتاک دکـان
شماسالم وانسانهای باخدا بارآیند .زن رااسمرنسازیدتاک دکان دردامان مادرآزاده،
سربلند وباس اد پرورش یابند ،نه درآا ش یک کنمز دست وپابست مبتـال بـه
دردها و مریضی های ناشی ازعقده های حقار  ،محروممت ومحک ممت.
درهردورۀ سماسی ت ای مرد! نک ش که عرص تاخت وتازهایت جسم زنان
باشد .اگرامر افغانی که به آن می نازی ،هن زدرنهاد زنده است ،دربـرابـر
بزرگترین دشمنت بپا خمز ،نه درمقابل زن ! بزرگترین دشمنت کـه اژدهـای
دورنی ت ست وترابه اینهمه ظلم وا ممدارد ،بااین اژدها بجنگ !
تبعمض ،تعصبهای ی می وزبانی رااز سرس دازده ا دورکن ،بگذارزن مشاور
ت درکارهاباشد ،بگذار زن کارکندوازیدر ایتصادی وسماسی بی بهره نگردد.
ت پرورش یافت بطن وخ ن و شمر زن هستی ،نه به بطن شمرپرورشت داده انـد.
ازیان ن خلقت دور مرو ،ازحقمقت فرارمکن ،بدان که زن است که ت هستی! و
بدان که فرداروزیمامت ترابنا مادر فراممخ انند ،وبدان که وجـ دآد بـی
خلقت ه ا نامکمل ب د .بدان که خداوند هم زیبایی را دروج دزن خـالـصـه
نم ده ،ویدر خلقت رادر بطن اوهدیه داده است .اوراصب رتر ،مهـربـانـتـر،
بمدارتر وی ی تر از ت آفریده است ! بدان که :
نشانی از اوالد آد نمی ب د /
اگر زن نمی ب د عالم نمی ب د
چ ن بسماری ازنکا این پارچه تااکن ن هم به حال کن نی زنان افـغـانسـتـان
مطابقت دارد ،باید این ن شته به دیت خ انده ش د ،وتما محت یا آن بص ر
عملی وجدی درنظرگرفته ش د/ .
*****************************************
سرگذاشتمم،حمالتی تحمل کردیم ،کارهایی بسررسانمدیم،وظمف ماادامه دارد).
درممان تمامی ستمزه ج یی بارهبران افغانی ،همچکدا به اندازۀ رهایی زندانمهـا،
خشم آورنب د ،ب یژه به نظاممان که عممقا ًبه حفاظت وامنمت ی ای خ دمعتقدمی
باشند .ی تهای امریکابروزپنجشنبه 6۱فبروری ،طی بمانم گفتند15(:زندانی رها
شده بص ر مستقمم درحمال دست داشتند،که ۱2سربازیـ ای امـریـکـاو
ائتالف ،و 2۱سربازوافرادملکی افغانی به یتل رسمدند ،ویامجروح شده اند ).در
بمانمه عالوه شده(:تجربه نشان ممدهدکه بعضی ازین زندانمان رهاشده دوباره بـه
جنگ رومی آوردند .مثلمکه بسماری از51۴زندانی یبال ً رها شده از زندان بگرا
درسال پمش چنان نم دند .دریک ایممل نظاممان امریکاگفته اندکه آنهاباوردارند
که شماری ازین تازه رهاشده های باای (هممن اکن ن درممان جنگ ممباشنـد).
درین بمانمه وبمانمه های پمش که این هفته یاهفته های یبل ت سط مقاما نظامی
امریکاانتشار یافته  ،بص ر خملی روشن تقاضاشده ب دکه زندانمانی که بطرف
افغانی تسلمم داده شده اند :ودوسمه هایشان زیربررسی ممباشد(،دنباله درص )1
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صفحۀ سوم

پیام به عالقمندان امید

دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زممن انتشارمداو اممد یاری ممرسانند،
محبت فرم ده چک اعان جدیدشانرا بفرستند .خداوند بهم شان اجـر وافـر
نصمب بدارد .چک های تان رایابل پرداخت به هفته نام اممد بن یسمد .بامحبت
واحترا  ،محمدی ی ک شان
****************************************
کالمف رنمای جن بی
محمدنسمم ی سف
مکتوب سرکشاده به حامد کرزی

تو چه کردی ؟

ط ریکه خ د بهترممدانی ،درنتمج اجالس بن (2مقابل 8رأی به مـحـتـر
سمر ) ت ازطرف ادارۀ ب ش(بی کفایت ترین رئمس جمه ر امریکا) بحـمـث
رئمس دولت م یت انتساب شدی ،هممن ط ردر انتخـابـا دورۀ اول ودو
ریاست جمه ری به پشتمبانی وسمع امریکا ،به اریک یدر تکمه زدی .سئـ ال
اینجاست که درط ل این مد 62سال دورۀ کار  ،ت به ملت ومرد افغانستان
چه کردی؟!
اگربگ یی آزادی مطب عا  ،اعـمـار
مکاتب(رفتن ملم ن ها شاکـردبـه آن)،
اعمار سرک ها ،شفاخانه هـا ،بـ جـ د
آمدن جامع مدنی ،حق ق زنان وامـره،
اینکه از خمرا آمدن ومصرف ملمـارد
هادالرجامع جهانمست ،که اگراینـهـمـه
پ ل های به باد آمده ،ط ر وایـعـی بـه
مصرف رسمده ب دوت سط دولت فاسـد
ت به جمب هـای بـرادران و اعضـای
حک متت نمی رفت ،وایعا ً وطن ده هـا
مرتبه بمشتر از حاال انکشاف می کرد .
برعکس دردولت نامنهادت  ،ازتفکمک ی اخبری نمست ،ت مانندل یی 61کـه
ممگفت خ د یان نم ! عمل ممکنی .وزراء ویضا بعداز سلب اعتماد ویاخـتـم
دورۀ کارشان ،ماههاوسالهادرپستهای خ دبحمث سرپرست بایی مممانند .یانـ ن
اساسی کش رزیرپا گذاشته ممش د ،و صدهاکارهای امریان نی دیگر ،که بمـان
آن درین مقال به درازا می کشد.
درپروس صلح ،شخصا ًتصممم ممگمری ،ش رای نامنهادعالی صلح ،اسمی است
که فقط چندنفررابخاطرطرفداری ازخ د ،ازآن پ لهای بادآورده معاش ممدهی،
که درآن نه ازجامع مدنی ،نخبگان وکسانی که زمانی باطالبان درگمـرجـنـگ
ب دند ،خبری نمست .
درزیربناهای ایتصادی کش ر ،مخص صا ً زراعت همچ ت ج یابل مـالحـظـه
نشده ،تش یق سرمایه گذاری ،اعمار فابریکا ت لمدی که شریان ایـتـصـادی
کش راست ،ووطن رابس ی صنعتی شدن ممبرد ،اافال ص ر گرفته ،مگربـر
عکس ،درساختن شهرک عمن (اصب زممنهای وزار دفاع ت سط برادرانت)
پمشرفتهایی یابل مالحظه ص ر گرفته است .برادران ت یم  ،محم دواحمد
ولی کرزی (که کشته شد) ،درامریکا ازظرفش یی رست رانت ،صاحب یکی دو
رست رانت شدند ،ف را ً بعدازبقدر رسمدن ت  ،برای چ ر وچپاول دارایمـهـای
عامه به افغانستان آمده ،خ درایبال ً ملم نرهامعرفی کردند! آیاثب تی دارنـدکـه
باچندملم ن دالرب طن آمدند؟ بگفت محم د کرزی زمانمکه دریکی ازتل یزی نها
مصاحب داشت ،خبرنگاردرم رد دزدی کابل بانک ازش پرسمد :شمـادردوبـی
خانه خریده اید .اوگفت که آن خانه را(شمرخان فرن درئمس سابق کابل بانک)
به اسم من خریده است ،یعنی من همچ پ لی نداشتم! اگرهرکدامشان برای مرد
افغانستان روی مدارک بانکی ثابت کنندکه حدایل یک دو ملم ن دالرپ ل نقد
ازحسابا امریکای خ یش به افغانستان انتقال داده اند ،بازهم شایدیک بـمـنـی
خممری ش د !
این برادران کارامازوف یبل ازآمدن ت بحمث رئمس جمه ر ،کجا تشـریـف
داشتند؟ چط رشدکه یکباروطنپرست شده ،دردو رننج مرد فقمرماکه دردورۀ
زمامداری برادرشان به ممزان نهایی خ درسمده ،آنهارابه اینجاکشانمد .اگربگ یند
بخاطرک دتای هفت ث ر ،مثل همه ایشارجامعه مهاجر کردند ،دلملی م جـه
ممباشد ،مگرآنهادر زمان شاهی ،جمه ری داوودخان کجاب دند؟ چنانچه یمـ
کرزی خ دش اعتراف کردکه اورا برای تعلمما عسکری(ازپ ل بم ه زن و
یتمم) به امریکافرستادند ،مگراو دیگربازنگشت! خداوندروزاین ملت بمچاره را
بگمرد ،که بشقاب ش ی ومنمجررست رانت رئمس جمه رش ش د !
آاای کرزی! حاالبرای امضانکردن م افقتنام امنمتی باامریکامداری گریهای
دیگررا براه انداخته ،ممخ اهی خ د راصبغ ملی دهی! اافل ازینکه نا ت در
تاریخ افغانستان منحمث یک دست نشانده ثبت شده است !
آیات ممدانی م افقتنام امنمتی برای افغانستان یک انتخاب نمست ،بلکه یـک
ضرور است ،ت امروزباامضانکردن این م افقتنامه خ د رابـدامـن بـرادران
طالبت (آی اس آی پاکستان) وجمه ری اسالمی ایران ،که ازآنجابه ملمـ نـهـا
دالررش ه بنا خرج دسترخ ان گرفته ای ،می اندازی ،تاآنهاازنامزد ناممم نـت
حمایت کنند ،مگرنممدانی که با این شعبده بازی ،ت باسرن شت ملت مابازی می
کنی ،ت بافرارسرمایه ها ،فرارمغزها وفراردانشمندان کش ر بازی می کنی !
اگرت شم ازتاریخ رابدانی ،این م افقتنامه بهمچ جه شباهتی با معاهدۀ گندمک
ودی رندندارد ،که باالی ت تحممل ش د ،اگراینط ر باشدچرادرجلس بن،که بـر
مرد افغانستان تحممل شدی ،این مسئ لمت تاریخی رایب ل کردی؟ ت ممدانـی
که امریکابعدازکشتن اسامه بن دالن درابمت آبادپاکستان ،شایدافغانستان رابدیـل
پاکستان انتخاب می کرد؟ امابه اثرهممن سماستهای ک دکان ت  ،امروزپاکستان
خ درا بمشترازپمش به امریکانزدیکترساخت .زمانمکه داکتراسپنتا(دربازی گرگ
و بره) ممگ ید:امریکاباید یکی راانتخاب کند ،آیاجناب شان منحمث مشاور هر
کاره گاهی به ت گفته که درسخنرانی هایت ع ض استعمال سخنان بازاری(مـا
شمر هستمم ،و امره) ازیک سماست عایالنه واستعمال الفاظ دپلماتمک بـااـرب
استفاده کن ،آن یت انتظارانتخاب را داشته باش !
حاالهم باعد امضای این م افقتنامه ورهایی زندانمان طالب ازبگرا  ،که دراثر
یک معامل پنهانی بمن ت وگروهی ازطالبهاص ر گرفته ،ممخ اهی درانتخابا
ریاست جمه ری هرج ومرج ایجادکنی ،تایا انتخابا به تع یق افتد ،ویابه نفـع
کاندیدم ردنظرخ د تما ش د !
آاای کرزی! ت ممگ یی درانتخابا مداخله نممکنی ،پس چط ر مگر بعضی
ازاعضای حک مت خ د مانندرحمم وردک ،زلمی رس ل ،گل آااشمرزی ،اممن
ارسال ،االمان حلقه به گ شت ،برادر یم کرزی وسماف راکه هممـشـه از
حمایت اوبرخ ردارب دی ،تش یق به کاندیدایی ریاست جمه ری کرده ای !
درآخربایدبخاطربسپاری که محکم ملت درآیندۀ نچندان دور بـه سـرااـت
خ اهد آمد ،تابهمه سئ اال پاسخ دهی ،وت دیگرمجال این رانخ اهی یافت که
درهمسایگی ارگ ریاست جمه ری(درص ر انتخاب کاندیدم ردنـظـر )
برای بار س این کش ررا اداره کنی ! /

هفته نامۀ امید

شمارۀ 869

محمدسعمد فمضی

باالخره کرزی بی نقاب شد !

نام کتاب  :بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس
نویسنده  :داکترعبدالرحمان زمانی
مدتی یبل کتاب حجمم وپرمحت ا ومص رومستنددوست وهمسلک گرامی
ا  ،داکترعبدالرحمن زمانی ،تحف ارزشمندخ دش بدستم رسمد ،که پمامـداثـر
سابقه اش(داازی ممرزمان خان ونده) ب ده که درشمارۀ 871جریدۀ وزین اممد
بشمامعرفی کرد  .این تألمف تاریخی وپژوهشی دومی اوراجع به بازنگری دورۀ
امانی وت طئه های داخلی وخارجی ،خاصتا ًانگلمسها ،روسهاوهمسایگان بداندیش
مملکت باستانی مصمبت دیده ،ولی پرمقاومت وشکست ناپذیر افغانستان ممباشد.
این کتاب باارائ یکتعداداسنادمعتبرونشرناشده و روشنگری که خ دم لف عزیز
(زمانی)باصرف مساعی وزحما خستگی ناپذیرازآرشمفهاوم زیمهاوکلکسم ن
های ملی وبمن المللی بدست آورده است ،باذکرمفصل منابع وتاریخ نشرواشاع
آنها ،در 1۰۴صفحه ت سط م سس انتشارا مسکا ،ازطرف(م مندخپروندیـه
ت لنه) درافغانستان بچاپ رسمده است.
داکترعبدالرحمان زمانی که بعدازرهایی تعدادی ازاعضای مبارز خان اده اش
از زندان مد سمزده سال رادرتبعمدهرا سپری نم د ،و درتالش تحصمـال
عالی ت انست شامل فاک لت طب دانشگاه کابل گردد ،وتحصمال عم می طب
وبعدتحصمال عالی رادررشت صحت طفل ومهاجرین وامراض مناطق حاره و
ادارۀ پروگرامهای صحی وصحت عامه درکش رهای اطریش ،انگلستان ،هالند و
ایاال متحدۀ امریکام فقانه به پایان برساند .وی تاحال بمش ازهفده کتـاب و
رساله رابه زبانهای فارسی دری ،پشت وانگلمسی تألمف نم ده ودر کنفرانسهـای
ملی وبمن المللی اشتراک کرده است.
بهرحال ،درصفح اول کتاب مذک ررابه اازی ممرزمان خان کنری اهداکرده
که چندسطرآن چنمن است»:به اازی ممرزمان خان کنری ،شخصمت آزادیخ اه
ووطندوست ،سرلشکرجبه م فق چترال درجنگ استقالل ،یکـی ازمـعـدود
دوستان اازی امان اهلل خان ،که تاآخرعمر به وی وفادارماند ،وازپروگرامهـای
تجدد وپمشرفتش پشتمبانی نم د« ...داکترزمانی ،پژوهشگرپرکار وروشنگر در
پمشگفتارش ن شته است»:دورۀ پرازفراز ونشمب سلطنت شاه امان اهلل اازی گر
چه نسبتا ً بسمار ک تاه ب د ،اماازدرخشان ترین وبااهممت ترین دوره های تاریـخ
معاصرکش رعزیزمابشمارممرود .درین دوره افغانستان بحمث یکی از نخستـمـن
کش رهای شریی ،باواردکردن ضرب شدیدی برپرستمژ انگلمسها ،به اسـتـقـالل
دست یافت .این دورۀ دهساله آاازعصرتجددوپمشرفت درتاریخ معاصرافغانستان
هم ب د ،که متأسفانه بااستعفا و ترک وطن شاه متریی ،بص ر فاجعه باری بـه
پایان رسمد.
یکی ازبزرگترین مشکال تحقمق راجع به دورۀ امانی ،کمب داسناد مؤثق و
بی اعتباری اسنادم ج دممباشد .دررژیمهای بعدی نه تنها وایعمتهای بسمارکلمدی
واساسی مرب ط به سرن شت مرد ماازنصاب تعلممی معارف کشده شـد(،کـه
متأسفانه سلسله حتی تاامروزهم ادامه داشته ،وتاریخ سی سال اخمرکش ردریـن
اواخرازنظا آم زشی کش ر حذف شد ).بلکه باازبمن آثار واسنادآن دوره ،مارا
دریک تاریکی یرارداد .امروزنممت ان حتی کلکسم ن مکمل جریدۀ امان افغان
رادرمعتبرترین آرشمف تحقمقاتی جهان سراغ کرد.گرچه درچنددهـ اخـمـر
مؤرخمن افغان وخارجی آثارمتعدد وبعضا ً مهمی را راجع به دورۀ امانی ن شته و
به نشرسپرده اند ،که برزوایای مختلف این دوره روشنی انداخته ممت انـد ،امـا
بمشتراین آثاریاخملی سطحی ب ده ویاهم مبنی برمعل ما نادرست ،دست دو و
گمراه کننده ب ده اند .ماشاهدکتب تاریخی زیادی هستمـم کـه یـابصـ ر
فرمایشی ن شته شده ،ویاهم بااستفاده ازکتب ومضاممنی تهمه شده اند که اساس
آنراراپ رهای مطب عا ش رانگمزوجانبدارتشکمل ممدهد.خ شبختانه این نقمصه
تااندازۀ بادسترسی به دوسمه های اسناد سری ومحرمان آرشمفهای انگـلـسـتـان،
آلمان ،روسمه وکش رهای دیگر ،که ازمحرممت برآمده ودردسترس محققمـن
یرارگرفته اند ،رفع شده ،وممت ان درپهل ی استفاده ازاسنادم ج دداخلی ،تکـه
های معما راپهل ی هم یرارداده وازآن تص یرنسبتا ًروشنی ساخت.
یابل یادآوریست که دسترسی به اسناداین آرشمفهاهم چندان آسان نـبـ ده،
استفاده ازآن هم پرمصرف وهم کارپرمشقت ب ده ،مثل جستجـ ی سـ زنـی
درخرمن کا ممباشد .بمشترکسانمکه ازین اسناد استفاده نـمـ ده انـد ،تـ سـط
پ هنت نها وم سسا علمی سپانسرشده اند ،وکارشـان بـخـشـی ازکـارهـای
تحصمال عالی ورتبه های علمی ب ده است«...
درپایان معرفی مختصریک کتاب یط ر وپرمحت اکه سرتاپاخ اندنی است،
گفتار راباآرزوی صحت وسعاد داکترپژوهشگرعبد الرحمن زمـانـی ،بـا
ذکریسمتی ازپروگرامهای اصالحی شاه امان اهلل خان اازی ،که درصفـحـا
 282و 28۱درج است ،خاتمه ممدهم :
»شاه امان اهلل خان درهمان اعالمم تاریخی 28فبروری6۰6۰خ د راجع بـه
اهداف عمدۀ سلطنت خ دگفته ب د{:ویتمکه ملت بزرگ من تاج شاهی رابـر
سرمن نهاد ،من عهدبستم که بایستی دولت افغانستان ،مانندسایریدرتهای مستقل
جهان ،درداخل وخارج کش ر آزادومستقل باشد .ملت افغانستان درداخل کش ر
آزادی کامل داشته ازهرگ نه تجاوز وظلم مص ن ومرد فقط بایدمطمع یانـ ن
باشند و بس .کار اجباری وبمگار درتما رشته هاممن ع ملغی است .حک مت ما
درافغانستان اصالحاتی خ اهدنم د که ملت ومملکت مابت اند در بمن ملل متمدن
جهان جای مناسب مقا خ دراحاصل نماید .من در اجراا ام رکش ر مش ر
رابه حکم وشاورهم فی االمر ،رهبریرار خ اهم داد}.
بعدازحص ل استقالل وکسب شناسایی بمن المللی آن ،که نخستـمـن دسـت
آوردوم فقمت سماسی ب د ،اازی امان اهلل خان دست به ابتکار اصالحا جامع
سماسی ،اداری ،ایتصادی ،نظامی ،فرهنگی و اجتماعی زد .به گفتـ یـکـی از
شعرای معاصرزبان پشت »درتاریخ افغانستان همچ پمش ایی مثل امان اهلل خان بـه
ملت وتریی اش عالی دی انه وار ،عممق ،صمممانه وصادیانه نشان نداده اسـت.
عالی امان اهلل خان برای سعاد  ،عصری ساختن وتریی ملتش ،عالی یک شاه
نه ،بلکه به عالی یک شاعر ،هنرمندونقاش ممماندکه بمشتربااحساس افاده ممشد.
ولی ازآنجایمکه ملتهای خفته ،زبان احساس هنرمندان وشاعران خ درا دیردرک
ممکنند ،همانط رهم احساسا نمک وعالی پاک این شاه وطندوست خـ درا
هنگامی درک کردند ،واشک ندامت وافس س ریختند،که اودیگرازآنـهـا و
آا ش گر کش ر عزیزش ،که تاسرحدجن ن به آن عشق مم رزید ،بسماردور
رفته ب د ،وامکان بازگشتش وج دنداشت .وی دیگرباوج دیکه حما داشت،
برای ملتش مرده ب د ،وآن زبانهایی که به ذکرش گش ده ممشدند ،یکی بـعـد
دیگریلم شدند«.
اازی امان اهلل خان ،ریف ر واصالحا راازشخص خ د ،اعضای خانـ اده،
دربار ومام رین بلندپای دولت آاازنم د .آتش نظامی سفار انگلمس درکابل،
دریکی ازراپ رهای خ دازمزاحمتی یاد آوری ممکندکه تخریب دی ارباغ هابه
منظ رزیبایی شهردرناحم مسک نی شهرکابل ایجادکرده (دنباله درصفح ششم)
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ضرب المثل معروف دروطن ماهست که ممگ یند(یکبار ج َستی ملخ ،دوبار
ج َستی ملخک ،آخر به دستی ملخک)! م ُشت کرزی با همه فل ته بازیها ،آخـر
االمردرحادث اازی آبادکنرکه درآن 62سرباز جانهای شارا ازدست دادند ،بـاز
شد .اومسافر خ ذرابه سریالنکا برای افتتاح سفار ملغی کرد ،اماازانتـقـال
اجسادعساکرشهمدبه محال شان اباءورزید !ط ریکه درتل یزی نها درمعـرض
دیدتماشاچمان یرارگرفت ،پدرپمر یکی از عساکرشهمد ،گریه می نمایدکه چه
کارکند ،زیراکه یادربه پرداخت کرای انتقال جسدپسرش رابه یریه اش ندارد.
این درحالمست که کرزی جسدیک طالب شناخته شده ،که به رتب وزار در
رژیم طالبان رسمده ،ودرتما جنایا آن گروه گمراه دخمل ب د ،علمه دولـت
فعلی چندین سال جنگمده  ،و افراد گمراه طاهری لداش رهبرطالبان ازبکستان را
در حمال بر عساکر و پلمس ملی رهبری و همراهی کرده ب د ،با کمال احترا
به تالقان فرستاد ،و هدایت داد تا تما مام رین عالی رتب ملکی و عسکری محل
در مراسم گ ر نم دن مال ریمب اهلل شرکت کنند و به روح آن جنایتکار درود
بفرستند ! باز هم باید گفت که آن جنایت کار باای محس ب می گردید .
کرزی با ارسال هلمک پترهای وزار دفاع افغانستان به پشاورجهت انـتـقـال
الش مال ریمب ،وسپس دوباره بااستفاده ازآن هلمک پترهابردن آن الشه به تالقان،
مثل این ممماندکه کرزی تما افغانستان وتما ام ال ووسایل دولتی رامثل اشمای
منزل خ د وتما کش ررابه مثاب خان مسک نی خ دممشمارد ،کـه ازبـرادران
ناراضی خ د ،چنمن شاهانه پذیرایی ممکند ،اما تما مخارج ازبمت المال مـلـت
مظل ما می باشد! کرزی باید بداندکه بایرائت س گندنام ریاست جمهـ ری،
ضامن مصالح افغانستان وحافظ سرمایه های ملی ونگهدارمال بمت المال ممباشد.
امروز اکثریت مرد ماباطالبان دشمن اند ،زیرااین گروه مـزدورهـرروزه بـا
حمال انتحاری وماینگذاری ،ک دک وزن وج ان وپمرمردبمگناه افغانستان را
ممکشند ،وسرمایه های ملی و ساختمانهای این کش ررا تباه کرده می س زانند.
در برابراین خ دسری هاوتباهکاریهای حامدکرزی ،دیدیم که عدۀ از هـم
وطنان درکنر ،بشم ل تعدادانب هی اززنان ودختران مظاهرا براه انداخته همه
یکصداگفتند :کرزی یابا ماباشدیا با دشمنان ماو ممهن ما ! ازین شعارهای مرد  ،و
آن عملکردهای رئمس جمه رتا االختمارچنمن برممآیدکه اوخ دش طالبست و
به نفع طالبان وآی اس آی وپاکستان کارممکند( .ی لمست که جملگی برآنند) !
ط ریکه احصائمه های رسمی ،که تل یزی نهاورادی هاانتشاریافته است ،داره
ماران درلباس طالبان ،درین 62سال تقریبا ًهشتادهزارنفر رابشم ل زنـان ومـ
سفمدان واطفال دربمب گذاریهای کنارجاده و افراد انتحاری ،به شهاد رسمده
اند .طالبانی که دستگمرشده یامی ش ند ،یک نفرشان مجازا نشده ،وباامررئمس
جمه ررهاشده اند ،که دوباره به صف طالبان پم سته اند .سال گذشـتـه یـک
ک دک ده سال انتحاری باواسکت انتحاری دستگمرگردید ،ویتمـکـه اورانـزد
رئمس جمه ربردند ،ازطرف شخص کرزی مبلغ یکصدهزارافغانی بـخـشـش
گرفت ورها گردید! اما همان طفل دروایع دیگری به مقصد رسـمـدو عـمـل
انتحاری راانجا داد !اینهاوسایرش اهد نشان ممدهد که حامدکرزی ودار ودسته
اش به ص ر بسمارماهرانه برگردۀ ملت نشسته باکمال ویاحت وشـارالتـانـی
تاامروز آنچه خ استه اند ،انجا داده اند .اما دیگراوهم پممانانش مشت شان بـاز
شده ودیگرآن اعتبارالز راندارند ،زیرابرای شخص اول مملکت ،خشـ نـت
مرد باالترازهر گ نه خش نتهاست ،وخص صا ً که ازطرف مرد متهم ش دکه
آب به آسماب بمگانه می برد .
یک زعمم مملکت بایدسفرهایش متکی به یان ن وص ابدیدمنافع مـلـی و
کش رباشد ،ودرهمه سفرهایش خمروفالح مملکت خ یش رامدنظر داشته باشد.
باشخصی که گر وسردروزگار راچشمده ،روزگذشته صحبتی داشتم .اونـمـز
سفرهای یک رهبرمملکت را مقمددانسته،وگفت حدایل سه ماه یبـل ازخـتـم
مام ریتش ،سفرهای خ دراکنترول نماید .زعمایی که دلس زی برای ملـت و
مملکت خ یش دارند ،درآن شرایطی که مملکت شان مانندافغانستان باآن م اجه
است ،بایدبه سفر های خ د ارجحمت یایل ش ند ،نه اینکه هرچه دلش خ است
بکند ،و درهرامر خردوبزرگ که نفعی برای مملکت ومردمش ندارد ،بـار و
رخت سفربربندد ،وهی ممدان وطی ممدان ،خ درابه آنجابرساند !
درین جای شکی نمست که امروزکرزی رئمس دولت(ولسمشر!) افغانستـان
است ،اما وی باید بسمام ض عا را رعایت نماید ،ودریک مملکت سی ملم ن
نفری ،صرف صدنفر ،که آنهارابحمث مشاورخ د انتخاب کرده است ،کـافـی
نمی باشد .این مشاورین بشقاب چمن اوست که هرچه ممخ اهند ،ت سط کرزی
انجا ممدهند ،زیراوی باالی هم مرد یکسان حکم ممراند ،وصرف هممن صد
نفری که دور وبراورا احاطه کرده اند ،وهریک شان ازیک حزب وبا دار و
دسته های مختلف نمایندگی ممکنند ،نمست .
ط ریکه دیده ممش دآیای کرزی درم ردپممان امنمتی هم فل ته بازی مـی
نماید ،زمانی ممگفت من ل یه جرگ مش رتی رادع ممکنم وفقط یک آجندا
درآن مطرح ممش دکه عبار ازپممان امنمتی با امریکاست  .هرچه آنهافمصـلـه
کردند ،من همان راه راممگمر  .اما آن جرگه بایاطعمت فمصله کردکه پمـمـان
بایدامضاش د ،واوامضا نکرد ،وتابه امروزتما افرادجامعه ،وهمه افرادسرشناس
کش رمی گ یندکه بایدامضاش د ،مگر د ُ خرکرزی همان یک بلست است!! و
بهرحال ازامضای پممان طفره ممرود.
باالخره این پممان امضاممش د ،اماکرزی که خ دراپمش ای ملت می دانـد،
وامروزعلمه مرد خ داعمالی راانجا ممدهدکه نه مرد آنرا می خ اهندونه از
مرد است ،گذشت زمان این رابرمالخ اهدساخت که :کرزی که راخ اهد و
ملمش به کی باشد !!! /
*****************************************
بل منگتن ـ اندیانا
داکترعنایت اهلل شهرانی

یاد یک کتاب ارزشمند تیاترتالیف استاد لطیفی

چندی پمش مقال را باعن ان(یادی ازگذشته های فاک لته هنرهای زیـبـا) در
جریدۀ وزین اممدبه پمشگاه هنردوستان ارایه داشتم وازکسانمکه درخارج ازوطن
درخص ص هنرکارها وخدما نم ده ب دند بااحترا خاص یادآوری کرد .
چ ن سه وخطا یکی ازآفتهاوضعف آدمی بشمارممآید ،یکی از کتابهای معتبر
ومهم راکه پروفمسراستادداکترعبدال اسع لطمفی بنا (استادعبدالرشمدلـطـمـفـی
بزرگمرد مطب عا وتماترافغانستان) سالها پمش تحریر وبه چاپ رسانمده ب دند ،
فرام ش کرده ب د  ،تاآنرا درزمرۀ کتابهای چاپ شده درخارج معرفی بدار .
جناب پروفمسراستادداکترلطمفی ازانایم اول وعالممقا مرد افغانستان ممباشد .او
ادیب ون یسنده وشاعراست  ،طبمب ومعالج است ،هنرشناس وهنردوست است،
وسالهاست که جریدۀ اممد از مضاممن پرکمفمت او زیب وزینت یافته است .
کتاب مذک رکه دربارۀ استادعبدالرشمدلطمفی یاپدرتماتردرافغانستـان تـ سـط
دانشمند عالمجاه پروفمسرلطمفی تهمه شده ،ازا ُمها کتابهای هنری بشمـار مـی
آید .اممدوار استادبزرگ ارپروفمسرلطمفی این سه مرابدیدۀ ااماض بنگرنـدو
معذر این شاگردشانرابه دربارشان بپذیرند/.

محمد طاها ک شان

صفحۀ چهارم
فریم نت ـ کالمف رنما

چوکفر از کعبه برخیزد کجاماند مسلمانی

سخنی با مجاهدبزرگوار الغازی حاجی دین محمد خان ارسالیی
بعدعرض سال وادب ،جناب حاجی صاحب بزرگ اربنده کـه شـمـارا از
نزدیک ممشناسم وبه سجایای اعتقادی واخالیی آن بزرگ ار احترا زیاد دار و،
این ازبرکت همرکابی آندوست بزرگ اردرهنگا جهادپاک مسلمانان وطن مـا
علمه خداناباوران ملحد مارکسمست؛ ب دو ،مضاعف بـرآن شـنـاخـت درون
خان ادگی ما .شماتنهاازخان اده خ یش دوشهمدپاک درراه خدایربانی کـرده
اید :شهمدحاجی صاحب یدیرو شهمدعبدالحق ،که روان هردو رابا جمله شهدای
گلگ ن کفن مایرین رحمت خداوندی ممخ اهم و ،همه را خـداونـد اول در
زندگی و بعدا در آخر بمامرزد .
بعضی اویا یگان دوست رامی پرسم خدابمامرز یبله گاه صاحب چه حـال
دارند؟ ف را با خلق تنگی گله آممز ممگ ید :برادر گپته سنجمده بزن پدر شکر
زنده است .ازین برممآیدکه بسماری ازمابرای دوستان ونزدیکان خ د،آمـرزش
ویتی ممخ اهمم که ازدنمابروند .اما معنی دعایی که در 2۰ساعـت ۱2مـرتـبـه
ممخ انمم؛ نممدانمم ،که ای بار خدایا ما را یرین بخششت در دنما و آخر بگردان
و از عذاب دوزخ نگه دارمان .اینک ممرسمم به جان گپ:ازرسانه هادیدیم کـه
شماعالم دین و اازی مجاهد ازکسی پشتمبانی تانرا اعال نم دیدکه به یـقـمـن
درشناخت او ،شماون ردیده حاجی ظاهرجان را به کژراهه برده است .
گروه ا ر براستراتمژی ن امریکاNew America Strategic Study Groups ،
ازی ل خانم  Rollaروال زوجه بناالی انی احمدزی) گزارشی بسمارجالبی ن شته
اند ،که برگردان فارسی آن بقلم جناب آیای عبدال دودظفری درشماره آینده
هفته نامه مرد افغانستان اممد در ورجمنمای امریکا بچاپ رسمد .ومن فرازهایـی
ازآن ن شته رابرای آگاهی شمابزرگ ار وخان اده شـهـمـدپـرورتـان تـقـدیـم
ممدار .تاباشدکه آن آگاه دین و خداشناس اازی از حقمقت این مداری آگاهی
کامل پمدانماند .و ما علمنا االالبالغ .
»روالRULAکه به یک خان ادۀ مذهبی عمس ی تعلق دارد ،شایدمقا بان ی
اول کش رافغانستان را ،که نهایت مذهبی محافظه کارممباشد ،تصاحب نمـایـد.
روال بخاطرم یف اجتماعی ،شمک پ شی لباسهای اروپایی ،برجسته ترین زن
اربگرادرامریکاممباشد .اشرف انی بروز های یکشنبه درمراسم مذهبی کلمسای
محل ،همراه باپسرش ،طارق ،اشتراک مم رزد .طارق فرزند انی که درامریکا
بدنماآمده ،ادعامی کندکه روالمادرش یک عمس ی لبنانی ممباشد .خانم روال در
یک مصاحبه باشبک خبری سی بی اس CBSامریکا اظهارکرد» :هرگاهـمـکـه
داکتر اشرف انی یکماه یادوماه بعد بخاطردیدار ازخان اده به امریکابازممگردد،
من برایش اذای لبنانی طرف عالیه اش را آماده ممساز «) .داکتراشرف انـی
احمدزی اکثرا ً باخانم خ دبخاطر نمایش وعباد به کلمسای محل حاضرممش د.
خانم روالگفت ش هرش یک شخص بسمارمذهبی معل نممش د ،ولی خـ درا
بمشتریک مسمحی می پندارد تایک مسلمان که ازخان ادۀ مسلمـان بـه یـک
خان ادۀ عمس ی مسکن گزین شده است).
سبحه برکف ،ت به برلب ،دل پرازذوق گناه
یدسی مشهدی
معصمت را خنده می آید ز اســـــــتغفار ما
مبارک دی شه سمالبه د وصال استاذی راای !
جناب حاجی صاحب دین محمد خان! حمثمت و جایگاه شما در مقا یـک
مسلمان دع تگر ویک بزرگ منطقه سرخرودچگ نه بشما اجازه ممدهدباکسی
همدست ش یدکه او سه خدا و یک صلمب را می پرستد ؟
چ کفر ازکعبه برخمزد کجا ماند مسلمانی؟
خ ن شهدای ممهن رادربرابرشخصی که اول نه یک مسلمان باورمند بـل بـا
هزارویک دلمل دیگریک مسمحی است که روزهای یکشنبه طارق پسرش را
همراه باخانمش برای عباد به کلمسای محل می برد و باهم عباد حضـر
عمسی مسمح را می نمایند.
گمر که هزارمصحف از ب َرداری باآن چه کنی؟که نفس کافرداری
سررابه زممن چی ممنهی بهر نماز آن را به زممن بنه ،که درسر داری
اب السعمد اب الخمر (رح)
دوستی باش خی برایم گفت بن یس که خداناکرده حاجی صاحب برای ملکـه
عمس ی اش یک کلمسا آبادخ اهد کردواز اناجمل چهار گانه بـرایـش وعـظ
خ اهد نم د .که ال ویع اهلل.
اممدواریم که همه هم ممهنان ماچشم وگ ش خ درا خ ب بازنمایند و چرب
ونر زبانی های مداریهارا نخ رندو ،خ ن شهمدان پاک راه اعالی کلم اهلل را به
هدر نداده و به معامله نگمرند و تعصب ک ر که سرچشمه از جهالـت دارد را
بدور انداخته سرن شت ن باوگان ممهن را همانند نسل ما؛ تباه و برباد نکنند.
چه خ ب خ اهدب دکه همان راه شهمدحاجی صاحب یدیر را ادامه دهمد،چ ن
حاجی یدیر شهمد نعما دارین را نصمب شده است.
جناب حاجی بزرگ ار ! چ ن وایعا وازته دل به خان اده بزرگ ار و شـهـمـد
پرورتان سخت دلبستگی دار این عرایض را خدمت عرض نم د که در این
آخر زندگی وگ ساله پرستی؛ از شأن وحمثت شما بزرگ ار اازی بدورست.
عرق گرفته زپند رخ نمک ی ترا زمن مرنج که ممخ اهم آبروی ترا
*****************************************
سپرنگفلمد ـ ورجمنما
محمدی سف صفا

یادی از شاد روان محمد طاهر بسمل

شاد روان محمد طاهر بسمل  ،دوممن فرزند حضر استاد محمد ان ر بسمـل
شاعرمتعارف ویکی ازپایه گذاران نهضت مشروطمت است  .او در سال 6۰۴8ع
درباابانک چ چشم به جهان هستی گش د .درسهای اولمه رابص ر خص صی
فراگرفت شامل لمسه حبمبمه شد .بمش از6۰سال نداشت که در عهد امانی به المان
جهت تحصمال عالی اعزا گردید.پس از باز گشت در وزار خارجه به کار
پرداخت ودرعقرب سال 6۱66با اتها دست داشتن به فعالمتهای سماسی به امـر
نادرشاه باتعدادی از اعضای خان اده در ارگ زندانی گردید مد چهار سال را
در زندان ارگ گذرانمد و بعدا به زندان دهمزنگ فرستاده شد .نزدیک به پانزده
سال را در بند گذراند .بعد از رهایی از زندان در دوایر مختلف به کار پرداخت .
مرح طاهر بسمل بعد از لشکر کشی ش روی ویت به افغانستان مهاجر شد و
در سانفرانسسک ایامت گزید  .که متاسفانه در سال نزده ن د و چهار عمس ی در
یک سانح ترافمکی جان به حق سپرد روانش شاد باد.
مرح طاهربسمل هماننداسالفش به شعر و ادب عالی فراوان داشت .بـه
بمدل وحافظ وم النا ودیگربزرگان شعر وادب عشق می ورزیدوگاهگاهی هم
به سرودن شعرممپرداخت .سرودۀ زیر ازطبع آن مرح است  :واس خت

کند از وحشت تنهایی غـــم آزادم
همدمی کوکه دهدگوش به آه و دادم
بشنود درد دل سوختــــۀ نا شادم
سر کند گریه به این زندگـی بربادم
گویمش زآتش عشقی که دل وجانم سوخت
خرمن زندگی خرم و خـــندانم سوخت
بازیی بود مرا عشق و گرفتاری عشق
بی خبربودم از آفات و گرفتاری عشق
میزدم خنده به یاس و به گرفتاری عشق هوسم بود به سود و به زیانکاری عشق

(دنباله درصفح پنجم)

هفته نامۀ امید

فرهاد ممرزا
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شمارۀ 869
انانندل ـ ورجمنما

شایدمالعمری اصال ً وجودنداشته باشد  ،ما مال
حامدی یازده سال است بر ما حکومت می کند !

مذاکرا مخفی وپشت پردۀ کرزی باطالبان ،که اخمرا ً افشاءشد ،نتمج فشار
جمعی ازطالبان وحزب اسالمی ،که آنهارادرهمه ام ر کش رجاداده و ،حتی در
یصرریاست جمه ری بعن ان مشاورین بسمار نزدیک اواجرای وظمفه ممنمایند،
ب ده است .دیداراوبایکی از اعضای بلندپای همئت صلح وآزادی برای افغانستان
که بکابل دع شده ب د(بعدا ً ازاین گروه سخن خ اهمم گفت) ،سـفـرنـ از
شریف صدراعظم پاکستان درهممن م یع به کابل و ،شایدهم ارتباط اوبه طریقی
باآی اس آی پاکستان(که من آنراحک متی دربمن حک مت پاکستان ممدانـم)،
که ازکرزی که مااو راممشناسمم ،همچ بعمدنمست .او باچرخش یکصدوهشـتـاد
درجه ازتصمممش درامضای یراردادامنمتی باامریکا اباءورزیدو ،ک چکتـریـن
ارزش وویعی به فمصل ل یه جرگ مش رتی ،که به امرخ دش بامصرف بمش از
هشتادملم ن دالربرگزار شده ب د ،تایمدپارلمان کش ر ،همسایه هاواکثریت مرد
کش ر ،یایل نشدو ،بعدهم بالفاصله بدون محکمه بمش ازهشتادطالب رااززنـدان
بگرا آزادکرد ،که این یاتلمن مرد افغانستان درپهل ی یتل صدها هزارافـغـان
بمگناه و ،هزارهاعسکروپلمس افغان وامریکایی که اخمرا ً شاهدیم ،این نامسلمانان
با بریدن سرهای افغانها درجن ب کش ر ،محض بجر کارکردن آنهادردستگاه
دولت ،که بعد بجای ت پ با سرهای آنهاف تبال کردند ،دیگرهمچ جای شبـهـه
وتردیدی بایی نمی ماندکه بگ یمم کرزی وایعا ًیک طالب است ،که ازشـروع
حک مت م یت تاحال به ان اع وایسا مختلف علنی ومخفی به نفـع طـالـبـهـا
ک شمده و ،درچنمن فرصتمکه چندماهی ازختم حک مت فاسد ،ننگمن وبمکارۀ او
نمانده ،دفعتا ً درصدریکعده پمشنهاداتی که ازآن درست نممدانمم ،م ض ع صلح
باطالبان راعن ان ممکند ،وآن اینکه (امریکابه پاکستان فشاربماوردوهردوکش ر با
صدایت تما به این اایله پایان بخشندو ،اگرامریکااینکارراکه ممت اند ،نممکند،
پس ازم ُلک مابروند ،تاماخ دچارۀ کارخ درا بکنمم)! بعدهم درارشاداتـش! یـا
بگ یمم چرندیاتش که باچه الفاظ بازاری اداممش د ،م ج دیت امریکا راازشروع
تاحال باعث همه کشمکشها ،ناراممها ،بهم اندازیها واوضاع خراب وابتر ایتصادی
وفساداداری دانسته و ،ممگ یددرین مد بمشترازدهسال آنهابجزمصمبت ،مصدر
همچ کاروخدمتی در افغانستان نشده اند !
اظهاربسمار بمشرمانه وبه اصطالح دروغ بسمارشاخدار اوکه باتما پ ُر رویی وبی
حمایی به وزیردفاع امریکا مسترگمت ،حمن سفرش بشمال ممگ ید(:این جنگها
را درکش رما مرد شمال که باپاکستان وایران و روسمه بسته اند ،به نفع آنهابراه
انداخته اند)(نقل ازکتاب آیای گمت) یعنی که اصال ً طالبانی وج دندارد !
باورکنمد این گفت او به وزیردفاع امریکا ،آیای گمت ،که از زیره وپ دینـ
طالبان آگاهست ،گرچه به ظاهربسمارطفالنه واحمقانه معل ممش د ،امایک چمز
ازآن مشه د وروشن است و ،آن اینکه این آد مکارچه انسان دو رو ،خطرناک
ویک ی گرای افراطمست که می خ اهدازهرطریقی که ممسرشـ د ،ازیـن
خاینمن ،یاتلمن وننگ پشت ن وافغانمت وانسانمت حمایت کند ،به اندازۀ که بـار
اینهمه جنگ و جدال وکشت وکشتاروجنایا این برادران ناراضی اماعمنی اش
را بردیگران بمندازدو ،حتی اصالًازم ج دیت آنها انکارکند .این انکار کرزی
ازوج دطالبان به این گفت ن رمحمدتره کی ممماندکه در اولمن نطق رادیـ یـی
اش درپنجم ماه می 6۰78گفت که(:حزب دم کراتمک خلق افغانستان هـمـچ
گ نه ارتباط باکم نمسم نداردو ،همه شایعاتی فتنه ج یان مخالفمن است().داکتر
سنزل ن ید) .
کرزی باطرزگپ زدن ساده وعاممانه ،دلس زانه وملی گرایانه اش ،که خـدا
بهترداند ،همه ازتظاهری بمش نمست(عملکرداودرمسایل داخلی وسماستخارجی
کش رکه باچه رس ایمهایی همراه ب ده است) ،ممخ اهدمرد خـ شـبـاورمـارا
متقاعد بسازدکه اوبه این لحاظ یراردادامنمتی را ،باوج دفشارشدیدامریکا امضا
نممکند ،که این یرار دادبه منفعت آنهاومخالف منفعت ومصالح ملی ماست! در
حالمکه به وایعمت ممداندکه این یراردادبه منفعت هردوکش رومنطقه ودنماست
وافغانستان بدون کمکهایکه این یراردادبهمراه دارد ،بامشکال بزرگ ایتصادی،
امنمتی ،تجدیدجنگهای ی می وسمتی وحتی چندپارچگی م اجه خ اهدشد ،اما
کرزی باآگاهی کامل ازع ایب نا هنجارآن ،همه رایربانی حمایـت ازبـرادران
طالبی اش می کند .
اینک مختصرا ًممپردازیم به معرفی کمسم ن صلح وآزادی برای افغانستان ،که
مرکزش درآلمان است .این کمسم ن بعقمدۀ من ت سط گـروهـی ازحـزب
اسالمی ب ج دآمده ،که متأسفانه زیرنا صلح و آزادی همه مساعی شان براین
است که زممنه رابرای آمدن مجدد حکمتماروبقدر رساندن حزب اسالمی در
افغانستان مساعدبسازندو ،متأسفانه گروهی ازاشخاص خبمروآگاه ،فهممده یـانـا
فهممده ،نظمر گروه یبرس باآنهایکجاشده اند .هریکی دوماه عض ویاسخنگ ی
این کمسم ن درتل یزی نهای برونمرزی ظاهرممش ندودرحالمکه می ک شندمرا
ش شانرادرلفاف الفاظ بسماردلس زانه ووطنخ اهانه وایعا ً برای صلح درافغانستان
وانم دکنند ،امازودچهره های وایعی شان ه یداممش دکه چه ممخ اهندوازچه
کسی پمروی ممکنند !
در راپ راین گروه که در ردامضای یراردادامنمتی باامریکااشاعه یافته ،نخست
ازینکه چرادرین م ردنظرگروهی طالبان وحزب اسالمی گرفته نشده ،انتـقـاد
کرده و،بعدازم یف کرزی درعد امضاء این یراردادپشتمبانی نم ده ،حضـ ر
ی ای امریکارادرکش راشغال تلقی وامضای یراردادرامخالف منافع ملی افغانستان
ممدانند !باوربفرمایمد بدگ یی ومذمتی که آنهادرین راپ رازامریکانم ده انـد،
استعمال عمن لغا وجمالتمست که کرزی به آنهاروا داشته است!
درپایان این راپ ر ،آنهامثل کرزی ،ممخ اهندهرچه زودتردر افغانستان صلح
آورده ش دوسپس باتما پررویی وبمحمایی متذکر ممش ندکه جمعی ازحک مت
فعلمکه دست شان بخ ن مرد آل ده نباشد،باگروهی ازطالبان وحزب اسالمـی،
بایدبه این کارایدا نمایند !
تعجب دراینجاست که هم این گروه وهم کرزی ،طالب وحزب گلبدین را
پاک وبمگناه وافغاندوست ووطندوست وانم د ،وباتما ویاحت وبمحمایـی بـه
بهان اشغال امریکا ،که تاآنهادرافغانستان اند ،جنگ خاتمه نمی یابد ،ممخ اهنداین
یاتلمن وخاینمن راکه بمشترازده سال است ازخاک دشمن باکمک وسالح دشمن،
به هزارهامرد بی گناه مارابرای برآوردن مرا ش باداران پاکستانی شان کشته
و هن زهم ممکشند ،بازهم بخاک مقدس ماحاکم سازند .
باآنکه یقمن کامل دار که دربمش ازدهسال مرد ماچه درداخل وچـه در
خارج ،درهرسطح زندگی که یراردارند ،رئمس جمه رچپن پ ش شانراخـ ب
ممشناسندو ،ازعملکرد اوآگاه اندکه بادستگاه حک مت فاسدش ،ازروزیکه از
پسک چه های ک یت پاکستان بامعرفی آی اس آی ،ت سط امریکابه اوج یدر
رسمد ،تاحال که روزهای واپسمن زعامت ننگمنش راممگذارند ،درحق این ملت
چه روا داشته است !طالبان مزدور و ملعبه های آی اس آی ،که ت سط کـی و
برای چه منظ ری ب ج دآورده شدند ،نمزبرکسی پ شمده نمست .تسلط آنهابـر
اکثریت خاک کش ر ما که با کمک کی به وی ع پم ست ،و این ددمنشان نا

پروفمسرداکتر حمدر داور

هویت ملی ما درخطراست

آلمان

برادرعزیز وارجمند آیای محمدی ی ک شان،
به سلسل ن شت که یبال ً بغرض سرگرمی وتفرج خاطرخ انندگان محتر بـه
جناب شمافرستاده ب د  ،متأسفم که این بارمطلب تش یش آور وناگ اری را ،که
ه یت افغانی ماراجریحه دارممسازد ،برای جلب نظرهم طنان بادرایـت مـابـه
نشرمی فرستم.
به افغانهای صاحب نظرمااین نکته برمالءاست که ه یت یک عنصر الیتجزای
وحد ملی ،وابستگی وعالم آزادمنشی یک جامعه می باشد .باکمال تأسـف
باچشم ِ سرمشاهده ممنمایمم که این عطم هستی ملت ماکه مق ی وحد مـلـی
ممباشد ،ازاثرخص متهای ی می ،زبانی واختالفا عقمدوی جـنـگـسـاالران و
یدر طلبان داخلی ازیکطرف ،و تبلمغا خ دارضان اجانب ازطرف دیگر،
آهسته آهسته روبه اضمحالل وازهم پاشمدن ممباشد.
هراس ماازکف دادن سنن وعنعنا حسن افغانی ،تجددگرایی ک رک رانه از
رس وفرهنگ بمگانه ،ط رمثال تقلمد بمخردانه وساز و ن ای یکتعداد دیسـکـ
مشربان کری الص ممباشد ،که بهمراهی م زیک الکترونمک(کمبـ رد) ،و
خ اندنهای بی مفه وابما خ د ساز خ یش ،محافل خجست سرور وشادمانی
مامهاجرین پناهگزین اروپا وامریکا رابمک ن ع ریص خان اربی (دسک تمک)
مبدل ممسازند ،وفرزندان ماراساعتهای مت اتر که االبا ً الی ح الی صبح دوا می
کند ،به پایک بی وجست وخمز ونعره های بی اسل ب تش یق می نمایند.
درعروسی هایمکه بهممن من ال برگزارممش د ،والدین عروس وداماد همچنمن
دیگرکالنساالن دست زیر االشه نشسته به حمر فروممروند ،هرگاه مشـاهـده
ممنمایندکه اوالدایشان هنرنمایی عجمبی ممکنند .مهمانانی که ازراههای دورمی
آیند ،فرصت اح الپرسی ودید وادید صحمح راتنهادرم یع اذاخ ردن دارنـد.
یرارشنمدگی دریک عروسی که درشهرفرانکف ر برگزارشده ب د ،یکی از
حاضرین ازخ اننده خ اهش کردکه بعضی مهمانهاآرزودارند که کمی صدای
م زیک (کمب رد) راپایمن بماورید .خ اننده باعصانمت صداکردکه ماجـ انـان
برخالف شما ،م زیک وخ اندن بلندتر راخ ش داریم !!!
بنده درچنمن م اردی که ه یت خصلت افغانی ما رامنک ب ممنماید ،ومجالس
گردهمآیی وشادی ماراکه گاهگاهی درخارج ازوطن ما ممسر ممگردد ،مختـل
ممسازد ،والدین رامقصرممدانم ،که مانع بمگانه شدن فرزندان شان واسـتـخـدا
اینگ نه خ اننده های یاوه سراوبی هنر نممش ند .هنرمندان خ ش آوازی که با
ازل خ انمهای طرب انگمزخ د ،وآال م سمقی عنعن ی ماشـنـ نـدگـان را
مسح رمی نمایند ،کمترچانس دارندکه درمحافل خ شی استخدا ش ند ،وهـر
گاه استخدا هم ممش ند ،مجب رساخته ممش ندکه به مانندخ اننده های بلندآواز
وم زیک اربزده وهمجانی سازوسرود بن ازند ،زیرادرامر آن ،بازار سازوسرود
خ اننده های هنرمند ما در کسادممباشد ،هرگاه سازوطنی بن ازند واشعارپرمعنی
شعرای نامداروطن رابسرایند .
بنده حسر آن فرخنده ایامی راممخ ر  ،که هنرمندان ماهر وبا استعـدادمـا
محافل شادی وجشن اره های مارا با سازوسروددلن ازخ د ،جـ ش وخـروش
بخص صی می بخشمدند .گاهی به مذاق کالنساالن و لحظاتی به ذوق ج انـان،
باخ اندنهای کالسمک ومحلی ،دل پمر وبرنا رابدست می آوردند.
من درآن یتمکه آیای کرزی برای باراول بحمث رئمس جمه رکش رآسـمـب
رسمدۀ ماانتخاب گردید ،ازعمنک خ شباوری ،تص رممکرد که وی شـایـداز
صدق دل درراه آبادی وآزادی وطن مبادر ورزد .از هممن جهت ،درآن زمان
*****************************************
مسلمان مغایرهمه شعایر وارشادا یرآنی ،مرتکب چه جنایا ویتل ویـتـال
ظالمانه شدندو ،زیرنا اسال چه مصمبتهایی را برمرد ماآوردند ،همه دراذهـان
مرد مابایمست.
جنایا حزب اسالمی بعدازشکست ش روی ،اگرتحقمق و بررسی عـادالنـه
ودرستی ص ر گمرد ،باتخلف ازپممانهای منعقده بمن مجاهدین ،به امرباداران
شان مسئ ل همه جنگهایی اندکه عمدا ً برگروههای دیگرمجاهدین تـحـمـمـل
کردندو ،مخص صاراکت زدنهای آنها برکابل زیبای ما که بمش ازسی هزارمرد
بمگناه راشهمدونصف کابل راویران کردندو ،اگرت سط ی ای مسع د شهمد از
چارآسماب رانده نمی شدند ،ممکن هم نف س کابل شهمدوهم کابل ویران می
شد ،نمزازیادباشنده های کابل وحتی جهان نرفته است .
بایاددهانی وروشن کردن اذهان همه ازویایع گذشته ،که کرزی وگروه طالبان
وحزب اسالمی برملت ماچه کردند ،ه شدارممدهم که آنهادست ازسرملت ما
برنداشته اندوهم مساعی شان برآنست که در چنمن فرصتمکه انتخابا ریاست
جمه ردرپمش است ،به ن عی در بمن ت ده های ملت رخنه کنـنـدوبـاکـمـک
باداران آی اس آی شان اوضاع راچنان نارا  ،پرآش ب ومکدر سازندتابه آسانی
بت انندازآن استفاده های سماسی مطل ب شان نمایند .مثالکرزی بااعالن حالـت
اضطرار ،انتخابا رابه تع یق اندازدو ،بعدهمه زممن آشتی باطالـبـان وحـزب
اسالمی رایگانه راه نجا افغانستان ازین کشمدگمهاوانم د سازد.
ط ریکه ازخبرهاممشن یم ،حک مت کرزی امنمت همه ح زه های انتخاباتـی
رادرسراسرکش رتنهابه ی ای امنمتی افغانستان سپرده واز پذیرفتن ی ای امنمتـی
نات که دردو دورانتخابا گذشته مام ریت داشتند ،معذر خ است است.
اگروایعا ً ی ای پلمس وامنمتی مااهلمت وکفایت اجرای این امررا داشته باشند،
جای همچ تش یشی بایی نممماند ،اماازآنجاکه متأسفانه آنهادراجرای وظایف شان،
گذشته ازینکه بسمارنات ان اند ،امکانا نف ذطالب وحزب اسالمی هم م جـ د
است ،چنانچه یتل26عسکرمادوهفته پمش ،نسبت نف ذاین خاینمن ب د ،که البته تا
حال بارهااین فاجعه تکرارشده وبه صدهاعسکروپلمس افغان وامریکاتلف شدند.
لذاایجاب ممکندکه کاندیدهای ریاست جمه ربسمارمحتاط ب ده برای حفاظت
شان محافظمن ازخ دداشته باشندو ،مردمی که برای رأی دادن ممآیندنمز مترصد
اوضاع وحمایت یکدیگرشان باشند ،چه باورکنمدکرزی وحک مت کرزی که
درین اواخر بنابرنظرخ اهمهای فرمایشی شان به یک فمصدی بلندمرد ازآنهاو
کارهای شان طرفداری کرده اند ،درخ رهمچگ نه اعتمادو اعتبار نمستند.
بایداعتراف کردکه من ازآنچه راجع به کرزی ن شتم ،مخص صا که باکلماتی
ازاویادکرد که احترا وحرمت مقا مقدس وواالی زعامت کش ر ،که او از
آن نمایندگی ممکند ،رعایت نشده ،انصافا ً بسمارناراحتم .اماازآنجاکه کرزی در
حفظ این امانت ملی که به او سپرده شده ،باحمایت وطرفداری ورهایی خاینمن
ویاتلمن مرد ماکه ازآدرس دشمنان کش روکمکهاوسالح آنهاهزاران مرد بی
گناه ماراممکشندومغایرومخالف کرامت انسانی ،باسرهای بریدۀ آنهاف تبال می
کنند ،دیگرارزش وشایستگی آن مقا رانداشته سزاوارویابل احترا نمست .
درپایان این ن شته ،که بسماربه درازاکشمد ،ازهم خ اهران وبرادران عزیز ت یع
دار که درانتخاب رئمس جمه رآیندۀ کش رنهایت محتاط ودیمق باشندو ،بـه
کسی رأی بدهندکه دست منح س وکثمف آی اس آی پاکستان دریفا نداشته
ومثل کرزی راه رابرای باز گشت مجددحزب اسالمی وطالب درکش رما بـاز
نکند ،ازهمه گذشته ،آبرو وعز وحمثمت وارورملی ازدست رفت کش ررا دو
باره اعاده نماید  .ومن اهلل الت فمق /

صفحۀ پنجم

که بنده عهده دارریاست(انجمن صلح افغانستان) در ب ُن ب د  ،به نماینـدگـی از
طرف اعضای جمعمت مذک ر نام به رئمس جمه رمنتخب فرستاد  ،که یکی از
پمشنهاداتم به ایشان ،جل گمری ازخطربمگانه شدن وازدست دادن ه یت افغانی
فرزندان افغان درخارج ازکش رب د .به آیای کرزی پمشنهادنم ده بـ د کـه
خدمت بزرگی رادرراه وحد ملی انجا ممدهندهرگاه ط رمثال از مقـامـا
آلمانی خ اهش دوستانه نمایندتادریکی دوشهرآلمان که در آن تعدادافـمـری
افغانها ایامت دارند ،الایل هفته واردومرتبه ک رس هایی دایرش دکه درآن از
جانب من رین بمکاروبی عایدافغانی راجع به زبان ،فرهنگ وتاریخ افـغـانسـتـان
تدریس ش د .مطل بمت اینگ نه پروژۀ تن یری دراینست که ازیکطرف ازبمگانه
شدن اطفال ماحتی ال سع جل گمری ممش د ،وازجانب دیگربرای تحصمل کرده
های خانه نشمن افغانی مصروفمت وع ایدی پمداممش د ،ودست شان به طـرف
ادارا خمری دولت آلمان درازنممش د .تفصمل بمشترنامه ا رابه آیای کرزی،
که به ج ابی این خدمتگاروطن راشایسته ندانستند ،درآینده بغرض جلب نظـر
خ انندگان جریدۀ وزین اممد اشاعه خ اهم کرد.
برعکس سازوسرودمبالغه آممزواربزدۀ که درف ق ازآن تذکربعمـل آمـد،
محافل عروسی بعضی ازفاممهای افراطی مذهبی به من الی برگزارممش دکه در
آن گذشته ازجایگزین کردن زن ومرددرسال ن های جداگانه ،سـازوآواز را
نمزمغایرمعایمردین مقدس اسال ممدانند !
بغرض استرضای خاطرج انانمکه فریفت ش ر ون ای همجانی ون آوری سازو
سرود اربمان هستند ،بصراحت بعرض ممرسانم که هدف ن یسنده بهمچ وجـه
تقبمح ونک هش ج ش وخروش اربی ومدرن نب ده ،بلکه اینگ نه گرایش رادر
جشن اره های مخص ص ج انان مقتضی ویت وزمان ممداند .نظرن یسنده در
این رابطه ناشی ازعقب گرایی ،کهنه خمالی ،تعصب ملی ویاکبرسن نممبـاشـد.
بلکه اندیشه داردهرگاه می بمندکه محافل عروسی وبساط شادمانمهای عنعن ی و
پسندیدۀ ماافغانهای مقمم خارج ،چنان صبغ دسک تمک مشربی وسـاز وآواز
همجانی رابخ داختمارنم ده که مختص به خ استهاومذاق فرزندان ما ،ومنـافـی
ذوق وعالیمندی بزرگان واولماء ممباشد .اممدواریم دوشمزگان وپسران ارجمند
وخردسال مابه این وایعمت ملتفت گردندکه م زیک بلندآواز وسرودهای ش ر
انگمزدرعروسمها ومحافل فامملی اروپایمان واربمان همچگ نه مطل بمتی نـدارد،
بلکه تنهامخص ص ریص خانه های بلندآوازdiscothequeممباشد.
هم طنان من رماکه ازروی اجباروبخاطرنجا فرزندان صغمرشان از خـطـر
مرگ وگرسنگی ،ایامت رادرکش رهای بمگانه ترجمح داده اند ،طبعا ً بـه ایـن
نقمصه نمزملتفت شده اندکه گذشته ازمحافل سرور و شادمانی مبالغه آممـزوپـر
مصرف ما ،مراسم تعزیت وس گ اری ما افغانهای مقمم خارج هم یکن ع شم ۀ نا
هنجاری رااختمارنم ده ،زیرااز یکطرف اعالنا دامنه دارف تی دررسانـه هـاو
جرایدازطرف مرب طمن فاممل وایارب دوردست ،که درحقمقت عالم تبارز و
همچشمی فامملهارا وانم دممسازد ،انسان متفکرویناعتگر رابه حمر فروممبرد.
ازجانب دیگرمراسم بخاک سپردن وفاتحه گمری درمساجدنمزبرطبق رسـ
خجست اسالمی وعنعنا پذیرفت افغانی برگزارنممگردد .بنده که االب اویا
درمراسم تعزیت وس گ اری دوستان وایارب در آلمان اشتراک مم رز  ،دربسا
مراسم رنج می بر که ممبمنم هم هنگا تدفمن وهم درمساجد ،االبا ً اشـخـاصـی
وعظ وسخنرانی ممنمایندکه چ ن کدا شغل وپمش دیگرندارند ،وفایـددانـش
اسالمی هستند ،محض بخاطرتبارزشخصی ،مسلک واعظی رااختمارکرده انـد،
کمتر خ درامصروف تالو وتفسمرآیا متبرکه ممنمایند ،بلکه بمشتربا نصایح
بمخردانه واندرزهای کشاله دار ،باعث کدور حاضرین می گردند .دربعضی
مراسم عزاداری واعظان ک ته نظرومالهای متعصبی که اکثرایشان ازگماشتگان
احزاب افراطی ممباشند ،چنان روایاتی را ابالغ ممکنندکه ناشی ازعقب گرایی و
منافی تن راسالمی ب ده ،دارای همچگ نه ماهمت ارشادی وتربم ی نممباشد.
اینگ نه مبلغمن افراطی مذهب کمترطلب مغفر درحق مت فا و شهدای راه
آزادی ممنمایند ،ویادربارۀ الها وحد ملی ما ،نجا وطن ازشرتفریه اندازان،
ی پرستان ورهایی ملت ستمدیدۀ ماازین ورط تمره روزی ودرماندگی سخن
ممگ یند .تأسف درین است که ول اکثریت حاضرین ازسخنرانمهای طـ یـل
چنمن واعظان عقده دار رنج ممبرند ،ولی همچکدا ازهم طنـان بـادرایـت مـا
مبادر بخرج نمی دهندکه اینگ نه مالهای امرمسلکی وافراطی راتنـبـمـه و
سرزنش نمایند .ومن اهلل الت فمق /
*****************************************
شهر خربوزه (دنباله ازصفح هفتم)
مرد بی شهامت آن اختمار مرگ و زندگی خ د و اوالد شان را بـدسـت
مداری پارک زرنگاروجمب ره های سگبازوکمسه مال آن سپرده وبمتفاو نظاره
گر خرابی و بربادی کش ر بدست طالبچه مداری و برادران انفجاری و انتحاری
او ممباشند.
اینجا چنمن شهر خرب زه است که پ لمس ملی و اردوی ملی آن با یب ل خطرا
جانی دشمنان یسم خ رده این خاک را دستگمرممکنند ولی گلها بـرو رئـمـس
جمه ر آن دوباره آنها را از زندان رها کرده به سنگر دشمنان وطن می فرستد.
اینجا چنمن شهر خرب زه است که گلها برو رئمس جمه ر آن دشمنان و یاتـالن
فرزندان این وطن را برادر خطاب کرده و نعش م ل ی ریمب سرگله طالبان را
ازپشاورتاتخار ذریعه چرخبالهای شخص خانمش انتقال ممدهدولی برای انتقـال
جنازه های شهمدان گلگ ن کفن اردوی ملی تا خانه هایشان حتی خری لنگی هم
وج د نداردکه فامملهای بمچاره شهمدان مجب رممش ندجنازه فرزندان شانراخ دتا
خانه هایشان انتقال دهند.و اینجا چنمن شهر خرب زه است که گلها برو رئـمـس
جمه رآن به جر خمانت ملی بجای مجازا به دریافت لقب بابای ملت مفتخر
شده ویصری شاهانه ای هم در ارگ ریاست جمه ری بدست می آرد.
*****************************************
واسوخت ( ...دنباله ازصفح چهار )
کــند ازسلسلۀ بوالهــــــوسی آزادم
تاشود صاحب درد این دل هردم شادم
گرچه درعیش وطرب رشک رفیقان بودم
حسرت داغ به دل با لب خـندان بودم
سایه سان سر به زمین در پی خوبان بودم همچــــو آیینه به روی همه حیران بودم
شود آلوده به خــــــون دل من تیر یکی
به امیدی که شوم بسمل شمشیر یکی
طرز رفتار و خــــــــرام قد دلجو دیدم
من از آن روز که آن شوخ پریرو دیدم
شعله ور آتش عشق از بن هر مو دیدم
تا همان چشم سیاه و خــم ابرو دیدم
تیره شد روزم از آن نرگس جادوی سیاه خانه ویران دل من گشت به یک برق نگاه
بس تپیدم که شود یـــار من آن سیمین بر به جز از وصل نبودم هوس و شور به سر
خورد از شوق لبانش چــــقدر خون جگر تا که در سنــگ دلش زاری من کرد اثر
آخر ازطالع بیداربه اقبـــــــــــال قریب شدم از بـــادۀ وصلش قدحی چند نصیب
عمرمن درنظـــرم عشرت بی پایان بود محفل عیش و نشاطم همه پر سامان بود
همه آسیب جـهان از نظرم پنهان بود
زنـدگی صحنۀ نیرنگ من و جانان بود
مست بودم زشراب لب میگون شب و روز گاه خندان و گهی با دل پر خون شب و روز
از گداز دل و جان غیرت پروانه شدم
دل و دین باختـــۀ نرگس مستانه شدم
گرچه بد در نظر از خود و بیگانه شدم
همدم یار خود و از همـــــه بیگانه شدم
عشرتم تلخ ز یک فکر المــــناک نبود
هیچم از سر زنش و طعنۀ شان باک نبود
ناگهان سنگ جفا شیشۀ عیشم بشکست
غافل از کینه وری های زمان بودم مست
حاصل عمر خوشم رفت به یکبار زدست
دل که در خواب وفا بود ز بیداد شکست
خاک بر سر کنم از جور تو ای چرخ حسود
اینک از آتش هجرت همه تن می سوزم

او به اغیار همی سازد و من می سوزم
(طاهر) از زندگی خویش کنون بیزارم

رحــــم در فطرت بد ذات تو یک ذره نبود

در فراق بت خود همچو سمن میسوزم
میکنم گریه و در کنج محن می سوزم
ای اجل رحـــم کن آخر به دل بیمارم

هفته نامۀ امید
شعارهای کاذب غنی احمدزی (دنباله ازصفح دو )
باید درمبارزا انتخاباتی برای شهروندان کش رنا ببرید.
ششم :درهرکش رتعامل براینست که ژورنالمستان درم یع انتخابا در م رد
سالمت جسمی وفکری نامزدان ریاست جمه ری س ال ممکنند که متاسـفـانـه
ژورنالمستهای ما درمصاحبه های مطب عاتی ومناظره های تل یزی نی این سئ ال
را ازکاندیدهای ریاست جمه ری نکرده اند .دانش سماسی  ,کرکترخـ ب و
داشتن صحت عالی ازجمله مشخصاتی است که یک زعمم ویا رهبرسماسی یک
کش ربایدداشته باشد ،ولی اشخاصمکه باآیای اشرف انی احمد احمدزی همکار
و از نزدیک با اودرتماس ب دند شکایت ازکرکتراحمدزی داشتند واورا شخص
پرخاشگر,عصبی مزاج ,مغرورویکه تازکه درعمن زمان ازمریضی معده شکایت
دارد تعریف ممکنند.
آیای احمد زی مصروف زدوبند هاوریابت های انتخاباتی است ولی جامعه
مدنی وژورنالمستان که نامزدان ریاست جمه ری را برای مناظره دع ممکنند
این ن شته رااز نظرگذشتانده ودرم یع مساعد برای وضاحت م ضع این سئ ال
ها را با کاندید های ریاست جمه ری مطرح کنند.
وطنداران محتر ! افغانستان دریک مرحله حساس تاریخ یرارداردماباید بـه
شعارهای واهی یک یاچند نامزاد انتخاباتی گ ل نخ رند .وظمفه ایمانی ووطـن
دوستی ماافغانهاست که گفتار،کردار وروشهای گذشته این کاندیدها را بدیـت
تحلمل کنمم وبه کسی رای داده ش د که دارای برنامه خ ب انکشافی وافق نظر
وسمع که هدف آن وحد ملی کش ر باشد تا بت اند این مملکت بال کشمده را
از بحران نجا دهد وتداو سماست یبمله گرائی ,تعصب زبانی ونژادی وزنـد
وبند های ی می مملکت را به یهقراه وبدبختی س ق ممدهد باید زن و مرد ایـن
کش ردراین انتخابا سهم گرفته با یک روحمه برادری وبرابری وحد ملی را
تق یه بخشمده و یک حک مت وسمع البنماد که نمایندگی ازهمه ایشار وگـروه
های اتنمکی که متضمن نجا وطن از وضع نا هنجارونابه سامان کن نی بـاشـد
انتخاب و راه را برای یک آااز ن ین هم ار سازند/.
*****************************************
برادری کرزی با قاتالن ( ...دنباله ازصفح س )
باید به محکمه س ق داده ش ند.
یکی ازآنهاکه روزپنجشنبه ید به بمرون گذاشت ،عبدالصمدنا دارد وگفت
اورا ازولس الی اندر ازنی که منطق زیرتسلط طالبان ممباشد ،پانزده ماه پمش که
بطرف ولس الی نرخ روان ب د ،گرفتارکردند .ولس الی نرخ هم یـک مـرکـز
مستحکم باامان دروردک ممباشد .عبد الصمدکه باچهارنفررهاشدۀ دیـگـر از
یندهار ،دریک تکسی بس ی شهرروان ب دند ،دریک مصاحبه ازطریق تلفـ ن
همراه گفت که او یک دهقان ب ده نه یک باای .بخاطردستگمری وزنـدانـی
شدنش دلمل ارائه نشده است( .آنهاهمچ مدرکی علمه من پمداکرده نت انستندکه
دال بردخالت من درخطاکاری من ب ده باشد).
مقاما نظامی امریکادریک بمانم دیگرنگرانی عممق خ درادرم رد تهدیـد
بالق ۀ آن رهاشدگان علمه ی ای ائتالف وی ای افغانی ابرازکرده اند.آیای کرزی
درواکنش به این نگرانمهاطی یک کنفرانس درانقره گفت مقاما نظامی امریکا
باید مزاحمت خ درادربارۀ ی ۀ یضایی افغانستان مت یف سازند.
آزادسازی 15زندانی ت سط کمسم ن بررسی ص ر گرفت .بنابـرادعـای
عبدالشک ر دادرس ،رئمس کمسم ن ،ش اهدومدارک کافی وج دنداشت که
به محاکمه س ق داده ممشدند .دادرس اممد واری نشان دادکه 2۱نفربایممانده هم
اززندان آزادگردند.
عکس العمل ادارۀ اوباما درمقایسه باواکنش نظاممان امریکادر افغانستان ،گ ُنگ
ب د .یکی ازافرادرسمی امریکااظهارنم دکه اگر افغانها نمی خ اهند آنـهـارابـه
محاکمه بکشانند ،ارزش آنراداردتاما به مقابله برخمزیم.
بسماری اززندانمان بگرا بدون آنکه سمستم یضایی افغانستان پرونده هایشـان
رابررسی کرده باشد ،سالهابنا دشمن محارب زندانی ب دند .کرزی که زنـدان
بگرا را(فابریک ت لمدطالبان) ناممد ،بارهاگفته است که اوممـخـ اهـد زنـدان
مذک رمسدودگردد ،درحالمکه درآنجا صدهازندانی دیگرت سط مقاما افغانی
نگهداری ممگردند .هن زهم شماری زندانمهاکه فکرممشـ دخـارجـی واکـثـرا ً
پاکستانی ممباشند ،در زندان بگرا ت سط امریکایی هامحب س می باشند.
مام رین ادارۀ امریکاگفتندکه نممخ اهند تما روابط خ درابخاطر هـمـمـن
م ض ع بخطرم اجه سازند ،وترجمح ممدهندکه بجای مقابله در بارۀ رهایی 15
نفرزندانی ،انتظاربکشند تادورۀ ریاست کرزی پایان یابد.
این ن ع صبروتحمل درکنگرۀ امریکاکمتردیده ممش د .یکی ازجدی ترین
حامی مشارکت امریکاباافغانستان ،سنات رلندسی گراها  ،سنات رجمه ریخـ اه
ازایالت کرولمنای جن بی اخطاردادکه اگرآیای کرزی ترک م یف نکنـدواز
استعمال کلما تخریش کننده علمه امریکا خ دداری ن رزد ،اوحمایت کمی را
که درواشنگتن برای بایی ماندن ی ای امریکادرافغانستان وج ددارد ،بربادممکند،
وملمارد هادالرکمک ساالنه راکه برای تم یل مملکت ضرورممباشد ،ازدسـت
ممدهد .سنات رگراها افزوداوعز داردبادرنظرداشت تهدیدهای اخمر ،ازکنگره
بخ اهدتاازپرداخت پ ل کمکهای انکشافی افغانستان تازمانمکه کـرزی مـقـا
ریاست جمه رراترک ممنماید ،خ دداری ورزد .سنات راطممنان داردکه کنگره
آنراتایمدممکند .گراها افزودکه وی ازجمل سماستمداران عمده ممـبـاشـدکـه
هن زهم متعهد به پروژه های امریکادرافغانستان ممباشند» ،ولی نه به هریممت ! «
سنات رگراها روزپنجشنبه6۱فبروری دریک مصاحبه بمان داشت»:شـمـار
کسانمکه درکنگره ازروابط درازمد باافغانستان حمایت می کنند ،بسماراندک
ممباشند .همچ سماست دانی درامریکا ،بخاطر طرفداری ازخروج ازافغـانسـتـان،
م رد سرزنش یرارنممگمرد« ! / .
*****************************************
بازنگری دورۀ امانی ( ...دنباله ازصفح چهار )
وآن یسمتی ازملکمت علماحضر مادرشاه ،سردارعنایت اهلل خان بـرادرشـاه
وسپهساالرمحمدنادرخان را دربرمی گرفت.
بگفت دانشمندافغان آیای پمکارپاممر ،اوبافراست کامل ممدانست که هرگـاه
آب ازمنشأ وسرچشمه گل آل د وناپاک باشد ،ک شش وتپش برای پاک کاری
آن درشاخه های فرعی وپایمنی ،بمه ده وعبث خ اهدب د .پس ،درید نخست
تعدادزیادی اززنان وکنمزان(ص رتی وامرنکاحی) اممرحبـمـب اهلل خـان را
مرخص کرد ،باصدورفراممن پادشاهی ،خریدوفروش انسان بعن ان کنمزواال
راکه ازدوران اسارتبار پدرکالنش به ارث مانده ب د ،ملغی یرارداده بهره کشی
های انسان ازانسان راننگمن وشر آوراعالن کرد .بهممن اساس ،هزاران مرد وزن
هزاره ون رستانی وبدخشانی و ...که یبالًبه اثرفرمان و اجازۀ اممرخـ ن آشـا
(عبدالرحمن خان) ازبازارهای کابل خریداری شده ب دند ،آزادگردیدند .تعدد
زوجا راممن ع اعالن نم ده وخ د برخالف رسم شاهان ماضی ،باداشتن یک
زن(ملکه ثریادخترمحم د بمگ طرزی) اکتفاکرد .مصارف سرسا آوردرباررا
کاهش داد ،و خ شگذرانی و (دیگچه پزانی) و تجمل پرستی را حقمر شمرد،
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شمارۀ 869
اشرف غنی مغز متعفن درجه اول (دنباله ازصفح دو )
ممکند .چنمن شخص یک م ج د شارالتان ،الابالی ،فاید اخالق ولمایت رهبری
است .ماداممکه پمغمبر خداوندبرای تکممل مکار اخالق آمده است ،یک فرد
بداخالق از امت آن حضر نمست .زناربستن وبه کلمسارفتن ،گرچه یک مسأل
شخصی پنداشته شده ممت اند ،ولی اخالق بد ،تأثمرا س ءباالی جامعه دارد و
مرب ط ممش دبه هم ملت .درص رتمکه رهبرملت بد اخالق باشد ،اگراخالق در
رهبری وزعامت بی اثرباشد ،دزدورهزن و بداخالق بازیردستان برحسب عاد
زشت خ درفتارخ اهد کرد.
یک زعمم بممار به درد ملت نمی خ رد  :سالمت جسـمـی وروانـی بـرای
زعامت شرط دیگریست .عقل سلمم دربدن سالم است .فحش و دشـنـا دادن،
نشانه های یک بمماری روانی است ،وجای چنمن بمماران دربممارستان است ،نـه
کاخ ریاست جمه ری وبازی با سرن شت ملت !
نمرنگ وفریب وخدعه  :برنام ۰فبروری تل یزی ن آریانا ،ت سط آیای شفمع
عمار ،پردۀ دیگری ازفریب و خدعه ونمرنگ اشرف انی برداشت .اشرف انی
برای جازدن بحمث یک مسلمان به حج عمره رفته است ،درپهل ی چندطـالـب
شناخته شدۀ دیگر ،برای فریب مرد ازمراسم صفاومروه صحبتهـایـی اـلـط
داشت .این ثابت ممکندکه این مغزمتعفن یبل ازتحقمق درین م رد چمـزهـایـی
ازشکمب خ د به اطراف می پراکند ،تاخ درایک مسلمان جل ه دهد !
درمقاطع تعممن کنندۀ تاریخی باید بدنبال حقایق رفته پدرهای فاشمستهای ن
امروز ،همان کسانی ب دندکه ازکله هامنارهاساختند ،برمال ونام س وملکمت و
فرهنگ ای ا دیگرتجاوز نم دند ،مانند سردارنعمم ،مانند محمدگل م مند ،مثل
سردارداوود ،مانندمنگلی ها ،وامروز فرزندان شان ممخ اهند به این افتضاحا
ادامه دهند .تمرکز یدر دردست فاشمستهای ن  ،ادام رژیمهای استبدادیبمل ی
گذشته است ،و داشتن داکتری والقاب وحمایتهای بمرونی ازخش نت و سبعمت
این گروه نممکاهد .آنهاهرگز یلع ویمع طالبان رادرشمال فرام ش نخ اهندکرد،
همانط رکه به صراحت گاهگاهی ازآن شک ه وشکایت سرممدهندو ازیادآوری
آن شر وحماندارند !
فاشمستهای ن چه در لباس ی می وچه بانکتایی وپتل ن ،همچگاه به مصالحه تن
نخ اهندداد ،سازشهای مؤیتی همه نمرنگ وفریب است ،که نبایدکسی گـ ل
آنرا بخ رد .اگروایعاًاینها خ اهان صلح وبرادری باشند ،همانط رکـه جـنـرال
دوستم ازاشتباها گذشته معذر خ استه است ،اشرف انی هم بایدازچ ر و
چپاول واارتگری ویتل و تجاوزیبایل خ دش ازای ا کش رمعذر بخ اهـد،
ولی هرگزچنمن نخ اهد شد ! نم فاشمستها فکرممکننددرشرایط فعلی ،بارفتن به
س ی انتخابا  ،مقاصدش آنهابرآورده خ اهدشد .درص ر عد م فقمـت
دراین ممدان مبارزه ،دوباره دریماف طالبان به سبعمت ووحشت رج ع ،و زندگی
مسالمت آممزای ا دیگررابرهم زده ،وشرایط تجزی جبری افغانستان رامساعـد
خ اهندساخت .این یک نظرویک مفک ره نمست ،بلکه وایعمت است کـه در
آیندۀ نچندان دور ،بدبختانه نسل دو جنگ ،شاهدآن خ اهد ب د.
دراخمرمطلبی رابایدافزودکه نما باطنی فاشمستهای ن رادرارتباطم ض عا
ملی برمال ممسازد 26 :عسکراردوی ملی دراثرخمانت فاشمستها ،دریک حمـلـ
طالبان دراازی آبادکنربه شهاد رسمدند .درمراسم جنازۀ آنهاازجمل  66کاندید
صرف داکترعبداهلل دیده شد .یبمله پرستان ادعاممکنندکه آنهـاازایـن مـراسـم
آگاهی نداشته ،و آنهادراین مراسم دع رسمی نشده ب دند !
اول اینکه اشتراک درجنازه یک مسأل شخصی است ،ودرص ر شهاد
عساکریک مسأل ملی ،وبرای اشتراک دراین مراسم به دع ضرور نمست!
ثانما ًآیاحامدکرزی رهبرفاشمستهای ن  ،نممت انست به برادرخ دیم خان وزلمی
خان گماشته اش ازاین م ض ع خبردهدوآنهارادراشتراک مجب ربسازد؟! اگـر
رئمس جمه ر از چنمن جریانی وایف نباشد ،گرچه مای تعجب نمست ،ولی یابل
تأسف است که رئمس جمه ر ،دهشت افگنان انتحاری رادرارگ استقبال ممکند،
ولی ازحال واح ال عساکرخ د بحمث(ی ماندان اعالی اردو) بی خبراست !
خ انندۀ عزیز! شماخ د یضاو نمایمدکه سماست افغانستان درکدا مسمـر
جریان دارد ،واگرمغز درجه یک فاشمست برسریدر آید ،بر ملت بمچاره چه
خ اهد گذشت ؟! /
*****************************************
خ دش شخصاًلباس سرتاپاسادۀ وطنی باپمرهن یخن بسته به تن کـرد ،واز
عم درباریان خ است تااز عمن روش پمروی نمایند .به منظ رتش یق وتق یت
صنایع داخلی ،استفاده ازت لمدا وطنی رامرجح ومثبت دانست .شاه ج ان در
کار تش یق وتبلمغ مبنی براستفاده ازت لمدا داخلی تاآنجاپمش رفت که هرگاه
یکی ازمتعلقمن خ دش ،درباریان ومام رین بلندرتبه اش ملبس بالباس امروطنی
یااروپایی ممب د ،ف را ً ت سط یمچی وبدون رعایت ظاهرامر ،لباس اورایطـع و
پارچه ممکردتاتنبمه ش ند .م ص ف معاشا مستمری ،امتمازا ی می ودرباری
وحتی (استحقاق) طعا فامملی سردارانی راکه ازسالهابدینس ازآشپزخان داخل
ارگ شاهی برایشان فرستاده ممشد ،یطع نم ده ،زندگی طفملی آنان رابه مسخره
گرفت واظهارداشت که کسی که کارنکندوزحمت نکشد ،نباید دارای امتمازو
استحقاق باشد«/...
*****************************************
ازجانب شمال ی رشگرانی همچ آش ریها ،اکادیها و بابلمها تاخت وتازکردند و،
زمانی هم ازجانب عمالممهاشکستهای دوامدار می خ ردند ،امااین دادوگرفتهای
سماسی وجنگآوری ممان شان سده هاادامه داشت ،تااینکه در دورۀ بـابـلـمـان،
سپاهمان پادشاه مشه ر،آش ربانی پال ،بس ی سلطنت عمال لشکرکشمدو،آخرین
پادشاه عمال بنا شمل خاکمن ش شناک ،راگرفتارکرده ،شهرش ش را متصرف
شده ،جممع انایم وداشته های سلطنتی بغار برده شدوسلطـنـت یـکـهـزارو
پنجصدسال عمال را ،درسال 1۰5پمش ازممالد از صحن روزگار بدورانداخت.
بایداززبان وخط عمالمی که درین دورۀ تابان وط یل گفتگ ومکالمه ممشد ،و
هم خط عمالمی که ،خط ممخی ،اش ممناممدند ،رایج ب د( .فرهنگ معمن ج 5
صص  622۰و)6225
2ـ ااز یااازی :نا ن عی مسک ک یدیمی که برابربمست یرش بـ د .اـاز،
مراد ازواحدک چک پ لی که تااوایل دورۀ یاجاریه متداول ب ده است ،یـک
یران به بمست شاهی ویک شاهی به دو پ ل ویک پ ل به دو جندک ویـک
جندک به دو ااز تقسمم ممشد(.فرهنگ عممد ،ج 2صـص 6۰15ــ،6۰11
سال ،6۱1۰انتشارا اممرکبمر)
۱ـ اازیان :شهریست نزدیک رشت ومتصل بندرپهل ی ایران .در فاصله بمن
اازیان وبندرپهل ی کانال آبی یا دلدلزاری م ج داست کـه تـ سـط پـلـی
هردوشهررا وصل ممسازد .این کانال آبی طبمعی به بحمرۀ خزر منتهی ممـشـ د.
عرض آن کمترازیک کمل متراست (.فرهنگ معمن ،ج 1صص )62۱1
۰ـ (ایستر) و(مردخای)  :ایستر دخترزیباص ر یه دی تبار ،که در اسار
بابلمان افتاده ب د ،دختری ب دکه مادروپدرش راازدست داده ب د .اوباعم یـش
بنا مردخای ،روان ش ش پایتخت شاهان هخامنشی گردید( .دنباله درص آخر)

کامل انصاری

صفحۀ ششم
کاسترو ویلی ـ کالمف رنما

پروفیسر بنیامین شل کن هایم

نویسندۀ (تاریخ ادبیات غور)
پروفمسربنماممن کن هایم مستشرق شهمرانگلمسی که درادبما فارسی /دری
دست بلندداشت ،درایا زندگانی اش درسمت مدیر(بریتش گمززیـم) وبـعـد
هابحمث رئمس دایمی دارالفن ن(چسا ) ایفای وظمفه ممکرد.
دربار سالطمن ا ر ،چه درهنگاممکه تحت فرمانروایی ازن یان و فریغ نمان
ب دند و ،بعدهاکه دولت مستقل رادرا رتأسمس نم دند ،به دربارشان شـعـراء،
ن یسندگان ،ادبا ومؤرخمن یامت کشمدند .دربارشاهان ا ر/ارجستان شعـرای
ماوراالنهری خ ارزمی ،ا ری ،هراتی و گ زگانی حض رمی یابند .درزمانمکه
پروفمسربنماممن در ا رب د ،درمحافل ادبی که به اشتراک فاضل دانشمندمحمد
بن فضل شامل مشه ربه سنبلی ،م الناعبدال الن الجاملی النخمعی ،فخرالشـعـراء
خ اجه اب الحسن جمجگی ،شمخ براق خان حاجبی ،اممرنغزی سمستانی ،الـحـاج
واعظ ج شقافی وم النا حکمم علی ابن دیالق ب الیـی یـراـزی اشـتـراک
ممکردند .شعراءوادیبان این دوره درا ربه یکدیگرحساد ممبردندو ،پم ستـه
هریک راهج وتمسخرادبی می کردند .همچ شاعری دراین دوره ازطعن زخـم
زبان یکدیگردرامان نب دند .شاعران ون یسندگان این ایا بمباکانه حتی به انتقاداز
پروفمسرشلکن هایم نمزفروگذارنکردند وپروفمسرنمزحق ایشان را ادا می نم د.
چ ن طنز وهج  ،انتقاد ورس اسازی خاص شعراء وادباء ا ر و باد امس و
هرا است ،م الناحکمم علی ابن دیالق هم ازاین روشن استفاده برده ،کـتـاب
(طنزنام مراه السرایر) رابرشته تحریرکشمد .نامبرده رساله هایی بنامم(گند نامه یا
گندستان) و(گنج بادآورده) را ن شت.
ممرویم به سراغ پروفمسرشل کن هایم که ن یسندۀ متبحروجستج گر ماهری
ب ده است .چمزمهم وبرازندۀ که این دانشمنداربی ن شت (تاریخ ادبما اـ ر)
ب دکه درآن تمامی شاعران وادبای ا رون احی آن به یلم کشمده شده(متأسفانه
این ن یسنده ازاین تاریخ انممتی دنمای ا رآگاه نب د وهم کتاب راندیده ا ،
اممدکه این کتاب از دستبراارتگران درجایی به امان باشد).همچنان نـامـبـرده
دردانستن زبانهادست ت اناداشته که بنابری ل خ دش به هفتادزبان آشناب ده است.
برعالوۀ لهجه های محلی ،م ص ف به السن اسط ره وادبما دیرینه نمزدسترسی
داشته است .اوخط ط (کلنگی) و(تمشه یی) راچ ن آب روان تحریروتقریـر
ممکرد .بنماممن شل کن هایم نخستمن مستشریی است که دربارۀ(سدیاجـ ج و
ماج ج) تحقمقا ممدارد .زبانی راکه اسکندرمقدونی(بق ل این یلم ذوالقرنمن)
درین ن احی کشف کرده ،اوآن زبان رازنده ممسازد .پمرام ن سلسل (عمالمـی
ها) درح الی خ زستان نمزیادداشتهای حمر آوری رابممان ممکشد)6( .
تازمان مستشرق انگلمسی ،شهرهای(یزوین) و(اازیان) که معنی لغ ی آنهـا
گنگ ب د ،پروفمسردرین کارپمشقد شده وثابت کردکه درزمان هخامنشمـان
چ ن پ ل رایج وج دنداشت ،بناا ً تمامی امتعه و اشمای وارده وصادره در شهـر
یزوین بممزان(ااز) ص ر ممگرفت)2( .شهریزوین جایگاهی ب دکه تـمـا
دادوستد اسعاری ومعامال تجاری بدانجاص ر ممگرفت .نا یزوین دراصل
اازبمن ب ده است .امتعه واشمای دادوگرفت تجارتی پس ازتصفمه کاری ومعاینه
و عدل بندی وشمارش ،بعداًبه خزان عامرۀ اازیان روانه ممگردید.
کلم (ااز) هم واحدپ لی ب ده وهم نا پرندۀ بزرگی که امروز(یاز)
ناممده ممش د ،امااکثرا ً به غ هم تلفظ ممدارند .علت انتخاب اـازیـان بـرای
ذخایرگنجمن پادشاهان هخامنشی ص ر ممگرفت ،مراد از شکل واحد پ لـی
است که بص ر امتع دادوستدممشد .بناا ً یزوین درآن ایا مرکزشرق وارب
برای واردوصادرامتعه اهممت خاصی داشت .اماکلم ااز/یاز برآنست که درآن
محل یزوین واازان ،نظر به م یعمت دریایی وبحری برای نش ونمای یـازهـای
که ازاطراف و اکناف خزر بدانجا می آمدند ،درشهراازان که متصل بـحـمـرۀ
خزر ممباشد ،خمل خمل یازهافرودمی آمدند .پس اازیان باکلم یـاز یـا اـاز
همخ انی دارد ،ومساعدترین وامن ترین نقطه درسرزممن پارس کـهـن بـ ده
است ،که هم دارایمهای شاهان هخامنشی درآن ذخمره ممشد)۱(.
پروفمسربنماممن شل کنهایم برعالوۀ اینکه یک شعرشناس وادیب فرزانه ب د،
ایشان درتحقمقا جغرافمایی واسط ره یی شرق زممن نمزکاووشهایی را رو ی
دست گرفت  .تحقمقا پمرام ن آرامگاه ملکه (ایستر) که درشـهـرهـمـدان
م یعمت دارد ،آنراکشف کرد .پروفمسر یادداشتهایی راکه (مـردخـای) پـس
ازفتح وپمروزی بردشمنان درکنار معبدجه دان نصب کرده ب د ،ازیعـرخـاک
بمرون کشمدو ،برای تما دانشمندان ازیه دونصارا به نمایش گذاشت)۰( .
ابن دیالق دانشمندوشاعرا ر ،که باپروفمسرهمگا وهمکارب دو او نمز ازداغ
هج وسخرۀ این مردانه به دورنمانده ب دو ،ازم ص ف دل خـ ش نـداشـت،
امابازهم نظربه اینکه نامبرده یک دانشمندبزرگ جهان معاصرب د ،م النـا ابـن
دیالق حرمت این مردرابجاساخته واز ن شتن کارنامه های پسـنـدیـدۀ ادبـی
وفرهنگی او ،به نمکی یادممکرد.
طنزنام راکه م الناابن دیالق ن شته ،تاریخ تحریرآن نـمـایـان نـگـردیـده
وهمچنان نا شهریاری که ایشان درآن مقا ومنزلت وبهره گمری ادبی رابجامی
آورده ،چمزی نمی ن یسد .همچنان ازکتاب(تاریخ ادبما ا ر) کـه بـرشـتـ
تحریردرآمده ،نا فرهمختگانی که درآن درج ممباشد ،یادنگردیده است.
باید یادآورشدکه شمخ براق خان حاجبی فاضل مردزمانه ،دربـارۀ کـتـاب
ادبما ا ر پروفمسرتعلمقا دانشمندانه ای راضممم آن ساخته است و ،ایشان
صاحب یادمانده های یلمی هستندکه ازآنجمله کتاب(الدهر و یبایل التـسـتـر)
وکتاب(طبقا الجازمی فضایل التاتار) ممباشد .کتاب اخمرالذکر دربارۀ خ ی
وخ اص یبایل تاتار ون احی تاتارستان برشت تحریـردرآمـده کـه درشـهـر
ن رنبرگ آلمان بچاپ رسمده است.
درین کتاب دیالق ن شته شده که بهترین کتاب باکماال معن ی و ص ری
حضر شمخ براق ،همانا تفسمری ازکتاب ت را (س رۀ خاله جزو) ممباشد ،که
آنرا درزبان تازی وادبما فارسی دری و ا ری می شناسمم  .طنزنام ابن دیالق
بااین سرودۀ شامل ی سنبلی می آاازد :
چ ن دید جهان زسرتا به پا به گندابی از جهل و ذلت فنا
یکی نامه پ ُر گ َند و ب ساختم به کـــار گل و مل نپرداختم
بر ِ مرد ِ فـــــــرزانه در سخن چه برتاج زرین چه درچاه عن
(این ن شته ازروی نثرخطی یادداشتهای روانشاد ذبمح بـهـروز کـه ایشـان
مجم ع طنزوانتقادی را جمع آوری کردند،اخذگردیده است .کاپی خطی این
طنزنامه هابنا طنزنام مراه السرایر از ابن دیالق ،وکتاب مراه السرایر ومفـتـاح
الضمایر ازمحمدبن فضل السنبلی شامل  ،وکتابهای گلستان وگنج بادآورد ،کـه
کاپی اصلی آن ازبریتش گم زیم گرفته شده است) .
یادداشتها 6 :ـ عمال و عمالمی :عمال یا ایال  ،یلمرو ویانا سلسله شـاهـانـی
است که درارب ایران م یعمت وپابرجا ب ده است .امروزآنراخـ زسـتـان و
لرستان ممخ انند .حدودکش رعمال ازجانب ارب به خلمج فارس و رود دجله ،
ازجانب شمال به همدان وناحم شریی آن پارس ب ده است .یکی ازشهرهای مهم
عمال یدیم ،شهر ش ش یا ش شه ،ب دکه مرکزعـلـم ودانـش وطـب وادب
محس ب ممگردید .عمال تاریخ بس پر جنجالی داردکه (ست ن 2هممن صفحه)

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 869

بازگشت همه به سوی اوست

ضایعۀ بزرگ علمی و فرهنگی
باتأسف فراوان وفا شادروان ،جناب پروفمسرداکترسمداممرشاه حسن یـار،
سابق استادفاک لت زراعت ،رئمس دانشگاه کابل و وزیر تحصمال عالی رابـه
اطالع ممرسانمم.جناب شادروان استاد حسن یاریکی ازخدا صادق وکم نظـمـر
کش ر وشخصمت دلس زوپاکنفس ،حلمم ومهربان ب دند .جناب ایشان روزس
ماه مارچ  2۴6۰پس ازگذراندن یک بمماری نسبتا ً ط النی ،درایالت فل ریـدای
ایاال متحدۀ امریکا به حق پم ستند .اناهلل واناالمه راجع ن
همکاران یلمی وادارۀ هفته نام اممد ،روان آن بزرگ ار رایرین رحمت الهـی
خ استه ،به بازماندگان محتر شان صبرواجرفراوان می خ اهند ،وبه جـامـعـ
علمی وفرهنگی کش رصمممانه عرض تسلمت می کنند .ادارۀ اممد
*****************************************
تصحیح ضروری
در(چمستان) منتشرۀ صفح اول اممدشماره۰17درترتمب الـقـاب66کـانـدیـد
ریاست جمه ری ،لقب شماره  8یعنی (چ کره) متعلق به کاندیدشماره هشتـم
است ،که درپایان آن مطلب ،به نقل ازمجل فرانس ی خبرهای افغانستان ،راجع به
سن وسال کاندیداها نمز درشمارۀ هشتم آمده است .لقب (ا لدنگ) فقـط در
معرفی کاندیدای آخرین ،یعنی شمارۀ یازدهم ممباشدوالامر! هرکسی دعـ ای
داشتن این لقب راداشته باشد ،دع ایش باطل است! اداره /
*****************************************

پروفمسرلطمفی

به استقبال رستاخیز فرهنگی شهرغزنین
درط ل هفت پرج ش وخروش وافتخارآفرین شناخت بمن المللی نـا نـ یـن
(مرکزفرهنگ اسالمی) شهرباستانی ازنمن ،من نمزمانندهزاران بمنندۀ دیگر دور
ازوطن ،مراسم پرشک ه احتفال تاریخی این پدیدۀ فرخنده رادروطن عزیـزمـا،
دربرنامه های ویژۀ تل یزی ن ملی(وطل ع نم ز) مشاهده نمـ د کـه سـزاوار
مباها است .دروایع این رویداد بمسابقه درمملکتی بمش از۱۴سال بـاجـنـگ
ومصمبت ودستبرددژخممان و ویرانگران وزممن س زان سماه اندیش وتاریـک
نظران ،دست و گریبانست ،باالخمرروزهای سروربخش رستاخمزفرهنگی شهـر
ازنی فرا رسمد ،وشناخت بمن المللی آنرا باخ دارمغان آورد ،که زحما تما
افغانهای روشن بمن وآینده نگر ونهادهای ملی وبمن المللی و مساعی پـمـگـمـر
وزار اطالعا وفرهنگ ،ووالی ازنی ومرد با شهامت ازنی ،درین راستـا
یابل تقدیرفراوان ممباشد .هممن لحظه ایکه این سط ررامی ن یسم ،یادی ازتاریخ
درخشان کار نامه های حکمروای بزرگ افغانستان ،سلطان محم داـزنـ ی و
ابتکارا وادب پروری او بخاطر آمدکه شعراوادبا وفضال و فرزانگان دوران
درعهداوشهر ودرخشندگی خاصی داشته ،واز فقدان اوخملی دلگمروامگسار
گردیدند.چنانچه فرخی سمستانی پس ازوفا سلطان محم د ،مرثمـ اـرایـی
برشت نظم درآوردکه چند بمت آن چنمن است :
شهرغزنین نه همانست که من دیدم پار چه فتاده ست که امسال دگرگون شده کار
خانه ها بینم پر نوحه و پ ُر بانگ و خروش نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار
خواجگان بینم بر داشته از پیــش دوات دست ها بر سر و سر ها زده اند بر دیوار
چشم ها پ ُر نم و ازحسرت وغم گشته نزار
لشکربینم سرگشته سرآسیـــمه شده
تاشدازحسرت وغم روزهمه چون شب تار
مگر امسال ز هر خانه عزیزی شده گ ُم ؟
کاخ محمودی و آن خانۀ پر نقش و نگار
آه و دردا که به یک بار تهی بینم ازو
به بهشت و به ثواب و بـــه فراوان کردار
اندران گیتی یزدان دل تو شــــاد کناد

بهرحال ،ویتی درجریان ج ش وخروش جشن واحتفال رستاخمز فرهنـگـی
شهرازنمن بسی پدیده ها ورویدادهای پرشک ه وشگ فان رادید  ،خ استم چند
گفت نسبتا ًمنظ خ د راکه البته آزادازفن ن شعری وسبک وشم ۀ زبان وزمان
درخشان فرخی ممباشد ،به استقبال رویدادتاریخی ن ین شهرباستانـی اـزنـمـن
بن یسم ،وضممم این ن شت بی پمرایه ساز :
(شهرغزنین نه همانست که من دیدم پار)
جاده ها بینم رنگین با درفش های قشنگ

مرکزفرهنگ اسالمیست امروزاین دیار
مردمان بینم همه شادان به هرکوچه وبازار

*****************************************
بلکه ط ریکه بعدترمالحظه خ اهدشد ،خالف روایت صحمح نمزمی باشـد.
شما از این یماس کرده می ت انمدکه حاال ص فمان کبارتا چه حد درروایـت
هابی م رد مشه رممش دو ،همانهادرکتابهادرج شده ،سلسله به سلسله انتشارمـی
یابند .سپه ساالرکه ازشاگردان خاص حضر م لمناب د وچهل سال ازفـمـض
صحبت م النامستفمدشده ب د ،مالیا م النا راباشمس تبریزی ط ری ن شـتـه
است که بکلی یرین عقل ممباشد ،امایبل ازآنکه گفت وی رابمان نمایم ،چندجمله
درم رد شمس بدانمم( .دنباله دارد)

نصمراحمدرازی

سدنی ـ آسترالما

شرح اشتراک هفته نامۀ امید

مولوی در خرگاه اندیشۀ شبلی

دوبخش نخست این مبحث عرفانی ،درشماره هـای ۰5۰و ۰55یـبـل از
مریضی مدیراممد ،انتشاریافته ب د .باعرض معذر خدمت عالیمندان این بحث
ون یسندۀ گرامی آن آیای رازی ،ازین شماره آنرا دنبال ممکنمم .اداره
شبلی بعدازین ت ج خ درابه جنب تص ف وعرفان مثن ی معط ف داشته و،
درآن عالمانه وبایلم م شگافان خ دبحث نم ده است .گر چه اواین م ض ع را
باکمال تأسف به عذراینکه نابلداین ک چه است مختصرکرده ،ولـی بـاهـمـه
اختصار،جامع وحاوی حقایق نافعه ومطالب مفمداست .شریعت وطـریـقـت و
حقمقت ،که بمان ماهمت واسرارآن هدف اصلی مثن ی ممباشد ،مراحل سل ک
و منازل ومقاما عرفانی و دیگرمسایل مرب طه را محققانه وعالی ودرعمن حال
دلچسپ و شمرین بمان نم ده است.
شبلی دورۀ دو زندگی م النا راکه درحقمقت بعدازمالیا وی با شـمـس
تبریزی شروع ممش د ،چنمن بمان ممنماید :م ض ع عجمبی است وایع مالیـا
م الناباشمس تبریزی ،که بزرگترین وایع زندگی م النا راشکـل مـمـدهـدو،
آنراتذکره ن یسان وتاریخهاط ری با اختالف ومتنایض ن شته اند ،که درشکل
اصلی وایعا رامشکل ممسازد .ج اهرمفمدکه ازاولمن ومستندترین کتابـهـادر
م رد ،نزدعلمای حنمفه ممباشد ،وایعه راچنمن برجسته ممسازد .روزی حضـر
م النا درخانه تشریف داشتند،تالمذه نمز دور وپمش شان نشسته ب دند ،چـهـار
طرف راکتب بسمارگرفته ب د ،که تصادفا ًشمس تبریزی ازجانبی پمداشد ،سال
کردونشست .بعدم النا رامخاطب یرارداده ،پرسمد اینهاچمست؟ منظ رش کتب
اطراف م الناب د .م ل ی گفت این چمزیست که نممدانی! دفعتا ً کتابهارا آتـش
گرفت وم الناگفت این چمست؟ شمس گفت این چمزیست که ت نمی شناسی!
شمس اینراگفت ورفت .ازآن به بعدحالت م النا چنان شدکه خانه ،مال ،زن و
فرزند رارهانم ده ،دنبال شمس وطن به وطن ،خاک راب دکرد و شـمـس را
جست ،ولی او راهرگزنمافت .گ یندیکی ازمریدان م النا ،شمس رابـه یـتـل
رسانمده ب د .
2ـ زین العابدین شروانی دردیباچ مثن ی ن شته است که شمس تبریزی را
مرشدش بابا کمال الدین جندی دست ردادتابه رو برود و درآنجا دلسـ خـتـ
هست ،اوراگر کند .شمس بعدازطی طریق بسمار به ی نمه رسمد ودرکـاروان
سرای شکرفروشان ایامت گزید .روزی م النا به بسمار احتشا س اره ممگذشت
که شمس سرراه اوراگرفت وپرسمد :مقصداز ریاضت ومجاهده چمست؟ م النا
گفت :اتباع شریعت .شمس گفت :این راهمه ممدانند .م الناگفت ازاین بهترچه
شده ممت اند؟ شمس فرم د :معنی علم آنست که ترابه منزل برساند ،وبعـدایـن
بمت حکمم سنایی راخ اند:علم کز ت ترا نه بستاند جهل از آن علم ب ِه ب د بسمار
آن جمال برم الناچنان اثرکردکه همان لحظه به شمس تبریزی بمعت کرد .
۱ـ مطابق یک روایت دیگر ،روزی حضر م لمناکنارح ضی نشسته ب د و
یکتعدادکتب پمش روی شان یرارداشت .شمس دررسمد و پرسمد :این کتابـهـا
چمست؟ م لمنافرم دکه این یمل ویال است ،ترا به این چه ارض؟ شمس تما
کتابهارا گرفته درح ض انداخت و ،م لمنافریادبرآوردوگفت ت چنان چمزها را
ضایع کردی که مثل شان پمدانممش دو ،چمزهایی درآن کتب ب د که درکتب
دیگرنمست .شمس دست درداخل ح ض کرده وکتابهـارابـمـرون آورد ،در
حالمکه هم آنهاخشک ب دند .حمر شدیدی به م الناچمره شد .شمس گفت:
این علم حال است که ت نممدانی .بعدازآن م النا ارادتمند شمس شد.
ابن بط طه ضمن سفرط یلش به ی نمه رسمد وبه زیار حضر م النا رفته
وبدان آستان تقرب جست .اوبعضی ازحاال م لمناب یژه مالیا ویرا باشمس
چنمن بمان ممکند۰ :ـ م النادرمدرس خ د مصروف تدریس ب دکه حل افروشی
واردمدرسه شدوکمی حل ابه چندپمسه به م النادادوخ دازآن ممانه برفت .مگر
م لمناراحالتی بعداز خ ردن حل ا دست دادکه بی اختمارازجابرخاست ودنبال او
براه افتاد ،ولی گمرش نماوردو ،سالهادرس زوگدا بسربرد وسخن نممگفت و ،اگر
لب برممکش دند شعرممگفتندکه مجم ع هم آنها مثن ی شد.ابن بط طه ضمن
شرح ویایع درم ردمثن ی ن شته است :درآن طرفها عز مثن ی بسمـاراسـت.
مرد آن کتاب رابسمارمحتر ممدارند ،درخانقاههااکثرا ًدرشبهای جـمـعـه آن
کتاب راتالو ممکنند .روایتهایی که نقل شد درکتابهای بسمارمستند وبعضـی
تذکره ها م ج د است .بعضی ازروایتهابص ر زبانی وبسمارمکرر ذکرشـده
اند ،لمکن همچمک ازآن روایتهاصحمح نمی باشد ،نه تنهاکه خـارج از یـمـاس
ممباشد( ،ست ن اول هممن صفحه)

صفحۀ هفتم

ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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اظهار معذرت

بخش پایانی مبحث (سیاست زبانی درافغانستان) نوشتۀ بانوداکترسنـزل
نوید ،و مضمون (خطاب به خطاب) ازقلم جناب داکتردستگیر/نسبت تراکم
نوشته های سایرهمکاران ارجمندو ،دیرکرددرنشرآنان ،درین شماره چاپ
نشد .ان شاءاهلل درشمارۀ آینده تقدیم میگردد.
باکمال امتنان ومحبت خدمت سروران همکاربعرض میرسدکه نسـبـت
محدودیت صفحات امید ،لطفا ً مطالب شانراکوتاه ارائه بفرمایند .اداره
*****************************************
الس انجلس ـ کالمف رنما
خالد صدیق

مخمس برغزل استاد سخن

مرحوم جناب ملک الشعرا قاری عبداهلل خان
فریتت گشته بار مـــحنت ما ر َخت بسته نشاط وعشر ما
بگذر از خطا و افلـت مــــا یدمی رنجه کن به صحبت ما
بز ما م جی از صـــفادارد
خالی ازبهرت ست خل ما
ریـــــــشه از عالم بـقا دارد
ش ر عشقی به سمنه جا دارد
شمع ما روشنی فطر مـــا
پــر ت از گرمــی وفادارد
نمست دیگرمجال کمن وشقاق
تا شد پای بنـــد دا وثاق
گشته خالی زخار خارنفاق
پمش ما ب ُ د وداد و وفاق
کشش عشق ای عزیز دلم
دل ماگل زممن الفت مـا
همچ آبی که دورمانده ز یم
می کشاند ترا ید به ید
یادتان ممرسدبه خل مـا
دوستان گر نمی رسمد بهم
نه وفا و نه رسم دلـــداری
کــار خ بان ب د جفاکاری
مرد از داغ گلرخان یاری
درگــرفتم ز درد بی یاری
2۴6۰.65.
الله ر ُوید زخاک تربـــتت

شهرخربوزه
گمــان کنــم حتــی شــهرخــرب زه ناممــدن اینکشــ راهــانت به شــهرخرب زه
باشد! اینجا چنمن شهر خرب زه است که مرد بمست سال پشت مالی انگلمسی در
مسجد پل خشتی به نماز ایستادند ولی بجای درس عبر گرفتن از آن شمطنت
و فریبکاری انگلمس و ساده ل حی و خ شباوری خ د باز هم عصای شان را گم
کرده و دوازده سال دیگر زما ام ر کش ر را بدست طالب بچه چپن پ ش داده
کش ررادرلبه پرتگاه تباهی وناب دی یراردادند.اینجا چنمن شهر خرب زه است که
مرد با شهامت آن پ زه ابریدر روس را به زممن مالمده و یش ن سرخ روسی
راکه از همبت آن خ اب راحت از چشمان مردمان اروپای شریی پریده ب د سر
افگنده وشرمسارازخاکشان بمرون کردند .ولی اینجاچنمن (دنباله درصفح پنجم)

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.

 22هزارنفردرجشنوارۀ غزنه حضوریافتند (دنباله ازصفح اول)
داکتررهمن افزود :اهممت ازنه درعصرازن ی به دودلمل ب د یکی بخاطری
که این شهرمبارک،کان ن علم وادب ،دانش وفرهنگ شد  ،درتما عرصه های
علمی ،شخصمتهای گرانمایه تقدیم جامعه اسالمی وانسانی کرد وزیبایی وشک ه
وتجمل ودستآوردهای مختلفی در تما عرصه های علم وفرهنگ چشمگمرب د.
برعالوه اهممت ازنی دوران ازن یان خاصه سلطان بزرگ محمـ داـزنـ ی،
دوران انتقال عل وفرهنگ اسالمی مابه مناطق اطراف مخص صا ًدرشبه یـاره
هندوستان ب دو ،بهممن ترتمب سرزممن پهناورهندوستان وفرهنگ وتـاریـخ و
پمداوار و جغرافما واعتقادا کهن وآثارعلمی شبه یاره هندوستان را به جهـان
اسال وبعدا ً ارب معرفی کرد .داکتررهمن درادامه گفت :امروزبه همت مرد
ازنی ،به همت ش رای والیتی ازنی ،به همت تجارملی ازنی وسایرازنمـچـی
های دلس زومهربان ،ازنی دوباره سربلندممکند ،ازنی دوباره یادروزگاران کهن
را،امروزدرمحضردوستان تازه ممکند .من الز ممبمنم تشکرکنم ازتما کسانـی
که درط ل این سالهابخاطرازنی وتجلمل ازین روزک شمدند ،ازهمه تشکرکنم .
متعایبا ًداکترعباس صدری مدیردفترمنطق ی ایسسک پما آن نهادرابه خ انش
گرفت که درآن ضمن یدردانی ازدولت افغانستان ب یژه داکترسمدمخدو رهمن
وزیراطالعا وفرهنگ ،معمن فرهنگ آن زار  ،والی ازنی بخاطرفراهم آور
ی زممنه هادر راستای مسمی سازی وآماده کردن ازنه بحمث پایتخت فرهنگ
اسالمی تشکرکردوگفت :باکارهای انجا شده ،ازنه ممت اندنه تنهایک افتخـار
برای مرد افغانستان بل تما جهان باشد.درپایان داکترعباس صدری تحسمن نامه
های آیسسک رابه چهارتن ازهنرمندان ون یسندگان والیت ازنی ت زیع کرد .
دراین مراسم محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا به نمایندگی از پارلـمـان
سخنرانی کرده ازتالش حک مت ،پارلمان ،وزار اطالعا وفرهنگ ،نـمـرو
های امنمتی وسازمان فرهنگی کش رهای اسالمی یدردانی کرده گفت :تجلمل
ازازنه بعن ان پایتخت تمدن اسالمی یادآورعظمت ،همبت ،تاریـخ درخشـان،
فرهنگ وتمدن بزرگ دوره امپرات ری ازن یان ،درکل افغانستان پرافتخار و
تاریخی ممباشدکه روزگاری کان ن علم،تمدن،فرهنگ درجهان وب یژه مشرق
زممن ب ده است .ایزدیار ازمسئ الن محلی،حک مت و مرد استدعاکرد تـادر
حفظ آبدا تاریخی ازنی وتاسمساتی که به این مناسبت ساخته است ،ک شـا
باشندوبرای تکممل ام ربایممانده این پروژه ملی سعی وتالش نمایند.
دراخمرکلمدنمادین ازنه ت سط م سی خان اکبرزاده به سفـمـرجـمـهـ ری
یرامزستان داده شد .سال آینده یراراست شهربشکمک پایتخت یرامـزسـتـان
بحمث پایتخت فرهنگ اسالمی مسما گردد.
طبق خبردیگرداکترسمدمخدو رهمن وزیراطالعا وفرهنگ عصر امروز
ازنمایشگاه نسخ زینتی آرشمف ملی دیدن کرد .این نمایشگاه به افتخارجشن اره
پایانی ازنی پایتخت فرهنگ اسالمی برگزارشد.وزیراطالعا وفرهنگ همراه
باداکترحسن بان اضنفروزیر ام ر زنان،تعدادی ازسفرای کش رهای دوسـت
مقمم کابل ومهمانان خارجی که درمحفل پایانی جشن اره ازنی اشتراک نم ده
ب دند ،دیدن کردند .معص مه نظری رئمس آرشمف ملی گفت دراین نمایشگاه
 6۱7نسخه خطی نفمس شامل نسخه هایی ازیرآن کریم و دی انهای اشـعـاربـه
نمایش گذاشته شده وتاچهارشنبه هفته جاری به روی عالیمندان باز می باشد .

کرزی  :القاعده یک افسانه است

۱مارچ/کابل ـ بی بی سی:کرزی ،درمصاحب باروزنامه واشنگتن پست گفت
افغانهادرجنگی کشته شدهاندکه ازآنهانب ده و ،امریکا برای تاممن منافع خـ دو
متحدان اربی خ دبه افغانستان آمده است .او گفت به نظراوالقاعده بمشتریـک
افسانه است تایک وایعمت.پس ازآنکه کرزی برام تائمدجـرگـه مشـ رتـی،
م افقتنامه امنمتی افغانستان وامریکاراامضا نکرد ،روابط ایندوکش رسردشد .هفته
پمش بارک اوباما پس ازصحبت تلفنی باکرزی گفت به پنتاگ ن دست رداده تـا
مقدما طرح خروج کامل نمروهای امریکاازافغانستان را آماده کند.
آندرس ف راسم سن ،دبمرکل نات  ،نمزدرماههای گذشته چندبار تاکمدکرد
نمروهای نات نمزدرص ر عد امضای م افقتنامه امنمتی امریکاوافغانستان نمی
ت اند به مام ریت خ د درافغانستان ادامه دهد.
کرزی درین مصاحبه باردیگردرپاسخ به سئ الی درم ردامضای م افقتنامـه
امنمتی گفت بهتراست این م افقتنامه رارئمس جمه ربعدی امضا کند.تما نامزد
انمکه درحال حاضرسرگر مبارزا انتخاباتی هستند ،ط رضمنی تاکمد کردهاند
که درص ر پمروزی درانتخابا آنراامضا خ اهندکرد .کرزی درین مصاحبه
گفت اوتنهاازطریق انتقادعلنی ازامریکات انسته خ استهایش رابرامریکاتحمـمـل
کند.اوگفت:همچ اسلح دیگری نداشتم،جزاینکه سروصداکنم تات جه امریکایی
هاراجلب کنم.درباره انتخابا ماه آینده،کرزی ممگ یدهرروزگروه گروه از
مرد بدفتراومیآیند وخ استارحمایتش میش ند .به گفته اوشماری حتی از او
خ استهاندهمچنان دریدر بماند.اما اوتاکمدکردکه چنمن درخ استهایی رایب ل
نکرده وفکرممکندکه به حدکافی کارکرده وحاال زمانمست کـه بـایـدکـنـار
برود.اوافزودکه حاال نممداند درم رد جنگ جاری در افغانستان چه بگ ید .شاید
چهار یا پنج سال دیگر بت اند ج اب یطعی در این م رد داشته باشد.اوباردیگـر
تکرارکردکه امریکابایدپناهگاه اصلی طالبان درپاکستان را هدف یرارممداد ،نه
روستائمان افغان را .اوتاکمدکرداکثرافغانهایمکه ازس ی امریکایمهازندانی شدهاند
بمگناه ب دند.درانتهای این مصاحبه،اوبه خبرنگاران واشنگتن پست گفت بـرای
مرد امریکاسال هایش رابرسانندولی برای دولت امریکا نهایت خشمـش را !
(ای ال حامدخان !) روزنامه درپایان مصاحبه ن شت :چنمن بـرداشـتـی بـرای
امریکایی ها که در این کش ر یربانی دادند ،ش ک آور است .
درنزدیک6۱سال گذشته ،بمش از 2هزارامریکایی درافغانستان کشته شده اند
وامریکا بمش از 1۴۴ملمارد دالر برای بازسازی افغانستان و نبرد با القاعده و طالبان
هزینه کرده است .

جستجوی  22نفرربوده شده آغازشد

 ۱مارچ/یندهارـ باختر  :طالبان 66نفرملکی را در یندهار روز گـذشـتـه از
ولس الی ا رک رب دند .نظر به تحقمقا ابتدائی چهار نفراز ربـ ده شـدگـان
دهقان می باشند.
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سگهای دیوانه بیش از 04نفررا گ َزیدند

۱مارچ /کاپمساـ باختر:سگهای دی انه ازدیروزبه اینطرف درولس الی حصـه
اول ک هستان والیت کاپمسا ،بمش از۰۴نفرراگزیدند .محمد اشرف باشنده یریه
مالخمل گفت سگهای دی انه ازدیروزصبح آن افراد رادریریه های مـالخـمـل،
کاللی واشترگران گزیدند.زخمی هابه کلنمک ولس الی وشفاخانه ده باباعلی در
مرکزوالیت منتقل شدند.احمدجاوید باشنده یریه کاللمهاگفت سگهای دی انـه
بشم ل برادرش چندین تن راگزیده واگرجل سگها گرفته نش د مرد زیادی را
خ اهند گزید.آنان گفتندسگهای دی انه از یک محل به محل دیگر فرارممکنند
وتا حال مرد م فق به از بمن بردن آن ها نشده است .
رئمس صحت عامه کاپمسا گفت :برزخممهادرشفاخانه والیتی وکلنمک حصه
اول واکسمن ضدمرض سگ دی انه تطبمق شده،مابرای همچ وایعا ماواکسمن
داریم وماممخ اهمم که یک برنامه رابخاطر از بمن بردن سگهای ولگرد راه اندازی
کنمم .مرض سگ دی انه که ویروس آن باگزیدن ویاخراش شدن جلد ت سط
یک حم ان مصاب منتقل ممگردد،سمستم عصبی رام ردحمله یرارممدهد .ایـن
بمماری درص ر عد معالجه،سبب فلج وحتی مرگ انسان شده ممت اند .
تبصره  :گفته ممش دکه این سگها(افراد)گلبدین ومالعمرممباشند و مام ر
شده اندتابجای آدمهای آنان ،برمرد حمله کنند.گلبدین ومال عمربرای سگهای
شان که درکاپمساناب دشده اند ،مراسم عزاداری در ک یته وپشاوربرگزارکردندو
جمع افمری ازهمردیفان آن سگهانمز درمراسم شرکت ورزیدند .مخارج ایـن
مراسم با شک ه راآی اس آی پرداخته است ! اداره

مظاهرۀ ناشران وکتابفروشان شهرکابل

اول مارچ/کابل ـ باختر:دههاتن ازناشران وکتابفروشان شهرکابل امروزبخاطر
پرداخت مالمه دست به تظاهرا زدند.داکتراجمل عاز رئمس اتحادیه سراسری
ناشران وکتابفروشان گفت :ازیکهفته بدین س ازجانب وزار مالمه دکان هاو
مراکزفروش مارابخاطرعد پرداخت مالمه مسدود نم ده،درهمچ کش ریان نـی
وج د نداردکه از ت لمدوت رید کتاب مالمه پرداخته ش د .اگرمالمه باالی ناشران
کتاب وضع گرددیممت آن دربازارکتابفروشی باالممرود،وضع ایتصاد خ ب
نمست شاگردان محصلمن استادان ت ان خرید راندارند بناًا ً این وظمفـه وزار
اطالعا وفرهنگ است که این مشکل را حل کند .پ هنمل فراهی سرپرست
وزار اطالعا وفرهنگ بانمایندگان مظاهرکننده دیدارکـرد ،درنـتـمـجـه
تظاهرا ط رمسالمت آممزپایان یافت .
سخنگ ی وزار مالمه ممگ ید :نظربه یان ن بایدناشران وکتاب فروشان%2۴
مالمه بپردازندامااگردریان ن رسانه هاناشران وت رید کنندگان کتاب ازمالمه معاف
باشند ،این نمازتادرش رای وزیران ارایه ش دوبعدآ مطابق فمصله عمل گردد.

غزنه به همکاریهای بیشترضرورت دارد

25فبروری/کابل ـ باختر :برای ارزیابی کارپروژۀ ترممم دی ارهـای شـهـر
ازنی ،شا دیروزمحفل مشترک ازس ی وزار اطالعا و فرهنگ وسفار
آلمان درکابل برگزار شد.
درمحفل داکتررهمن وزیراطالعا و فرهنگ ازهمکاریهاو حمایت آلمان در
راستای ترممم دی ارهای شهرازنی ،که یکی ازپروژه های کلمدی مرکزثقافت
و تمدن جهان اسال ممباشد ،تمجمد نم ده گفت  :از سه سال بدیـنـسـ وزار
اطالعا وفرهنگ درهمکاری آلمان کاربربخش های عمدۀ این پروژه را کـه
در معرض خطر یرار داشت  ،آااز کرد که تاکن ن بخش اعظم آن انجا یافتـه
است .اممدواریم حمایت شما رابرتداو کار این پروژه برای بقم کـارتـرمـمـم
دی ارهاوبخص ص در ساحا آبدا تاریخی شهرازنی داشته باشمم .
سفمرآلمان ،افغانستان راازنگاه آبدا تاریخی یک کش رانی عن ان کـردو
افزود :من باردیگرکمک وهمکاری کش رخ درادرتما عرصه ها در افغانستان
ب یژه درراستای ترممم آبدا تاریخی شهر ازنی وعده ممدهم که این کمکهابه
مرد افغانستان درآینده ها نمز ادامه خ اهد داشت.
دی ارهای شهرازنی که بااهممت ترین بنای تاریخی ممباشدویدمت زیـادی
دارند ،درسالهای گذشته به اثرح ادث طبمعی یسمتهای زیاد آن فروریخته است .

شش طالب کشته شدند و 00ماین کشف شد

 ۱مارچ/کابل ـ باختر:نمروهای امنمتی درجریان عملماتهای تصفمـ ی در2۰
ساعت گذشته پنج طالب رادروالیا بغالن ،یندهار ،بلخ ،ممدان وردک وفـراه
کشتند۱ .زخمی و۰طالب گرفتارشدند ،درعملماتهامقداری جنگ افزارسبک و
سنگمن نمزبدست نمرو های امنمتی افتاد.
پلمس65حلقه ماین کارگذاری شده طالبان را از والیا یندهـار ،ارزگـان،
پکتما ،فراه وهرا کشف وخنثی نم دند .درنتمجه عملما سربازان اردوی ملی
در والیت ممدان وردک که دیروزانجا شد،یک طالب کشته و دوطالب زخم
برداشتند.این عملما دردایممرداد انجا یافت.
همچنان ۰۰حلقه ماین ضدوسایط که به تازگی ت سط طالبان در ولسـ الـی
دالرا والیت نممروز و ولس الی مارجه ،گرشک گرمسمر وکجلی هـمـرمـنـد
جاسازی شده ب د ،درجریان فعالمتهای امنمتی نمرو های اردوی مـلـی کشـف
وخنثی گردید.
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زنی از زیر ارۀ شوهرش نجات یافت

2مارچ/هرا ـ باختر:فردی که یصدداشت همسرش را دروالیت هرا بـا
اره به یتل برساند ازس ی پلمس بازداشت شد .وی ازیریه اردوباغ ولس الی گذره
هنگاممکه ممخ است خانمش رات سط اره به یتل برساند ،بالفعل بازداشت شـد.
علت این ایدا خش نتهای خان ادگی خ انده شد .چندی یبل نمزیک فرد معتاد
به م ادمخدر لب وبمنی همسرش رابریده ب دو(نا)مرددیگری باالی همـسـر و
فرزند ک چکش بمب دستی دروالیت هرا پرتاب کرده ب د.

شهروندان کابل علیه آدمکشی های طالبان وگبدینیها وپشتیبانان شان در
ارگ ،بشمول حامدکرزی ،مظاهره کردند.
پروفیسر شل کن هایم (دنباله ازصفح ششم)
که ازجانب شمال ی رشگرانی همچ آش ریها ،اکادیها و بـابـلـمـهـا تـاخـت
وتازکردندو ،زمانی هم ازجانب عمالممهاشکستهای دوامدار می خ ردند ،امااین
دادوگرفتهای سماسی وجنگآوری ممان شان سده هاادامه داشت ،تااینکه در دورۀ
بابلمان ،سپاهمان پادشاه مشه ر ،آش ربانی پال ،بس ی سلطنت عمال لشکرکشمدو،
آخرین پادشاه عمال بنا شمل خاکمن ش شناک ،راگرفتارکرده ،شهرش ش را
متصرف شده ،جممع انایم وداشته های سلطنتی به اار برده شد و ،سلطـنـت
یکهزاروپنجصدسال عمال را ،درسال 1۰5پمش ازممالد از صـحـنـ روزگـار
بدورانداخت.
بایداززبان وخط عمالمی که درین دورۀ تابان وط یل گفتگ ومکالمه ممشـد،
وهم خط عمالمی که ،خط ممخی ،اش ممناممدند ،رایج ب د( .فرهنگ معمن ج 5
صص  622۰و)6225
2ـ ااز یااازی :نا ن عی مسک ک یدیمی که برابربمست یرش ب د .ااز ،مراد
ازواحدک چک پ لی که تااوایل دورۀ یاجاریه متداول ب ده است ،یک یران به
بمست شاهی ویک شاهی به دو پ ل ویک پ ل به دو جندک ویک جندک به
دو ااز تقسمم ممشد(.فرهنگ عممد ،ج 2صص 6۰15ــ ،6۰11سـال،6۱1۰
انتشارا اممرکبمر)
۱ـ اازیان :شهریست نزدیک رشت ومتصل بندرپهل ی ایران .در فاصله بمـن
اازیان وبندرپهل ی کانال آبی یا دلدلزاری م ج داست که ت سط پلی هـردو
شهر را وصل ممسازد .این کانال آبی طبمعی به بحمرۀ خزر منتهی ممش د .عرض
آن کمترازیک کمل متراست (.فرهنگ معمن ،ج 1صص )62۱1
۰ـ (ایستر) و(مردخای)  :ایستر دخترزیباص ر یه دی تبار ،که در اسار
بابلمان افتاده ب د ،دختری ب دکه مادروپدرش راازدست داده ب د .اوباعم یـش
بنا مردخای ،روان ش ش پایتخت شاهان هخامنشی گردید .درآنزمان بـقـ ل
ت را  ،اخش ش شاهنشاه ب د ،که از هندوستان تا ابمش (ایت پـمـا) رابشـمـ ل
مادهاوفارسهاتحت فرمان داشت .اخش رش درشهرش ش که شـهـرسـمـاسـی
وفرهنگی ودانشی دنمای هخامنشمان ب د ،درسال س سلطـنـتـش ضـمـافـتـی
رادردارالسلطن شاهی برپاساخت .درین ضمافـت شـانـدار هـمـ دربـاریـان
وسرلشکریان از هرناحمه ویلمروسماسی حض ربهم رسانمده ب دند .پادشاه کـه
شاید هم مست شده ب د ،به زن خ استخ اه وملک نامدار وبسمارخ ب ص رتش
امرکردکه به نزدمهمانان بماید ،تاهمه ازلذایذ خ راکی بهره مندش ند ،ازدیـدن
ملک زیباروی شاه شاهان نمزبرخ ردارباشند .ملکه اخش ش که (وشـی) نـا
داشت ،ازآمدن به این مهمانی شاه دوری جست ونافرمانی کرد.
شاه هخامنشی اضبناک شده ،بامش رۀ یاران وبزرگان خ است ملک دیگری
راانتخاب نماید ،تاتحت فرمانش باشد .در زمرۀ دختران باکره که شاه ممخ است
یکی رابصفت ملکه انتخاب نماید ،ایستر را نمزشامل ساختنـد ،کـه ایـن هـم
ازکاردانی وچابکدستی مردخای عم ی ایستر ب د .خالص کال  ،ایسـتـرکـه
دوشمزۀ مقب ل ب دوهم ه شمار و هم عم ی برازنده داشت ،بـحـمـث مـلـکـ
اخش ش انتخاب شد .باانتخاب ایستر دراین مقا  ،یـدرومـنـزلـت مـردخـای
نمزباالگرفت .چ ن ایستر زن یه دی ب د ،درراه آزادسازی مردمـش کـه بـه
اسار بابلمان رفته ب دند ،کمک رسانمد و ،هم برای آس ده حالی شان خدما
شایسته نم د( .کتاب مقدس ،بخش کتاب ایستر ،صص 77۱ـ 78۰ازباب اول
تادهم .ترجم فارسی ،چاپ انجمن پخش کتب مقدسه ،برگرفته از زبـانـهـای
اصلی کلدانی ،عبرانی وی نانی/ ) 6۰۴۰ ،

