
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 انتیاک، کالیفورنیا                            امیرمحمد کیفی

 می گیرد ! احمدزی انتقام  
اشرف غنی احمدزی بار دیگرالف زد که انتقام حاادۀا  

 !؟     »چند برابرخواهم گرفت «دلخراش دانشگاه کابل را
بسیارخوب، انتقام از کی ویا کی هااخاواهایادگارفات؟ 
درحادۀ  المناک دانشگاه کابل بیست ودو جوان اعم از دختروپسر 
که محصلین دانشکدۀ حقوق رشت  خدمات عامه بودند، جان های 
شیرین خویش راازدست دادند وحدود چهل نفربه گفت  طلوع نیوز 
زخمی شدند. به گفت  روزنامه نگارانی که با شاهدان عینی مصاحبه 
هاکردند ودر روزنامه هاوشبکه های اجتماعی انعکاا  گساتارده 
یافت، نشان میدهدکه تروریستان به زبانهای پشتاو و اردوگا  

 میزدند.
ازآقای غنی احمدزی، این شخص علیل، مریض وکم عقل 
پرسیده شودکه انتقام ازکی میگیری و چطور؟! آقای احامادزی 
توهمان شخصی هستی که بیش ازپنج هزارطالب جانی رابدون قید 
وشرط ازمحابس افغانستان رهاکردی و آنهارا ملبس باپیراهن، تنبان 
وواسکت پاکستانی ساختی وقرارافواه مبلغ پنج هزارافغانی رابنام 
پول جیب خرج نصوار قربان سرشان ساختی وآرزوکردی که این 

منجربه آوردن صلح گردد. توهمان شخصی هستای  »حسن نیت«
که برای رهایی چهارصدزندانی دیگرکه آنهارا خطرناک قلمداد 
کردی، لویه جرگ  مشاوری؟! رادایار وبارای رهاایای ایان
)چهارصدطالب خطرناک( صبغ  قانونی دادی ومسئولیت رهایای 
آنهارابدوش لویه جرگه انداختی . اینکه برای تدویرلویه جرگاه 

 مشورتی چندملیون دالرمصرف کردی، آنراکنارمیگذارم!
شمادرروزسوم لویه جرگ  مشورتی باصدای رسا، دستا  
زدنها، گلون پاره کردنها وچیغ زدنهاگفتید بعدازختم ایان لاویاه 
جرگه درظرف سه روزمذاکرات باطالبان آغازمیشود. اکنون کاه 
ماههاازآن تاریخ می گذرد نه خبری از صلح شنیده شد و نه طالبان 
به آرزوهای خودت وقعی گذاشتند! طالبان، این گروه ماتاحاجار 
روزبروز به وحشت ودهشت می افزایندوازمردم بی دفاع افغانستان 

 قربانی میگیرند.
آقای غنی شماجز دروغ، فریبکاری وخاک زدن به چشام 
مردم دیگرهیچ کاری انجام نمی دهید. دروغگویی، الف وپتاق هم 
حد وحدودی دارد، لطفا بس کنید، کاری ازدست تان نمای آیاد 
بهتراست به عجز وناتوانی ادارۀ کشور وآوردن امنیت اعاتاراف 
کنید ویاکناربروید که ملت سرنوشت خودرا خود رقم بزند. تاو 

 نمی توانی بااین تیم متعصب، قومگرا ومفسدتامین امنیت کنی!
میدانیدمشاورامنیت ملی تان تحصیالت دررشتا  تارمایام 
کمپیوتر دارد، و شما بدون کدام سنجش این شخص رابه سن سی 
ودو سالگی سفیر درامریکامقرر کردید وبعدازی  مدت کاوتااه 
نسبت تنش های سیاسی باوزارت خارج  امریکا به ارتباط صحبت 
های ناسنجیده وغیردپلوماتیکش علیه خلیلزاد، روابط دپلوماتیا  
به سردی گرایید، همکاریهای دپلوماتی  قطع شد وشما مجاباور 
شدیداورابه کابل بخواهید ودرعوض اینکه به وزارت مخاابارات 
معرفی کنید او رامشاورامنیت ملی کشورتعیین کردید. تحصیالت 
این آقادر رشت  ترمیم آالت تخنیکی کمپیوتر وشایدهم تلفونهاای 
دستی باشد، این شخص لقب داکتری راهم به نام خود چسپانده که 

 واقعیت امرجزبه خودش وغنی به دیگران معلوم نیست .
آقای حمدهلل محب که ادعا دارد داکتری درکماپایاوتار  

ساینس دارد، گفته می شودکه بحیث مشاورامنیت ملی، صالحیات 
های وزارتهای داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی رابخود اختصاص 
داده است. شما باداشتن این لعبت  نازدانه چطورانتقام دانشجویان 
دانشکدۀ حقوق کابل رامی گیاریاد؟! مشااور امانایات مالای 
تاازجغرافیایی کشورخودآگاهی ندارد، اوبه سن شانزده سالگی از 
کم  های مهاجرین درپاکستان به لندن برای تحصیل فرستاده شد 
وبه تحصیل کمپیوتر پرداخت، ازسیاست وامنیت چه میداند؟ او به 
شمادر بارۀ امنیت کشورچه مشوره خواهد داد؟! )دنباله درصفح  

 هشت(

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

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

محصلی درفاکولته طب  دربر دارد، اثر  داکترغالم 
محمددستگیرتازه چاپ شده، عالقمندان ودوستان 
کتاب غرض دسترسی به ان به نشانی های ذیل 

 تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل آدرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 مستوجب آتشیــم از خـــامی خویش  ماییم وهزارگونه خودکامی خویش  

 در روز جزا به حق هم نامی خویش  ای شاه  رُســـل مرا فــرو نگذاری  

 مولینا محمد ابن حسام خوسفی

 برومفیلد , کولورادو                داکترغالم محمد دستگیر

 لطفاً ویروس کرونا راجدی بگیرید
 به واهیات گوش ندهید

چندی قبل ی  نشری  ایتالوی در فیسبوک توجهم را جلاب 
نمود. آنها معلوماتی در باره کرونا ویرو  که جاعالای اسات و 
مریضان به اسا  مطالعات اتوپسی مصاب باکتری بوده با اناتای 
بیوتی  ها تداوی شده اند، نوشته بودند. بعد از مطالعه آن درک 
نمودم که نشری  فوق به اسا  معلومات که من در بارۀ این ویرو  
خانمانسوز دارم چندان صدق نمی کند. ضمنا به این فکر افتادم که 
هدف این نشریه ممکن برای تقویت پالیسی ضد ویرو  کروناای 
ادارۀ رئیس جمهور زمان آقای دونالد ترم  و هم تقبیح فعالیت های 
مؤسس  صحی جهان که آنهم از طرف ترم  مورد انتقاد قرار گرفته 
بود طرح شده باشد. این مفکوره وقتی باورم را قوت بخشید کاه 

سابق ستراتیژیست قصرسفید برای هفت ماه  »ستیف بریینان«آقای 
که ی  مدیر مجرب رسان  امریکا نیز می باشد، درین زمان ساکن 
ایتالیا بود. بعداً، برینان ی  دوست صمیمی ترم  که ماتاهام باه 
دوسیه های متعدد است مورد عفو ترم  قرار گرفت. در نتیجه باه 
این فکر افتادم تا مقال  درین موضوع جهت آگااهای وطاناداران 
بنویسم. منتها، چون بحث مسلکی و علمی است ناگزیرم که بعضای 

 اصطالحات را برای وضاحت بخشیدن موضوع به کار ببرم.
این مقاله با مقدمه، تاریخچ  ویرو  کرونا، اناتومی کرونا، 
انواع ویرو  کرونا ، منتن ساختن حجرۀ میزبان، اعراض، وقایاه 
واکسینیشن و تداوی ویرو  کرونا حضور تان تقدیم مایاگاردد. 
موضوع دلچس  است و ازباعثی مختصراً عامایاق مای روم تاا 

COVID-1خوانندگان عزیز مقاله درک نمایند که  9 ی  ویرو   
جعلی نبوده خوب شناخته شده است. در آخر درک خواهید نماود 
که آنچه ایتالوی ها نوشته اند ی  توطئ  جز به مفاد توطئه گاران 

 کالن  چیز دیگر نبوده است.
اولتر از همه باید بدانیم که انتان و منتن شادن چایاسات؟ 

میکروبیست که توسط مایکرو اورگانیزم ها به وجودآمده  »انتان«
می سازد مثال آنتان فالاو,  »منتن«قسمت های مختلف عضویت را 

انتان ستری  گلو ویا سرخکان. هم چنین، گفته می تاوانایام کاه 
قسمت های مختلف بدن مریضان با رکیتسیا، پروتوزوا، باکتری ها و 
ویرو  ها منتن شده است. ولی این منتن شدن نظر به نوع مایکارو 
اورگانیزم فرق میکند یعنی میکانیزم منتن شدن باکتری از منتن شده 
با ویرو  مانند فلو ویا کرونا ویا سپیروکیتسیا ازهم فرق دارناد. 
وقتی که میگویم فرد با ویرو  کرونا منتن شده معنی این نداردکه 
ویرو  مانند باکتری ستافیلوکوک در حجرۀ میزبان داخل شاده 
اعراض به وجود میآورد ولی این بکتری میتواند بار ماحالای کاه 
ویرو  هجوم برده انتان تالی یا ۀانوی را سبب شود. ایتالوی هاا 
ازین اصطالح انتان و منتن شدن و هم از موجودیت انتانات تاالای 
مریضان اسلح  برای هجوم بر فکر ودماغ مردمان خوشباوراستفاده 
کرده اند. در قسمت طرح توطئ  ویرو  کرونا و ایجاد تشویش و 
وسوسه در نزد آن ها موفق بوده اکثراً در ابتدا ویرو  کرونا را 

را نامای  91جعلی فکر میکردند و اکنون واکسین ضد کووید 
پدیرند که ممکن به قیمت حیات شان بیانجامد. این چند صفحه را به 

 دقت بخوانید ودراخر خود نتیجه گیری کنید.
زمانی که به حیث چیرمن کمیت  اناتااناات  9191در سال  

شفاخانه موظف بودم برای شفاخانه و دیپارتمنت های مختلف آن 
 Infection Control  Manualرا زیر عنوان  »کنترول انتانات«کتاب 

که شامل گری  و ریزش بود  Rhinovirusesنوشتم از ویرو  های 
یاد نمودم، مگر چاون باه  RNAنام برده شده وهم از ویرو  های 

ویرو  کرونا آشنایی نداشتم، تذکری نداده بودم. با سر و صدای 
به کم  ژورنالست افغان ما محترم  1212این ویر  در اوایل سال 

اورنگ زیب شریفی ازانجمن افغان های کولورادو ماماور سااباق 
مختصر ویدیوی معلوماتای در  1212تلویزیون ملی در ماه مارچ 

 فیسبوک و سایت آقای شریفی دربارۀ ویرو  کرونا با اسا  

 ضایعۀ علمی و فرهنگی
دراین شمارۀ امید ، یکی ازآخرین نگاشته های همکار مرحوم 

جریده ، جناب شادروان امیرمحمدکیفی، سابق استاد زبان 
وادب انگلیسی دردانشکدۀ تعلیم وتربیه دانشگاه کابل، که 

در شهر انتیاک شمال کالیفورنیا به  0202روز نهم جنوری 
رحمت حق پیوستند . با اظهارتسلیت به بازماندگان جناب 
استاد وجامعۀ علمی کشور، از بارگاه رب العالمین استدعا 
داریم روان پاکش را درذیل مراحم خویش شاد بدارد و 

 بهشت برین را جایگاهش بسازد. آمین
 شادروان استاد امیرمحمد کیفی

    * * * * * *  
ۀبت وپخش ناماودیام تاا WHOنشریات دانشگاه جان هاپکنز و

وطنداران ما بدانند که این ویرو  ساده نبوده بسیار خاطارنااک 
 91است و هم معلومات در موارد وقایه از مصاب شدن به کووید 

در دست داشته باشند. مترافق همین وقت است که تشبثات به ضد 
حقیقی و مستند بودن ویرو  کرونا شروع شد. دونالد ترما  از 

این ی  ویرو  عادی مانند فلو و  «قصر سفید اعالن کرد که:
واقعه ۀبت شده در ظرف چند ماه  91سرما خوردگی بوده امروز 
وجدیت ماوضاوع را ازطارف  »در تابستان همه از بین میرود

داکترانتونی فوچی دایرکترانستیتوت ملی الرژی و امراض انتانی 
که کنون مشاور ارشد طبی رئیس جمهور جدید جو بایدن است و 
بارها از وخامت و شیوع سریع هوشدار می داد و ارقام ارائه مای 
کرد نادیده می گرفت تا حدیکه این طبیب ساینتیست را از تایام 

 مشاورین ویرو  کرونا در قصرسفید خارج ساختند .
به عوض ی  عالم متبحر با شهرت جهانی چون فوچای! 

رهنمای «به نام پال الکساندرکانادایی که مؤلف  PhDی  داکتر 
 HHSمی باشد از طرف سکرتر  »پرکتس کلینیکی و صحت عامه

)وزارت خدمات بشری و صحت( مایکل کپوتو استخدام  و باه 
حیث ساینتیست به قصر سفید معرفی شد. چون به مزاج تارما  
سخن میگفت ترم  هم از اوحمایت کرده کفتارش راتکرار مای 
نمود. متاسفانه با مشوره های نادرست چون بگذارید مردم ماس  
نپوشند، از اجتماعات دوری نجویند؛ محافل برگزار سازند؛ یعنای 
بگذارید مردم با این ویرو  منتن گردند، طرفدارانی هم پایادا 
کرد. پال الکساندر باورداشت که موجودیت ویرو  درمحیط باا 

یا معافیت گله ای را در اجتماع ساباب  Herd immunityمیکانیزم 
 شده مرض گم می شود؟ 

اپیدیمیولوجست ها وهم داکتر فوچی این نظریه را رد 
نموده هوشدار دادند که اگرمردم قصداً خود را به این ویارو  
خطرناک معروض سازند ممکن به حیات شان پایان دهند که همان 
طور هم شد ! ولی تا آخر مرغ این داکتر ی  لنگ داشت و بار 
 باور خوداصرارمیورزیددرحالیکه تعدادمصابین)دنباله درص هفت( 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

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

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

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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دوده زده و باشندگان آن صبح اطراف دهان وبینی شان دوده زده 
می بود وهمین علت بود که اکثریت مردم بخصوص خانمها باه 
تکالیف شش ونفس تنگی دچار بودند. طول عمرکمترازپنجاه سال 
بودوآنهاییکه به پنجاه سالگی میرسیدند اکاثاراً دنادان نامای 
داشتندیاچند دندان شکسته وریخته می داشتندکه همواره درد آن 

 اذیت شان می کرد .
اکثریت مطلق مردم کشاورکسای راباناام داکاتار و 
داکتردندان نمی شناختند ، وقتی کسی دندان دردمیداشات نازد 
دالکهای قریه میرفتندوآنان دندان اورابا انبورمی کشیادناد، ناه 
دوای بیحسی بود نا پاکی وتعقیم . بعدازکشیدن دندان، دالک پنبه 
رادرنم  زده درجای دندان میگذاشت، صحنه های چنین دنادان 
کشیدن راچندین باربه چشم سر دیده ام که سخت هولنااک باود، 
مریض فریاد میکشیدو دالک باهرچه زور وتوانایی کاه داشات 
توسط انبور دندان راکش و گیرمیکارد وماردم دورآناهااجاماع 
میشدند. این عمل به اندازۀ هولناک است که بیننده تاوان دیادن 
آنرانداشته وازحال بیحال میشد. درواقع عملی که درقرون وسطاا 
معمول بود، هنوزدرعهدسلطنت محمدظاهر شاه درافغانستان رایاج 

 بود! 
زندکی زنهانسبت باه ماردهااساخات تاروپارعسارت 
بود،باوجودی که مرد وزن هردوبافقر ومسکنت دست به گریبان 
بودند، ولی مردها حداقل امکانات بیرون رفاتان ازخااناه باه 
مسجدداشتندوبامردم قریه نشست وبرخاست میکردندکه حداقال 
احسا  دردوبیچارگی را کاهش میداد، ولی زنهاای بایاچااره در 
چهاردیوارخانه باهمه مشکالت محصوربوده ازآغازصبح الی پایان 
شب کارمی کردند، می تپیدند و درد بیچارگی وناتوانی ونااداری 
رابیشترمی چشیدند. به همین علت بیماریها عمرزنان نسبت به مردان 
کوتاهتر وبرخالف جوامع مرفه اکثراً زنان پیش ازشوهران شاان 
فوت میکردند ولی درمناطق شهر نشین بر عکس آن دیده میاشاد، 
چون فشارهای اقتصادی، ناتوانی وبیچارگی بیشتر متوجه مردهاا 

 بود وایشان نسبت به خانمهای شان کمترعمر می کردند .
تولد طفل ی  محشربود، دوا ودارو وداکتروجودنداشت، 
اکثردایه های محلی وخانمهای کهنسال که تاجاربا  اوالدداری 
داشتند درتولد طفل همکاری میکردند. بیشترنوزادان تلف میشدند، 
مادرها خونریزی زیادمیکردندو حتی بعد از والدت یاحین والدت 
فوت می نمودند. به همین لحاظ وقتی موعاد زایاماان نازدیا  
میشدهمه اعضای خانواده پت وپریشان میشدندونمیدانستاناد آن 
مادرحامله زنده میماندیا فوت میکند؟! غاذای کاافای ناه باه 
مادرمیرسید ونه به طفل، بهمین دلیل هردوی آنهابه ساوتتاغاذیاه 
مبتالمیشدند وپستانهای مادران از گرسنگی شیرنمی داشت واطفال 
ازگرسنگی متواترگریه میکردند، علیل و رنجوروکم رشد بازر  
میشدند، برای مادرانی که والدت میکردند غذایی می دادند بناام 
لیتی که هیچ ارزش غذایی نداشت وآنرا ازآرد در روغن سرخ می 
کردند وبعدگُر)قندسیاه( وآب درآن افگنده می جوشااناده باه 
مادرمیدادند. جالبست که این غذای  غذای لوکس حساب شاده 
برای هر مادری میسر نبود ! فقط آنهایی که کامای تاواناایای 
اقتصادی داشتندوآنهم برای چندروزمحدودمیسر بودوبقیه هاماان 
فقروبی نوایی وگرسنگی بود. نوزادان که ازکمی شیرمادر متواتر 
گریه میکردنددرهمان خردسالی فقر وناداری راباپوست وگوشت 
لمس میکردند. برای چنین نوزادان چیزدیگری بجازیا  غاذای 
سادۀ که پیاوۀ زوف یاد میشد میسرنبود، این پیاوه باکمی روغان 
یامسکه که درآن جوشانده میشد باالی آن تخم ی  نوع گیاه راکه 
زوف میگفتند انداخته وجوشانده وبه طفلی که مادرش کمشیر بود 
میدادندکه ازنگاه غذایی ارزشی نداشت وضروریات نوزاد رابرای 

 نشو ونمایش تهیه نمیکرد، فقط معده اش راپرمیساخت وبس!
برق تنهادرساحات مرکزی کابل ونواحی مرکزی بعضی 
شهرهادروالیات بود ودراطراف ونواحی دورترپایتخت برق وجود 
نداشت. دردهات وقصبات مردم هرگزبارق رانادیاده باودناد 
وملیونهاتن درهم  عمرشان برق راندیده نمی شناخاتاناد! بارای 
اکثریت مطلق نفو  کشورتنها روشنایی آفتاب روشن بود، وقتی 
شب میشدهمه زندگی شان رادرتااریاکای کاامال احاتاوامای 
نمودوشبهایی که ماه به چهاردهم میرسید، خوشی فراوانی برایشان 
بودکه حداقل دربیرون منزل کمی روشنایی دارند. درون خااناه 
هاهمه تاری  وخاموش بود، تنهاآنهاییکه کمی توانگربودند ازتیل 
سوزانکها استفاده میکردند. درنواحی جنوبی وشرقی کشوردرشب 
برای روشنی منازل ازی  نوع چوب که آنراچاراغ چاوب مای 
گفتند استفاده میشد. دود تلخ وغلیظ چراغ سوزکهاوچراغ چوب 
هم  فضای اتاق راپر میکرد وهمه خانواده آنراتنفس میاکاردناد 
وسبب ایجادتکالیف شش ونفس تنگی آنهامیاشاد، ساروصاورت 
اکثریت آنها زرد وپژمرده و آواز ضیق النفس شان متواترشنایاده 

 می شد . 
دراطراف بطورعموم پیش ازفرارسیدن تاریکی، ناان شاب 
راصرف کرده جای خواب خودراهموارمیکردند. چون شباهاای 
زمستان طوالنی وسرد بود، مردم دربستارخاواب خاودنشاساتاه 
 درتاریکی گ  زده روی یکدیگررانمی دیدند! بخاطردارم وقتی 

 استادیونیورستی نیوجرسی             انجنیرعبدالصبور فروزان

 چهرۀ جامعه درعهدسلطنت محمدظاهرشاه 
 )به ادام  گذشته(

درحالیکه درطی سلطنت محمدظاهرشاه، مادران پشتون از 
بیچارگی و تنگدستی درکوچه های کابل گدایی میکردناد، مان 
شاهد آن صحنه های دلخراشی بودم که مادران پشتون بااطفال پت  
و پریشان شان شامگاهان درقری  ما پیدامیشدند ودرپشت هار در 

و مردم  »دخدای لپاره، وژه یم مرسته وکی «فریاد میکشیدند که 
 آنچه در توان داشتند باایشان کم  میکردند. 

دانشمندگرامی پروفیسرداکترحمیدهادی درکتااب شاان 
که بزبان انگلیسی نگاشته اند،  »تجاربی ازافغانستان «تحت عنوان
ماه مبارک رمضان بود، نزدی  روزه افطار مادرم هر  «نوشته اند:

نوع غذایی تهیه وبه روی دسترخوان گذاشته بود ومامنتظار اذان 
بودیم، اذان داده شد ومیخواستیم افطارکنیم که از پشت در صادا 
آمد که دخدای لپاره وگه یم . پدرم همه راگفت توقف کنیاد و 
مادرم از هرغذایی که باالی دسترخوان باود گارفات، دروازه 
رابازکرد وآن مادر پشتون رابداخل خانه خواست وآن غذا راباه 
اوداد واو بااطفال معصومش آنرا صرف کردند وسارخاودرالاچ 

  ».کرد، به اندازۀ به حق ما دعاکردکه همه راگریه گرفت 
باید یادآورشدکه حکمرانان محمدزایی دیره دونی درز 
عمیق دشمنی بین پشتونها و تاجیکها، اوزبکها وهزاره هاانداخاتاه 
بودند وتنهاچندتن از خوانین آنهاراکه خودفروش ومزدور خاندان 
شده بودند، بخاطربقای سلطنت ناز ونعمت میدادند، درغیرآن سایر 
پشتونها بدترین ودلخراش ترین زندگی را داشتند ودرتااریاکای 

 وعقب ماندگی مطلق نگهداشته شده بودند .
زمستان رامردم به عسرت میگذشتاندند وگرم کردن خانه 
هاحتی برای شهر نشینان کارسخت ودشواری بود. دراکاثاریات 
مناطق شمال وحتی درشهرکابل و نواحی آن ماردم ازصانادلای 
هااستفاده می کردند. فامیل هایی که وضع زندگی قسامااًخاوب 
داشتند ازلحاف کالنی که بنام لحاف صندلی یادمیشد، استفاده می 
نمودند، اماخانواده های بی بضاعت توان داشتن صاف صانادلای 
رانداشتند، بلکه چند لحاف خردوبزر  راطوری باالی صندلی می 
انداختندتاآنرابکلی بپوشانند. دراتاقی که صندلی بود همه اعضای 
خانواده وحتی مهمانان هم یکجابه دور آن مینشستند. درهمان اتاق 
غذامیخوردندوشب در زیرهمان صندلی میخوابیدند. فضاای آن 
اتاق به اندازۀ سردبودکه ازسردی آن لرزه به انادام مایاافاتااد 
وازشدت سردی انسان به سختی نفس میکشید. بایاشاتارصانادلای 
هادرنیمه های شب سردمی شدند. چون مردم توان خریاد زغاال 
بلوط وخاک  بلوط راکه ازپاکستان میآمد نداشتند، از موادسوختی 
استفاده می کردندکه ارزان بود و آتش دوامدار نداشت، خانواده 
ها در نیم  شب ازسردی صندلی بیدارشده به قسمی در زیر صندلی 
سرد حوصله می کردند تا اذان صبح داده می شد یا خروسان باه 
بانگ زدن آغاز می کردند. مرد ها چانس خوب داشتانادکاه در 
همان تاریکی جانب مسجد می رفتند که اکثر تابه خانه داشاتاناد 
وگرم بودند. ولی زن ها در خانه مانده با سردی صندلی و اتاق می 

 سوختند و می ساختند .
آب گرم برای اکثریت مطلق مردم درایام زمستان میسار 
نبود که مشکالت شستشوی بدن ولبا  ها را بوجودآورده باود. 
مرد ها درهنگام ضرورت در زمستان یخ دریا ودریاچه هاراشکسته 
و سر و جان شانرامی شستند وغسل می  کاردناد، یااایاناکاه 
درمساجدی میرفتندکه سقاخانه هاباآب گرم داشتند. ولای خاانام 
های بیچاره هیچ امکانات شستشوی بدن رانداشتند . به همین علات 
بودکه تکالیف همای لکه دار وشیوع شپش دامنگیرخانام هاامای 
شدوایشان به ناراحتی های سروجان مبتال مایاشادناد، صانادلای 
هاوکاالهارا شپش میزد. ایان درحاالای باود کاه حاکاومات 
محمدظاهرشاه فی مترمکعب گازکشوررانه تنهاکمترازقیمت ی  
سیرزغال بلوط پاکستانی به شوروی می فروخت بلکاه گاازوطان 
بطور رایگان بی حساب به آن کشورانتقال میشد ) میترهای انتقال 
گازدرخاک شوروی ودراختیارآنان بود(، وخانه های مساکاو را 

 گرم و مستریح می ساخت .
درمناطق جنوبی وشرقی وضعیت زندگی بدتربود، مردم  

حتی امکان داشتن صندلی راهم نداشتند واکثریات دریا  اتااق 
درزمستان هم آتش میکردندهم درآن اتش غذای غریبان  شانرا می 
پختند وهمه درآنجاغذامیخوردند ومی خوابیدند وبارای ایاناکاه 
مواشی شان ازشدت سرماتلاف نشاونادآناهاارانایازدرآن اتااق 

 جامیدادند، که دودبه اندازۀ غلیظ میشدکه دستکهای سقف را 

 حکایتی ازگلستان حضرت سعدی شیرازی
پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره باه گال 
آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته و شبهاای 

ها گفتی، باشد که مؤانست پذیرد و  ها و لطیفه دراز نخفتی و بذله
گفتم: بخت بلندت یاربود وچشم بختات  وحشت نگیرد. ازجمله می

بیدارکه به صحبت پیری افتادی پخته پروردۀ جهاندیده آرمایاده 
گرم وسردچشیده نی  و بدآزموده که حق صحبت بداند وشارط 

 مودت به جای آورد. مشفق و مهربان خوش طبع و شیرین زبان.
 ور باااایازاری ام نیازارم     تا توانم دلت  به  دست آرم

 جان شیرین فدای پرورشت     ورچوطوطی شکربودخورشت
نه گرفتارآمدی به دست جوانی معجب خیره رای سرتیر سابا  
پای که هر دم هوسی پزد وهر لحظه رایی زندو هرشاب جاایای 

 خسبد وهرروز یاری گیرد.
 که هر دم بر گلی دیگر سرایند       وفاداری مــدار از بلبالن چشم

خالف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند نه به مقتضای جهل 
 جوانی.

 زخود بهتری جوی وفرصت شمار         که باچون خودی گم کنی روزگار
گفت: چندین بر این نمط بگفتم که گمان بردم که دلش بار 
قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد بار آورد و 
گفت: چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخان 
ندارد که وقتی شنیدم از قابله خویش که گفت زن جوان را اگار 

 تیری در پهلو نشیند به که پیری.
 شَیئاً کَأرخی شَفَ ِ  الصّائِمِ      لمّا رَأَت بَینَ یَدَی بَعلِها
 وَ اِنَّما الرُّقْااااایَ ُ للنّائِمِ     تَقولُ هذا مَعهُ مَیّاااتٌ

 بس فتنه وجنگ ازآن سرابرخیزد زن کزبرمردبی رضابرخیزد
 پیری که زجای خویش نتواندخاست  االبه عصاکیش عصابرخیزد
فی الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. چون مادت 
عدت بر آمد، عقد نکاحش بستند با جوانی تاناد و تارشاروی 

کشید و شکر  دید و رنج و عنا می تهیدست بدخوی. جور و جفا می
گفت که: الحمدهلل که از آن عاذاب الایام  نعمت حق همچنان می

 برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم.
 بارت بکشم که  خوب رویی  با این همه جور و تندخویی
 به که شدن با دگری دربهشت با تو مرا سوختن اندر عذاب
 نغزترآیدکه گل ازدست زشت بوی پیاز از دهن خوبروی

************* 
که باپدرم به چهاردهی غوربند به دیدن دوستانش رفته بودم، یکی 
ازصحبتهایی که درآنوقت برایم جالب بود درموردبرق بود. یکای 
ازشبها که تعدادزیادی ازاهل قریه به دیدن ماآمده بودند صحبات 
ازبرق شد و هرکدام ازپدرم سئوال میکردندکه برق چیست، وقتی 
پدرم گفت سیم است که درهر خانه دوانده شد ودراخیرآن یا  
گروپ است که ازشیش  نازک ساخته شده و سویچ داردکه گُال 
وروشن میشود، وقتی روشن شود کل خانه مثل روز روشن میشود 
وتعدادزیادآنها برق راهرگزندیده بودند وحرفهای پدرم راقباول 
نمی کردندکه چنین چیزی به این کیفیت وجودداشتاه بااشاد ! 
درمجلس ریش سفیدی بودکه معلوم میشادازهاماه مساناتارباود 
وحرفهای پدرم رابدقت گوش می کرد، گفت: ماما! اوچیزی که 

 تومیگی یاکار اجنه ا  یا کارجادو !
یکی ازمشخصات دیگردوره سلطنت محمدظاهرشاه وعهد 
حکمروایی سرادر ماحاماد دا ود ایان باودکاه اساتاعاماال 
وتولیدموادمخدره درکشورآزاد بودوکسی باه جارم تاولایاد 
موادمخدر، قاچاق واستعمال آن مجازات نمی شد وخریدوفروش 
آن آشکارا صورت میاگارفات. درمانااطاق شارق وجاناوب 
کشوربخصوص در خوگیانی، شنوار، هیرمند، فراه، قسمتاهاایای 
ازبدخشان، ساالنه صدهاجریب زمین کوکنارکاشته میشد، حاتای 
درمنطق  وزیری جالل آباد، سردار دا ود ی  باغ خیلی هااکاالن 
داشت که بنام باغ سردار دا ودیادمیشد، درآن درخاتاان سارو 
فراوان بود، واینکه این سردارچنین باغ بزر  راچطاورصااحاب 
شده بود معلوم نیست! ولی جالب است که دراطاراف آن بااغ 
بجزکشتزار های کوکنار چیزدیگری دیده نمیشد. بعدهااین باغ به 
ی  قطع  نظامی تبدیل شدکه هنوز هم صادهااجاریاب زمایان 
دراطراف آن قطع  نظامی کوکنارکشت میشاد وساردار دا ود 
عادت داشت که وقتاً فوقتاً ازآن قطع  نظامی دیدارمیکارد، کاه 

 موتر حاملش ازمیان کشتزار های کوکنارعبورمیکرد.
چر  دردورۀ سلطنت محمدظاهرشاه درسراسرکشوررایاج باود 
وتعدادزیاد مردم حتی عدۀ ازشهروندان کابال، وباعاضااشانایاده 
میشدکه خودشاه وسردار دا ود هم گاهی ازنشئه چر  مستفیدمی 
شدند، تعدادزیادی ازحواریون آنهاازموضوع خبرداشتنداما ازتر  
چیزی گفته نمی توانستند. وفرت چر  به اندازۀ بودکه دساتاه 
های هیپی هاازکشورهای اروپایی وامریکایی و سراسردنیا فاقاط 
برای چر  کشیدن به کشورمیآمدند. درشهرنوکابل ساقی خاناه 
هایی ساخته شده بودکه درآن چلم های چر  کشی درهرکاناج 
وکنار اتاقهای آن گذاشته شده بودکه هیپی ها درکنارآنهالمایاده 
بودند . من شاهدآن صحنه هابودم ودههامردوزن هیپی رادیده ام 
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 های حکمتیار  تأملی بر گفته
های آقای حکمتیار به مناسبت  یکم، بخش زیاد رجزخوانی

خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان متوجه حکومت افغانستان 
هاای  بود. اگر کمی وقت گذاشته و به کود جزا و یا هم ناوشاتاه

های دیروزی آقای  مقامات حکومتی نظر اندازیم، بدون ش  گفته
گرد قضایی است زیرا تهادیاد باه بارانادازی  حکمتیار قابل پی

حکومت و محاصره ار  در زمره جرائم علیه امنیت داخلی قرار 
های حکمتیار بدون پاسخ رسمی باقی بماند،  دارد. هرگاه این گفته

پور که  بدون ش  صالحیت حقوقی و اخالقی اقدام بر علیه علی
همواره داد دفاع از نظام را میزند، از دست خواهد رفت و همچنان 
وطنداران ما بیشتر ازین اجازه نخواهند داشت تا با عنوان های چون 

هاا  های گردن خود را بااالی خاودی ر  »مخالفین زیر بیرق«
 بپندانند! 

دوم، بخش کوچکی از گفتار های دیروز آقای حکمتیاار 
گران بر علیه طالبان داشت. حکمتیار پا  اشاره به مقاومت و مقامت

را فراتر از مرزهای اخالقی گذاشته و با نام گرفتن از کاوالب، 
مرتکب طعنه قومی نیز شد که در آخر این نوشته پاسخ در خاور 

چاه  »دوم  ماقااومات«شان را خواهند گرفت. و اما در صاف 
علیه طالبان که  9992-9901وضعیتی وجود دارد؟ مقاومت اول 

الدین ربانی ورهبری بالمنازع قاهارماان  به زعامت پروفیسر برهان
مردمی ما، شهیداحمدشاه مسعود رقم زده شد، پس از تحوالت بن، 
مبدل به میراث خانوادگی و گروهی شده است. همین دیاروز، در 

ترین رقیب شکاسات خاورده  حالی که حکمتیار به عنوان بزر 
جمعیت و مقاومت، بر علیه آنان رجز خوانی داشت، جاماعایات 

الدین ربانی و  اسالمی افغانستان به صورت جداگانه به ریاست صالح
 استاد شاداب، خروج نیروهای ارتش سرخ را تجلیل کرد! 

آقایان قانونی و نور در حالی دم از مقاومت دوم و رهبری 
جمعیت میزنند که اولی در زمان حیات استادربانای فاقایادحازب 

های منزلاتای باا  سیاسی راه انداخت و دومی شدیدا درگیر جدال
الدین ربانی و داکتر عبداهلل عبداهلل است. من احترام هاماه  صالح

بزرگان سیاسی حوزه مقاومت را دارم اما بدون ش  و شاباهاه 
سیاست ورزی با روشی که این بزرگواران پیشه کرده اند بیشتر به 
فکاهه شباهت دارد تا سیاست. در صورت تداوم این وضعایات و 

مداران حاوزه ماقااومات، ساخان  رفتار های این چنینی سیاست
حرف گزافی بیش نخواهد بود. همایان حااال  »مقاومت دوم«از

الدین ربانی کجاست؟ دکتر عبداهلل که شورای مصالحه را به  صالح
قیمت رای مردم از آن خود کرده است درگیر چه کاری اسات؟ 
چرا استاد عطا برای پایین شدن از مرکب شیطان این همه تعلل باه 
خرچ میدهد؟ به چه دلیلی جناب قانونی باه جاای اصاالح و 
خیراندیشی بر طبل تجزیه جمعیت کوبیده روان است؟ ندای مان 

ماداران  ورزی این سیاست متوجه پیر و جوانی که متاۀر از سیاست
هستند، است و آن این که در قسمات صادور الاتایامااتاوم باه 

مداران حوزه مقاومت غرض ساختن جمعیت واحد و یا   سیاست
صدا و به طبع آن بازسازی جبهه مقاومت در کمترین زمان ممکن، 
تعلل به خرچ ندهند. سیل طالب در راه است و اگر وضع به همیان 

مداران هارگااه در  منوال پیش برود، همه را خواهد برد! سیاست
کمترین زمان ممکن به وحدت نرسند، بدانید که دشمنان اصالای 
مردم ما همین ها هستند و باید از هیچ چیزی در راستای مشروعیت 

 زدایی و خلع حیثیت سیاسی اینها دریغ نشود ! 
سوم، جناب حکمتیار، همانطوری که در باال گفتم، شما در 

گاه و هیچگونه مصلحت هم وطن بودن  گفتار های سیاسی تان هیچ
کنید. بدون ش  اگرشماکمی از میزان جهل و جعل  را رعایت نمی

گان بودیاد کاه  تان میکاستید، یکی از بزرگان مورد احترام همه
خوشبختانه چنان نیستید. شما محض به دلیل قومی به حااکامایات 
استاد ربانی نه گفتید و تا آخرین رمق حیات سیاسی/نظامی بر علیه 
آن جنگیدید و در نهایت با سرافکندگی تسلیم همان حااکامایات 
شدید. درد شما از دهه هفتاد یعنی از زمانی که آمر صاحب به دهن 
تان زده و از کابل بیرون تان کرد، میآید. احمد شاه مسعود کسی 
است که داغ قدم گذاشتن به کابل را در دلت گذاشته است، کابل 
سر جایش حتی اجازه نداد که از چهار آسیاب ی  اینچ پایاشاتار 
بیایی. وقتی در گفتار های سیاسی صحبت از کوالب میکنید، بدون 
ش  منظور تان طعنه قومی است اما بدانید و آگاه باشید که همان 

بازهم در هامایان  »ها کوالبی«ها و یا به باور شما  کوالب رفتگی
چنان روزگاری  9901و  99۳9های  کابل، یکبار دیگر مانند سال

نایاز جاایای  »مأوای اصلی تان«بر سرت خواهند آورد که در 
نخواهی یافت. فقط انتظار شمارش معکو  فرارسیدن چنین روزی 

 را داشته باش!
این نوشته را با سخن معروفی از آمر صاحب در ماورد 
حکمتیار به پایان می رسانم وآن اینکه درجریان سفراروپا، درجلسه 

پرسادکاه:  گفتگو باهموطنان مقیم خارج، کسی ازآمرصاحب می
گفته میشود حکمتیار درحال پیوستن با طالبان است، دراین ماورد 
چه نظر دارید؟آمرصاحب پاسخ میدهد:درین موردنظری ندارم چه 

 ازحکمتیار هرانتظاری را می توان داشت، اماگفتنی ام همینقدر 

 داال  ، تکسا                                  رحیم شنسب

 پیش  سال  هزار  شش  در  مصر  تا  از بدخشان 
این عنوانی ازفصل کتابیست که اخیرا به رشتۀ تحریردرآورده 

 ام، کتاب )از کابل تا قاهره نام دارد (
پولای دراکادمی تحصیل زمان از ایست سفرنامه رساله این

آموزی دانش شرایط تنهامنحصربه سفرنه این برداشتهای قاهره،  
و  

   وسوابق ازحرکت ماقبل وطن بلکهازاوضاع مصر، امنیتی دستگاه
  

مص تاریخی اماکن دوکشورباتوضیحاتیازمهمترین وسیاسی تاریخی
ق هزارسال فراعنهدرشش اۀار تزئینات با افغانستان الجورد رابط  ر،
ج قاهره،سید به بلخی ناصرخسرو حکیم قبل هزارسال ،سفرنامه بل
ا امواج انعکا  مصر، معاصر تاریخ در او نقش و افغانی الدین مال
قاهر در افغانی محصلین ، کابل به قاهره از عقیدتی و سیاسی سالم
با وسادات، ناصر از اسرائیل، و اعراب9109و91۳0 های جنگ ه،

اهراما عربی، وفرهنگ موسیقی لبنانوسوریه، جنگ، جبهات زدید
ب بیشتر را فرهنگی و تاریخی،سیاسی مصروسایرمسائل وفراعنه ت
به نگارش أمده است . مورد صدور،اهمیات  تاریخ شفاهی شکل ه

،استفاده و تقد  نگری الجوردافغانستان نزد فراعنه و مصری ها ، 
 در این فصل چنین تذکار بعمل آمده است :

ز ساختار در بدخشان الجورد کمیاب و یگانه سنگ تزئین
پرط از یکی LapisLazuli الجورد هایفراعنه:سنگ تابوت و یورات
 خرد، و دانش نماد که بوده باستان دوران در ها سنگ ترین رفدار
ر نظرمی به است. روانبوده تعالی برای قدرت دارای و بخش الهام

ا بوده الجورد بشرهمین  توسط شده استخراج سنگ نخستین سدکه
ها دسته ها، مجسمه  ساختن در باستانی های فرهنگ در که   ست
ب در هم ها سنگ این معدن یگانه است رفته بکار طلسم و خنجر ی

بی به خراسان العبور صعب های راه از سنگ این است بوده دخشان
سا هزار پنج در همچنان شد. می داده انتقال مصر به تا و النهرین ن
جانورا های پیکره ساخت در و )اور( پادشاهان  قبرهای در قبل ل
ش وریش، ابرو کاری( )سرمه ترصیع  چشم رنگ تزئین انسان، و ن
است داشته وجود بهکثرت فراعنه های تابوت تزئین و جانوران اخ
ن واهمیت الجوردرزش از بیشتر قیمتی سنگ هیچ باستان مصر در .

قبل سال 9922در مصریان سلسله ترین قدیمی های حفاری داشت.
س عنوان به الجورد از مصریان استفاده موارد اولین بیانگر میالد از 

 میالدی9109 درسال مارکوپولو است. جواهرات   در زینتی  نگ
 برد. اروپا به را بدخشان        الجورد مقدار

مانن که آن درون پیریت های دانه با خورده صیقل الجورد
پ آسمان به زمین درمشرق دارد وجود اصل الجورد در طال براده د

پای سناگ این نیوزاستخراج انتی  قول به است شده تشبیه رستاره
ومق کیفیت داشته، رواج )افغانستان( دربدخشان سال ۳122 از   ش

ادیااااااااااااااااار آن در 
شد میشود.گفته محسوب جهانی گنج وی  نظیراست بی افغانستان

درشااهاار سااانااتاایاااگااو  ساانااگ اواخاارایاان درایاان کااه ه
 است. مرغوب نا آن کیفیت که شده دستیاب هم چیلی در

   این است کیلومتر 9222 از بیش مصر تا بدخشان فاصله
 

هزا شش سابقه آن تجارت و بوده مصریان عالقه  مورد آبی سنگ
وراتالطبی ما ماهئیت گرانبها سنگ این به قدیم مصریان دارد ساله ر

توانا رفتن باال باعث الجور مسیحی، کشیشان نظر از بودند قابل عی
در  الجورد معادن است بیشتر درک و یگانگی احسا  و روحی ئی

هازار و  درارتفاع ساه آبادبدخشان فیض جنوب هفتادکیلومتری
متاسفان دارد قرار بحر سطح از متری صد سه و چهارهزار تا هفتصد

ا قاچاق بشکل آنهم و غیرفنی بشکل بدخشان از الجورد امروز تا ه
محلی قدیم زبان ( ورد ژ ال ) واژه از الجورد نام شود. می ستخراج

 زیبای رنگ داشتن با آنست معرب الجورد و شده گرفته بدخشان 
 دریاها رنگ مصر، نیل دریای آب به اطالق نیلی ویا آسمانی آبی
 آسمان مظهر باآن رنگ طالیی ذرات وموجودیت آسمانها رنگ و

 مادی تجسم الژورد سنگ آنست. های ستاره درخشش و گون نیله
و 

        الژورد ساناگ هااتاوتاه ومصری است بوده آسمان رنگ زمینی
 پرستاره آسمان از تکهت آنرا رنگ، طالئی ذرات باداشتن خصوصاً

م شمردند می خدایان آنراسنگ دانستندوحتی می آسمان سمبول و
معت و بودند. ساخته الجورد از را آفتاب خدای چشم هاطلسم صری

 حمایت ازمرده ومومیایی اموات درکنار آن گذاشتن که بودند قد
موم عالوتاً کندو می رادفع وشیطان خبیثه ارواح و کرده وحفاظت

طلسمنو ببیند. کندو باز چشم دوباره دیگر دنیای در تواند می یائی
(یاد می  فالبین  ) نام به آنرا ما که Scarab یا )سوس (           ع

برو مومیایی کفن داخل در و میشود ساخته الجورد سنگ از کنیم
)آخر نهائی قضاوت روز در مرده قلب تا میگذاشتند مرده قلب ی

 ندهد. شهادت او علیه ت(
ر دیدچشم سنگ، این که است آمده ابر ( )پاپیرو  در

  گردنبند بشکل وزیور تزئین برای سنگ ازین میدهد افزایش ا
************ 

است که هرگاه طالبان دریکسال شکست خوردنی باشند، باپیوستن 
ماه شکست خواهند خورد ! )نقل ازفایاساباوک  حکمتیار، در شش

 نویسنده (

ب بدخشان الجورد پودر از مصری ملکه وکلوپاترا شد می استفاده
بدخ الجورد گردنبندهای حتی میکرد. استفاده چشم سایه عنوان ه

تحق اسا  به  است آمده وبدست فرعونهاکشف ازسلسله قبل شان
واستفاده الجورد اینهمه کازانو( )میشل معروف باستانشنا  یقات

ومعد ازمنبع فراعنه وطلسمات اززیورات درتزئینات،   آن وسیع 
یااااااااااااااااااااگااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااه  ن

      .ایان اسات بوده مروج قبل هزارسال درشش بدخشان جهانواقع
    باز وافریقا مصر بطرف راه هاقبل قرن ومقد  قیمتی     سنگ
ه ونماینده فرستاده الجورد ارسال مداومت برای .حتی بود کرده

س این ارسال تمنای و وخواهش میکردند اعزام را خود  خاص ای
 این به سال صد سه و هزار شش ین بعداز رامیکردند. مقد  نگ

 از و دانیم نمی را خود بهای گران های داشته قدر هم هنوز طرف
 خبریم. حتی بی آن تاریخی قدامت و سنگ  این اهمیت

از صد ها قلم معادن قیمتی این کشور فقیار یاکای هام 
الجورد است .با تاسف که کنون منبع عاید بزر  قاچاقباران ، 
جنگ ساالران و طالبان است .مردم فقیر افغانستان ملیون ها دالر 
از عاید استخراج غیر قانونی الجورد کشور شانرا از دست میدهند 
منجمله معادن کران و منجان الجورد در بدخشان توسط طالاباان 
حراست وعواید آنرابدست می آوردناد .تاا کاناون ماعاادن 
مس،آهن، جسات، سایاماأب،خااک هاای ناادر ،یااقاوت، 
زمرد،طال،نقره، لعل، عقیق،فیروزه، کرومیت ،پترولیوم،تیتانیوم 
،اورانیوم ولیتیوم وغیره بشکل ابتدائی سروی و ماوجاودیات 

ناوع  9٠22حدودأ سه تریلیون ارزش آن برأورد شده است که 
منیرال ،سنگها و مواد معدنی را دربرمی گیرد  .عکاس بارداری 

 1٠2معدن فلزات و  19۳های لیزری ناسا از امریکا در افغانستان 
 نوع سنگ را تخمین کرده اند.

احصائیه های پنج سال قبل استخراج غیر قانونی الجورد 
تن نشان میدهد که هر کیلاو بایان دو تاا  1122را درسال به 

چهارهزار دالر به فروش میرسد .قاچاق الجورد همه وقاتاه باه 
صوب پشاور و مناطق پاکستان واز آنجا به دبای،هاناد وحااال 

 بیشترین به کشور چین و سایر کشور ها جریان دارد.
تخمین زده شده که اگر الجورد بشکل قانونی استخراج 

ملیون دالر به عاوایاد کشاور افازوده مای  9۳2شود ساالنه 
شود .همین اکنون بغیر از عوایدی که به استخراج کانانادگاان 
،تاجران و فروشندگان تعلق می گیرد ساالنه طالبان بیست ملیون 

 دالر ازین رهگذر مال  می شوند .
حاال شما حد  بزنیدکه از هزاران معضلهت که در نتیجهت 
شرایط اجتماعی ، اقتصادی،سیاسی،مذهبی ، زبانی و سمتای در 
کشور وجود دارد این دردها زخم ناسوری را می ماندند که بهبود 
ان نا امید کننده است .شما کشوری را در کرهت زمایان ساراغ 
ندارید که مثل افغانستان مشکالت ،مصیبت ها ،أفات و بلیایاات 

 عدیدهت دامنگیرش باشد.
چنانچه داشته های أن مثال الجورد هم به مصیبت هاای 
کشور از درک قاچاق،اعمال قدرت زورمندان و باجگیری طالبان 
مانع شرایط می شود که کشور به طرف صلح و امنیت برود . بناأ 

 همه جناح ها به دوام جنگ و حفظ شرایط کنونی کوشا اند .
این داستان هم در مورد داشته های ما بود که در فصال 

 9۳/1/1219دهم کتاب تذکر یافته به نگارش آمده است .
************** 

 ...چهرۀ جامعه در عهد سلطنت 
 که ماههاوحتی ی  سال در آن ساقی خانه ها بود و باش داشتند .
داستان غم انگیزی  جوان اروپایی که به امش موریاس 
معروف شده بود، ی  جوان تحصیلکرده که پس ازتحصیل برای 

 سپری کردن ماه عسل با معشوقه اش به افغانستان آمد. 
او در مهمان خانه های شهرنو با خارجی های دیگر کاه 
چر  می کشیدند نشست و برخاست پیدا کارد و در کشایادن 
چر  چنان غرق شدکه همه چیز را فراموش نمود. معشوقه اش 
رهایش کرد، پدر و مادرش پریشان شدند که ماوریاس بارای 

 چندین ماه سر و درکش پیدانشده واحوالی نداده است. 
سرانجام آنان برای یافتن فرزند سفر می کنند و مسایار 

سفرش را که از طریق ترکیه وایران به افغانستاان مای بااشاد،   
تعقیب کردند ، پس از پرسش زیاد دریافتند کاه ماوریاس باه 
افغانستان رفته، و بعد از جستجو درکابل آگاه مای شاونادکاه 
موریس به هلمندرفته ، آنان هم به هلمند رفته و فرزندشان را باا 
حالت ژولیده، چرک آلود و از خود رفته در یکی از ساقی خانه 

 ها پیدا می کنند... /)ادامه دارد( 

 رباعی زیبا از حضرت حافظ شیراز
 جز نقش تو در نظر نیامد ما را

 جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
 خواب ارچه خوش آمدهمه رادرعهدت

 حقا که به چشم در نیامد ما را
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 نامۀ بارنت روبین به طالبان
 طالبان محترم،

دراین سه سالی که از نام  سرگشاده شما به مردم امریکاا 
( وسپس پاسخ من به شما)درنام  سرگشاده 1299فبروری  9٠)در 
گذرد، بسیاری از مسائل  ( می1299فبروری  10در  نیویورکر در

  ، تقریبا دو سال پس از نامه1212فبروری  11اند. در  تغییر کرده
نااماه آوردن صالاح باه  موافقت«من، ایاالت متحده و طالبان 

راامضا کردند. درهمان روز ایاالت متحده اعاالمایاه  »افغانستان
مشترکی را با حکومت افغانستان امضا و تعهدش به صلح و ۀباات 

وگوها بین طالاباان وساایار  در این کشور را نیز ابرازکرد. گفت
شمول حکومت افغانستان، قرار باود ده روز پاس از  ها به افغان

طالبان آغاز شود، اما تأخیر در -نامه ایاالت متحده امضای موافقت
های حکومت افغانستاان، جادول  آزادی زندانیان طالبان از زندان
وگوها شش ماه دیرتر از ماوعاد  زمانی را عقب انداخت و گفت

 آغاز شد. 1212سپتامبر  91شده، در   ریزی برنامه
نامه برای مذاکره  در نتیجه، جدول زمانی مندرج در توافق

بس در افغانستان مختل شد. ایان  ی راه سیاسی و آتش بر سر نقشه
نامه چهارده ماه را برای مذاکره قبل از خروج کامل ایاالت  توافق

متحده از افغانستان که مهلت آن اول ماه می تعییان شاده اسات، 
بینی کرده بود، اما عمال فقط هشت ماه زمان برای مذاکرات  پیش

 باقی مانده بود. 
چندین تعهد ایاالت متحده که براسا  جدول زمانی اصلی 

ریزی شده بود، از جمله آزادی زنادانایاان  برای مذاکرات برنامه
ها، نیز در حاشیه قرار گرفتند. خشاونات  بیشتر و بازنگری تحریم

کنندگان شما در دوحه از دیدار باا  افزایش یافته است و مذاکره
کنندگان جمهوری اسالمی تا زمانیکه دولات باایادن در   مذاکره

ویژه خروج نیروهاومهلت  نامه دوحه، به اش به توافق مورد پایبندی 
 ورزند.  آن، وضاحت نداده باشد، امتناع می

خشونت درافغانستان اکنون موجی ازکشتارهای هدفماناد 
گیرد. اکنون  نگاران و فعاالن جامعه مدنی را نیز در بر می روزنامه

شوند و تر  ازعواقاب ایان ماذاکارات  ها کشته می فقط افغان
درحال افزایش است. دردوره دولت قبلی ایاالت متحاده، ماردم 

ازکاخ  »توییت داموکلس«اغلب شوخی میکردندکه مذاکرات را
رسدکل روند به تارمویی بند  نظر می کند. اکنون به سفید تهدیدمی 

 است.
جمهور بایدن گفت تالش اصلی ایاالت ماتاحاده،  رییس

جنوری امسال، آنتونی  19تالش دیپلماتی  خواهد بود. در تاریخ 
بلینکن، وزیر امور خارجه ایاالت ماتاحاده باا اشارف غانای، 

ایااالت «و به او گفت که  تما  گرفت جمهور افغانستان رییس
امریکا و طالبان را باازناگاری  1212نامه فبروری  متحده توافق

شان به قطع رابطه با  طالبان به تعهدات«بیند که آیا  و می »کند می
گروههای تروریستی، کاهش خشونت درافغانستان ونایازاناجاام 
مذاکرات معنادار با حکومت افغانستان و سایر ذینافاعاان عامال 

  »کنند یا خیر. می
نامه متعهد شده کاه تاماام  ایاالت متحده در این توافق

، که برابر است با 1219نیروهایش را از افغانستان تا اول ماه می 
جمهور بایدن، خارج خواهد کارد،  صد روز پس از تحلیف رییس 

نامه همچنین آمده است که هم  تعهدات ذکرشده  اما در این توافق
 »اند.  به هم مرتبط«توسط وزیر بلینکن 

جمهور غنی ی  روز پس از صحباتاش باا وزیار  رییس
موضع بسیار محکمی دربااره «بلینکن، از ایاالت متحده خواست 

نامه دوحاه داشاتاه  برای اجرای توافق »رویکرد مبتنی بر شرایط
باشد. گزارش رویترز به نقل از چهار منبع ناشنا  در ناتاو ادعاا 
کرد که برخی از اعضای ناتو ممکن است حتا پاس از خاروج 

 امریکا از افغانستان نیروهاشان را در این کشور نگه دارند.
ممکن است اینکه می گویم هیچ اطالعاتی دربااره ایان 

ندارم شما را مأیو  کند. برخی اشخاص در   » بازنگری سیاست«
دهند.  پرسند، اما به سواالت من پاسخ نمی دولت از من سواالتی می

هایی درون حکاومات  حال، من درباره چگونگی چنین بحث با این
 هایی دارم. ایاالت متحده ایده

من مطمئن هستم که دولت بایدن در خصوص پایبندی باه 
مهلت اول ماه می برای تکمیل خروج نیروهایش از افغاانساتاان، 

توصایاه کارده اسات، »گروه مطالعه افغانستان«طور که  همان
جانبه تصمیم نخواهد گرفت. تصمیم ی  جانبه باه ماعاناای  ی 

نامه دوحه خواهد بود و خیلی شبیه خروج اداره  خروج از توافق
جاماهاور باایادن  ترم  از برجام با ایران خواهد بود. ریایاس

خواهد سربازان امریکایی را در افغانستان نگه دارد، اما دولتش  نمی
ای اجرا کند که به هر چهار  نامه دوحه را به گونه خواهد توافق می

طور که توسط وزیر بلینکن ذکر شد، دست یابد. این  هدفش، همان
های ضد تروریسم،  اهداف عبارت اند از: خروج نیرو ها، تضمین 

 بس جامع . توافق سیاسی و آتش 
   »بازنگری«نامه را  گوید این توافق وقتی دولت بایدن می

 هفته نامۀ امید   2201شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 (1) صفحاتی اززندگیم در وصلت و درهجرت 
روزهای اول زندگی : قراربیانات مادرعزیزم، روزجمعه 
بودکه من پس از نُه ماه ونه روزحیات بیسروصدای داخل رحمی، 
به این جهان پرماجرا وآکنده ازروشنیها وتاریکیها وابهام چشام 
کشودم . البته بنده مانندشماوتمام مردم دیاگار ازآن روزهاای 
پرحادۀه چیزی بخاطرندارم، تنهاکسی که ادعا می کناد اکاثار 
حوادث لحظات تولدخودرا بیاد دارد، )پاپلو پیکاسو( نقاش ورسام 
کیوبیسم است که می گوید د راتاقی که به دنیاآمد، ازدحام و سر 
و صدا زیاد بود و دود سگرت یکی ازحاضرین سخت اذیتش مای 
کرد...! اما بگمان اغلب پیکاسو درین قص  خودمباالاغاه کارده 

 وکمترکسی حرفهای اورا باورخواهد کرد... 
بهرحال، هویداست که درین روزفرخندۀ فامیلی، اولیان 
تنفسم باگریه توأم بوده است . حاالاگربخواهیداین گریه نخستین 
وسرآغاززندگی راازنقط  نظر طبابت بشما توضیح بدهام، ساباب 
اصلی آن همان دردهاییست که ششهای ما هنگام اولین شهیق هستی 
احسا  میکند، اماشاید درپهلوی این حقیقت طبی، بعضی مسایال 
غامض دیگرنیزموجود باشد... مثالممکست انسان نوزاد ونوپایادا 
هیچگاه خوش وراضی نباشدکه آن محل وجایگاه آسوده وآرام 
ومرف  داخل بطن مادر خودرا یکباره ترک بگوید وناگهان زندگی 
پرنشیب وفرازی راکه سرانجام آن برایش معلوم نیست و)تاگریه 
نکند کسی شیرش ندهد...( استقبال نماید وازبهشت پراز نعمتهای 

 رایگان تبعیدگردد !
راستی درآن روزگاربرای زنان حامله دروقات والدت 
طفل شان، شفاخانه یا  زایشگاه میسرنبود ودایه هاای فاامایالای 
ویایکی ازخانمهای اقارب دور وپیش یا همسایاگاان، کاارهاای 
والدت نوزاد را سربراه میکردند، وچه بسااوقات که طفل دراۀار 
عدم تدابیروقایوی الزمه، مواجه به جراۀیم ومیکروبهای مضاره 
میشد یا اعضایش صدمه میدید. بهمین اسا  درماههای اول عمرم 
بودکه بگفت  مادرم سخت مریض ونارام شدم ومدت سه هافاتاه 
جزگریه ونالش، کدام لحظ  فرح بخش ناداشاتام. درآن ایاام 
بخاطرهیچی  این فکرخطورنمیکاردکاه مارابارای ماعاالاجاه 
نزدداکترببرندوعقیده براین بودکه اصالً داکترهانمی توانندمرض 
طفل نوزاد راتشخیص وتداوی کنند! لهذا انواع ادوی  خااناگای 
وجوشانده ها وروغن های مالشی راکه سراغ داشتند، ازتطبیق بجان 
من دریغ نکردندوشایدتای  مدت طوالنی ی  سلسله تااۀایارات 
سوت ادوی  مذکور وحالت پرازدرد ونارامی های آن ایام در اعضا 
وشعایرم باقی مانده باشد. بهرحال، مریضیم چندین هفتاه اداماه 
یافت تاباالخیر مردپرهیزگاری رابه بالینم آوردندوبعداز دم ودعای 

 او حالتم روبه بهبودی رفت وشفا یافتم . 
ولی کمبودشیرمادر وسوتتغذی گاهگاهی طاوری مارا 
زجرمیدادونارام می ساخت وبه گریه می آوردکه فکرمیکاردناد 
بازمریض شده ام. روزهایی که مادرم نظربه بعضی معاذیراقتصادی 
غذای کافی ومقوی نمیخورد، شیراونیز کمبودی مایاکاردومان 
گرسنه میماندم وچه بساشبهایی که بهمین مناسبت بیخواب ونارام 
میشدم ومادرم نیزبه بالینم بیدارمی ماند. دیگری نگذشت که مادر 
دومی یعنی همسردومی پدرم نیزواردفامیل گردید، واین تاحاول 
جدید عالوه برتاۀیرات روانی واحساسی که برمادرم واردآورد، 
برمشکالت اقتصادی روزمره وتهی  مایحتاج ماکه تنهامعاش ماهوار 
پدرعزیزم جوابگوی آن بود، فشار وسنگینی بیشتررا واردناماود، 
ولی ازنقط  نظرروابط اطفال وافرادفامیال، باا وجاودباعاضای 
کشیدگیها وعدم توافقی که بین هردوخانم )سابقه وجدیاد( رخ 
میداد، پدرم باتدبیر وتوج  مزید سعی میکردمراوات محکم فامیلی 
برهم نخورد وکار رابه جدایی هانکشااناد وعاالیاق خاواهاران 
وبرادران چه سکه وچه اندر ، در هردوبخش فامیل درفضای صلح 

 حتی االمکان صمیمی ودوستانه وبدون خصومت هاباقی بماند .
به اسا  همین تدابیر وروش مدبرانه بودکه هایاچاناوع 
عداوت وخصومتی در جریان روزمرۀ فامیل رخنه نکرد وتاامروز 
عین صمیمیت ومراودات دوستانه و خودمانی بایان خاواهاران 
وبرادران سکه واندر بدون خصومت وباکمال محبت و خلوصیت 
برقرار و استوار مانده ومحبت وشفاقات ماادرانادرعازیازم در 
دیارهجرت، پس ازوفات غم انگیزمادر سکاه ام کاه چانادمااه 

بوقوع  9191بعدازهجرت ودوری وجدایی ام ازوطن عزیز درسال 
 رسید، باعث تقوی  روحی من گردید. 

نا گفته نماندکه در همین چند سالی که گذشت، پدرعزیز 
وعالم و مدبر ورهنمای زندگیم وی  خواهراندر عزیازم ویا  
برادر سک  عزیزم و اخیراً همسرمهربانم بی بی فاطمه جان لطیفی 
چشم از جهان بستند و بر غم های بی پایان هجرت افزودند. البتاه 
رویدادها ووقایع بوقلمون دیگردورۀ هجرت را درآیانادۀ ایان 

 یادداشتهابشما خواهم نوشت./ )ادامه دارد(

کند، منظورش این نیست که دارد تصمیم می گیردکه به آن  می
نامه و همچنین  پابیند بماند یاخیر. اداره جدید نیاز دارد متن توافق

هاای  ام( و نیز یادداشت را )که من شخصا ندیده  ضمایم محرمانه
های دولت پیشین باا طاالاباان، حاکاومات  دیپلماتی  از بحث

افغانستان، پاکستان ودیگران رامطالعه کند. گاذشاتاه ازهاماه 
همسایگان افغانستان مانند چین، روسیه، هند، پاکستان و ایاران، 
همه کشور هایی اند که به دالیل فراوان در صادر آجانادای 

 سیاست خارجی ایاالت متحده قرار دارند.
نامه دوحه طبق  طور که اشاره کردم، متأسفانه توافق همان
نامه  اش درحال اجرا نیست. ایاالت متحده در توافق جدول زمانی

نامه، زنادانایاان  روز پس از امضای توافق 92متعهد شد که طی 
بارناد،  طالبان را که در بازداشت حکومت افغانستان به سر مای

خودداری کردید، آزاد کاناد.   حکومتی که شما از دیدار با آن
مذاکرات بین طالبان و حامیان جمهوری اسالمی افغانستاان، از 
جمله حکومت این کشور، قرار بود در همان زمان آغااز شاود. 

هاای  وگوها، به دلایال ناگارانای آزادی زندانیان و شروع گفت
روز شش ماه عقب افتاد و سایار  92حکومت افغانستان، به جای 

شان با آغاز مذاکرات مرتبط بود نیز باه  بندی مواردی که زمان
مانده طالباان و  تأخیر افتاد. این موارد شامل آزادی زندانیان باقی

 ها علیه طالبان بود. ارزیابی تحریم
چهار بخش فوق باا هام «نامه آمده است:  در این توافق

مرتبط وباهم وابسته هستند و هر ی  مطااباق جادول زماانای 
این تاوافاق  »شده تطبیق خواهد شد. شده و شرایط توافق  توافق
چیست. برخی از این شرایط  »شده شرایط توافق«گوید که  نمی

هاای  بندی باخاش شده ممکن است به ارتباط متقابل زمان توافق
شده مماکان  نامه مربوط باشد. سایر شرایط توافق مختلف توافق

است شامل تعهداتی باشد که هری  از طرفین به جانب ماقاابال 
 نامه گنجانده نشده است. متعهد شده و در متن عمومی توافق

نااماه  اداره بایدن ممکن است درباره ابهامات این تاوافاق
اند که به القاعده  نامه وعده داده وضاحت بجوید. طالبان در توافق

های تروریستی اجازه ندهند از خاک افغانستان برای  و سایر گروه
ریزی حمالت شان علیه سایر کشورها استفاده کنند. طالبان  برنامه

هایی  پیام واضحی خواهد داشت که آن»همچنین قول دادند که 
شاوناد در  که برای امنیت ایاالت متحده تهدید محساوب مای

کاه تاوساط -افغانستان جای ندارند و به اعضای امارت اسالمی 
عنوان طالباان  شود و به عنوان دولت شناخته نمی ایاالت متحده به

ها یا افرادی که  هدایت خواهد داد که با گروه -شود شناخته می
کنند، هاماکااری  امنیت ایاالت متحده و متحدانش را تهدید می

 «میزبانی»هایی  اند که از چنین گروه طالبان متعهد شده «نکنند.

آوری کم  ماالای  نکنند و جلو سرباز گیری، آموزش و جمع
 هایی را بگیرند. برای چنین گروه
با القاعده  «قطع روابط»نامه طالبان را ملزم به  این توافق

در «خواهدکه به القاعده بگویند کاه  ها می کند، اما از آن نمی
نخواهدکرد. »میزبانی«و طالبان ازآنها  »افغانستان جایی ندارند

این موارد درکنارهم بیانگراینست که همه اعضای القاعده مناطق 
تحت کنترل طالبان در افغانستان را ترک خواهند کارد. گافاتاه 

 »میزبانی«کم به  شود شواهدی وجود دارد که طالبان دست می

شان از اعضای القاعده، هرچند این گروه درحال حاضر تهدیاد 
مستقیمی برای امنیت ایاالت متحده از خاک افغانساتاان خالاق 

 اند. کند، ادامه داده نمی
نامه زمان اجرای اقدامات ضدتاروریساتای  در این توافق

طالبان نیز نامشخص است. برداشت ایاالت متحده اینست که این 
نامه اجرایی هستند. شاماا ادعاا  تعهدات اززمان امضای توافق

کنند که تنها زمانی ملزم به اجارای  اید که طالبان فکر می کرده
تعهداتش خواهد بود که ایاالت متحده تعهدات خودش از قبیال 

کردن تمام نیروهایش  ها و خارج کردن تحریم آزادی زندانیان، نرم
را انجام داده باشد. طالبان همانند ایاالت متحده معتقدند که تعهد 

 »مبتنی بر شرایط«نامه  شان طبق توافق ها به اجرای تعهدات آن

است. برخی مذاکرات اضافی ممکن است بارای باازگاردانادن 
که هردو طرف درک  توالی موردنظر رویدادها و اطمینان از این
بندی اجرای آن داشته  مشترکی از روابط متقابل تعهدات و زمان

 باشند، الزم باشد.
به ی  مشکل جدی  »کاهش خشونت«مسأله به اصطالح 

نامه دوحه فقط گفته شاده  تبدیل شده است. درمتن علنی توافق
بس و  که وقتی طالبان و جمهوری اسالمی به توافق رسیدند، آتش

نیز نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شاد. ظااهارا 
نامه و همچنین تعهدات شفاهای  طالبان در ضمایم محرمانه توافق

بس باا  اند که عالوه بر رعایت آتش داده  نمایندگان طالبان، وعده
شان  های خاصی را در اقدامات تهاجمی ایاالت متحده، محدودیت

هاا،  شود که از جمله این محدودیت کنند. گفته می نیز اعمال می
یکی هم توقف حمالت موتربمب و انتحاری درمراکز شاهاری 

رسد طالبان پاس از آن چانایان  کالن است. و راستش به نظر می
اندوظاهراآنچه اتفاق افتاده است،)دنبالاه  حمالتی را انجام نداده

 درصفح  هشت( 
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 شمال کالیفورنیا                      مشتاق احمدکریم نوری 
 افغانستان عزیز پارۀ وجودم

 )به سلسل  مقاالت دنباله دار(
 بدبختی ما گناه بیاااگانه نبود     پیوند من و شااما صمیمانه نبود

 بودیم به ظاهرهمه مشتاق وطن     در باطن ما نقشی ازین خانه نبود
اهدات به ارواح همه روزنامه نگاران وکارمندان رسانه یی 
که در سال های پسین توسط کوردالن زمانه، به خاطرروشنگاری 
ووضاحت دهی های شان از بین برده شدند. خداوند)ج( روانهای 
شانرا همواره شادداشته وجنت فردو  را برایشان ارزانی فرماید. 
نفرین برهمه کسانی که برضدآزای قلم وکالم اناد، دشاماناان 
سوگندخورده که برداشت، استدالل وتحلیل ندارند، وکشورمان را 

 سومین مکان ناامن برای اهل مطبوعات ساخته اند.
گفته اند اخالق هنر است و هنر اخالق، لذا ایان ناوشاتا  
سلسله مقاالتم را به بانوى هنرمندو دوست مهربان فرهنگیم محترمه 
عادل أدیم به افتخار هشت مارچ اهدا مى نمایم. بانو عادلاه ادیام 
یکى ازچهره هاى موفق سینما، دخترفلم، سینماگر و ممثل ارزنده 
وبرازنده سینمای کشورکه درکار بازیگرى اش واقعا شاذ وممتاز 
بوده وازهمدوره هاى عزیز مادرپوهنتون کابل، عمرت درازبااد 
عادله جان ادیم وسالمتى وخوشى بدرقه راهت وتنت به نازطبیباان 

 نیازمندمباد!
سازمان خبرنگاران بدون مرز تازه درآستان  ساال جادیاد 
میالدی بابیان اینکه افغانستان سومین کشاورخاطارنااک بارای 
مطبوعاتیان میباشد، اخبارداشته که در طول ساالاهاای تاماریان 

خبرنگارواهل رسانه ازبین برده شده  990دموکراسی دراین کشور
وگراف اخطارهاوهوشدارها وفرار روزبه فزونی میباشد . بلی آن 
کسی که نمیخواهد استدالل کند متعصب است وآنکاه جارئات 

 برداشت واقعیت های عینی راندارد وبرنمی تابد، برده است .
کنفوسیو  گفته: اگر دررأ  حکومت خوب الاگاوی 
منطقی واساسی برای نقش  راه وحفظ وحدت وصالاح وۀاباات 
وشایسته ساالری که برمحورتعلیم و تربیه میچرخد، بوجاودآورده 
نشود، وفتنه انگیزی هاوشراندازی هاسرمنشات آن حکومات و دول 
باشد که فقط برای بقای خودکار وممارست دارند، دیگرامید برای 

 اصالح وریفورم وتحول وتغییر زدوده می شود. 
به تاییدنظری  آن فیلسوف بزر  چایان، اگارچانایان 
حکوماتی همچنان به نا بکاری ها ادامه بدهند، الجرم قوه هاای 
ۀالۀه مطیع و منقادآنان شده وآخرین دژ وچهارمایان قاوه کاه 
مطبوعات باشد، موردحمالت پی درپی وزنجیره یی قرارمیگیارد، 
چنانکه همین حاال در حکومت غنی احمدزی چنیان تاالاشاهاای 
مخرب درحق اهل رسانه ادامه یافته ومن بحیث ی  مطباوعااتای 
سابقه دار به همه سنگرداران مطبوعات که برای حفظ این آخرین 
سنگر، باوجودهوشدارها و خطرها، هنوزهم مقاوم وکوه صافات 
پابرجا ایستاده اند، درودمیفرستم واز قول شاعرعرض میکنم : دنیا 

 اگربه کشتن ما همصدا شود
 ما همچنان به زورخدا زندگی کنیم !
آقای عادل که ازرادیوی محلی غور زمانی مصاحب  باراقم 
این سطورداشت وچندبارهم توسط کوردالن زمان اخطاردیده بود، 
تازه صدایش خاموش شد، به همین سان یماسیاوش ویوسف رشید، 
مالله میوند وآقای داعی ودههاوصدهای دیگر، ولی هرکدام شان 

 تاآخرین رمق میگفتند )وطن پارۀ تنم(
بارون  -قلم راگر شکستند خوش مشو من در نمی مانم 

اگر هرنام دیگر خط خط شود  -جادۀ نمناک با خاشاک می نویسم
خیراست، ولی نام آزادی وطن راهرکجامن پاک می نویسام آری 

 وطن پارۀ تنم !
امابایددانست وفهمیدوبایدگفت این وطن بی ماوطن نمی 

باا  -شود. این ماین های چسپکی که به شور آورد ازگریه دل را
ی  پیام ویاتسلیت گفتن هاو گویاپیگیری هابی جواب نمی مانیم، 
گویی ها حل وتمام نمی شود، تاکه تغییرات اساسای واصاولای 

 درکشور رونمانگردد.
 من سالهاقبل درمطبوعات تحت عنوان زعامت، رهبریت، 

لیدرش ، اتوریته... اینکه بعضی هاتازه ادعامیدارندکه گویااشرف 
غنی ۀابت ساخته که دراین مملکت نه رهبری اسات وناه رأی 
ملیونی ! نه امپراتور ونه حزب و حارکات وائاتاالف، وهاماه 
چیزبای  فرمان وی  مکتوب حل وخاموش میشود که مثالهاای 
زیادی ازآن موجوداست. اما اساساً این مشکل ازسالهای اخیر نیست 
بلکه سرنخ آن به سالها وحتی سده ها برمیگردد، که من درین یاد 
داشت نمی توانم آنراسب  وسنگین نمایم، اگرچه راه دشواراست 
ومنزل دور وشب درپیش، امابه مقصدمیرسد، باتصمیم قاطعی که 

 ما داریم . 
ای صلح وآزادی کجایی که حضورت هیچ نوری نیسات 
در ایوان ما! روز نامه نگاری تطبیقی ومقایسوی بخشای ازداناش 
تخصصی علم وفن ژورنالیسم را احتوامیکند ومستلزم سامااجات، 
علمیت، جسارت، لیاقت واصالت ووضاحت می باشاد، تاابارای 
تحقق عدالت وچیره شدن تفاهم وهمزیستی مسالمت آمیز در بیان 
 ابنای بشر نوشت وبحث نمود. تاشعار انسانم آرزوست محقق گردد. 
روزنامه نگاری مکتبی وحرفوی جرم نیست، علم اسات، 
فن است، ی  داعیه وی  وجیبه و وظیفه است. تشخیص وتثبیت 
واقعیتهای عینی وواقعی جامعه وجهان از اولاویاتاهاای ارزناده 
وبرازندۀ مکتب روزنامه نگاری فروزنده ارزنده محسوب میگردد. 
هرچندکه هنوزکه هنوزاست کارروزنامه نگاری و دنیاای رسااناه 
بافراز وفرودهای زیادی توأم میباشد، وراه رفتن روی میل  سایاخ 
داغ وقوغ آتش رامی ماند. وقتی تابوشکنی کنی وراه رفتان روی 
میله رافرا بگیری واصل اصیل ارکان اساسی واصولی نامه نگاری 
مسلکی رابدانی، می نویسی، می گویی ووضاحت میدهی وعدالت 
میخواهی، ولو روزتاروزگوشها را پنبه زده باشند، ولی بااالخاره 
طنین این صداهاوفریادها به ی  رستاخیزملی وعمومای مابادل 

 میشود، واسا  ی  انقالب مخملین رافراهم میسازد.
من ازجناب پروفیسرداکترعنایت اهلل شاهارانای رئایاس 
اتحادی  سراسری هنرمندان افغانستان ابراز سپا  میناماایام کاه 
باچندین مقال  شان درحص  بنده برای احرازوزارتهای اطاالعاات 
وفرهنگ وتعلیم وتربیه، ویاهم درپُست وصفت والای بارای ساه 
والیت کابل، بلخ و هرات، که درهرسه والیت مکتب خوانده و با 
همه موضوعات وفارهاناگ آناهاا بالادم. هاکاذا جانااب 
داکترمحمدحیدرخان سابق رئیس دانشگاه کابل ورئیس فاکولاتا  
حقوق وعلوم سیاسی واستادمسلم ومعظم دانشگاه کابل، ویاکای 
ازگزینه های حکومت عبوری ، وهمین طوربزرگان دیگرعالامای 
ومطبوعاتی آنراتایید وتاکیدنمودند، اماتازمانیکه این دولت وآت  
باقیر وآقای خالد وقبله گاه فالنی وپدرفالنی وپالر فالنی بااشاد، 
گفت  آقای سروردانش)موشه نموشه( رابطه ساالری ماوشاه اماا 

 شایسته ساالری نموشه !
ازلطف وبزرگواری هم  دانشمندان ارزشمند که درحص  
من مهربانی داشته اند، وازعزیزانی که بالطف ومحبت آنرااستقبال 
کرده اند ابرازامتنان میکنم. من ازنوجوانی تابحال درسناگارقالام 
وکالم درخدمت وطن ووطندارانم بوده ام و انشاتاهلل خواهم بود. 
درمصاحبه های اخیرم وبهمین ترتیب دربرنامه های تلویزیونی ام 
)دریچ  سخن( راجع به انتخابات ایاالت متحده و )سُمای کاردن 
سیاستها( درعرص  بین المللی صاحاباتاهاای زیاادی ناماودم، 
خصوصاعزیزانی که برنامه های سه ساعت  تلویزیون من، دریچا  
سخن، رامسلسل تعقیب نموده اند ومی نمایند، سمی کردن سیاستها 
وشعارانسانم آرزوست که دربرنامه های اخیرم باالیش صاحابات 

 زیادنموده ام .
خوب بیاددارم که درهفتادودومین مجمع عمومی سازمان 

وجنرال اسامبل  هفتادودو ملل ماتاحادکاه  1290ملل متحددرسال
مرتب  اول سخنرانی دونالدترم  بصفت رئیس جمهورامریکا درآن 
سازمان بود وسخنرانی داشت، البته درهمان سال وهمان ماجاماع 
عمومی مرتب  اول بود که آقای غنی احمدزی نیزبحیاث رئایاس 
جمهورسخنرانی نمود، چون درسالهای قبل که حکومت وحادت 
ملی دراریک  قدرت بود، ولی برای سخنرانی آقای عبداهلل رئیاس 
اجرائی  وبعدآقای سروردانش معاون دوم دررأ  هایائات باه 
نیویارک آمده بودند، ولی از ترم  آن سال اولین سال ریااسات 
جمهوریش بودوچون هررئیس جمهورامریکاهمواره وهمه ساالاه 
درروزاول افتتاح مجمع عمومی، درسومین هفت  مااه ساپاتامابار 
آغازبکارمی نماید. البته امسال که هفتادو پنجمین مجمع عماومای 

، 91بودبه شکل ویدیو مجمع عمومی برگزارشدبخاطر کاوویاد
اماقبل برآن شهرپرهیاهوی نیویارک شاهدحضوررهبران ور سای 
جمهور وصدراعظمان ووزرای خارج  کشورهاشامل نقش  هستای 

 وعضوچنبرۀ ملل متحد هستند. 
باحاث روی  1290یادم هست که درآن مجمع عمومی

موضوع تمرکزبرمردم وتالش وکوششی برای تمکین باه صالاح 
وزندگی انسانی برای همه دری  سیاره، عنوان شده باود، ایان 
موضوع بعنوان ی  اصل اصیل درکنفرانسها و نشستهای مهم بیان 
المللی بعدی ازجمله درکنفرانس اقلیمی پاریس ومبارزه و مجادله 
و رزمایش برای گرمایش زمین مطرح ودنبال گردید، وتاباه ایان 
روزها که الگوی دموکراسی دنیا) ایاالت متحده( باتخلفات قابل 

 استیضاح رئیس جمهوردونالد ترم  مواجه شد. 

بارک اوباما رئیس جمهورسابق امریکا در واکاناش باه 
اتفاقات رخ داده در کانگر  ویورش طرفداران ترم  ضمن آنکه 
آن یورش رامحکوم نمود، گفت این خشونتهانتیاجا  اقاداماات 
تحری  آمیز و خالفکاری های ترم  است و مای  شرمساری ملت 
ها می باشد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نماینادگاان باا رئایاس 
ستادارتش صحبت نمودتامطمئن شود ترم  که بگفت  او رئایاس 
جمهورنامتعادل است، نتوانددرمدت باقیمانده ازعمردولتش جنگی 
براه بیندازد، درپی اعتراضها شوارتزنگر مشهوربه آقای عضاالت 
جهان، بازیگرهالیوود و گورنرسابق کالیفورنایااگافات تارما  
میخواست بامعکو  نشان دادن وگمراه کردن ماردم، باادروغ 

دراتریاش مایابااشاد  91٠0کودتاکند. اوگفت چون متولدسال 
روزهای باقی مانده ناشی ازجنگ جهانی دوم رایادمی نمایادکاه: 
پدرمن و همسایگان مانیزدرآنزمان بادروغ فریب خوردناد ومان 
میدانم که چنین دروغ هایی میتواند به کجا منجرشود. شوارتزنگر 
افزود ترم  به اعضای حزبش شالق میزند وبرخی ازهم حازبای 
هایش رابی ستون فقرات وهمدست خود در آناچاه درطاوفاان 
پایتخت رخ داد، مینامد ومیگویدما بانمایندگان مردم که با دروغ 
گویی های ترم  همراه بودند چه کارمی کنیم؟ وآنگاه بانقل قول 
از رئیس جمهورروزولت فقید گفت: ی  وطنادوسات ازکشاور 

 حمایت میکند نه از رئیس جمهور ! 
اکنون که برابرانگشتان دستهایم درزمان تحریراین مقاله  

به ختم دورۀ ترم  باقی مانده، کنگرۀ امریکا طرح استیضاح دوم 
او را مطرح کرده و خواهان برکناری اوبخاطار)تاحاریا  باه 
شورش( شده واز مای  پنس معاون ترم  خواسته که باااعاماال 

قانون اساسی ایاالت متحده واردعمال شاود. ماجالاس 11متمم 
نمایندگان باتصویب قطعنام  غیرالزام آور، بطوررسمی ازماایا  

رای 119پنس خواست این اصل را اجراکند. دراین قطعنامه که با
رای مخالف جمهوریخواهان مطرح 121موافق دموکراتها درمقابل 

شده ازمای  پنس خواسته اعالم کند رئیس جمهاورقاادرنایاسات 
 وظایفش راانجام دهد. 

طرح به دادگاه کشاندن ترم  درحالی مطرح شد، کاه 
خواهان این کار برای زلمی خلیلزادنیزبود، زیاراهاردو درپای 
معکو  ساختن نتایج عادالن  انتاخااباات ریااسات جاماهاوری 
بودندوهستند.  درحالیکه دوردیگرمذاکرات صالاح در دوحاه 
پایتخت قطر ازسرگرفته شده، که خلیزادیکباردیگرباگپهای ضد و 
نقیضش وباسفرها ودید ووادیدها پالنهای ناعامالنه ونااعاادالنا  
دیگرراهمان طوریکه از کنفرانس بن براه انداخته تابحال باهماان 

 خط ونشان ادامه داده روان است . 
این درحالیست که موضوع حکومت موقت یااعاباوری 
وانتقالی هم مطرح است، وغنی احمدزی میگویدکه گویااازاصال 
جمهوریت نمی گذرد، وبهمین خاطر محمدمحقق رامشاورسیاسای 

 وامنیتی خودساخته وراحله دوستم را سناتور.
غنی احمدزی میگویدقدرت رادرختم پنج سال به جانشین
)انتخابی( بعدی واگذار میکند وبس، درحالیکه سلسلا  تارورهاا 
وفرارجوانها وعدم ۀبات وامنیت چالش عمده واساسی میابااشاد. 
دردوحه ازمحو خشونت وآتش بس خبری و حرفی نیست، تاازه 
گفته شده به ادام  فرارها بابکس هاای پاراز دالارتاازۀ راشاد 
طوطاخیل رئیس عمومی زندانهاباپنج ملیون دالرفرارکرده وغنای 
احمدزی جنرال ریاض رئیس تیم امنایاتای خاودرادرک اقادام 
غیرمترقبه بحیث قوماندان عمومی میدان هوایی کابل مقررکرده 
وتحلیل هانیزبر محوراین میچرخدکه با تجربه اززمان پالن صالاح 
زمان داکترنجیب اهلل، غنی احمدزی هم راه فرار رابه طرف میدان 

 هوایی کابل بیمه نموده باشد !!!
این درحالیست که درهمین تازگیها سخنگاوی هایائات 
طالبان دردوحه داکتر نعیم گفت طالبان بخاطررسیدن به دوهادف 
طی دوده  اخیردرافغانستان رزمیده اندکه عبارت از)اساتاقاالل( 
کشوروایجاد )نظام اسالمی( است. شورای مصالحه هرچندظاهاراً 
درتیم جمهوریتخواه میباشد، امادراصل بسیاری شاان خاواهاان 
)حکومت مؤقت( اند، وبعضی هاباگپهای ضدونقیض شان خواهان 

 رهاساختن بعضی مناطق به طالبان میباشند. 
به این حساب در جغرافیای کشور، جغرافیای دیگری رابه 
طالب سپردن ، در اصل شعب  از تجزی  نوینی از تجزیه ها پنداشته 
می شود ، و طراح های آن هم همان هایی اند که)شب های جمعه( 

آنطرف خط دیورند می روند  و کت کت شان  یکجاا و تاخام    
دادن شان  جای دیگراست ! و محکوم و منفورماردم و تااریاخ 

 کشور افغانستان می باشند : 
 خندۀ کفتار هادر بیشه بی تعبیرنیست  

 اش  های جاری تمساح بی تعبیرنیست !         
مالکوم ایکس گفت مهم اینست که مقصد حاق بااشاد 
وبیاید، من طرف حقیقت وطرف عدالت هستم . هاماه روزنااماه 
نگارهای گرامی واهل مطبوعات عالیقدر وهم  مردم شریف کشور 
خواهان صلح واقعی وشعارانسانم آرزوست میباشند. دربارۀ انسانام 

 آرزوست، درمقال ومجال دیگر انشاتاهلل خواهم نوشت./
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 هفته نامۀ امید 2201شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سدنی ، آسترالیا                                نصیراحمد رازی
 دریچۀ به نثر پیشینیان

... آورده اندکه ابراهیم )ع( روزی باه طالاب خوان کَرَم : 
مهمانی بیرون رفت تاباهم طعام خورند، چه عادت فرخناده اش 
چنان بودکه بی مهمان چیزی نخوردی، وبعداز جستجوی بسایاار، 
پیرمردی یافته به خانه آورد ودر اطوار )رفتار( پیرتأمل نموده او 
رااز دین بیگانه یافت. بنابرآن اورا طعام نداده ازخانه اش بایارون 
فرستاد . چون پیر ازنظرخلیل الرحمان غایب گشت، خطاب عتاب 
آمیز از درگاه ولی النعم واالحسان دررسید که یاابراهیم! این بندۀ 
نافرمان با وجود کثرت تمرد وعصیان درمدت عمارخاویاش از 
خوان افضال )بخشش( مابی نصیب ومأیو  نگشت که نومیدشود، 
امروزکه ی  چاشت اوبه تو حواله شد ازخانه }ات{گارساناه 

 ومحروم به در کردی . 
 منش داده صدسال روزی وجان     تورانفرت آید ازو ی  زمان

آنگاه ابراهیم از این حدیث متاۀرگشته به تعجیل تمام ازعقاب 
آن پیرمرد بیرون آمده اورا دریافت وبه مبالغ  تمام اورابه خااناه 
بازآورد. آنگاه پیر از ابراهیم سبب رد وقبول پرسایاد. اباراهایام 
صورت واقعه بازنمود. پیر رقت کرده، گفت زهی خاداونادکاه 
دوست رابه جهت دشمن عتاب می کند. آنگاه پیر مشرک ازدیان 
خود تبرّا نموده ملت حنیف قبول کرد ویکی ازمخلصان حقیاقای 

 ومؤمنان تحقیقی گشت. )روضه الصفا(
... نقل است که ابراهیم نشسته بود، ماردی ابراهیم ادهم : 

بیامد وگفت: ای شیخ! من برخود بسی ظلم کرده ام، مراساخانای 
بگوی تا آنرا اَمام )سرمشق( خودسازم . ابراهیم گفت: اگرازمان 
شش خصلت قبولکنی بعدازآن هیچ تو رازیان ندارد. اول آن است 
که چون معصیتی خواهی کرد روزی اورا مخور. اوگفت هرچاه 
در عالم است رزق اوست، من ازکجاخورم؟ ابراهیم گفت نیکوبود 
که رزق اوخوری ودر وی عاصی باشی؟ دوم آن کاه چاون 
معصیتی خواهی کرد ازمُل  خدای تعالی بیرون شو ! گفات ایان 
سخن دشوار تراست چون مشرق ومغارب باالداهلل اسات، مان 
کجاروم؟ ابراهیم گفت نیکوبود که ساکن مل  اوباشی ودر وی 
عاصی باشی؟ سیوم آن که چون معصیتی کنی جایی که خادای 
تعالی تو را نبیند. مرد گفت این چگوناه بااشاد؟ کاه اوعاالام 
االسراراست . ابراهیم گفت نیکو بود که رزق اوخوری وسااکان 
بالد اوباشی واز اوشرم نداری ودرنظر او معصیت کنی؟ چهارم آن 
است که چون مل  الموت به قبض جان توآید بگوکه مهلتم ده تا 
توبه کنم . گفت او ازمن این قبول نکاناد. گافات پاس چاون 
قادرنیستی که مل  الموت رای  دم ازخود دورکنی، توانادباود
)می توانی( که پیش ازآن که بیاید توبه کنی. پنجم چون مناکار 
ونکیر برتوآیند، هردو رااز خود دفع کنی. گفت هرگزنتاوانام . 
گفت پس جواب ایشان رااکنون آماده کن. ششم آن اسات کاه 
فردای قیامت که فرمان آیدکه: گناهکاران رابه دوزخ برناد، تاو 
مرو! گفت امکان باشدکه من با فریشتگان)فرشتگان( برآیم؟ پس 
گفت تمام است این چه گفتی، و درحال توبه کرد ودرتوبه شاش 

 سال بودتا از دنیا رحلت کرد. 
 -نقل است که از ابراهیم پرسیدندکه ازچیست که خاداوناد

فرموده است:اُدعونی اَستَجٍب لکُم؟ می خوانیم واجاابات  -متعال
مای دانایاد  -نمی آید. گفت ازبهرآن که خدای را تالی وتقد 

وطاعتش نمی دارید، ورسول وی رامی شناسید ومتابعت سنت وی 
نمی کنید وقرآن می خوانید وبدان عمل نمی نمایید ونعمت مای 
خورید وشکرنمی گویید ومی دانیدکه بهشت آراسته است ازبرای 
مطیعات وطلب نمی کنید و دوزخ آفریده است ازبرای عاصیان با 
سالسل واَغاللٍ آتشین)زنجیر وزوالنه( وازآن نمی ترسید ونامای 
گریزید ومی دانیدکه شیطان دشمن است وبااوعداوت نمی کنیاد 
ومی دانیدکه مر  هست وساختگی )آمادگی( مر  نمی کنیاد 
ومادر وپدر وفرزندان رادرخاک می کنید واز آن عبارت نامای 
گیرید و ازعیب های خوددست نمی دارید وهمیاشاه باه عایاب 
دیگران مشغولید. کسی که چنین بُوَد دعای اوچون باه اجاابات 
پیوندد؟ این همه تحمل ازآۀار صفت صبوری و رحایامای اسات 

 وموقوف )موکول( به روز جزاست . )تذکره االولیات(
الهی! بیزارم ازآن طاعتی که مرابه عُجب آورد وبنادۀ الهی : 

آن معصیتم که مرابه عذر آورد. الهی! چون توانستم نادانساتام و 
چون دانستم نتوانستم ! الهی! همه می ترسندکه فرداچه خواهدشد 
وعبداهلل می ترسدکه دی چه رفت. الهی! اگرچه گناه من افازون 
است، اما عفوتو ازحدبیرون است. الهی! اگرمجرمم مسلمانم و اگر 
بد کرده ام پشیمانم . الهی! اگرکاسنی تلخ است ازبوستان اسات 
واگرعبداهلل مجرم است از دوستان است. الهی! اگرچه شب فاراق 

 تاری  است، دل خوش دارم که صبح وصال نزدی  است.
 عاشق چو دل از وجودخود برگیرد        اندر دو جهان دو زلف دلبرگیرد

ر  ــبر او      او را به کمال لطف در ـب  گیردبٍاهلل که عجب نباشد ار دـل
الهی! برعجز وبیچارگی خودگواهم و ازلطف وعنایت توآگااهام، 

 خواست خواست توست من چه خواهم ؟!
 رح( -)مناجات نام  خواجه عبداهلل انصاری 

 فریبا آتش صادق
 »ننگیالی   «در گرامیداشت استاد فقیر محمد  

 هنرمندی که نفسهایش رابه مردم اهدأمیکرد  
دراین سالیان غربت به تلخی باید گفت عزیزانی از میان ما رفته 
اندکه تا نفسهای آخرعاشق زندگی وانسان وفرهنگ و مردم بودند. 
عاشق آزادی بودند و عاشق ادبیات و هنری که در آزادی می پوید و 
ذهن و روان آزاد را در خود می پرورد. موسیقی افغانستان در فاصله 
چند سالی شاهد خزانی شدن هنرمندانی بودکه هری  در گستره همت 
 و توان خود به آن غنا بخشیدند ویادگاری برجا گذاشتند و خزانی شدند.
نبودن شان در میان ما، به معنای رفتن شان از میان ما نیست، زیرا تا 
هنر شان هست زنده است، آنها ماندنی اند. هنرمندان با آنچه که از خود 
به جا گذاشته اند زندگانی میکنند. پس باید گفت : تا رد پای شان هست، 

 نام و یاد شان نیز با ماست.

استاد فقیر محمد ننگیالی نیز از جمله برگهایی بود که تند باد 
زمان و غربت او را با خود برد و جایش در جاده موسیقی افغانستان 
جاودانه خالی ماند. فقیر محمد ننگیالی نزد طرفداران موسیقی به عنوان 
نوازنده توانای ترمپت مشهور است اما نزد موسیقی دانان سوای اینکه 
ترمپت نواز ماهربود به عنوان رهبرآرکستر وآهنگساز بزر  نیزجای 

خاصی  خاصی دارد.نکته بارز در سب  موسیقی او استفاده از روشهای
توسعه میلودی به هنگام بداهه نوازی آنها را به کار بود که در بسط و 

 میبرد.
محترم مددی در زمینه هنر، مهارت و پشتکار ننگیالی فقید چنین 

در طی قرن حاضرکه ما باموسیقی درکشورخود مواجه شده «گفت:
ایم، موسیقی هنری، موسیقی فولکلور وموسیقی سنتی رادربرمیگیرد اما 
موسیقی جدی و هنری موسیقی امروزی است. ما در کشور دو قله 
موسیقی را سراغ داشتیم که در آن قلمرو فعالیت داشتند و کار نامه های 
سترگی از خود بجاگذاشته اند. یکی استادننگیالی و دیگر استاد سلیم سر 
مست مرحوم بودند.این دو گوهر واقعآ که در موسیقی جدی و هنری با 
تمام اساسات موسیقی اروپایی واصول علمی موسیقی کار های خود را 
عرضه کرده اند، فعالیت داشتند. فردسوم راما درجریان صدساال 
اخیرسراغ نداریم.من در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان به 
صراحت نوشته ام که استاد فقیرمحمدننگیالی یکی از بهترینهادرعرصه 

 »موسیقی افغانستان است.
ه ش در گذر کتابفروشی کابل 9921استادفقیرمحمدننگیالی درسال

دیده به جهان گشود وصنوف ابتدایی رادر مدرسه صنایع به آخر رسانید. 
نوجوانی بیش نبود که احسا  و عالقه اش او را به سوی موسیقی 
کشاند و آن عشق و عالقه مندی روز به روز بیشتر از پیش میشد. پدرش 
مرحوم فضل احمدکارمند دولت آنزمان بهترین روزنه برای تشویق 
پسردرراه موسیقی وخدمت برای وطن ومردمش بود، تااینکه در اۀرآن 

ه ش شامل مدرسه موزی   999٠همه تشویق وعالقه وافردرسال 
عسکری شد. ننگیالی شش سال آموزش موسیقی را درآن مدرسه زیرنظر 
استادان داخلی و خارجی همچو تورن غالم رسول، فرخ افندی و 
مختاربیگ ترک تبار پیش گرفت و سرانجام به عنوان تارماپات 

 نوازسندفراغت راحاصل کرد . 
آغازکارننگیالی بعنوان رهبرآرکستر وترمپت نوازدر  9912سال 

ارکسترهشت نفری ریاست بلدیه کابل به شمارمیرود. اودرهمانسال 
همراه باآرکستریادشده درۀبت وکمپوزآهنگهای آواز خوانان وترانه 

 های کودکان همکار رادیوکابل وقت بود.
مدیریت عمومی آرت راتحت 9919مرحوم استادسلجوقی درسال

نظر عبدالرشید لطیفی اسا  گذاشت. محترم لطیفی زمینه فعالیت های 
 هنری بیشتر ننگیالی را در آنجا گسترش بخشید.

فقیرمحمدننگیالی عضو فعال وباپشتکارمدرسه موزی  حربی بود.
به امرسردارمحمدداوودکه درآنزمان 991٠)باتأسف آن مدرسه درسال

قوماندان عمومی مکتب حربی وقوماندان قوای مرکز بود ازفعالیت 
بازماند و دانش آموزان آن مدتی ازآموزش بدورماندند. امادرسیرهمان 
سال ننگیالی بدون آرامش شامل گروپ هارمونی وزارت حربیه شده به 

 فعالیتهاوخدمات هنری بینظیر پرداخت.(
باموسسه پوهنی ننداری ومرستون نیز 9991فقیرمحمدننگیالی درسال

 به همکاری پرداخت ویکسال بعدتدریس موزی  مدرسه خوردضابطان 
 

را عهده دارشد که پس از سه دوره اولین فارغان آن مدرسه جهت 
نافاری  99خدمت به جامعه و موسیقی کشور به تاسیس ارکستر 

 پرداختند.
سال خدمت دربخش موسیقی 92استادفقیرمحمدننگیالی پس از

خانه نشین گردید. ازآن پس بارادیو افغانستان  99٠1نظامی کشوردرسال
به عنوان ترمپت نواز وآهنگساز با تجربه پیمان همکاری بست ودرجریان 

 99همان سال با همکاری استاد سلیم سر مست و عبدالجلیل زالند ارکستر 
 نفری رادیوافغانستان رابنیان گذاشت و فعالیتهای ماندگاری راانجام دادند.
محترم ببرک وسا در مورد پشتکار و تالش استاد ننگیالی در عرصه 

استادننگیالی یکی از تاجداران موسیقی «موسیقی افغانستان میگویند:
ماست، بخاطر رشد و تدریس موزی  کشور تالشهای بی پایانی نمود، 
برازندگی استاد این بود که نوتشن موسیقی را خوب میدانست و هم 
بهترین آهنگها را برای آوازخوانان کمپوز نمود.  به جاست بگوییم که 

 »آن مرحوم آهنگساز بی بدیل کشور ماست.
مرحوم ننگیالی یکی از بنیان گذاران لیسه مسلکی موزی  وزارت  

آغازبه فعالیت 9919تحصیالت عالی ومسلکی افغانستان بودکه درسال
نمود بعدمرحوم استادسلیم سرمست، محترم استادارمان و مرحوم اسمعیل 
اعظمی ومحمدعلی همکاری شانرا با آن مدرسه آغازیدند. نخستین 
فارغان خوب و ممتاز آن مدرسه خالدارمان، همایون ننگیالی وجمال 
ناصرسرمست میباشند که هری  شان در گوشه های غربت فعالیت 
هنری دارند، عده یی از فارغان آن مدرسه یا جهت تحصیل به خارج از 
کشور رفتند و بخش دیگر جذب دانشکده هنر های زیبای دانشگاه کابل 

 گردیدند.
استادننگیالی که ترمپت نوازبیمانندی بود، بامهارت تمام برفلو 
ت،پیانو ، اکوردیون و هارمونیه تسلط داشت. او آهنگ های زیادی 
راهارمونیزه کرده به خصوص آهنگ های فلکولوری  را و در اجرای 
آن آهنگها با مهارت فراوان سولیست ترمپت و رهبری آرکستر را به 

 عهده میگرفت.
آهنگ برای آوازخوانان کشورهمچو استادخیال،  9112استادحدود 

زالند، استاد مهوش، خانم رخشانه، خانم پروین، عبدالرحیم ساربان، اکبر 
محبوب، یعقوب آبشار، احمد ظاهر، وهاب مددی، خانم افسانه، استاد 

 ارمان و دیگران ساخته و رهبری آرکستر را به عهده داشت.
مجله سباوون  9119سال چهارم اپریل  ٠٠استاد ننگیالی در شماره 

 102)کابل( طی مصاحب  گفته بود که تا آنزمان میلودی بیشتر از 
 »روتش «پارچه آن را  922آهنگ فلکلوری  را ترتیب نموده و 

اهلل شاه کوکاو «نموده اند که به گونه نمونه میتوان از آهنگهای 
 نام برد . »سمن  در جوش و جان،آهسته برو

در جریان همان سال آرکستر بزر  موزی  رادیوتلویزیون 
تعداد اعضاای ایان «را ایجاد نمودکه در موردچنین اظهارداشته :

۳آرکستر به نفرمیرسدکه آهنگهاتوسط آالت موسیقای ماثال  2
رباب، هارمونیه، طبله، دهل، زیر بغلی، دلربا، تنبور، توله، سرنده، 
ترمپت، کالرنت، جازبند و سکسفون به وسیله نوازندگان نواختاه 

پارچه آهنگ را با همین آرکستر ۀبت نموده  9۳میشوند، تا کنون 
ایم. باید اضافه نمایم که مشکالتی در قسمت فلمبرداری آهنگهاا 
داریم زیرا بارها اتفاق افتاده که من به سوی رباب اشاره نموده ام، 

نغم  نخستین »فلمبردار جازبندنواز را دربرابرکمره قرارداده است.
نیز از ساخاتاه هاای  »جوش طرب «فلم افغانی بنام روزگاران 
 مرحوم ننگیالی میباشد.

ازاستادمقاله هاو نوتیشن آهنگهای بیشماری درمطبوعات داخل 
و برون مرزی افغانستان زینت چاپ یافته وازآن میان میتوان کتاب 

که در پاکستان به چاپ رسید نام برد. »تشنه صدای توخاموشم «
پارچه ازآهنگهای احمدظاهربااشعارونوتشن موسیقی  922در کتاب

آنها نشرشده اند.)شادروان استادننگیالی، دردوسه سال اخیرحیات 
بیش از بیست مقاله دربارۀ موسیقی کشاوربارای هافاتاه نااما  

 امیدنوشتندکه هم  آن انتشاریافته است. اداره(
ننگیالی دردنیای غربت دست از قلم بر ناداشاتاه مصاروف 
نگارش آۀاری چون  تاریخ آالت موسیقی افغانستان و تکامل آنها 
در بالد دیگر، معرفی شعرای موسیقیدان، مخترعین آالت موسیقی 
دیار ما، تیوریهای موسیقی، تفاوت موسیقی افغانستان با موسیقای 
ملل دیگر، را  ها و اصل پیدایش آنها به ارتبااط افاغاانساتاان 
باستانی، آهنگهای زنده یاد ساربان با شعر و نوتشن آن باود، ولای 

 مر  مجال چاپ و نشر آنها را برایش نداد.
ازسفرهای هنری استادننگیالی میتوان به کشورهاای چایان، 
ایران، شوروی و چکسلواکیای سابق نامبرد. رهآوردهای زیاریان 

 بخشی از امتیازهای او به شمار میروند:
مدال مطالی هنری از جانب محمد ظاهر شاه سابق افغانستان، 
مدال هنری از اتحاد شوروی سابق، مدال هنری نظامی، مدال هفتاد 
مین سال آزادی به افتخار شاه امان اهلل، نشان صاداقات ، نشاان 
افتخار، نشان کمپوز های دولتی از شوروی سابق ، نشان شایساتاه 

 .99۳9هنری، لقب کارمندشایسته فرهنگ درسال 
استاد فقیرمحمد ننگیالی با داغ دوری از وطن و در بستر ناا  

آرام غربت و به آرزوی تجلیل جشن نوروز در کشورش به تاریاخ 
آلمان چشمان خسته »اوفنباخ«م درشهر 1229ماه مارچ سال  1٠

وغربت زده اش رابست ونفسهای هناری اش رادرآهاناگاهاای 
هنرمندان کشور ما، به خصوص آهنگهای احمدظاهر برایمان باه 

 یادگار گذاشت.
استاد ارمان همکار نزدی  ننگیالی فقیددرنباود دوسات از  

ساالاگای  9یا0استاد ننگیالی ازسن«دست رفته اش چنین گفت: 
تاآخرعمر درخدمت مردم وموسیقی کشور باود. اوماوساس دو

 (9)صفح  
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کرونا ویرو  سندروم ، MERS-Covسندروم تنفسی شرق میانه یا 
و سندروم شدید حاد تنفسای یاا  SARS-Covشدید حاد تنفسی یا 

SARS-CoV-2  که  همینCovid -19 .است 
 RNAپس، ویرو  کورونا جزئی ازی  فامیل بزر  نوع

 1-یکی از اعضای فامیل بیتاکروناویرو   91می باشد. کووید 
بوده سبب مرض در پرنده ها و پستانداران میگردد. در انسان ها و 
پرنده ها سبب انتان تنفسی می شود که از ی  حمل  خفیف زود 

 COVID – 19گذر مانند ریزش تا واقعات کشنده، مصابین دارد. 

اولین واقعه آن در شاهار وهاان  1291دسمبر  99چون در شام 
Wuhan چین تشخیص شده این لقب را نصیب شاد. در اوایال  

ناام  1291به ارتباط  سال  91یاشناسنام   IDکورونا ویرو  با 
به  WHOشد.  IDجانشین  »مرض کرونا«داشت ولی پسان ها نام 

داد که بعدا توسط کمیت  بین المللی  nCov-1291آن لقب موقت 
 به خود گرفت.  SARS - Cov -2توکسونومی ویرو  اسم رسمی 

ریزش عادی توسط چهار نوع اولی همیشه در دوران بوده 
سرماخوردگی را در سرتاسرجهان برای اطفال و کاهالن باارمای 

% واقعات سرما خوردگی توسط کروناهاشایاوع 91آورند. اصالً 
% مصابین سرماخوردگی یاریزش تاوساط 12تا٠2یافته درحالیکه

منتن میگاردناد.  adenovirusمانندRhinovirusesویروسهای بینی یا 
این ویروسها در اقلیم های معتدل شیوع فصلی داشته بیشتر در ماه 

فصل  tropicalهای زمستان مصابین دارد. در اقلیم های گرمسیر یا 
 معین برای شیوع مرض نه دارند.

Severe Acuیاسندروم شدید حادتنفسی  te Resp iratory 

S yndrome (SARS)  به تعقیب شیوع سانادروم  1229که در سال
شدید حاد تنفسی در آسیا و واقعات ۀانوی آن در دیاگار ناقااط 
جهان ظهور نمود؛ موسسه صحی جهان از ویرو  کرونای جدید 
که در چندین البراتور تشخیص شده بود خبر داد و نااماش را 

S ARS-Cov  نفر مصاب شاد و   9222گذاشتند. درسرتاسرجهان
 نفر وفیات داشت.  00٠

ویرو  وهان، به حیث ی  ویرو  جدید نوع بیتا کرونا 
%مشابهت جنتیکای بااکارونااویار 02شناخته1Bویرو  گروپ

% مشابهت به کرونا 1۳تشخیص شده است. این ویرو   SARSو 
دارد. بنات، حد  زده مای شاود کاه  BATویرو  شب پرک یا

ممکن منبع اصلی این ویرو  از شبپرک چرمی باشد، زیرا مردم 
چین ازین پرنده غذا تهیه می دارند ولی گروهی دیگر را عقایاده 
براین است که این ی  ویرو  ترکیبی بوده در البراتوار بزر  

که عباارت از WMDویرو  وهان به حیت اسلحه قتل کتلوی یا
Weapon of Mass Destruction  .میباشد به خارج منتشر شاده اسات

اسوشیتیدپر  راپور داد که کووید  1212سپتمبر 9۳ولی به روز 
منبع ساختمانی البراتواری ندارد. شیوع ایان ویارو  ازهار  91

مرجع که باشد به سرعت تام از حالت اپیدیمی به پاندیمیی  مبدل 
گشت و درسرتاسر جهان ملیون ها نفر مصایبن ووفیات داشاتاه 

Mutationبه  COVID-19عالوتاًتاهنوز دوام دارد.  یا تاولایاد نسال  
جدید که اولین واقعه در افریقای جنوبی تشخیص و بعد در لندن و 
به تعقیب آن در امریکا شیوع یافته است از اصل خبیث تر بوده به 
سرعت قابل وصف مردم را مصاب می سازد و حتی در اطفال نیز 

 تشخیص شده است.
منتن ساختن حجره با الحاق پروتین میخ   به ریسیپتور   

غشای حجرۀ اپیتیلی انسان آغاز می گردد. در عین حال این غشای 
حجروی میزبان برای پذیرفتن ویرو  کرونا آمادگی گرفته ی  
جوف کوچ  تهیه میدارد تا پارتیکل ویرو  در آن داخل شاده 

 یاد می شود. endocytosisبتواند، این عمل
بعد ازینکه ویرو  کامالً داخل جوف  گردید با خاود 
ی  پوش غشای حجروی میزبان را نیز به عاریت گرفتاه داخال 
سایتو پالزم میزبان می گردد. درین جا پوش غشاای حاجاروی 
میزبان توسط عمل انزایمی از دورادور ویرو  برطرف میگردد و 
ویرو  کرونا لچ شده معروض به انزایم های قویترشده کپسید یا 

آزاد میسازدکاه باالدرناگ تاوساط  RNAپوش جینوم را دریده
ریبوزوم حجره این رشته منفرد مثبت گرفته میشاود. در داخال 

رشته  RNAخود را ساخته از »انزایم پولیمیراز«ریبوزوم ویرو  
است  mRNAرشته منفرد منفی کوچ  که همانا RNAمنفردمثبت،

ترکیب میکند. بعد این رشته منفرد منفی کوچ  بحیاث قاالاب 
Tیا emplet کارنموده معلوماتRNA  رشته منفرد مثبت را باه رشاتا

منفرد منفی کوچ  نقل داده اخالف جینوم ویرو  کرونا را که 
RNA .های رشته منفرد مثبت جدید اند تولید می نماید 

رشته منفی کوچ  به ریبوزوم رفته از  RNAیکتعدادازین
داخل شاده ERآنجا به غشای حجرات اندو پالزمی  ریتیکولوم یا

رشته های طویلترشده  ERپوش پروتینی میگیرند، بعدازپیوست به
 RNAکه دارای nucleocapsidشکل حلقوی باپوش نیوکلیوکپسید

حلزونی تاب خورده مهره مانند می باشد، تولید میگردد. هرکدام 
این مهره ها، ی  ویرو  جدید است که از شحم و پاروتایان 

Golgiحجروی میزبان برای خودپوش ساخته توسط حوصاالت  

b odies  از سایتو پالزم به غشای حجروی نقل داده مایاشاودکاه
به مسامات خارج حجروی رفته به این صورت به  exocytosisباعملی 

 تکثر خود دوام داده میزبان را مصاب ساخته متضرر میسازد.

 ویروس کرونا را جدی بگیرید
و وفیات برق آسا روزانه بلند می رفت. این داکترکه ی  محقق 
پشت میز و کمپیوتر و پالیسی ساز بود، نه طبیب، ی  تیوری 

معافیت «وقایوی واهی را درمیدان انداخته بود و خبر نداشت که 
 با چنین ویرو  شدید امکان ندارد .  »گله ای

معافیت گله ای فقط در انتانات باکتریایی ممکن است مثال 
در افغانستان هم زمان طفولیت ما واقعات توبرکلوز زیاد بود؛ 
درهوا نوع ضعیف شدۀ باسیل کوخ عامل توبرکلوزراکسانیکه 
تنفس نموده بودند تست های جلدی شان مثبت میبود وۀابت می 
ساخت که فرد معروض میکروب توبرکلوز شده است. این 
معافیت برای ما در معاینات صحی ساالن  وظایف ما مشکالت خلق 
میکرد و با مثبت بودن تست جلدی توبرکولین ویا تست های 

که زیادتر با اسم  Interferon Gamma Release Assayمدرن چون 
یاد میشود برای شش ماه وحتی نه ماه  IGRAمخفف آن که 

تداوی میشدیم تا که دانستند ما معافیت گله ای  INHیا Isoniazidبا
نصیب شده ایم. تاسف درینجاست که این مستخدمین قصرسفید 
برای خوشنودی ترم  به وقای  ویرو  توجه ننمود، تا حدیکه 

این کرونا ویرو  در امریکا اضافه  1219که در روزدهم فروری 
 هزار وفیات داشت. ٠02ملیون مصاب و اضافه از  10از 

ملیون سال و حتی زیادتر موجود  11اجداد ویرو  کرونا 
بوده اند. درسالهای ما بعد انواع مختلف این ویرو  را درحیوانات 
و پرنده های مختلف ربط داده اند. اکثر ویروسهای انسانی منشات 

گرفته اند. انواع مختلف  BATخود را از شب پرک چرمی یا 
م کشف شد.  9922، و 9٠٠1، 9912ویرو  کرونا در سالهای 

انتان تنفسی در مرغ های شمال امریکا راپورداده  9112در اواخر 
معلومات مفصل دربارۀ این انتان ویروسی  9199شد ودرسال 

مرغان در دکوتای شمالی اضالع متحده نشر و ویرو  در سال 
کارل الفرد «و »لیالند بی بوشنل«توسط  دانشمندان  9199
برای اولین بار این ویرو   9190تجرید گردید. در سال  »براندی

بود که مرض ویروسی کرونا  91٠2در البرتوار زرع شد. اواخر 
 91۳2را در حیوانات و موش تشخیص نمودند. در سال های 

تجرید گردید. در  91۳1ویرو  کرونای انسان کشف شد ودر 
ویرو  کرونا نزد ی  محصل طب تشخیص شد. با  91۳1سال 

تحت مایکروسکوپ  91۳0مطالعه ویرو  کرونادرحوالی سال 
به ساختمان این ورو  آشنایی دقیق علمی  EMالکترونیکی یا 

نصیب شد و معلومات انواع مختلف این ویرو  با تفصیالت 
 مولیکولی به دستر  جهانیان قرار گرفت .

ی  پارتیکل  EMساختمان یااناتومی این ویرو  زیرچشم 
تقریباً کروی بوده دارای پوش و نوه می باشد. پوش آن از 
دوطبقه شحم که با خود پروتین یا لیپو پروتین دارد ترکیب شده 
است. موجودیت شحم در پوش آن به ویرو  کرونا مقاومت در 
مقابل محیط گرد و نواح میزبانش میسر میسازد که به وخیم بودن 
آن اشاره می کند. در سطح پوش تبارزات میخ  مانند وجود 
دارد که به ویرو  شکل مانند تاج میدهد واز خاطرهمین ساختمان 

یا تاج به آن داده اند. این میخ  ها دارای  Coronaاست که اسم 
را  و ساقه اند؛ ساقه راساً به سطح پوش پیوسته است. در بین این 
میخ  های طویل میخ  های کوتاه تر هم بعضی اوقات نظر به 
نوع ویرو  دیده میشود. میخ  ها که را  سه برگه به شکل 
شفتل سیاه در قطعه یا کارت بازی دارد برای تعامالت به حجرۀ 
میزبان ضروری  میباشد. هر پارتیکل ویرو  طور اوسط دارای 

نونامیتر یا  12میخ  در سطح خود بوده هر میخ  در عدود  0٠
nm . که عبارت از ی  بلیونم ی  مترمی باشد، طول دارد 

نوۀ ویرو  کرونا که جینوم گفته می شود از ساختمان 
 RNAاست مملو می باشد. RNAجنیتیکی یا ارۀی که عبارت از 

یاد شده  »رشته منفردمثبت RNA«ی  رشت  منفرد است که بنام
نمایان میگردند.  EMدر روی رشته مانند مهره هادری  تارتحت

در حقیقت ی  رشت  طویل پولی پیتید است که دو نهایت راسی و 
ترمینل وذنب  Cیاmethylated’ 1ذنبی  دارد. را  رشته ساختمان  

ترمینل دارد، می داشته   Nیا poly adenylated’ 9آن ساختمان 
است.  nmنونامتر 912تا  92باشد.اندازۀ جسامت ویرو  کرونا

نونامتر در قطر نیز دیده شده است. وزن  122تا  12جسامت کالنتر
کیلودالتن یا  ٠2,222مجموعی مولیکولی آن به صورت اوسط 

KDa .نگاشته شده است 
چهارنوع کروناویرو   Classificationاز نظر تصنیف یا

اند: الفاکروناویرو ، بیتاکروناویرو ، گاماکروناویرو  ودلتا 
کرونا ویرو . شش نوع مختلف ویرو  کرونای انسانی شناخته 
شده که هرکدام به یکی از تصنیف های فوق ارتباط دارد. ازجمله 
یکی از آنها به ذات خود دو نوع دیگردارد وتعداد مجموعی 
ویرو  انسانی به هفت عدد می رسانند. چهارنوع آن اعراض 
خفیف بار می آورند که در سابق ممکن سیر نامساعد داشته اند 

 وعبارتند از :
، HKU1، کرونا ویرو  انسانی OC43کرونا ویرو  انسانی

سه  .NL63و کرونا ویرو  انسانی  111Eکرونا ویرو  انسانی 
 نوعی که اعراض شدید تولید میکنند عبارتند از:کرونا ویرو  

ی  طیف وسیع COVID – 19اعراض مرض درمصابین
داشته قسمی که تذکریافت از اعراض خفیف تا بسیار شدید را در 

روز بعد از معروض شدن  9٠-1بر دارد. اعراض مرض در ظرف 
به ویرو  کرونا ظاهر میگردد. ممکن با اعراض ریزش ساده و یا 
از بین رفتن مزه وازدست دادن حس شمی و یا سرفه های خش  
شروع شود که باتب بلندهمراه میباشد. دردگلویاناحی  انفی بلعمی 
درقسمت اخیرگلو حس می شود. درصورت معروض شدن شش ها 
نفس تنگی و کمی آکسیجن که خطرناک است و توجه عاجل 
میخواهد ظهور می کند. همچنین خستگی, سردردی, درد های 
عضلی بدن، احتقان بینی و افرازات آب مانند، دلبدی و استفراق و 
اسهاالت هم ممکن است پیدا شود. این اعراض بصورت مداوم 

نظر به واقعات جدید وتجربه ای شان تجدید شده به  CDCازطرف
اعراض عالوه می گردد. اعراضی که کم  عاجل باید 
جستجوشودعبارت از: فشار و درد شدید در صدر، مکدریت دماغ 

نوپیدا، عدم بیداری یاعدم قابلیت بیدار ماندن وآبی confusionیا
شدن لبهاوروی میباشد. امااین اعراض ممکن  عاجل بوده هرعرضی 
که سبب تشویش شود باید به داکتر اطالع داده شود. در صورت 

که باید مریض  Emergencyظهور یکی از اعراض عاجل دیپارتمنت
مراجعه کند پیش از رفتن به آنجا باید با آنها با تلفون به تما  

 آمده معلومات مکفی دربارۀ اعراض خود ارائه دارد.  
بعدازکشف یکی از اعراض فوق، مصابین مرض یاتما  

روز قرانطین شوند. مصابین  9٠شخص با افراد مشکوک باید برای 
، مریضان عقلی، فشار خون HIVمرض شکر، امراض قلبی،

کنترول ناشده، استما و توبرکلوز انذار خوب ندارند. عدم کفای  
گرده، میوکادردایت و یا عدم کفای  اعضای متعدد بدن منجر به 

-9مر  می گردد. برای وقایه باید مراحل ذیل مراعات شود:
فت بین  ۳ماس  های مستند در هر جا پوشیده شود.مساف  اقال 

دستان مرتب باصابون شسته شودچون -1دونفر مراعات شود.
پوش یاکپسول ویرو  کرونا شحمی است وباصابون ازبین میرود. 

% باالترالکول داشته باشندنیزاستفاده شده ۳1های که از Sanitizerاز
ویرو  درسطوح مینشیندپس سطوحات -9میتواند.

تب پاک شود.با مر   Disinfecting wipesودستگیرهادرهمه جابا 
سیستم دفاعی  D3و Cدستمال دیگران تما  نشود. ویتامینهای 

 یامعافیت راتقویت میبخشد استفاده شود.
از شرینی باب پرهیز شود.تنها معلوماتی که از طرف مؤسس  
صحی جهان یا جان هاپکنز پخش میشود مفید است. هشت ساعت 

از ستریس -92خواب مهم است زیرا امیونیتی را تقویت می بخشد.
-99و تشویش جلوگیری شده توکل به خداوند فراموش نشود.

مایعات چون شورباوغذاهای اورگانی وآب به مقدارکافی مصرف 
سفرهای غیر ضروری به تعویق -99ازقهوه پرهیرشود.-91شود.

اگر ضرورت عاجل نباشد ازخانه بیرون -9٠انداخته شود. 
موضوع مهم در وقایه تطبیق واکسین برای اشخاص  -91نروید.

صحتمنداست تابتوانند مقابل ویرو  کرونا مقاومت پیدا نمایند. 
 (.J.J)واکسین توسط کمپنی های فایزر، مودرنا وجانسن جانسن 

اجازۀ  1219ساخته شده است.جانسن جانسن به تاریخ دوم فروری 
طلب  FDAتطبیق عاجل واکسین های ی  دوره یی خود را از 

% معافیت ۳۳که به شرکت کنندگان ریسرچ  .J.Jنمود. واکسین 
% مرض وخیم کروناراحمایت میکندوهم 91داده  نشان داده که 

هنگام ریسرچِ واکسین نه کسی بستر شفاحانه شده ونه وفیات 
داشته است.ممکن درماه مارچ ازین واکسین استفاده شود. این 
واکسن ی  زرق ضرورت دارد، درحین حال دو زرق رابه مساف  

روزنیزآزمایش کرده است. این واکسین در هر جا تطبیق شده 19
 شرایط نگاه کردن فایزر و مودرنا را ندارد.

یا  RNAواکسین رابااستفاده ازModernaومودرناFizerفایزر
mRNA  پروتینی ساخته اندکه به ضد پروتین میخ  انتی بادی

میسازد؛ میخ  به حجرۀ میزبان ملحق نشده مرض تولید نمیتواند. 
% موۀریت داردودو 11به باالست و9۳واکسن فایزر برای سنین 

روزتوصیه نموده است. هر دوز واکسین فایزر  19زرق به مساف  
باید سرد بوده به  mRNAمایکروگرام مواد دارد. واکسین های  92

 درج  فارنهایت نگاه شود. )دنباله درصفح  هشت( 1٠منفی 
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 نامۀ برنت روبین
 کار داعش بوده است.

مند کارمندان دولت و  های هدف حال، موجی از قتل با این
ها به راه افتاده اسات.  های جامعه مدنی و رسانه نمایندگان گروه

کنند و ممکن اسات در  ها را رد می داشتن در این قتل طالبان دست
ها مسئولیت نداشته باشند. اما داعش نشان داده است کاه  هم  آن

دهد که تلفات باال در پی داشته باشد. طالبان  حمالتی را ترجیح می
این گاروه  »ستره محکمه«دارای داراالفتا هستند که مرتبط به 

ماناد باوده  ها مسئول صدور جواز ترورهای هدف است که سال
 است. 

مند اخیر را  داشتن در ترورهای هدف که طالبان دست این
رسد که طالبان راهی  نظر می کننده نیست. بلکه به  کنند، قانع رد می

را برای پخش و گسترش رعب و وحشت در میان بخشی از ماردم 
کنند، و نیز  که از نظام فعلی جمهوری اسالمی افغانستان حمایت می

    ای که از نظر فنی تاوافاق کار به گونه  ابزاری را برای انجام  این
اند. دولات  شان با ایاالت متحده را نقض نکند ، پیدا  کرده   نامه

مند را ناقاض   ایاالت متحده احتماال این موج از ترور های هدف
جدی تفاهمات دو طرف و مانعی برای مذاکاارات تاااااالاقای 

 خواهد کرد .
فهمم که هردو طرف منتظرند ببینند که اداره بایدن  من می

شان را اعالم  که دو طرف مواضع گیرد، قبل از این چه تصامیمی می
کنند. برخی از افراد در کابل ممکن است بخواهند که مذاکرات 
به تأخیر افتد و ایاالت متحده تحت فشار قرار گیرد و نیروهایاش 

 را در افغانستان نگه دارد. 
ی  برداشت بسیار رایج در حکومت افغانستان و ایااالت 

کشند  و گو ها را به درازا می متحده این است که طالبان عمدا گفت
تا پس از خروج ایاالت متحده بتوانند از راه نظامی به پایاروزی 

 برسند. 
کنم که بدگمانی مشابهی در جااناب  من همچنین درک می
که حکومت افغانستان مذاکرات را  طالبان وجود دارد مبنی براین

اندازد به این امید که دولت بایدن خروج نیروهایش را  به تأخیر می
از افغانستان به تأخیر بیندازد یا کامال خروج را لغاو کاناد. اگار 

خواهند اطمینان بیشتری پیدا کنند که دولت بایدن باه  طالبان می
تعهداتش در زمینه خروج نیروها پایبند بماند، باید پیشنهاد نقاشاه 

 بس را روی میز مذاکره قرار دهد. راه سیاسی و آتش
پیشنهاد کردم هر دو طرف با ماوافاقات  مقال  اخیرم در

دیگر مهلت اول ماه می برای خروج نیروها را به مدت شاش  ی 
ماه به تعویق اندازند تا این مدت زمان به دو طرف امکان بدهد که 
در مورد توالی و ترتیب رویدادها از جمله آزادی زندانیاان کاه 

ها، اجارای  شدن تحریم احتماال منوط به کاهش خشونت، برداشته
باس  تعهدات ضدتروریستی، خروج نیروها، توافق سیاسی و آتش

 خواهد بود، دوباره به توافق برسند. 
تار(  بس شش ماهه )یا طاوالنای شاید اگر طالبان به آتش

که همه سربازان خارج شده باشند، بتاوان  متعهد شوند، پس از آن
 مهلت را آن چنان که هست حفظ کرد. 

بسی دارند، باید  اگر طالبان شرایط دیگری برای چنین آتش
مند در  حال و با توجه به کشتار های هدف را بیان کنند . با این آن

تری برخوردار اسات.   بس از جذابیت کم افغانستان ، گزینه آتش 
تاواناناد   اگر طالبان  مسئولیت این کشتار ها را قبول نکنند ، نمای

دادن به این کشتاار هاای  کردن آن شوند. پایان متعهد  به متوقف
بسات                مند ممکن است شارط ماهامای بارای حال بان  هدف

 فعلی باشد.
دانم موضع دولت بایدن چه خواهد بود. من معتقدم  من نمی

که دولت بایدن از مذاکراتی که قرار است شما در دوحه به هدف 
بس و نقشه  یافتن به توافق با جمهوری اسالمی در مورد آتش دست

 راه سیاسی آینده برای افغانستان انجام دهید، حمایت خواهد کرد. 
من امیدوارم که شما آماده پذیرش پیشنهادات و نظریات 

ی مجدد در مورد جدول زمانی باشید تا ماطامائان  درباره مذاکره
 طور که قرار بود، تطبیق شود. نامه دوحه همان شویم که توافق

بارنت روبین، مقام سابق وزارت خارجه  اشاره: این نامه را
روز باه فاارسای  روزنامه اطالعات ایاالت متحده نوشته است و

 ترجمه کرده است./

 احمدزی انتقام می گیرد !
آقای غنی احمدزی شمامیخواهید ) سار زاغ باودناه 
بگیرید( ! خانمش مانند خانم شما خارجی است، او دری  فامیال 
یازده نفره بزر  شده وجوانترین فرزند خانواده است. شما مای 
دانیدکه حمدهلل محب مانندخودت ی  پشتون متعصب، قوماگارا 
وپیرو خط جنرال طاقت خلقی و اسماعیل یون ونااصاراصاولای 

 است !
در ار  ی  حلق  خاص وجاودداردکاه تاماام شاان 
پشتونهای خودخواه، ی  دنده بوده و جزبه منافاع خاویاش باه 
دیگرامور فکرنمی کنند. این حلق  خاص عبارت اند از: اشارف 
غنی احمدزی دررأ ، حمدهلل ماحاب مشااورامانایات مالای، 
عمردا ودزی نمایندۀ خاص احمدزی درپاکستان، وحایادعامار 
مشاورارشد احمد زی ودامااد دا ود زی، هاارون چاخاانساوری 
وزیرمعادن وپترولیم، حنیف اتمر وزیر خارجه، سالم رحیمی وزیر 
درامورصلح، دلبر نظری وزیاراماور زناان، شاهانااز ایاوبای 
وزیرمخابرات، دا ودسلطانزوی شهردارکابل وخااناماش زهاره 

 غنی ! -بی بی گل -یوسف مشاور روال
شاهدان عینی واقع  المناک دانشگاه کابل میگویانادکاه 
تروریستان به زبان های پشتو و اردوصحبت میکاردناد. ازآقاای 
محب باید پرسیدکه مهاجمان که سه نفربودند وبه زبانهای پشتو و 
اردو گ  میزدند، ازکدام قسمت افغانستان بوده باشناد؟ شاایاد 

 بگوید ازآن طرف سرحد ! یابگویدکه نمی داند !
آقای غنی احمدزی روزسه شنبه سوم نومبر را روزمااتام 
ملی اعالن کرد، غیراز این دیگرچه کرده میتوانست؟ ودر ضمان 

دیده شود که ادعای  »چندبرابر انتقام خواهم گرفت «غُّر زدکه 
احمدزی مبنی برانتقام گیری چطور عملی میشود؟ شاایاد پاس 
ازی  هفته همه چیزبه بادفراموشی سپرده شود و آب ازآب تکان 

  / !!! »نخواهد خورد

 در گرامی داشت استاد ننگیالی
آرکستردر رادیوتلویزیون افغانستان بود: آرکسترکلیوالی 
و آرکستر جازماهمکاران و دوستان نزدی  همیشاه بااشاوخای 
میگفتیم استاد ازپگاه تابیگاه در رادیوترمپت مینوازدواین واقعیات 
بودچون او درهمه آهنگهای هنرمندان حضورداشت. ناناگایاالای 
شاگردان بیشماری داردکه من هم افتخارشااگاردی شاانارادارم، 
وحیدسمندری، فریدشیفته وعارف سجادی ازجمله شاگردان جوان 
وبااستعداداستاداندکه موفقیتهای شان اماروزدردنایاای غاربات 
افتخارهمه ماافغانهاست. بگونه نمونه وحیدسمندری رهاباریا  

 آرکستربزر  درکشورسلواک است.
ما امروز نبوداستادانی همچوننگیالی را بخوبی درکشاور 
مان احسا  مینماییم. اگر او زنده میبودودرکشورمیبود، افغانستان 

یورو به  ٠2222مجبور نبود برای ۀبت سرود ملی اش باپرداخت 
 کشور آلمان مراجعه نماید.

ناگفته نبایدگذاشت که نویسندگان محترم ماسالهاست که  
در نبودهنرمند جوانمر  شان احمدظاهرمینویسند، اماآیاگااهای 
نویسندۀ درنوشته اش ازاستاد ننگیالی هم یادنموده که برآهنگهای 
احمدظاهر وجدمیبخشیدوباپشتکار خستگی ناپذیربرایش مینواخت، 

 آهنگ میساخت وهمراهیش میکرد... ؟
اداره : نااگااارنادۀ مااتاان دخاتاارهاانارمااناادباازر  

 تیاترکشورشادروان استادمحمدرفیق صادق هست.

 الدین خوسفی موالنا محمدابن حسام
 خَم اَبرو
 ای کعبۀ جان خاک سرکوی تو ما را

 محراب دل اندر خم ابروی تو ما را
 هربارکه پای ازسر کوی تو کشم باز

 پا بست کند باز سر موی تو ما را
 در راه تو خون دل عشاق سبیل است

 گوچشم توخونریز به یرغوی تو ما را
 جز نقش تودردیده خیالی که در آید

 از سر ببرد نـرگس جادوی تو ما را
 درمملکت حسن ز هر وجه که خوبست

 در چشم نیاید به جز از روی تو ما را
 زان روی که از سلسله اهل جنونیم

 زنجیر کند حلقه گیســوی تو ما را
 افتاده چشم سیهت ابن حسام است

 زان روز که افتاده نظر سوی تو ما را
 

 ویروس کرونا را جدی بگیرید
% 1٠.9به باال بوده موۀریت  99واکسین مودرنا برای سنین  از 

روز داده میشود. اکنون در جریان  19داشته دو زرق به مساف  
ساله مشغول اند ولی فعال این  90تا  91تست واکسین نزد سنین 

 واکسی برای اطفال توصیه نمی شود.
میتود تهی  واکسین جانسن جانسن ازین دو فرق دارد طوری 

استفاده کرده اند. این  adenovirusکه ازویرو  سرماخوردگی
را درخود  SARS-2ویرو  طوری انجنیری شده که پروتین میخ 

داردو بعد این پروتین میخ  ویرو  را به سیستم امیونیتی معرفی 
مایکرو گرام مواد  922نموده انتی بادی میسازند.  این واکسین 

 دارد.
یا    reactogenicعوارض جانبی این واکسنها زیادتربه گروه

کسانی اند که به مقابل واکسین اعراض گذری نشان میدهند ظهور 
 –میکند و تا حال تمام عوارض جانبی در واکسین شدگان کووید 

در همین گروپ دیده شده است. محل زرق اول، دردناک  91
بوده خستگی و نزد بعضی تب و درد های عضلی و مفصلی رخ 
میدهد. زرق دوم، هم چنین عوارض گذری با خود دارد ولی 
بعضی ها روز دیگراز تاۀیرات جانبی واکسین  احسا  خوب 
نکرده به کار رفته نمیتوانند. بعضی واقعات عکس العمل شدید 

راپور داده شده است. بنات مراکز واکسین  mRNAالرژی در مقابل 
که دوای حیات بخش است سر دست  Epipenکننده اپینفرین یا 

داشته در صورت ضرورت دفعتا به فرد زرق می نمایند. مرکز 
هدایت داده است که هر کسی که  CDCکنترول امراض یا 

دقیقه و آنهایی که سابق  الرژی  91واکسن می گیرد باید برای 
 دقیقه تحت نظارت گرفته شوند. 92دارند 

موضوع مهمی که بین جوامع افغانستانیهای ماوجوددارد 
احسا  مسؤولیت غم شریکی در مراسم ترحیم و سوگواری 
خویشاوندان، دوستان و رفقاست. درحالیکه مابه این احساسات 
خود ارزش قایل هستیم جان نگاه کردن هم برما فرض است. 

که امراض فوق را مصاب  ۳1مخصوصاً اشخاص مسن بعد از سن 
اند بایدبای  تما  تیلفونی عرض تسلیت داده بر متوفی درود 
ودعا نثار نمایند  و سوگواران هم این موضوع را درک کرده 
معذرت را می پذیرند. درصورتیکه خود را صحتمند فکر میکنیم و 
در چنین محافل شرکت می ورزیم باید ماس  پوشیده، مصافه را 
مراعات نموده از بغلکشی باید دوری جست. متاسفم که در 
کولورادو دوستان نزدی  را به حق سپرده ایم و نتوانستم به جنازه  
ویا مراسم نامزدی و ازدواج شان شرکت کنم که همه با بزرگواری 
که دارند معذرت مرا پذیرفتند و برای دوست عزیز ومردعارف و 
متقی جامع  ما مرحوم مغفور حاجی محمد ناصر صافی سابق معلم 
لیس  حبیبیه، یکی ازمؤسسین مرکز اسالمی شمال دینور، خطیب 
روزهای جمع  ما بود ودر محفل و جمع دوستان امر معروف 

 داشتند با معذرت نوت ذیل را از طریق ایمیل فرستادم:
 حاجی ناصرآن معلم با صفا از جهان پرید ورفت

 آن پدر مهربان دوست با وفا از جهان پرید و رفت
 آه! مجلس عرفان بی وجودش تاری  شده است
 بزرگمردی، خطیب پیام ها از جهان پرید ورفت

 در نوازش در سخاوت، جوانمرد، عیار بود درشهر
 آن صافی با صفا دوست اولیات از جهان پرید و رفت

 روانت شاد و بهشت برین جایت باد ای صافی
 آن مرد با وفا زینت مجلس ها از جهان پرید و رفت

در تداوی مصابین ویرو  کرونا اهتمامات ذیل صورت می 
 گیرد:

بعد از تعقیب مقررات آکسیجن، زرق وریدی مایعات الزمه، 
ستیروئید، ادوی  ضد ویرو  موۀر بر ویرو  کرونا وانتی 
بیوتی  الزمه تزریق شده پرابلم های صحی موجوده مد نظر 

داخل ICUگرفته شده مریض به سرویس اهتمامات جدی یا
بسترمی گردد. ضمنأ معاینات البراتواری و تستهای الزم  
رادیولوجیکی اجرامیشودو در صورت استطباب مریض توسط 

که برای ventilatorمتخصصین امراض شش و تنفسی به ماشین
مریض تنفس میخانیکی مهیامیسازد وصل میشود. به اینصورت 
مریض برای تداوی تجریدشده دکتران، نرسها، خدمه ها همه 
بالبا  مخصوص که آن ها را از شر مصاب شدن به ویرو  کرونا 
محفوظ نگاه می دارد ملبس بوده ماس  و شیلد و دستکش 
پوشیده می باشند. تنها ی  نفر از فامیل مریض در صورت لزوم 
و باشرایط وقایوی و محافظوی جدی اجازه مالقات داده میشود. 

به این نتیجه رسیده اند که اگر  ICUدرین اواخر متخصصین 
مریض عوض به پشت به روی سینه خواب داده شود زودتر 
شفایاب میشوند. اختالطات و پیدایش دیگر اعراض جدید توسط 

 متخصصین مربوطه تداوی میشوند. /


