
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 قاضی حنفی : رئیس جمهور،  بچه آدم نیست  ! 
ـ افغان پپر   12 : نذیراحمد حنفی نماینده سابق مردم هرات در  اکتوبر/کابل 

خانه ملت گفت: وزیر دفاع سرپرست است و در قانون تصویب شده وزیـر   
که از پارلمان را  نگیرد رئیس جمهور حق ندارد ویرابعنوان سرپرست بگمارد  
ـیـس   واین تخطی صریح رئیس جمهور ازقانون اساسی است. و  افـوود: رئ
ـا    ـه جمهور به هرات رفت و ادعا کرد که من بچه آدم نباشم اگربگذارم سنگ
قیمتی معادن هرات به کشورها  همسایه برود. حنفی خطاب به رئیس جمهور  
ـا    ـه ـنـگ گفت : ما را غیرآدم خطاب کرد  اما حال خوداجازه میدهی که س

 قیمتی به خارج ازکشور برود ! 
 هند به زلزله زدگان افغانستان کمک می کند 

ـ باختر   12 : نرندا مود  صدراعظم هندوستان اعالم کرد که  اکتوبر/دهلی نو
هند آماده است به زلوله زدگان افغانستان کمک کند .دفتر مطبوعاتی صدراعظم  
هندوستان بانشراعالمیه گفت این کشور آماده است گروهها  تخنیکی و بسته  
ها  امداد  رابه زلوله زدگان  افغانستان کمک کند. هند اولین کشور می باشد  

 کمک هایش را به آسیب زده گان احتمالی زلوله امروز اعالم کرده است. 
 سترجنرال عبدالرشید دوستم به کابل برگشت 

ـ باختر   12 ـاسـت  اکتوبر/کابل  : سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ری
جمهور  عصر امروز به کابل برگشت. موصوف چند  پیش به منظور تامیـن  
ـفـر   امنیت و پاکساز  برخی مناطق ازدست مخالفان مسلح به والیات شمال س

 کرده بود. 
ـاب   ولسوالی خماب در والیت جوزجان و ولسوالی غورماچ در والیت فاری
از ولسوالی ها  ناامنی بودند که اخیراً بدست مخالفین افتاده بودنـد. ایـن دو  
ولسوالی در عملیاتی با اشتراک منسوبین قوا  مسلح از لوث دشمنان پاکساز   

 گردیده و اکنون صلح و آرامش در مناطق متذکره برگشته است . 
 روسیه از تهاجم طالبان به آسیای مرکزی هشدار داد 

ـ صدا  امریکا   12 : رئیس استخبارات روسیه از افوایش خطر  اکتوبر/مسکو
تهاجم طالبان یا جنگجویان گروه دولت اسالمی به آسیا  مرکو  هشـدارداد.  
الکساندر بورتنیکوف گفت تمرکو طالبان در مرز ها  شمالی افغانستان که بـه  
گفتۀ و  شمار  از آنان به گروه دولت اسالمی بیعت کرده اند، چنین تهاجمی  

 را ملموس می سازد. 
ـان،    –افغانستان با سه جمهوریت پیشین اتحادجماهیرشورو  وقت   ترکمنست

هم مرز است. مرزها  شمالی افغانستان از دیر زمان یکی    -ازبکستان و تاجکستان 
ازمسیرها  قاچاق مواد مخدر به آسیا  مرکو  واروپا بوده ومسکو همواره از  

 این ناحیه ابراز نگرانی داشته است. 
ـتـه بـود کـه   ـف والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوایل ماه روان گ
ـا    وضعیت در افغانستان نودیک به بحرانی شدن است. او از جمهوریتها  آسی
ـان   ـت ـانس مرکو  خواسته بود تا برا  دفع حملۀ احتمالی تندروان مستقر در افغ

 برا  واکنش جمعی آماده باشند . 
 بانک کابل نو به دواطلبی گذاشته شد 

ـ صدا  امریکا 12 :بانک مرکو  افغانستان اعالن کردکه نو   اکتوبر/کابل 
کابلبانک بمنظور خصوصی ساز  به داوطلبی گذاشته واز شرکتها  عالقمند و  

اکتوبر امسال تا دوماه آینده، درخواست    12 واجد شرایط خواسته اند که سر از  
ـا   ها  شان را جهت شرکت در داوطلبی این بانک پیشکش کنند. محـمـد آق
ـاز    کوهستانی رئیس خواین بانک مرکو  روز درمراسم اعالن خصوصی س
نو  کابل بانک گفت در مجموع این رقابت بین المللی است، بیشترین توجه ما  
این است که کمپنی ها  خارجی و سرمایه گذار  ها  خارجی را برا  ایـن  

 پروسه جلب کنیم. 
نو  کابلبانک پیش ازین نیو به خاطر خصوصی ساز  به داوطلبی گذاشتـه  

امامقامها  بانک مرکو  گفتند در مراحل قبلی شرکتها  شامل در    شده بود،  
داوطلبی نتوانستند شرایط حکومت افغانستان را تکمیل کنند.مقامها  حکومت  
افغانستان همچنان تایید کردند که فعالیتها  کنونی نو  کابل بانک با تاوان بـه  

 پیش می رود، اما در مورد زیان این بانک رقم مشخصی را ارایه نکردند. 
ـابـل   خان افضل هده وال معاون بانک مرکو  افغانستان گفت زیان نو  ک
بانک ازعدم سرمایه گذار  داراییها  آن ناشی میشد، زیرا حکومت با پیشبینی  
ـان   داوطلبی کنونی نمیخواست بانک سرمایه ها  خود را قرضه بدهد و در زم
فروش، خریدار بانک قرضداران را نپذیرد.یکی ازشرایط حکومت به شرکت  
ها  داخلی که خواهان شرکت درداوطلبی هستند،داشتن کم ازکم بیست ملیون  
 دالر سرمایه است که باید اسناد موثق نیو از موجویت این مقدار پول ارایه کنند. 
به گفتۀ آقا  هده وال خریدار نو  کابل بانک باید پالن واقعبینانه تجارتی را  
به حکومت پیشکش کند وبانک مرکو  را قناعت بدهد که از لحاظ عـرضـۀ  
 خدمات بهتر، سود و گسترش فعالیت در سه تا پنج سال آینده چه طرحی دارد. 
کارشناسان مسایل اقتصاد  ازخصوصی ساز  نو  کابل بانک استقبال می  
کنندومیگویند اگر این بانک به فروش نرسد ضرر کالن دیگر متوجه خـوانـه  
ـابـل   دولت خواهد شد. سیدمسعود، کارشناس مسایل اقتصاد  گفت نـو  ک
ـنـج   بانک زادۀ کابل بانک، زادۀ یک حرکت مافیایی و زادۀ یک حرکت متش
ـابـل   سیاسی است. او افوود که نمی توان این بانک را مجوا از تاثیرات منفی ک
بانک پیشین دانست و به گفتۀ و  تمام اعتبار این بانک در کشور ها  خارجی  

 از نام کابل بانک سرچشمه می گیرد. 
نخستین بانک خصوصی  –نو  کابل بانک پس ازآن ایجادشد که کابل بانک 

پنج سال پیش به دلیل فساد مالی سهمداران اش دچار بحران مالی شد،   –افغانستان  
بحرانی که نظام مالی افغانستان را تا پرتگاه سقوط کشاند.حکومت افغانستان بـه  
 خاطر جبران خسارات و جلوگیر  ازسقوط کابل بانک)دنباله درستون دوم(  
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 نفسِ  انسان  
 نفس مطمئِنّه : نفس پاک  و با اعتماد به خود ،

 نفس لوّامه : نفس مالمت پذیر ، اما تائب و توبه کننده ، 
 نفس امّاره : نفس آلوده به گناه  و ناسپاس .

 ترجمه ازآیات کالم اهلل شریف، برگرفته شده از )تفسیرکابلی(

 تن رسید   111تلفات زلزله درکشوربه  
ـ نور تی و   12 لرزه دو روز پیش    گویددر اثر زمین    : دولت می اکتوبر/کابل 

  13 منول مسـکـونـی،    1293 تن زخمی شده،   222 تن کشته و   222 درکشور  
والیت کشور تخریـب    3 مکتب در    21 محراب مسجد و    21 ساختمان ادار ،  

شده است. ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی مـی  
ـارجـی  9 گویدبرا  آسیب دیدگان زلوله )روزدوشنبه   عقرب( ازکشورها  خ

ـا   کمک خواسته وبه کشورها  هندوترکیه فهرست نیازمندان را فرستاده اند ت
 کمک ها  شان را هرچه زودتر انجام دهند. 

ـارات   درحال حاضر تیم ها  والیتی در کنار دریافت میوان دقیق تلفات و خس
ها      زلوله اخیر، به نیازمندان توزیع کمک ها را آغاز کرده اند. مقدار  از کمک 

ها در روزها  آینده بـه ایـن    دیده رسیده و سایر کمک      ها  آسیب     به مکان 
 مناطق خواهند رسید. 

عقرب( افغانستان،  9 ازچاشت )روزدوشنبه    درجه ریشترپس    1/1 لولۀ باقدرت    ز 
ها  آسیا  میانه را تکان داد. مرکو این    پاکستان، هند، چین وقسمتهایی ازکشور 

آباد، مرکو والیت    شرق شهر فیض   کیلومتر  جنوب    13 زمین لرزه در حدود  
 بدخشان گوارش شده است. 

 درقد  را  طالبان گرفتند،  ارچی  را دولت 
ـ بی بی سی: مقامها  تخارتاییدکردندکه طالبان ولسـوالـی    12 اکتوبر/تخار

درقد درمرزتاجیکستان را به کنترل خود درآورده و نیروها  دولتی را مجبور  
اهلل تیمور سخنگو  والی تخارگفت بدنبال هجوم    اند. سنت   نشینی کرده   به عقب 

نشینی شدند.    طالبان از چند منطقه همجوار درقد، نیروها  دولتی مجبور به عقب 
ها  خواجه والیت تخار و    تیمورافوود زمانیکه فشار نیروها  دولتی در ولسوالی 

ـقـب   دشت ارچی دروالیت قندز برطالبان افوایش یافت، آنان بسو  درقـد ع
نشینی کردندومرکوولسوالی را به کنترول خود درآوردند.اما نیروها  دولتـی    

آمادگی عملیات زمینی و هوایی علیه طالبان در درقد را دارند تا این ولسوالی را  
باز پس بگیرند .او کشته شدن پنج مامور امنیتی در جریان درگیر  بین نیروها   
دولتی و شورشیان را تایید کرد، اما یک مقام امنیتی در والیت تخار گفت که  
شش نفر در جریان جنگ کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند و پنج مامور پلیس  

 نشینی در آب غرق شدند.   دیگر هم در وقت عقب 
ولسوالی درقدجویرۀ واقع درمیان رودآموست وازشمال باتاجیکستان مـرز  

نشینی از قایق استفاده کردند، اما    مشترک دارد و نیروها  دولتی در هنگام عقب 
 به گفته این مقام امنیتی، کسانی که غرق شدند قایق در دسترس نداشتند. 

این مقام امنیتی تخار که نخواست نامش فاش شود، گفت در واقع طالبان از  
چندروزپیش برا  تصرف این ولسوالی آمادگی گرفته بود و دولت مرکو  و  

ها  مکرر اعوام نیرو  کمکی، هیچ نوع کمکی در    محلی علیرغم درخواست 
ـقـه   ـنـط اختیار نیروها  مستقر در درقد قرار ندادند ودلیل اصلی سقوط این م
استراتژیک، نبودنیرو  کافی در برابرطالبان بود، چرا که کل نیروها  پلیـس  

 نفر بودند.   933 رسید و طالبان بیش از    نفر می   223 در درقد به  
ها درقندزگفتند در عملیاتی که از دیشب علیه طالبان براه    ازسو  دیگر، مقام 

ـلـی   انداخته شد، ولسوالی دشت ارچی ازتصرف شان بیرون شد. جنرال مرادع
ـفـت   مراد معاون رئیس ستاد ارتش که این عملیات را شخصاًرهبر  میکرد، گ

ترین پایگاه طالبان در والیت قندوز بود که حاال بـه تصـرف    دشت ارچی مهم 
 نیرو ها  دولتی در آمده است. 

حمداهلل دانشی سرپرست والیت قندزگفت بازار وشهرک دشت ارچی بـه  
ـا    صورت کامل به دست نیروها  دولتی افتاده است.گفته میشودطالبان سالح  ه

میوان به دست آورده    2 ومهماتی را که از مراکو نظامی و امنیتی شهر قندوز در  
 بودند، به دشت ارچی منتقل کرده بودند. 

طالبان از تصرف ولسوالی درقد از سو  نیروها  وابسته به خود خبر داده،  
 نشینی خود از دشت ارچی سکوت کرده است .   اما در مورد عقب 

مداخله سیاسی در امورنیروهای امنیتی سبب تقویت  
 تروریستان شده است 

ـ نور تی و  13 : وزارت داخله میگویدمداخالت سیاسـی در  اکتوبر/کابل 
ـقـی   ارگانها  امنیتی سبب تقویت تروریستان درکشورشده است.صدیق صدی
سخنگو  این وزارت میگوید زیان اصلی این مداخالت را نیروها  امنیتی در  
میدان نبرد می بینند. صدیقی می افواید:ابراز نظردرباره اوضاع کشـوربـدون  
معلومات برا  امنیت کشور زیانباراست و روان شهروندان را صدمه میوند. و   
از استفاده کودکان در حمالت تروریستی ازسو  طالبان نیو خبرمیدهد ومـی  
افواید: طالبان شمار  ازکودکان رابه بهانه ها  مختلف ازجمله آموزش مسایل  
 دینی به پاکستان میبرند و برا  حمالت انتحار  در افغانستان آموزش می دهند. 
به تازگی طالبان ولسوالی غورماچ والیت فاریاب راتصرف کردند. مسووالن  

سرباز را اسیر کرده    22امنیتی فاریاب گفتندطالبان فرمانده پلیس این ولسوالی و 
اند. سخنگو  وزارت داخله میگوید عملیات واپسگیر  این ولسوالی آغاز شده  
و بوود  این منطقه از وجود طالبان پاکساز  خواهد شد. درجنگ میان نیـرو  
ها  امنیتی و تروریستان در والیت فاریاب نیو تلفات سنگینی به دو طرف وارد  

 شده است، اما وزارت داخله نسبت به این تلفات چیو  نمی گوید . 
 طالب تروریست گرفتار شد 

ـ باختر   13 :موظفین امنیت ملی یک تروریست را در والیـت  اکتوبر/تخار
تخاربازداشت نمودند. شخص گرفتار شده به نام عبدالرحمن که ازوالیت غونی  
به منظور آموزشها  نظامی به طالبان به ولسوالی دشت ارچی والیت قندزآمده  
ـارت کـه   بود، ازمربوطات والیت تخاربادوعدد فلش وچهار عدد میمور  ک
ـاشـد   ـب ـی حاو  مطالب آموزشی ساخت ماین، مخابره وفعالیتها  تروریستی م

 گرفتار شد. 

 بازدید  هیئت حقیقت یاب رویداد  قندز از بغالن 

ـ باختر   23 : هئیت حقیقت یاب قندز امروز وارد والیـت  اکتوبر/ پلخمر  
بغالن شدوبا عبدالستاربارز والی بغالن درحالیکه هئیت رهبر  نظامی وشـورا   
ـقـت   والیتی نیو حضور داشت مالقات نمودند . امراهلل صالح رئیس هئیت حقی
یاب طی صحبت مختصر هدف ازسفر کار  شان را به والیت بغالن بـررسـی  
تاثیرات حوادث ناگوار قندز بروالیت بغالن وانمودساخت. عبدالرشید بشیر آمر  
امنیت قوماندانی امنیه بغالن تاثیرات ناگوارسقوط قندز را بر بغالن مهـم واثـر  
گذار خوانده  عالوه نمود درصورت عدم  خیوش ها  مردمی مبنی بر حمایت  
مردم از نیروها  امنیتی وعدم واپس گیر  قندز والیت بغالن درآستانه سقوط  

 قرار داشت . 
منبع افوود، نقش خیوشها  مردمی  باتحرکات دولت در اثرپس گیر  قندز  
درامر جلوگیر  از سقوط حتمی بغالن بسیار مهم  بوده و رو  راه انـداز   
 عملیاتها  تصفیو  دربغالن خاصتأ درساحه دندشهاب الدین تاکید بعمل آورد . 

 کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت 
ـ ماندگار 19 ـاب  اکتوبر/کابل  : رابرت گیتس وزیر دفاع پشین امریکا در کت

ها     خاطرات گفته که حامدکرز )رئیس جمهور پیشین افغانستان( از همان سال 
دور دوم حکومتش، به جابجایی طالبان در شمال آغازکرد. اودریک نشـسـت  
ـال و   محرمانه در ارگ کابل، ازمن خواست تا درازبین بردن سران جبهۀ شـم
تضعیف آنها، با او همکار  نمایم . درین کتاب آمده است: کرز  به من گفت:  

ـاس    بورگ  ترین تهدید در برابر حکومت من، جبهه شمال است نه طالبان.بـراس
نوشتۀ گیتس، کرز  افوود که حد اقل دست مرا در تقویه طالبان باز بگذارید تا  

 بتوانم از آن طریق، تفنگ ساالران را از بین ببرم. 
شان به کمک کشور انگلیس    ها   کرز  جابجایی افرادمسلح طالبان رابا فامیل 

کنندگان و    و همکار  سازمان مواد خوراکی ملل متحد از پاکستان به نام عودت 
گی، دندغور ، چشمۀ    ها در منطقه کیله   گان آغاز کرد.اولین جابجا  آن   بیجا شد 

 شیر و خواجه الوان والیت بغالن بود. 
ها  شدید  در همان روزها بین افراد    مردم پلخمر  به یاد دارند که درگیر  

گان طالبان( و مردم پلخمر  صورت گرفته بـود.    کنند   جدید الورود )عودت 
حتی کرز  هیئتی را از مرکو فرستاد و آنها را جابجاکرد. بعداً این پروژه را در  
ولسوالیها  چهاردره ودشت ارچی والیت قندز نیو عملی کرد و الی اخیر دورۀ  
حاکمیت خود آنها را تمویل و تجهیو نمود. این کار در زمان وزارت داخله اتمر  

 و پتنگ صورت گرفت. 
شاید همه به یاد داشته باشند که از شمال کشور صداهایی بلند شد که شبانـه  
هلیکوترها  ناشناس در مناطق طالبان نشست و برخاست دارند واین هلیکوپتـر  

هابود که سالح وتجهیوات آنها را اکمال مـی    هامربوط نیروها  ویژه انگلیس 
 کردند .   ها هم نظاره می   نمود و امریکایی   

ملیون دالر پـرداخـت.    333 : حدود  دنبالۀ خبرکابل بانک، دنباله ازستون سوم  
مقامها  افغان میگویندبخشی از این پول از طریق فروش جایداد ها و اخذ پول  
ـا    ازمقروضین کابل بانک حاصل شده است و برا  حصول متباقی جایـداده

 تاراج شدۀ این بانک تالشها جریان دارد. 
بانک مرکو  افغانستان امروز همچنان اعالن کرد که برا  شرکتها  واجد  
شرایط که میخواهند در نو  کابل بانک سرمایه گذار  کنند، وقت داده مـی  

 شود تا شرایط نو  کابل بانک را ارزیابی کنند . 
 گیرند   طالبان ازمعلمان در ولسوالی درقد  باج می 

ـ بی بی سی   22 : شمار  از ساکنان ولسوالی درقدر والیت تخار  اکتوبر/تخار
گفتندطالبان ازمعلمان این ولسوالی به صورت منظم باج میگیرند. برخی از اهالی  

مکتب واقع در درقد    22 اند طالبان بصورت منظم به    و معلمان این ولسوالی گفته 
دالر( میگیرند.    2 افغانی )معادل نودیک به    233 زنند و از هر معلم ماهیانه    سر می 

یکی از مسئوالن آموزش وپرورش این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود،  
گفت:اگرمعلمان به طالبان پول نبرند وندهند، آنها خود به مکتب مراجعه میکنند  

نفر معلم وجود دارد.    223 مکتب ما    22 وبوور وفشار ازمعلمان پول میگیرند.در  
یک مکتب دخترانه داریم. معلمان آن هم زنان هستند. ازمردان کسـی درآن  

ـا    کنند. ازکارها  مکتب   مکتب نیست. ازآنهاهم پول میگیرند اما ممانعت نمی  ه
کنند." این کارمند آموزش و پرورش ولسوالی درقد گفت کـه    تفتیش هم می 

اند    طالبان تا حال مانع فعالیت مسئوالن و معلمان و روند آموزش در مکاتب نشده 
 اند که غائب نشوند.   و حتی در موارد  دانش آموزان را تشویق کرده 

اند که طالبان در این والیت هـم از    برخی منابع دروالیت بدخشان هم گفته 
الدین، والی خودخوانده طالبان در والیت   گیرند. اما مولو  امان   معلمان پول می 

 گیرند.   بدخشان گفت  افراد وابسته به این گروه از معلمان پولی به عنوان باج نمی 
ـان و    ولسوالی درقد جویره  ـت ـانس ـغ ا  در میانه رودخانه آمو که مرز بین اف

تاجیکستان است، موقعیت دارد و برخی از روستاها  این ولسوالی از ماه سرطان  
 به کنترول  طالبان درآمده است. 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، انواع 
میوه های فصل، نان های تازۀ وطنی، 
روت ها، میوه های خشک تازه وارد 
ازافغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم میکند

 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 شمال کالیفورنیا داکترمیرمحمدیونس)مشرف پویان(                             
ـ پی اچ د    ام د  

 حماسۀ حسینی و روزعاشورا 
  22فاجعۀ کربال که سمبول مبارزۀ خونین باظلم واستبداد وارتداد بود، درسال  

ـان   هجر  بوقوع پیوست. لذا مسلمانان جهان این حادثۀ غم انگیو وضمناً درخش
ـات   تاریخ اسالم را همه ساله طی مراسم خاصی برگوارمیکنند. طورمعمول وف
ـادثـۀ   یاشهادت بورگان ونوابغ یک ملت همه ساله تجلیل میگردد، درحالیکه ح
ـادودو   ـت ـف کربال باخصوصیات آن درتاریخ بشربی نظیراست. درواقعۀ کربال ه
مقابل بیش از ده هوارعسکر مجهوبه مقابله پرداختند. درین جنگ زنها وپسـران  
نو جوان نیو اشتراک کردندوکشته شدند. عجیبتر ازهمه طفل شیرخور راهم به  
شهادت رسانیدند. هستند انسان هایی که ازگوارشات کربال اطالع کافی ندارند  
واظهارنظر میکنند، که ازین واقعه که چارده قرن سپر  شده، چه حاجـت بـه  

 عوادار  واشک ریختن است؟  
ـلـوم   باید گفت تجدیداین مراسم ازعواطف انسانی واسالمی وحمایت از مـظ
نمایندگی میکند. ایام محرم و عاشورا مجالس حسینی رامی توان یک مدرسـۀ  
اسالمی ودینی حساب کرد، درین مجالس قرآن کریم قرائت وتفسیر میشـود،  
مقررات اسالمی و روشها  اخالقی اسالم وگفتار پیشوایان وعلما تشریح مـی  
گردد. درین مکتب به اجتماعات وملتها  ستمدیده درس آزاد ، عـوت و  
فضیلت تدریس میشود. سامعین باشنیدن واقعات کربال متأثرشده اشک میریوند.  
اشک ریختن عوامل مختلف دارد مثال اشک فراق، اشک ازخـوف مـرگ،  
اشک ازشوق وصال، اشک خشوع، اشک دراشتیاق بهشت، اشـک نـدامـت،  
اشک نگرانی ازعاقبت، اشک ازخوف پروردگار... باالخره اشک عاطفی، لذا  

 اشک ریختن درواقعۀ کربال اشک عاطفی است. موالنا  بلخ می فرماید :  
 گریه برهردردبی درمان دواست    چشم گریان چشمۀ فیض خداست 

 ما نداریم از رضا  حق گله      عار آید شیر را ازسلسله  
حضرت عایشه )رض( روایت میکند : حضرت حسین ع درحالیکه به پیامبر  
اکرم)ص( وحی نازل میشد، به محضر و  داخل شدوخود را رو  اوانداخت،  
ازپشت حضرت خاتم االنبیاء )ص( باالرفت. جبرئیل فرمود: یارسول اهلل او را  
دوست دار ؟ فرمود چرا پسرم را دوست نداشته باشم. جبرئیل گفت امت تو  
ـاک   بعداز تو اوراخواهند کشت. جبرئیل دست خودرا درازکرد ویکمقدار خ
سفید به آن حضرت داد وگفت درین سرزمین این پسرتو کشته میشود واسـم  
این سرزمین )طف( است. وقتی جبرئیل ازحضورآن حضرت مرخص شـد،  
حضرت رسول اکرم )ص( به حضرت عایشه )رض( سخنان حضرت جبرئیل  
ـار   را توضیح کرد ودرحالیکه آنحضرت گریه میکرد، نود اصحاب رفته وگفت

 (221ص    3حضرت جبرئیل راتشریح کرد. )مجمع الوواید ج 
 کجایید ا  شهیدان کربالیی    بالجویان دشت کربالیی 

 کجایید ا  سبک روحان عاشق    پرنده تر ز مرغان هوایی 
 کجایید ا  شهان آسمانی    بدانسته فلک  را درگشایی؟ 

 کجایید ا  زجان وجان رمیده   کسی مرعقل را گوید کجایی 
 کجایید ا  در مخون گشاده     کجایید ا  نوا  بی نوایی 

 درآن بحریدکین عالم کف اوست    زمانی بیش داریدآشنایی 
 کف دریاست صورت ها  عالم     زکف بگذر اگر اهل صفایی 
 دلم کف کردکین نقش سخن شد   بهل نقش وبه دل رو گرزمایی 

 )مولینا  بلخی(  
ـالـس   امام ابوحنیفه )رح( و دویار باوفایش ابویوسف و شیبانی، به تشکیل مج
سوگوار  حضرت امام حسین )ع( فتوا صادرکرده اند، عدۀ زیاد  ازمؤرخین،  
رهبران مذهبی، نوابغ علمی وسیاسی جهان، مقاالت زیاد  دربارۀ آنحضرت و  
وقایع کربال به نشررسانیده اندکه شرح نظریات ومفکوره ها  شان درین مجمل  
 گنجایش ندارد، امامنجمله نظریۀ پروفیسرادوارد براون رامختصراًتشریح میکنم : 
ادوارد براون ابرازنظرمیکند: آیا اقلیتی پیدامیشود که وقتی دربارۀ کربال سخن  
میشنوند آغشته باحون و الم نگردند، حتی غیرمسلمانان نیو نمیتوانندپاکی روحی  
ـلـۀ   راکه این جنگ اسالمی درتحت لوا  آن انجام گرفت، انکارکننـد. )مـج

 ش( 2912سال   9نوردانش، شمارۀ 
بلی، تقو ، عظمت، خلق نیکو، جرئت وشهامت، خیرخواهی و گـذشـت،  
ـیـن   کثرت عبادت، علم وحلم وباقی صفات خجستۀ خاندان نبوت، درامام حس

 علیه السالم اشکار بود.  
 خوشا آنانکه ازجان ودل بریدند   زجان بگذشته برجانان رسیدند 
 خوشاآنانکه با بال وپر عشق     بسو  قاف قرب حق پریدند 

 به تن آراستند ملبوس تقو      لباس حرص وشهوت را دریدند 
 کمربستند اندرخدمت خلق    سعادت را دراین کردار دیدند 
 نگردیدند بار دوش مردم     که رنج دیگران بر دل خریدند 

 چو انسانی به عالم زیست کردند   که بعداز مرگ راحت آرمیدند 
 نیالودند دامن بر بد  ها    ز هر آلودگی دامن کشیدند 

 به کس جو ازخدا حاجت نبردند    که آخر برمراد خود رسیدند 
 به نودغیر راز دل نگفتند      اگر از بار رنج وغم خمیدند 

 چو درس زندگی خواندند یکسر    گل معنی ازین گلوار چیدند 
 تو )ثابت( باچنین مردان درآمیو   که درهرحال غیراز حق ندیدند 

درود بی پایان خداوند )ج( به روان پاک حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه  
 السالم، یاران باوفا  آنحضرت وسایرشهدا  کربال ! / 

***************************************** 
ـنـگ   اعمال شیطانی وغیرانسانی وغیراسالمی بود، برشهریان انجام دادند ولکۀ ن
برپیشانی کرز ، غنی احمدز  و فاشیستها  حامی خودگذاشتند.تا دوروزبعداز  
اشغال شهر، غنی احمدز  سرقوماندان مالیخولیایی، حنیف اتمر مشاوربیغرضـۀ  
امنیت ملی، وزیران بیکفایت دفاع وداخله ورئیس امنیت ملی، هیچ حرکتی در  
دفاع ازشهروشهریان قندز انجام ندادندوگذاشتند سقوط شهر کامـالً صـورت  

 بگیرد.  
دوازده هوارخانواده ازشهربا ازدست دادن همه چیو با دستان خالی بسو  تخار،  
موار، بدخشان وکابل فرارکردندوبه مرحلۀ اول توطئه وبه برنامۀ حذف اقـوام  

 غیرپشتون جامۀ عمل پوشانیده شد . 

 هالنداحمداهلل قندز                                                         
 ن ادامۀ برنامۀ حذف اقوام غیرپشتو

سقوط قندز بدست طالبان دوبُعد دارد، بعدخارجی وبعدداخلی. کار شناسان  
معتقدکه یورش طالبان به سمت شمال افغانستان ازمدت ها پیش توسط امریکاو  
ناتو برنامه ریو  شده بودتا باانتقال افراط گرایی اسالمی به کشورها  اسالمی  
آسیا  میانه، روسیه رازیرفشار قراردهند، که مجبورشود درسیاست خـود در  
اوکراین وشرق میانه تجدید نظرکند. دخالت مستقیم روسیه به طرفدار  رژیم  
بشاراسد در سوریه وبمباران مناطق تحت اشغال داعش، امریکا وغرب رابه اقدام  
جد  تروا داشت وبخاطرهشدار به روسیه، زمینۀ سقوط زودهنگام قندز را در  

 همسایگی آسیا  میانه فراهم آورند . 
واما در بعدداخلی، توطئه تسلیمی قندز به طالبان آ  اس آ ، بخشی ازیک  
برنامۀ خیلی گستردۀ حساب شده میباشد، که درحذف اقوام غیرپشتون وحاکم  
ساختن طالبان، لشکرجهل درشمال، توسط عناصر متعصب وتمامیت خواه، در  
رأس حامدکرز  وغنی احمدز ، به صورت منظم در تبانی باعمرصافی والـی  

 قندز وکمک ناقلین محمد گل مومند درشهر قندز پیاده شد .  
متعصبین افراطی پشتون به مساوات، برادر  وبرابر  بااقوام دیگـر ارزش  
قایل نمی باشند، فکرمیکنندکه بابقدرت رسیدن طالبان وحشی ولجوج، تسلط دو  
ونیم صدسالۀ قوم پشتون ادامه می یابد. ولی باید آنهاکمی بخودآیند وبه عقب  
نگاه کنند. درآنصورت درک خواهند کردکه نه پشتون درقدرت می ماند ونه  
غیرپشتون، زیرالشکر قتل و غارت )طالبان( افـوار  دردسـت آ  اس آ   
پاکستان میباشندومثل روبات اوامر ونواهی پاکستان رابجا می آورند وازخـود  
اداره ندارند. اگرهنوزهم آنهاباآنچه گفته شد باورندارند وطالبان راپناهگاه خود  
می پندارند، قتل داکترنجیب اهلل، حاجی عبدالقدیر، عبدالحق، احمد ولی کرز   

 وحشمت کرز  وشمارزیادیگر  رابخاطربیاورند. 
اگرتفوق جویان افراطی پشتون مثل قیوم کوچی، روستارتره کی،اسماعیل  
یون، جمعه خان همدرد، عمرخطاب، مالتره خیل، خلیل هاشمیان، ستار سعادت،  
زاز  وطندوست، اللی قندهار ، فاروق وردک، حنیف اتمر، کریم خرم، انور  
الحق احد ، داوودمومند، نبی مصداق، گالب منگل، حامدکرز ، غنی احمد  
ز  ودیگران بخواهند اقوام غیرپشتون رابوور مطیع خودگردانند، ومثل دو ونیم  
سدۀ گذشت، فرمانبردارشان باشند، به خطا رفته اند، زیرا ازیـکـطـرف دوران  
جباران تاریخ، عبدالرحمن میرغضب، نادرغدار، هاشم جالد و محمدگل خـون  
آشام قبالً بسررسیده ازطرف دیگراکنون یک قوم حاکم واقـوام مـحـکـوم  

 فرمانبردار وجودندارد، هرقوم میتواند مشت رابا لگد جواب بدهد.  
زورگویان پشتون باید ازسرخر شیطان پایان شوند، راه خطارا ترک کنند، به  
ـا   برادر  وبرابر ، مشارکت، هموطنی، همیار ، همسویی رو آورند تایکجا ب
هواره ها،  اوزبیکها، تاجیکها، ایماقها، ترکمنهاو غیره، افغانستان راکـه دراثـر  
جهالت، خودخواهی، خانه جنگی، برادر کشی، بیکفایتی ونفاق امیران وشاهان  
گذشته، صدهاسال درفقر، تنگدستی وکشمکش سوخته وازکاروان تمدن بـه  
ـاد وآرام   صورت خجالت آور عقب مانده است، وباگدایی زندگی میکند، آب
گردانند.  سر تمبگی، تفوق جویی و زورگویی به نفع هیچکس نمیباشد، تنهاو  
تنهاافغانستان رابیشترویران میسازد، تفرقه رامیان اقوام عمیقترمیگرداند مانع رشد  
 اقتصاد  واجتماعی میشود، همسایه ها  بدنیت رازیادترجرئت مداخله میبخشد.  
ازآوانی که حکومتی بوعامت احمدشاه درانی دربطن خراسان زمین تشکیل  
شد، قدرت دولتی دراختیار قوم پشتون قرارداده شد، اقوام غیرپشتون به تدریج  
به حاشیه رانده شدند. پسانترهاکه کلمۀ افغانستان درزمان امیرشیرعلی فرزند امیر  
دوست محمد برسرزمین ما تحمیل شد، زمینۀ زورگویی وتمامیتخواهی پشتونها  
بسرعت افوایش یافت وموضوع اکثریت واقلیت بمیان آورده خودرا صاحـب  
ـان از   ـاد ش اصلی افغانستان واقوام دیگررا مهاجرین نامیدندودرسرکوبی وانقی
ـار   ـت ـاکش قدرت وصالحیت دولتی استفادۀ اعظمی نمودند. عبدالرحمن خان ب
ـا،کـه   جمعی، کله منارساز ، نسل کشی، غصب مال ومنال و تبعیـدهـواره ه
باشندگان اصلی وواقعی افغانستان هستندوهوارها سال درآن زندگی کرده اند، از  
وطن شان صفحات سیاه وشرم آور درتاریخ افغانستان ثبت گردید. اعطا  مقام  
ها  ملکی ونظامی بلنددولتی، بخشیدن ساحات بورگ زمینها  زراعتی وغیـر  
زراعتی، سپردن مناطع وسیع کوهی وعلفچر ها  مردم بدخشان وهواره نشین به  
 کوچیها  پشتون همه تالشهایی بودبرا  نهادینه ساز  قیادتشان براقوام دیگر.  
انتقال صدهاهوار خانوادۀ پشتون ازداخل وخارج مرزها  افغانستان بنام ناقلین  
و اسکان شدن دروالیات بغالن، قندز، بلح،جوزجان و فاریاب، مثالها  برجستۀ  
برنسل زدایی مردمان بومی آنجامیباشد. اعوام دستجمعی پشتونها ازجنوب وآن  
طرف خط دیورندبه شمال افغانستان، که سالهاپیش آغازشده بود، درزمان عبـد  
الرحمن خان و حبیب اهلل خان ادامه داشت، دردوران شاه امان اهلل خان منظم تر و  

 برنامه ریو  شده ترصورت گرفت.  
درزمان نادرغدار  وظاهرشاه کاهل  شدت بیشترکسب کرد، مـحـمـدگـل  
مومند به دستور هاشم جالد باحذف فویکی افراد وخانواده ها  بانفوذ شمال، نه  
ـاکـن، قـراء   تنهاسیادت پشتونهارابر مردم بومی تحکیم بخشید، بلکه نامها  ام
وشهرهارا اززبان ها  فارسی واوزبکی به پشتو تغییرداد، منابع عایداتی وقدرت  

 اقتصاد  رادراختیار شان گذاشت ولعنت ابد  کمایی کرد ! 
به جهنم رفت ونام خیلی زشت بجاماند، ولـی    2321مومند خونخور درسال 

شمار  ازفاشیستها  بنام هنوزهم اورا بابا خطاب میکنندو حسرت نبود و  را  
میخورند. قیوم کوچی قاشیست مشهور، کاکا  غنی احمدز ، طرفدار جد   
قیادت طالبان وحشی، ازآن جمله است که رذیالنه ازکارها  ضدملـی وضـد  

 انسانی و  همیشه حکایتهاست . 
ـاروبـه   برتر  خواهان پشتون فکر می کنندکه تسلط وحکمروایی پشتونه
ـان،   زوال است، اقوام غیرپشتون راکه در اثر تغییرات بنیاد  درجهان و افغانست
ـاف   خواهان مساوات، عدالت اجتماعی، تقسیم عادالنۀ قدرت وثروت، انـکـش
ـیـع   متوازن اجتماعی، سیاسی واقتصاد  می باشند، بعد  از این نمی تـوان مـط
ـامـدار    ـان زم ومقهور نمود و بر آنها حکم راند. به همین خاطر کرز  در زم
ـان   ـب ـال ـا  ط ـتـه ه وحکمرانی خود صد ها طالب را ازندان رها ساخت و دس
ضدانسانیت، ضداسالمیت وضد تمدن را ازجنوب توسط وسایط سرکار  بـه  
تدریج به شمال انتقال داد، تا باشد روز   از وجودشان استفاده شود . طالبان در  

ـنـدز را        خانه ها  ناقلین جا داده شده بودند ، که با یک حرکت سریع شهر ق
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : در نیمه شب در اشغال خود درآوردند و آنچه )ستون دوم ( 

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

ـ ورجینیا فرهاد میرزا                                                                        انندل 
 تعصبات بی مورد قومی ما رابه نابودی می کشاند 

راجع به سقوط المناک وبسیارشرم آور قندز، البته شرم آوربرا  حکـومـت  
وحشت ملی، سخنها وتبصره ها  زیاد  مبنی برعدم مدیریت درست، مخالفتها  
وتعصبات قومی، سیاسی ساختن عسکرو پلیس وامنیت ملی و نبودن همکار  و  
همآهنگی بین آنها، موجودیت ستون پنجم درین حکومت، حتا درارگ ریاست  
جمهور ، وازهمه گذشته معامالت مرموز مغوگندیدۀ جهان با سران نظامی، آ   
اس آ  وحکومت پاکستان، وشایدهم کشوردیگر ، عواملی خوانده شده که  
باعث سقوط والیت وشهرقندز شد، وباقربانی عسکروپلیس وقوا  امنیت ملی  
ومردم ملکی بیگناه ما، اهداف سیاسی آنهاییکه این حکومت وحشت ملـی را  

 برا  مارقم زدند، برآورده شود . 
واقعیت اینست که ممکن همۀ این عوامل یاقسمتی ازآن درسقوط قندز دخیل  
بوده باشند، اما مسئولین امنیت ملی کشوریعنی وزیر داخله ورئیس امنیت ملی به  
این اعتراف کردندکه بنابرکوتاهی و عدم مدیریت سالم حکومت، طالبها موفق  
 به اشغال قندزشدند ودر تاالرنمایندگان ملت ازمردم افغانستان معذرت خواستند.  
طوریکه ازگفتاروکال ومردم قندز ازرسانه ها  خبر  میشنویم که آنهاحضور  
طالبها را دراطراف قندز وخط حملۀ آنهارا بدانجا بارها با اولیا  مسئول حکومت  
حتی رئیس اجرائیو  وخودرئیس جمهور درمیان گذاشته توجۀ اکید وجـد   
شانرا درمورد مطالبه کرده بودند. بنابرکثریت این شکایات، بگفتۀ وزیرداخلـه  
ورئیس امنیت، تقریباً شش ماه پیش ترتیبات نظامی مکمل درمیدان طیارۀ قندز  
ـادگـی   ـام آم گرفته شدتا اطراف این شهرمهم از طالبان پاکساز  شود، اما باتم
 قوا  نظامی، دفعتاً به امررئیس جمهور این حمله برطالبان صورت نگرفت ! 

ـنـدزشـده   ایکاش عدم مدیریت درست یگانه علتی باشدکه باعث سقـوط ق
است . درین صورت شایداین حکومت وحشت ملی بخودآمـده ازآن درس  
عبرتی بگیرد، متوجه جنگ وجدالهاوتعصبات بی مورد قومی درتقسیم قـدت  
شوندکه بارویکارآمدن یکعده اشخاص بی کفایت درکرسیها  بورگ دولتی،  
محض بنابرتعلقات قومی وسمتی و شخصی شان چه ضعف وناتوانی هایی در  
مدیریت همه امورکشور رونماشده وچه حوادث ناگوار وجبران ناپذیر  چون  

 سانحۀ قندز را سبب شده است .  
ـا رادر   باور بفرمایید اگرجلو اینهمه مخالفتها مخصوصاً تعصبات قومی که م
ـان   ـن پرتگاه تباهی کشانده، گرفته نشود، به یقین زمینه راهنوزهم بـرا  دشـم
خارجی وداخلی) ستون پنجم( که اکنون به کثریت از آن سخن زده میشود، و  
به گفتۀ استاد سیاف عدۀ ازنمایندگان ولسی جرگه، والیهاوآگاهان سیاسـی در  
همه اورگانها  دولت حتا درارگ ریاست جمهور  نفوذ کرده وبه نفع دشمنان  
کشوردر فعالیت اند، مساعدتر ومساعدترمیسازیم وبه این قسم دشمنان درکمین  
نشسته ما با استفاده ازین تعصبات و اختالفات قومی که فعالً به اوجش رسیده، به  
آسانی میتوانندباایجاد بدبینها ودشمنیها  تازه درموارد بسیاربی ارزش و پیش پا  
افتاده، برا  رسیدن به اهداف سیاسی شان هرروز ما را ازهم دورتـر ودورتـر  
ـا   ـت سازند، واین مخاصمت هارابجایی بکشانند که یکدیگررا تحمل نـکـرده ح

 خواهان اخراج یکدیگر ازکشور شویم .  
ـان   براه انداختن مظاهرات بسیار شرم آور ازطرف عدۀ ازنابخردان وقوم گرای
افراطی چون انورالحق احد  پشتون ملتی درمورد نوشتن کلمۀ افغان درتذکره  
ها  الکترونیک، وشعارهایی چون )اگرخودرا افغان نمی دانید به این کشـور  
تعلق ندارید و ازآن خارج شوید!( به لسان پشتو، ویا گفتار قومگرایانـۀ عـمـر  
ـال   خطاب درموردعملیات نظامی جنرال دوستم دربیرون کشیدن طالبها ازشـم
کشور، که )این جنرال خونخور برا  پشتون کشی این عملیات نظامی رابـراه  

 انداخته است .( 
یادفاع ازطالب درکشتار مردم بیگناه قندز، به آتش کشیدن وویرانی عمارات    

دولتی آن شهروحتا تجاوز به ناموس آنهاکه همه توسط سازمان حقوق بشروهمۀ  
ـا   نهادها  مدنی وانسانی کشورها  مختلف جهان وسازمان ملل تاییدشـده، ام
توسط رئیس جمهورحکومت وحشت ملی وعدۀ ازقومگرایان افراطی چـون  
اللی وکیل درولسی جرگه رد گردیده وبا وکال  دیگر رو  ایـن مـوضـوع  
دست به گریبان میشود، همه وهمه حاکی برآنست که دشمنان ماچقدر توانسته  
اند بااستفاده ازین اختالفات وتعصبات قومی، نابسامانی هاو ازهم پاشیدگی ها   

 ما برا  رسیدن به اهداف شوم شان سود بیشتر می برند. 
حال اگردرپهلو  عدم مدیریت درست این حکومت درسقوط قندز یا کوتاهی  
ها  دیگراین حکومت دربسا مسایل دیگر، خدانخواسته این آوازه ها، تبصره ها  
ـادر   واتهاماتی مبنی برطرفدار  این حکومت از طالبها وزمینه ساز  عمد  آنه
سقوط قندز، وتسلیمدهی دهۀ غور  به طالبان وواگذار  مشرقی به داعش وبی  
تفاوت بودن آنها درساختار پایگاهها  مستحکم طالبها درلوگر، که ازآنجاحملۀ  
ـا،   خونینی برشاه شهید صورت گرفت، ومثالها  بیشماردیگردر حمایه از طالبه
واقعاً حقیقت داشته باشد، به این نتیجه میرسیم که شاید معامالت مرموز وپشت  
پردۀ مغوگندیدۀ جهان باپاکستان ویاکشور دیگر  که تاامروز ازمردم ماپوشیده  
مانده، وما نتایج ناخوش آیند بلکه خطرناک آنرا می بینیم که یکی پشت دیگر   
به نفع طالب، پاکستان وکشوردیگر  برما تطبیق میشود، حقیقت دارد وماواقعاً  
قربانی سیاستها  منطقو  و زورآزمایی کشورها  بورگ جهان می شویم، که  
سران خریده شدۀ این حکومت وحشت ملی ع و غ محض برا  چنـدروز از  

 قدرت ومکنت ذلتبارشان، مارا بدانسو می کشانند./ 
***************************************** 
ـا    پشتون هایی که تفکر فراقومی دارند، اضرارتمامیت خواهی ها  بی ج
ـقـوط   ـاهـد س قوم پرستان رادرک کرده می توانند، نباید خاموش باشند و ش
ـتـه از   ـانـع آن دس افغانستان به گودال نیستی باشند. باید قدم پیش بگذارند، م

 متعصبین وخرابکاران شوندکه اقوام دیگر راازخود نمی دانند.  
ـنـگ کـه   همۀ مردم افغانستان باید از سه سده ظلم وبی عدالتی وچهاردهه ج
ـبـول   افغانستان را تا مرز تباهی رسانیده، به این نتیجه رسیده باشندکه به جـو ق
صادقانۀ راۀ برابر ،  برادر ، مساوات ، همگرایی، همویستی، هـم پـذیـر ،  
ـاهـم، راه   ـف عدالت اجتماعی، تقسیم عادالنۀ قدرت و ثروت، و مشارکت و ت
ـتـر   دیگر  وجود ندارد تا افغانستان و مردم آن از بدبختی افوونتر و تباهی بیش
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 هفته نامۀ امید  7001شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفر                                                            المیدا 
 جنرال امریکایی وزیردفاع افغانستان 

 * جنرال کمبل نقش کلید  درافغانستان دارد. 
 * نفوذ زیادجنرال کمبل، شاهد اوضاع وخیم نظامی می باشد. 

ـا در   روزنامۀ نیویارک تایمو گوارشی رازیرعنوان )نقش غیرعاد  امـریـک
خودبه نشـر    1322سپتمبر   22کابل(، بقلم نارد ناردلند ومجیب مشعل، درشمارۀ 

 سپاریده است. برگردان فارسی گوارش پس ازیک تبصرۀ کوتاه تقدیم میشود. 
حکومت افتراق ملی غنی عبداهلل که ازجانب امریکا یکسال پیش ایجادشـد،  
تاحال نتوانست یک شخص شایسته، وطندوست که از قدرت فویکی وذهنـی  
ـایـد.   مسلکی سوق وادارۀ نظامی برخوردارباشد، به حیث وزیردفاع تعیین نـم
ـامـی   درصورتیکه همین اکنون جنرالها  مسلکی وعاشق دفاع وطن درمیان تم
ـات   اقوام افغانستان وجوددارند ودرجریان چندسال گذشته کفایت خودرابه اثب
رسانده اند، مثل مرادعلی مراد، معاون ستاد ارش، عتیق اهلل بریالی معاون پیشیـن  
وزارت دفاع، عبدالرزاق قوماندان امنیۀ قندهار وغیره. غنی بنابر خصلت قبیلـه  
پرستی خود، شخص معیوبی مثل خودش وحنیف اتمر، بنام معصوم ستانکو ،  
نوکرپاکستان، خادم آ  اس آ ، حامی طالبان وقاتل استاد ربانی رئیس شورا   
ـاقـت   صلح رادرین حالت بحرانی به وزارت دفاع نامود نمودکه بخاطرنداشتن لی
وتجربه درجنگ و دفاع، ازطرف شورا  ملی رد شد. غنی احمدز  باسماجت  
وپررویی برخالف مقررۀ دوماهۀ سرپرستی، ستانکو  راتاحال بنام سرپرسـت  
وزارت دفاع درپهلو  خودنگهداشته است. درحالیکه برادران احـمـد ز  و  
کرز  واتمر، درسرتاسرافغانستان بویژه والیات شمال باقتل و کشتار، انتحار و  

 انفجار ، چوروچپاول وبی ناموسی، فاجعه میآفرینند. 
تسلیمی والیت قندز که مثال برجستۀ همسویی باطالبان میباشد، رئیس جمهور  
ـارۀ   احمدز ، رئیس جمهورسابق کرز ، حنیف اتمرمشاور امنیت ملی وهرک
ـاع،   افغانستان، نبیل رئیس امنیت ملی، عمرصافی والی قندز، ستانکو  وزیـردف
علومی وزیرداخله وشمارزیادناقلین سابق باشندۀ شهرقندز، درفروش قنـدز بـه  

 طالبان آ  اس آ  ونظامیان پاکستان دست قو  داشتند ودارند.  
ازحامدکرز  هم بخاطر  یادآور  شدکه اودرسیوده سال ریاست خود به  
هررنگی ازگروه جاهل طالبان دفاع میکرد وادامۀ قدرت خود را درآنها میدید.  
طرفدار  جنایت آمیوکرز  ازطالبان به هیچ کس پوشیده نیست. رابرت گیتس  
وزیردفاع پیشین امریکا درکتاب خاطرات خودچنین آورده است: )کرز  در  
یک نشست محرمانه در ارگ کابل، از من خواست تادرازبین بردن سران جبهۀ  
شمال و تضعیف شان، همرایش همکار  نمایم. کرز  گفت بورگترین تهدید  
دربرابرمن جبهۀ شمال است نه طالبان . کرز  افوودکه حد اقل دست مـرا در  
ـان   تقویۀ طالبان بازبگذارید تابتوانم تفنگساالران رااز میان بردارم. کرز  ازهـم
سالها  اول دوردوم حکومتش درجابه جایی طالبان درشمال آغازنمود. ()سایت  

 همایون( 
باآنهمه حمیله هاو دورویی هاوطالب دوستی کرز ، شمار  از رهبران شمال  
درطول زعامتش از و  حمایت کردندوهنوزهم درحسرت بازگشت اومیباشند !  
آنعده ازرهبران شمال که برا  دریافت مقام وامتیاز ترفندها  کرز  رانادیـده  

 گرفتندوصادقانه در خدمتش بودند، قابل هرگونه لعنت ونفرین می باشند. 
چو دررأس وزارت دفاع یک آدم بیکاره، ناتوان ونوکرپاکستان قـراردارد،  
ـار   ونمی تواند وزارت رارهبر  کند، جنرال کمبل عمالًامور وزارت رادراختی

 گرفته است. اینهم برگردان گوارش : 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  

جنرال جان کمبل امریکایی صاحب چندلقب میباشد: سرقومانـدان قـوا   
ـا   ناتودرافغانستان، قوماندان حمایت قاطع قوا  ائتالد وقوماندان قوا  امـریـک
درافغانستان. اخیراً افغانهاتمایل پیداکرده اندکه به جنرال جان اف کمـل یـک  
لقب دیگرهم بدهد وآن )وزیردفاع دولت جمهور  اسالمی افغانستان( میباشد،  

 زیراجنرال عمالً وظیفۀ دفاع را پیش می برد.  
اعطا  لقب وزیردفاع افغانستان به جنرال کمبل، بخاطر  نمیباشدکه افغانستان  
وزیرتاییدشده ندارد، بلکه بخاطر  میباشدکه و  ازنفوذ بسیارقو  در باالترین  
ـانـی و   ـغ مقامات حکومت برخوردارمیباشد. به باور شمار  ازمقامات ارشداف
غربی، هیچکدام قوماندانها  دیگر امریکا درسالها  اخیربه اندازۀ جنرال کمبل  
درنظام عسکر  ومقام ها  باالیی حکومت افغانستان نفوذ نداشته اند. اشـرف  

 غنی ازنقش جنرال استقبال کرده وآنرا تشویق نموده است.  
ـتـم   ـاه خ درحالیکه قوا  افغانستان بایدجنگ را پیش ببرند، پس ازهشت م
ـنـگ   وظیفۀ جنگی قوا  ناتو ونقش برجستۀ جنرال کمبل نشان می دهدکه ج
باطالبان بخوبی پیش نمی رود. بقول یک دپلومات غربی : )هرکس می فهمدکه  
کی اکنون وزیردفاع میباشد. و  معصوم ستانکو  نیست که نامود  اش را  
پارلمان افغانستان ردکرد و اکنون بحیث وزیرسرپرست باقی مانده است. وظیفۀ  
جنگی امریکا شایدخاتمه یافته باشد، ولی شما مشاهده میکنیدکه هنوزهم یـک  
ـبـل   جنرال امریکا جنگ راقیادت می نماید.( مامورین افغانی که با جنرال کـم
ـلـت   همکار  نودیک داشتند وصالحیت ویرا تایید مینمایند ادعامیدارندکه ع
نفوذ جنرال کمبل مخلوطی ازشخصیت و   و الت ترسناک افغانستان میباشـد  

 که رهبران افغانستان درآن گیرمانده اند.  
تلفات قوا  افغانستان درشش ماه اول امسال درمقایسه باتلفات شش ماه سال  

ـادرنـظـر  1321% افوایش یافته است. درحالیکه تلفات سال  23بیش از   1329 ب
ـانـی    1329داشت تلفات  بسیاربلندبود. طالبان جبهات نودر شمال کشودند. زم

ـامـی تـالش   نودیک بودکه شهرقندز بدست طالبان سقوط کند. مقامات نـظ
ورزیدند کمبود افراد امنیتی قندز را اکمال بدارند. بدترازآن در هیرمنـدواقـع  

اگست به اختیارطالبان که تالش داشتند  12گردیدکه ولسوالی موسی قلعه بروز 
 پایگاهی در منطقه تأسیس بدارند، قرارگرفت.  

مامورین افغانی گفته اندکه هدایات جنرال کمبل اهمیت بیشترکسب کرده  
است. حمالت هوایی امریکا درحمایت افرادافغانی درنقاط بحرانی بصـورت  
ـنـرال   قابل مالحظه افوایش یافته است، یکی ازافراد امنیتی افغان ادعاکرد: )ج
ـبـت   کمبل آمرانه هدایت میدهدوآنرا پنهان نمیسازد. ( باچندنفر دیگرکه صح
شد، آنهادرصورت گمنام ماندن، حاضرشدند درروابط داخلی جنرال سـخـن  
بگویند، اکثریت شان ازتوسعۀ نقش جنرال درجنگ طرفدار  کـردنـد. بـه  
ـامـی   باورشمار  ازمصاحبه شدگان، نقش کمبل درتصمیم گیریها  روزانۀ نظ
ـنـی   گسترش یافته، حتا مجازات وتوبیخ، تغییروتبدیل ومافوقی هارابه آقایان غ

 وعبداهلل سفارش میکند.  
تقاضا  مابرا  مصاحبه باجنرال کمبل پذیرفته نشد. ولی همکارانش بانامیدن  
جنرال بحیث وزیربالفعل دفاع ومسئول مدیریت جنگ مخالفت کردند. جنرال  
ـیـص کـه   ولسن شافنر، سخنگو  نظامی امریکادرکابل بیان داشت: )این تشخ
قوماندان قوا  ائتالف بصورت بالفعل اموروزارت دفاع راپیش میبـرد، یـک  
ـعـصـوم   ـاشـد. م ـب تشخیص نادرست واهانت به حکومت ومردم افغانستان می
ستانکو  کفایت خودرا دروزارت دفاع ثابت کرده ورهبر  وزارت رابدوش  

 دارد.( ! 
 درزمان حکومت کرز  روابط باامریکا بحد  سقوط )دنباله درصفحۀ ششم( 

 شمال کالیفورنیاداکتر احسان انتظار                                     
 (9)در بارۀ فرهنگ 

ـنـد و   * در بُعد اول فرهنگ )فاصله( فاصلۀ کم یا زیاد بین شخـص زورم
کموور، فرهنگها را به درجۀ باال یا پایین تقسیم میکند، اما دربعد دوم یاجلوگیر   

درجه بند  به اساس حوصله صـورت مـی   Uncertainty Avoidanceازابهام  
گیرد. هرقدر حوصله وتحمل دربرابر ابهام کم باشد، یک فرهنگ در درجۀ باال  
و هرقدر زیاد باشد، در درجۀ پایین قرارمیگیرد. فرق دیگر بعد اول وبعد دوم  
درن است که بطورعموم، دربعد اول، کشور ها  درحال انکشاف در درجۀ باال  
وجوامع انکشاف یافته در درجۀ پایین قرارمیگیرند. اما در بعد دوم اینطور نیست،  
ـاف   بعضی ازکشورها  انکشاف یافته نیو در ردیف کشورها  درحال انـکـش
وعقب مانده قرارمیگیرند. طورمثال کشورها  افغانستان، فرانسه وآلمان ازیک  

 نگاه درمقابل ابهام باهم شباهت دارند. 
معیارها  درجه بند  : معیارها  طبقه بند  فرهنگ راسه چیوتعیین میکند:  

ـار  1ـ استقرار یاعدم استقرار دریک وظیفه،  2 ـ تحمل یاعدم تحمل درمقابل فش
 ـ موجودیت نظم ودسپلین یا عدم آن .  9روحی وتشویش، و 

ـار   * فرهنگهایی که طرفدار استقرار دریک وظیفه نمی باشند، درمقابل فش
روحی تحمل بیشتردارند وازنظم ونسق داده ابتکارعمل به دیگران حمایت نمـی  
کنند، در درجۀ پایین قرارمیگیرند. ازهمین لحاظ مردم امریکا وانگلستان بیشتر  
ماجراجو بوده ودرین گروه شامل میشوند. امافرهنگهایی که مایل اند دروظیفه  
برا  مدت زیاد ادامه دهند، درمقابل فشار وتشویش حوصلۀ کمتردارند، وتمایل  
به نظم ونسق ودادن ابتکارعمل به دیگران میباشند، دردرجۀ باالقرارمی گیرنـد،  

 مثل افغانستان، فرانسه و آلمان . 
ـان   ـیـت انس * فشاروتشویش عوامل مختلف دارند، یکـی نـوع شـخـص

personality   است. بعضی افراد دارا   شخصیت الفA   وبعضی هم شخصیـت
ـبـع   Bب   میباشند. شخصیت الف نظربه شخصیت ب فشارروحی بیشتردارد. من

دیگر فشارروحی خودجامعه است. در کارها  دولتی درافغانستان نسبت به کار  
ها  غیردولتی فشارروحی کمتردارد، ادامۀ کار ترفیع وغیره همه مربـوط بـه  
اطاعت وفرمانبر  ومهمترازآن ارتباطات است، نه ابتکارعمل، لیاقت واهلیت. اما  
دروظایف شخصی وغیردولتی بایدبرا  ادامۀ کار ازخود لیاقت، ابتکارو پشتکار  
ـار   ـیـوفش وزحمت نشان دادکه همۀ اینهافشارروحی رابیشترمیسازد.درخانواده ن
ازطرف پدر دریک جامعۀ پدرساالر  باال  اعضا  خانواده بیشترمیباشد. ایـن  

 فشار البته دوچندان میگردد اگر پدر دارا  شخصیت الف باشد. 
* عالوه برمحیط کار، شخصیت جامعه نیو درتقلیل یاکثرت فشار روحـی  
نقش برازنده دارد. درفرهنگها  مثل افغانستان مردم میتوانند احساسات خویش  
ـا مـردم   را درخفا و هم درمحضر عام ابرازکنند. اما در فرهنگهایی مثل امریـک
درمحضر عام اینکار راانجام داده نمی توانند. دلیل آن اینست که ازطفولیت بـه  
آنهاتلقین میشودکه احساسات خودرا درهمه حاالت کنترول کنند، اما افغانهاهم  
درخانه و هم درمحضرعام قهرمیشوند وقیل وقال ایجادمیکنند، وبه اصطالح دل  
ـیـن قـرار   خود راخالی مینمایند. ازنظرجوامع غربی یعنی آنهاییکه دردرجۀ پای

 تلقی میشود.  unciviliziedدارند، این عمل وحشیانه  
* کدام مطالعاتی دربارۀ جاپانی ها  امریکایی به ارتباط این مسأله صـورت  
نگرفته، اما مشاهده شده است که جاپانیها  امریکایی نسبت به جاپانیهایی کـه  
درجاپان بورگ شده اند فرق دارند. گروه اول احساسات خویش رادرمحضـر  
عام کنترول واداره میکنند، اماجاپانیها  گروه دوم اینکاررا انجام داده نمیتوانند  

 زیرا فرهنگ جاپانی اجازه میدهد که احساسات درمحضرعام ابراز شود. 
* وضع افغانها  نسل اول ودوم درامریکابهمین منوال است. افغانها  نسـل  
اول که درافغانستان تولد یافته وبورگ شده اند، خیلی احساساتی درداخل خانه  
ومحضرعام میباشند، امانسل دوم افغانهایی که در فرهنگ ومحیط امریکابورگ  
ـنـد.   ـن شده اند، مثل جاپانیها  امریکا احساسات خودرا درمحضرعام اداره میک
ـنـگـی   خالصه اینکه طرز معامله یاجلوگیر  از ابهام را میراث وارزشها  فـره

 تعیین می کنندوازیک نسل به نسل دیگرانتقال میدهند.  
ـنـد؟ سـه   طرق جلوگیر  از ابهام : فرهنگها چگونه ازابهام جلوگیر  میکن
ـا    طریقه یامتود برا  اینکاردردسترس جوامع بشر  قـرارداردکـه کشـوره
انکشاف یافته بیشترازطریقۀ اول ودوم، وکشورها  در حال انکشاف بیشتر از  
طریقۀ سوم. طوریکه خواهیم دید، اینکاربنابر یک سلسله دالیل انجام میـشـود.  
ـعـت و   ـی طوریکه دیده خواهدشد، ترس انسان ازسه چیواست: خودانسان، طب

 Technologyتکنالوجی   Lawماورا  طبیعت. این سه طریقه عبارت اند ازقانون  
 دین  . Religionو   

به منظورکنترول ترس وابهام توسط دیگر   Rule of Law* قانون وقانومند   
انسانها بکارمیرود. تکنالوجی شامل همه ابراز، سامان آالت ووسایل که درنتیجۀ  
تطبیق ساینس برا  بهبود زندگی بشر  ازآن استفاده بعمل می آید. دین شامل  
همه اطالعات ومعلوماتی می باشدکه دردسترس بشریت دربارۀ ماروا  طبیعت،  
ـتـب   درموردمسلمانان ماورا  طبیعت خداوندمتعال است، ومعلومات شامل ک

 آسمانی، قرآن واحادیث وغیره میشود. 
* )قانون( درزبان انگلیسی به یک نظام قوانین اطالق میشودکه انواع مختلف  
دارد: قانوان جوایی/ مدنی، مذهبی/ غیرمذهبی )الئیک(، خوب/ بد ، رسمی/  

 Ritualغیررسمی، کتبی/ غیرکتبی )شفاهی( بوده و مقررات ولوایح رسومی  
 semi-rationalرا نیو احتوا میکند. قانون و مقررات نیمه عقلی  Socialواجتماعی  

هستند. بعضی قوانین یا لوایح به ارتباط شغل  non-rationalورسومات غیرعقلی    
ـاعـدۀ   ووظیفه است. اماحاضرشدن دروظیفه ویادعوت به وقت معین یـک ق
 اجتماعی، امادست دادن واحوالپرسی یک قاعدۀ رسم ورواج اجتماعی میباشد. 
ـانـون   * ازبعضی جهات قانون ازقواعد یامقررات ولوایح فرق دارد، مثالً ق
اساسی بایدتوسط پارلمان تصویب شده به توشیح رئیس دولت برسد، اما قواعد  
ـیـگـردد. فـرق   ولوایح ازطرف موسسات برا  ادارۀ منسوبین آن تصویب م
ـلـف از   دیگرقانون والیحه درین است که جواب تخلف ازقانون نسبت به تـخ
ـیـک جـوا    الیحه شدیدتراست. آدمکش نسبت گذشته ازچراغ سرح تـراف

 سنگتن تردارد. 
* ضرورت مقرره والیحه عالوه ازمحیط کار ووظیفه درخانواده نیو حتمی  
میباشد. همانطوریکه اعمال، رفتار وکردار مردم دربیرون از منول بایدکنتـرول  

 واداره شود، درخانواده نیووضع مقررات حتمی و الزمی میباشد. 
ـایـف   ـیـم وظ * درامریکا یک خانواده بایدبرا  نظم ونسق امورمنول تقس
موجود باشد وهرکدام وظیفۀ خویش راانجام دهد. اعضا  خانواده موظف اند  
بعدازخواب بستر خودرا مرتب کنندوهم اقالٍ هفتۀ یکبار اتاق خواب خـویـش  
ـنـدوچـراغ   راپاک وتمییو نمایند. بعدازاستعمال تشناب، آب کمود راجار  کن
آنراخاموش کنند. هرعضو لباس خودرابشوید، خشک کندوآنرا اتونمایـد و  
همچنان دیگروظایف مربوط به داخل وخارج منول. درخانواده هایی که ایـن  
ـار   مقررات وجود ندارد، قانون جنگل حکمفرما میگردد، اطفال بی مسئولیت ب

 می آیندوآیندۀ اطفال چنین خانواده چندان امیدبخش نمی باشد.  
هدف قانون ومقرره والیحه آنست که ازکردار ورفتاراشخاص پیش گویی  
ـنـج   صورت بگیرد، مثال حاضربودن باال  وظیفه ازساعت هشت صبح الـی پ

 عصر. همچنان برا  اینکه راننده باید درچراغ سرخ )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 هامبورگ انجنیر عنایت اهلل حبیب                                                         
 آوارگی  مسلمانان و وضعیت پناهجویان در اروپا 

استاد دانشگاه برلین می گوید: مداخالت غربی ها سبب ظهور اسالم خشـن،  
ترور، خشونت وحشیانه درشرق میانه وجهان شد. اواضافه میکند: اگر در منطقه  
ـاعـده   شرق میانه نگاه کنیم، به قدرت رسیدن طالبان، دولت اسالمی داعش، الق
 و... همه این گروهها  افراطی با سیاست ها  ناسنجیده واشنگتن انجام می یابد. 

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ـا   ـه ـن کشمکشها  سیاسی کشورها  خاورمیانه و راهها  حل نامعقول آن ت
توسط ضربه ها  نظامی ناتو تحت رهبر  امریکا مشکالت مردم عرب را تقلیل  
ـاه   نداد بلکه به بحران سیاسی این مناطق افوود. حکومتها  دست نشانده، دستگ
ها  دولتی رشوه خور، فساد ادار ، نبودن حکومت قانون و عدالت اجتماعی،  
جهل و بیسواد  و تروریوم از سالها به اینطرف بخصوص در نیم قرن اخیر در  
افغانستان و در عراق، سوریه و امثال آن باعث تباهی وآوارگی مردم این کشور  

 ها شده است. 
ملیونها انسان، آواره و بی خانمان شدند و از ملک و وطن خود فرار نموده از  
کوه و دریا باصدها موانع، گرسنگی و یچارگی جان و ناموس خود را به کمک  
قاچاقچیان گرگ سیرت می سپارند، دل به دریا زده، کوشش می کنند خود را  
ـا    با زن و فرزندشان به کشورها  امن اروپا برسانند.کارشناس شرق میانه آق

با انتقاد ازسیاست افتضاح آمیو غرب در شرق، میگوید:   Lüdersمایکل لودرس  
کسی که باد کشت کند، طوفان درو میکند ! مایکل لودرس استاد دانشگاه برلین  
ـاسـت   ـی و شرق شناس در رساله ها و تبصره ها  خود در رسانه ها  آلمان، س
غرب در شرق را شدیداً انتقاد میکند و میگوید: مداخالت غربی ها سبب ظهور  
ـان شـد. او   اسالم خشن، ترور، خشونت وحشیانه ا  اس در شرق میانه و جه
اضافه میکند: اگر درمنطقه شرق میانه نگاه کنیم، به قدرت رسیدن طالبان، دولت  
ـیـده   اسالمی داعش، القاعده و... همه این گروهها  افراطی باسیاستها  ناسنـج
واشنگتن انجام می یابد. آقا  لودرس در کتاب تحقیقی خود مینویسد: بـطـور  
مثال اولین گناه واشنگتن، سقوط دولت انتخابی ودموکراتِ آقا  محمد مصدق  

  %33 صدراعظم وقت ایران بود؛ او میخواست صنعت نفت ایران را ملی بسازد.  
معامله نفت در اروپا از ایران تأمین می شد. انگلیسی ها انحصار نفت خـود در  
ایران رادرخطر دیدند وبه کمک سی آ  ا  امریکامحمد مصدق را که شخص  
دموکرات و قابل تحسین بود کودتا نمودند و خلع قدرت کردند. در حالیـکـه  
ـام   مصدق امریکا را کشور  ممتاز در دموکراتی میدانست و از نظریات آبراه
لینکلن تمجید می نمود. غربی ها نمی خواستند که رهبر یک کشور جهان سوم  

سال سازمان سیا اسناد سرنگونی    23 علیه منافع اقتصادیشان سرکشی کند. بعد از  
مصدق را منتشر نمودند و حکومت دموکرات امیدبخش مصدق مبدل شد بـه  

 حکومت دیکتاتور  رضا شاه .  
ـتـخـب   ـن پرزیدنت اوباما درقاهره گفت: امریکادرسرنگونی یک دولـت م
دموکراتیک در ایران، دست داشته است. بدون این کودتا علیه مصدق، ظهور  

درایران ناممکن بود. لودرس میگوید: انقالب اسالمی در    2313 انقالب اسالمی  
ایران باعث بسیار  از مشکالت دیگر شد.  صدام حسین بعد از دو سال جنـگ  
علیه ایران شکست خورد اما شش سال دیگر با پول و اسلحه غرب حمایت شد.  
او از گاز سمی ساخت آلمان در مبارزه با سربازان ایرانی در جبهه و علیه کردها  

 در حلبچه استفاده نمود که هوارن نفر به قتل رسیدند. 
ـاسـت   ـی تولداسالم افراطی ومتعصب درافغانستان : آقا  لودیرس میگوید: س
ـایـت از   ایاالت متحده براساس کسب منافع و قدرت طلبی در شرق بوده حم
مجاهدین، طالبان و گروهها  افراطی، دادن سالح وکمکها  لوجستیکـی بـه  
ـبـب   کمک عربستان و پاکستان در مقابل ارتش سرخ شورو  اشتباه بود و س
بوجود آمدن گروهها  افراطی در افغانستان شد.برژینسکی مشاور امنیت ملـی  
جیمی کارتر در مصاحبه حود گفته بود: مقصد ما فقط فروپاشی امپـراتـور   
اتحاد جماهیر شورو  بود نه طالبان. موضوعی که تاریخ ساز و بسیار مهم برا   
مان بود! بگفته لودیرس کمک به افراطیون مذهبی اشتباهی بورگ بود.کمک  
به بن الدن با سالح مدرن و تقویت او به حیث جنگجو در مقابل اشغال افغانستان  

ـا    1332 توسط شورو  بالخره سبب گردید که یازده سپتامبر  حمله به امـریـک
 توسط القاعده بوقوع بپیوندد . 

امریکا در عراق صدام حسین را سرنگون نمودند اما برا  آینده    1339 درسال  
ـا    سیاسی عراق هیچ طرح و پالنی نداشتند همان بود که درگیریها بین گروهه
مذهبی و قومی و هرج ومرج در آن کشور صورت گرفت. ارتش عـراق و  
ـعـث   حوب بعث رامنحل ساختند. هوارن سنی مذهب که در ارتش وحـوب ب
بودند بیکار و به صفوف دولت اسالمی پیوستند؛ اشتباهی بود که حاال جبـران  
ناپذیرست. حاالدولت اسالمی )داعش( بدبختانه گسترش مییابد وامریکادرتالش  
است با کمک عربستان سعود  که وهابیت، دین رسمی کشور عربستان است و  
با دولت اسالمی فقط کمی تفاوت دارد علیه داعش مبارزه کند. ثابت گردیده  
که دفاتر و افراد خصوصی عربستان مقدار زیاد  پول به دولت اسالمی داعش  

 پرداخت می کنند.  
ـابـل   برا  بسیار  از مسلمانان در شرق میانه، روش دوگانه غرب به مشکل ق
قبول است. مردم امیدوارند که کشورها  غربی برا  تحکیم دموکراسـی در  
این کشورها کار جد  انجام دهند. چیو  که تا حال صورت نگرفته و ناگویر  
مردم با دیکتاتورها می سازند. مسلمانان هوشمند و نخبه در بین چکش و سندان  
گیرمانده اند. از یک طرف، بین ) چکش( وعده و وعید دادن یاقول و قرارها   
نا استوار و عمل نشدنی از جانب غربی ها، و از طرف دیگر، )سندان( حکومت  

 و رژیمها  بی کفایت که تنها به دفاع از قدرت خود عالقمند هستند. 
این نابسامانیهاست که ملیونها انسان خانه وکاشانه خود را ترک نموده دل بـه  
دریا زده به جانب کشورها  غربی میروند تا از جهالت وکشتارها  مذهبیون و  
ـا   نبودن حکومت قانون نجات یابند.باوجود خشونت و کشتار توسط تروریسته
در افغانستان درخواست پناهندگی تعداد  ازافغانها درآلمان رد میشود. سیاست  
مداران بین المللی و آلمان حمالت توسط افراط گرایان را محکوم میکنند و در  
مورد وضیعت امنیتی، در افغانستان نگرانند. با آنهم متاسفانه اداره مهاجرت فدرال  

ـنـکـه   BAMFآلمان   درخواست بسیار  از افغانها را بارها رد میکنند؛ به دلیل ای
با وجود فاجعه ها  تروریستـی    1321 کابل  به اندازه کافی امن است .در سال  

 % از درخواست ها  پناهندگی رد شدند.   11 در افغانستان، تقریباً  
ـال    22333 وضعیت پناهندگان افغانستانی درآلمان : تقریباً به تعداد   افغان درس

درآلمان در روند پناهندگی بودند. البته یکتعداد افغانهاکه پناهندگی آنها    1321 
قبول نشده در ترس اخراج از آلمان زندگی میکنند. اگرچه تاکنون به نـدرت،  
اخراج صورت گرفته و اقامت شان از جانب دفتر مهاجرت تمدید میگردد که  
ـا    این افراد ازممنوعیتها  کارو بار و بازگشت احتمالی رنج میبرند. الیحـه ه
جدید به جوانهایی که آموزش ها  مسلکی دارند و در آلمان تحصیل میکننـد  

 برا  شان شرایط اقامه را آسان ساخته است. 
ـبـورگ(   ـام باید افوودکه تا حال افغانها در دو مرحله به آلمان ) بطور مثال ه
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 کابل داؤود سیاوش                                                                      

 استاد محمد آصف مایل  
  آنکه با تالیفاتش نسلی را با سواد ساخت  

ـا  داؤود   ـاب آق ـن )مطلب ذیل راج
ـاد   ـت سیاوش، دربارۀ شخصیت واال  اس
بورگ معارف کشور، شادروان محـمـد  
آصف مایل، نگاشته بودند، اخیراً بحیث  
تکملۀ کتاب )چهره ها  جاودان( کـه  
ـا    توسط بانو ماریا دارو تألیـف وبـچ
ـنـد   رسیده، رو  سایت آن خانم دانشـم

 قرار گرفته است.  
درین روزها که به بیست وششمین سال  
وفات استاد مایل نودیک مـی شـویـم،  
ـنـدۀ   مناسب است تا با تشکر از نـویس
ـا   ـاری گرامی مطلب و ازسایت ارزندۀ م
ـان   ـنـدگ دارو، متن آنرا به نظـر خـوان

 عویوامید نیو برسانیم. اداره( 
روزیکه به آن مکتب پخته کار  با رنگ نخود  پا گذاشتم اولین حروفی را  

ـار   «آب »که استاد باال  تخته سیاه نوشت   بود که آنرا بعد از استاد چندیـن ب
تکرار کردیم. آن صدا ها با ناله شرشره آبشار  که در جوار صنف ما در جریان  
بود آمیخت و با ناله فاخته ها  نشسته بر شاخساران چیله ها  تاک مکتب که در  
ـنـد در   ـت زیر هر چپر  و چیله چندین شاگرد آن الفبا  زندگی را فرا میگرف

 آمیخت و جرعه بنا  اول آدمیت را درگلو  شخصیت شاگردان ریخت. 
من که از دیدن آن کتاب الفبا و تصاویر و رنگ ها  مرغوبش شگفت زده  
ـاعـت   بودم چنان به نظرم می آمد که گویی شاهکار  بینظیر را می دیـدم. س
رخصتی از صمیم قلب دلم میخواست بال بکشم و از مکتب تا خانه پرواز کرده  
به پدرم این مژده را برسانم که چه تحفه بورگی را مکتب برایم اهداء نـمـوده.  
وقتی به خانه رفتم اولین سوالم از پدرم این بود که آن کتاب زیبا را کی تألیف  
نموده؟ پدرم که اتفاقاً از هم مسلکان مؤلف کتاب بود با خوشرویی جواب داد  

و آن   «مؤلف کتاب زیبا  الفبا  شما استاد محمد آصف مایل میباشـد. »که: 
ـیـم   ـاه ـف جمله با نام زیبا  کتاب الفبا یکجا در ذهنم حک شد. در صنف اول م

شـکـر  »،  «بچه خوب سالم میدهد دختر خوب سالم میدهـد »،  «آب داد »
و غیره را از آن کتاب زیبا آموختیم و در ختم سال که فصـل   «استقالل داریم 

خوان بود بخاطر ختم مؤفقانه کتاب یک، یک افغانی همصنفان ما جمع نموده  
انگور خریدند و آنرا بمناسبت ختم مؤفقانه کتاب الفبا دور هم نشسته خوردیم و  
شکر خداوند را بجا آوردیم که چشمان ما به الفبا  خدا شناسی و شناخـت از  

 زندگی روشن شد. 
وقتی به صنف دوم رفتم بار دیگر کتابی با تصاویر زیبا و ترانه ها  شیرین را  
که تألیف استاد محمد آصف مایل بود برایم درس دادند. خالصه ازصنف اول تا  
صنف ششم استاد مایل درمعنویت صنف ما حضورداشت واز تألیفاتش باترانـه  
ها  شیرین، حکایات دلنشین، چیستان ها  زیبا واندرز ها  دلپذیرآن، به سطح  

 درک وفهم آشنا شدم. 
در صنف پنجم و ششم تاریخ را نیو از تألیفات استاد مایل به ما درس دادنـد.  
آنروز ها  زندگی کودکی من با از یاد نمودن ترانه ها  آب روان، بچه شوخ،  
قصه نجار، چیستان یک جفت کبوتران ابلق، دونفردزد، ترانه بهار وآمـوزش  
مفاهیم بورگی از حمد خدا و صفات پیامبر اکرم)ص(، آگاهی از اعضا  بدن،  
فصلها  سال، ترحم بر فقرا، احترام قواعد مکتب و اجتماع و از یاد کردن فصل  
هایی از تاریخ عجین گشته بود. بتدریج عظمت سیما  استاد آصف مایل که آنرا  
هر سال در پشتی کتاب ها  قرائت فارسی در  میخواندم برایم به سان کـوه  

 بورگی شد که در جوار مکتب ما تا بی ستون آسمان ها قد بر افراشته بود. 
باید عالوه نمایم با آن سادگی که تاریخ را در صنوف پنجم و ششم از تألیفات  
استاد مایل خواندم تا کنون کتاب دیگر  را ندیده و نخوانده ام. وقتـی دوره  
ابتدایی را پشت سر گذاشتم یاد آن روز هایی که در زیر چیله ها  تاک صنف  
ما بود و ترانه ها  استاد مایل را میخواندم مانند خاطرات یک خواب شیرین و  
سکر آور مرا با خود میبرد. واقعیت اینست که از صنف ششم به بعد دیگر کتابی  
که در قرائت فارسی در  مرا به خود بکشاند نخواندم و فصل طـالیـی دوره  
ابتدایی مکتب ما همانا خوانش کتاب ها  قرائت فارسی در  استاد مـحـمـد  

 آصف مایل بود. 
( خورشید  در گذر باغ نواب کابل دیده به جهان  2122استاد مایل در سال ) 

گشود. دوره مکتب را با فراغت از لیسه حبیبیه پشت سر گذاشته لیسانس خود را  
از فاکولته حقوق و علوم سیاسی کابل بدست آورد. استاد مایل بار  در آسمان  
ـلـه   ژورنالیسم افغانستان نیو همچون ستارۀ درخشان جلوه افروخت و اهتمام مج
ـان   ـاد نش وزین عرفان را به عهده داشت. یک نگاه گذرا به وظائف رسمی است
میدهد که جناب ایشان به صفت مدیر ادار  مکتب میخانیکی، مـدیـر ادار   
فاکولته طب، مدیر معارف پروان، مدیر معارف بلخ، مدیر معلمین و مأموریـن  
ـات   وزارت معارف، مدیر لیسه حبیبیه، مدیر تدریسات ابتدایی، رییس تـدریس
ـفـه   ـی ابتدایی معارف، معین وزارت معارف و مشاور وزارت معارف ایفا  وظ

 نموده اند. 
تألیفات استاد شامل کتابها  الفبا برا  صنوف اول، دوم، سوم، چهارم، پنجـم  
وباالخره قرائت فارسی در  برا  صنف ششم، ونیو کتابها  اول و دوم سـواد  
آموز  برا  کالن ساالن و غیره میباشد.تألیفات استاد مایل در آن سالها به حد   
ـاس   ـن استادانه، جذاب و دلکش بود که ایشان به صفت یک متخصص و کارش
ورزیده معارف بخاطر انتقال تجارب شان در سمینارها وکنفرانس ها  بین المللی  
اشتراک ورزیدند، ودر داخل کشور مفتخر به دریافت نشان درجه اول معارف،  
نشان ستورطالیی، نشان رشتین وده ها تقدیرنامه و تحسین نامه گردیدند. محققان  
ـیـف   ـأل کارها  ارزشمند استاد مایل را در سه عرصه ارزیابی می نمایند. یکی ت
کتب درسی دوره ابتدایی، دوم تألیف کتب درسی کالن ساالن و سوم بخـش  

 ادبیات کودک. 
استاد مایل شاید یکی از اولین استادانی باشد که نظم ها  شیرین و به سطح فهم  
کودکان را در نصاب درسی مکاتب شامل نموده و به زبان کودک شعر گفتـه  
است. استاد مایل یکی از چیره دست ترین استادان معارف میباشد که زبان کتب  
درسی دوره ابتدایی را تا سطح فهم اطفال در کمال مهارت مسلکـی نـودیـک  
ـیـل   ساخته با تصویر ها  زیبا و رنگ آمیو  ها  جذاب و دلگشا قدرت تـخ

 کودکان را انکشاف داد. 
ـاب   استاد دین محمد مضطر یکی از پیشکسوتان معارف افغانستان بار  اندر ب
تألیفات ارزشمند استاد مایل گفته بود:)زمانیکه استاد مایل کتاب الفبا را بـرا   
صنف اول نوشت من مدیر تألیف و ترجمه وزارت معارف بودم. به جـرئـت  
ـیـف   میتوانم بگویم که در تاریخ معارف افغانستان چنان کتابی که استاد مایل تأل
نمود وجود ندارد و اگر مبالغه نشودباید عالوه نمایم که ایشان در آنومان بمـب  
 اتم را اختراع نمودند زیرا کتابی را که استاد نوشته بود ، )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 

 هفته نامۀ امید   7001شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ ورجینیا پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی                                  الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 )بخش نهم( دروصلت وطن و درغربت هجرت  
ـاد   ـی راستی هنوزحسرت آن وداع بیسروصدا درحریم خاطرات اندوهبارم ب
کوچ پاییو  قافلۀ کوچیان ازمحوطۀ چهاردهی بسو  سرزمینها  دیـگـر و  
ـاسـت...   پدرودآن دخترک بی خیال کوچی، که دیگرهرگو ندیدمش پابـرج
بگذارید آن دقایق دلگیررا بااین شعرآزاد شاعرشیوا بیان وطن هماطرز ، کـه  
ـیـد   درمجموعۀ شعر )کوچ پرندگان( سروده و من آنرا درجریدۀ وزیـن ام

 معرفی کردم، بدرقه سازم : 
 صدایم ... چون صنوبر برخاسته ازخاک      به گوشم می رسد 
 که باشتاب ترا فریاد می کند، وپرنور، بدنبالت براه افتاده است، 

 وسینه ام... که اندوه تمامی جهان را آبستن است، 
 مگر درسرزمین تو که پرازعشق است ومحبت، 

 پراز التجا، پر ازنیایش: و پر ازالتماس، وتنهادرسرزمین توست که 
 سکوت را برفریاد ترجیح می دهم ... 

بهرحال، درهمین اندیشه هایکروز اشعارخیالپرور)ویکتورلو ( شاعر معاصر  
فرانسه رامطالعه میکردم وقطعه شعر )گریه ها  خوانی( اوکه اینک چندمصرع  
آنرابه شماترجمه میکنم، یکباردیگرمرا بیادهمان روز  انداخت که قافلۀ کوچی  
 هادریک صبحگاه سردپاییو درخم و پیچ کوچه باغی ها  قلعۀ ناظر ناپدید شد : 

 ا  سرودها  گریه آلود پاییو 
 برموار اندوه ها وعشق ها  من نیو اشک بریوید 

 بگذارید زمومۀ حوین بادخوان در خالل گلها  پژمرده 
 آهنگ وفاع را درقدسیت شما منعکس سازد... 

 وشما ا  ناله ها  برگها وبته ها  خوان زده و رنگ پریده 
 خاطرۀ رویاها  غم انگیو مرا باخود بدرقۀ راه سازید ... 

رو  یک تصادف دردناک، همین لحظه که این سطوررامینـویسـم، یـک  
گوارش تلویویونی رابا آه وحسرت می بینم که کوچی ها  اجبار  قرن بیست  
ویکم همین بشریت متمدن به تعدادهواران وبعضاً صدهاهوار دراثر جبرزمان و  
ویرانی وجنگها  خانمانسوز وشلیک تفنگها وبمباران هوایی وامثال آن، دستـه  
ـار و   ـهـرودی دسته ازوطن شیرین خود، ازسرزمین آبایی خود بطرف کدام ش
مملکت آرام وپرامن کوچ میکنند، وبسو  یک سرنوشت نامعلوم روان هستند،  
کسانی تنها، کسانی بااعضا  خانواده، کسانی بااطفال گریه آلود وگاهی تشنـه  
ـامـوریـن   ـاخشـونـت م وگرسنه ونیمه برهنۀ خود درمانده وپریشان ومواجه ب
سرحد  وسیمها  خاردار وگودالها  مهیب روان هستند... زمستان سرداروپا و  
ـا   ـه بارانها وبادها  تند واندیشۀ یک سرمنول گمشدۀ نامعلوم، بـدرقـۀ راه آن
است...اکثر آنهابا دل رنجورخود خواهندگفت تاکجا این جنگ وویـرانـی و  
ـا   آشوب دروطن عویوماکه امیدبازگشت به آن ناپیداست دوام خواهدکرد ؟ ت
کجا درزیر دیوارها  ملک دیگران حیات مشتقبار راادامه خواهیم داد وبامرگ  
ـالـه   ـان وزندگی دست وگریبان خواهیم بود؟ وشایدعدۀ هم این شعرخاقانی را ب

 ودرد زمومه کنند که : 
 ما بارگهی دادیم این رفت ستم برما    برقصرستمکاران آیاچه رود خوالن 

 وتعدادکمی هم بااین شعرماندگارحافظ خود راتسلی خواهندداد : 
 یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور   

 کلبۀ احوان شود روز  گلستان غم مخور 
تفصیل وعاقبت این رویداد تکاندهندۀ کوچها  اجبار  قرن را میـگـذارم  
برا  صفحات آینده، وبه گوارش رویدادها  فراموش ناشدنی زندگی خودم  
ادامه میدهم .اولین روزمکتب: شش سال ازعمرم میگذشت، که پدرم که خود  
ـلـوم   پروردۀ دامان معارف وازجملۀ فارغان دوره ها  اول فاکولتۀ حقوق وع
سیاسی وعضو انجمن ادبی کابل بود، مرا بارهنمایی ها  فرزانه ونصایح دلنشین  
به مکتب عالی استقالل داخل نمود، ولی مدتها قبل وپیش ازینکه به شش سالگی  
برسم، بیصبرانه دراشتیاق و آرزو  شمول به مکتب بودم. این تمایل وعالقۀ بی  
نظیررا، ازهمه زیادتر مادرم در دل وجانم بیدارساخته بود، وطور  ازمکتـب و  
آیندۀ درخشان آن واز مکتبی ها  عویووکتابها  آموزنده ومعلمین دانا  آن به  
من صحبت وحکایت میکرد که گفتارش مانندمشعل پرنور  بر شعایرم روشنی  

 می انداخت، وعالقه واشتیاقم را بیشترمیساخت. 
بهرحال، آنروزفرخنده ایکه باچنین احوالی شامل مکتب شدم هرگوفراموشم  
نمی شود، وپیشآمدها وجوئیات آن یک یک مقابل چشمم مجسم است. شـب  
قبل این روزخجسته ازفرط خوشی وهیجان کمتر بخواب میرفتم وهنوزتاریکی  
شب به آخرنرسیده وسحرگاه بهشتی کابل درفضا  پرآرامش کوچۀ اندرابـی  
ـات   پدیدار نشده بودکه رو  بسترم نشستم وبه انتظار روشنی روز دقایق ولحـظ
ـاع و   ـع رامیشمردم. چشمم متوجه کلکینها  اتاق محقرما به جستجو  اولین ش
شفق داغ صبحگاهی بود، ودر انتظاربودم که هرچه زودتر صدا  اذان مسجـد  

 همجوار رابشنوم و نالۀ خروس همسایه آمدن روز رابشارت دهد...  
ـار و   ـتـظ راستی مادرم نیوکه همیشه سحرخیو ونمازگواربود، ازین شـوروان
ـبـح   هیجانات بی بهره نبود. قبل ازوقت عاد  همه روزه، به وضووادا  نمازص
پرداخت، و زودتر ازهمیش به تهیۀ چا  مصروف شد. اگر شماکیفیت و سرور  
واحساسات پرشورسحرگاه عید رااززمان کودکی خود بیادداشته باشید، حالت  
ـاب   من درین روزمیمون بهمان کیفیت واحساس بود. همینکه نخستین شعاع آفت
دیوارها  بلند حویلی مارا ازخالل شاخچه ها  درخت تنومند اکاسی روشن و  
ـا   طالیی ساخت، تپش مخصوصی درقلبم احساس کردم وخودرابرا  رفتـن ب
ـاالیـی ام   ـیـب ب پدرم آماده ساختم. مادرم هنگام وداع یک قلم پنسل رابه ج
گذاشت وچندکلمه رابقسم دعا زیرلب زمومه کرد... شایدمیگفت: خدایا پسرم  

 را به تو سپردم... او رانیک عمل وصالح و ساعی وسربراه بار بیاور... ! 
پدرم بامالیمت دستم راگرفت وهردو ازخانه برون شدیم، درتمام راه فـکـر  
میکردم که اکثر رهگذران ودکانداران متوجۀ حرکات و رفتار من هستند ومی  
دانند که شامل مکتب میشوم ! درحالیکه پدرم قسمت ها  عمده راه رابرایم نام  
ـتـۀ   میبرد ومعرفی میکرد، ازکوچه وپسکوچۀ اندرابی که دریادداشتها  گـذش
خود مفصالً بشماتوضیح داده ام، برون شده به بازار ده افغانان وچهارراهی مقابل  
سرا  گادیخانه واز آنجابه بازار ارگ وباالخره به دروازۀ بورگ سیمی وحویلی  
مکتب استقالل رسیدیم . منظرۀ عمارات پهلوبه پهلو ودرختان بلند وصحن آب  
ـان   ـن پاشی شدۀ آن درنگاه کنجکاوم جلوه وعظمت خاصی داشت، یادم ازسخ
مادرم می آمدکه بمن گفته بود: )وقتی آدم به مکتب شامل میشود هرچیو رایاد  
ـایـر   میگیرد...( باهمین خیاالت به در ودیوار وکنج وکنار مکتب ومعلمین وس
ـایـد   شاگردان که هرسو رفت وآمد داشتند، نظرمی انداختم که ازکجاو ازکه ب

 هرچیو رایادبگیرم، و دروقت بازگشت به خانه به مادرم حکایت کنم.  
وقتی دراتاق مجلل مدیرمکتب داخل شدم، پدرم بایک مردخارجی دسـت  
دادو بااو به زبانی حرف زدکه ندانستم چه میگوید. بعدها دانستم که این شخص  
ـار   ـاوق )موسیو فریسی( مدیرفرانسو  مکتب استقالل بود. چندشخص متین وب
 دیگر نیودرین اتاق موجودبودند وبا پدرم دست دادند )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ آسترالیا نصیراحمد راز                                                                سدنی 
 (1)داستان های همسو با تصوف  

اسباب ظهور تصوف : درآنچه که باید یادآورشد اینکه منشأ تصوف رامیتوان  
تعالیم اسالم، تأثیر انجنیل وشیوۀ زندگانی راهبان، مکتب فلوطین، تفکرات قوم  
ـتـن،   ـف یهود، مانویان و بوداییان بشمار آوردکه در بارۀ هریک ازینها سخن گ

 داستان اسکندراست وهفتادمن کاغذ!  
ـتـی   ـی اما نبایددرین میان تأثیرمسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصاد ، نظامی و تـرب
جامعۀ آشفتۀ مشرق زمین را اززمان هجوم اعراب به بعدنا دیده گـرفـت. در  
تواریخ وآثارادبی مشرق زمین وخراسان از جور و ظلم شاهان جبار، چون سلسله  
ها  غونو ، سلجوقی،خوارزمشاهی و دراخیر مغول و تاتار قصه ها  هولناک  
نقل شده، که نتیجۀ آنهمه قهر وخشم وفسادوتباهی نمی توانست جو خاموشی،  
درون گرایی، گوشه گیر  ودلسرد  از زندگانی واندیشیدن به مرگ وفنا چیو  
دیگر  باشد. وقتی مردم یک جامعه نتوانند آنچه بخواهند بگویند و بنویسنـد،  
حیات دنیو  راخوارمی شمردند وپناهگاهی به از سکوت نمی یابند، دست از  
زندگی میشویند، ازخلق کناره میگیرند وبه خود فرو میروند وباشاد  هاوتمام  
ـاسـت کـه   ـ درست شرایط فعلی کشور ما ! اینـج مظاهرزندگی وداع میکنند 

 تصوف آرام بخش دردها  میشود. 
محمودغونو  وپسرش مسعود به شیعیان، اسماعیلیان وبه هردسته و جمعیتی که  
اهل تفکر واستقالل اندشه بودند، ودرجایی گردمی آمدند، وممکن بود خطر   
برا  حکومت شان باشند، ستمها  بسیار روا میداشتند. داستان معروف حسنک  
ـلـف   وزیر، آزارحکیم ابوالقاسم فردوسی، قلع وقمع پیروان فرق ومذاهب مخت
نمونه هایی است ازین ستمها که فرمانروایان متعصب ونادان نه تنهابرمردم قلمرو  

 و حکومت خود، بلکه برملل سایرسرزمینها نیومعمول میداشتند.  
ه در روز فتح مولتان در    932به روایت گردیو  و عتبی، محمودغونو  به سال  

هندوستان، آنقدر ازقرمطیان رابدست خودکشت که شمشیرخـون آلـود بـه  
دستش چسپیده ودست وشمشیر رادرآب گرم نهادند تاازهم جداگردند. محقق  
است که اینگونه کشتارهاوغارتگر  ها سبب بیوار  مردم اززندگی میشود، که  
ـار و   ـاکـردن ک نیتجه اش همان عولت و ترک دنیا ودرموارد  کاهلی وره
ـیـگـرفـت،   کوشش خواهدبود. هرزمانیکه بال ومصیبت درکشورهافوونـی م
ـغـوالن   برتعداد قلندران و درویشان افووده میشد. نوشته اندکه درزمان هجوم م
تعداد خانقاهها افوایش یافته ازحد شمارگذشته بود، واین بیانگرآنست که چگونه  
تاخت وتازها، جور وستمها واختناق وتفتیش عقیده ها در پیشرفـت تصـوف  

 موثربوده وموجب انقطاع خلق ازدنیامی شده است. 
داستان: مفضل بن عمرجعفی، بعدازآنکه ازنمازعصر درمسجدپیغمبر فارغ شـد،  
همانجا درنقطۀ میان منبررسول اکرم وقبرآن حضرت نشست وکم کـم یـک  
رشته افکار اورا درخودغرق کرد، افکارش در اطراف عظمت وشخصیت عظیم  
وآسمانی رسول اکرم دورمیود. هر چه بیشترمی اندیشید بیشتر براعجابش نسبت  
به آن حضرت می افوود. باخود میگفت: باهمۀ تعظیم وتجلیلی که ازمقام واال   
این شخصیت بی نظیرمیشود، درجه ومنولتش خیلی بیش ازاینها. آنچـه مـردم  
ازشرف وعظمت وفضیلت آن حضرت به آن پی برده اند، نسبت به آنچه پـی  

 نبرده اند، بسیار ناچیواست.  
ـلـک   ـاد  مس ـاء)م مفضل غرق درین تفکران بودکه سروکلۀ ابن ابی العـوج
معروف( پیدا شدوآمد ودرکنار  نشست. طولی نکشیدیکی دیگر ازهمفکران  
وهمسلکان ابن ابی العوجاء وارد شدوپهلو  او نشست وباهم به گفتگو پرداختند.  
درآن تاریخ که آغازدورۀ خالفت عباسیان بود، دورۀ تحول فرهنگی اسـالمـی  
بود. درآن دوره، خود مسلمانان برخی رشته ها  علمی تأسیس کرده بـودنـد،  
نیوکتبی در رشته ها  علمی وفلسفی اززبانها  یونانی وفارسی وهند  ترجمه  
کرده یامشغول ترجمه بودند. نحله هاورشته ها  کالمی وفسلفی به وجودآمده  
ـاکـه   بود. دوره دورۀ برخوردعقایل وآراء بود. عباسیان به آزاد  عقیده تاآنج
ـتـی   ـان، ح باسیاست برخوردنداشت، احترام میگذاشتند. دانشمندان غیرمسلـم
ـایـد   ـق دهریین ومادیین، که درآنوقت بنام )زنادقه( خوانده میشدند، آزادانه ع
ـبـه   خویش رااظهارمیداشتند، تا آنجاکه احیاناً این دست درمسجدالحرام کنارکع
یادر مسجدمدینه کنارقبر پیغمبر، دورهم جمع میشدندوحرفها  خودرامیودند.  

 ابن ابی العوجاء ازین دسته بود . 
درآنروز او ورفیقش هردو، بافاصلۀ کمی واردمسجدپیغمبرشدند و پیـش هـم  
نشستند وبه گفتگوپرداختند. اما آنچنان دورنبودندکه مفضل سخنان آنهارانشنود.  
ـان   ـارۀ هـم اتفاقاً اولین سخنی که از ابن ابی العوجاء بگوش مفضل خورد، درب
موضوعی بودکه قبالً مفضل در آن باره فکرمیکرد، دربارۀ رسول اکرم بـود،  
اوبه رفیق خودگفت : )عجب کاراین مرد، پیغمبراکرم، باالگرفت، رسیـد بـه  
جایی که کسی ازآن باالتر نرفته! رفیقش گفت: نابغه بود، ادعاکردکه بامبدأ کل  
جهان مربوط است وکارهایی عجیب وخارق العاده هم او اوبه ظهور رسید کـه  
عقلها رامتحیر ساخت. عقال وادبا وفصحا وخطبا خودرادر برابراو عاجودیدنـدو  
ـان   دعوت او راپذیرفتند. بعد سایرطبقات، فوج فوج بطرف اوآمدندوبه او ایم
آوردند. کاربه آنجاکشیدکه نام و  همراه بانام ناموسی که خودرا مبعـوث از  
ـهـر   طرف اومیدانست همراه شده است. اکنون نام او بعنوان )اذان( درهمـۀ ش
ـا   ـه هاوده هاکه دعوت اورابه آنجا رسیده وحتی دردریاها وصحراها وکوهستان
برده میشود. همه جاشبانه روز  پنج نوبت گوش هرکسی فریاد )اشهدان محمداً  
رسول اهلل( رامیشنود، در اذان نام این مردبرده میشود دراقامه برده میشود، به این  

 ترتیب هرگو فراموش نخواهدشد .( 
ابن ابی العوجاء گفت: )دراطراف محمد بیش ازین بحث نکنیم، من هنوزنتوانسته  
ام معما  شخصیت این مرد راحل کنم. بهتراست بحث را دراطراف مبـدأ اول  
وآغازهستی که محمدپایۀ دین خودرا برآن گذاشت دنبال کنیم.( آنگاه این ابی  
العوجاء)قدر ( دراطراف عقیدۀ ماد  خودمبنی برانیکه تدبیر وتقدیر  درکار  
ـبـت   نیست، طبیعت قائم به ذات است، ازالً وابداً چنین بوده وخواهدبود، صـح
کرد. همینکه سخنش به اینجا رسید، مفضل دیگرطاقت نیاورد، یکپارچه خشـم  
وبغض شده بود، مثل تو  منفجرشده فریاد برآورد: )دشمن خدا! خالق ومدبر  
خودرا که ترابه بهترین صورت آفریده انکار می کنی؟ جا  دور نرو، اندکی  
درخودوحیات وزندگی ومشاعر و ترکیب خودت فکرکن تا آثار وشـواهـد  

 مخلوق ومصنوع بودن را  دریابی...(  
ابن ابی العوجاء که مفضل رانمی شناخت، پرسید: )توکیستی وازچه دسته ا ؟  
اگرازمتکلمینی بیا رو  اصول و مبانی کالمی باهم بحث کنیم، اگرواقعاً دالیل  
قو  داشته باشی، ماازتو پیرو  میکنیم، واگر اهل کالم نیستی که سخنی باتـو  
نیست. اگرهم ازاصحاب جعفربن محمد ، که او بامااینطور حرف نمیونـد، او  
گاهی باالترازین چیوها که توشنید  ازما میشنود، اما هرگودیده نشده ازکوره  
ـال   دربرود وباما تند  کند. اوهرگوعصبی نمی شود ودشنام نمی دهد، اوباکم
بردبار  ومتانت سخنان مارا استماع میکند، صبرمیکند ماآنچه دردل داریم بیرون  
بریویم ویک کلمه باقی نماند. درمدتیکه مااشکاالت و دالیل خودراذکر میکنم،  
اوچنان ساکت وآرام است وبادقت گوش میکندکه ماگمان میکنیم تسلیم فکر  
ماشده است. آنگاه شروع میکندبه جواب، بامهربانی جواب مارامی دهد، باجمله  
ها  کوتاه وپر مغو چنان راه را برما میبندد که قدرت فرارازما سلب میگـردد.  

 اگرتو از اصحاب اوهستی مانند اوحرف بون .(  
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 هفته نامۀ امید  7001شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی انجنیر عبدالصبور فروزان                                                           
 (1)سخنی چند از اندیشه های احمدشاه مسعود  

درمجلس، گلبدین تعداد  ازاستادان راشناخت که درزمان تحصیلـش اورا  
ـنـد :   درس میدادند. فکرمیکنم دست ایشانرا هم بوسید. استادان برا  و  گفت
)آقا  حکمتیار! چرا باال  مردم بیچارۀ کابل راکت می زنی؟ چرا آرد وروغن  
ـتـه   و زغال وتیل رانمی گذار  که به شهربرسد و راهها  مواصالتی شهـررابس
ـا    ا ؟ آخراین خالف قرآن و سنت پیامبراست، مردم کشته شده اند، خانه ه
خودرا ازدست داده اند، گرسنه وپریشان هستند، زمستان سرد وسخت اسـت،  
ـا   کاروبارمردم از بین رفته، آخرشما مردن دارید وجواب خداراچه میدهید؟ م
استادان از تومیخواهیم واگرخواسته باشی از تو عذرمیکنیم که ازراکتونی دست  
بردار وبگذاردکه مواد خوراکه ومحروقاتی برا  مردم بیچاره وبینوا بـرسـد.(  
ـتـربـه   چهرۀ گلبدین تغییرکرد، عرق درپیشانی اش ظاهرشد، بالبخند  که بیش
لبخند مرگ شباهت داشت، گفت: )من بیشتر جهادکرده ام وبیشترقربانی داده  
ام ومن مستحق پادشاهی هستم. مسعود وربانی رانه مردم مامیخواهندو نـه بـه  
نودکشورها  همسایۀ ما اعتباردارند، من راههارابندکرده ام تاموادخوراکـه و  
محروقاتی بکابل نرسد وبه شهرراکت میونم تامردم به ستوه بیایندوبرعلیه استاد  

 ربانی ومسعود قیام کنند( !! 
مجلس به سرد  خاتمه یافت وبادیگاردهاوهمسنگران گلبدین که در کنارش  
ـامـی   نشسته بودند، بانگاهها  تند وعنادآمیو بسو  مااستادان نگریستند، گـوی
خواستندکه ماراچون یک لقمۀ خام ببلعند ونابود سازند ! درراه استادمحمدافضل  
بنوال که ازهمه استادان ریش سفید تربودو برا  من سخت عویو  ودوسـت  
داشتنی، بخاطرپرسشی که از گلبدین نموده بودم، مراسخت زیرعتاب وسرزنش  
گرفت وپیاپی می گفت: )آخر تو دیوانه هستی، بااین پرسش جانت رابه خطر  
انداختی، فکرمیکنم که سرت بو  قورمه میدهد، نمیدانی که اوآدمکش است،  
جانی است، رحمی دردل ندارد. ندید  که میرویس جلیل خبرنگاربی بی سی  
را چطورتوته وپارچه کرد؟ نودیک بودکه همه رابه کشتن بدهی( ! من دربرابر  
این استادبورگوار خاموش بودم. هنوز حرفهایش تمام نشده بودکه صدا  مهیب  
ـیـد   راکت گوشها  مارا ازشنیدن انداخت وگردوغبار عظیمی پیشرو  ما تـول
کرد، واین راکت گلبدین بودکه در چندمتر  پیشرو  مااصابت کرد ولطف  
خداوندکریم)ج( بودکه برمااصابت نکرد، وگرنه همۀ این استادان بورگوار و  
 مبارز درآن دشت میان چهارآسیاب وکابل توته وپارچه شده وازبین میرفتند ! 
سفردوم مابه کارتۀ چهاربود، جایی که استادعبدالعلی موار  برا  خود قرار  
گاه ساخته بود، وآن یک تعمیرکانکریتی دومنوله بودکه حتماً مالک آن مجبور  
به فرارشده واستادموار  آنراغصب  کرده و به قرارگاه خود تبدیل نموده بود !  
نواحی کارتۀ چهارتا سرا  غونی ودهبور  بکلی تخلیه شده بود، وافراد مربوط  
استادموار  باسالحها وموترها  شان درکنج وکنار آن دررفت وآمـدبـودنـد.  
دروازه ها  خانه ها باز، کلکینهاشکسته ودیوارها  احاطۀ منازل اکثر باشعارها   
ضددولت اسالمی وضداحمدشاه مسعود وتوصیف وتعریف استادموار  ملوث  
ـان   شده بود، و ازدیدن آن مناطق که زمانی خوشی و خروشـی داشـت، انس

 وحشت میکرد.  
وقتی به قرارگاه استادموار  رسیدیم، درعقب تعمیر دوموترسیاه با نمبرپلیت  
دپلوماتیک وبیرقها  ایران پارک بودند. مارابه منول باال رهنمایی کردند ودر  
یک سالون کالن نشستیم. استادان آهسته آهسته بایکدیگرحرف میودند وطبق  
معمول اکثراً غیبت این وآن رامی کردیم تا ندانیم که وقت چطور تیرمیشـود.  
ـاق   تقریباً یک ونیم یادو ساعت درهمان سالون ماندیم. دیدیم کـه دروازۀ ات
دیگرکه در مقابل این سالون بود، بازشد وآقا  موار  پیش ودونفردریشی دار  
به تعقیب شان برآمدندکه یکی ازین دریشی دارها آقا  نجفی سفیر ایران بـود  
که من اورا درجایی دیده بودم وشناختم، دریشی داردیگر فهمیده نشـدکـه از  
کارکنان سفارت بودیا اینکه تازه ازتهران برا  مالقات باآقا  موار  آمده بود.  
استاد درحالیکه چپن قاقمۀ درشانه داشت داخل سالون شدودرصدرآن جاییکـه  
برایش ساخته بودند، نشست. صحبت ازین طرف وآنطرف کرد، از استادربانی  
و مسعود شکایتها نمودوازضعف دولت وتوانمند  جبهۀ متحد خودباگلبدین و  
دوستم سخن زد. استادان دانشگاه از اوخواستندتاخانه ها  مردم را که درغرب  
کابل افرادش گرفته اند وبه قرارگاهها  نظامی تبدیل کرده اند وازآنها سنگـر  
ـان   ـایش ها  نظامی ساخته اند، رهانمایند وبه صاحبان شان اجازه دهد تابه خانه ه
بازگردند. دانشگاه کابل راکه قرار گاه نظامی خودساخته، رها کند تااوالد وطن  
ـانـد.   ازدرس وتعلیم نمانندو یگانه کانون عملی وتعلیمی کشوربیش ازین فلج نم
ـادولـت   آقا  موار  بد بد به استادان نگریست وگفت ضرورت زمان است، ت

 سقوط نکرده، این کار امکان ندارد ! 
استادان ازآقا  موار  پرسیدندکه آقا  نجفی سفیرایران رادیدیم که باشما  
ـالـف   مالقات داشت، چطورمیشودکه اوسفیردرنود دولت است و بایک مـخ
دولت مالقات مینماید؟ عبدالعلی موار  را ازین سخن خوشش نیامد وچهره اش  
برآشفته شدوگفت: اصال دولتی وجود ندارد، درموردآقا  نجفی چون ماتوان  
 حل مسایل ذات البینی خود رانداریم، پس دیگران بایدبرا  ماآنرا حل نمایند!  
آقا  نجفی که سفیرایران بود، هرروز چهار یاپنج بار وحتی بعضاً چندین بار  
درروزبه بهانۀ صلح به قرارگاه استادموار  درکارتۀ چهار میرفت. وقتی دولت به  
ـا    این رفت وآمدهامشکوک شد، شهیدغفور ز  ازمسعود تقاضاکردتابچه ه
شورا  نظارکه دردهمونگ مستقر بودند موترش راتوقف داده وتالشی نمایند.  
وقتی بچه ها  شورا  نظار موتر اوراتوقف دادند وتالشی کردند، ازموتـرش  
سالحهاو مهمات وپول نقد بدست آورده اورابه وزارت خارجه احضارنمودند،  
وزارت خارجه میخواست تاموضوع رابه مطبوعات بکشاند ولی نسبت حساسیت  
ـلـی   زمانی این کاررانکردند وبرایش توصیه شدتا در آینده ازانجام همچـوعـم

 خوددار  نماید .  
ـاه   چند  نگذشت که آقا  نجفی دوباره به رفـت وآمـدخـودبـه قـرارگ
ـازه   ـا اج استادموار  شروع کرد. شهیدغفورز  دوباره ازمسعود تقاضاکـردت
ـارشـد،   دهدکه بچه ها  شورا  نظار دوباره عین عمل رااجراکنند، وقتی اینـک
ازموترسفیرایران سالح ومهمات بدست آمد، اینبار غفورز  امـراخـراج اورا  
ـاشـد   ـاض ازافغانستان صادرکردکه استادربانی آنرا امضانمود وازدولت ایران تق

 تاسفیردیگر  بعوض اوبفرستد. 
ـا    وقتی بااستادان قرارگاه استادموار  را ترک کردیم، افراد مسلح او فیره

 هوایی نموده وصدامیکردند: مرگ برجاسوسان مسعود و ربانی ! 
سفردیگرما به پغمان به قرارگاه استاد عبدالرب رسول سیاف بود. استاد سیاف  
ـابـل   بادولت همکاربود وکدام مشکلی نداشت، از اوضاع و احوال جار  درک
خیلی متأثربود، ازمسعود ستایش کردو اورا بهترین مجاهد خواندوگفـت کـه  
استادربانی بهترین، دانشمندترین و حلیم ترین رهبر دربین رهبرها  جهاد  است  
وبرا  مردم ما این لطف خداوند)ج( است که چنین شخصیت بورگ دررأس  
دولت اسالمی قراردارد. استاد سیاف فرمودگلبدین را تاجاییکه میشناسم عادت  
داردکه باید جنگ کند وحاال اشتباهی رامرتکب میشودکه نه خداوند)ج( ونـه  

 مردم اورا خواهند بخشید .  
سفرچهارم ما به جبل السراج دفترکاراحمدشاه مسعود بود. اکنون تعداد تعداد  
 ماخیلی زیادشده بود ومجبوربودیم که سه سرویس کرایه کنیم. )صفحۀ هفتم( 

 شمال کالیفورنیا داکترمحمد فرید یونس                                                  
 به نام خداوند  که به ما علم بیان و قلم آموخت 

 )اشتباهات در ترجمه و تفسیر نام گیاهان مذکور در قرآن مجید( 
 (1)جواب به استاد عبدالستارسیرت  

)جناب استاد سیرت( !تفاوت میان افق اعلی و آسمان از نگاه علم نجوم نـود  
اید وایـن از    شماچیست؟ شما افق اعلی و آسمان را در رساله خود یکی دانسته 

نگاه استرونومی و یا علم نجوم که مسلمانان بنیانگذار این علم بودند ،  غیرعلمی  
است. مرحوم عالمه یوسف علی در زبان انگلیسی آن را درخت سدر ترجـمـه  
کرده است و در ترجمه در  مرحوم یوسف علی کلمۀ درخت رادر پاکستان  

اند  که این کار مرحوم کشککی نبوده است بلکه مال ها  که در    حذف کرده 
 اطراف او کار میکرده اند ، در ترجمه تشبث بیجا کرده اند. 

ـا   تفسیر اسد که درامریکا بسیار مشهور است هم آنرا در بوستانسرا  وعده ب
درخت سدرترجمه کرده است، خرمشاهی که یکی از  جملۀ تفاسیر بسیار معتبر  
شناخته شده است هم درخت سدر تفسیر کرده است. موالنا محمد علی درخت  

ـیـرکـرده    سدر و درخت بهشت که مومنین را درسایه اش آرام می  گیرند، تفس
نویسد )درختی است    است.تفسیر نمونه که یکی از تفاسیر واقعاً جالب است  می 

پُربرگ وپُرسایه که در اوج آسمانها ، در منتها الیه عروج فرشتگان  و ارواح  
شما فرمودید که یک مقام   .شهدا و علوم انبیاء و اعمال انسانها قرارگرفته است( 

است در آسمان ششم و یا هفتم. حدیثِ در  است که رسـول کـریـم )ص(  
ا  دیدم که ایستاده بود و    فرموده است که)من بر هر یک از برگها  آن فرشته 

)نقل قول از مجمع البیان در تفسیر نمونه سوره نجم    ).تسبیح خداوند را می کرد 
(. نه  در قرآن مجید توضیحی در مورد شکل  درخت و یا بُتـه سـدرۀ  11جلد  

المنتهی گفته شده و نه  حدیثِ دیگر  وجود دارد به جوء آنکه در باال تذکـر  
اند همانست که یک درخت است.     رفت. نکتۀ مهم که همه مفسرین تذکر داده 

دوم اینکه بسیار  درختان هستندکه گُل دارندویا دربهارشگوفه میکنند. محققین  
اند و یا از خاندان لوتس است. مطالعات    نباتات این بُته و یا درخت را  لوتس گفته 

نشست و    دین شناسی نشان میدهد که بودا هم در زیر سایۀ لوتس به عبادت می 
لوتس در مذهب بودایی قدسیت دارد. بودا از نگاه دین شناسی از پیامبران غیر  

نویسد که محققان از لوتس در شبه جویره عرب    مرسل بود. پروفیسر یونس می 
گوید که سدرۀ المنتهی به لوتس نودیک به حقیقت است. و    خبر میدهند و می 

ها  بنفش دارد. سِدر در لغت لوتس است . هم یک نیلوفر آبی کـه    لوتس گل 
درمصر وبعضی کشورها  آسیایی پیدا میشود. حاال قضاوت را به مردم واگذار  

دانید و    می کنیم. آیا دلیل شما قانع کننده است که سدرۀ المنتهی را یک مقام می 
ـا    نه گفته  ـتـم. ی اید چه نوع مقام. و هم نه میدانید در آسمان ششم است و یا هف

گویند یک درخت  بسیار زیبا است    تحقیقات ساینس را قبول کنیم که همه می 
 ها  بنفش دارد.بودا هم در زیر سایۀ آن درخت به عبادت می نشست.   و گل 

ـیـخ    کدام یک ازین استدالل به واقعیت نودیک  تر است.؟ عالمه مرحـوم ش
نویسـد    غوالی معاصر که از کشور مصر بود در تفسیر موضوعی سورۀ نجم می 

دین ، علمی و یقینی ، و وحی مصونیتی برا  عقل و ضامن احکام آن است.  »
آنچه با عقل مخالف باشد دین نیست. در میان مردم برخی چیوها رایج است که  
هیچگونه سند  ندارد، و در حالیکه هیچ ربطی بادین ندارد ،آنرا دین به شمار می  

ها  قرآن کریم ، سوره نجم ،    گامی به سو  تفسیر موضوعی سوره ).«آورند 
(.جناب  -121جلد دوم  اثر محمد غوالی ، ترجمۀ علی اصغر محمد ، صفحه  
اید از حقیقـت    استاد مطالب را که شما در باره سدرۀ المنتهی به رشته قلم آورده 

 علم به دور است .   
استاد شماازپروفیسر محمد حمید اهلل تذکر دادید. پروفیسر یونس از مرحوم    

نقل قول کرده نه اینکه سوانح اورانوشته کند. قرآن را که مرحوم تفسیر کرده،  
از نگاه فهرست  مأخذ نویسی پروفیسر یونس  ) .محمد حمید اهلل (تنهانوشته شده  

نه بی احترامی کرده ونه اشتباه کرده است. اگردرجلد قرآن کریم که مرحوم  
محمد حمیداهلل نوشته میبود پروفیسرمحمدحمیداهلل ، در آنصورت شما حق بـه  
جانب میبودید در حالیکه در جلد قرآن کریم تنها محمد حمید اهلل ثبت شـده  
است . برا  شناخت این موضوعات یا به میتودولوژ  سبک تحقیقات دانشگاه  

 هاروارد رجوع کنید و یا امریکن سایکوالجیکل اسوسیشن . 
استاد حاال بیایید برویم سراغ کارها  شماکه یکعده مردم محدود، آنهایـکـه    

کنند هر کس در مصر درس خواند و یا چند آیت و حدیت را از بـر    فکر می 
ـیـرکـه   داشت ، عا لم دین است شما را به حیث عا لم دین می شناسند. اول تفس

که شما زحمت کشیده  ”   ترجمه “ شماتا حال ده جوء را تفسیرکرده اید، نظر به  
اگرچیو  ازآیتی را نسخ کنیم یافراموشش  “(، 232اید میخوانیم )سوره بقره آیۀ    

استاد ! آیا خداوند فراموش میکند؟ در  ”.  سازیم  بهتر  از آن یا مانند آنرا بیاوریم 
( میخوانیم که خداوند زنده پاینـده  122حالیکه در آیت الکرسی شریف )بقره  

ـعـویـق   است که نه غنودن او را فرا گیرد ، نه خواب. اصل تفسیر این آیه به ت
 باشد نه اینکه فراموشش سازیم زیرا خداوند فراموش نه می کند   می  اندازیم( 

استاد شما قرآن را معجوه گفتید که من این مطلب را با دل و جان قبول دارم    
وهمچنان خداوندغفور ورحیم وبخشاینده است و رحمت خداوندبیکران است.  

ـا  »اید    ( تفسیر کرده 91سوره نساء آیۀ  ) «اضرِبوُهُن »شما درتفسیر آیۀ   زنان  ب
ضرب )اندک و خفیف بمنظور تأدیب و تنبیه نه به قصد تعذیب و اهانت( تنبیه  

اید ، تفسیر شما از پیشینیان چـه    اول اینکه شما اقدام به تفسیر کرده   ..«نمائید 
اند زنان را بونید و شما عین موضوع را تکرار کرده    ها هم گفته   تفاوت دارد؟ آن 

ـنـد   ـان اید. مگر معجوۀ خداوند همین است که اگر زن بی اطاعتی کرد او را م
کودکان تنبیه باید کرد؟ مگر رسول خدا نگفته که زنان تانرا ماننددوره جاهلیت  
نونید؟ آیا تفسیر شمادرست است و یا حضرت رسول اکرم )ص(؟ قرآن می  

ـان    یعنی )و خداوند ازخانه  «واهللُ جعل لکم من بیوتِکم سکنا »گوید که     ها  ت
ها      گوید که خانه   برا  شما مایۀ آرامش پدید آورد(. از یک طرف قرآن می 

شما برا  آرامش شماست و از یک طرف ما تفسیر زن ستیو شما را قبول کنیم  
گوید و یا    که زنان تانرا بونید. درینصورت استغقر اهلل یا قرآن ضد و نقیض می 

شما به اشتباه تفسیر کردید آیا بهتر نخواهد بود تا این اشتباه را رفع کنید. اگـر  
اعتقاد دارید پس شما وحشت و   «خفیف »شما به زدن زنان به گفته خود شما  

دهشت را در خانه مجاز میدانید زیرا کسی که عصبی شد گفتار نیک شما را که  
 آهسته بونید به یاد نخواهد آورد. 

ـاح   در مسایل فقهی شما گفتید و من نوار شما را در کتابخانه خود دارم که نک
دختر چهار ساله روا است و اما شرایط دارد. حدیثِ که ازدواج صغیـر را روا  

گویید ، دختر بیست ساله هم    دانسته است کجاست؟  اگر شما باکره را صغیر می 
میتواند باکره باشد. اگرشما به این یقین هستیدکه بی بی عایشه  )رض(خـورد  
سال بوده است و نکاح دختر خورد سال رواست شما  حدیث که در مورد سن  

ساله بوده است    3عایشه در بخار  درج شده است کورکورانه قبول کردید که  
در حالیکه تحقیقات نشان میدهد که عایشه )رض( بین شانوده و بیست ساله بوده  

ـات    3که ازدواج کرده است.  فرض کنیم که سن   ـق ساله درست است و تحقی
امروز  رانادیده بگیریم واماشما الزم میدانید که در قرن بیست ویکم ما دختران  
خود را در سن چهار سالگی با شرایط نکاح کنیم. مگراین مضحک نیست؟ مگر  
علما  اسالم نگفتند که )اختلف االحکام باالاختالف زمان(یعنی احکام نظر بـه  

 کنیم تغییر می خورد . )دنباله درصفحۀ هشتم(    زمان  که زندگی می 

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                    فریمونت 
چرا حکومت وحدت ملی از حق و عزت و غرور  و  

 نوامیس ملی کشور دفاع کرده  نمی تواند ؟ 
 نه درس به کار آید و نه علم ریاضی 
 نه قاعده مشق و نه مستقبل و ماضی 
 نه هندسه و رسم و مساحات اراضی 

 خواهی که شو  مجتهد ومفتی وقاضی 
 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 

 صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است 
 در مدرسه یک عمر بمانی همه هیچ است 
 خود را به حقیقت برسانی همه هیچ است 
 جو مسخرگی هر چه بدانی همه هیچ است 
 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 

در درازنا  تاریخ افغانستان در هیچ برهۀ ما شاه یا امیر دانشمند و  سیاستمداران و  
واردبه قوانین ومقررات میهنی و بین المللی و بازیها و استراتیژ  ها  جهانی تا  
ـیـد   امروز بجو مرحوم داکتر محمد یوسف و شهید محمدهاشم میوندوال وشه
محمد موسی شفیق؛ نداشتیم و نداریم. اگرهم شخصیتها  پرتوان انگشت شمار  
به ویژه مرحوم عبدالرحمن پژواک و مرحوم پاچاصاحب سید شمس الـدیـن  
مجروح و هرچه صدراعظم و وزرا  کاردان و نخبه که میخواستند کار  بکنند  
با دسیسه ها  پادشاه و داماد و پسرعم  شاه یعنی سور لیونی سردار ماد داوود از  
 سرراهشان برداشته میشد. چون نمیخواستندکه سلطۀ خانوادگی شان صدمه ببیند. 
بی بی سی خبر داد که رئیس جمهور  پیشین رومانی تحت پیگرد قانونی قرار  

ـال    2333 گرفت. ایلیسکوبه ارتباط باماجرا  کشته شدن تظاهر کنندگان درس
اکتوبر(دادستانی کل    12 مهر )   13 تحت پیگرد قرارگرفته است. روز چهارشنبه،  

رومانیا رسما یان ایلیسکو، رئیس جمهور  پیشین این کشور را به ارتکاب جرایم  
 علیه بشریت متهم کرد و پرونده کیفر  علیه او را به جریان انداخت. 

ببینیدکه درمیهن ما هیچگاهی نشد که یک پادشاه یا رئیس جمهور، صدراعظم،  
وزیر، وکیل، والی، مستوفی، جنرال یا قوماندان که بر علیه شهروندان بیچاره و  
زجر کشیده و شهید پرور افغانستان هرچی از دست شان برآمده از جـور و  
کشتن و  آتش زدن و چور و چپاول دریغ نکردند؛کسی از راه قانونی و انسانی  
به محکمه کشانیده شده و به سوا  کردار ورفتارخود رسیده باشد. اینکه امان اهلل  
شاه پدرخود را کشت و یا سورلیونی سردار بدست خود، خود و خانواده اش را  
بقتل رسانید یا حفیظ ال  لعین خلفش ترکی لعین را کشت و یک مارمـولـک  
ـهـم   چوتارببرک زنده ماند و یا نجیب گاو قاتل بیش از صد هوارهم میهنان ماآن
ـانـونـی بـدار   بدست تنی وغنی احمدز  وطالبها بنا بدستور آ  اس آ  غیرق
ـنـگـل   آویخته شده؛ نه اسالمیست و نه با قوانین مدنی وجهانی برابر وقانون ج

 وقبیله قرون وسطایی چیویست غیر قابل قبول . 
قانون نانوشته ملوک الطوایفی وقبیله گرایی توام با جهالت هنوز که هنوزهست  
بر بسیار  ازنواحی میهن ماقابل پذیرش یکعده بیسوادان وازخـدا وقـرءان و  
حدیث بیخبران مانند طالب و طالبچه و هواه خواه طالب که با تاسف خود طالب  
ـا ازآ    هنوز شعور آنرا پیدا کرده نتوانسته که بداند امرخدا  یگانه اوالست ی
اس آ  ومالها  بی شعور وغرق درجهالت دیوبند  پاکستانی، عرب وامریکا  
و انگریو ؟ ومادیدیم که همه این گروه ها دست بدست هم دادند و بنام اینکه  
پشتو رازنده واقتدار اوغان رانگه میداریم؛ گردیک دیوانه و مـریـض روانـی  
جاهل و سرتمبه بنام اشرف غنی احمدز  و دار و دسته اش جمع شدند و او را  
به همکار  و پشتیبانی جان  کییر  وزیر خارجه امریکا بر اریکه قدرت شریک  
ساختند. حتی درروزها  پیش از انتخابات از اشر  عنی احمق ز  پرسیدند که  
چگونه تو با جنرال دوستم یکجا شد  خنده کنان گفته بود بار که به منول رسید  

 شتر را قربانی میکنیم !!! 
ازاینست که حتی فرزند جهاد و مقاومت جناب داکترعبداللۀ پشتون نیو دربین  
این ارواح خبیثه آن جرئت و متانت خویش را از دست داده و اجبارن با نـوا   
دهل شان باید برقصد. چرا چنین است: داکتر عبداهلل شخصیت دپلمات، جهاد   
و از دوران مقاومت بسیار آموخته و در بین مجامع دپلماتیک جهانی نیو شناخته  
شده است. از این روبر و  فشار زیادمی آورند تاتسلیم ویا باعث تندرو  شود؛  
تا بعد همه برف بامها راباال  بام او بریوند و به همه بگویند که دیدید که منشاء  

 همه خرابیها و کار شکنی ها هم اوست . 
یک چیو  مراهم سر گیچه و درپچال نموده اینست که چرا جناب عبداهلل که  
باوجود محبوبیت دربین مردم و پشتیبانی اکثریت قاطع همه شهروندان افغانستان  
بهترین فرصتهارا ازشروع دور اول انتخابات تاامروز ازدست داده وتقریبا شـده  
نرمه فیس اودار. اگرچه دراین اواخر یک مقدارجرئت کرده و چیو ها  گفت  
اما این بسنده نیست زیرا اکثریت تیم داکترعبداهلل به ویژه جوانان همه شان بجو  
یکی دو نفر؛ ودیگربورگان نخبه ودانشمند و وارد و دراک و با سنجـش مـی  
باشند. پس داکتر عبداهلل از چی و ازکی میترسد؟ باید در رسانه ها ظاهرشود وبا  
براهین وشواهد وسخنان استوار و پرمغو با مایه به همه شهروندان جواب بگوید  
ـیـده   ودیگرازمالحظه و نرمش و مسامحه بگذرد. اگرچه در اول با تدبیر سنـج
افغانستان را از یک جنک تمام عیار داخلی نجات داد ولی دیدیم که آنها به بهانه  

 ها  این جنگ را با گوگرد زدن گالب منگل شعله ور ساختند.  
با وصف اینکه قبیله گرایان جاهل یعنی بیسوادان کودن کوشش زیادنمودندکه  
ـتـه و   جوانان پشتون را گرد خود جمع نمایند اماهمه دیدیم که جوانان فرهیخ
دانشمندو دراک پشتون چی در رسانه ها  اجتماعی وچه دررسانه ها  گروهی  
ـا    ـه اطالع رسانی همه یک آواز و یک مشت و در یک خط بر علیه همکاری
دسته مودوران آ  اس آ  پاکستان ایستادند و مشت محکمی بردهان آنها زدند.  
ـهـرونـدان   ازخداوند بیچون دادگر و نگهدارنده، سربلند  وهمدلی هـمـه ش
ـار   ـا ب افغانستان را در راه پاسدار  از دین و فرهنگ ونوامیس ما ارزانی بداردت
 دیگر میهن ما دستخوش بدبختیها ونابسامانی ها و پسمانی ها  گذشته نکردد . 

اما چالش بنیادین امروزه درافغانستان اینست که یک سرتمبه بیسواد وبیدانش که  
حتی گپ زدن خود رانمیداند وهرچه میگوید جفنگ و بیهوده بی خیراسـت.  
ـایـش   یعنی خط غلط، معنی غلط، امأل غلط، انشأ غلط. رفتار وکردارودستور ه
ـیـن   همه خالف کلیه موازین و مواد و مفاد قانون اساسی کشور و همـه قـوان

 سیاسی و مدنی و حقوقی دنیا الی قانون جنگل؛ در تضاد است.  
ـان   ـه چندتا  ازبیهوده گوییها  این ناکام مضمون دینیات یعنی مغومتعفـن ج
ـانـو ؛   داکتر؟ مامد اشر  عنی احمق ز  را مرور میکنیم : خداوند جـال ش
حضرت محمد صلی سلم؛ بعدازکتاب حدیث نبی کریم صال  صلم بهتـریـن  
حدیث بخار  شریف است؛ اولین شهید زن در اسالم بی بی نسیـمـه بـود؛ از  

 نوامیس اسالم دفاع میکنیم . 
ـام     ـهـدا ام اینهاچی بودکه حاالنظربه آموزه ها  مسیحیت، حضرت سـرورش

حسین )رض( را نواسه خدا ساخت. عیسویها ازسه خدا پیش نرفتند و آغه احمق  
ز  با تفکراتش برا  خدا  یگانه ال شریک نواسه هم معرفی نمودنـد؟!؟!ایـن  
شرک کبیراست نه صغیر. خطا ازنادانهابخشش میگردد ازکسانیکه خودرا دانا   
اسالم وتاریخ اسالم میداندوادعا  دانشمند  میفرماید، نود خداوند بیچون و بی  

 (1مانند بخشودنی نیست، لذاغنی احمدز  یک مشرک ومرتد هست.)ص  
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 کسل ـ آلمانداکترمحمداسماعیل رضایی                            
 !سقوط یک والیت 

ـان و   ـب ـال چندهفته قبل والیت وشهرمهم قندز وولسوالی ها  آن بدست ط
همکار  جنراالن آ  اس آ  و اشخاص شامل ستون پنجم دشـمـن درداخـل  
ـفـراز   دولت افغانستان سقوط کرد، درنتیجه صدهانفربه قتل رسیده وهـواران ن
جایداد ها  شان بیجا وفرار  شدند، وچور و چپاول منازل مردم، دکاکین مردم  
وساختمانها  دولتی به آتش کشیده شد. این قضیه بی نهایت تکاندهنده اسـت  
وبایدجداً تحت بررسی قرارداده شده، اشخاصی که درچنین جنایـت بـورگ  
دست داشته اند، باید به پنجۀ قانون داده شوند. درین مورد چندنکته رامی خواهم  

 خاطرنشان بسازم : 
ـاراتـی  2 ـب ـتـخ ـ دریک والیت شخص والی، قوماندان امنیه وماموریـن اس

وجوددارندکه همه مسئول امنیت والیت خودهستند. آیادرقندزوالی وقـوا   
امنیتی وسازمان استخبارات ملی وجود نداشتند تاازآمدن جانیان طالب وهمراهان  
ـبـرنـدادنـد،   پاکستانی شان آگاه باشند؟ اگر بودندو آنرا به مقامات مرکو  خ

 مستحق سخت ترین جواهامیباشند. 
ـ درین چندروزقوا  عسکر  ما واردشهرقندزشدندوموفقانـه حـمـالت  1

خودراعلیه دشمنان براه انداختند، واما قوا  خارجی که باما متعهدشده اند، کدام  
اقدامات عملی انجام ندادند، ورنه باوسایل بسیار مدرن وپیشرفتۀ نظامی وامنیتی  
 خود میتوانستند کمکها  زیاد  نموده اهالی را ازشراین جنایتکاران نگاه بدارند. 

ـا ایـن  9 ـ دولت افغانستان بایدموضوع رابه سازمان ملل متحدپیش کنـد، ت
تجاوزات بیگانگان درخاک افغانستان ازطریق قوانین بین المللی بازخواست شده،  

 متجاوزان به سوا  الزم رسانیده شوند. 
ـ درخت میگویداگر دسته ازخودم نمی بود، اصال قطع کردن من ممکـن  1

نمی بود ! موضوع حمالت دشمنان دریک والیت کارساده نیسـت، چـطـور  
 دشمنان توانستندافراد ومهمات شانرا ازطریق ولسوالی ها  مربوط انتقال دهند؟  
یک قضیۀ گذشته راشرح میدهم، بیاد دارم که دروقت ورود کمونیستان در  
وطن ماچنین قضایایی صورت گرفت، وقتل عام خاندان داؤودخان وهمکاران  
نودیک و  انجام شد. درآنومان من دروالیت قندز مستوفی وکفیـل والیـت  
بودم. قبل از فاجعۀ ثور، بعضی ازاشخاص آگاه ودلسوز  اوضاع نابسامان وبـی  
نظمی هارابه اطالع رئیس جمهور برسانند، اما بادنجان چینها  دورمیو داؤودخان  
نمی گذاشتند تا او ازاوضاع واقعی وجریان ترتیبات کودتا  ثور خبرنگـردد.  
من هم میخواستم فعالیتها  کمونیستهارا ازطریق ریاست امنیت ملی آن والیت به  
ـات الزم راازطـریـق   اطالع ریاست جمهور برسانم، وهمان بودکه همۀ اطالع
ـانـمـی   ادارات مربوط توسط شفرارسال کردم، واما هیچکدام جوابی بـرا  م
ـال   ـات نـدارد ! ح رسید. فکرمیکردم ریاست جمهور  عالقۀ به چنین مکاتب
ـبـط   ـاسـت ض موضوع درآلمان برایم روشن شدکه مکاتبات واطالعات راری
احواالت مرکوبه سمع شخص رئیس جمهورنمی رساندند. یکی ازمامورین ادارۀ  
مذکور موضوع رابرایم درآلمان نقل کردکه مکاتبات مراهمه مطالعه کرده بود  

 ودرشعبات مربوط حفظ میگردید! ( 
پس الزم است که امنیت ملی بایدهمه اطالعات استخباراتی راهمه روزه بـه  
ـات   سمع مقامات عالیرتبه برسانند. اما ازحاالت چنین برمی آید که درنود مقام
عالی چنین عالقۀ وجودندارد، ویاستون پنجم خبر هارادرست به آنهاانتقال نمـی  
ـام   ـاتـم دهند. درهرحال، اگربخواهیم افغانستان سرفراز وامن داشته باشیم، باید ب

 توان جلو دشمنان کشوررا بگیریم. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( داستانهایی همسو با تصوف  
ـیـرون   مفضل با یک دنیاناراحتی درحالیکه کله اش داغ شده بود، ازمسجد ب
رفت، باخودمیگفت: عجب ابتالیی برا  عالم اسالم پیدا شده، کاربجایی کشیده  
ـار   که زنادقه و دهر  مسلکهادرمسجد پیغمبرمینشینند وبی پرواهمه چیورا انـک
میکنند. یکسره به خانۀ امام صادق آمد، امام فرمود: مفضل چرا اینقدر ناراحتی،  
چه پیش آمده؟ )مفضل گفت(یابن رسول اهلل! االن درمسجدپیغمبر بودم، یکی  
دونفرازدهریین آمدندونودیک من نشستند. سخنانی درانکارخدا وپیغمبر ازآنها  
شنیدم که آتش گرفتم، چنین وچنان میگفتندومن هم اینطورجوابشان را دادم !  
)امام فرمود(: غصه نخور، ازفردا بیانودمن ، یک سلسله درس توحید  برایـت  
شروع میکنم، آنقدر دراطراف حکمتها  الهی در خلقت وآفرینش، درقسمتها   
مختلف، دراطراف جاندار وبیجان، پرنده وچرنده، خوردنی وغیـرخـوردنـی،  
نباتات وغیره برایت بحث کنم که توهردانشجو  حقیقت جو راکفایت کند و  

 زنادقه ودهریین را درحیرت فرو برد. فردا صبح منتظرم . 
مفضل بایک دنیا مسرت ازمحضرامام صادق مرخص شد، باخودمی گفت:  
این ناراحتی امروزمن عجب نتیجۀ خودبی داشت. آن شب خواب به چشمـش  
نیامد، هرلحظه انتظار میکشیدکی صبح بشود وبه محضرامام صادق بشتابـد. بـه  
نظرش می آمدکه امشب ازهرشب دیگر طوالنی تراست. صبح زودخود رابـه  
درخانۀ امام رساند، اجازه خواست ووارد شد. بااجازۀ امام نشست، بعد امام بطرف  
ـا   اتاقی که افراد خصوصی رادرآنجامی پذیرفت حرکت کرد. مفضل هـم ب
اشارۀ امام ازپشت سر راه افتاد. آنگاه امام که به روحیۀ مفضل آشنا بود، فرمود:  
)گمان میکنم دیشب خوابت نبرده باشدوهمه اش انتظار کشیده باشی کی صبح  
ـ ا  مفضل! خداوند   ـ بلی همین طوراست که می فرمایید.  بشودکه بیایی اینجا . 
ـ یا ابن رسول اهلل!   تقدم دارد برهمۀ موجودات، اول وآخر موجودات اوست... 
ـعـی   ـان ـ چه م اجازه میدهیدهر چه میفرمایید بنویسم؟ کاغذ وقلم حاضراست. 

 دارد، بنویس ! 
چهارروز متوالی درچهار جلسۀ طوالنی که حداقل از صبح تاظهربود امام بـه  
مفضل درس توحید القاء کرد ومفضل مرتب نوشت. این نوشته ها بصـورت  
رسالۀ کامل وجامع درآمد. کتابی که اکنون بنام توحید مفضل دردست اسـت  
ـار   وازجامع ترین بیانها درحکمت آفرینش است، محصول این جریان واین چه

 جلسۀ طوالنی است./)دنباله دارد( 
***************************************** 
اورابدربار الهی  و موفقیت ها  موید دنیو  و اخرو  که نصیب مسعود واال  
مقام و شهید ما گردید.  و یقین دارم که دشمنانش امروز هم در پاکستان,  درا  
ـان وروح رنـج و   فغانستان و درهر چاه وغاریکه پنهان شده اند در پیچش ج

 زجرت میکشند. 
داکتر مجیب الرحمان رحیمی مهتمم کتاب دوجلد  احمد شاه مسعود, شهید  

ـنـگ و    31راه صلح و آزاد  درصفحۀ   ـیـدم ج جلد اول مینویسد:از او پرس
سیاست را تعریف کند: سخن کالز ویستن نویسندۀ  اثر معروف در بارۀ جنگ  
را برایم ایراد کرده گفت: جنگ جوء سیاست است و آنگاه ضرور  میشـود  
که که راه ها  دیگر برا  رسیدن بهدف وجود نداشته باشد. به مصداق ایـن  
گفتار احمد شاه مسعود در تشکیات خود بخشها  مختلفی داشت که همآهنگ  

 بکار میپرداختند . 
پس انحرافات درسیاست چه میباشد؟ امروزازمنظوراحمدشاه مسعـود کـه  
ـیـدن   جنگ جوء سیاست است و وقتی ضرورت میافتد که راه دیگر برا  رس
بهدف وجود نداشته باشد, استفاده نشده است. بنظر من, انحراف واضح ازیـن  
 گفتار رخ داده است. زیرا که همه راه هامسدودشده است . )دنباله درص هفتم( 

 (1)دنباله ازصفحۀ صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 
وهمدیگررا شناختند. من خاموش ومحجوب به هر یک نگاه میکردم و درذهن  
وخیالم برایشان عظمت واقتدارخاص قایل میشدم. باالخره با اشارۀ مدیر رو   
یک چوکی بلند پهلو  پدرم جاگرفتم، پاهایم دروقت نشستن کوتاهی کردوبه  
زمین نرسیدند! نفسهایم به شمارافتاده، سرم رابه آزاد  وآسایش هرطرف دور  
نمی دادم زیراچشمان همه اهل مجلس متوجه من بودویکی از حاضرین آهسته  
به دیگر  گفت: برا  شمول درمکتب هنوزخیلی خرداست ! پدرم باچندکلمۀ  
مراقوت قلب دادوآهسته هریک رابا ذکرنام ووظیفۀ ماموریتش، ازمدیرتامعاون  
ـعـداز   ونگران صنف هاوچند نفرمعلم برایم معرفی کرد. ساعتی نگذشت که ب
امضا  چند فورمه توسط پدرم، نام مرا در کتاب حاضر  صنف مدخل، کـه  
بنام صنف )ابجد( نیویاد میشد، ثبت کردند وبعدقرارشد که یک هفته بعد باآغاز  
سال تعلیمی دروس را آغازکنم . وقتی دوباره به خانه برگشتم همه ازقبول شدنم  
به مکتب اظهار خوشی کردند ومادرم به شکرانۀ این روزتاریخی حلوا  فراوان  

 تهیه نمودوبه همسایگان تقسیم کرد .    
هفتۀ بعداولین صنف مکتب)مدخل یا ابجد( رابایکتعداداطفال تازه شمول آغاز  
کردم. ازنظرسن وسال وقد واندام، خردترین شاگردان صنف خودبودم وبهمین  
نسبت بعضی اوقات دراخیراسمم کلمۀ تصغیر رانیواضافه میکردند. بطورعموم  
همه همصنفی هاوبعضی شاگردان صفوف بلند رامن رویه وپیشآمد خـوب و  
دوستانه داشتند، و همین محیط پرلطف وصفا بودکه مرابه پابند  به مکتـب و  

 ضبط و تعقیب دروسم بیشترتشویق میکردوعالقمند میساخت.  
درین صنف سرآغازآموزش وپرورش مکتب، تنهایک معلم داشتیم کـه در  
ـان   ـب ـاغ تمام ساعات باشاگردان کوچک ونوآموز خود مشغول بود و ماننـد ب
ماهر  که گلها  رنگارنگ را دربستانی تحت تربیت می گیرد وعلوفه هارا از  
گرد ونواح گلهادور میسازد، مارا باتدبیر و مواظبت خاص پرورش میداد. هنوز  
آن چهرۀ آشناوجبین گشاده و لبها  پرتبسم محمدعویوخان معلم فرزانه ماپیش  
چشمم پدیداراست وهنوزآن نقشه ها وتابلویهایی راکه به دیوارورو  تختۀ سیاه  
می آویخت ودروس ونصایح خودرا توسط یک سلسله تصاویر درذهن طفالنۀ  

 ما تلقین وجاگوین میساخت، ازحافظه دورنشده است./ )دنباله دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( جنرال امریکایی وزیردفاع افغانستان !  
هوار سربازناتو وامریکا درافغانستان حضورداشتند،  213کرده بودکه حتازمانیکه  

جنراالن امریکا درجلسات هفته وارشورا  امنیت ملی دعوت نمی شدند، ولی  
اکنون هفده هوارسرباز باقی مانده اند. یک افسرارشد افغانی که نمیخواهد نامش  
گرفته شود، درمورد روابط باامریکاگفت)روابط باامریکا بسیارتیره بود،جنراالن  
امریکادرجریان هفته یکی دوبار درمذاکرات بخاطر  اشتراک میکـردنـدکـه  

 شکایات خودراباز گویند، ودرارگ جمهور  کمتر حضور مییافتند.(  
غنی احمدز  بسرعت دست بکارشد وتوسعۀ نقش امریکاراتشویق کـرد و  
طرفدار حضورگسترده و درازمدت آنهاگردید. افسرمذکور گفت اعطا  نقش  
گسترده بخاطرشخصیت جنرال کمبل نمیباشد، بلکه بخاطرشرایط حاضر میباشد.  
آقا  کمبل جنگ راتالش مشترک باامریکامیپندارد. برا  دوام دلچسپی امریکا  
ـاج دارد   ـی به افغانستان، باوجود اولویتها  دیگر، اشرف غنی فکرمیکندکه احت
ـفـۀ   ـی تاجنرال کمبل باور پیدانمایدکه طرف استقبال قراردارد.( پس ازختم وظ
جنگی امریکاییها، غنی ازاشتراک جنرال کمبل وافسران عالیرتبه اش درتمامی  
جلسات شورا  امنیت ملی وحضوردرمراکو همآهنگ ساز  فعالیت وجاهایی  
 که مقامات برا  پیشبرد امور روزانۀ جنگ تالش می نمایند. استقبال کرد. 

ـعـداد   درآغاز، نشرات تلویویونی همآهنگ ساز  مراکونشان دادکـه بـه ت
جنراالن افغانی، امریکایی هاهم حاضربودند. جنرال کمبل در یک جلسه دیده  
میشودکه یک کرسی دورتر ازغنی نشسته بود، در حالیکه مقامات رسمی ارشد  
امنیتی افغانی بسیار دوراز غنی نشسته بودند. این یک موضوعی میباشدکـه در  

 اذهان افغانها  آگاه از تشریفات پنهان نمی ماند . 
پس ازمدتی نارضایتی، درمورداوضاع، حنرال کمبل ازراه ویدیو کنفرانـس  
بجا  دیدارحضور ، دربحث برمسایل سهم میگرفت. یک مامورارشد دیگـر  

ـنـگـی ارگ  1322افغان گفت: )دراوایل  نیمی ازمیومذاکرات در مرکوهمآه
جمهور  راخارجی هااشغال میکردند. این موضوع به مردم چه انتباهی میدهد؟  
ـفـرانـس   ـن اکنون جنرال کمبل درتمامی مالقاتهاوحلسات اکثراً ازراه ویدیوک

 ازدفترخود اشتراک می ورزد.  
ـات   ـی ـل درهفته ها  اخیرجنرال کمبل یکی از بورگترین وسنگین ترین عـم
ـان   ـی هوایی راکه درموسی قلعه علیه طالبان انجام شد، رهبر  نمود. شاهـدان ب
ـام   داشتندکه بمب هاییکه درآنجاریخته شدند، به اندازۀ بورگ بودنـدکـه تـم
ـیـن   ـیـش عمارات رابه تل خاک تبدیل کردند. عبدالحی آخندزاده یک عضوپ
شورا  ملی ازوالیت هیرمندبا اشاره به یک عمارت حکومتی اظهارکرد: )آن  

اتاق بود وطرف استفادۀ طالبان قرارداشت، باهمه کسانیـکـه    93عمارت دارا  
ـامـل    1322اگست 13درداخل آن بودند دربمباران غیرعاد  روز  بصورت ک

اگست    11منهدم شد. بقول کپتان تریبویوس، سخنگو  نظامی امریکاازتاریخ  
حملۀ هوایی درموسی قلعه انجام شده، باوجودآنهمه بمباران قو ، قسـمـت    13

 زیادموسی قلعه دراختیارطالبان میباشد. 
ـاوز  قـوا    مامورین افغانی وامریکایی گفته اندکه یک نوع حمالت تـج
ـامـۀ   امریکا زیرقوماندۀ جنرال کمبل صورت گرفته که عدول از مواد موافقتن
ـ افغانستان میباشد. حمالت سنگین بر موسی قلعه که بنابرضرورت   امنیتی امریکا
انجام یافته، سئواالتی رابرانگیخته است. بررو  موافقتنامۀ امنیتی دواستثناء عمده  
ـلـو   درنقش غیرجنگی قوا  امریکا وجوددارد، عملیات برضدتروریسم که ج
تروریستان بین المللی مثل القاعده گرفته شود، وتهدیدعلیه قوا  امریکا خنثـی  
گردد.  درموسی قلعه تنهاباغیان طالبان وجوددارند، درنودیکی آن قوا  امریکا  
ـا   بنام قوا  خاص تکتیکی حضوردارندکه حمالت هوایی را اززمیـن درآنـج

 رهبر  می کنند. 
یکی ازموادموافقتنامه میان نظامیان امریکاوحکومت افغانستان به قوا  امریکا  
ـان   ـت ـانس ـغ اجازه میدهدتادرحاالت ضرور  به تهدیدها  امنیتی علیه قوا  اف
جواب بدهند، ولی امریکاآن ماده راحد اقل به صورت واضح درموردموسـی  
 قلعه بکارنبرده است. باآنهم قوماندانها  افغانی ازکمک امریکا قدردانی مینمایند. 
جنرال یارمحمد)یارمند( معین سابق وزارت داخله درباره باتاکیدبیان داشت که  
تصمیم راخود افغانهامیگیرند، ولی امریکااطالعات تخنیکی رادراختیارشان قرار  
میدهد. تاحال تمامی حمایتها  امریکا واکنشی بوده است. )همین حاال اجراات  
ـانـی   امریکاییها استثنایی میباشد، یک ساحۀ که زیرحمله قرارمیگیرد، قوا  افغ
کمک تقاضا می کنند، وطیارۀ میخواهندکه آنجا رابمباران نماید. آقا  یارمند  
افوود: )تقال  مادربرابر تروریسم تنهازمانی مؤثربوده میتواندکه ما همآهنگـی  
ـا   ـه عملیاتی باامریکاییهاداشته باشیم، نه بخاطرتصمیم گیر  ققط برا  اینکه آن

 ازمشکالت ما آگاه باشند.( / 
***************************************** 
شوند و مورال شان عالی و ثابت باقی بماند. با این عمل آن گروه, زیر هر نام و  
نشانی که باشند نود من احترام خو درا از دست داده اند وخداکند امروز ازیـن  

 (9عمل شنیع خود از دربار الهی عفو بخواهند. بنگریدعقیدت خالصانۀ )ستون 

ـ کولورادو داکترغالم محمد دستگیر                                           برومفیلد 
 (9)چهاردهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود  

در    2332مارسیال گرا چنین نگاشته است: در سال    11/12فرید امین در صفحه  
یکی از مراکو قوماندۀ شمالی بودیم. تونی دیفیس, ژورنالیست آسترالیائی از او  
پرسید:آیا از کابل فرار میکنی؟ درجوابش گفت: زمین برا  من مهم نیست. من  
تمام منطق خود را میشناسم و میدانم که چطور آنرا دوباره به تصرف در آورم.  
اگر من فرار کنم, آنهم به مقصد جلوگیر  از رسیدن صدمات به مـردم و از  

 دست ندادن مجاهد و اسلحۀ ما خواهد بود...... 
مارسیال گراد مینویسد: اگرازمسعود شما در بارۀ غرب    22سند  گال در صفحه  

سوال میکردید او بی پرده و شفاف سخن میگفت. ازو پرسیدم وقتیکه برتانیـه  
ـازنـدبصـوب   گفت: تنها وقتی با حکومت ربانی ومسعود میباشند, که ثابت س
دموکراسی حرکت دارند. مسعود جواب داد: بفکر من مردم باید فیصله کنند؛  
این مربوط من نیست که بگویم چه رخ خواهد داد. آنها اند که راه خـود را  
انتخاب میکنند و من آنچه بخواهند آنرا اجرا میکنم. من احساس کردم آنـچـه  

 میگوید حقیقیست و از قلبش سر زده است. 
ـبـش   مسعود بی پرده وشفاف سخن میگفت وآنچه گفته بودحقیقت بود و ازقل
برمیخاست که: مردم فیصله نمایند واو اجرامیکند، منحرف شده اند. نه بی پرده  
ـلـۀِ   ـیـص و شفاف سخن میگویند و نه گفتار شان ازقلب شان سرمیوند. وهم به ف
مردم که کی باید رئیس جمهور شان باشد در اثر دسیسۀ دغلکاران مفسد کسی  
گوش نداد. باید بمردم بر گردند, شفاف و بیپرده حرف بونند, عامالن مـوانـع  
 اجرا  امورانتخاباتی وغیره را بمردم معرفی نمایندوآنچه وعده داده اندوفا کنند. 

ـبـل از    23یحیی مسعود در صفحه   مارسیال گراد اظهار داشته است:  سه سال ق
شهادت, مسعود میخواست افغانها  که دراروپا وامریکا زندگی دارنـد یـک  
ـنـد.   حوب سیاسی تشکیل داده خارج از افغانستان به فعالیتها  سیاسی آغاز نمای
کاش این عمل انجام میافت ولی هنوز هم به اصطالح سر وقت است؛ ماهی هر  
وقت از آب گرفته شود تازه است. بفکر من موجودیت چنین حوب در شرایط  

 فعلی یک امر ضروریست. 
مارسیال گراد نوشته است: مسعود یک جوء    12پروفیسر مایکل بیر  در صفحه  

ـات    13و    23از نسل انقالبی سالها    جوانان تحصیل کردۀ افغان بود که با تعلیم
ـانـی, اصـول   ـارلـم اسالمی ارتباط قایم و عمیق داشت. او طرفدار حکومت پ
سکوالر,  مساوات مسلکی و تعلیمی برا  زن ومرد بود و تمایل به دیموکراسی  

ـال     2312غرب داشت که همه رو  اساسات عنعنو  اسالمی استوار بود. س
یک سال مهم در زندگی مسعود بشمار میرود و آن  وقتیست کـه او دانسـت  
اسالمیوم یا دین اسالم به مقاصد سیاسی در پاکستان استعمال میشود. مسعود یک  

 مسلمان خوب بود. برا  او اسالم مهمتر از سیاست بود. 
مسعود چون مسلمان خوب بود و نمی خواست سیاستمداران ازاسـالم بـرا   
ـنـد,    ـای اهداف شوم خود چون کشیشان مسیحی در قرون وسطی استفاده نـم
طرفدار سکوالریوم بود. ترکیه امروز یکی از ممالک اسالمی است کـه مـی  
ـاء   گویند به اساس سکوالریوم بنیاد سیاسی دارد.سکوالریوم بفکر من که منـش
قرانی هم دارد برا  جوامع اسالمی مفید است. مردم از قید آنهائیکه اسـالم را  

 منحیث والستریت برا  منافع شخصی خوددر اختیار دارند, رهائی میآبند. 
ـا    11یحیی مسعود در صفحه   ـی مارسیال گراد گفته است: اکثر سیاستمداران دن

سیاست را اول و مردم را در ردیف دوم ,نود شان, قرارداده اند. سیاست آنها را  
مجبور میسازد که مردم را بقتل برسانند و اشیاء مورد استعمال مردم را تخریـب  
نمایند. این از جهتیست که هدف شان بدست آوردن قدرت است و حتی گفته  
ـیـو دریـغ   میتوانم که قدرت خدا  شان است. برا  رسیدن به آن از هیـچ چ
ـعـد   نمیکنند. ولی مسعود ازین عمل و روش مستثنا بود. برا  او مردم اول و ب
سیاست  میآمد.  مسعود بخدمت بشریت برا  صلح و وقار و عوت شان بود نـه  

 اینکه لیدر باشد و یا رئیس جمهور مملکت. 
متأسفانه امروز شرایط طوریست که مردم کامال" فراموش شده تا سیاستها  بی  
بنیاد بر کرسی تکیه داده شود. اگر مردم در قدم اول میبود دربین شان بیکار ,  
فاقگی, بیخانگی, اعتیاد مواد مخدر رخنه وارد نمیکرد و جگرگوشه ها  خود  
را در آبها  بیرحم خارجیها از دست نمیدادند.در حالیکه سیاست جوء حکومت  
داریست لیکن این مردم است که از نتیجۀ آن مفاد یا ضررمی بینند. مردم همیش  

 در قطار اول هستند و خواهند بود. 
مارسیال گراد مینویسد:    12ینگرسباستیان درمضمونآخرین فتح مسعوددرصفحه  

ـار    22مسعود درسفر اروپا, روز   ساعت بال توقف برا  پنج روز درآن هفته ک
میکرد. با ژورنالیستها مصاحبه میداشت, با وزرا ومامورین بلندرتبه مالقات مـی  
کرد, با برناردکووشنر موسس سازمان داکتران بدون سرحد بحث میداشت, با  
رئیس سابق هیأت اعوامی ملل متحد به کوسوفو و با تمام اعضا  پارلمان اروپا  
دیدن کرد. پیام اودرین سفر این بود: بر پاکستان فشاربیاورید که رژیم طالبان را  

 حمایت نکنند؛ اگر این عمل بجا شود جنگ در ظرف دوسال پایان میآبد.  
اساسا" او هوشدار داد که اگر پاکستان حمایت خود را از طالبان توقف نـدهـد؛  
افغانستان یک بهشت تروریسم برا  افراطیون باقی خواهد ماند.  واما در اخیـر  
غرب قیمت گواف خواهد پرداخت. او بگفته ها  خود درکنفرانس مطبوعاتی  
ادامه داده گفت: اگر من یک کلمه به رئیس جمهور بوش گفته بتوانم آن ایـن  
ـا   خواهد بود که: اگر او به آنچه به افغانستان رخ میدهد توجه نکند پرابلم نه تنه

 مردم افغان را بلکه مردم امریکا را نیو متضرر خواهد ساخت.  
ـالـی و   بوش از هوشدارمسعود انحراف کردوطفره رفت وبلیونها دالرنقصان م
جانی راتحمل نمود. آنهائیکه ازهوشدار وکلمات حکیمانۀ مسعود انحراف مـی  
کنند خدا میداند چه بال ها برایشان نازل خواهد شد. این حتمیست که راه مسعود  
 برا  آزاد , ترقی و تعالی آفغانستان بهر قیمتی که باشد تعقیب  و عملی  گردد.  

مارسیال گراد چنین معلومات داده است: مسعود به ما    13داوود زاللی در صفحه  
ـیـکـه   ـال مجاهدین گفت : تقریبا" یک ماه بعد  از حملۀ روسها در پنجشیر درح
مشغول تدارکات دوبارۀ قوا  خود مشغول بودیم, از مرکو مجاهدین و دفتـر  
اتحاد اسالمی مجاهدین افغانستان   در پشاور نامۀ برایم رسید که اینک حضـور  
تان قرائت میکنم: " به اساس راپورها  مرکو  )کدام مرکو؟؟ آ  اس آ (  
مقاومت مجاهدین در درۀ پنجشیر ازهم پاشیده شده و تمام مناطق مذکور تحت  
ـاد اسـالمـی   کنترول روسها در آمده است. چون مقاومت از بین رفت, اتـح
مجاهدین افغانستان ازین ببعد به خط اول محاذ پنجشیر کومک روان نمی کندبا  
یک تبسم در لبانش او در آنوقت چنین ادامه داد: ما! وقتیکه به ایـن راه قـدم  
گذاشتیم  به دربار الهی خدا  متعال )ج( رجوع کرده کومک اورا درخواست  
کردیم. ما! این راه را فقط برا  خدا )فی سبیل اهلل(  انتخاب کرده ایم ببینیم که  

 خداوند درین باره با ما چه میکند؟ 
ما شاهد بودیم که در مدت بسیار کوتاه در تحت شرایط بینهایت مشکل قـوا   
خود را منسجم ساخت و منطقۀ فعالیت خود را از پنجشیو به پنج والیت دیـگـر  
وسعت بخشید. بینیند سیاست خبیثۀ را که از آن بو  تهوع کنندۀ خوشـی آ   
ـاد اسـالمـی   اس آ  فضا را چون خودشان مفسد ساخته و هم انحراف  اتـح
مجاهدین افغانستان  را از نورم محاذ بگفتۀ آنها ,شکست خورده, درک کـرده  
ـقـی بـرادران   ـی ـق اید! در صورت شکست قوماندانان سلحشور و مجاهدین ح
 شکست خوردۀ خودراکوک زیاد ترمیکنند تادر برابر دشمن قویتر)ستون اول(   
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 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( آوارگی مسلمانان  

به کشور آلمان آمدند.در آنومان روابط فرهنگـی    2312 و    2323 که در سالها  
بین افغانستان و آلمان وجود داشت در مونیخ، افغانها دفتر فرهنگی داشتند و بین  
دانشگاه کابل با شهرها  کُلن و بوخوم روابط تحصیالت و دانشگاهی بـرقـرار  
ـانـی   بود. بیشترین محصلین، شاگردان لیسه نجات) امانی( بودند که به زبان آلم
ـات، در   تکلم می کردند. در گذشته ها ابیتور یا سند بکلوریا )دیپلم( لیسه نج
آلمان رسمیت داشت و شاگردان لیسه نجات مستقیماً وارد دانشگاهها  آلمان می  
ـا    شدند. البته دراین اواخر به نسبت تقلیل سویه تعلیمی در کابل، اسناد بکلوری
افغانی کمرنگ شده و شاگردان قبالً از اینکه به دانشگاه آلمان ثبت نام شوند باید  

 پیشاپیش، کورسها  اضافی تعلیمی را بگذرانند. 
  23 تا    23 میالد  در هامبورگ تقریباً    13 بخاطردارم که در سالها  پایانی دهه  

نفر محصل و    93 تا    12 تبعه افغان در هامبورگ زندگی میکردند، از آن جمله  
میالد     13 بقیه شان مامورین بانک ملی افغان و تاجران قالین بودند. در سالها   

افغانها هیچ پناهنده در آلمان نداشت. برا  مدت سه ماه، افغانهابدون قیدوشرط به  
حیث توریست در آلمان آزادانه گشت وگذار می نمودند. شهر هامبورگ یک  

 مسجد بورگ داشت و داردکه تاجران ایرانی آن را بنا نهادند. 
میالد  با کودتا  رژیم خلق و پرچم، اولین افغانها  مهاجر بـه    2313 در سال  

شهرها  آلمان آمدند. فعالً بورگترین جمیعت افغانها  مهاجر در شهر هامبورگ  
ـان    93 تا   13 زندگی میکنند. افغانها  نسل دوم که حاال سن  سال دارند و در آلم

بررگ شده اند عموماً تحصیالت عالی دارند ودرجامعه آلمان زندگی موفقـی  
دارند. این نسل جوان امیدؤارندتا تشنجها  سیاسی درافغانستان باالخره تمام شود  
و با آمدن امنیت در کشور آبایی شان روز  به هم میهنان خود خدمت کنند. به  

 امید آزادیها  سیاسی، اجتماعی و امنیت سراسر  در افغانستان ./ 
***************************************** 

  سهل شیر  دان که صف ها بشکند  
 شیرآن باشدکه خود را بشکند 

ـات   مسعود چون شیرغران صفها  دشمن درید و درشکست نفـس وخـواهش
 قدرت طلبی هم بسیارموفق بود. 

ـان   ـن سوال درینجاست که آیا پیروانش میتوانند شیرغران باشند و صفها  دشم
ـا   ـنـد. وام ـاش ـپ مرئی و نا مرئی را در داخل و خارج افغانستان دریده ازهـم ب
ـلـق شـده   درشکست نفس و خواهشات قدرت طلبی شان سوالها  متعدد خ

 است..... 
ـان    11هارون امین )روانشاد( در صفحه   ـی مارسیال گراد چنین خاطرۀ خود را ب

کرده است: یک روزمتوجه شدم که مسعود در داخل اطاقش کتابی دردسـت  
ـهـی   دارد و قدم زنان گهی به یکطرف و باز بطرف دیگر درحرکت است. گ
ـیـو    ـاقـش چ ایستاد میشد و با تباشیر  که دردست داشت در تختۀ سیاه اط
ـیـن,    مینوشت, که چنین بود: دشمن, ما, قدرت عسکر , مورال, منابع, سرزم
ـیـق   معبرها ودر مقابل هرکدام مثبت ومنفی مینوشت تا بداندکه بصـورت دق
درچه موقعیت قرار دارد. مسعود جنگ را درفکر خود به چهار قسمت تقسیـم  
ـاد کـردن؛   کرده بود: مرحلۀ اول، ازخود شروع کردن و خط مقاومت ایـج
مرحلۀ دوم، دفاع ستراتیژیکی تعیین کردن؛مرحلۀ سوم حملۀ ستراتیـژیـکـی؛  

 توصل به ملت که ملت همه گردهم آیند.   -مرحلۀ چهارم 
و برا  رسیدن به مرحلۀ اخیر تفصیالت باید در شروع مدنظر گرفته شود. درهر  
ـیـت   مرحله طور  عمل شود که بعدا" خودشان  بتوانند خو درا توسعه داده قابل

 رهنمائی پیدا کنند. 
مارسیال گراد چنین گفته است: هنگام جنگها  کابل,    22حامد علمی در صفحه  

در مرکو قوماندانی من همرا  مسعود در یک مجلس نشسته بودیم که احـوال  
رسید: دو فرقه در نودیکی سفارت فرانسه با هم در جنگ اند. از یک قوماندانی  
که در نودیکی او نشسته بود پرسید چه گپ است؟ او جواب داد خبر نـدارم!.   
مسعود جلسه را قطع کرد به موتر سوار شد و بسو  محل درگیر بحرکت افتاد.  
من درموتریکه درعقبش بحرکت افتاد, بودم.  موتر حامل او کمی دورتـر از  
محل جنگ توقف کرد. از موتر برآمد بطرف محل حادثه تند روان شد و صدا  
زد: مه احمدشاه مسعود هستم برایتان میگویم جنگ نکنید!, جنگ را تـوقـف  

 دهید! جنگ توقف کرد. 
انحراف: در محاذ صورت گرفته است! دستبوسی آ  اس آ  پاکستان باگردن  
خم کردنها و زانو زدنها صورت میگیرد.  از عساکر ملی, حمایت الزمـی در  
محاذ به سستی و عطالت عمل میشود وحتی در محاذیکه عساکر ملی موفق انـد  
کومکها  الزمه فرستاده نمیشود. جروحات عساکر و ملیشه ها بیک ستانـدرد  
عالی که حق شان است, تداو  نمیشوند. عساکر شهید با اعوازات عسکر  دفن  
 نمیشوند اما اگر جنرال اند باید جسد شان بر تو  تا به مرقد شان رسانده شود. 
چاره را درین میبینم که: امنیت ملی تقویه شود, افتخارات عنعنو  ما احیا گردد.  
عساکر شهید بهر رتبۀ که باشد باید با احترام واعوازات عسکر  دفـن شـده,  
فامیلها و اطفال شان فراموش نشود. محاذات موجوده یا خط اول به تمام قـوا   
ممکنه تقویه شوند. سرحدات شرقی که خالها  نفوذیۀ بیحد دارد مسـدود  
گردیده تهانه ها  پاکستانی در خاک افغانستان معدوم گردیده اجازه داده نشود  
که دوباره اعمار گردند. به مجاهدیینیکه از فضل خداوند حیات دارند بهمه در  
روز سالگرد پانودهمین شهادت احمدشاه مسعود مدالها  مسعود ومدال شجاعت  
ـاره   داده شده امداد پولی صورت گیرد. ودر صورت لووم سر پناه برایشان چ
ساز  شود. به ستراتیژیها  احمد شاه مسعود برا  سرنگون ساختن دشمن رو  

 آورده شود . 
آن مینویسد )صفحه    222سَند  گال  مولف )خطوط عقبی روسیه( در صفحه    

درمارسیالگراد(: مسعود تشریح میکرد که حکومت چریکی او چـطـور    11
تشکیل یافته بود. او بیست قرارگاه یا پوست ها  عسکر  داشت: درهر قـرار  
گاه سی نفرمجاهد برا  دفاع موظف بود. سی نفر دیگر گرو  سیار بودند که  
هر لحظه آمادۀ عملیاتها  نظامی در داخل و یا خارج پنجشیر بودند. هر قرار گاه  
قسمتها  سیاسی, قانونی و عدلی , و صحی با خود داشت.  یک شـورا  ده  

 نفر  انتخابی به قوماندان مشوره می دادند . 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـ وفات مرحوم عبدالشکورفرهاد  استادمهندسی را درکاروالینا  شمالی، به  
خانواده ها  محترم فرهاد  و افضلی وکلیه بازماندگان، بویژه دانشمندنامـدار  

 جناب داکترعبدالغفورروان فرهاد  صمیمانه تسلیت میگوییم . امید 
ـیـد را در   ـ وفات مرحومه بی بی سیمین حمید خانم مرحوم قار  عبدالحم
ورجینیا به خانواده ها  محترم حمید، سلطان، مروت، هاشمی، همراز، وهاب،  

 بخصوص آقا  انجنیر مهاب حمید، صمیمانه تسلیت میگوییم. امید  
 اظهار تسلیت به داکتران بدون سرحد 

انجمن داکتران ومسلکیان طبی افغانها درامریکا ازخبربمباران شفاخانۀ  داکتران  
بدون سرحد در قندز قلبأمتأثرشده درآن هنگامۀ بی نهایـت دشـوارحـمـالت   
طالبان, دشمنان دین و دنیا  افغانستان, که وطنداران مظلوم و ستم کشیدۀ ما از  
خسارات مالی و جانی متضرر بودند؛ بمباران شفاخانۀ که بی نهایت برا  تداو   

 زخمیان و بیماران شان الزمی بود منهدم ساخته شد.  
خوشحالیم ازینکه دولت امریکا, کانگرس ودیگردول جهان موضوع را جد   
گرفته تحقیقات صادقانه را برا  تشخیص دادن مسئولین این عمل ناشایستۀ که  

امریکا صورت گرفته است در راه انداخته اند. امید نتیجۀ این    293از طیارۀ سی  
تحقیقات زودتر برا  اقناع خاطر افغانان و شهر وندان امریکا و جهان بدسترس  

 رسانه ها قرار گیرد. 
ضمنأ تأثرات عمیق و همدرد  قلبی خودرا حضور وطنداران صدمه رسیده  
ـابـل   ابرازداشته, امیدواریم هالل احمرافغانی, امریکا ودیگر شعبات دولتـی ک
کمکها  اساسی و جد  طبی را برایشان ادامه داده خسارات صدها ملیون دالر  

 وارده را جبران نمایند.  
برمهاجمین و تجاوزگران به ناموس و چور وچپاول مال و دارائی و قتل و قتال  
مردم قندز که از طرف رئیس جمهورغنی احمدز  باغیان نام داده شـد و بـه  
ـاک در   تجاوزات شان اشاره کرده اند چون ظالمانی بیش نیستند. آنچه قرآن پ
بارۀ ظالمان ارشاد فرموده برایشان ادعا داریم. وهم بر قوا  امنیت ملی عسکر ,  
پلیس و مردمان محل که شجاعانه درین نبرد موفقانه شرکت کرده دشمـن را  
ـیـن   شکست سنگین داده افتخار ما اند تبریک گفته و بر شهدا  این نبرد خـون

 درود و تهنیت نثار کرده بهشت برین برایشان تمنا داریم. 
 داکترغالم محمد دستگیر مؤسس انجمن داکتران افغانی در امریکا, امپا. / 

***************************************** 
 ... )دنباله از صفحۀ پنجم( سخنی چند از اندیشه ها 

دلیل افوایش تعدادما ممکن آن بودکه بسیار  ازاستادان می خواستندمسعـود  
رامالقات نمایند تاببینندکه چه قسم انسان است، وتعداد زیاداستادانی که ازداعیۀ  
گلبدین دفاع میکردند هم باماهمسفر شدند. همۀ ما درسالون کالن عمارت کـه  
ـیـد   ـف ـادان ریـش س یک عمارت دولتی بود، جمع شدیم. مسعودآمد وازاست
تقاضانمود که در صدر مجلس بنشینند وخود درپهلو  آنهانشست. در ابتدا استاد  
ـا    فیض اهلل جالل که درسخنگویی تبحرداشت برخاست وشروع کردکـه ه
مسعود قهرمان بورگ کشور! ها  که مسعود درقلب مردم ما جادارد ومردم نام  
فرزندان شان رامسعود میگذارند !... سخن استادجالل به نیمه نرسیـده بـودکـه  
مسعود صداکرد: صفت و سادوگر  خوشم نمی آید، بیایید که سراصل مسأله  
صحبت نماییم. ممکن دانسته بودکه ما حرف خوبی ازآقا  گلبدین حکمتیارو  
ـنـگ بـود   آقا  عبدالعلی موار  نداشتیم وآنچه ازایشان برداشته بودیم پیام ج
ـابـل   ـاه ک عناد ! لذارشتۀ سخن راخود بدست گرفت، از اقدام استادان دانشـگ
ـان   قدردانی کردکه درراه تأمین صلح وقطع جنگ پرداخته اند، وفت شمامربی
اوالد وطن هستیدکه جامعه را میسازند.  شماکه به اینجا تشریف آورده اید خیلی  
هاممنون هستم ولی هرجایی که شمامیخواستید، من نودشما می آمـدم چـون  
شماحق بورگی باال  من دارید.دربارۀ اوضاع خودشما بهترمیدانیدکه بدبختانـه  
جنگ جریان دارد وصدهاانسان بیگناه درآن کشته میشوندکه مایۀ غم وانـدوه  
شدیدمن است. من هیچ چیو  نمیخواهم نه چوکی نه مقام ومنولت، من وظیفۀ  
که دردوران جهاد برایم سپرده شده بود، انجام دادم ولی از اوضاعی که اکنون  
جریان دارد، سخت غمگین هستم. برا  اینکه جنگ ختم شود وصلح درکشور  

 بیاید هرامر  که شما استادان بورگوار مینمایید من به همان عمل میکنم .  
ـایـش   مسعود بیش ازدوساعت صحبت کرد، اوضاع راتشریح نمود، تالش ه
ـان   ـام ـابس راکه برا  تأمین صلح وامنیت جریان داشت توضیح کرد، از وضع ن
ـا حـرف   ـه مردم درکابل، ازنبود آذوقه وموادمحروقاتی وبستـه بـودن راه
زدودراخیرگفت: )استادان گرامی ! اگرصلح در این کشوربیاید من هرچه کـه  
دارم دراختیارهمه میگذارم واگرآنهایی که دربرابردولت میجنگند، سالح خودرا  
به زمین بگذارند وبه دولت تسلیم شوند، مه تنهامقام ومنصبی نمی خواهم بلکه به  
ـیـن   ـأم قریۀ خودمی روم وزندگی عاد  راپیش میبرم. اگرمن مشکلی درراه ت

 صلح هستم هرچه شماحکم میکنید همان میکنم، ریسمان شما وگردن من .( 
این حرفها  مسعود براستادان به اندازۀ تأثیرکرده بودکه بعضی از آنهاییـکـه  
ازگلبدین دفاع میکردند، درطرز فکرشان تجدیدنظرکردند و تعداد اعظم استادان  
ـعـود   تصمیم گرفتندکه بااین مرد بورگ همکار شوند. ازهمان روز محبت مس
درقلبم بیشترشد وباخودگفتم که مرد  است که بااو ودرپهلو  او بایـد بـود،  

 چون داعیه اش آزاد  است، صلح است ومبارزه علیه دشمنان وطن ! / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ ششم( جهاردهمین سالگرد 
اطراف غنی احمدز  و ممکن است اطراف داکترعبداهلل رایکتعدادمردمانـی  
اشغال کرده اند که به جنگ اساسی که بمفاد مردم باشد مانند جنگی که ماورا   
سنگرهست چون, جنگ با تریاک فروشان, جنگ با فساد و رشـوه خـور   
جنگ با عناصر مفسد و خائنین ملی را یکسو گذاشته دوام جنگ را برا  نفـع  
دیگران  سرمشق سیاست خود قرار داده اند. چون مملکت, نه تنها درسنگرها   
ـاکـم و   تحمیل شده جنگ دارد بلکه با دفاتر مخصوصا" دفاتر انتخابات و مـح
ـا   ـایـدب سارنوالیها و وزراتها و تجارتخانه ها وغیره نیو در جریان جنگ است، ب
 هدف مسعودوار با نها تا دم مرگ جنگید و مبارزه کرد؛  دیگر راه وجود ندارد. 
در موضوعات حربی:  احمدولی مسعود اظهارداشته: مسعودکسی بودکه برا   
ـا   ـیـد ت یک لحطه هم نمیخواست مجاهد خودرا ازدست دهد. او بسیارمیکـوش
ضایعات جنگی کمترین باشد. اودرین موضوع متخصص بود، پروانداشت که  
فرد موردنظر قوماندان بود, عسکر بود و یا یک شهروند؛ میکوشید تا حدامکان  
ازضایعات جنگی آنهاجلوگیر  نماید. عساکرو قوماندانها همه ازین پالیسی او با  

 خبر بودند. چندین باریکه قوماندان 
هامیخواستندیک عملیات نظامی راراه بیاندازند، نظربه ارزیابی عدم مصونیت  
توسط احمدشاه مسعود اجازه داده نشده است. قوماندانان میگفتندما این عملیات  

 را با کمترین ضایعات فرد  به انجام میرسانیم اما او میگفت؛ نمی ارزد ! 
ـفـحـه   The Wandering Pacemakerراجرپلنک, نویسندۀ    19درشروع ص

مارسیال گراد نوشته است: مقولۀ قدیمی افغانیست: هرکسیکه میخواهند افغانستان  
ـا   را فتح کنند باید بدانند که: زیر هر سنگ آن یک شیر است. وقتیکه مسعود ب
 روسها میجنگید میگفتند یکی ا از آن شیرها مسعود است. رومی میفرماید : 

 فرانکفورت سیدآقا هنر                                                                          
 آیا داؤود خان وطن ما رادوست داشت؟ 

ـا    122)دنباله ازشمارۀ پیش( ،صمد غوث درص   ـف می نویسد روس ها درخ
مینـویسـد    123تخریب میکردند وبرا  کودتا امادگی میگرفتند غوث درص  

پیوسته ازتخریبات کمونستان خبرمیرسید مخصوصا بعداز    2312بعد ازنیمۀ سال  
 یک جاشدن احواب خلق و پرچم، اما داؤود هیچ تصمیمی گرفته نمی توانست. 

. چشم بصیرت داؤودازدیدن حقایق کوربود، گوشش از  21فایق مینویسد ص   
اضافه می کند لیاقت واهلیت نودش مدیحه سرائی    22شنیدن حقایق کر. درص 

 میگوید گوش داؤود شنوائی حقایق را نداشت.   221بود. درص 
ـال،          ـی ـت چنانچه نامه ها  جنرال عبدالکریم مستغنی، جنرال خان محمد مرس

زابلی، وگفته ها  محمدرضاشاه ازایرن، شاه عبدالعویو ازعربستان، شهید انـور  
السادات ازمصروده ها خیرخواه دگروطنی را نادیده وناشنیده گرفت. پس می  

 توانیم بگوئیم داؤد کله سمنتی .   
 دل سخت گره شد به خم ابرو  نازنینش    

 درطاق تغافل، همه نقاشی )روس( چین است. 
البته جا  شک نیست که افغان ملتی ها برا  خود ایرو  می پالند. یابعضی بی  

 خبران داؤد را شخصیتی وطن پرست می نامند. 
مطالعه کنندگان بوود  درمی یابند که داوود خان چیو  را کـه بـه دسـت  
ـان   ـن آبادکرد، به پا  خودویران، وقتی کمونستان خلقیها و پرچمیان این دشـم
بشریت وانسانیت دست به کودتا زدند، از دفتر داؤود اسناد  بدست امد که به  
کمونستان چطورکمک میکردوازان جمله کنده ها  چکی که برایشان کمک  

 مالی هم میکرد . هوارسال گذشت ازقصۀ مجنون هنوزمردم صحرانشینند. 
ایاکسی که وطن خودرا دوست داشته باشد وجوئی ترین احساسی برا  مردم     

خود حس کند، دست به چنین نا ارامی، حرج ومرج وجنایات می زند. چوچه  
 روس پرستان را آنقدرقدرت داده بود، که نمی توانست انهارا اداره کند.  

راجع به خیانت روس ها به وطن مأ لوف ما رجوع شود، به نبشته ها  نویسنـدۀ  
خیرخواه، مرد ادیب ووطندوست، بی طرف داکترشیراحمد نصر  مشهوربـه  
 حق شناس. ازامیردوست محمد خان تا ببرک، روس درائینۀ تاریخ ومنابع دگر. 

ـان    1.1.2312باالخره درروزروشن   آن جانیان دست پرورده خودش، به طفلک
  2نفرازاعضا  فامیلش را قتل عام، و    13شیرخورش هم رحم نکردند. خودش و 

 نفررا زخمی کردند. ا  کشته که را کشتی تاکشته شد  زار ! 
 می فرماید : گل مکن کاهگل مکن       دیوارکم بن یاد را       

 خدمت  سگ  را بکن        نه زآدم کم زاد را                    
 وسعد  فرموده: سعدیا شیرازیا پند  مده کم زاد را  

 کم زاد اگرعاقل شود گردن زند اُستاد را                                        
تعیین خان محمد خان به حیث سرپرست وزارت دفاع برا  چند ساعت واینکه  
ـاس   ـن رفتن به خارج درپروگرام شاه نبود ودفعتا سفر  می شود، به قول حقـش
اززبان یکی ازمامورین عالی رتبۀ  وزارت درباروشنیدن پالن کودتا اززبان شرق  
که توسط فایق ثبت شده بود، نادیده گرفت وازو  دفاع کرد وحتی گپ ها   
برادرخودرا، رئیس قوم محمدزائی، جنرال مستغنی؛  وهیچ کس را نمی شنیـد.  
آیا داؤد افسون شده بود ؟ یاازاوفرعونی جورشده بود؟ آیا ترسوشده بود، آیا  
ـتـه   ـف راه گم شده بود؟ مثل که امان اهلل خان برا  خواهرزادۀ خود شاه ظاهرگ
بود، دراواخرمن راه گم شده بودم، کسانی دورمرا گرفته بودند، که هرگوانهارا  
نه دیده بودم، ایا ان قدرتحت تاثیرچپی ها رفته بود که نمی توانست نی بگوید.  
یاهمه اش فقط برا  این بود که ازرقبا  خود قصد بگیرد؟ این سوال ها شایـد  

 برا  همیش الجواب بماند. واهلل اعلم ./ 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم( چرا حکومت وحدت ملی  
خداوند با    " بااین درس ازنسیم شمال سیداشرف الدین حسینی گیالنی به جوانان 

 همه باد 
 درجهان واجب به ما علم است علم  مرد و زن را رهنما علم است علم 
 آنچه پیغمبر به ما واجب نمود        آشکار و برمال علم است علم 

 ما اگر علم و هنر می داشتیم               کوه را ازجا  بر  می داشتیم 
 ازجوانان نظامی روز جنگ          صد هواران شیر نر می داشتیم 
 خط آهن می نمودیم اختراع       راهها در بحر و بر میداشتیم 

 در کنفرانس    احترامات دگر میداشتیم   " موقع صلح جهان 
 علم اگر می بود؛ چرا چندین گدا    در میان رهگذر می داشتیم  

***************************************** 
انحراف درینجاست که مسعود یک متفکر حقیقی بودو امروزآن نوع متفکرین  
که فقط درفکربهبود مردم خود باشند, وجود ندارد. برا  فریب مردم ودسیسه  
کاریها, متفکرین متعدد بسویه ها  مختلف در قطارها  گوناگون قـدم زنـی  
دارند . چاره اینست که مردم بیدار شوند و ازرو  متفکرین فریبکار و دسیسـه  
جو ودوست نما  دشمن صفت خود پرده بر دارند. و دولتداران زیاد تر بفکـر  
مردم غریب و بیچارۀ خود شوند. اگرما برا  شریکان خون ورگ خود مفیـد  

 ثابت نشویم بیگانه هرگونمیشود.  
ـان   نتیجه گیر  : :رازموفقیت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان ایم
کامل او به اسالم و توکل بخداوند عالمیان جل و علی شانه بود.عقیدت راسخش  
به توکلت علی اهلل او را ازمشکالت بینهایت بموفقیت بیماندد نایل گردانیـد و  
شادمانیها  دشمنانش را که با نقل وحلوا از شکست پنجشیربرقص آمده بودند به  
یاس و ناامید  مبدل ساخت. مسعود شهید, یک هدف داشت وآن آزاد  ملت  
از تهاجم دشمن سیه کاربود نه کشتن مردم. ستراتیژیست ها  متبحر و دانا چون  
شطرنج بازان قهرمان چندین امکانیت و چالها  بعد  بازیها را محاسبه میکننـد؛  
احمد شاه مسعود یکی از آنها بود . رو  این هدف پالنی طرح نمود تا با روسها  
پیمان آتش بس بر بندد و مردم متضرر و صدمه رسیدۀ پنجشیر را از ورطـۀ  
هالکت حتمی نجات دهد. و به والیات دیگر ریشۀ مقاومت را دوانیده مقاومت  
راازیک محل به ملت وسعت دهد؛ که موفق شد. اینباردشمنان داخلی و خارجی  
وطن به یأس و نا امید  رسیدن بهدف که مترافق با بد نامی و شکست بود سـر  

 بگریبان افگندند واما به تخریب و ویرانی کابل زیبا  ما دوام دادند. 
 مسعود یکمرد اجتماعی بود, همقطار مجاهدین مثل )دنباله درصفحۀ هشتم(  
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 تمدید مأموریت امریکا به سود صلح نیست 
ـ نور تی و :    22 شمار  ازاعضا  مجلس سنا،تمدید ماموریت  اکتوبر/کابل 

نیروها  امریکادرافغانستان را به سود صلح و ثبات دایمی کشورنمیدانند وتأکید  
 میکنند که ادامه حضورنیروها  امریکادر کشور جنگ را گسترش می دهد. 
پس از گسترش دامنه ناامنی ها درکشور ودست بدست شـدن بـرخـی از  
ولسوالی ها میان طالبان ونیروها  امنیتی و همچنان سقوط والیت قندز بدسـت  
طالبان؛ امریکاتصمیم گرفت تا شمار  از سربازانش را در چهارچوب آموزش و  

 در افغانستان نگهدارد.   1322 مشوره دهی به نیروها  امنیتی کشور پس از سال  
ـادر   شمار  ازاعضا  مجلس سنا، نسبت به تمدید ماموریت نیروها  امریـک
ـا در   افغانستان خوشبین نیستند. فریده کوچی عضو مجلس سنا میگوید امریک
بیش از یک دهه حضورش در افغانستان نشان داده که با هراس افگنان به گونه  
الزم مبارزه نمیکند. به باور او دوام ماموریت سربازان امریکادرافغانستان به نفـع  

 صلح و ثبات دایمی در کشور نیست. 
شمار  از عضا  مجلس سنا، امریکا را متهم می کنند که در راستا  تطبیـق  
مواد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن درست عمل نکرده است. گل احمد  
ـان   ـت ـانس ـغ عظیمی عضوسنا گفت امریکا درمدت چهارده سال حضورش در اف
نیروها  امنیتی ودفاعی کشور را بصورت اساسی تجهیو وتمویل نکرده است.  
ـال   ـب محمدعلم ایودیار معاون اول سناباانتقاد تندازسیاست دوگانه امریکا در ق
افغانستان، ازین کشور میخواهدبجا  تمدیدماموریت سربازانش، فشارهابر گروه  
ـا    ها  تروریستی وحامیان این گروهها راشدت بخشد. ایودیار افوود حرکته

 منفی طالبان باعث تمدید ماموریت نظامی امریکا در افغانستان شده است. 
به اساس تصمیم اخیر رئیس جمهورامریکا، قراراست بیش ازپنجهوار نظامی  

ـان و    1321 این کشورتاختم سال   ـن در افغانستان به هدف سرکوب هراس افگ
 کمک به نیروها  امنیتی کشور باقی بمانند. 

 آلمان راجع به افغانستان کنفرانس برگزار میکند 
ـ نور تی و    22 ” کنفرانس افغانستان “:آلمان میخواهدبابرگوار  اکتوبر/برلین 

دربرلین، باشرکا  خود راجع به وضعیت جار  در کشور بحث کنـد. اوزوال  
فون دیر الین، وزیر دفاع آلمان گفت کنفرانسی را در مورد افغانستان در برلین  

کند، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرد. او در عین زمان تاریخ ختم    برگوار می  
بینی خوانده و گفت هدف آلمان ایـن    ماموریت در افغانستان را غیرقابل پیش  

ـار بـرا    است که با متحدان خود پایگاه موار شریف را فعال نگهدارد و این ک
 تأمین امنیت در شمال افغانستان بسیار کمک خواهد کرد. 

 غیبت هیئت اداری سبب لغو نشست امروز مجلس شد 
ـ نور تی و   21  :نشست عمومی امروزمجلس نمایندگان بـه  اکتوبر/کابل 

دالیل نامعلوم برگوارنشد. قرار بود در نشست امروز  نام آن عده ازنمایندگان  
ـیـشـد.   که ازوزیران پول گرفته اندازسو  یک عضو دیگراین مجلس فاش م
غیابت نمایندگان مجلس در نشستها  عمومی از نگرانیهاجد  این اتاق شورا   
ـا    ملی گفته میشود. شاید مردم کمترین روز  را شاهد باشند که همـه اعض
مجلس در نشست ها  عمومی حاضر باشند.گفته میشودهیئت ادار  مجلس به  
ـام   ـان ن خارج سفرکرده است. قراربودعبدالرحیم ایوبی عضو مجلس نمایندگ
وکیلها  رافاش کند که از چندسال به این سواز وزیران کابینه پول گرفته اند و  
معامله کرده اند. آقا  ایوبی می گوید که آماده است نام ها  این وکیالن را  

 فاش کند. 
هنوز معلوم نیست که چه زمانی مشکل غیابت نمایندگان مجلس حل میشود.  
شهروندان کشور بارها از غیایت نمایندگان شان در جلسه ها  عمومی نـگـران  

 اند. قوانین در باره غیابت دایمی نمایندگان سکوت کرده است . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( استاد محمدآٌصف مایل  
قدرت ونیرو  کمتر از اتم نداشته و معارف افغانستان را تحرک بورگ بخشید.  
ـابـی   او بهترین معلم بود و خوش داشت تا معلم باشد و معلم بماند. (.پویا  فاری

ـات  »اندر باب استاد مایل میگوید:  ـی آثار و داشته ها  استاد مایل در بخش ادب
کودک آنهم در درازا  بیشتر از نیم سده که در ادبیات درسی افغانستان مطرح  

 است ارج و بها  فراوان دارد. (  

ـان و از   استادمحمدآصف مایل از ستارگان درخشان آسمان معارف افغانست
شخصیتها  خدمتگذار اصیل و بی بدیل معارف کشور بود که تا چرخ گردون  

 به پاست نامش جاودانه بر تارک افتخارات معارف افغانستان به جاست. 
ـارف در  ـع ـقـرب  23بادریغ و دردکه روزگاراین شمع فروزان م   2922ع

خورشید  به پایان رسید اما یادش در قلب هرمعلم و متعلم عاشق علم و دانـش  
 جاودانه زنده است! ثبت است برجریده عالم دوام شان! 

چه دردناک است خموشانه گذشتن در  روز معلم از یاد کسی که با تألیفاتش  
کشور را چون بمب از جا  تکان داد ما که در عصر غلطی ها  چاپی کتابها   
درسی وفقدان ذوق وسلیقه دیواین کتابها  مرغوب زندگی میکنیم و آنرا یک  
چیو عاد  میدانیم! جا دارد نشانی به نام این فرزانه معارف که درست مینوشت،  
درست میخواند ودرست تألیف میکرد، نام گذار  شودواز یکصدمین سالگرد  

 تولدش که ماه عقرب امسال است تجلیل شایسته به عمل آید./  

 سخنان هشدارآمیزِ استاد عطا 
ـ ماندگار   29 ـیـر  اکتوبر/بلخ  : پس از روزها سکوت در مورد حـوادث اخ

ـا     تاز   کشور، استاد عطامحمد نور سرپرست والیت بلخ، به  گی از برخی رازه
دیده در کـورۀ    ویژه قندز پرده برداشت. این فرمانده آب   حوادثِ شمال و به 

سو خطرانتقال مخالفانِ مسلح را ازجنوب    ها به این   ها  افغانستان، از مدت   جنگ 
ها  امنِ شمال و غرب حس کرده بود و به همیـن    وشرق کشور بسو  والیت 

رود    دلیل، بارها هشدار داد که جغرافیا  جنگ در حال تغییر است و احتمال می 
 که شمال کشوربوود  واردروزها  سختِ خودشود.  

آقا  نور سرپرست والیت بلخ برا  جلوگیر  از چنین خطر ، خود لباس  
افکن شد. مبارزۀ جد ِ    ها  دهشت   ها  مبارزه با گروه   رزم پوشید و وارد جبهه 

ـهـی   آقا  نور سبب شد که سطح تهدیدها  شمال کشور به میوان قابل تـوج
طلب    ها  طالب و جنگ    کاهش پیدا کند، ولی این به معنا  آن نبود که گروه 

ها بدون شـک در    ها  شمال کشور بیرون رانده شده باشند. آن   از کل والیت 
ـاقـی    والیت  ها  فاریاب، کندز و سرپل به عنوان تهدید  مهم برا  امنیـت ب
 ماندند. 

    آقا  نور در اظهاراتِ تازۀ خود گفته است که ضعفِ مـدیـریـت و بـی 
ـا     پرواییِ مقام  ها درکابل، عامل اصلی سقوط قندز به دستِ مخالفان است. آق

ها پیش از وقوع حوادث قندز، سران دولت رااز وضعیت    نور افوود که او هفته 
ـاً    باخبرکرده بود و سقوط قندز را به اطالع آن  ـق ـی ها رسانده بود. این سخنان دق

اند    چه که درقندز اتفاق افتاده، باخبر بوده   بیانگرِ آن است که سران دولت از آن 
 اند که از خود واکنش نشان دهند.   اما به دالیل نامعلوم، نخواسته 

ها در موارشریف نیو اشاره کرده و    آقا  نور در ادامۀ سخنانِ خود به نگرانی 
به مردم اطمینان داده است که هیچ تهدید  متوجه والیت بلخ نیست وتوانایـی  
آن وجود داردکه از این والیت در برابر هرگونه حمله و تهدید دفاع صـورت  
گیرد. شاید اگر تدابیر  که در والیت بلخ نسبت به امنیت شهروندانِ آن گرفته  

رسید و یکی از    جا نمی   شده، در والیت قندز نیو صورت میگرفت، کار به این 
 شد.   بورگترین فجایعِ این چهارده سال واقع نمی 

شهروندانِ افغانستان هرگو انتظار آن را نداشتند که طالبان توانایی آن را بیابند  
ـقـوط   ـال س ـتـم که یک شهر استراتژیک و کلید  را قبضه کنند. شاید اح

ـیـرو     رسید، ولی این   ها  دورافتاده زیاد بعید به نظر نمی   ولسوالی  که یـک ن
 منسجم وارد یک شهر شوند، چیو قابل تصور  نبود.  

شدت افوایش    حاال با شکستن این اعتماد، نگرانی در میان شهروندان کشور به 
ـیـر    یافته است. در بسیار  از کالن  شهرها  کشور، مردم منتظـر حـوادث غ

ها تشدیـد    اند. حتا در همین کابل، پایتخت، بیم آن وجود دارد که ناامنی   مترقبه 
 هم علیه این شهر آغاز کنند.     افکنان به حمالت منظم و پی   شود و هراس 

اما تجربۀ فرماندهان جهاد  در این عرصه بسیار کارساز است. باید اعتراف  
کرد که اگر در رأس والیتی مثل بلخ، جنرالی کارآزموده چون استاد عطامحمد  

کـرد.    داشت، این شهر نیو باید تهدیدها  بورگی را تجـربـه مـی   حضور نمی 
حضور آقا  نور سبب شده که والیت بلخ در امنیت و آرامش باقی بماند. رازِ  

ـارآزمـود   این موفقیت را در دو چیو باید جست  گـی و    وجو کرد: نخست، ک
ـا    تجربۀ طوالنیِ آقا  نور به عنوان یکی از فرماندهان جهاد  که در روزه
دشوار در کنار مردم بلخ قرار داشته؛ و دوم، نوع مدیریتی را کـه او پـس از  

 رسیدن به والیت از خود نشان داد. 
ـاد    بلخ حاال یکی از کالن  شهرها  کشور است که از نظر بازساز  و ایـج

دست    ها  اقتصاد ، بیشتر از هر والیتِ کشور ظرفیت و امکانات به   زیرساخت 
ها به صورت خود به خود  در اختیار بلخ    آورده است. این امکانات و ظرفیت 

قرار نگرفته است. در دیدار  که سال گذشته با آقا  نور در موارشریف داشتم،  
ها  این شهر تمجید کردم. آقا  نور به من گفت که اگر خون دل    از بازساز  
ـاه    دید ، آن   ام می   ها متحمل شده   هایی را که برا  گرفتن این پروژه   خوردن  گ
 کنی.   ام احساس    هایی را که کشیده   یی از زحمت   توانستی گوشه   می 

ـا مشـکـالتِ   میدانم که گرفتن هرپروژه برا  احیا  شهر موارشریف، ب
بسیار  انجام شده، ولی این را هم میدانم که حمایت و مدیریت نیو وجود داشته  
است. حاال هم این زمینه مساعد است که از تجربه و امکانات والی بلخ و افراد   
مثلِ او برا  تأمین امنیت کشور استفاده شود. مانیرو  بورگی رادراختیارداریم  
که میتواندازکشور پاسدار  کند، ولی این نیروبه رهبر  ومدیریت نیاز دارد. تا  
زمانیکه دولت بخواهد تأمین امنیت را به عنوان پروژهۀ صرفاً دولتی در نـظـر  

ها و مشکالت رفع نخواهند شد. مردم باید در تأمین امنیت دخیل    بگیرد، چالش 
 ساخته شوند و امنیت به یک مسالۀ ملی و مردمی تبدیل شود. 

ساز  و توزیع سالح در میان مردم نیـسـت،    البته این سخنان به معنا  ملیشه 
ـابـد و    ولی به معنا  این است که نقش مردم در دفاع از مناطق  شان افوایش ی

ها  امنیتیِ    ها  سالم و کاربرد  برا  این مسأله در نظر گرفته شود. طرح   زمینه 
ـیـن    ما دچار کاستی  ـأم ها و نواقض بورگ است و به همین دلیل ما در عرصۀ ت

شود کـه    ایم. امنیت شهرها زمانی تأمین می   امنیت شهروندان موفق عمل نکرده 
ـادِ    مردم نقش خود را در این مسأله به  ـتـم خوبی حس کنند و به شریک قابل اع

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  دولت برا  امنیت تبدیل شوند. )احمدعمران( 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 در بارۀ فرهنگ  
ـیـن   توقف کند ودرجاهایی که ممنو عاست موتر راایستاد نکند، یامالیه زم
ـتـمـی   وعایدات خویش را به وقت معین بپردازد، وجودقوانین و مقـررات ح
ـام   ـه والزمی میباشد. وقتی مردم ازین گونه قوانین پیرو  میکنند، تـرس واب

 کمترمیشودوبه حیات وزندگی وضع عاد  می بخشد .  
ـهـل   * تکنالوجی نیوباایجاد آالت وابورا ووسایل وغیره زندگی انسان را س
وآسان ساخته ازترس وابهام می کاهد، وزندگی رابه حال عاد  برمیگـردانـد.  
ـنـد.   همین تکنالوجی است که کشورها  متمدن وغیرمتمدن را ازهم جدا میک
ـتـل   ـاعـث ق تکنالوجی نقایصی هم دارد مثال سالح اتومی )ذره و ( کـه ب

 صدهاهوار انسان شده، اما موایا  آن شایان اهمیت میباشد. 
* از تکنالوجی میتوان ازحمله وزیان دیگرانسانها جلوگیر  کرد، مثالً نصب  
کامره دربانک، چهارراهی، مغازه وغیرن از دزد  جلو می گیرد. همچنان زلوله  
سنج هاوهواسنج ها وقوع زلوله وطوالن، باران وبرق وسیالب را پیـشـگـویـی  
میکنند. من باراول که درامریکا رفتم تعجب میکردم که چرا درساعت هشت که  
آسمان صاف وهوا روشن است، چتر  راباخود حمل میکردند، اما دیدم کـه  
بعدازساعت سه عصر باران شروع میشد. من نمیدانستم که امرکایی قبل ازترک  
منول به پیشگویی آب وهوا گوش میدادند وبعدبرا  رفتن به وظیفه آمادگـی  
میگرفتند. تکنالوجی همچنان انقالب ایجاد میکندورژیم ها را سرنگون میسازد.  
میگویندکه در)بهارعرب( کمپوتر)فیسبوک، یوتیوب و تویتر( نقش اساسـی  

 درسقوط حسنی مبارک درمصر و بن علی در تونس داشته است.  
* تکنالوجی درقسمت ترس ازخداوند نیوتقش دارد. ساعتها  دیوار  وقت  
اذان رااعالن میکنند، مال امامان مردم رابرا  ادا  نماز درمساجد توسط بلندگو  
ـا  دیـن   ها دعوت میکنند، همچنان تلویویون وقت نماز رااعالن میکندوعلـم
درآن به موعظه میپردازند، وبه این ترتیب ازنپرداختن فرایض دینی جلوگیر   

 کرده وهم ازترس از خداوند میکاهد.  
من بیاددارم وقتی که درریاض پایتخت عربستان سعود  استادبودم، هـمـۀ  
استادان دروقت نماز به مسجدفاکولته میرفتند وادا  نمازمی کردند، چون رئیس  
ـان   فاکولته امامت میکرد، همۀ استادان حاضرمی بودند، زیرا غیرحاضر  امـک

 داشت قرارداده سال آینده رادرخطر بیندازد. 
درشمارۀ دیگرعواقب ترس رامورد بحث قرارمیدهیم وهم دربارۀ اینکه افغانها  

 چگونه ازترس جلوگیر  میکنند، صحبت خواهیم کرد./  
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( جواب به استادسیرت  
 من این گفتۀ علما  اسالم رادرامریکاآموختم. چطورکه شمادرمصر نیاموختید؟ 

شمادرتفسیرخود)قوامون(راسرپرست زنان تفسیرکرده اید. استاد اگریک    
زن شوهرنداشته باشد، پدرو برادر نداشته باشد، عمو نداشته باشد و هیچ مردینـه  
محرم درکنارش نباشدکی سرپرست اوشده میتواند ؟ شماهمان تفسیررا آورده  

ـنـی     ایدکه زن ستیوان تاریخ نوشته اند.  قوامون پشتیبان وحامی معنی میدهدیع
 مردان حامی که محرم نباشندباید پشتیبان زنان باشند تا زنان به معراج کمال رسند. 

استاد شما در کار محترم محمد حنیف )حنیف( بلخی مدقق شدید زمانیکـه    
شـود    جناب شان لوءلوء و مرجان را از عربی به در  ترجمه میکرد. معلوم می 

ـیـم کـه   ـت که شما در کار تان بسیار دقیق نبودید و توجه نکردید زیرا ما دریاف
ترجمه لوءلوء و مرجان اشتباهات زیاد است. یک مثال میآوریـم ازتـرجـمـه  
لوءلوء و مرجان ترجمۀ دانشمند گرامی محمد حنیف )حنیف( بلخی و  صحیح  

ـال:  »بخار  ترجمۀ دانشمد گرامی  عبدالعلی نور احرار :   طَلحَهَ بن عُبید اهلل ق
جاءَ رجلُ الی رسول اهللِ )ص( من اهل نجد ثائر الراس یُسمَعُ دو ُ صوتهِ و ال  

طلحه بن عبیداهلل که  “ترجمه:   «یُفقَهُ ما یقول، حتی دنا فاذا هو یساٌ ل عن االسالم 
گفت: مرد  سر برهنه که از اهل نجد بود بحضور رسول صلی اهلل علیه و سلـم  

گوید ، تا اینکه    شد که چه می   که انعکاس صدایش شنیده میشد اما فهمیده نمی 
 پرسید. /)دنباله دارد(   )بآنجناب علیه السالم( نودیک شد و از اسالم می 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ هفتم( چهاردهمین سالگرد  

یک مجاهد همسنگر, نه بحیث لیدر, قدم بر میداشت وهمه باهم یکجا بر دشمن  
حمله میبردند و موفق میشدند. او برا  مردم خود کمیته ها  صحی, تعلیـم و  
تربیه, ساختمانی و مشورتی و عسکر  تاسیس کرده بود. هر موضوع دریـک  
شورا  محلی ده نفر  انتخابی بحث و حل وفصل میگردید. او برا  مجاهدین  
مهربانتر از پدر و نودیکتر از برادرشمرده میشد. همسایه اش که بلند کردن دیوار  
بین خانۀ او وزمینش را اجازه  نداد, دیوار بلند نکرد؛ او مانند لیدران امروز نبود  
که زمین مردم غضب کند و در پارکها منول آباد سازد, جا  تأسف درینجاست  
که بعضی ازین ها روز  از مسعود آمرصاحب گویان فرمانبردار بودند وامروز  
ـا بـوت   آن اوامر وآن سلیقه را فراموش کرده اند. مسعود بوت پاره داشت ام
ـایـت   تحفۀ خود را به یک مجاهد مستحق داد. مسعود میدانست که بدون حـم
مردم هیچ چیو کرده نمی تواند. فلهدا برا  آنها امور  در پیش گرفت که بـر  

 دوام حمایت شان موثر افتاد. 
مسعود درسیاست از دیگر لیدران فرسخها پیشقدم بود. او به این عقیده نبود که  
ـاومـت را   ـق من با دشمن هیچوقت مذاکره نمیکنم. با مذاکره با روسها دامن م
گسترش داد و تخم شکست روسها را بور کرد. مسعود به این عقیده بـود کـه  
افغانها  مهاجر خارج مرز  باهم یکجا شده یک حوب سیاسی تشکیل دهند و  
در سیاست فعال باشند؛ حیف است که این حوب تا حال به پا نه ایستاده اسـت.  
مسعود طرفدار حکومت پارلمانی, اصول سکوالر, مساوات مسلکی و تعلیمـی  

 برا  زن ومرد بوده میالن به دیموکراسی داشت. 
ـلـف   برا  مسعود مردم اول و بعد سیاست میآمد. او در سفر اروپا با لیدران مخت
ـان تـوقـف   دیدن کرد و هوشدار داد که اگر پاکستان حمایت خود را از طالب
ـانـد؛   ندهد, افغانستان یک بهشت برا  بنا  تروریوم افرطیون باقی خواهـد م
اکنون ما تاثیرات ناگوار ,توجه نکردن به آن هوشدارها, را با چشمان خونچکان  

 و فلبها  پاره و اجساد پارچه پارچه مشاهده می کنیم.              )دنباله دارد( 
 
 

 


